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Ферменттердің қолдануы. 
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Фермент - барлық тірі организмдер құрамына кіретін, биокатализатор қызметін атқаратын 
күрделі ақуыздар. «Фермент» мен «энзим» терминдерінің мағынасы бір, синонимдер, әр түрлі
елдердегі қолданысына қарай екі атаумен аталды. 

Ферменттердің  ерекше маңызды қасиеттері - өте жоғары белсенділігі және таңдамалы
спецификалық әсері - әр фермент белгілі бір затқа, белгілі бір байланыс түріне әсер етеді. Осы 
қасиеттеріне байланысты ферменттерді ерте кезден бастап адамның тұрмыс – тіршілігінде кеңінен 
қолданылып келеді (шарап, сыра, сірке су алу, тері, ет өндеуінде). 

Қазіргі кезде 3000-ға жуық ферменттер белгілі, сонын ішінде, 150 түрі - кристалды түрде
бөлініп алынған, 300 - көпмасштабты өндіріс жолға қойылған. 

Қазіргі кезде, ферменттерді кеңінен қолданушы және  өндірушы елдер: Жапония, АҚШ, 
Англия, Голландия, Германия, Қытай. 

Жапонияда - 55-60мың тонна/жылына ферменттер шығарылады, оның ішінде 38% ауыл
шаруашылықта , 26% тағам өндірісінде және т.б. пайдаланылады. АҚШ-та  - 30-35мың 
тонна/жылына ферменттік препараттарды өндіреді. Өндірістік масштабына байланысты
ферменттер - үшінші орында, антибиотиктер мен аминқышқылдардан кейін.

Ферменттердің қолданылуы 
Гидролазалар - синтетикалық жуғыш заттар өндірісіндегі детергенттер.
Гликозидазалар (глюкозидазалар) – кондитерлік өнімдер, жеміс және көкөкніс шырындарын 

шығару өндірісінде, тағамдық, целлюлоза–қағаз, медициналық салаларда қолданылады. 
Глюкоамилазалар - спирт өндірісінде - крахмалды этанолға дейін ыдырататын 

катализаторлар. 
Глюкозоизомеразалар – глюкозо–фруктозалық сиропты алу үшін пайдаланады.
Амилосубтилин, протосубтилин, глюкамоварин, амилоризин - ауыл шаруашылығында 

ферменттерді жем қоспалары ретінде;
Целлюлаза - целлюлозды–қағаз өндірісінде қолданады. 
Амилазалар - астық және картоп крахмалды қанттау үшін, спирт және сыра өндірістерінде, 

нан пісіруде қолданады.

Биообъект - ферменттер



Ф. мальтозаның 1 молекуласын 
глюкозаның 2 молекуласына 
айналдырды. 

Глюкозидаза молекуласының моделі

Глюкозидаза ферменті
Қызыл түсті – Ф. белсенді 
ортасы, цветом, қара –
мальтоза, сары -
кофактор NAD

Гликозидазалар (глюкозидазалар) 
Көмірсуларда - гликозидті байланыс – гликозидазалар әсер етеді (көмірсу бөлігі және көмірсусыз
бөлігі (амин, спирт тобы) байланысады - нуклеозид)
Көмірсуларда – глюкозидті байланыс – глюкозидазалар айналдырады (глюкоза туындылардың

байланыстары)



Ферментің мөлшері аз мөлшері және арнайлығы - мысалы, нан пісіру
саласында ферменттерді қолдану өте тиімді (заманауи технология) - бір
тонна қамырға 300 г фермент қосып ашытылыды - нанның иісі, дәмі және
түрі жақсарады.

Ферментті препараттар қамырдың ашуын тездету арқылы нан пісіруге
кететін уақытты 25 %-ға дейін қысқартады. Демек, осы үнемделген уақыт
ішінде тағы да бірнеше мыңдаған тонна нан өндіруге болады.

Ұйытқы арқылы (дәстүрлі технология) – 1 тонна қамырға ≈ 100 кг ұйытқы
(10%) – көп шығын, сондықтан соңғы өнімнің өз бағасы, салыстырмалы
ферменттер қолдануында, қымбат болып келеді .

Ферменттердің қолдануының кемшіліктері:
- ақуыздар болғандықтан, сақтауда тұрақсыз: температура, pH әсерлеріне

сезімтал;
- қайта қолдану мүмкіншілігі төмен болады, себебі ферменттер реакцияға

қатысатын реагенттерден және реакцияның өнімдерінен бөлу өте қиын.

Бұл кемшіліктерді жою үшін ферменттерді түрлі заттарға бекіту
(иммобилиздеу) арқылы шешілді.

Ферменттерді пайдалануының тиімділігі және кемшілігі 



Фермент иммобилиздеуі дегеніміз не? 

Ферментің иммобилиздеуі – физикалық немесе химиялық 
күштер әсерінен биологиялық объектілерді тасымалдаушыларға 
бекіту үрдісі. 

1) Тасымалдаушы үстінде (ферментерді химиялық күштер 
арқылы қозғалысын шектеу) 

Тасымал
даушы 

Фермент Иммобилизденген 
фермент

2) Тасымалдаушы ішінде 
(ферментерді физикалық күштер 

арқылы қозғалысын шектеу) 



ИФ алу бірінші жұмыстары

Биологиялық объектілерді алғашқы иммобилиздеу жұмыстары ферментермен
байланысты. 

1916 ж. - Е.Гриффин және Дж.Нельсон алғаш рет көміргі иммобилизденген
инвертазаның ұзақ каталитикалық белсенділігінің сақталғанын анықтаған .

Жұмсақ салындысы бар шоколадты кәмпит

1939 ж. - Дж.Пфанмюлер және Шлейх - бірінші патент иммобилизденген
ферменттерді қолданылуына ұсынған – «Терілерді өңдеу үшін ағаш жонқаға бекінген
протеолитикалық ферменттерді қолдану»

1959 ж. - Н.Грубкофер және Д.Шлейт бірінші рет ферменттерді химиялық
иммобилиздеу тәсілін қолданған (коваленттік байланыстыру), нәтижесінде белғілі
мөлшерлі ферменттері бар иммобилизденген биокатализаторлар алынған, бұл тұрақты
өнім алуға мүмкіншілік берді.

Осы уақыттан гетерогенді биокатализаторларды алу жұмыстары көбейді.

1971 ж. - «Инженерлік энзимология» бойынша бірінші конференцияда Хенникер
(АҚШ) «иммобилизденген ферменттер және клеткалар» деген тұсінік ресми түрінде
қабылданды.



Дж. Нельсон Е. Гриффин

1916 жылы - Дж. Нельсон мен Е. Гриффин көмірге иммобилизденген
инвертазаның ұзақ каталитикалық белсенділігінің сақталғанын анықтаған.

Инвертаза бекіту жұмыстары 

Белсенді көмір түйіршіктерінің құрылымы

Инвертті сироп
(созылмалы, кристаллизацияланбайды)

Иммобилизденген
инвертаза

Сахароза сиропы
(кристаллизацияланады)

Түрлі саңылаулы – макро-, мезо-, микросаңылаулар -
сондықтан сорбциялық белсенділігі жоғары



1916 ж. - Е.Гриффин және Дж.Нельсон алғаш рет көміргі иммобилизденген
инвертазаның (бос ферментпен салыстырмалы) ұзақ каталитикалық
белсенділігінің сақталғанын анықтаған.

Иммобилизденген биообъектілерді алу бірінші жұмыстары

Алькогольсыз сусындар 
дайындау

Кондитер өнімдерін
жасау

Жемістерді консервілеу Нан өнеркәсібінде

Глюкозофруктозалық сиропты қолдану 
аясы

Инвертті сироп жасанды бал, түрлі сусындар алуында қолданылады: джин, виски,
сыра, шарап.

Инфертаза  ферментінің өндірістік қолдануының артықшылықтары:
1) Инвертаза ферменті жұмсақ салындысы бар шоколадты кәмпиттерде сахарозаның
кристаллизациясын алдын аладыны;
2) Инвертаза жағымсыз «құмды» дәмнің пайда болуынан сақтай  отырып, кондитер 
өнімдерінің тұрақты сақталуын ұзартады;
3) Жұмсақ салындысы бар кондитер өнімдерінің өндіріс технологиясын жеңілдетеді –
созылмалдығы артады;
4) Пряниктердің сақтау мерзімін ұзартады және дәмін жақсартады;
5) Тәтті газдалған суларда дәмін жақсартады және мөлдірлігін сақтайды.

Шие ликерімен кәмпиттер сияқты белгілі бір өнімдерді инвертазасыз жасауға 
болмайды.

Инвертаза (глюкоизомераза) маңыздылығы
Инвертаза өндірісте
глюкоза-фруктозалық
сироп алу және
жұмсақ салындысы
бар (с начинкой)
шоколадты
кәмпит шығару үшін
қолданылады.

Глюкоза-фруктозалық сироп 
(инвертті сироп, инвертті 
кант) - глюкозамен 
фруктозадан тұратын ерітінді, 
сахароза инвертаза арқылы 
гидролитикалық ыдырау 
негізінде глюкоза және 
фруктозаға айналады. 



Кондитер өнімдері
(шикізат пен өндіру технологиясына байланысты)

Қанттан даярланған 
кондитерлік өнімдер:

жеміс-жидекті кондитер өнімдері, 
шоколад және какао ұнтағы, 
карамель, кәмпиттер, ирис, драже, 
шығыс тәттілері жатады.

Ұннан даярланған 
кондитерлік өнімдер:

печенье, галеттер, пряниктер,
вафли, торттар, пирожныйлар,
рулеттер, кекстер, ұннан 
жасалған шығыс тәттілері 
жатады. 

Кәмпит түрлері

Қазақстанда кондитер өнімдерін шығаратын 
ең ірі кәсіпорындар: “Рахат” ААҚ (Алматы қ.), 
“Қарағанды кәмпиттері” ААҚ (Қарағанды қ.), 
“Баян сұлу” ААҚ (Қостанай қ.). Сондай-ақ 
барлық ірі елді мекендердегі кондитер 
цехтарында, шағын кондитер кәсіпорындарында 
дайындалады.



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 пайдалана алуға 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. 



Аспарагин - табиғи өнімнен бөлініп
алынған алғашқы өнім.

1806 жылы қояншөп (спаржа)
шырынынан бөліп алған. Кең спектрлі
қосылыс; ол кейбір жоғары сатылы
өсімдіктерде, жануар ұлпасында бос
жинақталады;

Ақуыз өнімдерінде ет, балық, жұмыртқа,
соя өнімдерінде табылған.

Иммобилизденген микроб клеткаларды бірінші өндірістік қолдану
жұмыстары

Иммобилизденген Escherichia coli клеткалары (аспартаза
продуценті ретінде) арқылы өндірістік аспарагин қышқылын
(аспарагин) алу.

Аспарагин (L-аспарагин қышқылы) тағамдық және
фармацевтикалық өндірісте кең пайдаланады.



Аспарагин алуының маңыздылығы

1) Аспарагин қышқылы адамның неврологиялық
активтілігін жоғарлатуына жауапты (бас миында
кездеседі). Белгілі, эпилепсия ауруында бұл
аминқышқылының концентрациясы адам миында
жоғарлайды, ал депрессия кезінде, керсінше
төмендейді.

Сондықтан

L-аспарагин
қышқылы негізінде
түрлі
антидепрессантты
препараттар
жасалынады.

2) Ақуыздан тұратын бүкіл өнімде кездесетін
аспарагин қышқылы фенилаланинмен (аминқышқылы)
комбинация құрған кезде аспартам – тәтті өнім пайда
болады.

3) Тағамдық өндірісте кең қолданысқа ие (басқа
аминқышқылы—глицинмен) сусындарға әртүрлі
қышқыл немесе тәтті дәм береді.

Жасанды тәтті дәм 
бергіш зат ретінде  

қолданады. 
Сондықтан

Сондықтан

Тағам өндірісінде 
дәмдеуш ретінде 

қолданылады: 
қышқыл немесе 
тәтті дәм береді. 

Иммобилизденген микроб клеткалары арқылы өндірістік аспарагин алу
процесінің артықшылықтары
- Мақсатты өнімнің жоғары концентрациялы және тазалығы, 
- процес кезінде бөгде микроорганизмдерге тұрақтылық, 
- табиғи изомерлер синтез нәтижесінде түзіледі, 
- үзіліссіз технологиялық процестің мүмкіндігі бар



Иммобилизденген микроб клеткалар арқылы бірінші өндірістік аспарагин 
алу технологиясы

Тығыз гельге  иммобилизденген аспартазалық белсенді микроб 
клеткаларын (1 м3 көлемді колонна-биореактор 2-3 мм кубик пішінді 
биокатализаторлармен толықтырылады, субстрат ретінде аммоний 

фумараты жібереледі. 

Биореактордан шыққан элюатты рН 2,8 дейін қышқылдандыру және
150 С дейін суыту барысында 100 % таза аспарагин қышқылы қристалл
күйінде пайда болады.

Процес автоматты және үзіліссіз режимде орындалады.

1973 ж.- иммобилизденген микроб клеткалар арқылы өндірістік
технология арқылы көптоннажды аспарагин қышқылын алу («Танабе

Сейяку» жапон фирмасы). 

«Танабе Сейяку»
фирмасының 1 м3

көлемді реакторынан
таза L-аспарагин
қышқылының
тәуліктік өндірістік
шығуы 1700 кг.

Аспартаза продуценті ретінде - полиакриламид геліне бекітілген Escherichia coli
клеткалары қолданылады (аспартаза полиакриламид гелінде тез арада бастапқы
активтілігін жоғалтып, сондықтан аспартазалық активтілікке ие микроб клеткалары
иммобилизацияланады). Биореакторда ИК белсенділігі 120 тәулік сонында – 80 %, 600
тәуліктен кейін 50 % дейін сақталады. Ал, бос клеткалар 10 тәуліктен кейін –
белсенділігін жоғалтады.



Отандық зерттеулер (А.А. Жубанова және Р.К. Блиева) ХХ ғасырдың
80-шы жылдарынан қазіргі кезге деін белсенді жүруде. Иммобилизденген
клеткаларды көптеген экологиялық биотехнологияларда қолдануы
көрсетілген: мұнаймен ластанған, калалық және өндірістік ластанған су
аймақтарын тазалау.

Иммобилизденген клеткамен иммобилизденген ферментті
салыстырғандағы артықшылықтары - пайдалану кезінде: бөліп алу кезеңі
болмайды, микроорганизмдегі ферменттер өзінің табиғи жағдайында
болып (олар термостабильді, ұзақ жұмыс жасап, гетерогенді қасиетке ие).

Иммобилизденген клеткалардың, бос клеткалармен салыстырмалы, бір-
қатар артықшылықтары бар:
 бірнеше рет қолдануы;
 ұзақ қолдануы;
 клеткалар топтасынуына байланысты (Quorum Sensing эффектісі) 

төзімді,  жоғары белсенді және тұрақты;
 реакция барысында мақсатты өнімді бөліп алуы жеңіл (технология 

арзандайды, аз қаржы жұмсалуымен байланысты.


