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Гетерогенді биокатализде катализденетін процестің түріне 
қарай:

1. Иммобилизденген биокатализатор – бекінген 
клетка/фермент қандай да бір биохимиялық процесті 
жылдамдатады (мақсатты өнімді алу барысында);

2. Биосорбенттер – клеткалар арқылы түрлі қосылыстарды
жинақтау (өнеркәсіп орындарының ағынды суларынан
металдардың сорбциясы/аккумуляциясы), қоймаларды
тазарту немесе таза металдар алу технологиясы;

3.Биодеструкторлар – мұнай, мұнай өнімдерін және басқа
да ластаушыларды ферментативті ыдыратушылар;



Гетерогенді биокатализаторлар келесі топтарға 
бөлінеді

- Биосорбенттер (медицинада,экологияда);
- Биодеструкторлар (экологияда – түрлі ластағыштардан 
экожүйелерді тазалау барысында);
- Биокатализаторлар (биотехнологияда құнды заттарды алу үшін

Lb. fermentum сорбентке бекінуі
(иммобилизденген пробиотикті алу)

наноқұрылымды сорбентнативті сорбент

Ауыр Ме-мен ластанған суды иммобилизденген 
микроорганизмдер клеткалар (ИК) арқылы 

тазалау. 

Лабораториялық құрылғы сызбасы
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ауа 
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Механикалық әдістің 1-ші тәсілі: Биообъектілерді гельге еңгізу тәсілі 

Гелде полимерлік шынжырлар арасындағы кеңістік сумен толтырған,
гелдің барлық көлемімен салыстырғанда, полимердің мөлшеріне және
табиғатына байланысты су 50-90 % құрайды.
ПААГ (полиакриламид гелі) - акрил қышқылының мономерлері негізіндегі
гелдер кең қолданады.

Полимерлі гельдің торшасы
Әдістің мәні - биоообъект гельді

құрайтын тығыз орналасқан
полимерлік шынжырлардан
тұратын торшаға еңгізіледі,
биообъект полимерлік матрицаның
ішінде механикалық қозғалыссыз,
яғни иммобилизденген күйде болады.

Биообъектілерді гельге еңгізу – тасмалдаушы-гель ішіне немесе
тасмалдаушының көлеміне биообъектердің иммобилизациясы.

Берілген нұсқада полимерлі гель торшаларында
ферментердің иммобилиздеуі көрсетілген.



Клеткаларды гель полимеріне енгізу нұсқалары

Сыртқы орта мен клетка арасындағы иммобилизацияда тасымалдаушы
материалы өте маңызды роль атқарады. Осы материал арқылы клетка мен
қоректік орта арасында қоректік заттардың транспорты және метаболиттердің
ауысуы, яғни, зат алмасу процестері диффузия арқылы жүреді.

Клеткаларды гель полимеріне енгізу тәсілімен дайын иммобилизденген
биокатализаторға кез-келген геометриялық конфигурация жасауға
мүмкіндік береді (кубик, гранула, талшықтар, қабықшалар және т.б.).

Нұсқа 1-де түрлі пішінді иммобилизденген биокатализаторлар көрсетілген:
 полимерлі гель кубиктері,
 полимерлі пленка,
 полимерлі талшықтар.

Кубиктер Гранулалар, пленка (қабықша) Жіпшелер



Гельдерге еңгізу арқылы микробты клеткаларды иммобилдеу нұсқасы

Nа альгинаты 
және 

клеткалардың 
езіңдісі

Акриламид+клеткалар
+полимеризацияның
катализаторы

ПААГ+ 
клеткалар 
кубиктері Альгинатты гель 

(клеткалар ішінде)
гранулары 

Каррагинанды гель
клеткаларымен гранулары

Каррагинан +
клеткалардың
суспензиясы

Каррагинанды гель (клеткалар 
ішінде) гранулалары

Механикалық әдіс - Биообъектілерді гель полимеріне еңгізу тәсілі 



Бұл тәсілде – биообъектілер гель түзетін тығыз өрілген жіпшелерден
тұратын торшаларға механикалық түрде бекініп қалады (Сур. 1).

Нәтижесінде клеткалар механикалық қозғалыссыз күйде қалады және
қосымша хемосорбция (иондық, сутектік) әсерінен бекінеді.

Механикалық әдіс - Биообъектілерді гель полимеріне еңгізу тәсілі 

Агарозды 
(клеткалары 

ішінде) 
гранула Клеткалар

Метаболит 
(өнім)

Сурет 1. Иммобилизденген биокатализатор микроб клеткалар 
негізінде - агарозды гранула



Биообъектілерді гель саңылауларына енгізудің түрлері
1. Биообъектті мономердің
сулы ерітіндісіне енгізеді де,
полимеризацияны жүргізеді. Нәтижесінде
биобъект полимерлі гельдің
ұяшықтарына еніп, механикалық
қозғалыссыз күйге түседі.

Келесі гелдерді қолданады:
полиакриламид,
поливинил спирті,
силикагель,
поликремний қышкылдың золі*.

2. Биообъектті дайын полимерлі
ерітіндіге енгізеді де, гель күйіне
айналдырады:
Келесі гелдерді қолданады:
агар-агар,
агароза,
альгинат,
каррагинан.

*Золь – қоймалжын (коллоидтық) суспензия, оның гелден айырмашылығы ол 
сұйық күйінде қалады және қата алмайды.



Биообъектілерді полимерлі матрицаға енгізгенде, келесі полимерлер жиі
қолданылады: :
 ПММА – ПолиМетилМетАкрилат – синтетикалық винил полимері

метилметакрилат (акрилды смола /органикалық әйнек );
 крахмал;
 нейлон;
 желатин;
 коллаген;
 агар-агар;
 каррагинан;
 полиакриламид;
 поливинил спирті;
 силикагель;
 поликремний қышқылдың золі. 

Гель полимеріне енгізу тәсілінің тасмалдаушылары



Альгинатқа иммобилизденген ашытқы клеткалар негізінде этанол 
алу



1. Тасымалдаушы көлемінде биообъектілердің біркелкі
таралуын қамтамасыз ете отырып, дайын
иммобилизденген биокатализаторға кез-келген
геометриялық конфигурация жасауға мүмкіндік
береді.

2. Әдіс универсалды, барлық биообъектілерді иммобилдеу
үшін қолданылады.

3. Гель құрамына кіретін ферменттер тұрақты, 
бактериялардың әсерінен инактивациядан сенімді
қорғалған, өйткені ірі бактерия жасушалары ұсақ кеуекті
полимер матрицасына ене алмайды.

Биообъектілерді гельде иммобилдеудің артықшылықтары

1. Диффузиялық шектеулер – тасмалдаушы материалы 
иммобилизденген биокатализатордың масса- және 
газайналым процестеріне айтарлықтай кедергілер 
тудыруы мүмкін - тиімділігі төмендейді

2. Гель бөлшектерінің ішінде клеткалардың өсуі, 
нәтижесінде иммобилденген бөлшектер бұзылады –
клеткалар босайды.

Кемшіліктері


