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ғылыми жұмыстар арқылы жүргізілді. Табиғи таулы биорганогендік-минералды 
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ал зертханалық зерттеулер нәтижесінде табиғи таулы биорганогендік-

минералды шайыр тәрізді түзілістен алынған мумиё үлгілерінен оқшауланған 

микроорганизмдердің мәдени және морфологиялық қасиеттері анықталды. 
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мазмұндалған. Дипломдық жұмыс құрылымына кіріспе, үш бөлім – ғылыми 

әдебиетке шолу, объект, зерттеу материалы мен әдістері және өзіндік зерттеулер 

кірді. Қорытындыда түйін ойлар көрсетілген. Дипломдық жұмыс мәтіні 8 

кестелермен және 6 суреттермен түсіндірілген, зерттелген ғылыми әдебиет саны 

– 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема: Изучение культурально-морфологических свойств 

микроорганизмов, выделенных из природного горного биоорганогенно-

минерального смолоподобного образования. 

Цель: Изучение культурально-морфологических свойств 

микроорганизмов, выделенных из отобранных проб мумиё, природного горного 

биоорганогенно-минерального смолоподобного образования. 

Задачи:  

1 Изучение биологических свойств мумиё.  

2 Выделение микроорганизмов из отобранных проб мумиё. 

3 Изучение культурально-морфологических свойств микроорганизмов, 

выделенных из отобранных проб мумиё. 

Методика исследований. Изучение биологических свойств мумиё 

проводили путем теоретических исследований. Изучение культурально-

морфологических свойств микроорганизмов, выделенных из отобранных проб 

природного горного биоорганогенно-минерального смолоподобного 

образования, включал следующие методы лабораторного микробиологического 

исследования: метод Коха, метод подсчета выросших колоний (количественный 

анализ), метод микрокопирования, метод окрашивания по Граму (качественный 

анализ). 

В результате проведенных теоретических исследований изучены 

биологические свойства природного горного биоорганогенно-минерального 

смолоподобного образования – мумиё, а в результате лабораторных научных 

исследований изучены культурально-морфологические свойства 

микроорганизмов, выделенных из отобранных проб мумиё, природного горного 

биоорганогенно-минерального смолоподобного образования. 

Ключевые слова:мумиё, почвенные микроорганизмы, культивирование, 

метод Коха, окраска по Граму. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа изложена на 30 

страницах. Структура дипломной работы включает введение, три главы – это 

обзор научной литературы, объект, материал и методы исследований, и 

результаты собственных исследований. В заключении представлены 

выводы.Текст дипломной работы иллюстрирован 8 таблицами и 6 рисунками, 

количество изученной научной литературы –47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Topic: Study of the cultural and morphological properties of microorganisms 

isolated from natural mountain bioorganic-mineral resinous formation. 

Aim: To study the cultural and morphological properties of microorganisms 

isolated from selected samples of mumiyo, a natural mountain bioorganic-mineral 

resinous formation. 

Tasks:  

1 Investigate biological features of mumiyo.  

2Isolation of microorganisms from selected samples of mumiyo. 

3 Study of the cultural and morphological properties of microorganisms isolated 

from selected samples of mumiyo. 

Research methodology. The study of the biological properties of mumiyo was 

carried out through theoretical research. The study of the cultural and morphological 

properties of microorganisms isolated from selected samples of natural mountain 

bioorganogenic-mineral resin-like formation (mumiyo) included the following 

methods of laboratory microbiological research: Koch method, method of counting 

grown colonies (quantitative analysis), microcopying method, Gram staining method 

(qualitative analysis). 

As a result of the theoretical studies, the biological properties of the natural 

mountain bioorganogenic-mineral resin-like formation - mumiyo, were studied, and by 

the next outcome of laboratory research, the cultural and morphological properties of 

microorganisms isolated from selected samples of mumiyo, a natural mountain 

bioorganogenic-mineral resin-like formation, were analysed. 

 Key words: mumiyo, soil microorganisms, cultivation, Koch's method, Gram 

stain. 

The structure and volume of diplom work. Diplom work is presented on 30 

pages. The structure of the diplom work includes an introduction, three chapters - a 

review of scientific literature, object, material and research methods, and the results of 

own research. In conclusion, final decisions were added. The text of diplom work is 

illustrated with 8 tables and 6 figures, the number of learned scientific literature – 47. 
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КІРІСПЕ 

 

Өзектілігі. Мумиё атауымен белгілі табиғи таулы биорганогендік-

минералды шайырлы түзілімдер, әртүрлі факторлар әсерінен және пайда болу 

жағдайларына байланысты сапалық және сандық физикалық-химиялық және 

биологиялық сипаттамаларында жоғары өзгерістерге ие. Физикалық, химиялық 

және биологиялық мумие табиғатына көптеген факторлар әсерін білдіреді, ең 

алдымен бұл географиялық, геохимиялық, климаттық және олардың 

микробиологиялық түзілу жағдайлары. Сондықтан таңдап алынған мумие 

үлгілерінен бөлінген микроорганизмдердің биологиялық және культуральді-

морфологиялық қасиеттерін зерттеу өзекті. 

Мақсаты: Табиғи таулы биорганогендік-минералды шайыр тәрізді 

түзілістен алынған мумиё үлгілерінен оқшауланған микроорганизмдердің 

мәдени және морфологиялық қасиеттерін зерттеу. 

Тапсырмалар: 

1 Мумиё биологиялық қасиеттерін зерттеу. 

2 Алынған мумиё үлгілерінен микроорганизмдер бөлу. 

3 Мумиё үлгілерінен оқшауланған микроорганизмдердің мәдени және 

морфологиялық қасиеттерін зерттеу. 

Зерттеудің ғылыми және практикалық маңызы. Жүргізілген теориялық 

зерттеулер нәтижесінде табиғи таулы биорганогендік-минералды шайыр тәрізді 

түзілістің (мумие) биологиялық қасиеттері зерттелді, зертханалық −мумиё 

үлгілерінен оқшауланған микроорганизмдердің мәдени және морфологиялық 

қасиеттеріне тереңірек бақыланды. Осы зерттеулердің материалдары дипломдық 

жұмыста көрсетілген және академиялық дәрістер өткізілу барысында 

«Микробиология» («Микроорганизмдер экологиясы» бөлімі), «Биологиялық 

белсенді заттар мен препараттар өндірудің биотехнологиясы», «Тау-кен 

өндірісіндегі биотехнология», «Инженерлік биотехнология» дисциплиналары 

негізінде қолданылуына болады. 

Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс 30 бетте 

мазмұндалған. Дипломдық жұмыс құрылымына кіріспе, үш бөлім – ғылыми 

әдебиетке шолу, объект, зерттеу материалы мен әдістері және өзіндік зерттеулер 

кірді. Қорытындыда түйін ойлар көрсетілген. Дипломдық жұмыс мәтіні 8 

кестелермен және 6 суреттермен түсіндірілген, зерттелген ғылыми әдебиет саны 

– 47. 
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1 Әдебиетке шолу 

 

Мумие мыңдаған жылдар бойы шығыс медицинасында дәрілік зат ретінде 

қолданылды. Көптеген зерттеулер оның биологиялық қасиеттеріне және 

фармакологиялық белсенділігінің кең спектріне куәгер болып келеді [1].  

ХХ ғ. жартысында белсенді өткізілген мумие биологиялық қасиеттері 

жайлы зерттеулер оның формакологиялық қасиеттерін анықтады [2].  

 

1.1Мумие биологиялық белсенді қосылыс ретінде оттегімен қаныққан 

дибензо-α-пирондар, фульвоқышқылдар және гумин қышқылдар 

Мумие биологиялық эффекттерін екі түрлі қосылыстар классына 

жатқызады [3,4]:  

1) төмен молекулалық биоактивті органикалық қосылыстар, мысалы, 

оттегілендірілген дибензо-α-пирондар; 

2) орта молекулярлы массалы фульвоқышқылдар және гумин 

қышқылдары. 

Біріншілері (оттегімен қаныққан дибензо-α-пирондар) белсенді 

компоненттер, ал екіншілері (фульвоқышқылдар мен гумин қышқылдар) осы 

биологиялық белсенді заттарды in vivo тасымалдау үшін тасымалдаушы 

молекулалар рөлін атқарады. 

Оттегімен қаныққан дибензо-α-пирондар, фульво қышқылдар және гумин 

қышқылдар қан сарысуындағы холестерин деңгейін төмендетеді. Оның 

құрамына кіретін фульво қышқылының құрамында май алмасуына көмектесе 

алатын зарядталған антиоксиданттар, супероксидисмутазалар және бос радикал 

жұтушылар бар. Ол тағы энергетикалық айналым қамтамасыз етеді, артық 

калорияны майға айналдыруды тежеу арқылы[5].  

Мумие бүйрек тасындағы оксалат кальцийін еріту қабілетіне ие [6]. 

Фульво қышқылы, басты мумие ингредиенті ретінде: 

1. Жасуша қабықшасына кіруінде және минералдарды жасушаға терең 

тасымалдауда маңызды рөл атқарады. Осылайша, ол керекті минералдарды 

витаминдердің сіңуін қаматамасыз етумен орнына жеткізеді[7]. 

2. Тасымалдаушы және катализатор рөлін атқарады, адам организміне 

эффективті түрде қоректік заттар мен басқа да қосылыстар өткізу қабілеті 

арқылы. Мұндай әрекеттер өзге маңызды минералдарды тасымалдауға 

көмектеседі, Ca, P, Mg және т.б. бұлшық ет ұлпаларына және сүйекке [8]. 

3. Судың жасушаларға тез енуіне көмектеседі, нәтижесінде теңескен 

ылғалдану мен минерал деңгейлеріне жеткізеді[9].  

4. Қоректік заттарды терең тіндерге тасымалдауға белсенді қатысады 

және шаршауды, енжарлық пен созылмалы шаршауды жеңуге көмектеседі [9].  

5. Бірнеше қасиеттері бар, иммундық статусты дамытуымен қоса, сирек 

кездесетін жер минерадар абсорбциясы, хром және қорғасын сияқты зиянды 

металлдардан қорғау. Сол арқылы фульво қышқылдар тамақтануға және  адам 

денсаулығын сақтауға көмектеседі [10]. 
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Карбамазепинді (CBZ) фульвоқышқылымен және гумин қышқылымен 

комплекстеу оның ми өткізгіштігінің жоғарылауына оң әсер ететіндігі, 

қабылданған CBZ мөлшерін азайтады деген болжам пайда болатын зиянды 

әсерлерін төмендетеді. Екінші жақтан, карбамазепин (CBZ) −  жақсы танылған 

құрысуға қарсы есірткі және миға шектеулі кіре алады [11]. 

In vitro экспериментінің көрсетуімен мумие сығындысы нейрондар 

қыртысында индуцирленген апоптоз фрагменті амилоидті пептид β-фрагментіне 

25-35 (Aβ25-35) күшті нейропротекторлы әрекет білдіреді [12]. 

Гумин қышқылдары, атап айтқанда фульво қышқылы in vitro және in vivo 

қабынуға қарсы қасиетке ие [13]. 

Гумин қышқылдары, фульво қышқылдары, гуминдер және мумие гумин 

қышқылдары өсу индукциясына жауапты, иммунды жауап беруге және 

ауруларға төзімділікке маңызды факторлар болып табылады [14].  

Жасалған зерттеулер негізінде мумие қатерлі ісіктерді дамуын 

шақырмайтыны дәлелденді, керісінше мумие өзі және оған кіретін гумин 

қашқылдары қатерлі ісіктерді жаза алады [15]. 

Натрия гуматы әртүрлі ісінудің айтарлықтай дамуын тежейді. Гуминді 

типті заттардың мембрана протекторлы белсенділігі жасушалы мембрананың 

ажырамас бөлігі арахидті қышқылдың каскадасы липоксигеназды жолды 

ингибирлеу арқылы көрінеді [16]. 

Мумие сығындысы жараға қарсы күшті әсерге ие. Оның ішекке қарсы 

қасиеттері асқазан қышқылының бөлінуін және пепсин деңгейін төмендету 

арқылы әсер етуі мүмкін. Мумие биологиялық әсеріне дибензо-альфа-пирон, 

гумин қышқылы және фолий қышқылының жатқызады[17]. 

Жаралы коллитке қарсы сірке қышқылынан туындаған мумие әсерін бос 

радикалдарды нейтрализдейтін әрекетімен түсіндіруге болады, оттегіден 

алынған, ішектің қабыну ауруы бар пациенттер үшін пайдалы болуы мүмкін [18].  

Мумие оқшауланған фульво қышқылы мен 4-метокси 6-

карбометоксибифенил қосылыстарының антиульцерогендік белсенділігі 

жануарлар жарасының қалпына келуіне ықпал етеді [19]. 

Мумие көмірсулар мен ақуыздардың арақатынасын жоғарылатады және 

асқазан жарасының индексін төмендетеді, бұл шырышты барьердің 

жоғарылағанын көрсетеді [20]. 

Мумие, осылай, зақымдалған ұлпалардың регенерациясына ықпал етеді. 

Сонымен қатар, мумиё имуномодуляторлы, антисептикалық, қабынуға қарсы 

белсенділікке ие [21]. 

Мумиё тек қана адамның физиологиялық белсенділігін жеңуіне ғана емес, 

ол бір уақытта оргазимді қорғайды, әртүрлі патогенді организмдерді 

(респираторлы және асқазан-ішек) басу көмегімен[22]. 

Мумие кең, бірақ спецификалық вирусқа қарсы in vitro белсенділігі бар 

және вирусқа қарсы заттардың табиғи көзі. Вирустың ішінара инактивациясы 

сонымен вирустың кіріп, орнығуына кедергі болуы мумие вируқа қарсы белсенді 

қасиетіне өз үлесін тигізетіні анықталды [23]. 
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Флавоноидтар − екіншілік метаболиттер, олар жасушаны деградациядан, 

стресстен  қорғайды және ракка қарсы, вирусқа қарсы молекулалар ретінде әсер 

етеді. Соңғы зерттеулер активті компоненттер тамақтану жағынан пайдалы, рак, 

жүрек аурулары және қартаюа қатысты дегенеративті ауруларға күресетін 

табиғи ферменттер түзілуіне себепкер болып келеді [24]. 

Мумие маркерлі ферменттердің деңгейін және липидтердің асқын тотығы 

төмендетуі, қалпына келтірілген глутатион деңгейін жоғарылатуы, оның 

маңызды кардиопротекторлы белсенділігін көрсетті.Алынған нәтижелер 

бойынша мумие кардиопротекторлы әсері индуцирленген изопротеренол тотығу 

жағынан зақымдануы эндогенді антиоксиданттар күшеюінен және мембрана 

липидтерінің асқын тотығуын ингибирленуінен болуы мүмкін [25]. 

Дибензо-α-пирондар (DBαP) мумие шөп препаратының активті компоненті 

болып келеді. DBαP 6H-Дибензо (b, d) -пиран-6-бір бөлік группасынан тұрады. 

Клиникалық зерттеулер негізінде ол өмір жасын ұзартады, есте сақтау қабілетін 

арттырады, аллергияны азайтады және тыныс алу мәселелерін жояды, стрессті 

түсіреді және ас қорытуды жақсартады [26]. 

Дибензо-α-пирондар «Мумие» терапевтикалық белсенділігіне керек. 

Қорытындылай отырып, мумие затында дибензо-α-пирондар түзілу механизмі 

Aspergillusniger қолдануымен орнында модельдеуге болады[27]. 

 

1.2 Мумие антиоксидантты активтілігі 

Мумие антиоксидантты активтілікке ие. [28,29]. Антиоксидантты статус 

глутатион пероксидаза активтілігі бойынша, каталаза белсенділігіне, 

глутатионның құрамында мөлшеріне және липидтердің асқын тотықсыздануына 

( тиобарбитур қышқылымен әрекеттесетін заттар) қарай бағаланды [30]. 

Мумие күшті NO ұстап алғыш және Фентон реакциясы нәтижесінде 

түзілген гидроксил радикалы болып саналады. Мумие антиоксидантты 

ферменттердің жүйелік әрекеттерін имитациялайтыны белгілі, мысалы 

супероксид дисмутаза (SOD), каталаза (CAT) және глутатион пероксидаза (GPX) 

[31]. 

Мумие цисплатинді қорғайды, нефроуыттылық әсерінен және оның себебі  

химиялық құрамдас бөліктерінің антиоксидант сыйымдылығының арасындағы 

тығыз байланыс болды, олар гербоминералды препаратта кездеседі. 

Фульвоқышқылы және гумин қышқылы антиоксидацияда, тағы биологиялық 

функцияларда өмірге маңызды рөл атқарады [29]. 

Фенольді компоненттер альфа-амилаза и альфа-глюкозидаза ферменттерін 

эффективті түрде ингибирлейді, сонымен қатар антиоксидантты эффект. Сол 

арқылы мумие диабет емдеу кезінде әсерлі болуы альфа-амилаза и альфа-

глюкозидаза ферменттерін тежеуінен ғана емес, оның антиоксидантты 

әрекетіненде [32]. 

Мумие затының барлық фракциялары жоғары эффективті invitro 

активтілігінің комплемент дозаға тәуелді фиксациясы демонстрацияланды. 

Оның үстіне, комплемент байланысуының және мумие фракцияларында, басқа 



13 
 

фульвоқышқылдар көзінде карбоксильді группалар құрамы арасында күшті 

корреляция анықталды [33]. 

 

1.3 Мумие фармакологиялық қасиеттері 

Мумие май спирттеріне бай (α-глицерил эфирі), олар неврологиялық 

ауруларды емдеуде мықты потенциалы бар, және нейроқабынуды жүйкелік дің 

жасушаларын дифференциялау индукциясымен ересек нейрондарға 

модуляциялай алады. Осы мәліметтер негізінде невропатийді емдеуге мумие 

ұсынылған болатын [12]. 

Мумие басқа шөптердің оң қасиеттерін арттырады, солай оның 

биожетімділігін көтереді.Ол қоректік заттарды терең ұлпаларға транспорттайды 

және түбіріне дейін жеткен токсиндердің өзін шығарады. Мумие бұлшық ет, 

сүйек, жүйке жарақаттарының қалпына келу уақытын қысқартады [34]. Мумиеде 

калий тұздары диуретиктер ретінде қолданылады. [35]. 

Мумиё күш пен төзімділікті арттырады, сонымен қатар стрессті 

түсіреді.[36]. 

Мумие дене тіндерінің сапасын жақсарта алады [37].Мумиё – 

мезенхималық дің жасушаларының остеобластикалық дифференциациясының 

күшті стимуляторы және остеокластогенездің ингибиторы. [38].Mумие мақсатты 

емес жасушалар үшін радиопротектор ретінде жұмыс істей алады, бастапқыда 

онкологиялық ауруларға арналған сәулелік терапияның терапиялық тиімділігін 

жоғарылатады және осылайша ешқандай қауіпті әсерлері жоқ перспективалы 

радиопротектор ретінде шыға алады [39].Мумиё «мумие затымен байытылған 

тірі қорек» ретінде қолдануға болады, Daniorerio балықтарында антиоксидантты 

ферменттерді күшейтеді (зерттеулер көрсеткендей, эксперимент кезеңінде 

балықтардың тіршілік ету коэффициенті мумие затымен байытылған диеталарда 

92,3% -дан 93,3% аралығында болған) және иондаушы сәулеленудің әсерін 

тоқтатады [14]. Мумиё аналық бездің сәулеленуіне байланысты зақымдануды 

жақсартады [40]. Мумиё өмір сүру ұзақтығын арттырады[41]. 

Мумиё: 

1. Энергия өндірісіне, тестостеронға, сперматогенезге және бұлшықеттің 

бейімделуіне әсер етеді. Жануарларға жүргізілген әр түрлі зерттеулер мумиенің 

антиоксидантты, қабынуға қарсы және артритке қарсы, иммуномодулярлық 

және тіндерді қорғайтын белсенділігі бар екенін көрсетті. Сонымен қатар, 

эпилепсияға қарсы және антипсихотикалық эффекттілері жануарларда 

байқалды[42]. 

2. Антимикробты әсер көрсетеді[43]. 

3. Жойылған тіндердің түйіршіктеу қабілетін арттырады [43]. 

4. Лейкоциттердің фагоцитарлық белсенділігін күшейтеді [43]. 

5. Мумие цисплатинді қорғайды, нефроуыттылық әсерінен және оның 

себебі химиялық құрамдас бөліктерінің антиоксидант сыйымдылығының 

арасындағы тығыз байланыс болды, олар гербоминералды препаратта кездеседі 

[29]. 
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6. Бауырдың гликогенінің және ақуыз түзетін қызметінің қалыпқа келуіне 

ықпал етеді, протеолиз коэффициентін жақсартады, бауырдың автолиполизін 

күшейтеді, қан сарысуындағы β-липопротеидтердің түзілуі мен бөлінуін 

ынталандырады [43]. 

7. Қалпына келтіру процестерін стимуляциялайды, ағзаның жалпы 

қарсылық көрсетуін жақсартады, адамның әртүрлі негативті ортаға 

адаптациялық мүмкіндігін жоғарылатады [44]. 

8. Фармакологиялық қасиеттері бар, адаптогендікті қосқанда, 

антиоксидантты, қабынуға қарсы, иммуномодуляторлы, антидиабетті және 

неврологиялық ерекшеліктер. [45]. 

9. Оның анальгетикалық және қабынуға қарсы әсері бар. Альбинос 

тышқандарына дене салмағының 1 г/кг мөлшерінде ешқандай уытты әсер 

етпестен қабыну белсенділігі берілді [46]. 
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2 Объект, материалдар жәнеғылыми зерттеу әдістемесі 

 

2.1 Зерттеу объектісі және зат 

 

Зерттеу объектісін атқарған: 

- мумиё сынамалары, қатты, көмірге ұқсас қара зат; 

- арнайы алынған үлгілерден оқшауланған микроорганизмдер.  

Зерттеу заты – таңдалған мумие үлгілерінен оқшауланған 

микроорганизмдердің культуральді-морфологиялық қасиеттері. 

 

2.2 Ғылыми зерттеулерде қолданылатын материалдар 

 

Ғылыми зерттеулерде қолданылатын материалдар кесте 1− де көрсетілген.  

 

Кесте 1 – Ғылыми зерттеулерде қолданылатын материалдар 

 
№ Категория Атауы Қолданылуы 

1 Зертханалық 

құрал−жабды

қтар 

Зертханалық 

электронды 

таразы 

Қоректік ортаны дайындау кезінде массаны дәл өлшеу 

үшін 

Орбитальді 

шейкер 

Vortex  

Қоректік орта дайындау кезінде араластыру үшін 

Автоклав Зертханалықшыныыдыстарменқоректікорталардыстери

лизациялау үшін 

Термостат Микроорганизмдерді культивирлеу үшін 

Ламинарлы

шкаф 

Сыртқы ортадан және зерттеушіні бақылауға алынатын 

микробиологиялық препараттардан қорғау. Жұмыс 

кезінде биологиялық сынамалардың ластануын 

болдырмау үшін 

Микроскоп Қарапайымкөзгекөрінбейтінөтекеңейтілгенмикроорган

измдердіалуүшін 
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кесте 1 жалғасы 

 

№ Категория Атауы Қолданылуы 

  Стерилизатор 

инфрақызыл 

 

Дозаторлар Автоматты түрде мөлшерлеу үшін 

Дригальский қалақшасы, 

шпатель 

Егу үшін; егу материалының қатты 

қоректік ортасына бірелкі таралуы үшін 

Микробиологиялықілмек Егу үшін; микроорганизмдердің 

жағындыларын жасау үшін 

2 Қоректік 

орталар 

Етпептонды агар (МПА): 

Nutrient agar 

Жалпы микроб сандарын анықтау үшін 

(ЖМС) 

АгарСабура: Sabouraud 

Dextrose agar 

Зең саңырауқұлақтары мен дрожжи өсіру 

үшін 

Актинномицетті Агар: 

Actinomycete Isolation 

Agar 

Актиномицеттердіоқшаулаужәнеөсіруүшін 

3 Реактивтер Метиленді көк Бактерияларды Грам бояу үшін 

Генциан күлгін ерітіндісі Бактериялардың дифференциалды бояуы 

үшін 

Фуксин Бактерияларды Грам бояу үшін 

 Люголя ерітіндісі Бактерияларды Грам бояу үшін 

Иммерсиялық май Зерттелетін препарат арқылы өтетін жарық 

сәулелерінің сынуын азайту үшін 

 

2.3 Ғылыми зерттеу әдістемесі 

 

Табиғи таулы биорганогендік-минералды шайыр тәрізді түзілістен 

оқшауланған микроорганизмдердің мәдени және морфологиялық қасиеттерін 

зерттеудің экперимент әдістемесі схема түрінде сурет 1− де келтірілген, 

микробиологиялық зерттеулер қысқаша сипатталған, онда қолданылатын 

нормативтік құжаттар кесте 2− де көрсетілген.  

Зертханалық жұмысКазНУ Аль-Фараби атындағы университетте өткізілді, 

«Әл-Фарабиатындағы ҚазҰУ-дың Экология мәселелері ғылыми-зерттеу 

институты» (ЭМ ҒЗИ) зертханасында. 

 



17 
 

 
 

Сурет 1 – Табиғи таулы биорганогендік-минералды шайыр тәрізді 

түзілістен оқшауланған микроорганизмдердің мәдени және морфологиялық 

қасиеттерін анализдеудің зерттеу әдістемесі 

 

Сурет 1-де көрсетілгендей, ғылыми зерттеулер теориялық, 

лабораториялық және аналитикалық жұмыстарына сүйеніп алынған. 

Мумие микробтық мәдениетті зерттеу технологиясы келесі кезеңдерден 

тұрды: 

1) Зертхана ыдыстарының стерилизациясы; 

2) Қоректік ортаны дайындау және құю; 

3) Қатты қоректік ортаға егу. Культивирлеу; 

4) Сандық анализ.Өскен колонияларды санау; 

5) Таза культура алу (тозу,штрих әдісі); 

6) Сапалық анализ. Микроскопирлеу және микроорганизмдер 

жасушаларын бояу; 

7) Тығыз ортаға егу; 

8) Микробқа қарсы диффузиялық диск әдістері; 

9) РН және температураның микроорганизмдердің көбеюіне әсерін 

зерттеу. 

 

Кесте 2 –Ғылыми микробиологиялық зертханалық зерттеулер жүргізу 

әдістемесі 

 
№ Қысқаша сипаттама Нормативті құжат 

1 Аккредиттелгенғылымизертханаментанысу 

Әл-Фарабиатындағы ҚазҰУ-дың Экологиямәселелері ғылыми-

зерттеу институты 

ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. Сынақ 

және калибрлеу 

зертханаларының 

компетенттілігіне 

қойылатын жалпы 

талаптар 

Теориялық 
зерттеулер

Ғылыми және оқу 
әдебиеттерін зерттеу

Нормативтік 
құжаттарды зерттеу

Лабораториялық 
зерттеулер

Микроорганизмдердің 
сандық тіркелуі

Сандық анализ

Аналитикалық 
зерттеулер

Зерттелген 
микробиологиялық 

процестердің 
сипаттамасы

Қорытынды және 
түйін ойды 

қалыптастыру
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2 Қауіпсіздік техника ережелерімен танысу ГОСТ Р 52905-2007 

(ИСО 15190:2003) 

Медициналық 

зертханалар.  

Қауіпсіздік 

талаптары 

3 Зертханалық ыдыстарды дайындау және стерилизациялау ГОСТ Р ИСО 

11737-2-2003. 

Медициналық 

құралдарды 

зарарсыздандыру. 

Стерилизациялау 

агентінің 

сипаттамасына 

және медициналық 

мақсаттағы 

бұйымдарды 

стерилизациялау 

процесін әзірлеуге, 

валидациялауға 

және жоспарлы 

бақылауға 

қойылатын жалпы 

талаптар 

4 Қоректік орта дайындау. Петри табақшасына қоректік ортаны құю ГОСТ ISO 11133-

2016. Азық-түлік, 

мал азығы және 

судың 

микробиологиясы. 

Қоректік 

орталарды 

дайындау, өндіру, 

сақтау және 

пайдалану 

сипаттамаларын 

анықтау 

5 Сұйылтуды дайындау. Петри табақшасының қатты ортасына егу. ГОСТ ISO 7218-

2015 Азық-түлік 

және мал азығы 

микробиологиясы. 

Микробиологиялы

қ зерттеулерге 

қойылатын жалпы 

талаптар мен 

ұсыныстар 

6 Культивирлеу ГОСТ ISO 7218-

2015 

7 Өскен колонияларды санау(сандық анализ.) СТ РК ИСО 8199-

2006 (ISO 

8199:2005, IDT) 

Судың сапасы. 
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Қоректік ортаға егу 

арқылы өсірілген 

микроорганизмдер

ді санауға 

қойылатын жалпы 

талаптар 

8 Таза культура оқшаулау ( тозу,штрих әдісі). ГОСТ ISO 7218-

2015 

9 Пробиркадағы қатты орта бетіне культураны егу ГОСТ ISO 7218-

2015 

10 Микроорганизмдердің жасушаларын және олардың спораларын 

бояу әдісімен микрокопиялау (сапалы талдау). Препараттарды 

граммен бояу 

ГОСТ 21237-75 

Ет. 

Бактериологиялық 

анализдеу әдістері 

11  Грам теріс және грам оң бактерияларды бөлу. РН, 

антибиотиктердің әсерін зерттеуге қоректік ортаны дайындау 

ГОСТ 21237-75 

12 Қаттықоректікорталарғаегу (культуральді қасиеттерімен PH 

әсерін, культивирлеу температурасын зерттеу) 

ГОСТ ISO 7218-

2015 
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3 Зерттеу нәтижелері 

 

3.1 Таңдалған мумиё үлгісінен оқшауланған микроорганизмдер 

 

Кох әдісімен жүргізілген микроорганизмдердің сандық анализінің 

нәтижелері жасушалардың санымен емес, әдеттегі колония түзуші бірліктермен 

(КТБ) көрінеді. 

1) сұйылтуды дайындау;  

2) Петри табақшасының қатты ортасына егу (дақылдау);  

3) өскен колония санын есептеу. 

Шектеп сұйылту әдісімен қатты қоректік орталарға егу жүргізілді. 24-72 

сағат культивирлеуден кейін микроорганизмдерден сандық есеп алынды. МПА 

қолданғандағы алынған микроорганизмдердің сандық есебі фотосуреттер 

түрінде 2-4 суреттерде және 3-5 кестелерде көрсетілген.  

 
    

а)  

МПА II (1) 30 0С 

б)  

МПА II(2) 30 0С 

в)  

МПА IV(1) 30 0С 

г)  

МПА IV(2) 30 0С 

 

Сурет 2 –30°C кезіндегі қатты қоректік ортадағы(MПA)колонияның өсуі 

 

Кесте 3 – 30°C кезіндегі қатты қоректік ортада (MПA) культивирленген 

микроорганизмдердің сандық тіркеуі 

 

№ t, °С 

Петри 

табақшасының 

атауы 

Колония 

саны 
М II М IV М орт 

1 30 МПА II (1) 1 

2000 500000 502000 
2 30 МПА II (2) 3 

3 30 МПА IV (1) 1 

4 30 МПА IV (2) 9 
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а)  

МПА II (1) 40 0С 

б)  

МПА II (2) 40 0С 

в)  

МПА IV(1) 40 0С 

г)  

МПА IV(2) 40 0С 
 

 

Сурет 3 –40°C кезіндегі қатты қоректік ортадағы(MПA)колонияның өсуі 

 

Кесте 4 –40°C кезіндегі қатты қоректік ортада (MПA) культивирленген 

микроорганизмдердің сандық тіркеуі 

 

№ t, °С 

Петри 

табақшасының 

атауы 

Колония 

саны 
М II М IV М орт 

1 40 МПА II (1) 1 

⎯ 200000 200000 
2 40 МПА II (2) 2 

3 40 МПА IV (1) 3 

4 40 МПА IV (2) 1 

 
    

а)  

МПА II (1) 550С 

б)  

МПА II (2) 550С 

в)  

МПА IV(1) 550С 

г)  

МПА IV(2) 550С 

 

Сурет 4 –55 °C кезіндегі қатты қоректік ортадағы(MПA)колонияның өсуі 

 

Кесте 5 –55 °C кезіндегі қатты қоректік ортада (MПA) культивирленген 

микроорганизмдердің сандық есебі 

 

№ t, °С 
Название чашек 

Петри 

Число 

колоний 
М II М IV М орт 

 55 МПА II (1) 4 2500 200000 101250 
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Суреттен 2 және кестеден 3 көргендей, МПА қоректік ортасында 

колонияның өсуі 30С температурада: 5,0х105құрады.Ал, сурет 3 пен кесте 4 

мәліметтерінен МПА қоректік ортасында 40 С жағдайында колонияның өсуі: 

2,0х105 құрады. Суреттегі 4 және кестедегі 5 нәтижелеріне қарасақ, МПА 

қоректік ортасында 55С кезінде колония өсу бірлігі: 1,0х105.  

Актиномицеттерге бейімделген агар (АА) қолданғандағы алынған 

микроорганизмдердің сандық есебі фотосуреттер түрінде 5-6 суреттерде және 6-

7 кестелерде көрсетілген.  

 

 

   

а)  

АА II (1) 30 0С 

б)  

АА II (2) 30 0С 

в)  

АА IV(1) 30 0С 

г)  

АА IV(2) 30 0С 
 

 

Сурет 5 –30 °C кезіндегі қатты қоректік ортадағы(AА)колонияның өсуі 

 

 

 

а)  

АА II (1) 40 0С 

б)  

АА IV(2) 40 0С 
 

Сурет 6 –40 °C кезіндегі қатты қоректік ортадағы(AА)колонияның өсуі 

 

Кесте 6 – 30 °C кезіндегі  қатты қоректік ортада (AА) культивирленген 

микроорганизмдердің сандық есебі 

 

№ t, °С 
 Петри табақшасының 

атауы 

Колония 

саны 
М II М IV М орт 

1 30 Актиномицет II (1) 8 

55000 150000 102500 
2 30 Актиномицет II (2) 3 

3 30 Актиномицет IV (1) 2 

4 30 Актиномицет IV (2) 1 
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Кесте 7– 40 °C кезіндегі қатты қоректік ортада (AА) культивирленген 

микроорганизмдердің сандық есебі 

 

№ t, °С 
Петри табақшасының 

атауы 

Колония 

саны 
М II М IV М орт 

1 40 Актиномицет II (1) 3 
3000 100000 51500 

2 40 Актиномицет IV (2) 1 

 

Суреттен 5 және кестеден 6 көргендей, АА қоректік ортасында 

колонияның өсуі 30С температурада: 1,0 х 105құрады. Ал, сурет 6 пен кесте 7 

мәліметтерінен АА қоректік ортасында 40 С жағдайында колонияның өсуі: 5,1 

х 104 құрады. Актиномицеттерге арналған (АА)  қоректік ортасында 55С 

кезінде колония өсуі байқалмады.  

Нәтижесінде, жоғарыда келтірілген кестелер деректері бойынша, өскен 

колониялардың саны келесідей болды: 

МортМПА (300С)=500000.  

Морт МПА(40С)=200000.  

Морт МПА (550С) =126250.  

Морт Акт (300С)=102500.  

Морт Акт(400С) =51500.  

Бұл көрсеткіштер колониялардың әр түрлі температурада және қоректік 

орталарда өсу жылдамдығының қарқынын түсіндіреді. 

 

3.2 Арнайы алынған мумиё сынамаларынан оқшауланған 

микроорганизмдердің мәдени-морфологиялық қасиеттері 

 

Таңдалған мумие үлгілерінен оқшауланған микроорганизмдердің мәдени-

морфологиялық қасиеттері келесі критерийлер бойынша зерттелді: 

колониялардың саны, пішіні, профилі, шеті, мөлшері, беті, беттің оптикалық 

қасиеттері, түсі, құрылымы / консистенциясы. 

1) Акт II (1) 30 С – 8/3 түрлер; 1.дөңес, 2.конус тәріздес, 3.дөңгелек 

иілген; 1,2,3.тегіс; 1.орташа, 2,3. нүкте тәріздес; 1.тегіс, 2.кедір-бұдырлы, 

3.дөңес; 1,2,3.жылтыр; 1,2,3.кірлеу-ақ; біртекті/нығыз; 

2) Акт II (2) 30 С – 3; 1.дөңес, 2.конус тәріздес, 3.дөңгелек иілген; 1.шеті 

цилиндр формада дөңгелек, 2.дөңгелек, 3.дөңгелек; 1,2,3.тегіс; 1.орташа, 

2,3.нүкте тәріздес; 1.тегіс, 2. кедір-бұдырлы, 3.дөңес; 1,2,3.жылтыр; 1,2,3.кірлеу-

ақ; біртекті/нығыз; 

3) Акт IV(2) 30С – 1. дөңгелек; майысқан; тегіс; нүкте тәріздес; дөңес; 

жылтыр; кірлеу-ақ; біртекті/нығыз; 

4) Акт IV(1) 30С – 2/1,2.дөңгелек; 1.жазық; 2.конус тәріздес; 1,2.тегіс; 

1,2. нүкте тәріздес; 1.жұмсақ; 2.дөңес; 1,2. жылтыр; 1,2 кірлеу-ақ; біртекті/нығыз; 

5) МПА IV(2) 55С – 1. шеті цилиндр формада дөңгелек; жазық; тегіс; 

орташа; жұмсақ; жылтыр; сары; біртекті/нығыз; 
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6) МПА IV(1) 55С – 4/1,2.шеті фестон тәріздес дөңгелек 3,4.дөңгелек; 

1,2,3,4. жазық; 1,2.толқынды 3,4.тегіс; 1,2,3,4.орташа; 1,2,3,4.жұмсақ; 1,2,3,4. 

жылтыр; 1,2,3,4.сары; біркелкі/нығыз; 

7) МПА II (1) 55 С – 4/1,2,3,4.дөңгелек; 1,2,3,4.жазық; 1,4.толқынды 2,3. 

тегіс; 1,2,3,4.орташа; 1,2,3,4. жұмсақ; 1,2,3,4.жылтыр; 1,2,3,4.сары; 

біркелкі/нығыз; 

8) МПА II (2) 55С – 1. дөңгелек; жазық; тегіс; орташа; жұмсақ; жылтыр; 

сары; біркелкі/нығыз; 

9) МПА IV(1) 55С – 3/1,2.дөңгелек 3.шеті фестон тәріздес дөңгелек; 

1,2,3.жазық; 1,2.тегіс, 3.толқынды; 1,2,3.орташа; 1,2,3.жұмсақ; 1,2,3.күңгірт; 

1,2,3.кірлеу-ақ; біркелкі/нығыз; 

10) МПА II(2) 30 С – 3/1.дөңгелек 2,3.шеті цилиндр формада дөңгелек; 

1,2,3.жазық; 1,2,3.тегіс; 1.нүкте тәріздес2,3.орташа; 1,2,3.жұмсақ; 1,2,3.күңгірт; 

1,2,3.сары; біркелкі/нығыз; 

11) МПА IV(1) 30 С – 1. дөңгелек; жазық; тегіс;нүкте тәріздес; жұмсақ; 

күңгірт; ақ; біркелкі/нығыз; 

12) МПА II(2) 40 С – 2/1,2.шеті цилиндр формада дөңгелек; 1,2.жазық; 

1.толқынды 2.иілген, тісті; 1,2.орташа; 1,2.жұмсақ; 1,2.күңгірт; 1,2.сары; 

біркелкі/нығыз; 

13) МПА II(1) 40С – 1. цилиндр формада дөңгелек; жазық; тегіс; орташа; 

жұмсақ; күңгірт; сары; біркелкі/нығыз; 

14) Акт IV(1) 40С – 1. қиын формада; дөңес; толқынды; нүкте тәріздес; 

бүктелген; мөлдір;кірлеу-ақ; біркелкі/нығыз; 

15) Акт II (1) 40С – 3/1.дөңгелек 2,3.қиын; 1,2,3.жазық; 1,2,3.тегіс; 1,2,3. 

нүкте тәріздес; 1.жұмсақ 2,3.кедір-бұдыр; 1,2,3.күңгірт; 1,2,3.ақ; біркелкі/нығыз; 

16) МПА IV(2) 55С – 1. дөңгелек; жазық; тегіс; орташа; жұмсақ; мөлдір 

емес; кірлеу-ақ; біркелкі/нығыз; 

17) МПА II(1) 30 С – 1. дөңгелек; тамшы тәріздес; тегіс; орташа;жұмсақ; 

мөлдір емес;кірлеу-ақ; біркелкі/нығыз; 

18) МПАIV(1) 30 С – 9/1-9.дөңгелек; 1-9.жазық; 1-9.тегіс; 1-9.нүкте 

тәріздес; 1-9. жұмсақ;1-9. күңгірт;1-9.ақ; біркелкі/нығыз. 

Осылайша, тығыз қоректік ортада өсірілген барлық колониялар құрылымы 

бойынша біртекті және беті тегіс және профиль бойынша жазық, дөңгелек, 

кірлеу-ақ, түс бойынша сары; мөлдір емес, бетінің оптикалық қасиеті негізінде 

күңгірт немесе жылтыр.  

Терең зерттеу үшін таза культура бір түрден оқшауланды және 

микроскопиялау арқылы микроорганизмдерді сапалы анықтау жүргізілді. 

1) 3 МПА 55С (2), 3 МПА 40С (1) 2, 3 МПА 40С (2) 1, 3 Акт 40С (1) 1 

II, 3 Акт 30С (2) 1, 3 МПА 55С (1) 1, 3 МПА 40С (1) 1, 3 Акт 30С (1) – 

бактериялар: споралары жоқ, қозғалмайды, қысқа таяқшалар; 

2) 3МПА 30С (2) 1, 3МПА 30С (1) 2- ашытқылар (әртүрлі формалар, 

ұсақжәнеүлкен), дөңгелекжәне сопақ, споралары жоқ. 
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Колонияға микроморфология жасалған уақытта колонияларда спора жоқ 

және де қозғалыссыз екендігі белгілі болды. 

Келесі этапта оқшауланған микроорганизмдерге сапалы талдау 

жасалды(кесте 9). 

 

Кесте 9 –Бактерияларды Грам бояу 

 
№ Культура атауы Грам бояу Грам (-)/(+) 

1 3 МПА 40С (1) 2 

 

Грам (-)-қызғылт 

2 3 МПА 40С (2) 1 

 

Грам (-)- қызғылт 

3 3 Акт 40С (1) 1 II 

 

Грам (-)- қызғылт 

4 3 Акт 30С (2) 1 

 

Грам (-)- қызғылт 

5 3 МПА 55С (1) 1 

 

Грам (-)- қызғылт 

6 3 МПА 40С (1) 1 

 

Грам (-)- қызғылт 

7 3 Акт 30С (1) 2 

 

Грам (-)- қызғылт 

 

Кестеден9 көрініп тұрғандай, зерттелген бактериялар грамтеріс болды. 

Грамоң бактериялар антибиотикке арнайы төзімді емес. Қоршаған орта 

жағдайларына сезімталдығы ДДӘ (дискінің диффузия) әдісімен тексерілді, 

сонымен қатар рН мен температура микроорганизмдердің қалыпты өсуі үшін 

маңызды факторлар болып табылады.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Суреттен 2 және кестеден 3 көргендей, МПА қоректік ортасында 

колонияның өсуі 30С температурада: 5,0х105құрады. Ал, сурет 3 пен кесте 4 

мәліметтерінен МПА қоректік ортасында 40 С жағдайында колонияның өсуі: 

2,0 х 105 құрады. Суреттегі 4 және кестедегі 5 нәтижелеріне қарасақ, МПА 

қоректік ортасында 55С кезінде колония өсу бірлігі: 1,0х105. 

Суреттен 5 және кестеден 6 көргендей, АА қоректік ортасында 

колонияның өсуі 30С температурада: 1,0х105құрады. Ал, сурет 6 пен кесте 7 

мәліметтерінен АА қоректік ортасында 40 С жағдайында колонияның өсуі: 5,1 

х 104 құрады. Актиномицеттерге арналған (АА)  қоректік ортасында 55С 

кезінде колония өсуі байқалмады.  

Нәтижесінде, жоғарыда келтірілген кестелер деректері бойынша, өскен 

колониялардың саны келесідей болды:  

МортМПА (30С)=500000.  

Морт МПА(40С) =200000.  

Морт МПА (55С) =126250.  

Морт Акт (30С)=102500.  

Морт Акт(40С) =51500. 

Таңдалған мумие үлгілерінен оқшауланған микроорганизмдердің мәдени-

морфологиялық қасиеттері келесі критерийлер бойынша зерттелді: 

колониялардың саны, пішіні, профилі, шеті, мөлшері, беті, беттің оптикалық 

қасиеттері, түсі, құрылымы/консистенциясы. 

Осылайша, тығыз қоректік ортада өсірілген барлық колониялар құрылымы 

бойынша біртекті және беті тегіс және профиль бойынша жазық, дөңгелек, 

кірлеу-ақ, түс бойынша сары; мөлдір емес, бетінің оптикалық қасиеті негізінде 

күңгірт немесе жылтыр. 

 

Түйін: 

1. Мумие биологиялық қасиеті зерттелді.  

2. Таңдап алынған мумие сынамаларынан микроорганизмдер 

оқшауланды. 

3. Арнайы қарап алынған мумие үлгілерінен оқшауланған 

микроорганизмдердің культуральді-морфологиялық қасиеттері зерттелді. 
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