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Пәннің мақсаты: 
• Түрлі тасымалдаушыларға 

микроорганизм клеткаларын және 
ферменттерді бекіну (иммобилдеу) 
тәсілдерің қарастыру;

• иммобилденген 
биокатализаторлардың 
физиологиялық ерекшіліктерін 
анықтау;

• Иммобилденген ферменттер және 
микроб клеткаларды өніркәсіптік 
қолдану орның білу. 

www. kaznu.kz
E-mail:kaiyrman@kaznu.kz, 

kaiyrman@mail.ru



Биотехнология бағыттары
1. Өңдірістік микробиология;
2. Медициналық биотехнология;
3. Технологиялық биоэнергетика,
4. Ауыл-шаруашылық биотехнология; 
5. Биогеотехнология;
6. Клеткалық және генетикалық инженерия;
7. Экологиялық биотехнология;
8. Инженерлік энзимология.



Иммобилизденген биообъектілер

Биомедицина
(әртүрлі дәрі-дәрмектерді алу)

Кондитерлік өндіріс
(ферменттік препараттары) Шарап, сыра жасау, 

спирт өнеркәсібі

Ластанған экожүйелерде тазалау
(ақаба сулар, топырақ)

Былғары өндірісі Мақсатты метаболиттерді алу
(лимон, аспарагин қышқылдар, 
уксус, липополисахаридтер, 
аминқышқылдар және т.б.

Инженерлік энзимология бағытының «Иммобилизденген биообъектілер» пәнімен
байланысы

Иммобилизденген биообъектілер (ИБ) биотехнологияның барлық саласында
қолданады. ИБ-дің құрастыруының теориялық негіздері «Инженерлік энзимология»
саласында қарастырылады.

Инженерлік энзимология – ферменттерді және фермент жүйелерін (клеткадағы)
өнеркәсіптік технологияларда қолдануында негізделген биотехнологиялық сала.

Биообъектілер – моноферменттер немесе фермент жүйелері бөлек жағдайда немесе
тірі клеткалар құрамында (микроорганизмдер/өсімдіктер/жануарлар).

Энзимдерді азық-түлік өнеркәсіптік технологиялық процестерде кенінең
қолданады: глюкоза-фруктозалық сироп алуында, крахмалдан глюкоза алу үшін,
сүттің сапасын жақсартуда және басқа бір қатар өндірістерде.

Инженерлік энзимологияның міндеттері - клеткадан бөлініп алынған немесе
ішінде орналасқан ферменттер мен полиферменттік жүйелердің негізінде белсенді
органикалық биокатализаторларды алу.



Қолданбалы микробиология зерханасы, экология мәселері зерханасы 
(ҚазҰУ,  ИК қолдануы –лектор жұмыстары)

 Проект: «Жанажол» кен
орынның мұнай қалдықтарын
жинағыш-полигонының
мұнайшламының биотазалауын
интенсификациялау

 Проект: Мұнайқабаттарынаң
қалдық мұнайды шығару үшін
микроб консорциум негізінде
биотехнологиялық тәсілдерді
құрастыру.

Кайырманова Г.К., 
Ерназарова А.К. 
«Жетыбай» мұнай
кен орнының
мамандарымен
(Манғыстау обл). 

«Жанажол» кен орынның мұнай
қалдықтарын жинағыш-
полигоны (Ақтөбе обл.)

 Проект: ТОО «Altyntau 
Kokshetau» алтын жинақтау
фабрикасының ақаба суларының
толық тазарту технологиялысын
құрастыру

Г.К. Кайырманова (ҚазҰУ), З.А. 
Молдыбаев – «АЛТЫНТАУ 

КОКШЕТАУ» ф-ның өндіріске
судайындық бөлімінің бас 

маманы, А.А. Ниязов –
«Казмеханобр»

дир. орынбасары



Иммобилденген, адсорбцияланған және адгезияланған микроб клеткалары терминдерінің 
мағынасы және айырмашылығы

Иммобилденген клеткалар (immobilize) – микробтардың қозғалысын шектеу,
байланыстыру/бекіту деген мағыналарды білдіреді (термин биотехнологияда қолданады) – мыс.,
иммобилизденген Escherichia coli клеткалары арқылы өндірістік аспарагин қышқылын алу.

Иммобилизденген микроорганизмдер бос клеткалармен салыстырмалы биотехнологиялық
процестерде жие қолданылады:
 бекінген биообъектілердің қоршаған орта факторларына төзімділігі жоғарлайды (бос

клеткалармен салыстырмалы) - температура, рН, қысым, ортаның құрамының өзгеруіне –
микробтардың төзімділігін клетка қабықшасы қамтамасыз етеді: топтасқан клеткаларда пайда
болатын “quorum sensing» - (QS) эффектісі негізінде – белгілі мөлшерден микроб клеткалары
асқан кезде сигналды молекулалар пайда болуы, соның негізінде түрлі қорғауыш механизмдері
пайда болады.

Табиғатта көптеген микроорганизмдер бекінген жағдайда кездеседі: шырышқа батқан
микроколониялар / тығыз субстратта биоқабыршақ құрайды (тіс өңезі – зубной налет, асқазан-ішек
жолы).

Микроорганизмдердің адгезиясы – жабысу, клеткалардың табиғи бекінуінің зерртеу.
Микроорганизмдердің адсорбциясы (абсорбция) – клеткалардың жабысуының/ еңгізуінің/

бекінудің физика-химиялық жағын қарастырады.

биообъект

тасмалдаушы

Қоректік 
орта

Асқазан эпителиінде адгезияланған
микроб клеткалары

биообъект

тасмалдаушы беті 

Иммобилденген клеткалар 
нұсқасы

Микроб клеткаларының
тасмалдаушы бетіне адсорбциясы



Адгезия 
Адгезия - клетка қабықшасынын құрамы (өсу фазалық өзгерістер) және

құрылысымен байланысты (талшықтар, пилилар, қылшықтар).
Клетка қабықшасының бетіндегі функционалды топтар дақылданған 

қоректік орта және микроб ерекшіліктерімен анықталынады. 
Табиғатта микроорганизмдер кенінен бекінген күйде кездеседі, бекініп топтасқан 

клеткаларда түрлі факторларға төзімділігі пайда болатын QS эффектісімен
байланысты, яғни, метаболизм ферменттерінің конформациялық 
тұрақтылығымен анықталады.

Бірқабатты адгезия Көпқабатты адгезия

Сур. 2 - Клеткалардың агрегациялануы
«Белсенді лай»

Сур. 1 - Биообъектілердің тасмалдаушының бетіне бекінуі

Сонымен, адгезияланған микроорганизм клеткалары термині – клеткалардың
табиғи жабысуының, бекінудің күштерін қарастырады.



Микроб клеткаларының адсорбциясы
Микроб клеткалары түрлі заттардың бетіне бекінеді – оны: тасмалдаушы/ матрица/ сорбент/

адсорбент/ субстрат деп атайды.
Адсорбцияланған микроорганизмдер клеткалары – бекінген клеткаларды тасмалдаушымен

бірге - 2 химиялық белсенді бөлшек ретінде қарастырады: бөлшек/ молекула зарядтары, Вaн-дер-
Вaaльс күштері (дипoль-дипoльды - өзара тартымдылық), сутектiк, иoндық бaйлaныстaр, гидрофобты-
гидрофилді күштер.

Микроб клеткасы негізінен «мозаикалық» - аралас зарядталған – ол беттік клетка
құрылымдарының функционалдық топтарының зарядтарының түрлілігіне байланысты, бірақ тірі
микроб клеткалары - басым оң зарядталған болып келеді. Сонымен қатар, тасымалдаушылар,
бетіндегі функционалдық топтарының түрлері қарай - оң, теріс немесе бейтарап болуы мүмкін.

Сурет – 1. Микроб клеткалары мен беттік тасымалдаушылардың әсері

Сонымен, микроорганизм клеткаларының адсорбциясы (абсорбция) термині – жабысу,
еңгізу, бекінудің физика-химиялық жағын қарастырады.

Клетка тасмалдаушыға бекінген орынды – сайт деп атайды. Бекінуге жауапты беттік клетка
құрылымдарының және тасымалдаушылардың функционалдық топтары, байланыс сайттарының
санына әсер етеді.

Сайттар – клеткалардың тасмалдаушыға бекіну орындары.

тасмалдаушы
сайт
биообъект

тасмалдаушы беті

биообъект



Гомогенді және гетерогенді биокатализ

Биокатализаторлар – биохимиялық процесстерді жылдамдататын биологиялық
объектілер. Сондай заттардың әсерінен биореакциялардың жылдамдығын өзгеру
құбылысы биокатализ деп аталады.

Гомогенді биокатализ - биокатализатор және субстрат (реакцияға түсетін заттар)
бір фазалық жағдайда болады - (сұйық/коллоид ерітінділер) бос клеткалар және
ферменттер.

Гетерогенді биокатализ - биокатализатор және субстрат екі түрлі фазалық
жағдайда кездеседі, биообъектілер қатты тасмалдаушыға бекінеді, ал субстрат сүйақ
күйде.

Гетерогенді биокатализ
(иммобилизденген биообъектілер) 

Гомогенный биокатализ
(бос биообъектілер) 

Сур.1. 
1 – тасмалдаушы грануласы; 
2 – фермент/клеткалар, 3 – субстрат (S)

3

Сур.2. 
1 – субстрат (S); 
2 – фермент/клеткалар

убстра

2

1



1. «Иммобилизденген биообъектілер» курсы 
Инженерлік энзимологиямен байланысы.

- Инженерлік энзимология?

- Биобъект?

- Иммобилизденген биообъектілер?

Л1 бақылау сұрақтары



Микроорганизмдер клеткасының «адгезиясы», 
«адсорбциясы», «иммобилизациясы» 

терминдерінің айырмашылығын түсіндіріңіз.
- Адгезия?

- Адсорбция (абсорбция)?

- Иммобилизация?

Л1 бақылау сұрақтары



Иммобилизденген биообъектілердің бос
биологиялық обьектілерге қарағанда
артықшылықтары.

Л1 бақылау сұрақтары



Адгезияланған биообъектілердің
мысалдарын келтіріңіз.

Л1 бақылау сұрақтары



Микроорганизмдер адгезиясы қандай
факторларымен анықталады?

Л1 бақылау сұрақтары



Иммобилизденген биообъектілердің
мысалдарын келтіріңіз.

Л1 бақылау сұрақтары



Неге иммобилизденген биообъектілер
салыстырмалы бос клеткаларымен
биотехнологиялық процестерді жие
қолданады?

Л1 бақылау сұрақтары



Микроорганизмдердің тасмалдаушыларға
адсорбциясы қандай факторларымен
анықталады?

Л1 бақылау сұрақтары



Микроорганизмдердің клетка қабықшасы
мозаикалық зарядталған – қалай түсінесіз?

Л1 бақылау сұрақтары


