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Биообъектілерді иммобилиздеу әдістері
Иммобилизденген биокатализаторлар (ИБ) алу үшін процесін жүргізгенде

тасымалдаушымен биообъект арасындағы пайда болған байланыстар берік болуы керек,
объектілер тасмалдаушыға сенімді ұсталынуы қажет.

Тірі иммобилизденген микроорганизмдер клеткалар мен жұмыс жасағанда субстрат-
ИБ жүйесінде қоректік, газ тәрізді заттар мен қамтамасыз етілуі, ал метаболиттердің
шығарылуы өте маңызды, сондықтан массаалмасу (қоректік заттар, метаболиттер) және
газалмасу процестерінде тасымалдаушы-ИБ-субстрат арасында диффузионды
кедергі болмауы керек.
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Биообъектілерді иммобилиздеу әдістері

Иммобилизация әдістері тасымалдаушыға бекінген биобъектінің
жағдайына байланысты классификацияланады.

Биообъектілерді иммобилиздеу әдістері - клетка мен тасмалдаушы
арасында байланасуының табиғатына қарай - үш негізгі әдістерге бөледі:

1. Физикалық әдіс - клетка және тасмалдауыш арасында табиғи
байланыстарға негізделген:
 адсорбент пен клетка бетінің арасында химиялық байланыстар түзу

(хемосорбция);
 иондық жұп немесе триплет түзу арқылы ион–ионды,

электростатикалық байланыстар.
2. Механикалық әдіс – механикалық жолмен қозғалысын шектеу –
объект жасанды сетканың ішіне енгізіледі.

3. Химиялық әдіс - клетка және тасымалдауыш арасында ковалентті
байланыс пайда болатыны.

Бұл әдістердің әрқайсысы түрлі тәсілдермен іске асады.



Биообъектілерді иммобилиздеу әдістері
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Микробтық клеткаларды адсoрбциялық иммобилиздеу әдістері – өндірісте кең 
қолданатын қaрaпaйым әдiс. 

Микроб клеткаларын адсорбция әдісімен иммобилиздеу көне заманнан:
көмірсуларды этанолға дейін ашыту процесінде,
этанолды ацетатқа дейін тотықтыру.

ХХ ғасырдың 40-жылдары микроорганизмдердің адсорбцияланған клеткаларын ағын 
суларды тазалау үшін пайдалана бастады. 

Қазіргі кезде:
 ауаны биологиялық тазалау үшін;
 мақсатты құнды заттарды синтездеу үшін (антибиотик, органикалық қышқылдар, 

ферменттер және т.б.); 
 рудалардан түсті металдарды бөліп алу;
 сірке су шығару.
 ластанған ағынды суларды тазалау.

Адсорбциялық әдісі клеткалардың бір-бірімен жабысу мүмкіндігі немесе сәйкес 
тасмалдаушы беткейлерде адсорбциялану қабілетіне негізделген. 

Иммобилизденген биокатализатор жұмысының нәтижелілігі:
- толығымен микроб популяцияны қоректік заттармен эффективті жабдықталуымен 

анықталады, 
- метаболиттердің қоршаған ортаға бөліну жеңілдігі - бұл факторлар негізінен 

тасымалдаушы материалының диффузионды ауысуына байланысты (масса-, газауысуы). 

ИБ-дің адсорбциялық әдістері 



Адсорбциялық әдістер
Биообъектілердің адсорбциялық әдісі – БО-дің тасмалдаушы бітіне 

бекінуіне негізделген.
Адсорбциялық әдістің 2 тәсілі: 
1) биообъектілер тасмалдауыш бетіне бекіну;
2) объектілер агрегациялануы - бір біріне жабысуы. 

1) Клеткалар тасмалдаушы бетінде адсорбциялану:
тасымалдаушының беті тегіс – силикагель, әйнек (сурет 1) ;
саңылаулы тасмалдаушылар – түрлі мөлшерлі: микро-, мезо-, макросаңылаулы,

клеткaлaр брoундық қoзғaлысы есебiнен мaтрицaның тереңiне енiп,
мaкрoсaңылaулaрдың қaбырғa беттерiнде бекiнедi – белсенді көмір, ағаш
жоңқалары, кеуекті құрылымды пенополиуретан - «губка» (сурет 2);
тасмалдаушылар матасқан жіп түрінде - полипропилен талшықтары (сурет 3).

2. Клеткалар агрегациялану
Клеткалар бір біріне жабысып, тaсымaлдaушының рөлiн oрындaйды,

aглoмерaттaр (флокулалар) пайда болады (сурет 4)

Сурет 1 Сурет 2 Сурет 3

1 - клеткaлaр;
2 - тaсымaлдaушы; 
3 - байланыс;
4 - сыртқы oртa
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Тасымалдаушылар түрлері

Полипропилен талшықтары Цеолит

Өріктің карбонилденген сүйектері Карбонилденген күріш қауызы

Пенополиуретан



Белсенді көмір түйіршіктерінің құрылымы

Адсорбциялау - тaсымaлдaушылaр бетіне бекіну – микро-, мезо-,
макросаңылаулар болуы мүмкін, клеткaлaр брoундық қoзғaлысы есебiнен
мaтрицaның тереңiне енiп, мaкрoсaңылaулaрдың қaбырғa беттерiнде бекiнедi.



Клеткалардың тасымалдаушыға бекіну дәрежесі келесі факторларымен 
анықталады:
 адсорбенттің химиялық табиғатына тәуелді; 
 адсорбент пішініне (формасына);
 клеткалық беткейлердің сипатына;
 иммобилдеудің жүргізу жағдайы (статикалық/шайқау, шайқау уақыты, 

температура). 

Адсорбция кезiнде бөлшектер тaбиғaты бoйыншa зарядтар арқылы, Вaн-
дер-Вaaльс күшiнiң (дипoль-дипoльды), сутектiк, иoндық бaйлaныстaрдың, 
гидрофобты күштер арқылы бекінеді. Клетка негізінен мозайкалық зарядталған 
(тірі клетка қабықша - доминантты теріс зарядталған). 

Адсорбент ретінде әр түрлі органикалық және бейорганикалық
тасмалдаушылар қолданылуы мүмкін: табиғи полимерлер, керамика, құм.

Қазіргі кезде полимерлі химияның дамуымен байланысты – жасанды 
модифицирленген түрлі сорбенттер жасалынады:

ұсақ саңылаулы;
белгілі өткізгіштігімен, 
жоғары химиялық тұрақтылығымен анықталынатын
арнайы функциялық топтары бар.

Адсорбциялық иммобилиздеу әдістері 



Белсенді көмір – тасмалдаушы ретінде, шығарылу формасы



• Биокатализатордың  жаңа түрі - иммобилизденген, яғни 
бекітілген  ферменттерді жасау  қолданбалы энзимологияның  
алдында жаңа көрініс ашты. 

• Иммобилизденген ( латын тілінде immobilis - қозғалмайтын 
деген сөз) ферменттер  дегеніміз  қатты  таянышқа  (полимерге, 
целлюлозаға, әйнекке) бекіген ферменттер. Бұлар ерімейтін 
материалмен ковалентті байланысады. Бекітілген ферменттерді 
қолдану  бұрыннан белгілі. Мысалы, 1916 жылы   Дж.Нельсон 
мен Гриффин көмірге адсорбцияланған  интерфераза өзінің 
каталитикалық  белсенділігін сақтайтынын көрсеткен. Бірақ, 
1939 жылы тері өңдеу үшін ағаш үгінділеріне адсорбцияланған 
протеолитикалық  ферменттерді пайдалануды ұсынған 
Дж.Пфанмюллер мен Г.Шлейхке иммобилизденген 
ферменттерді пайдалануға бірінші  патент берді.       

• 1959 жылы Н. Грубкофер  мен Д.Шлейт ферменттерді 
иммобилиздеу үшін жаңа әдістеме - ковалентті 
байланыстыруды  алғаш рет қолданған.



Өрік сүйектерінің өңделмеген
беті, х100

Өрік сүйектерінің 6500С –та
карбонилизденуі

Көлденең кесіктер, х1000

Белсендірілген көмір-сорбенттердің алынуы: карбонизация 
кезіндегі өрік сүйектерінің беттік құрылымының өзгерісі



Белсендірілген көмірдегі Lb. fermentum
АН-2 КЛЕТКА СОРБЦИЯСЫ

ЭОмкт    1 1 90мкт



Микробнық клеткалардың суспензиясы

Микробтық клеткалардың тасмалдаушылардың қатты 
беттерінде адсорбциялық  иммобилиздеу түрлері

Матасқан жіптерде 
иммобилиздеу

Силикагель
шариктері

Пенополиуретан 
кубиктері

Иммобилизацияға кез келген жағдайдағы - тірі, өлі немесе 
зақымдалған клеткаларды қолдануы мүмкін. 

Бір стадиялық реакцияларды тірі немесе бұзылған клеткалар 
іске асыра алады. 



Беттік клетка құрылымдарының және тасымалдаушылардың
функционалдық топтарының түрлері

Бекінуге жауапты - беттік клетка құрылымдарының және
тасымалдаушылардың функционалдық топтары, байланыс түрі және сайттар
саны.

Сайттар – клеткалардың тасмалдаушыға бекіну орындары.

Микроб клеткаларының беттік тасымалдаушылармен өзара 

әсерінің сызба нұсқасы



Микроорганизм клеткаларының беттік функционалды топтарының 
құрылымының схемасы

1-фосфорқышқылды, 2-аминотоптар, 3- гидроксилді, 4-карбонилді, 5-карбоксилді

Сорбенттердің беттік функционалды топтарының құрылымдық схемасы

1- гидроксилді, 2-карбонилді, 3-карбоксилді, 4-эфирлі, 5-энолды, 6-8 -
лактонды топтардың әртүрлі топтары



Адсорбциялық иммобилиздеу әдістерінің артылықшылықтары
1. Тасмалдаушылардың арзандығы.
2. Клеткаларға стрестік әсерінің болмауы және түрлі пішінді
тасмалдаушылар алу мүмкіңшілігі.
3. А.И. әдістерінің жүргізу қарапайымдылығы (салыстырмалы бөтен
иммобилдеу әдістермен), сондықтан ИБ қолданатың өңдірістік
технологиясының арзандығы.

Кемшіліктері
1.Биообъектің тез ажырауы (бекінуі әлсіз)
2. Барлық объектілерге бекінуін бақылайтың жалпы ережелері жоқ.

Микроб клеткаларының беттік тасымалдаушылармен өзара әсері


