
Лекция 1.
Кіріспе. Биоқорғаныс, биоқауіпсіздік және биоэтика туралы 

түсінік. 

Зертханалық қауіпсіздік: микробты биотехнологияның
қағидаттары мен практикасы

пәнінен



«Биотехнология» термині әртүрлі өнімдер мен энергия көздерін алу үші тірі

организмдерді қолдану.

Дегенменде ұзақ жылдар бойы биотехнологияны көбінесе тек қана

микробиологиялық процестер ретінде қабылдады. Жоғарыда келтірілген дәстүрлі

биотехнология өнеркәсіптік өндіріспен бірлесіп қатар жүреді. Сонымен қоса ХХ

ғасырдың 2-ші жартысында өнеркәсіптің ең ірі саласы – микробиологиялық

салалар қалыптасты. Микробиологиялық өндіріс орындарында арнайы

сұрыпталған бактериялардың, ашытқылардың көмегімен әртүрлі

фармацевтикалық препараттар, өсімдікті қорғауға арналған заттар,

биотыңайтқыштар және т.б тағам өнімдері мен шикізаттар өндіріледі.



Арнайы қоректік орталарда өсімдіктердің жеке бөлініп алған

клеткалары мен ұлпаларын өсірудің тиімді әдістері жасалды.

Нәтижесінде өсімдіктерге, микроорганизмдерге қолданылатын

технологиялар мен селекция әдістері пайдаланыла бастады.

Олардың ішінде өнеркәсіптік деңгейде өсімдіктердің клеткасынан

әртүрлі фармацевтикалық препараттар өндірісін, тұқымдарын алу

шаруашылығына қажетті (микроклональды көбейту) өсімдіктердің

патогені жоқ генотиптерін in vitro жағдайында көбейту әдістерін,

протопластарды қосу жолымен соматикалық гибридизация,

клеткалық селекцияны ерекше айтуға болады. Бұл әдістердің

көпшілігі биотехнологияның келесі кезеңдерінің қарқынды

дамуына өз үлестерін қосты



Соңғы жылдары биотехнологияның қарқынды дамуына молекулалық биология мен

генетика саласында ашылған жаңалықтарда өз үлесін қосты. Тұқым қуалайтын

материалды (ДНҚ) бөліп алу, оны зерттеу (идентификация) белгілі бір гендерді

кодтайтын жүйелер, клеткадан тыс жүргізілетін манипуляция көмегімен оның жаңа

комбинацияларын жасау, осы жаңа генетикалық құрылымдарды тірі организмдерге

салу арқылы дәстүрлі селекция көмегімен таңдап ала алмайтын өсімдіктердің

пайдалы қасиеттері бар жаңа сорттары мен жануарлардың жаңа тұқымдарын, және

микроорганизмдердің штамдарын алу әдістері жасалды.

Емі жоқ ауруларды емдеуге қабілетті, тиімділігі жоғары жаңа дәрілік препараттар 

жасалды. 

Қазіргі кезде гербицидтерге, вирустарға, зиянкес жәндіктерге, ортаның қолайсыз

жағдайларына (суыққа, ыстыққа, құрғақшылыққа, тұзға) төзімді, сапалық

сипаттамалары жақсартылған (белоктар, көмірсулық, өсімдік майы құрамы

жақсартылған) ауылшаруашылық дақылдарының трансгенді сорттары егіс

алқаптарының едәуір көп мөлшерінде өсірілуде. Бұндай өсімдік сорттарынан

дайындалған азық-түлік өнімдері көптеген мемлекеттердің дүкендерінің

сөрелерінен көруге болады.



Биотехнологиялық өнімдер мен процестерді қолдану салалары.

№ Шаруашылық салалары өнімдер
1 Медицина және

фармацевтика

Антибиотиктер, микробтық дәрілік препаратар, ас-қорыту

жолдарының ферменттері, (протеиназа және т.б) витаминдер

(В12, В2, β-каротин, рибофлавин) полисахаридтер (декстран,

липополисахарид, хитин және т.б) спирттер (этанол),

органикалық қышқылдар (лимон, фумар, сүт, глюкан және т.б.)

пробиотиктер, вакциналар, хитозан, стероидты гормондарды

алудағы биотрансформациялау процестер, поли β-оксибутарат,

биологиялық белсенді қоспалар.
Өсімдік шаруашылығы Энтомопатогенді препараттар, бактериялық тыңайтқыштар,

органикалық қышқылдар (пропионқышқылы), антибиотиктер,

гербицидтер және т.б.
Ауылшаруашылығы мен

ветеринария

Антибитиктер (биовиттер, бацитрацин және т.б) витаминдер

(В12, В2, D2,β-каротин), органикалық қышқылдар (пропион

қышқылы), ферменттер (протосубтилин), белокты-витаминді

концентраттар, пробиотиктер, амин қышқылдары, вакциналар,

биоглобулиндер, биостимуляторлар



Тағам өнеркәсібі Антибиотиктер (субтилин, низин), витаминдер (β-каротин),

амин қышқылдары (лизин, глутамин қышқылы), ферменттер

(амилаза, инвертаза, лактаза және т.б), органикалық

қышқылдар (лимон, фумар, глюкан, сүт қышқылдары және

т.б.), жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтардың биомассасы, ББҚ
Текстилді және тері

өенркәсібі

Ферменттер (липазалар, протеазалар және т.б) органикалық

қышқылдар (лимон, фумар және т.б)
Мұнай және газ өндіру

өнеркәсібі

Полисахаридтер (ксантан және т.б.), беткі-белсенді заттар

Металлургиялық

өнеркәсіп

Полисахаридттер, липидтер (фосфолипидтер, триаглицеридтер)

Экология Мұнаймен ластанған топырақтардың, сулардың

биоремедиациясына арналған биопрепараттар, органикалық

қалдықтарды биокомпостирлеу, қалдық сулар мен газды

қалдықтарды тазалау
Химия өнеркәсібі Химиялық процестердің белгілі бір кезеңдерін

биотрансформациялау (мысалы, аскорбин қышқылын,

кортикостероидтарды және т.б алу кезінде), акрилонитрилден

акриламидті алуда



Биотехнологияның нысандары болып әртүрлі топтарға жататын организмдер

болады: эукариоттар, прокариоттар, археялар, вирустар сонымен қатар

культуралардың бірлестіктері мен биоценоздары. Биотехнологиялық өндірістерде:

бактериялар, саңырауқұлақтар, бір клеткалы балдырлар, қарапайымдылар, вирустар,

өсімдіктер мен жануарлардың клеткалары мен ұлпалары, сонымен қоса,

организмдердің эндо- және экзоөнімдері (белоктар, ферменттер, нуклеин

қышқылдары, амин қышқылдары, липидтер, простагландиндер және т.б)

пайдаланылады.

Солардың ішінде қазіргі кезде бактериялар, актиномицеттер, саңырауқұлақтар мен

ашытқылар едәуір кең қолданылады.

Биотехнологиялық процестерде бактериялардың әртүрлі систематикалық және

физиологиялық топтарының өкілдері кең ауқымда қолданылады: грам теріс, грам оң,

автотрофты, хемотрофты, аэробты, анаэробты.



Бактериялардың метаболизмдері эукариоттармен салыстырғанда алуантүрлі болып келеді.

Бактериялар катаболиттік процестерінде электрон доноры ретінде органикалық та бейорганикалықта

қосылыстарды пайдаланады.

Гетеротрофты бактериялар әртүрлі органикалық қосылыстарды: метан, қарапайым спиртерді,

органикалық қышқылдарды, көмірсутектерді, көмірсуларды, полисахаридтерді, ароматты және

полиароматты қосылыстарды сіңіреді. Олар атмосферадағы оттегі бар болсада (аэробты), оттегі

болмасада (анаэробты) тіршілік ете береді, температураның, рН мәнінің және осмос қысымының кең

ауқымында.

Бактериялар әртүрлі эндо- және экзо өнімдерді түзуге қабілетті. Эндогенді өнімдерге белоктар,

нуклеин қышқылдары, витаминдер, ферменттер мен коферменттер, липидтер, токсиндер және т.б

жатқызады. Экзогенді өнімдерге – антибиотиктер, гидролитикалық ферменттер, органикалық

қышқылдар, токсиндер, витаминдер және т.б.

Бактериялардың жоғары жылдамдықпен өсуі мен белокты түзуі, әртүрлі органикалық қосылыстарды

сіңіруге және оларды трансформациялауға, адам өмірі үшін маңызды көптеген экзогенді өнімдерді

түзуге қабілеттелігі, сонымен қоса бактериялардың геномының өзгеру мүмкіндігі олардың

биотехнологияда әртүрлі мақсатта кең ауқымда қолдануға болатын өнімдерді алуға болатындығын

көрсетті.



Биологиялық нысандармен байланысты жүзеге асатын процестерді қолданудағы

биотехнологияның ерекшелігін «биологиялық фактордың» көзі болатын тірі және

инактивирленген клеткалар мен организмдер және олардың синтезі мен матаболизм

өнімдері бар биоаэрозолдар және қалдық сулар биотехнологиялық өндірістердегі

техногенді факторлар болып табылады. Осы аталған биологиялық факторлар

адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға кері әсер етуін технологияны жасау,

кәсіпорынды жоспарлау кезінде де және оны қолдану кезінде де шешіп отыру қажет.



Соңғы жылдары геномды технология қарқынды дамып келеді. 21 ғасыр геномды кезеңнің

басталғандығын көрсетеді.

Молекулалық биологиядағы жаңа әдістер реципиент-организмге кез-келген донор-организмнің

генін беруге мүмкіндік бар екендігін анықтады. Нәтижесінде реципиент микроорганизмге бір

немесе бірнеше маңызды белгілерді беруге болады, сонымен қоса сол реципиент

микроорганизмдер бұрыннан бар белгіні алып тастауға немесе ары қарай модификациялауға

мүмкішіліктер ашылуы алынатын өнімнің спектрін ұлғайтты.

Осыған ұқсас кең ауқымда жүргізілген зерттеулер геентикалық модифицирленген

микроорганизмдерді (ГММ) жасаудың ғылыми негіздері мен практикалық тұрғыда пайдалануға

болатындығын дәлелдеді. Басқа бөтен гендерді енгізу арқылы ДНҚ өзгерту табиғи жағдайда кең

таралған және олар конъюгация, трансдукция және трансформация процестерімен тығыз

байланыста. Конъюгация процесі кезінде плазмидалар маңызды ролді атқарады. Трансдукция

процесінде бактериофагтар клетканы жаңа генетикалық ақпаратпен – хромосомалық генмен және

плазмидалармен байытады. Табиғаттағы генетикалық алмасу факторы ретінде трансформация

процесі де маңызды орын алады.



«Биоэтика» терминін ең алғаш рет Ван Ренселлер Поттер өзінің «Биоэтика: болшаққа көпір» (1974 ж)

қолданысқа енгізді. Алғашқы кезде биоэтикалық мәселелерді жасанды жолмен түсік жасау,

медициналық қызмет ету, мүшелерді трансплантациялауға және т.б қатысты болды. Ары қарай

биоэтикалық мәселелер адамдар мен жануарларға қатысты болды. Бұл 1979 жылы АҚШ мен Англияда

«Биоэтика энциклопедиясы» кітабында көрініс берді. Бірақ едәуір нақты қарастыру ХХ ғасырдың 90

жылдары медициналық биотехнологияның адамды және оның мүшелерін клондауда көрініс берді.

Яғни ғылыми-техникалық өнімдерді өндірушілер мен түрлі саяси топтардың бәсекелестікте моральды-

этикалық мәселелерді қателеспей шешу арқылы жүзеге асыру қажет.

Биоэтика мәселелеріне қазіргі кезде медициналық биотехнологияның дамуына байланысты өте өзекті

болып тұр. Оған ең алдымен адам мүшелерін және адамның өзін клондаудағы эмбрионның бағана

(стволовые клетки) клеткаларын қолдану туралы мәселені алға тартуға болады. Сонымен қатар қазіргі

таңда кең таралған мәселе ол микроорганизмдердің әртүрлі қауіпті штамдарының негізінде жасалған

биологиялық қару.



Биотехнологиядағы өнімдердің биоқауіпсіздігі мен этикасына қажетті заңдар.

Сонымен биотехнологияның қарқынды дамуына байланысты жасалынған өнімдердің

биоқауіпсіздігі мен этикасына қажетті заңдарды жасаудың маңызы зор.

Қазіргі кезде барлық мемлекеттерде қазіргі заманғы биотехнология үшін нормативті-

құқықтық базасын құрайтын мемлекеттік зағдар мен актілер қабылданған. Олардың

көпшілігі БҰҰ, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарында, ЮНЕСКО

құжаттарында бекітілген халықаралық талаптар мен ережелерге сай .

Қазіргі кезде мынадай құжаттар қабылданған:

1. Адам геномы және адам құқығы бойынша жалпыға ортақ декларация –

биологиялық алуантүрлілік туралы Конвенция;

2. Адам құқығы және биомедицина бойынша Конвенция;

3. Биология мен медицинаның жетістіктерін қолданудағы адамның мәртебесі мен

құқығын қорғау Ковенциясы.



Биоалуантүрлілік туралы Халықаралық Конвенция 1992 жылы 13 маусымда Рио-де-Жанейрода қабылданған. Бұл

конвенцияда ГМО қолдану мен өндіруде тірі организмдерді қолдануда тиісті сақтық шараларын пайдалануды

айтады. Бірақ әр мемлекет бұл заңнамаларды әртүрлі қабылдайды. Мысалы АҚШ да трансгенді өнімдердің

қауіпсіздігін анықтайтын арнайы бір ерекше заңдар жоқ. Олар үшін барлық тағам өнімдеріне арналған жалпы заң

(«Тағам өнімдері мен косметикалық препараттар» туралы заң бар).

ГМО өнімдерді өндіруде ең бір қатал заңдардың бірі 1990 жылы 23 сәуірде қабылданған Европалық Кеңес пен

Парламенттің Дерективтері. Бұнда ГМО өндіргенде қоршаған ортаға, адамдарға қауіпсіздігі, өзгертілген

организмнің табиғатының сипаттамасы, тасымалданған гендердің бірізділілігін түрі мен шығу тегінің

сипаттамасы, тасымалдану әдістері нақты көсетілуі қажет. Яғни бұл құжатта өндіруші мен тұтынушіның да

құқығы қорғалу қарастырылған.

Алиментарус Кодексінің зерттеу тобы ГМО өнімдердің әртүрлі жастағы (бала, аяғы ауыр әйелдерге, емізетін

аналарға, кәрі кісілерге, қант диабетімен ауыратын пациенттерге және т.б) тұтынушылардың метаболиттік

ерекшеліктерін есепке ала отырып медико-биологиялық қауіпсіздігі қосымша бағалануы көрсетілуі қажет деп

санайды.




