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Иммобилизденген ферменттердің артықшылықтары:

1. Иммобилизденген ферменттер реакциялық ортадан оңай 
ажыратылады, сондықтан өндірісте келесі процестерді жүргізуге 
болады:

а) процесс керек кезде тоқтата алынады;
б) катализаторды қайта пайдалануға болады;
в) ферментпен ластанбаған өнім алынады.

2. Көп жағдайда иммобилизденген ферменттер денатурацияланатын 
факторларға жоғары төзімділікпен сипатталады. 

Мысалы, полиакрил-амидті гельге (ПААГ) иммобилизденген 
лактатдегидрогеназа термоинактивациясы нативті ферментпен 
салыстырғанда 3600 есе баяу жүреді. 

3. Иммобилизация процестің үздіксіздігіне мүмкіндік береді.

Дәріс 2. Ферменттердің қолдануы. 
Ферменттердің биотехнологияларда қолдануының шектелуі.

Биообъектілердің иммобилдеуінің бірінші жұмыстары.
Фрагменті



1. Ферменттердің бөліп алуына және тазартылуына шығынының 
жоқтығы.

2. Соңғы өнімнің бөліп алуына және тазартылуына шығындарының 
азаюы.

3. Экзогенді кофакторларсыз* көпсатылы үздіксіз процесстерді жүзеге 
асыратын полиферментті жүйелерді алу мүмкіндігі.

4. Биообъектілердің жоғары белсенділік пен тұрақтылығы.

5. Автоматизацияланған процесстерді қолдау мүмкіндігі.

Иммобилденген биообъектілердің артықшылықтары:

* Химиялық құрылымы бойынша ферменттер - қарапайым Ф. және күрделі 
Ф. (ақуызды бөлігі және ақуызсыз тобы бар) ажыратылады. 

Күрделі Ф.: ақуыз бөлігі - апофермент, ал ақуызсыз бөлігі - егер ол 
апоферментпен ковалентті байланысқан болса - кофермент деп аталады, ал 
егер байланыс ковалентті емес болса (иондық, сутегі) - оны кофактор деп 
атайды.

Кофактор рөлін атқарады - бейорганикалық заттар: мырыш, мыс, калий, 
магний, кальций, темір, молибден иондары.



Иммобилденген микроб клеткалардың пайдалануының экологиялық 
жағынан тазалығы

 Мақсатты өнім ретінде биомасса (медициналық / жемдік ашытқылар). 
 Мақсатты өнім клеткалардың ішінде жинақталады.

 Иммобилденген клеткалардың негізгі артықшылығы –
бірнеше рет пайдалануы мәні жоқ болады
- соңғы өнім экономикалық тиімсіз.

Биотехнологиялық процестерде иммобилденген 
клеткалардың пайдалануының ШЕКТЕУЛЕРІ: 

Өндірісте бос микроб клеткалары негізіндегі 
биотехнологияларды иммобилденген  клеткалырына 
ауыстыруы - биомассаның инокулят ретінде үнемі көбейту 
сатысын жоққа шығарыды – сондықтан иммобилденген 
клеткалар негізіндегі биотехнологиялардың қалдықтары 
азайады. 

Бұл жағдайда реактордан ағып жатқан мақсатты өнімі 
бар ортада тек аз мөлшерде бос клеткалар болады.



Пайдаланылып болған имобилденген биокатализатордың
қайта өндеуі немесе жоюлуы

Иммобилденген биообъектілердін пайдалануының проблемалары

Проблеманың шешу варианты

1) Қолданыстан шыққан тасымалдағыштарды бірнеше рет қолдануға болады – осылай
адсорбциялық иммобилдеуде қолданылатын тасымалдаушылар жиі қолданылады. 
Иммобилденген биокатализаторларды қайта өндеу регламенті болу керек. 

2) Тасымалдаушы - гель: поливинилді геліне иммобилденген Z. mobilis клеткалары -
этил спиртін алу үшін үш ай бойы қолданылған, иммобилденген
биокатализатордың белсенділігі төмендегесін - t 9O-1OO ° C температурада
балқытып, содан кейін жаңа биокатализатор партиясын алуға болады. Криогель
балқыған кезде, клеткалар лизиске ұшырайды және биокатализатор қайта жасалған
кезде олар иммобилизация процесіне әсер етпейді. Жаңа гель арзан, қайта өңдеу
қымбатырақ. 

3) Химиялық талшықтарды бірнеше рет еріту мүмкіндігі бар. Кемшіліктері - өңделген
сорбенттердің сыйымдылығы төмендейді, бекіну сайттары лизистенген клетка 
құрылымдарымен алынып қалады.



Биообъектілерді иммобилдеу үшін ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРҒА 
келесі негізгі талаптар қойылады:

1. Жеңіл активация (тасмалдаушы және клетка арасында өзара әсері болуы,
нәтижесінде тұрақты байланыстар түзу қажет);

2. Иммобилизденген клетка қоректік заттар, масса- және газ алмасуы диффузды
жеңіл өтуі, қол жетімділігі;

3. Беттік тасымалдаушының саңылаулығы;

4. Микроорганизм клеткасына тасымалдаушылар токсикалық әсер етпеу қажет
(клетка және микроб метобализміндегі алдағы толық өнімді алу үшін
тасымалдаушы инертті зат болған жөн);

5. Тасымалдаушы ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ болған жөн, технологиялық жүктемеге
қабілеттілігі (араластыру, ортаны дақылдауға әсері - жоғары химиялық және
биологиялық табандылық) және форманы (гранула, мембрана) технологиялық
қатынаста ынғайлы түрде алуға мүмкіншілігі;

6. тасымалдаушының арзандылығы (нысанның толықтай қатысы).



Клеткаларды иммобилиздеуде қолданылатын  
тасымалдаушылар шығу тегіне байланысты:

Органикалық Бейорганикалық

Табиғи 
полимерлер

Синтетикалық 
полимерлер

•ақуыздар
•полисахаридтер
•липидтер

полиметиленді
полиамидті
полиэфирлі

 Кремнезем, 
 әйнек, поралары бар шынылар,
 табиғи алюмосиликаттар
 керамика, саздар
 металдар – титан, алюминий оксиді
 көміртекті материалдар – графит, активтелген көмір
 және т.б. 



Тасымалдаушылар – табиғи органикалық полимерлер
1.   Табиғи полимерлер құрамына қарай 3 топқа бөлінеді:

• полисахаридті; 
• ақуызды; 
• липидті.

Полисахаридті тасмалдаушылар
Тасмалдаушылар ретінде табиғи полимерлерден кең пайдаланатын – полисахаридтер.
Целлюлоза - көмірсу класына кіретін табиғи органикалық полисахарид. Өсімдіктердің

негізгі тірек ұлпасын құрайтын төзімді талшықты заттар, гидрофильді, көптеген
гидроксильді топтардан тұрады. 

Целлюлозаның механикалық беріктілігін жоғарлату үшін гидролиз жолымен түйіршіктейді, 
нәтижесінде аморфты аймақтары бұзылады. Олардың орнына кристалды аймақтарын
химиялық тігіліп, саңылаулығын сақтайды.

Декстран негізіндегі тасымалдаушылар кең пайдаланады, мысалы, «сефадекс» атаулы
тасымалдаушы. 

Кептіру кезінде қатты жиырылады, сулы ертіндіде қатты ісінеді. Декстран тобына крахмал 
кіреді. сияқтылармен агенттермен. Химиялық жолмен алынатын ерігіш крахмал  -
формальдегидпен модифицирленген «тігілген» крахмал жоғары тұрақты. 

Декстран негізіндегі суда еритін препараттар - дәрілік зат тасымалдаушылар ретінде
медицинада пайдаланады.  

Агар – кең қолданатын тасымалдаушы, оңай модифицирленеді. Химиялық тігуден кейін
қасиеті жақсарады - берік, қыздыруға төзімді.



1. Өсімдік 
клеткасының негізгі 

бөлімі
2. Күйіс қайырушы 

малдың жемі 3. Қағаз өндірісі 

Ацетатты жіп 
талшықтар

Жасанды жібек 
жіп талшықтар

Медиоаммиакті 
жіп талшықтар

5. Химиялық жіп 
талшықтар

5. Ағаш – құрал 
материал ретінде

6. Тринитроцеллюлоза 
(пироксилин) – түтінсіз 

оқ дәрі



Природные 

КРАХМАЛДЫҢ ҚОЛДАНУЫ

Крахмалдың қолдануы: 1- патока1 алу; 2- төсенішті крахмалдау; 3 – кисель алу; 4-
этанол өндірісі; 5 – кондитер өнімдерін жетілдіруінде

1Патока – жұгері немесе және картоптан крахмалды алу
кезінде пайда болатын қалдық



Қызыл және сұрғылт балдырларды
экстрагирлеу арқылы агар-агар
алынады.
Балдырлардан тазалау технологиясы
сілті мен суды өңдеуден, фильтрация
мен мұздатудан тұрады.
Одан кейін алған массаны

тығыздайды, кептіріп езеді. Агар
сатылымға порошок, үлпек немесе
пластинка түрінде болады, токсинді
емес және өнім қауіпсіздігінің
статусына ие.



Табиғи органикалық полимерлер - ақуызды тасмалдаушылар
Ақуыздар - иммобилизацияда жиі келесі ақуыздар қолданады:
 коллаген;
 желатин;
 кератин;
 фиброин.

Фундаменталды биологиялық зерттеулерде және медицинада ақуыздар қолданады. 
Артықшылығы:
 жоғары сыйымдылығы;
 жұқа мембрана ретінде қолданылуы (қалыңдығы 80 мкм);
 биодеградацияға қабілеттілігі.

Кемшіліктері:
Жоғары иммуногенділігі* (коллаген мен фибринді қоспағанда).

Тасымалдағыш ретінде табиғи полимерлердің артықшылықтары:
 •қолжетімділігі;
 •функционалды топтың реакционды-қабілеттілігі;
 •жоғары гидрофилділігі.

Табиғи полимерлердің кемшіліктері:
 Микроорганизм әсеріне тұрақсыздығы.
 Жоғары бағалануы.

*иммуногенділік - (иммуно- + грек. –genes туындайтын,) иммунитет дамуында спецификалық
иммунды жауапты қоздыруға қабілетті заттар.



Синтетикалық органикалық полимерлер

Синтетикалық полимерлер негізгі тізбекті макромолекуласының химиялық
құрылымына қарай:
 полиметиленді,
 полиамидті, 
 полиэфирлі.

Тасмалдаушылар ретінде синтетикалық полимерлерден кең пайдаланатын –
полиметиленді тасымалдаушылар.

Синтетикалық полимерлі тасымалдаушыларды микроорганизмдерді
химиялық, адсорбциялық , гельге еңгізу және мембраналық технологияларда
қолданады. 

Полимерлер жасанды макро-, мезо- және микросаңылаулы құрылымға ие. 
Полимерлі гидрофильді тасымалдаушылар алуда акриламид – өндірістік акрилді
қышқыл кең пайдаланады. 

Артылықшықтары
Түрлі байланысты топтарды құрастыру. 
Химиялық әсерге тұрақты. 
Кемшіліктері
- Организмге жинақталу қабілеттілігі.

Сондықтан дәрілік препараттардың құрамына көбінесе декстран, ал синтетикалық
тасымалдаушылардан -N-винилпирролидон негізіндегі полимерлер жатады.



Бейорганикалық тасмалдаушылар
Бұл топқа кіреді: 

 синтетикалық кремний сорбенттері - кварц, шыны, кеуекті шыны, кремний гельдері,
 металдар және олардың оксидтері, 
 тот баспайтын болат,
 көміртек және оның туындылары - графит, графит күйесі, шыны тәрізді көміртек, графит 

маталары,
 түрлі саздар - каолин, керамика,
 табиғи минералдар.

Бейорганикалық тасымалдаушылар оңай қалпына келеді, оларға түрлі кеуектілік дәреже
және кез-келген пішінді беруге болады (ұнтақ, гранула, дұрыс емес пішінді бөлшектер, кеуекті
материал немесе монолит). 

Тасымалдаушыларды химиялық модификациялауға болады - металл оксидтерінің
қабығымен қапталған немесе органикалық полимерлермен өңделуі мүмкін, - сонда
тасымалдаушылардың бетінде түрлібекінуге жауапты функционалды топтардың пайда болады.

Көбінесе тасымалдаушыларды ұнтақ тұрінде, ұсақ түйіршіктер және гранула түрінде
қолданады. 

Кейбір кездері:
гидродинамикалық кедергіні төмендету үшін тасымалдаушыларды монолит формасында

жасайды, бірақ адсорбциялық белсенділігі күрт төмендейді.
Тасымалдаушылардың негізгі ерекшеліктері саңылауларының мөлшерінде, механикалық

беріктігінде және химиялық тұрақтылығында.
Адсорбция эффективтiлiгi клеткалық беттік және сорбенттің ішкі сыйымдылығымен

анықталады, бұнда алдыңғы роль микроорганизмдердiң тасымалдаушыларға қатысты
арнайылығына тән.



Артықшылықтары
1.Тасмалдаушылар салыстырмалы түрде арзан және қол жетімді; 

2.Олардың механикалық беріктігі жоғары, инертті және сулы ортада 
тұрақты;

3.Технологиялық бейім (бейорганикалық тасымалдағыштардың 
қасиеттерін, геометриялық пішінін, текстуралық сипаттамаларын, 
химиялық қасиеттерін өзгерту мүмкіншілігі).

Кемшілігі

Қасиеттері толық қарастырылмаған

Бейорганикалық тасмалдаушылардың артықшылықтары мен 
кемшіліктері:


