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Кээ бир металлдардын бактерициддик касиети, 

алардын ичинде жездин касиети байыркы убактан 

бери белгилүү. Кыргызстанда мөмө-жемиш бактары-

нын көптөгөн козу карындык жана бактериялдык ил-

деттери кеңири таралган. Алардын ичинен дүйнө жүзү 

боюнча коркунучтуу болгон карантиндик илдет бакте-

риялдык күйүк илдети саналат. Илдет козгогуч бакте-

рия – Erwinia amylovora. Экономикалык жактан көп 

жоготууларга алып келген илдет козгогучка каршы 

бүгүнкү күндө препараттар жокко эсе. Бул изилдөөдө 

бактериялык күйүк илдетинин козгогучуна каршы ар 

кандай ыкма жана ар кандай чөйрөдө синтезделген 

жез (Cu) нанобѳлүкчѳсүнүн антибактериялык касиети 

изилденди. Мындан сырткары нанобѳлүкчѳлѳрдүн фи-

тотоксиндүүлүгү аныкталды. Лабораториялык таж-

рыйбалардан жогорку активдүүлүк кѳрсѳткѳн нанобѳ-

лүкчѳлѳрдүн үлгүлѳрү талаа шартындагы сыноолорго 

даярдалууда. Изилдѳѳнүн жыйынтыгында жогорку на-

тыйжа кѳрсѳткѳн нанобѳлүкчѳлѳрдүн үлгүлѳрү тан-

далды.  

Негизги сөздөр: нанобөлүкчө, штамм, бактерия-

лык күйүк, биологиялык активдүүлүк, синтездѳѳ, фи-

тотоксиндүүлүк.  

В Кыргызстане широко распространены грибные 

и бактериальные болезни плодовых деревьев. Среди них 

бактериальный ожог – который является возбудите-

лем Erwinia amylovora, одним из наиболее вредоносных 

заболеваний. В данный момент нет эффективных пре-

паратов. С появлением технологий получения материа-

лов с наноразмерными величинами возник интерес к 

изучению свойств металлов в нанодисперсном диапазо-

не. Это связано с тем, что наноструктурные мате-

риалы обладают «квантовыми размерными эффекта-

ми». В связи с этим мы исследовали антибактериаль-

ные свойства наночастиц на основе меди (Cu) синтези-

рованные разными методами. Кроме этого, определено 

фитотоксичность наночастиц меди. В результате ис-

следований подобраны наиболее эффективные концен-

трации наночастиц против возбудителя бактериаль-

ного ожога.  

Ключевые слова:  наночастица, штамм, бакте-

риальный ожог, биологическая активность, синтез, 

фитотоксичность. 

In Kyrgyzstan are widespread fungal and bacterial 

diseases of fruit trees. Among them, a bacterial fire blight  

is the causative agent of Erwinia amylovora, one of the 

most harmful diseases. With the advent of technologies for 

producing materials with nanoscale values, an interest has 

arisen in studying the properties of metals in the nanodis-

perse range. This is due to the fact that nanostructured 

materials have “quantum size effects”. In this study, were 

tested the antibacterial properties of nanoparticles based 

on copper (Cu) synthesized by different methods. In addi-
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tion is determined the phytotoxicity of copper nanoparticles.  

As a result of research, were selected the most effective 

concentrations of nanoparticles. 

Key words: nanoparticle, bacterial fire blight, biologi-

cal activity, strain, synthesis, phytotoxicity. 

Киришүү. Бактериялдык күйүк илдет коз-

гогучу - Erwinia amylovora (Burrill) алма, алму-

рут жана башка роза гүлдүүлѳр тукумуна кир-

ген ѳсүмдүктѳрдү жабыркаткан коркунучтуу ил-

дет болуп саналат. Бул илдет экономикалык жо-

готууга гана алып келбестен, ѳсүмдүктү толугу 

менен жок кылууга да алып келет [1].   

Нано бөлүкчө англис тилинен которгондо 

(англ. nanoparticle) - изоляцияланган катуу фаза-

дагы (колоиддик бөлүкчө, ультрадисперстик) 

объект. Өлчөмү 1 ден (класстер) 100 нм ге чей-

инки (субмикрондук бөлүкчө) майда бөлүкчө-

лөр. Нано бөлүкчөлөрдүн өзгөчө касиеттери 2-

30 нм ди түзѳт. Мисалы: 1 мм = 1000000 нм., 7 

микро литр = 7000 нм., ДНК = 2 нм, вирустун 

өлчөмү болжол менен =100 нм, бактериялар 

1000 нм (кээ бирлери ар кандай өлчөмдө болот), 

1-5 нм өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 1000 атомдон 

турат, 5-100 нм бөлүкчөлөр 103-108 даражадагы 

атомдордон турат. 1 нанометр - бир мертдин 

миллиардаган бөлүкчөлөрү. (1нм = 10-9м) [2].  

Илимде изилденгендей бир эле нерсени 

майда бөлүкчөлөргө чейин ажыратканда башка 

нерсе пайда болот жана ал нерсенин майда бө-

лүкчөлөрү ар башка функцияны аткарат. Кээ 

бир заттарды нанобөлүкчөлөргө чейин ажырат-

канда баштапкы формасына салыштырмалуу ка-

сиеттери жана башка нерселерге болгон таасири 

толугу менен өзгөрөт. Кээ бир заттар нано бө-

лүкчөгө ажыраганда ысыкты өткөрүүсү, энергия 

топтоосу, формасы, структурасы, башка заттар 

менен реакцияга кирүү жөндөмдүүлүгү жогору-

лайт. “Нано” термини илимге өзгөрүүлөрдү жа-

ратты. Кээ бир металлдардын бактерициддик 

касиети, алардын ичинде күмүштүн касиети 

байыркы убактан бери белгилүү. Күмүштөн жа-

салган препараттар XX кылымдын 40-жылдары 

медицинада жана ветеринарияда кенири колдо-

нулган. Антибиотиктердин, пестициддердин 

пайда болушу менен аларга болгон кызыгуу тө-

мөндөгөн. Анткен менен пестициддерди, анти-

биотиктерди колдонуунун негативдүү жактары 

абдан көп: антибиотикке туруктуу микроорга-

низмдердин штаммдарынын пайда болушу, мак-

роорганизмдерге зыяндуулугу, вирустарга таа-

сир бербегени. Ушул айтылгандардын баары ил-

дет козгогучтарга таасир этүү механизми өзгөчө 

айырмаланган антибактериялдык препараттар-

ды издеп табууну талап кылат. Бул жагдайда на-

нодисперстүү металлдар жана биметаллдар 

перспективдүү болууда [3]. Нанодисперстик ме-

таллдык системаны синтездөө, алардын касиет-

терин прогноздоо жаны жогорку биологиялык 

активдүү, эффективдүү касиетке ээ, медицинада 

жана айыл чарбасында колдонуу чоң мүмкүнчү-

лүктөргө жол ачат.   

Акыркы жылдары металлдардын нанобө-

лүкчөлөрүнүн уникалдуу касиетине б.а. алар-

дын антибактериалык, ошондой эле калыбына 

келтирүүчү касиетине көңүл бурулууда [3]. Ме-

таллдардын нанобөлүкчөлөрү бактериостатика-

лык жана бактериоциддик таасирин айкын көр-

сөткөн изилдөөлөр көбөйүүдө. Ошондуктан на-

нодисперстик металлдардын биологиялык ак-

тивдүүлүгү аларды алуу жолунан, формасынан 

жана физико-химиялык касиетинен көз каран-

дылыгын изилдөө актуалдуу маселелердин бири 

болуп саналат.  

Изилдөөнүн максаты: мөмө-жемиш бакта-

рынын бактериялдык күйүк илдетин чакырган 

Erwinia amylovora илдет козгогучуна каршы ме-

таллдардын нанобөлүкчөлөрүнүн таасирин 

изилдөө. 

Материалдар жана методдор. Изилдөөнүн 

объектиси болуп ар кандай чөйрөдө, ар башка 

жол менен синтезделген металлдардын (Cu) 

нанобөлүкчөсүнүн үлгүлөрү саналды. Алар 

Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясындагы, 

Химиялык технология нститутунун лаборато-

риясы тарабынан синтезделинип алынган.  

Изилдөөгө тест-организм катарында ϴсүм-

дүк коргоо бөлүмүнүн лабораториясында бѳлү-

нүп алынган Erwinia amylovora бактериясынын 

штаммдары (L-1, L-2, L-8, ZH-2) колдонулду. 

Лабораториялык шартта штаммдардын антаго-

нисттик активдүүлүгү чункур ыкмасы менен 

аныкталып, антибактериялык касиети жогору 

делген үлгүлѳрдүн айланасында пайда болгон 

лизис зонасы активдүү экендигин кѳрсѳттү. 

Жыйынтык. Күмүштүн жана жездин нано 

бөлүкчөлөрүнүн антибактериялык активдүүлү-
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гүн Erwinia amylovora илдет козгогучуна каршы 

аныктоонун жыйынтыгын айта турган болсок,  

1-сүрөттө көрүнүп тургандай Cu желатин (ней-

тралдуу  чөйрө); Cu желатин (аммиактуу чөй-

рө); Cu желатин (щелочтуу чөйрө) үлгүлөрүнүн  

антибактериялык активдүүлүгү текшерилген. 

Эң жогорку лизис зонасы Cu желатин эсептел-

ди, б.а. 8-10 ммди түзгөн. Ал эми Cu-1-Cu- 

H2O+жел.- ЭИД үлгү куюлган чуңкурчада эч 

кандай лизис зона байкалган эмес.  

 

 

а  

 

                                   б 

1-сүрөт. Бактериялдык күйүк  

(E. аmylovora) илдетине каршы жездин 

нанобөлүкчөлөрүнүн тийгизген таасири. 

 
 

1-таблица 

Ар кандай үлгүдөгү нанобөлүкчөлөрдүн 

бактериялдык илдеттерге карата колдонуудагы 

лизис зоналардын өлчөмдөрү 

Нанобөлүкчөлөрдүн 

үлгүлөрү 

Erwinia amylovora  

бактериясы 

I°- Cu- H2O – ЭИД 

I-1-5мг/мл 13мм 

I-2-1мг/мл 3мм 

I-3-0,5 мг/мл 1 мм 

I-4-0,1 мг/мл 1 мм 

II°-Cu - H2O жел.- ЭИД 

II-1-5мг/мл 10мм 

II-2-1мг/мл 5мм 

II-3-0,5 мг/мл 3мм 

II-4-0,1 мг/мл 1мпм 

III°-Cu- H2O 

III-1-5 мг/мл 12мм 

III-2-1 мг/мл 8мм 

III-3-0,5 мг/мл 6мм 

III-4-0,1 мг/мл 1мм 

V°-Cu- H2O-желатин 

V-1-5 мг/мл 11мм 

V-2-1мг/мл 8мм 

V-3-0,5 мг/мл 5мм 

V-4-0,1 мг/мл 0,5мм 

  

  Жездин Cu-H2O – ЭИД  нанобөлүкчөсүнүн 

бактерияга көрсөткөн активдүүлүгү 5мг/мл кон-

центрацияда 13 мм жетип, абдан жогорку анти-

бактериалдык касиетине ээ болду. Ушул кон-

центрациядагы Cu-H2O жана Cu-H2O-жел. Үлгү-

сүндө лизис зонасы 11-12мм ди түздү. Ошондой 

эле 1мг/мл концентрациясында дээрлик барды-

гында бирдей жыйынтыктарды берди. Cu-H2O 

0,5 мг/мл концентрациясында калган башка 

үлгүлүлөргө караганда активдүүлүк жогору бол-

гонун байкадык. Жыйынтыктап айта турган 

болсок, Cu-H2O – ЭИД жогорку концентрация-

сы жана Cu- H2O жана Cu- H2O-желатиндин 3 

түрдүү концентрациясы оң натыйжа берди.  

 Жездин нанобөлүкчөлөрү бактериялдык 

күйүк илдети менен контакт болгондо потаген-

дүүлүк кескин төмөндөйт жана бактерия клетка-

сын жашоо жөндөмдүүлүгүнөн ажыратып жа-

быркатуу касиетин тѳмѳндѳтѳт же  жок кылат 

деген жыйынтык чыгарууга болот.  
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а 

 

б 

 

в 

2-сүрөт. Ар кандай чөйрөдө синтезделген күмүштүн, 

жездин, никельдин бактериялдык күйүк илдетине 

каршы таасир этүүсү 

 

 

Бул изилдөөдө ар кандай ыкма менен, ар 

кандай чөйрөдө жана ар башка концентрация-

дагы күмүш менен жездин нанобөлүкчөлөрү 

мөмө-жемиш бактарынын бактериялдык күйүк 

илдетинин өнүгүүсүн натыйжалуу төмөндөтөрү 

аныкталды. Микроскоп алдынан караганыбызда 

Erwinia amylovora таякчалары майдаланып кет-

кен. Бул көрүнүштү бактерия өзүнүн нормалдуу 

ишмердүүлүгүн жоготту, б.а. бөлүнүү, көбөйүү 

процесстери бузулду деп айтууга болот. Ада-

бияттык булактарды ДНК структурасына, баш-

кача айтканда нуклеотиддеринин ичинен гуанин 

менен тиминге өтө терс таасири бар дешет. 

Ошондуктан ДНК чынжыры бузулуп клетка 

өлүмгө учурайт [5]. 

Нанобөлүкчөлөр бактерия клеткасынан бир 

канча нанометрге (нм) кичине болгондуктан 

клетканын ичине кирүүгө жөндөмдүү. Металл-

дардын нанобөлүкчөлөрү бактерия клеткасына 

кирип ар кандай таасир көрсөтөт: белоктордун 

синтезин бузат, ДНК нын эки эселенишин ток-

тотот, дем алуу каналдарына таасирин тийгизет 

ж.б. ушундай таасиринин натыйжасында бакте-

рия клеткалары андан ары көбөйүшү, бөлүнүшү, 

азыктанышы токтойт б.а өлүмгө учурайт.  
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