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STUDY OF THE MAJOR ACIDOPHILIC BACTERIA FOUND  
IN THE MINE OF POLYMETALS 

 
Abstract. The article considers the creation of new biotechnologies for the production of metal sulphides based 

on pure cultures and consortia of acidophilic sulfate-reducing bacteria, identified and characterized by the methods 
of microbiology, biochemistry and metagenomics. The composition and phylogenetic diversity of the analyzed 
microbial communities of sediments of tailing dumps of mining enterprises will be characterized by high-perfor-
mance sequencing of fragments of 16S ribosomal RNA genes and a total metagenome, which will identify strains 
capable of performing sulfate reduction and characterize their metabolic potential. Based on the data on the 
metabolic potential of strains isolated from sedimentary deposits of the tailing dumps of mining enterprises, pure 
cultures of sulfate-reducing bacteria that retain sulfide activity under periodic oxygen exposure conditions, consis-
tently high values of the redox potential (Eh) and pH values not exceeding 3, and also the content of metal ions in 
the pore waters is not lower than 0.5 g/L. The producer strains must ensure the formation of metal sulfides at oxygen 
concentrations in the gaseous phase of at least 0.02% and have a relative resistance to the products of incomplete 
oxygen reduction due to the presence of antioxidant protection in the cells of the enzymes, and also to ensure the 
formation of metal sulphides at initial pH values not exceeding 3.0. The precipitation of metal sulphides with new 
isolates and/or consortia of strains of microorganisms should occur in solutions containing heavy metal ions, which 
will allow to develop an essentially new one-stage process of biotechnological extraction of metals from waste from 
the mining industry. 

Keywords: sulphate reducing bacteria, acidophiles, metal sulphides, resistance to metals, microorganisms, 
aerotolerance, metagenomics, sulphide ore wastes. 
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ПОЛИМЕТАЛЛДЫ КЕН ОРЫНДАРЫ ҚҰРАМЫНДАҒЫ 
КЕЗДЕСЕТІН АЦИДОФИЛЬДЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ  

НЕГІЗГІ ӨКІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 

Аннотация. Мақалада микробиология, биохимия жəне метагеномикада əдістермен сипатталған жəне 
айқындалған, ацидофильді сульфатредуцирлеуші бактериялар консорциумдар мен таза культураларына не-
гізделген, сульфидті металдар алудың биотехнологиясы қарастырылады. Тау кен өндіруші кəсіпорындардың 
шөгінділерінің сағалары талданатын микробтық қауымдастықтардың құрамы жəне филогенетикалық алуан-
түрлілігі РНК рибосомасы мен метагеном жиынтығының 16S гендер үзіндісін жоғары өнімді секвенирлеу-
мен сипатталады, нəтижесінде сульфатредукцияны жүзеге асыруға қабілетті штамдар сəйкестендіріледі жəне 
олардың метаболикалық потенциалы сипатталады. Тау-кен өндіру кəсіпорындарының шөгінді шөгінді-
лерінің сағаларынан штаммдар молекулалық əдістерімен сəйкестендірілген метаболикалық потенциалы 
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мəліметтері негізінде оттегінің кезеңдік əсері, тұрақты жоғары тотығу-тотықсыздану потенциалы шамалары 
(Eh) жəне рН мəндері 3 жоғары емес кезіндегі жағдайларда сульфидті белсенділікті сақтайтын, сульфатты 
редуцирлеуші бактериялардың таза культуралары бөлініп алынды, сонымен қатар, кеуекті суларда металдар 
иондарының құрамы 0,5-тен 0,5 г/л төмен болмау керек. Штаммдар-продуценттер газ фазасында оттегі кон-
центрациясы 0,02%-ға кем емес кезінде металдар сульфидтерінің түзілуін қамтамасыз етеді жəне жасушала-
рында ферменттер антитотықтырудан қорғау есебінен өнімдерде оттегінің толық емес тотықсыздануында са-
лыстырмалы тұрақтылыққа ие, сонымен қатар, бастапқы рН мəндері 3,0 аспайтын кезінде металл сульфид-
терінің түзілуін қамтамасыз етеді. Металдар сульфидтерін микроорганизмдер штаммдарының жаңа изоля-
тами жəне/немесе консорциумдармен тұндыру ерітінділерде жүреді, онда құрамында ауыр металлдардың 
иондары кездеседі, бұл тау-кен өндіру өнеркəсібі қалдықтарынан металдарды биотехнологиялық алудың 
принципиалды жаңа бір сатылы процесін жасауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: сульфатредуцирлеуші бактериялар, ацидофилдер, металл сульфидтері, микроағзалардың 
металдарға тұрақтылығы, аэротолеранттылығы, метагеномикасы, сульфидты қалдықтар. 

 
Түсті металл кен орындарында сульфидті минералдардың жəне қарапайым күкірт пен тотық-

паған темірдің тотығуына тион бактериялары мен бірқатар термофильды микроағзалар қатысады. 
Мезофильды жағдайда тотығу үрдістерінде гидрометаллургияда кеңінен қолданылып жүрген аци-
дофильды тион бактериялары маңызды рөл атқарады, бірақта аталмыш бактерияларды кен өндірісі 
саласында қолдану кен жəне қалдық құрамындағы металлдарды сілтісіздендірудегі Sulfolobus 
жəне Sulfobacillus туысына жататын термоацидофильды бактерияларының қолданылу мүмкіндігін 
жоғалтпайды [1-3]. 

Көптеген əртүрлі кен орындарында нитрофицирлеуші микроағзалар түрлері жиі кездеседі, бұл 
микроағзалардың бағалы металлдарды сілтісіздендірудегі жəне концентраттаудағы қабілеті жо-
ғары. Осы микроағзалардың физиологиялық жəне биохимиялық қасиетін зерттеу биогеотехно-
логиядағы шешімін таба алмай тұрған міндеттердің шешімін табуға мүмкіндік береді. Хемоавто-
трофты жолмен тион бактерияларының таралуы көпшілік жағдайда күкірт қосылыстарының 
тотығу үрдісіне байланысты болады. 

Табиғаттағы табиғи күкірттің негізгі массасы кенорындарындағы сульфат жəне сульфид 
түріндегі металлдармен тікелей байланысты. Күкірт жер қыртысындағы кең таралған элемент-
тердің бірі болып саналады. Оның литосферадағы жалпы саны 4,7-10-2% құрайды. Осыған байла-
нысты су қоймаларында, топырақ жəне тау-кен орындарында кездесетін тион бактериялары геохи-
миялық үрдістерде маңызды рөл атқарады. Тион бактерияларының ішінде автротрофты, миксо-
трофты жəне литогетеротрофты түрлері де кездеседі. Олардың түрлік деңгейдегі таксономиясы 
физиологиялық белгілеріне, органикалық заттарға, қышқылдылыққа, температураға деген қатына-
сына қарай негізделеді. Тион бактериялары морфологиялық қатынасы бойынша Pseudomonodales 
қатарына жататын біртекті ағзалар тобын құрайды. олардың диаметрі 0,5-0,8 мкм жəне ұзындығы 
1-3 мкм-ді құрайтын грамтеріс боялатын таяқшалары болады. спора түзбейтін бұл ағзалар полярлы 
талшықтарының арқасында қозғалғыш келеді [1, 4].  

Тион туысы бактерияларының ішінде ең негізгі орынды thiobacillus ferrooxidans (colmer, 
hinkle, 1947; colmer e.a., 1949) бактериялары алады. олардың қосылыстарды қуат көзі ретінде 
пайдалану спектрі əртүрлі болып келеді. қышқылды ортада th. ferrooxidans күкірттен өзге белгілі 
металл сульфидтерін, сондай-ақ бірқатар ауыспалы валенттілікке ие элементтерді, атап айтқанда 
Fe2+,Cu+,Sn2+,U4+ -ді температура 2-ден-40ºC аралығында, рН 1-5 ортасында тотықтыра алады [1, 5]. 

Тион бактерияларының ацидофильді топтарының тағы бір өкілі – Thiobacillus thiooxidans. Ол 
рН 0,5-5,0 деңгейнде, температура 5-40 ºC – аралығын құрайтын ортада қарапайым күкіртті, тио-
сульфат, сульфит, тетратионат, антимонит жəне сфалериттерді тотықтыруға қабілетті келеді 
(Waksman, Joffe,1922; Соколова, Каравайко, 1964) [6].  

Сонымен қатар автотрофты тион бактерияларының тағы танымал өкілдерінің бірі – Thioba-
cillus thioparus. Ол бейтарап жəне əлсіз сілтілі орталарында тіршілік ете алады. Th. thioparus 
күкіртті, тиосульфатты, политионатты жəне бірқатар сульфидты минералдарды тотықтыруға 
қабілетті келеді. Бұл бактерияның жұмыс істеу қарқындығына орта рН-і 5-тен-9,8 аралығы əсер 
етеді. Тион бактерияларының осы тобына анаэробты жағдайда күкірт немесе тиосульфатты тотық-
тыруда қуат көзі ретінде нитрат оттегісін пайдаланатын Thiobacillus denitrificans бактериялары да 
жатады [7]. 
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Thiobacillus organoparus – бұл микроағзаны бөліп алған Г.Е. Маркосян (1976). Ол рН ортасы 
1,5-5 деңгейін құрайтын ортада тек күкіртті ғана тотықтыра алады. Бұл бактериялардың ерекшелігі 
Leptospirillium ferrooxidans бактерияларының жəрдемімен бинарлы байланыста пиритті тотық-
тырады [8]. 

Thiobacillus intermedius – миксотрофты тион бактерияларына жатады. Ол тиосульфат, күкірт-
сутек жəне күкірттен өзге кейбір органикалық қосылыстарды да тотықтыру қабілетіне ие.  

Thiobacillus novellus бактериялары толықтай гетеротрофты алмаса алады. 
А2 Thiobacillusтардың миксотрофты түрлерінде автотрофты өсу тек тиосульфатта ғана 

байқалады, ал Thiobacillus perometabolis бактериялары автотрофты өсуге қабілетсіз келеді жəне 
тиосульфат пен күкіртті тек органикалық заттардың қатысында ғана тотықтыруға қабілетті.  

Сонымен сульфидты минералдарды, күкіртті жəне тотықпаған (закисное) темірді тион бакте-
рияларына жақын термофильды бактерияларда тотықтыруға қабілетті келеді. Олар тіпті орта тем-
пературасы жоғары болғанда, 50-55оС-ді жəне рН-1,5-2,2 деңгейін құрайтын орталарда жұмыс 
істеуге қабілетті. Оған 0,02% ашытқы экстрактісін немесе 0,01% цистеин қосу тотығу үрдісін 
жеделдетеді [1, 9, 10]. 

Кен орындарында Sulfobacillus тусына жататын термоацидофильды бактериялар кең таралған. 
Бұл микроағзалар, атап айтқанда Sulfobacillus thermosulfidooxidans, S.thermosulfidooxidans subsp. 
thermotolerans жəне S. thermosulfidooxidans subsp.asporogenes бактериялары күкіртті, тотықпаған 
темірді жəне сульфидты минералдарды аэробты жағдайда 0,01-0,1% ашытқы экстрактісі қаты-
сында 20-60 оС-ді температурада, ортаның рН0,9-3,0 деңгейі аралығында тотықтыруға қабілетті 
[11-15]. 

Sulfobacillus S.acidocaldarius (Brock e.a.,1976) туысына жататын микроағзалар 0,02% ашытқы 
экстрактісі бар ортада 80-85 оС температурада, рН-0,9-5,8 аралығында күкіртті тотықтырады. Тер-
малды көздерден бөлініп алынған S.brierley жəне S.solfataricus бактериялары орта температурасы 
45-75оС-та, рН деңгейі 1,5-2,0 құрайтын ортада темірді, күкіртті, сульфидты минералдарды 
ашытқы экстрактісі қатысында тотықтыра алады.  

Осыған орай, табиғаттағы əртүрлі субстраттардың биогенді тотығуы белсенді қышқылды 
ортада 2-80 оС-ді құрайтын температура аралығында кең көлемде жүреді. Осы жағдайда əртүрлі 
кен құрамындағы минералдар тотығуы, сонымен қатар тау жыныстарының таратылуы өте үлкен 
қарқындылықпен жүреді [16-18]. 

Қорғасын-мырышты кен құрамында таралған микроағзалар П.Т. Малахова, Э.В. Коваленко 
(1969 ж., 1970 ж., 1974 ж.) мен П.Т. Малахова, А.П. Зыкова (1972), Э.В. Коваленко зерттеулерінен 
(1983 ж.) Өзбекстан аумағында кездесетін кен орындарындағы қорғасын - мырышты кен құрамы-
ның микрофлоралық құрамына зерттеулер жүргізген. Олардың зерттеу нəтижелері көрсеткендей 
қорғасын-мырышты кен құрамының микроценозын əртүрлі микроағзалар топтасы құраған. Зерт-
теушілер микрофлораның құрамын анықтап қана қоймай, оларға физика-химиялық фактордың 
əсерін де қатар зерттеген [19-23]. 

Кен орнының экологиялық жағдайы автотрофты жəне гетеротрофты микроағзалардың кеңінен 
таралуына қолайлы болып келген. Қорғасын-мырышты кен құрамының микроағзалық құрамын 
ацидофобты тион бактериялары, гетеротрофтар, нитрофицирлеуші бактериялар, сульфатредицир-
леуші микрооағзалар құраған. Кургашинкан кен орнынан алғаш рет споротузуші ацидофильді 
бактерия S. Thermosulfidooxidans subsp. nov. thermotolerans бактериялары бөлініп алынған, олардың 
ашытқы экстрактісіндегі Fe2+ темірді тотықтыру қабілеті 0,01-0,1%-ды құраған, (ортаның қышқыл-
дылық дəрежесі рН 2,5-2,7, температурада 38-42 °С Коваленко, Малахова, 1980 ж.). Зерттеу нəти-
желері көрсеткендей, кен құрамындағы микроағзалардың табиғи популяциясының сапалық жəне 
сандық құрамы ылғалдылық, температура жəне кеннің минералдық құрамына байланысты екен-
дігін айтқан [24, 25].  

1968 ж. бастап Қазақстанның қорғасын – мырышты кен орындарына микробиологиялық 
зерттеулер жүргізіле бастады (Абдрашитова жəне т.б. 1972 ж.; Стуканов, 1978 ж.; Стуканов жəне 
т.б., 1978). 1974 ж. тион бактерияларының таралу көрсеткіші зерттелді. Тион бактерияларының 8 
шақты түрін қоректік орталарға егіп, нəтижесінде 7 түрі анықталған. Thiobacillus ferrooxidans, 
T.thiooxidans, T.thioparus, T. denitrificans бактерияларының 1 мл-дағы саны 106-не дейінгі жиілікте 
кездесіп отырған. Ал органикалық заттардың қатысында дамитын тион бактерияларының ішінен           
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Т. intermedius, Т.novellus, Т.perometabolis кен құрамы мен қатар шахта суларында болатыны 
анықталған, 1 мл-дегі клеткалар саны 5-тен -103 аралығында болған [26, 27].  

Саңырауқұлақтардың шахта суларының 1 мл-гі колониялар саны 0- 27 -ге дейін колониялар 
өскен (ал 1 г. кен құрамында 13-350 колониялар болған, ал 1 г. кен құрамындағы актиноми-
цеттердің саны 0-3-тен 674 колонияларға дейін өссе, ал 1 мл шахта суларындағы колониялардың 
саны – 0-3тен 133-ке дейін болған. 

Сонымен қатар, жүргізілген зерттеулер сымамалардың барлығънан дерлік131азоттың жеңіл 
ерігіш формалары аммиак, нитрит (нитрат түрінде анықталған, аммонийлы азот 2,85-1,32 Г/л [13]. 

Основные сокровища полиметаллических руд находятся в Восточном и Южном Казахстане. 
На территории Центрального Казахстана известно около 1700 месторождений и рудопроявлений 
меди, 650 – свинца и цинка.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ АЦИДОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ,  
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОЛИМЕТАЛЛОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена биотехнология получения сульфидов металлов, основанных на 

чистых культурах и консорциумах ацидофильных сульфатредуцирующих бактерий, идентифицированных и 
охарактеризованных методами микробиологии, биохимии и метагеномики. Состав и филогенетическое раз-
нообразие анализируемых микробных сообществ осадочных отложений хвостохранилищ горнодобывающих 
предприятий будут охарактеризованы высокопроизводительным секвенированием фрагментов генов 16S ри-
босомной РНК и суммарного метагенома, по результатам которого будут идентифицированы штаммы, 
способные осуществлять сульфатредукцию, и охарактеризован их метаболический потенциал. На основе 
данных о метаболическом потенциале, идентифицированных молекулярными методами штаммов из осадоч-
ных отложений хвостохранилищ горнодобывающих предприятий, будут выделены чистые культуры суль-
фатредуцирующих бактерий, сохраняющих сульфидогенную активность в условиях периодического воздей-
ствия кислорода, постоянно высоких величин окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и зна-
чениями рН не выше 3, а также содержанием ионов металлов в паровых водах не ниже 0,5 г/л. Штаммы-
продуценты должны обеспечивать образование сульфидов металлов при концентрациях кислорода в газовой 
фазе не менее 0,02% и обладать относительной устойчивостью к продуктам неполного восстановления 
кислорода за счет наличия в клетках ферментов антиокислительной защиты, а также обеспечивать образо-
вание сульфидов металлов при начальных значениях рН, не превышающих 3,0. Осаждение сульфидов метал-
лов новыми изолятами и/или консорциумами штаммов микроорганизмов должно происходить в растворах, 
содержащих ионы тяжелых металлов, что позволит разработать принципиально новый одностадийный 
процесс биотехнологического извлечения металлов из отходов горнодобывающей промышленности. 

Ключевые слова: сульфатредуцирующие бактерии, ацидофилы, сульфиды металлов, устойчивость к 
металлам, микроорганизмы, аэротолерантность, метагеномика, отходы сульфидных руд.  
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