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 Шарап жасаудағы ферменттер
 Медициналық бағытта ферменттік препараттарды қолдану
 Ферменттерді былғары өндірісінде қолдан
 Ферменттік препараттарды бидай және қара бидай ұндарының 

қасиеттерін жақсарту үшін қолдану.
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Фермент - барлық тірі организмдер құрамына кіретін, биокатализатор қызметін
атқаратын күрделі ақуыздар.

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).

Ферменттердің кейбіреулері табиғи түрде жидектің өзінде болады (әдетте,
жидектегі ферменттердің белсенділігі жеткіліксіз), ал кейбіреулері шарап өндірісінде
бірқатар технологиялық процестерді жүргізу үшін қосылады. Ферменттік препараттар
шарап өндірісі процесін жылдамдатады.

Шарап өндірісінде негізінен қолданалыды: 

1. Пектолитикалық препараттар
 пектинлиаза (PL)
 полигалактуроназа (PG)
 пектин метилэстераза (PME)
 гемицеллюлоза (HCEL) мен целлюлоза (CEL)
2. β-глюкозидаза препараттары
3. β-глюканаза препараттары

Шарап жасаудағы ферменттер



Шарап өндірісі

Шарап - жүзімнен жасалатын әлсіз алкогольді ішімдік. Жүзім өніміндегі
шырыны тәтті болып келеді. Жүзім жидектерінің құрамында сахароза, соның ішінде
глюкоза және фруктоза, ферменттер, дәрумендер, микроэлементтер, органикалық
қышқылдар, азотты және басқа да адам денсаулығына маңызды заттар бар. Өндірістік
мақсатта жүзімді шараптың түрлі сорттарын алуға қолданылады.

Жүзімнің құрамдық элементтері

Біртекті шараптар -- жалпы технология
бойынша ерекше сортты жүзімнен немесе
олардың қоспасынан алынған, алдын ала
тұрғызылмаған жүзімді жинаған жылдан
кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап
сатылатын шараптар.

Ақ шараптарды жүзімнің ақ
сорттарынан алынған жүзім суслосын
езіндісіз (қабығы, тұқымы) ашыту арқылы
алады. Қызғылт шараптарды жүзімнің
қызғылт және қызыл сорттарынан алады
немесе ақ және қызыл шарап
материалдарын купаждау арқылы
дайындайды.



Предферментация кезеңі
Биообъектті-
(инокулят, продуцент)
o- сақтау
o- дайындау;
 Қоректік 
орталарды/субстраттар
ды дайындау;
Ферментациялық 
реакторларды 
дайындау;
Өндірістік суды 
дайындау;
Ауаны дайындау.

Ферментация кезеңі

Биообъектінің 
субстраттармен өзара 

әсерлесуі

Постферментация кезеңі
Дайын тауарлы 
өнімдерді алу
Ферментациялық 
сұйықтықты 
фракциялау-өнім 
суспензияда; 
биомассаны бөліп алу.
Қалдықтарды 
залалсыздандыру/өңдеу

Кез келген биотехнологиялық процесс 3  негізгі кезеңнен 
тұрады

Өнім түзіледі

- мақсатты өнім
- биомасса
- эндоөнімдер
- экзоөнімдер



 Жүзім шарабы өндірісі үшін қолданылатын шикізатты дайындау. Жүзімді жинау. Қызыл
шарапты тек қара жүзімнен, ал ақ шарапты жасыл жүзімнен де, қара жүзімнен де даярлайды.

 Суслоны дайындау. Жиналған жүзімді сүйегі бүтіндей, ал шырыны қабықшасынан
бөлінетіндей етіп пресстейді. Тазартудан кейін алынған суслоны ашыту ыдыстарына салады.
Бөшкелер ағаштан немесе тот баспайтын болаттан жасалады. Олардың сыйымдылығы 50 000
литрге жетуі мүмкін.

 Биобъектіні дайындау. Ең басты шарап жасауда жүзімді және жеміс - жидекті ашытатын
ашытқы маңызды болып табылады. Жүзім шырышы өте жақсы қоректік орта болып
табылады, өйткені оның құрамында жеңіл ашитын көмірсулар (глюкоза, фруктоза, сахароза)
және азотты заттар мен витаминдер бар. Негізгі биобъектілер ретінде шараптық ашытқылар
Saccharomyces туысының Saccharomyces vini, Saccharomyces oviformis қолданылады.

Шарапқа қажетті ашытқыларды дайындау үшін таза дақыл және өнеркәсіптен іріктелген
ашытқыны алады. Шарап жасауда шараптық суслоның 16-20% қанты болу керек. Азот көзі
ретінде 1 л сусло, 0,3 г фосфор қышқылы, 0,5 мл 20% аммиак ерітіндісі керек. Суслоны колбаға
және бөтелкеге 0,5 л құйып зарарсыздандырады, 2-3 тәулік бөлме температурасына қояды.
Дайын болған ерітіндіні 5-7 л қайнаған суслоға құяды.

Предферментация кезеңі



Предферментация кезеңі



Мацерация

• Ашыту аяқталғаннан кейін шарапты
жүзім қабығының мезгасымен
тұндырады. Бұл кезең шарапты таниндер
мен хош иістермен қанықтыру үшін
қажет, оның ең жоғары концентрациясы
жидектердің қабығында шоғырланған.

• Қазіргі кезде шарап өндірісінде
ферменттік препараттар кеңінен
қолданылады. Мысалы, пектолитикалық
ферменттік преапараттар қызыл
жүзімнің мезгасына әсер ете отырып,
қабықшасынан бояғыш қосылыстар мен
танинді жақсы шығаруға ықпал етеді
(Rapidase CB).

Ферменттік 
препаратсыз

Ферменттік 
препаратпен

Ферменттік препараттың активтілігінің 
визуалды көрінісі және гемицеллюлозалық 

активтілігі



Ферментация кезеңі
Ашу/ферментация арнайы өсірілген ашытқы дақылдарын немесе жүзім жидектерінде болатын
табиғи ашытқыларды қолдану арқылы жүреді.

Ашыту кезінде сусланың бетінде ашыту
массасының бөлшектерінің «шапкасы» пайда
болады. Сусло мен шапка байланысы
неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым шараптың
түсі күшейе түседі. Сондықтан қызыл
шараптар жасау кезінде «шапка » міндетті.
Температура ашыту жылдамдығына әсер
етеді. 12-17 ° температурада жеміс хош
иістері толығымен ашылады. Сонымен бірге
температура неғұрлым жоғары болса, ашыту
процесі де соғұрлым тез жүреді. Ашыту
бірнеше күннен бір айға дейін созылады.

Ашу процессі жүргізілетін 
ферментациялық реакторлар



Ашыту мен өңдеуден кейін тазарту және фильтрация кезеңі жүзеге асырылады. Бұл жерде
ашығаннан кейін қалған қатты заттар жойылады. Қалдықтарды кетіру үшін шарап өндірушілер
шарапты бір ыдыстан екінші ыдысқа сүзгі арқылы құяды. Сонымен қатар, осы процесте
алкогольдік сусынды басқа да шарап түрлерімен араластырып, ерекше дәм алуға болады.

Емен бөшкелеріндегі жетілу (6-18 ай) 
(жас шарапты қоспағанда)

Шарапты тұрақтандыру (тұнба түзілу 
үшін төмен температураға әсер ету, 

содан кейін сүзу)

Купаждау/ ассамбляж (қосымша
сапаларға арналған шараптар)



Шарап тазартылғаннан және сүзгіден өткеннен кейін
ол күкірт диоксидімен немесе калий сорбатымен
бірге сақталады.
Консервілеу процесі өте маңызды, өйткені
бактериялық шабуыл болуы мүмкін, нәтижесінде
дайын сусын дәмін жоғалтады. Шарапқа қосылған
консерванттар микробқа қарсы қорғанысты
қамтамасыз етеді.

Консервілеу

Шараптың 
қартаюы 
(сақталуы)

Шараптар белгілі бір уақыт ішінде қартайып, сапасы
мен талғамына сай болады. Тазартудан кейін
шараптар қартаю үшін арнайы ағаш бөшкелерге
ауыстырылады. Хош иісті жақсарту үшін кейде
металл цистерналар, бетон чандар мен шыны
бөтелкелер қолданылады. Қартаю кезінде шарап
баяу тотығады және жұмсақ болады

Құю

Сақталғаннан кейін шарап бөтелкеге   құйылады.
Толтыру процесінде бөтелкеде одан әрі ашытудың
алдын алу үшін сульфиттің қосымша дозалары
қосылады. Содан кейін бөтелкелер тығынмен немесе
бұрандалы қақпақпен жабылады.



Шарап өндіріс қалдықтарының қолданылуы 
Сүйегі

Сусындар 

Спирт 

Уксус 

Белоктық 
азық

Тыңайтқыш

Сығынды

Спирт

Уксус

Семена

Май Танин

Шарап қышқылы

Эномелания

Тыңайтқыш

Жемдік ұн

Пектиндік концентрат

Ашытқы тұнбалары

Спирт 

Уксус

Ферменттік препараттар
Азықтық өнімдер

Ашытқы концентраттары

Шарап қышқылы

Энанттік эфир



Жүзімді өңдеуге 
қабылдау

Жүзімді сүйегінен 
бөле отырып ұсақтау 

Мезганы сульфитациялау

Қызыл шарап  Ақ шарап 

Схема3Схема 2 Схема 1
Сусло-самотекті  бөлу

Суслоны сульфитациялау

АТД енгізу

Ашыту

Мезганы эксстракциялау

Ашыған суслоны 
мезгадан бөліп алу

Дайын мезганы пресстеу

Мезганы жылумен 
өңдеу

Мезгада тұндыру

Сусло-самотек  бөлу

Мезганы пресстеу

Суслоны сульфиттеу

Суслоны суыту

Суслоны түссіздендіру

АТД енгізу

Суслоны ашыту

Пектолитикалы
қ ферменттерді
енгізу

Мезгада ашыту

Ашыған 
суслоны бөліп 
алу

Пресстеу

Мезгадан сусло-
самотекті бөлу

Мезганы пресстеу

Суслоны сульфиттеу

Суслоны тұндыру 
алдында суыту 

Суслоға сорбенттер , 
флокуляттарды енгізу 

Суслоны түссіздендіру

АТД енгізу

Суслоны ашыту

Суслоның ашуына жеткізу

Ашытқы тұнбасынан арылу Сульфитация Шарапты эгализациялау

Әр түрлі шарап өндірісі технологиясы схемасы



Ашытқы клеткаларының 
солюбиллизациясы

Мацерация (жібіту)

Аромат

Фильтрлеу

Түссіздендіру

Ферменттік препараттар-әр түрлі биохимиялық процестердің
жоғары активті биокатализаторлары. Ферменттік препараттардың
жануардан, өсімдіктен алынған және микробтық түрлері ажыратылады.
Көлемі мен ассортименті бойынша өндірілген ферменттік препараттар
арасында микробиологиялық синтез арқылы алынған препараттар басым.



Пектолитикалық препараттар
Қызыл және ақ шараптарды өндіруде қолданылады;
Сусло самотектің шығуын арттырады;
Пресстеуді оңтайландырады (қысым азырақ, пресстеу циклі қысқа);
Фенолды қосылыстардың туындау қаупін азайтады және балғындығын сақтайды;
Пектинді бұзады, сол арқылы тұндыруды тездетеді және суслоның лайлануын азайтады.

Түссіздендіру

Ашытқы 
клеткаларының 
солюбиллизациясы Аромат

ФильтрлеуМацерация (жібіту)

Ферменттік препараттың суслоны түссіздендірудегі 
активтілігінің типтік сызбасы 

Мезга – езіліп мыжылған жүзім 
жидегінің массасы, сүйегімен бірге.



Сахароза: глюкоза 
+фруктоза 

Глюкоза Фруктоза

Активті бөлік

Фермент глюкоза-
фруктоза байланысын 
бұзады

Комплекс 
түзілуі

Енді фермент басқа 
сахароза молекуласымен 
байланыса алады

Сахараза 
ферменті

Фермент қызыл жүзімнің мезгасына әсер ете
отырып, қабықшасынан бояғыш қосылыстар мен
танинді жақсы шығаруға ықпал етеді, осылайша
қабыршықты ұзақ уақытқа созылатын
мацерациясыз оның құрылымын жақсартады.



Пектолитикалық препараттардың түссіздендіру механизмі 

Жүзім клеткасының 
схемалық көрінісі

Ақ жүзім жағдайында суслоны ашытпас бұрын ілінген бөлшектердің шөгу процесін жеделдету
үшін пектолитикалық ферменттер қолданылады. Ұнтақтап, пресстегеннен кейін суслоны
шығаратын пектин, ілулі бөлшектердің айналасында қорғаныс қабатын құрайды, бұл олардың
табиғи шөгу процесін баяулатады. Ферменттерді енгізу пектиннің ішінара жойылуына ықпал етеді
және сәйкесінше түссіздендіруді жеделдетеді.





Ферменттік препараттардың активтілігіне  әсер ететін факторлар

 Қалыпты температура диапазоны10-50°C. 
 Табиға ферменттер Т<15°C-та деактивирленеді.
 Күкірт: кейбір табиғи ферменттерді ингибирлейді, бірақ өндірістік

препараттарға әсер етпейді.
 Бентонит (5г-7г/100л сусло) ферменттерді ингибирлейді
 рН 3.0-4.0 мәні әсер көрсетпейді.

Ашытқы 
клеткаларының 
солюбиллизациясы

Түссіздендіру

Мацерация (жібіту)

Фильтрлеу

Аромат

Препарат активтілігінің мезгадағы тұнбаға әсерінің 
типтік көрінісі

Rapidase Expression
коммерциялық препараты



Қызыл шарап Ақ шарап

Ферменттік препараттарды қолдану бойынша  кеңестер
Препарат дозасы 3-4г/100кг, жүзім
сортына, сапасын, өңдеу тәсіліне
байланысты, Ақ шараппен салыстырмалы
жоғары дозалы, себебі, таниндер
ферменттермен байланысып
деактивирлеуі мүмкін.

Әдеттегі дозасы 1-4г/100л (100кг) сусло
(мезга) и өңдеу шарттары мен препарат
активтілігіне байланысты .

Препараттың аз мөлшерін талап етеді,
егер
–жүзім қабықшасы жұқа болса;
–уақытта шектеу жоқ болса.
Препараттың көп мөлшері қажет егер:
–жүзім қабықшасы қалың болса
–процесті жылдамдату қажет болса;
–қайта өңдеу кезінде төмен температура.

Таза суда араластыру кезінде препарат
тұрақтылығы тиісінше төмендейді.
Суспензия суслоға/мезгаға кешіктірусіз
қосылады.

Қолдану алдында су мен сусло қоспасын
10 еселенген мөлшерінде сұйылтады
(50/50). Таза суда араластыру кезінде
препарат тұрақтылығы тиісінше
төмендейді. Суспензия мезгаға бірден
енеді.

Қолдану алдында су мен сусло қоспасын
10 еселенген мөлшерінде сұйылтады
(50/50). Тұндыру ұзақтығы:
• 5-8°С температурада 24сағ. дейін;
• 12°С-та 8 сағ.
• >15°С <20 °С 2-3 сағ. артық емес.



β-глюкозидаза препараттары

Мускат, рислинг, траминера,
шардоне секілді жүзім
сорттарына қолдануға
ұсынылады;

Спирттік ашудың
соңына қарай
немесе жас
шарапқа қосылады;

Глюкозамен ингибирленеді;

Шарап материалында ароматтық
құрамды анықтау үшін шараптың аз
мөлшеріне тест жүргізеді
(препараттың бес есе дозасын
қолдану арқылы).

Шараптағы ароматтық құрамды анықтаудағы β-
глюкозидаза препараттарының әсері



Жүзімнің кей сорттарында глюканның көп мөлшері болады (полисахарид);
• Botrytis (сұр шірік) глюкан түзеді;
• Глюканфильтрлерді бітеп, фильтрацияға кедергі келтіреді;
• β-глюканаза глюканды ыдыратып , фильтрацияны жеңілдетеді және тұнбалануды жақсартады;
• Сондай-ақ β-глюканазаглюканды ыдыратып, автолизді жылдамдатады;
•Тұнбаға құйылған кезде шараптың дәмін жақсартатын және тұрақтылыққа ықпал ететін
полисахаридтер бөлінеді.

Rapidase® Glucalees – Aspergillus
niger және Trichoderma harzianum
таңдамалы штаммдарының
культураларынан алынған ферменттік
препарат. Пектолитикалық құрамына
қосымша спецификалық құрамы- ß-
глюканаза активтілігіне ие.

• Қолданар алдында препарат су мен
сусло (50/50) қоспасының 10
еселенген мөлшерінде сұйылтылған;
• Ол 3-5 г / 100 л спирттік ашудан
кейін бірден енгізіледі;
• Тек батонаж қажет;
• Процесті 1-6 аптаға дейін
қысқартады • Төменгі температурада
тұнбада ұстау (<18 ° C).



Қорытынды

Биобъект – бұл мақсатты өнім өндіруші/ биокатализатор. Биологиялық
технологияларда өндіруші – микроорганизмдер, өсімдіктер, жоғары жануарлар клеткалары, жеке
ферменттері (моно-) және комплекс ферменттері (поли-). Соның ішінде тағам өндірісінде:
жеміс және көкөніс шырындарын шығару өндірісінде ферменттер кеңінен қолданылады.
Шарап өндірісі де ферменттер қатысында жүзеге асырылады.

Кез келген биотехнологиялық процесстегідей шарап өндіру процесі де 3 кезеңнен
тұрады:
 предферментация (жүзімді өңдеуге дайындау, суслоны дайындау, биобъектіні дайындау);
 ферментация (ашыту процессін жүргізбес бұрын пектолитикалық ферменттермен өңдеу,

мезгадағы суслоның ашытқы негізінде ашуы, өнім түзілуі-ашыған сусло, ашыған суслоны
мезгадан бөліп алу);

 постферментация ( өнімді фильтрациялау, тазарту, емен бөшкелеріндегі жетілдіру, шарапты
тұрақтандыру , купаждау/ассамбляж, консервілеу, сақтау, құю).

Өндіріс қалдықтары –өнімді өндіру кезінде тундайтын немесе дайндаған жұмыста
және толықтай немесе бөліктей қасиеттері жойылған шикізат қалдықтары. Шарап шикізат
қалдықтары белоктық азық, азықтық өнім, тыңайтқыш ретінде қооданыс тапқан.

Шарап өндірісінде қолданылатын ферменттік препараттарға пектолитикалық
препараттар, β-глюкозидаза препараттары, β-глюканаза препараттарын жатқызса болады.



Тіршілік – бұл ферменттер катализдейтін өзара байланысқан химиялық процестердің
жиынтығы. Ағзаның біртұтастығы жеке биохимиялық жүйелердің қалыпты қызметін
қамтамасыз ететін ферменттердің белсенділігіне тәуелді. Ферменттердің белсенділігінің өзгерісі
зат алмасуын бұзады да, әр түрлі аурулардың тууына алып келеді. Ферменттерді медицинада
пайдалану адам ағзасындағы әр түрлі патологиялық аурудың пайда болу себептері мен даму
механизмдерін (этиопатогенезді), емдеу жолдарының стратегиясы мен тактикасын құруды және
емдеуді, емдеу барысының тиімділігін бақылау тәріздес аса маңызды проблемаларды шешуге
жоғары дәлдікпен көмектеседі. Ферменттердің уникалды таңдамалығы және стереоарнайылығы,
процестерді "жұмсақ" жағдайларда жүргізуі, катализатордың аз мөлшерін пайдалана отырып
реакцияны жоғары жылдамдықпен жүргізуі, теріс реакциялардың іс жүзінде болмауы – осындай
қасиеттердің жиынтығы биокаталитикалық процестердің тиімділігін көрсетеді және дәрілік
субстанцияларды алу аса тиімді болып табылады.

Ферменттердің көзі ретінде микроорганизмдер, жануарлардың әр түрлі ұлпалары,
өсімдіктер бола алады. Өндірістік масштабта ферменттің қолайлы және практикалы
шектелмеген көзі микроорганизмдер болып табылады, олардан кез келген белгілі ферменттерді
бөліп алуға, олардың биосинтезін реттеу жағдайларын жасауға болады. Медицина мақсаттары
үшін тазалығы жоғары индивидуалды ферменттер қолданылады.

Медициналық бағытта ферменттік препараттарды қолдану



Көптеген аурулар (метаболизмнің туа біткен ақаулары) ферменттер синтезіндегі
генетикалық негізделген бұзылыстармен анықталады. Жасушалар зақымданғанда (қандану
жеткіліксіздігімен немесе қабынумен шақырылған) кейбір ферменттер қан плазмасына түседі.
Сондықтан мұндай ферменттер белсенділігін өлшеуді көптеген кеңінен таралған аурулар
(энзимодиагностика) мен терапиялық заттар (энзимотерпаия) диагностикасы үшін қолданады.
Ферменттер кейбір метаболиттерді анықтау үшін арнайыланған реактивтер ретінде
қолданылады.

Соңғы бірнеше онжылдықта ферменттік инженерияны дамытуға бағытталған
инвестициялар нәтижесінде биокатализаторлардың кеңінен қолданылуда, бұл медицина
саласын дамытуға әсер етті. Медициналық ферменттер технологиясының әлемдік нарығы 2019
жылы US $ 3.7 млрд долларға бағаланды. Ферменттік препараттар гастроэнтерологиялық
клиникаларда белсенді қолданылады, көпшілігі рецептсіз берілетіндіктен халық арасында
кеңінен қолданады. Нарықта

сұранысқа ие ферменттік препараттар тобы - ас қорыту ферменттері. Қазақстандағы ферменттік
препараттардың көшбасшылары:
• Мезим форте – 39%
• Фестал - 33%
• Креон – 18 %
• Панкреатин – 3%
• Панзинорм форте – 3%
• Қалған ферменттік препараттар - 4% сатылымды құрайды.



Ферменттерді 
медицинада  

қолдану
бағыттары

Энзимодиагностика 

Энзимотерапия
Ферменттер 

ингибиторларын 
қолдану



Энзимодиагностика – адамның биологиялық сұйықтықтарындағы (сілекей, зәр, қан
плазмасы) ферменттер белсенділігін анықтау негізінде ауру диагнозын қою. Ағзадағы әрбір
тінге сандық және сапалық жағынан әртүрлі ферменттер және изоферменттер тобы тән. Осы
ферменттердің ағзада жетіспеуінен түрлі аурулар дамиды.
Ферменттік диагностика аурудың диагнозын ғана емес, сонымен қатар жүргізіліп жатқан ем
эффективтілігін анықтау үшін маңызды. Сонымен қатар энзимодиагностика - қан
сарысуындағы, асқазан сөліндегі, зәрдегі, жұлын сұйықтығындағы ферменттер
концентрациясын анықтауға негізделген биотесттер жасауда маңызы зор.

Органо-, органеллоспецификалық ферменттердің 
белсенділігін және олардың изоферменттерін анықтау

Ферменттердің белсенділігін және олардың 
константаларын анықтау (Km, t°, pH)

Ферменттердің көмегімен органикалық заттардың  
концентрациясын анықтау

Энзимодиагностика бағыттары:



Энзимотерапия - бұл тұқымқуалаушы, соматикалық және жұқпалы аурулар кезінде
ағзаға жетіспейтін ферменттерді енгізу немесе мүшелер мен тіндердің функциясын ферменттер
комплексімен қалыпқа келтіру. Ферменттерді дәрілік препараттар ретінде қолдану келесі
бағыттарда белсенді дамуда:

1. Орын алмастырушы терапия 
ферменттерді олардың 

жеткіліксіздігінде қолдану;

2. Иммобилизденген 
ферменттер;

3. Коферменттер негізіндегі 
дәрілік препараттар;

4. Ферменттердің 
ингибиторлары негізіндегі 

дәрілік препараттар.



2. Иммобилизацияланған ферменттер – бұл суда ерімейтін тасымалдаушысы бар
ферменттің жасанды жолмен алынған комплексі. Иммобилизациланған ферменттер әртүрлі
зиянды метаболиттерді жоюда, кейбір қатерлі ісіктерді емдеуде нәтижелі қолданылады.
Тәжірибелік медицинада беттеріне ферменттер, антибиотиктер, антисептиктер және т.с.с.
Иммобилизацияланған әртүрлі таңғыштардың түрлері, тампондар қолданылады.
Иммобилизацияланған препараттарды қолданумен бірге қанда глюкозаны, сүт қышқылын
және инсулинді, қан сарысуынд мочевинаны, зәрде галактозаны, фармацевтикалық
препараттарда пенициллинді анықтауға арналған клиникалық анализдерде дәлірек және
үнемді әдістері жасалды.

1. Алмастырушы энзимотерапия асқазан-ішек жолдарының асқорыту сөлдері
секрециясының жеткіліксіздігіне байланысты дамитын ауруларында тиімді, мысалы, пепсинді
ахилияда, гипо- және анацидті гастриттерде қолданады. Бірқатар ауруларда ферменттерді
қосымша терапиялық зат ретінде қолданады.

3. Коферменттер негізіндегі дәрілік препараттар
Коферментті препараттар: кокарбоксилаза, рибофлавин мононуклеотиді, флавинат,
пиридоксальфосфат, кобамамид бірқатар ферменттердің белсенділігін күшейту үшін
қолданылады.



Қазіргі кезде асқорыту ферменттерінің белсенуі ұйқы безінің түтіктері мен жасушаларында
жүретін жағдайларда панкреатиттер протеаза ингибиторлары (контрикал, гордокс) кеңінен
қолданылады.

 Холинэстераза ингибиторлары (физостигмин, прозерин) синапстарда ацетилхолин
нейромедиаторының жинақталуына әкеледі және миастенияда, радикулиттерде,
невриттерде қозғалтқыштық және сезімталдық бұзылыстарда, психогендік
импотенцияда тағайындалады.

 Этанол мен метанолдың алкогольдегидрогеназаның белсенді орталығы үшін өзара
бәсекелесі. Емдеу шараларында этанолды баяу көктамыр ішілік инфузиясын жасау
арқылы алкогольдегидрогеназаның белсенді орталығынан метанолды бәсекелес түрде
шығарып жіберуі кіреді. Мұндай бәсекелес алмастыру формальдегид түзілуіне кедергі
жасайды.

 Ісікке қарсы метотрексатрак қатерлі ісік химотерапиясында дигидрофолатредуктазаны
ингибирлеу үшін қолданылады.



Негізгі әсер ету бағыты мен клиникалық қолданылуына сәйкес ферменттік препараттар келесі
топтарға бөлінеді:

Іріңді-некротикалық
процестерде қолданылатын

препараттар. 
Бұл топқа трипсин,
химотрипсин, химопсин,
рибонуклеаза және басқа
ферменттік препараттар
жатады. Олар негізінен іріңді
және трофикалық жараларды,
ойық жараларды, сондай-ақ
тыныс алу жолдарының
ауруларын (пневмония,
бронхит) емдеу үшін
қолданылады.

Фибринолитикалық
қасиеттері бар 
препараттар.

Ферментті препараттар-дың
екінші тобына
фибринолизин,
стрептокиназа, урокиназа,
тромболитин кіреді.

Ас қорыту процестерін
жақсартатын препарат-тар.
Бұл топқа пепсин, панкреатин,
асқазан сөлі, абомин сияқты
препараттар, сондай-ақ фестал,
дигестал және т.б. әртүрлі
комплексті препараттар кіреді.
Бұл препараттар ұйқы безінің,
асқазанның шырышты безінің
секреторлық белсенділігі
жетпеген жағдайда және
асқазан-ішек жолдарының
басқа функциялары бұзылған
жағдайда тағайындалады.

1 2 3



Бір таблетканың құрамында
белсенді заттар: панкреатин –
212.5 мг (Халықаралық
Фармацевтикалық Федерация
бірлігіндегіден F.I.P. кем емес
мөлшерде: липаза – 6000, амилаза
4500, протеаза 300)
қосымша заттар: натрий хлориді,
сусыз коллоидты кремнийдің
қостотығы,
микрокристалды целлюлоза,
кросповидон, тазартылған су.

Ас қорытатын ферментті препарат

Құрамы

Фестал® Н – ұйқы безінің сыртқы секрециялық
функциясы жеткіліксіздігінің орнын толтыратын
ферментті препарат, астың катаболизмін
жылдамдатады және ас қорытудың бұзылуының
клиникалық көріністерін жояды. Фестал® Н
құрамындағы панкреатин шошқаның ұйқы безінің
экстрактісі болып табылады. Панкреатиндік
ферменттер құрамында амилаза, липаза және
протеаза бар, олар майлардың, ақуыздардың және
көмірсулардың қорытылуын жеңілдетіп, олардың
жіңішке ішекте толық сіңуіне жағдай жасайды.

Фармакодинамикасы

Өндіруші: 

Санофи Индия Лимитед, Үндістан



Панкреатиндік ферменттер – ұйқы безі ферменттері
тапшылығының орнын толтыратын және ас қорытуға және
тағамның сіңуіне ықпал ететін ақуыз текті заттар. Асқазан-ішек
жолында панкреатиндік ферменттердің елеулі түрде сіңуі
байқалмайды. Әсер етуін жүзеге асыру үшін олардың сіңуі қажет
етілмейді. Керісінше, толық емдік әсері асқазан-ішек жолының
саңылауында жүзеге асады. Олар ақуыз молекулалары
болғандықтан, ферменттер әрі қарай асқазан-ішек жолымен
жылжуына қарай, пептидтер немесе амин қышқылдары түрінде
сіңгенге дейін протеолиздік қорытылуға ұшырайды.

Фестал Н ұйқы безімен 
физиологиялық тұрғыдан 

секрецияланатын ас қорыту 
ферменттері ретінде әсер 

етеді.

Фармакокинетикасы 

 Ұйқы безінің сыртқы секрециялық функциясы жеткіліксіздігінде
(созылмалы панкреатитте, муковисцидозда және т.б.)

 Асқазанның, ішектің, бауырдың, өт қалтасының созылмалы
қабынудистрофиялық ауруларында;

 Шайнау функциясы бұзылғанда, мәжбүрлі ұзақ иммобилизацияда, аз
қимылды тұрмыс жағдайында ас қорытуды жақсарту үшін, т.б.



белсенді зат – 10000 ХБ,
50000 ХБ урокиназа,
қосымша заттар: адам
сарысуы
альбумині, натрий
гидрофосфат
додекагидраты, натрий
дигидрофосфат
дигидраты.

Урокиназа медак 
лиофилизацияланған 

ақ масса немесе ұнтақ 
түрінде болады

Қан түзілуіне және қанға әсер ететін ферменттік  препарат

Урокиназа медак әртүрлі молекулалық пішіндерде
кездесетін серин протеазасы түрінде болады. Бұл фермент негізінен
бүйректе түзіледі және несеппен бөлінеді. Урокиназаны адам
несебінен немесе адамның бүйрек жасушалары өсіріндісінің
супернатанттарынан бөліп шығарады немесе рекомбинантты түрде
өндіреді. Проурокиназа (SCUPA) урокиназа зимогені түрінде
болады. Ол плазмин немесе тромбин сияқты трипсин типті серин
протеазаларының көмегімен урокиназаға (HUK) айналады.
Урокиназа плазминоген молекуласымен ерекше тектес және
аргинин-валин байланысының гидролизі арқылы плазминогенді
тікелей плазминге айналдырады. Фибриндік тромбтардың еруі
плазмин протеазасының фибринолиздік әсері есебінен жүреді.
Урокиназа медак препаратты енгізіп біткен соң 12-24 сағат бойы
белсенді күйде қалады.

Құрамы

Фармакодинамикасы

Өндіруші:

Грин Кросс Корпорейшн, Корея



- шеткергі артериялар тромбозы
- жедел терең көктамырлар тромбозы
- диагностикалық расталған, әсіресе, тұрақсыз гемодинамикамен қатар жүретін
өкпе артериясының жедел эмболиясы
- артериялық-көктамырлық шунт тромбозы
- тромбталған орталық көктамыр катетерлерінің, соның ішінде гемодиализдік
катетерлердің өткізгіштігін қалыпқа келтіру

Бөлініп шығуы. Көктамыр ішіне енгізуден кейін
урокиназа жүйелі қан ағымынан тез шығарылады.
Урокиназаның жартылай шығарылу кезеңі 10-20 минут
құрайды.
Урокиназа белсенділігінің жойылуы (ферментативтік
ыдырауы), ең алдымен, бауырда жүреді. Урокиназа
ыдырауының белсенді емес өнімдері өтпен және бүйрек
арқылы шығарылады. Клиникалық тиімділігі үшін
жартылай шығарылу кезеңі белсенді плазмин әсерінің
ұзақтығына байланысты, сондықтан да ұзағырақ
сақталуы мүмкін.

Урокиназа медак физиологиялық
ерітіндіде ерітіледі және катетер
өзегіне толық толғанша енгізіледі.
Урокиназа медак ерітіндісінің
концентрациясы 5000 ХБ/мл құрауы
тиіс, ал қажетті ерітіндінің мөлшері
катетер көлеміне байланысты.

Фармакокинетикасы

Урокиназа медак  қолданылуы



Қазіргі таңда замануи биотехнологияның жетекші орындарының бірін ферментті
препараттар өндірісі алады. Клиникалық медицинаның әр түрлі салаларында ферменттік
препараттарды қолдану үлкен практикалық маңызға ие. Медицина мақсаттары үшін әдетте
тазалығы жоғары индивидуалды, қызметі тұрақтандырылған және пролонгиланациялатын
иммобильденген ферменттер қолданылады. Ферменттерді медицинада қолданудың негізгі
бағыттары:

• Энзимодиагностика
• Энзимотерапия
• Ферменттер ингибиторларын қолдану

Негізгі әсер ету бағыты мен клиникалық қолданылуына сәйкес ферменттік
препараттар келесі топтарға бөлінеді: іріңді-некротикалық процестерде қолданылатын
препараттар, фибринолитикалық қасиеттері бар препараттар және ас қорыту процестерін
жақсартатын препараттар. Ас қорыту процестерін жақсартатын ферменттік препараттар әсер
етуі эффективті көпшілігі рецептсіз берілетіндіктен халық арасында кеңінен қолданады.
Нарықтағы танымал ферменттік препараттардың бірі Фестал® - ас қорытатын ферментті
препарат, Урокиназа медак - қан түзілуіне және қанға әсер ететін ферменттік препарат
медицинада

Қазіргі уақытта ғалымдар мен зерттеушілер дәстүрлі медициналық ферменттік
технологиялардың кемшіліктерін жоюға бағытталған зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Болжам
бойынша алдағы он жылдықта медициналық бағыттағы ферментті препараттар технологиясы
жылдық орташа жоғары қарқынмен өспек.

Қорытынды



Ферменттерді былғары өндірісінде қолдану
Былғары өндірісінде ферменттерді қолданатын процестер консервілеу,

күйдіру және басқа процестердің нәтижесінде өзгеріске ұшыраған коллаген
құрылымдарында жүреді.

Ферменттерді былғары өндірісінде қолдану кептіру арқылы сақталған
шикізатты жұмсарту процесін тездетіп, шикізат сапасын жақсартуға үлкен үлес
қосады. Әрі қарай, былғары шикізатынан түкті кетіру кезіндегі ферментативті
процестер, жұмсарту процесі толығымен протеолитикалық ферменттердің
коллагенге әсеріне негізделген.

Былғары өндірісінде қолданылатын 
негізгі ферменттер

Қолданылуы

Протеаза 
(ақуыздың
ыдырауын 

қамтамасыз етеді)

Бактериальді 
протеаза

Түкті теріден 
ажырату кезінде тері 
де түк те бүлінбейді



Жануар терісін ферменттік ерітінділермен өңдеу оны
түк фолликулаларының, эпидермистің, пигменттің және терінің
қалдықтарынан босатуға көмектеседі, оның қоспасы былғары
өндірісінде гнейс деп аталады.

Жұмсарғаннан кейін гнейсті жеңіл қысыммен
жалаңаш тіннен оңай алып тастайды.

Тінді гнейстен тазарту жүзеге асады, өйткені 
одан әрі өңдеу кезінде терінің беткі қабатында дақтар 
мен кедір-бұдырлар қалады.

Ферментативті әсер ету механизміндегі басты мәселе протеолитикалық
ферменттердің жануарлардың әр түрлі түрлерінің және олардың әр түрлі жастағы терісінің
коллагендік құрылымдарындағы рөлін анықтау болып табылады. Мысалы, жас жануарлардағы
коллаген протеолитикалық ферменттерге төзімділігі ересек жануарларға қарағанда аз болады.
Сонымен қатар, коллагеннің және басқа ақуыздардың ферменттердің әсеріне төзімді екендігі
белгілі, ал термиялық, механикалық, қышқылдық, сілтілік денатурацияға ұшыраған коллаген
протеолитикалық ферменттердің әсерінен гидролизденеді.

II. Негізгі бөлім
2.1. Терілерді өңдеудің негізгі кезеңдері



Былғары өндірісінде ферменттік препараттар теріні жұмсарту үшін де, жануар
терісінен түкті түсіру үшін де қолданылады. Былғары өндірісінде осы уақытқа дейін кеңінен
қолданылып келген хром әк-сульфидті түкті теріден ажырату әдісі ферменттерді былғары
өндірісінде қолдануды енгізгелі алынып тасталды. Бұл зиянды химиялық материалдарды
пайдалануды болдырмауға, өндіріс мәдениеті мен еңбек өнімділігін арттыруға және ағынды
суларды тазартуды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ферментативті өңдеу әдісі
алынған түктің сапасын жақсартады. Түкті теріден кетірудің ферментативті әдісін кең ауқымда
қолданбаудың негізгі себебі - өндірілген ферменттік препараттардың қымбаттылығы.

Ферменттік препараттарды қолданып 
теріні жұмсарту, жануар терісінен түкті 

түсіру процессі



Былғары өндірісінде ферменттік препараттарды қолданудың артықшылықтары:
 түкті теріден оңай ажырату;
 коллаген байламдарын ашу және тығыз құрылымды қопсыту;
 шикізатты қосымша майсыздандыру.

иммобилиздеу үшін фермент пен тасымалдаушыны таңдау

иммобилизденген ферменттік препараттардың қасиеттерін зерттеу (белсенділігі, рН 
белсенділігінің өзгеруі, температура, түкті түсіру қабілеті)

иммобилизденген ферменттік препараттар әсерінен жануарлар терісінің 
құрылымындағы өзгерістерді зерттеу

Тері жуылатын суларды бақылау және оларды қайта пайдалану мүмкіндігін, сондай-
ақ теріден түкті ажырату процестерінен кейінгі сулардың сапасын зерттеу

иммобилизденген ферменттік препараттарды қолдану арқылы өндірілген дайын 
былғарылардың қасиеттерін зерттеу

экономикалық тиімділігін есептеу, шығын көлемін есептеу

2.2. Ферменттер қолданатын өндірістік сатылары



Иммобилизденген ферментті полиэтилен оксидімен тұрақтандырғанда рН,
температура және химиялық заттардың өзгеруіне төзімділікті түзілген ферменттің жаңа
құрылымдық формасына байланысты сақтайды. Нәтижесінде фермент табиғи препараттың
барлық қасиеттерін сақтайды, сонымен қатар қосымша тұрақтылық пен конформациялық
тұрақтылыққа ие болады.

Иммобилизденген ферменттердің тері дермасына әсері глобулярлы ақуыздарды,
талшықтар аралық заттарды бөліп алуға бағытталған, коллагеннің талшықты құрылымы
аздап қана өзгереді, ал түктегі кератин өзгеріссіз қалады.

Иммобилизденген 
ферменттерді былғары 
өндірісінде қолданудың 

артықшылықтары:

Иммобилизденген ферменттермен жануарлардың терісін түктен тазартудың
технологиясы стандартты жоғарғы сападағы аяқ киім былғарысын алуға, процестің ұзақтығын
қысқарту арқылы терінің жүнін кетіру процесін күшейтуге, одан әрі өндірістік өңдеуге
жарамды бүтін түкті сақтауға, ағынды сулардың көлемін едәуір азайтуға және олардағы
ластаушы заттардың құрамын азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша, тері илеу саласының
экологиялық жағдайы едәуір жақсарады.



2. Алдын ала жібіту. Аспалы барабанда 30 минуттан кейін 3-4 минут кері айналғаннан 
кейін үздіксіз айналдыру арқылы теріні жібітеді.

1. Жуу. Аспалы барабан 20 мин. Сурфактант-0,2. Жуу судың тұрақты көлемімен жүзеге 
асырылады. Соңында мұқият төгіп тасталынады.

3. Еттен тазарту машинасы. Еттің, майдың және тері астындағы тіндердің толық
кетуіне дейін тазарту

4. Ферментативті өңдеу. Беттік белсенді зат -0.5, кальцийленген сода -1.0 . 
Иммобилизденген фермент - 0.7 Айналдыру 5 мин, 30 минуттан кейін тынығу. 

5. Түкті (жүнді) алу. Түкті алу машинасында белгілі уақыт көлемінде айналдырады.

6.  Аспалы барабанда   12 сағ натрий сульфиді (60%) -0,3, кальций гидроксиді (72%) -1,0 
Натрий сульфиді 0,3% барабанға беріледі, 20 минут айналады, содан кейін кальций 

гидроксиді беріледі. 

Былғары өндірісінде қолданылатын аппараттар 



Былғары өндірісінде қолданылатын ферментативті препараттар
Ферментатати

вті препарат
Терідегі майға 

сапалы реакция 
көрсетуі

Органикалық 
еріткіштермен 

алынған 
заттардың 

массалық үлесі, 
%

Түктің былғары 
тінімен 

байланысының 
беріктілігі

Түктің боялу 
сапасы

Липазин - 1,7 Әлсіз Біркелкі 
Липаваморин 

ГЗх
+ 12,0 Мықты Әркелкі 

Липаза 5,0 Орташа Біркелкі
Липаза 6,5 Орташа Біркелкі

Липопротеид
липаза

- 1,2 Әлсіз Біркелкі 

Былғары 
дайындауда теріден 
түкті ажыратып, 

оны жууға арналған 
барабандар:



Былғары дайындауда 
теріден түкті 

ажыратуда 
қолданылатын негізгі 

ферменттер:

Трипсин өзгертілген (өңдеуге ұшыраған)
коллагенге әсер етеді (теріні қайнату, сілтімен, тұзбен,
пепсинмен, қышқылмен өңдеуде), онда коллаген бұзылады
және ең алдымен коллаген байланысының бұзылуы, сонымен
қатар ішінара деструкцияны қамтамасыз етеді. Трипсиннің
әсер етуіне қалыпты орта: pH 8-8,2, температура 37°С.

Пепсин – өзгертілмеген (өңдеуге ұшырамаған)
коллагенге әсер етеді, теріні қайнату, сілтімен, тұзбен,
пепсинмен, қышқылмен өңдеу пепсиннің әсер ету механизмін
күшейтеді. Пепсин коллаген тізбектері арасындағы және
ішінара негізгі тізбектердегі пептидтік байланыстардың
гидролизін катализдейді. Пепсиннің коллагенге әсер ету
механизмі пепсиннің коллагеннің бос карбоксил топтарына
және негізгі тізбектердегі тізбектер немесе пептидтік
байланыстар арасындағы байланыстар тобының біріне
қосылуы болып табылады, оның гидролизі пепсинмен
катализденеді.

Проназа – физика-химиялық қасиеттері әртүрлі 2 пептидаза және 4 протеиназадан
тұратын комплексті ферментті препарат. Қышқылда еритін коллагенге проназаның әсер етуі
нәтижесінде оның агрегациялану қабілеті төмендейді, бұл коллаген ерітінділерінің
тұтқырлығының төмендеуіне әсерін тигізеді.



Липаза және липазин - терідегі майға сапалы реакция
көрсетіп, терінің бүлінуіне жол бермейді. Бұл ферментті
препаратты былғары өндірісінде 1983 жылдан бері ГОСТ 4661-76
тағайындалуы бойынша қолданылып келеді. Бұл ферментті
препарат былғары өндірісінде маңызды қасиетке ие, ол терінің
сапалы, біркелкі боялуына әсер етіп, теріден түктің тез
ажыратылуын қамтамы етеді.

Алынған былғары қатты болып қалмас үшін, жұмсарту
мақсатында полиазалық және гликозидалық ферментті
препараттарды қолданады. Мысалы, глюкамилазалық,
амилазалық, мальтазалық ферментті препараттарды
қолданады. Нәтижесінде алынған былғары жұмсақ әрі
біркелкілік қасиетке ие болады.



Қорытынды
Қорытындылай келе, иммобилизденген ферменттерді былғары өндірісінде

қолданудың артықшылықтары көп екенін аңғаруға болады. Иммобилизденген ферменттердің
жануарлар терісінің компоненттеріне иммобилизденген ферменттің диффузиясын
жеделдетуден дермаға әсері , коллагеннің талшықты құрылымына аз әсер етуден, терінің
глобулярлы ақуыздарының жойылуынан, сонымен қатар түк пен дермистің байланысын жедел
ажыратуға болатынын білдім. Иммобилизденген ферменттерді қолданғанда түкті теріден
ажырату уақыты 1,5-2 есе азаяды. Ферменттерді өңдейтін сұйықтықты бірнеше рет қолдану
мүмкіндігі бар, нәтижесінде әрбір циклопартияда фермент препараты мен суды 70% -ға дейін
үнемдеуге болады. Иммобилизденген ферменттік препараттарды төрт рет қолданған кезде
зиянды заттардың ағынды суларға түсуі шамамен 2-2,5 есе азаятындығы анықталды.
Иммобилизденген ферменттермен жануарлардың терісін түктен тазартудың технологиясы
стандартты жоғарғы сападағы аяқ киім былғарысын алуға, процестің ұзақтығын қысқарту
арқылы терінің жүнін кетіру процесін күшейтуге, одан әрі өндірістік өңдеуге жарамды бүтін
түкті сақтауға, ағынды сулардың көлемін едәуір азайтуға және олардағы ластаушы заттардың
құрамын азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша, тері илеу саласының экологиялық жағдайы
едәуір жақсарады.

Алайда ферменттік препараттардың қымбаттылығы былғары өндірісінде
ферментативті әдісті қолдануды шектеп жатыр. Алайда технологияның дамуымен зерттеу
жұмыстарын қарқынды түрде жүзеге асырып бұл проблеманы шешу қолға алынып жатыр.



Қазіргі уақытта биотехнологияның дамуы, энзимология саласындағы ғылыми
ашылулар көптеген тағамдық технологиялардың таптырмас қатысушысы ферменттік
препараттарды жасады. Ферменттерді пайдалану технологиялық процестердің
жылдамдығын арттыруға, дайын өнімнің шығуын айтарлықтай арттыруға, оның
сапасын жақсартуға, құнды шикізатты үнемдеуге және қалдықтардың мөлшерін
азайтуға мүмкіндік береді. Нан пісіруде ферменттерді қолдану ең алдымен әр түрлі
астық өнімдерінің құрамындағы табиғи катализдеуші қосылыстарды теңдестіруге
мүмкіндік береді, бұл ұнның қасиеттерін стандарттауды және тұрақтылығын
қамтамасыз етеді.

Ферменттік препараттарды бидай
және қара бидай ұндарының қасиеттерін жақсарту үшін қолдану



Бидай ұны - бидай дәндерінен алынған ұн, пісіруге
қолданылатын ұнның ең танымал түрі. Бидай ұны
ұнтақталуына, глютеннің құрамына байланысты
бөлінеді. Жарма - ұсақ електен өткізген кезде алынатын
ең ұсақ ұнтақталған бидай ұны. Жарма құрамында
жоғары сапалы глютен бар және крахмал мөлшері
жоғары. Жоғары (экстра) сортқа су және жылу өңдеуден
өткен астықтан өндірілетін ұн жатады. Бірінші сорт
сарғыш реңкпен және глютеннің жоғары құрамымен
ерекшеленеді. Екінші сортты ұн жоғары (8% дейін)
кебек құрамымен сипатталады, сондықтан өнім қоңыр
реңкке ие болады.

Қара бидай ұны - қара бидайдан
жасалған нан ұны, бидайдан кейін
өндіріс пен тұтынуда екінші орын
алады. Үш сорты бар: еленген, кебекті
және ерекше тартылған. Бидаймен
салыстырғанда қара бидай дәнінде 5-
6% - ға аз эндосперма бар, сондықтан
сұрыпты ұнның шығымдылығы
біршама аз.



Нан пісірудегі ферменттердің көмегімен шешілетін негізгі 
міндеттер:

сапасы тұрақсыз бидай және қара 
бидай ұнының нан пісіру қасиеттерін 

түзету (астық дәніндегі ақуызды 
заттекті (клейковина) нығайту,  қант 

құраушы қабілетін және ұнның 
ферментативті белсенділігін арттыру

және т. б.);
арнайы жартылай фабрикаттарды

дайындау;

нан пісіру ашытқысының 
биотехнологиялық қасиеттерін 

жақсарту;

технологиялық процесті қарқындату, 
нан дайындаудың жедел

технологияларын іске асыру;

Қамырдың  реологиялық 
қасиеттерін қалыптастыру, 

оның тұрақтылығын арттыру;

нан және нан-тоқаш өнімдерінің 
сапасын физикалық-химиялық 

және органолептикалық 
көрсеткіштер бойынша жақсарту;

шикізатты үнемдеу, қамырдың су 
сіңіру қабілетін арттыру, дайын

өнімнің шығуын арттыру;

нанның балғындығын сақтау мерзімін
ұзарту, оның үгінділігін төмендету;



Клейковинаның құрылымы мен қасиетін 
арттыру

• Ұндағы клейковинаның мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым оның
пісіру қасиеттері жоғары болады. Негізінен ұндағы клейковинаның
пайыздық мөлшеріне астық сорттары және өсу жағдайлары әсер етеді. 
Ферментті препараттарды қолдана отырып, ұнның пісіру қасиеттерін
едәуір кең ауқымда реттеуге болады. Ферменттер өндірістің
технологиялық процесінің уақытын азайтуға мүмкіндік береді және
ұнның клейковиналық құрамын айтарлықтай арттырады. 

• Enzoway минералды-ферментті компоненттері күшті клейковина алу
үшін ұнға сызықтық ақуыз жақтауын салуға мүмкіндік береді. 
Өндірісте клейковинаның болмауы дайын ұн өнімінің құрылымы мен 
икемділігіне әсер етеді. Ұнның клейковинасын көбейту үшін
минералды-ферментті компоненттердің негізгі компоненті липазалар
болып табылады. Липазалар клейковинаны нығайтуға, көлемін
ұлғайтуға және дайын өнімнің кеуектілігін жақсартуға көмектеседі.



• Амилолитикалық ферменттер. Бұл қамыр дайындау процесін
қарқындату үшін пайдаланылатын ферменттердің негізгі тобы.

• α-Амилаза (α-1,4-глюкан-4-глюканогидролаза)-крахмал молекуласының
бірнеше α-1,4-байланыстар бойынша ретсіз үзілуін жүзеге асыратын
фермент, негізінен декстриндер мен аз мөлшерде мальтоза түзілуімен
және субстрат тұтқырлығының едәуір төмендеуімен қатар жүреді.



Крахмалдың гидролизі а-амилаза және 
глюкоамилазаның ( а-1,4-

глюканглюкогидролаза) көмегімен 
қамырдағы ашытылатын қанттардың 

құрамын арттырады, бұл ашыту
процесін қарқындатуға алып келеді. 

Күшейтілген газ түзілу есебінен
қамыр қопсиды, біртекті

консистенцияны алады, пісірілетін
нанның көлемі артады.

Ұн массасына 0,002% дозадағы 
амилолитикалық ферментті

препараттар газ 
шығарылуын айтарлықтай 

арттырады және қатты бидай
ұнынан жасалған қамырдың 
физикалық қасиеттеріне оң 
әсер етеді. Ол жұмсақ бидай
ұнынан дайындалған икемді, 

серпімді және жұмсақ 
қамырға айналады.

Крахмалды амилолитикалық 
ферменттермен гидролиздеу 

механизмі



Отандық препараттардан Амилоризин, Амилосубтилин, Глюкаваморин, 
Глюконигрин, Амилонигрин қолданады; импорттық препараттардан
"Новозаймс" (Дания) фирмасының препараттары, Фунгамил (А.oryzae
дақылынан саңырауқұлақ а-амилаза), Новамил (А-амилаза В. subtilis), 

Амтолметин Гуацил (А. niger дақылынан глюкоамилаза) қолданылады.
Нан пісіру кезінде препараттар белсендіріледі және жабысқақ

түйіршіктердің пайда болуын тудырмайды.

Фунгамил

Амилосубтилин



Лактаза (LCT) - бұл β-галактозидаза ферменттерінің қатарына кіреді, 
лактаза гликозидті байланысты гидролиздейді.

Лактоза наубайхана ашытқыларымен ашытылмайды, сондықтан қамырдың 
ашу белсенділігі азаяды. Гидролизсіз сарысуды қосу арқылы газ түзудің 

депрессиясы байқалады, қамырдың көлемі 9-13% - ға төмендейді. 
Лактозаның ыдырауы кезінде, β-галактозидазамен (β-D-

галактозидгалактогидролаза) катализденген глюкоза мен галактоза
түзіледі. Бұл қоспаның тәтті дәмі бар, суда жақсы ериді, жануарлар мен 

микроорганизмдер сіңіріледі.



Бұл ферменттер қара бидай ұнынан нан
дайындаған кезде, сондай-ақ 

полисахаридтердің жоғары құрамы бар 
ұндарды дайындау кезінде қолданылады.

Целлюлоза және гемицеллюлоза гидролизі
қамырда ашытылатын қант мөлшерін 

арттырады және ашыту процесін
қарқындатады.

β-1,3-1,4-глюканның  ыдырауы қамырдың 
тұтқырлығының(жабысқақтығы) төмендеуіне 
әкеледі, бұл қара бидай ұнын қолданған кезде
өте маңызды. Нанның кеуектілігі мен көлемі 

ұлғаяды, қамыр жұмсақ болады.
β-1,3-1,4-глюкан



Астық нанын өндірудің жалпы қабылданған технологиялары дәнді 
дақылдардың сыртқы қабатын гемицеллюлозамен жоюды 

көздейді.
Астық нанын өндіру технологиясын жетілдіру үшін

құрамында ксиланаза бар 
целлюлолитикалық әсер 

ететін ферментті
препараттар

құрамында ксиланазадан және 
а-амилазадан ферментті кешен

бар супер

құрамына 
целлюлобиогидролаза, β-

глюканаза және ксиланаза
кіретін отандық

Пентопан 500 BG

АХ Фунгамилі
("Новозаймс" 
фирмалары, Дания)

Целлюлолитин
препараты 



Ферментті препараттарды  50 °С температурада астықты 
ылғалдандыру сатысында Пентопан үшін 500 BG 

0,003—0,006%, Фунгамил Супер АХ үшін 0,00575—
0,015% және Целловиридин үшін 0,003—0,009% 

дозаларда енгізеді.

Пентопан 
Фунгамил Супер АХ 

Целловиридин



Ферментті препараттарды қолданған 
кезде нанның кеуектілігі мен үлес 

көлемі целлюлолитикалық 
ферменттер дән қабықшалардың 

сыртқы қабатының жойылуы 
салдарынан ұлғаяды. Жойылу 

нәтижесінде ашытқылармен ашыту 
процесінде пайдаланылатын төмен 
молекулярлы өнімдердің жиналуы 

орын алады, бұл қамырдағы газ 
түзілуді қарқындатады, тағамдық 

құндылықты арттырады және 
өнімнің балғындығын,  сақтау 

мерзімін ұзартады.



Липаза. Нан пісіру өнеркәсібінде жақында 
құрамында липаза бар 

(триацилглицеролацилгидролаза) 
ферментті препараттар пайдаланыла

бастады, олар май қышқылдарының, моно 
- және диглицеридтердің пайда болуымен, 

эмульгациялаушы қасиеттеріне ие. 
Сондай-ақ, пероксидтердің пайда болуы
бидай ұнының липоксигеназамен еркін

май қышқылдарының тотығуының 
нәтижесінде болады. Липопан

ферменттік препаратын пайдаланған 
кезде қамыр құрамындағы ақуызды 

заттектің қасиеттері жақсарады, дайын
өнімнің үлес көлемі артады, қамырдың 
құрылымдық-механикалық қасиеттері 

жақсарады, ағарту әсері байқалады, 
нанның қату (черствение) процесі

баяулайды.



Липопан 50 ферменттік препаратын қолдану:
• қамыр мен дәннің физикалық қасиеттерін жақсарту;
• қамырдың адгезиялық қасиеттерін жақсарту, 

жабысқақтықты төмендету;
• нан сапасын жақсарту: нанның түсін ағарту, біркелкі

жұқа қоспаны ұсыну;
• амилазамен және ксиланазамен бірге қолданғанда 

синергиялық әсерге қол жеткізу;
• беріктігін арттыру, пісіру қасиеттерін жақсарту, 

макарон өнімдерін ағарту.



Құрамында бактериялық бета амилаза бар 
Veron Amylofresh ферментті

препараты крахмалдың 
амилопектинді фракциясын

рекристализациялау жылдамдығын 
айтарлықтай төмендету есебінен

нанның балғындық мерзімін ұзартуға 
арналған. Крахмалды

клейстерлеу(клейстеризация) 
температурасы кезінде бұл фермент 

негізінен амилозды және 
амилопектинді ыдыратады, олар

нанның қатаю (черствение) процесін
баяулатады. Бұл препаратты қамырға 

енгізу нан көлеміне оң әсер етеді, 
қамыр құрылымдық-механикалық 

қасиеттерін айтарлықтай жақсартады, 
дайын өнімдердің балғындығын 

сақтау мерзімін 5-7 тәулікке дейін
арттырады.



Қорытынды

Қорытындылай келе, нан өнімдерін дайындауда 
ферменттік препараттарды пайдалану  нанның 
құрамының жақсы әрі пайдалы болуына үлкен 
септігін тигізеді. Жаңа технологиялар бойынша 

дайындалып жатқан ферменттік препараттар 
қамырдың құрылымдық-механикалық қасиеттерін 

реттеудің, технологиялық процесті қарқындатудың, 
сондай-ақ өнімдердің сапалық сипаттамаларын 

тұрақтандырудың және балғындық мерзімін 
ұзартудың тиімді құралы болып табылады.


