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Abstract. The article contains information about the collection of microorganisms, Institute of Microbiology 

and Virology. In the collection of the Institute there are reference cultures of microorganisms, which are the pro-
ducers of biologically active substances on the basis of which received highly effective drugs for medicine, agricul-
ture and environmental protection. Collection of nonpathogenic microorganisms of the Institute is one of the largest 
collections of microorganisms of Kazakhstan, a repository of gene pool of microorganisms of interest, how to 
conduct research and development and for the creation of new biotechnology. Currently the collection comprises 
strains of bacteria, actinomycetes, filamentous and yeast fungi. Collection of microorganisms is preserved by the 
methods of lyophilization, cryopreservation, as well as periodic re-seeding crops on a dense nutrient medium. 

 
 

ƏОЖ 579.23 
 

РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ОБЪЕКТІСІ – 
ПАТОГЕНДІ ЕМЕС МИКРООРГАНИЗМДЕР КОЛЛЕКЦИЯСЫ 

 

Г. Т. Джакибаева, К. М. Кебекбаева, А. К. Джобулаева, А. В. Əлімбетова, А. Е. Молжігітова 
 

ҚР БжҒМ ҒК «Микробиология жəне вирусология институты» РМК, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: коллекция, микроорганизмдер, өндірістік-құнды культуралар, штаммдар. 
Аннотация. Мақалада Микробиология жəне вирусология институтының микроорганизмдер коллек-

циясы туралы ақпараттар жинақталған. Институттың коллекциясында биологиялық белсенді заттардың про-
дуценттері болып табылатын эталонды микроорганизмдер культулары бар, олардың негізінде медицина, 
ауыл шаруашылығы мен қоршаған ортаны қорғау үшін тиімділігі өте жоғары препараттар жасалынған. 
Институттың патогенді емес микроорганизмдер коллекциясы, Қазақстандағы ең ірі микроорганизмдер 
коллекциясының бірі болып табылатын, сондай-ақ, микроорганизмдер генофондының сақтаушысы ретінде, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізумен қатар, жаңа биотехнологияларды жасау үшін қызығушылық туды-
руда. Қазіргі уақытта коллекцияда бактериялар, актиномицеттер, мицелиальді жəне ашытқы саңырауқұлақта-
рының штаммдары сақталынған. Микроорганизмдердің коллекциялық қоры лиофилизациялау, криокон-
сервациялау, жəне де культураларды қатты қоректік ортаға мерзімді түрде егу əдістерімен сақталынады. 

 
Микроорганиздердің генетикалық қорын қалыптастыру жəне сақтау, микробиология ғылымы 

мен өндірістің дамуы үшін маңызы өте зор. Қазіргі уақытта микробиология жəне биотехнология – 
бұл бірыңғай кешен, себебі, ең ірі микробтық культуралар коллекциясы бар елдер, бірінші жаңа 
микробиологиялық өндіріс ұйымдастырушылары болып табылады. Қолданбалы жəне теориялық 
микробиологияның дамуы, қашанда белгілі бір қасиеттерге ие микроорганизмдерді іздеумен жəне 
іріктеумен тығыз байланысты. Экономикалық даму жолында тəжірибесі бар, алдынғы қатарлы 
елдердің жылдам жəне сол уақытта ашылуларды пайдалануы микробиология, молекулярлы 
биология, биохимия жəне т.б. ғылым мен өндіріс салаларындағы елдердегі коллекциялардың 
болуымен байланысты, сонымен қатар микроорганизмдер мен культуралардың жасушасын 
сақтайтын сенімді қоры болып табылады. Коллекция - бұл микроорганизмдер генофондының 
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негізгі сақтаушысы ретінде, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу жəне де жаңа биотехноло-
гияларды жасау үшін қызығушылық тудыруда [1-4]. Ірі халықаралық микроганизмдер коллек-
циясы типтік культураларды сақтайтын жəне əрдайым егіп отыратын қоймасы ғана емес, сонымен 
қатар микроорганиздердің систематикасы мен олардың гено- жəне фенотиптеу салалары бойынша 
зерттеу орталықтары болып табылады. Бұндай міндеттерді орындау үшін жоғары білікті мамандар 
мен қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған зертханалар болған жағдайда ғана мүмкін. 
Сонымен қатар, ұлттық жəне халықаралық коллекцияларда түрлендірілген штаммдармен тұрақты 
толықтыру, генді-инженерлік зерттеулер жүргізуді қажет етеді [5-8]. Дүниежүзілік культуралар 
коллекциясының федерациясында (ДККФ) ресми түрде, əлемнің 68 мемлекетінен 596 микро-
оргнаизмдер коллекциясы тіркелген [9], олардың ішінен көбісі халықаралық ұйым мəртебесін 
алған. Əлемдік тəжірибеде жинақтаумен, сақтаумен жəне микроорганизмдер культуралары туралы 
мəліметтерді таратумен 19 мемелекет айналысады, олар микроорганизмдерді депонирлеуді 
халықаралық мойындау жайлы Будапешт шартының қатысушылары болып табылады [10, 11]. 
Микробиология жəне вирусология институтының микроорганизмдер культурасының коллекциясы 
60-шы жылдардың басында ұйымдастырылған. Оның негізгі міндеттеріне: институт қызметкерлері 
табиғи көздерден бөліп алған жəне селекцияланған, сондай-ақ басқа коллекциялардан алынған 
штаммдардың тіршілікке қабілеттілігін қадағалау жатады. Биотехнологиялық потенциалға ие 
микроорганизмдердің қасиеттерін сақтауға ерекше назар аударылған. 

Ұзақ жылдар бойы Қазақстан Республикасының коллекциялық жұмыстар орталықтарының 
ішінде, институттың коллекциясы жетекші дəрежесін сақтап келуде, себебі, мамандар микроорга-
низмдердің генофондын ex situ жағдайында сақтайды, ал ол өз кезегінде микробиологияның негізгі 
міндеттерінің бірі. Əртүрлі таксономикалық топтарға жататын микроорганизмдерді идентифика-
циялау кезінде туындайтын мəселелерге байланысты, ерекше қасиеттерге ие культуралардың 
тіршілікке қабілеттілігін сақтауға кепілдік беретін коллекцияда үздіксіз зерттеулер жүргізілуде. 

300 штаммнан аса қоры бар Микробиология жəне вирусология институтының патогенді емес 
микроорганизмдер коллекциясы, Қазақстандағы ең ірі микроорганизмдер коллекциясының бірі 
болып табылады. Бұрынғы кезде коллекция, Бүкілодақтық микроорганизмдер коллекциясының 
аймақтық орталығының қызметін атқарған жəне микроорганизмдер штаммдары жайлы ақпараттық 
дерек қорды құру туралы ЭӨКК Халықаралық бағдарламаларды орындауға қатысқан. Институт 
коллекциясында əртүрлі таксономикалық топтарға жататын микроорганизмдердің көптеген түрлері 
белсенді жағдайда сақталуда. Ерекше құндылыққа ие, өндірістік-құнды қасиеттері бар микроорга-
низмдерге коммерциялық қызығушылық тууда. Бұл əртүрлі биологиялық белсенді қосылыстардың 
продуценті жəне уытты органикалық қосылыстардың деструкторлары болып табылады. Пропион-
қышқылды бактериялар – пробиотиктер мен азықтық жемді сүрлеу үшін жəне мұнай өнімдерін, 
мышьякты, темірді тотықтыратын штаммдар, шарап жəне нан өндірісіне арналған, азықтық 
ақуыздың продуценті ашытқылар жəне т.б. құрғақ бактериялық ұйытқыларды дайындау үшін 
қажет Сонымен қатар, институттың коллекциясында биологиялық белсенді заттардың проду-
центтері болып табылатын эталондық микроорганизмдер культуралары бар, олардың негізінде 
медицинаны, ауыл шаруашылығы жəне қоршаған ортаны қорғау үшін аса тиімді препараттар 
жасалынған. 

«Лактовит-К» – құстардың жəне ауыл шаруашылық мал төлдерінің колибактериозы мен 
сальмонеллезінің алдын–алу үшін сүтқышқылды жəне пропионқышқылды бактерияларының 
негізінде жасалған емдік профилактикалық препарат. 

«Полилактовит» – құстардың жəне ауыл шаруашылық мал төлдерінің аралас ішек жұқпасын 
емдеу жəне алдын-алу үшін сүтқышқылды жəне пропионқышқылды бактерияларының қауым-
дастығының негізінде жасалған пробиотик. 

«Плантафермин» – дисбактериоз, асқазан-ішек, урогенитальды жəне аллергиялық арулар 
кезінде, сүтқышқылды жəне көптеген тірі жасушасы бар бактериялардың құрғақ микробтық 
массасынан тұратын бифидобактериялардың негізінде жасалған емдік-проофилактикалық 
препарат. 

«Турингин» – ауыл шаруашылық дақылдарының жапырақтарын кеміргіш жəндіктерден 
қорғауға арналған аса тиімді препарат. Препараттық формасы - құрамында Bacillus thuringiensis 
var.thuringiensis бар культуралық сұйықтық, сонымен қатар, өндірістік өсіру процесінде ақуызды 
кристаллды (эндотоксин и экзотоксин) түзетін бактериялар бар [12]. 



ISSN 2224-5308                                                                                Серия биологическая и медицинская. № 4. 2015 
 

 
15 

«Фитобацирин D» – жоңышқа мен түйежоңышқаның өнімділігін арттыру үшін арналған аса 
тиімді биопрепарат, сонымен қатар ол өсімдіктердің тұқым өнгіштігіне, өсуіне жəне дамуына 
кешенді түрде əсер етеді. 

«Розеофунгин» – зең саңырауқұлақтарына қарсы антибиотик, терінің үстіңгі жəне тереңгі 
қабатында орналасқан трихофития, микроспория, кандидоз, криптококкоз, споротрихоз жəне т.б. 
микоз қоздырдырғыштарының өсуін тежейді. 

«Ризовит-АКС» – түйнек бактерияларының штаммдарының негізінде жасалған тиімділігі аса 
жоғары препарат. Бұл препараттың əсері түйнек бактерияларының атмосфералық азотты фикса-
циялау қабілеттілігіне негізделген. Препарат өсімдіктердің ауруларын төмендетеді, экологиялық 
таза өнім алуға əсер етеді, сондай-ақ дайын өнімнің сапасын жəне топырақтың құнарлылығының 
өнімділігін арттырады. 

Қазіргі уақытта «Ризовит-АКС» препаратының паста тəрізді түрін алу үшін жаңа əдіс əзір-
ленді. Дайын препараттың жоғары шығуы, ондағы тіршілікке қабілетті жасушалардың құрамы мен 
олардың сақтау мерзімін ұлғайту қоректік ортаның құрамын оңтайландырумен байланысты [13]. 

«Бакойл-KZ» – мұнай өнімдерімен ластанған өндірістік ағынды суларды, топырақтарды жəне 
су қоймаларын микробиологиялық тазартуға арналған тиімділігі өте жоғары бактериялық пре-
парат. Препараттың негізгі құрамына мұнай тотықтырғыш бактериялардың белсенді штаммдары 
кіреді. Далалық сынақ нəтижелері көрсеткендей, мұнаймен ластанған топырақтарда мұнайдың 
құрамы 77-86%-ға төмендеген. 

«МжВИ» РМК-ның тəжірибелік-өнеркəсіптік қондырғысында, технологиялық əзірлемелер 
бойынша сүтқышқылды жəне пропионқышқылды бактерияларының жаңа штаммдарының негі-
зінде жасалынған «Казбиосил» ұйытқысының паста тəрізді өндірісі тəжірбелі түрде ұйымдас-
тырылды [14]. 

«Казбиосил» – азықтық өсімдіктер мен өсімдік шаруашылығының қалдықтарын консервілеу 
үшін пайдалынады, оның құрамына пропионқышқылды жəне сүтқышқылды бактериялардың аса 
белсенді штаммдары кіреді. 

«Бацирин» – жергілікті штаммдардың негізінде жасалған. Биопрепараттың негізін альтер-
нариоз, фузариоз жəне т.б. фитопатогенді микроорганизмдерге қарсы антагонист-бактериялары 
құрайды. Бұл биопрепаратты қолданғанда, бидай өнімділігі 3,5–4,0 ц/га, ал арпаның 2,5–3,0 ц/га 
артқан. 

Микроорганизмдер коллекциясы патогенді емес микроорганизмдердің депозитарийі болып 
табылады, сонымен қатар болашақта Қазақстан Республикасының заңнамасының аясында патентті 
рəсімдеу мақсатында өндірістік-құнды штаммдарды депонирлеу жүргізіледі. Қазіргі уақытта 
«Ұлттық патенттік депонирлеу формасы» бойынша коллекцияда 100-ден аса штаммдар сақталады. 
Коллекция қызметкерлері культуралардың құнды қасиеттерін жоғалтпай, тіршілікке қабілетті 
жағдайда ұстайды жəне олардың түрлік, тұқымдық атаулары туралы ақпараттарды тіркейді, 
сонымен қатар ресми қабылданған синонимдерін нақтылайды. Қызметкерлер штаммдардың 
паспорттарын құрастыру кезінде, ірі əлемдік микроорганизмдер коллекцияларының стандартты 
ережелерін басшылыққа алады [15]. Соңғы уақытта коллекцияның ғылыми жəне практикалық 
маңызы айтарлықтай өсті, өйткені республикада өндірістік-құнды микроорганизмдер-продуцент-
терінің негізі болып табылатын, биотехнологияны құруға аса көп көңіл бөлінуде. Коллекциялық 
қор түрлік қатыста ғана артып қоймай, сапалық түрде де жаңарды, сонымен қатар, тұрақты түрде 
культуларды тексеру мен верификациялаудың арқасында, олардың ластануы мен қате идентифи-
кацияланбауына кепілдік береді. Қазіргі таңда, бұл республикадағы өндірістік-құнды жəне 
референттік штаммдардың гендік үлгілері сақталған ірі депозитарий. Коллекция ғылыми жəне 
практикалық қызығушылық тудыратын өндіріс жəне оқу орындарын, ғылыми-зерттеу ұйымдарын 
культуралармен қамтамасыз етуге қабілетті. 

Қазіргі уақытта коллекцияда биотехнологиялық өндіріс үшін, ғылыми жəне практикалық 
маңызы бар бактериялардың, актиномицеттердің, мицелиальді жəне ашытқы саңырауқұлақтардың 
штаммдары сақталған. Культуралардың ерекше қасиеттері мен тіршілікке қабілеттілігін жоғалтпай, 
ұзақ мерзімге сақтау үшін жоғары білімді микробиолог мамандары қызмет етеді жəне коллекция, 
қазіргі заманғы құрылғылармен жабдықталған. Микробиология жəне вирусология институтында 
сақталынатын микроорганизмдер жайлы мерзімді түрде каталог шығарылады [16]. Коллекциялық 
қорда микроорганизмдер криоконсервациялау, лиофилизациялау əдістерімен сақталынады, сондай-
ақ, культуралар мерзімді түрде қатты қоректік орталарға егіледі. Коллекцияда қолжетімді микро-
организмдер қоры бар, ол жерден пайдаланушылар, өзіне қажетті штаммдарды ала алады. 
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Культуралар сақталынатын қор «Ұлттық патенттік депозитариге салу» жəне «Кепілдікпен сақтау» 
нысандары бойынша жалпыға қолжетімді болып табылмайды, себебі культураларды тек 
штаммдардың авторларының рұқсатымен ғана алуға болады. Əртүрлі ғылыми мекемелер мен ТМД 
елдерінің жетекші коллекциялары культуралармен алмасу жүзеге асырылады. Коллекция 
қызметкерлері микроорганизмдерді сүйемелдеу мен өсіру сұрақтары бойынша тұрақты түрде 
консультациялық көмек көрсетеді. Əртүрлі таксономикалық топтарға жататын культуралардың 
диагностикалық қасиеттерін растау үшін, физиологиялық-биохимиялық жəне морфологиялық 
ерекшеліктерін мезгілді түрде бақылаулар жүргізу қажет. Коллекцияда культуларды сақтау үшін           
2 əдіс қолданылады. Қазіргі уақытта қолжетімді бактериялық коллекция қорында шамамен                   
15 түрге жататын 120 штамм бар. Коллекцияда көбінесе Lactobacillus, Rhizobium, Pseudomonas, 
Bacillus, Arthrobacter түрлерінің бактериялары кездеседі. Бактериялардың қорын сақтау үшін 
микроорганизмдерді криоконсервациялау, лиофилизациялау, -70°С-та мұздату, жаңа қоректік 
орталарға егу жəне майдың астында сақтау əдістері қолданылады, ал оның құрамы бактериялардың 
түрлеріне байланысты – ет пептонды агар, картоптық агар (энтеробактериялар тобының факуль-
тативті анаэробтарына), MRS қоректік ортасы (сүтқышқылды бактерияларға) бұршақтық агар 
(еркін қозғалғыш азотфиксаторларға). Мұздатылған жəне лиофильді кептірілген түрде сақталатын 
бактериялардың тіршілікке қабілеттілігі 1 жылдан кейін жəне бұдан əрі əрбір 5 жыл сайын 
тексеріледі, сонымен қатар культуралардың түпнұсқасын жəне тазалығын тексеру жұмыстары 
жүргізіліп отырады. Зерттеу үшін пайдалынатын қордың үлгілері жаңасымен үнемі ауыстырылып 
отырады. Осындай тексерулердің нəтижесінде мынадай қорытынды жасауға болады: əр түрлі 
таксономикалық топтарға жататын бактериялар лиофильді кептірілген, -70°С-та мұздату жағдай-
ларында сақтау əдістері сенімді болып табылады, сондай-ақ олардың физиологиялық-морфология-
лық қасиеттері мен тіршілікке қабілеттілігінің сақталуына кепілдік береді [17, 18]. Коллекциядағы 
мицелиальді саңырауқұлақтардың қолжетімді қоры 32 штаммды қамтиды. Мицелиальді саңырау-
құлақтардың бүкіл қоры минералды майдың астында жəне субкультивирлеу əдістерімен сақта-
лынады. Барлық мицелиальді саңырауқұлақтардың штаммдары микроскопиялық бақылаудан өтіп 
тұрады. Ашытқы саңырауқұлақтарның 41 штаммы бар. Қазіргі уақытта коллекцияда барлық 
ашытқы саңырауқұлақтардың қоры -70С-та мұздату, криоконсервациялау, бөлмелік темпера-
турада вазелин майының астында жəне субкультивирлеу əдістерімен сақталынады. Актиномицет-
тердің 106 штаммдары ұсынылған. Коллекцияда актиномицеттер физиологиялық ерітіндіде, 
майдың астында жəне мезгілдік егу əдістерімен сақталынады. Қордың барлық культураларының 
тіршілікке қабілеттілігі мерзімді түрде тексеруден өтеді. Қазіргі заманғы номенкулатураға сəйкес 
коллекцияда тұрақты түрде мицелиальді жəне ашытқы саңырауқұлақтардың, бактериялар 
культураларының түрлік жəне тұқымдық атаулары түзетіліп тұрады. Микробиология жəне 
вирусология институтының коллекциясында микроорганизмдер штаммдарының генетикалық 
тұрақтылығын жəне тіршілікке қабілеттілігін сақтау бойынша іргелі жəне қолданбалы жобаларды 
жүзеге асыру үшін, сондай-ақ құқықтық қорғау мақсатында жалпыға бірдей қолжетімді қорды 
депонирлеу сияқты біршама жұмыстар жүргізіледі. 
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КОЛЛЕКЦИЯ НЕПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ –  
ОБЪЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ  

 
Г. Т. Джакибаева, К. М. Кебекбаева, А. К. Джобулаева, А. В. Алимбетова,  А. Е. Молжигитова 

 
РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: коллекция, микроорганизмы, промышленно-ценные культуры, штаммы. 
Аннотация. Статья содержит информацию о коллекции микроорганизмов Института микробиологии и 

вирусологии. В коллекции Института находятся эталонные культуры микроорганизмов, являющиеся проду-
центами биологически активных веществ, на основе которых получены высокоэффективные препараты для 
медицины, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Коллекция непатогенных микроорганизмов 
Института является одной из крупнейших коллекций микроорганизмов Казахстана, хранилищем генофонда 
микроорганизмов, представляющих интерес, как для проведения научно-исследовательских разработок, так 
и для создания новых биотехнологий. В настоящее время в коллекции хранятся штаммы бактерий, актино-
мицетов, мицелиальных и дрожжевых грибов. Коллекционный фонд микроорганизмов сохраняется методами 
лиофилизации, криоконсервации, а также периодическими пересевами культур на плотные питательные 
среды. 

 

Поступила 31.07.2015 г. 



ISSN 2224-5308                                                                                Серия биологическая и медицинская. № 4. 2015 
 

 
159 

Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy), 
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, 
including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In particular, translations into 
English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the 
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
  
 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:  
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/ 
 
 
 

Редактор М. С. Ахметова 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 04.07.2015. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
10,0 п.л. Тираж 300. Заказ 4. 

 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


