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B.BIFIDUM B-RKM-0577 ШТАМЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІНЕ САҚТАУ 
ƏДІСТЕРІНІҢ ƏСЕР ЕТУІ  

Андатпа 
Бұл мақалада B.bifidum B-RKM-0577 штамының биологиялық қасиеттеріне əр түрлі 

əдістермен ұзақ мерзімде сақтаудың тигізетін əсерінің мəліметтері көрсетілген. Салысты-
рып зерттегенде лиофильді кептіру əдісімен сақтау антибиотиктерге төзімділік қасиетін 
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уақыт өте төмендетті. Бифидобактериялар үшін төменгі температурада минералды майдың 
астында 3 жəне 6 ай мерзімдерінде сақтау анағұрлым тиімді болды. 

Кілт сөздер: бифидобактериялар, антибиотикке сезімталдығы, штамм, коллекция, 
тіршілікке қабілеттілік. 

Кіріспе  
Коллекциялармен жұмыс жасаудың өте бай тəжірибесі қазіргі заманғы зертханалық 

микроорганизмдердің өсінділерін сақтауда тиімді болып табылады. Алайда, түрлер мен ге-
номдарды толықтай сақтау мəселелерді туындатады, микроорганизмдердің физиологиялық 
əртүрлігі, сондай-ақ, олардың өміршеңділігінің сақталуы белгілі бір уақытқа ғана емес, 
сонымен қатар олардың түрі мен туысына да байланысты. Табиғи үрдістерді талдауға 
ұмтылыс болғанымен көптеген микроорганизмдердің белсенді тіршілік етуіне жағдай 
жасалынбаса да, олар өте қатаң табиғи жағдайларға қарамастан нəтижелі сақталынады. Осы 
үрдісте микроорганизмдердің өміршеңділігін жəне генетикалық тұрақтылығын сақтау 
механизмі өте жоғары, кейбір жағдайда тиімді болып табылады [1, 6]. 

Заманауи мəліметтер бойынша, қоршаған ортада жасанды жағдайда өмір сүретін 
микроорганизмдердің 99 пайыздан астамы төмен жағдайда өседі. Сондықтанда бұл өсуі 
төмен микроорганизмдердің сақталуының белсенділігін қалпына келтіруде қажетті жағдай 
жасау үшін біраз жұмыстар жүргізу талап етіледі [2]. 

Антибиотиктер дəрілік заттардың ең көп түрін құрайды. Антибиотиктердің ерекшелігі 
басқа дəрілік заттарға қарағанда олардың нысана-рецепторлары адам ұлпаларында емес 
микроорганизмдер клеткасында жатыр. Антибиотиктер белсенділігі тұрақты емес жəне ол 
уақыт өте төмендейді, сондықтан дəрілік тұрақтылықтың қалыптасуына əкеледі. Антибио- 
тиктерге резистенттілік табиғи биологиялық құбылыс жəне оны болдырмау немесе жою 
мүмкін емес [5]. 

Бифидобактерия штамдарын пробиотиктер өндірісінде өндіру жəне функционалды 
тамақтануда күрделі технологиялық сипатқа ие. Соңғы жылдары микроорганизмдердің 
қауіпсіздігі мен антибиотикке сезімталдығын бағалаудың тиімділігіне ерекше назар 
аударылуда. 

Тағам өндірісінің маңызды бір бағыты – емдік-профилактикалық қасиеттерге ие тағам 
өнімдерін өндіру болып табылады. Көптеген елдерде кейінгі жылдары құрамында лакто- 
жəне бифидобактериялары бар ферменттелген өнімдер кеңінен таралуда. Мұндай өнімдер-
дің биологиялық емдік құндылығы тек олардың құрамына ғана емес, сонымен қатар, 
тіршілікке қабілетті, зардапты жəне шартты - зардапты микроорганизмдерге анта-гонистік 
белсенділікке жəне антибиотиктерге төзімділікке ие, асқазан-ішек жолдарында тіршілік 
етіп, қалыпты микрофлораны қалыптастыруымен анықталады. Осы жағдайда ұзақ мерзімге 
сақталған бифидобактерия штамдарының биотехнологиялық өндірісте құнды қасиеттері 
зерттелініп, белсенді штамдар негізінде сүтқышқылды сусын алу, бастапқы күйінен соңғы 
кезеңге дейінгі штамның өміршеңдігін білу өте маңызды.  

Бұл зерттеуде бифидобактерияларды əр түрлі əдістермен ұзақ мерзімде сақтаудың 
олардың өміршеңдігіне, биологиялық қасиеттеріне, сондай-ақ, физиологиясына əр түрлі 
стресс факторлардың тигізетін əсері теориялық жəне практикалық мəселелерде өзекті 
болып табылады.   

Материалдар жəне əдістер  
Зерттеу жұмысы «Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының «Микробиоценоздар жəне 

пробиотиктер құрастыру» зертханасында жүргізілді. Зерттеу нысаны ретінде мұражайлық 
коллекциядан алынған B.bifidum B-RKM-0577 штаммы пайдаланылды. Блаурокктың тығыз 
(2,5%) қоректік ортасы жəне анаэростат қолданылды. Бифидобактериялардың антибио-
тикке сезімталдығын анықтау үшін Санкт-Петербургта өндірілген (ТШ 9398-001-39484474-
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2000) антибиотик дискілерінің 9 түрі пайдаланылды: пенициллин, цефазолин, гентамицин, 
линкомицин, ампициллин, тетрациклин, доксициклин, фурадонин, канамицин.  

B.bifidum B-RKM-0577 штамының антибиотиктерге сезімталығын қағаз дискі əдісімен 
анықтадық. Микроорганизмдердің антибиотиктерге сезімталдығын қағаз дискі əдісімен 
анықтау антибиотиктерге төзімділігін анықтаудың бірден - бір сапалы əдісі болып табы-
лады.  

Зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 3, 6 ай тоңазытқышта +2+5 0С температурада 
минерал майы астында жəне лиофильді кептіріп сақталған B.bifidum B-RKM-0577 
штамының өсіндісін белсендендіру мақсатында Блаурокктың жартылай қоймалжың 
(0,85%) қоректік ортасында бірнеше рет себінді жасалынып, бастапқы күйіне келтірілді.  

Сонан соң Петри аяқшаларына Блаурокктың тығыз қоректік ортасының 25 мл 
мөлшерін құйып, бөлме температурасында кептіріп, 1 тəулікке залалсыздығын анықтау 
мақсатында термостатқа қалдырылды. Келесі күні Петри аяқшасындағы пластинкалы 
қоректік орта бетіне залалсыздандырылған түтікпен бифидобактерия штамының 1 тəуліктік 
0,5 мл өсіндісін (1 млрд. м.к.) енгізіп, шпательмен біркелкі етіп жайдық. Кейін залалсыз-
дандырылған қысқышпен бактериялды газонның бетіне антибиотик дискілері 2 см 
арақашықтықта орналастырылды. Аяқшаларды бөлме температурасында 30-40 минутқа 
қалдырып, кейін оларды анаэростатқа орналастырып, 24 сағатқа 37 °С термостатқа 
төңкерілген күйде қойдық.  

Бифидобактериялардың антибиотиктерге төзімділігін дискілер айналасында пайда 
болған мөлдір аймақтың диаметрін миллиметрлік қағаз сызғыш көмегімен өлшеу арқылы 
анықтадық [4,5]. 

Зерттеу мақсаты 
B.bifidum B-RKM-0577 штамының антибиотиктік сезімталығына əр түрлі əдіспен  6 ай 

мерзімде сақтаудың əсерін анықтау.  
Зерттеу нəтижелері жəне оларды талдау 
Зерттеу нəтижесін дискі айналасындағы бифидобактериялардың өсуінің тежелу 

аймағына қарай антибиотиктерге сезімталдығы жөнінде талдау жасадық.  
Қағаз дискі айналасында микробтардың өсуі – сезімтал емес (төзімді), тежеу 

аймағының диаметрі 15 мм-ден кем; сезімталдығы орташа, диаметрі 15-25мм аралығында 
болса, ал аймақтың диаметрі 25мм-ден көп болса, жоғары сезімтал деп бағаладық.  

 Кесте 1 - Əр түрлі уақыт мерзімінде сақталған B.bifidum B-RKM-0577 штамының 
антибиотикке сезімталдылығының көрсеткіштері, мм 
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Минерал майы астында

Бақылау 8,0±0,3 10,0±0,4 12,0±0,6 0 10,0±0,2 15,0±0,4 0 0 17,0±0,5

3 ай 8,5±0,3 10,5±0,1 12,0±0,5 0 10,3±0,1 15,5±0,3 0 0 17,5±0,4

6 ай 9,0±0,2 10,7±0,3 12,5±0,0,
4 

0 10,5±0,2 16,0±0,3 0 0 18,0±03

Лиофилді сақтау
Бақылау 8,0±0,3 10,0±0,4 12,0±0,5 0 10,0±0,2 15,0±0,4 0 0 17,0±0,5

3 ай 8,5±0,2 10,7±0,1 12,6±0,3 0 10,5±0,4 15,8±02 0 0 18,0 
±0,4

6 ай 8,9±0,1 11,2±0,3 13,0±0,2 0 11,0±0,3 16,0±0,1 0 0 18,2±0,4
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Зерттеу нəтижесінде B.bifidum B-RKM-0577 штамының өсуінің минерал майы астын-
да 3 ай сақтағанда пенициллин, цефазолин, ампициллин жəне гентамицинге тежелу аймағы 
8,5-12 мм болса, лиофилді кептіріп сақтағанда тежелу аймағы 9-12 мм болды, яғни төзімді. 
Тетрациклин жəне канамицинге (15,5-18 мм) орташа сезімтал болғанын көрсетті. 

6 ай минерал май астында сақталғанда бифидобактерия штамы пенициллин, 
цефазолин, ампициллин жəне гентамицинге төзімді болды, яғни тежелу аймағы 8,5-12,5 мм 
аралығында, ал лиофилді кептіріп сақтағанда тежелу аймағының диаметрі 9-13мм. Тетра-
циклин мен канамицинге бифидобактерияларды минерал майы астында (тежелу аймағы 16-
18 мм) жəне лиофилді кептіріп сақтағанда (тежелу аймағы 16-18,2 мм) орташа сезімтал-
дықты көрсетті. Зерттеу жұмыстары 3 реттен қайталанды.  

Сурет- 1-2 B.bifidum B-RKM-0577 штамының антибиотикке сезімталдылығы. 
Оң жақта тетрациклин, доксициклин, фурадонин, канамицин антибиотиктері. Сол 

жақта пенициллин, цефазолин, гентамицин, линкомицин, ампициллин антибиотик 
дискілері. 

Қорытынды  
Қорыта келгенде, əр түрлі əдістермен, 3-6 ай штамның биологиялық қасиетінің 

сақталуын алдынғы зерттеулермен салыстыруда пенициллин, цефазолин, ампициллин, 
гентамицин, тетрациклин, канамицинге сезімталдығының төмендегенің 1 кестедегі 
зерттеулерден көруге болады. Зерттеулер нəтижесі көрсеткендей B.bifidum B-RKM-0577 
штамын +2+5 0С температурада тоңазытқышта минерал майы астында сақтау анағұрлым 
жақсы əдіс болып табылады.   

Жұмыс барысында штамдардың бағалы қасиеттерін жəне біріншілік зерттеуден соңғы 
зерттеуге дейін өндірісте биологиялық препараттарды сақтау, кез келген тəжірибеде 
күрделі екендігін білдіреді. 
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Асылбаева Е.Ж., Кожахметова З.А. 

B.BIFIDUM B-RKM-0577 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ХРАНЕНИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Аннотация  
В статье приведены данные влияния различных методов при длительном сроке 

хранения на биологические свойства штамма B.bifidum B-RKM-0577. Показано, что при 
закладке на хранение разными способами бифидобактерии сохранили пробиотическую 
активность. Наиболее примлемыми методами для хранения бифидобактерий является под 
слоем минерального масла при низких температурах. 

Ключевые слова: бифидобактерии, антибиотикобиологическое свойства 
резистентных, коллекция, штамм. 

Asylbaeva E.Zh., Kozakhmetova Z.А. 

B.BIFIDUM.B.RKM -0577 INFLUENCE DIFFERENT METHODS ON THE 
BIOLOGICAL PROPERTIES OF 

Аnnotation 
The articele shows thr effect of different methods for long term storage on the biological 

properties of the strain B.bifidum B-RKM-0577. It is shown that when lawingon storage  in 
different way bifid bacteria survival of probiotic activity. The most acceptable methods storge of 
bifig bacteri is under a a layer of mineral oil at iow temperatures. 

Keywords: bifidobacteria, antibiotic, antagonistic properties, test culture, collection, strain. 


