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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
«Биотехнология мен селекция салаларының қазіргі мәселелері» атты 

сабақтамолекулярлыбиологияжәне генетика,биохимия, физиология және ц
итология теориясына және әдістемелеріне сүйенетін ғылымның  және 
техниканың интегральды орнын жүйелейді, және де прогрессивті химиялық 
технологияларды пайдаланады.  

Нағыз бағдарлама негізіне заманауи биотехнологияның даму келешегін 
сипаттайтын әртүрлі ғылым салаларының мәліметтері енгізілген. 

Бағдарламада микроорганизмдер биотехнологиясының негізгі 
мәселелері ретінде тағамдық және ашу өнеркәсібі, микробтық синтез 
технологиясы, медициналық микробтық биотехнология және қоршаған 
ортаны қорғау мәселелері қарастырылады. 

Микробтық биотехнологияның әртүрлі салаларында қолданылатын  
микроорганизмдер штамдарының селекциясы және қажетті бағытта 
биосинтездеу жолдарын қайта бағдарлау мақсатында жүзеге асырылатын 
геномдарының қайта құрылу әдістері мәселелері туралы бағдарламаның 
арнайы бөлімінде қарастырылады. 

Ұсынылып отырылған бағдарлама бойынша курсты оқу барысында  
магистранттар биотехнологиялық өндіріске және селекциялық  әдістерге 
негізделген микроорганизмдер туралы білімдерін қолдана алады. 

Алдыңғы пәндер: «Биохимия, «Биотехнология оъектілері», 
«Генетика», «Микроорганизмдер физиологиясы», «Өндірістік 
биотехнология», «Тағамдық биотехнология».  

Білім, дағды мен икемділіктен тұратын пән, «Биотехнология және 
заманауилық», «Биотехнологияның молекулярлы-генетикалық негізі», 
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«Биотехнологияның заманауи әдістері» туралы білім оқытылып жатқан 
пәнді игеру үшін қажет. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атыуы  
1 Тағам өндірісіндегі биотехнологиялық мәселелер 

2 Белок жетіспеушілік мәселелелерін шешудің 
биотехнологиялық әдісі 

3 Тағамға биологиялық белсенді қоспалардың және 
функционалды өнімдердің биотехнологиясы 

4 Өндірістің биомедициналық бағытындағы 
биотехнологиялық мәселелер. 

5 Иммунобиотехнология 
6 Инженерлік энзимология 
7 Қоршаған ортаны қорғаудың биотехнологиялық әдістері 
8 Ауылшаруашылық биотехнологиясы мәселелері 

9 Клетка ішілік реттеудің молекулалық механизмдері  және  
оларды биотехнологиялық өндірісте пайдалану 

10 Мутасинтез 
11 Микроорганизм селекциясындағы мутагенез 

12 Биообъектілер селекциясындағы клеткалық және 
генетикалық инженерия 

 
ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Бағдарлама мақсаты – микроорганизмдер биотехнологияның әртүрлі 

салаларының негізгі заманауи мәселелерін таныстыру  және микробтық 
биотехнологияда қолданылатын  микроорганизмдер штамдарын сұрыптау 
бағыты жайлы түсінік қалыпастыру. 

Курстың міндеттері: 
- биотехнологияның маңызды өнімдері микроорганизмдерді алудың 

салалық өндірісін дамытудың негізгі бағыттары туралы білім алу; 
- микроорганизмдердің заманауи селекциясының даму үрдістері және 

мүмкіндіктері мен әдістерімен танысу; 
Магистрант курсты  зерттеу нәтижесінде бiлуi керек:  
- биотехнологиялық үрдістердің ерекшелігін, олардың негізгі 

биологиялық және технологиялық мәселелерін шешуде; 
- мақсатты нақты өнім алу үшін қажетті әдістерді бағалау және таңдау 

критериі; 
- бөлек биоөндірістің технологиялық сызбасын жетілдіру бағытында; 
- микрооргнаизмдердің жоғары өнiмдi штамдарды сұрыптаудың қазiргi 

тәсiлдер мен әдістер; 
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Магистранттар білу керек: өз болашақ кәсiби жұмысында әртүрлi 
биотехнологиялық өндiрiстер мен  микроорганизмдерді сұрыптау 
жұмысына негiзделген  бiлiмдерін пайдалану. 

Осы бағдарламаның негiзiне қызмет ету және микроорганизмдердің 
биотехнологиясының қазiргi салаларының дамудың перспективтілігін 
суреттейтiн ғылым салаларының қатарынан қойылғанмәлiметтер: тірі 
немесе белсендендірілген микроорганизмдардің биомассасын қолдануға 
негiзделген өндiрiстер; ашу және шiру өнiмдерiн алуға негiзделген және 
микробтық биосинтез өнімдерінің  өндірісі. 

Бұл ғылым салаларының даму тарихы ең алдымен 40-50 жылдары 
қалыптасқан антибиотиктер дәуірімен байланысты. Антибиотиктердiң 
өндiрiсi микробиологтар, биохимиктер, генетиктер күштерiнің бәрiгуін 
талап ететiн ғылымды көп қажет ететiн сала екендігін көрсеттi. Бұл ғылыми 
бағыттың дамуының жаңа серпілісі 70-жылдарды генетикалық және 
клеткалық инженерияның пайда болуымен байланысты. 

Бұл негізде биотехнологияның жаңа тәсілдері, сонымен қатар 
принципті жаңа селекция әдістері қалыптасты. 

Бағдарламаны дағдылы (дәрiс, семинарлық жұмыстар)  оқу барысында 
инновациялық әдістер қолданылады, жоба және жеке - бағдарланған 
тәсiлдеме, case-study, миға шабуыл әдiстерi, мәселелi - модулдiк әдiстер, 
ойын, пiкiрталас, iздестiру және зерттеу әдiстері. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Тағам өндірісіндегі биотехнологиялық мәселелер 
Ашу өндірісінің мәселелері. Спирт өндiрiсi.  Субстратты таңдау 

мәселелері. Технологиялық үдерiстiң негiзгi кезеңi және олардың 
оптимизация тәсiлдерi.  

Сыра қайнату және шарап жасау. Технологиялық үрдістің мазмұнының 
негізгі сатысы. Сыра ашытқыларының ашу үрдісін оңтайландыру. Ашу 
өндiрiсінің ластану мәселері және олармен күресу тәсiлдерi. Санитарлық - 
микробиологиялық және өндiрiстiк бақылау. 

 
Белок жетіспеушілік мәселелелерін шешудің биотехнологиялық 

әдісі. 
Тағамдық және азықтық белок өндірісінің технологиясындағы 

микроорганизмдерді экономикалық мақсатта пайдалану және болашақта 
жүзеге асыру. Микробтық белоктың тағамдық құндылығын өсірудің 
биотехнологиялық әдістері. Микробтық азықтық қоспалар мен белоктық 
препараттардың өндірісі. Ашытқылардан белок алу. Фототрофты 
микроорганизмдерден белок алу. Микробалдырлар мен 
цианобактериялардың дақылдары. Белок алу мақсатында гетеретрофты 
және фототрофты микроорганизмдерді дақылдау әдістерін жетілдіру 
бағыты. Арзан субстраттар іздеу мәселелелері. Белок алу үшін сутек пен 
спиртті қолдану мүмкіндіктері мен бағыты. 
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Тағамға биологиялық белсенді қоспалардың және функционалды 

өнімдердің биотехнологиясы. 
Микроорганизмдердің тірі дақылдары негізіндегі препараттар 

(қалыпты флора және пробиотиктер). Пробиотикалық 
микроорганизмдердің штамдарын таңдау критерилері мен қасиеттері. 
Пробиотикалық препараттардың классификациясы. Функционалды 
тағамдық өнімдердегі пробиотиктерді пайдалану және өндіру мәселелері. 
Штамдардың тіршілікке қабілеттілігін сақтау мәселелелерін шешу 
әдістерінің технологиясы. 

Фототрофты микроорганизмдер – тағамға биологиялық белсенді 
заттардың продуценті (ББҚ). ББҚ алу. Тағам өндірісінде ББҚ пайдалану. 

 
Өндірістің биомедициналық бағытындағы биотехнологиялық 

мәселелер.  
Антибиотиктерді пайдалану және ізеу, жасау мәселелері. 

Антибиотиктердің продуценттері. Антибиотиктердің биотехнологиясы 
және биосинтездеу механизмдері. Басқарылатын дақылдаулар. 
Антибактерия резистенттілік және оны шешудің жолдары.Стероидты 
гормондардың микробтық трансформациясын практикада пайдаланудың 
технологиялық мәселелері және осы мәселенің тиімділігін арттыру әдісі. 

Дәрілік препараттардың сапасын бақылау және  GMP өндірісінің 
жүйесін енгізумен байланысты мәселелер. 

 
Иммунобиотехнология 
Заманауи биотехнологияның перспективті бағыты. Гибридомды 

технология. Моноклоналды антидене. Биологиялық сұйықтықтарды тазалау 
үшін антиденелерді пайдалану. Дәрілік заттардың қауіпсіздігін мәселесін 
шешу үшін моноклоналды антиденелерді пайдалану (дәрілік заттардың 
мониторингі).  

Вакцина типтері және олардың құрастырылуы. Дақылдық және гендік-
инженериялық вакциналар. Суббірлікті вакциналар. Зерттеулердің 
бағыттары және заманауи әдістері.  Аусылға қарсы пептидті вакциналар. 
Аутовакциналар. Липосомальді вакциналар. Липосомальді вакциналарды 
дамытушы технологиялар. 

Сарысу өндірісі. Заманауи егілетін препараттар. Иммуносенсорлар. 
Иммуномодулятор, иммуностимулятор және иммунодепрессанттардың 
өндірісі. Вакциналы препараттардың биоқауіпсіздік мәселелері. 

 
Инженерлік энзимология 
Микроорганизмдер – ферментті препараттардың продуценті. 

Микроорганизм ферменттерінің ерекшеліктері. Ферментті препарт 
өндірісінің технологиялық  үрдісінің түйіні. Тағам өндірісінде ферменттерді 
пайдалану. Инженерлік энзимология. Иммобилизденген биообъектілер. 
Иммобилизденген биообъектілер әдісін медициналық биотехнология және 
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аурулар диагностикасында пайдалану. Медициналық бағыттағы 
ферменттердің өндірісі. Гендік инженерия әдісінің көмегімен ферменттер 
жасау. Ферменттер негізінде биосенсорлар өндіру. 

 
Қоршаған ортаны қорғаудың биотехнологиялық әдістері 
Ластайтын заттардың микробиологиялық өзгеруiнің негiзгi 

биохимиялық жолдары. Микроорганизм - биодеструкторлар. 
Ағынды суларды биологиялық тазалау. Тазарту құрылғыларының 

негізгі сызбалары. Аэробты және анаэробты ағынды суларды биологиялық 
тазарту жұмыстарының принциптері, әдiстері, құрылымдары және 
өнеркәсiптiк қалдықтарды өңдеу. Химиялық элементтердi кендерден, 
концентраттардан және тау жыныстарынан, бактериялық сiлтiсiздендiру 
және  ерiтiндiлерден металдарды биосорбциялау. Мұнайдан және  көмiрден 
күкiртi бөлу. Мұнай өнiмдiлiгiн жоғарылату. Көмiр қатпарларынан метанды 
бөлу. Мұнай құбырларының биокоррозиясынан тазарту. 

 
Ауылшаруашылық биотехнологиясының мәселелері 
Бактерия, саңырауқұлақ, вирустарды пайдалану өндірістік 

биопестицид ретінде қарастырылады. Бактериалды препараттарды жәндік-
зиянкестермен күрес кезінде пайдалану және олардың әсер ету механизмі. 
Саңырауқұлақ препартттары – биологиялық инсектицидтер және олардың 
әсер ету механизмі. Энтомопатогенді вирустар - биопестицидтер негізі және 
олардың әсер ету механизмі. Биопестицидтер алу механизмі. 

Түйнек бактериялары көмегімен биопрепараттарды алу және 
пайдалану әдістері. Бос тірішілік ететін азотфиксаторларларды алу және 
пайдаланудың биотехнологиялық мәселелері. Гендік-инженериялық 
зерттемелер. Бактериялар негізінде биотыңайтқыштарды пайдалану 
технологиясы.  

 
Клетка ішілік реттеудің молекулалық механизмдері  және  оларды 

микроорганизмдер селекциясында пайдалану 
Фермент синтезі мен индукциясы. Ретроингибирлеу және бұл 

құбылысты жеңу. Микроорганизмдердің метаболизмінің нәтижесінде 
түзілетін амин қышқылдарын бақылау және оның дәрiлiк заттарды алуда 
мәнi. Азот қосылыстарының регуляциясы.  

Дәрілік заттар өндірісінде және жасауда катаболиттік репрессия.   
Клетка мембранасының құрылымы арқылы заттардың тасымалдануы 

мен реттелуі. Продуценттерді «өз тіршілігін жоятын» молекулалық 
механизмдерден қорғау. 

 
Мутасинтез 
Антибиотиктердiң бағытталған трансформациясы. Бiр немесе бiрнеше 

антибиотик фрагменттерінің синтездеу қабiлетін жоғалтқан мутанты 
продуценттердi алу. Идиотрофты мутанттарды алу. Антибиотик 
молекуласы бөлiктерiнiң баламалары ретінде мутасинтонды синтездеу. 
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Антибиотик молекуласына мутасинтондардың енуі. Ферментация - 
мутасинтетикалық антибиотиктердiң түзілуі. Жаңа антибиотиктерді алуда 
мутасинтезді қолдану маңызы. 

 
Микроорганизмдер селекциясындағы мутагенез 
Селекциялық зерттемелердің заманауи бағыттары; өнімділікті арттыру 

үшін өндірістік штамдардың селекциясы; өсудің жылдамдығы; ашу 
энергиясының өсуі; ерекше жағдайларда өсу мүмкіншілігін қалыптастыру. 
Индуцирленген мутагенез. Сатылы таңдау. Селекцияның таңдаулы әдiстерi. 
Селекцияда конститутивті мутанттарды қолдану. Метаболизм регуляциясы 
өзгертiлген мутанттар.  

Шектелген және сайт - арнайы мутагенез. Геномның белгiлi бір бөлiкке 
мутагендерiнiң әсерi. Шектелген мутагенезде бактериялық геномның 
нақтылы бөлiмі болатын F' и R' плазмид фагтарын тасмалдаушы 
транспозондарды қолдану. ДНҚ фрагменттерін мутагендермен  клондау, 
бөліп алу және өңдеу.  Транспозон мутагенезін реципиент штамдарға енгiзу. 
Транспозонды мутагенез. 

 
Биообъектілер селекциясындағы клеткалық және генетикалық 

инженерия 
Биообъектiлерді клеткалық инженерия әдiстерi көмегімен  жетiлдiру. 

Клеткалық инженерияның негізгі бағыттары мен перспективтілігі. 
Микроорганизмдердің түраралық және туыс аралық будандасқан 
дақылдарын алу. Эукариоттар мен прокариот протопласттарын алу.  

Псевдомонадалар, актиномицеттер, бациллалар, коринебактериялар, 
ашытқылар секілді өндірістік маңызы жоғары микроорганизмдердің гендік 
инженериясы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнологилық өндірістердің  микробтық-ластағыштары мен 
споролармен күресу жолдары.  

2. Белок өндіру мақсатында гетеротрофты және фототрофты 
микроорганизмдерді дақылдау әдістері.  

3. Микроорганизмдерді басқармалы дақылдау. 
4. Іздестіру мәселелері, антибиотиктерді құру және қолдану. 
5. Пробиотиктерді өндіру және қолдану мәселелері. 
6. Иммобилизация - ферменттік препараттар өндіріс 

эффективтілігін жоғарлату көзі. 
7. Тағамдық биологиялықбелсенді қоспалар (ББҚ) – заманауи 

биотехнологиялық өндіріс көзі  
8. Клеткаішілік реттеудің молекулалық механизмдері және оларды 

биотехнологиялық өндірісте қолдану. 
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9. Өндірістік микроорганизмдер штамдарының өндіріс өнімділігін 
арттыру негізі ретінде индуцирленген мутагенез артықшылықтары мен 
кемшіліктері.  

10. Заманауи биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің қауіпсіздік 
мәселелері 

 
МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микробтық белокты қолданудың тағамдық құндылығы және 
қолдану мүмкіндіктері.  

2. Фототрофты микроорганизмдер - тағамдық биологиялық 
белсенді қоспалар (ББҚ) продуценттері. 

3. Антибиотикке төзімділіктің қалыптасуының генетикалық және 
биохимимиялық механизмдері. 

4. Биотехнологиялық әдістермен стероидты гормондар алу. 
5. Дәрілік заттардың иммунобиотехнологиясы. 
6. Дәрілік заттарды жасау мен өндіруде катаболиттік репрессия.  
7. Мутасинтез. Антибиотиктердің бағытталған трансформациясы. 
8.  Клеткалық инженерия. Прокариоттармен эукариоттардан 

протопласттарды алу. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
Қазіргі уақытта, биотехнология пәнаралық ғылым болып табылады. 

Заманауи  биотехнология - биологиялық объектілерді пайдаланып өнімдерді 
өндіру технологиясы болып табылады. Биотехнологияда пайдаланылатын 
әдістер, биохимия, молекулалық биология, микробиология, гендік 
инженерия, химиялық машина жасау және басқа да ғылымдар қиылысында 
қалыптасқан білім көзі болып табылады. Олардың арасында, ұзақ уақыт 
қолданылған әдістер (хроматография субторшаны фракциялау, 
центрифугалау, спектрофотометрия, әр түрлі, иммунологиялық әдістер ) 
бар. Бұл әдістер әлі өзекті және биологиялық объектілерді зерттеуде тиімді 
болып табылады. 

Соңғы жылдары жаппай биология және биотехнология салаларын 
жеделдетуге болатын нәтижелерді алу үшін пайдаланылатын жаңа жоғары 
технологиялық әдістер әзірленді. Биотехнологияның қазіргі заманғы 
әдістері: генетикалық және жасушалық инженерия, инженерлік 
энзимология әдістерін, ДНКны секвенирлеу, клондау әдістерін және басқа 
да әдістерді қамтиды. Бір нысаннан екінші нысанға генетикалық 
материалды беруге арналған гендік-инженерлік әдістердің жетістігі жоғары, 
себебі енді эксперимент түрінде  әр түрлі биожүйелердің генетикалық 
элементтерінің кез келген дерлік тіркесін алуға болады. Моноклоналды 
антиденелерді өндіру үшін негізделген жасушалық инженерлік әдістерін 
пайдалану арқылы ағзаның иммундық жүйесін жақсартатын қасиеттерін 
арттыру мақсатында абзим немесе каталитикалық антиденелер алуға 
болады. Нуклеотидтік бірізділікті секвенирлеу заманауи әдістері арқылы 
базалық жұп миллиардтаған ондаған мөлшерлі эукариот геномының 
бастапқы құрылымын орнатуға мүмкіндік береді. Нуклеин қышқылдары, 
ақуыздар және жасушалар мен ағзалардың нормативтік жүйелерін 
зерттеудің компьютерлік әдістері (биоинформатика) көмегімен  бастапқы 
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тиімді нәтижелерді алуға мүмкіндік береді. Биотехнологиялық әдістер, тау-
кен өнеркәсібі, медицина, ветеринарлық медицина, фармация, ауыл 
шаруашылығы, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, өсімдік және мал 
шаруашылығы қоршаған ортаны қорғау және басқа да көптеген салаларда 
қолданылады. Осыған байланысты, болашақ маман  биотехнолог адам 
қызметінің ғылыми және практикалық бағыттарының дамуын айқындайтын 
биотехнологияның негізгі әдістерін  білу қажет. 

«Биотехнологияның заманауи әдістері» пәні заманауи биологиялық 
өнімдердің жоғары технологиялық үдерістер саласында, өнеркәсіп және 
технологиялық үдерістерді игеруде өзін-өзі іске асыру үшін білімгердің 
қажетті тәрбие алуға құзіреттік дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі;  

«Биотехнологияның заманауи әдістері» пәнінің зерттеу бағыттарының 
(құзыреттілік) нәтижелері болып табылады: 

-теориялық білім негізінде дағды мен түсінікті қалыптастыруда жеке 
тұлғаның практика жүзінде өзін-өзі бейімдеу іс-шараларын  биотехнология 
саласындағы пәнаралық жобаларды іске асыру арқылы жүргізуі; 

инновациялық биотехнологиялық өнімдерді жасау, инновациялық 
жаңашыл зерттеулерді жүзеге асыру үшін жаңа тәсілдерді әзірлеудің 
қажетті зерттеу әдістерін таңдауға қатысты ғылыми-зерттеулер арқылы  
білім мен дағдылық құзыреттілікті қалыптастыру; 

- зертханалық зерттеулер негізінде өндіруге арналған озық тәжірибені 
талдау және жасау мүмкіндігі. 

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер: «Биохимия», 
«Физика», «Жалпы және молекулалық генетика», «Молекулалық 
биология», «Биотехнология негіздері» заманауи биотехнологиялық 
әдістерінің теориялық негіздерін игеруіне көмектеседі. 

Қатар оқытылатын пәндер және олардың осы пәнмен өзара 
байланысы: «Биотехнология салалары мен селекцияның өзекті мәселелері», 
«Биологияның заманауи мәселелері», магистратура бойынша элективті 
курстар теориялық алған мәліметтерді практика жүзінде іске асыруға б 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1. Биотехнология пәнаралық ғылым 
2. Биотехнологиядағы мембраналық құрылымдарды зерттеу 

әдістері 
3. Биотехнологияда пайдаланылатын  химиялық әдістер  
4. Биотехнологияда пайдаланылатын физикалық әдістер 
5. Протеомдық анализ әдістері  
6. Нуклеин қышқылдарын бөліп алу және талдау әдістері 
7. Биотехнологиядағы гендік инженерия әдістері 
8. Гендік инженерияның қолданбалы аспектілері 
9. Иммунологиялық әдістер. Иммунобиотехнология 
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10. Бағаналы жасушалар биотехнологиясы 
11. Молекулалық деңгейдегі клондау технологиясы 
12.  Жасушалық және организмнің деңгейінде клондау 

технологиясы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
«Биотехнологияның заманауи әдістері» пәнін оқытудың мақсаты: 

магистранттарды қазіргі заманғы биотехнологияның ғылыми-зерттеу және 
ғылыми-педагогикалық тәжірибеде пайдаланылатын, биохимиялық және 
иммунологиялық, молекулярлық әдістері сияқты биотехнологияның ең жиі 
қолданылатын қазіргі заманғы әдістерімен таныстыру.  

Бұл курс магистранттарға биотехнология пайдаланылатын ғылыми 
әдістер туралы кең түсінік береді.  Курста заманауи әдістердің негізіндегі 
теориялық принциптер, олардың өнімділігін шектеу практикалық 
аспектілері мен рәсімдерді талқылау сипатталады.  

Биотехнологияның заманауи әдістерін оқытудың міндеттері:  
-биотехнология пайдаланылатын физикалық, биофизикалық, 

биохимиялық, молекулалық-генетикалық, иммунологиялық әдістер мен 
ақпараттық технологияларды игеру, 

- биотехнология және олардың даму перспективаларының жаңа 
әзірлемелері мен танысу, 

- биотехнологиядағы биологиялық объектілердің функцияларын 
зерделеуді қамтамасыз ету және тиімді бақылау болып табылады. 

Магистранттар алған білімдерін практикалық және теориялық 
дайындық деңгейін арттыру үшін қолдана білуі тиіс. Бұл түсініктерін 
биотехнологиялық әдістерді пайдалануда, негізгі процестерді зерттеуде 
және олардың эксперименттік нәтижелерін талдауда, биотехнологияның 
түрлі салаларында эксперименттерді жоспарлауға және жүргізуге 
дағдылануы қажет. Семинар сабағында магистранттар биотехнология 
саласындағы қолданылатын әдістердің сипаты, артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талдау және салыстыруды жүзеге асыруды, оларды қолдану 
білуді игеруі тиіс. 

"Биотехнологияның заманауи әдістері" пәнінің объектісі және 
әдістер жүйесі. "Биотехнологияның заманауи әдістері" пәнінің нысаны 
биологиялық биологиялық нысаналарды пайдаланылатын 
биотехнологиялық әдістер болып табылады. Негізі нысаны өсімдіктер 
жасушасы мен ұлпасы, өсімдіктер, жануарлар мен адамдар болуы мүмкін. 
Көп жағдайда биологиялық ағзалар, жануарлар мен өсімдіктер жасушалары 
ретінде қолданылады. Пәннің әдістер жүйесі жалпы ғылыми әдістерді 
құрайды: мұндағы анализ, синтез, абстракциялау, салыстыру  және арнайы 
кәсіби биотехнологиялық әдістер, сондай-ақ гендік инженерлік әдістер, 
физика-химиялық әдістер және заманауи биотехнологияның жаңа әдістері. 

 



15 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 
Биотехнология - пәнаралық ғылымдар саласы 
Биотехнологияның биологиялық, химиялық және инженерлік 

ғылымдар аясында пәнаралық сала ретінде пайда болуы. Жаһандық 
адамзаттың проблемаларын шешуде – биотехнологияның дамуы азық-түлік 
тапшылығын жою, энергетика, минералды ресурстар, қоршаған ортаның 
жай-күйін және денсаулық сапасын жақсартуға көмектеседі. 
Биотехнологияның әр түрлі салаларының дамуы және физика, химия және 
биология жаңа құрылғылар мен технологияларды дамытудағы жаңа 
жетістіктері.  Биотехнологияның дамуындағы осы ғылымдардың өзара 
байланыстары. Биотехнология әдістері практикалық білім бөлімі ретінде. 
Қазіргі заманғы биотехнологияның дамуын ынталандырушы негізгі 
факторлар. Биотехнологиялық әдістердің биологиялық, химиялық, машина 
жасау және басқа да ғылымдармен байланысы. Биотехнологияның 
жетістіктерін пайдалану салалары. 

 
Биотехнологияда мембраналық құрылымдарды зерттеу әдістері 
Жасуша, ұлпа мембраналары мен органеллаларды бөліп алу әдістері. 

Субжасушалық ракциялау әдістері: өндіру, гомогенизациялау, 
центрифугалау және олардың ерекшеліктері. Жасушаішілік компоненттерін 
бөлу және тазалау әдістері. Мембраналық бөлшектерді оқшаулау. 
Мембраналық фракцияларды екі фазалы жүйеде бөлу. Центрифугалау. 
Тепе-теңдік немесе изопикникалық центрифугалау арқылы таза 
субжасушалық фракцияларды  бөліп алу. Мембраналық бөлшектерді 
олардың электр зарядына сәйкес бөлу - еркін ағынды үздіксіз электрофорез. 
Мембраналық фракцияларды анықтау, оларды тазарту критерийлері. 
Липидті құрамы немесе маркер ферменттерінің белсенділігін анықтау, 
жарық және электрондық микроскопиялық талдау көмегімен қоспалардың 
болуын бақылау. Фаза контраст, интерференционды, люминесценттік, 
поляризация, стереоскопиялық, ультракүлгін, инфрақызыл микроскопия. 
Маркерлік ферменттер белсенділігін оқшауланған мембраналық фракцияны 
бөлу арқылы анықтау. Ядролық мембраналар, ядролар және 
митохондрияны бөліп алу. 

 
Биотехнология пайдаланылатын химиялық әдістер 
Хроматографияның түрлері. Газ хроматография (Г.Ж.), жоғары 

сұйықтық хроматография (ВЭЖХ ағыл. ЖХВД). Адсорбциялық 
хроматографияда жылжымайтын фаза қатты сорбент. Бөлгіш  
хроматография. Қарсы зарядталған иондардың арасындағы 
электростатикалық өзара іс-қимыл нәтижесіндегі иондық хроматография. 
Aффиндік хроматография. 

 
Биотехнологияда пайдаланылатын физикалық әдістер 
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Биологиялық жүйелердің стационарлық қасиеттерін зерттеудегі 
спектроскопиялық әдістер. Спектроскопия - заттың сәулеленудегі өзара іс-
қимылын (электромагниттік сәулелену, акустикалық толқындар, т.б.) 
зерттеу әдісі ретінде қарастырылады. спектроскопияның артықшылықтары 
мен мүмкіндігі ретінде in situ диагностикау, яғни тікелей объектінің 
«мекендеу орындарын» кез келген арнайы дайындықсыз анықтау. 
Спектроскопиялық зерттеулерді қолдану салаларына байланысты бөлу: 
атомдық спектроскопия, молекулалық спектроскопия, масс-спектроскопия, 
ядролық спектроскопия. инфрақызыл спектроскопия электромагниттік 
толқындарды сіңіру спектрін (ИК спектроскопия) зерттеу әдісі ретінде 
қарастырылады. Флуориметрия. Ультрафиолеттік көрінетін сіңіру 
спектроскопиясы. Рентгендік флуоресценция және рентгендік талдау. 
Биологиялық жүйелердің зерттеудің динамикалық спектрлік әдістері. 
Электрондық және парамагниттік резонанс, ядролық магниттік резонанс. 
Атомдық абсорбциялық және жалынды-эмиссионды спектроскопия. 

 
Протеомдық талдау әдістері 
Биополимерлерді бөліп алу және тазартудың  дәстүрлі әдістері. 

Мақсатты белоктарды фракциялау. Белоктарды тұнбаға түсіру ақуыздың 
ерігіштігін азайту тәсілі ретінде. Ақуыздың ерігіштігін анықтайтын 
факторлар. Изоэлектрлік тұнбаға түсіру принципі. Белоктарды 
центрифугалау, тұздарды фракциялау, гель сүзу немесе эксклюзионды 
хроматография. Төменгі және жоғары қысымды сорбенттер. Диализ, 
ультрафильтрация, кері фазалы хроматография. Aффиндік хроматография – 
лигандпен селективті өзара іс-қимыл негізінде тазалау және белоктарды 
бөлу әдісі. Белоктардың гель электрофорезі. Электрофорез түрлері. Натрий 
додецилсульфатты пайдаланып полиакриламидді гелде белоктардың 
электрофорезін жүргізу. Изоэлектрлік фокустеу - ақуыз бөлу (2de) үшін екі 
өлшемді электрофорез. Биополимерлерді детекциялау 
(спектрофотометриялық, радиохимиялық, флюрометриялық, 
люминесцентті) әдістері. Вестерн блотинг (ақуыз Иммуноблот). Белоктарды 
сандық анықтау әдістері. Ақуызды зерттеудегі масс-спектрометрия. 

 
Нуклеин қышқылдарын бөлу және талдау әдістері 
Нуклеин қышқылдарын бөліп алудың жалпы принциптері. Әр түрлі 

реагенттерді  нуклеин қышқылдарын бөліп алуда пайдалану. ДНК нуклеин 
қышқылдарын фракциялау. Жалпы ДНҚ оқшаулау тазарту үшін түрлі 
реагенттерді пайдалану. Органеллалардан ДНКны бөліп алу әдісі. 
Бактериялық жасушалардан плазмидті ДНҚ-бөліп алу. Биологиялық 
объектілерден жалпы РНК бөлу әдісі. Нуклеин қышқылдары құрамын 
сандық анықтау. Молекулалық будандастыру әдістері. Нуклеин 
қышқылдары құрылымын талдау әдістері. Нуклеин қышқылдарының негізгі 
құрылымын анықтау. Нуклеин қышқылдарының электрофорезі. ДНК 
электрофорез бөлу тиімділігі.  ДНК визуализация әдістері. Қос тізбекті ДНК 
секвенирлеу әдісі. РНҚ-нуклеотидті ретпен анықтау. Нуклеин 
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қышқылдарының секвенирлеу процесін автоматтандыру. Қос-тізбекті ДНҚ-
ның химиялық-ферментативті синтезінің жалпы принциптері. 
Олигодезоксирибонуклеотидтерді химиялық синтездеу әдістері. DNA 
диагностикалық жүйелері. Генетикалық аурулардың молекулярлық 
диагностикалық әдістері. 

 
Биотехнологиядағы гендік инженерлік әдістері 
Гендік-инженерлік және рекомбинантты ДНК әдісі. Гендік-инженерлік 

құралдар. Гендік инженерия пайдаланылатын ферменттер сипаттамасы. 
Эндонуклеаза, олардың негізгі сипаттамалары мен қосымшалар. Векторлар 
молекулаларының сипаттамалары мен ерекшеліктері. Прокариоттық 
жасушаларында клондау үшін пайдаланылатын векторлы жүйелер. 
Векторлар түрлері: плазмидті бактериофагты, космид және фазмид. 
Эукариот жасушаларының ішіне клондаудың векторлық жүйесі: жануарлар, 
өсімдіктер мен ашытқылар. Плазмида құрылымының генетикалық 
модификациясы.  Әр түрлі организмдер жасушаларына рекомбинаннты 
ДНҚ енгізу. Өсімдік клеткасына гендерді енгізудің физикалық әдістері. 
ДНҚ микроиньекциялау әдісі. Жасушасыз сығындыдағы эукариот 
гендерінің транскрипциясы. Іn vivo дағы гендердің экспресиясының  
прокариоттық жүйелері.  

 
Гендік инженерияның қолданбалы аспектілері 
Трансгенді өсімдіктерді алу әдістері. Трансгенді жануарларды алу. 

Трансгенді өсімдіктерді өсімдіктер және ауыл шаруашылығында 
пайдалану. ГМО-өнімдері. Трансгенді жануарларды медицинада, 
ветеринарияда және ауыл шаруашылығында пайдалану. Коммерциялық 
өнімдерді алуда рекомбинантты микроорганизмдерді пайдалану. 
Генотиптеу. Гендік дактилоскопия. Гендік терапия. Ex vivo, in vitro гендік 
терапия. Гендік инженерия және биоқауіпсіздік. ГМО-өнімдері және 
экологиялық  қаупі. ГМО-өнімдері және агротехникалық  қаупі. ГМО-
өнімдері және тағам  қаупі. ГМО-өнімдерінің скринингі.  

 
 Иммунологиялық әдістер. Иммунобиотехнология 
Иммуноферментті әдістердің жіктелуі. Ақуыздар және антигендерін 

антиденелерді бөліп алу, биохимиялық фракциялау әдістерін пайдалану. 
Молекулалық-генетикалық әдістер, иммунологиялық маңызды 
молекулалар. Секвенирлеу. Антиген-антидене кешенінің өзара әрекет 
негізінде арнайы иммунологиялық зерттеу әдістері. Адъювантты 
пайдалану. Антиген-антидене кешенінің өзара зерттеу үшін 
иммуногистохимиялық әдістері. Радиоиммуноанализ және ферменттік 
сорбентік анализдің механизмі және иммунологиялық әдістерді қарастыру 
нәтижелері. Агглютинация құбылысы. Преципитацияға негізделген 
реакциялар. Химиялық және физикалық әдістерді пайдалана отырып 
жүргізілетін реакциялар. Радиалды иммунодиффузия (Манчин тәсіл). 
Immunoelectrophoresis талдау. Иммуноферменттік және энзим-
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иммунологиялық әдістер (ИФА, ELISA). ИФА - гомогенді және гетерогенді 
(қаттыфазалық) иммуноферменттік анализ. Лимфоциттер. Бөліп алу. 
Иммунофлуоресцентті және иммуногистохимиялық анализ. 

 
Бағаналы жасуша биотехнологиясы 
Плюро-, уни-, тотипотенттік жасушалары туралы түсінік. Бағаналы 

жасуша түрлерін жіктеу. Бағаналы жасушалардың биологиялық қасиеттері. 
Эмбриональдық, мезенхимальді, стромалды, аймақтық бағаналы жасуша 
ерекшеліктері. Клеткалық технологиясы. Гендік инженерия эмбрионалды 
бағаналы жасушаны қолдану. Медицинада жасуша технологияларды 
пайдалану. Жасушалық терапия. 

Бағаналы жасуша биотехнологиясы. Эмбриоинженерия. Клеткалық 
инженерия. Клеткалық инженерлік және медицина (пластикалық хирургия, 
эндопротезы, трансплантациялау, косметология, т.б.) әр түрлі салаларында 
оны қолдану. Регенеративті медицина культурасын бағаналы клеткаларда 
пайдалану. Аллотрансплантация, ксенотрансплантат. Мұздату 
(криосақтау), бағаналы жасуша. 

 
Молекулалық деңгейдегі  клондау технологиясы 
In vivo жүйелерінде ДНКны клондау. Эукариот жасушаларының ДНК 

клондау. Ағзадан тыс молекулалық клондау - полимеразды тізбекті реакция 
(ПТР). Күшейту өнімдерін анықтау (амплификация өнімдерін анықтау). 
ПТР техникалық артықшылықтары. ДНК Кітапхана - клондалған реттілігі 
жинағы. Синтетикалық гендер және оларды клондау. 

 
Жасушалық және организмнің деңгейінде клондау технологиясы 
Клондау әдістері. Молықтыра (репродукциялық) клондау. 

Монозиготалық егіздерді алу әдістері (микрохирургиялық және 
агрегациялық әдістер бойынша) Ұрықтарды клондау. Экстракорпоральдық 
ұрықтандыру. Сүтқоректілердің клондау әдістемелік негіздері. Долли 
қойын клондау әдісі. Өсімдік шаруашылығын көбейту әдістері. Өсімдіктер 
мен жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерді 
сақтау және насихаттау бойынша әдістерді клондауға пайдалану. 
Клондаудың этикалық аспектілері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнология, пәнаралық ғылым саласы 
2.  Биотехнологияда мембрана құрылымын зерттеу әдістері 
3. Белоктарды бөліп алу, тазарту, талдау әдістері. 

Протеоинженерия 
4. Нуклеин қықылдарын бөліп алу әдістері.  
5. ДНКны секвинирлеу әдістері. Геномдық жобалар. 
6. Рекомбинантты  ДНКны бөліп алу әдісі 
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7. Трансгенді жануарларды алудың биотехнологиялық әдістері 
8. Трансгенді өсімдіктерді алудың әдістері 
9. Гендік инженерия және биоқауіпсіздік. 
10. Иммунологиялық зерттеу әдістері. 
11. Иммунобиотехнология. 
12. Бағаналы жасушалар биотехнологиясы. Медицинада бағаналы 

жасушаларды пайдалану әдістері.  
13. Молекулалық деңгейдегі клондау технологиясы. 
14. Молекулалық деңгейдегі клондаудың жасушалық 

деңгейі.Өсімдіктер мен жануарларды клондау. 
15. Биотехнологиялық әдістердің дамуы мен болашағы 
 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Биотехнологияның даму тарихы. Түрлі секторларында 

биотехнологияны пайдалану. 
2. Биотехнологияда мембраналық құрылымдарды зерттеу  
3. Биохимиялық және биофизикалық әдістер. 
4. Протеомдық талдаудың қазіргі әдістері.Инженерлік 

энзимология 
5. Нуклеин қышқылдарының оқшаулау және талдау әдістері. 
6. Гендік инженерия  әдістері 
7. Иммундық талдау әдістері 
8. Медицинада бағаналы жасушаларды қолдану 
9. Іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеулерде ПТР қолдану 
10. In vitro-да клондау 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
«Биотехнология мен селекция салаларының қазіргі мәселелері» атты 

сабақта молекулярлы биология және генетика, 
биохимия, физиология және цитология теориясына және әдістемелеріне 
сүйенетін ғылымның  және техниканың интегральды орнын жүйелейді, 
және де прогрессивті химиялық технологияларды пайдаланады.  

Нағыз бағдарлама негізіне заманауи биотехнологияның даму келешегін 
сипаттайтын әртүрлі ғылым салаларының мәліметтері енгізілген. 

Бағдарламада микроорганизмдер биотехнологиясының негізгі 
мәселелері ретінде тағамдық және ашу өнеркәсібі, микробтық синтез 
технологиясы, медициналық микробтық биотехнология және қоршаған 
ортаны қорғау мәселелері қарастырылады. 

Микробтық биотехнологияның әртүрлі салаларында қолданылатын  
микроорганизмдер штамдарының селекциясы және қажетті бағытта 
биосинтездеу жолдарын қайта бағдарлау мақсатында жүзеге асырылатын 
геномдарының қайта құрылу әдістері мәселелері туралы бағдарламаның 
арнайы бөліміндеқарастырылады. 

Ұсынылып отырылған бағдарлама бойынша курсты оқу барысында  
магистранттар биотехнологиялық өндіріске және селекциялық  әдістерге 
негізделген микроорганизмдер туралы білімдерін қолдана алады. 

Алдыңғы пәндер: «Биохимия, «Биотехнология оъектілері», 
«Генетика», «Микроорганизмдер физиологиясы», «Өндірістік 
биотехнология», «Тағамдық биотехнология».  

Білім, дағды мен икемділіктен тұратын пән, «Биотехнология және 
заманауилық», «Биотехнологияның молекулярлы-генетикалық негізі», 
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«Биотехнологияның заманауи әдістері» туралы білім оқытылып жатқан 
пәнді игеру үшін қажет. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы  
1 Тағам өндірісіндегі биотехнологиялық мәселелер. 

2 Өндірістің биомедициналық бағытындағы биотехнологиялық 
мәселелер. 

3 Қоршаған ортаны қорғаудың биотехнологиялық әдістері. 
4 Ауылшаруашылық биотехнологиясы мәселелері. 

5 Клетка ішілік реттеудің молекулалық механизмдері  және  
оларды биотехнологиялық өндірісте пайдалану 

6 
Мутагенез және селекция әдiстерiнiң көмегімен 
микроорганизмдердің өнеркәсiптiк штамдарының өнiмдiлiгін 
жоғарылату 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Бағдарлама мақсаты – микроорганизмдер биотехнологияның әртүрлі 

салаларының негізгі заманауи мәселелерін таныстыру  және микробтық 
биотехнологияда қолданылатын  микроорганизмдер штамдарын сұрыптау 
бағыты жайлы түсінік қалыпастыру. 

Курстың міндеттері: 
- биотехнологияның маңызды өнімдері микроорганизмдерді алудың 

салалық өндірісін дамытудың негізігі бағыттары туралы білім алу; 
- микроорганизмдердің заманауи селекциясының даму үрдістері және 

мүмкіндіктері мен әдістерімен танысу; 
Магистрант курсты  зерттеу нәтижесінде бiлуi керек:  
- биотехнологиялық үрдістердің ерекшелігін, олардың негізгі 

биологиялық және технологиялық мәселелерін шешуде; 
- мақсатты нақты өнім алу үшін қажетті әдістерді бағалау және таңдау 

критериі; 
- бөлек биоөндірістің технологиялық сызбасын жетілдіру бағытында; 
- микроорганизмдердің жоғары өнiмдi штамдарды сұрыптаудың 

қазiргi тәсiлдер мен әдістер; 
Магистранттар білу керек: өз болашақ кәсiби жұмысында әртүрлi 

биотехнологиялық өндiрiстер мен  микроорганизмдерді сұрыптау 
жұмысына негiзделген  бiлiмдерін пайдалану. 

Осы бағдарламаның негiзiне қызмет ету және микроорганизмдердің 
биотехнологиясының қазiргi салаларының дамудың перспективтілігін 
суреттейтiн ғылым салаларының қатарынан қойылғанмәлiметтер: тірі 
немесе белсендендірілгенмикроорганизмдардің биомассасын қолдануға 
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негiзделген өндiрiстер; ашу және шiру өнiмдерiн алуға негiзделген және 
микробтық биосинтез өнімдерінің  өндірісі. 

Бұл ғылым салаларының даму тарихы ең алдымен 40-50 жылдары 
қалыптасқан антибиотиктер дәуірімен байланысты. Антибиотиктердiң 
өндiрiсi микробиологтар, биохимиктер, генетиктер күштерiнің бәрiгуін 
талап ететiн ғылымды көп қажет ететiн сала екендігін көрсеттi. Бұл ғылыми 
бағыттың дамуының жаңа серпілісі 70-жылдарды генетикалық және 
клеткалық инженерияның пайда болуымен байланысты. 

Бұл негізде биотехнологияның жаңа тәсілдері, сонымен қатар 
принципті жаңа селекция әдістері қалыптасты. 

Бағдарламаны дағдылы (дәрiс, семинарлық жұмыстар)  оқу барысында 
инновациялық әдістер қолданылады, пайдаланады жоба және жеке - 
бағдарлалған тәсiлдеме, case-study, миға шабуыл әдiстерi, мәселелi - 
модулдiк әдiстер, ойын, пiкiрталас, iздестiру және зерттеушi әдiстері. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Тағам өндірісіндегі биотехнологиялық мәселелер.  
Ашуты өндірісінің мәселелері. Спирт өндiрiсi.  Субстратты таңдау 

мәселелері. Технологиялық үдерiстiң негiзгi кезеңi және олардың 
оптимизация тәсiлдерi.  

Сыра қайнату және шарап жасау. Технологиялық үрдістің мазмұнының 
негізгі сатысы. Сыра ашытқыларының ашу үрдісін оңтайландыру. Ашу 
өндiрiсінің ластану мәселері және олармен күресу тәсiлдерi. Санитарлық - 
микробиологиялық және өндiрiстiк бақылау. 

Тағамдық және азықтық белок өндірісінің технологиясындағы 
микроорганизмдерді экономикалық мақсатта пайдалану және болашақта 
жүзеге асыру. Микробтық белоктың тағамдық құндылығын өсірудің 
биотехнологиялық әдістері. Микробтық азықтық қоспалар мен белоктық 
препараттардың өндірісі. Ашытқылардан белок алу. Фототрофты 
микроорганизмдерден белок алу. Микробалдырлар мен 
цианобактериялардың дақылдары. Белок алу мақсатында гетеретрофты 
және фототрофты микроорганизмдерді дақылдау әдістерін жетілдіру 
бағыты. Арзан субстраттар іздеу мәселелелері. Белок алу үшін сутек пен 
спиртті пайдаланудың мүмкіндіктері мен бағыттары. 

Функционалды тағамдық өнімдерді өндіру мәселелері. Штаммдардың 
тіршілікке қабілеттілігін сақтау мәселелелерін шешудің технологиялық  
әдістері. 

Фототрофты микроорганизмдер – тағамға биологиялық белсенді 
қоспалардың  (ББҚ) продуценті. ББҚ алу. ББҚ тағам өндірісінде пайдалану. 

 
Өндірістің биомедициналық бағытындағы биотехнологиялық 

мәселелер.  
Антибиотиктерді пайдалану және ізеу, жасау мәселелері. 

Антибиотиктердің продуценттері. Антибиотиктердің биотехнологиясы 
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және биосинтездеу механизмдері. Меңгерілген дақылдаулар. 
Антибактериярезистенттілік және оны шешудің жолдары. 

Стероидты гормондардың микробтық трансформациясын практикада 
пайдаланудың технологиялық мәселелері және осы мәселенің тиімділігін 
арттыру әдісі. 

Инженерлік энзимология. Иммобилизденген биообъектілер. 
Иммобилизденген биообъектілер әдісін медициналық биотехнология 

және аурулар диагностикасында пайдалану. Медициналық бағыттағы 
ферменттердің өндірісі. Гендік инженерия әдісінің көмегімен ферменттер 
жасау. Ферменттер негізінде биосенсорлар өндіру. 

Дәрілік препараттардың сапасын бақылау және  GMP өндірісінің 
жүйесін енгізумен байланысты мәселелер. 

 
Қоршаған ортаны қорғаудың биотехнологиялық әдістері.  
Ластайтын заттардың микробиологиялық өзгеруiнің негiзгi 

биохимиялық жолдары. Микроорганизм - биодеструкторлар. 
Ағынды суларды биологиялық тазалау. Тазарту құрылғыларының 

негізгі сызбалары. Аэробты және анаэробты ағынды суларды биологиялық 
тазарту жұмыстарының принциптері, әдiстері, құрылымдары және 
өнеркәсiптiк қалдықтарды өңдеу. Химиялық элементтердi кендерден, 
концентраттардан және тау жыныстарынан, бактериялық сiлтiсiздендiру 
және  ерiтiндiлерден металдарды биосорбциялау. Мұнайдан және  көмiрден 
күкiртi бөлу. Мұнай өнiмдiлiгiн жоғарылату. Көмiр қатпарларынан метанды 
бөлу. Мұнай құбырларының биокоррозиясынан тазарту. 

 
Ауылшаруашылық биотехнологиясының мәселелері.  
Бактерия, саңырауқұлақ, вирустарды пайдалану өндірістік биопестицид 

ретінде қарастырылады. Бактериалды препараттарды жәндік-зиянкестермен 
күрес кезінде пайдалану және олардың әсер ету механизмі. Саңырауқұлақ 
препартттары – биологиялық инсектицидтер және олардың әсер ету 
механизмі. Энтомопатогенді вирустар - биопестицидтер негізі және 
олардың әсер ету механизмі. Биопестицидтер алу механизмі. 

Түйнек бактериялары көмегімен биопрепараттарды алу және пайдалану 
әдістері. Бос өмір сүруші азотфиксаторларларды алу және пайдаланудың 
биотехнологиялық мәселелері. Гендік-инженериялық зерттемелер. 
Бактериялар негізінде биотыңайтқыштарды пайдалану технологиясы.  

 
Клетка ішілік реттеудің молекулалық механизмдері және оларды 

микроорганизмдер селекциясына пайдалану.  
Фермент синтезі мен индукциясы. Ретроингибирлеу және оны жеңу. 

Микроорганизмдердің метаболизмының нәтижесінде түзілетін амин 
қышқылдарын бақылау және оның дәрiлiк заттарды алуда мәнi. Азот 
қосылыстарының регуляциясы.  

Дәрілік заттар өндірісінде және жасауда катаболиттік репрессия.   
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Клетка мембранасының құрылымы арқылы заттардың тасмалдануы 
мен реттелуі. Продуценттерді «өз тіршілігін жоятын» молекулалық 
механизмдерден қорғау. 

Антибиотиктердiң трансформацияланған бағыты. Бiр немесе бiрнеше 
антибиотик фрагменттерінің синтезі қабiлетін жоғалтқан мутанты 
продуценттердi алу. Идиотрофты мутанттарды алу.Мутасинтон синтезі - 
антибиотик молекуласы бөлiктерiнiң баламалары. Антибиотик 
молекуласына мутасинтондардың енуі. Ферментация - мутасинтетикалық 
антибиотиктердiң түзілуі. Жаңа антибиотиктерді алуда мутасинтезді 
қолдану маңызы. 

 
Мутагенез және селекция әдiстерiнiң көмегімен 

микроорганизмдердің өнеркәсiптiк штамдарының өнiмдiлiгін 
жоғарылату.  

Селекциялық зерттемелердің заманауи бағыттары; өнімділікті арттыру 
үшін өндірістік штамдардың селекциясы; өсудің жылдамдығы; ашу 
энергиясының өсуі; ерекше жағдайларда өсу мүмкіншілігін 
қалыптастыру.Индуцирленген мутагенез. Сатылы таңдау. Селекцияның 
таңдаулы әдiстерi. Селекцияда конститутивті мутанттарды қолдану. 
Метаболизм регуляциясы өзгертiлге мутанттар.  

Шектелген және сайт - ерекше мутагенез. Геноманың белгiлi бір 
бөлiкке мутагендерiнiң әсерi. Шектелген мутагенезде бактериялық 
геномның нақтылы бөлiмі болатын F' и R' плазмид фагтарын тасмалдаушы 
транспозондарды қолдану. ДНҚ фрагменттерін мутагендермен  клондау, 
бөліп алу және өңдеу.  Транспозон мутагенезін реципиент штамдарға енгiзу.  

Биообъектiлерді клеткалық инженерия әдiстерi көмегімен  жетiлдiру. 
Клеткалық инженерияның негізгі бағыттары мен 
перспективтілігі.Микроорганизмдердің түраралық және туыс аралық 
будандасқан дақылдарын алу. Эукариоттар мен прокариот протопласттарын 
алу.  

Псевдомонадалар, актиномицеттер, бациллалар, коринебактериялар, 
ашытқылар секілді өндрістік маңызы жоғары микроорганизмдердің гендік 
инженериясы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнологилық өндірістердің  микробтық-ластағыштары мен 
споролармен күресу жолдары.  

2. Белок өндіру мақсатында гетеротрофты және фототрофты 
микроорганизмдерді дақылдау әдістері.  

3. Микроорганизмдерді басқармалы дақылдау. 
4. Іздестіру мәселелері, антибиотиктерді құру және қолдану. 
5. Пробиотиктерді өндіру және қолдану мәселелері. 
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6. Иммобилизация - ферменттік препараттар өндіріс эффективтілігін 
жоғарлату көзі. 

7. Тағамдық биологиялықбелсенді қоспалар (ББҚ) – заманауи 
биотехнологиялық өндіріс көзі  

8. Клеткаішілік регуляцияныңмолекулалық механизммдеріжәне 
оларды биотехнологиялықөндірісте қолдану. 

9. Өндірістік микроорганизмдерштамдарының өндіріс өнімділігін 
арттыру негізі ретінде индуцирленген мутагенез артықшылықтары мен 
кемшіліктері.  

10. Заманауи биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің қауіпсіздік 
мәселелері 

 
МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микробтық белокты қолданудың тағамдық құндылығы және 
қолдану мүмкіндіктері.  

2. Фототрофты микроорганизмдер - тағамдық биологиялық белсенді 
қоспалар (ББҚ) продуценттері. 

3. Антибиотикке төзімділіктің қалыптасуының генетикалық және 
биохимимиялық механизмдері. 

4. Биотехнологиялық әдістермен стероидты гормондар алу. 
5. Дәрілік заттарды жасау мен өндіруде катаболиттік репрессия.  
6. Мутасинтез. Антибиотиктердің бағытталған трансформациясы. 
7. Клеткалық инженерия. Прокариоттармен эукариоттардан 

протопласттарды алу. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Современные проблемы отраслевой биотехнологии и 

селекции» систематизирует интегральные положения областей науки и 
техники, которые опираются на теоретические и методические положения 
молекулярной биологии и генетики, биохимии, физиологии и цитологии, а 
также используют прогрессивные химические технологии. 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 
наук, описывающих функционирование и перспективы развития 
современных отраслей биотехнологии.  

В курсе рассматриваются  современные проблемы различных отраслей 
биотехнологии микроорганизмов: пищевых и бродильных производств, 
технологий микробного синтеза, медицинской и селлскохозяйствнной 
биотехнологии и технологий защиты окружающей среды.  

В специальных разделах курса  освещаются проблемы селекции 
штаммов микроорганизмов, используемых в разных отраслях микробной 
биотехнологии и способах реорганизации их генома, осуществляемых с 
целью переориентации путей биосинтеза в нужном направлении.  

В результате изучения курса по предлагаемой типовой программе 
магистранты смогут использовать знания о микроорганизмах, на которых 
базируются различные биотехнологические производства и селекционных 
приемах работы с ними в своей будущей профессиональной деятельности. 

Предшествующие дисциплины: «Биохимия», «Объекты 
биотехнологии», «Генетика», «Физиология микроорганизмов», 
«Промышленная биотехнология», «Пищевая биотехнология». 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые для 
освоения изучаемой дисциплины: «Биотехнология и современность», 
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«Молекулярно-генетические основы биотехнологии», «Современные 
методы в биотехнологии». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название  тем 
1 Биотехнологические проблемы в пищевой индустрии 
2 Биотехнологические способы решения проблемы дефицита белка 

3 Биотехнология функциональных продуктов питания и 
биологически активных добавок к пище 

4 Биотехнологические проблемы биомедицинской отрасли 
промышленности 

5 Иммунобиотехнологии 
6 Инженерная энзимология 
7 Биотехнологические методы защиты окружающей среды  
8 Проблемы сельскохозяйственной биотехнологии 

9 Молекулярные механизмы внутриклеточной регуляции и их 
использование в биотехнологическом производстве 

10 Мутасинтез 
11 Мутагенез в селекции микроорганизмов 
12 Клеточная и генетическая инженерия в селекции биообъектов 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Введение 
Цель курса – дать представление об основных современных проблемах 

различных отраслей биотехнологии микроорганизмов и направлениях 
селекции штаммов микроорганизмов, используемых в микробной 
биотехнологии.  

Задачи курса: 
- получение знаний об основных направлениях развития отраслевых 

производств получения важнейших продуктов биотехнологии 
микроорганизмов;  

- знакомство со способами, возможностями и тенденциями развития 
современной селекции микроорганимов. 

В результате изучения  курса магистранты должны знать: 
- специфику биотехнологических процессов, основные биологические 

и технологические проблемы их осуществления;  
- критерии выбора и оценки методов, необходимых для получения 

конкретного целевого продукта; 
- направления совершенствования технологических схем отдельных 

биопроизводств;  
- современные способы и методы селекции высокопродуктивных 

штаммов микроорганизмов. 
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Магистранты должны уметь: 
- использовать знания о микроорганизмах, на которых базируются 

биотехнологические производства и селекционных приемах работы с ними 
в своей будущей профессиональной деятельности.  

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 
наук, описывающих функционирование и перспективы развития 
современных отраслей биотехнологии микроорганизмов: производств, 
основанных на использовании живой или инактивированной биомассы;  
производящих продукты микробного биосинтеза и  основанных на 
получении продуктов брожения и гниения.  

История развития этих отраслей науки связана, прежде всего, с эрой 
антибиотиков, которая наступила в 40-50-е годы. Производство 
антибиотиков оказалось чрезвычайно наукоемкой отраслью, которая 
потребовала интеграции усилий микробиологов, биохимиков, генетиков, а 
также привлечения всех передовых достижений соответствующих отраслей 
науки. Новый импульс развития этих научных отраслей получен в середине 
70-х годов благодаря появлению генетической и клеточной инженерии. На 
этой основе были созданы новые приемы биотехнологии, а также 
разработаны принципиально новые методы селекции. 

В процессе изучения дисциплины, наряду с традиционными (лекции, 
семинарские занятия) используются и инновационные методы 
преподавания: проектно- и личностно-ориентированный подход, case-study, 
методы мозгового штурма, проблемно-модульные методы, игровые, 
дискуссионные, поисковые и исследовательские методы.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Биотехнологические проблемы в пищевой индустрии 
Проблемы бродильных производств. Производство спирта. Проблема 

выбора субстрата. Основные стадии технологического процесса и способы 
их оптимизации. Микроорганизмы, используемые в производства спирта.  

Пивоварение и виноделие. Дрожжи, использующиеся в пивоварении и 
виноделии. Сущность технологического процесса основные стадии.  
Оптимизация процесса сбраживания пивного сусла. Проблема загрязнения 
бродильных производств и способы борьбы с ними. Санитарно-
микробиологический и производственный контроль. 

 
Биотехнологические способы решения проблемы дефицита белка 
Перспективы и экономическая целесообразность употребления 

микроорганизмов в технологии производства пищевого и кормового белка. 
Биотехнологические способы повышения пищевой ценности микробного 
белка. Производство белковых препаратов и микробных кормовых добавок.   
Получение белков из дрожжей. Получение белков из фототрофных 
микроорганизмов. Культуры микроводорослей и цианобактерий. 
Направления совершенствования способов культивирования 
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гетеротрофных и фототрофных микроорганизмов с целью получения белка. 
Проблема поиска дешевых субстратов. Направления и возможности 
использования спиртов и водорода для получения белка.  

 
Биотехнология функциональных продуктов питания и 

биологически активных добавок к пище 
Препараты на основе живых культур микроорганизмов (нормофлоры и 

пробиотики). Свойства и критерии отбора штаммов пробиотических 
микроорганизмов. Классификация пробиотических препаратов. Проблемы 
производства и использования пробиотиков в функциональных продуктах 
питания. Технологические способы решения проблемы сохранения 
жизнеспособности штаммов.  

Фототрофные микроорганизмы - продуценты биологически активных 
добавок к пище (БАД). Получение БАД. Применение БАД в пищевой 
промышленности. 

 
Биотехнологические проблемы биомедицинской отрасли 

промышленности 
Проблемы поиска, создания и применения антибиотиков. Продуценты 

антибиотиков. Механизмы биосинтеза и биотехнология антибиотиков. 
Управляемое культивирование. Антибиотикорезистентность и 
технологические пути ее решения.  

Особенности и преимущества использования методов 
биотрансформации для получения стероидных гормонов. Технологические 
проблемы практического использования микробной трансформации 
стероидных гормонов и способы повышения эффективности этого 
процесса.  

Проблемы, связанные с внедрением системы GMP производства и 
контроля качества лекарственных препаратов. 

 
Иммунобиотехнологии 
Перспективные направления современной иммунобиотехнологии. 

Гибридомная технология. Моноклональные антитела. Использование 
антител для очистки биологических жидкостей. Возможности 
использования моноклональных антител при решении проблемы 
безопасности лекарственных средств (мониторинг лекарственных средств). 

Типы вакцин и их конструирование. Культуральные и генно-
инженерные вакцины. Субъединичные вакцины. Современные способы и 
направления разработок. Пептидные вакцины на примере противоящурной 
вакцины. 
Аутовакцины. Липосомальные вакцины. Технологии совершенствования 
липосомальных вакцин. 

Производство сывороток. Современные прививочные препараты. 
Иммуносенсоры. Производство иммуномодуляторов, иммуностимуляторов 
и иммунодепрессантов. Проблемы биобезопасности вакцинных препаратов. 
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Инженерная энзимология 
Микроорганизмы - продуценты ферментных препаратов.  Особенности 

ферментов микроорганизмов. Сущность технологического процесса 
производства ферментных препаратов. Применение ферментов в пищевой 
промышленности. Инженерная энзимология. Иммобилизованные 
биообъекты. 
Использование методов иммобилизации биообъектов в медицинских 
биотехнологиях и в диагностике заболеваний. Производство ферментов 
медицинского назначеия. Создание ферментов с помощью методов генной 
инженерии. Производство биосенсоров на основе ферментов. 

 
Биотехнологические методы защиты окружающей среды  

Основные биохимические пути микробиологической трансформации 
загрязняющих веществ. Микроорганизмы — биодеструкторы. 

Биологическая очистка сточных вод. Принципиальные схемы очистных 
сооружений. Основные принципы работы, методы и сооружения аэробной 
и анаэробной биологической очистки сточных вод и переработки 
промышленных отходов. Бактериальное выщелачивание химических 
элементов из руд, концентратов и горных пород, обогащение руд, 
биосорбция металлов из растворов. Удаление серы из нефти и угля. 
Повышение нефтеотдачи. Удаление метана из угольных пластов. 
Подавление биокоррозии нефтепроводов. 

 
Проблемы сельскохозяйственной биотехнологии 
Использование бактерий, грибов, вирусов находят в качестве 

промышленных биопестицидов.  Бактериальные препараты для борьбы с 
насекомыми-вредителями и механизмы их действия. Грибные препараты- 
биологические инсектициды и механизмы их действия Энтомопатогенные 
вирусы – основа биопестицидов и механизмы их действия. Технология 
получения биопестицидов. 

Способы получения и использованмя биопрепаратов с клубеньковыми 
бактериями. Биотехнологические проблемы получения и применения 
свободноживущихазотфиксаторов. Генноинженерные разработки. 
Технология использования биоудобрений на основе бактерий.   

 
Молекулярные механизмы внутриклеточной регуляции и их 

использование в селекции микроорганизмов 
Индукция и репрессия синтеза ферментов. Ретроингибирование и 

преодоление этого явления. Аминокислотный контроль метаболизма 
микроорганизмов и его значение при получении лекарственных средств. 
Регуляция усвоения аотсодержащих соединений.  

Катаболитная репрессия в создании и производстве лекарственных 
средств.  
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Транспорт веществ через мембранные структуры клетки и его 
регуляция. Молекулярные механизмы защиты продуцентов от веществ с 
«суицидным» эффектом. 

 
Мутасинтез 
Направленная трансформация антибиотиков. Получение мутантов 

продуцентов, утративших способность к синтезу одного или нескольких 
фрагментов антибиотика. Создание идиотрофных мутантов. Синтез 
мутасинтонов - аналогов фрагментов молекулы антибиотика. Включение 
мутасинтонов в молекулу антибиотика. Ферментация - образование 
мутасинтетических антибиотиков. Перспективы использования 
мутасинтеза для получения новых антибиотиков.  

 
Мутагенез в селекции микроорганизмов 

Современные направления селекционных разработок Селекция 
производственных штаммов для повышения продуктивности; ускорения 
роста; повышения энергии брожения; приобретения способности роста в 
необычных условиях. Индуцированный мутагенез. Ступенчатый отбор. 
Селективные методы отбора. Использование конститутивных мутантов в 
селекции. Мутанты с измененной регуляцией метаболизма.  

Локализованный и сайт-специфический мутагенез. Воздействие 
мутагенов на определенную часть генома. Использование транспозонов, 
трансдуцирующих фагов, F' и R' плазмид, содержащих определенные 
участки бактериального генома в локализованном мутагенезе. 
Клонирование, выделение и обработка мутагеном фрагментов ДНК. 
Введение в реципиентные штаммы. Транспозонный мутагенез. 

 
Клеточная и генетическая инженерия в селекции биообъектов 
Совершенствование биообъектов методами клеточной инженерии. 

Основные направления и перспективы клеточной инженерии. Получение 
межвидовых и межродовых гибридных культур микроорганизмов. 
Получение протопластов у про- и эукариот. 

Генетическая инженерия промышленно важных микроорганизмов - 
псевдомонад, актиномицетов, бацилл, коринебактерий, дрожжей. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Микробы-загрязнители биотехнологических производств и 
способы борьбы с ними.  

2. Методы культивирования гетеротрофных и фототрофных 
микроорганизмов с целью получения белка.  

3. Управляемое культивирование микроорганизмов. 
4. Проблемы поиска, создания и применения антибиотиков. 
5. Проблемы производства и использования пробиотиков. 
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6. Иммобилизация как способ повышения эффективности 
производства ферментных препаратов. 

7. Биологически активные добавки к пище (БАД) - продукты 
современных биотехнологических производств. 

8. Молекулярные механизмы внутриклеточной регуляции и их 
использование в биотехнологическом производстве. 

9. Достоинства и недостатки индуцированного мутагенеза как 
способа повышения продуктивности промышленных штаммов 
микроорганизмов.  

10. Проблемы биобезопасности продуктов современного 
биотехнологического производства.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ  
 

1. Пищевая ценность и перспективы  применения микробного 
белка. 

2. Фототрофные микроорганизмы - продуценты биологически 
активных добавок к пище (БАД). 

3. Генетические и биохимические механизмы возникновения 
антибиотикорезистентности. 

4. Получение стероидных гормонов биотехнологическими 
методами. 

5. Иммунобиотехнология лекарственных средств. 
6. Катаболитная репрессия в создании и производстве 

лекарственных средств.  
7. Мутасинтез. Направленная трансформация антибиотиков. 
8. Клеточная инженерия. Получение протопластов у прокариот и 

эукариот. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время биотехнология является междисциплинарной 

наукой. Современная биотехнология - это технология получения продуктов 
с применением биологических объектов. Методы, используемые в 
биотехнологии, представляют область знаний, сформировавшихся на стыке 
биохимии, молекулярной биологии, микробиологии, генетической 
инженерии, химической технологии и ряда других наук. Среди них имеются 
методы, которые применяются давно (методы субклеточного 
фракционирования, центрифугирование, спектрофотометрия, различные 
виды хроматографии, иммунологические методы и т.д.). Эти методы по-
прежнему актуальны и эффективны в изучении биологических объектов.  

В последние годы разработаны новые высокотехнологичные методы, 
с помощью которых получены результаты, резко ускорившие прогресс в 
биологии и биотехнологии. К современным методам биотехнологии 
относятся: генная и клеточная инженерии, инженерная энзимология, 
секвинирование ДНК, методы клонирования и другие методы. Генно-
инженерные методы переноса генетического материала от одних объектов 
к другим достигли совершенства, что сейчас в эксперименте можно 
получать практически любые сочетания генетических элементов различных 
биосистем. С помощью методов клеточной инженерии на основе получения 
моноклональных антител возможно создание каталитических антител или 
абзимов, улучшающих каталитические и иммунные свойства организма. 
Современные методы секвенирования нуклеотидных последовательностей 
позволяют устанавливать первичную структуру геномов эукариот с 
размером в десятки миллиардов пар нуклеотидов. Огромный потенциал 
компьютерных методов (биоинформатики) изучения нуклеиновых кислот, 
белков и регуляторных систем клеток и организмов позволяет получить 
оригинальные результаты.  Биотехнологические методы нашли свое 
применение в медицине, ветеринарии, фармацевтике,  сельском хозяйстве, 
легкой и пищевой промышленностях, растениеводстве и животноводстве, в 
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горно-добывающей отрасли, экологии и многих других отраслях. В связи с 
этим специалисту-биотехнологу необходимо знание основных методов 
биотехнологии, которые определяют развитие этого научно-практического 
направления деятельности человека.  

Дисциплина «Современные методы в биотехнологии» позволяет на 
основе знаний, умений, навыков приобрести компетенции, необходимые 
для самореализации в производственно-технологической деятельности в 
области высокотехнологичных процессов получения современных 
биологических препаратов;  

Результатами обучения дисциплины «Современные методы в биотех-
нологии» (компетенциями) является:  

- на основе теоретических знаний, приобретение умений и навыков, 
необходимых для самореализации в деятельности, связанной с 
выполнением междисциплинарных проектов в области биотехнологии; 

- на основе знаний, умений, навыков приобретение компетенций, 
необходимых для самореализации в научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, связанной с выбором необходимых методов 
исследования, модификации существующих, и разработки новых способов 
создания инновационного биотехнологического продукта; 

- умение анализировать и создавать практические рекомендации для 
производства на основе проведенных лабораторных анализов.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины:  
«Биохимия», «Физика», «Общая и молекулярная генетика», «Молекулярная 
биология», «Основы биотехнологии». 

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной: 
«Отраслевая биотехнология и современные проблемы селекции», 
«Современные проблемы биологии», элективные курсы магистратуры. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Биотехнология, как междисциплинарная отрасль науки 
2 Методы изучения мембранных структур в биотехнологии 
3 Химические методы, используемые в биотехнологии 
4 Физические методы, используемые в биотехнологии 
5 Методы протеомного анализа  
6 Методы выделения и  анализа  нуклеиновых кислот 
7 Методы генной инженерии в биотехнологии 
8 Прикладные аспекты генно-инженерной технологии 
9 Иммунологические методы исследования. Иммунобиотехнология 
10 Биотехнология стволовых клеток 
11 Технологии клонирования на молекулярном уровне 
12 Технологии клонирования на клеточном и организменном уровне 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины «Современные методы в 

биотехнологии» является: ознакомление студентов с наиболее часто 
используемыми современными методами биотехнологии, как 
биохимические, молекулярные и иммунологические методы, которые 
обычно используются в современных биотехнологических исследованиях и 
в научно-педагогической практике. Этот курс дает студентам широкий 
обзор научных методов, используемых в биотехнологии. В курсе описаны 
теории и принципы, лежащие в основе каждого из методов, обсуждение 
практических аспектов и процедур, ограничения их выполнения.  

Задачи изучения дисциплины "Современные методы в 
биотехнологии":  - обеспечение понимания теории, сущности и принципов 
физических, биофизических, биохимических, молекулярно-генетических, 
иммунологических методов и информационных технологий, 
используемыми в биотехнологии; 

- ознакомление с новыми достижениями методов биотехнологии и 
перспективами их развития; 

- умение использовать теоретические знания в разработке новых 
эффективных биотехнологических приемов управления функциями 
биологических объектов.  

Магистранты должны: 
- уметь применять полученные знания для дальнейшего повышения 

уровня практической и теоретической подготовки. Для этого необходимо 
понимание сущности методов биотехнологии для изучения основных 
процессов и их регуляции;  

- иметь навыки соответствующего выбора методов и анализа 
результатов экспериментов; 

- владеть навыками планирования и проведения экспериментов в 
различных отраслях биотехнологии.   

На семинарских занятиях студенты должны знать сущность, 
преимущества и ограничения используемых методов в биотехнологии, 
область их применения, проводить их анализ и сопоставление.  

Объект изучения и система методов дисциплины "Современные 
методы в биотехнологии". Объектом изучения данной дисциплины 
являются теоретические и практические основы методов, применяемых в 
современном биотехнологическом производстве и научных исследованиях. 
Объектом современных методов в биотехнологии является биологический 
объект. В качестве которого могут быть микроорганизмы, субклеточные 
структуры, отдельные органы,  культуры тканей и клеток растений, 
животных и человека. Система методов дисциплины составляют общие 
научные методы, как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, индукция, 
дедукция, также и специальные профессиональные методы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Биотехнология, как междисциплинарная отрасль науки 
Возникновение биотехнологии, как междисциплинарной отрасли на 

стыке биологических, химических и технических наук. Решение 
глобальных проблем человечества- ликвидация нехватки продовольствия, 
энергии, минеральных ресурсов, улучшение состояния здравоохранения и 
качества окружающей среды с развитием биотехнологии. Развитие 
различных отраслей биотехнологии и их связь с успехами в разработке 
новых приборов и технологий в физике, химии и биологии. Роль 
взаимодействия этих наук в развитии биотехнологии. Методы 
биотехнологии как раздел практических знаний. Основные факторы, 
обусловившие стимул в развитии методов современной биотехнологии. 
Связь методов биотехнологии с биологическими, химическими, 
техническими и другими науками. Области применения достижений  
методов биотехнологии. 

 
Методы изучения мембранных структур в биотехнологии 
Методы выделения органелл и мембран из тканей, клетки. Этапы 

субклеточного фракционирования: экстракция, гомогенизация и 
центрифугирование, их особенности. Методы разделения и очистки 
субклеточных компонентов. Выделение мембранных частиц. Разделение 
мембранных фракций в двухфазной системе.  Зональное, зонально-
скоростное центрифугирование. Вариант выделения чистых субклеточных 
фракций с помощью  равновесного, или изопикнического, 
центрифугирования. Разделение мембранных частиц в соответствии с их 
электрическим зарядом - непрерывный электрофорез в свободном потоке. 
Аффинная адсорбция. Идентификация мембранных фракций, критерии их 
очистки. Контроль наличия примесей с помощью световой и электронной 
микроскопии, анализа липидного состава или определении активности 
маркерных ферментов. Фазово-контрастная, интерференционная, 
люминесцентная, поляризационная, стереоскопическая, ультрафиолетовая, 
инфракрасная микроскопии. Определение активности маркерных 
ферментов определенного типа выделенной мембранной фракции. 
Выделение ядра и митохондрии, ядерных мембран.  

 
Химические методы, используемые в биотехнологии 
 Типы хроматографического анализа. Газовая хроматография (ГЖ),  

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, англ. HPLC). 
Твердый сорбент - неподвижная фаза в адсорбционной хроматографии. 
Распределительная хроматография. Ионообменная хроматография как 
результат электростатического взаимодействия разноименно заряженных 
ионов. Аффинная хроматография - метод очистки и разделения белков, 
основанный на избирательном взаимодействии с лигандом.  
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Физические методы, используемые в биотехнологии 
Спектральные методы исследования стационарных свойств 

биологических систем. Спектроскопия – как метод изучения спектров 
взаимодействия излучения (электромагнитного излучения, акустических 
волн и др.) с  веществом. Преимущества спектроскопии как возможности 
диагностики in situ, т.е. непосредственно в "среде обитания" объекта, 
бесконтактно, без какой-либо специальной подготовки объекта. Разделение 
области применения спектроскопии по объектам исследования: атомная 
спектроскопия, молекулярная спектроскопия, масс- спектроскопия, ядерная 
спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия) как 
метод изучения спектров поглощения (и отражения) электромагнитных 
волн. Флуориметрия. Ультрафиолетовая и видимая спектроскопия 
поглощения. Рентгеновская флуоресценция и рентгенофазовый анализ. 
Динамические спектральные методы исследования биологических систем. 
Метод электронного и парамагнитного резонанса, ядерный магнитный 
резонанс. Атомно-абсорбционная и пламенно-эмиссионная спектроскопия.  

 
Методы протеомного анализа  
Традиционные методы выделения и очистки биополимеров. 

Фракционирование целевых белков. Осаждение белков как способ 
понижения растворимости белка. Факторы, определяющие  растворимость 
белка. Принцип изоэлектрического осаждения. Центрифугирование белков, 
солевое фракционирование, гель-фильтрация или эксклюзионная 
хроматография. Сорбенты низкого и высокого давления. Диализ, 
ультрафильтрация, хроматография с обращенной фазой. Гель-электрофорез 
белков. Виды электрофореза. Электрофорез белков в полиакриламидном 
геле (ПААГ) с использованием додецилсульфата натрия. Изоэлектрическое 
фокусирование - двумерный электрофорез  для разделения белков (2DE). 
Методы детекции биополимеров (спектрофотометрические, 
радиохимические, флуориметрические, люминесцентные). Вестерн блотинг 
(белковый иммуноблот). Методы количественного определения белков. 
Масс-спектрометрия в исследованиях белков.  

 
Методы выделения и  анализа нуклеиновых кислот 
Общие принципы  выделения нуклеиновых кислот. Использование 

различных реагентов для очистки нуклеиновых кислот Фракционирование 
нуклеиновых кислот Выделение суммарной ДНК из различных биологи-
ческих объектов. Метод выделения ДНК из органелл. Выделение плазмид-
ной ДНК из бактериальных клеток. Метод выделения тотальной РНК из 
биологических объектов.  Количественное определение содержания 
нуклеи-новых кислот. Методы молекулярной гибридизации. Методы 
анализа  структуры нуклеи-новых кислот. Определение первичной 
структуры нуклеиновых кислот. Электрофорез нуклеиновых кислот. 
Эффективность  электрофоретического  разделения ДНК. Методы 
визуализации ДНК в  гелях. Стратегия секвенирования двунитевых ДНК. 
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Определение нуклеотидной последовательности в РНК. Автоматизация 
процесса секвенирования нуклеиновых кислот. Общие принципы химико-
ферментативного синтеза двунитевых ДНК. Методы химического синтеза 
олигодезоксирибонуклеотидов. Системы ДНК-диагностики. Методы 
молекулярной диагностики генетических заболеваний. 

 
Методы генной инженерии в биотехнологии 
Генетическая инженерия и метод рекомбинантных ДНК. Инструменты  
генетической инженерии. Характеристика ферментов, используемых в 

генетической инженерии. Рестрицирующие эндонуклеазы, их основные 
характеристики и область применения. Характеристика и особенности 
векторных молекул. Векторные системы, применяемые для клонирования в 
клетках прокариот. Типы векторов: плазмидные и бактерио-фаговые, 
космиды и фазмиды. Векторные системы для клонирования в клетках 
эукариот: животных, растительных и дрожжевых Генетическая 
модификация структуры плазмиды.  Способы введения рекомбинантных 
ДНК в клетки различных организмов. Физические методы переноса генов в 
растительные клетки. Перенос генов с помощью искусственных дрожжевых 
хромосом. Вирусные системы доставки генов. Невирусные системы 
доставки генов. Транскрипция генов эукариот в бесклеточных экстрактах. 
Прокариотические системы экспрессии генов in vivo. Метод микроиньекций 
ДНК. 

 
Прикладные аспекты генно-инженерной технологии 
Получение трансгенных растений. Применение трансгенных растений 

в растениеводстве и в сельском хозяйстве. ГМО-продукты. Получение 
трансгенных животных. Примение трансгенных животных в медицине, в 
ветеринарии и в сельском хозяйстве. Использование рекомбинантных 
микроорганизмов для получения коммерческих продуктов. 
Генотипирование. Генная дактилоскопия. Генная терапия. Генная терапия 
ex vivo, in vitro. Генная инженерия и биобезопасность. Скрининг ГМО. 
ГМО-продукты и экологические риски. Трансгенные растения и 
агротехнические риски. ГМО-продукты и пищевые риски. 

 
Иммунологические методы исследования. Иммунобиотехнология 
Классификация методов иммунологического анализа. Использование 

биохимических методов фракционирования белков для выделения 
антигенов и антител.   Секвенирование иммунологически важных молекул 
молекулярно-генетическими методами. Специальные ммунологические 
методы исследования, основанные на взаимодействии антиген-антитело. 
Использование адъювантов. Иммуногистохимические методы изучения 
взаимодействия антиген-антитело. Радиоиммуноанализ и ферментный 
иммуносорбентный анализ. Механизм и учет результатов 
иммунологических методов исследования. Реакции, основанные на 
феномене агглютинации. Реакции, основанные на феномене преципитации. 
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Реакции с участием комплемента. Реакция нейтрализации. Реакции с 
использованием химических и физических методов. Метод радиальной 
иммунодиффузии (метод Манчини). Иммуноэлектрофоретический анализ 
(иммуноэлектрофорез)  Иммуноферментные или энзим-иммунологические 
методы (ИФА, ELISA). Различные типы ИФА - гомогенный и гетерогенный 
(твердофазный) иммуноферментный анализ. Лимфоциты. Выделение 
лимфоцитов. Иммунофлуоресцентный и иммуногистохимический анализ. 
Методы иммунодиагностики. Ферментный иммуносорбентный анализ. 
Получение моноклональных антител с помощью методов клеточной 
инженерии. Идентификация гибридных клеточных линий, секретирующих 
специфические антитела. Биосенсоры. 

 
Биотехнология стволовых клеток 
Понятие о тоти-, мульти,- плюро-, унипотентности клеток. 

Классификация типов стволовых клеток. Биологические свойства 
стволовых клеток. Особенности эмбриональных, мезенхимальных, 
стромальных, региональных стволовых клеток. Клеточные технологии. 
Применение эмбриональных стволовых клеток в генной инженерии. 
Применение клеточных технологий в медицине. Клеточная терапия.  

Биотехнология стволовых клеток. Эмбриоинженерия. Тканевая 
инженерия. Тканевая инженерия и ее применение в различных отраслях 
медицины (пластическая хирургия, имплантология, трансплантология, 
косметология и т.д.). Применение культуры стволовых клеток в 
регенерационной медицине. Алло-, ксенотрансплантаты. Глубокое 
замораживание (криоконсервация) стволовых клеток. 

 
Технологии клонирования на молекулярном уровне 
Технологии клонирования на молекулярном уровне. Клонирование 

ДНК в in vivo системах. Клонирование ДНК в эукариотических клетках. 
Молекулярное клонирование вне клеток хозяина -  метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Детекция продуктов амплификации. Преимущества 
метода ПЦР. ДНК-библиотеки - коллекции клонированных 
последовательностей. Синтетические гены и их клонирование.  

 
Технологии клонирования на клеточном и организменном уровне. 

  
Методы клонирования. Репродукционное клонирование. 

Клонирование зародышей, методы получения монозиготных близнецов 
(микрохириргические и агрегационные методы). Экстракорпоральное 
оплодотворение. Методические основы клонирования млекопитающих. 
Феномен клонирования овечки Долли. Методы микроклонального 
размножения растений. Применение методов клонирования для сохранения 
и размножения редких и исчезающих видов растений и животных. 
Этические аспекты клонирования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Биотехнология, как междисциплинарная отрасль науки 
2.  Методы изучения мембранных структур в биотехнологии 
3. Методы выделения, очистки и анализа белков. 

Протеоинженерия 
4. Методы выделения и  анализа нуклеиновых кислот.  
5. Принципы секвинирования ДНК. Геномные проекты. 
6. Технология получения рекомбинантной ДНК 
7. Биотехнологические методы получения трансгенных животных 
8. Методы получения трансгенных растений 
9. Генная инженерия и биобезопасность 
10. Иммунологические методы исследования 
11. Иммунобиотехнология. 
12. Биотехнология стволовых клеток. Применение культуры 

стволовых клеток в медицине  
13. Технологии клонирования на молекулярном уровне 
14. Методологические основы технологии клонирования на 

клеточном уровне. Клонирование растений и животных. 
15. Достижения биотехнологии и перспективы развития 

биотехнологических методов 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАГИСТРАНТОВ  

 
1. История развития биотехнологии. Использование методов 

биотехнологии в различных отраслях. 
2. Биохимические и биофизические методы изучения мембранных 

структур в биотехнологии. 
3. Современные методы протеомного анализа. 
4. Инженерная энзимология 
5. Методы выделения и  анализа нуклеиновых кислот. 
6. Инструменты генетической инженерии 
7. Области применения методов иммунологического анализа 
8. Применение культуры стволовых клеток в медицине 
9. Применение  ПЦР в фундаментальных и прикладных 

исследованиях 
10. Клонирование in vitro 
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601-04-1257-6. УДК 606(035.3). ББК 28.087 

8. Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / А. П. Ермишин [и 
др.]; под ред. А. П. Ермишина, 2005. - 430 с.   

9. Загоскина Н.В., Назаренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина 
Е.А. Биотехнология: теория и практика (учебное пособие). – М.: Изд-во 
Оникс, 2009, 496 с. 

10. Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л. и др. Основы 
фармацевтической биотехнологии. Ростов-на-Дону:Феникс, Томск: изд-во 
НТЛ, 2006, 256 с. 
  



45 
 

SPOBS 5301 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОЙ 
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Объем 1кредит 

 
Авторы: 
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Заядан Болатхан Казыханович - доктор биологических наук, профессор 
кафедры биотехнологии  

 
Рецензенты: 

Тулемисова Ж.К. - доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 
биологической безопасности Казахского Национального аграрного 
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кафедры генетики и молекулярной биологии КазНУ им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Современные проблемы отраслевой биотехнологии и 

селекции» систематизирует интегральные положения областей науки и 
техники, которые опираются на теоретические и методические положения 
молекулярной биологии и генетики, биохимии, физиологии и цитологии, а 
также используют прогрессивные химические технологии. 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 
наук, описывающих функционирование и перспективы развития 
современных отраслей биотехнологии.  

В курсе рассматриваются современные проблемы различных отраслей 
биотехнологии микроорганизмов: пищевых и бродильных производств, 
технологий микробного синтеза, медицинской и сельскохозяйствнной 
биотехнологии и технологий защиты окружающей среды.  

В специальных разделах курса  освещаются проблемы селекции 
штаммов микроорганизмов, используемых в разных отраслях микробной 
биотехнологии и способах реорганизации их генома, осуществляемых с 
целью переориентации путей биосинтеза в нужном направлении.  

В результате изучения курса по предлагаемой типовой программе 
магистранты смогут использовать знания о микроорганизмах, на которых 
базируются различные биотехнологические производства и селекционных 
приемах работы с ними в своей будущей профессиональной деятельности. 

Предшествующие дисциплины: «Биохимия», «Объекты 
биотехнологии», «Генетика», «Физиология микроорганизмов», 
«Промышленная биотехнология», «Пищевая биотехнология». 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые для 
освоения изучаемой дисциплины: «Биотехнология и современность», 
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«Молекулярно-генетические основы биотехнологии», «Современные 
методы в биотехнологии». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Биотехнологические проблемы в пищевой индустрии 

2 Биотехнологические проблемы биомедицинской отрасли 
промышленности 

3 Биотехнологические методы защиты окружающей среды. 
4 Проблемы сельскохозяйственной биотехнологии 

5 Молекулярные механизмы внутриклеточной регуляции и их 
использование в биотехнологическом производстве 

6 Способы повышения продуктивности промышленных штаммов 
микроорганизмов методами мутагенеза и селекции 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель курса – дать представление об основных современных проблемах 

различных отраслей биотехнологии микроорганизмов и направлениях 
селекции штаммов микроорганизмов, используемых в микробной 
биотехнологии.  

Задачи курса: 
- получение знаний об основных направлениях развития отраслевых 

производств получения важнейших продуктов биотехнологии 
микроорганизмов;  

- знакомство со способами, возможностями и тенденциями развития 
современной селекции микроорганимов. 

В результате изучения  курса магистранты должны знать: 
- специфику биотехнологических процессов, основные биологические 

и технологические проблемы их осуществления;  
- критерии выбора и оценки методов, необходимых для получения 

конкретного целевого продукта; 
- направления совершенствования технологических схем отдельных 

биопроизводств;  
- современные способы и методы селекции высокопродуктивных 

штаммовмикроорганизмов. 
Магистранты должны уметь: 
- использовать знания о микроорганизмах, на которых базируются 

биотехнологические производства и селекционных приемах работы с ними 
в своей будущей профессиональной деятельности.  

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 
наук, описывающих функционирование и перспективы развития 



47 
 

современных отраслей биотехнологии микроорганизмов: производств, 
основанных на использовании живой или инактивированной биомассы;  
производящих продукты микробного биосинтеза и  основанных на 
получении продуктов брожения и гниения.  

История развития этих отраслей науки связана, прежде всего, с эрой 
антибиотиков, которая наступила в 40-50-е годы. Производство 
антибиотиков оказалось чрезвычайно наукоемкой отраслью, которая 
потребовала интеграции усилий микробиологов, биохимиков, генетиков, а 
также привлечения всех передовых достижений соответствующих отраслей 
науки. Новый импульс развития этих научных отраслей получен в середине 
70-х годов благодаря появлению генетической и клеточной инженерии. На 
этой основе были созданы новые приемы биотехнологии, а также 
разработаны принципиально новые методы селекции. 

В процессе изучения дисциплины, наряду с традиционными (лекции, 
семинарские занятия) используются и инновационные методы 
преподавания: проектно- и личностно-ориентированный подход, case-study, 
методы мозгового штурма, проблемно-модульные методы, игровые, 
дискуссионные, поисковые и исследовательские методы. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Биотехнологические проблемы в пищевой индустрии.  
Проблемы бродильных производств. Производство спирта. Проблема 

выбора субстрата. Основные стадии технологического процесса и способы 
их оптимизации.  

Пивоварение и виноделие. Сущность технологического процесса 
основные стадии.  Оптимизация процесса сбраживания пивного сусла. 
Проблема загрязнения бродильных производств и способы борьбы с ними. 
Санитарно-микробиологический и производственный контроль. 

Перспективы и экономическая целесообразность употребления 
микроорганизмов в технологии производства пищевого и кормового белка. 
Биотехнологические способы повышения пищевой ценности микробного 
белка. Производство белковых препаратов и микробных кормовых добавок.  
Получение белков из дрожжей. Получение белков из фототрофных 
микроорганизмов. Культуры микроводорослей и цианобактерий. 
Направления совершенствования способов культивирования 
гетеротрофных и фототрофных микроорганизмов с целью получения белка. 
Проблема поиска дешевых субстратов. Направления и возможности 
использования спиртов и водорода для получения белка.  

Проблемы производства и в функциональных продуктах питания. 
Технологические способы решения проблемы сохранения 
жизнеспособности штаммов.  

Фототрофныемикроорганизмы - продуценты биологически активных 
добавок к пище (БАД). Получение БАД. Применение БАД в пищевой 
промышленности. 
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Биотехнологические проблемы биомедицинской отрасли 

промышленности.  
Проблемы поиска, создания и применения антибиотиков. Продуценты 

антибиотиков. Механизмы биосинтеза и биотехнология антибиотиков. 
Управляемое культивирование. Антибиотикорезистентность и 
технологические пути ее решения.  

Особенности и преимущества использования методов 
биотрансформации для получения стероидных гормонов. Технологические 
проблемы практического использования микробной трансформации 
стероидных гормонов и способы повышения эффективности этого 
процесса.  

Инженерная энзимология. Иммобилизованные биообъекты. 
Использование методов иммобилизации биообъектов в медицинских 
биотехнологиях и в диагностике заболеваний. Производство ферментов 
медицинского назначения. Создание ферментов с помощью методов генной 
инженерии. Производство биосенсоров на основе ферментов. 

Проблемы, связанные с внедрением системыGMP производства и 
контроля качества лекарственных препаратов. 

 
Биотехнологические методы защиты окружающей среды.  
Основные биохимические пути микробиологической трансформации 

загрязняющих веществ. Микроорганизмы — биодеструкторы. 
Биологическая очистка сточных вод. Принципиальные схемы очистных 

сооружений. Основные принципы работы, методы и сооружения аэробной 
и анаэробной биологической очистки сточных вод и переработки 
промышленных отходов.Бактериальное выщелачивание химических 
элементов из руд, концентратов и горных пород, обогащение руд, 
биосорбция металлов из растворов. Удаление серы из нефти и угля. 
Повышение нефтеотдачи. Удаление метана из угольных пластов. 
Подавление биокоррозии нефтепроводов. 

 
Проблемы сельскохозяйственной биотехнологии.  
Использование бактерий, грибов, вирусов находят в качестве 

промышленных биопестицидов.  Бактериальные препараты для борьбы с 
насекомыми-вредителями и механизмы их действия. Грибные препараты- 
биологические инсектициды и механизмы их действия Энтомопатогенные 
вирусы – основа биопестицидов и механизмы их действия. Технология 
получения биопестицидов. 

Способы получения и использованмя биопрепаратов с клубеньковыми 
бактериями. Биотехнологические проблемы получения и применения 
свободноживущихазотфиксаторов. Генноинженерные разработки. 
Технология использования биоудобрений на основе бактерий.   

 
Молекулярные механизмы внутриклеточной регуляции и их 
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использование в биотехнологическом производстве.  
Индукция и репрессия синтеза ферментов. Ретроингибирование и 

преодоление этого явления. Аминокислотный контроль метаболизма 
микроорганизмов и его значение при получении лекарственных средств. 
Регуляция усвоения аотсодержащих соединений.  

Катаболитная репрессия в создании и производстве лекарственных 
средств.  

Транспорт веществ через мембранные структуры клетки и его 
регуляция. Молекулярные механизмы защиты продуцентов от веществ с 
«суицидным» эффектом. 

Направленная трансформация антибиотиков. Получение мутантов 
продуцентов, утративших способность к синтезу одного или нескольких 
фрагментов антибиотика. Создание идиотрофных мутантов. Синтез 
мутасинтонов - аналогов фрагментов молекулы антибиотика. Включение 
мутасинтонов в молекулу антибиотика. Ферментация - образование 
мутасинтетических антибиотиков. Перспективы использования 
мутасинтеза для получения новых антибиотиков.  

 
Способы повышения продуктивности промышленных штаммов 

микроорганизмов методами мутагенеза и селекции.  
Современные направления селекционных разработок Селекция 

производственных штаммов для повышения продуктивности; ускорения 
роста; повышения энергии брожения; приобретения способности роста в 
необычных условиях. Индуцированный мутагенез. Ступенчатый отбор. 
Селективные методы отбора. Использование конститутивных мутантов в 
селекции. Мутанты с измененной регуляцией метаболизма.  

Локализованный и сайт-специфический мутагенез.Воздействие 
мутагенов на определенную часть генома. Использование транспозонов, 
трансдуцирующих фагов, F' и R' плазмид, содержащих определенные 
участки бактериального генома в локализованном мутагенезе. 
Клонирование, выделение и обработка мутагеном фрагментов ДНК. 
Введение в реципиентные штаммы. Транспозонный мутагенез. 

Совершенствование биообъектов методами клеточной инженерии. 
Основные направления и перспективы клеточной инженерии. Получение 
межвидовых и межродовых гибридных культур микроорганизмов. 
Получение протопластов у про- и эукариот. 

Генетическая инженерия промышленно важных микроорганизмов - 
псевдомонад, актиномицетов, бацилл, коринебактерий, дрожжей. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Микробы-загрязнители биотехнологических производств и 
способы борьбы с ними.  



50 
 

2. Методы культивирования гетеротрофных и фототрофных 
микроорганизмов с целью получения белка.  

3. Управляемое культивирование микроорганизмов. 
4. Проблемы поиска, создания и применения антибиотиков. 
5. Проблемы производства и использования пробиотиков. 
6. Иммобилизация как способ повышения эффективности 

производства ферментных препаратов. 
7. Биологически активные добавки к пище (БАД) - продукты 

современных биотехнологических производств. 
8. Молекулярные механизмы внутриклеточной регуляции и их 

использование в биотехнологическом производстве. 
9. Достоинства и недостатки индуцированного мутагенеза как 

способа повышения продуктивности промышленных штаммов 
микроорганизмов.  

10. Проблемы биобезопасности продуктов современного 
биотехнологического производства.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ 
 

1. Пищевая ценность и перспективы  применения микробного 
белка. 

2. Фототрофные микроорганизмы - продуценты биологически 
активных добавок к пище (БАД). 

3. Генетические и биохимические механизмы возникновения 
антибиотикорезистентности. 

4. Получение стероидных гормонов биотехнологическими 
методами. 

5. Катаболитная репрессия в создании и производстве 
лекарственных средств.  

6. Мутасинтез. Направленная трансформация антибиотиков. 
7. Клеточная инженерия. Получение протопластов у прокариот и 

эукариот. 
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