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Механикалық әдістің 2-ші тәсілі: мембранды ішілік технология 
тәсілі

Мембранды технологияны қолданып, жартылай өткізгіш мембранамен
қапталған тасмалдаушы ішінде иммобилизденген биообъектілер бос күйінде
болады.

Жартылай өткізгіш мембрананың саңылаулары маңызды роль
атқарады – тасымалдауыштың өткізгіштігі - субстрат және метаболиттер
мембранадан өте алатын болуы керек, ал клеткалар бекінулі көлемде
ұсталынып қалуы қажет.

Мембранды технологияның тәсіліне 3 модификациялау кіреде және олар
жартылай өткізгіш мембранының пішінімен, табиғатымен ерекшеленеді:

1. Микрокапсуляция – микрокапсулдар, жазық мембраналар да ішіне кіреді.
2. Талшықтар.
3. Липосомалар.

жазық мембраналар қуысты талшықтар микрокапсулалар



Әдістің мәні – иммобилденген биообъектілер қоректік ортадан жартылай
өткізгіш мембрана арқылы бөлінеді.

Биокатализатордың белсенділігі - субстраттың диффузия жылдамдығына
байланысты және ол мембрананың қалыңдығымен реттеліп отырады.

Мембранды технология тәсілінің 3 модификациялауы:
 Микрокапсуляция (инкапсуляция) – биообъектті жартылай өткізгіш
мембранамен қапталған микрокапсула ішіне енгізу.

Нәтижесінде биообъект қоршаған ортадан мембрана қабықшасымен бөлініп
тұрады. Жартылай өткізгіш мембраналар материалдары:
 полистирол,
 полиакрилат,
 полиуретан.

 Жартылай өткізгіш саңылаулы талшықтар – микрокапсулдарға ұқсас, тек
пішіндеріне байланысты ерекшелінеді. Мембранды талшықтар полимерлі
қосылыстардан тұрады: арзан, қолжетімді және тиімді материал – целлюлоза
триацетаты қолданылады.
 Липосомалар – инкапсуляцияға жақын мембранды иммобилидеу тәсілі:
липосомалар мембранасы табиғатымен ерекшіленеді – биообъектілер қоректік
ортадан қосарланған липидті мембранамен бөлінеді.

Механикалық әдістің 2-ші тәсілі: МЕМБРАНДЫ ТЕХНОЛОГИЯ тәсілдері



Инкапсуляция – клеткалар сұйықтығын жартылай өткізгіш
мембранамен қапталған микрокапсула ішіне енгізу.



Иммобилдеудің мембранды технологияның артылықшылықтары

1. Қарапайымдылық.
2. Универсалдық. 
3. Мембрананың қалындығы  жіңішке 

болғандықтан, биообъектілердің 
ферментативті реакциялардың жылдамдығына 
диффузиялық кедергі тұдырмайды.

*Жоғары молекулалық қосылыстар – полимерлер: протеиндер, полипептидтер, 
поликөмірсулар.
Төмен молекулалық қосылыстар - аз молекулалық салмағымен ерекшеленеді: рибо- / 
дезоксирибонуклеотиды, аминқышқылдар, монокөмірсулар, сонымен қатар, 
дикөмірсулар, динуклеотидтер, тринуклеотидтер, басым дәрі қосылыстары: 
алкалоидтер, гликозидтер, липидтер, стероидтер.

1) Биообъектілер жоғары молекулалық қосылыстардың*

трансформациясын жасай алмау.

Кемшіліктері



1) Сызбада биообъектілердің
иммобилдеуінің қандай әдісі
көрсетілген? 
Айырмашылығы?
 II -? 
 III -?

2) Сызбада клеткалардың
бекінуінің қандай
айырмашылығы бар? 
 II (a) -?
 II (b) -?

3) Сызбада Б. 
иммобилдеуінің қандай
әдістері көрсетілген? 
 І -?
 IV -?

4) Диаграммадағы
параметрлердің
айырмашылығы неде? 
І   (а) -?
IV (b) -?

III

IIІ IV
(b)

(b)(а)

(а)



Биообъектілердің ммобилдеуінің химиялық әдістері
Өндірістік иммобилденген биокатализатор алуындағы ең көп қолдынатын 

химиялық әдіс – биообъект пен  тасымалдаушы арасында иммобилдеу барысында
коваленттік байланыстар түзіледі.

Биообъектілер тасымалдаушыға түрлі реагенттер арқылы «тігіледі»  (сшивка, 
спейсер), олардың орында көбінесе бифункционалды және полифункционалды 
қосылыстар қолданады
 бромциан, 
 гидразин,
 сульфурилхлорид, 
 глутарлы диальдегид.

Химиялық әдістің артықшылықтары
Биообъектілер және тасымалдағыш арасында берік және қайтымсыз

байланыстар пайда болады. 

Кемшіліктері
Химиялық байланыстың түзілуіне биообъектілердің функционалды топтары

қатысып, олардың құрылымы өзгеріп активтілігі төмендеуі мүмкін, кейбір
жағдайда биообъект тіршілігін жоғалтады. 

Ковалентные
связи



Беттік клетка құрылымдарының және тасымалдаушылардың 
функционалдық топтарының түрлері

Бекінуге жауапты беттік клетка құрылымдарының және тасымалдаушылардың
функционалдық топтары, байланыс түріне және сайттар санына әсер етеді.

Химиялық әдіс биоматериал мен тасмалдаушы (подложка) арасындағы коваленттік
байланыстың түзілуін қамтиды. Химиялық реагенттердің таңдалуы және тасмалдаушы
материалының молекула байланыс типтерімен байланысты.

Әдісті іске асырудағы үш этапы бар: 
1.Тасмалдаушы беті химиялық қосылыстармен модификациялануы және қабатқа қажетті

функционалды топтары түзілуі. 
2. Биоматериалды енгізу. 
3. Нашар бекітілген молекулаларды таза ертіндімен шаю.

Рис. 1 - Тасмалдаушы беті химиялық қосылыстармен модификациялануы 
Тасмалдаушы беті

химиялық реагенттер 

арқылы «тігіледі» 

Биобъектілер 
«тігіледі»

Биобъектілер



Микроорганизмдер адсорбциясы (лат. adsorbtia; лат. ad— үсті, беті; лат. sorbeo— сіңіру, түту)
- түрлі бөлшектер бетіне микроорганизмдердің беттік бекінуі.
Абсорбция — заттың сорбент ішіне енуі (биотехнология биообъектілерге
қолданбайды)



Иммобилиздеу әдістеріне қойылатын негізгі талаптар
1) Иммобилиздеу әдісі клеткалардың қажетті ферментативті жүйесіне әсер етпеуі

керек . 
2) Иммобилиздеуден кейін, клеткалар тасымалдаушымен берік байланыста болуы

қажет. 
3) Иммобилиздеу кезінде манипуляция саны аз болуы керек - ол клетканың

стерилдігін сақтауға көптеген септігін тигізеді. 
4) Алынатын иммобилизденген биокатализаторлар механикалық, химиялық, 

биологиялық тұрақты болуы қажет - белгілі технологиялық процесс
жағдайында ИБ  ұзақ жұмыс жасау үшін. 

5) Тасымалдаушы зат алмасу процесстеріне диффузды тосқауыл тудырмауы керек
- иммобилизденген микроорганизмдер қоректік ортамен зат- және газайналым
(мысалы, аэробты клеткалардың тыныс алуы үшін оттегімен) жүру қажет. 

6) Соңғы өніміне байланысты қолданылатын иммобилиздеу әдісі және бастапқы
компоненттер арзан болуы тиіс (экономикалық жағы қарастырылады). 

Бұл талаптарға сай келетін микроорганизмдерді иммобилиздеудің бір әмбебап
әдісі жоқ. Сондықтан, кез-келген иммобилизденген клетка негізіндегі
биотехнологиялық процесске иммобилиздеу әдісін таңдап алу керек.


