
ГЕНДІК ИНЖЕНЕРЛІК МИКРООРГАНИЗМДЕРДІҢ ШТАМДАРЫ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚАҒИДАТТАРЫ. 

• Гендік инженерлік организмдердің адам денсаулығы мен

қоршаған ортаға көрсететін қолайсыз әсерлерінің қауіптілігін

бағалау.

• Гендік инженерлік штамдарды қолдану салаларындағы

қолайсыз салдарларының тәуекелділігінің негізгі принциптері

мен әдіснамасы.



Биотехнология – биология ғылымының қарқынды дамып жатқан бір
саласы. Қазіргі уақытта әлемде антибиотиктер, аминқышқылдары, ферменттер
және басқа да биологиялық белсенді заттар шығаратын 3000-нан астам
компания құрылды.

Микроорганизмдер (бактериялар, ашытқылар және микроскопиялық
мицелиалды саңырауқұлақтар) микробтық биотехнологияның негізгі
өнеркәсіптік объектілері.

Себебі, микроорганизмдердің өсу жылдамдығы жоғары, арзан қоректік
ортада өсе алады және жоғары жылдамдықпен және тиімділікпен өтетін бір
ізділікпен өтетін метаболизмге ие.

Мысалы, Escherichia coli жасушаларындағы көміртекті субстраттың
жасушалық биомассаның көміртегіне айналуы 70% құрайды. Осының барлығы
әр түрлі биологиялық белсенді заттарды өндіруде микроорганизмдер
жасушаларын пайдалану үшін алдын ала маңызды болжамдар береді.
Дегенмен, жасушаның метаболизмі қатаң және нақты реттелуге бейім.

Микроорганизмдер жасушаның өсуі мен бөлінуі үшін қажетті біріншілік
метаболиттерді өте көп мөлшерде синтездейді.



Егер бізге қызығушылық туғызатын метаболиттердің биосинтезі
мен оның реттелуі белгілі болса, бұл мәселені шешу айтарлықтай
жеңілдетіледі, бұл продуценттің геномын қажетті мутациялармен
қанықтыру арқылы осы синтездің белгілі бір кезеңдерін қайта реттеу үшін
қажетті тәсілдерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

Микроорганизмдердің өнеркәсіптік штаммдарын алу ұзақ уақыт
генге индукцияланған мутацияларды енгізуге және ең жақсы нұсқаларды
іріктеуге негізделді. Бұл әдіс өте көп және ұзақ уақыт алуы мүмкін.
Алайда, оны пайдалану метаболит өнімінің айтарлықтай өсуіне әкеледі.



Өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап генетикалық инженерия әдістерін

пайдалана отырып, әртүрлі биологиялық белсенді заттардың продуценттері

штаммдарын мақсатты құрастыру басталды. Алғашқы өнімдер Escherichia coli

штамдарының жасушалары негізінде құрастырылды.

1977-1979 жылдары осы бактериялардың негізінде соматостатин, инсулин

және адам өсу гормонының продуценттері жасалды. Қазіргі уақытта

продуценттің гендік инженерлік штамдарын құрастыратын микроорганизмдер

ауқымы айтарлықтай кеңейді.

Продуценттер селекциясы объектісі ретінде эукариоттармен

салыстырғанда микроорганизмдердің негізгі артықшылығы - генетикалық

аппаратты ұйымдастыру неғұрлым қарапайым болуында. Сондықтан өсімдіктер

мен жануарлар жасушаларына гендерді клондау оларды микробты жасушаларда

алғашқы клондау негізінде жүзеге асырылады. Продуценттерді қазіргі заманғы

селекция әдістері in vivo және in vitro генетикалық құрастыруға негізделеді.



In vivo генетикалық конструкциясы: тірі микробтық

жасушалар арасында генетикалық ақпаратпен алмасудың

әртүрлі: гибридизация, конъюгация, трансформация,

трансдукция, транспозонды мутагенез және протопластардың

бірігуі тәсілдерін пайдалана отырып, мутанттарды алуға және

бөліп алуға мүмкіндік береді.

In vitro генетикалық конструкциясы: ДНҚ жеке фрагменттерін

берілген қасиеттері бар рекомбинантты генетикалық

құрылымдарды алу үшін тірі жасушаға енгізуге негізделген.



Молекулалық генетиканың жетістіктері биотехнологияның

азық-түлік өнімдерін, жануарларға арналған азықтарды,

өсімдіктерден жақсы өнім алуда, фармакологиялық және

ветеринариялық препараттарды өндіру технологияларына елеулі

әсер етті.

Гендік инженерияның мүмкіншілігі адамның тамағына жарамды

өсімдіктердің, жануарлардың, микробтардың түрлері мен

сорттарының қалыптасуына ықпал ететін пайдалы мутациялардың

кездейсоқ жаңалықтары мақсатқа сай қасиеттерін алу үшін

организмнің геномының тура өзгеруіне бағытталуын қамтамасыз етті.



Генетикалық инженерия – бұл рекомбинантты РНҚ және ДНҚ
алудың әдістері мен технологияларының, организмдерден гендерді
бөлудің, гендермен манипуляцияларды жүзеге асырудың және оларды
басқа организмдерге енгізудің тәсілдерінің жиынтығы.

Генетикалық инженерия биотехнологияның – әр түрлі
мақсаттағы өнімдер мен процестерді жасау және түрлендіру үшін тірі
организмдердің немесе олардың туындыларының мүмкіндіктерін
барынша толық іске асыруға мүмкіндік беретін табиғи және инженерлік
ғылымдар интеграциясының құралы болып табылады.

Гендік инженерияның нақты бір белгілердің жиынтығы бар
генотиптердің өзгеріске ұшырайтын дәстүрлік селекциядан
айырмашылығы интеграция жолымен және оған гендерді соның ішінде
бөтен гендерді экспрессиялау арқылы организмнің геномын өзгертуге
мүмкіндік береді. Бұл ретте өндірістің биотехнологиялық әдістерді
пайдалану шығын деңгейінің төмендетілген өнеркәсіптік көлемдегі
ГММ-дан өнім алуға мүмкіндік береді



Гендік инженерияның көптеген анықтамалары бар. Кейбір

авторлардың пікірінше, жаңа технологияның мәнін келесідей көрсетуге

болады:

Генетикалық инженерия - бұл жасушадан тыс нуклеин

қышқылдарының молекулаларымен жүргізілетін манипуляциялар арқылы

генетикалық материалдың жаңа комбинацияларын алу технологиясы және

гендердің құрылған құрылымдарын тірі ағзаға көшіру нәтижесінде

олардың осы ағзада және оның ұрпақтарында қосылуы мен белсенділігіне

қол жеткізу.

Осы анықтамадан көрініп тұрғандай, ГӨО құру процесін бірнеше

кезеңге бөлуге болады:



Бірінші кезеңде басқа организмге салынатын, сонымен қоса реттеуші элементтері

(оларсыз ешқандай ген өзінің функциясын атқара алмайды) сәйкес келетін жеке гендерді

(ДНҚ мен РНҚ ның сәкейс фрагменті) бөліп алу және идентификациялау жатады. Кейде

гендер немесе олардың бөліктері жасанды синтезделеді. Содан кейін бұл гендер мен

реттеуші элементтер бір-бірімен таза химиялық әдістердің (рекомбинантты ДНК

технологиясы немесе гендік инженерия) көмегімен белгілі бір тәртіппен біріктіріледі. Яғни,

барлық аталған манипуляциялар организмнен тыс, in vitro (пробиркада) жүргізеді.

Нәтижесінде құрамында бір немесе бірнеше гендер (дәлірек айтқанда, протеиндердің

аминқышқылдарының — ген өнімдерінің тізбегін кодтайтын ДНҚ фрагменттері), сондай-ақ

оларды организмдерге тасымалдағаннан кейін осы гендердің (трансгендердің) белсенділігін

қамтамасыз ететін барлық қажетті реттеуші элементтер бар генетикалық құрылым алынады.

Мұндай генетикалық құрылымдар клондауға арналған векторды ДНҚ-мен қосады.

Вектор ретінде көбінесе көптеген бактериялардың клеткаларында бар плазмидтер - шағын

сақиналы ДНҚ молекулалары қолданылады.

«Клондаушы вектор - кірістірілген ДНК» конструкциясын құру тірі организмдерде

трансгендерді тиімді тасымалдау және белсенділігі (репликация және трансляциялау) үшін

қажет.



Келесі кезең — трансгендерді жеке тірі жасушаларға көшіру

(трансформация процесі немесе оны соңғы уақытта "генетикалық

түрлендірулер" деп атауға болады), онда олар репликациялануы

және трансформацияланған жасушаларды бөлу кезінде пайда

болған еншілес жасушаларға берілуі мүмкін. Егер барлық

сипатталған процедуралар қалыпты өткен жағдайда, өсіру кезінде

бір трансформацияланған жасушадан жасанды генетикалық

құрылымнан тұратын көптеген жасушалар пайда болады және бұл

ретте трансгендердің протеиндері - өнімдері пайда болады.



Организм үшін жаңа протеиндердің биосинтезі оның жаңа селекциялық

белгісі, мысалы гербицидтерге, антибиотиктерге төзімділігі, зиянкестер

жәндіктерге және т. б. төзімділігі көрініс беру үшін негіз болып табылады.

Бір жасушалы организмдер үшін генетикалық модификация процесі,

әдетте, оларға рекомбинантты плазмидаларды енгізумен және кейіннен

трансформацияланған жасушаларды іріктеумен аяқталады. Тек

жекелеген жағдайларда трансформанттардың тұрақтылығы неғұрлым

жоғары болуы үшін трансгендердің бактериялық хромосомаға қосылуына

қол жеткізіледі.



ГЕНЕТИКАЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ БОЛАШАҚТА БІЗГЕ НЕ БЕРЕДІ ЖӘНЕ

БЕРЕ АЛАДЫ

Жоғарыда көрсетілгендей, гендік-инженерлік организмдерді алу

технологиясы дәстүрлі селекция мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтуге

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оның арқасында әдеттегі селекция

арқылы алуға болмайтын ағзаларды алуға болады. Ол бұрын іс жүзінде

шешілмейтін деп саналған аурулармен, аштықпен күрес мәселелерін

нақты шешеді.



Еуроодақ елдеріндегі ГМО қауіпсіздігін 

бақылаудың нормативтік-құқықтық негіздері

Жаңа технологияларды дамыту кезінде іске асыру және басқару

алгоритмі сөзсіз қалыптасуы тиіс. Ең алдымен реттеуші тетіктер –

нормативтік база құрылуы тиіс. ГМО пайдалану кезінде биоқауіпсіздіктің

заңнамалық негіздері алғаш рет 1992 жылы БҰҰ конференциясында

қабылданған Рио-де-Жанейр декларациясында жасалды. Бұл декларацияда

нормативтік базаны құру негізіне зиян мен қауіпсіздік туралы қандай да бір

субъективті нанымдарды болдырмау үшін алдын ала сақтық қағидаты

алынды.



Сақтық шараларын қабылдау қағидаты - бұл қоршаған ортаға

антропогендік әсерлердің белгісіздігіне негізделген тәсілдердің бірі. Мұндай

тәсіл әлеуетті және болашақ залалды есепке алу қажеттілігін алдыңғы

жоспарға ұсынады және болжамдау әдістерінің бірі, әлі болмаған тәуекел

қолайсыз оқиғаларға әсер етудің алдын алу шарасы болып табылады. Сақтық

шараларын қабылдау қағидаты құқықтық мәртебеге ие, өйткені ол көптеген

халықаралық заңнамалық актілерде тұжырымдалған және пайдаланылады.

БҰҰ-ның қоршаған орта және даму жөніндегі конференциясында 1992

жылы қабылданған Рио-де-Жанейр декларациясының 15-ші принципін дәл

осындай тұрғыда қарау керек. Онда: "Мемлекеттің қоршаған ортасын қорғау

мақсатында, өз мүмкіндіктеріне сәйкес сақтық шараларын қабылдау қағидаты

кеңінен қолданылады. Елеулі немесе қайтымсыз зиян қаупі бар, бірақ

сонымен бірге қауіптің қауіптілік дәрежесі туралы ғылыми белгісіздік болған

жағдайларда – бұл қоршаған орта жағдайының нашарлауын алдын алу

жөніндегі тиімді шараларды қабылдауды кейінге қалдыру үшін себеп бола

алмайды.»



Осылайша, адам өмірінің әлеуметтік-экономикалық, саяси аспектілері

мен қауіпсіз қоршаған ортаны қамтамасыз ету арасындағы жаңа өзара

қарым-қатынастардың маңызды қағидаттары жарияланды. "Сақтық

шараларын қабылдау" принципі мынадай төрт элементті қамтиды:

• тәуекел,

• залал,

• ғылыми белгісіздік

• сараланған мүмкіндіктер.

Тәуекел - бұл сақтық шараларын қабылдау принципінің анықтаушы

сипаттамасы. Тәуекел үлкен немесе аз дәрежеде зиян келтіруі мүмкін

болжамды ықтимал қауіп болып табылады.

Зиян - бұл белгілі бір қауіптілік деңгейінің сипаттамасы. Бұл деңгей

"күрделілік" және "қайтымсыз" сияқты ұғымдармен анықталады, соның

нәтижесінде залалды бағалауға, жоюға және өтеуге байланысты

қиындықтарға байланысты проблема жиі туындайды.



Ғылыми белгісіздік - бұл нақты мәселеге қатысты жағдайларды,

құбылыстар мен факторларды бір мағыналы ғылыми түсінудің болмауы.

Ғылыми белгісіздік "сақтық шараларын қабылдау" принципін қолдану және

оған құқықтық мәртебе беру үшін міндетті шарт болып саналады.

Сараланған мүмкіндіктер - бұл мемлекеттің даму деңгейіне

байланысты сақтық қағидатын мөлшерлес тәсілмен салыстыру мүмкіндігін

есепке алу. Бұл жағдайда мемлекеттің мүмкіндіктері - бағалау, тәуекелдердің

алдын алу және оларды жақсы басқару үшін қолда бар адами, қаржылық,

экономикалық және техникалық құралдардың жиынтығы.

Дамудың әртүрлі деңгейлеріндегі мемлекеттерге "сақтық шараларын

қабылдау" қағидатын қолдану бойынша мүмкіндіктер деңгейінің әртүрлі

болуы салдарынан бірдей талаптар қоюға болмайды.



Қазіргі уақытта БҰҰ құжаттарында "сақтық шараларын қабылдау" қағидаты:

- қоршаған орта жағдайына зиян келтірудің елеулі қаупі бар жерлерде түзету

шараларын қабылдауды білдіретін тәсіл, тіпті егер оның пайда болуы нақты

дәлелденбесе де;

- адам денсаулығын қорғау және қоршаған ортаны қорғау бойынша шамадан тыс

шаралар қабылдауға байланысты қателердің антропогендік әсерлерге қарсы

тұрудың болжамды қабілетінің жоғарылауына қарағанда тезірек жасалуы үшін

қажетті шарт;

- адам денсаулығына және қоршаған орта жағдайына зиян келтіру қаупінен

аулақ болу үшін барлық іс-шараларды жасау міндеттемесі;

– қандай да бір қызметті жүзеге асырғысы келетін адамға қайта қою тетігі, бұл

қызметтің ешкімге зиян келтірмейтіндігін дәлелдеу ауыртпалығы;

- ғылыми белгісіздіктер аясында адам үшін қауіп пен қоршаған ортаның

бұзылуын болдырмау мақсатында мемлекеттер ынтымақтастығының қажеттілігін

білдіретін тұжырымдама



Жоғарыда аталған қағидаттар бойынша жаңа технологияларды пайдалану

саласындағы барлық әлемдік заңнама құрылуда. Ол барлық жерде

тәуелсіз ғылыми сараптама – тәуекелдерді бағалауда құрылады. Егер

тәуекелдерді ғылыми бағалаудан кейін ықтимал қауіпті қатерлердің басым

болуы туралы шешім қабылданса, осы технологияны қолдануға тыйым

салынады. Егер ғылыми көзқарас деңгейінде бұл қауіпсіз болып табылса,

жаңа технология іске асырылуға деген шешім қабылданады.



Сақтық қағидатының екінші құрамдас бөлігі кері байланысы бар

тұрақты тіркеу мониторингі болып табылады.

ГМО бақылау саласындағы сарапшылар қандай да бір жағымсыз

көріністер пайда болған жағдайда технологияны пайдалану туралы

шешімді қарауды немесе қайта қарауды тез арада қамтамасыз ету үшін

адамның пайдалануына рұқсат етілген ағза мен одан алынған өнімдердің

тағдырын бақылауға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тиіс.

Әлемге әскери уландырғыш заттар мен биологиялық қару және

т. б. "сыйлаған" физика, химия және микробиология жетістіктері мысал

бола алады. Бұл жағдайда қоғамды жаңа биотехнологияларды әдейі

алдын ала қолданудан қорғауды қамтамасыз ету өте маңызды болып

табылады.



Гендік инженерлік микроорганизмдерді биотехнологияның әртүрлі

саласында кең қолданысқа ие:

• Медицина қызметіндегі гендік-инженерлік микроорганизмдер

• Ауыл шаруашылығында гендік-инженерлік микроорганизмдерді

пайдалану

• Тамақ өнеркәсібіндегі гендік-инженерлік түрлендірілген

микроорганизмдер

• Қоршаған ортаны қорғау мақсатында қолданылатын гендік

инженерлік микроорганизмдер


