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Кіріспе

Сәлем! Біз Ұлттық Чунг Ченг университеті атынан шығып жатқан 
iGEM командасымыз, ҰЧЧ_Тайвань!

iGEM Сайысы деген не?

Халықаралық генетикалық инженерлік машина (iGEM) -
бұл жыл сайын әлем бойынша өткізілетін, синтетикалық
биологияға арналған жарыс. iGEM 2003 жылы Массачусетс
технологиялық институтында (MIT) тәуелсіз оқу курсы ретінде
басталды. Бұл сайыс студенттерге әлемде орын алған маңызды
мәселелерді шешу арқылы синтетикалық биология әлеміне жол
ашады. CCU_Taiwan (ҰЧЧ_Тайвань) өзінің алғашқы тобын 2017
жылы құрды. 2021 жылғы топ жан-жақты көп салалы топ, себебі
бұл топ 5 түрлі колледждегі 7 кафедраның 26 студентінен құралған.
Түрлі саладағы студенттер арасындағы динамикалық
ынтымақтастық, шығармашылық, жаңашылдық пен шешімдер
жасауға ықпал жасайды. Биылғы жылы біздің жобамыздың
мақсаты - бірнеше антибиотиктерге төзімді бактерия
«Супербактерия» (“Superbugs”) мәселесін шешу үшін
антимикробты киім әзірлеу.

Да Ши Е (Da Shi Ye) мен ҰЧЧ_Тайвань (CCU_Taiwan) 
арасындағы байланыс

Да Ши Е (Da Shi Ye / 大士爺) - Тайваньдағы
Минсиунгтағы жергілікті құдайлардың бірі, онда Ұлттық Чун Чунг
Университеті (National Chung Cheng University, CCU) орналасқан.

Аңызға сүйенсек, Қытайдың ай күнтізбесі бойынша шілде
айында Минхсиунның айналасында елестер жылап, жарақаттар
тудырған және адамдарды қорқытқан. Да Ши Е көк бетімен, өткір
азу тістерімен келіп, аузынан от шашқан кезде, аруақтар бірден
тұрғындардың мазасын алуын тоқтататын. Да Ши Е-нің аңызы
біздің ата-бабаларымыздың қүрделі ортаға бейімделу
барысындағы қиыншылықтарды көрсетіп қана қоймай, сонымен
қатар Тайваньдықтардың осы «жақсы бауырларға» (аруақтарды
атауға арналған жаргон) достығын білдіре түседі.

CCU_Taiwan бұл кітапта басты кейіпкеріміз Да Ши Е-нің
бейнесі мен рухын біріктіреді.

Біздің өнімдегі MVP (минимальды қолданысқа жарайтын өнім) 
- антимикробты пептидтер (АМП)

Антибиотиктерге төзімділіктің артуы мен жаңа
эффективті антибиотиктердің жетіспеушілігі қарсаңында, бізге
оның орнын алмастыратын жаңа және тиімді қоспа/дәрі қажет.
Антимикробты пептидтер (АМП) бактерияларды жойып, оларды
антибиотиктерге жақсы балама етеді және дәріге деген төзімділік
ықтималдығын төмендетеді. Антибиотиктердің қолдану аясын
азайту да медицина саласына оң әсер әкелуі мүмкін.

Da Shi Ye-нің мәдени тарихын және АМП-тің қалай
жұмыс істейтінін көру үшін кітабымызға бірге үңілейік!



Кейіпкерлерді Таныстыру

Аударған: Меруерт Бижанова, Жандос Егізбай

Сәлем, біз iGEM NU_Kazakhstan 2021 тобымыз! Біздің топ
Назарбаев Университеті студенттерінен құралып, iGEM
жарысында Орталық Азиядан, Қазақстанның атынан шыққан
жалғыз топ және бұл жарысқа 2013-ші жылдан бері қатысып
келеді. Осы жылы біздің жоба шикі мұнайдың
электроферментативті ремедиациясы үшін Pseudomonas putida-
дағы никотинамидадениндинуклеотид және рамнолипид
биосинтезіне арналған қос экспрессия жүйесін зерттеуге арналады.
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Димаш
Анасының сүйікті ұлы. Тағам 
дайындағанды ұнататын 
дарынды бала. Өскенде, 
аспазшы болуды армандайды.

Анасы
Керемет аспаз. Ол түрлі 
рецептілермен тағам пісіріп 
көргенді ұнатады.
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Бак бала
Қарапайым бактериялардың 
бірі. Дегенмен де, егер 
уақытында одан сақ 
болмасаңыз, кейін 
қиындықтар тудыруы мүмкін.

Баки мырза
Дәрілерге төзімді бактерия.
Антибиотиктерді орынсыз 
қолдану оны керісінше күшейте 
түседі. Олар өте жағымсыз және 
оларды жеңу қиын.

Супермикроб
Өте қауіпті микроорганизм түрі.
Сақ болыңыз! Оны кез келген 
дәрі жеңе бермейді.

Лейко
Лейкоцитті ақ қан жасушасы 
деп те атайды. Ағзаның 
ауыруын болдырмайтын 
майдандағы жауынгер.

Антонио
Антибиотиктің бір түрі.
Жараның тез жазылуына 
көмектесетін жақсы көмекші.

Анти-Микроб
Анти-микробты пептид 
(AMП). Батыр, адам 
денсаулығының сақшысы.
Барлық микробтарды жоқ етіп, 
түбегейлі жояды.
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Туыстық Диаграмма

даму

даму

жеңілу
түбегейлі 

жою
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"Димаш, сен келдің бе?! Барып қолыңды жу да, 
маған кешкі ас әзірлеуге көмектес," - деді анасы.

Әрине. Қазір!
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Димаш пен анасы бірге тамақ дайындап, керемет уақыт өткізіп жатыр.
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Дегенмен Димаш ыстық сорпаны тексеріп жатқанда, кенеттен ол оны төгіп алады.

"АААЙ! Ауырып тұр!!!", 
- деп жылайды Димаш. 



7 8         

"Димаш, барлығы дұрыс па? Қане, қай жеріңді күйдіріп 
алдың?", - деп сұрайды анасы. "Тезірек! Салқын суға сал!"

Анасы бірден қарапайым әдістермен Димаштың 
күйігін емдеуге кірісті.
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Соның өзінде бактериялар Димаштың 
күйігі үстінде көбейе бастапты...
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"Біз бұл жерде жаңа үйлер сала аламыз," - деп қанаттандырды Бак 
бала, "қанекей, мұнда супермаркет, анда кафе салайық ..."
“Көмекке көбірек шақырыңдар!" - деп бұйырды Бак бала.
Бактериялар белсенді түрде өздерінің патшалығын соға бастады.
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Лейко басып кірушілерді байқап, шабуылды 
тоқтату үшін бірден әскерін жинады.

Бірнеше шайқастардан кейін, 
Лейко Бак баланы мүлде тоқтата алмады.
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"Шегінеміз! Біз ұтылып жатырмыз!"
- деп жылай бастады Лейко.
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Дәл сол мезетте антибиотиктермен толған 
тікұшақ жетіп келеді.

"Бактериялардың саны тым артып кетіпті,"
- дейді Антонио. 
"Біз бұны реттейміз!"
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Тіпті Антонио мен оның әскері көмектессе 
де, барлық бактерияларды тоқтату мүмкін 
болмады.
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"Антонио," - деп шақырды Баки мырза, "біз әлі де ораламыз!"
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Дәріге төзімді бактериялар тек тірі қалып қана қоймай, олар тіпті дамып, өркендей бастады.

"Мен он антибиотиктерді бір өзім жеңетін деңгейде
боламын" - деп жылады Баки мырза.

Антибиотиктер басымдықтан айырылуда. 
Дәріге төзімді бактериялар одан әрі 
мықты болуда.
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Уақыт өте келе бактериялар күшейе түсті. Димаштың күйігі ушыға бастады.
"Біз жеңілмейміз!" - деп айқайлады Супермикроб.
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Жағдай ушыға түскенде, Анти-Микроб - батыр -
ғажайып сәуле шашып, кенеттен пайда болды.
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"Көмектің кешігуі, көмек келмейді деген сөз ЕМЕС," - деп айтты Анти-
Микроб. Анти-Микроб шайқас алаңындағы жағдайды бірден өзгертті.

“Кімдер мыналар?” 
- деп жылады Супермикроб.
"Олар өте мықты екен!"
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Супермикробтар Анти-Микробқа берілді.

"Біз жеңілісімізді мойындаймыз!" - деп жылады 
Супермикроб. "Бірақ есіңде болсын, егер назар 
аударуды қойсаң біз қайтып ораламыз!"

Супермикробтар соңғы сөзін айтып болғаннан 
соң, үшті-күйлі жоқ болып кетті.
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Димаштың жарақаты жазылып келеді. Анти-
Микроб отанын тағы бір рет қорғай алды.



Димаш тамақ дайындап жатқан кезде қолын 
байқаусыз күйдіріп алады. Бактериялар өз 
аумағын Димаштың күйдіріп алған жарақат 

аймағына дейін кеңейте бастайды. Лейко мен 
Антонионың көмегі бактериялардың шабуылын 

басу үшін жеткіліксіз еді. Амалсыздықтан, 
бактериялар тобы бәрін жұтып жатқан кезде 
олар жәй ғана сыртынан бақылап тұрады...


