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Показана эффективность использования микробиологических методов для 
очистки окружающей среды от токсичного нефтепродукта толуола. Из нефтеза-
грязненных сточных вод был выделен и идентифицирован бактериальный штамм 
P.aeruginosa ДС-2, который, обладая специфическими ферментами окисления толуо-
ла, осуществлял биодеградацию толуола до нетоксичных соединений. Установлено, 
что деструкция толуола осуществляется двумя путями, прямого гидроксилирования 
ароматического кольца через образование 3-метилкатехола и последовательного 
окисления метильного фрагмента с образованием интермедиата – бензойной кисло-
ты. Образуемые при метаболизме толуола соединения не токсичны для окружающей 
среды. В результате полученных данных было рекомендовано использование штамма 
Pseudomonas aeruginosa ДС-26, способного осуществлять полную деградацию толу-
ола, для биохимической очистки сточных вод ряда нефтехимических производств, 
где в качестве загрязнителя встречается вышеуказанное соединение.
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Мақалада қоршаған ортаны уытты толуол майынан тазалаудың микробиологиялық 
әдістерінің тиімділігі көрсетілген. Мұнаймен ластанған ағынды сулардан эксперименттік 
зерттеулер барысында толуолды тотықсыздандыруға арналған ерекше ферменттерге, 
биогенді толуолды токсинді емес қосылыстарға арналған, P. eruginosa DS-2 бактериялы 
штамы бөлінді және анықталды. Толуолді жою екі жолмен жүзеге асырылды, яғни ароматты 
сақинаны 3-метил катехолды қалыптастыру арқылы тікелей гидроксилдеу және метил 
фрагментінің дәйекті тотығуы арқылы аралық-бензой қышқылын. Толуолді метаболизмін-
де пайда болған қосылыстар қоршаған орта үшін улы емес болып табылады. Алынған 
мәліметтердің нәтижесінде жоғарыда аталған қосылыс ластаушы зат ретінде табылған 
бірқатар мұнай-химия өндірістерінің ағынды суларын биохимиялық тазарту үшін толуолды 
толық бұзуға қабілетті штамм Pseudomonas aeruginosa DS-26 қолдану ұсынылды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай өнімдері, толуол, микробиологиялық әдіс, микроорганизмдер, 
қоршаған ортаны тазарту, жою (деструкция), толуол, қоршаған орта.
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The efficiency of using microbiological methods for cleaning the environment from toxic toluene 
oil is shown. From the oil-contaminated wastewater, a bacterial strain of P. aeruginosa DS-2 was 
isolated and identified, having specific toluene oxidation enzymes, biodegradable toluene to non-toxic 
compounds. It was found that the toluene destruction is carried out in two ways, direct hydroxylation 
of the aromatic ring through the formation of 3-methyl catechol and sequential oxidation of the 
methyl fragment to form an intermediate – benzoic acid. The compounds formed in the metabolism 
of toluene are not toxic to the environment. As a result of the data obtained, it was recommended 
to use the strain Pseudomonas aeruginosa DS-26, capable of complete toluene degradation, for 
the biochemical treatment of wastewater from a number of petrochemical industries, where the 
above compound is found as a contaminant. 
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