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Abstract
This work demonstrates the possibility of using bacterial cellulose (BC) produced by
Gluconacetobacter xylinus as a protective agent for probiotics in the intestinal environment. The
experiments included an analysis of the survival of the immobilized probiotic bacteria in the
presence of gastric juice and bile salt solution. The results showed that immobilization of the
Lactobacillus probiotic in BC during co-culture with G. xylinus was the most effective
immobilization method, providing a high level of microbial protection against gastric juices and bile
salts.
Introduction
Probiotics are defined as “microorganisms that, in appropriate quantities, provide health benefits to
the host country.” [1]. Conventionally, 31 microbial species and genera are considered probiotics
[2]. The microorganisms most commonly used as probiotic agents are lactic acid producers, in
particular Lactobacillus species. The basic principle behind the use of probiotics is that bacteria
must survive in food during the shelf life and for the transit period under acidic stomach conditions.
To be able to influence the gut microbiota, probiotic microorganisms must also resist degradation by
hydrolytic enzymes and bile salts in the gut [3]. However, it has been pointed out that the survival of
probiotic bacteria in probiotic preparations during storage and in the gastrointestinal system is often
poor [4; 5]. Providing probiotic living cells with a physical barrier against adverse conditions is an
approach currently gaining considerable interest [6; 7]. Immobilized cells have many advantages
over free cells, including maintaining stable and active biocatalysts, high volumetric productivity,
improved process control, protection of cells from damage, and reduced susceptibility to
contamination [8; 9; 10; 11]. Therefore, the aim of this study was to evaluate the possibility of using
BC naturally produced by G. xylinus as a carrier for the immobilization of probiotic strains of
Lactobacillus spp. and to evaluate its protective properties in the presence of simulated gastric juices
and bile salt solution.
Research methods
Immobilization of Lactobacillus in BC
Immobilization of Lactobacillus in BC was performed using two different methods.
Method 1. Adsorption-incubation.Adsorption step. For immobilization, a slightly modified
adsorption-incubation method is used.For immobilization, a slightly modified adsorption-incubation
method is used. Lactic acid bacteria strains were separated from the medium by centrifugation.
Washed and suspended in MRS medium. At the next stage, BC films were transferred into a
bacterial suspensionand incubated for 5 hours at 30 ° C under stirring (200 rpm) [12].
5

Incubation step. BC briquettes containing immobilized cells were washed to remove
unattached cells. Then BC samples with adsorbed cells were transferred into a sterile empty flask
and incubated for 72 h at 37 ° C.
Method 2. Coincubation. To immobilize Lactobacillus, the C-3 strain was simultaneously
inoculated with HS medium, respectively. The cultures were incubated for 6 days at 28 ° C. After
incubation, the synthesized BC was washed with deionized water and digested with the cellulase
enzyme.
Determination of the survival rate of immobilized Lactobacillus in simulated gastric juice
and bile salt solutions
To determine the effect of gastric juice on the survival of Lactobacillus immobilized in bacterial
cellulose, 1 g of each sample was immersed in 10 ml of simulated gastric juice without pepsin (5 M
HCl in MRS broth, at pH ≈ 2.0) and incubated at 37 ° C for 4 hours. The survival of immobilized
probiotic microorganisms in the presence of bile salt was determined after incubation of BC samples
in 10 ml of MRS broth containing 0.3% bile salts at 37 ° C for 4 hours.
The effect of immobilization on the survival of Lactobacillus exposed to simulated gastric juice. As
a control, the same tests were performed with free Lactobacillus cells. Results are presented as
percent viability of immobilized Lactobaillus cells after incubation in simulated gastric juices or bile
salt solution compared to the initial number of immobilized cells.
Results and discussion
Viability of an immobilized probiotic under conditions of acid and osmotic stress
Immobilization of probiotic cells by the adsorption-incubation method did not provide sufficient
protection of microorganisms from adverse environmental conditions (Table 1). Although the
viability of Lactobacillus adsorbed in BC was higher than in the control, the percentage of viable
cells after stress exposure in any case did not exceed 20% compared to the initial number of
immobilized cells. On the contrary, in both stationary and mixed cultures, the capture of
Lactobacillus cells in BC during co-cultivation with cellulose-synthesizing K. xylinus made it
possible to protect microorganisms from the harmful effects of HCl. It was also shown that the
largest number of viable probiotic cells was recorded for immobilization under agitated culture
conditions. The same results were obtained in an experiment in which immobilized Lactobacillus
cells were incubated with a solution of bile salts (Table 1).
Table 1
Survival (%) of immobilized L. acidopillus AA-1 cells after incubation in simulated gastric
juice and bile salt solution
0.3% solution of bile
gastric juice (рН 2.0)
salts
Adsorption-incubation method
Wet films
20±0.76аА
95±0.5.0
А
Wet globules
15± 0.05
93± 3.0
Stationary culture

Adsorption-incubation method
72±0.82bB

98±0.9b,B

Agitated culture

84±3.21В

98±1.0В

Free cells

Control
10±0.08

80±1.0
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Note: Values with different superscripts of Roman letters indicate the level of significance of
differences (P <0.05): a - statistically significant difference between BC in the form of wet
films and wet granules; b - statistically significant difference between stationary and mixed
crops; A - statistically significant difference between wet film or wet granules and free cells;
B is a statistically significant difference between stationary cultures or mixed cultures and free
cells.
Objectively, the most interesting and applicable results were obtained with the simultaneous
cultivation of K. xylinus and Lactobacillus in mixed cultures. A noted feature of co-cultured cells
was that probiotic microorganisms were naturally captured inside the cellulose granules during
biosynthesis. As reported by some scientists, and also confirmed in this study, joint cultures of K.
xylinus and Lactobacillus strains did not have a negative effect on the process of BC biosynthesis. In
addition, and most importantly, we found that, in both stationary and mixed cultures, the capture of
Lactobacillus cells in BC during co-cultivation with the producer of cellulose synthesized by K.
xylinus provided almost complete protection of bacteria from the harmful effects of gastric juices
and bile salts. [13; 14].
This observation can be explained by the mechanism of BC synthesis, which is produced
intracellularly in the form of fibrils and then released from the cell, forming a membrane on the
surface of the medium [15]. During synthesis, the cells of the producer gradually repel cellulose, and
new layers are constantly accumulating over the mature cellulose layer [16].
In addition, the density of crosslinking of individual fibers in the network increases with the
time of BC synthesis [17]. It can be assumed that the above can prevent the penetration of gastric
acid and bile salts into the deeper layers of the carrier. This will protect the captured microorganisms
from harmful interactions with these substances.
Thus, the work done demonstrates a new potential for using BC as an immobilization support
for probiotic lactic acid bacteria, ensuring the protection of these microorganisms from stressful
conditions. In addition, it was shown that the number of immobilized Lactobacillus cells depends on
the form of cellulose, the method of its synthesis and the process in which the immobilization is
carried out. According to the results obtained, the immobilization method, which consists in the
simultaneous cultivation of K. xylinus with Lactobacillus in mixed cultures, is the most attractive,
since it provides almost complete protection of bacteria from the harmful effects of gastric juice and
bile salts. This method is also characterized by high efficiency in terms of the number of
immobilized microorganisms. The described methods of immobilization of Lactobacillus in BC as a
carrier may be of particular interest, especially for the food industry and feed production. In
addition, since the mechanisms of immobilization of Lactobacillus in BC are apparently rather
nonspecific, the presented results can also be applied to the process of immobilization of other
microorganisms. Therefore, the results obtained in the current study may find application in
biotechnological developments, which require the immobilization of various types of cells.
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УДК 579.67
LACTOBACILIUS ТУЫСЫНА ЖАТАТЫН СҮТҚЫШҚЫЛДЫ БАКТЕРИЯЛАР
ПРОДУЦЕНТТЕРІН АЛУ БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ, ОЛАРДЫ СЫРА
ӨНДІРІСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ.
Студент Арыстанбеков Н.Е
Евразийский национальный университет им. л.н. гумилева
факультет естественных наук
Научный руководитель-Мухтаров А.К
Қазіргі уақытта лактобациллалардың таксономиясы мен биохимиялық қасиеттерін
зерттеу мәселесі өзекті болып табылады. Дегенмен, Биотехнология мен өнеркәсіптік
микробиологияның дамуы лактобациллаларды көрсету және сәйкестендіру үшін ыңғайлы
және жылдам техниканы қажет етеді.
Сүт қышқылы бактерияларын анықтау үшін олардың штамдарының морфологиялық,
культуралық және физиологиялық және биохимиялық қасиеттері зерттеледі. Серологиялық
әдісті қолдану да перспективалы болып табылады, бұл сүт қышқылы бактерияларының
түрлерін өте жоғары сенімділікпен анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте бұл әдіс қосымша
қолданылады. Өндірістік-құнды көрсеткіштер бойынша штаммдарды негізгі іріктеу
биохимиялық және физиологиялық зерттеулер негізінде жүргізіледі.
Белгілі бір микроорганизмді сәтті өсіру үшін оның қасиеттері бойынша қоректік орта
оның тіршілік ету ортасының табиғи жағдайларына жақын болуы керек. Lactobacillus тектес
бактерияларды өсіру үшін қоректік заттарға (ашытқы сығындысы, майсыз сүт гидролизаты,
пептон, твин-80), түрлі тұздарға, соның ішінде натрий ацетатына және т.б. бай және рН төмен
орталар қолданылады.
Lactobacillus
тектес
бактериялар
күрделі
қоректік
қажеттіліктері
бар
микроорганизмдерге жатады.
Арнайы қоректік орталардың ішінде ең кең таралған-МРС ортасы. Орта қоректік заттар
мен өсу факторларына бай; МРС ортасын пробиотикалық лактобациллалармен жұмыс істеу
үшін де, осы микроорганизмдерді Тамақ өнімдері мен табиғи биотоптардан оқшаулау үшін де
қолдануға болады.
Лактобактериялар - лактоза мен басқа да көмірсуларды сүт қышқылына айналдыру
қабілеті бар Lactobacillaceae тұқымдасынан шыққан грам-позитивті, факультативті-анаэробты
немесе микроаэрофильді бактериялар.
Адам ағзасында лактобациллалар ішек микрофлорасының көп бөлігін құрайды және ең
агрессивті ортада да өмір сүре алады (мысалы, асқазан сөлінде).
Қазіргі уақытта лактобактериялардың 100-ден астам түрі белгілі. Барлық түрлері сүт
қышқылын синтездеуге қабілетті ұзын таяқшалар. Көбінесе келесі штаммдар көп
қолданылады.
 Ramnosus GG,
 Ірімшік таяқшасы,
 Ацидофильді лактобактерия,
 Делбрюков таяқшасы,
 Болгар лактобацилласы,
 Сүт қышқылды таяқшасы және т. б.
СҚБ тобы белгілерінің толық тізбесі мыналарды қамтиды:
 оң грамды;
 дау туғызбайды;
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 теріс каталазалы;
 цитохромнан айырылған;
 аэрожәне қышқылға төзімді;
 тамақтану көздерін талап етеді;
 көмірсулар алмасуының негізгі соңғы өнімі ретінде сүт қышқылын құрайды.
Лактобацилл морфологиясы. Lactobacillus тұқымының ішінде әртүрлі морфологиясы
бар бактериялар кездеседі. Тұқым өкілдерінің көпшілігі әртүрлі ұзындықтағы
тізбектерде жиналған, жеке немесе жұптасып орналасқан дөңгелек ұштары бар тікелей
таяқшалар түрінде болады. Лактобациллалардың арасында қысқа коккоидты және
бұралған формалар, сондай–ақ ұзындығы 0.7–1.1-ден 3.0-8.0 мкм-ге дейін ұзын, жіп
тәрізді таяқшалар бар, олар бір-біріне орналастырылған немесе тізбекте жиналған.
Сонымен, жасушалардың қисық пішіні L. curvatus-қа тән;
L. coryniformis-те жасушалар иілген алмұрт тәрізді таяқшалар түрінде болады.
Таяқтардың ұзындығы мен иілу мөлшері әдетте өсу жағдайларына байланысты:
қоректік ортаның құрамы, температура, аэрация, сондай-ақ жиынтық жасы. Кейбір
түрлерде (мысалы, L. fermentum, L. brevis) жиынтығы әрқашан қысқа және ұзын
таяқтардың қоспасымен ұсынылған. Лактобациллалар эндоспораны түзбейді. Грам оң
боялған жасына қарай және қышқылдықтың жоғарылауымен грам-теріс болады.
Граммен немесе метилен көкпен боялған кезде кейбір штамдарда цитоплазманың
биполярлы денелері, түйіршіктілігі немесе сызықтық сызықтығы анықталады. Кейбір
түрлері үшін, мысалы, L. delbrueckii subsp. bulgaricus және L. delbrueckii subsp. lactis,
волютин түйірлерінің қосылыстарының болуымен сипатталады (метахроматин,
полифосфат түйіршіктері).
Лактобациллалар биохимиялық және физиологиялық қасиеттері бойынша әр
алуан түрлі. Алайда, олардың барлығы ашыту түріндегі метаболизмге ие, ал ашытудың
соңғы өнімдерінің кем дегенде жартысы лактатқа түседі. Ашыту нәтижесінде қандай
өнімдер пайда болатынына байланысты сүт қышқылы бактериялары әдетте 2 топқа
бөлінеді: гомоферментативті және гетероферментативті.
Гомоферментативті түрлері ашыту нәтижесінде негізінен сүт қышқылын (85%
және одан да көп) және фумар мен сукцин, ұшпа қышқылдар, этил спирті және
көмірқышқыл газының өте аз мөлшерін құрайды. Олар әр глюкоза мольінен 2 моль
лактат алу үшін Эмбден-Мейергоф-Парнас (гликолиз) жолын қолданады. Бұл жағдайда
2 АТФ молекуласы синтезделеді.
Анаэробты және микроаэрофильді микроорганизмдерді өсіру әдістері
Анаэробтар мен микроаэрофилдер жасушаларының ауа оттегімен жанасуы
азайтылуы немесе тіпті толығымен алынып тасталуы керек. Бұған келесі әдістерді
қолдану арқылы қол жеткізуге болады.
Ортаның жоғары қабатында өсіру – ауаның микроорганизмдер жасушаларына
кіруін шектеудің ең оңай жолы. Сұйық орта микроорганизмдерді жоғары қабатпен
өсіруге арналған ыдыстарға құйылады. Ортаны зарарсыздандыру мүмкін
болмағандықтан, егер олар ыдыстың биіктігінің жартысынан көбін алса, ортаның бір
бөлігі бөлек зарарсыздандырылып, егілгеннен кейін бірден өсіру ыдысына стерильді
түрде қосылады. Егіс алдында орта қайнаған су ваннасында 30-40 минут қайнатылады
немесе қызады, содан кейін ауа оттегін ерітуге уақыт болмас үшін тез салқындатылады
және тұқым түбіне енгізіледі.
Тұтқыр ортада өсіру. Оттегінің сұйықтыққа таралуы оның тұтқырлығы
жоғарылаған сайын азаяды. Ортаның тұтқырлығын оларға 0,2-0,3% агар қосу арқылы
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арттыруға болады. Сондай-ақ, егістен кейін анаэробты жағдай жасау үшін стерильді
вазелин майы сұйық ортаның үстіне қойылады.
Қоректік ортаның қалыңдығында өсіру таза дақылдарды бөлу немесе анаэробты
микроорганизмдердің санын анықтау кезінде оқшауланған колонияларды алу үшін
қолданылады.
Қақпақта тұқым 20-25 мл балқытылған және 45°C дейін салқындатылған тығыз
қоректік ортадан тұратын түтікке қосылады, мұқият араластырылады және стерильді
Петри ыдысының қақпағына құйылады. Орта қатайғаннан кейін, шыныаяқтың түбін
оның бетіне мықтап басыңыз. Орта ауамен жанасатын тостағанның түбі мен
қақпағының қабырғалары арасындағы саңылау стерильді парафинмен құйылады .
Шаммен әйнек эксикаторында өсіру микроаэрофильді жағдай жасауға мүмкіндік
береді (5% CO2). Себінділері бар ыдыстар шыны эксикаторға салынып, сол жерге
жанып тұрған шам қойылады. Эксикатор қақпақпен тығыз жабылған, оның шеттері
мұнай желеімен майланған. Эксикаторда оттегі болмаған кезде шам сөнеді.
Микроскопия
Препараттарды дайындау үшін заттық және жабын шыныларын дайындау
Заттық және жабын шынылары су тамшысы олардың бетіне таралған кезде таза
деп есептеледі.
Жаңа көзілдіріктер әдетте 1% сода ерітіндісінде қайнатылады, содан кейін
тазартылған сумен, тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен, содан кейін қайтадан
тазартылған сумен жуылады.
Пайдаланылған әйнектерді сабынды суда қайнатады, содан кейін кем дегенде бір
күн хром қоспасының ерітіндісінде ұстайды. Бихроматтан шыны тазартылған сумен
жуылады.
Әйнекті құрғақ сабынмен сүртіп, содан кейін таза мақта матамен тазалап, тез
майсыздандыруға болады.
Хром қоспасы
6 г калий диоксиді 100 мл суда ерітіледі, содан кейін ерітіндіге 100 мл күкірт
қышқылы мұқият қосылады.
Бірнеше рет қолданғаннан кейін хром қоспасының қара-қызғылт түсі қою
жасылға ауысады. Мұндай қоспаның жуу қасиеттері жоқ.
Хром қоспасы өсімдіктер мен жануарлар тіндерін бұзады. Киімге немесе теріге
тиген кезде дереу көп мөлшерде сумен шайыңыз, содан кейін сұйылтылған аммиак
немесе сода ерітіндісімен, содан кейін қайтадан сумен шайыңыз.
Грам бойынша бояу
Грамға сәйкес жас, жақсырақ күнделікті дақылдардың жасушаларын бояу
ұсынылады. Бір слайдта үш дақылдың препараттарын дайындау ұсынылады: ортасында
– зерттелетін, оң және сол жақта – белгілі грам-позитивті (мысалы, Micrococcus luteus,
Bacillus subtilis) және грам-теріс (мысалы, Escherichia coli).
1) тіркелген препаратты дайындау: майсыздандырылған заттық шыныға
зерттелетін дақылдың бір тамшысын жағу, 4 см2 алаңға тарату және ауада кептіру.
Өткізу ұстам жанарғының жалынында.
2) 2 мин ішінде карболды генциан немесе кристалды күлгінмен бояу. Бояуды
жуусыз жуыңыз.
3) жағындыға Луголь ерітіндісін 2 мин жағыңыз, содан кейін Луголь ерітіндісін
төгіңіз.
4) 96% этил спиртін жағындыға 30-45 сек жағу. Сумен тез шайыңыз.
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5) жағындыны фуксиннің Сулы ерітіндісімен 2 мин.бояу ағызылады, препарат
сумен жуылады және кептіріледі.
6) иммерсиялық жүйемен Микроскоптау. Грам-позитивті бактериялардың көккүлгін, грам-теріс-қызғылт-қызыл түсті гүлдері бар.
Кейбір түрлердің штамдары қоршаған ортадан порфориноидтарды қолдана
алады және каталаза, нитрит редукциясы немесе тіпті цитохромдардың белсенділігін
көрсетеді.
Сырада лактобацилланы сынаудың әртүрлі әдістері бар.
Lactobacillus сүт, ет, ыдырайтын өсімдік материалы, ашытылған тағам (йогурт, ірімшік,
зәйтүн, маринадталған, салями және т.б.), сондай-ақ ауыз қуысында, асқазан-ішек
жолында және адам мен басқа жануарлардың қынапшасында қоректік заттарға бай
ортада табуға болады[19].
Сыраны жүйелі қолдану алкоголизмнің дамуына әкеледі. Бұл сусын басқа
алкогольдік сусындармен бірдей зиянды әсерлермен сипатталады. Сонымен қатар,
ДДСҰ мәліметтері бойынша сыраны тұтыну тоқ ішек қатерлі ісігінің даму қаупін
арттырады. Яғни, сыра мен сау ішек-үйлеспейтін сияқты.
Ашыту арқылы құрамында пробиотик штаммы — Lactobacillus paracasei L26
(L26) бактериясы бар алкогольдік сусын алуға болады. Кейбір зерттеулерге сәйкес, ол
ағзадағы токсиндер мен вирустарды бейтараптандырады, сонымен қатар ішек
денсаулығын жақсартады және иммунитетті арттырады.
Сыра ашытқысы ретінде лактобацилла қантты негізгі қолдану ашытқыдан
айырмашылығы алкогольдің орнына сүт қышқылын шығарады. Бұл йогурт сияқты
тағамдарды дайындауда қолданылатын организм үшін қажет қасиет, бірақ сүт
қышқылдығы сыраның көптеген түрлерінде жағымсыз дәм пайда болуы кемшілігі
болып табылады. Лактобацилла сонымен қатар, басқа да иісті болады. Лактобацилл бар
сыра тұнықтау болады.
Бұл сыраның көпшілігі үшін жағымсыз болғанымен, лактобациллалар сыраның
тән дәмін жасауға көмектесетін бірнеше сыра бар. Оларға Бельгияның қышқыл
сыраларының көпшілігі кіреді, мысалы, ламбик, американдық қышқыл сыра, Берлиннің
дәстүрлі вайсасы және тіпті бельгиялық витбиер, ол дәстүрлі түрде сүт қышқылдығын
жоғары дәрежесін көрсетті.
Лактобактериялар адам денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқарады-олар
жасаған қышқыл орта саңырауқұлақтар мен қоздырғыштардың өсуіне және дамуына
кедергі келтіреді. Сондықтан лактобациллалардың маңызды функцияларының бірі иммунитеттің қарсыласуының жалпы және жергілікті деңгейін қалыптастыруға
көмектесу.
Алайда, ағзадағы осы пайдалы бактериялардың саны стресс, депрессиялық
жағдайлар, сондай-ақ бактерияға қарсы препараттарды қабылдау кезінде төмендеуі
мүмкін. Бұл, өз кезегінде, ас қорыту жүйесінің жұмысына (түзуліктің, іш қатудың және
нәжістің басқа да бұзылыстарының пайда болуы) және иммундық қорғанысқа теріс әсер
етеді [24].
Lactobacilius туысына жататын сүтқышқылды бактериялар сыра өндірісінде
пайдалану мүмкіншіліктері жоғары және пайдалы.
Cыра - бұл қышқыл дәмі бар сусын. Дәстүрлі түрде өндірілетін қышқыл сыра қышқыл бактериялар мен ашытқылардың әртүрлі түрлерін қамтитын ашытудың
нәтижесі. Бұл күрделі ашытулар бірнеше жылдарға созылады және оларды бақылау
қиын.
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Cыра шығаратын әр сыра қайнату зауыты өзінің құпиялары мен
технологияларын қолданады. Бұл табиғи ингредиенттерден дайындалған және
пастерлеуден өтпеген кез-келген сорт деп айтуға болады. Оның сақтау мерзімі бірнеше
күнмен шектеледі. Дайындаудың тағы бір тәсілі бар – бұл пастерленбеген сусынды бір
жылдан астам уақыт сақтауға мүмкіндік беруі.
Сырада қоспалар мен консерванттар жоқ. Нағыз сыра тек уыт, құлмақ, су және
сыра ашытқысынан жасалады. Бөшкелерден құйылғаннан кейін мұндай сусынның
сақталу ұзақтығы 3-5 күннен аспайды.
Дұрыс қайнатылған сырада ағзаға оңай сіңетін дәрумендер мен минералдар,
ақуыздар, аминқышқылдары, сахаридтер бар. Қалыпты мөлшерде бұл денсаулыққа
пайдалы.
Қышқыл сыраға деген қызығушылықтың артуына және қышқыл сыраны
коммерциялық қайнатумен байланысты проблемаларға байланысты балама өндіріс
әдістері зерттелуде. Сыра дәстүрлі өндіріс технологиясы қарапайым. Оны үйде немесе
мейрамханалар мен барларда пісіруге болады.
Әрине, Денсаулық барлық адамдар үшін маңызды. Ішек денсаулығы деген лактобактериялар құрамына кіретін патогенді және пайдалы микробиотаның
арасындағы тепе-теңдік.
Егер пайдалы және зиянды микрофлора арасындағы тепе – теңдік сақталмаса,
пленкада жаралар пайда болады-токсиндер осы жерлер арқылы қанға еніп, көптеген
ауруларды бастайды.
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Аннотация:Бұл мақалада әр түрлі қышқылды сүт өнімдерінен бөлініп алынған
сүтқышқылды бактерия штаммдарының антагонистік қасиеттерінің дәрежелері берілген.
Сүтқышқылды бактериялардың антимикробтық қасиеттері көптеген поликомпонентті,
перспективті препараттар жасауға, пробиотикалық ұйытқылар жасауға мүмкіндік береді. Осы
жұмыста сүтқышқылды бактериялардың 13 штаммы бөлініп алынып зерттелді. Зерттеу үшін
21 тест-штамм қолданылды.Кейіндетілген антагонизм және бірлесіп дақылдау әдістері
арқылы дақылдардың антагонистік қасиеттері зерттелді. Тест-штаммдарға қарсы белсенділік
анықталды.Лактобактерия
штаммдарыныңдақылдық-морфологиялық,
физиологобиохимиялық белгілері бойынша көмірсулар арқылы ашытып, идентификацияланды. Түpлiк
тиicтiлiгiн нақтылау мақcатында генoтиптеу жүргізу – Секвенерлеу әдісі (геном
идентификациясы)жүргізілді. Штаммдардың өзара биосәйкестігі анықталды. Зерттеу
нәтижелері бойынша бактериялық композиция құрастырылып, схемасы ұсынылды.
Биосәйкес 4 лактобацилла штаммдарынан және 1 лактококк штаммынан пробиотикалық
композиция жасалды: Lactobacillus acidophilus N-1 + Lactobacillus plantarum DN-1 +
Lactobacillus fermentum DN-2 + Lactobacillus casei D-1+ Lactococcus rhamnosus А-1.
Түйін сөздер:лактобактериялар, микробқа қарсы белсенділік, биосәйкестік,
идентификация.
20 ғасырдың басында-ақ орыс ғалымы И.И. Мечников алдымен терапевтікпрофилактикалық мақсатта сүт қышқылды бактерияларды қолдануды белсенді түрде
насихаттай бастады. Ол жаңа ғылыми бағытты қалыптастырудың алғышарттарын жасады,
оның ішінде микробаралық антагонизмді зерттеу және сүтқышқылды бактериялардың
қабылдаушы организмге әсерін бақылау, «пробиотикалық микробиологияның» қалыптасып
келе жатқан ғылыми пәні үшін негізгі постулаттарды тұжырымдады [1]. Пробиотикалық
тамақ өнімдері мен препараттары ұзақ және едәуір табысты қолданылуына қарамастан,
оларды белсенді, бірақ көбінесе бақылаусыз қолдану соңғы онжылдықтарда бірқатар күрделі
мәселелерге алып келіп отыр [2]. Олардың ішінде мыналарды атап өтуге болады: кейбір
дәрілердің әсер етуінің тиімділігінің төмендігі, иесінің өзінің микрофлорасын басып тастауы,
науқастар пробиотикалық өнімді қолданған кездеинфекциялық патологияның дамуы
[3].Терапиялық-профилактикалық қолданудың тиімділігін арттыру және жанама әсерлердің
дамуын болдырмау үшін, пациенттің жеке ерекшеліктерін ескере отырып және дәрігердің
тағайындауы бойынша енгізу керек екендігі айқын болады[4].Міне, сондықтан қазіргі кезде
сүт қышқылы бактерияларының макроорганизмге және оның микробиотасына әсер ету
ерекшеліктерін кешенді ғылыми зерттеудің қажеттілігі туралы мәселе туындады.Қазіргі кезде
қоршаған ортаның ластануына, әр түрлі химиялық препараттарды көптеп қолдануға
байланысты және де сол сияқты тағы да басқа зиянды факторлар адам ағзасының ас қорыту
және иммундық жүйелерінің патологиясына, сонымен қатар патогенді және шартты
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патогенді микроорганизмдерге төзімділіктің төмендеуіне әкелетінін байқатып отыр
[5].Сондықтан қазіргі кезде дисбактериозбен күрес неғұрлым өзекті болып отыр, ал қалыпты
микрофлораны қалпына келтіру үшін әр түрлі қышқылды сүт өнімдерінен алынған
биоөнімдерді әзірлеу халықтың денсаулығын арттырудың тиімді жолдарының бірі ретінде
қарастырылады. Бұндай өнімдерді жасау үшін әр түрлі сүтқышқылды бактериялар негізіндегі
ұйытқылар мен поликомпонентті қосылыстарды жасау биотехнология саласында бірнеше
қиындықтарды жеңілдететін тиімді әдіс болып табылмақ [6].
Жұмыстың мақсаты сүтқышқылды бактерияларды әр түрлі сүт өнімдерінен бөліп алып,
олардың антагонистік қасиеттерін зерттей отырып, пробиотикалық препарат дайындаудың
жолын ұсыну болып табылады.
Зерттеу әдістері мен материалдары. Зерттеу жұмысы әр түрлі сүт өнімдерін Кох
әдісімен сұйылту жүргізу арқылы басталды. Қолданылған нысаналар:сүт, айран, қаймақ,
шұбат, ірімшік, қымыз, сүзбе. Лактобактерияларды өсіру және олардың қасиеттерін зерттеу
үшін төмендегі орталар пайдаланылды:МРС-1; показн МРС-2; МРС-4; кафедр МРС-5 (HiMedia); бактериям
майсыздандырылған сүт, (отсроченгОМ); казеин-ашытқы ортасы (lactobilusКДС), сәбізді орта (МКС).
Лактобациллалардың антагонистік белсенділігін анықтау үшін тест-штаммдарды дайындау
кезінде ет-пептонды сорпа (МПБ) және ет-пептонды агар (МПА) қолданылды.
Өсіп шыққан колониялардан жеке клеткаларды алу үшін штрихты себу әдісімен 13 штамм
(N-1, N-2, N-3, DN-1, DN-2, S-1, D-1, M-1, M-2, M-3, K-1,K-2, A-1) бөлініп алынды.
Кейіндетілген антагонизм және бірлесіп дақылдау әдістері арқылы дақылдардың
антагонистік қасиеттері зерттелді. Әр түрлі тест штаммдарға қарсы белсенділік
анықталды.Ол үшін 21 тест-штамм (Staphylococcus aureus S60, S1, S5, Streptococcus faecalis
NCTC8176, Sarcinalutea lactobius SL9-5, Candida следут albicans KAA-88, Candidaнедостакми albicans АТСС885-63,
Shigellaприкладной sonnei 177б, Shigellaхлорфма sonnei 157, 158, Eschercihia штам coli 157, Enterococcus свидетльую faecalis 755,
Enterobacterspp, этимEnterobacter cloaceae можн A22, 12, Proteus отражю vulgaris 177, Proteus можн mirabilis A8,
Citrobacteraerogenes С-13, зоныSalmonella typhimuriumусиленя T1, 59, 60) қолданылды.
Антагонистік белсенділікті вАаознтзерттеу үшін препараттарды тест-штаммдармен білесіп дақылау
жүргізілді.еЖүйеге 108 КОЕ/мл концентрациясындағы лактобактерияның аралас дақылының 1
мл қоспасын, олардың иммобилденген жасушалары бар 1 г сорбентті немесе жасушалары
жоқ 1 г сорбент енгізілді. Оларды МРС-4 ортасында 10 мл тест-штамм суспензиясына (108
жасуша/ мл) қосты, яғни дақылдардың арақатынасы 1:10 болды. Тежегіш әсері тестштаммдардың тірі қалған жасушаларының пайызы бойынша анықталды[7].Кейіндетілген
антагонизм әдісі бойынша Петри табақшалары термостаттан 24 сағаттан кейін алынып,
лактобактериялар колонияларының айналасында штаммдардың өсуінің тежелу аймағының
радиустары өлшенді[8]. Бұл ретте антагонистік белсенділік 3 дәреже бойынша бағаланды:
нөлдік – өсу 10 мм – ге дейінгі аймақтың ені кезінде; орташа – 11-25 мм; жоғары-25 мм және
одан жоғары[9].Лактобактерия штаммдарыныңдақылдық-морфологиялық, физиологобиохимиялық белгілері бойынша көмірсулар арқылы ашытып, идентификацияланды.
Лактобактерия штаммдарының түpлiк тиicтiлiгiн нақтылау мақcатында генoтиптеу жүргізу –
Секвенерлеу әдісі (геном идентификациясы)жүргізілді.Лактобактерия штаммдарының
биосәйкестігі кейіндетілген антагонизм әдісімен анықталды. Штаммдар МРС-5 қатты
қоректік ортасының бетіне штрихтап егілді де, одан соң 72 сағат термостатта
инкубациялаудан кейін өсудің тежелу аймағымен анықталды.
Нәтижелер мен талқылаулар. Cүтқышқылды бактериялардың 12 штаммыбөлініп
алынып, антагонистік белсенділігінің деңгейі мен спектріне зерттеу жүргізілді.Қазіргі
стандарттарға сәйкес лактобактериялардың антагонистік белсенділігі 3 дәреже бойынша
сараланады: нөлдік – бактериялық тест-дақылдардың өсуі 9 мм-ге дейін болса; орташа – 1015 мм; жоғары-16 мм және одан жоғары [10].
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Зерттеу нәтижелері бойыншалактобактерия штамдары нысана-организмдердің өсуін
тежеу қабілеті бойынша айқын айырмашылықтарды көрсетті. Staphylococcus aureusS60-қа
қатысты ең жоғары тежеуші қасиетті DN-2 ( 20±0,37), DN-1(20±0,27), К-2(16 ±0,42) , N-1(14±
0,53) , N-3(14±0,36), М-3(13 ±0,27) штаммдары көрсетті. Фекальды стрептококк және Sarcina
lutea SL9-5-ке қатысты жоғары белсенділікті D-1(20 ±0,15), М-3(13±0,27), DN-1(19±0,12)
штаммдары көрсетті. Enterobacteriaceae туысының штаммдарын DN-1(22 ± 0,56), S-1(20 ±
0,31), N-1(23 ± 0,37), N-2 (21± 0,23), К-2(17 ± 0,83), DN-2(15 ± 0,26), штаммдары тежей
алатындығын көрсетті.Candida albicans штаммына қатысты қарсы жоғары белсенділік
көрсеткен DN-1 (11±0,9) және DN-2 (10±0,17) штаммдары.
Зерттелген штаммдар ішінен 5 штамм (DN-1, D-1, K-2, N-1, N-2)қосымша антибиотик
тектес заттарды продуцирлеуші белсенділікке ие болды. Олардың барлығы антимикробты
спектр бойынша ерекшеленді. Осыған байланысты штаммдарды композицияда пайдалану
тиімді, онда олардың әр түрлі бағыттағы антагонистік белсенділігін біріктіруге болады.
Мұндай композицияны қолда бар штаммдар негізінде жасау штаммдардың биосәйкестігі
сияқты қасиеттерді қосымша зерттеуге мүмкіндік береді[11].
Зерттелген антагонистік қасиеттері жоғары штаммдар арасынан өзара биосәйкестік
кейіндетілген антагонизм әдісі арқылы жүргізіліп, композиция құрастыру үшін 5 штамм
таңдалып алындыжәне биосәйкестігі тексерілді (1-кесте).
Кесте 1-Кейіндетілген антагонизм әдісі бойынша лактобактериялар штаммдарының
биосәйкестігі
сотншеиАнтагонист штамдар термосаТест-дақылдар өсуінің тежелу аймағы, мм
высокйN-1
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DN-2
D-1

+++
+++
+++

DN-1
+++
+++
+++

б
олезньюDN-2
+++
+++

D-1
+++
+++
+++

+++

Осы экспериментте алынған деректер барлық штаммдар бір-бірімен толық үйлесімді
екенін көрсетеді.кроме Осылайша, биосәйкестікке арналған тест нәтижелері бойынша
лактобактериялардың 4 антимикробты қасиетке ие штаммдарынан тұратын композиция
жасалды: N-1+DN-1+DN-2+D-1.
Осыған орай, теориялық түрде бактериялық композициялардың 4 түрін жасауға болады:
№1 – послеN-1+DN-1+памятиD-1+DN-2;
№2 – толщуN-1+ DN-1+котрйDN-2;
№3 – N-1+ конструиваяDN-1+D-1;
№4 – методикуN-1+DN-2+изменияD-1.
Композициядағы штамдардың антагонистік белсенділігі монокультуралармен
салыстырғанда айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін[12]. Композицияға енгізілген штамдардың
антагонистік қасиеттері келесідей зерттелді. Төрт штамның монокультуралары және олардың
аралас дақылдары МРС қоректік ортасында 48 сағат бойы өсірілді.Содан кейін әрбір
сынамада 108жасуша /мл болатындай етіп оптикалық тығыздық бойынша тегістелді (однбактериоц2-кесте).
Кесте 2 - Пробиотикалық композицияның антагонистік белсенділігі
ш нтагонист
тамхА
толькТест-дақылдар өсуінің тежелу аймағы, мм
штамдар
воздейстия Salmonella штамо Eschercihia сотавляющие Shigella антгоизме Proteus lactobius Staphylococcus Candida гетроанизм
typhimuriu coli 157
sonnei
vulgaris aureus
albicans
m
177б
177
вторымS60
KAA-88
16

59-60
путемN-1
15±2,2
12±1,0
16±1,2
13±1,4
10±1,2
0
DN-1
10±1,0
8±0,3
7±0,7
11±1,8
8±0,5
10±123
продуциющхDN-2
8±0,4
6±0,6
10±0,8
8±0,8
15±0,4
0
D-1
14±0,4
7±0,2
16±0,2
9±0,6
15±0,2
0
ошибкукомпозиция
20±2,3
19±0,8
23±1,1
25±0,8
22±15
15±1,7
Композицияда штаммдарды пайдалану олардың нысана-микроорганизмдерге қарсы
антагонистік белсенділігін арттырды,одан басқа, бұл белсенділік енді грамтеріс
микроорганизмдермен қоса грам оң микроорганизмдерге де қатысты байқалды. Композиция
Candida тектес саңырауқұлақтарды да тежеуге қабілетті.
Яғни, лактобактерия штаммдарын композицияға біріктіру болашақта препараттардың
антагонистік белсенділігінің спектрін кеңейтуге мүмкіндік береді.Зерттеу нәтижелеріне
сүйене отырып бактериялық композиция схемасы құрастырылды (1-сурет).

Сурет 1. Бактериялық композиция схемасы
Бактериялықық композиция емдік, органолептикалық көрсеткіштерге ие, құрамында
пробиотикалық микроорганизмдердің жасушалары бар және адам ішегінің қалыпты
микрофлорасын қалпына келтіру үшін ұсынылады. Сонымен қатар, ұйытқылар жасауға, әр
түрлі перспективті пробиотикалық препараттар жасауға ұсынылады.
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Қорытынды:Әр түрлі сүт өнімдерінен сүтқышқылды бактериялардың 13 дақылы
бөлініп алынды;
Әрбір бөлініп алынған дақылдардың антагонистік қасиеттері зерттеліп, ең
белсенділері іріктеліп алынды;
Іріктеліп алынған сүтқышқылды бактериялардың идентификациясы жүргізілді және
өзара биосәйкестіктері анықталды.
Бактериялық композиция құрастырылып, схемасы ұсынылды. Биосәйкес 4
лактобацилла штамдарынан және 1 лактококк штаммынан пробиотикалық композиция
жасалды: Lactobacillus acidophilus N-1 + Lactobacillus plantarum DN-1 + Lactobacillus
fermentum DN-2 + Lactobacillus casei D-1+ Lactococcus rhamnosus А-1
Жоғары антагонистік белсенділікке ие бактериялық
композицияны әр түрлі
сүтқышқылды өнімдер дайындау үшін, ұйытқы жасау үшін , пробиотикалық препараттар
жасау үшін пайдалануға ұсынамыз.
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Опосредованная агробактериями трансформация является очень распространенным
методом
переноса
интересующих
генов
в
растения
либо
для временной
экспрессии посредством
агроинфильтрации, либо путем
регенерации трансгенных
растений. В качестве альтернативы можно использовать растительные вирусы как векторы
гена.
Одна из областей, в которой вирусы и производные от них векторы оказались весьма
полезными - это изучение антивирусного сайленсинга РНК у растений, иначе известного как
вирусиндуцированный сайленсинг генов (VIGS). Стратегия данного механизма заключается в
предотвращении чрезмерной экспрессии вирусных генов и накопления вирусных частиц,
путем индуцирования сайленсинга мРНК в растениях, гомологичных сегментам генов,
вставленных в вирусный вектор, что приводит фактически к пониженной экспрессии этого
гена.
В настоящее время изучение РНК - интерференции является наиболее активно
развивающейся областью микробиологии (молекулярной биологии).
РНК-интерференция (RNAi) - это эпигенетическая регуляторная система, которая
подавляет активность целевых генов. RNAi может иметь эндогенную природу, которая
индуцируется в ответ на кодируемые ядром pri-miRNA, также может быть воспроизведена в
экспериментальных условиях с использованием коротких сегментов синтетической
двухцепочечной РНК (dsRNA) или шпилечными РНК (hpRNA), с участием общих белковых
факторов, включая Dicer или Dicer-like (DCL) и Argonaute (AGO). В основном путь
сайленсинга РНК включает в себя процессинг dsRNA или hpRNA экзонуклеазами Dicer или
DCL-белками в 20-24 нуклеотидный (nt) дуплекс малой РНК (sRNA) с 2'-3'-нуклеотидными
выступами на обоих концах. Одна цепь дуплекса малой интерфирирующей РНК (siRNA)
включается в комплекс AGO, образуя РНК-индуцированный комплекс сайленсинга (RISC).
Молекула sRNA направляет RISC к комплементарной области одноцепочечной РНК, а белок
AGO затем расщепляет РНК по нуклеотидам, соответствующим центральной области
(обычно нуклеотиды 10-11) sRNA.
Впервые эта тема наиболее полно была описана Э. Файром и К. Мелло (1998;
Нобелевская пр., 2006). В ходе трансгенных эксперементов на нематоде Caenorhabditis
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elegans они выявили, что при инъекции в организм нематоды dsRNA происходит подавление
экспрессии гена, аналогичной этой dsRNA. Было замечено, что контрольные инъекции
смысловой РНК были так же эффективны, как и антисмысловые РНК, направленные на
специфическое ингибирование генов-мишеней у C. elegans путем инъекции антисмысловой
РНК во время эксперимента, вызывающего снижение или устранение экспрессии из
исследуемого гена. Сегменты dsRNA подверглись ферментативной обработке, которая
позволила им прикрепиться к молекулам информационной РНК (mRNA), имеющей
комплементарные нуклеотидные последовательности. Присоединение двух РНК
ингибировало трансляцию молекул mRNA в белки. Впоследствии дальнейших исследований
РНК-интерференция была найдена в клетках других эукариот.
Хотя работа Файер и Мелло включала экспериментальное введение dsRNA в клетки,
подавление генов с помощью RNAi является естественным эпигенетическим механизмом у
эукариот, происходящее после транскрипции (синтез mRNA из ДНК). Путь замалчивания
РНК у растений значительно разнообразился, чтобы справляться с различными
функциональными требованиями. В зависимости от источника dsРНК или предшественника
hpRNA и функциональной мишени sРНК, сайленсинг РНК в растениях можно разделить на 4
перекрывающихся, но функционально различных пути: путь miРНК, путь трансдействующей малой интерферирующей РНК (ta-siRNA), путь метелирования РНКнаправленой ДНК и путь экзогенного сайленсинга РНК. В связи с разнообразием путей
сайленсинга РНК у растений развились множественные факторы сайленсинга РНК.
Например, модельное растение Arabidopsis кодирует четыре DCL, шесть РНК-зависимых
РНК-полимераз (RDR) и десять AGO, а также несколько других факторов. [1]
RNAi - это гораздо больше, чем инструмент исследования. RNAi включает в себя
множество древних и сложных клеточных механизмов, которые регулируют множество
биологических функций. Белки Argonaute связывают многие природные малые РНК для
защиты от мобильных элементов, поддерживают структуру и стабильность хромосом и
регулируют время развития и дифференцировку. Например, miRNA представляют собой
естественную форму важных для развития малой интерферирующей РНК. Подобно siRNA,
miРНК производятся с помошью Dicer, но miRNA происходят из одноцепочечных РНК,
которые сворачиваются сами по себе для образования небольших участков двухцепочечной
РНК - так называемых «стержневых петель» - вместо длинной двухцепочечной РНК, которая
производит миРНК. MiRNA могут направить белки Argonaute репрессировать матричные
РНК, которые не полностью соответствуют siRNA, позволяя одной miRNA регулировать
сотни генов. В человеческих клетках было выявлено более 500 различных miRNA, и
несоответствующее производство конкретных miRNA было связано с несколькими
заболеваниями. Лекарства для подавления болезнетворных miRNA в настоящее время
проходят испытания в качестве средств лечения нескольких заболеваний человека.
MiRNA - это молекулы длиной около 20-24-nt, полученные из генетических локусов,
известных как гены MIR. Подобно генам, кодирующим белок, гены MIR транскрибируются
РНК-полимеразой II для генерации первичного транскрипта miRNA (pri-miRNA). Pri-miRNA
образует несовершенную “складчатую” структуру стволовой петли или шпильки из-за
существования внутримолекулярной комплементарности последовательностей, которая
перерабатывается в короткий предшественник “стволовой петли” (pri-miRNA) DCL1 в ядре с
помощью dsRNA-связывающего белка DRB1 или HYL1. Молекула pri-miRNA далее
обрабатывается DCL1 в ядре, чтобы генерировать 21-nt несовершенный дуплекс РНК,
состоящий из зрелой miRNA (направляющая нить) и miRNA (пассажирская miRNA). 3’ концевые нуклеотиды дуплекса РНК метилируются в 2’-О-гидроксильной группе с помощью
РНК-метилазы HUA ENHANCER1 (HEN1), которая, как предполагается, защищает
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miRNA:miRNA* дуплекс от деградации. Далее, miRNA:miRNA* дуплексы экспортируются в
цитоплазму, где зрелая miRNA загружается в белок AGO (в первую очередь AGO1) с
образованием RISC. В отличие от животных miRNA, которые обычно нацелены на 3’нетранслированную
область
(UTR)
mRNA
с
несовершенным
совпадением
последовательностей для ингибирования трансляции белка, растительные miRNA в целом
имеют высокий уровень комплементарности последовательностей с их целевой mRNA и
прямое расщепление специфичной для последовательности РНК. Основными генамимишенями miRNA в растениях являются регуляторные гены, такие как гены фактора
транскрипции. Поэтому miRNA играет ключевую роль в развитии растений.
Подобно miRNA, ta-siRNA представляют собой класс 21-nt mRNA, происходящих из
некодирующего транскрипта, транскрибируемого РНК-полимеразой II из генетических
локусов, известных как гены TAS. Биогенез ta-siRNA инициируется специфическими miRNA,
которые управляют расщеплением РНК-предшественницы TAS. Фрагменты расщепления
miRNA транскрипта TAS преобразуются в длинную dsRNA с помощью RDR6, которая затем
обрабатывается DCL4 в 21-nt miRNA с фазированием 21-nt, начиная с сайта расщепления
miRNA. Для инициации продукции ta-siRNA важен размер miRNA: только 22-nt miRNA
запускают биогенез ta-siRNA. 21-нуклеотидный класс miRNA или 21-нуклеотидные
искусственные варианты miRNA-индуцирующих ta-siRNA 22-nt miRNA неспособны
запускать продукцию ta-siRNA. Подобно miRNA, ta-siRNA метилируются с помощью HEN1
и взаимодействуют либо с AGO1, либо с AGO7, чтобы управлять деградацией целевых
mRNA. У Arabidopsis обнаружено, что ta-siRNAs нацелены на факторы ответа на ауксин,
участвующие в фазовом переходе от ювенильной стадии к репродуктивной.
Большое количество ta-siRNA-подобных siRNA, известных под общим названием
phased siRNA или phasiRNA, было идентифицировано как у Arabidopsis, так и у других видов
растений. Эти phasiRNA такие же, как и первоначально определенные ta-siRNA, имеют
размер 21 нуклеотид и требуют наличие miRNA из 22 нуклеотидов, AGO1, RDR6 и DCL4 для
биогенеза. РНК как из генов, кодирующих белок, так и из некодирующих
последовательностей, таких как транспозон и повторяющаяся ДНК, может служить в
качестве матрицы для продукции phasiRNA. Функции этих phasiRNA еще предстоит
полностью понять. Однако предполагается, что phasiRNA, полученные из генов устойчивости
к болезням с богатыми лейцином повторами (NB-LRR), играют роль в контроле паттерна
экспрессии защитных генов растений, отвечающего за динамический стресс. Кроме того,
предполагается, что phasiRNA из транспозируемых элементов (ТЕ), идентифицированных в
вегетативном ядре пыльцевых зерен, в дедифференцированных культурах растительных
клеток и в мутантах по метилированию ДНК, действуют как резервный механизм для
посттранскрипционного
глушения
ТЕ,
позволяя
ТЕ
избегать
длительного
гетерохроматического или транскрипционного умалчивания. [2]
RdDM путь является уникальным для растений и опосредует de novo метилирование
ДНК и транскрипционного молчания в ядре. RdDM направляется 24 нуклеотидными siRNA,
которые генерируются комбинированной функцией растительной РНК-полимеразы IV
(PolIV), RDR2 и DCL3. Вкратце, PolIV транскрибирует метилированную и
высокоповторяющуюся ДНК с образованием аберрантной РНК, а RDR2 превращает эту
одноцепочечную РНК (ssRNA) в dsRNA, которая впоследствии обрабатывается DCL3 в 24siRNA, которые также метилированы по 3'-гидроксильной группе концевых нуклеотидов с
помощью HEN1. 24-нуклеотидные siRNA загружаются в AGO4 с образованием RISC,
процесса, включающего как ядерную, так и цитоплазматическую стадии. Этот комплекс
AGO4-siRNA затем взаимодействует с длинной некодирующей РНК, транскрибируемой из
ДНК-мишени другой растительной РНК-полимеразой V (PolV), чтобы задействовать другие
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факторы, включая реаранжированную метилазу 2 доменов (DRM2), что приводит к
прямому метилированию цитозина ДНК de novo. Метилирование цитозина de novo в
симметричных контекстах CG и CHG (H означает A, C или T) может поддерживаться во
время репликации ДНК с помощью Methyltransferase1 (MET1) и Chromomethylase3 (CMT3),
соответственно. Однако метилирование цитозина de novo в несимметричных контекстах CHH
не может поддерживаться во время репликации ДНК и, следовательно, полностью зависит от
RdDM. Недавно был раскрыт неканонический механизм RdDM, который индуцируется
siRNA из 21 нуклеотидов. Основная функция RdDM - заглушить TE и повторяющиеся
участки ДНК для поддержания стабильности генома. Действительно, 24-nt-siRNA также
известны как ассоциированные с повтором siRNA или rasiRNA, поскольку большинство этих
siRNA получены из ТЭС и повторяющейся ДНК в геноме растений.
Подавление РНК может быть вызвано в растениях вторжением в клетки чужеродных
нуклеиновых кислот. В частности, термин «сайленсинг экзогенной РНК», используемый в
этом обзоре, относится к сайленсингу РНК, индуцированному смысловыми трансгенами и
вирусами. Феномен подавления РНК был впервые обнаружен в исследованиях смысловых
трансгенов, которые показали, что трансген, предназначенный для сверхэкспрессии фермента
пигментации в петунии, не только само затухает, но также вызывает молчание эндогенного
аналога, что приводит к потере пигментации в цветах. Кроме того, первое свидетельство,
указывающее на то, что РНК является индуктором сайленсинга генов, также было получено в
исследованиях резистентности к вирусам, опосредованной смысловым трансгеном, у
растений, где экспрессия полученных из вируса трансгенов индуцирует специфическое для
последовательности расщепление РНК, ведущее к устойчивости к вирусу. Подавление
экзогенной РНК перекрывается с путями эндогенной siRNA и RdDM. Фактически, большая
часть нашего понимания этих эндогенных путей подавления siRNA пришла из исследований
с использованием трансгенов и вирусов в качестве моделей.
Заражение растений любым типом вирусов или субвирусных агентов связано с
накоплением вирусных sRNA, которые обрабатываются из двухцепочечной вирусной РНК
одним и тем же механизмом биогенеза siRNA растения-хозяина и направляют деградацию
одноцепочечных вирусных РНК с использованием тех же белков AGO. Таким образом,
вирусы являются как индуктором, так и мишенью путей siRNA. Фактически, глушение РНК
рассматривалось как естественный механизм противовирусной защиты растений.
SiRNA, полученные из РНК-вирусов, обрабатываются главным образом DCL4, но
также и DCL2, в результате чего 21-nt размерный класс обычно является наиболее
доминирующим siRNA, за которым следует 22-nt размерный класс. DsRNA, образующаяся
между плюс- и минус-цепочечными вирусными геномными РНК, а также стволовые
петлевые структуры, образующиеся внутри одноцепочечной вирусной геномной РНК, были
предложены в качестве предшественников вирусных siRNA. Однако недавние исследования с
использованием глубокого секвенирования sRNA показывают, что накопление вирусной
siRNA требует кодируемых хозяином RDR, предполагая, что биогенез вирусной siRNA также
может напоминать эндогенный путь ta-siRNA.
Все размерные классы вирусных siRNA, а именно 21, 22 и 24-nt siRNA, связаны с
заражением ДНК-вирусами. Для ДНК-вирусов репликация генома и транскрипция РНК
происходят в ядре растительных клеток хозяина, что может объяснить, почему ядерный
фактор RdDM DCL3 также участвует в обработке ДНК-вирусных siRNA, генерирующих 24nt размерный класс. Эти 24-НТ вирусные siRNA могут направлять RdDM в геном ДНКвируса, что приводит к метилированию ДНК промоторов вирусных генов и TGS вирусных
генов. Таким образом, как PTGS, так и TGS siRNA-пути участвуют в защите растений от
ДНК-вирусов.[3]
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Чтобы выжить при подавлении РНК-сайленсинга хозяина, растительные вирусы
развили механизмы контрзащиты, кодируя многофункциональные белки, которые могут
подавлять РНК-сайленсинг. Эти вирусные супрессоры сайленсинга РНК (VSR) ингибируют
глушение РНК на различных стадиях, таких как связывание дуплексов siRNA для
предотвращения образования RISC и индуцирования деградации AGO1. Некодирующие
субвирусные РНК, а именно вироиды и вирусные сателлитные РНК, развили стабильные
вторичные структуры и/или специфическую субклеточную локализацию, чтобы
противостоять деградации РНК, опосредованной глушением РНК.
Однако, несмотря на то, что за последние несколько десятилетий вирусы растений
стали все более важными в качестве инструментов в молекулярной биологии или
биотехнологии, часто трудно предсказать, насколько тот или иной конкретный вид растений
может быть подходящим для сверхэкспрессии генов или насколько эффективен его механизм
сайленсинга против вторжения вируса. Для этого необходимо иметь систему вирусных
векторов, которую можно было бы использовать для многих видов растений и для которой
можно было бы легко контролировать чувствительность к молчанию. Вирус кустистой
карликовости томатов (TBSV) является таким кандидатом. Он имеет широкий спектр хозяев и
показал потенциал для локальной сверхэкспрессии в листьях, для VIGS эндогенных генов
растений и для изучения механизма подавления антивирусного сигнала как такового. [4]
Так, в качестве исследовательской задачи нами определенно изучение воздействия
вирусного суппрессора РНК интерференции P19 на устойчивость и проявление
флуоресцентных свойств в структуре вируса кустистой карликовости томатов (TBSV). В виде
эксперементального растения было выбрано растение Nicotiana benthamiana.
Nicotiana benthamiana является наиболее широко используемым экспериментальным
хозяином в вирусологии растений, главным образом из-за большого количества
разнообразных растительных вирусов, которые могут успешно заразить его. Кроме того, N.
benthamiana восприимчива к широкому спектру других растительных патогенных агентов
(таких как бактерии, оомицеты, грибы и т. д.), что делает этот вид краеугольным камнем
исследований патогенов-хозяев, особенно в контексте врожденного иммунитета и защитной
сигнализации. Более того, поскольку он может быть генетически трансформирован и
регенерирован с хорошей эффективностью и поддается легким методам индуцированного
вирусом глушения генов или транзиторной экспрессии белков, N. benthamiana быстро
набирает популярность в биологии растений, особенно в исследованиях, требующих
локализации белков, взаимодействия или растительных систем для экспрессии и очистки
белков. Парадоксально, но, несмотря на то, что это незаменимая исследовательская модель,
мало что известно о происхождении, генетической изменчивости или экологии популяций N.
benthamiana, используемых в настоящее время научным сообществом.[5]
В ходе работы был использован вектор TBSV для одновременной экспрессии GFP и
белка-супрессора (P19). Ген GFP был вставлен вместо гена капсидного белка (p41),
необходимый для системной инфекции, в структуре TBSV. Одним из показателей заражения
растений вирусом TBSV является проявление мозаичности на листьях.
Когда растения N. benthamiana были заражены РНК-транскриптами, под влиянием
ультрафиолетового света были видны ярко-зеленые флуоресцентные пятна (рис1).
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Рисунок 1 Проявление флуоресценции GFP-трансгенной NicotianaBenthamiana
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что ген GFP
экспрессировался на высоком уровне в месте распространения вируса. Так-же благодаря
замене капсидного белка на GFP, вирус становится менее разрушительным для растения.
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Полигидроксиалканаттар (PHAs) және экзополисахаридтер (EPS) сияқты
биополимерлер-бұл экономиканың барлық салаларында қолдануға болатын әр түрлі және
әмбебап материалдар класы. Мұнай-химия пластмассаларының қоршаған ортаға зиянды әсері
туралы қоғамның өсіп келе жатқан алаңдаушылығына жауап ретінде көптеген елдер
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биологиялық ыдырайтын пластмасса материалдары сияқты балама көздерді іздейді. Бұл
материалдар кәдімгі синтетикалық пластмассаның қажетті қасиеттерін және қайта өңделген
кезде ыдырау қасиетін сақтау қажет. PHAs -бұл микроорганизмдер синтездейтін әртүрлі
гидроксиалканаттардың полиэфирі. Олар биодеградацияланатын полимерге күшті қосылыс
болып саналады, өйткені олар синтетикалық пластиктің барлық қасиеттеріне ие және бөлінер
кезде олар су мен көмірқышқыл газына толығымен ыдырайды [1].
Өмір салтын жаңғырту сантехникалық бұйымдардың әртүрлі түрлерін, соның ішінде
балаларға арналған бір реттік жөргектерді пайдаланудың артуына алып келді. Қазіргі уақытта
осы өнімдерде қолданылатын су сіңіретін материалдардың көпшілігі синтетикалық
органикалық қосылыстардан және полиакрилат, полиакриламид, акрил қышқылы және
акриламид және т.б. сияқты туындылардан тұрады. Демек, олар төгіліп, жойылған кезде, олар
қоршаған ортада ұзақ уақытқа қалады, осылайша қоршаған ортаның ластануына ықпал
етеді[2]. Алайда, бактериалды экзополисахаридтер сияқты табиғи су сіңіретін қосылыстар
экологиялық таза, адамдар, жануарлар мен микроорганизмдер үшін улы емес және
микроорганизмдермен ыдырайды. Бұл зерттеу коммерциялық маңызды биополимерлерді
синтездей алатын бактериялардың штамдарын оқшаулау, олардың өндірісін оңтайландыру
және осы полимерлердің химиялық табиғатын зерттеу мақсатында жүргізілді.
Екі бактериялық штамм - Pseudomonas aeruginosa CMG687w және CMG1521
коммерциялық маңызды биополимерлер шығарады. Араб теңізіне шығатын лиари
шөгінділерінен бөліп алынған CMG687w әртүрлі көміртек көздерінен MCL
полигидроксиалканаттарды синтездейді. Фазалардың дамуы инкубациялық кезеңдерге
тікелей пропорционалды болады. Басқа CMG1521 штаммы, құрғақ топырақ изоляты,
көміртектің жалғыз көзі ретінде глюкоза, фруктоза немесе сахароза бар минималды ортада
аэробты түрде өсірілген кезде жоғары тұтқыр су сіңіретін жасушадан тыс қышқыл
полисахарид шығарды. Биополимер суды құрғақ салмағынан 450 есе көп сіңіру қабілетіне ие
болды. Бұл қасиет қазіргі уақытта қолданылатын синтетикалық су сіңіргіштерге қарағанда
жоғары болып саналады [3].
Зерттеу барысына тоқталатын болсақ, ПГА-ны жинақтау және химиялық талдау
нәтижелері келесідей болды:
P. aeruginosa CMG1521 аэробты жағдайда көміртегі көзі ретінде глюкоза, сахароза,
натрий ацетаты және натрий глюконатын қолдануға қабілетті болды. CMG1521 штаммы
натрий глюконатымен толықтырылған химиялық анықталған ортада тиімді өсті және жоғары
жасуша тығыздығымен шамамен 24 сағат экспоненциалды фазаны көрсетті, ал
глюкоза/натрий ацетаты/сахароза болған кезде экспоненциалды фаза төмен жасуша
тығыздығымен 20 сағат болды. CMG1521-ден алынған ПГА барлық сыналған көміртегі
көздерінің қатысуымен ақ тұнбаға түсті, бірақ натрий глюконатының қатысуымен алынған
ПГА мөлшері басқа көміртегі көздерімен салыстырғанда жоғары болды.
1% натрий глюконатының қатысуымен ол 25 сағаттан кейін 58 мг/л ПГА синтездеді,
ал максималды ПГА өнімі 74 сағаттан кейін 380 мг/л құрады. Инкубация уақытының
жоғарылауымен жасушалардағы ПГА мөлшері артып, 42.3-ке жетті.
ПГА-ның гидроабсорбциялық қасиеттері.
Биополимердің су сіңіру қасиеттерін зерттеу нәтижелері биополимердің өз
салмағынан 450 есе көп су сіңіретінін көрсетті, бұл коммерциялық қол жетімді су сіңіргіш
қосылыстармен-жоғары сапалы синтетикалық жоғары полимерлі абсорбентпен және анионды
жоғары полимерлі абсорбентпен салыстырғанда едәуір жоғары, олардың сіңіру қабілеті
сәйкесінше кептірілген салмағынан 245 және 349 есе көп. Нағыз гидроабсорбенттің су сіңіру
қабілеті ксантан, алгинат және целлюлоза сияқты сатылатын полисахарид шайырларына
қарағанда 2-4 есе жоғары болды. Тұз жағдайларын жасау кезінде NaCl концентрациясының
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жоғарылауымен суды сіңіру қабілеті төмендеді. Бірақ бұл төмендетілген сыйымдылық
бақылау үлгілерінің сіңіру қабілетінен асып түсті. Ал 63,8% ылғал болған кезде бактериалды
гидроабсорбенттер (BPS, BPF, BPG) 25-33% ылғалды сіңіре алды, бұл бақылау
полисахаридтерінен (ксантан, алгинат және целлюлоза) асып түсті. CaCl2 және глицерин
зерттелген гидроабсорбентке қарағанда жоғары ылғал сіңіруді көрсетті, бірақ CaCl2 72
сағаттан соң қаныққаннан кейін сұйылтылған, бірақ бұл зерттелген биоабсорбентпен
байқалмады.
Суабсорбент-полимер және топырағы бар синтетикалық су сіңіргіш заттар шөлдің
қоршаған орта жағдайларының зертханалық масштабына ұшыраған кезде (салыстырмалы
ылғалдылық 40-45%, 60 ° C), берілген судың ұстап тұру қабілеті үшін суабсорбентполисахарид 24 сағат ішінде жеткізілетін судың 35% ұстай алатындығы байқалды.
CMG1521 өндірісі өсу мен қоректік дисбаланс жағдайларын тоқтатқаннан кейін ПГА
жасушаларда көп мөлшерде жиналатынын көрсетті. 24 сағаттан кейін ПГА
жинақталуыжасушалардың құрғақ массасының 25% -ын, ал 72 сағат инкубациядан кейінжасушалардың құрғақ массасының 42,3 %-ын құрады. CMG1521 -ПГА өндірісі үшін
көміртектің жалғыз көзі ретінде арзан көмірсулар субстратын (глюкоза) қолданудың
экономикалық артықшылығы болуы мүмкін екенін көрсетті [4].
Бұл полисахарид өз салмағымен салыстырғанда 3-4 жүз есе көп су сіңірді, бұл бақылау
ретінде пайдаланылатын биоабсорбенттер сияқты қосылыстардан асып түсті. Ол полимердің
ерімейтін гидрофильді қосылыс екенін және су ыдысы ретінде әрекет ететінін көрсетті. NaCl
қатысуымен су сіңіру қабілетінің төмендеуі байқалды, бірақ гидроабсорбенттің
сыйымдылығы бақылаумен салыстырғанда әлі де маңызды болды. Тұзды жағдайда
полимердің су сіңірілуінің төмендеуінің себебі - полимердің тұз сүзгісі ретінде әрекет етуі
және полимердің бөліктері ақыр соңында тұзбен қаныққан болуы мүмкін, сондықтан су
сіңірудің төмендеуі.
Зерттелген гидроабсорбентті биополимер зертханада жасалған құрғақ және ыстық
жағдайларға қарамастан суды ұстап тұрудың ең үлкен қабілеттілігін көрсетті, бұл
биополимер судың булануына қарсы әрекет етті деген болжамға әкелді. Сол сияқты, полимер
қоршаған ортаның әртүрлі салыстырмалы ылғалдылығында (ыстық шөл жағдайлары)
айтарлықтай ылғалды сіңіретін және оны ұстап тұру қабілетін көрсетті, оны қазіргі уақытта
қолданылатын CaCl2, глицерин және силикагель шарлары сияқты кептіру қосылыстарымен
салыстыруға келеді, әрі оны құрғатқыш ретінде пайдалануға болады. Бактериялық
экзополисахаридтің бұл түрі туралы Alcaligene latus алған Рюичиро мен Нохата (1994)
хабарлады [5]. Биополимердің реологиялық сипаттамаларын топырақты тұрақтандыру және
топырақ эрозиясының алдын алу және ыстық мезгілде буланудың жоғары жылдамдығы үшін
қолдануға болады.
Қорытындылай келе, синтетикалық полимерлерді қолдану біздің күнделікті өмірімізде
кең таралған тәжірибеге айналды. Жалпы полимерлер адам өмірінде, мысалы, пластикалық
пакеттерді, бөтелкелерді, майлықтарды, нәресте памперстерін және т.б. құрады, бірақ екінші
жағынан олар қоршаған ортаның ластануына үлкен үлес қосады [6].Қайта өңдеу кезінде бұл
полимерлер ыдырамайды және қоршаған ортада қалады. Осы жағдайды түсіне отырып,
ғалымдар қазір биополимерлер сияқты балама тәсілдерді іздестіруде.
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Научный руководитель – Мукиянова Гульжамал Слямгазиевна
Белок Р19 (основной белок Томбусвируса Р19) - это белок, экспрессируемый из гена
ORF4 в геноме томбусвирусов. Эти вирусы представляют собой одноцепочечные РНКвирусы, которые заражают растительные клетки, в которых РНК интерференция образует
широко распространенную и надежную противовирусную защитную систему. Белок p19
служит в качестве защитной стратегии, специфически связывая 19 - 21-нуклеотидные
двухцепочечные РНК, которые функционируют как малые интерферирующие РНК (siRNA) в
системе РНК интерференции.Изолируя siРНК, p19 подавляет механизм РНК интерференциии
способствует вирусной пролиферации. Белок Р19 считается значительным фактором
вирулентности и компонентом эволюционной гонки вооружений между растениями и их
патогенами [1].
Белок Р19 получил свое название из-за его размера, составляющего приблизительно 19
кДа. Он образует функциональный гомодимер.

Рис. 1 – 3Д структура белка P19
Ген, кодирующий белок p19, является примером перекрывающегося гена, геномного
устройства, распространенного в вирусах, в котором несколько генов кодируются одной и
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той же частью генома, считываемой в альтернативных кадрах считывания. Открытая рамка
считывания ORF4, которая кодирует p19, полностью содержится в открытой рамке
считывания другого гена, который обозначен ORF3 и кодирует белок p22. Оба гена и их
относительное положение сохраняются в семействе томбусвирусов. Считается, что P19
возник de novo в этой линии [2].
РНК-интерференция - это биологический процесс, в котором молекулы РНК
ингибируют экспрессию или трансляцию генов, нейтрализуя целевые молекулы мРНК. Этот
процесс замечательный тип регуляции генов, основанный на специфичном для
последовательности нацеливании и деградации РНК. Этот термин охватывает родственные
пути, обнаруженные в широком спектре эукариотических организмов, включая грибы,
растения и животных. В растениях он служит противовирусной защитой. Новая точка зрения
заключается в том, что РНК интерференция является частью сложной сети взаимосвязанных
путей клеточной защиты, наблюдения за РНК и развития и что оно может стать мощным
инструментом для экспериментального манипулирования экспрессией генов [3].
Вирус кустистой карликовости томата, который является типовым видом семейства
томбусвирусов, является давней модельной системой для изучения вирусов растений.
Открытая рамка считывания, кодирующая Р19, была впервые обнаружена в конце 1980-х
годов, когда был секвенирован геном вируса; впоследствии было продемонстрировано, что
предсказанный белок действительно экспрессировался из гена, хотя его роль в продвижении
вирулентности и инфекционности изначально недооценивалась. После выяснения его роли в
качестве супрессора интерференции РНК, Р19 также был использован в качестве
инструмента в молекулярной биологии по исследованию интерференцииРНК и связанными с
ней процессами [4].
Белок p19 также способен связываться с молекулами микроРНК, эндогенными для
клетки-хозяина, а также с siРНК, которые в конечном итоге происходят из собственного
генома вируса. Примечательно, что исключением из этого паттерна является
неэффективность p19 во взаимодействии с микроРНК, регуляторной некодирующей РНК,
которая репрессирует экспрессию аргонавта-1 (AGO1). Белок AGO1 необходим для
подавления РНК интерференции, таким образом, селективное ограждение его репрессора от
miRNAp19 имеет эффект снижения клеточных уровней AGO1 и является дополнительным
механизмом, с помощью которого p19 ингибирует РНК интерференцию. Эти два механизма
независимы друг от друга и могут выборочно отменяться мутациями [5].
Основные функцииP19:
- Действует как супрессор РНК интерференции, также известной как
посттранскрипционное глушение генов (PTGS), механизм защиты растений от вирусов,
который ограничивает накопление вирусных РНК [6].
- Связывается с короткими интерферирующими РНК (siRNAs) с высоким сродством.
Таким образом, функция P19 в качестве вирусного супрессора состоит в том, что в
ходе инфекции белок P19 связывает обильно циркулирующие вирусные siRNA, делая их
недоступными для программирования RISC, активность которого направлена на разрушение
вирусной РНК. В результате этого происходит аккумуляция вирусных молекул РНК в
инфицированном организме. Вирусный белок-супрессор нуклеазной активности P19
способствует поддержанию синтеза и накопления вирусных белков в организме растения.
Полная инактивация гена Р19 приводит к полной деградации вирусной РНК и невозможности
синтеза вирусных белков.Белок Р19 вируса кустистой карликовости томата (TBSV) является
многофункциональным детерминантом патогенности, участвующим в подавлении
посттранскрипционного глушения генов, движении вируса и индукции симптомов [7].
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В растениях РНК интерференция регулирует ключевые биологические процессы,
такие как развитие, реакция на стресс, целостность генома и устойчивость к
противовирусным препаратам.Существует по меньшей мере три пути глушения РНК для
глушения определенных генов в растениях. В этих путях сигналы глушения могут
усиливаться и передаваться между клетками и даже саморегулироваться механизмами
обратной связи. Установлены различные биологические роли этих путей, включая защиту от
вирусов, регуляцию экспрессии генов и конденсацию хроматина в гетерохроматин. В
настоящее время мы находимся в хорошей позиции для исследования всей полноты этого
функционального разнообразия в генетических и эпигенетических механизмах управления
геномом [8].
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Эубиотикалық тағам қабылдағаннан кейін оның құрамындағы бактериялар белсенденіп,
колониялар мен биологиялық активті заттар түзіледі. Бұл процестердің патогенді және
шартты патогенді микрофлораларға тікелей әсері болады. Пробиотиктерді асқазан-ішек
жолдарындағы тіршілік үшін маңызды процестердің биокатализаторлары деп есептеуге
болады. Олар бактериялық жасушалары бүкіл ағзаға кешенді емдік-профилактикалық әсер
ететін ферменттерді, аминқышқылдарын, антибиотик заттары мен басқа да физиологиялық
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субстраттарды активтендіреді. Өз қызметін атқарып болғаннан кейін пробиотикалық
микроорганизмдер ағзадан шығарылады.[1]
Барлық эубиотиктер екі түрге бөлінеді – сұйық және құрғақ. Құрғақ пробиотиктердің
құрамындағы микроорганизмдер латентті жағдайында болады. Құрғақ препараттардың
сақталу мерзімі сұйық препараттарға қарағанда ұзағырақ және олар сақтау тәртіптерін қатаң
ұстануды қажет етпейді. Көптеген шетел өндірушілері тасымалдауға қолайлы және ұзақ
сақталатын құрғақ пробиотик өндіруді алға қойған. Құрғақ пробиотиктердің кемшілігі –
ондағы бактериялар кептіру кезінде кейбір пайдалы қасиеттерін жоғалтады және ағзаға
түскеннен кейін бактериялар «ұйқы» жағдайынан белсенді формаға қайта келуіне кем
дегенде 8-10 сағат қажет болады. Сұйық эубиотиктердің құрамындағы сүтқышқыл
бактериялар, яғни олар өздерінің бағалы қасиеттерін толығымен сақтай алады, ағзаға
түскеннен кейін әсері бірден көрінеді. [2]
Зерттеу материалдары мен әдістері
Зерттеу нысаны ретінде отандық асқабақ және сәбіз шырындарынан жасалғансусын
алынды. Ол сусынға белгілі бір пропорцияға теңестіріліп екі сүтқышқыл бактерияларының
дақылдары қосып ферменттелді.Екі мерзімде сусында сақтаудан кейін рН, сүт қышқылын
және жасуша титрін жалпыға мәлім әдістер бойынша анықталды[3, 4].
Зерттеу нәтижелері
Асқабақ және сәбіздің қоспасы және сүтқышқыл бактериялардың штамдарымен
дақылдандырылған дайын биомассаны тағы да сәбіз бен асқабақ шырынына (1:10
қатынасымен) құйып шырынның түсі мен дәмін жүйелі түрде анықталып, содан соң арнайы
алдын-ала стерильденген құтыға құйып, ауызын жауып бекітіп тоңазытқышқа 1 және 3 айға
сақтауға қойылды. Сақтау барысындағы зерттеу нәтижесі 1 кестеде көрсетілген.
1 кесте – Ферменттелген сусынды сақтау мерзімдеріндегі физика-химиялық қасиеттері
Сақтау жағдайы
Көрсеткіштер
Әйнек құтыда
Пластикалық құтыда
1 айдан кейін
Жасуша титрі, КТБ/г
1011
1011
рН
4,9±0,2
5,2±0,1
Сүт қышқылының пайыздық
0,46±0,01
0,48±0,03
мөлшері,%
3 айдан кейін
Жасуша титрі, КТБ/г
107
106
рН
4,8±0,7
5,0±0,8
Сүт қышқылының пайыздық
0,43±0,05
0,46±0,06
мөлшері,%
Сұйық эубиотиктер құрамындағы бактериялар белсенді жағдайда болатындықтан, олар
сақтау тәртіптерін қатаң ұстануды талап етеді. Оларды сақтау мерзімінің өзі қысқа – 3 айдан
аспау қажет.
1 кестеде көрсетілгендей пробиотикалық қасиеті бар аралас шырынды тоңазытқыш
температурасында 3 ай сақтағаннан кейін барлық нұсқада жасуша титрі 10 7-не дейін
төмендеді. Осы себептен сусынды сақтау мерзімін 3 айға дейін сақтауды ұсынуға болады.
Жалпы осындай толық мерзімді сақталуы қосылған сүтқышқыл бактерияларының
ферментация үдерісін қарқынды жүргізулерінің арқасында деп білуге болады.
Пайдаланылған әдебиет көздері
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Қышқыл сүт тағамдары Орта Азия тұрғындарына, әсіресе қазақ халқына ежелден кеңінен
тараған. Сүтке қарағанда қышқыл сүт сусындарының ағзаға тигізер пайдасы өте мол және ол
жеңіл әрі сіңімді келеді. Бұның себебі қышқыл сүт сусының құрамындағы нәруыздардың тез
бөлшектенуіне байланысты және асқазан, ішек жолдарындағы тамақ өнімдерінің тез
қорытылуына әсерін тигізетін ферментердің түзілуінен болып табылады. Қышқыл сүт
өнімдерінің басты артықшылығы олардың құрамындағы бифидобактериялардың ағзаны
улайтын ауру тудыратын және әлсіз микроағзаларды өлтіретіндігінде. Қышқыл сүт өнімдері
дәл сүт сияқты жүрек қан тамырларыныңда, сонымен қатар сүйек және жүйке жүйесінің
жұмысына қажетті ағзаның
толыққанды ақуыз бен кальцийге деген сұранысында
қамтамасыз етеді.Сонымен қатар, қышқыл сүт сусындарының жағымды, қышқыл дәмі
адамның асқа деген тәбетін жоғарылатады. Осы қасиеттерінің арқасында әлсіз адамның
иммунитетін жақсартуға мүмкіндік жасалады. Оған қоса, пробиотиктер қоректік заттардың
сіңуіне және еркін радикалдар мен қабынуға қарсы күреске ықпал ете отырып, ас қорыту
бұзылыстарымен, тері ауруларымен, кандидоздармен және жиі суық тию мен тұмаумен
байланысты белгілердің алдын алуға көмектеседі.
Сүт өнімдерінде В2, A, D, E дәрумендеріне және пайдалы микроэлементтерге өте бай.
Сүт өнімдерін балалар мен жасөспірімдер үнемі қолдану маңызды, бұл сүйек қаңқасын
нығайтып, түрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Жалпы алғанда қышқыл сүт өнімдерін
күнделікті тұтыну денсаулығымызды нығайтып, өмірімізді ұзартады.[1]
Пробиотикалық тағамдар ретінде біздің Қазақстан нарығындағы Актимель, Айран,
БиоАйран сияқты дайын өнімдер немесе пробиотикалық микроорганизмдермен ашытылған
өнімдер кіреді.Олардың өндірілу технологиялық процестеріне және құрамындағы негізгі
химиялық компоненттеріне, энергетикалық құндылықтарына байланысты түрлі сүт тағамдар
немесе пробиотикалық өнімдер адамның ағзасына әр түрлі пайдалы қасиеттерін береді.
Пробиотикалық микрооганизмдер арқылы сүт адамның ағзасында зат алмасу процесін,
иммундық жүйесін, ішек микрофлорасын нығайтады. [2] Оның ішінде, сиыр және ешкі
сүттерін негізінде жасалған отандық пробиотикалық «Тандем» сусыны да бар.
Зерттеу материалдары мен әдістері
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Зерттеу нысаны ретінде отандық пробиотикалық «Тандем» сусыны алынды. Ол сусыннан
екі сүтқышқыл бактерияларын бөліп алып олардың қасиеттерін зерттей отырып 2 түрге
жатқызылды. Біріншісі Lactobacillus bulgaricus (Lb. bulgaricus), екіншісі Lactobacillus
thermophilus (Lb. thermophilus) болып шықты. Осы бөлінген микроағзаларды сұйық қоректік
ортаға дақылдандырудан кейін рН және титрік қышқылдылығын жалпыға мәлім әдістер
бойынша анықталды[3].
Зерттеу нәтижелері
Сусыннан бөлініп алынған сүт қышқылы бактерияларына «штамм» - деген айдар қою
ерте болғанмен, таза микроағзалар дақылдарына жатқызуға әбден болады. Ал олардың
қоректік ортада рН және титрлік қышқылдылығы сегіз және жиырма төрт сағаттан кейін
сақтаудан кейінгі нәтижелері 1 кестеде көрсетілген. Зерттеулер Еуразия ұлттық
университетінің биотехнология және микробиология кафедрасының микробиологиялық
зерттеулер зертханасында жүргізілген.
1 кесте – Әр түрлі уақытта бөлініп алынған сүтқышқыл бактерияларын сақтау
барысындағы физикалық қасиеттері
8 сағатты дақылдандыру
24 сағатты дақылдандыру нәтижесі
нәтижесі
Микроорганизм
дақылдары

рН

°Т

рН

°Т

Lb. bulgaricus

4,8

111

4.1

170

Lb. thermophilus

4,6

109

4.0

168

1 кестедегі нәтижеге сүйенсек, қоректік ортада рН-ы сегіз сағаттан кейін Lb. bulgaricus
және Lb. thermophilus сәйкесінше дақылдандырылған ортаның рН-ы 4,8 және 4,6 болып,
жиырма төрт сағаттан кейін сақтаудан кейін 4,1 және 4,0 түсе бастады. Ал, титрлік
қышқылдылығы 8 сағаттан кейін 111°Т және 109°Т болып, жиырма төрт сағаттан кейін 170°Т
және 168°Т-ге көтеріле бастады. Осы қасиеттер бұл микроағза дақылдары қышқыл түзу
тұрақтылығын көрсетті.
Пайдаланылған әдебиет көздері
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В настоящее время весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, вызывающий
тяжелый респираторный синдромом. Эта болезнь быстро распространяется и уже затронула
миллионы людей во всем мире, заставляя их оставаться в своих домах.
Применение доступных лабораторных методов необходимо для ранней диагностики,
с целью выявления новых случаев, а также для мониторинга лечения подтвержденных
случаев.
Статистика распространения коронавирусной инфекции каждый день публикуется на
сайтах, но эти данные только обследованных людей по показаниям клинического состояния
или по необходимости ситуации, хотя эти цифры могут быть гораздо больше.
Иммунологический тест измеряет антитела, вырабатываемые иммунным ответом
организма-хозяина против вирусной инфекции, также белки вируса COVID-19,
присутствующие в респираторных образцах.
При проникновении вируса в организм человека, он вызывает иммунный ответ для
выработки антител против вируса, обнаружение таких антител у инфицированного человека
очень важно, независимо от того, есть ли у человека симптомы или нет. Однако, данный тест
не предназначен для выявления активных случаев заражения SARS-CoV-2.
Во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV-2 в
различных публикациях было подтверждено, что обнаружение вирус-специфических антител
IgM и IgG действительно для серологической диагностики. Так, Xiang и др., провели
исследование в Китае и обнаружили, что серодиагностика COVID-19, основанная на ИФА
IgM и IgG, имеет большую специфичность для диагностики COVID-19. В своем
исследовании они обнаружили, что чувствительность и специфичность обнаружения IgM
составляли 77,3% и 100%, а IgG - 83,3,3% и 95,0% соответственно у подтвержденных
пациентов с COVID-19. Аналогичным образом в случаях с подозрением на COVID-19
чувствительность и специфичность были обнаружены для IgM 87,5% и 100%, а для IgG 70,8% и 96,6% соответственно. Таким образом, обнаружение как IgG, так и IgM с более
высокой специфичностью делает их надежными методами в диагностике пациентов с
COVID-19[1].
Как правило, анализ латерального кровотока используется в экспресс-иммунноанализе
в месте оказания медицинской помощи. Этот анализ может помочь в быстром обнаружении
COVID-19 на месте, особенно в экстренных случаях. Данные тесты были разработаны для
обнаружения антигена вируса или для выявления антител IgG и IgM против инфекции вируса
SARS CoV-2. Tang и др., подчеркнули, что обнаружение антител IgM и IgG с помощью
быстрого анализа бокового потока будет играть важную роль в инфекциях COVID-19 и
поможет оценить бремя инфекций, выявить бессимптомных пациентов и т. д. [2]. Экспресстест COVID-19 IgM / IgG от компании BioMedomics - это устройство, доступное на рынке, с
чувствительностью 88,66% [3]. Несмотря на скорость и дешевизну данных иммуноанализов,
основанных на обнаружении антигена для SARS-CoV-2, использование этого типа анализа
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ограничивает его применение, вследствие вариабельности выборки и низкой вирусной
нагрузки у инфицированного человека.
Серологические анализы очень быстро развиваются, и они измеряют иммунный ответ
хозяина против вторгающихся патогенов. Серологические тесты использовались ранее при
вспышках SARS и других коронавирусов и играли важную роль [4,5]. Исследование,
проведенное в Китае, показало, что с помощью иммуногистохимического анализа мы можем
обнаружить антиген в легочной ткани пациентов, а обнаружение противовирусных антител
IgM и IgG в сыворотке может предоставить дополнительные доказательства для
подтверждения случаев COVID-19 [6].
Недавнее исследование из Китая, посвященное анализу семейного кластера инфекций
SARS-CoV-2, показало, что серологические тесты могут помочь в своевременной
диагностике при скрининге у близких людей [7]. Хотя ВОЗ рекомендовала использовать
серологическое тестирование там, где молекулярное тестирование недоступно [8]. Однако
исследование, проведенное в Китае, подчеркнуло необходимость серологического
тестирования в этой пандемии COVID-19 из-за большого количества случаев [7].
Иммунологические тесты имеют ограничения в использовании на ранней стадии
инфекции, потому что в это время иммунный ответ все еще формируется. В случае заражения
COVID-19 мы находимся на ранней стадии разработки иммунологического диагноза,
некоторые диагностические тесты были одобрены Управлением по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов Америки, но все же их не рекомендуется
использовать только для диагностики COVID-19 [9]. Аналогичным образом ВОЗ также
рекомендовала, чтобы эти иммунодиагностические тесты в пунктах оказания медицинской
помощи использовались только в исследовательских учреждениях, а не в целях принятия
клинических решений до тех пор, пока доказательства также не поддерживаются [10].
Несмотря на определенные ограничения, в будущем эти иммунологические тесты могут
сыграть решающую роль в идентификации людей, которые вылечились от этой инфекции
COVID в прошлом. Результаты теста также можут помочь в выборе плазмы
выздоравливающих, которую можно использовать в качестве варианта лечения для людей,
инфицированных COVID-19.
Наши исследования проводились в клинической диагностической лаборатории
Многопрофильной Городской Детской Больницы №3 г. Нур-Султан в течение 4-х месяцев с
января по апрель 2021 года. Было обследованы сотрудники и пациенты на наличие антител
IgM и IgG к SARS CoV-2 методом ИФА. Образцы поступали из разных отделений, забор
крови проводился только по назначению врача. Все образцы идентифицируется через
программу Лабораторной Информационной Системы (далее - ЛИС). В данной публикации
предоставлены результаты на базе клинической диагностической лаборатории городской
детской инфекционной больницы города Нур-Султан.
По результатам исследований из 100 пациентов к антителамIgMположительны были
50 образцов, IgG– 52, оба иммуноглобулинов выявлены у 27 пациента. Это говорит что
пациент контактировал с вирусом SARS CoV-2 не ранее чем от 5 дней до 2-х месяцев и у него
выработался IgM, затем они постепенно заменяются на IgGи сохраняются в течение
длительного времени. У 47 пациентов не были выявлены IgM, у 46 пациентов IgG и оба
иммуноглобулина были отрицательны у 24. Из 100 обследованных пациентов 16 человек это
сотрудники больницы, 84 пациента это госпитализированые или находились амбулаторном
лечении, из них дети до 18 лет – 67,86%, остальные взрослые 32,14%. У 9 сотрудников были
обнаружены IgM, у 11- IgG- это сотрудники, которые имели непрямой контакт с пациентами.
Среди пациентов у 41 были IgM, 41 – IgG положительны, оба иммуноглобулинов выявлены
21 пациентов.
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В целом это исследование дает нам дополнительную информацию о заболевщих и
переболевщих CoViD-19 внутри инфекционной больницы среди пациентов и сотрудников.
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ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени (ОТ-ПЦР) в настоящее время
является наиболее чувствительным методом для выявления тяжелого острого респираторного
синдрома, вызванного коронавирусом (SARS-CoV-2), вызывающим коронавирусную болезнь
2019 (COVID-19).
Эффективное применение современных лабораторных методов необходимо для
ранней и правильной диагностики COVID-19, выявления новых случаев, а также для
мониторинга лечения подтвержденных случаев.
В данном обзоре мы посторались предоставить обновленную информацию о выборе
образцов и доступности ОТ-ПЦР методов диагностики и их полезности с текущими данными
для лабораторной диагностики инфекции SARS-CoV-2. Это поможет специалистам в области
здравоохранения и правительственным организациям разработать стратегию создания
диагностических центров для идентификации инфекций SARS-CoV-2.
По последним данным на 24 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 309116
подтвержденных случаев и 3570 случаев смерти от COVID-19 [1]. Эпидемия респираторных
инфекций в Ухане, Китай, страновой офис CDC в Китае документально подтвердил ее
этиологию, которая объясняется новым вирусом, относящимся к коронавирусам (CoV),
который включает альфа- и гамма-коронавирусы. У вируса широкий спектр хозяев, начиная
от людей, различных млекопитающих и птиц.
Зараженный может не проявлять симптомов и оставаться бессимптомным, а у
некоторых могут быть тяжелые симптомы со стороны органов дыхания и пищеварения [2,3].
Коронавирус это РНК-вирус, который содержит примерно 27–32 т.п.н.
одноцепочечной РНК с положительным смыслом [2,3]. Как и другие вирусы короны, nCoV
имеет по крайней мере шесть открытых рамок считывания (ORF) и множество других
дополнительных генов. На 5-м конце генома две трети генома состоят из двух открытых
рамок считывания (ORF), ORF1 и ORF2. Эти ORF кодируют два полипротеина, а именно
pp1a и pp1ab, и дополнительно расщепляются на 11 и 16 белков соответственно. На 3 конце
расположены различные структурные белки, такие как нуклеокапсид (N), мембранный белок
(M), белок оболочки (E) и шип (S). Эти вирусы также содержат дополнительный белок,
который помогает в репликации вируса. Ген S помогает nCoV в специфичности хозяина и
связывании рецептора, а некоторые могут также содержать белок гемагглютинин эстеразы
(HE) в их вирионе [4].
Пациенты, инфицированные COVID-19, имеют клинические проявления, которые
включают лихорадку и кашель в качестве первичных клинических проявлений, а другие одышку, миалгию и т.д. У некоторых пациентов могут быть серьезные осложнения, такие как
острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и цитокиновый шторм, который может
приводит к смерти [5]. Сбор соответствующих образцов очень важен для выявления
большинства случаев заражения COVID-19. Обычно собирают мазок из носоглотки, но в
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некоторых случаях мы можем не обнаружить его; поэтому образцы из нижних дыхательных
путей, такие как мокрота, бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), могут быть альтернативным
выбором [6].
В этой пандемии SARS-CoV-2 надежный, ранний и точный диагноз очень важен для
оказания своевременной медицинской помощи инфицированному человеку, а также помогает
государственным органам предотвратить его распространение среди других людей и спасти
жизни людей. Ложноотрицательный результат теста может привести к распространению
эпидемии в обществе, точно так же ложноположительный результат может привести к
ненужному лечению и психическим травмам пациентов.
Следовательно, существует острая необходимость в точном, быстром, доступном и
надежном диагностическом тесте на инфекцию SARS-CoV-2. На сегодняшний день
разработаны и легко доступны различные иммунологические тесты и диагностические тесты
амплификации нуклеиновых кислот. В настоящее время разрабатываются различные
комплексные молекулярные устройства для стационарного лечения, и некоторые из них
доступны для предоставления точных и быстрых диагностических услуг для инфекций
SARS-CoV-2.
В условиях нынешнего кризиса COVID-19 доступное и надежное тестирование
требует часа. В данном сообщении мы попытаемся изучить выбор подходящего образца,
доступность и полезность различных диагностических инструментов для диагностики
случаев заражения COVID-19. Это поможет использовать наиболее подходящий
диагностический инструмент для отслеживания вируса и принять своевременные меры по
пресечению передачи [7].
В соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) образцы из верхних дыхательных путей следует собирать для тестирования COVID-19
на основе ОТ-ПЦР, и особенно предпочтительным выбором является образец из носоглотки
[8]. CDC также рекомендовал, чтобы, если мазок из носоглотки невозможен, другой образец,
такой как: В качестве альтернативы можно взять образец ротоглотки (OP), мазок из средней
носовой раковины (NMT), образец передних носовых ходов (мазок из носа; NS) и образец
смыва / аспирата из носоглотки или носового аспирата (NA). Все образцы следует поместить
в пробирку, содержащую среду для переноса вирусов, и вовремя доставить в лабораторию.
Аналогичным образом для серологического анализа может быть взят образец крови.
Медицинский работник должен придерживаться рекомендаций ВОЗ по профилактике
инфекций и борьбе с ними и использовать средства индивидуальной защиты, такие как халат,
перчатки, средства защиты глаз и маску N95 при сборе образца [9]. Если требуется отправка
образца в референс-диагностические лаборатории, образец следует транспортировать в
тройной упаковке, флакон с образцом должен быть должным образом промаркирован,
запломбирован и помещен во внешнее покрытие из абсорбирующего материала (первичный
контейнер), а затем помещен во вторичный контейнер. После этого вторичный контейнер с
пакетами замороженного геля следует поместить в термошкаф (внешний контейнер). Все
процессы, включая упаковку, маркировку и транспортировку, необходимо выполнять в
соответствии с рекомендациями ВОЗ [10].
Проведенные различные исследования показали, что SARS-CoV-2 может проникать в
пищеварительную систему и гематологическую систему наряду с дыхательной системой.
Так, Peng и др., из Китая, в своем исследовании собирали разные типы образцов для
обнаружения РНК SARS-CoV-2 и обнаружили самый высокий уровень положительности в
мазке из глотки (78%), после этого одинаково в крови и мазке из анального канала (по 22%
каждый) и 11% в моче [11].
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В другом исследовании, опубликованном в США, было обнаружено, что стул, мазок
из ротоглотки и мазок из носоглотки были положительными на SARS-CoV-2, тогда как
сыворотка и моча были отрицательными. Однако это исследование опубликовано как
клинический случай и включало только одного пациента [12]. В исследовании из Китая
участвовал 41 пациент; все они инфицированы SARS-CoV-2 с лабораторным
подтверждением. Среди них только шесть образцов крови были признаны положительными,
в то время как все 41 респираторный образец были признаны положительными [13]. Другое
исследование, проведенное в Китае, показало очень интересные результаты, согласно
которым вирус может быть обнаружен в кале и крови вместе с респираторными образцами,
однако этот процент не очень многообещающий [14].
В недавно опубликованном отчете о случае из Японии исследователи
задокументировали, что при высоком клиническом подозрении отрицательного результата
ПЦР мазка из горла недостаточно, чтобы исключить инфекцию COVID-19.
Предпочтительным для диагностики должен быть бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) образца
нижних дыхательных путей [15].
Таким образом, очень важно использовать сборы различных типов образцов для того,
чтобы сделать окончательный вывод на заражение SARS-CoV-2. Это повысит уровень
обнаружения и может снизить количество ложноотрицательных результатов. Аналогичным
образом Peng и др. выступили за полезность тестирования различных типов образцов на
инфекцию SARS-CoV-2; для наблюдения за изменениями и прогрессированием заболевания,
а также для установления прогноза [11].
При острой респираторной инфекции ОТ-ПЦР обычно используется для обнаружения
причинных вирусов из респираторных секретов в тесте на нуклеиновые кислоты.
Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в реальном времени (ОТПЦР в реальном времени) - один из лучших и точных лабораторных методов обнаружения,
отслеживания и изучения коронавируса. ОТ-ПЦР в реальном времени это метод, с помощью
которого мы можем обнаружить присутствие определенного генетического материаламишени.
В настоящее время различные флуоресцентные красители используются в качестве
маркеров для обнаружения конкретной генетической мишени; ранее в качестве маркеров
использовались радиоактивные изотопы. Наиболее важным аспектом использования
анализов ОТ-ПЦР в реальном времени является то, что амплификация и анализ будут
проводиться в закрытой системе; поэтому вероятность получения ложноположительных
результатов будет сведена к минимуму [16]. RT-PCR в реальном времени позволяет
анализировать результат в реальном времени, даже если процесс еще продолжается; что
делает его более полезным, чем обычная ОТ-ПЦР, которая дает результат в конце.
Недавнее появление коронавируса (COVID-19) продемонстрировало необходимость
надежного и быстрого обнаружения, поэтому в нынешнем сценарии ОТ-ПЦР в реальном
времени является наиболее широко используемым методом обнаружения коронавируса.
Молекулярное тестирование по-прежнему является «золотым стандартом» для диагностики
соответствующих случаев [17]. Большинство разрабатываемых молекулярных диагностик
основаны на анализах ОТ-ПЦР в реальном времени на инфекцию COVID-19: изотермическая
амплификация, опосредованная петлями, сгруппированные с регулярными интервалами
короткие палиндромные повторы и последующая мультиплексная изотермическая
амплификация путем обнаружения микрочипов - некоторые другие методы, которые были
разработаны и оценены во всем мире.
Для проведения ПЦР-анализа было идентифицировано количество молекулярных
мишеней в РНК вирусов короны; такие как геликаза (Hel), нуклеокапсид (N),
38

трансмембранный (M), оболочка (E) и шип гликопротеинов оболочки (S) [18].
Гемагглютинин-эстераза (HE), открытые рамки считывания ORF1a и ORF1b и РНКзависимая РНК-полимераза (RdRp) - некоторые другие гены, кодирующие структурные
белки, могут быть использованы для диагностики COVID-19 [18]. В этом анализе ПЦР в
реальном времени вирусная РНК измеряется порогом цикла (Ct), который определяется как
количество циклов, необходимых для того, чтобы флуоресцентный сигнал пересек пороговое
значение и стал обнаруживаемым. Интерпретация результатов в ПЦР в реальном времени
основана на значениях Ct для образца; значение менее 40 клинически считается
положительным результатом ПЦР. В ОТ-ПЦР в большинстве случаев результаты являются
100% -ными, но также могут быть ложноотрицательные результаты; что может быть связано
с ошибкой выборки или не соответствующим временем выборки [16]. ВОЗ рекомендовала,
чтобы анализ гена E с последующим подтверждающим анализом с использованием гена
RdRp можно было использовать для скрининга первой линии случаев COVID-19 [19]; а в
США CDC попросили использовать две белковые мишени нуклеокапсида [N1 и N2] в
качестве молекулярного анализа [20]. Исследование, опубликованное в Гонконге, показало,
что анализ RdRp / Hel имеет самый низкий предел обнаружения in vitro и более высокую
чувствительность и специфичность среди трех разработанных новых анализов ОТ-ПЦР в
реальном времени, нацеленных на RdRp / Hel, S и N гены SARS-CoV-2 [21].
Рекомендуется использовать как минимум две молекулярные мишени, чтобы избежать
ситуации потенциального генетического дрейфа SARS-CoV-2 и перекрестной реакции с
другими эндемичными коронавирусами. Однако идеальный дизайн должен включать по
крайней мере одну консервативную область и одну конкретную область. для смягчения
последствий генетического дрейфа, особенно по мере развития вируса в новых популяциях
[18].
В исследовании из Германии они выбрали оболочку и РНК-зависимую РНКполимеразу [19]. В другом исследовании из Китая, сначала использовали нуклеокапсид для
скрининга с последующим подтверждением с помощью открытой рамки считывания 1b [21].
Аналогичным образом CDC было проведено исследование в США, выбрав два локуса в гене
нуклеокапсида, и показаны хорошие результаты для обнаружения COVID-19 [20]. В тест
системах Российского производства были использованы РНК мишени гена ORF1ab, ORF8 и
N-нуклеокапсида [21].
В настоящем сценарии ранняя диагностика очень важна для выявления инфекционных
случаев и предотвращения передачи инфекции в сообществе. Для постановки правильного
диагноза необходимо вовремя собрать правильный образец. Из-за высокого риска заражения
проблема состоит в том, чтобы обеспечить безопасность медицинских работников за счет
наличия соответствующих комплектов СИЗ. Анализ ОТ-ПЦР в реальном времени остается
молекулярным тестом выбора для этиологической диагностики случаев COVID-19, в то
время как иммунологические тесты на основе антител используются в качестве
дополнительных инструментов для скрининга всего сообщества и подтверждения с помощью
молекулярного анализа.
И ОТ-ПЦР в реальном времени, и иммунологический анализ помогают нам справиться
с этой серьезной вспышкой COVID-19, которая повлияла на жизнь людей и мировую
экономику. Таким образом, правильное использование доступного теста по отдельности или
в комбинации, позволит нам можем выявить случаи COVID-19 в кратчайшие сроки и спасти
жизни людей.
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ГЕНЕТИКИ
UDK 579.6
SELECTION OF TOLERANT PLANT SPECIES CAPABLE OF DEGRADING VARIOUS
CONCENTRATIONS OF OIL AND OIL PRODUCTS
Kurmet Ingkar
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Relevance. Petroleum products are among the most common and dangerous pollution of the
natural environment, both in terms of the volume of input and the impact on the ecosystem. The soil
experiences a special load, which is manifested in the deterioration of its physicochemical
properties, inhibition of the self-cleaning ability and functional activity of organisms of the soil
biocenosis. As world practice shows, one of the most effective methods for eliminating this type of
pollution is phytoremediation technologies using a wide range of crops and saturation of soil biota
with useful types of microorganisms. Phytoremediation is one of the most efficient, environmentally
friendly, fast and economically efficient methods for restoring disturbed lands. It allows not only to
eliminate oil pollution, but also, in combination with other methods of reclamation, partially or
completely restore soil fertility.
The purpose of the study: to select the optimal groups of plants for their use in
bioremediation in case of soil pollution with oil and oil products.
Materials and research methods. The objects of research were 15 plant species from the
family of cereals, crucifers, legumes and grass mixtures. Corn (Zea mays L.), wheat
(Triticumaestivum L.), barley (Hordeumvulgáre), bent grass (Agrostisstolonifera L.), sunflower
(Helianthus sannus), rye (Elymuscanadensis), oats (Avenabarbata), white mustard ( Sinapis alba),
oilseed rape (Brassica napus), radish (Raphanssativus), alfalfa (Medicago sativa), red clover
(Trifolium pretense L.), peas (Pisumsativum L.), beans (Phaseolus vulgaris), grass mixture (fescue)
red - 70%, perennial ryegrass - 20%, meadow bluegrass - 10%). Plant seeds, pre-sterilized in the
amount of 100 pieces, were laid out in Petri dishes on filter paper, and an aqueous emulsion of oil
was added based on the final concentration of oil - 2.0, 3.0, 5.0% or boiled chilled water (control).
Plant seeds germinated at 23 ° C for 7 days. To evaluate plants for oil resistance, the following
parameters were taken into account: germination energy, seed germination.
Results and its discussion.Two% oil had a noticeable effect on the growth energy of corn,
wheat, bent grass, clover and sunflower: from 17.1 ± 0.7% for sunflower (control - 35.2 ± 0.3%) to
22.5 ± 1.2 % in corn (control - 47.5 ± 0.8%). The effect of oil at a 3%concentration on the
germination energy of 15 plant species showed the following: it was significantly inhibited in maize,
oats, rye wheat, bent grass, clover and sunflower plants. Six plant species - barley, rapeseed,
mustard radish, alfalfa and grass mixtures retained significant germination energy, which ranged
from 37.5 ± 0.3% for rapeseed to 67.5 ± 0.4% for alfalfa. Under the influence of a concentration of
oil hydrocarbons of 5% on plants, seeds of barley, rapeseed, alfalfa and grass mixtures retained the
germination energy. This physiological indicator was 47.5 ± 0.2% in barley (control 90.0 ± 0.3%),
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rapeseed 23.5 ± 0.1% (control 60.1 ± 0.2%), alfalfa - 55 , 5 ± 0.1 (control 80.1 ± 0.3%) and grass
mixture 37.5 ± 0.2% (control 62.5 ± 0.2%).
Assessment of the effect of oil at a concentration of 2% on seed germination showed an
insignificant effect of oil hydrocarbons on plants as compared to the control. With an oil
concentration of 3%, the germination of plant seeds was higher in barley - up to 90.0 ± 0.9%,
control - 99.1 ± 0.8. With the growth of plant seeds on water with oil at a concentration of 5%, the
number of germinated seeds of corn was - 30.1 ± 0.4%, wheat - 17.5 ± 0.2%, bent grass - 15.2 ±
0.9%, clover - 12.5 ± 0.8%, oats - 17.5 ± 0.9, sunflower - 15.3 ± 1.0, rye - 15.5 ± 1.0, peas - up to
27.5 ± 0.6 %, and beans - up to 22.5 ± 0.7%. The germination of alfalfa seeds changed slightly on
the 7th day when growing on oil (5%), and was within - 70.1 ± 0.9%.
Conclusions: The data obtained made it possible to establish that oil at a concentration of
2%, 3% and 5% has a different effect on the germination of seeds of plants of different species.
Thus, it was found that the germination energy and germination of plant seeds depend on the
concentration of the pollutant. Moreover, the higher the concentration of the pollutant, the lower
these indicators. Among the 15 species studied, a number of plant species: barley, mustard, alfalfa,
grass mixtures had high germination energy and seed germination.
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Аннотация
Были собраны и оценены на содержание сухового вещества следующие травы
:Bromus inermis, Elytrígia голубоватая, Agropyron pectiniforme, которые широко используются
в рацонах жвачных животных. Белок, зола, сырой жир, нейтральное моющее волокно,
кислотное моющее волокно, лигнин, гемицеллюлоза, сырое волокно, вещества, не
содержащие азота. Были оценены образцы зерновых культур. Пробы отбирали в фазу
колошения, период цветения, посева в инфарктном растении и в отдельных вегетативных.
Сухое вещество регулярно увеличивается с развитием растительности фазы. Этот показатель
гладкого брома и пырея имеет лучший баланс в вегетативных частях в фазах колошения и
цветения при оценке их кормовой ценности. Массовая масса сырого белка находилась в
листьях и репродуктивных органах во все период развития растений. В фаза колошения было
зарегистрировано самое высокое его содержание. Более высокое содержание сырой
клетчатки было зарегистрировано в кульме и листьях гладкого брома в фазу колошения. Он
был выше на 3,4-8,5%. Тенденция интенсивному накоплению сырой клетчатки наблюдается
довольно хорошо в фазе посева. Содержание клетчатки в кульме гладкого брома было на 2,12,4% больше. Кульма и листья пырея, в свою очередь, имеют самое высокое содержание без
азотистых веществ.
С ростом и развитием урожая нейтральное моющее волокно
увеличивается с 49,4% до 64,1% кислотное моющее волокно увеличивается на 8,2-11,4%, а
гемицеллюлоза и целлюлоза на 0,7-4,4-%. Концентрация метаболизируемой энергии в 1 кг
сухого вещества снижается на 17,3-19,7% в процесса физиологического созревание зерновых
культур для кормления. Наблюдалось максимальное содержание структурных углеводов в
кульминационной части зерновых культур минимальное содержание в листьях генеративных
частях растений занимало промежуточное положение. Таким образом, тип кормовой
культуры, фаза ее развития определяют в основном химический состав и содержание
углеводных фракций не только в цельных зерновых культурах, но и в вегетативных частях.
Это может в дальнейшим повлиять на технологию приготовления и качество кормов.
Ключевые слова:зерновые культуры, вегетативная фаза, химический состав,
нейтральное моющее волокно, кислотное моющее волокно.
Повышение качества сельскохозяйственных культур, используемых для кормления
животных, является одной из современных проблем. Среди них влияние теплового стресса на
качество белка и выведение засухоустойчивых сортов растений, эффективное использование
культур в засушливых условиях, повышение биодоступности минеральных веществ из
зерновых культур. Более эффективное использование многолетних культур, требующих
меньшего количества защитных химикатов и энергии отмечены. Кроме того, важное
значение приобретают показатели качества урожая: взаимосвязь между растворимыми
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углеводами и производством газа, волокном и химическим составом [1]. В конечном счете,
химический состав растений влияет на питание животных: переваримость питательных
веществ с учетом клетчатки из корма, влияние пищевых волокон на здоровье, о пищеварении
в желудке. Целью данной работы является оценка химического состава зерновых культур с
учетом вегетативных фаз в условиях степной зоны Южног Урала. [2].
Химический состав растений: сухое вещество определяли путем сушки образцов до
постоянной массы при 05°С. Сырой белок определяли методом Кьельдаля и оценивали
содержание сырового белка по ГОСТ 32044.1-2012. Сырое волокно определяли экспрессметодом с добавлением большего количества кислоты и щелочи. Сырой жир был найден с
использованием экстракции Сокслетва, сырая зола путем сжигания пробного образца и
последующего прокаливания зола. Не содержащее азота вещество оценивалось как разница
между общим количеством сухового вещества и сырого жира , золы, клетчатки и белка.
Нейтральное и Кислотное моющее средство Волокно определяли методом, описанным Van
Soest et al., с использованием нейтрального и кислотного моющего средства [3]. Фракция
целлюлозу в образце была почти удалена после последующей обработки АДФ, лигнин
остался в остатке. Гемицеллюлозу рассчитывали по разнице между НДФ и АДФ, а целлюлозу
оценивали по разнице между АДФ и лигнином. Для оценки линейных взаимосвязей между
анализируемыми компонентами были рассчитаны простые коэффициенты линейной
корреляции.
Статистический анализ: данные были записаны и классифицированы с помощью
Microsoft Office Excel 2007. Значимость различий между индексами определялась и с
использованием критериев непараметрической статистики (р<0,05) и рассчитывались и
использованием Statistica [4].
Результаты и обсуждение: в результате исследование , что динамика химического
состава в сравниваемых культурах была неодинаковой и касалось содержанием ДМ. В
период от фазы колошения до начало посева Дм всего растения увеличилась у пырея на
20,8%, у лакого брома на 11,8 и у кряквы на 14,8%. Накопление СД происходило быстрее в
листьях пырея. Содержание ДМ в фазе колошения достигало 30,0%. В начале посева этот
покакзатель увеличился в 2,2 раза. Прирост культуры составил 10,6 и 14,6% в период от
колошения до посева и в репродуктивных органах он составил 11,4 и 19,7% . ДМ не
накапливался в гладком броме так быстро, так, листья огрубели на 6,0% в период от
колошения до цветения, на 10,6% до фазы посева, кульминация на 12,3; 15,2% и
репродуктивные органы на 5,0; 13,1% соответственно. Наименьшее содержание ДМ в
листьях рябины было в фазе колошения и цветения. На этапе посева этот показатель
увеличился до 45,4%. С возрастом содержанием СД выросло до 39,0% в кульминационной и
репродуктивной частях. Таким образом, во всех многолетних культурах наблюдается
постоянное увеличение СД с развитием вегетативных фраз. Однако сухое вещество гладкого
брома и пырея имело лучший баланс в вегетативных частях в фазах колошения и цветения,
когда оценивалось их кормовая ценность. Во всех многолетних травах прослеживается
закономерность увеличения ДМ с развитием вегетативной фазы, однако показатель в крупе и
пырее в фазе колошения их кормовые достоинства. Объяснение этому можно дать влиянию
абиотических факторов на развитие растений и индивидуальные особенности. Это особенно
верно для пырея, так как разница в накоплении сухого вещества в кульме и листьях составила
6,8 и 3,5% в фазе колошения и цветения соответственно. Питательные веществ а в сухом
веществе многолетних культур изменялись и характеризовались не только динамикой
отдельных питательных веществ, но и их перераспределением между вегетативными частями
растений. Сырой белок во все периоды развития культуры был обнаружен в листьях и
репродуктивных частях. Наибольшее содержание было зарегистрировано при колошении. В
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частности, пырей и шарлатан в среднем превышали гладкий бром на 2,7% по содержанию
сырого белка в листьях. Квакграсс имел более высокое содержание сырого белка (1,3-2,0%) в
кульм [5]. Сырой белок был меньше на 1,8 и 2,0% в репродуктивных органах пырея и
гладкого брома соответственно. Более высокое содержание СФ было зарегистрировано в
культах и листьях гладкого брома в фазе колошения [6]. Так содержание СФ в пырее было
меньше на 3,4, а в крякве на 8,6-8,4; 8,5%, чем в гладком броме. В то же время следует
отметить, что самый высокий уровень CФ во всех вегетативных частях в фазе цветения был у
кряквы, пшеницы-на 0,6, 1,1 и 1,7%, гладкого брома-на 3,4, 4,8 и 7,7% соответственно.
Уровень NFS в гладкой бромной кульме увеличился с 50,0 до 57,0%, у пырея с 49,0 до 53,0% ,
а у кряквы NFS снизилась почти на 3,0%.Листья кряквы имели в то время до 60,0% NFS или
на 17,6-14,0% выше, чем у пырея и гладкого брома [7]. К фазе посева наметилась довольно
четкая тенденция к более интенсивное накопление CФ, его содержание в гладких культурах
брома было на 2,1%выше, чем у пырея, и на 4,2% выше, чем у кряквы. В листьях гладкого
брома, напротив, его было меньше на 8,0%, чем у пырея и кряквы, эта разница не была
существенной. В свою очередь, содержание NFS в посевах и листьях рябины было выше, чем
в пырее и гладком броме на 3,7 и 3,8% соответственно. Фаза вегетации оказывает большое
влияние на химический состав сельскохозяйственных культур [8].
Тип кормовой культуры, фаза ее развития во многим определяют химический состав,
включающий определённые фракции углеводов не только в целых растениях, но и в
вегетативных частях. Фаза развития должна учитываться для эффективного использования и
сохранения питательных веществ из культур, используемых в кормовых целях. Это
представляется необходимом для того, чтобы выбрать наилучшую доступную технологию
приготовления кормов.
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Аннотация
В современном обществе вся разумная человеческая деятельность должна быть
направлена на решении глобальных проблем: сохранение, продление и улучшение качества
человеческой жизни. При непрерывном росте населения Земли и истощения природных
ресурсов, одной из актуальных задач является разработка приемов повышения
продуктивности сельскохозяйственных растений. Зерновые культуры составляют основную
часть питания населения в самых разных регионах проживания. Широкое использование
зерновых культур обусловлено их генетическим разнообразием и способностью к
культивированию в различных почевно – климатических условиях. По оценкам
исследователей потери урожая сельскохозяйственных культур от неблагоприятных факторов
окружающей среды достигают до 50% их генетически обусловленной продуктивности.
Влияние абиотических стрессов на состав зерновых культур играет большую роль. Особенно
влияет на состав витаминов. Одним из таких факторов является засуха, оказывающая влияние
на физиолого-биохимические процессы растений, и прежде всего, на водный обмен и рост,
что приводит к значительному снижению их продуктивности [1]. Исследователям растений и
селекционерам рекомендуется решать вопрос о переработке загрязнителей или риске
оказаться вне связи с оснавными потребителями в пищевой промышленности, и не упускать
из виду влияние экологических стрессов и управления урожаем на состав, качество и
безопасность
Ключевые слова:зерновые культуры, культивирование, абиотический стресс,
витамины, водный обмен, пищевая промышленность.
Введение
Россия, Украина и Казахстан важные игроки экспортеры, на международном зерновом
рынке. Одновременно, рост странового зернового экспорта сопровождался значительными
колебаниями урожая, и как результат, колебаниями в экспорте, а также долей политической
нестабильности. Нестабильность, отсутствие устойчивости в зерновом производстве в
Казахстане хорошо родкрепляется статистикой высоких урожаев в 2017 и 2018 годах и
слабых урожаев в 2019 и 2020 годах. Способность зерновых культур переносить
абиотические стрессы, такие как чрезмерная ли недостаточная подача воды, сильные ветры,
экстремальные температуры, мороз, соль и другие осмотические стрессы, является ключевым
аспектом устойчивости урожая. В настоящее время этот вопрос вызывает большой резонанс,
чем когда либо, из-за ожидаемых последствий изменения климата. Очевидно, что повышение
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урожайности как таковое повышение ее устойчивосьти к стрессам будет иметь решающее
значение для обеспечения продовольственной безопасности в ближайшие десятилетия.
Однако урожайность - не единственный параметр сельскохозяйственных культур, на
который влияет абиотический стресс. Оно так же и влияет на состав сельскохозяйственного
продукта, на его технологические свойства и пищевую ценность, вкус, цвет и аромат
продуктов которые из него производятся. Крайне важно, что это также влияет на
безопастность пищевых продуктов и соответствие нормативным требованиям, поскольку
возможность образования нежелательных загрязняющих веществ, таких как акриламид и
фуран, трансжирные кислоты, определяется составомсырого сельскохозяйственного
продукта. На состав также влияет управление урожаем, особенно питание растений, при этом
факторы управления взаимодействуют с воздействием окружающей среды.
Здесь мы сосредотачиваемся на оснавных зерновых культурах мира и рассматриваем,
как абиотический стресс влияет на их состав. А также рассматриваем последствия этого для
качества пищевых продуктов, обработки, безопастности и соблюдения нормативных
требований [2].
Фитохимические вещества,витамины и пищевые волокна
Зерновые продукты глубоко укоренились в диетической культуре многих стран. Они
являются богаты источником энергии, а также клетчатки, белки, витаминов группы В,
железа, кальций, фосфорной кислоты, цинка, калия и магния(Nyström et al., 2008; Shewry,
2009). Хотя все злаки содержат ценные минералы, витамины и фитохимические вещества (
определяемые как непитательные растительные химические вещетсва, которые, как
полагают, обладают защитными или профилактическими свойствами), существуют
значительные различия между видами и генотипами . Например, программа Европийского
союза FP6 HEALTHGRAIN diversity program проанализировала 150линий хлебной пшеницы
(Triticum aestivum) и 50 других линий полбы (Triticum spelta), пшеницы эммер (Triticum
dicoccum), пшеницы эйнкорн (Triticum monococcum), овса (Avena sativa), ржи (Secale cereale)
и ячменя (Hordeum vulgare) и обнаружила значительные различия в уровнях пищевых
волокон и фитохимических веществ, которые считаются полезными для здоровья (Ward et al.,
2008). В ходе исследования был выявлен ряд линий пшеницы, которые сочетали высокие
уровни фитохимических веществ и клетчатки с хорошим урожаем и качеством обработки.
Что привело авторов к выводу о том, что селекционеры могут использовать содержание
целей. Пока мало признаков того, что это произошло, возможно, потому, что селекционеры и
пищевая промышленность не убеждены в том , что
повышение уровня полезных
компонентов, которые уже присутствуют в пище, повысит ценность их продуктов. Однако
коммерческое решения, подобные этому, находятся вне контроля ученых.
Последующий анализ 26 сортов пшеницы, вырашенных в шести комбинациях
"место×год", разбросанных по Венгрии, Великобритании, Польше и Франции в 2006 и 2007
годах, показал важное влияние окружающей среды на питательную ценность, причем все
группы фитохимических веществ, кроме алкилрезорцинов и связанных фенольных кислот,
показали сильную положительную корреляцию со средней температурой междум посевом и
сбором урожая (Shewry et al., 2010), Фолаты и свободные фенольные кислоты также показали
отрицательную корреляцию с общим количеством осадков за тот же период, в то же время
как станолы, выраженные в процентах от общего количества стеринов, также показали
положительную корреляцию с температурой и отрицательеую корреляцию с количеством
осадков. С другой стороны, количество экстрагируемого водой арабиноксилана, основного
компонента пищевых волокон в пшеничном зерне, отрицательно коррелировало с
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температурой и положительно с осадками как во фракциях отрубей, так и во фракциях белой
муки.
Li et al. (2009) также исследовали относительный вклад генотипа и окружающей среды
в изменение содержания арабиноксилана, в данном случае 25 сортов твердой озимой и 25
сортов твердой яровой пшеницы, выращенных в трех различных средах на северо-западе
США. Они пришли к выводу, что как общее содержание арабиноксилана в зерне, так и
распределение арабиноксиланов между водорастворимыми и нерастворимыми фракциями
могут сильно зависеть от окружающей среды, хотя также наблюдались явние генетические
эффекты и взаимодействия генов с окружающей средой.
Rakszegi et al.(2014) изучили влияние теплово, та ки засушдтвого стресса во время
развития зерна на содержание и состав пищевых волокон (арабиноксилан и β-глюкан) в трех
сортах озимой пшеницы. Оба стресса уменьшили содержание β-глюкана в зерне, но
увеличили содержание белк и арабиноксилана, за исключением того, что стресса от засухи
снизил содержание арабиноксилана в засухоустойчивом сорте, PlainsmanV.
Rakszegi et al. (2014) изучили влияние как теплового, так и засушливого стресса во
время развития зерна на содержание и состав пищевых волокон (арабиноксилан и β-глюкан)
в трех сортах озимой пшеницы. Оба стресса уменьшили содержание β-глюкана в зерне, но
увеличили содержание белка и арабиноксилана, за исключением того, что стресс от засухи
снизили содержание арабиноксилана в засухоустойчивом сорте, PlainsmanV. Зерно ячменя
также является богатым источником пищевых волокон в крахмалистом эндосперме ячменя
(фракция белой муки), В Исследовании, проведенном в Турции (Güler, 2003), было показано,
что содержание β-глюкана зависит от применения азота и наличия воды в ячмене. Как
правило, высокие уровни азота увеличивали содержание β-глюкана в зерне, в то время как
более высокие уровни орошения, как правило, снижали его, в отличие от его воздействия на
β-глюкан в зерне пшеницы, о котором сообщили Rakszegietal.(2004). Narasimhalu et al. (1995)
также изучили влияние окружающей среды на содержание β-глюкана в зерне ячменя, на этот
раз в Канаде, используя 75 различных сортов и шесть различных участков по всей стране,
Окружающая среда, представленная различными участками, значительно повлияла на общее
содержание β-глюкана, причем зерно ячменя, выращенное на более сухом востоке, содержало
больше β-глюкана, чем зерно произведенное на западе. Аналогично, Swanston et al. (1997)
обнаружили больше β-глюкана в зерне ячменя выращенного в Испании, по сравнению с
ячменем из значительного более прохладной и влажной среды Шотландии, Великобритания,
Эти результаты расходились с результатами предыдущего исследования, в котором
предполагалось, что низкое содержание глюкана происходит в зерне из более сухих сред
(Coles et al., 1991). Возможно, для объяснения контрастных результатов были задействованы
и другие факторы, но, по крайней мере , можно сделать вывод, что -глюкан и, следовательно,
содержание пищевых волокон в зерне ячменя чувствительны к условиям окружающей среды.
Коричневый рис также является ценным источником фитохимических веществ и
витаминов, Действительно, именно работа врачей в Азии в конце 19 века, исследующих
эффект включения коричневого риса в рацион заключенных и домашнего скота для
предотвращения заболевания авитаминозом, привела к открытию что продукты содердат
сложные питательные вещества, необходимые для здоровья. Заключенные и животные,
которых кормили белым рисом, были склонны к развитию заболевания, которое порожает
периферическую нервную систему, в то время как те, кого пормили коричневым рисом, этого
не делали (Carpeneter, 2000). В кончном итоге это привело к проявлению слова «витамин» и
открытию тиамина (витамина В1). Коричневый рис также содержит жирорастворимые
антиоксиданты, включая ферулированнеы фитостеролы, такие как γ-оризанол, токоферолы и
токотриенолы. Было показано, что некоторпых из этих фитохимических веществ, например,
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увеличивая α-токотриенол и/или α-токоферол при одновременном снижении γ-токоферола и
γ-токотриенола (Britz et al., 2007).
В этом разделе обзора рассказывается о том вкладе, который зерновые продукты,
особенно цельнозерновые зерновые продукты, вносят в наш рацион и продовольственную
безопасность с точки зрения обеспечения питательных, поскольку некоторые клиницисты и
диетологи предположили, что потребление зерновых, и особенно пшеницы, способствует
перееданию и ожирению (см., например, Davis, 2011). Это понятие было развенчано Брунсом
и др. (2013), воз вместо этого обнаружила связь между потреблением рекомендуемых
количеств цельнозерновых пшеничных продуктов и значительным снижением риска
развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и увеличения веса. Другой выход из этого
раздела заключается в том , что если мы ценим витамины, фитохимические вещетсва и
пищевые волокна, присутствующие в цельнозерновых злаках, то необходимо сделать больше
для понимания влияния факторов окружающей среды и управления растениеводством на их
концентрацию.
Однаок факт состоит в том, что убедить потребителей есть больше цельнозерновых
продуктов, предпочитая продукты, произведенные из белой муки, оказалось нелегко, и хотя
потребление коричного риса может иметь значительные преимущетсва для здровья по
сравнению с белым рисом шелуха отбрасывается не только из-за предпочтений
потребителей, но и потому что она быстро прогоркает во время хранения, особенно в
тропических странах .
Заключение
Мы рассмотрели влияние абиотического стресса и управления растениеводством на
состав зерна зерновых культур и последствия этого для качества и безопасности пищевых
продуктов. Широко понимается необходимость обеспечения того, чтобы зерновые культуры
имели достаточный запас питательных веществ, чтобы зерно содержало достаточное
количество белка хорошего качества для высококачественных целей, таких как производство
хлеба. Что привлекло меньше внимания со стороны ученых и селекционеров зерновых
культур, так это важность состава зерна для безопасности пищевых культур. Одним из
аспектов, в частности, который требует гораздо более тщательного изучения, является
выявление конкретных экологических стрессов, которые влияют на состав таким образом,
чтобы иметь последствия для безопасности пищевых продуктов, и как эти стрессы
взаимодействуют с генетическими факторами и будут затронуты изменением климата. Это
ключевой вывод данного обзора.
Важно, чтобы это было решено, потому что проблема переработки загрязняющих
веществ в зерновых и других пищевых продуктах, по-видимому, не исчезнет в ближайшее
время, и пищевая промышленность должна использовать. Действительно, проблема
акриламида является одной из наиболее острых в настоящее время, стоящих перед крупными
секторами пищевой промышленности. Переработчики вложили много усилий и денег в
снижение уровня акриламида в своих продуктах до разумно достижимого уровня без
фундаментального изменения характеристик, которые определяют эти продукты и
востребованы потребителями ( принцип АЛАРА). В пищевой промышленности растет
разочарование в связи с отсутствием участия ученых-растениеводов и селекционеров, когда
становится ясно, что разработка сортов, дающих более стабильное сырье, значительно
облегчит производителями продуктов питания соблюдение нормативных требований.
Поэтому исследователи и селекционеры растений находятся в опасности оказаться
оторванными конечных пользователей.
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Также вполне возможно, что селекционеры растений, которые продолжают
игнорировать этот вопрос, будут страдать на рынке. Одним из самых простых и дешевых
способов для пищевой компании решить проблему загрязняющих веществ в одном из своих
продуктов является переход на сырье с меньшими риском образования этого загрязняющего
вещества, будь то другой сорт или даже в некоторых случаях другой вид
сельскохозяйственных культур. Затем компания может продолжать выпускать свою
продукцию без дорогостоящих изменений в производственном процессе.
В интересах исследователей в области наук о растениях признать важность пищевой
промышленности как потенциального бенефициара исследований растений. Как сообщество,
ученые-растениеводы утверждают, что их роль в поддержаний устойчивого и
конкурентоспособного сельского хозяйства оправдывает поддержку, которую они получают
от налогоплательщика, но было бы неплохо столь же решительно указать на актуальность и
важность их работы для пищевой промышленности. Экономическая причина этого в
развитых странах проста: Великобритания, например, которая классифицируется
Всемирным банком как страна с высоким уровнем дохода, имеет эффективный и
высокопродуктивный сельскохозяйственный сектор, но показатель валовой добавленной
стоимости (ВДС) этого сектора (т. е. общая стоимость производимых им товаров) составляет
7,7 млрд фунтов стерлингов в год( Министерство окружающей среды, продовольствия и по
делам сельских районов,2013) составляет всего 0,6% от общего объема Великобритании, и в
то время как ВДС пищевой промышленности более чем в три раза превышает 24 млрд
фунтов стерлингов ( Федерация продуктов питания и напитков, 2014). Действительно,
учитывая оборот в 92 миллиарда фунтов стерлингов и численность рабочей силы в 400000
человек, пищевая промышленность является крупнейшим сектором в обрабатывающей
промышленности Великобритании. Сельское хозяйство по-прежнему вносит основной вклад
в экономику развивающихся стран, но его вклад, как правило, снижается по мере развития
экономики. Например, в Китае, который классифицируется как страна с доходом выше
среднего, на сельское хозяйство проходилось 15,1% экономической активности в 2000 году ,
но только 10,1% в 2012 году (ОЕСД,2014).
В заключение мы призываем исследователей, селекционеров и фермеров не упускать
из виду влияние экологических стрессов и управления растениеводством на состав
сельскохозяйственных культур в стремлении повысит урожайность, напоминая, что
определение продовольственной безопасности ФАО относится к безопасному и
питательному, а также достаточному количеству продовольствия (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций,2003)
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Значительная площадь сельскохозяйственных угодий Республики Казахстан
находится в зоне рискованного земледелия. Сельскохозяйственные культуры, возделываемые
в этой зоне, нередко подвергаются действию таких повреждающих факторов, как
экстремально высокие и низкие температуры, дефицит или избыток влаги, повышенное
содержание солей, закисленность почв, вирусные заболевания сельскохозяйственных
культур. Ежегодно до 30% урожая сельскохозяйственных и культурных растений во всем
мире снижается в результате вирусных заболеваний. На территории Казахстана выявлено
заражение пшеницы вирусами Полосатой веретеновидной мозаики пшеницы (WSMV),
вирусом почвенной мозаики пшеницы (SBWMF), Вирус желтой карликовости ячменя
(BYDV) и Вирус желтой карликовости злаковых (CYDV). В связи с этим изучение основ
противовирусных защитных механизмов растений для создания вирусоустойчивых растений
является актуальным. Требуется широкий спектр стратегий для решения данной проблемы. В
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настоящее время значительное внимание уделяется поиску новых и доступных материалов,
применяемых для повышения устойчивости и продуктивности сельскохозяйственных
культур [i, 5, 13].
В последнее время широкое распространение получили исследования по изучению
влияния вирусной инфекции на активность молибдо- ферментов (Mo- ферментов),
антиоксидантных ферментов и уровень АФК растений. Молибден (Mo) является
единственным переходным металлом второго ряда, который требуется большинству живых
организмов. Уникальная химическая универсальность и необычайно высокая биодоступность
молибдена (Mo) были включены в активные центры ферментов в ходе эволюции. Ферменты
используют окислительно-восстановительные свойства Mo [8]. Ферменты, содержащие Mo,
продолжают открываться, и в последнее время стали доступны несколько кристаллических
структур. Мо входит в состав растительных белков. Он поступает в растения в форме аниона
Mo2-4 и концентрируется в растущих, молодых организмах. Установлено, что в тканях
листьев содержание Мо в несколько раз меньше, чем в корневых клубеньках [ii].
Значительная часть элемента в клубеньках связана с нитратредуктазой корней и стеблей и
нитрогеназой клубеньковых бактерий. Мо является важным компонентом нитратредуктазы и
нитрогеназы. Эти два молибденсодержащих (Mo- содержащих) фермента непосредственно
участвуют в метаболизме азота, играя важную роль как в фиксации N2, так и в
восстановлении оксида азота NO3. Потребность растений в Mo непосредственно связана с
обеспечением их азотом. Однако установлено, что растения, поглощающие NH 4–N,
испытывают гораздо меньшую потребность в Mo, чем усваивающие NO3–N [iii, 4].
Наиболее распространенными Мо- ферментами являются: сульфитоксидаза (SO),
mARC (митохондриальная амидоксимредуктаза), XDH (КДГ) (ксантиндегидрогеназа), NR
(НР) (нитратредуктаза) и AO (альдегидоксидаза). Молибден присутствует и в других
ферментах (оксидазах), ускоряющих разнообразные, не связанные между собой реакции [9].
Основная ферментативная роль молибдена непосредственно связана с функцией переноса
электронов. Этому способствует переменная валентность Mo [2, 4, 7, 15]. Mo-гидроксилазы
играют одну из главных ролей в метаболизме растений, также в процессах образования АФК.
Активность распределения Mo-ферментов альдегидоксидазы (AO; EC 1.2.3.1)
ксантиндегидрогеназы (XDH; EC 1.2.1.37) и нитратредуктазы (NAD (P) H NR; EC 1.6.6.1-2) в
мягких солевых условиях, при изучении узловых корней кукурузы (Zea mays L. cv. Jubily),
значительно усиливалась. Активность AO и КДГ увеличивалась после добавления аммония в
питательный раствор [6, 7]. Ферменты АО похожи на КДГ в случае ранней дупликации гена,
происходящего от КДГ. Наряду с этим оба фермента демонстрируют высокую степень
использования одних и тех же простетических групп и сходства последовательностей,
которые катализируют окисление множества неароматических и ароматических альдегидов и
гетероциклов, таким образом, превращая их в соответствующие карбоновые кислоты,
поскольку они имеют большую степень гомологии последовательностей, так что в ходе
эволюции предполагается, что АО произошла от КДГ путем неофункционализации и
дупликации генов. AO и КДГ демонстрируют значительную субстратную специфичность,
охватывая альдегиды, алифатические и ароматические гетероциклы, а также птеридины и
пурины и, следовательно, имеют структурное и каталитическое сходство. Белки АО, в
отличие от КДГ, предпочтительно окисляют альдегиды до соответствующей карбоновой
кислоты. Кроме того, в процессе катализа молекулярный кислород является эксклюзивным
акцептором электронов, и его потребление обязательно связано с образованием супероксида
водорода и анионов пероксида [8, 10, 11]. Однако основные различия присутствуют в
отношении связывания субстрата в центре Мо и физиологического акцептора электронов [17,
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19]. Наиболее заметные характеристики, которые отличают АО от ферментов КДГ, касаются
связывания субстрата с молибденом [14, 16, 17].
КДГ является ключевым ферментом расщепления пуринов. КДГ нуждается в
коферменте флавинадениндинуклеотид (ФАД), в комплексах атомов железа и серы (ЖСК),
которые действуют как простетические группы ферментов и кофакторе молибдена (Moсo),
присутствующем в активном сайте MoCo-содержащих ферментов [13, 18, 19, 20]. КДГ, как и
все Mo- ферменты, представляет собой функциональный димер, состоящий из двух
одинаковых субъединиц. По молекулярной массе 300 кДа. КДГ является гомодимерным [21],
и было замечено, что КДГ также катализирует независимое образование ROS-субстрата из-за
внутренней активности НАДН-оксидазы. КДГ активен как гомодимер двух одинаковых
субъединиц, каждая из которых подразделяется на три отдельных домена, N-концевой домен
для связывания двух кластеров [2Fe-2S], домен сайта связывания ФАД и C-концевой домен,
число для димеризации и Moco. КДГ демонстрирует максимальное сродство к гипоксантину
и ксантину в качестве субстратов. Для фиксированного экспорта азота и его мобилизации из
клубеньков необходима активность Mo- фермента. В зависимости от вида бобовых,
фиксированный азот экспортируется в виде уреидов или амидов, которые первоначально
образуются в результате окислительного расщепления пуринов [11, 23]. В этом процессе
превращение гипоксантина в ксантин и превращение ксантина в мочевую кислоту
катализируется КДГ [5, 23]. Что касается активности КДГ, прямые особые эффекты дефицита
Mo в клубеньках бобовых могут повлиять на способность растений экспортировать
эффективно восстановленный азот из клубеньков. Понимание того, как другие и эта реакция,
связанная с защитой растений, взаимосвязаны с питанием растений Mo, плохо изучено. За
исключением меньшего числа исследований, можно сделать вывод, что существует
небольшое прямое доказательство того, что повышение уровня Мо в растениях приводит к
снижению заболеваемости, что указывает на то, что удобрение Мо при вертициллезе томатов
может повысить устойчивость [3, 22]. Кроме того, для зависимого от ксантина и
гипоксантина конструирования АФК также с одновременным продуцированием супероксида,
активность НАДН-оксидазы была обнаружена для КДГ [24]. Поскольку эта активность очень
заметна, это свидетельствует о том, что КДГ также является эффективным продуцентом
супероксида in vivo и что фермент может участвовать в балансе клеточной регуляции НАД и
НАДН.
Мо занимает важную роль в сопротивлении многочисленным стрессам окружающей
среды, таким как засуха, солевой стресс и холод [9, 25]. Среди абиотических стрессов
наиболее важным фактором, влияющим на рост, развитие, распространение и производство
растений во всем мире, является низкая температура. В условиях низко-температурного
стресса у озимой пшеницы Мо оказывал прогрессивное влияние на стресс от засухи, скорость
и продукты фотосинтеза. Увеличивая активность антиоксидантных ферментов, Мо также
усиливал устойчивость к холоду дерновой травы [12, 26], что показало, что Мо снижает
концентрацию Cd. Более того, было описано, что в результате избытка или недостатка Mo
ухудшились биомасса, качество продукта и урожай семян [27]. Некоторые растения могут
переносить низкие температуры в процессе, который называется акклиматизацией к холоду,
это происходит, когда растения широко открыты для незамерзающих низких температур
(40°C) [28]. В процессе акклиматизации происходят различные изменения, такие как
накопление осмопротекторов, таких как амины, растворимый сахар и совместимые
растворенные вещества, такие как пролин, полиолы и бетаин, за счет активации
низкотемпературных сигнальных путей трансдукции, которые в конечном итоге приводят к
экспрессии трансформированных генов и стабильность мембраны для обеспечения
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толерантности на всех уровнях. Пролин способствует в осмотической регуляции и
целостности мембран ы условиях дефицита воды.
Участие Мо в окислительно-восстановительных реакциях при катализе ферментов
обуславливает необходимость питания молибденом для здорового роста и развития растений.
С этой целью идентифицированы пять Mo-ферментов в растениях: NR, AO SO, КДГ и mARC,
которые катализируют ключевые важные реакции в ассимиляции азота, синтезе
фитогормона, детоксикации сульфитов и деградации пуринов. NR катализирует
восстановление нитрата до нитрита, а SO окисляет токсичный сульфит до сульфата. В
метаболизме азота для разложения пурина необходим КДГ, который может продуцировать
АФК, в то время как АО участвует в синтезе АБК, глюкозинолатов и ауксина. mARC - это
наименьшие идентифицированные ферменты Мо, которые пока что демонстрируют
детоксифицирующую роль.
Список использованных источников
1 Yergaliyev TM, Nurbekova Z, Mukiyanova G, Akbassova A, Sutula M, Zhangazin S, Bari A,
Tleukulova Z, Shamekova M, Masalimov ZK, Omarov RT. The involvement of ROS producing
aldehyde oxidase in plant response to Tombusvirus infection. Plant Physiol Biochem – 2016. – P.
36-44.
2 Medvedev S. S. Plant physiology. – StP.:BVH – Petersburg – 2013. – P. 212-17.
3 Smith KS, Balistrieri LS, Smith SM, Severson RC. Distribution and mobility of molybdenum in
the terrestrial environment U.C. Gupta (Eds.), Molybdenum. – 1997.
4 Slavko Kevresan, Novica Petrovic, Milan Popovic & Julijan Kandrac (2001) Nitrogen and protein
metabolism in young pea plants as affected by different concentrations of nickel, cadmium, lead and
molybdenum, Journal of Plant Nutrition, 24:10, - 2001. – P.1633-44.
5 KabataPendias, A. Trace elements in soils and plants CRC Press. – 2011.
6 Katalin Barabás N, Omarov RT, Erdei L, Herman Lips S. Distribution of the Mo-enzymes
aldehyde oxidase, xanthine dehydrogenase and nitrate reductase in maize (Zea mays L.) nodal roots
as affected by nitrogen and salinity. Plant Sci. - 2000 Jun 12;155(1) – P.49-58.
7 Omarov R, Dräger D, Tischner R, Lips H. Aldehyde oxidase isoforms and subunit composition in
roots of barley as affected by ammonium and nitrate. Physiol Plant. - 2003 - 117(3) P.337-42.
8 Hille R. Molybdenum and tungsten in biology. Trends Biochem Sci. – 2002 Jul – 27(7) P.360-7.
9 Stiefel EI. The biogeochemistry of molybdenum and tungsten. Met Ions Biol Syst. – 2002 – P.129.
10 Yesbergenova Z, Yang G, Oron E, Soffer D, Fluhr R, Sagi M. The plant Mo-hydroxylases
aldehyde oxidase and xanthine dehydrogenase have distinct reactive oxygen species signatures and
are induced by drought and abscisic acid. Plant J. – 2005 – P. 862-76.
11 Mendel RR, Hänsch R. Molybdoenzymes and molybdenum cofactor in plants. J Exp Bot. – 2002
– P.1689-98.
12 Scholthof K. B., Adkins S., Czosnek H., Palukaitis P., Jacquot E., Hohn T., Hohn B., Saunders
K., Candresse T., Ahlquist P., Hemenway C., Foster G. D. Top 10 plant viruses in molecular plant
pathology // Mol Plant Pathol. ‒ 2011. ‒ T. 12, № 9. ‒ P. 938-54.
13 Koshiba T., Saito E., Ono N., Yamamoto N., Sato M. Purification and Properties of Flavin- and
Molybdenum-Containing Aldehyde Oxidase from Coleoptiles of Maize // Plant Physiol. ‒ 1996. ‒
T. 110, № 3. ‒ P. 781-9.
14 Sagi M., Omarov R. T., Lips S. H. The Mo-hydroxylases xanthine dehydrogenase and aldehyde
oxidase in ryegrass as affected by nitrogen and salinity // Plant Science. ‒ 1998. ‒ T. 135, № 2. ‒ P.
125-35.
15 Mendel RR, Bittner F. Cell biology of molybdenum. Biochim Biophys Acta. – 2006. –P.621-35.
16 Mendel RR. Metabolism of molybdenum. Met Ions Life Sci. – 2013. – P.503-28.
55

17 Cheng-Hua Wang, Chong Zhang, and Xin-Hui Xing. Xanthine dehydrogenase: An old enzyme
with new knowledge and prospects //Bioengeneered. -2016. -№ 0. – C. 1-11
18 Hae Young Chung, Bong Sook Baek, Sang Ho Song, Myoung Sook Kim, Jung Im Huh, Kyung
Hee Shim, Kyu Won Kim ~ and Kyung Hee Lee. Xanthine dehydrogenase/xanthine oxidase and
oxidative stress // -1997. – № 20. – C 127-140.
19 Francisco Rodríguez-Trelles, Rosa Tarrío, Francisco J. Ayala. Convergent neofunctionali- zation
by positive Darwinian selection after ancient recurrent duplications of the xanthine
dehydrogenase gene. Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2003 - №100 (23). –
P.13413-17.
20 Hille R, Nishino T, Bittner F. Molybdenum enzymes in higher organisms. Coord Chem Rev. –
2011. – №1; 255(9-10). – Р.1179-1205.
21 Kisker C, Schindelin H, Baas D, Rétey J, Meckenstock RU, Kroneck PM. A structural
comparison of molybdenum cofactor-containing enzymes. FEMS Microbiol Rev. – 1998. – №22(5).
– Р.503-21.
22 Kaiser BN, Gridley KL, Ngaire Brady J, Phillips T, Tyerman SD. The role of molybdenum in
agricultural plant production. Ann Bot. – 2005. – №96(5). – P.745-54
23 Sun XC, Hu CX, Tan QL. Effects of molybdenum on antioxidative defense system and
membrane lipid peroxidation in winter wheat under low temperature stress. Zhi Wu Sheng Li Yu
Fen Zi Sheng Wu Xue Xue Bao. – 2006. – №32(2). – P.175-82.
24 Raab S, Drechsel G, Zarepour M, Hartung W, Koshiba T, Bittner F, Hoth S. Identification of a
novel E3 ubiquitin ligase that is required for suppression of premature senescence in Arabidopsis.
Plant J. – 2009. – №59(1). – Р.39-51.
25 Katerjia, N., J. W. van Hoornb, A. Hamdyc and M. Mastrorillid. Salt tolerance classification of
crops according to soil salinity and to water stress day index. – 1999.
26 Han Z, Wei X, Wan D, He W, Wang X, Xiong Y. Effect of Molybdenum on Plant Physiology
and Cadmium Uptake and Translocation in Rape (Brassica napus L.) under Different Levels of
Cadmium Stress. Int J Environ Res Public Health. – 2020. - №17(7). – Р.2355.
27 Nirmala Nautiyal & Chitralekha Chatterjee. Molybdenum Stress-Induced Changes in Growth and
Yield of Chickpea. Journal of Plant Nutrition. – 2004. - №27:1. – Р.173-181.
28 Thomashow MF. Plant cold acclimation: Freezing Tolerance Genes and Regulatory Mechanisms.
Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol. – 1999. - №50. – Р. 571-599.
УДК 577
ӨСІМДІКТЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯСЫ
Кенжебаева Назерке Елдосқызы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан,
b_nazerke05@mail.ru
Ғылыми жетекші – Жангазин Саян Берикович
Генетикалық инженерия - бұл адам іс - әрекетіндегі жаңа бағыт, ол алдын - ала
белгіленген бағдарлама бойынша әр түрлі гетерологиялық жүйелерден (вирустар,
бактериялар, жәндіктер, жануарлар және адамдар) генетикалық ақпаратты қолдана отырып
геномды эксперименталды түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Генетикалық инженерияның
көмегімен гендердің құрылымын өзгертуге, жаңаларын, соның ішінде гибридтік гендерді
құруға болады. Гендік-инженерлік әдістерді қолдану өсімдіктер патшалығындағы
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геномдарды өзгерту мүмкіндіктерін едәуір кеңейтті, өйткені бұл гендерді таксономиялық
тұрғыдан алыстағы өсімдік түрлері арасында, мысалы, даражарнақты мен қосжарнақты
класына өткізуге мүмкіндік берді.
Қазіргі уақытта трансгендік өсімдіктерді пайдаланудың үш аспектісі анық байқалады:
1) өсімдіктердегі гендердің жұмыс істеуінің іргелі проблемаларын зерттеу;2) трансгендік
өсімдіктер – фармацевтикалық тұрғыдан құнды ақуыздардың биореакторлары; 3) маңызды
ауыл шаруашылығы дақылдары мен сәндік өсімдіктердің сапасы мен шаруашылық жағынан
құнды белгілерінің жақсаруы[1].
Биологиядағы бағыт ретінде өсімдіктердің генетикалық инженериясы ХХ ғасырдың
екінші жартысында қалыптасты. Бұл бағыттың дамуы өсімдік жасушаларының in vitro немесе
тотипотенттілік жағдайында толыққанды өсімдіктерді қалпына келтіру қабілетінің арқасында
мүмкін болды. In vitro мәдениетінде өсімдіктің соматикалық жасушалары ұрықта
зиготикалық эмбрионның пайда болуымен байланысты дамудың барлық сатыларынан
өтетінін атап өткенжөн (сурет. 1).

Сур. 1. Қосжарнақты өсімдіктерінің мысалында зиготикалық эмбриондардың пайда
болу схемасы. (а-г)
Сатылары: а – глобулярлы, б – жүрек тәрізді; в, г – торпедалар мен тұқымжарнақтың
сатылары.
Бұл өсімдік жасушалары үшін микробиологияда сәтті қолданылатын рекомбинантты
ДНҚ технологиясының тотипотенттілігінің арқасында қолданылды. Бөтен ДНҚ түрінде
соматикалық жасуша геномына енгізілген модификацияларды бүкіл өсімдік деңгейінде
сақтауға және жүзеге асыруға болатындығы белгілі болды. Өсімдіктерде бөтен ДНҚ ядролық
және хлоропластикалық геномдарға бағытталуы мүмкін. Егер бөтен ДНҚ немесе трансгендер
ядролық геномға біріктірілсе, мұндай өсімдіктер трансгенді деп аталады, егер
хлоропластикалық геномға біріктірілсе транспластомды болады[2].
Генетикалық (гендік) инженерия әдістерін қолдана отырып өсімдіктерді
модификациялаудың бірінші кезеңі өсімдік геномына беру үшін пайдаланылатын гендерді
іздеуді және бөлуді (немесе синтездеуді), сондай - ақ оларды өсімдіктің ядросына немесе
хлоропластына жеткізу әдістерін әзірлеуді қамтиды[3].
Зерттеушілерге қызығушылық тудыратын гендер немесе мақсатты гендер химиялық
жолмен, сондай - ақ ПТР көмегімен алынуы мүмкін.Егер зерттеушіде геннің бастапқы
құрылымы туралы мәліметтер немесе осы генде кодталған полипептидтің бастапқы
құрылымы туралы мәліметтер болса, онда бұл генді химиялық жолмен синтездеуге
болады.Қажетті геннің шеткі аудандарына қосымша праймерлердің болуы оны геномдық
кітапханадан немесе кДНҚ кітапханасынан бөлуге мүмкіндік береді. Соңғы жағдайда
жаңадан синтезделген ген бастапқы геннен интрондар мен реттеуші тізбектердің болмауымен
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ерекшеленеді.Өсімдік геномына бөтен гендерді векторлық (агробактериалды трансформация)
немесе тікелей тасымалдау (биобаллистика әдісі) арқылы жеткізуге болады[4].
Өсімдік жасушаларына бөтен гендерді жеткізу үшін вирустар мен топырақ
бактерияларының плазмидтері негізінде құрылған векторлар қолданылады. Қосжарнақты
өсімдіктер үшін гендердің көлденең берілуінің табиғи векторы – топырақ бактерияларының
плазмидтері қолданылады (Ti- плазмида Agrobacterium tumefaciens жәнеRi-плазмида
Agrobacterium rhizogenes). Қазақстанда гендік-инженерлік жұмыстарға жиі пайдаланады
векторлар негізінде Ti-плазмидтер Agrobacterium tumefaciens (сур. 2, а) табиғи жағдайда
өсімдіктерде бактериялардың ену орындарында ісіктердің (тәждік өт) пайда болуына әкеледі
(сур. 2, б)[5].
Құрамына ті-плазмид (сурет. 2, а) өсімдік геномына енетін учаске (Т-ДНҚ - аймақ), ТДНҚ-ның өсімдік геномына өтуін қамтамасыз ететін vir-аймақ гендері, сондай-ақ
фитогормондар (ауксиндер мен цитокининдер) мен опиндер (амин қышқылдарының
туындылары) синтезінің гендері кіреді.

Сур. 2. Ti генетикалық картасы-Agrobacterium tumefaciens (a) плазмидтері және қызылшадағы
тәжді өт (b).
LB және RB -сол және оң қаптайтын тізбектер; AUX-ауксин синтезінің гені; CYT –
цитокинин синтезінің гені; OPINE– апин синтезінің гені; VIR – вируленттілік гендері; KAT –
опин катаболизм ферменттерінің гендері; ORI – репликацияны бастау сайты.
Ісік жасушалары қандай опинді синтездейтініне байланысты Ti плазмидтері октопин,
нопалин, агропин және басқа түрлердің плазмидтеріне бөлінеді. Т-ДНҚ-ны өсімдік геномына
біріктіруде оның плазмидадан кесілуі орын алатын 24-25 п.н. бойынша жетілмеген түзу
қайталанулармен ұсынылған оның қаптайтын тізбегі маңызды рөл атқарады[6].
Т-ДНҚ геотехникалық инженерия әдістерін қолдана отырып, өсімдіктерді
модификациялау стратегиясын дамытуда баға жетпес рөл атқарғанын атап өткен жөн.
Топырақ бактериясының ДНҚ-ның дәл осы бөлігін өсімдіктің ядролық геномына енетін және
табиғи "гендік инженер"болып табылатын ерекше элемент ретінде қарастыруға болады.
Өсімдіктерді трансформациялау эксперименттерінде"қарусыздандырылған " Ті-плазмидтер
қолданылады, олардан онкогендер, яғни фитогормондар мен опиндер синтезінің гендері
алынып тасталады. Оның орнына зерттеушілер мақсатты гендерді, сондай-ақ басым
маркерлік (селективті және репортерлік) гендерді Т-ДНҚ аймағына біріктіреді. Осылайша
өзгертілген Тi плазмид өзінің онкогендік қасиеттерін жоғалтады (ісіктердің пайда болуы),
бірақ т-ДНҚ-ны өсімдік геномына беру және біріктіру қабілетін сақтайды. Маркер гендері
бөтен ДНҚ-ны ядролық немесе хлоропластикалық геномдарға енгізген трансформацияланған
жасушалар мен регенерантты өсімдіктерді тез және тиімді таңдау үшін қызмет етеді.
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Көптеген селективті гендер трансгендік емес жасушаларға улы агент болған кезде
трансгендік жасушалардың өсуі мен саралануының артықшылығын қамтамасыз етеді. Бұл
трансгендер ендірілмеген геномға айналған жасушалардан түрлендірілген жасушалардың
іріктелуіне негізделген. Селективті гендерден айырмашылығы, репортер гендері
трансформацияланған өсімдік тінінде рекомбинантты ақуыздың болуын анықтауға және
геннің экспрессия деңгейін алдын-ала бағалауға мүмкіндік береді. Селективті гендер ретінде
антибиотикке төзімді гендер (канамицин, гигромицин), гербицидтерге төзімді гендер
(фосфинотрицин) және т.б. қолданылады, репортер ретінде – жасыл флуоресцентті ақуыз гені
(gfp) немесе бета-глюкуронидаз ферментін кодтайтын uidA гені қолданылады[7].
Т-ДНҚ аймағы vir аймағына қатысты қай жерде орналасқанына байланысты, бөтен
гендерді жеткізу үшін қолданылатын векторлар екі түрге бөлінеді: коинтегративті және
бинарлы. Коинтегративті векторларға бір репликондағы Т-ДНҚ және vir гендері кіреді, ал
бинарлы векторларда бұл аймақтар екі плазмидке бөлініп таралады. Бинарлы векторлар
,әдетте, E. coli-де де, агробактерияларда да көбейе алады, бұл E. coli-де гендік-инженерлік
манипуляцияларды жүргізуге мүмкіндік береді, содан кейін тек vir-гендері бар қосымша Ti
плазмидасы бар агробактериялардың мазмұнын тасымалдауға мүмкіндік береді. Қазіргі
уақытта pCAMBIA немесе pCATEWAY сияқты өсімдіктермен гендік-инженерлік
манипуляциялар жүргізуге ыңғайлы өсімдік векторларының жеткілікті үлкен саны әзірленді
және сыналды.Үш рекомбинация жүйесін (CATEWAY, Cre/loxP және рекомбинантты
инженерия) біріктіретін RMDAP (Recombination-assisted Multifunctional DNA Assembly
Platform) жүйесі әзірленді, ол өсімдіктерді геномға өткізуге және бір уақытта бірнеше
мақсатты гендерді тиімді білдіруге мүмкіндік береді. RMDAP негізінде гендерді білдіру және
инактивациялау, сондай-ақ маркерсіз трансгенді өсімдіктерді құру үшін модульдік векторлар
сериясы жасалды[8].
Өсімдік жасушасын жұқтыру процесі Ti-плазмидтің (Т-ДНҚ) генетикалық
материалының
бір
бөлігін
тасымалдауға
негізделген.
Өсімдік
жасушалары
агробактериялармен өсімдікке зақым келген жағдайда ғана жұқтырады, өйткені зақымдану
аймағында фенолдық сипаттағы заттар мен төмен молекулалық қанттар пайда болады, олар
вирустық бактериалды гендерді (vir - гендер) белсендіру үшін қажет.Vir гендік өнімдері Ti
плазмидінен Т-ДНҚ-ны өңдеуді (шығаруды) және оны өсімдік жасушасына өткізуді
қамтамасыз етеді. Т-ДНҚ – ны өсімдік жасушасына өңдеу, беру және біріктіру - бұл
бактериялардың да, негізгі өсімдіктердің де көптеген ақуыздары қатысатын күрделі процесс.
Т-ДНҚ-ны өсімдік геномына біріктіру кездейсоқ түрде өсімдік геномының әртүрлі
аймақтарына гомологиялық емес (заңсыз) рекомбинация арқылы жүзеге асырылады, оның
механизмі т-ДНҚ - ның ұштарындағы нуклеотидтер тізбегі мен геомомдық аудандар
арасындағы гомология учаскелерінің қысқа (1-8 п.н.) болуын болжайды[9].
Агробактериалдық трансформация жүргізілгеннен кейін өсімдік жасушалары in vitro
культуралық ортада селективті агенттер қосылып өсіріледі. Тұрақты жасушалар
трансформаторларды қалпына келтіру үшін ортаға орналастырылады және толыққанды
өсімдіктерді қалпына келтіргеннен кейін, трансгенді молекулалық әдістермен (ПТР, Саузернблот) біріктіру оқиғасын растайды.
Трансгенді өсімдіктерді алу кезінде бактериялық жасушада т-ДНҚ-ны өңдеу немесе
босату соңғы қайталануды анықтауда қателіктермен бірге жүруі мүмкін екенін ескеру қажет.
Мұндай сәтсіздіктердің себептерінің бірі Т - ДНҚ процессингін жүзеге асыратын
ақуыздардың функционалды белсенділігінің өзгеруіне әкелетін мутация болуы
мүмкін.Нәтижесінде векторлық ДНҚ-ның бір бөлігі (Т-ДНҚ аймағының шеткі
қайталануларынан тыс орналасқан ДНҚ) өсімдік жасушасына берілуі және біріктірілуі
мүмкін. Мұндай қондырмалар жағымсыз болып көрінеді, өйткені векторлық реттілік берілген
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гендердің экспрессиясының тұрақсыздығына әкелуі мүмкін.Осыған байланысты алынған
трансгенді өсімдіктер тиісті праймер жұптарын қолдана отырып, геномдық ДНҚ - да
векторлық тізбектің болуын тексеруі керек[10].
Агробактериалды трансформация тек қосжарнақты өсімдіктер үшін тиімді және
даражарнақты үшін тиімсіз екенін атап өткен жөн. Даражарнақты өсімдіктерді түрлендіру
үшін трансгендерді тікелей тасымалдау әдістері қолданылады. Осындай әдістердің бірі "гендік пушка " көмегімен іске асатын биобаллистика әдісі.
Бұл әдістің мәні мынада: алтын немесе вольфрам бөлшектерінің жоғарғы жағында
маркерлік және мақсатты гендері бар ДНҚ қолданылады. "Гендік пушка" көмегімен (сурет. 3,
А) бөлшектер трансформацияланатын объектіге (каллус немесе өсімдік тіндері) жіберіледі
(атылады).Бөлшектердің жасуша қабырғаларынан өтіп, бөгде ДНҚ-ны жасушаларға жеткізуі
үшін ату күші эксперименталды түрде орнатылады. Жеткізудің тиімділігін трансгендер –
көгілдір дақтардың интеграция аймақтарының тығыздығымен бағалауға болады (сурет. 3, б).
Дақтардың көк түсі репортер uidA генінің өтпелі немесе уақытша көрінуіне байланысты. Бұл
әдіс өсімдіктердің ядродан тыс геномдарын (хлоропласттар мен митохондриялар) түрлендіру
үшін сәтті қолданылады.

Сур. 3. Ламинарлы бокстағы гендік пушка, стерильді ауаның тік берілуімен (сол
жақта) және алтын бөлшектермен (оң жақта) атылғаннан кейін күнбағыс
тұқымжарнағындағы uidA генінің өтпелі экспрессиясының мысалы.
Өсімдік геномына агробактериалды және биобаллистикалық трансформация кезінде
оны Т-ДНҚ-ның бір немесе бірнеше көшірмесінен біріктіруге болады. Бірнеше көшірмелер
бір - біріне жабысып, геномның бір локусында орналасуы мүмкін немесе геномның әртүрлі
аудандарында орналасқан локустарда жеке көшірмелермен ұсынылуы мүмкін.Осылайша,
генетикалық инженерия әдістерін әзірлеу және жетілдіру зерттеушілерді өсімдік геномына
мақсатты түрде әсер етуге мүмкіндік беретін сенімді құралмен қамтамасыз етті. Өсімдік
жасушаларында гетерологиялық гендердің көрінісін қамтамасыз ететін арнайы векторлар
құрылды, сонымен қатар өсімдік геномына шетелдік ДНҚ жеткізу жүйелері жасалды[11].
Қорытынды. Биологиядағы 20 ғасырдың соңы биотехнология және генетикалық
инженерия сияқты жаңа бағыттарды құрумен аяқталды. Қазіргі уақытта генетикалық
инженерия өсімдіктер генетикасы саласында іргелі зерттеулер жүргізудің қуатты құралы
болып табылады. Генетикалық инженерия әдістері фармакологиялық индустрия мен өсімдік
шаруашылығындағы жаңа бағыттардың негізі бола отырып, қолданбалы зерттеулерде
кеңінен қолданылады.Қазіргі әлемдік нарықта генетикалық түрлендірілген өсімдіктер
негізінде құрылған он жаңа биотехнологиялық дақылдар (соя, жүгері, рапс, мақта, қант
қызылшасы,
папайя,
асқабақ,
терек,
қызанақ
және
тәтті
бұрыш)
коммерцияландырылды.Алдағы жылдары бұл тізім әлемнің ғылыми-зерттеу орталықтары
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мен зертханаларында соңғы сынақтар мен сынақтардан өтіп жатқан жаңа биотехнологиялық
дақылдармен толықтырылады.
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4. Дорохов Ю.Л. Умолкание генов у растений // Молекуляр. биология. 2007. Т. 41. No 4. С.
579–592.
5. Маренкова Т.В., Логинова Д.Б., Дейнеко Е.В. Мозаичный характер экспрессии трансгенов
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УДК 577
ТРАНСГЕНДІ ӨСІМДІКТЕР ГЕН ЭКСПРЕССИЯСЫНЫҢ ЭПИГЕНЕТИКАЛЫҚ
РЕТТЕЛУІН ЗЕРТТЕУ МОДЕЛІ РЕТІНДЕ
Кенжебаева Назерке Елдосқызы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан, b_nazerke05@mail.ru
Ғылыми жетекші – Жангазин Саян Берикович
Трансгенді өсімдіктер қолданбалы және іргелі міндеттерді шешу үшін зерттеушілердің
қолында ерекше құрал болып табылады.Алғашқы генетикалық түрлендірілген өсімдіктерді алғаннан
бері өткен гендердің экспрессиясын жоғалту феномені (gene silencing) анықталды. Бөтен ДНҚ
инактивациясы пайда болған өсімдіктерді экспериментаторлар қабылдамайды, өйткені олар
коммерциялық мақсатта практикалық қолдануға қызығушылық танытпайды, бірақ ген экспрессиясын
эпигенетикалық реттеу механизмдерін зерттеу үшін ыңғайлы модельдер болып шықты. Әр түрлі
зерттеушілердің пікірінше, алғашқы трансформаторлардың өзін-өзі тозаңдандыруынан бастап бірінші
буындағы гетерологиялық гендердің инактивация жиілігі бірнеше пайыздан жартысына дейін болуы
мүмкін [1]. Трансгенді инактивацияның жоғары жиілігі бар өсімдіктер тобына негізінен өсімдік
геномының бір немесе бірнеше сайтына салынған бөтен ДНҚ-ның бірнеше инсерциясы бар
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трансформаторлар кіреді. Алайда, моноинерсерциялық өсімдіктердің өзін-өзі тозаңдандыруы кезінде
және будандарда олардың қиылысуынан кейінгі ұрпақтарда трансгендердің өрнегін жоғалту
жағдайлары белгілі [2][3].Егер генетикалық құрылымға гендердің тандемдік көшірмелері тікелей
және кері бағытта қосылса, инактивация жиілігі едәуір артуы мүмкін[4].
Трансгенді темекі, күріш және Arabidopsis thaliana өсімдіктерінде осы құбылысты зерттеуге
мүмкіндік беретін модельдік желілер алынды. Трансгенді темекідегі H-трансген аллельдер
сериясының қасиеттері мен құрылымын әріптестерімен бірге А. Мatzke зерттеді. Т-ДНҚ-ның күрделі
құрылымы бар аллельдер (қайталанулармен, векторлық тізбектермен) өсімдік геномындағы NOS
промоторымен басқарылатын басқа бөтен гендердің трансактивация процесін тудыруы мүмкін [5].
Мультикопиялық трансген 271 жақсы зерттелген, ол трансгенді темекі өсімдіктеріндегі гүлді
қырыққабат мозаикалық вирусының (VMCC) 35s-РНҚ промоторының басқаруындағы трансгендердің
өрнегін үнсіз қалдыруға қабілетті [6]. 1990 жылы косупрессия құбылысы алғаш рет сипатталған
петунияның трансгенді өсімдіктерінде – цитоплазмадағы мРНҚ-ның транскрипциядан кейінгі
жойылуымен байланысты трансгендер мен гомологиялық гендерінің экспрессиясын үйлесімді түрде
басу, ол кейінірек "РНҚ интерференция "деп аталды.
Өсімдіктердегі
трансгендер
экспрессиясының
тұрақсыздығы
берілген
гендердің
белсенділігінің толық жоғалуына да, соматикалық тіндік жасушалар деңгейіндегі мозаикалық сипатқа
да байланысты болуы мүмкін. Трансгендердің мозаикалық өрнегінің жарқын және айқын мысалықосымша хальконсинтетаза гендерінің (chs) петунияға ауысуы.Жиілігі 5-тен 25% - ға дейінгі бастапқы
трансформанттарда трансгендік және меншікті chs гендерінің экспрессиясының инактивациясы
байқалды, бұл мРНҚ деңгейінің төмендеуімен және геннің қосымша кодтау бөлігінің 21 н.
көлеміндегі екі ерекше, ішінара қабаттасатын ѕіРНК жиналуымен байланысты болды[7]. Қырыққабат
мозаикалық вирусының 35S промоутері басқаратын gfp генінің мозаикалық көрінісі өзін - өзі
тозаңдандырудан бастап бірінші және екінші ұрпақтардың трансгендік темекі өсімдіктеріне арналған.
Белсенді және белсенді емес gfp геномы бар жапырақ тақтасы бойымен жасушалардың ауысуы
кездейсоқ болды және ұрпақтар арасындағы өзгергіштігімен ерекшеленді [8]. NU 21 трансгендік
темекі өсімдігіндегі жапырақ пластинкасының соматикалық тіндерінің жасушаларында nptІІ маркер
генінің мозаикалық көрінісі сипатталған. Бұл фенотип Т1–Т4-те және F1 будандарында жабайы
түрімен қиылысудан ие болады. Мозаикалық өсімдіктердің пайда болу жиілігінде қарама-қарсы екі
сызық ерекшеленеді. Трансгендік өсімдіктердегі nptІІ генінің мозаикалық көрінісі эпигенетикалық
механизмдердің әсерінен болатындығы және промотордың метилизациясымен және геннің кодтау
бөлігімен байланысты екендігі анықталды [9]. Бір қызығы, uidA генінің бір көшірмесін
рекомбинацияның Cre/lox жүйесін қолдана отырып, хромосоманың бір аймағына енгізу геннің
белсенділігінде өзгергіштікке әкелуі мүмкін, бұл трансгенді өрнектің тұрақты немесе мозаикалық
үлгісінде көрінеді [10].
Индуцирленген мутагенез және мутант өсімдіктерді анықтау эксперименттерінде бөтен ДНҚ
экспрессиясының реактивациясы болған трансгендермен әсерсіздендірілген трансформаттар
пайдаланылады. Кейінгі скрининг гендердің репрессия механизмінің әртүрлі кезеңдеріне әсер ететін
мутацияны картаға түсіруге мүмкіндік береді. Осылайша көптеген негізгі ақуыздар мен ферменттер
табылды [11]. Алайда, бұл тәсіл көп гендік тұқымдардың болуына байланысты эпигенетикалық
реттеудің барлық компоненттерін анықтауға (бір ген функциясының жоғалуы тұқымның басқа
гендерінің экспрессиясымен толық немесе ішінара өтелуі мүмкін) ген белсенділігінің жоғалуынан
болатын өлімге байланысты анықтауға мүмкіндік бермейді.Бұл бағыттағы барлық жұмыстар A.
thaliana өсімдіктерінде жүргізіледі, бұл осы модельдік объектінің сөзсіз артықшылықтарымен
байланысты: геномның кішкентай мөлшері, хромосомалардың аз саны, қысқа өсу маусымы, жақсы
физикалық және молекулалық - генетикалық карталар, толығымен реттелген ген және инсерциялық
мутанттардың үлкен коллекциясы. Трансгенді өсімдіктердің басқа түрлеріне (темекі, петуния, жүгері,
күріш, қарағай, терек және т.б.) зерттеулер жүргізілуде, бірақ бұл объектілерде ген экспрессиясын
инактивациялау механизмдерінің тек жекелеген аспектілерін зерттеу мүмкін (ген экспрессиясын
ұрпақтарға мұра ету, әртүрлі сыртқы және ішкі факторлардың экспрессиясын жоғалту жиілігіне әсер
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ету және т. б.).Алайда, бұл зерттеулер де маңызды, өйткені эпигенетикалық реттеудің консервативті
сипатына қарамастан, олар мүмкін түрлердің ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді.
Трансген/ген экспрессиясының инактивациясы транскрипциялық (transcriptional gene silencing
– TGS) және посттранскрипциялық (posttranscriptional gene silencing – PTGS; co-supression)
деңгейлерде орын алуы мүмкін.Тиісінше, бірінші жағдайда мРНҚ транскрипт синтезінің бұғатталуы
байқалады, ал екінші жағдайда мРНҚ оқылады және әдетте ядрода тіркеледі, бірақ болашақта оның
цитоплазмада бұзылуы болады. Бұл ретте көп жағдайда гендердің репрессия механизмі кіші
интерферирлеуші РНҚ (ѕіРНК, small interfering RNA) қатысуымен іске қосылады.
Транскрипция
деңгейіндегі
гендердің/трансгендердің
инактивациясының
негізгі
эпигенетикалық механизмі-РНҚ-ға бағытталған ДНҚ метилизациясы(RdDm, RNA-directed DNA
methylation). Бұл механизмді зерттеушілер ядролық геномға вироидтың кднқ - ны енгізе отырып,
трансгенді темекіде картоп түйнектерінің ретеноидты репликациясын зерттеу кезінде ашты [12].
Вироид РНҚ-ның автономды репликация циклінен кейін фермент кіші РНҚ-ға кесілген қос ішекті
РНҚ-ның пайда болуымен байланысты кДНҚ-ның нақты метилизациясы анықталды [13].
РНҚ-ға бағытталған ДНҚ метилизациясы - бұл мамандандырылған "транскрипция
фабрикасы", оның құрамына өсімдіктерге тән екі РНҚ полимераза (РНҚ полимераза IV және РНҚ
полимераза V) және ақуыздар мен ферменттердің көп мөлшері кіреді (сурет 1).

Сурет 1. Өсімдіктердегі РНҚ бағытталған ДНҚ метилдену схемасы (сипаттаманы мәтіннен
қараңыз)[14].
Геннің репрессиясына әкелетін негізгі оқиғаларды қысқаша сипаттасақ: ѕіРНҚ
қалыптастыру үшін РНҚ-полимераза РНҚ-ға тәуелді РНҚ полимераза екі тізбекті РНҚ-ға
аударылатын кодталмайтын транскрипттің генінің ДНҚ тізбегінен РНҚ полимераза арқылы
оқылған кезде пайда болатын қос ішекті РНҚ болуы керек. Соңғысы Ұзындығы 24н. болатын
рибонуклеазамен кесіледі, олар HEN1 метилтрансферазасымен (Hue Enhancer 1) 3 'шет
аймағында метилденеді және мамандандырылған рибонуклеопротеин кешеніне жіберіледі,
оның негізгі компоненті Argonaute тұқымдасының ақуызы болып табылады. ЅіРНК кешенінің
құрамында гендік белсенділікті басуға жауапты ақуыздар мен ферменттерді тарта отырып,
қосымша тізбекті іздеуді жүзеге асырады [15].
Өсімдіктерде үш канондық (І,ІІ және ІІІ) ДНҚ-ға тәуелді РНҚ полимеразаларынан
басқа, РНҚ полимеразасынан шыққан және RdDM механизмінде маңызды рөл атқаратын IV
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және V РНҚ полимеразалары табылды. РНҚ полимераза IV ДНҚ тізбегінен РНҚ-ға тәуелді
РНҚ полимераза (RNA Dependent RNA polymerase) RDR2 немесе RDR6 екі тізбекті РНҚ-ға
аударылатын транскриптті оқиды деп саналады.РНҚ полимераза ІV интергендік аймақтарды,
қайталанулар
мен
транспозондармен
байланысты
эухроматин
гендерін
транскрипциялайтыны көрсетілген, бұл ретте 24 н ѕіРНК түзілетін тізбектің шамамен 90%ына жауап береді [16]. РНҚ полимераза ІV өзінің сайттарын қалай танитыны әлі белгісіз.
Оған полимеразамен байланысты бірегей тандемді Tudor-like домені (екі "қалтасымен")
арқылы өзара әрекеттесетін SHH1 ақуызы (sawadee homeodomain homolog 1) оған көмектесе
алады деп саналады [17]. Сондай-ақ, хроматин құрылымын модельдеуге қатысатын РНҚ
полимераза IV үшін ДНҚ-ға CLY 1 ақуызы (classy 1, SW by 2/SNF2 факторы) қол жеткізуді
жеңілдетеді [18].
Келесі кезеңде екі тізбекті ұзындығы 24 н.болатын CL3 рибонуклеазасымен (dicer-like
3) кесіледі, олар HEN1 метилтрансферазасының 3'терминалды аймағында метилденеді және
мамандандырылған рибонуклеопротеин кешендеріне жіберіледі, олардың негізгі компоненті
ARGONAUTE AGO4 немесе AGO6 тұқымдас ақуыз болып табылады [19]. Бұл кезеңде
ұзындығы шамамен 200 н. кодталмайтын транскрипттерді оқитын РНҚ полимераза V
маңызды рөл атқарады. Транскрипция процесі үшін РНҚ полимераза V топоизомераза 1
(TOP1) және DDR ақуыздар кешені қажет, оған үш ақуыз кіреді: DRD1 (defective in RNA directed na methylation 1)-хроматиннің құрылымына әсер етеді; DMS3 (defective in meristem
silencing 3) – жоғары консервативті ақуыздармен гомологиясы бар ақуыз SMS және RDM1
(RNA – directed na methylation 1)-белгісіз функциясы бар кішкентай ақуыз [20].
РНҚ полимераза V CTD домені арқылы NRPE1 үлкен суббірлігінің С-соңында AGO4
ақуызымен және KTF1 элонгация факторымен (Kow domain-containing transcription factor1)
өзара әрекеттеседі, ол сонымен қатар AGO4 ақуызымен байланыстыру мотивіне ие. Ақуыздар
кешені (involved in de novo 2-ақуыз және паралогендер IDP1 және IDP2) дуплексті
тұрақтандырады ѕіРНК - РНҚ полимеразасының транскрипциясы V және SW-мен өзара
әрекеттесу арқылы нуклеосомалық орналасуды өзгертуге қатысады), сонымен қатар
DRM2полимераза V транскриптімен байланыстыруға әсер етеді. N2 ақуызының
кодталмайтын транскриптпен байланысы AGO4 ақуызына байланысты екендігі
көрсетілген[21].
Өсімдіктердегі ДНҚ метилизациясы симметриялы (CG, CHG) және асимметриялық сайттар
(CHH) үш класты цитозиндік метилтрансферазалармен жүзеге асырылады. MET1 тұқымдасы (DNA
methyltransferase1) CG сайттарын қолдау метилизациясына жауап береді; өсімдіктер үшін ерекше
CMT3 хромометилаза (chromomethylase3), CMT2-CHG сайттарын метилизациялауды қолдау және
DRM тұқымдасы (domains rearranged methyltransferase) de novo метилизациясын қолдайды[22].
Репликация айналымынан кейін асимметриялық сайттарда метилденуді сақтау триггер сигналын
қажет етеді, яғни РНҚ бағытталған ДНҚ метилдену механизмімен байланысты. Өсімдіктерде кері
процесс – ДНҚ деметилдену тек пассивті ғана емес, сонымен қатар белсенді (репликацияға
қарамастан) ДНҚ тобының қатысуымен DME (demeter), ROS1 (silencing repressor 1), DML2 (demeter like 2) және DML3 (demeter-like 3) жүреді [23].
Геннің посттранскрипциондық инактивациясы алғаш рет петунияның трансгенді
өсімдіктерінде халкон синтетаза антоцианинінің биосинтезі гендерінің қосымша көшірмелерін енгізу
арқылы гүлдің түсін өзгерту әрекеті кезінде табылды. Алайда күтпеген нәтиже алынды – ақ және
біркелкі емес боялған күлгін-ақ гүлдері бар өсімдіктер. Бұл пигменттер синтезіне жауап беретін
трансгендік және өз гендерінің экспрессиясының инактивациясын көрсетті [24].
Посттранскрипциондық деңгейде ДНҚ инактивациясы цитоплазмада жүреді және геннен
оқылған мРНҚ деградациясымен байланысты. МРНҚ - ның ерекше деградациясы siРНК - ны
шамамен 21 н құрайды, ол екі тізбекті негізден алынған. Екі тізбекті РНК-ның дамуы РНҚ полимераза
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деп саналатын транскрипттерден туындайды және тұрақты түйреуіш құрылымын жасайтын
инверттелген қайталанулардан немесе РНҚ-ға тәуелді РНҚ полимераза Sgs3 ақуызының қатысуымен
RDR6 спиральды формасына ауысатын Бір тізбекті мРНҚ - дан тұрады. CL4 ферменті HEN1
метилтрансферазасымен 3'-соңы аймағында метилденетін, түзілетін екі тізбекті РНК-ны мөлшері 21н
ѕіРНК-ке кеседі. Посттранскрипциялық инактивация кезіндегі РНП кешені цитоплазмада орналасқан,
оның негізгі компоненті-AGO1 ақуызы. Si РНҚ енгізу процесінде РНҚ-ның бір тізбегі алынып
тасталады және мақсатты геннің қосымша транскриптелген аймағы антисенс бір ішекті ѕіРНҚ AGO
ақуызымен байланысады. Бұл кешен цитоплазмадағы қосымша мРНҚ ферментативті гидролизін
жүзеге асырады. МРНҚ-ның деградациясымен қатар, Кодтау бөлігінде мақсатты геннің ДНҚ
метилизациясы жиі кездеседі, бұл көп жағдайда транскрипция процесіне кедергі келтірмейді.Бұл
эпигенетикалық өзгерістер мөлшері 24-26 н болатын ѕіРНК-ге жіберіледі, олар CL2-нің қатысуымен
қалыптасады. Бұл ДНҚ метилизациясының транскрипциядан кейінгі деңгейде ген экспрессиясын
реттеудегі рөлі әлі белгісіз [25]. Вирустардан туындаған посттранскрипциялық инактивация
механизмі бөлек бөлінеді, тыныштықтың әртүрлі кезеңдерін блоктайтын вирустық супрессорлық
ақуыздар белгілі[26].
Осылайша, гендердің транскрипциялық және посттранскрипциялық инактивациясының
эпигенетикалық механизмдерінде ақуыздар мен ферменттердің ерекше жиынтығы, сонымен қатар
Dicer ферментімен siРНҚ - ға кесілген екі тізбекті РНҚ – ның қатысуы сияқты жалпы белгілер бар;
негізгі компоненті - Argonaut тұқымдасының ақуызы бар, ол ѕіРНК көмегімен комплементарлық
мақсатты қатаң түрде табады.
Эволюция процесінде өсімдіктер ген экспрессиясын эпигенетикалық реттеудің көптеген
механизмдерін жасады. Транскрипциядан кейінгі инактивация механизмдерінің өсімдіктерді
вирустардан, вироидтардан және транскрипциялық инактивациядан – мобильді генетикалық
элементтердің геномындағы бақыланбайтын көбеюден иммундық қорғау ретіндегі маңызды рөлі енді
күмән тудырмайды. Сондай-ақ, РНҚ-ға бағытталған ДНҚ метилизациясының механизмі өсімдікке
қоршаған ортаның болжанбайтын жағдайларына жауап ретінде өз гендерінің экспрессиясын тез және
пластикалық түрде реттеуге мүмкіндік береді деп болжанады. Парамутация, импринтинг,
жасушааралық өзара әрекеттесу кезінде РНҚ-ға бағытталған ДНҚ метилизациясының рөлі
талқыланады. Гүлденетін өсімдіктерде бұл эпигенетикалық механизм полиплоидия пайда болған
кезде геномды тезірек тұрақтандыруға және диплоидизациялауға қызмет етеді деген болжам бар [27].
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2010;46(5):581-592.
16. Mosher R.A., Schwach F., Studholme D., Baulcombe D.C. Pol Vb in-fluences RNA-directed DNA
methylation independently of its role in siRNA biogenesis. Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2008;105:3145- 3150.
DOI:10.1073/pnas.0709632105
17. Law J.A., Du J., Hale C.J., Feng S., Krajewski K., Palanca A.M., Strahl B.D., Patel D.J., Jacobsen S.E.
Polymerase IV occupancy at RNA-directed DNA methylation sites requires SHH1. Nature. 2013;498:385389.DOI:10.1038/nature12178
18. Smith L.M., Pontes O., Searle I., Yelina N., Yousafzai F.K., Herr A.J., Pikaard C.S., Baulcombe D.C. An
SNF2 protein associated with nuclear RNA silencing and the spread of a silencing signal between cells in
Arabidopsis. Plant Cell. 2007;19:1507-1521.
19. Yang Z., Ebright W.U., Yu B., Chen X. HEN1 recognizes 21–24 nt small RNA duplexes and deposits a
methyl group onto the 2′ �H of the 3′ terminal nucleotide. Nucl. Acids Res. 2006;34:667-675.
20. Gao Z., Liu H.L., Daxinger L., Pontes O., He X., Qian W., Lin H., Xie M., Lorkovic Z.J., Zhang S., Miki D.,
Zhan X., Pontier D., La- grange T., Jin H., Matzke A.J., Matzke M., Pikaard C.S., Zhu J.K. An RNA
polymerase II- and AGO4-associated protein acts in RNA- directed DNA methylation. Nature.
2010;465(7294):106-109. DOI:10.1038/nature09025
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27. Matzke M.A., Mosher R.A. RNA-directed DNA methylation: an epigenetic pathway of increasing
complexity. Nat. Rev. Genet. 2014;15:394-408. DOI: 10.1038/nrg3683

66

УДК 578
ОНКОЛИТИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ – СПАСЕНИЕ ОТ РАКА?
Колтунова Алиса Юрьевна
студентка 3 курса, факультета естественных наук, специальности «биотехнология»
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан,
alisa.koltunova@mail.ru
Аннотация: Статья предстваляет собой обзор актуальной проблемы, связанной с
применению онколитических вирусов в терапии онкологических заболеваний. В статье
описываются основные характеристики онколитических вирусов, а также рассматриваются
наиболее перспективные семейства для создания на их основе «оружия против рака».
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Введение.
В настоящее время ведущей причиной смерти в мире являются онкологические
заболевания. Не смотря на разнообразие методов лечения, в 2018 году во всем мире было
зарегистрировано 18,1 миллиона новых случаев заболевания и 9,6 миллиона случаев смерти
от рака. Прогнозируется, что число новых случаев заболевания раком будет возрастать и
достигнет 23,6 миллиона к 2030 году. В 2018 году в Казахстане было диагностировано 32 228
новых случаев онкологических заболеваний, и 14 369 человек умерли от этой болезни.[1]
Данная проблема требует немедленного решения. Одним из перспективных вариантов
лечения онкологических заболеваний являются онколитические вирусы. Впервые об
эффективности использования вирусов в борьбе против рака было упомянуто в 1904, когда
было опубликовано наблюдение ремиссии лейкимии после перенесенного гриппа.[2]
В настоящее время благодаря безграничным возможностям генетической инженерии
стало возможным изменять свойства вирусов и «нацеливать» их на раковые клетки.
Целью работы является изучение проблем, связанных с применением вирусов для
лечения различных видов рака, установление основных семейств вирусов, штаммы которых
используются для создания околитических вирусов, и установление основных преимуществ и
недостатков использования онколитических вирусов в терапии.
Основные характеристики вируса как лекарства против рака.
Вирус, как неклеточный инфекционный агент, комплексно влияет на организм
пациента.
Терапевтический эффект основан на способности вируса избирательно
размножаться в раковых клетках, уничтожая их. Также вирус активно стимулирует процесс
противоопухолевого иммунитета и устраняет иммунную супрессию.
Раковые клетки в процессе своего развития претерпевают ряд изменений, которые помимо
преимуществ дают им ещё и недостатки, связанные с большой уязвимостью к вирусным
инфекциям.
Раковые клетки являются мишенями для вирусов по следующим причинам:
 нарушение тканевого барьера – злокачественные опухоли представляют собой хаотичное
скопление клеток, в связи с этим у раковых клеток происходит нарушение межклеточных
контактов между раковыми клетками приводит к тому, что белки на их поверхности
экспонированы. Благодаря трансмембранным рецепторам вирусы беспрепятственно
проникают в клетку;
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стремительная васкуляризация приводит к образованию неполноценных сосудов
с брешами, что обеспечивает вирусам более легкое проникновение к клеткам;
 опухолевые клетки постоянно размножаются, то есть в них непрерывно
происходит синтез ДНК;
 в раковых клетках нарушен механизм защитного иммунного ответа, а именно
происходит подавление интерфероновых механизмов. В результате этих
изменений клетки злокачественных опухолей становятся мишенями вирусов.[3]
Наиболее перспективные семейства вирусов.
Аденовирусы.На сегодняшний день описано 57 различных серотипов аденовирусов,
которые классифицированы на 7 подгрупп: от А до G. В то время как аденовирусы вызывают
инфекции обычного типа гриппа, они представляют собой одну из самых универсальных
платформ для лечения рака терапия. В частности, серотип 5 (группа С) наиболее часто
используются для создания на их основе онколитических вирусов.
Аденовирусы обладают способностью заражать клетки независимо от состояния их деления.
Инфекция опухолевых клеток инициируется прикреплением к рецепторам, расположенным
на поверхности опухолевых клеток. Это взаимодействие опосредуется различными
рецепторами в зависимости от серотипа вируса. Например, аденовирусы серотипа 5
преимущественно связываются с рецептором коксаки - и аденовируса CXADR.[4]
Вирус осовакцины.
Разработан модифицированный штамм вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. По
результатам исследования показано, что VV-GMCSF-Lact обладает высокой цитотоксической
активностью в отношении клеток
ряда иммортализованных и персонализированных культур глиобластомы человека. Индекс
торможения роста опухолей составил 89,5% и 83%, соответственно.[5]
Вирус герпеса.
Генетически модифицированный вирус простого герпеса I (HSV-1) лишён обеих
копий генаICP34.5. Благодаря данному изменению вирус утрачивает способность к
репликации в неделящихся или окончательно дифференцированных клетках. Следовательно,
раковые клетки становятся главными мишенями поражения. Такое изменения генома вируса
обеспечивает безопасность для здоровых клеток организма.[6]
Разработка препаратов.
В Китае в 2005 году был одобрен препарат «Онкорин» от компании Shanghai Sunway
Biotech на основе генетически модифицированного аденовируса (H101)[7]. Данный препарат
активно применяется для лечения различных видов рака, включая рак легких, рак печени,
желудка и др. Онколитический препарат, зарегистрированный в Латвии – RIGVIR, создан на
основе энтеровирусаштамма ECHO-7. RIGVIR в основном используется в терапии
онкологических заболеваний желудка, шейки матки,меланомы и др. В 2015 году FDAодобрил
применение американского препаратаtalimogene laherparepvec или T-VEC, созданный на
основе генетически модифицированного вируса простого герпеса I типа[8].
В Российской Федерации Российский в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» был
создан препарат – Канцеролизин, который представляет собой штамм Adel 2онколитического
аденовируса. Препарат предназначен для леченияплоскоклеточного рака головы и шеи,
резистентногок химио- и лучевой терапии, и неоперабельного рака поджелудочной
железы.[9]
Заключение.
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С каждым количество заболевших раком возрастает – это отражением недостаточной
эффективности существующих методов лечения.
Вирусы являются перспективными противоопухолевыми агентами по следующим
признакам:
• вирусы вызывают разрушение опухолевых клеток по средствам лизиса;
• вирусные белки могут быть токсичны для раковых клеток, например, аденовирусный
белок смерти;
• вирусы стимулируют активацию противоопухолевого иммунного ответа, так как
засчёт процесса представления вирусных антигенов презентируются также и опухолевые
антигены, что запускает иммунные процессы против опухолей;
• результаты многих исследований показали, что вирусная терапия опухолей
повышает восприимчивость злокачественной опухоли к радио- и химиотерапии.
На сегодняшний день многие препараты находятся на заключительных стадиях
испытания, что даёт нам надежду на победу над раком.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что онколитические
вирусы являются наиболее перспективным методом лечения онкологических заболеваний,
так как практически не оказывают вреда, по сравнению с другими методами лечения.
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Қазақстанда және өзге де мұнай өндіруші елдерде мұнай өнімдерін өндіру мен
тасымалдау экологиялық қолайсыздықтар туғызатыны бәрімізге мәлім. Әсіресе, мұнаймен
ластанған топырақ көлемі жоғары екпінмен артып келе жатыр. Сол себепті, мұнай
биоремедиациясына бағытталған әдістерді зерделеу өте өзекті.
Зерттеудің мақсаты: мұнай және мұнай өнімдерімен
биормедиациясына белсенді қатысатын микроорганизмдеді анықтау

ластанған

топырақ

Зерттеу объектілері: мұнайға төзімді өсімдіктердің ризопланасы
ризосферасынан алынған микроорганизмдердің аборигендік штаммдары

мен

Зерттеу әдістері: Мұнаймен ластанған топырақта өсімдіктердің 4 түрі: себілетін
жоңышқа (Mеdicago sativa), кәдімгі арпа (Hordéum vulgáre), майлы рапс (Brássica nápus) және
шөп қоспасы 50 күн ұзақтығында:
14 сағат жарық, 10 сағат қараңғы кезеңінде
өсірілді.Өсімдіктер күрекпен қазылып, оларды топырақтан алып тастағаннан кейін, артық
топырақ тазаланып, тамырлармен тығыз байланысты топырақ қана қалдырылды. Тамырмен
жалғасқан топырақ 100 мл стерильді суы бар колбаға орналастырылды. Егу 1:103, 1:104
шамасында жүргізілді. Ризопланадан микроорганиздерді бөліп алу мақсатында тамырлар 30
минут ішінде 100 мл стерильді су құйылған колбада тербелгіш (180 айн/мин) арқылы
жуылды. Содан кейін жуылған тамырлар колбадан пинцетпен алынып, стерильді Петри
ыдысында ұзындығы 3-5 см кесектерге кесілді. 500 мг орташа суспензия алынып, 1 минут
тұндырғаннан кейін тығыз қоректік ортаға егілді. Жұмыс барысы микроорганизмдердің
мұнайға толеранттылығын анықтаумен жалғасты. Ол үшін мұнай өнімі 30 мл/л және 50 мл/л
концентрацияларында көміртегі мен энергияның жалғыз көзі ретінде қолданылды.
Рапс ризопланасынан бөлінген R-RP116 изолятында мұнайды ыдыратудағы ең жоғары
пайызы байқалды, яғни 53,7±1,1% құрады. 16 (80%) изолят 40% - дан 50% - ға дейінгі
аралықтағы деструкция дәрежесін көрсетсе, микроорганизмдердің 33,3% -ы мұнайды 20% дан 40% - ға дейін ыдыратты. Мысалы, L-RP05 изолятының мұнайды ыдырату дәрежесі
23,3±0,9% құрады. Қалған 20% микроорганизмдерде белсенділік байқалмады.
Микроорганизмдер мұнайды ыдыратуда түрлі механизмдерді қолдануы мұнай
көмірсутектерінің деградациясына қатысатын ферменттердің, сондай-ақ бактериялардың
жасуша қабырғасын құрайтын липидтердің сапалық және сандық сипаттамаларына
байланысты болуы мүмкін. 50 мл мұнай қосылған ортадағы изоляттардың белсенділігі мұнай
концентрациясының жоғарылауына байланысты төмендегені байқалады. 30 изоляттың 11-і
(55%) 35% мұнайды ыдыратып, белсенділік танытты. 50 мл / л концентрациясында мұнай
тұтынудың жоғары деңгейі L-RP20 изолятында жүзеге асып, 38,1±1,9%-ды құрады, дәл осы
изолят 30 мл/л шамасында да жоғары көрсеткіштер көрсетті. Изоляттың 9-ы (45%) көміртекті
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25% - дан 35% - ға дейін азайтып, орташа нәтиже байқатты. Мұнайды жоғары дәрежеде
тұтынған тағы бір изолят
YA-RP24 штаммы. Сан тұрғысынан 13,1±2,6% шамасына ие
болды. Тағы да 2(10%) микроорганизм мұнайды аз дәрежеде ыдырату қаблеттілігін
байқатты.
Жұмыс соңында, ризопландағы микроорганизмдердің саны ризосфераға қарағанда
әлдеқайда жоғары екендігі анықталды. Таңдалған изоляттардың мұнай өнімін ыдырату
қабілетін зерттеу нәтижесінде белсенді деструктор –микроорганизмдер ретінде L-RP20 және
R-RP116 изоляттары қабылданды.
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The Aral Sea is situated in Central Asia, between the Southern part of Kazakhstan and
Northern Uzbekistan. Until to half of XX- century fourth largest saline lake, The region’s two major
rivers, fed by snowmelt and precipitation in faraway mountains, were used to grow cotton and other
crops. In 1960 Soviet government decided begin irrigation of cotton and rice in desert region and it
leads to decreasing water level of Aral basin. The region located on semi-arid and arid climate zones
and the mean annual precipitation level change in the mountainous zones between 600-800 mm in
the desert region vary approximately 80-150 mm, basicly distribute winter and spring [1].
The irrigated zones average annual water consumed has grow up to 12,000-14,000 m3 ha-1
(Nazirov, 2005).
Salinity of Syr-Darya and Amu-Darya varied 0.33 to 0.72 g L-1 and increased near to Aral
sea. Approximately 15% is used again for irrigation, 60% return flow of water and 25% to
evaporation depression. In result formed hundreds of water bodies without outflow water quality
decreased due to evaporation and high salinity water. According with latest evidence Shainberg and
Letey, (1984) areas of salt-affected soils fall under the sodic and saline-sodic category, which is
characterized by the presence of sodium ions (Na+), in result it is cause of degradation of ground led
to increasing of osmotic pressure in plants and death.
In this project we considered three main problems of Aral sea[2].
1) Increasing of water salinity 2)evaporation drainage water 3) salt-effected soils and
degradation
The Main targets of the acetylation or deacetylation in plants are N- terminal tail of lysine
such as H3 (K9, K14, K18, K23, and K27) and H4 (K5, K8, K12, K16, and K20). Over acetylation
level capable to loosen up chromatin that will be cause of start gene expression, while chromatin
compactification or gene repression in organism associated with hypoacetylation. According with
research work, HDAC and HAT play important role to response abiotic factors such as drought,
salinization and temperature. Basically , low level of gene expression level associated with high
abiotic stress, but in some types plants several genes activated which responsible for tolerance to
stress[3]. For instance : SGF29a gene responsible to salt tolerance and Mutations of SGF29a, a
subunits of GCN5-containing transcriptional coactivator complexes, display increased tolerance to
salt stress compared to wild type(Table 1). Overexpression of genes controlled by
acetylation/deacetylation of histone and in compare with wild type in transgenic species
hyperacetylation level more above than others[4,5].
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Acetylation of histone capable to regulate temperature in plants development. According
with recent works , cold stress in rice can inhibit four members of HATs , OsHAC701, OsHAC703,
OsHAC704, and OsHAG703[7].

Fig.1 Histone acetylation and Deacetylation. Histone acetylation of deacetylation takes
place with special enzymes as HAT or hDac and started at N-terminal tails. Beginning of gene
expression bind with 'open' chromatin structure, at that time gene repression associated with 'close'
chromatin structure.
In Aral sea region has inhabited 266 species of floras, basically they are halophytes and their
habitat areas decreased steadily due to degradation of soil and drought[8].
Naturally, halophytes adapted to drought and salinization , but changeable level of
salinization is upload to its antiporters function, which regulate Na+/K+ concentration with special
pumps or glands. Why we choose to use hyperactive HAT/HDAC genes, because several antiporter
worked only low or medium condition of salinization[9].
This project selected six species of trees (U. pumila150, M. alba 108, E. angistifolia 171, P.
euphratica 48, U. pumila52, E. angistifolia 53) rice and cotton species. In laboratory mutated genes,
which responsible activation of HAT in special sites (Table 1) .
eventually, this project promising for stabilization of Aral basin . The advantages of project
conclude that in selected plants be able to hyper transpiration ,the maximum seasonal ET of over
2,000 mm and it decrease value of evaporation of Syr-Darya and Amu- Darya water.
Hyperacetylation and activation of HDAC in special genes responsible to sensitive to salinization or
drought stress can support to resistant. After 5 year we can reduce approximately 3 % of water
which evaporated and restore 15% of land that unsuitable to irrigation[10].
Table -1 illustrated some types
stress in A. Thaliana
Genes
SGF29a
GCN5
ELP (2,4,6) mutant
OsHAC701,
OsHAC703,
OsHAG702,OsHAG703

of genes which responsible to avoidance or tolerance for abiotic
function
Salt tolerance
Increasing of Acetylation
Resistant to oxidative stress
Resistant to drought stress

organism
A.Thaliana
A.Thaliana
A.Thaliana
rice

Furthermore, analysis of the components of HAT/HDAC-containing protein complexes will
also be useful to reveal the molecular mechanisms of transcriptionalregulation mediated by histone
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acetylation/deacetylation in plants. In conclusion, acetylation or deacetylation is reversible process
in plants and able to control some genes which capable to regulate avoidance or tolerance of plants
for abiotic stress. Recent analysis represents mutation of HAT and hDac in A. Thaliana associated
with extreme condition as abiotic stress. Abiotic stresses such as salinization, extreme temperature
or drought stress could effect the expression of addition proteins in plants, it binded with gene
expression of special genome sites , which activated in stress. furthermore, in plants has alternative
way of the defense against to stress, however only some species of plants have glands or special
organs capable for it.
REFERENCES
[1] X. Liu, et al., Transcriptional repression by histone deacetylases in plants, Mol. Plant 7
(5) (2014) 764–772.
[2] L. Yuan, X. Liu, M. Luo, S. Yang, K. Wu, Involvement of histone modifications in plant
abiotic stress responses, J. Integr. Plant Biol. 55 (10) (2013) 892–901.
[3] W. Kim, et al., Histone acetyltransferase GCN5 interferes with the miRNA pathway in
Arabidopsis, Cell Res. 19 (7) (2009) 899–909.
[4] K. Zhang, V.V. Sridhar, J. Zhu, A. Kapoor, J.K. Zhu, Distinctive core histone
posttranslational modification patterns in Arabidopsis thaliana, PLoS One 2 (11) (2007) e1210.
[5] R. Marmorstein, S.Y. Roth, Histone acetyltransferases: function, structure, and catalysis,
Curr. Opin. Genet. Dev. 11 (2) (2001) 155–161.
[6] S.L. Berger, The complex language of chromatin regulation during transcription, Nature
447 (7143) (2007) 407–412.
[7] D. Latrasse, et al., The MYST histone acetyltransferases are essential for gametophyte
development in Arabidopsis, BMC Plant Biol. 8 (2008) 121.
[8] K. Wu, L. Tian, K. Malik, D. Brown, B. Miki, Functional analysis of HD2 histone
deacetylase homologues in Arabidopsis thaliana, Plant J. 22 (1) (2000) 19–27.
[9] M.J. Gao, et al., SCARECROW-LIKE15 interacts with HISTONE
DEACETYLASE19 and is essential for repressing the seed maturation programme, Nat.
Commun. 6 (2015) 7243.
[10] Z. Wang, et al., Arabidopsis paired amphipathic helix proteins SNL1 and SNL2
redundantly regulate primary seed dormancy via abscisic acid-ethylene antagonism mediated by
histone deacetylation, Plant Cell 25 (1) (2013) 149–166.
[11] H. Ryu, H. Cho, W. Bae, I. Hwang, Control of early seedling development by BES1/
TPL/HDA19-mediated epigenetic regulation of ABI3, Nat. Commun. 5 (2014) 4138.
.
УДК
ТОТЫҒУ СТРЕССІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ
Хусаинова Дана Сериковна
Нұр-Сұлтан қаласы
Ғылыми жетекші - Масалимов Жаксылык Каирбекович
Оттегінің белсенді формаларының
түзілу процестерін зерттеу өткен ғасырда
басталды. Бірінші зерттеу жұмысын жүргізген ғалымдар арасында Takahashi, Foyerand
Noctor, Scandalias, Asada болды. ОБФ жасушада және ағзаның қалыпты тіршілік ету
процесінде пайда болады[1].
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Өсімдіктердің қалыпты өсуі мен дамуы көбінесе қоршаған ортаның күйзелістерін
жеңу қабілетіне байланысты. Жоғары тұздылық, құрғақшылық, жарықтың жоғары деңгейі
және төмен немесе жоғары температура сияқты стресстік экологиялық жағдайлар бүкіл
әлемде егіннің үлкен шығынын тудырады. Барлық осы қолайсыз жағдайлардың ортақ белгісіөсімдік жасушасының әртүрлі жасушалық бөліктерінде оттегінің белсенді формаларын
өндіру. Сонымен қатар, митохондриялардағы төмен молекулалық субстраттардың тотығу
процестері және цитоплазмадағы және басқа да органеллалардағы ақуыздардың тотығу
процестері қалыпты жағдайларда жасушаның тотығу-тотықсыздану балансының бұзылуына
елеулі үлес қосады. Қалыпты жағдайда өсімдіктердегі ОБФ негізгі көздері фотосинтез және
фото тыныс алу процестері болып табылады[2].
Тотығу стрессі қоршаған орта факторларының кең спектрімен, соның ішінде
ультракүлгін стрессімен, қоздырғыштардың шабуылымен (жоғары сезімтал реакция),
гербицидтердің әсерімен және оттегінің жетіспеушілігімен байланысты. Өсімдік
жасушаларындағы оттегі стресс үш физиологиялық тұрғыдан ерекшеленеді: өтпелі гипоксия,
аноксия және реоксигенация. ОБФ-нан сутегі асқын тотығы (Н2О2) және супероксид (О2)
темірмен катализделген Фентон реакциясын қоса, бірқатар жасушалық реакцияларда, сондайақ липоксигеназа, пероксидаза, НАДФН-оксидаза және ксантиноксидаза сияқты түрлі
ферменттерде түзіледі. Бос радикалдардың зақымдалуына сезімтал негізгі жасушалық
компоненттер - липидтер (мембраналардағы қанықпаған май қышқылдарының асқын
тотығуы), ақуыздар (денатурация), көмірсулар және нуклеин қышқылдары. Гипоксиядан
туындаған тотығу стрессінің салдары тінге байланысты (яғни аноксияға төзімділік),
мембраналық қасиеттеріне, эндогенді антиоксиданттарға және антиоксидантты жүйеде
реакция тудыру қабілетіне байланысты болып келеді. ОБФ түзілуіне антиоксиданттық жүйе
кедергі келтіреді: төмен молекулалы антиоксиданттар (аскорбин қышқылы, глутатион,
токоферолдар), антиоксиданттардың түрлерін қалпына келтіретін ферменттер және SOD,
пероксидаза және каталаза сияқты өзара ОБФ-мен әрекеттесетін ферменттер. Өсімдік
тіндерінде көптеген фенолдық қосылыстар антиоксиданттар болып табылады: флавоноидтар,
таниндер және лигнин ізашарлары ОБФ сіңіргіштері ретінде жұмыс істей алады[3].
Оттегінің белсенді формалары (ОБФ) аэробты метаболизмнің жанама өнімі болып
табылады. Дәстүрлі түрде, ОБФ бірінші кезекте жасушалық құрылымдарды зақымдайтын
радикалдар ретінде қарастырылады. Радикалдар – құрамында жұптаспаған электрондар бар
атомдар немесе атомдар тобы. Радикалдар жоғары белсенді қосылыстар ретінде
ферменттердің жоқтығында жасушалық процестерге қатыса алады. Бұл қасиеттер сигналдық
каскадтарды белсендіруге өте қолайлы [4].
ОБФ-ға электрондардың оттек молекуласына ыдырауы немесе қосылуы кезінде
алынатын радикалдар жатады. Сонымен, оттегінің жұптаспаған электрондарының бірінің
ыдырауы О2 радиалының супероксиді катионының пайда болуына, ал қосымша электронның
қосылуы – О2- радикалының супероксиді анионының пайда болуына әкеледі. Тағы бір
электронның қосылуы цитозолда сутегі иондарымен иондалатын және жоғары молекулалық
қосылыс – сутегі пероксиді – Н2О2 құрайды, нәтижесінде ион О2 пероксидін береді. Н2О2
жасушаларында екі валентті темір және бір валентті мыс иондарының қатысуымен ыдырайды
да өте белсенді ОН радикалы гидроксидін құрады. (сурет – 1,2).
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Супероксидрадикал

пероксидрадикал

гидроксилрадикал

Сурет 1 - ОБФ түзілу схемасы

Сурет 2 - Фентон-Вейсс реакциясы .
Осылайша, супероксид радикалдарды реакцияға қабілетті қосылыстар мен басқада
радикалдардың ізашары ретінде қарастыруға болады. ОБФ түзілуін схема түрінде көрсетуге
болады: супероксид радикал (бір электрлік қалпына келтіру), сутегі пероксиді (екіэлектрлік
қалпына келтіру), гидроксил радикал (үшэлектрлік қалпына келтіру). ОБФ –ға озонда
жатады. Қазіргі уақытта супероксид радикал ОБФ белгілі бірдеңгейі жасушалық
қабырғаларды лигнификациялау, стрессорлық сигнал беру және иммундық жауапты
қалыптастыру үшін, қартаю процестері және жасушалардың бағдарламаланатын өлуі үшін
қажет деп саналады. Мысалы, Н2О2 фитогормонмен бірге абсцизқышқылы мен бірге
сағалардың ашылуын/жабылуынр еттеуге, кіріс кальцийлі каналдарды белсендіруге,
мембраналардың гипер поляризациясына қатысады.
Оттек атмосферасында организмдердің болуының жағымсыз салдары оның белсенді
формаларының (ОБФ) шамадан тыс пайда болуы болды, ол жасушалардағы тотығу стреске
әкеледі. Қазіргі уақытта тотығу стрессі өсімдіктерде де, жануарларда да физиологтармен,
биохимиктермен және молекулалық биологтармен қарқынды зерттелетін іргелі
проблемалардың бірі болды. PubMed электронды кітапханасындағы
жасушалардың
метаболизмінің бұзылуына және тіпті апоптозға әкеп соқтыратын жасушалардағы
макромолекулалар құрылымының зақымдалуымен ОБФ жоғары түзілуінің байланысына
арналған жарияланымдар саны, соңғы 2-3 жылда ғана ондаған мыңды құрайды.
Өсімдіктерде немесе жануарлар жасушаларында тотығу стресске арналған көптеген
шолуларда тотығу стресс дамуына және стресс кезінде антиоксидантты қорғаныс жүйесінің
жұмыс істеуіне басты назар аударылады, өйткені қалыпты жағдайларда ОБФ түзілуі және
антиоксидантты қорғаныс жүйесінің жұмыс істеуі тепе-теңдікте болады.
Қалыпты қоршаған орта жағдайында ОБФ молекулалары ешқандай зиян келтіре
алмайды, өйткені олар үнемі антиоксиданттық механизмдермен жұтылады[5]. Бірақ ОБФ
өндірісі мен оларды антиоксиданттармен сіңіру арасындағы тепе-теңдікті әр түрлі
биотикалық және абиотикалық стресс факторлары бұзады, мысалы, тұздылық, судың
жетіспеушілігі, ультракүлгін сәуле, ауыр металдар, экстремалды температура, қоректік
жетіспеушілік, пестицидтер және патогендік инфекция. Бұл бұзылулар ОБФ жасушаішілік
өндірісінің ұлғаюына әкеледі, ол жасуша компоненттерінің айтарлықтай зақымдалуына
әкелуі мүмкін (сурет-8). Өсімдік жасушаларының O₂ тұтынуының шамамен 2% - ы осы
жасушаларда ОБФ түзілуіне әкеледі деп хабарланды[6]. Бұл реактивті аралықтар өте улы
болып келіп, ақуыздар, ДНҚ және липидтер сияқты биомолекулаларға үлкен зиян келтіреді,
ақырында жасуша өліміне әкеледі.
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Липидтер - жасушаны сыртынан қаптайтын, плазмалық мембрананың негізгі
компоненттерінің бірі. Сонымен бірге, липидтердің тотығу зақымдануы липидтердің
пероксидациясияқты белгілі. Бұл процесс әр ағзада өтіп, стресстік жағдайларындағы
липидтердің зақымдану көрсеткіші ретінде қолданылады. Қазіргі кезде липидтердің асқын
тотығуы кезінде пайда болған өнімдер полиқанықпаған негіз қалаушылары болып танылады.
Мысалы, кетондар, MDA және т.б. Липидтердің асқын тотығуынан кейін жасушалық немесе
органеллалық мембраналарда тізбектік реакция орын алады, соның салдырынан тотығу
стрессі өсіп, биомолекулаларды, ақуыз бен ДНҚ-ны зақымдайтын, липид радикалдары
синтезделеді. Мембраналық липидтердегі ОБФ-тың негізгі екі зақым келтіретін нысандары
бұл екі көміртек атомдары арасындағы қос байланыс және глицерин мен май қышқылдары
арасындағы күрделі эфирлі байланыс. Плазмамембрананың маңызды компоненттері болып
табылатын линол және линолен қышқылдары сияқты полиқанықпаған май қышқылдары,
әсіресе ОБФ зақымдалуына аса сезімтал болып келеді. Олар липидті гидроперексиялардың
күрделі қоспаларын тудырады. Соның салдарынан түзілген липидтердің гидрототығы
әртүрлі реакцияға бейім формаларды түзеді. Мысалы., алкорадикалдар, альдегидтер,
алкандар, липидті эпоксидтер мен спирттер. Альдегидтердің ыдырау өнімдері ДНҚ мен
ақуыздармен конъюгаттар түзуі мүмкін. Осылайша, бастаманың бір эпизоды тізбекті реакция
нәтижесінде бірнеше пероксид молекулаларының пайда болуына әкеледі. Бұл PUFA
пероксидінің жоғарылауы мембраналардың аққыштығын азайтады, арттырады оның белгілі
бір арналар арқылы өтуі мүмкін материалдарға ағып кетуі мембраналық ақуыздардың екінші
реттік зақымдалуына әкеледі. Бірқатар зерттеулер әртүрлі абиотикалық стресстерге ұшыраған
өсімдіктерде ОБФ өндірісі нәтижесінде липидтердің асқын тотығуының жоғарылауы туралы
хабарлады
Өсімдік жасушасының ақуызында стресс жағдайында тікелей немесе жанама
өзгерістер болуы мүмкін. Ақуыздың белсенділігі нитрозилдену, карбонилдену,
глутатионилдеу, дисульфидті байланыстардың пайда болуы және т. б. сияқты
модификациялар нәтижесінде өзгереді. Ақуыз карбонилденуі көбінесе ақуыздың тотығу
күйін анықтау үшін индикатор ретінде қолданылады. Ақуыздың карбонилденуіне
аминқышқылдарының бүйір тізбегінің тікелей тотығуымен сипатталады (мысалы, пролин
мен аргинин γ-глутамил жартылай альдегидіне, лизин аминадипин жартылай альдегидіне
және треонин аминокетобутиратқа дейін)[7]. Ақуыз карбонилизациясы митохондрияда
хлоропласттар мен пероксисомалар сияқты басқа жасушалық органеллаларға қарағанда
жоғары болды, себебі митохондрия ОБФ шабуылының зақымдалуына неғұрлым сезімтал деп
болжайды.
Өсімдіктердің ядролық ДНҚ-сы гистондармен және басқа да ақуыздармен жақсы
қорғалған, бірақ митохондриялық және хлоропластикалық ДНҚ қорғаныс гистондарының
болмауынан, сондай-ақ олардың ОБФ генерация жүйесіне жақын болуына байланысты ОБФ
шабуылына сезімтал. ДНҚ бұл генетикалық материал болып табылады және ДНҚ-ның кезкелген зақымдануы оның кодтайтын ақуыздарының өзгеруіне әкелуі мүмкін, нәтижесінде
кодталған ақуыздардың істен шығуы мүмкін. ОБФ ДНҚ-ның дезоксирибоза қант қалдығын
тотықтыру арқылы немесе нуклеотид негіздерінің тізбегін өзгертіп, нуклеотидті
абстракциялау, пурин мен пиримидин негіздерінің қос байланыстарына реакция жасау
арқылы зақымдауы мүмкін. ОБФ шабуылының салдарынан дезоксирибоза қантының С-4 Hатомынан ОБФ-ны абстракциялау дезоксирибоза радикалының пайда болуына әкеледі, ол
ДНҚ-да бір тізбекті үзілістерді қалыптастыру үшін әрекет етеді. Негізгі тотығу
8-гидроксихинин, гидроксил метилмочевина, дегидро-20-дезоксигуанозин қоса алғанда,
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тимин, этиленгликоль және аденин сияқты әртүрлі зақымдалған өнімдердің пайда болуына
әкеледі. ОH• ең реактивті аралық болып табылады және ДНҚ молекуласының барлық
компоненттеріне зақым келтіреді. Ол
потенциальды түрде екі пуринді, пиримидин
негіздерін, дезоксирибоза қаңқасын зақымдауы мүмкін. ОЛ ДНҚ-мен немесе онымен
байланысты ақуыздармен әрекеттескен кезде ДНҚ ақуызының кросс-байланысын тудырады.
Бұл кросс-байланыстар өсімдік жасушасына қауіпті болуы мүмкін, егер олар репликация
немесе транскрипция сияқты маңызды жасушалық процестер басталғанға дейін қалпына
келтірілмесе[8].
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Abstract
This article demonstrates a surface method for obtaining bacterial cellulose based on the
Komagataeibacter xylinus C-3 strain. Various forms of BC were obtained, and as a result of
experiments, a correlation was revealed between the weight of bacterial cellulose and the time of its
cultivation.
Since BC can be used for immolization in the future, a study was carried out on the effect of
the age of BC films on the ability of their hydration. BC grown for 72 h had the greatest ability to
swell in water. The more free space between BC fibrils, the more water can penetrate and be
adsorbed on the material. Consequently, the difference in the capacity of water sorption can be
caused by differences in the arrangement of fibrils and porosity of different BC samples.
Introduction
Cellulose is the most widespread biopolymer on the earth's surface with an annual production
of 1.5 ∙ 1012 tons [1; 2], and most often it is obtained from plants [3]. In addition to plant cellulose
(PC), cellulose is also obtained through in vitro synthesis by fermentation, chemical synthesis from
glucose derivatives and biosynthesis by various microorganisms such as algae and fungi [2], as well
as various aerobic non-pathogenic bacteria of the genera Agrobacterium, Sarcina, Rhizobium and
Acetobacter [4; 5; 6]. While studying vinegar fermentation in 1886, Brown reported bacterial
cellulose (BC) as a white gelatinous film on the surface of a liquid medium, which had a thickness
of up to 25 mm. The microorganism responsible for this BC membrane (MBC) was named
Bacterium xylinum, which was later renamed Acetobacter xylinum (A. xylinum) and is now known
as Gluconacetobacter xylinus (G. xylinus) [7]. G. xylinus is the most widely used microorganism in
basic and applied research for the production of BC, due to its high productivity and ability to
consume various sugars and other compounds as carbon sources [8; 9]. G. xylinus, cultivated under
controlled conditions with suitable sources of nitrogen and carbon, produces highly porous BC
network structures in the form of sheets or films, depending on the cultivation approach [10; 11].
Beneficial properties associated with BC, such as exceptional mechanical characteristics,
stress-strain behavior, good light transmission, in situ formability, porosity, stability,
biocompatibility, low immunogenic potential and the ability to cell adhesion, migration and
proliferation [12; 13; 14 ; 15] make it a suitable biomaterial for tissue engineering applications. BC
is also used for artificial cartilage [16] bones [17] corneas and blood vessels [18; 19; 20], heart valve
prostheses [14], neurological surgery [19; 20], meniscus implantation [21], artificial skin restoration
and its tissues [22]; [15].
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Research methods
Obtaining a gel film of bacterial cellulose under surface cultivation conditions
For the production of cellulose used Komagataeibacter xylinus C-3. Initially, the strains were
cultured under stationary conditions for 7 days at 28 ° C using Hestrin-Schramm (HS) medium [25].
To obtain BC films of regular shape and equal diameter (0.5 cm), cellulose-producing
microorganisms were cultured under stationary conditions in a 24-well plate at 28 ° C.
BC films were collected after 3, 5, and 7 days of cultivation, , wiped, and weighed. Then BC
samples were purified by treatment with 0.1 M NaOH at 80 ° C for 30 minutes to remove bacterial
cells and medium components and sterilized at 121 ° C, 100 Pa for 15 minutes.
Results and discussion
Obtaining BC gel films under surface cultivation conditions
BC synthesized by acetic acid bacteria can be obtained by surface and submerged cultivation
of producer strains. Since the aim of this work was to study different methods of immobilization of
lactobacilli in a matrix of different BC forms, at the first stage it was necessary to obtain a stable and
durable BC film. For this, the producer strain Komagataeibacter xylinus C-3 was grown on HS
medium for 3-7 days. The finished film and the dynamics of cellulose synthesis are shown in Figure
1.

Figure 1. Dynamics of synthesis and BC gel-film obtained after 7-day surface cultivation of
the producer
To obtain BC films of the same size (in the form of disks), the culture of the producer strain
was incubated under stationary conditions in 24-well plates for 7 days (Figure 2).

А

B

C
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A - cellulose disks in a tablet; B - wet discs of bacterial cellulose; C - dry samples of cellulose
films
Figure 2. Disks of bacterial cellulose
The synthesized cellulose disks were removed from the culture medium, weighed, washed
with distilled water, and purified in 0.1 N. NaOH. Half of the cellulosic material was dried at 60 ° C,
while the rest, hydrated, samples were stored in a refrigerator.
One of the main tasks of this study was the selection of the BC variant as a carrier for
immobilization of Lactobacillus acidophilus cells. This required the determination of such properties
of the films as weight and swelling capacity. These properties could change for films obtained over
different periods of time. The point is that the duration of the synthesis of BC is considered one of
the important factors from the point of view of the quantity and quality of the material obtained [24].
As shown in Table 1, the weight of cellulose films increases with synthesis time.
Table 1.
Average weight (mg) of bacterial cellulose films obtained by static cultivation of the producer
Time of cultivation (hour)
72
120
168
с
b
Wet
840±4.02
880±2.02
930±4.02c
a
a
Dry
4.99±0.07
5.83±0.08
6.32±0.07a
Note: Values with different Roman superscripts indicate the level of significance of the
differences. (P <0,05): a, b, c - statistically significant differences between the weight of wet and
dry films.
Type of film

The mass of wet and dry BC membranes depended on the growth time and varied
significantly, regardless of the state of hydration. BC gel films are characterized by a high level of
hydration exceeding their own dry weight by more than a hundred times [25]. From a chemical point
of view, BC has a high degree of hydrophilicity and, therefore, is capable of absorbing a significant
amount of water molecules, whereas from a physical point of view, BC is a three-dimensional
network with a large number of pores [26]. Capillary forces within this network attract and retain
water molecules [23].
An important parameter for materials used in the immobilization process is their ability to
swell (hydrate) [27]. This is due to the fact that dry polymers can effectively swell and retain
enzymes inside the carrier [28]. Therefore, this study is aimed at assessing the possibility of using
BC in two different states, namely, on wet and dry membranes.
As shown in Figure 3, the ability of BC films to swell in water decreased with age i.e. was
determined by the timing of biosynthesis.
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Figure 3. Influence of the age of BC films on the ability of their hydration
BC grown for 72 h had the greatest ability to swell in water. As reported by several other
authors, the amount of water trapped in the cellulose framework depends on the strength of physical
adsorption on the fiber surface and the cohesion density of the reticular fibers [29; 30]. The more
free space between BC fibrils, the more water can penetrate and be adsorbed on the material.
Consequently, the difference in the capacity of water sorption can be caused by differences in the
arrangement of fibrils and porosity of different BC samples. BC density increases due to the
formation of more fibrils over time [31]. This, in turn, explains why the properties of BCs associated
with water absorption change with the duration of its biosynthesis.
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Religion as a concept of culture influences the consumers, their attitude of choosing food
products and particular food habits. In many societies, religion plays one of the most authoritative
roles in food choices. The influence of religion on food consumption depends on the religion itself
and on the extent to which people follow the teachings of their religion. Most religions prohibit
certain foods (for example, pork and meat that were not ritually killed in Judaism and Islam, pork
and beef in Hinduism and Buddhism) [1].
According to official statistics, there are over 10 million Muslims belonging to 26 national
groups in the Republic of Kazakhstan. Islam is one of the most widespread religions in the country.
The consumption of Halal products obtained with the help of Halal funds is an important
responsibility of Muslims. According to Islamic principles, every Muslim is obliged to follow the
norms and values as stipulated by the Qur'an and hadith, as best as possible in their daily life. But
still the food industry has somewhat ignored the Muslim consumer segment. [2].In appliance with
Islamic rules of all sources of food are allowed, except for some sources, including their products
and derivatives which are considered prohibited.
In the production of products "Halal" is only allowed to use raw materials and components
related to the "Halal". For the manufacture of components of animal origin should be used only
products of slaughter "Halal" animals and have been slaughtered in accordance with the standard. It
is not allowed to use the meat of prohibited animals, as well as their parts and organs. The
ingredients used for the manufacture of products "Halal", should not be made at the production
facilities, which are made from pork products or its derivatives. In the production of meat products it
is allowed to use natural casings made from "Halal" animal slaughter products which were subjected
to slaughter according the standard.
Manufacturers and sellers are obliged to carry out the processes of manufacture, storage,
transportation and sale in such a way that the products meet the requirements of certification
standards and regulatory documents of the Republic of Kazakhstan, the requirements for
organizations that manufacture products marked with the "Halal" sign. Sausages are characterized
by high nutritional value. The calorie content per 100 grams of sausage is approximately 170 to 600
kcal.
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Sausages are divided into the following types:
 by type of raw material - meat, offal, blood;
 by the type of shell - natural, artificial without a shell;
 by type of products - cooked sausages, sausages(frankfurter), small sausages (meatlug), meat
loaves;
 by the method of heat treatment - boiled, semi-smoked, smoked;
 by the pattern of the minced meat on the cut - structureless, structural.
The chemical composition of sausages depends on the type of raw material and the technology
of its production. They contain proteins (9-28%), fats (13-48%), minerals (2.4-6.6%), water (4072%)[3].
Nutritional value sausage products above the nutritional value of the feedstock, and most other
meat products, and this is due to the fact that the manufacture of sausages from the raw material is
removed less nutritionally valuable for tissue. The high nutritional value of sausage products is also
determined by the content of protein and extractive substances in them. The milk, cream, butter and
eggs added in the manufacture of these products not only increase their nutritional value, but also
significantly improve the taste. In the sausage production meat used all categories of density and in
any thermal state. However, preference is given to meat with a minimum fat content. High quality
sausages can be made only with the appropriate selection of meat obtained from animals of a certain
type, fatness and age. Beef is a binder for minced sausage. Lamb is used for the production of
sausages in limited quantities, as it has a specific smell and taste. Preference is given to meat with a
minimum content of fat tissue and good water-holding capacity (3-4% fat and at least 20% protein)
[4].
Raw meat usually has a pinkish-red color, soft texture, low odor, high juiciness. If out of it to
cook soup, the same piece of meat will become gray, loses water, becomes dry and even tough, will
have a neutral taste and smell. But the sausage always has a pink or red color of different shades, a
delicate taste and a pleasant smell, sufficient juiciness and a beautiful cut pattern, although sausage
is also boiled meat.
The point is that during preparation of sausages provided important stage of processing as a
salting of raw-stuff. The brine includes not only the addition of table salt to the meat, but also the
introduction of other curing agents (sodium nitrite, sugar, ascorbic acid and others) that stabilize or
improve the natural color of raw meat, participate in the formation of the necessary smell and taste,
and affect a number of other properties of raw [5].
Usually sausage technology usually includes the following operations: sorting raw meat
according to the scheme, cutting carcasses, deboning cuts, trimming boneless meat, chopping,
salting, ripening (aging in salting); preparation of ingredients, additives, spice materials; preparation
of minced meat, preparation of casings, filling of casings with minced meat; heat treatment,
packaging, labeling, storage, product acceptance [6].
According to the goals and objectives of our research we have optimized the recipe for semismoked sausages, given in data GOST 31785-2012 "Smoked sausages. Technical conditions" for the
traditional food of the Muslim population of the city in compliance with the requirements of "Halal"
products.
The relevance of the work is the use of raw meat, such as lamb with the addition of horse fat
to increase the nutritive organoleptic properties. Lamb is an affordable raw material for the Pavlodar
region and corresponds to the canons of Halal products. The technological scheme for the
production of semi-smoked sausage "Halal" of the first grade is shown in

I.Preparation of raw materials
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Lamb trimmed 1 grade

Chilled raw materials with a temperature in the thickness of
the muscles of 0 - 4 ° C or thawed with a temperature of at

Table
salt
figure.

Sodium nitrite

Spice mix

Before the salting, raw materials are crushed into pieces or on
a top to the state of minced meat. Meat is salted by adding 3
kg of table salt per 100 kg of raw materials, kept at a
temperature of 3 ± 1 ° C in pieces - up to 3 days, finely
ground - 12-24 hours, meal -1-2 days. Sodium nitrite is added
during salting (7.5 g per 100 kg of raw materials in the form
of a 2.5 percent solution).
III. Preparation of minced meat

The beef is loaded into a mixer, mixed for 3-4 minutes, adding
a pre-hydrated milk protein-carbohydrate concentrate in a 1: 1
ratio and spices.At the final stage, solid vegetable fat is added
in small portions to evenly distribute it over the entire mass of
minced meat. The temperature of the minced meat at the end
of its preparation, which takes 6 -8 minutes, should not exceed
112 ° С.

IV. Stuffing minced meat

Naturalcasings

The time interval from the end of the minced meat
preparation to the beginning of filling the casings should
not exceed 6 hours. The minced meat casings are filled
with hydraulic and vacuum syringes.

V.Sediment
The formed loaves are hung on the frames and subjected
to sediment for 24 hours at 4 - 8 ° C.
VI. Heattreatment
After cooking, the sausage is cooled for 2 - 3 hours at a
Fry for 40 - 60 minutes at 90 ± 10 ° C, steam cook in steam
temperature not exceeding 20 ° С and then smoked in
cooking chambers at 80 ± 5 ° C. Cook the sausage until the
smoking or roasting chambers at 43 ± 7 ° С for 12-24
temperature in the center of the loaf rises to 71 ± 1 ° C.
hours.
Cooking time 40 - 60 min.
VII. Packaging
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Sausages are packed in rooms equipped with exhaust
ventilation, at an air temperature of at least 8 and not
higher than 12 ° C, relative humidity 75 - 85%.

Figure 1 - Technological scheme for the production of semi-smoked sausage "Halal"
The semi-smoked sausage recipe was optimized based on the properties of the constituent
components and the quality indicators of the finished product. Protein-carbohydrate composition
will increase the biological value of the product. The recipe for semi-smoked sausage of the first
grade of the “Halal” sausage of the first grade is presented in table 1.
Table 1 - Recipe for semi-smoked sausage "Halal" of the first grade
Raw materials and supplies

Kg of raw materials per 100 kg of
unsalted meat raw materials

Lamb trimmed 1 grade
Milk protein-carbohydrate composition
Water for hydration of the drug
Horse fat

65
4,5
4,5
26
Spices and materials g / 100 kg
unsalted raw materials
Table salt
2800
Sodium nitrite
7,5
A mixture of spices: ground black pepper, ground
120
allspice, nutmeg, dried garlic
The complex of indicators that determine the consumer value of sausages includes
organoleptic characteristics. Organoleptic analysis data indicate higher values of these indicators for
sausages of the Halal category.
Table 2 - Organoleptic evaluation of sausage
Indicators
Semi-smoked
Control
Experience
Appearance

4,3

4,4

Colour

4,0

4,6

Smell

4,4

4,6

Consistency

4,6

4,5

Taste

4,5

4,6

Juiciness

4,2

4,4

Overall score

4,3

4,5

Error

±0,1

±0,1

The studies allow us to conclude that the use of milk protein-carbohydrate complex with the
drug in animal fats provides a competitive Halal meat products to ensure cost-effectiveness in their
implementation in the manufacturing process. According to studies developed sausages meet the
standards of quality of the finished product category "Halal".
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жаратылыстану факультетінің
магистранты
Ғылыми жетекші - Сарсенбаев Канат Нуруллаевич
Аннотация. Тұздану - бұл өсімдіктердің физиологиялық процестерінің теңгерімсіздігіне
әкелетін абиотикалық стресстің бірі, сонымен қатар негізінен жартылай құрғақ және өсіп келе
жатқан жерлерде картоптың өсуіне және шығымдылығына әсер етеді. Жасушаларда Na және
Cl иондарының жиналуы өте улы, өсімдіктердің барлық механизмдері мен ферментативті
әрекеттеріне әсер етуі мүмкін. In vitro жасуша өсіру метаболикалық реакциялар мен
заттардың өзгеру тізбегін талдауға және тұзға төзімділікпен байланысты ең маңыздыларын
анықтауға және оларды тұзға төзімді формалар мен түрлерді таңдау үшін сынақ белгілері
ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Өсімдіктің толық өсуі мен дамуы үшін температура факторының белгілі шектеулері бар.
Сондықтан жоғары температураға төзімді өсімдіктердің болуы республикада ұтымды және
тиімді шаруашылық жүргізудің басты шарты болып табылады, осыған байланысты зерттеу
ауылшаруашылық дақылдарының жоғары температураға төзімділігі механизмдерін басқару
жолдарын іздеуге бағытталған .
Зерттеудің негізгі мақсаты - in vitro скринингін қолдана отырып, картоп сорттарының тұз
стрессіне төзімділігінің өзгергіштігін анықтау; жоғары температураға төзімді картоп түрлерін
алу.
Түйінді сөздер: биотехнология, in vitro,стресс, температура, скрининг, регенерант.
Кіріспе. Өсімдіктердің тұздылығына төзімділігін арттыру бағытындағы бағыттардың бірі табиғи генетикалық механизмдерді қолдану, яғни өсімдіктердің ең төзімді түрлерін таңдау
болып табылады. Тұз факторына іріктеу физиологиялық және биохимиялық белгілерді
іздеумен және солардың негізінде сынақ белгілерін дамытумен байланысты екенін ескеру
керек, бұл қысқа мерзімде тұзға төзімді формаларды таңдауға мүмкіндік береді. Тұздылық
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тұзға төзімді және тұзға сезімтал өсімдіктердің өсу процестерінің жылдам тежелуіне әкеледі.
Олардың өсу қарқыны бойынша айырмашылықтарын тұздану басталғаннан кейін бірнеше
аптадан кейін ғана анықтауға болады, өйткені стресстің алғашқы сатысында осмостық шок
байқалады және біраз уақыттан кейін ғана иондардың уытты әсеріне қарсы өсімдік өзінің
қорғаныс механизмдерін көрсетеді. Қазіргі уақытта өсім реакциясы бойынша өсімдіктердің
тұзға төзімділігінің стандартты бағасы бар, бұл көп күш пен өсіру алаңдарын қажет етеді,
сонымен бірге көп уақыт алады. Сонымен қатар, өсу реакциясын бағалау кезінде тұзға
төзімділік белгілерінің пайда болуы туралы қолда бар әр түрлі мәліметтер бір мағыналы емес.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты жаңа, инновациялық тәсілдерді, атап айтқанда
биотехнологиялық әдістерді, атап айтқанда, өсірілетін өсімдік жасушаларының in vitro әдісін
іздеу және дамыту Қазақстан Республикасы үшін өзекті және перспективалы болып
табылады.
In vitro клеткалық дақылдау әдісін қолдану өсімдіктердің тұздану жағдайында реакциясын
зерттеуге және олардың ішіндегі ең маңыздыларын тұзға төзімді формалар мен түрленрін
таңдау кезінде сынақ белгілері ретінде одан әрі пайдалану үшін анықтауға мүмкіндік
береді. [1]
Географиялық орналасуына байланысты Қазақстан ыстық климаты бар ел болып
табылады және территориясының көп бөлігі ауа температурасының жоғарылығымен
сипатталады. Өсімдіктердің толық өсуі мен дамуы үшін температуралық фактордың белгілі
шектеулері бар.
Демек, жоғары температураға төзімді өсімдіктердің болуы республикада ұтымды және
тиімді шаруашылық жүргізудің басты шарты болып табылады, осыған байланысты
ғалымдардың зерттеулері ауылшаруашылық дақылдарының жоғары температураға
төзімділігі тетіктерін басқару жолдарын іздеуге бағытталған.[2]
Материалдар және зерттеу әдістері. Тұз стрессіне скрининг жүргізу үшін
экстракорпоральды өсімдіктер қолданылды, олар MС (Мурасиге Скуга) қоректік ортаға
натрий хлоридімен (NaCl) қосылып, селективті агент ретінде концентрацияда ауыстырылды:
0,5%, 1%, 1,5%. Натрий хлориді қоспай ортада өсірілген өсімдіктер бақылау қызметін
атқарды. Өсірудің 5-6 аптасынан кейін тіршілік ету коэффициенті, өсімдіктің биіктігі, тамыр
ұзындығы және бір өсімдікке келетін тамыр саны анықталды.
Әрі қарай зерттеу және таңдау үшін жасуша дақылын қолданатын өсімдіктер регенеранттар алу әдісі жасалынды. Ол үшін картоптың сабақ және жапырақтар кесінділерін
МС (Мурасиге Скуга: сахароз – 3 %, агар-агар – 7 %, казеин – 0,5 %, α-НУК – 5 мг/л и 6-БАП2 мг/л ) ортасына отырғызылды.
Пайда болған бастапқы каллустар бөлініп, сол ортаның бетіне шығарылды және 24 сағат
370С, 410С, 450С және 470С температурасында ұстады. [3]
Зерттеу нәтижелерін талқылау. Тұздың жоғары концентрациясына төзімді картоп
генотиптерін таңдау бойынша зерттеулер барысында біз in vitro жағдайында әртүрлі картоп
клонының будандарының тұзға төзімділігі үшін скрининг әдісін жасадық.
Іn vitro жағдайында алдын-ала сұрыптау және картоп будандарын бағалау үшін
физиологиялық сынақ белгілері ретінде тіршілік ету деңгейі, өсімдіктің биіктігі және тамыр
түзілуі сияқты параметрлерді қолдану жеткілікті, бұл өсімдіктерді таңдау уақытын едәуір
қысқартады. [4]
Біз жүргізген тәжірибелер көрсеткендей, 1.5% тұздың (NaСl) концентрациясы in vitro
картоп гибридтерінің көпшілігін өлімге әкеледі, ал өсіру ортасындағы 1% NaCl
концентрациясы шекаралық шегі болып табылады және өсімдіктердің тұзға төзімділігін одан
әрі бағалауды дәл осы 1% концентрацияны қолдана отырып жүргізуге болады.
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Далалық жағдайда картоптың in vitro клон-гибридтерінен алынған сынақ зертханалық
жағдайда тұздануға төзімді клондардың тұз концентрациясы жоғарылаған топырақта
өсіргенде де төзімді болатындығын көрсетті.
1-кесте. Каллустардың өсуіне жоғары температураның әсері
Нұсқа
Каллус диаметрі, мм Каллус диаметрі, %
Бақылау, 37°С
10,1±0,24
100
41°С
8,9±0,27
88,2
45°С
6,0±0,18
59,4
47°С
3,2±0,13
31,7

Түсі
Сұр-жасыл
Ашық жасыл
Ақ-сары
Күңгірт-жасыл

+37°С және +41°С температура әсерінде каллустар тығыз консистенция болып табылады,
сұр-жасыл және ашық жасыл түсті болды. +45° және +47° кезінде пайда болған каллустар
ұсақ глобулярлық құрылымдардан тұрды, сары-қара түсті болды, диаметрі +22 және +23°С
температурада пайда болған каллустарға қарағанда шамамен үш есе аз.
370Снұсқасында каллус мөлшерінің ұлғаюы байқалды, 410Стемпературада каллустың өсуі де
байқалды, 450С кезінде өсу қарқыны төмендеді, ал 470С нұсқасында өсудің толық кідірісі
байқалды.
Алған деректер каллус культураларын пайдалану негізінде in vitro жоғары температураға
төзімділікке арналған іріктеуде белгілі бір жетістіктер туралы ақпарат. Бүкіл өсімдік пен
каллус дақылдары деңгейіндегі температуралық стресстің өлшенген әсері ұйымдастырылмаған
пролиферация деңгейіндегі температура стрессіне картоптың жоғары температураға төзімді
желілерін анықтауға мүмкіндік береді.
Жоғары температураға төзімді регенерантты өсімдіктер бірқатар морфо-физиологиялық
сипаттамалары мен дақыл құрылымында айтарлықтай айырмашылықтарға ие. Олардың
арасында өнімділігі жоғары және төмен түрлер бар. Кейбір түрлер перспективалы оларды
тұқымдық картоп алу үшін бастапқы тұқым шаруашылығында қолдануға болады.
Қорытынды. Тұз стрессі өсімдіктердің морфологиялық және физиологиялық
реакцияларына, соның ішінде фотосинтез жолдарына әсер етеді. Картоп сорттарын in vitro
скрининг - бұл жыл сайын зертханада жасауға болатын ең мақсатты және қысқа мерзімді
тәжірибе. Каллус дақылдары мен in vitro бүкіл өсімдіктерді қолдана отырып, жоғары
температураға төзімділік үшін картоп өсімдіктерін селективті таңдау перспективалы болып
табылады және оны қоршаған орта факторларына бейімделген түрлері мен картоп сорттарын
алу үшін пайдалануға болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
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растений.- Киев: Наукова думка, 1982.
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ТҮРЛІ ҚЫШҚЫЛДЫ СҮТ ӨНІМДЕРІНЕН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН СҮТҚЫШҚЫЛДЫ
БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ АНТАГОНИСТІК ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Имамұратова Нұргүл Имамұратқызы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
nurgul.imamuratova@mail.ru
Ғылыми жетекшісі- Турпанова Рауза Масгутовна
Қазіргі таңдағы қоршаған ортаның жаһандық ластануына, химиотерапиялық
препараттарды кеңінен қолдануға байланысты бұл үдерістер адам ағзасының ас қорыту және
иммундық
жүйелерінің
патологиясына,
патогенді
және
шартты
патогенді
микроорганизмдерге төзімділіктің төмендеуіне әкелетінін байқатып отыр. Сондықтан қазіргі
кезде дисбактериозбен күрес неғұрлым өзекті болып отыр, ал қалыпты микрофлораны
қалпына келтіру үшін әр түрлі қышқылды сүт өнімдерінен алынған биоөнімдерді әзірлеу
халықтың денсаулығын арттырудың тиімді жолдарының бірі ретінде қарастырылады.
Пробиотикалық дақылдардың антагонистік белсенділігі әр түрлі перспективті
пробиотикалық препараттар жасауда көптеген тиімді мүмкіншіліктер сыйлайды.Қазіргі
уақытта сүт қышқылды бактериялардың антимикробтық қасиеттері мен себептерін зерттеу
көптеген зерттеушілердің назарын аударып отыр. Пробиотиктер құрамындағымикроағзалар
көмегімен қоздырғыштарды тежеуге әсер ететін штаммдар, әр түрлі патогенді
микроағзаларға қарсы әсерімен ерекшеленетін антибиотиктер анықталды.
Зерттеу жұмысының мақсаты-әр түрлі сүт өнімдерінен сүтқышқылды бактерияларды
бөліп алып, олардың антагонистік қасиеттерін анықтау.
Лактобактерияларды өсіру және олардың қасиеттерін зерттеу үшін төмендегі орталар
пайдаланылды:
МРС-1; показн МРС-2; МРС-4; кафедр МРС-5 (HiMedia); бактериям майсыздандырылған сүт, (отсроченгОМ); казеинашытқы ортасы (lactobilusКДС), сәбізді орта (МКС)
Лактобациллалардың антагонистік белсенділігін анықтау үшін тест-штамдарды
дайындау кезінде ет-пептонды сорпа (МПБ) және ет-пептонды агар (МПА) қолданылды.
Зерттеу объектілері ретінде әр түрлі сүт өнімдері алынды. Оның ішінде: қаймақ, шұбат,
қымыз, сүзбе, сүт, ряженка.Осы сүт өнімдерінен 12 түрлі штамм бөлініп алынды және
әрбіреуіне атаулар берілді: M-3, N-1, D-1, S-2, D-2, DN-1, DN-2, M-1, M-2, N-2, N-3, K-2, A-1.
Антагонистік белсенділікті анықтау үшін қосымша 21 тест-штамм, кейіндетілген
антагонизм және бірлесіп дақылдау әдістеріқолданылды.Антагонистік белсенділік 3 дәреже
бойынша бағаланды: нөлдік – өсу 10 мм – ге дейінгі аймақтың ені кезінде; орташа – 11-25 мм;
жоғары-25 мм және одан жоғары деп есептелінді.
Зерттелген лактобактерия штаммдары нысана-организмдердің өсуін тежеу қабілеті
бойынша айқын айырмашылықтарды көрсетті. Staphylococcus aureus-қа қатысты ең жоғары
тежеуші қасиетті DN-2( 20±0,37), DN-1(20±0,27), К-2(16 ±0,42) , N-1(14± 0,53) , N-3(14±0,36),
М-3(13 ±0,27) штамдары көрсетті. Фекальды стрептококк және Sarcina luteaқатысты жоғары
белсенділікті D-1(2 ±0,15),М-3(13±0,27), DN-1(19±0,12), Enterobacteriaceae туысының
штаммдарын DN-1(22 ± 0,56), S-1(20 ± 0,31), N-1(23 ± 0,37), N-2 (21± 0,23), К-2(17 ± 0,83),
DN-2(15 ± 0,26), штаммдары көрсетті.Candida albicans штамына қатысты қарсы жоғары
белсенділік көрсеткен DN-1 (11±0,9) және DN-2 (10±0,17)штамдары.
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Антагонистік белсенділігі бойынша таңдалып алынған микроорганизмдер
адам
ішегінің қалыпты микрофлорасын қалпына келтіру үшін құрастырылатын препараттардың
негізі болып табылады. Сонымен қатар, ұйытқылар жасауға, әр түрлі перспективті
пробиотикалық препараттар жасауға ұсынылады.
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Жидек дақылдары бау-бақша шаруашылығында маңызды рөл атқарады. Оңтүстік,
Оңтүстік-шығыс және Шығыс Қазақстанның агроклиматтық жағдайлары жеміс-жидек
дақылдарының дамуына қолайлы. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің негізгі аудандары
республиканың үш оңтүстік облысында шоғырланған: Оңтүстік Қазақстан облысында – 48%,
Алматы облысында – 35%, Жамбыл облысында – 7% [1].
2015 жылы жемістер мен жидектердің жалпы өндірісі 280,3 мың тоннаны құрады,бұл
республика халқының қажеттіліктерін тек 54%-ға қанағаттандыруға мүмкіндік береді[2].Бұл
статистика республикадағы жеміс-жидектер өндірісінің тапшылығын көрсетеді, ол
импорттық өнімдермен толықтырылады. Қазіргі кезде Қазақстандағы жалпы жеміс-жидек
нарығының жартысынан көбі басқа елдерден (Орталық Азия мемлекеттері, Ресей, Иран және
Қытай) алынады. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің жалпы өндірісінің өсуі отырғызу
алқабын кеңейту арқылы ғана емес, сонымен қатар дұрыс сорттық саясат, түрлер мен
сорттардың ғылыми негізделген таралуы, заманауи технологиялар, қаржылық және
техникалық қамтамасыз ету негізінде жүзеге асырылуы керек[2, 3].
Құлпынай әлемнің 60 елінде өсіріледі. Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, суыққа
төзімділік шектеуші белгі болып табылмайтын: Голландия, Италия, АҚШ(Калифорния,
Флорида), Польша, Жапонияда құлпынай плантацияларының жоғары өнімділігі байқалады.
Бұл елдердің үлесіне әлемдік жидек өндірісінің 70% - ы тиесілі, ол 2,37 млн. т. құрайды [4,5].
Бақша құлпынайы – біздің елімізде танымал дақыл, бұл оның биологиялық
ерекшеліктеріне, емдік қасиеттеріне, тағамдық құндылығы және экономикалық тиімділігіне
байланысты. Қарқынды агротехниканы және сорттарды дұрыс таңдаған жағдайда,
құлпынайдың пайдалылық деңгейі жүз пайыздан асып кетуі мүмкін. Сондықтан, қазіргі
уақытта жидек дақылдарының, соның ішінде құлпынайдыңассортиментін кеңейту және
өнімділігін арттыру мәселесі өте маңызды.
Қазіргі кезеңде ең өзекті бағыт экологиялық бейімделген, саңырауқұлақ ауруларына
төзімді сорттарды өсіру болып табылады. Жемістердің көп рет (2-3 рет өнім беретін) немесе
бір уақытта пісетін сорттар бағаланады, олар өндірушіге өнімді жинауды, мұздатуды, өңдеуді
және өткізуді уақытында ұйымдастыруға мүмкіндік береді [6].
Бақша құлпынайын (Fragaria × ananassa Duch.) өсірудің дәстүрлі әдісі мұртшалары
арқылы өсіру болып табылады. Бірақ бұл әдіс тиімсіз, өйткені құлпынайдың табиғи көбеюі
кезінде жемістерге аурулар мен инфекциялар жұғып, бұл алынатын өнімнің сапасын
төмендетеді. Сондықтан бақша құлпынайын өндірістік тұрғыдан өсіру үшін микроклональды
көбейту барынша тиімді өсіру тәсілі болып табылады [7].
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Микроклональды көбейту – бұл өсімдіктердің сирек кездесетін, генетикалық ерекше
формаларын, ауылшаруашылық және сәндік дақылдардың құнды сорттарын көбейтудің
жоғары тиімді технологиясы [8].
Бұл тәсілдің артықшылықтары – жақсартылған отырғызу материалын алу; қайта
өсірілуі қиын формалардың вегетативті тұқымын тез көбейту; генетикалық тұрғыдан біртекті
материал алу; маусым мен климаттық жағдайларға қарамастан, жыл бойы өсіру;
полиплоидтік деңгейде жұмыс істеу; in vitro материалының ұзақ уақыт бойы сақталуы [9].
Нидерланды, АҚШ, Үндістан, Италия, Израиль, Польша және басқа елдер көшет
шаруашылығы тәжірибесінде микроклональды көбейтуді кеңінен қолданады. Негізінен бұл
перспективалық технология сәндік, жеміс, орман және көкөніс дақылдарын өсіруге
бағытталған. Дәл осы әдіспен АҚШ-та көптеген коммерциялық кәсіпорындарсәндік, көкөніс,
дала, жеміс және орман дақылдарының отырғызу материалын алады, Голландия – гүл
өсімдіктерін, ал Италия – алма, қара өрік және шабдалы ағаштарының өндіреді. Ұлпа
дақылының әдістері Италияның ірі көшет фирмаларында, Германия, Франция,
Ұлыбританияфермаларындақұлпынаймен жеміс-жидек дақылдарының
жақсартылған
отырғызу материалын өндіру және көбейту технологиясына енгізілген [10].
Қазақстанда өсімдіктерді микроклональды көбейту бойынша да қарқынды жұмыс
жүргізілуде: жаңа сорттарды шығаруға бағытталған селекциялық бағдарламаларға қосу үшін
бидайдың, арпаның, рапстың, күріштің шаруашылық тұрғыдан құнды белгілері бар
перспективалық сорттары жасалуда. 2009–2011 жылдар аралығында Биология және
биотехнология институтында микроклональды көбейту арқылы пробиркада (in vitro)
аппорттың «жаңа өсімдігі» алынды[11].Жасушалар мен тіндерді культивациялау әдістері
негізінде Ұлттық биотехнология орталығында ақ терек, Болле терегі және Недзвецкий алма
ағашының микроклональды көбею технологиялары әзірленді [12, 13].
Микроклональды өсіп-өну кезінде түрлердің әртүрлілігін сақтау үшін сомаклональды
вариациялардың пайда болу қаупін барынша азайту қажет, ол үшін оңтайлы in vitro
жағдайларын таңдау қажет. Генетикалық тұрақтылықты сақтау үшін эксплант ретінде
өсімдіктердің вегетативті органдарының апекстерін пайдаланған дұрыс.
Зерттеудің мақсаты микроклональды көбейту және сауықтырылған отырғызу
материалын алу үшін бақша құлпынайының (Fragaria × ananassa Duch.) коммерциялық
сорттарын in vitro мәдениетіне енгізу.
Материалдар мен әдістер
Бастапқы материал ретінде біз коммерциялық сорттар: «Клери», «Квики», «Альбион»
құлпынайларыныңтүрі өзгерген өркен – столондарынқолдандық.
Клери (Clery) – бұл ерте пісуімен ерекшеленетін итальяндық сорт. Ерте пісетін
итальяндық Квики (Quicky)– ең танымал жаңа өнімдердің бірі. Сорттың айрықша ерекшелігі
– әртүрлі климаттық жағдайларға тамаша бейімделуі. Альбион (Albion)– Калифорнияда
шығарылған бейтарап жарық күннің (БЖК) американдық сорты. Құлпынайдың көптеген
ауруларына төзімді.
Апекстер вироидтардан және басқа да өсімдік патогендерінен босатылатындықтан,
эксплант ретінде апикальды меристеманы (апексты) қолдану тиімді екені белгілі. Осылайша,
эксплант ретінде жас өркен түйіндерінен оқшауланған апекс таңдалды [14].
Өсімдік материалы екі кезеңде зарарсыздандырылды.Зарарсыздандырудың бірінші
кезеңінде түйіндер магниттік араластырғышта кір жуғыш ұнтақ ерітіндісінде жуылды. Бұл
процедура сыртқы шаң мен кірді толық тазартқанға дейін қайталанды. Содан кейін түйіндер
30 минут бойы ағын сумен жуып-шайылды. Осыдан кейін, өскіндерді қоректік ортадағы
полифенольды қосылыстардың шығуын азайту үшін аскорбин және гибберелль
қышқылының ерітіндісіне (1:1) 4 минут орналастырылды.
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Екінші кезеңде экспланттарды зарарсыздандыру тиімділігі үшін детергенттің (сутегі
асқын тотығы (H2O2)) концентрациясымен ерекшеленген,стерильдіжағдайда өткізілген
зарарсыздандырудың 5 нұсқасы зерттелді: 1% H2O2, 2% H2O2, 4% H2O2, 6% H2O2, 8% H2O2,
барлық нұсқалардың экспозиция уақыты 2 минутты құрады. Әр нұсқада детергенттің әсері 10
эксплантта зерттелді.
Сутегі асқын тотығы детергент ретінде таңдалды, себебі ол өсімдік ұлпаларына
жұмсақ әрі сумен тез шайылады. Зарарсыздандырудан кейін экспланттарды үш рет
зарарсыздандырылған дистилденген сумен жуып, апекстің тиімді инициациясын зерттеу
үшін әртүрлі өсу реттегіштерін қосып, MS ортасына орналастырды. Өсу реттегіші ретінде
синтетикалық цитокининдер класына жататын 6-бензиламинопурин және тидиазурон
пайдаланылды. Олардыңқызметі жасушалардың бөлінуі мен органдардың түзілуін бастау
болып табылады. Синтетикалық цитокининдер табиғи цитокининдерге қарағанда,
тұрақтылығына байланысты таңдалды [15]. Әр түрлі концентрациялардың нұсқалары
зерттелді: 1) БАП – 0,2 мг/л; 2) БАП – 0,5 мг/л; 3) ТДЗ – 0,2 мг/л; 4) ТДЗ – 0,5 мг/л.
Детергент эпидермистің терең қабаттарына ену үшін алдын ала зарарсыздандырылған,
ламинарлық бокста жуылған бүршіктер 70% этил спиртінде бірнеше секунд ұсталды. Осыдан
кейін сутегі асқын тотығымен өңдеу жүргізілді. Зарарсыздандырудан кейін экспланттарды
үш рет зарарсыздандырылған дистилденген сумен жуып, MS ортаға орналастырды;
регенерация үшін 3% сахароза және 0,7% агар қосылды [16]. Негізгі өскінге
регенерацияланған экспланттардың пайызы бойынша деректер алынып, сондай-ақ ұлпалар
некрозының болуы және экспланттардың инфекциялану пайызы да белгіленді.
Зарарсыздандырудан кейін келесі кезең – меристемалар жоғарыда аталған өсу
реттегіштерінің цитокинин қосылған MS ортаға отырғызылды. Апекстің негізгі өскінге
регенерация деңгейін бағалау үшін өскіндерді кейінгі көбейтуге арналған даму уақыты
негізінде бағалау жүргізілді.
Бақша құлпынайын микроклональды өсіп-өну технологиясын жасау бойынша
жүргізілген зерттеулер нәтижесінде апексті зарарсыздандыру және инициациялау шарттары
таңдалды.
Осылайша, зарарсыздандырудың оңтайлы нұсқасы – түйіндерді 4% H2O2-мен өңдеу,
бұл нұсқада in vitro жағдайында 100% стерильділік, 6% және 8% H2O2 қолданылған кезде
40% және 60% экспланттарда ұлпа некрозы байқалды. Сәйкесінше, 1% H 2O2 нұсқасында 80%
экспланттарда бактериялық инфекция, ал 2% H2O2 нұсқасында 30% экспланаттарда
бактериялық инфекция байқалды.
Микроклональды өсіп-өну үшін бақша құлпынайы апексінің инициациясының
оңтайлы нұсқалары – ТДЗ - 0,2 мг/л қосылған MS қоректік ортасы, апекстің активациясы in
vitro дақылына енгізілгеннен кейін 4-ші күні басталды. БАП - 0,5 мг/л және ТДЗ - 0,5 мг/л
қосылған нұсқаларда каллусогенез басталды, бұл микроөскіндердің аналық өсімдіктен
генетикалық өзгерістердің болуын көрсетеді. БАП – 0,2 мг/л нұсқасында инициация in vitro
дақылына енгізілгеннен кейінгі 8-ші күні басталды. Негізгі өскін ТДЗ - 0,2 мг/л қосылған MS
нұсқасында 18-ші күні, БАП - 0,2 мг/л қосылған MS нұсқасында 27-ші күні қалыптасты.
Осылайша, микроклональды көбейту үшін бақша құлпынайын in vitro дақылына
енгізудің тиімді шарттары экспланттарды 4% H2O2-мен зарарсыздандыру және ТДЗ - 0,2 мг/л
қосылған MS қоректік ортадағы апекстің иницациясы болып табылады.
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Ғылыми жетекші - Арыстанова Шолпан Ескуатовна
б.ғ.к., профессор м.а.
Цитокининдерді 1955 жылы Ф.Скуг (АҚШ) оқшауланған жасуша культурасымен
қарқынды жұмыс нәтижесінде ашты. Егер жасушалар ауксин мен кокос сүті (сұйық
эндосперма) бар қоректік ортада өссе, онда олар тез бөлінетіні анықталған. Жасушаның
бөлінуін ынталандыратын зат майшабақ ұрығынан оқшауланған ДНҚ автоклавты
препараттарында да табылды. Ол кинетин деп аталды. Кинетин өсімдіктерде кездепейді.
Алайда, ұқсас физиологиялық белсенділігі бар заттар өсімдіктер арасында кең таралғаны
анықталды. Бұл заттар цитокининдер деп аталады. Олардың ішіндегі ең маңыздыларызеатин, зеатинрибозид және изопентениладенин (ИПА).
Цитокининдер барлық жоғары өсімдіктерде, мүктерден бастап, әртүрлі өсімдік
тіндерінде кездеседі. Олардың көпшілігі тамырлардың шыңдарында, пасокада, пісетін
жемістерде (мысалы, қызанақ, банан, алма ағаштары, қара өрік), ісік тіндерінде,
эндоспермада және өнетін тұқымдарда, картоп түйнектерінде болады. Өсімдік мүшелерінен
цитокининдер топырақ пен суға түседі. Жасы ұлғайған сайын жапырақтардағы
цитокининдердің концентрациясы төмендейді. Цитокининдер кейбір теңіз және тұщы су
балдырларында, бактерияларда, тіпті паразиттік жәндіктер мен жануарларда кездеседі [1].
Цитокининдер-аденин немесе аденозиннің салыстырмалы түрде қарапайым
туындылары. Цитокининдердің биосинтезін жапондар тек 2001 жылы дәлелдеді (Т.
Какимото, к.Такеи, Н. Сакакибара, Т. Сугияма). Жасушада цитокининдер изопентил тобы
қосылған адениннен түзіледі. Нәтижесінде цитокинин қаңқасы пайда болады. Содан кейін
дефосфорлану пайда болып, рибоза бөлінеді. Цитокининдердің ең қарапайымыизопентениладенин. Басқа цитокининдер гидроксилдену, тотығу немесе изопентильді
фрагменттің азаюы нәтижесінде пайда болады.
Егер изопентил тізбегі өзгеріссіз қалса, цитокининдерді изопентилдер тобына
жатқызады (1р-тип). Алайда өсімдіктерде бұл тізбекті көміртегі атомы арқылы
гидролиздейтін ферменттер бар. Мұндай цитокининдер зеатиндер (Х-тип) деп
аталады. Зеатиндер цис- және трансформаларда болады. Трансцеатин ең көп таралған және
ең белсенді болып саналады [2].
Цитокининдердің негізгі массасының қалыптасуының негізгі орны-тамырлардың
ұштары, оның ішінде жанама және қосалқы. Цитокининдер бүршіктерде, өте жас
жапырақтардың негізінде, дамып келе жатқан тұқымдарда және өнгіш тұқымдардың
ұрықтық осінде түзіледі. Демек, цитокининдердің синтезі онтогенез кезеңіне байланысты
өсімдіктің әр түрлі бөліктерінде жүреді [2].
Тамырлардан цитокининдер пассивті түрде шырынмен бірге қозғалады және
жапырақтар мен басқа мүшелерге енеді. Осылайша тамыр жүйесінің өсіп келе жатқан
бөліктерінің күйі туралы ақпарат өсімдіктің ауа бөлігіне беріледі. Бұл өсімдіктің тік осі
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бойымен цитокинин концентрациясының белгілі бір градиентін жасайды, ол ауксиндердің
градиентімен бірге жасушаның дифференциациясы мен ось бойында белгілі бір
ұлпалардың түзілуі үшін сигнал қызметін атқарады. 10 мл шырында, мысалы, жүзімінің
құрамында 0,5-1,0 мкг цитокинин бар. Алайда, тамырлар арқылы тасымалдау
транспирациялық токқа, температураға, ауаның ылғалдылығына, желге өте тәуелді,
сондықтан ол тұрақсыз болып табылады. Цитокининдер әсіресе қажет болатын
жасушалардың бөліну аймақтарында тұрақты концентрацияға қол жеткізу үшін өсімдіктер
өркендерінде цитокинин биосинтезінің жергілікті аймақтарын құрады. Бүршіктерде, жас
жапырақтарда, дамып келе жатқан тұқымдарда және эмбриондық осьте пайда болған
цитокининдер басқа органдарға ауыспайды. Ксилема шырынында 2 типті
цитокининдербар, ал флоэма шырынында 1Р типі көп [3].
Цитокининдер жасушада белсенді және белсенді емес түрінде болады. Осы
гормондардың қажетті концентрациясын сақтау екі жолмен жүреді: цитокининдерді
глюкозамен біріктіру арқылы және цитокининоксидазаның көмегімен. Ферменттің
көмегімен цитокининдер бүйірлік А тізбегінің үзілуі арқылы аденинге айналады.
Цитокининоксидаза - мыс тәуелді флавопротеид. Ол қазірдің өзінде көптеген өсімдік
түрлерінде
табылған.
Фермент
эндогендік
немесе
экзогендік
цитокинин
концентрациясының күрт өсуімен белсендіріледі. Цитокининоксидаза тек оттегі болған
кезде ғана белсенді. Цитокининнің қантпен кешенін құру немесе оны жою арқылы жасуша
белсенді цитокининдердің концентрациясын реттейді. Олардың концентрациясы синтез
орнынан қашықтығы ұлғайған сайын азаяды.
Цитокининдер химиялық синтез жолымен өндірілген, сондықтан әртүрлі синтетикалық
цитокининдер өте көп. Іс жүзінде кинетин, изопеитениладенин (ИПА) жиі қолданылады.
Физиологиялық рөлі. Цитокининдердің негізгі қызметтері - олар ДНҚ мен ақуыздың
синтезін күшейте отырып, жасушалардың бөлінуін және дифференциациясын
ынталандырады, қос жарнақты өсімдіктердегі жапырақ жасушаларының созылуын,
түйнектер түзілуін белсендіреді, апикальды доминантты жояды, осылайша қолтық асты
бүршіктерінің бастамасы мен өсуін тудырады [4].
Цитокининдердің
тарту
қабілеті
жоғары,
яғни
олар
ассимилаттарды
(аминқышқылдары, көмірсулар) және реттеуші заттарды жасушалар мен тіндерге, мысалы,
осы гормонның көп мөлшері бар жасушалардың бөліну аймағына тартады, бұл келесі
тәжірибе арқылы дәлелденді. Темекі жапырағының сол жақ төменгі бөлігіне 14С-глюкоза
ерітіндісі, оң жақ жоғарғы бөлігіне — кинетин ерітіндісі жағылды. Көп ұзамай парақтың
жоғарғы оң жағында радиоактивті затбелгі табылды, сондықтан глюкоза осында келгені
дәлел. Қартаюдың кешігуі сонымен қатар жапырақты, мысалы, кинетинмен өңдеу
хлоропласттардағы қартаю кезінде жойылған жаңа строма тилакойдтарының және
граналардың пайда болуымен және хлорофилл синтезінің күшейуімен байланысты.
Экзогендік цитокининді қосқанда гүлді өсімдіктерде хлоропластардың түзілуі қараңғыда да
жүреді.
Жақында жапон зерттеушілері Т.Какимото мен К.Такей ашқан арабидопсисте
цитокинин биосинтезінің гендері жемдік дәндердің (қопсытқыш) және петуниялардың
трансгенді өсімдіктерін алу үшін қолданылды. Бұл өсімдіктерде жапырақтары бақылауға
қарағанда 1-2 апта ұзақ жасыл болып тұрды. Цитокининдер басқа пигменттердің синтезін
ынталандырады, мысалы, щирицадағы бетацианин.
Бір жынысты гүлдері бар өсімдіктерде экзогендік цитокининмен (БАП) емдеу көптеген
аналық гүлдерінің пайда болуына әкеледі (97%) [5].
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Сонымен қатар, цитокининдер тамырлардағы түтіктердің түзілуін ынталандырады,
жапырақтар мен ұрық жапырағы жасушаларының созылуына ықпал етеді, бүйірлік
өсінділердің өсуін ынталандырады, бірақ бүйір тамырлардың өсуін тежейді. Азотты
бекітетін бактериялармен симбиозға түскен өсімдіктерде олар түйіндердің пайда болуына
түрткі болады және циклдік фотосинтетикалық фосфорлануды күшейтеді. Цитокининдер
картоптың жаңа жиналған түйнектерінің тыныштықты бұзады, тұқымның өнуін
белсендіреді. Олар экстогендік гормонмен өңделген өсімдіктерден бөлінетін шырын
мөлшерін көбейтетіні анықталған, устьицалардың ашылуын белсендіреді.
Цитокинин температура өзгерістеріне, әртүрлі инфекцияларға, химиялық және
механикалық әсерлерге және тағы да басқа жағымсыз әсерлерге қорғанышын күшейттіреді.
Цитокининнің осындай қорғаныш әсері өзгермелі, және де толықтай зерттелмеген.
Сонымен қатар мембрана құрылымдардың деградациясын тежейтіні анықталған.
Цитокинин құрғақшылық кезінде жапырақты солып кетуден сақтайды.
Торшенкова және Кабузенконың еңбектерінде жүгері және бидай тамыр жүйелеріне
хлорлы тұздану жағымсыз әсер, ал жүгері мен бидай өскіндеріне және тамыр түбіне 6БАП
жағымды әсерін тигізген.
Цитокинин әсерінен интерфаза 29%-ға, профаза 30%-ға және митоздың ұзақтығы
қысқарған [5].
Фитогормондардың әсері өсімдік рецепторларымен байланыстырғанда байқалады.
Цитокининді байланыстырушы ақуыздар – цитокининге ұқсас ақуыздар, олар
өсімдікте табылған.
Олар бидайда, жүзімде және т.б. кездеседі. Цитокининді
байланыстырушы ақуыздар және цитокининнің көмегімен транскрипция процесі, дәл
айтқанда ДНҚ синтезі артады. Сонымен қатар РНҚ-ның синтезі және хроматиннің
матрицалық активтілігі артады.
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В мире статистика встречаемости различных видов ран, долго незаживающих и
осложненных вторичной инфекцией, высокая - от 4% до10%. Распространенность
подобных ран остается высокой в экономически развитых странах: в России и Западной
Европе частота заболевания составляет от 1% до 4% населения и многие годы остается
неизменной. Среди граждан России более 2,5 миллионов пациентов имеют трофические
язвы [1], в США – около 6,5 [2]. В этих странах на реабилитацию больных с хроническими
ранами тратится до 1 млрд долларов в год, что составляет 2% годового бюджета
здравоохранения.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), скелетномышечные травмы, травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее частой
причиной тяжелой долгосрочной боли и причиной долгосрочной боли, а также вызывают
дискомфорт во время физической активности, и являются достаточно распространенными
во всем мире [5]. В Казахстане на сегодняшний день также наблюдается высокий уровень
хронических ран, что требует единой тактики и системы лечения и более ускоренного
восстановления. Это достигается путем внедрения современных медицинских технологий
и повышением доступности лечебных технологий для населения страны, что обозначено в
стратегии развития медицинской науки и инноваций в здравоохранении Республики
Казахстан. Таким образом, основная цель хирургов-ортопедов - безопасное и полное
выздоровление пациентов, а также применение лечения, которое будет способствовать
ускоренному заживлению ран и травм. В последнее время достижения в области
биомедицины и биотехнологии позволяют использовать клеточную терапию, тканевую
инженерию и плазму крови для улучшения заживления, а стимулирования роста тканей.
В мировой практике интенсивно развивается новое направление лечения
поражений кожи – регенеративная медицина, которая фокусируется на восстановлении,
замене или регенерации клеток.
На данный момент огромную популярность набирает метод ПОРФТ или PRP
(плазма, обогащенная растворимыми факторами тромбоцитов), который используется для
заживления и лечения долго незаживающих ран. Популярность PRP-терапии возросла за
последние несколько лет. При этом увеличивается не только количество фундаментальных
научных и клинических исследований о методе ПОРФТ, но и повышается уровень
осведомленности общественности об этом методе лечения.
Многие врачи считают, что PRP-терапия безопасна, учитывая ее аутологичный
характер и длительное использование без каких-либо серьезных осложнений у пациентов.
Несмотря на широкое распространение эффективность PRP-терапии еще изучается и
устанавливается. На данный момент данные исследования посвящены изучению
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индивидуальных характеристик крови, различных протоколов лечения данным методом и
механизмам действия лечения методом ПОРФТ на клеточном уровне.
Метод ПОРФТ позволяет использовать плазму, которая имеет высокую
концентрацию тромбоцитов, выделенную из крови пациента. Тромбоциты одни из первых
клеток, которые попадают в место повреждения ткани и особенно активны на ранних
воспалительных фазах процесса заживления. Они играют важную роль в гомеостазе.
Тромбоциты выделяют определенные факторы роста такие, как фактор роста тромбоцитов
(PDGF), фактор роста эпителия (EGF), трансформирующий фактор роста-бета 1 (TGF-β1),
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), основной фактор роста фибробластов (FGF), и
инсулиноподобный фактор роста (IGF-I). [4]
Плазма выделяется из крови пациента, затем данная плазма подвергается
центрифугированию для достижения высокой концентрации тромбоцитов в небольшом
объеме плазмы. Существует множество протоколов и коммерческих систем для
производства препаратов содержащих ПОРФТ. Нет единого мнения об оптимальном
препарате PRP в отношении концентрации компонентов крови, и в настоящее время на
рынке доступно множество различных коммерческих систем PRP. Таким образом,
существуют различия в протоколах сбора PRP и характеристиках подготовки в
зависимости от коммерческой системы. Традиционно для выделения фракции
используются два этапа центрифугирования. На втором этапе происходит отделение
плазмы с невысокой концентрацией или содержанием тромбоцитов от фракции, богатой
тромбоцитами. Также доступны одноступенчатые системы. Само центрифугирование,
является наиболее важным этапом в процессе подготовки препаратов ПОРФТ [5].
В зависимости от используемых систем подготовки препаратов концентрации
тромбоцитов и факторов роста могут варьироваться.
Существуют различные виды травм и длительно незаживающих ран. Один из
примеров таких травм являются травмы скелетных мышц. Данные травмы являются
частой причиной сильной длительной боли, и составляют до 55% всех спортивных травм
[3, 4]. Ушибы и растяжения являются наиболее частыми повреждениями мышц, которые
составляют более 90% всех травм, связанных со спортом. Мышечное повреждение
представляет собой сложные случаи в травматологии, поскольку поврежденные мышцы
заживают очень медленно и часто с неполным функциональным восстановлением. Кроме
того, препятствиями на пути к полному восстановлению мышц после травмы являются
рубцы или фиброз, которые происходят за счет регенерации мышц. По этой причине
устранение или регулирование процесса фиброза является одной из целей PRP-терапии
при лечении мышечных травм [4].
Травмы сухожилий также достаточно распространены во всем мире. Полное
восстановление требует длительного сложного процесса заживления, особенно в случае
разрыва сухожилия. В этом случае также образуются рубцы, которые в свою очередь,
нарушают нормальную функцию сухожилий и кинематику суставов, предполагающие
дальнейшее повреждение сухожилий у пациента [4].
В данном случае большую роль играет VEGF, который способствует образованию
новых кровеносных сосудов [3]. В исследовании посвященном оценке безопасности
инъекций PRP, аутологичные препараты с содержанием ПОРФТ вводили в нормальные
сухожилия надколенника новозеландских белых кроликов [4]. Гистологический анализ
через 6 и 12 недель после инъекции выявил устойчивый ангиогенный ответ. В другом
исследовании местная инъекция PRP в поврежденное сухожилие надколенника крысы
приводила к увеличению количества циркулирующих клеток, участвующих в заживлении
сухожилия. Содержание циркуляционных клетки и фибробластоподобных клеток, которые
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синтезируют внеклеточный матрикс, было значительно увеличено после введения PRP
инъекций через 3 и 7 дней после инъекции [5].
Суставный хрящ часто подвергается макро- или микротравмам которые могут
привести прогрессированию артрита. По своей сути низкая регенеративная способность
хряща по-прежнему делает травмы суставного хряща сложной задачей для хирурговортопедов.
В данном случае важную роль играют факторы. TGF-β влияет на регенерацию
хряща за счет увеличения экспрессии генов хондроцитов, которые являются главной
сотавляющей хряща, клетками хряща. Другие GF, включая bFGF и VEGF способны
индуцировать хондроциты. Все эти GF присутствуют в α-гранулах тромбоцитов, за
исключением, возможно, IGF-I. In vitro PRP стимулирует пролиферацию хондроцитов и
исследования на животных показали, что инъекция PRP предотвращает прогрессирование
остеоартрита [4].
PRP-терапия в качестве средства локальной доставки большого количества
биологически активных GF к месту повреждения подтверждается его простотой,
безопасностью, доступностью и потенциальной рентабельностью. К сожалению, несмотря
на широкое использование PRP при растяжениях мышц, травмах связок, а также в
качестве хирургического дополнения к восстановлению повреждений, клиническая
эффективность PRP – терапии все еще находится на стадии исследований.
Идеальная концентрация тромбоцитов, лейкоцитов и GF еще исследуется. Кроме
того, благоприятное микроокружение в очаге поражения необходимо рассматривать как
влияние клеточной дифференцировки и восстановления тканей, независимо от
присутствия стимулирующих GF. В совокупности эти факторы могут действовать
синергично или антагонистически особенно в процессе заживления тканей опорнодвигательного аппарата. Хотя, по-видимому, имеется достаточно данных для продолжения
клинических исследований PRP в качестве терапии способствующей заживлению,
клиническая роль PRP – терапии еще полностью не определена.
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Биотехнология ғылымы өз алдында жеке ғылым саласы болып ХХ ғасырдың орта
кезеңінен бастап қалыптасты. Биотехнология ғылымы тірі ағзалардағы және олардың
тіршілік әрекеттерін техникада кеңінен қолдануға негізделген. Алғаш рет тірі
организімдерден алынатын өнімдерді белгілеу үшін 1917 жылы венгр инженері Карл Эрике
қолданды. [1]
Қазіргі кезде биотехнология ғылымы биологияның іргелі салаларына айналып отыр.
Экономикалық жағынан тиімді де маңызды заттар өндіру және жоғары өнімділігі бар
микроорганизім штаммдарын, өсімдіктердің сорттары мен формаларын, жануарлардың асыл
тұқымдарын шығару үшін биологиялық үдерістер мен арнайы зерзаттарын пайдалануға
негізделген өндірістің жаңа саласы.
Биотехнологияның халық шаруашылығы мен ауыл шаруашылығындағы маңызы мен
атқаратын қызметтеріне байланысты бірнеше салаларға бөлінеді:
Гендік инженерия. Биотехнология ғылымының бастауы- гендік инженерия, зерттеу
мақсаты мен әдістеріне байланысты бірнеше деңгейге ажыратуға болады. Олар:
молекулалық, гендік, хромосомалық, жасушалық, ұлпалық, ағзалық, популяциялық. Гендік
инженерия туралы алғашқы зерттеулер Н.П. Дубининнің дрозофила шыбынына жасап, гендік
хромосома санын өзгертуге болатындығы анықтауынан бастау алып дамып келе жатыр.
Өнеркәсіптік биотехнология. Өнеркәсіптік биотенологияның ең негізгісі микробиология болып табылады. Микробиология өндірісінің негізгі зерзаттары болып
микробтар мен вирустар, бактериялар мен зең саңырауқұлақтары, негізгі протозалары болып
табылады. Тамақ өндірісінде, сүт қышқылдарын алуда, медицинада шикізат ретінде,
химиялық синтезде, тері және басқада өнімдерді өндіруде кеңінен пайдаланылады. С.Блондо
алғаш рет сүтқышқылы шығу тегі бойынша ашу үрдісінің өнімі екендігін көрсеткен, ал Луи
Пастер бұл ашуды бактериялар туғызатындығын дәлелдеді. [2]
Медицина саласындағы биотехнология. Қарқынды жедел дамып келе жатқан
бағыттардың бірі. Ақушерлік медицинадағы биотехнологиялар жетістіктерінің табысты
қолданылуы ретінде, қолдан ұрықтандыру нәтижесінде алынған зиготалар жас ұрықтың
дүниеге келуіне себепші болады. Жатырда даму үстіндегі шарананың хромосомдық
ауытқуларын анықтау мақсатында – геномдық дактилоскопия әдістері де кең қолданылды.
Медицина саласындағы әр түрлі өте қауіпті ауыруларға қарсы күресуде биотехнология
жетістіктерін, атап айтсақ ұлпалар, дене және ағза мүшелерін трансплантациялау немесе
имплантациялау жатады. Медицина саласы Фармакологиямен тығыз байланыста.
Фармакология қауіпті ауыруларға жүрек- тамыр, ісік ауыруы, тұқым қуалайтын,
инфекциялық және оның ішінде вирустар тудыратын ауыруларға қарсы тұра алатын жаңа
биологиялық белсенді дәрумендер мен дәрілік заттары бар, соның ішінде интерферондар,
инсулин, өсу гормондары, моноклональды антиденелерді жасап шығарумен айналысады.
Медицина саласындағы биотехнологияның ең негізгі белсенді заттарына алкалоидтар,
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терпеноидтар, гликозидтер, полифенолдар, полисахаридтер, эфир майлар, пепидтер мен
ақуыздар, таза бояғыш заттар жатады.
Мал шаруашылығындағы биотехнология. Мал шаруашылығындағы биотехнологияның
өзекті мәселелерінің бірі - «Жануарлардың көп төлділігін арттыру», осы мәселе барысында
биотехнология салаларының озық жетістіктерін пайдаланып, қолдан ұрықтандыру әдісін
қолданып, эмбриондар трансплантациялау. Сонымен қатар әртүрлі гонадотрофты
гормондарды пайдалану жұмыстары жүргізілуде. Ауыл шаруашылық жануарларынан
өндірілетін тағамдық өнімдердің соның ішіндегі қымыз дайындаудың технологиясын
жетілдіру, оның сақтау мерзімін арттыру қымыз құрамын әр түрлі ароматты қосу арқылы
дәмділік қасиетін арттыру барысында биотехнология әдістері қолданылуда. Мал
шаруашылық өнімділігін арттыру мақсатында, әртүрлі жемге арналған қоспалармен
биологиялық белсенді заттар жасап шығарылуда.
Энергия көздерін толықтыру мақсатындағы биотехнология. Қазіргі кездерде азамат
үшін қажетті энергия көздірі ретінде табиғи қазба байлықтар: мұнай, газ, көмір, уран, сияқты
заттар кеңінен пайдалануда. Уақыт өткен сайын табиғи байлықтардың қорлары азайып,
таусылу қауіпі туындауда. Дүние жүзіндегі энергия көздерінің таусыла бастауы өзекті
мәселелердің бірі болды.Осы бағыт бойынша күн және жел энергияларының пайдаланудың
маңызы зор.
Тау-кең
саласындағы
биотехнология. Металдардың
биогеотехнологиясы
микроорганизімдердің геохимиялық қабілеттіліктерін тау – кең өндірісінде тиімді
пайдаланылатын сала. Қазіргі кезде мұнайдың негізгі энергиялық және химиялық өнімдерінің
шикізат көзі екендігі белгілі. Алайда, кейбір болжамдарға қарағанда, оның дүние жүзіндегі
қоры жақын елу жылдықта таусылуы қауіпі бар. Көмірдің химиялық құрамы өте күрделі
болады, қоңыр және тас көмірдің құрамында күкірт болады. Күкірттің жалпы көлемі 10-12%ды құрайды. [3]
Экологиялық биотехнология – ауылшаруашылық, өнеркәсіп және тұрмыстық
қалдықтарды, ластанған сулар, топырақ пен ауаны тазартудың тиімді тәсілдерін жасап
шығарып, оны жүзеге асыру. Экологиялық биотехнология тұрғысынан алып қарағанда ағын
суларды тазарту және тұрақтандырудың аэробты үдерістерін пайдаланудың маңызы зор.
Экологиялық биотехнологияның бірнеше бағыттары бар және олар әр түрлі әдіс арқылы
жүзеге асырылады. Диодеградция- адам тіршілігі нәтижесінде жиналатын зиянды заттарды
жою болып табылады. Тиімді жолы биоконверсия- керекі жоқ зиянды заттардың
қалдықтарын төгіп тастамай, оларды барынша қажетті пайдалы заттарға айналдыру ретінде
жүргізіледі. Әсіресе бұл бағыттар ауыл шаруашылығына үлкен септігін тигізеді. [4]
Ауыл шаруашылығындағы биотехнология. Ауыл шаруашылығы – шаруашылық
салаларының ішіндегі ең ежелгісі және табиғат жағдайларына тікелей тәуелді саласы.
Сонымен қатар ауыл шаруашылығы –неғұрлым көп таралған сала. Шындығында, ауыл
шаруашылығының барлық жерде таралуы оның алуан түрлілігіне байланысты. Ғалымдар
шамамен 50-ге жуық түрін бөліп көрсетті. Дүниежүзінде шамамен ауыл шаруашылық
саласымен орташа есеппен алғанда 2,6 млрд адам қызмет атқарады. Еңбекке жарамды ер
азаматтардың
ауыл
шаруашылығындағы
үлесіне
сәйкес
елдер
индустриялы,
постиндустриялы, аграрлы болып жіктеледі. Ауыл шаруашылық геграфиялық климаттық
әлеуметтік және өндірістік факторлар әсерінен ұзақ тарихи уақыт аралығында қалыптасып
дамып отырады. Климаттық факторларға тікелей тәуелді болып келеді. Олар: вегетациялық
мерзімнің ұзақтылығы, өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік туғызатын температура жиынтығы,
жылдық жауын шашын мөлшерімен түсу мерзімі, топырақ механикалық құрамы мен
құнарлылығы. Жер шарындағы ең құнарлы топыраққа қатарына құрамында қара шірік мол
топырақ, минералды заттары мол жанартаулық топырақ жатады. [5]
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Қазіргі кезде ғылым мен техниканың озық жетістіктерін пайдалана отырып, қалдық
заттарды пайдаланып қайта өнім шығару мәселесі алға қойылды. ХХ ғасырдың 80- жылдары
басым түрде дамыған елдер арасында екінші « жасыл революция» немесе биотехнологиялық
революция қарқынды жүре бастады. Гендік инженерия нәтижесінде үсік пен түрлі
ауыруларға төзімді томат, картоп, мақта, қытайбұршақ сияқты өсімдіктердің жаңа сорттары
будандастырылды. Сүтті сиырлардың етті шошқа мен ірі қараның жаңа түрлері шығарылды.
Мал шаруашылығында, азықтық жемшөпке құнарлығын арттыру үшін аминосубтилин,
протосубтилин ферменттерін қосады, соның нәтижесінде жемшөп құрамындағы күрделі
лигнин, целлюлоза қосылыстары жақсы ыдырайды. Мұндай жетістіктерді өндіріске енгізу
өте қымбатқа түскендіктен, қазірше батыстың жоғары дамыған елдерінде қолданылуда.
Осындай күрделі де заманауи мәселелерді шешу әдістеріне ден қойған өскелең ұрпақ
үшін, биотехнология ғылымының қол жеткен мүмкіндіктері де, ашылмаған тылсым сырлары
да, болашақта алар асулары да мол.
«Биотехнология» - бүгінгі күні тек Қазақстан Республикасында ғана емес, бүкіл әлемде
келешегі бар білім беру бағыттарының бірі болып табылады.
Ауыл шаруашылығы жануарларына және құстарға арналған ферменттерді, азық
қоспаларын биологиялық белсенді қоспаларға айналдыру, жаңа тағам өнімдерін жасау,
ветеринариялық биологияны құру, диагностикалау, қоршаған ортаны қорғау биотехнологияның білімі мен әдістерін пайдаланбай шеше алмайтын жаһандық ауқымдағы
ең өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан биотехнология мамандығы: микробиолог, вирусолог,
иммунолог, химик, фармацевтикалық талдаушы, тағам технологы, биоинженер-селекционер.
Бұл кәсіби деңгейдегі мамандар құнды жұмысшылар болып саналады. Олар
фармацевтикалық, азық-түлік, ветеринарлық және қайта өңдеу салаларында қажет.
Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы ғылыми-зерттеу платформасының болуы, онда
білім алушылар биопрепараттардың негізгі құрамына талдау жасауға; шикізат пен дайын
өнімнің негізгі компоненттерін анықтауға; жаңа биотехнологиялық процестерді әзірлеуге
және енгізуге, өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер селекциясы үшін бастапқы
материалдың
мәселелерін
зерттеуге;
микроорганизмдер,
жануарлар,
өсімдіктер
селекциясының ерекшеліктерін зерттеуге; биологиялық объектілердің қасиеттері мен
тіршілік ету процестеріне экспериментжасауға мүмкіндік береді.
“Биотехнология”– Бұл терминді шартты түрде, барынша қысқартылған түсінікпен
алсақ, онда биотехнология кез келген өнімді жасап шығаруда немесе кез келген
технологиялық өндірісте сапалы әрі таза өнім алу үшін тірі ағзаны қолдану үдерісі дегенді
білдіреді. Мысалы, оған күнделікті тәжірибемізде бұрыннан бар үдерістерге сүттің ашуын,
қышқыл сүтті өнімдердің алынуын, яғни айран, шұбат, қымыздың алынуын жатқызуға
болады. Немесе ірімшік, шарап, сыраны дайындау барысы. Бұл үдерістерді адамзат бағзы
заманнан қолданып келе жатқаны аян. Міне, бұл ең қарапайым биотехнология.
Адамдар осыған дейін бұл үдерістердің принципін түсінбестен қолданып келген. Шарап және
сыра өндірісінде қантты ашыту барысында спиртке, сүтті қышқыл өнімдерге айналдыратын
бактериялар бар екендігінен бейхабар болған. Қазіргі таңда биотехнология мағынасы, әрине,
оларға қарағанда әлдеқайда күрделірек. Жоғарыда келтіріп өткен мысалдардан бөлек те
түрліше бағыттарда дамыған. Әрі олар өміріміздің саналуан бағыттарында көрініс табуда.
Заманауи әлем мен дамыған экономикада бұл ұғым таза экологиялық, өнімді өндіруде
табиғатты, соңғы өнімді түрлі химиялық заттармен ластамайтын жолдармен алу әдістері,
ауыл шаруашылығы және түрлі өндірістік үдерісте өнімді алу барысында оған химияны емес,
табиғатта кездесетін табиғи өнімдерді қолданудың синонимі десек те болады. Биотехнология
– болашақтың технологиясы. Оған жарқын мысал ретінде қалпына келтірілетін энергияны
жатқызуға болады. Қазіргі күні жер-жаһан 95-ші бензинді қолдануға көшті. Аталмыш
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бензиннің 10%-ын мұнайдан алынбайтын биоэтанол құрайды. Ол ауаны ластайтын зиянды
заттардан барынша таза әрі мұнай өнімдеріне тәуелділікті азайтады. Биоэтанол дегеніміз,
жалпақ тілмен айтқанда, өсімдік тектес шикізаттан алынатын спирт. Өкінішке орай, бүгінгі
таңда осынау спирттің басым көпшілігін құрамында қанты (мысалы, қызылша) және
крахмалы жоғары өнімдер мен бидайдан алады. Бірақ қазір әлем ғалымдары бұдан бас
тартуда. Өйткені тағамды отынға, жанар-жағармайға қолдану дұрыс емес. Сондықтан тез
арада биоэтанолды құрамында целлюлозасы көп өнімдерден алуға ауысуда. Мысалы, оған
әдетте қажетке жарамайтын, лақтырылатын сабан, ағаштардың діңі секілді материалдар
жатады. Егіс далаларында бос жататын әрі өнімнің өнімділігін азайтатын сабанды немесе
тағамға пайдаланылмайтын, күтімді қажет етпейтін өсімдік тектестерді, шөптерді
Қазақстанның ұлан-байтақ даласында есепсіз көлемде өсіруге болады. Болашақта оларды
жинап алып, бұлардан алынатын целлюлоза арқылы еліміздің жанар-жағармайға деген
қажеттілігін толық жабуға болады деп ойлаймын.
Қорыта айтсақ, атқаратын функциялары бойынша аналог, ал жұмыс істеу механизмі
бойынша аналог емес. Биотехнология сөзі таза ас, экологиялық таза өнім ұғымын білдіреді.
Ол ереже бойынша түрлі салалардағы таза өнімдердің, ол мейлі өндіріс болсын немесе ауыл
шаруашылығы болсын, медицинада табиғи таза өнімнің, табиғи заттың кепілі.
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Аннотация. Технологические этапы соложения и пивоварения существенно влияют на
состав солода и пива из него. Эти шаги влияют не только на содержание экстракта, алкоголя
или белка в конечном продукте, но и на биоактивные компоненты, такие как антиоксиданты.
Антиоксиданты – это такие соединения, которые помогают людям поддерживать
здоровье. Самая главная и важная роль антиоксидантов для здоровья человека - ослабление
окислительного стресса. Окислительный стресс возникает из-за перепроизводства активных
форм кислорода или азота (ROS / RNS)(1). Эти свободные радикалы образуются в
нормальных физиологических и патологических условиях нашего организма и играют
существенную
роль
в
патологических
процессах
и
регулирующей
деятельности. Антиоксиданты могут действовать по-разному, они могут улавливать
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свободные радикалы, ингибировать прооксидантные ферменты, хелатировать ионы металлов,
и так далее. Зерновые являются прекрасным источником антиоксидантов, таких как витамин
Е, полифенолы, фитиновая кислота, фолаты и микроэлементы (например, цинк, селен).
Для того чтобы определить антиоксидантную активность в солоде применяются два
различных метода. Первый метод основан на реакциях переноса атома водорода (HAT). В
большинстве анализов на основе HAT применяется схема конкурентных реакций, в которой
антиоксидант и субстрат конкурируют за термически генерируемые пероксильные радикалы
посредством разложения азосоединений. Эти анализы включают ингибирование
индуцированного автоокисления липопротеинов низкой плотности, способность поглощения
радикалов кислорода (ORAC), параметр общего улавливаемого радикалами антиоксиданта
(TRAP) и анализы отбеливания кроцина. Второй метод лежит на основе реакции переноса
атома водорода и анализы на основе реакции одиночного переноса электрона. Этот метод
заключается в том, что два компонента находятся в реакционной смеси: антиоксиданты и
окислитель. Эта реакция, в которой зонд (окислитель) восстанавливается антиоксидантом
(присутствующим в образце), вызывающим изменение цвета, которое можно измерить с
помощью спектрофотометра. Степень изменения цвета пропорциональна концентрации
антиоксидантов. Восстановительная способность антиоксиданта обычно выражается в
эквиваленте эквиваленте тролокса (TE), аскорбиновой кислоты (AAE) или эквиваленте
галловой кислоты (GAE) (2). Эти анализы имеют ограничение, заключающееся в том, что они
не являются селективными по отношению к определенным соединениям, подходит только
для определения восстанавливающей способности образца. С другой стороны, можно
обнаружить значительную корреляцию между антиоксидантной активностью и
определенными группами антиоксидантов, например содержанием полифенолов в пиве.
Соложеный ячмень используется в пивоварении на втором месте после воды. Наиболее
важными антиоксидантами ячменя являются полифенолы. Во многих научных статьях
сообщается, что длительное потребление растений, богатых полифенолами, защищает нас от
развития
рака,
сердечно-сосудистых
заболеваний,
остеопороза,
диабета
и
нейродегенеративных заболеваний (3). Фенольные вещества являются важной частью
естественной защитной системы растений, защищая их от бактериальных и грибковых
патогенов, насекомых и травоядных животных (4). На фенольное содержание ячменя влияют
биотические и абиотические факторы, которые влияют на физиологию растений и вторичные
метаболиты. Фенольные соединения преимущественно обнаруживаются во внешних слоях
зерна (шелухе, перикарпии, семенниках, алейроновых клетках), связанных с полисахаридами
клеточной стенки. Во время соложения экстрагируемость этих соединений увеличивается в
основном за счет ферментативных процессов и лучшей рыхлости.
Иная группа вероятных антиоксидантных соединений вырабатывается при термической
обработке зеленоватого солода. В случае особых солодов (например, карамельного,
красителя), которые обрабатываются при высочайшей температуре (150–200 °C) в конце
процесса соложения, реакция Майяра проходит активно, в итоге чего получаются
продукты, владеющие антиоксидантной активностью (5).
Былипроведены изучения по исследованию антиоксидантов
во
множества
качествах
пивоварения.
Шварц,
Бойтц
и
Метнер
исследовали,
как
жар
затирания
воздействуетвлияет на освобождение полифенолов.Они заприметили, собственно что 40–45 °
C безупречно подходят для выделения фенольной кислоты из солода, в то время как при
температурах повыше 65 ° C не было найдено энергичности ферментов, связанных с
выделением фенольных кислот. Фуми исследовали полифенолы в цельносолодовых суслах
икукурузных
суслах,
а еще их
судьбу
на
ведущих
шагах
пивоварения.
Они смотрели больше высочайшее оглавление оксибензолов в цельносолодовых цсуслах, чем
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в
суслах
с
добавкой
кукурузы, не
считая такого,
они заявили, собственно
что артельный процесспивоварения понижает
на
50%
начальноеоглавление совокупных оксибензолов. Чжаоизучали воздействие стадий обработки
на
профиль
фенольных
соединений
от
ячменя
до
конечного
продукта.
Было найдено, собственно что их численность как правило важно увеличивалось во время
соложения
и
затирания,
но видно понижалось во
время дальнейшей ферментации
и сбережения. Паско, Эймс и Чандраисследовали воздействие критичных стадий процесса
пивоварения
на
антиоксидантную
активность.
Они
смотрели
понижение впоследствии фильтрациипива
и
увеличение
значений
антиоксидантной энергичности впоследствии затирания,
кипячения,
ферментации
и
выдержки при замораживании.
Для производства солода применяются разные сорта ячменя, например, яровые и
озимые. Существуют различия в уровнях антиоксидантной активности сортов ячменя. Во
время
соложения
наибольшее
количество
антиоксидантов
получают
при
замачивании. Весенние и озимые сорта дают схожие тенденции во время замачивания и
прорастания, но обжиг в печи по-разному влияет на антиоксидантную активность
сортов. Антиоксидантная активность солода всегда была выше, чем у соответствующего
ячменя. В процессе пивоварения антиоксиданты высвобождаются в наибольшей степени на
ранних стадиях затирания. Для определения антиоксидантной активности применяют пять
обычно используемых анализов, таких как активность по улавливанию радикалов ABTS,
активность по уменьшению антиоксидантной способности меди, активность по улавливанию
радикалов DPPH, активность антиоксидантов по снижению содержания железа и общее
содержание полифенолов. Адекватное барботирование и кипячение хмеля могут еще больше
улучшить антиоксидантный потенциал сусла. Кроме того, различия между оборудованием,
используемым для отделения сусла и варки хмеля в лабораторных условиях и в пилотной
пивоварне, влияют на антиоксидантную активность. В процессе соложения и пивоварения
путем выбора подходящего сырья и технологических параметров, можно получить
качественный и полезный продукт.
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Научный руководитель – Сегизбаева Гульсим Жалгасовна
Аннотация.Солодоращение - это древняя практика, которая началась где-то от 6000 до 8000
лет (1). Некоторыелюди до сих пор считают, что псолодоращение связано больше с
искусством, чем с наукой, но на самом деле, это наука, которая основана на таких
фундаментальных принципах, как pH, кинетический анализ ферментов, и использование во
время ферментации чистых видов ячменя, полученные в результате многих исследований,
проведенных в лабораториях (2). В последние десятилетия XIX века производство солода
превратилось в точно управляемую технологию, благодаря которой можно обеспечить
постоянное превосходство солода, тем самым создавая продукты, которые являются
обнадеживающе предсказуемыми, в отличие от, например, капризов качества винограда (3).
Несмотря на огромную глубину понимания процесса солодоращения, тем не менее факт, что
фундаментальная форма его процесса не изменилась за тысячелетия. В этом отношении
существует внутреннее нежелание коренным образом изменить статус-кво, в значительной
степени потому, что сама природа солода обусловлена классическими сырьем и процессами,
а не вопреки им (4, 5).
Большинство сортов производится из зерна, которое проходит процесс соложения, при этом
зерно замачивается в воде, чтобы запустить метаболизм, а затем проращивается в течение
ограниченного периода времени для синтеза ферментов, которые будут разлагаться до
клеточной стенки и белковых компонентов. Дальше смягчается зерно, делая его более легко
измельчаемым. Синтезируются ферменты, которые разрушают основной запас пищи,
крахмал, в варочном цехе. В конце фазы прорастания есть стадия обжига, чтобы отогнать
влагу, тем самым останавливаярост зерна с одновременным изменением цвета и вкуса зерна в
пользу пива, которое будет приготовлено из солода. После нескольких недель хранения солод
измельчают для получения более легко экстрагируемых частиц, а измельченный засыпку
замачивают в горячей воде, чтобы гранулы крахмала желатинизировались и становились
поддающимися перевариванию амилазами. Затем жидкость (сусло) сливают из отработанных
зерен с помощью промывной воды, а собранную сладкую жидкость кипятят, традиционно с
хмелем для извлечения горечи и аромата. После осветления и охлаждения сусло
перемешивают с дрожжами и оставляют для брожения в течение нескольких дней, в течение
которых сахара превращаются в этанол и диоксид углерода, наряду с различными другими
изменениями вкуса. После этого происходит удаление дрожжей, охлаждение зеленого пива и
другие стабилизирующие процедуры, осветление и упаковка.
Во время процесса соложения продукция и / или высвобождение гидролитических ферментов
максимизируются, что приводит к деградации клеточной стенки и солюбилизации белка с
минимальным разрушением крахмала. Чтобы это произошло, соложение нацелено как на
ускорение прорастания, так и на замедление роста эмбрионов, что по сути противоречит друг
другу. Любой рост побегов или корней, образующийся в процессе соложения, физически
удаляется из конечного продукта перед хранением и доставкой, и, следовательно,
минимизация роста эмбрионов снижает потери, понесенные в процессе.
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Конечный продукт соложения, солод, физически напоминает исходное зерно ячменя, но при
измельчении становится рыхлым, что отражает сложные биохимические изменения,
произошедшие в процессе соложения.
При беспристрастном взгляде этот освященный веками процесс лишен логики. При
многократном вводе воды и потребности в этом часто ценном продукте для отопления,
охлаждения и очистки, а также других потребностях в энергии и необходимости иметь дело с
побочными продуктами (отработанное зерно, излишки дрожжей, двуокись углерода), должен
быть способ попроще. Руссель (6) рассчитали теоретические экологические и финансовые
последствия процессов растущей радикализации и подтвердили потенциал экономии; между
тем, Хейманн (7) исследовали потенциал эрзац-пива, синтезированного из алкогольной
основы и ароматизаторов, и определили, что по крайней мере одна популяция потребителей
мало заботится о том, производится ли продукт традиционными способами. Большинство
пивоваров не убедятся в этих подходах, по крайней мере, до тех пор, пока технология
вкусовых добавок не продвинется вперед, позволяя производить проверенные и проверенные
стили солода, даже отдельные марки (8, 9). Кроме того, простой способ создания продукта
путем смешивания ингредиентов, определяющих качество, с легкой алкогольной основой,
будет непомерно дорогим в большинстве мест, поскольку продукты будут облагаться
налогом как спиртные напитки, а не гораздо более дешевое пиво. В самом деле, именно по
этой причине некоторые алкогольные напитки с длинным вкусом (ранее называвшиеся
alcopops) производятся из пивной засыпки с использованием технологии пивоварения.
Налоги - основная движущая сила технологических изменений в солодовенной отрасли.
Другим примером может служить производство напитков (Хаппошу, третья категория) в
Японии из крупы с содержанием солода <25% и без солода, соответственно, на основании
того, что они облагаются налогом по значительно более низким ставкам, чем пиво, в котором
солодовый ячмень является основным зерном компонент (10). Для основных пивных брендов
основными компонентами затрат, помимо налогообложения, являются расходы на персонал,
упаковку и распространение, а также продажи и маркетинг (11).
В последнее время среди вновь построенных солодовен преобладают солодовни башенного
типа, характеризующиеся более высокой технологической эффективностью и
экономичностью.
Один из подходов, который периодически пересматривался в течение многих лет, - это
замена солода сырым ячменем с использованием микробных ферментов вместо тех, которые
в противном случае использовались бы при соложении (12). Хотя логика ясна, с точки зрения
экономии процесса и экологичности, с таким переключением можно было бы создать
несколько существующих пивных брендов, поскольку качество солода неопровержимо
влияет на характер пива.
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Жалпы, биотехнология саласын адам өміріне қажетті заттар өндіру үшін биологиялық нысандар
мен процестерге негізделген жаңа ғылымның және өндірістің сапасы деп қарауға болады. Ежелден
микроорганизмдерді қымыз бен шұбат, айран ашытуға, құрт пен ірімшік жасауға, нан пісіруге, тері
илеуге, т.б. қажетті заттарды дайындауға пайдаланған. Өркениеттер мен елді мекендердің пайда
болуымен халықтың азық-түлікті тұтынуы өсті, сол себепті тағамды сақтау қажеттілігі өмір сүру
үшін маңызды болды. Содан бері азық-түлікті сақтаудың көптеген дәстүрлі және үй жағдайындағы
әдістері олардың бүлінуін шектеу үшін жетілдірілді. Пісіру, дәмдеуіштерді қосу және ашыту
(ферментация) сияқты әдістер жетілдірілуде. Қазіргі таңда ең жоғары өнімді микроорганизмдер
штаммаларының көмегімен 150-ден астам биологиялық заттардың түрлері синтезделді.
Қазіргі заманғы өнеркәсіптік тағам өндірісінде бүліну мен ластанудың алдын алудың әртүрлі
жолдары бар:
1. Фильтрлеу әдісі:
Микроорганизмдерді судан, шараптан, сырадан, шырындардан, алкогольсіз сусындардан және
басқа сұйықтықтардан сүзу арқылы алып тастауға болады. Кейбір негізгі брендтердің сырасы
түпнұсқа өнімнің дәмі мен хош иісін сақтау үшін пастерленбейді.
2. Сусыздандыру және сублимациялық кептіру:
Сусыздандыру, мұздатылып кептірілген тағамдарды өндіруге арналған лиофилизация сияқты
микробтардың өсуін жоюдың кең таралған әдісі болып табылады. Бұл әдістер өнімнің ылғал
мөлшерін кептіру арқылы микроорганизмдердің тіршілігін тежейді. Бұл әсіресе көкөністер мен
макарон өнімдеріне қолдану тиімді.
3. Тоңазыту жабдықтары:
Салқындату температурасы (әдетте -2°C-тан 16°C-қа дейін) микробтардың өсуін баяулатады, бірақ
микробтарды толығымен жоя алмайды. Осылайша, ол өнімдерді қысқа мерзімге сақтау үшін ғана
қолданылады және әдетте үй мақсаттары үшін қолданылады.
Салқындату (криоанабиоз) температураны төмендету арқылы микробтардың тіршілігі күрт
тежеледі, кейде тоқтайды және ферменттердің әсері төмендейді. Өнімдерді салқындату 0ºСқа
жақын криоскопиялық температураға дейін жүргізіледі. Салқындату – өнімнің температурасын
берілген соңғы температураға дейін, бірақ криоскопиялықтан төмен емес температураға дейін
төмендету. Салқындату арқылы өнімдегі биохимиялық процестер және м/о дамуы тежеледі.
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Салқындатылған өнім деп бүкіл қалыңдығындағы температура 0 до 4°С аралығында болатын
өнімді айтады. Салқындатудың негізгі міндеті - тағамдық өнімдердегі микробиологиялық және
ферменттік процестердің дамуына қолайсыз жағдай тудыру. Салқындатудың мақсаты – өнімнің
бастапқы сапасын белгілі бір уақыт аралығына дейін сақтау. Температураны өнімнің сақтау
температурасынан бірнеше градусқа жоғарылату немесе төмендету өнімнің ауруға шалдығуына
және уақытынан бұрын бұзылуына алып келеді. Әрбір салқындату әдісі салқындатылған өнімнің
сапасы және әдістің тиімділігі арқылы бағаланады.
Тағамдық өнімдерді салқындату әдістерін негізгі 3 топқа бөлуге болады:
1. Ауамен жанасу арқылы салқындату(охлаждение в контакте с воздухом);
2. Сұйықтықпен жанасу арқылы салқындату(в контакте с жидкостью (или тающим льдом или
снегом));
3. Инертті газбен жанасу арқылы салқындату (в контакте инертными газами). Бұл әдістер
салқындалатын өнімнің беткі қабатына жылу беру коэффициентінің мөлшеріне қарай
ерекшеленеді. Жылу беру коэффициенті өте аз болса да өнімдерді көбіне ауада салқындатады.
Ауада салқындату режимдері температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы және ауаның
орташа қозғалысы арқылы сипатталады.
Кез келген әдіспен салқындату екі мақсатты көздейді: өндіруден кейін өнімді бірден салқындату;
қарқынды салқындату.
Салқындату жылдамдығына мынадай факторлар әсер етеді: өнімнің өлшемдері (размеры
продукта); бетінің көлемі (величина его поверхности); өнім салмағы (масса продукта); шектеулі
жылусыйымдылығы(удельная теплоемкость); өнімнің бастапқы температурасы (начальная
температура продукта); өнімнің соңғы температурасы(конечная температура продукта) және т.б.
криоскопиялық температура жұмыртқа үшін 2,8 ºС, алма үшін - минус 1,7 ден минус 2,8 ºСқа
дейін, балықтар үшін - минус 0,6 ºС тан минус 2 ºСқа дейін, картоп үшін - минус 1,2 ºС тан минус
1,6 ºС, сүт үшін - шамамен минус 0,6 ºС болады.
Көптеген өнімдерде салқындатылған күйінде сақтауға ешқандай өңдеусіз бүтін күйінде келіп
түседі, оларда тыныс алу процесі баяу жүретіндіктен өнімдерді балғын күйінде бірнеше апта, кейде
бірнеше ай сақтауға болады. Салқындатылған жемістер мен көкөністерді және жұмыртқаны 6-10
айға дейін, сүт өнімдерін 30сағаттан 5 тәулікке дейін, ет және балықты - 14 тәулік сақтауға болады.
Тоңазыту кезінде (криоанабиозе) өнім құрамындағы су мұзға айналады, сондықтан бұл жағдайда
микроорганизмдер дами алмайды. Тоңазыту мақсаты:
- Ұзақ сақтау кезінде өнімнің тұрақтылығын қамтамасыз ету;
- Сұйық тағамдық өнімдерді концентрлеуде ылғалды бөліп алу;
- Сублимациялық кептіруде келесі технологиялық операцияларға дайындау кезінде өнімнің
физикалық қасиеттерін(қаттылық, қытырлақтық және т.б.) өзгерту;
- Өзгеше тағамдық өнімдерді өндіру және оларға арнайы дәмдік және тауарлық сапа
беру(балмұздақ, тұшпара және басқа да тезтоңазытылған өнімдер).
Тоңазытудың салқындатудан айырмашылығы тоңазытылған өнімдер сақтауға айтарлықтай
тұрақты, өйткені олардың құрамындағы су мұзға айналған, яғни микроорганизмдердің қоректенуі
мен биохимиялық реакциялардың жүруі тоқтатылады.
Тоңазытылған өнімдер салқындатылған өнімдерден мынадай бірқатар сыртқы белгілері және
физикалық қасиеттері бойынша ерекшеленеді:
- қаттылық - судың мұзға айналу нәтижесі;
- түсінің ашықтығы - мұздың кристалдануынан болатын оптикалық әсер нәтижесі;
- салмағының азаюы - тоңазыту кезінде судың кеңеюінен;
- өнімнің термодинамикалық сипаттамаларының өзгеруі (жылусыйымдылығы,жылуөткізгіштігі,
температураөткізгіштігі).
4. Вакуумды орау әдісі:
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Тағамды вакуумда немесе оттегі аз немесе көмірқышқыл газы көп атмосферада орауға болады.
Мысалы, көмірқышқыл газын сақтау әсіресе алманың сақтау мерзімін ұзарту үшін тиімді.
5. Пастерлеу әдісі:
Пастерлеу 100ºС тан төмен температурада жүргізіледі. Өңдеу мақсаты – ферменттерді
активсіздендіру және микрофлораны жекелей жою, әсіресе көгерткіштер, ашытқылар,
споратүзбейтін микроорганизмдер мен споратүзуші бактериялардың вегетативті клеткалары
жойылады. Пастерлеу кезінде микроорганизмдердің споралары өлмейді, сондықтан пастерленген
өнімдерді төменгі температурада сақтау қажет және олардың сақтау мерзімі шектеулі.
Пастерлеудің екі түрі бар: қысқа - 85-90ºСта 0,5-1,0 мин ішінде және ұзақ - 65ºСтемпературада 2530 мин ішінде жүргізіледі.
Кейде өнімнің сақтау мерзімін ұзарту үшін бірнеше реттік пастерлеу – тиндализация жүргізіледі.
Бұл жағдайда консервіленген өнімдер әрбір жылулық өңдеуден кейін бірнеше уақытқа
қалдырады(шамамен бір тәулік) мұнда жылулық өңдеу 2-3 рет жүргізіледі, сондықтан
экономикалық тұрғыдан тиімсіз.
Пастерлеу көбінесе сүт, шырын өнімдері үшін қолданылады. Жоғарғы температурамен қысқа
уақыт әсер ететіндіктен өнімнің тағамдық құндылығы жақсы сақталады.
6. Микробтық өнім негізінде ингибирлеу әдісі:
Бактериоциндер-бұл жасушаның белгілі бір аймақтарымен байланысатын және жасуша
мембранасының тұтастығы мен қызметіне әсер ететін тығыз байланысты бактерияларға қарсы
белсенді бактерицидті ақуыздар. Қазіргі уақытта рұқсат берілген жалғыз өнім-Nisin. Бұл адамдар
үшін улы емес және негізінен грам-позитивті бактерияларға, әсіресе Enterococcus faecalis-ке әсер
етеді. Низинді, атап айтқанда, консервілеу кезінде Clostridium botulinum инактивациясын жақсарту
үшін немесе кез-келген тірі споралардың өнуін басу үшін аз қышқыл өнімдерде қолдануға болады.
7. Сәулелендіру:
Сәулемен зарарсыздандыру - ультракүлгін, инфрақызыл, рентген, бета- және гамма-сәулелерін
қолдануды білдіретін, микроағзалар мен жәндіктерді жоюға арналған абиоздың жаңа тәсілі. Тез
бұзылатын өнімдерді немесе олардың қоршаған ортасын ультракүлгін сәулелермен сәулелендіру
өнімдерді біршама уақыт салқынсыз сақтауға мүмкіндік береді. Кейбір өнімдерді инфрақызыл
сәулелермен сәулеленддіру арқылы дезинсекциялау және дезинфекциялау әдістері анықталған.
Бета- және гамма-сәулелердің белгілі бір дозалары өнімнің дәмдік және тағамдық құндылықтарын
өзгертпей жақсы зарарсыздандыру әсерін береді. Тауар астығын және басқа өнімдерді сәулемен
зарарсыздандырудың өнеркәсіптік қондырғылары жасалған. Алайда бұл әдіс әлі де жетілдіруді
қажет етеді.
8. Органикалық қышқылдар консерванттар ретінде:
Әдетте, тағамды консервілеу үшін пайдаланылатын органикалық қышқылдар құрамына бензой
қышқылы, сорбин қышқылы мен пропион қышқылы кіреді. Қышқылдар әдетте натрий бензоаты,
калий сорбаты, натрий пропионаты сияқты тұздар түрінде қосылады. Олар кептірілген жемістер
мен балқытылған ірімшіктер сияқты орташа қышқылдығы бар (рн 5-6) өнімдермен жақсы жұмыс
істейді.
9. Бейорганикалық қосылыстар консерванттар ретінде:
Бейорганикалық тағам консерванттарына фосфаттар, нитриттер және сульфиттер сияқты тұздар
кіреді. Нитриттер мен сульфиттер бактериялардың аэробты тыныс алуын тежейді, ал РН төмен
болған кезде олардың тиімділігі артады. Қазіргі уақытта нитрит туралы алаңдаушылық оның
канцерогенді нитрозаминдер түзілу үшін аминдермен реакция жасай алатындығын байқаудан
туындайды.
10. Басқа органикалық қосылыстар:
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Дәстүрлі және синтетикалық көптеген органикалық қосылыстар микробқа қарсы қасиеттерге ие.
Мысалы, даршын мен Қалампырдың құрамында бензол эвгенол туындысы, күшті микробқа қарсы
агент бар.
Қолданылған әдебиеттер
1. Биологически активные добавки в питании человека (оценкакачества и безопасности,
эффективность, характеристика, применение в профилак-тической и клинической медицине):
Учеб. для последиплом. образования врачей всех спец. / В. А. Тутель-ян, Б. П.Суханов, А. Н.
Австриевских, В. М. Позняковский. -Томск: Изд-воНТЛ, 1999.
2. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: К54 Қоғамдық тамақтандыру.
Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007ж.
3. М. Ж. Еркебаев, Қ. С. Құлажанов, Д. Б. Тәттібаева, А. Ы. Мәуленов, М. Қ. Қадырбаев.
Азық-түлік шикізаты және тағам өнімдерінің қауіпсіздігі. Оқулық. Алматы, 2013ж.
4. Ғаламтор желісінен қолданған ақпараттар.

УДК 63
ТАҒАМДЫҚ ҚОСПАЛАР ЖӘНЕ ОЛАДЫҢ ПАЙДАЛЫ, ЗИЯНДЫ ЖАҚТАРЫ
Қырманшина Сәуле Сейтқалиқызы1 СалхожаеваГаухар Мадыхановна2
ҚР Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы,
Нұр-Сұлтан қ-сы, ҚР, е-mail: s_kyrmanshina@mail.ru1
Биотехнология және микробиология кафедрасы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ-сы, ҚР, е-mail: gaukhar_7077@mail.ru2
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Адамзат үшін азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі әрқашан алғашқы орында болған.Азық-түлік, ауа
және климат адамзат тіршілік әрекетінің базистіжинағын құрайды. Азық-түлік қауіпсіздігі жеке
адам, адамдардың кез келген тобы және толығымен алғанда қоғамның қажетті материалды
жағдайы болып саналады, демографиялық, экономикалық, саяси, мәдени, ақыл-ой және т.б.
дамуының қызметін және мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сондықтан тұрғылықты халықты тұрақты
және қауіпсіз азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі аса маңызды мемлекеттік міндеттердің бірі
болып табылады, ұлт денсаулығы едәуір деңгейде соның шешіміне тәуелді болады.Азық-түлік
шикізаты және олардан өңделген өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігі мәселесін шешу проблемасы –
Қазақстан халқының салауатты тамақтану саласындағы мемлекет саясатының концепциясын іске
асыру жөніндегі басым бағыттардың бірі.
Тағам өнімдері – жүздеген химиялық қосылыстардан тұратын күрделі көп компонентті жүйені
құрайды. Бұл қосылыстарды негізгі үш тобы бар:
1. Алиментарлық мәні бар қосылыстар, бұл ағзаға қажетті қоректік заттар: белоктар, майлар,
көмірсулар, дәрумендер және минералды заттар.
2. Дәм, хош иіс және түстің қалыптасуына қатысатын заттар, негізгі қоректік заттардың
ыдырау өнімдері және ізашарлары, басқа да биологиялық белсенді заттар. Мұндай шартты
алиментарлы емес сипатқа ие топ заттарына сондай-ақ антиалиментарлық (қоректік заттардың
алмасуына қарсы әсер көрсететін заттар, мысалы, антидәрумендер) және уытты қасиетке ие заттар
(үрмебұршақтағы фазин, картоптағы соланин) жатады.
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3.
Антропогенді
немесе
табиғи
текті
потенциалды
қауіпті,
бөгде
текті
қосылыстар,қабылданған терминологияға сәйкес оларды контаминаттар, ксенобиотиктер, бөгде
текті химиялық заттар деп атайды. Бұл қосылыстардың химиялық және биологиялық текті болуы
мүмкін, яғни консерваттар.
Тұтынушылармен тамақты тандаудың негізгі сипаттары өнімнің иісі, дәмі және сыртқы түрі.
Қазіргі заманғы қауымдастықтарға қарамастан тағамдық қоспалар ғасырлар бойы қолданылып
келеді. Азық-түлік консервісі адам алғаш рет тағамды бір егіннен екіншісіне дейін қорғауды және
ет пен балықты тұздап, ыстау арқылы үйренуді бастаған кезде басталды. Мысырлықтар түстер мен
хош иістендіргіштерді, ал римдіктер тағамдарды сақтау және сыртқы түрін жақсарту үшін
селитраны (калий нитраты), дәмдеуіштер мен түстерді қолданды. Аспазшылар сапалы шикізатты
қауіпсіз, пайдалы және жеуге жағымды тағамға айналдыру үшін пісіру ұнтағын көбейтетін агент
ретінде, тұздықтар мен гравиенттерге арналған қоюландырғыштар мен кочине сияқты түстерді
үнемі қолданды. Үйде дәстүрлі тағам дайындаудың жалпы мақсаты қазіргі тағам өндіріс әдісімен
дайындалған және сақталғанмен бірдей.
Адам ежелден өнімдер иісін және дәмін жақсарту үшін дәмдеуіштер және дәмдік-иістік өсімдіктер
қосқан. Әртүрлі қосылыста дәмдеуіштерді қосу негізгі бір өнімнен әртүрлі дәмді және иісті тағам
алуға болады. Дәмдік өсімдіктердің, жеміс-көкеністедің эфирлі майлары, тұңбалары және
концентраттары арабтармен ІХ ғасырда қолданған. Көптеген қазіргі қолданыстағы эфирлі майлар
ХVІ-ХVІІ ғасырда жасалған.
Біздің жүз жылдықта еліміздің өсіп-өркендеуіне орай тұтынушылардың талаптары өсе түсті.
Қазіргі кезде тамақ өнімдерінен тұрақты сапаны және өзгермейтін дәмді, тұрақты бағаны және
жыл мерзіміне қарамай ұзақ сақтау мерзімін талап етеді.
Тағам өнімдерінің және азық-түлік шикізатының негізгі ластану жолдары көп, солардың бірі рұқсат етілмеген бояуыштарды, консерванттарды, тотығуға қарсы заттектерді қолдану немесе
рұқсат етілген түрлерін жоғары дозада қолдану. Кең таралуы және уыттылығы жағынан алып
қарастырғанда,аса жоғары уыттылыққа ие контаминаттарға микроағзалар токсиндері, уытты
элементтер (ауыр металдар), антибиотиктер, пестицидтер, нитраттар, нитриттер, нитрозаминдер,
диоксиндер және диоксинтәріздес қосылыстар, полициклді хош иісті көмірсутектер және
радионуклидтер жатады.
Тағам өнімдері – жүздеген химиялық қосылыстан тұратын күрделі көпкомпонентті жүйені
құрайды. Тағамның қауіпсіздігін, балғындығын, дәмін, құрылымын немесе сыртқы түрін сақтау
немесе жақсарту үшін тағамға қосылатын заттар тағамдық қоспалар деп аталады. Кейбір тағамдық
қоспалар ғасырлар бойы консервілеу үшін қолданылған - мысалы, тұз (бекон немесе кептірілген
балық сияқты ет), қант (мармеладта) немесе күкірт диоксиді (шарапта) т.б.
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымдары анықтамасына сәйкес, тағамдық қоспалар – тағамға
жеке қолданылмайтын, оның құрамына тек шикізат және дайын өнімнің сапасын жақсарту үшін
қосылатын химиялық заттар мен табиғи қосылыстарды атайды. Тағамдық қоспалар – тағам
өнімдеріне олардың биологиялық және энергетикалық құндылықтарына әсер етпейтін қасиеттер
беру мақсатында тағам өнімдеріне арнайы қосылған және өздері жеке тағам өнімдері ретінде
қолданылмайтын табиғи және жасанды заттар мен олардың қосындылары (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 мамырдағы № 410- Қаулысымен бекітілген «Тағамдық
қоспалардың, оларды өндіру мен айналымының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық
регламенті). Тағамдық қоспаларды тексеру кезінде оның нормативтік және техникалық
құжаттардың талаптарына сәйкестілігі, физика-химиялық, микробиологиялық, технологиялық
қасиеттері және басқа да сапа және қауіпсіздік көрсеткіштері тағамдық қоспалардың түрі және
тағайындалуына байланысты анықталады. Қолданылатын тағамдық қоспалардың гигиеналық
бақылауын мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары жүзеге асырады.
Тағамдық қоспалардың тауарлық сараптамаларының тағы бір маңызды кезеңіне – таңбалау
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ережелері, тасымалдау, сақтау және іске асыру ережелеріне – өнімнің сәйкестігін бекіту
жұмыстары жатады. Тағамдық қоспаларды таңбалау Қазақстан Республикасының заңнамалары,
нормативтік және техникалық құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта әлемдік
тағам өнеркәсібінде 2 мыңға жуық тағамдық қоспалар қолданылады. Қандай да бір зат алар кезде
қораптың сыртындағы нұсқаулықтарды мұқият оқып-қадағалау керек. Еуропа елдерінде тағамдық
қоспаларды жіктеу үшін нөмірлеу жүйесі енгізілді (1953 жылдан бастап). Тағамдық қоспа
қосылған тағамның сыртында маркировкамен белгіленген. Әр қоспа «Е» әрпімен және үш немесе
төрт таңбалы сандармен белгіленеді. Нөмірлеу жүйесі International Numbering System (INS)-мен
қабылданды, ол Codex Alimentarius-тың тағам өнімдеріне арналған кодексіне қосылған. Кодтың
бірінші саны оның жалпы мақсатын көрсетеді.
– Е1- Е182 – бояғыштар;
– Е200-ден және одан жоғары – консерванттар;
– Е300-ден жәнеоданжоғары – тотығуғақарсызаттектер (антиоксиданттар, стабилизаторлар);
– Е400-ден жәнеоданжоғары – консистенциятұрақтандырғыштары (эмульгаторлар мен
стабилизаторлар);
– Е500-ден жәнеоданжоғары – тежеуге және бітелуге қарсы заттар (эмульгаторлар);
– Е600-ден жәнеоданжоғары – дәмжәнехошиістікүшейткіштер;
– Е700-800 – басқа да болуымүмкінақпараттарүшінқосалқыиндекстер;
– Е900-ден жәнеоданжоғары – антифламингтер, көбікбасушызаттар;
–
Е1000
жәнеодан
жоғары
–
глазирлеушіагенттер,тәттілеуіштер,
қант,
тұздыңнығыздалуынакедергікелтіретінқоспалар,
ұн,
крахмал
жәнебасқалардыөңдеугеарналғанқоспаларжіктеледі.
Бізідің елде «Тағамдық қоспаларды қолдану бойынша санитарлық ережелер» жасалған және
бекітілген, ол жыл сайын жетілдіріледі және халықаралық ережелерге және нормаларға сәйкес
ұқсасталады.
Тағамдық қоспаларды қолданудың міндеті: тамақ өнеркәсібінің технологиясын мейлінше
жетілдіруге, өзінің жақсы қасиетін жоғалтпай немесе қажетті жаңа қасиеттерін әдейі азық-түлік
даярлауда, азық-түліктің тұрақтылығын, басқа да қасиеттерін жоғарылатуда қолданылады.
Тағамдық қоспаларды ұзақ уақыт қолданғанда да адам денсаулығына зияны жоқ қосылыстар
пайдаланылады, алайда, көңіл аударатын тағы бір мәселе ол – химиялық заттардың уландырғыш
қасиеті болуы. Тағам өнімдеріндегі қоспалардың дұрыс емес мөлшерінен туындауы мүмкін негізгі
зиян – бұл аллергиялық реакциялар, ағзада канцерогендердің пайда болуы, сонымен қатар пайдалы
заттардың жойылуы, сіңімділігінің бұзылысы және асқазан-ішек жолдарының бұзылысына әкелуі
де мүмкін. Осыған сәйкес, берер ұсыныстарым: тағамдық қоспалар жайлы, олардың зиянды
жақтары туралы білген абзал; тағам алар алдында құрамымен танысыпбілу; баға мен сапа
арасында дұрыс шешім қабылдау (бағасы арзан деп сапасыз өнімге жолығып қалмау); «Е» қоспасы
бар тағамнан қорықпаған да дұрыс, тек ол тағамның сақталу деңгейіне мән беру; тағамнаң
маркировкасымен жарамды уақытын тексеру; егер «Е» қоспаның саны көп болса, мұқият болу
керек; егер сіз аллергияға басым болсаңыз, тағамның аллергия беретін қоспалардын алыс болған
жөн; жылдам дайындалатын тағамды тек тығыз жағдайда қолданған абзал; әрине, мүмкін болса
қолданатын тағамның тек табиғи болғаны дұрыс.
ДДҰ Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымымен (FAO) бірлесе
отырып, адам денсаулығына тағамдық қоспалармен байланысты қауіптерді бағалауға жауап береді.
Тағамдық қоспалардың қаупін бағалауды тәуелсіз халықаралық сараптамалық ғылыми топ - FAO /
ДДҰ азық-түлік қоспалары жөніндегі біріккен Сарапшылар комитеті (JECFA) жүргізеді. JECFA
қауіпсіздігін бағалаудан өткен және тұтынушылардың денсаулығына елеулі қауіп төндірмейтін
тағамдық қоспаларды ғана пайдалануға болады. Бұл табиғи тағамдық қоспаларға да, синтетикалық
қоспаларға да қатысты. Ұлттық билік органдары JECFA-ны бағалауға немесе Ұлттық бағалауға
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сүйене отырып, азық-түлік қоспаларын белгілі бір тамақ өнімдері үшін белгілі бір деңгейде
пайдалануға рұқсат бере алады.
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Введение
Известно, что лигноцеллюлозная биомасса является потенциальным возобновляемым
источником энергии. Гемицеллюлозаявляется вторым по величине компонентом
лигноцеллюлозной биомассы [1]. Гемицеллюлоза представляет собой сложную структуру,
состоящую из различных субъединиц пентоз, гексоз и других химических остатков [2].
Ксилан является основным компонентом гемицеллюлозы (20–30%) и в основном состоит из
остатков ксилозы, связанных бета-1,4-связью [3]. Два основных ксиланолитических
фермента, а именно эндоксиланаза и β-оксилозидаза, участвуют в разложении ксилана до
простых сахаров [4]. Функция эндоксиланазы заключается в деполимеризации ксиланового
субстрата за счет разрыва гликозидной связи между остатками ксилозы на
восстанавливающих концах [5]. Из-за промышленного значения ксиланазы она может быть
использована в коммерческом секторе для различных процессов, таких как осахаривание
сельскохозяйственных, промышленных и муниципальных отходов; улучшение муки для
хлебобулочных изделий; изготовление нескольких продуктов питания; и усиленное
отбеливание целлюлозной массы [6]. Идентификация ксиланаз, изучение их каталитических
свойств и потенциальных применений представляют интерес для применения в различных
отраслях промышленности. Ксиланазы широко распространены в природе и присутствуют
как у эукариот, так и у прокариот, включая насекомых, улиток, семена растений, водоросли,
различные виды грибов и бактерий [7]. Некоторые организмы производят фермент
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внутриклеточно, в то время, как другие производят его внеклеточно. Однако, при таком
разнообразном применении ксиланаз в различных отраслях промышленности невозможно
удовлетворить потребность в ксиланазе из растений и животных. Поэтому микроорганизмы
используются для производства ксиланазы либо с использованием диких штаммов, либо с
использованием рекомбинантных микробных штаммов [8].
Материалы и методы
Бактериальные штаммы и векторы
БылииспользованыштаммыEscherichiacoli: DH5α, ArcticExpressRP(DE3). Бактериальный
штамм из лабораторной коллекции Национального центра биотехнологии Bacillussp. T6 был
использован в качестве источника гена ксиланазы xynA.В качестве экспрессионного вектора
использовали плазмидный векторpET-28c(+).
Питательные среды
Рекомбинантные штаммыE. coli, содержащие генxynA, выращивали на среде ЛурияБертани (1% триптон, 0,5% дрожжевой экстракт, 0,5% NaCl) с добавлением 50 мкг/мл
канамицина. Для отбора трансформантов, несущих целевой ген xynA использовали среду
Луриа-Бертани, содержащую 1,5% агар с добавлением 50 мкг/мл канамицина.Для инкубации
трансформированных клеток использовали среду SOC(2% триптон, 0,5% дрожжевой
экстракт, 0,05% NaCl, 2,5 мМ KCl, 20 мМ MgSO4, 20 мМ глюкоза, pH 7,5).
Конструирование
рекомбинантной
плазмиды
для
клонирования
и
анализ
последовательности
Набор праймеров, включающий сайт узнавания рестрикционного фермента для NcoI и
NotI, был разработан на основе консервативной области гена ксиланазы штаммовBacillussp.,
полученные из Genbank. Для амплификации гена ксиланазы использовали прямой XynF1 (5’CATGCCATGGCTAGCCCAGACTACTGGCAA-3’)
и
обратный
XynR1
(5’TTTTCCTTTTGCGGCCGCCCACACTGTTACGTTAGAACTTC-3’) праймеры, содержащие
сайты рестрикции NcoI и NotI соответственно. Чистоту и размер амплифицированного
продукта ПЦР определяли с помощью электрофореза в 1% агарозном геле.
Полученный амплифицированный ген ксиланазы клонировали в pET-28c(+), используя
ДНК-лигазу T4 (ThermoScientific). Полученной конструкциейpXynAтрансформировали
компетентные клетки DH5α методом теплового шока [15].ПЦР скрининг на наличие вставки
гена с использованием праймеров Т7fw(5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’) и T7rv(5’TAATACGACTCACTATAGGG-3’)позволил
выявить
положительные
колониитрансформанты.Положительную колонию инокулировали в бульон Лурия Бертани с
добавлением канамицина (50 мкг/мл) для выделения плазмидной ДНК. Экстракцию
плазмиды проводили с использованием набора GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo
Scientific). Результирующая конструкция получила наименование pXynA.Нуклеотидную
последовательность гена xynA определяли секвенированием с использованием праймеров
T7fwи T7rv.
Экспрессия гена xynA в клетках E.coli
КонструкциейpXynA
трансформировали
компетентные
клетки
E.coliArcticExpressRP(DE3) методом электропорации. Отбор трансформантов проводили на
агареЛуриа-Бертани. Отобранные колонии-трансформантырастили в 500 мл при 37°Cв
инкубаторе со встряхиванием 180 об/мин до достижения оптической плотности OD600=0,6.
Индукцию рекомбинантного белка XynA проводили притемпературе 37°C с добавлением
изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (ИПТГ) в концентрации 0,5 мМ в течение 16 часов.
Внутриклеточная экспрессия гена xynA была подтверждена методом электрофореза в
полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия в денатурирующих условиях (ДСНПААГ).
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Очистка белка XynA и определение молекулярной массы.
Рекомбинантный белок XynA, полученный в клетках E. coliArcticExpressRP(DE3),
очищали с помощью металлической аффинной хроматографии с использованием колонки
HiTrapChelatingHP(GeneralElectric) объемом 1 мл, активированной ионамиNi2+. Для создания
линейного градиента элюата использовали хроматограф AKTA Purifier 10 FPLC (General
Electric). В качестве элюата использовали имидазол в концентрации от 20 до 500 мМ с
добавлением 500 мМ NaCl в 20 мМ Трис-HCl (pH 8,0).Образцы анализировали
электрофорезом в ДСН-ПААГ.Для определения размера белка использовали белковый
маркер (#26610 Thermo Scientific).
Анализ активности фермента
Активность ксиланазы определяли ДНС методом, основанный на определении
восстанавливающих сахаровс использованием динитросалициловой кислоты [9]. Свет,
поглощаемый при 540 нм, соответствовал количеству восстановленного сахара,
высвобожденного из ксилана. Концентрацию белка определяли по методу Бредфорда[10].
Для количественного определения восстановленного сахара стандарты были приготовлены с
использованием серии различных разведений ксилозы. Одна единица ксиланазы была
определена как количество фермента, необходимое для образования одного микромоля
восстановленного сахара(ксилоза) за одну минуту (мкмоль/мин).
Биохимическая характеристика XynA
Очищенный фермент XynA инкубировали при разных температурах в диапазоне 10–
80°C в течение 15 мин для определения температурного оптимума. Оптимальный pH был
определен путем инкубации фермента при 55°C и различных значениях pH (2,5–9,5) с
использованием соответствующих буферных растворов: глицин-HCl (pH 2,5-3,5), ацетатный
(pH 4-5,5), фосфатный (pH 6-8,5),глицин-OH(pH 9-9,5).
Результаты и обсуждение
Ген xynА (582 п.о.) был амплифицирован из геномной ДНК штамма Bacillus spp.T6 с
использованием специфичных гену праймеров с помощью ПЦР, результаты представлены на
рисунке 1.

Рисунок1Амплификация гена ксиланазы xynA из геномной ДНК Bacillusspp.Представлены
маркер SM0333 и амплификаты ,соответствующие молекулярной массе генаxynA

Клонирование гена карбогидразы ксиланазы xynA из Bacillus spp.в составе
плазмидного вектора рЕТ-28с(+) проводилось с использованием ферментов рестрикцииNcoI
и NotI. В результате проведенных работ была получена генно-инженерная
конструкцияpXynA, несущая ген карбогидразы ксиланазы xynA.
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В данной генно-инженерной конструкции ген ксиланазы встроен под контроль Т7
промотора, активируемого ИПТГ. В открытой рамке считывания находится белок на 197
аминокислотных остатка с расчетной массой 21,7 кДа.
Так как накопление фермента осуществляется внутриклеточно, культуру после 16
часов индукции центрифугировали и осажденные клетки подвергали ферментативному
лизису лизоцимом с последующей соникацией ультразвуком. Лизат загружали в
колонкиHiTrapChelatingНР объемом 1 мл, активированной ионамиNi2+.Скорость потока
составляла 1 мл/мин. Связанные с ионами никелямолекулы белка элюировали имидазолом с
постепенно возрастающей концентрацией. Целевой белок XynA элюировал при
концентрации имидазола 230 мМ. Очищенный белокXynAбыл детектирован в
полиакриламидном геле с молекулярной массой, соответствующей расчетной - 21,7 кДа
(рисунок 2). Молекулярная масса рекомбинантной ксиланазы была близка к молекулярной
массе уже изученных ксиланаз из других видов бактерий рода Bacillus[11].

25 kDa

Рисунок 2 Фракции после металл аффинной хроматографии

Изучение биохимических параметров полученной ксиланазы показал, что
рекомбинантный белок XynAпроявлял ферментативную активность в диапазоне pH от 2,5 до
9,5, при этом максимальная ферментативная активность наблюдалась при pH6,9 (рисунок 3
(А)). Рекомбинантный ферментXynA сохранял свою активность в диапазоне температур от 50
до 80°C, причем наибольшая активность наблюдалась при 55°C (рисунок3 (Б)). Удельная
активность составляет 444 ед/мг.

Рисунок 3 Оптимальные значения pH(А) и температуры(Б)
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Заключение
Ксиланаза - это промышленно важный фермент, который имеет огромный потенциал
для коммерческого применения в различных промышленных процессах. В настоящем
исследовании была выделена рекомбинантная ксиланаза XynAштамма Bacillussp.T6.
Продукция фермента ксиланазы была увеличена путем гетерологичной экспрессии гена xynA
в клетках E.coliпод контролем промотора Т7. Рекомбинантная ксиланазаXynA была
выделена и успешно очищена при концентрации имидазола 230 мМ с молекулярной массой
белка 21,7 кДа. Были определены оптимальные значения температуры и pH рекомбинантной
ксиланазы XynA55°C и 6,9 соответственно. Удельнаяактивностьсоставляет 444 ед/мг.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ
Наурызбаева Дана Нұрланқызы1, Мухтаров Абилхас Капизович1
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан1
В условиях депопуляции важным становится использование всех ресурсов повышения
рождаемости. Особое значение придается снижению бесплодия, минимальный уровень
которого у любой нации составляет 10 %, а критический, придающий проблеме
общегосударственное значение - 15%[1]. Рост бесплодия объясняется разными факторами,
чаще всего связанными с влиянием внешней среды (химии, радиации, образа жизни,
характера труда и проч.) на репродуктивную функцию человека.Современные
вспомогательные репродуктивные технологии насчитывают более 10 методов, число которых
постоянно расширяется, а практическое применение регулируется национальным
законодательством или традициями конкретной страны [2].
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – (от лат. extra — снаружи, вне и лат.
corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела) — эффективный и наиболее часто
используемый метод вспомогательных репродуктивных технологий при бесплодии. В
английском языке обозначается аббревиатурой IVF (in vitro fertilisation) [3]. С помощью ЭКО
зачатие и развитие эмбриона на ранних этапах происходит в специальной среде, максимально
адаптированной к естественной среде женщины. Данный метод ВРТ рекомендуется в случае,
если состояние репродуктивной системы (как мужчины, так и женщины) не позволяет зачать
ребенка естественным способом, а причины бесплодия не поддаются лечению[4].
Основные этапы ЭКО.
Индукция суперовуляции. В организме женщины за созревание фолликулов отвечает
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), поэтому пристимуляции суперовуляции
применяются препараты, содержащие ФСГ. Наиболее эффективными на сегодняшний день
считаются рекомбинантные препараты. Они повышают частоту наступления беременности и
уменьшают затраты на лечение, при сравнении с использованием классических препаратов,
созданных на основе человеческих мочевых гонадотропинов, выделяемых из мочи
постменопаузальных женщин. Одним из таких рекомбинантных ФСГ является Пурегон,
созданный путем генной инженерии.
Забор созревших ооцитов. Пункция яичников проводится через задний свод влагалища
под контролем УЗИ и кратковременным наркозом современными препаратами с
минимальными побочными эффектами. После того, как произведена пункция всех
неоходимых фолликулов, за женщиной проводится наблюдение в течение часа, после чего ее
отпускают домой [5].
Подготовка ооцитов к оплодотворению. Перед оплодотворением механическим путем
удаляют часть кучевой массы, если фермент воздействует на ооцитоз, то в классических
условиях ЭКО наличие полиспермии представляет большой риск. Через 30 минут после
аспирации ооцитов иглами инсулинового шприца кутикулу срезают в пластине петри под
питательной средой.
Оплодотворение ооцитов. Обработанную сперму помещают в инкубатор примерно на
1 час. Затем с помощью пипетки получают сперматозоиды, поступающие в верхнюю часть
пробирки, вливаются в пластину, где находятся ооциты. При этом при наличии 1 ооцита в 0,1
мл среды направляется 100000-150000 сперматозоидов активного движения.
При оплодотворении ооцитов в условиях in vitro необходимо четко учитывать
концентрацию сперматозоидов. 100 000 активных подвижных сперматозоидов может быть
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недостаточно для оплодотворения 1 ооцита, а более полиспермия (при проникновении более
1 сперматозоида), снижение выживаемости эмбрионов, плохое действие ферментов,
выделенных из акросомы [6].
Перенос эмбрионов в полость матки. Этот этап является одним из важных моментов,
поскольку эмбрионы хорошего качества, полученные в лаборатории, должны быть очень
бережно и с минимальной травматизацией полости матки быть перенесены приблизительно в
середину дна полости матки. Для женщины эта процедура безболезненна и не требует
дополнительного обезболивания. Специальный катетер с эмбрионом вводится через шейку
матки в полость матки, что контролируется ультразвуком [7].
Материалы и методы исследования:
Исследовательская работа проводилась в центре экстракорпорального оплодотворения
города Актобе. Центр функционирует с 2011 года. В настоящее время в центре разработано
185 программ ЭКО/ИКСИ, из них на сегодняшний день родилось 60 детей.
Объектом исследования стали супруги с верифицированным бесплодием и
показаниями для лечения методом экстракорпорального оплодотворения и переноса
эмбрионов в полость матки. В ходе исследовательской работы проведено экстракорпоральное
оплодотворение в центре – получено 5 пар. Исследования проводились под наблюдением
врачей центра.В ходе исследовательской работы был проведен общеклинический и
лабораторный, а также инструментальный анализ. Так же была проведена этапы программы
экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов в полость матки.
Результаты исследования:
Таблица 1
Результаты клинических исследований пациентов
Критерий
1
2
3
4
5
исследования
Возраст, год
35
40
37
42
34
Длительность
8
10
9
12
6
бесплодия, год
ИМТ, кг/м 2
20
24
27
25
21
ОТБ, см
64
68
93
72
65
Среднее значение возраста обследованных женщин по результатам, указанным в
таблице 1, составляет 37,6. продолжительность бесплодия составляет от 6 до 12 лет. Среднее
значение индекса массы тела составило 23,4 кг/м2. Обхват талии составил 72,4 см. В
результате клинического исследования не было выявлено никаких отклонений.
Во время лабораторных анализ был исследован содержание гормонов в плазме крови у
пациентов таблица 2.
Таблица 2
Результат гормонов в плазме крови пациентов
Показатель
Единица
Норма
измерения
Фолликулостимулирующий
Ме/л
3,09-7,9
гормон
Лютеинизирующий гормон
Ме/л
2,39-6,60
Пролактин
мМЕ/л
108,78-557,13
Эстрадиол
пмоль/л
77-921
Тиреотропный гормон
мМе/л
0,31-3,78
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Результат

р

5,6

±0,1592

4,2
292
120
1,6

±0,0663
±0,4841
±0,0587
±0,6321

Трийодтиронин
Свободный тироксин
Кортизол
Дегидроэпиандростерона
сульфат
17-гидроксипрогестерон
Прогестерон

нмоль/л
пмоль/л
нмоль/л
мкг/дл

0,35-4,94
1,213-2,289
116-1060
35-430

1,8
14,0
420
210

±0,3767
±0,0887
±0,2520
±0,7000

нмоль/л
нмоль/л

0,9-8,7
3,82-50,56

1,8
30,3

±0,2016
±0,0975

Согласно представленным данным, средний расчет и индивидуальные значения
исследуемых уровней гормонов пациентами соответствовали эталонным границам и не
имели статистически значимых различий.
Таблица 3
Данные ультразвукового исследования органов малого таза пациентов на момент
вступления в программу ЭКО
Показатель
Единица
Результат
min
иmax р
измерения
показатель
Длина матки
мм
48
44-52
±0,2348
Ширина матки
мм
51
45-57
±0,3456
Передне-задний
мм
36
32-40
±0,2315
размер матки
Средний
объем см3
6,8
5,4-8,2
±0,5432
яичников
Число
антральных
17
12-22
±0,0004
фолликулов
Стимуляция суперовуляции проводилась по короткому протоколу с антГРГ у 80%
(4/5) пациентов исследовательской группы. длительный протокол с антГРГ проводился у
одного из пациентов исследовательской группы, т. е. у 20% (1/5). Согласно данным
существенных различий по показаниям суммарной дозы препаратов, использованных в
период стимуляции суперовуляции, а также по основным фолликулометрическим
показателям у пациентов, не имеющих и имеющих клиническую беременность в результате
ЭКО не выявлено. Следует отметить, что в программе ЭКО у пациентов с успешными
результатами этапа регистрации клинической беременности выявлены достаточно высокие
показатели общего количества ооцитов, полученных при трансвагинальной пункции
фолликулов. Доля пациентов, у которых было получено 4 и менее ооцитов при пункции
фолликулов, составила 40% (2/5) в исследовательской группе.
Таблица 4
Сравнительная характеристика данных эмбриологического этапа программы ЭКО и
ПЭ
Показатель
Число оплодотворенных
ооцитов
Число
аномалий
оплодотворения
Число
полученных
эмбрионов

Результат
4,0

min и max показатель
2,0-6,0

Р
±0,002

0,0

0,0

<0,0001

5,0

2,0-8,0

±0,003
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Число
эмбрионов 1,0
0,0-1,0
<0,0001
хорошего качества на
день переноса (GQE)
Число
перенесенных 2
1-2
±0,845
эмбрионов
При оплодотворении ооцитов все участники исследования использовали нативные
сперматозоиды своего супруга. По наличию показателей оплодотворение ооцитов методом
ИКСИ осуществлялось у 20% пациентов исследовательской группы, то есть только у одной
женщины. Доля пациентов с количеством оплодотворенных ооцитов менее 25% составила
20% (1/5) в исследовательской группе.
Представленные данные показывают достаточно высокие показатели количества
оплодотворенных ооцитов, общее количество полученных эмбрионов и количество
качественных эмбрионов, зарегистрированных у пациентов с успешными результатами
периода регистрации клинической беременности.В результате исследовательской работы
процесс беременности у всех женщин в исследовательской группе был уточнен с помощью
ультразвукового и лабораторного анализа.
Выводы:
1.По полученным данным в результате общеклинических и лабораторных
исследований не получены результаты против программы экстракорпорального
оплодотворения, все данные соответствовали норме.
2. Стимуляция суперовуляции проводилась по короткому протоколу с антГРГ у 80%
пациентов исследовательской группы (4/5). длительный протокол с антГРГ проводился у
одного из пациентов исследовательской группы, т. е. у 20% (1/5). По наличию показателей
оплодотворение ооцитов методом ИКСИ осуществлялось у 20% пациентов
исследовательской группы, то есть только у одной женщины. Доля пациентов с количеством
оплодотворенных ооцитов менее 25% составила 20% (1/5) в исследовательской группе.
3. Представленные данные показывают достаточно высокие показатели количества
оплодотворенных ооцитов, общее количество полученных эмбрионов и количество
качественных эмбрионов, зарегистрированных у пациентов с успешными результатами
периода регистрации клинической беременности.
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Судебная экспертиза по информационной сути это всегда сложное производное
доказательство, основанное на иных доказательствах, имеющихся в деле. На достоверность
результатов судебной экспертизы влияют как объективные факторы (высокая вероятность
знаний, полученных до судебной экспертизы из первоначальных доказательств, отсутствие
изменений в объекте исследования, наличие лицензии на вид деятельности), так и
субъективные факторы (личность эксперта, уровень его профильной профессиональной
квалификации,
специальность, и полное отсутствие финансовой
и
личной
заинтересованности). К субъективным факторам принятия необъективного решения
экспертом можно отнести и такие, которые не могут быть исключены процессуальными
нормами, поскольку лежат в сфере психологии, культурного воспитания и специфики
полученного экспертом образования (например, гендерный признак при проведении
судебных экспертиз об установлении отцовства или социальные условия жизни самого
эксперта, ставшие его житейским опытом) [1].
Поскольку борьба с преступностью приобретает все более активный и напряженный
характер, постольку это обусловливает повышение требований и к результатам научных
исследований в криминалистике, той «продукции», которую она дает практике – средствам и
методам судебного исследования и предотвращения преступлений. Причем повышение таких
требований происходит на неизменной основе принципов законности, определяющих как
направления разработки, так и особенно условия и порядок применения криминалистических
средств и методов. Для развития криминалистики знания должны непрерывно накапливаться,
интегрироваться и дифференцироваться, всегда должна быть связь и взаимное влияние науки
и практики, ускоренно развиваться в рамках научно-технического прогресса. Наука
развивается непрерывно, постепенно накапливая знания, опираясь на достигнутое. Арсенал
используемых в криминалистике и судебной экспертизе методов естественных и технических
наук непрерывно пополняется. Это реальное проявление их «экспансии» в судопроизводство
[2].
Биоматериалами, направляемыми на судебно-медицинскую биологическую
экспертизу, как правило, являются следы крови, отдельные клетки организма человека,
микрочастицы, поврежденные ткани наружных и внутренних органов, фрагменты волос,
которые обнаруживаются на различных орудиях нанесения травм и иных материальных
носителях следов преступления.Судебно-биологические экспертизы часто позволяют лишь
предварительно изучить биологические следы как вещественные доказательства, поскольку
обычно заканчиваются определением признаков (свойств) видовой или групповой
принадлежности объектов. Поэтому постоянно возрастает необходимость в применении
молекулярно-генетических
экспертиз,
позволяющих
по
следам
биологического
происхождения устанавливать конкретных лиц, совершивших преступление. Эффективность
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исследования молекулы ДНК в криминалистической идентификации обусловлена ее
уникальностью и стабильностью, генетическим постоянством живого организма и высокой
чувствительностью методов ее исследования[3].
«Сенсорная ДНК» - это ДНК, полученная из биологического материала, переданного
от донора объекту или человеку во время физического контакта. Этот конкретный вид
доказательств может сыграть важную роль в судебно-медицинской экспертизе.
Лабораторные работы и считается важным инструментом для исследователей. Хотя основные
аспекты«Touch DNA» были широко изучены, на сегодняшний день имеется несколько
отчетов в области исследований. Извлечения ДНК из одежды, которую носили. Это
исследование было направлено на изучение «обработкивремя », в частности, анализируя
минимальное время контакта, необходимое для внесения достаточного количества ДНК.на
одежде, чтобы получить интерпретируемый профиль «обработчика». Причем три разных
выборкисравнивались техники («сухой тампон», «вырезание» и «липкая лента») с целью
определенияметод, который гарантирует лучшее восстановление из трех протестированных
методов. Анализируя данные в этой экспериментальной модели «времени обработки» в две
секунды достаточно для высвобождения достаточного количества ДНК наодежде, чтобы
получить полный профиль. Более того, это исследование показало, что при нацеливаниидля
чужеродной ДНК область образца должна быть сужена до минимума возможно
максимальное восстановление целевой ДНК[4].
Это исследование было направлено на то, чтобы узнать лучшие и самые надежные
методы, используемые при извлечении и анализе ДНК для получения профилей ДНК из
инструментов преступности в Hail, чтобы определить наиболее важные области, которые
богаты прикосновением ДНК к инструментам, которые обычно используются при
совершении преступлений с цельюпомочь специалистам сосредоточиться на них и не
упускать их из виду, а также попытаться улучшить качество работы судебно-медицинских
лабораторий (Таблица 1).
Работа в настоящем исследовании была разделена на два этапа: первый этап
представлял собой статистическую оценку успешности извлечения ДНК из различных видов
оружия и орудий преступления. За этот период было исследовано 9 орудий преступления.
Процент извлечения ДНК составлял 15.10%, 22.10%, 23.40%, 18.10% и 21,40% в эти годы
соответственно. Нож был инструментом, который представлял более высокий процент
извлечения ДНК (36,3%). Вторым этапом исследования была практическая часть, в ходе
которой мы оценивали результаты сенсорного извлечения ДНК из оружия, используемого в
преступных действиях. Нож был единственным оружием, используемым в этой части.
Экспериментально доказано, что при сравнительном исследовании генотипа
конкретного лица с генотипом, полученным из ПЖС пальцев рук, оставленных более недели
назад, возрастает вероятность получения ложных результатов генотипирования по двум и
более локусам. В случае несовпадения аллельных состояний по двум и более локусам, а
конкретно – несовпадении аллелей подозреваемого с генетическим профилем ПЖС, можно
сделать вывод об исключении происхождения следа от данного лица. При отсутствии
аллелей подозреваемого в профиле ПЖС, вызванном низкой концентрацией матричной ДНК,
эксперту следует делать некатегорический вывод о не исключении возможности
происхождения следа от данного лица, либо о непригодности результатов для
сравнительного исследования. В случае появления «фантомных» аллелей возможно
проведение стандартного вычисления вероятности участия лица в смесевом генетическом
профиле. Поэтому для достоверного подтверждения, либо исключения тождества
исследуемых профилей необходимо осуществлять генетический анализ объекта в нескольких
параллелях [5].
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Разработка ряда новых методов генетических исследований для целей
криминалистической идентификации основана на том, что все важнейшие функции живых
организмов, биохимические реакции, процессы обмена веществ (метаболизма) протекают с
обязательным участием катализаторов – ферментов, которые являются белками. Белки
ответственны за перенос веществ внутрь клетки. Относительно недавно эксперты установили
генетическую природу полиморфных протеиновых комплексов, присущих только слюне
человека, – так называемых собственных генетических систем белков слюны. Сейчас
известно уже около 16 таких систем, позволяющих при исследовании слюны человека
установить примерно 50 фенотипов. Указанные генетические полиморфные белковые
системы слюны человека могут быть использованы при определении спорного отцовства и
при установлении принадлежности следов слюны на вещественных доказательствах [5].

Таблица 1. ДНК-профилирование в третьей группе, где использовались три различных
метода экстракции: Qiagen, Organic (фенол - хлороформ) и Promega.
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Исследованы особенности получения каллусной культуры наперстянки пурпурной
(DigitalispurpureaL.). Подобраны составы питательных сред Мурасиге и Скуга для получения
и культивирования каллусных культур. Количественный и химический анализ определил
наличие в них сердечных гликозидов. Воздействие УФ-облучением улучшает способность к
синтезу биологически активных веществ.
Ключевые слова: DigitalispurpureaL., наперстянка, каллусная ткань, биологически
активные вещества, сердечные гликозиды
На сегодняшний день лекарственные препараты растительного происхождения
пользуются большим спросом, несмотря на активное использование синтетических
лекарственных средств в современной медицине и ветеринарии. Это объясняется тем, что они
имеют высокую биологическую активность, при этом обладая наименее вредным
воздействием на организм человека и животных [1].
Химический состав растений изучали еще в XVII-XIX вв, в этот период был выделен
ряд соединений, обладающих полезными свойствами. Так, к наиболее важным соединениям
стали относить гликозиды, алкалоиды, флавоноиды, эфирные масла и др.
Гликозиды
представляют
собой
вещества,
обладающие
выраженным
кардиотоническим действием, используются при лечении сердечной недостаточности.
Различают группы гликозидов: сердечные, сапонины, антрагликозиды и другие.
Особый интерес как биологически активные вещества вызывают гликозиды.
Гликозиды обнаружены в каллусных и суспензионных культурах, поэтому изучение их в
клеточных культурах - одно из приоритетов в исследованиях. [2-4]
Источниками гликозидов служат такие растения, как наперстянка, строфант, ландыш,
горицвет. Эти растения активно применяются в фармакологической сфере для получения
препаратов, действующих на сердечную мышцу [5].
Наиболее применимым растением для получения гликозидов является наперстянка.
История изучения влияния препаратов наперстянки на организмы получила новую огласку
благодаря исследованиям группы E. Sonnenblick, которая в 1960-х годах установила
положительный эффект растения на инотропное состояние сердца [6].
Наперстянка (лат.
Digitalis) – травянистое растение, представитель рода
подорожниковых, встречающееся в Восточной Европе. Наперстянка пурпурная является
природным источником сердечных гликозидов, широко применяемым в фармакологии.
Таким образом сегодня биологически активные вещества, полученные из наперстянки,
применяют в биомедицинской практике с целью улучшения состояния сердца.
Высокая численность населения, страдающая от болезней сердца, нуждается в
большом количестве препаратов на основе сердечных гликозидов. Несмотря на обширное
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распространение лекарственных растений их чрезмерное использование может привести к
дефициту, поэтому одной из задач биотехнологии является поиск альтернативных
источников и разработка методов получения вторичных метаболитов из растительного
материала.
Целью данного исследования являлось отработка методов получения и
культивирования каллусной культуры, изучение состава биологически активных веществ,
выделяемых культурой клеток, а также определение влияния стрессового фактора на
биосинтетическую способность каллуса.
Объектом исследования являлись исходные интатктные растения и каллусные
культуры наперстянки пурпурной (Digitalis puprurea L). Для соблюдения асептических
условий, процесс по введению эксплантов в изолированную культуру проводили в условиях
ламинарного бокса. Стерилизацию используемого материала проводили в несколько этапов:
сначала стерилизовали в 70 %-м этаноле в течение 3-5 сек, после 100 %-м брадофеном в
течение 3 минут и перекисью водорода 5 минут, промывали дистиллированной водой.
Экспланты культивировали на агаризованной питательной среде с минеральным
составом по Мурасиге и Скугу, дополненные фитогорманами ауксинами: индолилуксусная
кислота (ИУК), 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), нафтилуксусная кислота (НУК),
и цитокинов: 6-бензиламинопурин (БАП) и 6-фурфуриламинопурин (кинетин) в
концентрации до 2 мг/л.
Полученный каллус субкультивировали на среды с таким же составом.
Культивировали в пробирках 2х20 см, содержащие 15 мл питательной среды, при
температуре 22-25°С и постоянном освещении.
Анализ физиологических и цитологических характеристик проводили после 3, 9, 12,
15, 18, 21, 24, 30, 33 суток культивирования. Проводили оценку ростовых показателей
отношением разности между конечной и начальной массой к начальной массе в единицу
времени.
Количественный анализ сердечных гликозидов проводили в 250 мл круглодонных
колбах. В колбы помещали 50 мл 70 % этанола, 5 г каллусов, кипятили 30 мин, охлажденный
раствор доводили до 250 мл этанолом. Раствор фильтровали, центрифугировали, из
полученного материала сердечные гликозиды выделяли хлороформом, разбавленным
этанолом.
Химический анализ гликозидов проводили с использованием каллусов 1-го и 2-го
пассажей. Культуры высушивали, измельчали изпопропанолом, нагревали до температуры
кипения изопропанола. Определение сердечных гликозидов проводили хроматографически.
Для улучшения биосинтетической способности каллусную культуру подвергали
воздействию стрессового фактора, в качестве которого использовали УФ-облучение.
Облучение ультрафиолетом проводили с использованием однолампового бактерицидного
облучателя ANTI-ND, длительность облучения варьировалась 0,5 – 1,5 ч.
В результате изучения процесса каллусогенеза было определено значительное влияние
состава питательной среды. Образование каллуса, последующий морфогенез зависел от
концентрации и соотношения фитогормонов. Так, после культивирования на среде МС,
дополненной 2 мг/л α-НУК и 2 мг/л кинетина, наблюдали рост каллуса и небольшой
ризогенез, поэтому для снижения способности к ризогенезу применили другую комбинацию
фитогормонов - 1 мг/л α-НУК и 2,5 мг/л БАП. Результатом применения данной комбинации
являлось увеличение ростовых показателей. Прирост клеточной культуры по сырой и сухой
биомассе составил 10 и 9, данные предоставлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Кривые роста культур клеток наперстянки пурпурной: 1 – сырая биомасса;
2 – сухая биомасса
Исследования, направленные на индукцию каллусогенеза в культуре клеток
наперстянки пурпурной, показали, что культивирование каллуса в invitro условиях вызывает
ряд изменений метаболического потенциала клеток. При культивировании invitro по
сравнению с исходным растением в каллусной ткани изменяется количество и состав
биологически активных веществ.
Комбинации фитогормонов приводили к увеличению биомассы каллусной культуры,
соответственно наличие гликозидов и их состав варьировался.
Результаты проведенных исследований по определению влияния гормональных
препаратов на физиологические параметры и накопление гликозидов в каллусной массе
наперстянки пурпурной приведены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние фитогормонов на физиологические параметры и содержание
гликозидов в каллусной культуре Digitalispurpurea.

Прирост биомассы,
держание гормонов в среде, мг/л
Удельная скорость роста,
Содержание
сут -1
гликозидов, % от Да
мг /мл среды

УК 0,1 : 6-БАП 0,1

4,5±0,2

0,15±0,02

0,5±0,02

УК 0,2 : 6-БАП 0,1

3,25±0,15

0,13±0,01

0,55±0,01
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Д 0,1: кинетин 0,1

4,95±0,35

0,15±0,02

0,35±0,03

Д 0,2 : кинетин 0,1

4,05±0,22

0,2±0,05

0,42±0,03

К 0,2 : 2,4-Д 0,1

7,95±0,2

0,16±0,02

0,65±0,05

К 0,2 : 2,4-Д 0,2

10,32±0,3

0,22±0,03

0,66±0,01

Наиболее эффективной для получения биомассы и накопления максимального
количества гликозидов оказалась среда МС с гормональными препаратами ИУК 0,2 мг/л и
2,4-Д 0,2 мг/л.
Для повышения выделения биологически активных веществ в культуре ткани
применяют воздействие стрессогенными факторами на клетки. Для данного исследования
стрессогенным фактором послужило УФ-излучение. Облучение ультрафиолетом проводили с
использованием однолампового бактерицидного облучателя ANTI-ND при интенсивности
излучения 0,39 Вт/м2мин, диапазоне активного излучения 280-320 нм, контрольные ткани
выращивали под рассеянным белым светом.
В результате, под воздействием УФ-света наблюдался процесс каллусогенеза,
сокращалось время лаг-фазы до 3-х суток, при этом увеличивалось время логарифмического
роста.
Прирост биомассы каллусной культуры (715 мг) был максимальным при облучении
биоматериала в течение 1 ч. Результаты по проведенному исследованию приведены в
рисунке.
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Рисунок 2. Влияние действия УФ-лучей на ростовые показатели каллусной ткани
наперстянки пурпурной
Содержание вторичных метаболитов в каллусной культуре наперстянки пурпурной после
УФ-облучения приведено в таблице 2.
Таблица 2. Содержание вторичных метболитов в каллусной культуре Digitalispurpurea
после УФ-облучения
Продолжительность облучения, ч

именование вещества
Контроль

козиды

0,67±0,05

0,5

1

1,5

0,72±0,01

0,77±0,02

0,70±0,03

Согласно полученным результатам, при увеличении продолжительности воздействия
УФ-света наблюдалось повышение содержания биологически активных веществ. Также
наблюдалось накопление гликозидов после облучения в течение 1 часа, облучение более 1-го
часа приводило к снижению потенциала накопления гликозидов каллусной культуры.
Таким образом, в результате проведенных исследований подобран состав питательных
сред для индукции каллусогенеза и поддержания роста каллусных культур наперстянки
пурпурной, определен состав биологически активных веществ в каллусной культуре
наперстянки пурпурной. Установлено, что каллусные культуры содержат сердечные
гликозиды, характерные для интактного растения, оздействие УФ-облучением (до 1 часа)
положительно влияет на рост каллусной культуры и ее способность к синтезу сердечных
гликозидов.
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ЫЛҒАЛСОРБЕНТТЕРДІҢ КЕЙБІР КӨКӨНІСТЕРДІҢ ӨСУ МЕН ӨНУ
ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНА ӘСЕРІ
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Ғылыми жетекші - Алимбаева Айдана Есемкановна
биология пәні мұғалімі
Арыстанова Шолпан Ескуатовна
б.ғ.к., профессор м.а.
Ылғалсорбент дегеніміз – макромолекулалардың
торлы жүйесінен тұратын,
сұйықтықты өзіне сіңіре отырып сақтай алатын гельді айтамыз. Гидрогель өзіне сұйықтық
сіңірген кезде үлкейеді және гель түріне айналатын полимерден тұрады. Полимерлердің
қасиеттері олардың тізбектерінің сызықты, тармақты және тігілу түріне байланысты [1].
Өзіне сұйықты сіңіру және өсімдік тамырына керек кезде беру қасиеті арқылы
гидрогельдер өсімдік топырағында ылғалдандырғыш ретінде қолданылады. Сонымен қатар
ылғалсорбенттер тек берілген суды ғана сіңірмей, таңертенгі шықты, жаңбыр суын сіңіреді.
Гидрогельдер өсімдік тамырына суды өз мөлшерімен береді және өсу мен өну қарқындылығы
15-30% дамиды. Бөлме өсімдіктерінде бұл гельдерді қолдану арқылы су құю мерзімі 1 айға
қысқарады. Бұл қасиеті судың шығының азайтады.1 грамм гидрогель 300 мл суды сіңіреді
және адам мен өсімдікке еш зиянын тигізбейді. Гидрогель өз қасиетін 5 жылға дейін
жоғалтпайды [2].
Зерттеу тәсілдері мен зерзаттары
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Зерттеу зерзаты тұқым және көкөністердің жас өскіні (Ампель қызанағы, Ғ1 қияры)
болып табылады.
Тәжірибе 2015-2016 жж.және 2020 ж.аралығында жүргізілді.
Тәжірибе барысында нақты және салыстырмалы нәтиже алу үшін стандартты тәсілдер
қолданылды.
Ылғалсорбенттер ҚарМУ-дегі химия факультетінің ғалымдарымен алынды.
Ылғалсорбенттерді бақылау ШОД «Дарын» мектеп-интернатының зертханасында жүргізілді.
Кейбір көкөністермен тәжірибе 2 нұсқада жүргізілді:
- бақылау (қоспасыз топырақ),
- полиэтиленгликольмалеинат негізі бар ылғалсорбент қосылған топырақ.
Бірінші тәжірибеде тұқымдар 05.10.2015 ж отырғызылды. Зерттеліп жатқан көкөніс
тұқымдары 1 см тереңдікке, көлемі 200 мл стақандарға отырғызылды. Зерттелген көкөніс
тұқымдарын 5-6 қайтара отырғызылды.
Тұқымның өнімділігі – тұқымның сапасын, биологиялық және шаруашылық
маңыздылығын көрсетеді. Өсімдіктердің өну мен өсу қарқындылығын зерттеуде М.С. Зорина
және С.П. Кабанованың әдіс - тәсілдері қолданылды. Өсімдіктің ылғалдануы
Н.Л.
Удольскийдің тәсілімен анықталды[4].
Тұқымдарды сипаттау үшін В.Н. Вехова, Л.И. Лотова, В.Р. Филин, З.Т. Артюшенко
әдістері қолданылды [5].
Өскіндердің морфологиясын зерттеуде: өскін ұзындығы мен ені, жалған жапырақшалар
ұзындығы мен ені, нағыз жапырақтардың ұзындығы мен ені, өлшенді.
Зерттеу нәтижелері жөне талқымалары
Тәжірибеде ылғалсорбенттерді пайдалану арқылы кейбір көкөністердің өсу
қарқындылығы мен өнімділігін бақылау
Ылғалсорбенттерді құнарсыз (тұз мөлшері көп, ластанған т.б.) топырақта қолданған,
себебі, топырақтың құнарлылығы артады, өскін жақсы дамиды. Ылғалсорбентті қандай да бір
топырақта пайдалану суды шығынын минималды түрде жұмсап, өскіннің жақсы өнуіне
көмек. Су немесе құнарлы заттар тамыр түбіне жиналып керек жағдайында пайдаланылады.
Ылғалсақтайтын гидрогельдер тамырды түбегейлей қоршап, жеткілікті мөлшерде ылғал
бере отырып, құрғақшылықтан сақтайды. Суару интервалы 5-6 рет кеміп, өзінде 40%
тыңайтқыштар сақтай алады.
Өсімдіктердің өсу мен өну қарқындылығы бақылау нұсқаларына қарағанда жоғары
көрсеткіштер берді.
Ылғалсорбент арқылы өсірілген өскіндердің морфометрикалық көрсеткіштері.
Өсімдіктің өсу мен өну қарқындылығын анықтаған соң, жас өскіндердің
морфометрикалық көрсеткіштері анықталды. (1,5- 2 ай). 1,5 ай уақыт өткен соң жас
өкіндердің тамырларын жуып, кейбір морфометрикалық көрсеткіштерін анықтадық.
Өскіннің ұзындығы және диаметрлерінің көрсеткіштері бойынша ылғалсорбент қосылған
нұсқалар жоғарғы көрсеткіштер берді.
1-кесте
Жерасты және жерүсті мүшелердің морфометрикалық көрсеткіштері.
Көкөніс түрі

Зерттеу
нұсқасы

Ұзындығы, мм

Ені,
мм
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Жапы-рақ Жапы- Жапырақ
ұзынрақ ені, саны, шт.
дығы,
мм
мм

Тамыр
ұзындығы, мм

Зозуля
Ғ1 қияры
Бақылау
томат
Ампельный
Балконный
қияры

Ылғалсорбент
қосылған
Бақылау
Ылғалсорбент
қосылған
Бақылау
Ылғалсорбент
қосылған
Бақылау

350

150

50

51

12

40

215
195

70
80

49
30

48
15

5
13

40
35

180
252

70
93

30
40

15
37

11
8

15
48

100

40

20

48

2

30

Нәтиженің көрсетуі бойынша барлық қолданылған көкөністердің ішінде ылғалсорбент
қосылғандары жақсы жетілген.

Сурет – 1. Бақылау және ылғалсорбент пайдаланған көкөністердің салыстырмалы бейнелері.

Сурет – 2. Кейбір көкөністң өсімдіктердің морфометрикалық көрсеткіштері.
Өсімдіктің ылғалдануын анықтау.
Өсімдіктің ылғалдануын анықтау үшін жаңа жиналған және кепкен өскіндер керек.
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Біріншіден, тірі өскіннің салмағын анықтаймыз. Өскіндерді 2 сағ-тан кейін қайта өлшеу
арқылы салмақ азайғанын байқадық. Барлық өскін кепкен соң соңғы өлшеу жүргізілді. Тірі
өскін мен кепкен өскін салмақтарының айырмашылығы өсімдіктің ылғалдануы болып
табылады, яғни өскін бойындағы су мөлшері. Бұл көрсеткіш өсімдіктің қаншалықты сумен
қамтамасыз етілгенін көрсетеді, яғни, көрсеткіш жоғары болса, онда жақсы суарылғанын
білеміз.
Тірі өскін мен кепкен өскіннің арасындағы айырмашылықты ылғалсақтау қасиеті дейді.
Бұл айырмашылық өскіннің өзінде қаншалықты суды ұстауын сипаттайды. Ылғалсақтауы
жоғары болса, өсімдік жоғары температураларға, су тапшылығына төтеп бере алады.
2-кесте
Зерттеліп отырған көкөністердің ылғалсықтау көрсеткіштері.
Көкөніс
түрі
1
Зозуля
Ғ1 қияры

Жаңа
жиналған
салмағы, г
Бақылау
2
0,690

өскіннің
Ылғалдануы, %

Ылғалсорбент
3
0,890

Бақылау
4
87,7

Ылғалсорбент
5
89,5

Бақылау
томат
Ампельный

1,823

2,031

86,2

90,7

Балконный
қияры

2,265

2,445

79,6

88,9

Зерттеу нәтижесі бойынша ылғалсорбент қосылқан топырақта жетілген көкөніс өскінінің
ылғалдануы бақылауға қарағанда көп.
Қазіргі таңда елімізде құрғақшылық және қуаңшылық әсерінен өсімдіктерге су
жетіспеушілігі мәселесі өзекті болып отыр. Егіншілігі дамыған Орталық Қазақстан
қуаңшылық қаупінде тұр. Елімізде суды үнемдеу де өзекті мәселе болғандықтан, суды аз
мөлшерде жұмсау керек. Осыған байланысты еліміздің ылғалсорбенттерін қолданған дұрыс.
Ылғалсорбентті қолдану арқылы біз топырақта ылғалдылықты сақтаумен қоса, су құю
мөлшерін азайтамыз және де өскіннің өсу қарқындылығын жылдамдатамыз. Осыған
байланысты ылғалсорбенттерді пайдалану кең етек алуда [6].
Отандық ылғалсорбенттерді пайдалану бізге өте тиімді, себебі, олар өсімдікке зиянды
емес және бағасы арзан болып келеді. Егер ылғалсорбенттерді пайдаланатын болсақ, онда,
ауыл шаруашылығын дамытамыз. Ылғалсорбент қалдықсыз материал болғандықтан,
экологияға қауіп төндірмейді.
Кейінгі жылдары елімізде жауын-шашынның аздығынан және жерді өз деңгейінде
тыңайтып өңдемегендіктен қандай да дәнді дақылдар немесе көкөністерді игеруде жоғары
дәрежеге қол жеткізе алмай келеміз. Сондықтан, осы аталған ылғалсорбентті Орталық
Қазақстанның ауыл шаруашылығы алқаптарында ұтымды пайдаланса, жерден беретін
өнімнің сапасынан да, санынан да ұтар едік. Сонда жерді өңдеу үшін кететін шығындарды
ақтау үшін бұл жұмыс келешекте өзінің тиімділігін дәлелдейтініне сенімдімін.
Зерттеу барысында келесідей жұмыстар орындалды:
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- ылғалсорбенттердің қасиеттерін жан-жақты зерттелді;
- тәжірибеде ылғалсорбенттерді пайдалану арқылы кейбір
көкөністердің өсу қарқындылығы мен өнімділігіне бақылау жұмыстары жүргізілді;
- ылғалсорбент арқылы өсірілген өскіндердің морфометрикалық көрсеткіштері
анықталды;
- өсімдіктің ылғалсақтау қасиеті анықталды.
Болашақта зерттеу жұмысымды жалғастырып, басқа да көкөністердің түрлеріне
ылғалсорбенттердің әсерін зерттеймін. Өсімдіктердің in vitro жағдайында ылғалсорбенттке
реакциясын және олармен биохимиялық байланысын зерттеу өте маңызды.
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Биотехнологиялық өнеркәсіпте саңырауқұлақтар және бактериялық ферменттік
препараттар өндірісі жолға қойылған. Әсіресе,
саңырауқұлақ продуценттері жиі
қолданылады, өйткені оларда әртүрлі энзимдер кешендері бар.
Trichoderma микромицеті негізінде ферменттер үлкен қызығушылық тудырады. Ол
өсімдік субстраттарында тез өседі және әртүрлі ферментер бөліп шығарады (целлюлаза,
лигнин-дегидрогеназа, ксиланаза және т.б.), бұл рационның тағамдық құндылығын
төмендетпестен арзан жем компоненттерін пайдалануға мүмкіндік береді [1].
Ауыл шаруашылығында жем дайындау үшін пайдаланылатын ферменттік
препараттардың продуценттері ретінде Trichoderma туысына жататын саңырауқұлақтарды
қолдану бойынша көптеген мәліметтер жинақталған. Алайда Trichoderma туысы түрлерінің
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биомассасының биохимиялық құрамын зерттеу жеткіліксіз, сондықтан оларды жемшөп
өндірісінде кепілді және қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік бермейді.
Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және құрамында селенмен байытылған
саңырауқұлақ мицелийі бар мал азығын өндіру мәселесін шешу кезінде Trichoderma
туысының саңырауқұлақтарын пайдалануға болады. Түрлі экожүйелерден жаңа белсенді
штаммдар негізінде құрылған коллекциялар Trichoderma туысы саңырауқұлақтардың
штаммдарын іріктеу және оларды биотехнология, ауыл шаруашылығы және өсімдік
шаруашылығының түрлі салаларында пайдалану әлеуетті болуы мүмкін.
Қазіргі уақытта азықтық базаны көбінесе олардың жемдік құнарлығын арттыруды талап
ететін дәстүрлі емес және бұл ретте арзан азықтық құралдармен кеңейту, сондай-ақ
функционалдық қасиеттері бар азықтық қоспаларды әзірлеу және өндіріске енгізу бойынша
жұмыс белсенді жүргізілуде [2, 3, 4]. Оларды жүйелі қолдану диеталарды тиімді пайдалануға
және құс ауруларының алдын алуға, сонымен қатар заманауи тұқымдардың әлеуетін
толығымен жүзеге асыруға мүмкіндік береді [2, 5, 6].
Жануарлар ақуызы мен синтетикалық қоспаларды қолдана отырып, құрама жем
өндірудің дәстүрлі жолдары өнеркәсіптік құс шаруашылығының арзан жем шикізатына деген
өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды және ауылшаруашылық
өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігі талаптарына жауап бермейді.
Қазіргі уақытта құс шаруашылығында бірден-бір перспективалық бағыттардың бірі
пробиотиктер негізінде жемшөп қоспаларын алу болып табылады, яғни құстардың асқазанішек микрофлорасының қызметін қалыпқа келтіруге, өсімдік тағамдарының сіңімділігін
жақсартуға және денені биологиялық белсенді заттармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
[7, 8, 9]. Қазіргі уақытта жемшөп қоспаларын алу технологиялары ғана емес, сонымен қатар
оларды құс шаруашылығында қолдану әдістері де жасалды [10].
Соңғы жылдары жем рационында дәстүрлі емес жемшөп шикізатының (арпа, сұлы,
қара бидай, бұршақ, кебек) құрамы өсті, ал елдегі экономикалық жағдайдың өзгеруіне
байланысты бүгінгі күні жемшөп өндірісінде арзан компоненттер қолданылады (күнбағыс
күнжарасы, кебек және т.б.). Мұндай шикізатты қосу құрама жемде гидролизденуі төмен
қосылыстардың құрамын едәуір арттырады, оның энергетикалық қоректенуін төмендетеді, ас
қорыту процестерін бұзады және нәтижесінде жас балапандардың өсу қарқындылығын және
ересек құстың өнімділігінің төмендеуіне, сондай-ақ аурулардың пайда болу қаупінің
жоғарылауына әкеледі [1, 10, 11]. Сондықтан құрамында талшықтары бар жем
компоненттерінің сіңімділігін жақсартуға қабілетті ферментативті қасиеттері бар күрделі
жемшөп қоспаларын жасау маңызды ғылыми және практикалық міндет болып табылады [4,
5, 7].
Целлюлозолитикалық микроорганизмдерді, атап айтқанда Trichoderma туысына
жататын микроскопиялық саңырауқұлақты қолдану әртүрлі целлюлоза қалдықтарының
биоконверсиясында маңызды рөл атқарады [5]. Мұндай технологияның негізі: құрамында
күрделі полисахаридтер – пектинді заттар, целлюлоза, гемицеллюлоза және т.б. шикізат
компоненттері (қалдықтар) бар күрделі полисахаридтер кешенді ферменттер әсерінен
қарапайым қосылыстарға ыдырайды, содан кейін олардың негізінде оңай сіңетін жемдік
ақуыз түзіледі. Осылайша, алынған жемшөп қоспасы жоғары қоректік, жеңіл сіңімділігі,
биологиялық белсенділігі, сондай-ақ ферменттік, витаминдік және минералды құндылығымен
ерекшеленеді. Мұндай қоспаны құстың рационында қолдану жемнің сіңімділігін және
алынған өнімнің сапасын арттыруы мүмкін.
Ғылыми
жұмысымыздың
мақсаты
Trichoderma
тектес
микроскопиялық
саңырауқұлақтың негізінде целлюлозолитикалық белсенділігі бар жемшөп қоспасын алу
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технологиясын жасау және оның қарапайымдыларға және жылы қанды жануарларға
уыттылығын анықтау.
Ғылыми жұмыстың міндеттері:
- Микроскопиялық саңырауқұлақты өсіру үшін сұйық қоректік орта құрамын таңдау;
- Trichoderma тектес саңырауқұлақтың биологиялық белсенділігін зерттеу
- Trichoderma туысына жататын микроскопиялық саңырауқұлақтың қарапайымдыларға
жалпы уыттылығын анықтау;
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Введение
Биологически активные вещества – это химические соединения, обладающие высокой
физиологической активностью при небольших концентрациях по отношению к человеку, а
также к растениям, животным, грибам или к отдельным группам их клеток [1].
Растения стали незаменимым сырьем для получения лекарственных препаратов
различной направленности действия: с противоопухолевой активностью, повышающие
продолжительность и качество жизни, кардиологические и противомикробные препараты.
Следует отметить, что сердечные гликозиды, ряд флавоноидов и кумаринов в
промышленности получают исключительно путем выделения их из растений. Стероидные
гликозиды - обширный и широко используемый класс вторичных метаболитов. Благодаря их
высокой биологической активности, стероидные гликозиды широко используются в
фармацевтической промышленности, также для получения биологически активных добавок.
Источником служат различные виды диоскореи Dioscorea spp., но к настоящему времени
запасы сырья этих растений практически истощены [2].
В связи с этим возникает острая потребность в возобновляемых источниках
биологически активных веществ растительного происхождения. Сбор растений в дикой
природе представляет серьезную угрозу для сохранения видов. Альтернативным методом
получения растительного материала может быть культура клеток высших растений,
содержащая биологически активные вещества (вторичные метаболиты). Биомассу культуры
клеток растений получают в стерильных условиях в больших биореакторах. В некоторых
случаях биомасса клеток in vitro выше, чем у природных растений. Культуры клеток
незаменимы, особенно при использовании редких, исчезающих или тропических
лекарственных растений [3].
Однако в мире известно лишь несколько примеров производства фармацевтических
препаратов на основе выращивания культур клеток высших растений в промышленных
масштабах. В основном это связано с малой изученностью культур клеток как биологической
системы, недостатком знаний о контроле вторичного метаболизма в этой системе, а также
отсутствием эффективных технологий аппаратурного культивирования растительных клеток
in vitro.
Исходя из вышеизложенного, цельюданной работы является выявление общих
закономерностей получения стероидных гликозидов в культуре клеток Dioscoreadeltoidea.
Для реализации поставленной цели была получена и исследована суспензионная культура
диоскореи дельтовидной на предмет образования стероидных гликозидов.
Объекты и методы исследования
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Объектом исследования выбрана суспензионная культура клеток диоскореи
дельтовидной Dioscorea deltoidea Wall. Для этого из семян данного растения была получена
каллусная культура клеток с дальнейшим образованием суспензионной культуры.
Семена диоскореи промывали детергентом Твин-80, стерилизовали 0,1%-м раствором
сулемы в течение 5 минут, а затем ополаскивали. Материал после стерилизации подвергался
трехкратной отмывке в стерильной дистиллированной воде в течение 20 минут. Далее
подготовленные семена помещали на агаризованную питательную среду Мурасиге-Скуга [4].
Использовали несколько регуляторов роста в различных концентрациях, таких как: αнафтилуксусная кислота (НУК) в концентрации 0,2-2,0 мг/л, 2,4-дихлорфеноксиуксусная
кислота (2,4-Д) в концентрации 1,0-2,0 мг/л и 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации
0,15-2,0 мг/л. Изменение концентрации регуляторов роста необходимо для изучения их
влияния на производство вторичных метаболитов.
Основой для получения суспензионной культуры клеток D. deltoidea послужила 4-х
недельная каллусная культура после третьего цикла субкультивирования. Для этого около 30
г каллусных клеток (сырая масса клеток) поместили в жидкую питательную среду МурасигеСкуга без добавления агара, содержащую 2,0 мг/л 2,4-Д и 1,0 мг/л БАП. Культуру
выращивали в колбах объемом 250 мл (30-40 мл суспензии в колбе) на качалке (100 об/мин).
Для поддержания оптимального роста суспензионную культуру пересаживали на свежую
среду каждые 2 недели.
Культура, выращенная в стандартных условиях в колбах объемом 2,0 л, в дальнейшем
может быть использована в качестве инокулята для культивирования в биореакторах.В
промышленных условиях могут применяться три варианта режимов культивирования
биомассы: проточный, полупроточный и периодический.Экономически наиболее выгодным
считается полупроточный или «отливно-доливной» режим промышленного производства
биомассы. Суть данного метода заключается в том, что в начале фазы замедления накопления
сухой массы отбирается часть суспензии, а оставшаяся часть разбавляется свежей
питательной средой. Через суспензию пропускают стерильный воздух. Так, культивирование
может продолжаться в течение нескольких месяцев, сохраняя высокий биосинтетический
потенциал культуры. При этом значительно уменьшается время культивирования[5].
Полученную суспензионную культуру изучали и характеризовали по нескольким
параметрам: концентрация клеток в объеме суспензии, жизнеспособность культуры,
определение сухой и сырой массы клеток. Для подсчета клеток наносили на сетку счетной
камеры 1 мл одноклеточной суспензии. Для этого использовали камеру Фукса-Розенталя.
Получив результаты параметров роста суспензионной культуры, рассчитывали индекс роста
(I), удельную скорость роста в экспоненциальной фазе (µ), время удвоения (τ),
экономический коэффициент (Y) и продуктивность (Р) исследуемых культур.
Для расчетов использовали следующие формулы: [6]
,

(1)

где Xmaxи X0– максимальное и начальное значения содержания сырой или сухой
биомассы в 1 л среды соответственно;
,

(2)

где X2и X1– содержание сухой биомассы в 1 л среды в моменты времени t2и
t1соответственно;
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,

(3)
,

(4)

где Xmaxи X0– см. выше, а S – начальная концентрация субстрата (сахарозы) в среде;
P – максимальное значение:
, (5)
где Xoи Xi− содержание сухой биомассы в начале культивирования и в момент времени
tiсоответственно.
Количественный анализ стероидных гликозидов проводили с помощью
спектрофотометрического метода с использованием раствора Эрлиха, качественный анализ методом хроматографии в тонком слое силикагеля (ТСХ)[7].
Результаты и обсуждение
На первом этапенаших исследований необходимо было получить каллусную культуру
клеток диоскореи дельтовидной.
В результате проведенных экспериментов по влиянию различных регуляторов роста
на каллусогенез было установлено, что каллусные культуры диоскореи формировались в
среде, содержащей 2,0 мг/л 2,4-Д и 1,0 мг/л БАП.
Первичный каллусогенез начинался непосредственно из семян на 10-е сутки
культивирования без образования корней и побегов. Интенсивность каллусогенеза составила
20%. Полученные каллусные культуры характеризовались светло- желтым цветом, рыхлой
структурой и высокой степенью оводнения.
Для получения суспензионных культур клеток в качестве экспланта использовали 4недельную каллусную культуру после 3-го цикла выращивания. К 5-му циклу выращивания
был определен оптимальный режим субкультивирования: использование 14-дневной
культуры и со степенью разведения в 10 раз (3 мл инокулюма на 30 мл свежей среды);
начальная плотность культуры при этом составляла около 1,5 г сухой биомассы в 1 л среды.
Полученная суспензионная культура клеток имела желтый цвет, содержала небольшие
агрегаты клеток меристемоподобного типа, одиночные паренхимоподобные и удлиненные
клетки, а также грушевидные клетки с большим количеством крахмальных зерен.
Исследование ростовых характеристик полученной суспензионной культуры клеток D.
deltoidea проводили в течение 8-го цикла выращивания. Производные ростовые
характеристики приведены в таблице 1, из которой следует, что культуру можно отнести к
хорошо растущей.
Таблица 1
Динамика ростовых характеристик суспензионной культуры клеток D. deltoidea
Время
культивирования

Показатель роста

Первичные

Число клеток в 1 мл

Производные параметры роста
I
μ, сут. -1 τ, сут. Ммах,
г/л
7,65
0,29
2,39
13,09
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Y
0,39

P, г/
(л ×сут.)
1,04

измерения
Вторичные
измерения

Сырая масса клеток
Сухая масса клеток
Число клеток в 1 мл
Сырая масса клеток
Сухая масса клеток

8,07
8,56
8,30
11,56
11,36

0,24
0,24
0,31
0,39
0,32

2,89
2,89
2,23
1,77
2,16

15,79

0,48

1,49

Важным этапом в работе для создания биотехнологии получения биомассы культуры
клеток, было изучение влияния смены способа культивирования (колбы – биореактор) на
ростовые характеристики диоскореи дельтовидной. Было проведено 3 цикла выращивания,
результаты которых показывают, что аппаратурное выращивание культуры клеток диоскореи
привело к повышению ростовых характеристик культуры. Если при выращивании суспензии
клеток в колбах индекс роста и удельная скорость роста по сухой биомассе составляли 8,6 и
0,24 сут.−1, то к третьему циклу выращивания в биореакторе эти показатели улучшились до
11,3 и 0,38 сут.−1 соответственно.
Качественный и количественный анализы показали отсутствие в биомассе культуры
клеток D. deltoidea спиростаноловых гликозидов.
Фуростаноловые гликозиды в культуре клеток диоскореи дельтовидной были
обнаружены непосредственно после её получения, однако повторные анализы через месяц
выращивания показали их отсутствие.Принципиально важным оказалось то, что через 2
месяца выращивания в суспензионной культуре клеток диоскореи дельтовидной в биомассе
клеток вновь появляются фуростаноловые гликозиды и происходит постепенное увеличение
их содержания: от 0,8 мг/г сухой массы до 1,2 мг/г сухой массы.
Для более высокого синтеза фуростаноловых гликозидов в полученной суспензионной
культуре нами было изучено влияния состава ауксинов в среде культивирования. Для этого
суспензионную культуру пересаживали в питательные среды с различными концентрациями
НУК и БАП (таблица 2), в качестве контроля использовали суспензионную культуру клеток
на исходной среде (2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП).
Таблица 2
Варианты сочетаний фитогормонов в питательных средах суспензионной культуры
клеток D. deltoidea
Питательная среда
Стандартная среда Мурасиге-Скуга
Экспериментальная среда МС-1
Экспериментальная среда МС-2
Экспериментальная среда МС-3
Экспериментальная среда МС-4

Регулятор роста
2,4-Д
БАП
НУК
БАП
НУК
БАП
НУК
БАП
2,4-Д
НУК
БАП

Концентрация
2 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
2 мг/л
2 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
1 мг/л

В результате было установлено, что для культуры клеток D. deltoidea, которую
выращивали в экспериментальной среде МС-3 с 2 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, изменения
ростовых характеристик оказались практически идентичны полученным в первом
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эксперименте. На третьем пассаже рост прекращался, к тому же было отмечено, что
выращивание клеток в средах с НУК приводило к увеличению длительности цикла
выращивания. Как и в первом эксперименте для данного варианта, наблюдалось образование
крупных, плотных клеточных агрегатов, также увеличение количества аномальных клеток и
сильное падение жизнеспособности клеток в третьем цикле выращивания.
Для варианта суспензионной культуры клеток D. deltoidea, которую выращивали в
экспериментальной среде МС-4 с 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, во всех циклах
выращивания не было зафиксировано заметного снижения накопления биомассы клеток по
сравнению с контролем, что, очевидно, связано с наличием 2,4-Д в питательной среде. Также
наблюдалось повышение агрегированности культуры клеток, однако при этом суспензионная
культура клеток сохраняла высокую жизнеспособность (80-90%) и удовлетворительные
ростовые характеристики как на протяжении трех экспериментальных циклов
культивирования, так и после них.
В биомассе суспензионной культуры клеток D. deltoidea, выращенной во всех
вариантах сред в ходе каждого из экспериментов, был проведен анализ качественного состава
и количественного содержания стероидных гликозидов. Замена регуляторов роста с
ауксиновой активностью в среде культивирования значительно улучшала ростовые и
биосинтетические характеристики.
Таким образом, подбор концентрации и типа регуляторов роста способствует
повышению образования стероидных гликозидов в клетках in vitro.
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Қазақстан жері алуан түрлі дәрі-дәрмекті өсімдіктер шикізатына өте бай екеніне баршаға
мәлім, осыған байланысты фитопрепараттарды дайындау және импортқа шығару арзан және
экономикалық тиімді болып келеді. Фитоиндустрияны дамыту мақсатында ғылыми зерттеулер
жүргізу
өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Химия, химиялық технология және
биотехнология өнеркәсібінің кеңінен дамуына қарамай, соңғы жылдары синтетикалық химиялық
өнімдердің адам ағзасына, қоршаған ортаға кері әсерлері туралы жиі айтылуда. Сол себепті қазіргі
таңда пайдалы табиғи өсімдіктерден фитопрепараттарды бөліп алып олардың жан-жақты
биологиялық қасиетттерін зерттеу кеңінен орын алып отыр[1].
Түйежапырақ (Rheum turkestanіcum) – тарандар тұқымдасы, рауғаш туысына жататын көп жылдық
өсімдік.
Қазақстанның құмды жерлерінде, Арал өңірі мен Қызылқұмда кездеседі. Биіктігі 30 – 70 см.
Тамыры ұзын, қара қоңыр қынапты, сабағы тік өседі. Сабақ түбіндегі жапырағы жатаған, өркен
бойындағы жапырақтары ірі, ұзындығы 35 см, ені 50 см-дей, пішіні дөңгелек, үш жүйкелі. Гүлі ақ
түсті, оның ұзындығы 3 – 4 мм-дей. Гүлшоғыры шашақ болып төгіліп тұратын – сыпыртқы. Сәуір –
мамыр айында жемісі піседі. Жемісі – үш қырлы, қара қоңыр түсті, пішіні жүрек тәрізді.
Түйежапырақтың тамырында іш жүргізетін антрогликозидтер, хризофен қышқылы, флавоноидтар,
илік заттар бар. Дәрі жасау үшін рауғаштың сабағымен тамырын көктемде қазып алып
пайдаланады. Асқазан, туберкулез, т.б. ауруларды емдеуде қолданылады. Жемісінен С витамині,
дәнінен көмір сулар алынады. Жапырағын түйе, қой жақсы жейді. Республиканың құмды, құмдыдалалық жазық жерлерінде өсетін рауғаштың 1 түрі – татар рауғашын (R. Tatarіcum) жергілікті
тұрғындар Түйежапырақ деп атайды. Оның да тамыры мен тамыр қабығында илік заттар болады.[2]
ХХ ғасырда дәрілік өсімдіктер қолданыстағы барлық заттардың 80% құраса, кейіннен
синтетикалық, антибиотикалық,игормональдық және тб. Препараттар оларды едәуір ығыстырды.
Алайда, синтетикалық препараттарды шығарудағы керемет жетістіктерге қарамастан өсімдіктерден
жасалған дәрі-дәрмектер қазіргі заманғы ғылыми медицинада әлі де маңызды орынға ие болып
отыр.
Фитопрепараттардың артықшылығы олардың құрамында науқастар жақсы көретін әсер
етуші заттар кешенінің болуында. Бұл препараттар асқорыту жолдарында биологиялық белснді
заттардың сіңірілуіне жағдай жасайтын, клетка протоплазмасының тіршілігін қамтамасыз ететін,
клеткалардың жүйке жүйесіндегі медиаторлармен байланасыуын қамтамасыз ететін, ферменттік
белсенділікті арттыратын, ұлпалардың өткізгіштігі мен иілгіштігін жақсартатын, организмнен улы
заттардың шығарылуына септігін тигізетін құрамдас заттарға бай. Әлі толық зерттелмеген және
халық медицинасында танымал болып табылатын дәрілік өсімдік қатарына түйежапырақ жатады.
Ол Батыс Сібір флорасында айтарлықтай биомассасы бар арамшөп ретінде кеңінен таралған.[2]
Түйежапырақтан инулинді заттар алу үшін оның бізге жапырағы мен түйнектері қажет
болады.Жиналған өсімдіктер денсаулыққа зиян тигізбеуі үшін, шикізатты (тамырларды,
жапырақтарды, жемістерді) жинау кезінде оны жинау орнын мұқият таңдау керек. Олар
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полигондардан, бос емес жолдардан, ауылшаруашылық жерлерінен және мал кешендерінен алыс
болуы керек.[3]
Түйежапырақтарды жинау арқылы экологияға ешқандай ауыр зиян келмейді,тек азайып қалар қауіпі
бар деп алар болсақ,оны қолдан да өсіруге болады.Түйежапырақ өсірудің ауылшаруашылық
технологиясы қарапайым. Тұқымдар тікелей жерге 1-2 см тереңдікке себіледі. Тұқым себу уақыты
сәуір-мамыр немесе қыста. Алдын ала егер жерді терең қайта тамшылап құяды және тезек немесе
ағаш күлін енгізеді. Ауыр топырақта өзен құмын және жақсы желдетілетін шымтезекті қосымша
себу керек.
Көшеттер пайда болғанға дейін топырақ ылғалды болуы керек. Жапырақтары 20 см биіктікке
жеткенге дейін арамшөп секілді болып, содан кейін өсімдік өзі барлық арамшөп орнын басады.[4]
Инулин-бұл өсімдіктердің кең спектрінде кездесетін жаңа типтегі жеміс олигосахариді (Apolinario et
al., 2014). Ол 19 ғасырда ашылды (Fluckiger & Hanbury, 1879) және содан бері оның сипаттамалары
кеңінен зерттелді. Ең көп сатылатын инулин цикорий тамырынан алынады, оның құрамында осы
көмірсулардың салыстырмалы түрде жоғары концентрациясы бар (Franck, 2002) ,инулин көптеген
түрлі қосымшалары бар әмбебап зат болып шықты, негізінен тамақ және фармацевтика
өнеркәсібінде. Өңдеу тарихы мен полимерлеу дәрежесі инулиннің физика-химиялық әрекетіне
үлкен әсер етеді. Физика-химиялық мінез-құлық әртүрлі қосымшалардың функционалдығын
анықтайтындықтан, инулинді қолданған кезде бұл сипаттамаларды ескеру қажет.[5]
Инулин (INU)- гликозидті байланыс арқылы (2 → 1) байланысқан β-d-фруктоза тізбегі бар
полисахарид және (1 ↔ 2) гликозидті байланыс арқылы фруктоза тізбегімен байланысқан α-dглюкопиранозаның бір терминалды молекуласы. Инулин негізінен артишок түйнектерінде,
цикорийде, яконда және түйежапырақ тамырларында кездеседі. Физикалық-химиялық қасиеттеріне
байланысты инулин әртүрлі тағамдарда май немесе қантты алмастыруға, тұрақтылық пен таралуды
арттыруға, тағамның органолептикалық және физикалық қасиеттерін жақсартуға арналған әмбебап
модификатор ретінде қолданылады [5]. INU полимерлену дәрежесі (DP) өсімдіктердің көзіне, егін
жинау кезіндегі жетілуіне, егіннен кейінгі жағдайларға және өңдеу әдістеріне байланысты 2-60
құрайды [6].
Қазіргі уақытта инулин өзінің ерекше функционалды қасиеттеріне байланысты тамақ өнеркәсібінде
кеңінен қолданылады[7].Мысалы, қазіргі уақытта инулин қантты алмастырғыш ретінде
қолданылады, өйткені ол қандағы қанттың ауытқуын тудырмайды[9]. Инулин ыдырағаннан кейін
пайда болатын фруктоза шәрбаты пайдалы бактериялардың, әсіресе тоқ ішекте сауықтыру және
қатерлі ісікке қарсы әсері бар бифидобактериялардың өсуіне ықпал етуі мүмкін[10]. Фруктоза
сиропы қандағы қант пен майдың төмендеуіне, сондай-ақ минералдардың биожетімділігі мен
иммуномодуляциясына оң әсер етеді.
Әлемдік нарықта инулиннің үш ірі өндірушісі басым: Beneo-Orafti SA (Бельгия), Cosucra Groupe
Warcoing SA (Бельгия), Sensus (Нидерланды), beghin Meiji (Франция), Cargill, Inc. (АҚШ), Nutrition
(АҚШ), Royal Cosun (Нидерланды) және т.б. [11]. Соңғы уақытта Қытайдан өндірушілер нарыққа
белсенді түрде шықты, бірақ әзірге өндірушілердің өз өнімдеріне деген көзқарасы Сенімсіз.
Инулиннің әлемдегі сатылымы әр түрлі аймақтар бойынша әр түрлі: ең үлкен тұтынушы әрқашан
Солтүстік Еуропа болған және әлі күнге дейін АҚШ пен Канадада жоғары сұраныс болып табылады
[12]. Басқа ірі нарықтар-Латын Америкасы, орталық және Оңтүстік Еуропа.
Белгілі бір компанияның өнімдеріне сұраныс үш негізгі фактормен анықталады: сапасы,
пребиотикалық қасиеттері және бағасы. Бұл көрсеткіштердің мәні, сайып келгенде, өндіруші
қолданатын инулин өндіру технологиясымен анықталады.
Алынған инулин түйежапырақ тамырының құрғақ салмағына шаққанда шамамен 9% - ды құрады,
ал инулин сығындысындағы ылғалдылық 9,6% - ды құрады. Сур. 1 Алынған INU DP профилін
суреттейді және әр шың белгілі бір DP ұсынады. Түйежапырақ тамырынан алынған ДП инулин 3тен 65-ке дейін болды. 1-ден 10-ға дейінгі диапазондағы олигосахаридтердің салыстырмалы ауданы
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тым аз болды, бұл шыңның 6,0% құрайды. Керісінше, DP мәні 11-ден 40-қа дейінгі INU
молекулалары басым болды, бұл шыңның жалпы ауданының 74,7% құрайды. Сонымен қатар, ДП
41-65 мәндерімен инулин шыңының біртіндеп төмендеуі байқалды. ДП тарату нәтижелерін
олигосахаридтердің жоғары ерігіштігімен түсіндіруге болады, ДП 10% этанолда еріткіш ретінде
70% төмен. Нәтижесінде, бұл олигосахаридтер Центрифугалау кезінде супернатантпен біршама
декантталған, ал 10-нан жоғары DP бар INU молекулаларының көпшілігі Inu экстракциясында
еріткіште

тұндырылған[6].
Сурет-1.Түйежапырақ тамырынан алынған инулиннің иондық хроматограммасы.
Инулин өсімдік нысандарынан сумен экстракциялау арқылы алынады, содан кейін
тазартылады.Инулиннің негізгі көздері-Иерусалим артишок түйнектері, цикорий тамырлары,
сондай - ақ кең таралған жабайы шикізат-түйежапырақ тамыры және одуванчика тамыры.
Медициналық және фармацевтикалық мақсаттарда негізінен кәдімгі түйежапырақ тамыры мен
дәрілік одуванчика тамырларынан су алу пайдаланылады, ал фармакологиялық әсері инулинмен
(30-40%) ұсынылған суда еритін полисахаридтерден (ЖӨӨС) тұратын суда еритін қосылыстармен
негізделген [2].
Инулинді қарапайым түйежапырақтың ұсақталған тамырларынан және дәрілік одуванчика
тамырларынан экстракция арқылы алу әдістері белгілі, өсімдіктердің тамырлары жуылып,
кептіріліп, 2 мм-ге дейін ұсақталып, сумен құйылып, 3-5 күн ішінде толық экстракцияға ұшырайды.
Алынған ерітінді 96% этил спиртімен өңделеді және инулин -18°C және одан төмен температурада
тұндырылады [3]. Бұл әдістердің кемшілігі-процестің ұзақтығы.
Инулинді ерітіндіден шығару үшін кристалдану процесін қолдану мүмкіндігі температура өзгерген
кезде оның судағы әртүрлі ерігіштігімен түсіндіріледі. Инулиннің оң ерігіштігі бар, 10 °C
температурада оның ерігіштігі шамамен 6% құрайды, ал 90 °C кезінде ол шамамен 35% құрайды [8].
Басқа мәліметтер бойынша [18], 25 °C температурада инулин суда ерімейді, бірақ температураның
жоғарылауымен оның ерігіштігі едәуір артады. Осылайша, концентрацияланған инулин ерітіндісін
салқындату немесе мұздату кезінде паста тәрізді зат түрінде тұнба пайда болады, тұнба үстіндегі
сұйықтық әлсіз концентрацияланған инулин ерітіндісі болып табылады.
Инулин негізінен жеңіл өңдеу, тасымалдау, сақтау және тұтыну үшін ұнтақ түрінде сатылады [13].
Инулин ұнтағын алу үшін қолданылатын кептіру технологиясы оның сапасын анықтауда өте
маңызды. Қазіргі уақытта инулин алу үшін кептіру әдістері негізінен сублимациялық кептіру және
спрей кептіру болып табылады [14]. Сублимациялық кептіру сублимация мен десорбцияны қамтиды
және әдетте кеуекті өнім мен борпылдақ құрылымды алу үшін екі-үш күнді алады [15].
Сублимациялық кептіру буып-түю мен сақтауды талап етеді, өйткені өнім ылғалды сіңіреді және
ауаға ұшыраған кезде оңай тотығады [16,17]. Сонымен қатар, бұл өндіріс құны жоғары және
тиімділігі шектеулі процесс. Сондықтан тамақ өнеркәсібінде қолданылатын кептірудің ең көп
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таралған әдісі-бұл негізінен жоғары экономикалық тиімділігі мен жоғары икемділігіне байланысты
бүріккіш кептіру [18].
Бүріккіш кептіру сұйықтықты кішкене тамшыларға тарату үшін және құрғақ ұнтақты өнімді
қалыптастыру үшін ыстық кептіру ортасында еріткішті тез буландыру үшін бүріккішті қолданады.
Жеке өндіріске температура, тұтқырлық, беру жылдамдығы немесе бүрку қысымы сияқты
параметрлерді өзгерту арқылы қол жеткізуге болады [19]. Алынған өнімнің бөлшектердің мөлшері
біркелкі мөлшерде және жақсы сферада болады. Мысалы, алдыңғы зерттеу әр түрлі кептіру
әдістерін қолдана отырып, пектин түйежапырақ қасиеттерін бағалады (сублимациялық кептіру,
бүріккіш кептіру және вакуумды кептіру) және авторлар бүріккіш кептіруден кейін жақсы жағдайға
ие болды, нәтижесінде пектин ең жоғары беріктікке ие болды [20].
Сондықтан, осы зерттеудің мақсаты инулиннің максималды шығымдылығын алу үшін жауап
бетінің әдісін қолдана отырып, бүріккіш кептіру процесінің параметрлерін оңтайландыру болды.
Сонымен қатар, әртүрлі кептіру технологияларының инулиннің морфологиялық қасиеттеріне әсері
бағаланды және салыстырылды.
Бір килограмм жаңа түйежапрыақ тамыры (ағын сумен жуылады және қолданар алдында кесіледі)
және 5 литр ағын су диаметрі 20 мм ультрадыбыстық рупорлық зондпен жабдықталған
ультрадыбыстық циркуляциялық экстракциялық жабдыққа қосылды. Ультрадыбыстық қуат 120 Втқа орнатылды, ал экстракция 40 минут ішінде 70 ° C температурада жүргізілді [21]. Сығынды
Сығынды алдымен целлюлозаны алып тастау үшін сүзгіден өткізілді, содан кейін үлкен мата
бөлшектерін алып тастау үшін 1 мкм микрофильтрациялық мембрана арқылы өтіп, пермеат алу
үшін 50 кДа мембранасымен сүзілді [2], ол - 20 ° C температурада әрі қарай қолданылғанға дейін
сақталды.
Инулин ұнтағы бүріккіш және сублимациялық кептіруді қолдану арқылы дайындалды. Бүріккіш
кептіру параметрлерін оңтайландыру үшін жауап бетінің әдістемесі (RSM) қолданылды. Кодтау
және процестің тәуелсіз айнымалыларының нақты деңгейі 1-кестеде келтірілген. Алдыңғы бір
факторлы эксперименттерге сүйене отырып, экспериментті жобалау кезінде қолданылатын үш
тәуелсіз айнымалы жылу температурасы (Tª, 110-120 ° C), сығылу жылдамдығы (V, 18-22 айн / мин)
және қысым (P, 0,02–0,04 МПа) болды. [21]
Ningbo Haoyu Instrument Co компаниясынан сатып алынған бүріккіш кептіргішпен (YC-2000)
кептіру эксперименті үшін бес жүз миллилитр тазартылған инулин шырыны қолданылды.
Сынақерітіндісіперистальтикалықсорғыныңкөмегіменсаптамаарқылыкептірукамерасынасорылды.
Инулинніңәрерітіндісіәрқызметкөрсетералдындабелгілібіртемпературағадейінқыздырылды
(кірістемпературасы
60
°
C-танжоғары,
ал
шығутемпературасы>
50
°C).
Инулинніңмаксималдышығымдылығыүшінбүріккішкептірупараметрлеріреактивтібеттікәдістіқолда
нуарқылыалынды.[22]
Сублимациялықкептіруүшінбақылауүлгісіретінде 500 мл инулин шырынықолданылды. Шырын 24
сағатбойы -20 ° C температурадаалдын-ала тоңазытылды, соданкейін ALPHA 2-4 LD
plusсублимациялықкептіргішінқолданаотырып,
72
сағатішінде
-50
°
C
температурадасублимацияланды [13].
Инулин
ұнтағыныңбөлшектердіңмөлшеріMalvernZen
3600
Zetasizerкөмегіменөлшенді.
Сублимациялықкептіружәнебүріккішкептіруарқылыалынғанинулинніңбеткіқұрылымы
S-300Н
сканерлейтінэлектронды микроскопия (СЭМ) арқылыталданды [21,22,23].
Инулин
ұнтағыбүріккішжәнесублимациялықкептіруарқылыдайындалды.
Нәтижелеринулинніңшығуыалдыменжылутемпературасы,
сығылужылдамдығыжәнеқысымжоғарылап,
соданкейінтөмендегенінкөрсетті.
Жауапбетініңәдістемесінқолданғаннанкейінинулинніңмаксималдышығымы
8,52%
құрады,
бұлоңтайлықыздырутемпературасы ≈114,6 ° с, сығылужылдамдығы 20,02 айн / мин жәнеқысым 0,03
МПа
кезіндеалынды.
Бүріккішкептіруарқылыалынғанинулинніңшығуыбіршамажоғарыболды,
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өйткенісублимациялықкептірупроцесінделиофилизацияданкейінинулинніңжоғалуымүмкін.
Екіпроцестіңнәтижесіндеалынғанжарамдылықмерзіміменбайланыстыинулиндегіылғалдылықайтарл
ықтайайырмашылықтардыкөрсеткенжоқ. Сублимациялықкептірусфералыққұрылымғаәкелді, ал
бүріккішкептіруинулинніңұсақбөлшектерінеәкелді[22].
Сонымен,осындайҚазақстандакедесетінөсімдіктердісоныңішіндеемдікқасиеттері
бар
шөптердізерттейотырып,
оныңемдікқасиетін,
халықшаруашылығындағымаңызынбілеотырып,
өсімдіктердіқорғаужәнеолардыпайдаланабілубіздіңбастымақсаттарымыздыңбіріболыптаылады.Ота
ндықдәріханалардаотандықдәрілердіөндіруүшін,ұтымдыбаға мен сапалыпрепараттардайындауға,
отандықбайлықтардымейліншепайдағажаратудаүлесқосудаәлі де атсалысамыздепойлаймын.
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Жетекші:Наекова Салтанат Кобеевна
Азық-түлік индустриясы жоғары сұранысқа ие. Қазақстан нарығында кондитерлік
өнімдер өндірісі қарқынды дамып келеді. Соңғы бірнеше жылда ҚР-да кондитерлік өнеркәсіп
инвестиция және мемлекеттік субсидиялардың бөлінуі арқысындажоғары темпте қарқын
алуда.Кондитерлік өнімдердің ішінде мармелад табиғи қоюландырғыштардың (желатин,
пектин, агар және т.б.) және құрамындағы табиғи шырындардың арқасында ең пайдалы
болып саналады.Мармеладты кондитерлік өнімдер арасында ең танымал және көп сұранысқа
ие. Осы тенденцияларға сүйене отырып, біз мармеладтан ең пайдалы кондитерлік өнімдерді
алуды мақсат етіп қойдық.
Мармелад өнімдерінің пайдалылығы, әдетте, агарлар, каррагенандар, желатин
пектиндері
қолданылатын
гельді
заттардың
құрамына
байланысты.
Оларадаморганизмдебелгілібірқызметтердіатқарады.
Мысалы,
пектиндітоксиндердентабиғитазартқышдепсанауғаболады,
олорганизмдіадсорбциялауғажәнезиянды радионуклидтерді жоюғақабілетті. Соныменқатар,
ол ас қорытужүйесінқалыпқакелтіредіжәнепектинніңантихолестриндіқабілетіболғандықтан,
қандағы
холестерин
деңгейінтөмендетугеқабілетті.[1]
Ал
агар
агар
теңізполисахаридіретінденикокалорияғажәнеминералдар
мен
дәрумендердіңжоғарықұрамынаие. Агар ісжүзіндеадамныңасқазан-ішекжолындасіңірілмейді,
сондықтан
оны
диеталықдепатауғаболады.
Пектин
сияқты,
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олүлкенадсорбциялыққабілеткеиежәнехолестериндітөмендетуімүмкін,
бұлбауырдыжақсартады,
соныменқатартоксиндердендененітазартады.
Бірақпайдалықасиеттеріменқатар,
оларбелгілібір
ассимиляция
процестерінежәнеқоректікзаттардыңалмасуынакедергікелтіруімүмкін.
Соныменқатар,
мармеладтыңсапасыкөбінесеөндірістехнологиясынабайланыстыекенінатапөткенжөн,
дұрысэкспорттаушикізаттыңпайдалықасиеттерінсақтауғакөмектеседі.
Осылайша,
мармеладтыңформуласынжақсартуүшінбізеңжақсықоректікқасиеттергеиеқоюландырғыштабу
ғатырысамыз.
Бұлқосылыстардыңбірі
ульватектесжасылбалдырданалынғансудаеритінполисахаридтер, олульвандепаталады.Ульван
ульватұқымдасынажататынжасылбалдырлардыңжасушақабырғаларындағысульфатталғанпол
исахаридтер.[2]
Теңізбалдырларыныңбарлық
221
белгілітүрлерініңүштенекісітағамдықмақсаттақолданылады.
Теңізбалдырларыныңқұрамындаемдікқасиеткеиевитаминдерменкомпоненттербардегенболжа
мбар.
СолардыңбіріUlvasp.
(жасылөсімдік)
балдырларындафункционалдыбиологиялықбелсендіқосылыстарбелгіліболды. Ульваның 50-ге
жуықтүріанықталдыжәнетіркелді.Ulvalactucaбалдырлары
"теңіз
салаты"
немесе
"жасылтүстітазартқыш» аттыесімдеріменкеңтаралған.
Ульва балдырларыкөбінесежағалаужәне лагуна суларындакездеседі. Ульванныңқұрылымы
мен құрамы экстракция жағдайларынаөтетәуелді. Сульфат, рамноза, ксилоза,
глюкуронжәнеидуронқышқылдарыульванныңнегізгіқұрамдасбөліктеріболыптабылады.
Галвантозаның, глюкозаныңжәнеақуыздыңтөменконцентрациясы да ульвандакездеседі [3]
Қантсызмармелад,
функционалдымармеладтықұрудыңеңперспективалыбағыты
.Орташаесеппенқазақстандықтаржылына 40 кгқантнемесекүніне 13 шайқасықтұтынады. Бұл
қант
мөлшерінтазатүріндетұтынбаймыз,көпбөлігіөңделгенөнімдертүрінде,
әсіресекондитерліктәттілерден
келеді.Ғалымдарәлікүнгедейінқанттыңзияндылығыменпайдалылығы
бойыншабіржақтытұжырымына келе алмай отыр[4].Қантқақарсы ғалымдар тобы 16
жасқатолмағанадамдарғатәттілердісатуғатыйымсалукерек,
соныменқатарбалалардыңдиеталарыналыптастаукерекдепсанайды
және
қанттағымға
қосумөлшеріншектеужәнеқұрамындақантбарингредиенттердібелгілеутуралынормативтікқұж
аттардыенгізугешақырады.
Сондай-ақ,
қанттыңденсаулыққақауіпқатеріасырабағалануымүмкіндепесептейтінқанттықалыптытұтынудыжақтаушыларбар. [5]
Мармеладта қанттың көп мөлшері бар,бұл денсаулыққа бірқатар ауыр проблемалар тудыруы
мүмкін, соның ішінде семіздік пен жүрек-тамыр аурулары және әртүрлі формадағы қант
диабеті. Бірақ қанттың жасушалық тыныс алу үшін де қант қажетм екенін жоққа шығаруға
болмайды. Көмірсулар алмасуы нәтижесінде АТФ молекулалары пайда болады. Бұл
бұлшықет жиырылуы, жүйке импульстары, иммундық жасушалардың қозғалысы және т. б.
үшін энергия көзі болып табылады.[5]
Ulvactuca балдыры47% көмірсу, 23,2% урон қышқылы, 29,9% күл, 17,1% сульфат тобы1,0%
N2 тұрады. Газохроматографиялық (GX) талдаунегізгібейтарапқанттардыңболуынкөрсетті,
атапайтқанда: глюкоза, рамнозажәнексилоза, арабиноза, галактозажәнеманноза.[6]
Ульванныңантиоксиданттықасиеті.
Антиоксиданттармедицинадажәнетамақөнеркәсібіндекеңіненқолданылады.
Антиоксиданттарадамныңтотығустрессіменбайланыстыаурулардыреттеудеөтемаңызды.
Бұлжағдайдатеңізжасылбалдырларызерттеліп,
оныңкүшті
152

[7]антиоксиданттыбелсенділігібарекендігіанықталды.
Көптегензерттеулергесәйкес,
Ульватектесполисахаридтердіңрадикалдардысіңіруқабілетіжәнеантиоксидантқасиеттерібар.
ОсығанбайланыстыQi
жәнебасқаларульванныңтабиғижәнемодификацияланғанантиоксиданттыбелсенділігінбағалад
ы.
Ульванульвадан
алынғансульфирленгенгетерополисахаридтерретіндеанықталады.Ульвансульфатыныңқұрамы
күкірттриоксидіN, N-диметилформамидтіңкөмегіменөзгертіледі [8]
U. lactucaсығындысыныңантиоксиданттықбелсенділігініңбағалау
Антиоксиданттық қабілет денсаулыққа пайдалы ғана емес, сонымен қатар тамақ
өнеркәсібінде де ерекше рөл атқарады. Оттегі мен ультракүлгін сәулелердің әсерінен бос
радикалдар пайда болуы мүмкін, бұл өнімнің бұзылуына және адам ағзасына зиян келтіруі
мүмкін. Шикізаттың радикалды қабілеті табиғи немесе басқа табиғи консервант ретінде
пайда болуы мүмкін.Осындай қабілетке ие шикізат, өнімге құрамында басқа компоненттердің
тотығу реакциясын бәсеңдету мүмкіндігін бере алады. Желе мармеладтарының құрамына
көбінесе оңай тотығатын жеміс компоненттері кіреді. Потенциалды күшті антирадикалды
компонентті енгізу өнімді ауаның оттегімен тотығуынан немесе мармеладтың ішіндегі
оттектен"қорғайды", олар жеміс компоненттерін қараю және мерзімінен бұрын шіріп кетуден
қорғайды, ферментативті тотығуды баяулатады.[9]
Материалдарды дайындау. Бұл зерттеудегі материал-Балқаш немесе Каспи жағалауынан
жиналған Ulva lactuca жаңа жапырақтары. Жинағаннан кейін ,жапырақтарды ағынды судың
астында, құм қалдықтары мен басқа бөгде заттарды кетіру үшін жуылады. Содан кейін
жапырақтар құрғап, сынғыш болады, сосын ұнтақ күйге дейін ұсақталады. Ульванды шығару.
20г ұнтақ сүзгіден өткізілген ыдысқа оралып, Сокслет сығындысымен толтырылады және
жапырақтары толық түссізденгенге дейін 6 сағат бойы этанолмен алынады. Алкоголь
сығындысы басқа зерттеу үшін жиналады. Липидтер мен бояғыштардың бір бөлігін алып
тастау үшін 100 мл дихлорметан мен этанол (1:1) қайтадан қосылады, әйтпесе су
сығындысын ластайды.[15]
Сүзілген қағаз пакеті экстрактордан ақырын алынады да ұнтақ қайтадан кептіріледі. 100 мл
су ұнтақтың қалған қалдығына қосылады, содан кейін 60 және 80 ° C температурада 100 сағат
бойы үнемі араластырылады. Осыдан кейін ұнтақ қалдықтарын кетіру үшін сүзгіден өткізіп,
центрифугалаңады. Су сығындысы роторлы буландырғышта бастапқы көлемінің 10-20%
дейін шоғырланады.[12]
Ульванды тазарту. Ulvalactuca балдыры минералдарға өте бай, сондықтан таза ульвананы алу
үшін қосымша тазарту қажет. Ол үшін инкубация мен сүзуден кейін сынамалары
белсендірілген көмірді қосады, содан кейін қайтадан центрифугаланады. Алынған ерітіндіге
минералдарды тұндыру үшін ЭДТА қосылады, алынған ерітінді қайтадан центрифугаланады.
DPPH ерітіндісінің жарамдылығын тексеру үшін 0,5 мл аламыз, оған 1,0 мл метанол және 1,0
мл дистилденген су құйамыз, OD-ді 518 нм толқын ұзындығында спектрофотометрде
өлшейміз. Ерітіндіоданәріөлшеугеқолайлыболыпсаналады, егероның ОД мәні 0,9 ... 1
(немесе 0,7-0,9) аралығындаболса. ЕгерOD 0,9-ден аз болса, ондаоғанDPPHұнтағыннемесе
0,05 мл қорерітіндісінкөбірекқосып, соданкейінOD 0,9 ... 1 жеткеншеөлшеудіқайталаукерек.
Соданкейінсыналатынүлгініңерітіндісідайындалады, олүшінқұрғақпробиркағақосылады: 0,5
мл DPPH, 1,0 мл метанол, зерттелетінерітіндінің 1,0 мл мөлшері[10]
Ульванныңшығуын экстракция температурасы мен жылмезгілінебайланыстыбағалау.
Балдырлардыңжасушалыққабырғасындағыполисахаридтероларғақоршағанортаныңқолайсыз
жағдайларындаөмірсүругемүмкіндікбереді.Сондықтанолардыңмазмұныөмірсүружағдайлары
ныңкөптегенфакторларынабайланысты.
Ульвандықоспаныкейіннентұндыруарқылыалуеңкөптазартылғанполисахаридтердіалуғамүмкі
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ндікберді .Ульванныңеңжақсы [14]өнімділігі 100 ° C температурасында экстракция
жағдайындабайқалғанынжәне
су
экстрагентрөлінатқарғанынбайқаймыз.
Этанолменалынғанкездеульванныңізібайқалмайды, яғниалкогольдеерімейді
Жинау уақытына байланысты полисахаридтер құрамының өзгеруі байқалды. Өсімдіктің
жасушалық қабырғасында полисахаридтердің өндірісі мен жинақталуы маусымдық сипатқа
ие болғандықтан, оны түсіндіруге болады.
Ульванның Ulva lactuca жапырақтарынан шығуындағы айырмашылық. Жазғы кезеңде гүл
жапырақтарында полисахаридтердің қалған саны көп. Ульванның жалпы шығымы 60 ° C [13]
температурада құрғақ ульва ұнтағының 15% - дан 16% - на дейін болды, бұл сандар
экстракция температурасының жоғарылауымен жоғарылайды. Ұқсас нәтижелер Yaich et al.
ульванның шығуы Проск және Энглист әдістерімен анықталған полисахарид кешендерінің
20,53 және 31,55% құрады. Бұған дейін Bradingetal. Сондай-ақ, u-ден суда еритін полисахарид
шығарылды. lactuca: этанолды Na2CO3 ерітіндісімен Тұндыру және одан кейін тұндыру,
ульванның жоғары шығымдылығымен (шамамен 40%) автор сонымен қатар ульванды
алудың ең жақсы әдісі ыстық су екенін айтты. [10]
Алынған ульван сұйылтудың үлкен дәрежесі мөлдір, жалқау ерітінді болып табылады, ульван
концентрациясы 10% -20% - дан асқан кезде гель ерітіндіде пайда болады,
концентрациясының жоғарылауымен желе, мөлдір, әлсіз сары түсті, өзіне тән иісі бар. Балқу
температурасы-52С, бұл желатиннің балқу температурасына жақын, ол шамамен 54С
құрайды. Ульванды тамақ өнеркәсібінде шикізат ретінде сақтау үшін біз ульванды кептірудің
оңтайлы әдісін таңдадық. Бұл жағдайда ылғалды кетіру үшін тұрақты желдеткіші бар
кептіргіш шкаф қолданылды. Кептіру температурасы жоғары болған кезде ульванды байлап,
тән иісімен жылытуға болатындығын атап өткен жөн. Ульванның құрғақ ұнтағы сары түсті
болды[12]
Экономикалық көрсеткіштерді және U. LACTUCA-дан Ульван қосылу арқылы жасалған желе
жеміс мармелад әзірлемелердіталдау
Мармелад өнімінің өзіндік құнын есептеу
Қазіргі уақытта байытылған және тағамдық құндылығы жоғары тамақ өнімдеріне сұраныс
артып келеді. Бұл соңғы онжылдықтарда қант диабеті ауруының күрт өсуіне байланысты. Бұл
аурудың дамуына халықтың барлық жас топтарының орташа салмағының жоғарылауы ықпал
етеді. U. lactuca сығындысын желе-жеміс мармеладына енгізу өнімге ерекше қасиеттер
береді, осылайша оны бәсекеге қабілетті етеді. Экономикалық тиімділікті есептеу үшін U,
lactuc сығындысы қосылған мармелад өнімінің құнын есептеу керек. lactuca 30% және 35%
ульванның
массалық
үлесі
бар
мармелад
рецептерін
қолданды.
Бағалар
2020жылғынарықтықбағаларғасәйкескеледі.[16]

Өнім атауы

Өндіріс
мөлшері,
кг

Шикізат
Шикізат атауы

Қант-құмшекер
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1
тонна
өнім үшін
шикізат
шығыны,
кг

Шикізат
тенге

бағасы,

1
тонна
үшін

1
тонна
өнім
үшін

572,2

198 000

113
000

Алма мармелады

1,00

Жалпы

1,00

258 000

39
000

Патока

290

147 000

42
000

Агар агар

18,0

7000

132
000

Лимон
қышқылы

7,3

1 812 000

13
000

1,0395

7 000 000

341
000

Ульван

318,6

18000

32
000

Агар агар

16,2

7000

119
000

Жеміс шырыны

152

258 000

39
000

Стевиозид

1,062

16 000

17
000

Фруктоза

164,25

520 000

85
000

1,00

1,00
35%
ульванқосылған
мармелад

Жалпы

152

1,00

30%
ульванқосылған
мармелад

Жалпы

Алма шырыны

294
000
Ульван

371,7

101 000

37
000

Агар агар

16,2

7000

119
000

Жеміс шырыны

152

258 000

39
000

Стевиозид

1,062

16 000

17
000

Фруктоза

164,25

520 000

85
000

1,00

300
000

Осылайша, алынғандеректердіталдауUlvalactucaсығындысынфункционалдымақсаттағы жележеміс
мармелад
өнімдерінөндірутехнологиясындақолданудиеталықталшықтардың,
антиоксиданттықбелсенділіктің,
минералдар
мен
С,
В
дәрумендерініңқұрамынжоғарылатуарқылыдайынөнімдердіңтағамдыққұндылығынарттыруға
мүмкіндікберетінінкөрсетті.
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Экономикалықкөрсеткіштердіесептеудайынөнімніңөзіндікқұнынтөмендететінін,
нәтижесіндеөндірістеорындыболатындығынанықтады [17].
Қорытынды
Мармелад өнімдері өте кең ассортиментке ие. Алайда, егер біз мармеладтар
нарығының жағдайын мұқият бағаласақ, бүгінгі күні нарықта физиологиялық және
функционалды ингредиенттермен байытылған, төмен калориялы мармеладтың ассортименті
жоқ немесе өте аз екенін көруге болады. Мармеладтың құрамын жасау және жақсарту үшін
біз ең жақсы тағамдық қасиеттері бар қоюландырғыш табуға тырысамыз. Осындай
қосылыстардың бірі-Ulva тектес жасыл балдырлар.Нақтырақ айтсақ суда еритін
полисахаридтер ульван жатқызуға болады.
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СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
УДК 632.25
ӘР ТҮРЛІ СОРБЕНТТЕРДІҢ АРПАДАҒЫ АЛЬДЕГИДОКСИДАЗАНЫҢ
АКТИВТІЛІГІНЕ ӘСЕРІ
Асылбек Жансая Молдабекқызы - 2-курс магистранты,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан,
sayaw96@list.ru
Ғылыми жетекші – Акбасова Алуа Жолдасбаевна
Асылбек Жансая, Құрманбаева Асылай, Акбасова Алуа
Топырақтың артық тұздануы, басқа абиотикалық факторлармен қатар, агро-,
биоценоздар мен дақылдардың өнімділігінің төмендеуіне әкеледі: шығындар аз тұзданумен
33%, қатты тұзданумен 83%, ал өте күшті тұздылықпен 100% дейін жетеді.Суармалы
жерлердің 20% -дан астамы және дүниежүзілік ауылшаруашылық жерлерінің 5% -ы
тұзданған және олардың көлемі ұлғайып келеді. Тұздану процесі алдағы 25 жылда өңделетін
жерлерді 30% -ға, 2050 жылға қарай 50% -ға дейін төмендетеді деп болжануда. Топырақтың
тұздануы көбінесе натрий тұздарының, атап айтқанда натрий хлоридінің жиналуымен
байланысты деп есептеледі. Тұтас өсімдік деңгейіндегі күшті тұзданудың кері әсері оның
өлуіне немесе өнімділіктің төмендеуіне әкеледі. Көптеген өсімдіктер жасушалардан тұз
иондарын кетіретін немесе олардың қатысуына төзімділікті дамытатын механизмдер
жасайды [1]. Тұз стрессі өнгіштікке, өсуге, фотосинтезге, белок пен энергия синтезіне,
липидтер алмасуына әсер етеді, қоректік заттардың тепе-теңсіздігін, тотығу стрессін
тудырады. Тамыр бетіндегі тұз иондары жасушалардың өсуіне және метаболизміне тікелей
әсер етеді; тұздардың улы концентрациясы олардың қызметіне әсер ете бастағанға дейін
өсімдік ішінде жиналуға уақыт кетеді. Тұздылыққа жауап ретінде өсімдіктің өсуі екі кезеңде
жүреді: жас жапырақтардың өсуін тежейтін жылдам, осмостық кезең және жетілген
жапырақтардың қартаюын тездететін баяу, иондық фаза [2].
Тұз стрессі кезінде өсімдіктердегі физиологиялық және биохимиялық процестер
өзгереді, атап айтқанда, жасушада да, бүкіл өсімдік деңгейінде де су мен иондық
гомеостаздың бұзылуы орын алады. Нәтижесінде тұқымның өнуі мен өсуі тежеледі, бұл
әдетте өсімдік өнімділігінің төмендеуінен көрінеді. Тұзданудың тұқымның өнуіне кері әсері
ортаның осмостық әлеуетінің төмендеуінен тұруы мүмкін, бұл судың тұқымға түсуіне кедергі
келтіреді, бұл қоректік заттарды жұмылдыру үшін қажет немесе тұз иондарының улы
концентрациясында. Бұл факторлар қоректік заттардың жұмылдырылуының бәсеңдеуіне
немесе тоқтауына, жасушалардың бөлінуінің тежелуіне, көшеттердің гипокотилінің кеңеюіне
және зақымдануына әкеледі.Қазіргі уақытта тұздылық мәселесін шешу екі бағытқа
бөлінеді: терең қопсыту фонында мелиоративті және шаймалы суландыру. Сорбенттердің
әртүрлі заттарды байланыстыру қабілеті оларды техникалық сұйықтықтарды сүзу және
тазарту үшін өндірісте белсенді қолданудың бір себебі болды [3]. Сорбенттер дегеніміз белгілі бір заттарды қоршаған ортадан іріктеп сіңіретін қатты немесе сұйықтықтар.
Сорбция табиғаты бойынша олар: 1) абсорбенттерге; 2) адсорбенттер (тармақталған
кеуекті бет қатты және сұйық фазаларды бөлген кезде заттардың сіңуін қамтамасыз
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етеді); 3) ион алмастырғыш шайырлар (ионалмастырғыштар) - олар ерітіндіге басқа
типтегі иондардың эквивалентті санын шығарумен бір типті иондарды сорбциялайды [4].
Шетелдерде зерттеушілер белсенді көмірдің сіңіргіш қасиеттерін саяжайда сәтті
қолдануға болатындығын алға тартады. Өсімдіктерді осы затпен қоректендіру арқылы бір
мезгілде бірнеше мәселелерді шешуге болады: топырақтың қышқылдығын төмендету, ауыр
металдар мен қауіпті химиялық қосылыстардың мөлшерін азайту және өсімдіктерді
тамақтандыру. Топыраққа қоспа ретінде құрғақ болған кезде олар артық ылғалды сіңіреді
және тамырдың шіріп кету ықтималдығын азайтады [5]. Бүгінгі күні Ресей мен Еуропалық
Одақтың барлық дерлік қалаларындағы топырақтар күрделі қалпына келтіруге мұқтаж.
Шығарылатын газдармен, мұнай өнімдерімен тұрақты ластану және жоғары техногендік
жүктеме топырақтың өсімдіктерді өсіруге жарамсыз болып қалуына әкелді. Сондықтан
гүлзарлар немесе саябақтар құру үшін коммуналдық қызметтер топырақтың үстіңгі қабатын
ауыстыру үшін үлкен шығындарға мәжбүр.
BALTEK сорбентін қолдану топырақты кесуден бас тартуға, органикалық
қалдықтардың биологиялық ыдырауын сол жерде қолдануға мүмкіндік береді, бұл
шығындарды айтарлықтай үнемдейді [6].
Ал бұл жұмыста біз Macro-prep DEAE және гидроксиапатит сорбенттерін
қолдандық.Macro-Prep DEAE - бұл макропоралық метакрилат полимерінің көмегімен
жасалған және аналитикалық, жартылай дайындық және ауқымды қосымшалардың
сұранысына жауап беретін әлсіз анион алмасу шайыры. Macro-Prep DEAE төмен және орташа
қысымда жақсы жұмыс істейді және рН немесе иондық күштің өзгеруіне жауап ретінде
көлемнің минималды өзгерісін көрсетеді. Гидроксиапатит өнеркәсіптік ауқымда
биомолекулаларды тазартуға арналған жетекші сорбент болып табылады. Аралас сорбент
ретінде ол бірегей селективтілікті қамтамасыз етеді және басқа хроматографиялық
әдістермен қолданғанда біртекті болып көрінетін биомолекулаларды жиі бөледі [7].
Бұл жұмыстың ерекшелегі бұрынды соңды Қазақстанда ауылшаруашылық саласында
тұздылықты төмендету үшін ионалмастырғыштар мен адсорбенттерді қолдану мүмкіндігі
қарастырылмаған болатын, бұл осы бағыттағы зерттеулердің бастамасы болмақ.
Сорбенттердің тұзбен күресудегі маңызын зерттеу үшін біз молибдо ферменттерді,
оның ішінде альдегидоксидазаны зерттедік. Альдегидоксидаза (АО) - көптеген
организмдердің тіндерінің цитозолалық бөлімінде орналасқан метаболизденетін фермент.
Aльдегидоксидаза альдегидтердің карбон қышқылына тотығуын катализдейді және
сонымен қатар кейбір гетероциклдердің гидроксилденуін катализдейді [8].
Зерттеу жаздық арпа тұқымына жүргізілді. Сорбциялаушы объект ретінде ион
алмастыратын сорбенттердің екі түрі қолданылды: синтетикалық органикалық Macro-Prep
DEAE, гидроксиапатит. Сорбенттің құрамына тазартушыбуфер кірді. Macro Prep DEAE
микробқа қарсы агент - этанолдан тазартылды, ал гидроксяпатит 0,02% NaN 3 бар 10 мМ
натрий фосфат буферінен тазартылды.
Тұқымдарды зарарсыздандыру. Тұқымдар 20% калий перманганатының (KMnO 4)
ерітіндісінде кейбір модификациямен беткі бөлігі стерильденді.
Тұқымдарды өндіру әдісі. Тұқымдар Петри ыдыстарында (Петри табақшасына 20
тұқым) тазартылған сумен суланған фильтр қағазында өнді. Әр Петри табағына 5 мл сорбент
суспензиясы қосылды. Тұқымдар жылу камерасында 23 ± 2 ° C-та өнді, өнген тұқымдарды әр
10 сағат сайын санады. Егер тұқым 1,5 мм-ге жетсе, тұқым өнді деп саналды. Тәжірибе пайда
болғанға дейін 14 күн бойы жалғасты. Натрий хлоридінің тұздануына жағдай жасау үшін
150мМ NaCl ерітіндісі таңдалды.
Денатуратталмаған жағдайда ферменттің белсенділігін анықтау. Тік гельді
электрофорез камерасында ақуыздарды бөлу үшін өсімдік мүшелерінің өлшенген бөліктері
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фарфор ерітінділерінде келесі құрамды алу үшін салқындатылған буферді қосып
гомогенденеді: 250 мМ Tris-HCl (рН 8,5), 250 мМ сахароза, 1 мМ этилендиаминетретрацет
қышқылы (EDTA), 1 мМ 1,4-дититрейтол (ДТТ), 5 мМ L-цистеин, 0,001 мМ апротинин, 0,1
мМ фенилметилсульфонил фторид және 0,001 мМ пепстантин. Экстракция буферінің өсімдік
материалына қатынасы жапырақтары үшін 1: 2, ал тамырлары үшін 1: 3 құрайды [9].
Экстракциядан кейін өсімдік тіндері 30 минут ішінде 10000 айн / мин (40°С) центрифугалау
арқылы фракцияларға бөлінеді, содан кейін супертатқыштар таза түтіктерге ауыстырылады
және үлгілер гельдерге салынғанға дейін 40°С температурада сақталады.
Альдегидоксидазаның ферментативті белсенділігін анықтау. Альдегидоксидазаның
ферментативті белсенділігін анықтау үшін жергілікті PAGE - электрофорез аяқталғаннан
кейін гель дистилденген суда жуылып, содан кейін субстратта 37 ° C температурада 40 минут
бойы инкубацияланды. 25 мл субстрат ерітіндісінде 2,5 мл 50 мМ TRIS-HCl рН = 7,4 болды;
10 мг индол-3-альдегид, 6 мг тиазолил көк тетразолий бромиді және 1 мг феразин
метсулсулаты.
Арпаның өсуіне NaCl және ион алмастырғыштардың әсері. Қарқынды хлоридті
тұздану (NaCl) өскіндер мен көшеттердің пайда болуы кезінде арпаның өсуі мен дамуын
басады. Тұздану жағдайында арпа тұқымдарының өну деңгейі бақылауға қарағанда 50 %-ға
төмендеді. Macro-Prep DEAE және гидроксиапатит өңделген үлгілердің өну жылдамдығы
бақылаудың едәуір бөлігін құрады.
Альдегидоксидазаның белсенділігіне және тотығу стрессінің интенсивтілігіне 150
NaCl және ион алмастырғыштардың әсері. Альдегидоксидаза альдегидтердің карбон
қышқылдарына тотығуын катализдейтін молибдо-темір флавоэнзимі. Фермент өсімдіктердегі
абциз қышқылының биосинтезіне қатысады. АО фитогормондар синтезіне тікелей қатысады.
Бұрын альдегидоксидазаның өсімдіктердің абиотикалық стресс факторларына бейімделуіне
қатысуыжәне өсімдіктерде H2O2 түзілуіне зерттелген. Арпа тамырының сығындыларының
гельді электрофорезі нәтижесінде антиоксидантты AO ферменттері анықталды.
Тұзды стресс жағдайында NaCl қоспасында АО ферментативті белсенділігінің едәуір
жоғарылауы байқалады. Керісінше, сорбенттермен өңделген өсімдіктердегі АО белсенділігі
тұзды стресс жағдайында айтарлықтай реакцияны көрсетпейді (1 сурет).
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Тәжірибе нұсқалары: 1 – бақылау, 2 – гидроксиапатит, 3 – Macro-Prep DEAE, 4 –
Гидроксиапатит + NaCl, 5 – Macro-Prep DEAE +NaCl, 6 – NaCl.
1 сурет. Арпа тамырларындағы АО-ның ферментативті белсенділігі
Жасалған зерттеудің қорытындысын талқылай келе, ион алмастырғыш сорбенттердің
(Macro-Prep DEAE; гидроксиапатит) суда еритін тұздардың иондарын байланыстыру қабілеті,
олардың өсімдік жасушаларына енуіне жол бермейтіні дәлелденді. NaCl-дегі тұздылық
өнгіштік жылдамдығының, жалпы өнгіштік деңгейінің және көшеттердің тамырлары мен
өркендерінің ұзындығының төмендеуіне әкелді. Өңделген үлгілердің вегетативтік өсу
параметрлері
бақылаудан
статистикалық
жағынан
ерекшеленбейді,
бұл
ионалмастырғыштардың қатысуымен өсімдіктің қалыпты өсуі мен дамуын көрсетеді.
Биохимиялық анализ бойынша NaCl қоспасында ферменттің белсенділігі өте жоғары болды.
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АННОТАЦИЯ
Изучена липазная активность дрожжей Yarrowia lipolytica. В результате
исследования липолитической активности 5 штаммов дрожжей Yarrowia lipolytica было
отобрано 3 перспективных штаммов, способных к синтезу липазы.
Ключевые слова: Yarrowia lipolytica, липаза, метод Ота и Ямада, касторовое масло.
Липазы – это гетерогенные катализаторы, которые работают на поверхности раздела
фаз. Они играют важнейшую роль в различных отраслях промышленности, прежде всего
пищевой, особенно в масложировой отрасли, фармацевтической, химической, кожевенной,
текстильной, производстве моющих средств и медицине. Потребность в липазах испытывает
сельское хозяйство, особенно высокопродуктивное животноводство для производства
кормовых добавок. Находят применение липазы в области охраны окружающей среды, в
частности, для очистки стоков мясной, масложировой промышленности, которые труднее
всего подвергаются другим видам очистки [1].
Разумеется, различные области применения требуют наличия липолитических
ферментов с различными свойствами, прежде всего по селективности, по степени чистоты,
устойчивости к различным факторам – температура, рН, способность сохранять
ферментативную активность длительное время, способность к иммобилизации на различных
матрицах и т.д. [2].
Липазы катализируют гидролиз триацилглицеридов с образованием жирных кислот
и глицерина [1]
Активные продуценты липаз принадлежат к различным группам микроорганизмов:
это бактерии родов – Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces и Thermoactinomyces; дрожжи (в
основном, представители рода Candida – C.rugosa, C. lipolytica, C.antarctica). Однако в
пищевой промышленности самое активное применение находят ферменты мицелиальных
грибов родов – Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Humicola, Geotrichum. В последнее
время все чаще используются рекомбинантные штаммы, позволяющие получать высокий
уровень липаз с заданными свойствами [3].
В качестве одного из наиболее перспективных микробных продуцентов липазы
рассматривают дрожжи Yarrowia lipolytica, у которых выявлено несколько внутри клеточных
и секретируемых липаз [1]. Кроме того, дрожжи Yarrowia lipolytica характеризуются большей
устойчивостью к высоким концентрациям субстрата, чем грибы и большей толерантностью к
ионам металлов, что позволяет использовать менее очищенные субстраты [2]
Целью данного исследования было изучение липолитической активности дрожжей
Yarrowia lipolytica.
Объекты и методы исследования
Для исследования липолитической активности использовались микроорганизмы
Yarrowia lipolytica D1, D2, D6, D9, D20 выделенные нами ранее из разных источников.
Липолитическую активность определяли в культуральной жидкости в динамике
через 18, 24, 48 ч культивирования по модифицированному методу Ота и Ямада. При
определении липолитической активности в качестве субстрата использовали 40% эмульсию
оливкового масла в 3% растворе желатина. В субстрат в количестве 2,5 мл вносили 2,0 мл
фосфатно-цитратного буфера (pH 7.4). Полученную смесь выдерживали при температуре
37°С в течение 10 мин. Затем в смесь вводили 1 мл культуральной жидкости и хорошо
перемешивали. Смесь выдерживали при температуре 37°С в течение 60 мин, после чего
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немедленно вносили 15 мл этилового спирта для прекращения реакции. Раствор титровали
0,0456 н водным раствором NaOH в присутствии 1 % раствора фенолфталеина до появления
неисчезающей в течение 1 мин розовой окраски с использованием автоматического титратора
Vitlab.
Для получения выращивания культур использовали сабуро-агар. Посевной
материал выращивали в течение 24 часов, суспендировали в физиологическом растворе и
вносили в жидкие питательные среды в количестве 10 % от объема. Культуру выращивали на
качалке в колбах объемом 100 мл с 15 мл среды со скоростью вращения 250 об/мин при 30°С.
В качестве жидкой среды при культивировании дрожжи использовали среды следующего
состава: липидный (жировой) компонент - 2%; глюкоза - концентрация изменялась в
диапазоне 0-20 г/л; дрожжевой экстракт - 5 мл/л; пептон - 10 г/л.
В качестве жирового компонента использовали касторовое масло. По окончании
инкубации содержимое колб тщательно перемешивали, биомассу отделяли от культуральной
жидкости центрифугированием (3000 об/мин, 10 мин.). В надосадочной жидкости
(осветленной культуральной жидкости) определяли липолитическую активность
модифицированным методом Ота-Ямада [4].
Единицы липолитической активности рассчитывались по формуле (ЛЕ).

где, ЛЕ - количество микромолей свободных жирных кислот (любых) высвобождаемых
липазой, содержащейся в 1 мл культуральной жидкости в час;
V1 – объем NaOH, пошедщий на титрование исследуемой пробы, мл;
V0 – объём NaOH, пошедщий на титрование контрольной пробы, V0 = 2,4 мл;
45,6 – нормальность щелочи, мкмоль/мл
Результаты.
Результаты единицы липолитической активности представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Единицы липолитической активности
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Таким образом, максимальный рост липолитической активности при культивировании
дрожжей Yarrowia lipolytica наблюдается через 24 часа. Высокий показатель липолитической
активности обнаружен у штамма Yarrowia lipolytica D20, которое составило 95,76 единиц.
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Мәселенің өзектілігі. Эпоксидтік шәйірдің негізіндегі полимерлік заттар
электрондық, радио- және электротехника кәсіптерінде электроизолояторлық пен резистрлік
сапада кеңінен қолданылады, сол сияқты лак бояу заттар өндіруде, желімдер, герметикалар,
жобалау мен жөндеу үшін қолданылатын арнайы және жалпы пайдаланатын материалдар
өндіруге де жарамды болып саналады. Дегенмен, жаңа ионалмастырғыштарды синтездеу
өзекті болып қалып отыр, әсіресе гидрометаллургияда прогрессивті сорбциялық технология
жасауға, кермекті және ағынды суларды электродиализдік тәсілдермен тұщылауға, тазартуға,
қоршаған ортаны қорғауға, медицина үшін, фармакология, жеңіл, тамақ және химиялық
өнеркәсіптер үшін әліде өте өзекті болып қалып отыр [1].
ЭД-20 (эпоксидтік шәйір) қолданудағы перспективасы, оның өзінің структурасы
жағынан жеңіл полимерленетін қос байланысы және реакциялық қабілетті эпоксидтік тобы
да бар [2, 3].
Клиникада сульфошәйірдің тиімділігін организмнен натрийді шығару үшін қолдану
нәтижесінен көруге болады, берілетін шәйірдің әсерінен адам ішек-қарын жолдарынан
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натрийді шығаруы, адам аузындағы күйген немесе ашылған сезімдерді, тамақтан және оң
жақтағы қабырғалар астындағы ауыр сезімдерден де айырады, сол сияқты шәйірдің
адсорбциялық қасиеті организмді уланудан сақтайды, яғни детоксикацияның табиғи
механизмдерін іске қосады: тотықтырады, сорбциялайды және экскрециялайды. Сорбциялық
әдістердің медицинада, биологияда кең аяқ алуына себеп көптеген аурулардың патогенезін
жаңа мүмкіндіктермен, яғни «метаболизмдік ампутациялармен», сорбциялық емдеу
әдістерімен байланысты. Организмдегі гемосорбция, лимфо- және плазмосорбция, диализдік
процестер оны уланудан, кез-келген эндо- және экзогендік токсиндерден сақтайды. Демек
осы процестердің механизмдерін ионалмастырғыш әдістерді қолданып зерттеудің болашағы
зор.
Иониттер организмді уланудан тазалау немесе интоксикациялаудың табиғи
механизмдерінің негізін құрайтын 3 процестен тұратын, яғни тотығу, сорбциялау және
экскреция этаптарынан өтеді. Бұл механизмдерді іске асыратындар қан арқылы орындалатын
бауырдағы оксигеназдық жүйе, организмдегі иммундық және ретикулоэндотелиалдық
жүйелер, бүйректегі жүретін диализ бен сүзу аппараттардың жұмысы [4].
Алынған нәтижелер және оларды талдау. Біздер ЭД-20 эпоксидтік шәйір және
отандық мазут негіздерінде синтезделген жаңа сульфокатиониттердің САС-ғын (статикалық
алмасу сыйылымдылық, мг-экв/г), олардың ИҚ (инфрақызыл) спектрлерің және натрий,
калий, кальций иондары бойыншасорбциялық қасиеттерің зерттедік. Жоғары сорбциялық
көлемді гемосәйкес көмірсутекті сорбенттерді алу мақсатында сульфакатиониттерді отандық
М-100 мазут, 96% күкірт қышқылы және ЭД-20 эпоксидтік шәйірдің негізінде синтезің
жасадық. Мазут пен күкірт қышқылы негізінде синтезделген сульфокатиониттерден қатты
құрғақ түрінде үлгілерді алу үшін синтезді 100-3500С- градустық температурада жүргіздік,
өйткені гемосорбциялық және биосәйкестік қасиеттерін зерттеуге қойылатын талаптарға
сәйкес катиониттерді әрі қолдану мақсатында қажетті субстанциясы осылай болуға тиісті.
Ал ЭД-20 эпоксидтік шәйірдің негізінде бөлініп алынған үлгілерді қатты құрғақ түріне
айналдыру ушін поликонденсацияны 40-1200С жүргіздік.
Поликонденсация реакциясы 80-1000С-та тиімді өтеді [5, 6].
Химиялық құрамында Мазут : Күкірт қышқылы бар сульфокатиониттерді бөлу
әдісінің тиімді түріне оптималдық жағдайларды жасау үшін бірнеше тәжірбиелер арқылы қол
жеткіздік, оны төмендегі кестелерде беріп отырмыз (1- 3 кестелер).
1-кесте. Катиониттер САС-нің бастапқы реагенттердің 0,1
мөлшердің қатынасына тәуелділігі (мг-экв/г)
№
Массалық үлестер 6 сағат
12 сағат
18 сағат
1.
1:1
0,50
0,75
0,93
2
1:2
0,65
0,17
1,56
3.
1:3
0,89
1,53
2,00
4.
2:1
0,61
0,43
0,67
5.
2:3
1,10
1,47
2,27
6.
3:1
0,70
0,68
1,10
7.
3:2
0,91
1,44
2,20

н. NaOH, t=1000С
24 сағат
1,07
1,85
2,36
0,85
2,88
1,43
2,78

2-кесте. Катиониттер САС-нің бастапқы реагенттердің 0,1 н. NaOH, t=1500С
мөлшеріне қатынасына тәуелділігі (мг-экв/г)
№
Массалық үлестер 6 сағат 12 сағат 18 сағат
24 сағат
1.
1:1
0,63
0,70
0,87
1,98
2
1:2
0,82
0,77
2,61
3,23
165

3.
4.
5.
6.
7.

1:3
2:1
2:3
3:1
3:2

1,12
0,76
1,38
0,88
1,74

2,54
1,43
2,94
1,07
2,77

3,77
2,42
4,85
1,73
4,54

3-кесте. Катиониттер САС-нің бастапқы реагенттердің 0,1
мөлшеріне қатынасына тәуелділігі (мг-экв/г)
№ Массалық үлестер
6 сағат 12 сағат 18 сағат
1.
1:1
1,47
2,64
2,78
2
1:2
2,31
3,44
3,54
3.
1:3
3,69
3,95
4,13
4.
2:1
1,79
2,59
3,19
5.
2:3
3,60
5,39
6,57
6.
3:1
1,59
2,95
3,96
7.
3:2
2,90
3,16
3,36

4,70
3,17
6,28
2,22
5,87
н. NaOH, t=200

0

С

24 сағат
2,88
3,61
4,26
3,64
7,02
4,72
3,51

Сонымен, САС-нің бастапқы реагенттердің мөлшерлеріне қатынастарына тәуелділігі
анықталды. Қатынастың оптимальдық мөлшері – Мазут : 96% Күкірт қышқылы 2:3(САС 7,02
мг-экв/г)болады.
4-кестеден САС-нің температура өзгеру ауқытына тәуелділігіноның 18-24 сағатта
максимум мәніне жететінін көруге болады.
Сульфокатиониттердің мазут және концентрациялық күкірт қышқылы негіздеріндегі
алынғандарында 150-2000С температуралық режимде синтезделгендердің САС-нің
максималдық мөлшері байқалады (5-кесте).
4-кесте. САС-нің уақытқа (үлгінің САС-ғы максималды), массаға тәуелділігі 2:3
қатынасындағы, t=2000С САС-нің мөлшері (мг-экв/г)
Уақыты, сағатпен
САС, мг-экв/г
6
3,60
12
5,30
18
6,60
24
7,02
5-кесте. САС-нің (үлгінің САС-ғы максималды) температураға, массаға тәуелділігінің
кестесі, 2:3 қатынасы кезіндегі ұзақтығы 24 сағат болады
Температура, 0С
САС, мг-экв/г
100
2,88
150
6,28
200
7,02
250
6,21
6-кестеде САС мөлшерінің ерекше өсуі ЭД-20 тігінді агентті- эпоксидтік шәйірді бірге
қосып жіберудің нәтижесі көрсетілген.
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6-кесте.Сульфокатиониттер САС-нің бастапқы реагентердің
тәуелділігі, 0,1 н NaOH, температура 1000С (мг-экв/г)
Үлгінің №
Массалық үлесі –
мазут : 96 % күкірт қышқылы : ЭД-20
1.
1:1:1
2.
1:1:2
3.
1:1:3
4.
1:2:1
5.
1:2:2
6.
1:2:3
7.
1:3:1
8.
1:3:2
9.
1:3:3
10.
2:1:1
11.
2:1:2
12.
2:1:3
13.
2:2:1
14.
2:2:3
15.
2:3:1
16.
2:3:2
17.
2:3:3
18.
3:1:1

мөлшерінің қатынасына
САС, мг-экв/г
4,23
6,52
5,46
3,01
6,09
6,90
3,51
3,60
9,62
2,20
3,10
3,14
3,71
3,43
3,49
2,64
6,87
2,64

Алынған полифункционалдық сульфокатиониттің ИК-спектірін жасадық. Мазут М100 бастапқы өнімнің ИК-спектрінен оның гетероцикілдік қосылыс екенін және алкан мен
алкеннің күкіртті қосылыстарын зерттедік. Мысалы, бастапқы өнімде күкірт – 719,6 см-1,
873,8 см-1 – С-С1, ал 1377,0 см-1 – алкан мен алкен қосындылары, ал 1462,6 см-1–
гетероциклдік сақина құрамындағы N атомы, 1607,0 см-1 – С=С гетероциклі, 2919,2 см-1–
алифатикалық СН2 және СН3 топтары, ал 2953 см-1 – ароматты С-Н, 3407,8 см-1 - ОН
топтарының спектрлеріне сәйкес келеді[7, 8].
Мазут пен концентрациялық күкірт қышқылының сульфиттену өнімдерінің ИК
спектрлеріндегі 1036,29 см-1 – сульфотоптың құрамына сәйкес келеді. Ондағы 1554,85 см-1
спектрлік толқыны қанықпаған гетероциклдік топтардың, ал 1702,10 см-1 -С=0 топтың
болатынының дәлелі. Бастапқы өнімдегі ИҚ спектрден М-100 мазуттың сульфиттенуі
сульфотоптың ароматтық С-Н тобына гетероциклдік тотығумен бірге және С=0 топтарының
пайда болуымен байланысты. 873,8 см-1 толқынындағы жарық жұтылуының жоқ болуы
бастапқы қосындыдағы Cl олардың құрамынан бөлініп кетуіне байланысты.
Мазут концентрациялы күкірт қышқылы және эпоксидтік шәйір негіздеріндегі
алынған полимерлік өнімдердің ИҚ спектрлері эпоксидтік шәйірдің бастапқы өнімдердің
құрамына енгенін көрсетеді. Жаңа пайда болған толқындар: 621,77 см-1 -С-СО-С, 819,72 см-1
және 885,71 см-1– ароматтық сақинаның деформациясын, 1169,44 см-1– С-О-С, 1222,23 см-1 С-ОН-тың күкірт атомымен бірге полимерлік өнімнің құрамынан шыққанын және
сульфотоптардың сақталғанының куәсі.
Жаңадан алынған иониттермен жалпы белок, глюкоза және холестериннің негізгі
электролиттердің
қан
плазмасындағы
сорбциясы
7-ші
кестеде
көрсетілген.
Сульфокатиониттер негізінде алынған қанның негізгі электролиттерінің 37 0С-та1 сағат бойы
сорбциясын зерттеддік.
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7-кесте. Веналық қан плазмасындағы жалпы белок, глюкоза және холестерин
мөлшерлерінің сульфокатиониттер мен өңдеуден кейінгі сорбция көрсеткіштері
№ Сульфокатионит Өлшенген
Қан
Жалпы
Глюкоза Холестерин
массасы, гр. ертіндісінің белок, г/л ммоль/г
ммоль/г
көлемі, мл
1 Мазут негізіндегі 0,11
4,0
69,91
2,50
4,03
2 Мазут негізіндегі 0,08
4,20
61,43
2,30
3,55
3 Мазут,
ЭД-20 0,13
4,00
57,43
3,20
3,07
негізіндегі
4 Мазут,
ЭД-20 0,21
3,80
58,73
2,47
3,50
негізіндегі
5 КБ-4
0,10
1,80
59,32
3,79
4,63
6 КБ-4
0,08
1,80
56,52
3,88
4,16
7 КСН-2
0,12
1,90
58,30
3,68
4,13
8 КСН-2
0,20
1,90
59,50
3,55
4,11
9 КУ2-8 ТС
0,10
1,80
59,55
3,80
4,65
10 КУ2-8 ТС
0,08
1,70
59,90
3,60
4,80
11 ГМА
0,15
1,80
61,51
2,65
3,35
12 ГМА
1,25
1,90
61,52
2,65
3,07
13 Қалыпты үлгі
62,57
2,52
3,75
14 Қалыпты үлгі
55,86
3,08
3,42
8-кесте. Сульфокатиониттермен натрий, калий, кальций иондарының қандағы
сорбциясы (орташа көрсеткіштері)
№ Сульфокатионит
Өлшенген Қанның
Натрий
Калий
Кальций
массасы, г ертіндісі,
көлемі,
көлемі,
көлемі,
мл
ммоль/г
ммоль/г
ммоль/г
1
Мазут негізіндегі
0,020
10,0
0,36
0,22
0,24
2
Мазут негізіндегі
0,020
10,0
0,29
0,17
0,16
3
Мазут негізіндегі
0,020
10,0
0,22
0,12
0,09
4
ЭД-20, мазут
0,020
10,0
0,52
0,31
0,33
5
ЭД-20, мазут
0,020
10,0
0,42
0,22
0,24
6
ЭД-20, мазут
0,020
10,0
0,31
0,18
0,15
7
КСН-2
0,12
1,90
58,30
3,68
4,13
8-кестеден катиониттердің максималды сорбциясы ЭД-20 жоқ кезде натрий ионы
бойынша 0,36 ммоль/г, калий – 0,22 ммоль/г, кальций бойынша – 0,24 ммоль/г. Ал ЭД-20
негізіндегі сульфокатиониттердің сорбциялық көлемі натрий ионы бойынша 0,52 ммоль/г,
калий ионы бойынша – 0,31 ммоль/г, кальций ионы бойынша – 0,33 ммоль/г, демек жалпы
сорбциялық көлемі 1,5 есе өскеннің көреміз.
Қандағы жалпы белоктың, глюкозаның және холестериннің адсорбциясын зерттеу
барысында синтезделген сульфокатиониттердің биосәйкестігін анықтадық.
Нәтижесінде көріп тұрғандай синтезделіп алынған сульфокатиониттеріміз қанның
физикалық және химиялық қасиеттерін өзгертпейді, яғни гемолиз және қанда тромбы пайда
болмайды, демек синтезделген сульфокатиониттердің гемосәйкестік қасиеттері қанның
гемостазына тура келеді.
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АБИОТИКАЛЫҚ СТРЕССТІҢ СУПЕРОКСИДИСМУТАЗА
ФЕРМЕНТІНІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ
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Ауылшаруашылық дақылдары өнімділігінің төмендеуінің негізгі себептерінің бірі
ауыр металлдардың өсімдіктерге теріс әсері болып табылады. Топырақтың ауыр
металлдармен ластану проблемасы да Қазақстандағы өсімдік шаруашылығының табысты
дамуын шектейтін негізгі факторлардың бірі. Топырақтың ластануы өсімдіктердің өсуі мен
дамуының нашарлауына, метаболикалық тепе-теңдіктің бұзылуына, оттегінің бос түрлерінің
(ОБФ) пайда болуымен жүретін тотығу стрессіне және ауыр металлдардың иондарының
шамадан тыс сіңуі цитотоксикалыққа алып келеді [1–3].
Әртүрлі абиотикалық стресстік факторлар негізгі культуралардың түсімін
төмендететіні (50%-дан жоғары) белгілі. Ауыр металдардың топырақтағы жоғарғы
концентрациясы өсімдіктер үшін қауіпті абиотикалық стресс болып табылады. Аса зерттеуді
қажет ететін ауыр металдарға, өндірісте кең қолданылатын, биологиялық активтілігі мен
токсинділігіне байланысты жинақталу нәтижесінде қауіптілігі жоғарыауыр металар жатады.
Олардың бірегейі молибден және вольфрам болып есептеледі. Осы және өзге де ауыр
металдардың топырақта ұзақ уақыт сақталып ауыл шаруашылық культураларының
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құрамында жинақталуы нәтижесінде өсімдіктер өнімділігі төмендейді. Негізінен металдар
өсімдік бойында біркелкі тарамайды, ол әр металдың енген соң баяу формаға өтіп локальды
жинақталуына байланысты. Көбінесе металдар жапырақта жинақталады, осылайша визуалды
түрде өсімдік түсінің өзгеруінен, дақ пен секпілдердің пайда болуымен өсімдіктің стресске
ұшырағанын анықтауға болады [4].
Табиғатына қарай стресс түрлерін абиотикалық және биотикалық деп ажыратады.
Ауыр металдар абиотикалық стресстің негізгі формаларына жатады. Өсімдіктер стресске
ұщыраған жағдайда молекулалық дәрежеде қорғаныс механизмдері іске қосылады. Көптеген
абиотикалық стресс түрлерінің әсері кезінде бастапқы сигналдардың бірі ферменттердің
белсенділігі мен гендердің регуляциясын модификациялайтын ОБТ (ROS) жинақталуы болып
табылады [5]. ОБТ басқа да кешендермен (мысалы АБТ (азоттың активті түрлері) – RNS),
бірігіп қоршаған ортаның әрекетіне жауапты басқаратын келісімді жүйені құрайды. Осы
кешеннің құрамындағы аса танымал ферменттердің ішіне СОД жатады. Супероксид
митохондриямен бөлінетін ең кеңінен таралған ОБТ болып табылады, ал СОД суперокисдтің
сутегі асқын тотығы мен суға бөлінуін катализдейтін фермент, осылайша ОБТ дәрежесінің
орталық регуляторы болып табылады. Негізінен, СОД-тың функциялары талай жылдар бойы,
ең алғаш Бимкорд пен Фридович ашқан оның каталитикалық функциясы белгілі болғаннан
бастап, қазіргі уақытта тек бос радикалдардың детоксикациясына емес, түрлі патологиялық
процесстерде атқаратын рөлі жайлы зерттеулер жүргізілуде [6].
Бұл фермент түрінің барлық изоформалары металлопротеиндер болып табылады,
себебі белсенді орталығында темірнемесе марганециондары бар [7,8].
Өсімдік СОД-ның ерекшелігі жануар жасушаларында табылмаған, түрлі изозимдерінің
болуы негіз бола алады. Мысалы, жүгері жапырағының жасушаларында СОД-ның 9 изозимы
табылған: 4 CuZnСОД цитоплазмада, 1 CuZnСОД хоропластта және 4 MnСОД
митохондрияда. Изозимдердің саны өсімдіктің бір түрінен екіншісіне қарай өзгеріп отырады
другому CuZnСОД басқа FeСОД және MnСОД екі изоформаларынан молекулалық
қасиетімен ерекшелінеді, ал айтылған екі изоформа көп қасиеттерімен тек өсімдіктердің түрлі
формаларынан емес, басқа да көздерден бөлініп алынғандарға гомологты. Барлық үш
изоформаны супероксидті радикалдардың дисмутация функциясы біріктіреді. Келесі
бөлімдерде СОД құрылымы мен қызметтері, орналасуы, стресстік факторларға әсеріне
реакциялары, сонымен қатар өсімдік жасушасындағы белсенділігін реттеу жөнінде
әдебиеттер деректері берілетін болады [9].
Фермент өсімдік жасушасында тотығу-тотықсыздану процесстері жүретін
аймақтарында болады, яғни оның барлық компартменттарында, сонымен қатар апопластта.
СОД-тың әр түрлі формаларының локализациясы жөніндегі мәліметтерді салыстыру өсімдік
клеткаларында ең көп кездесетіні CuZnСОД болып табылады. Ол барлық клеткаішілік
компартменттерде
табылған
–
цитозольде,
хлоропласттарда,
митохондрияда,
пероксисомаларда, сонымен қатар апопластта.
Жоғарғы өсімдіктер СОД-тың бірнеше изоформаларына ие, алайда көп тарағандары
Cu/Zn-СОД, ал Fe-СОД-тың кездесуі аз, бұл шамамен оның хлоропласттарда
локализациялануымен айқындалады [10].Қатты бидай сорты СОД-тың 3 изоформасына ие:
Mn-, Fe - и Cu/Zn-СОД. Сонымен қатар СОД-тың белсенділігі Barakatli-95 шөлгетөзімді
генотипінде шырынды және сүтті пісу фазаларында стимуляцияланған. Жүгері өсімдігі үшін
әрбір микроэлементтің (N,P, K, Ca, Mg или S) дефициті кезінде СОД белсенділігі
жоғарылаған, сонымен қатар P мен Mg дефицитіне ұшыратылған өсімдіктерде СОД-тың ең
көп дегенде 10-нан 9 (3 жаңа) жаңа изоформалары демонстрацияланған [11].
СОД изоформаларында әр түрлі сипаттамаға ие өсімдік клеткаларының қажеттілігі,
сөзсіз, тотықсыздану деструкциясынан эффективті қорғанысқа қажеттілігімен түсіндіреледі.
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Қалыпты жағдайда тіршілік ету барысында
радикалдарының өндірілуі және
уақытылы жойылуы арасында теңгерім болады. Қолайсыз факторлардың әрекетінен оттегінің
белсенді формаларының түзілуі артады, соның ішінде супероксид радикалдары. СОД
белсенділігі бұл жерде әр түрлі бағытта өзгереді;
бір
жағдайларда
оның
артуы
белгіленген, ал басқаларында стресстік фактордың әсерінің қарбаластығына (әсер етудің
интенсивтілігі мен ұзақтығы), сонымен қатар ағзаның сезімталдығына, өсімдіктің даму
сатысына және т.б. байланысты төмендеуі. Ферменттің активтігінің артуы судың дефициті
шарттарында және топырақтың аса ылғалдануында, жылулық шогында және суытуда),
тұзды, УК-сәулеленуде, интенсивті жарықтандыруда, өсімдіктерді озонмен, ауыр
металдармен, абсциз қышқылымен өңдегенде, патогендермен инокуляциялағанда байқалған.
Осылайша, әр түрлі қолайсыз әсерлер, тіпті табиғаты бойынша қарама-қарсы (қуаңшылықаса ылғалдану), СОД белсенделуіне әкеле алады. Қолайсыз әсерледе фермент белсенділігінің
төмендеуі ОБТ өнімдерінің ары қарай көбеюіне және жасушалар мен тіндердің тотықсыздану
зақымдануларына әкеледі [12,13].
Бұл жұмыста СОД ферментінің белсенділігінің абиотикалық стресс барысында
өзгерісін бақылау үшін зерттеу объектісі ретінде арпа (Hordeum vulgare L.) және бидай
(Triticum aestivum) өсімдіктері жасанды ортада ауыр металдардың (Mo, W) қатысында 3 түрлі
концентрацияда (0,1; 0,5; 1М) 7 тәулік бойы in vitro өсіріліп, алынған сынамаларды
гомогенезациялаған соң гель-электрофорез әдісімен ферменттің белсенділігі анықталды
(сурет 1).
Арпа және бидай өсімдіктерінің жапырағы мен тамырында СОД in gel белсенділігінің
өзгерісін бақылау үшін АО үшін қолданылған сынамалар қолданылып жеке
денатурацияланбайтын шарттағы полиакриламидті гельде жүргізілді.
Электрофорез аяқталған соң гельді СОД үшін спецификалық екі компонентті
субстратта инкубациялағаннан кейін супероксидисмутазаның жапырақтар сынамаларында
бақылау өсімдігінде 3 изоформасы, ал тамырдың бақылау сынамаларында 2 изоформасы
байқалды. Ал метал ерітінділерінде өсірілген тұқымдарда жапырақта 3 изоформа көрінсе,
тамырда молибден және вольфрам ерітінділеріндегі сынамалардан 2 изоформадан байқалады

Сурет 1. Арпа өсімдігінің жапырағы (А) мен тамырында (В) супероксидисмутаза
изоформаларының in gel белсенділігін анықтау
Бидай өсімдігінің сынамаларына жүргізілген СОД изоформаларының in gel
белсенділігін анықтауда аналогиялық нәтижелер байқалды. Әсіресе жапырақ сынамаларында
СОД 2 изоформасы анық көрінсе, тамыр сынамаларында 2 изоформадан метал
ерітінділерінде инкубацияланған сынамаларда жақсы байқалды (сурет 2).
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Сурет 2.Бидай өсімдігінің жапырағы (А) мен тамырында (В) супероксидисмутаза
изоформаларының in gel белсенділігін анықтау
Қорытынды
Супероксидисмутаза аэробты ағзалардағы оттегірадикалдарының токсинділігінен
қорғаныс үшін маңызды қызмет атқарады. Өсімдіктер үшін қоршаған ортаның қолайсыз
болып табылатын шөл, жоғары немесе төменгі температура, судың шамадан көп болуы
немесе дефициті, макро- және микроэлементтердің жетіспеушілігі, ауыр металдардың
шамадан тыс жинақталуы сияқты стресс түрлері ОБТ жинақталуына алып келеді, сәйкесінше
СОД өсімдіктердің стресске төзімділігі үшін маңызды рөл атқарады. Суперокисдті радикал
тұрақсыз, сондықтан ол өздігінен дисмутацияланады, және реакциялы ортада кездесуі мүмкін
өтпелі металдардың иондарымен ажырауға ұшырағыш болып келеді. (Bela, Bangash,
Riyazuddin, & Csiszár, 2017). Фермент белсенділігі әдетте оттегі реакциясын ингибирлейтін
фермент мөлшерімен анықталады. Бұл жанама әдістер СОД-тың индикатор мен О2−
арасындағы реакция нәтижесінде пайда болған өнімде ингибирленуін талап етеді. О2− әдетте
спектроскопиялы түрде өлшенеді (Bannister & Rotillio, 1987). Өсімдік супероксидисмутазасы
негізінен тек бір антиоксиданттық ферменттің жұмысын анықтау арқылы жүргізілуге
негізделген (Lima et al., 2018; Tewari, Kumar,Tewari, Srivastava, & Sharma, 2004; Yordanova,
Christov, & Popova,2004)
Бұл жұмыста әсер етілген абиотикалық стресстің СОД ферментіне көрсеткен әсері бұл
энзимнің негізгі белгілі изоформалырының көрінуіне алып келді. Сонымен қатар СОД-тың
белсенуі бұл ферменттің өсімдіктің антиоксиданттық кешеніне қатысатыны да дәлелденіп
тұр. Стресс дәрежесінің артуы, атап айтқанда екі металдың бірігіп әсер етуі кезінде аталған
ферменттің белсенділігі аса жоғары болды.
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Аннотация
Қылқан жапырақтыларды микрокөбейту кезінде туындайтын қоңырлану процессі
экспланттарға дегенеративті әсерін тигізеді. Белсендірілген көміртегі болса, өсімдіктерден
қорғаныш механизмі ретінде бөлініп шығарылатын фитотоксикалық заттарды өзіне сіңіріп
алу қабілеті жетілген және қолжетімді адсорбент болып табылады.
Annotation.
The process of browning that occurs during the micropropagation of conifers has a degenerative
effect on the explants. Activated carbon is a mature and affordable adsorbent capable of absorbing
phytotoxic substances released by plants as a protective mechanism.
In vitro-да өсімдіктердің, соның ішінде қылқан жапырақтылырдың жетілуіне кей
факторлар(витрификация, қоңырлану) жиі кедергі келтіреді [1,2].
Қылқан жапырақтылардың сыртқы күйзеліс, жарақаттану, әр түрлі зиянкестер мен
патогендердің әсеріне қарсы қорғаныш механизмі ретінде өз бойында екіншілік
метаболиттерді белсенді түрде өндіре бастауы белгілі. Бұл түзілетін заттар антиоксидантты,
антимикробты қабілеттерге ие болса да, микрокөбейту кезінде олардың фитотоксикалық
қабілеттері экспланттардың қоңырланып кетуі және тіптен некрозға ұшырауын тудырады[38].
Қоңырлану – экспланттың немесе қоректік ортаның түсінің өзгеруі. Өзгеріс – ашық жасыл
мен қоңыр-қара түс арасын қамтиды және де бұл белгі эксплант ұлпаларының
дегенерациясын/тозуын білдіруі мүмкін[3].
Кей кезде қоңырланудың алғышарты болып тәжірибеге таңдалынған өсімдіктің жасы
табылуы мүмкін. Мысалы, Финляндияда жүргізілген тәжірибелер реті бойынша 100 жастағы
қарағай ағашының құрамындағы екіншілік метаболиттер мөлшері өзінің 25 жастағы өкіліне
қарағанда бірнеше есе көп болады[9].
Экспланттардың қоңырлануының алдын алу жөнінде зерттеушілер бірнеше алғышарттар мен
қадамдарды меңгерген жөн дейді. Мысалы, тығыз орталарға қарағанда сұйық қоректік
орталарды жиірек қолдану; әр 3-4 апта сайын өсімдіктерді жаңа қоректік орталарға отырғызу,
экспланттарды жарықтан гөрі қараңғыда баптап өсіру; антиоксидантты агент ретінде
аскорбин қышқылын қолдану; қоректік ортаға фенол адсорбенті ретінде белсендірілген
көміртегін қосу және т.б [10].
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Бірнеше зерттеу жұмыстары көрсеткендей, белсендірілген көмірдің экспланттан күйзеліс
немесе механикалық жарақат кезінде қоректік ортаға бөлінетін екіншілік метаболиттерді
бойына сіңіріп алу қабілеті жоғары болып табылады. Бұған әлем бойынша орындалған
зерттеу жұмыстарында белсендірілген көміртегінің сорбент ретіндегі жоғары қабілетіне
сәбіз, жүзім шоғы, күрішті микроклондап көбейту кезінде көз жеткізіледі. Сонымен қатар,
белсендірілген көмір экспланттардың органогенезіне тигізетін үлесі де жоқ емес[11,12,13].
2020 жылдың желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласының Ботаникалық саябақ бойынан
орташа ұзындығы 1,2 см болатын P.sylvestris-тың43 бүршігі жиналып алынды. Қоректік
ортаның минералды құрамының экспланттарға әсерін бақылау үшін MS(Murashige and
Skoog,1962), WV5(Coke,1996) 5 мг және LP(Quirin and Lepoivre1977) -25 μМ 6-БАП қосылған
қоректік орталары қолданылды [14,15,16]. Өсімдіктердің қоңырлану деңгейін бақылау үшін,
қоректік орталардың жартысына 0,2%(w/v) белсендірілген көміртегі қосылды. Қоректік
орталардың pH-ын 5,7-5,8 шамасына дейін NaOH немесе HCl ерітінділерін қосу арқылы
жеткіздік.
Зерттеу материалы ең бірінші сабынды ағын сумен 20 минут, кейін ақтықтың 3%-дық
ерітіндісімен 15 минут залалсыздандырылды. Ал қоректік орталар автоклавта 15 минут
стерильденді. Қоректік орталарға – бүршіктер, сыртқы қабығынан босатылып, екіге
«сындырылып», отырғызылды.
Нәтижесінде бір айдан кейін MS(1b\1)ыдысында 10 % -дық контаминация байқалды
сурет).

(1-ші

1-ші сурет. Контаминация пайда болған ыдыс MS(1b\1)

4 апта өткеннен кейінMS қоректік ортасы айтарлықтай нәтиже көрсетті, MS(1b\3)ыдысында
экспланттың морфологиялық өзгерісін байқадық(2-ші сурет). WV5 қоректік ортасының
экспланттары да қоңырланудың төменгі көрсеткіштерін көрсетті. Ал LP қоректік орталарына
қондырылған экспланттар морфологиялық потенциалы төмендеп, қоңырлану 90 %-ға жетті.
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2-ші сурет. Морфологиялық өзгеріс байқалған зерттеу ыдысы

Байқағанымыздай, бүршіктерді скальпельмен кесіп отырғызғаннан гөрі, оларды екіге
«сындырып» бөлу арқылы отырғызу сапалы нәтижеге қол жеткізді. Және де белсендірілген
көміртегі қосылған қоректік ортадағы экспланттар көміртегі қосылмаған ортадағы
экспланттарға қарағанда қоңырлану үрдісіне ұшырамай, морфологиялық дамуды көрсетті (2ші сурет).Төрт аптадан кейін өсімдіктерді құрамы өзгертілмеген жаңа қоректік орталарға
субкультивирледік.
Экспланттардың қоңырлануы өсімдіктерді микрокөбейтуде сапалы нәтиже алуға үлкен
кедергі келтіреді. Осы кедергінің алдын алу шарты болып, қоректік ортаға көміртегін қосу
бола алады. Белсендірілген көміртегінің адсорбент ретіндегі қасиеті жоғары және де ол баға
жағынан қолжетімді материал болып табылады.
Енді алдымыздағы мақсат қоректік ортасының фитогормондық құрамын өзгерте отырып,
дені сау және қоңырлануға ұшырамаған регенерант өсімдіктерді өндіру.
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Ғылыми жетекші – Акбасова Алуа Жолдасбаевна
Топырақтың тұздануы өте күрделі ауылшаруашылық проблемасы болып табылады.
Бұл әсіресе құрғақ және ыстық аймақтарда өткір, мұнда жасанды суару нәтижесінде пайда
болатын қайталама тұздану алғашқы тұздануға қосылады, яғни топырақта тұздардың табиғи
жинақталуы. Көптеген дақылдар үшін тұздың артық мөлшері стресстік фактор болып
табылады, олар өнімділіктің төмендеуімен реакция жасайды, тіпті тұздылығы төмен болған
жағдайда да өнімнің шығыны 20% -ке жетеді, ал тұздылығы жоғары жерлерде олар 70-80%
құрайды[1].
Көбінесе стресстік факторларға жоғары немесе төмен температураның әсері,
топырақтағы ылғалдың жетіспеуі немесе артық болуы, топырақтағы тұздар мен
қышқылдардың жеткіліксіз немесе артық мөлшері, біркелкі емес күн радиациясы әсер
етеді[2].
Топырақтың тұздануы - бұл біздің елде де, бүкіл әлемде де өте үлкен аумақтарда кең
таралған факторлардың бірі, дегенмен генетика тұрғысынан басқа қолайсыз экологиялық
факторларға төзімділікке қарағанда бұл белгіні зерттеуге аз көңіл бөлінеді . Ықтималдығы
бойынша, бұл мән-жай осы қасиеттің күрделілігіне байланысты бірінші міндет болып
табылады. Бұл мәселені зерттеу тұзға төзімділіктің физиологиялық механизмдерін зерттеу
және тұзға төзімді жаңа сорттарды құру тұрғысынан, осы белгіні анықтайтын сәйкес
генетикалық негіздерді есепке алмай жүзеге асырылады. Осылайша, бидай өсіруде ерте
жетілу, даму түрі және ауруға төзімділік бойынша қол жеткізілген айтарлықтай прогресс
көбіне ауруға төзімділік, фотопериодқа жауап беру немесе даму типі сияқты бейімделгіш
белгілердің генетикасын зерттеу арқылы анықталады[3,4].
Тұздылыққа төзімділік - бұл өсімдіктердің тұздану жағдайында аз зиян келтіріп өсіп,
дамып, көбеюі. Өздеріңіз білетіндей, кез-келген организм - өзін-өзі реттейтін жүйе. Бұл
жүйенің өзгергіштігі, сыртқы әсерлерге бейімделу қабілеті өсімдік организмінің жалпы
биологиялық қасиеттері сипаттамасының маңызды элементі болып табылады[5].
Барлық өсімдіктер, тұздардың әсеріне сезімталдығы бойынша, әдетте екі топқа
бөлінеді: галофиттер және гликофиттер. Галофиттер тұзды жақсы көреді және тұздың жоғары
концентрациясына төзімді. Гликофиттер тұзға сезімтал. Экономикалық маңызды
өсімдіктердің көпшілігі гликофиттер. Сонымен, топырақтың тұздануына төзімді өсімдіктер
мен сорттарды алу қазіргі заманғы ауыл шаруашылығының өзекті мәселесі болып табылады.
Гликофит өсімдіктерінде аз тұздану кезінде өсу тежеледі, құрғақ массаның көбеюі күрт
төмендейді, ал жапырақтар түссізденеді. Әдетте, тұздар тамырлардың өсуін жер үсті
органдарына қарағанда едәуір тежейді, мүмкін тамырлар өсінділерден айырмашылығы үнемі
тұзды топырақпен жанасады[6,7].
Тұздану температурасы мен құрғақшылықпен қатар өсімдіктердің өсуіне кері әсер
ететін қоршаған ортаның маңызды абиотикалық факторларының бірі болып табылады.
Топырақ ерітіндісінің өскен осмотикалық әлеуеті - бұл біздің елімізде де, бүкіл әлемде де өте
кең таралған шектеуші факторлардың бірі. Бұл фактор барлық мәдени түрлерге кері әсерін
тигізеді, олардың дәрежесі неғұрлым көп болса, тұздану деңгейі соғұрлым жоғары болады.
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Тіпті зиянсыз тұздардың жиналуы топырақ ерітіндісінің осмостық қысымын арттырады және
өсімдіктердің сумен қамтамасыздануына кедергі келтіреді. Кейбір тұздар өсімдікке арнайы
улар ретінде әсер етеді. Тұзданудың жағымсыз әсері өсімдіктердің көптеген қасиеттері мен
функцияларының нашарлауынан көрінеді және сайып келгенде олардың өнімділігінің
төмендеуіне әкеледі[8].
Тұзға төзімділік - бұл белгілі бір сандық өрнегі жоқ генетикалық анықталған қасиет
[9]. Тұздану топырақта төмен (күрт теріс) су потенциалының пайда болуына әкеледі,
сондықтан өсімдікке судың түсуі өте қиын.
Ең зиянды әсер Na + және C1– иондары әсер етеді. Натрий хлоридінің тұздануының
әсерінен жасушалардың ультрақұрылымының бұзылуы және хлоропластардың құрылымында
өзгерістер болады. Тұздардың жоғары концентрациясының зиянды әсері мембраналық
құрылымдардың, атап айтқанда плазмалемманың зақымдануымен байланысты, нәтижесінде
оның өткізгіштігі жоғарылайды, ал заттарды іріктеп жинақтау қабілеті жоғалады. Бұл
жағдайда тұздар жасушаларға судың транспирациялық ағынымен бірге пассивті түрде
енеді[10].
Зерттеу жұмыстарының объектісі ретінде дәнді дақыл,яғни арпа өсімдігі
алынды. Тәжірибелер алдында тұқымдар стандартты жағдайларда температурасы +15°С және
салыстырмалы ылғалдылығы 14-15% болатын қағаз қаптамаларда сақталынды.
Тәжірибелік өсімдіктер тұзды ерітінділерде және әр түрлі сорбенттерді қосып, Петри
табақшасында мамандандырылған жарық бөлмесінде (Growth room) фотопериодты кешкі 16:
00-ден және таңғы 8-ге дейін өсіріледі
Тұқымдардың өміршеңдігі зертханалық өсу динамикасы бойынша анықталды және
өнген тұқымдарды санау күн сайын жүргізілді.
Өнімділік - өнген тұқымдардың санына қатысты бағаланып, көрсетілді. Бұл түрдің
тұқымдарының өсу белсенділігін сипаттау үшін өсу қарқындылығы анықталды.
Тұқымдардың өсу қарқындылығын әр түрлі жағдайда өсіру арқылы бақыладық.
Оларға сорбенттер, NaCl және сорбент пен NaCl-ды араластыра отырып та өсірдік. Сонымен
қатар, нәтижелерді салыстырып, қорытындылау үшін бақылау нұсқасын өсірдік (1 сурет).
Зерттеуде олардың сыртқы биометриялық параметрін, яғни өскіннің сабағының ұзындығын
бақыладық (1 кесте).

1сурет. Петри табақшасында әр түрлі жағдайда отырғызылған арпа тұқымдары
1 кесте
Зертханалық жағдайда өсірілген арпаның сабақтарының ұзындығы
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Тәжірибе нұсқасы

Өнімділігі, см

Бақылау

7 2

Гидроксиапатит

8 2

Macro-Prep DEAE (МП)

9

ГА+ NaCl

8 2,5

МП+NaCl

9 2

NaCl

4 2

Зерттеу нәтижесінде арпа тұқымдары сабақтарының ұзындығын бақылау нұсқасын
және гидроксиапатит сорбентін қосып өсіргендегі нәтиже бойынша көпшілік бөлігі сорбент
қоспасында ең жақсы көрсеткіштерге жеткен (2 сурет).

2 сурет. Гидроксиапатит сорбенті қоспасындағы арпа тұқымдары сабағының өнімділігі
Сонымен қатар, дәл осындай қорытындылар Macro-Prep DEAE (МП) сорбентімен де
салыстырулар жасалды, нәтижесінде бақылау нұсқасынан да гидроксиапатит сорбенті
қоспасын қосып өсіргеннен де ең жақсы көршеткіштерді беріп тұр (3 сурет).
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3 сурет. Macro-Prep DEAE (МП) сорбенті қоспасындағы арпа тұқымдары сабағының
өнімділігі
Зертханалық жағдайда жасалған тәжірибелердің келесі түрі, ол гидроксиапатит
сорбенті мен NaCl-ды араластыра отырып, арпа тұқымдарын өсірдік. Бұл зерттеу нәтижесі
бойынша сабақтарының өнімділігі бақылаумен салыстырғанда 25% төмен нәтиже көрсеткен,
25% теңдей болған, ал 50% жоғары нәтиже берген (4 сурет).

4 сурет. Гидроксиапатит сорбенті мен NaCl қоспасындағы арпа тұқымдары сабағының
өнімділігі
Сонымен қатар, дәл осындай қорытындылар Macro-Prep DEAE (МП) сорбенті мен
NaCl-ды қосы арқылы жасалды (5 сурет). Нәтиже көрсеткіштері алдыңғы тәжірибемен өте
ұқсас болып шықты.

181

5 сурет. Macro-Prep DEAE (МП) сорбенті мен NaCl қоспасындағы арпа тұқымдары
сабағының өнімділігі
Зерттеудің соңғы бөлігі арпа тұқымдарын NaCl-да өсіру болатын (6 сурет). Нәтиже
көрсеткіштері өте төмен болды.

6 сурет. NaCl қоспасындағы арпа тұқымдары сабағының өнімділігі
Біздің елде жер бетінің шамамен 10% -ы тұздалған. Сонымен қатар, қазіргі кезде
топырақтың қайталама тұздану масштабы ұлғаюда, бұл көбінесе рационалды емес суарумен
дамиды. Оңтүстік Қазақстанның табиғи-климаттық жағдайы жарықтың, жылудың көптігімен
және әлеуетті топырақ құнарлылығымен ерекшеленеді, мұнда бидай, жүгері, мақта, күріш
және басқалары сияқты маңызды ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге мүмкіндік береді.
Алайда, мұның бәрі өзінің құндылығын жоғалтады тамыр қабатындағы ылғал қорының
жетіспеушілігі суарудың орнын толтырғанда, нәтижесінде жер асты сулары деңгейінің
көтерілуі және топырақтың тұздануы орын алып, суармалы жерлердің нашарлауына және
дақылдардың жоғалуына әкеледі.
Тұз стрессіне сезімтал дақылдардың бірі – астық тұқымдас өсімдіктер, олардың
төменгі шегі 1,7 DS / м. Оны одан әрі жоюдың бастапқы кезеңінде өсімдіктердегі тұз
стрессінің болуын анықтау үшін бірнеше түрлі әдістер жасалды.
Жасалған жұмыстың қорытындыларын талқылай келе, ең жақсы көрсеткіш Macro-Prep
DEAE (МП) сорбенті қоспасында өсірілген тұқымдардан байқасақ, ал ең төменгі көрсеткішті
NaCl қоспасында өсірілген тұқымдардан көрдік.
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