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АҢДАТПА 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы. Табиғи тау биоорганогенді-минералды 

шайыр тәрізді түзілудің микробқа қарсы белсенділігін зерттеу. 

Түйін сөздер: мумие, антибактериалды белсенділік,  ингибирлеу аймағы.  

Зерттеу нысаны: мумие, табиғи тау биоорганогенді - минералды шайыр 

тәрізді түзілім. 

Мақсаты – мумиеның микробқа қарсы белсенділігін зерттеу. 

Міндеттері:  

1. Мумиеның фармацевтикалық қасиеттерін және оларды медицинада 

қолдану ерекшеліктерін зерттеу бойынша теориялық зерттеулер жүргізу. 

2. Мумиеның микроорганизмдермен жалпы зақымдануын зерттеу.  

3. Мумиедан оқшауланған микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттері 

мен мумиеның микробқа қарсы белсенділігін зерттеу. 

Зерттеу әдістемесі. Мумиеның фармацевтикалық қасиеттерін және оларды 

медицинада қолдану ерекшеліктерін зерттеу бойынша теориялық зерттеулер 

жүргізілді. Мумие сынамалары алынды, зертханалық зерттеулер жүргізілді. 

Мумиеның сынамалары шекті сұйылту әдісі, қатты қоректік ортаға себу, өсіру, 

бояу, микроскопия әдістерімен зерттелді. Мумиедан оқшауланған 

микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттері мен микробқа қарсы белсенділігі 

зерттелді. 

Алынған нәтижелер. Культивирлеудің температуралық режиміне және 

жүргізілген макроморфологиялық зерттеулерге байланысты 30 С – та төрт штамм 

бөлінді, олардың үш штаммы ашытқыларға, 1 – таяқша тәрізді бактерияға, 40 С – 

та бактериялардың төрт штаммы, олардың үшеуі таяқша тәрізді және біреуі 

коккаларға жатқызылды, ал 55 С - та таяқша тәрізді бактериялар мен коккаларға 

жатқызылды. Қатты қоректік ортада өскен барлық колониялар құрылымы бойынша 

біркелкі және тегіс беткейге ие болды және бейнесі тегіс болды (ЕПА II.1 30 С 

кезінде өскен колонияны қоспағанда; АА-да өсірілген колониялар сонымен қатар 

шығыңқы, күрделі, конус тәрізді және иілген беттерге ие болды); дөңгелек, бірақ 

әртүрлі жиектері бар; лас ақ және сары түсті; бетінің оптикалық қасиеттері 

бойынша мөлдір емес, күңгірт немесе жылтыр. Граммен бояу әдісімен зерттелген 

барлық бактериялар грам-теріс болып табылады. 

Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс А4 

форматындағы 37 бетте баяндалған. Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, 

үш тараудан (ғылыми әдебиетке шолу, зерттеу объектісі мен әдістері, зерттеу 

нәтижелері) және қорытындыдан тұрады. Дипломдық жұмыстың мәтіні 9 

кестелермен және 5 суреттермен суреттелген. Зерттелген оқу және ғылыми 

әдебиеттер саны – 82. 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Тема дипломной работы. Изучение антимикробной активности природного 

горного биоорганогенно-минерального смолоподобного образования. 

Ключевые слова: мумиё, антибактериальная активность, зона ингибирования.  

Объект исследования: мумиё, что представляет собой природное горное 

биоорганогенно-минеральное смолоподобное образование.  

Цель – изучение антимикробной активности мумие.  

Задачи:  

1. Провести теоретические исследования по изучению фармацевтических 

свойств мумиё и особенностях их применения в медицине.  

2. Изучить общую обсемененность мумиё микроорганизмами.  

3. Изучить морфологические свойства микроорганизмов, выделенных из 

мумиё и антимикробную активность мумиё. 

Методика исследований. Проведены теоретические исследования по 

изучению фармацевтических свойств мумиё и особенностях их применения в 

медицине. Отобраны пробы мумиё, проведены лабораторные исследования. Пробы 

мумиё изучали методами предельного разведения, посева на твердые питательные 

среды, культивирования, окрашивания, микроскопирования. Изучали 

морфологические свойства и антимикробную активность микроорганизмов, 

выделенных из мумиё.  

Результаты исследований. В зависимости от температурного режима 

культивирования и проведенным макроморфологическим исследованиям, были 

выделены при 30 С четыре штамма, из которых три были отнесены к дрожжам, 1 

– палочковидным бактериям, при 40 С – к четырем штаммам бактерий, из них три 

имели палочковидную форму и один был отнесен к коккам, а при 55 С – к 

палочковидным бактериям и коккам. Все выросшие на плотной питательной среде 

колонии были однородными по структуре и имели гладкую поверхность и 

плоскими по профилю (искл., колония выросшая на МПА II.1 при 30 С; колонии, 

выросшие на АА имели также бугристые, сложные, конусовидные и изогнутые 

поверхности); круглые, но с разными краями; грязно-белые и желтые по цвету; 

непрозрачные, матовые или блестящие по оптическим свойствам поверхности. Все 

исследованные методом окраски по Граму бактерии, являются 

грамотрицательными. 
Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа изложена на 37 

страницах формата А4. Структура дипломной работы включает введение, три главы 

(обзор научной литературы, объект и методы исследований, результаты 

исследований) и заключение. Текст дипломной работы иллюстрирован 9 таблицами 

и 5 рисунками. Количество изученной учебной и научной литературы – 82. 

  



ANNOTATION 

 

Topic. Study of antimicrobial activity of a natural mountain bioorganogenic-

mineral resin-like formation. 

Key words: mummie, antibacterial activity, inhibition zone. 

Object of research: mummie, which is a natural mountain bioorganogenic-mineral 

resin-like formation.  

Goal – study of the antimicrobial activity of mummies. 

Tasks: 

1. To conduct theoretical research on the study of the pharmaceutical properties of 

mummies and the features of their use in medicine. 

2. To study the general contamination of mummies by microorganisms. 

3. To study the morphological properties of microorganisms isolated from 

mummies and the antimicrobial activity of mummies. 

Research methodology. Theoretical studies have been conducted to study the 

pharmaceutical properties of mummies and the features of their use in medicine. Samples 

of mummies were taken, laboratory tests were carried out. The mummie samples were 

studied by methods of extreme dilution, seeding on solid nutrient media, cultivation, 

staining, and microscopy. The morphological properties and antimicrobial activity of 

microorganisms isolated from mummies were studied.  

Research results. Depending on the temperature regime of cultivation and the 

conducted macromorphological studies, four strains were isolated at 30 С, of which three 

were attributed to yeast, 1 to rod – shaped bacteria, at 40 С – to four bacterial strains, of 

which three had a rod – shaped shape and one was attributed to cocci, and at 55 С -to 

rod-shaped bacteria and cocci. All colonies grown on a dense nutrient medium were 

homogeneous in structure and had a smooth surface and flat in profile (ex., a colony grown 

on MPA II.1 at 30 С; colonies grown on AA also had bumpy, complex, cone-shaped and 

curved surfaces); round, but with different edges; dirty-white and yellow in color; opaque, 

matte or shiny in optical properties of the surface. All bacteria studied by Gram staining 

are Gram-negative. 

Structure and volume. The diploma thesis is presented on 37 pages of A4 format. 

The structure of the diploma thesis includes an introduction, three chapters (review of 

scientific literature, object and methods of research, research results) and a conclusion. 

The text of the diploma thesis is illustrated with 9 tables and 5 figures. The number of 

studied educational and scientific literature – 82. 
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КІРІСПЕ 

 

Өзектілігі. Мумие сияқты табиғи өнімнің кең спектрі бар екені белгілі. 

Мумиены әртүрлі созылмалы ауруларға, бүйрек тастарына және тері ауруларына 

және т.б. қолдану балама медицинадағы өзекті тақырып болып табылады. 

Мумиеның жақсы әсері үшін осы препараттың микробқа қарсы белсенділігі белгілі 

болуы керек. Диск-диффузия әдісі микробқа қарсы белсенділікті анықтаудың ең 

маңызды әдісі болып табылады. 

Мақсаты – мумиеның микробқа қарсы белсенділігін зерттеу. 

Міндеттері:  

1. Мумиеның фармацевтикалық қасиеттерін және оларды медицинада 

қолдану ерекшеліктерін зерттеу бойынша теориялық зерттеулер жүргізу. 

2. Мумиеның микроорганизмдермен жалпы зақымдануын зерттеу.  

3. Мумиедан оқшауланған микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттері 

мен мумиеның микробқа қарсы белсенділігін зерттеу. 

Жүргізілген зерттеулердің ғылыми және практикалық маңызы. Теориялық 

зерттеулер нәтижесінде табиғи тау биоорганогенді-минералды шайыр тәрізді 

түзілу-мумиеның фармакологиялық қасиеттері зерттелді, сондай-ақ тазартылған 

мумие негізінде жасалған препараттар зерттелді. Зертханалық зерттеулер кезінде 

мумиеның микроорганизмдермен жалпы зақымдануы, мумиедан оқшауланған 

микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттері мен микробқа қарсы белсенділігі 

зерттелді. Бұл зерттеулердің материалдары дипломдық жұмыста көрсетілген және 

"Фармацевтикалық биотехнология және биоқауіпсіздік" ("Биологиялық белсенді 

табиғи қоспалар" бөлімі) "Биологиялық белсенді заттар мен препараттар өндірісінің 

биотехнологиясы" сияқты пәндер бойынша академиялық сабақтар өткізу кезінде 

пайдаланылуы мүмкін. 

Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс А4 

форматындағы 37 бетте баяндалған. Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, 

үш тараудан (ғылыми әдебиетке шолу, зерттеу объектісі мен әдістері, зерттеу 

нәтижелері) және қорытындыдан тұрады. Дипломдық жұмыстың мәтіні 9 

кестелермен және 5 суреттермен суреттелген. Зерттелген оқу және ғылыми 

әдебиеттер саны – 82. 
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1 Әдебиетке шолу 

 

1.1  Мумиеның фармакологиялық қасиеттері 

Мумиеның фармакологиялық қасиеттері туралы алғашқы деректер 

Аристотельдің еңбектерінде кездеседі (б.з.д. 384-322 жж.), ол мумие қоспасын 

әртүрлі комбинацияларда мұрын қанауы кезінде мұрын тамшыларын тағайындады, 

кекештену кезінде құлақты майлады немесе туа біткен саңырауды емдеу үшін 

қолданды [1]. Сонымен қатар, мумие шығыс медицинасында әлдеқайда танымал 

болды. Солай, Авиценна (Абу Али ибн Сина; 980-1037 жж.) "Медициналық 

ғылымның каноны" еңбегінде мумиеның пайдалы қасиеттері туралы түсіндіреді [2]. 

Тарихи қолжазбаларда мумие әмбебап құрал ретінде дененің энергетикалық 

жағдайын жақсарту және адам денсаулығын қалыпқа келтіру үшін қолданылады, 

сондай-ақ жалпы сергіту әсеріне сәйкес тек женьшеньге ғана жол беріп, екінші 

орын алады деп белгіленген [3]. Мумиеның генезисі, құрылымы мен қасиеттері әлі 

күнге дейін белгісіз, сондықтан қазіргі фармакология мен медицинада мумиены 

қауіпсіз және тұрақты пайдалану мәселесі ашық күйінде қалып отыр. Соған 

қарамастан, мумиеның қолданылу ауқымы кең [4].  

Мумие косметологияда қартаюға қарсы құрал ретінде, медицинада-көптеген 

аурулардың емі ретінде қолданылады [5]: 

1) кейбір психоневрологиялық бұзылуларды емдеу, ағзаны жалпы сергіту, 

мнемотропты (оқу қабілеті, есте сақтау қабілетін қалпына келтіру) белсенділікті 

жақсарту үшін [6], өйткені соңғы жағдайда маңдай қабығындағы мускариндік 

рецепторлардың тығыздығын арттыруға көмектеседі, сондай-ақ тыныштандыратын 

агент ретінде [7]; 

2) митохондрияның қызметі мен тұтастығын сақтау мүмкіндігі есебінен 

созылмалы шаршау синдромының салдарын жұмсарту үшін [8]; 

3) қоспа ретінде: 

- аюрведиялық шешімдер үшін тағамға; 

- қабынуға қарсы, антиоксидантты және қызуға қарсы қасиеттері бар тері 

күтіміне арналған кремдер мен лосьондарда [9]; 

- темір тапшылығы анемиясы сияқты бірқатар аурулар кезінде тағамдық 

қоспа ретінде ұзақ уақыт пайдалану үшін [10]; 

- биологиялық белсенді қоспа ретінде [11]; 

- сергітетін, жалпы нығайтатын құрал ретінде [12]; 

- әйелдердің тері микроперфузиясын жақсарту үшін ішке қабылдау арқылы 

[13]; 

- қабынуға қарсы, антиоксидантты, жараға қарсы, ансиолитикалық, 

иммуномодуляциялайтын және диабетке қарсы дәрі ретінде [14]; 

- қарқынды жаттығулар немесе стресс кезінде балаларды емдеу үшін [15]; 

4) төмендегідей әсер ретінде: 

- адаптоген, афродизиак, қартаюға қарсы зат [17]; 
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5) гипоталамустың преоптикалық аймағына тікелей гипофизотропты 

гормондардың әсер етуінің қуатты модуляторы бола алады [18];  

6) мидың бас ісінуін азайту үшін [19]; 

7) когнитивті бұзылуларды қорғау және Альцгеймер ауруының алдын алу 

үшін [20], 

- Альцгеймер және Паркинсон ауруларын емдеуде, өйткені мумие 

иммуностимулятор болып табылады және иммундық, жүйке ауруларын емдеуде 

өте тиімді болып табылады [21]; 

8) қатерлі ісікті емдеу үшін [22]; 

9) иммундық жауап бұзылған жағдайларда, мысалы, ЖИТС/АИТВ, қатерлі 

ісік, туберкулез және лейшманиоз кезінде емдік тиімділігі үшін, сонымен қатар, 

мумиеның емдік әсері гормоналды бақылау мен иммунитетті реттеудің салдары 

болып табылады [23,24,25]; 

- иммундық жүйені нығайту, аллергиядан қорғау, асқазан мен ішек 

жараларын емдеу, сынықтарды емдеу, тыныс алу органдарының ауруларын емдеу, 

қабынуды, жарақаттануды, күйіктерді, тері ауруларын емдеу, остеопороздың алдын 

алу, тағамдық қоспа ретінде және сарқылуға қарсы көмек, қартаюға, шаршауға және 

стресске қарсы қолдау ретінде, ал балмен бірге-антисептикалық дәрі ретінде [26], 

- күйік процесі мен қабынудың дамуын тежейді, тері капиллярларының 

өткізгіштігін төмендетеді [27]; 

10) Salmonella spp-ге қарсы ішкі ағзалардың қабыну ауруларын емдеу үшін. 

(бактериостатикалық және антибиотикалық мумие белсенділігі) [28]; 

11) жедел немесе созылмалы тері жарасын грам оң және грам теріс 

бактерияларға қарсы емдеу үшін [29], 

- тромбоциттер санын көбейту, фагоцитозды және тыныс алу жолдарының 

шырышты қабықтарының секрециясын күшейту үшін [30], 

- тоқ ішектің шырышты қабығын қалпына келтіру үшін [31]; 

12) инсульт кезінде алдын алу құралы ретінде [32]; 

13) холинергиялық немесе дофаминергиялық белсенділікті арттыру үшін 

[33]. 

14) қант диабеті бар пациент үшін антиоксидантты құрал ретінде 

глибенкламидтің әсерін күшейту есебінен гипогликемиялық белсенділікті арттыру 

үшін [34,35]; 

15) ашық жараларды емдеу үшін, себебі мумие қабынуды азайтады және 

сонымен бірге жарадағы оттегін арттырады [36,37]; 

16) ашық жүрек хирургиясында жараларды емдеу және сүйек сынықтарын 

жақсарту үшін, өйткені мумие емделу уақытын қысқартып қана қоймайды, сонымен 

қатар медиальды стернотомиямен инфекция қаупін азайтады [38]; 

17) остеопороз сияқты сүйек ауруларын емдеу үшін [39]; 
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18) ұзын жілік сүйектерінің сынуын емдеу үшін, себебі сүйек 

регенератының қалыптасуын тездетеді және организмдегі минералды 

метаболизмнің жақсаруына байланысты оның сапасын арттырады [40]; 

19) дене массасын арттыру үшін [41]; 

20) анимистік рәсімдер мен түс көруді күшейту рәсімдері үшін 

тазартылмаған түрінде, мидың ақыл-ой және психо-рухани белсенділігін күшейту 

үшін өте жақсы тазартылған түрде [42]. 

Сонымен қатар, мумиеның дозаға және уақытқа байланысты әсері жануарлар 

мен адамдардың иммундық жүйесіне әсері әртүрлі биологиялық көріністерге 

әкелетінін ескеру қажет [43]. Көптеген зерттеулер мумие сығындысының жоғары 

әсер беретінін және төмен концентрацияда пайдалы болатындығын көрсетті, алайда 

концентрация жоғарылаған сайын оның уыттылығы артады [39]. Оңтайлы 

денсаулықты сақтау үшін мумиеның ұсынылатын дозасы күніне 300-500 мг-ды 

құрайды. Препарат баяу метаболизденеді және 12-14 сағаттан кейін қандағы ең 

жоғары деңгейге жетеді [21]. 2 г/кг мумиемен байытылған диета иммундық 

реакцияны, антиоксиданттық белсенділікті және тұрақтылықты арттырады [44]. 

Сонымен қатар, алдын-ала тазаланбаған мумие микотоксиндердің, ауыр металл 

иондарының, полимерлі хинондардың (тотықтырғыштардың) және бос 

радикалдардың болуын ескере отырып, улану қаупін тудыруы мүмкін [45]. 

 

 

1.2 Тазартылған мумие негізінде жасалған препараттар 

Manna Shilajit, Pür Black Immunity Max, TestoPlex™ Plus, Bio-Active 

Mineroplex және CHOQ™ сияқты препараттар халықаралық нарықта өзін жақсы 

жағынан көрсетті. Біріншісі, таза 100 % мумиедан тұрады,ол иммунитетті жақсарту, 

гомеостазды сақтау және жасарту үшін қолданылады [46], екіншісі, коллоидтық 

күмісті премиум-класс мумиесына қосу арқылы иммунитетті жақсарту және 

төзімділікті арттыру үшін қолданылады [47], үшіншісі, мумие және басқа 

биологиялық белсенді заттардан тұрады, ол жұмысқа қабілеттілікті арттыру, 

репродуктивті қасиеттерді арттыру, төзімділік пен танымды оңтайландыру үшін 

қолданылады [48], төртінші, мульти минералды формуласы бар тазартылған 

мумиены білдіретін, минералдардың жоғалуын өтеу және шаршауды жеңілдету 

үшін хелаттан кейінгі терапияны қолдау негізінде қолданылады және бесінші, бұл 

тазартылған мумие, ерлерге арналған және олар гормондарды оңтайландыру, 

коллаген өндірісін арттыру, митохондриялық энергияны өндіруді ұлғайту және 

барлық бағыттар бойынша өнімділікті арттыру үшін қолданылады [49,50]. Сондай-

ақ, мумиедан оқшауланған А-Е мумин қышқылдары, мумие негізіндегі дәрілік 

гидрогельдер, ПВА, агар, майдың сулы ерітіндісі, асқазан-ішек аурулары мен 

туберкулезде қолданылатын Rhodiola Semenovii, бұлшықет күшін сақтау үшін 

қолданылатын, нутрицевтикаға арналған тазартылған және стандартталған мумие 
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сығындысын құрайтын патенттелген Natreon Inc., PrimaVie ® ингредиенті сияқты 

препараттар қолданылады[51, 52, 53, 54, 55]. 

Еуразиялық одақ елдерінде төмендегідей стандартталған мумие 

препараттары кең таралған: 

1) УФМ 42-3084-98 (Құрғақ мумие сығындысы) және УФМ 42-3-84-98 

(Құрғақ мумие сығындысы таблеткалары), олар әртүрлі сүйек сынықтарында 

қолданылады [56]; 

2) Мумие – Витас, антиоксидант ретінде қолданылады [57]; 

3) Долфин, гайморит, мұрынның негізгі функцияларын жақсарту үшін 

қолданылады, атап айтқанда қорғаныс, қыздыру және ылғалдандыру [58]; 

4) кальций-репаратив, алтайлық тазартылған мумие мен табиғи 

биологиялық белсенді заттардан құралған (Қиыр Шығыс теңіз моллюскаларынан 

оқшауланған биологиялық белсенді заттар) емдік тамақтану өнімі ретінде 

қолданылады [59]; 

5) көп функциялы әсері бар мумие мен дәрілік өсімдіктерден тұратын, 

тағамға биологиялық белсенді қоспалар ретінде [60]; 

6) қолдану аясы кең МТЗ (Мумие тәрізді заттар) – ауыл шаруашылығы және 

үй жануарлары мен құстарға, терісі бағалы аңдарға арналған жемшөп өндірісінде, 

ветеринарияда, медицинада және парфюмерия өнеркәсібінде кремдер, майлар мен 

басқа да препараттар құрамында пайдалану үшін [61]; 

7) «Апийе» кремі, майлы және сулы фазасында мумие, прополис, ара 

балауызы бар, медициналық косметикада қолданылады [62]; 

8) Danio Rerio, радиобиологияда қолданылатын эксперименттік препарат 

[63]; 

9) Мумийод – ғажайып бальзам, жалпы күшейтетін, қабынуға қарсы және 

антитоксикалық әсер ретінде қолданылады [64]; 

10) ТШ 9100-001-20888341-98 бойынша тазартылған мумие таблеткалауға 

арналған, соңғылары ("Алтай" таблеткалары СанЕмН 2.3.2 талаптарына сәйкес 

келеді. 1078-01 және ТШ 9377-001-01898825-2002 [11]; 

11) "Мумивит" таблеткалы ББҚ, қабынуға қарсы және микробқа қарсы әсері 

бар мумие және аскорбин қышқылы негізіндегі препарат, ұнтақты препарат мумие, 

ол жақпа май, таблетка және т. б. құрамында белсенді зат ретінде қызмет етеді [65]; 

12) ББҚ "С "витамині бар Мумивит" сергіткіш, иммуностимуляторлық және 

жалпы нығайтушы құрал ретінде қолданылады [66]. 

Көріп отырғаныңыздай, мумиеның барлық коммерциялық өнімдері балласт 

фракцияларынан тазартылған мумиены қолдануға негізделген. Демек, мумиены 

тазарту технологиясы – әр түрлі аймақтарда ерекшеленетін стандартталған 

процедуралардан тұратын, бірақ ультрадыбыстық өңдеу, центрифугалау, бүріккіш 

кептіру сияқты негізгі процедураларды қамтитын маңызды көп сатылы кезең болып 

табылады [67]. Өнеркәсіптік жағдайда мумиены өнімді (шикізатты) дистилденген 

сумен экстракциялау, фильтрациялау, екінші рет экстракциялау, алынған ерітіндіні 
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екінші рет фильтрациялау, фильтратты мембраналық тазарту, концентрациялау, 

кептіру арқылы тазартады [68] немесе ұнтақтау, сумен экстракциялау, сығындыны 

фильтрациялау, буландыру және кептіру арқылы тазартады [69]. 

Мумие таблеткалары тазартылған мумиены қыздыру, лентаны қалыптастыру 

және таблетка жасау сияқты процедуралардан тұрады [70]. 
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2 Зерттеу нысаны, материалдары және әдістемесі 

 

2.1 Зерттеу нысаны 

Зерттеу нысаны ретінде табиғи тау биоорганогенді-минералды шайыр тәрізді 

түзілу – мумиеның іріктелген сынамалары таңдалған. 

Осы атаудан шығуына сәйкес, мумие - бұл көп компонентті табиғи 

минералды-органикалық зат [71, 72].  

 

2.2 Ғылыми зерттеулерде пайдаланылған материалдар 

Ғылыми зертханалық зерттеулерде пайдаланылған материалдар 2.1 және 2.2 

кестелерде ұсынылған. 

 

Кесте 2.1 – Ғылыми зертханалық зерттеулерде пайдаланылған аспаптар мен 

жабдықтар [73, 74]  
 

№ Атауы Фотосурет Қолданылуы 

1 Автоклав (50Л) 

 

Зертханалық шыны ыдыстар мен 

қоректік орталарды қаныққан бу 

қысымымен стерильдеуге 

арналған 

2 Ламинарлық шкаф (түрі 

В2; микробиологиялық 

қауіпсіздік Biobase BSC-

XX00IIВ2-X) 

 

Залалданудан қорғау және 

стерильді ортада жұмысты 

қамтамасыз ету үшін 

3 Шейкер (PSU-10i) 

 

Қоректік заттарды үздіксіз 

араластыру үшін 

4 Шайқағыш (V – 3 (vortex) 

ELMI Sky Line) 

 

Сұйылту үшін 

микропробиркаларды араластыру 

5 Термостат ТС-80 

 

Культивирлеу үшін үш 

температуралық режим 

қолданылды: 30 °C, 40 °C, 55 °C 

Кесте 2.1 жалғасы 
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6 Микроскоп B3 220 PL 

 

Микроскопирлеу үшін 

 

Кесте 2.2 – Микробиологиялық зерттеулер үшін қолданылған қоректік 

орталар [75] 
№ Атауы Ингредиенттер Культивирлеу 

1 Nutrient Agar (Ет-

пептонды агар - 

ЕПА) 

Агар-15.000 г/л, пептон-5.000 г/л, ашытқы 

сығындысы - 1.5000 г/л, натрий хлориді-

5.000 г/л, сиыр сығындысы-1.5000 г/л. рН 

7,4 ± 0,2 25 °C-та 

қоректік ортаға аз 

талғампаз 

микроорганизмдерді 

2 Actinomycete 

Isolation Agar 

натрий казеинаты-2.00 г/л, L-аспарагин-

0.10 г/л, натрий пропионаты-4.00 г/л, 

калий гидрофосфаты-0.50 г/л, магний 

сульфаты-0.10 г/л, темір сульфаты- 0.001 

г/л, агар-агар-15.00 г/л., рН 8,1 ± 0,2 25 °C-

та 

актиномицеттерді 

3 Sabouraud Dextrose 

Agar 

Декстроза-40.000 г/л, агар-15.000 г/л,  

микологиялық пептон-10.000 г/л., рН 5,6 ± 

0,2 25 °C-та 

саңырауқұлақтар мен 

ашытқыларды 

 

2.3 Ғылыми зерттеулер әдістемесі 

Дипломдық жұмыс келесі ғылыми зерттеулерді қолдана отырып орындалды: 

1. 1 Теориялық зерттеулер Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ мен әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ кітапханаларында жүргізілді, сондай-ақ ғаламтор ресурсы 

пайдаланылды. Теориялық зерттеулер жүргізу барысында 82 әдебиет зерттелді, 

оның ішінде 74 ғылыми, 3 – ғылыми-әдістемелік, 4 – нормативтік құжаттар, 1 – оқу 

және оқу-әдістемелік. 

2. 2 Зертханалық ғылыми зерттеулер Әл – Фараби атындағы ҚазҰУ экология 

мәселелері ҒЗИ ғылыми зертханасында жүргізілді. Зерттеу технологиясы 

нормативтік құжаттарды [73, 74, 75, 76], ғылыми-әдістемелік [77, 78] және оқу [79] 

әдебиеттерін қолдануға негізделген. 

Зертханалық микробиологиялық зерттеулер келесі негізгі процедуралардың 

көмегімен жүргізілді: ғылыми зертханамен танысу; микробиологиялық зертханада 

жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасымен танысу; зертханалық ыдыстарды 

дайындау және оларды стерильдеу, қоректік орталарды дайындау және стерильдеу; 

Петри табақшасына қоректік орталарды құю, ортаға Кох әдісімен егу (беттік 

әдіспен егу), термостаттарда культивирлеу үш температурада: 30 °C, 40 °C, 55 °C; 

колонияларды санау (Петри табақшасын ашпай жүргізілді; әрбір есептелген 

колония табақша түбінің сыртқы жағында маркермен белгіленді), визуалды 
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сипаттау әдісімен өскен колониялардың макроморфологиясы; штрих әдісі, қиғаш 

агары бар шыны түтікшеге егу; микроскопирлеу; Грам бойынша бояу, грам-оң және 

грам-теріс бактерияларды микроскоптың көмегімен анықтау, диск – диффузия әдіс 

(ДДӘ).  

Мысал ретінде, 2.1-2.3 суреттерде Кох әдісін қолдану, таза культураларды 

бөлу және грам бойынша бояу кезіндегі жұмыс схемалары келтірілген. 

 

 
 

Сурет 2.1 – Кох әдісінің схемасы [79] 

 

 
 

Сурет 2.2 – Микроорганизмдердің таза культураларын бөлу схемасы [79] 
 

 
 

Сурет 2.3 – Грам бойынша бояу схемасы [79] 

 

Штрих әдісімен егу,бұл Петри табақшаларындағы қатты қоректік агары бар 

ортаның бетіне бактериологиялық ілмектің көмегімен жинақы дақылды егуді 

көздейді, айтылған әдіс зерттелетін материалдан бактериялар мен 

микромицеттердің (саңырауқұлақтар мен ашытқылардың) таза дақылдарын бөліп 

алуға арналған [79]. 

Сұйылтылған ерітінді 
дайындау: физерітінді шыны 

түтікшелерге 0,9 мл-ден 
құйылады, зерттелетін 
суспензияның 0,1 мл-ін 

стерильді пипеткамен 0,9 мл 
физерітіндісі бар шыны 

түтікшеге құямыз. Үшінші 
сұйылту қолданылды

Егу: стерильді пипеткамен 
ортаның бетіне дәл өлшенген 

сұйылту көлемін (0,1 мл) 
жағыңыз және қалақша

көмегімен қоректік ортаның 
бүкіл бетіне мұқият 

таратыңыз

Барлық 
Петри 

табақша
лары 

термост
атқа 

қойыла
ды

Өскен 
колония
ларды 
санау

Жинақы 
культуран

ы алу

Толық 
агарға 
себу

Таза 
культуран

ы бөлу

Оқшаулан
ған 

колонияла
рға дейін 

себу

Микроско
пиялық 
талдау

Қиғаш 
агарға егу

Жағындыны 
генциан 

күлгінінің 1 
% 

ерітіндісіме
н бояңыз, 1-

2 минут 
тұрыңыз

Жағындыны 
Луголь 

ерітіндісіме
н 1-2 мин 

бойы өңдеу. 
Препаратты 

сумен 
молынан 
шайыңыз

Жағындыны 
95 % этанол 
ерітіндісіне 

30 С-қа 
батырыңыз. 
Препаратты 

сумен 
шайыңыз.

Препаратт
ы 

қосымша 
фуксинмен 

бояңыз

Препаратт
ы ауада 

құрғатыңы
з
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Алынған таза дақылдардың сезімталдығын анықтау үшін диск-диффузия 

әдісі (ДДӘ) қолданылды. ДДӘ бактерияға қарсы препараттардың (БҚП) басында 

БҚП сіңдірілген қағаз дискілерінен қатты қоректік ортаға диффузиялауға, содан 

кейін зерттелетін микроорганизмдердің қатты қоректік ортасында өсуін тежеуге 

қабілеттілігіне негізделген [80]. Әдіс келесідей жолмен орындалады: саны 6 

данадан аспайтын дискілерді стерильді пинцеттің көмегімен тостағанның шетінен 

2 см қашықтықта алдын ала зарарланған қоректік ортаның бетіне орналастырады, 

сонымен қатар, әр дискіні екіншісінен бірдей қашықтықта орналастыру керек. 

Кейін табақша төңкерілген күйде 18-20 сағат 35-37 °C температурада 

инкубацияланады. Содан кейін, дискілердің айналасындағы өсудің кідіріс 

аймақтарының диаметрі, соның ішінде дискілердің диаметрі 1 мм дәлдікпен 

өлшеуішпен (кронциркуль, штангенциркуль, сызғыш) анықталды [81]. 
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3 Зерттеу нәтижелері 

 

3.1 Мумиеның жалпы микробтармен зақымдалуын зерттеу 

Зертханалық микробиологиялық және биотехнологиялық зерттеу әдістері 3.1 

суретте көрсетілген схема бойынша жүргізілді. 

 

 
 

Сурет 3.1 – Микробиологиялық және биотехнологиялық зерттеу әдістерін 

жүргізу кезіндегі жұмыстардың реттілігі 

 

3.1 суретте көрініп тұрғандай, табиғи тау биоорганогенді-минералды шайыр 

тәрізді түзілуден – мумиедан Кох әдісі арқылы микроорганизмдерді оқшаулау, 

зертханалық микробиологиялық зерттеулердің бірінші кезеңдегі негізгі 

бағытталған міндет болды. 

Кох әдісін қолдану кезінде алынған нәтижелер 3.1-3.3 кестелерде келтірілген, 

онда келесідей көрсетілген: 

- шекті сұйылту әдісі арқылы алынған, бөлінген дақылдардың 

фотосуреттері, 

- қатты қоректік ортада өсірілген колониялардан бөлінген таксондар (таза 

дақылдар).  

3.1 кестеден көрініп тұрғандай, 30 С температуралық режимде культивирлеу 

кезінде қатты ет-пептонды қоректік ортаға себу кезінде сұйылтудың екінші 

деңгейінен, бірінші және екінші қайталанулардан, макроморфологиялық 

зерттеулерге сәйкес, қозғалмайтын, спорасыз ашытқылар бөлінді, ал қатты қоректік 

ортада өсіру кезінде актиномицеттер үшін, макроморфологиялық зерттеуге сәйкес, 

таяқша тәрізді бактериялар сұйылтудың екінші деңгейінен және бірінші 

қайталанудан, ашытқы-сұйылтудың екінші деңгейі мен екінші қайталанудан 

бөлінді. Сонымен қатар, таяқша тәрізді бактериялар мен ашытқылар, 

Кох әдісі
Колониялардың

макроморфологиясы
Штрих әдісімен егу

Шыны түтіктегі қиғаш 
агарға егу

Микроскопирлеу Грамм бойынша бояу

Микроорганизмдердің микробқа 
қарсы белсенділігін зерттеу
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макроморфологиялық зерттеулерге сәйкес, қозғалыссыз болды, споралары 

болмады. 

Сондай-ақ, сұйылтудың төртінші деңгейінен, 3.1 кестеден көрініп тұрғандай, 

одан әрі зерттеу үшін штаммдар таңдалмағанын атап өткен жөн. 

 

Кесте 3.1 – 30 С температуралық режимде культивирлеу кезінде іріктелген 

сынамадан бөлінген микроорганизмдер 
№ Атауы Бактерия / 

Ашытқы 

Спора Қозғалуы Фотосурет 

1 ЕПА 30 0С  

II сұйыл. 

2 қайтал., 1 

колония 

Ашытқы Жоқ Қозғалмайды 

 
2 ЕПА 30 0С 

II сұйыл. 

1 қайтал., 

2 колония 

Ашытқы Жоқ Қозғалмайды 

 
3 АКТ 30 0С 

II сұйыл. 

1 қайтал., 

2 колония 

Таяқша тәріздес Жоқ Қозғалмайды 

 
4 АКТ 30 0С 

II сұйыл. 

2 қайтал., 1 

колония 

Ашытқы Жоқ Қозғалмайды 

 
 

3.2 кестеде 40 С температуралық режимде культивирлеу кезінде іріктелген 

сынамадан бөлінген микроорганизмдер бойынша мәліметтер берілген. 

3.2 кестеден көрініп тұрғандай, қатты қоректік ортада ет-пептонды агарда 40 С 

температура режимінде культивирлеу кезінде макроморфологиялық зерттеулерге 

сәйкес, сұйылтудың екінші және төртінші деңгейлерінен және қайталанудың әр 

жағдайы үшін біріншісінен бактериялардың екі штаммы бөлінді, олардың барлығы 

қозғалыссыз, споралары жоқ және таяқша тәрізді, ал сұйылтудың екінші деңгейінен 

және екінші қайталануынан споралары жоқ – қысқа таяқшалар бөлінді. 
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Қатты қоректік ортада культивирлеу кезінде актиномицеттер үшін 

макроморфологиялық зерттеуге сәйкес, бактериялардың бір штаммы сұйылтудың 

екінші кезеңі мен бірінші қайталанудан оқшауланған, олар дөңгелек пішінді 

(коккалар), споралары жоқ және қозғалыссыз болған. 

 

Кесте 3.2 – 40 С температуралық режимде культивирлеу кезінде іріктелген 

сынамадан бөлінген микроорганизмдер 
№ Атауы Бактерия/Ашытқылар Спора Қозғалуы Фотосурет 

1 ЕПА 40 0С 

IV сұйыл. 

1 қайтал., 

1 колония 

Таяқша тәріздес Жоқ Қозғалмайды 

 
2 ЕПА 40 0С 

II сұйыл. 

1 қайтал., 

2 колония 

Таяқша тәріздес Жоқ Қозғалмайды 

 
3 ЕПА 40 0С 

II сұйыл. 

2 қайтал., 

1 колония 

Қысқа таяқша Жоқ Қозғалмайды 

 
4 АКТ 40 0С 

II сұйыл. 

1 қайтал., 

1 колония 

Коккалар Жоқ Қозғалмайды 

 

 

3.3 кестеде 55 С температуралық режимде өсіру кезінде іріктелген сынамадан 

бөлінген микроорганизмдер берілген 

3.3 кестеден көріп отырғанымыздай, 55 С температуралық режимде қоректік 

қатты ортада – ет-пептонды агарда культивирлеу кезінде, макроморфологиялық 

зерттеуге сәйкес, споралары жоқ және қозғалмайтын, бірақ формасы бойынша – 

таяқша тәрізді және коккалар болып ерекшеленетін бактериялардың екі штаммы 

анықталды. 
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Кесте 3.3 – 55 С температуралық режимде өсіру кезінде іріктелген сынамадан 

бөлінген микроорганизмдер  
№ Атауы Бактерия / 

Ашытқылар 

Спора Қозғалуы Фотосурет 

1 ЕПА 55 С  

II сұйыл. 

1 қайтал., 

1 колония 

Таяқша 

тәріздес 

Жоқ Қозғалмайды 

 
2 ЕПА 55 С 

II сұйыл. 

2 қайтал., 

1 колония 

Коккалар Жоқ Қозғалмайды 

 
 

Осылайша, культивирлеудің температуралық режиміне және жүргізілген 

макроморфологиялық зерттеулерге байланысты 30 С-та төрт штамм бөлінді, 

олардың үш штаммы ашытқыларға, 1-таяқша тәрізді бактерияға, 40 С-та 

бактериялардың төрт штаммы, олардың үшеуі таяқша тәрізді және біреуі 

коккаларға жатқызылды, ал 55 С-та таяқша тәрізді бактериялар мен коккаларға 

жатқызылды. 

 
 
3.2 Мумиедан оқшауланған микроорганизмдердің морфологиялық 

қасиеттері 

Мумиедан оқшауланған микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттерін 

зерттеу шекті сұйылту әдістерін қолдану, қатты қоректік ортаға себу және әртүрлі 

температура жағдайында культивирлеу негізінде жүргізілді. Қатты қоректік ортада 

өскен колониялар есептеуден (колониялардың сандық есебі) және 

макроморфологиялық зерттеулерден (колониялардың сапалық есебі) өтті. 

Сандық талдау нәтижелері 3.4 кестеде келтірілген. 

3.4 кестеде көрсетілгендей, қатты қоректік ортада өскен колониялардың саны: 

- ЕПА қоректік ортасында колониялардың өсуі 30 °C температурада 5,0 х 

105 және 40 °C температурада 2,0 х 105, 55°C температурада 1,0 х 105 деңгейінде 

болды; 

- актиномицеттер үшін қоректік ортада колониялардың өсуі 30 °C 

температурада 1,0 х 105 және 40 °C температурада 5,2 х 104 деңгейінде болды, 55 °C 

температурада колониялардың өсуі болмады. 
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Кесте 3.4 – Микроорганизмдердің өсуін сандық есепке алу 
Сұйылту деңгейі II IV 

Х̅ 
Қайталануы II.1 II.2 IV.1 IV.2 

№ 
Температура, 

С 

Қоректік 

орта 
КСЕ / мл 

1 30 
ЕПА 1 3 1 9 5,0 х 10 5 

АА 8 3 1 - 1,0 х 10 5 

2 40 
ЕПА 1 2 4 1 2,0 х 10 5 

АА 3 - - 1 5,2 х 10 4 

3 55 
ЕПА 4 1 4 1 1,0 х 10 5 

АА - - - - - 

 

Колонияларды сапалы талдау нәтижелері (колониялардың 

макроморфологиясы) 3.5-3.6 кестелерде ұсынылған. 

Осы кестелерден көрініп тұрғандай, қатты қоректік ортада өскен барлық 

колониялар құрылымы бойынша біркелкі  және тегіс беткейге ие болды және 

профильде тегіс болды (ЕПА II.1 30 С кезінде өскен колонияны қоспағанда; АА-да 

өсірілген колониялар сонымен қатар шығыңқы, күрделі, конус тәрізді және иілген 

беттерге ие болды); дөңгелек, бірақ әртүрлі жиектері бар; лас ақ және сары түсті; 

бетінің оптикалық қасиеттері бойынша мөлдір емес, күңгірт немесе жылтыр. 

Колониялардың микроморфологиясын жүргізу кезінде барлық 

колониялардың споралары жоқ, сонымен қатар қозғалыссыз екендігі анықталды. 10 

колонияның 2-ін коккаларға, 1 қысқа таяқшаға, 4 таяқша тәрізді бактерияларға және 

3 ашытқыға жатқызылды. 

Кесте 3.7-де «Грам бойынша бояу» әдісін пайдалану кезінде алынған 

нәтижелер көрсетілген. 

Кесте 3.7-ден көріп отырғанымыздай, грам бойынша бояу әдісімен зерттелген 

барлық бактериялар грам-теріс болып табылады.  
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Кесте 3.5 – Колонияларды сапалы талдау нәтижелері 

Қоректік 

орта 

t, 

С 

Колониялардың макроморфологиясы 

Бейнесі Пішіні Шеті Көлемі Беті б.опт.қ. Түсі Құрылымы 

ЕПА II.1 

30 
Тамшы 

тәрізді 
Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс 

Мөлдір 

емес 

Лас 

ақ 
Біртекті 

40 Жалпақ 
Буылтығы бар 

дөңгелек 
Тегіс Орташа Тегіс Күңгірт Сары Біртекті 

55 

Жалпақ 
Қатпарлы шеті 

бар дөңгелек 
Иректелген Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

Жалпақ 
Қатпарлы шеті 

бар дөңгелек 
Иректелген Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

Жалпақ 
Қатпарлы шеті 

бар дөңгелек 
Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

ЕПА II.2 

30 

Жалпақ 
Қатпарлы шеті 

бар дөңгелек 
Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

Жалпақ 
Буылтығы бар 

дөңгелек 
Тегіс Нүктелі Тегіс Күңгірт Сары Біртекті 

Жалпақ 
Буылтығы бар 

дөңгелек 
      Тегіс Нүктелі Тегіс Күңгірт Сары Біртекті 

40 

Жалпақ 
Буылтығы бар 

дөңгелек 
Иректелген Нүктелі Тегіс Күңгірт Сары Біртекті 

Жалпақ 
Буылтығы бар 

дөңгелек 

Иілген 

тісшелі 
Орташа Тегіс Күңгірт Сары Біртекті 
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Кесте 3.5-тің жалғасы 

Қоректік 

орта 

t, 

С 

Колониялардың макроморфологиясы 

Бейнесі Пішіні Шеті Мөлшері Беті б.опт.қ. Түсі Құрылымы 

ЕПА II.2 55 Жалпақ Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

ЕПА IV.1 

30 Жалпақ Дөңгелек Тегіс Нүктелі Тегіс Күңгірт Лас ақ Біртекті 

40 

Жалпақ Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс Күңгірт Лас ақ Біртекті 

Жалпақ Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс Күңгірт Лас ақ Біртекті 

Жалпақ 

Қатпарлы 

шеті бар 

дөңгелек 

Иректелген Орташа Тегіс Күңгірт Лас ақ Біртекті 

55 

Жалпақ Дөңгелек Иректелген Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

Жалпақ Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

Жалпақ Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

Жалпақ Дөңгелек Иректелген Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 

ЕПА IV.2 

30 Жалпақ Дөңгелек Тегіс Нүктелі Тегіс Күңгірт Ақ Біртекті 

40 Жалпақ Дөңгелек Тегіс Орташа Тегіс 
Мөлдір 

емес 
Лас ақ Біртекті 

55 
Жалпақ Буылтығы 

бар дөңгелек 

Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Сары Біртекті 
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Кесте 3.6 – Колонияларды сапалы талдау нәтижелері 

Қоректік 

орта 

t, 

С 

Колониялардың макроморфологиясы 

Бейнесі Пішіні Шеті Мөлшері Беті б.опт.қ. Түсі Құрылымы 

АА II.1 30 

Шығыңқы Буылтығы 

бар 

дөңгелек 

Тегіс Орташа Тегіс Жылтыр Лас 

ақ Біртекті 

Конустық Дөңгелек Тегіс Нүктелі Кедір-

бұдыр 

Жылтыр Лас 

ақ 
Біртекті 

Қисық  Дөңгелек Тегіс Нүктелі Төмпешікті Жылтыр Лас 

ақ 
Біртекті 

АА II.2 30 
Қисық Дөңгелек Тегіс Нүктелі Төмпешікті Жылтыр Лас 

ақ 

Біртекті  

АА II.1 40 

Жалпақ Дөңгелек Тегіс Нүктелі Тегіс Күңгірт Ақ Біртекті 

Жалпақ Күрделі Тегіс Нүктелі Кедір-

бұдыр 

Күңгірт Ақ Біртекті 

Жалпақ Күрделі Тегіс Нүктелі Кедір-

бұдыр 

Күңгірт Ақ Біртекті 

АА IV.1 30 

Жалпақ Дөңгелек Тегіс Нүктелі Тегіс Күңгірт Лас 

ақ 

Біртекті 

Конустық Дөңгелек Тегіс Нүктелі Төмпешікті Күңгірт Лас 

ақ 

Біртекті 

АА IV.2 40 
Шығыңқы Күрделі Иректелген Нүктелі Қатпарлы Мөлдір 

емес 

Лас 

ақ 

Біртекті 
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Кесте 3.7 - Грам әдісі бойынша грам-оң және грам-теріс бактерияларды 

анықтау 
№ Атауы Грамм (+)/ 

Грамм(-) 

Сурет 

1 ЕПА 40(2)1 IV - 

 
2 ЕПА 40(2)1 II - 

 
3 АКТ 40(1)1 II - 

 
4 ЕПА 55(1)1 - 

 
5 ЕПА 55(2)1 - 

 
6 АКТ 30(1)2 - 

 
7 ЕПА 40(1)1 - 

 
 

3.3 Мумиеның микробқа қарсы белсенділігі 

Мумиеның микробқа қарсы белсенділігін зерттеу Enterobacter тектес 

бактерияларды мумиеның стерильді 5 % ерітіндісіне сынау арқылы анықталды. 

Зерттеулер ӘНҰ 4.2.1890-04 әдістемесіне сәйкес жүргізілді. Осы әдістеменің 

ұсыныстарына сәйкес (Сурет 3.2), мумие дискілеріндегі мөлшері 10 мкг-ді 

құрады. 
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а) тәжірибелік тобы 

 

 
б) бақылау тобы 

 

Сурет 3.2 – Мумиеның микробқа қарсы белсенділігі 

 

Әдебиетті шолуда айтылғандай, көптеген зерттеулер мумие 

сығындысының жоғары әсер беретінін және төмен концентрацияда пайдалы 

болатындығын көрсетті, алайда концентрация жоғарылаған сайын оның 

уыттылығы артады [39]. Оңтайлы денсаулықты сақтау үшін мумиеның 

ұсынылатын дозасы күніне 300-500 мг-ды құрайды. Препарат баяу 

метаболизденеді және 12-14 сағаттан кейін қандағы ең жоғары деңгейге жетеді 

[21]. Сондықтан мумиены таңдауда микроорганизмдердің жекелеген түрлерінің 

немесе олардың қауымдастықтарының табиғи сезімталдығы, олардың арасында 

жүре пайда болған резистенттіліктің таралуы, сондай-ақ бактерияға қарсы 

препараттардың (БҚП) клиникалық тиімділігі туралы мәліметтер негіз болды. 

Зерттеуге оқшауланған микроорганизмдерге қарсы табиғи белсенділігі бар 

және тиісті инфекциялар үшін клиникалық дәлелденген тиімділігі бар БҚП-ны 

қосқан жөн. Мумие туралы қол жетімді ақпараттың едәуір мөлшерін, алынған 

антибиотикке төзімділіктің таралу ерекшеліктерін ескере отырып, мумиеның 

микробқа қарсы белсенділігін зерттеу бойынша зерттеулер жүргізілді. 

Мумиеның микробқа қарсы белсенділігі Enterobacter тектес бактерияларды 

мумиеның стерильді 5 % ерітіндісіне сынау арқылы анықталды. 
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Сурет 3.2-ден көріп отырғанымыздай, зерттеулерде екі топ анықталды: 

тәжірибелік және бақылау. Бұл жағдайда тәжірибелер екі рет қайталанды. 

Тәжірибелік топта, 3.2, а -суреттен көрініп тұрғандай, өсудің тежелу аймағы № 

2 диск үшін 17 мм-ден астам, бірінші қайталанудан № 1 диск үшін 13 мм-ден аз 

болды.Сондай-ақ, № 3 және № 4 дискілерде Enterobacter тектес бактериялардың 

өсуін тежеу табылған жоқ. Тәжірибелік топтың екінші қайталануында микробқа 

қарсы белсенділік тек № 1 диск үшін анықталды, онда өсуді басу аймағы 17 мм-

ден асады, № 2 диск үшін, өсуді басу тек бір жағынан байқалды, қалған 

дискілерде (№ 3 және № 4) өсуді басу табылған жоқ. 

Сурет 3.2, b- дан тәжірибелік топта Enterobacter тектес бактериялардың 

қатты қоректік ортада өсуі 24 сағаттан кейін үздіксіз болғанын көреміз. 

Осылайша, мумиеның 5 % ерітіндісі Enterobacter тектес бактериялар үшін 

микробқа қарсы белсенділікке ие деп қорытынды жасауға болады. Бірақ 

Enterobacter тектес бактериялардың өсуінің басылу аймағы бойынша алынған 

мәліметтердің тек бір Петри табақшасы деңгейінде сәйкес келмеуі осы бағытта 

тәжірибелер санын көбейту арқылы зерттеулерді жалғастыру керектігін 

көрсетеді.  
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                                              ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Культивирлеудің температуралық режиміне және жүргізілген 

макроморфологиялық зерттеулерге байланысты 30 С-та төрт штамм бөлінді, 

олардың үш штаммы ашытқыларға, 1-таяқша тәрізді бактерияға, 40 С-та 

бактериялардың төрт штаммы, олардың үшеуі таяқша тәрізді және біреуі 

коккаларға жатқызылды, ал 55 С-та таяқша тәрізді бактериялар мен коккаларға 

жатқызылды. 

Қатты қоректік ортада өскен барлық колониялар құрылымы бойынша 

біркелкі және тегіс беткейге ие болды және профильде тегіс болды (ЕПА II.1 30 

С кезінде өскен колонияны қоспағанда; АА-да өсірілген колониялар сонымен 

қатар түтікшелі, күрделі, конус тәрізді және иілген беттерге ие болды); дөңгелек, 

бірақ әртүрлі жиектері бар; лас ақ және сары түсті; бетінің оптикалық қасиеттері 

бойынша түссіз емес, күңгірт немесе жылтыр. 

Граммен бояу әдісімен зерттелген барлық бактериялар грам-теріс болды. 

Мумиеның 5 % ерітіндісі Enterobacter тектес бактериялар үшін микробқа 

қарсы белсенділікке ие деп қорытынды жасауға болады. Бірақ Enterobacter тектес 

бактериялардың өсуінің басылу аймағы бойынша алынған мәліметтердің тек бір 

Петри табақшасы деңгейінде сәйкес келмеуі осы бағытта эксперименттер санын 

көбейту арқылы зерттеулерді жалғастыру керектігін көрсетеді.  

 

Қорытындылар: 

Мумиеның фармацевтикалық қасиеттерін және оларды медицинада 

қолдану ерекшеліктерін зерттеу бойынша теориялық зерттеулер жүргізілді.  

Мумиеның микроорганизмдермен жалпы зақымдануы зерттелді.  

Мумиедан оқшауланған микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттері 

мен мумиеның микробқа қарсы белсенділігі зерттелді. 
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