
Лекция 3-4. 

Микромицеттер және оларды биотехнологияның әртүрлі саласында 

қолдану

Микромицеттер - саңырауқұлақ және саңырауқұлақ тәрізді микроскопиялық көлемі

бар организмдер.

Адамдардың оларды пайдалану әлеуеті мен ауқымы өте кең. Бірақ пайдалы,

жақсылыққа қызмет етуге қабілетті адамдардан басқа, олардың көпшілігі бар, олардың

зияны тіршіліктің әртүрлі салаларына әсер етеді.



Зең саңырауқұлақтары

Зең - микроскопиялық саңырауқұлақтар, оларды қарапайым

көзбен көру мүмкін емес.

Олардың жалпы атауы - микромицеттер - төменгі және ішінара

жоғары саңырауқұлақтар тобы. Қоректену түрі бойынша олар

сапротрофтар болып табылады. Олардың негізгі сипаттамасы -

тірі ағзалардың қалдықтарын органикалық және

бейорганикалық қосылыстарға айналдырып, өңдеу

қабілеттілігінің болуы. Сонымен қатар олардың арасында

паразиттер кездеседі, мысалы, жайылған пеницилл , алманың

бетінде жұмсақ қоңыр шірікке айналдырады.

Табиғатта таралу барлық жерде кездеседі. Биосферадағы заттар

мен энергия айналымындағы олардың маңызын асыра бағалау

қиын. Олар өмір сүру жағдайларын таңдамайды: олар үшін ең

бастысы - жылу, жоғары ылғалдылық және қоректік орта.

Олардың колониялары органикалық және бейорганикалық

заттарды зақымдап, өзіне тән дақтар түзе алады.



Зеңдерге тән қасиет - қоректік заттарда көгерудің пайда болуы. Ол

өрмекшінің торына ұқсайды, үлпілдек немесе шаңды бола алады және түрлі-

түсті болады. Саңырауқұлақтың атауы көбінесе дақтардың түсімен

байланысты: сұр зең, жасыл зең, қара зең және т.б. Қалыптың пішіні мен түсі

жүйелік сипаттамалар болып табылады. Көгерудің пайда болуының қажетті

шарттарының бірі қоректік субстраттың жеткілікті ылғалдылығы және

қоршаған ауаның жоғары салыстырмалы ылғалдылығы болып саналады. 

Зеңдердің көп бөлігі сапрофиттер болып табылады, бірақ олардың

арасында өсімдіктердің, жануарлардың және адамның қосымша паразиттері

де бар. Олар ферменттердің өте кең спектрімен сипатталады, соның

арқасында олар әртүрлі қоректік заттармен өмір сүре алады.



Зеңдердің көпшілігінің құрылымы, олардың түрлерінің әртүрлілігіне
қарамастан, ортақ белгілерге ие. Олардың мицелийінде үлкен жемісті
денелер түзбестен көбірек бұтақталған болады. Олардың вегетативті
денесі тірі ағзаның беткі қабатына немесе ішіне таралатын жұқа
жіпшелерден - гифалардан тұрады. Алайда, ол үлкен аумақтарды алып,
тез өсе алады. Олар эукариоттар, яғни олардың жасушаларында
бактериялар жататын прокариоттардан айырмашылығы ядро және онда
генетикалық аппарат бар. Олардың жасушаларында хлорофилл
болмайды.
Олар келесі жолмен көбейеді:
• вегетативті: мицелий бөліктері, тарала отырып, қоректік ортада, өз 
бетінше жеке организм ретінде өмір сүре бастайды;
• жыныстық жолмен: екі жыныстық жасуша бірігіп, зигота түзгенде;
• жыныссыз: бірнеше типтегі споралардың түзілуімен.



Зең саңырауқұлақтарының түрлері

1. Пенициллдер: қолданыстағы қалыптар тұқымдасының

ең танымал жоғары өкілдері. Олар әр түрлі жерлерде

кездеседі, олардың табиғи тіршілік ету ортасы -

топырақ. Қоректену жолымен түрлер - сапротрофтар

және әлсіз паразиттер жатады. Бөлу

конидиофоралардың құрылымдық ерекшеліктеріне

негізделеді және конидиялармен түйіршіктердің

қабаттасуына байланысты. Антибиотик пенициллин -

олардың ең танымал өнімдерінің бірі. 1929 жылы

шотландиялық микробиолог А.Флеминг алғаш рет

тұқым өкілінде бактерияға қарсы әсерін анықтап, одан

«пенициллин» деп аталатын затты бөліп алды. Олардың

40-қа жуық түрінің жеміс беретін денелері арнайы

оптикалық құралдарсыз көрінетін және әртүрлі түстерге

ие клестотецияға ұқсайды. Оның мицелийі

тармақталған және мөлдір. Споралар арқылы көбейеді.



Аспергиллдер: жалпақ, үлпілдек колониялар

түзетін жоғары аэробты зеңдер. Мицелийде

септа бар және споралар арқылы таралады.

Қоршаған ортаның әсеріне өте төзімді. Олар

оттегімен және көміртегімен байытылған

субстраттарды - полисахаридтер мен

моносахаридтерді жақсы көреді, сонымен

қатар нан мен басқа да азық-түлік

өнімдерінде болатын құрамында крахмал

бар түрлерді зақымдайды. Аспергилл

саңырауқұлақтарының пенициллалардан

айырмашылығы, олардың жемісті

жіпшелерінің төбесінде таяқша тәрізді

өсінділермен қалыңдатылған, әдетте

«жалбыраған басқа» ұқсайды. Дәл осы

өсінділерден споралар тізбегі жалғасады.



Мукор: топырақта кең таралған

төменгі зең саңырауқұлақтар

туысының өкілі, оның мицелийі

бөлімдері жоқ бір үлкен

тармақталған көп ядролы

жасушадан тұрады. Оның

әрқайсысының ұзындығы бірнеше

сантиметрге жететін, түсі жоқ

спорангиофордың жоғарғы жағы

споралар пісетін қара баспен

аяқталады. Бұл саңырауқұлақтар

тамақ өнімдерінде зең түзеді және

микоздарды (саңырауқұлақ

аурулары) тудыратын қабілетімен

ерекшеленеді. Мукорлар -

қоректену түрі бойынша

сапротрофтар.
Мукор зең саңырауқұлағының микроскоптан қарағандағы 

көрінісі

Мукор саңырауқұлағының нан бетінде дамуы мен 

спорангиялары қалыптасқан мукор



Көп клеткалы       Бір клеткалы



Фузариум: анаморфты зең 
саңырауқұлағы, аскомикоттардың 
өкілі. Оның түрлері халық 
шаруашылығына айтарлықтай зиян 
келтіреді, өсімдіктер мен 
жануарларға әсер етеді. Олар 
фузариумның жалпы атауымен 
белгілі бірқатар ауруларды 
тудырады. Кейбір түрлері 
өсімдіктермен селбесіп, олардың 
тамырында өсімдіктерге қолайлы 
заттар бөледі. 

Фузариум саңырауқұлағының тығыз қоректік ортада өсуі



Микромицеттердің қолданылуы

Микромицеттер адам өзінің іс-әрекетінің көптеген салаларында қолданылады.

Олардың рөлі тамақ өнеркәсібі мен медицинада ерекше маңызды.

Саңырауқұлақтар микробиологиялық өнеркәсіпте белоктық биомасса,

ферменттер, витаминдер, органикалық қышқылдар және басқа бірқатар

биологиялық белсенді заттарды алу үшін қолданылады.

Саңырауқұлақтар қоршаған ортаға зиян келтіретін дәстүрлі технологиялардың

орнын басатын жаңа экологиялық таза энергия үнемдейтін биотехнологияларды

жасау үшін қолданылады

Мысалы, биопульпинг технологиясы - ұсақталған ағаш целлюлозасын арнайы

саңырауқұлақтармен немесе олардың ферменттерімен алдын-ала өңдеу

целлюлоза өндірісі кезінде лигнинді селективті түрде кетіруге мүмкіндік береді.

Бұл технология экологиялық тұрғыдан үйлесімді ғана емес, сонымен қатар

целлюлоза өндірісінде 30% дейін энергия үнемдейді, яғни энергияны үнемдейді



Саңырауқұлақтардың биотехнологиядағы  қызметі әртүрлі. Олар келесі 

өнімдерді алу үшін қолданылады:

 антибиотиктер (пенициллалар, цефалоспориндер);

 гиббереллиндер мен цитокининдер (фузариум және ботритис);

 каротиноидтар (мысалы, лосось балықтарының етіне қызыл-қызғылт 

сары рең беретін астаксантинді Rhaffia rhodozima шығарады, оны 

балық зауыттарында тамақтандыру үшін қосады);

 ақуыз (Candida, Saccharomyces lipolitica);

 Рокфорт және Камемберт (пеницилл) сияқты ірімшіктер;

 соя тұздығы (Aspergillus oryzae).



Тағам өнеркәсібінде 

Нан пісіру кезінде ашытқы қолданылады - ол нанның кеуектілігін, қосымша тағамдық қасиеттерін
береді және оның жаңа сақтау мерзімін арттырады. Оларға зең саңырауқұлақтары бөлетін амилаза
ферментін қосып, оның хош иісі мен дәмін жақсартады. Сонымен бірге тағы бір фермент - инвертаза -
кондитерлік өнімдердің сақтау мерзімін арттырады.

Ірімшік және сүт өнімдерін өндіруде ашытқы дақылдары және микромицеттердің кейбір түрлері
қолданылады. Сүтті ашытуға бактериялармен бірге саңырауқұлақтар да қатысып, айран өндіреді. 
Ірімшіктер өндірісінде Торула тұқымдасының саңырауқұлақтары оларды ашыту үшін қолданылады. 
Олардың Penicillum туысынан шыққан өкілі. «Асыл зең», «Камемберт», «Рокфорт» және «Бри» 
сорттарын алу үшін таптырмас қасиет, оларға тән құрылым (ірімшік массасының қалыңдығында көкшіл
көгерудің болуымен) береді.

Ет пен балық өнімдерінің сапасы саңырауқұлақтардан шыққан протеиназа ферментінің әсерінен
жақсарады. Шикі және қатты еттерден немесе сапасыз балықтардан ол нәзік және жұмсақ өнім
жасайды, оның дәмін де жақсартады. Сары майға қосылған торулопсис тұқымдасының ашытқы
саңырауқұлағы оның дәмін едәуір нашарлататын және сақтау мерзімін қысқартатын басқа зиянды 
микромицеттердің түрлерінің әсерінен бұзылуына жол бермейді. Ал конидиялары қара зеңге ұқсайтын
аспергиллус лимон қышқылын өндіреді.



Рокфор ірімшігі                                     

Камембер ірімшігі



Ауыл шаруашылығында және басқа салаларда
Ауыл шаруашылығында микромицеттер және олардан алынған заттар 
да кең қолданылады. Олардан алынған триходермин өсімдіктерді 
зақымдайтын патогендік микроорганизмдердің өсуін жақсы тежейді. 

Микромицеттердің кейбір түрлері зиянкес жәндіктермен 
күресуде қолданылады. Саңырауқұлақтардың фузариум туысының 
кейбір түрлерін өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді және олардың 
өнімділігін арттырады.

Сонымен қатар, олардың арасында өнімдердің бұзылуына 
және сақтау мерзімін қысқартуға, олардың тіршілік әрекеті кезінде 
токсиндер шығаруға жауапты паразиттер де аз емес. Олар тіпті 
жылдам өрттенетін өнімдерді - шөптің, сабанның, жемшөп 
дақылдарын қыздырып өздігінен жануына әкелуі мүмкін. Олармен 
күресу үшін пестицидтер қолданылады.



Медицинада қолдану
Микромицеттердің көпшілік түрлерін адамдар емдік мақсатта кең қолданады. Пенициллин

антибиотикін жасау миллиондаған адамдардың денсаулығын сақтауға көмектесті. Бүгінгі таңда
олардың ең танымал және тиімді топтарының бірі - цефалоспориндер. Микробиологияның дамуы
зеңдерді химиялық мутагендермен өңдеу арқылы олардың жаңа формалары - пенициллин,
стрептомицин шығаратын және басқа антибиотиктерді көп мөлшерде шығаратын анкомицеттер
алынған сынақтарды өткізуге мүмкіндік берді.

Зеңнен алынған маңызды дәрілік заттар - холестеринді төмендету және атеросклерозды
емдеу үшін қолданылатын статиндер.
Ашытқыны медицинада қолдануда маңызды болып табылады. Құрғақ түрінде олар дәрі-дәрмектер
мен тағамдық қоспалар алу үшін, сұйық күйінде аллергияны емдеу және асқазан-ішек жолдарының
микрофлорасын қалпына келтіру үшін қолданылады.

Penicillium туысының саңырауқұлақтары - пенициллин өндірушілері



Микоредимияция
Кейбір саңырауқұлақтар әртүрлі
биологиялық ыдырайтын органикалық
ластағыштарды жоюдың ерекше
қабілетіне ие
Саңырауқұлақтарды биоремедиация
үшін, яғни қоршаған ортаны қорғау
және мақсатты түрде тазарту үшін
пайдалануға болады
Микроремедиация - бұл қоршаған
ортаны ластаушы заттардан
тазартатын және саңырауқұлақтардың
метаболизм белсенділігі арқасында
қоршаған орта қалпына келетін
биоремедиация бағыты.



Саңырауқұлақтар - биологиялық зерттеулерге арналған
модельдер

Саңырауқұлақтар зерттеу объектілері ретінде ғылымның көптеген
бағыттар бойынша алға жылжуын қамтамасыз етті, бірақ ең алдымен
генетика.

Бұл саңырауқұлақтарды бактериялар сияқты стандартты құрамы
бар қоректік орталарда оңай өсіруге болатындығына байланысты және
бактериямен жұмыс істеудің барлық дерлік генетикалық әдістері
мысалы, селективті орталарда мутантты немесе рекомбинантты
шектеусіз популяциядан оқшаулау сияқты тәжірибелерді жасауға
болады. Саңырауқұлақтардың геномы бактериялардың геномы сияқты
кіші болады. Бірақ бактериялардан айырмашылығы, саңырауқұлақтар
эукариоттар, оларда хромосома, митоз бар. Сондықтан
саңырауқұлақтар туралы алынған мәліметтерді басқа эукариоттарға,
оның ішінде адамдарға деген жоғары сенімділікпен қолдануға болады.



Сондықтанда Мәскеудегі Кардиологиялық орталықтағы үлкен зертхана
ашытқының молекулалық генетикасымен айналысады. Көрнекті генетик, Нобель
сыйлығының лауреаты Макс Дельбрюк бактериофагты генетикаға зерттеу нысаны
ретінде енгізді, ал одан кейін спорангиофорлар жарыққа өте сезімтал, оның бағытына
қарай иілетін шырышты саңырауқұлақ Phycomyces мукор саңырауқұлағы қолданыла
бастады. Дельбрюк бұл саңырауқұлақты сыртқы тітіркендіргіштерге сенсорлық
реакцияны зерттеудің қарапайым моделі деп санады.

Тағы бір әйгілі генетик Карл Эссер көңде өмір сүретін Podospora
саңырауқұлақтарының молекулалық генетикасы жөніндегі жұмысы үшін Халықаралық
Геронтологиялық Қоғамның құрметті мүшесі болып сайланды. Бұл саңырауқұлақтың
мицелийі бірнеше күндік өсуден кейін қартая бастайды - гифалар жұқарып,
вакуолданып, ұштарында ісінулер пайда болып, өсу тоқтайды.

Эссер осыған қарап қартаюдың себептерін анықтап, митохондриялық гендердің
бірінде трансляциядан бұрын кесілген жердің (интрон) митохондриядан шығатынын,
сақина жабылатынын, репликацияланатын және қайтадан тудыратынын сипаты
анықтады.



Микромицеттердің зиянды әсерлері
Алайда, микромицеттер әрқашан пайда әкелмейді, зиян мен шығын келтіреді, көп қаражат

жұмсауға мәжбүр етеді, олармен күресу күштері және олардың жойқын әсері.

Фузариум саңырауқұлақтарының өсімдік жапырақтары мен

тамыр аймақтарын зақымдауы

Тамыр шіруі Дәнді 

дақылдардың 

масақшасы

Зақымдалған 

масақ

Зақымдалған 

дән

Паразиттің 

конидиясы



Микроскопиялық саңырауқұлақтар биологиялық зақымдануда
Саңырауқұлақтар құрлықтағы және судағы биоценоздардың ажырамас
компоненті ретінде биосфералық функцияларды басқарады, олардың
арасында органикалық заттардың ыдырауы ең маңызды болып
табылады. Экожүйелердегі бұл микроорганизмдерге арнайы
экологиялық горизонт және биосфераның тірі және инертті заттары
арасындағы аралық рөлі берілген.
Микроскопиялық саңырауқұлақтар жоғары температура мен
ылғалдылық жағдайында жұмыс жасайтын әртүрлі химиялық сипаттағы
өндірістік материалдардың зақымдану процестерінде де жетекші рөл
атқарады.



Биологиялық зақым келтіретін микромицеттер гетеротрофты сапротрофтар тобына жатады. Олар субстратпен тығыз
байланысты, сіңіру беті үлкен және метаболизм өнімдері арқылы қоршаған ортаға белсенді әсер етеді. Қазіргі уақытта
деструктивті зақымдаушылардың 500-ден астам түрі белгілі, оларға негізінен топырақты және органикалық
қалдықтардың мекендейтін әртүрлі сапрофитті саңырауқұлақтар (Сухаревич және басқалар, 2009). Микромицеттердің
табиғи ғана емес, сонымен қатар антропогендік субстраттардың жойылуына белсенді қатысуы және биологиялық
зақым келтіретін организмдер арасындағы басым жағдай саңырауқұлақтардың бірқатар төмендегі биологиялық
сипаттамаларына байланысты:
• Табиғатта кең таралған - суда, топырақта және ауада болады.
• Көбеюдің жоғары энергиясы. Саңырауқұлақтар кеуекті материалдарға және ең кішігірім жарықтарға емін еркін еніп, 

тегіс беттерге адсорбцияланатын көптеген ұсақ спораларды түзеді.
• Мицеллалар құрылымы. Саңырауқұлақтардың мицелийі субстратқа тез таралып, үлкен аймақтарды жабады.
• Ферментативті аппараттының күші мен тиімділігі. мицелиалды саңырауқұлақтарда барлық халықаралық кластарға 

сәйкес барлық 6 класқа жататын ферменттер табылды. Саңырауқұлақтар көптеген басқа ферменттерді де 
синтездейді (амилаза, протеаза, инвертаза, липаза, фосфатаза, целлюлаза кешені, полифенолоксидаза, каталаза 
және т.б.), бұл басқа микроорганизмдер үшін қол жетімсіз ең күрделі субстраттарды түрлендіруге мүмкіндік береді.

• Органикалық қышқылдар мен улы заттарды түзе білу.
• Төтенше жағдайларда өсу мүмкіндігі. Саңырауқұлақ споралары құрғақшылықпен мен төменгі температураға 

төзімді. Ксерофильді саңырауқұлақтар атмосфералық ылғалдылығы бар қатты құрғақ субстраттарда өсе алады
• Түрдің гетерогенділігі - бұл физиологиялық, морфологиялық және басқа белгілерімен ерекшеленетін штамдардың 

болуы. Осылайша, Aspergillus niger, Penicillum negricans, Cladosporium resinae үшін түр ішілік алуантүрлілік 
көрсетілген. Қоршаған ортаның экстремалды жағдайларымен, ультрафиолеттің сәулеленуімен сондай-ақ 
материалдарды қорғау үшін қолданылатын биоцидтердің түзілуінен жаңа штамдардың пайда болуы мүмкін.



Әдебиеттерге сәйкес, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Zygomycetes
кластарының саңырауқұлақтары көбінесе зақымдалған заттардан оқшауланған.
Aspergillus (A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. flavus, A. luteus), Penicillum (P. glaucum, P.
chrisogenum, P. purpurogenum, P.) тұқымдастарының өкілдері. funiculosum, P. citronum, P.
rugulosum, P. ochrochloron), Trichoderma (T. viride, T. sp.), Cladosporium (C.
cladosporioides, C. sphaerospermum), сонымен қатар Alternaria, Mucor, Scopulariopsis
(Сухаревич және басқалар). ., 2009; Грбич, Вукоевич, 2009). Био-зақымдайтын
әрекетке, әдетте, саңырауқұлақтардың бір ғана емес, бірнеше түрлері қатысатындығын
атап өту керек, бұл сапалық тұрғыдан жаңа зақымдайтын агент пайда болады.
Микоценоздардың құрамы ең алдымен объектінің химиялық табиғатымен анықталады.
Экожүйелерде ұқсас субстрат болған жағдайда микродеструкторлар қауымдастығының
құрамы температура мен ылғалдылыққа байланысты өзгеруі мүмкін.



Құрылыс материалдарының бетіндегі
микромицеттердің өсуінің нәтижесі -
материалдардың физико-
механикалық және пайдалану
сипаттамаларының төмендеуі
(беріктіктің төмендеуі, материалдың
жекелеген компоненттері арасындағы
адгезияның нашарлауы және т.б.),
сондай-ақ олардың сыртқы түрінің
нашарлауы (бетінің түсі өзгеруі,
қартаю дақтары пайда болуы және
т.б.).). Био зақымдайтын әсердің
бетон элементтеріне төтенше көрінісі
олардың жартылай немесе толық
бұзылуы болып табылады.

Ағаш діңіндегі саңырауқұлақ мицелийі



Патогенді саңырауқұлақтар және күресу шаралары
Тұрғын үйлердің температурасы мен ылғалдылығы кейбір жағдайларда саңырауқұлақ
зеңдерінің көбеюіне және өмір сүруіне жақсы әсер етеді.
Адамдарға көбінесе зең саңырауқұлақтарына аллергиялық реакция көрсетеді. Тұрғын
үйлерде болатын қара зеңнің әсері - токсиндердің бөлінуі. Олар тыныс алу жолдарына
түсіп, денсаулықты бұзады және әртүрлі асқынуларды тудырады. Қара зеңді жою үшін
дезинфекция зиянды штамдарды жоятын агенттерді және ылғалмен күресу шараларын
қолдана отырып жүзеге асырылады.
Көгерген тағаммен улану да қауіпті. Олардың ішіндегі ең қауіптісі - әртүрлі субстраттарда
- бұршақ және майлы дақылдарда, какао, кофе, кептірілген балық, джемде өсуге бейім
сары Aspergillus саңырауқұлағы.
Полимер материалдарының жоғары технологиялық өндірісінде де оларды патогендік
микромицеттермен биологиялық зақымданудан қорғау маңызды міндет болып табылады.
Мұндай агенттерге полимерлердің төзімділік параметрлерін анықтау олардың бұзылуын
болдырмауға және қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.




