
Лекция 1-2
Кіріспе. Ашытқылар мен микромицеттердің биотехнологиялық 

өндірістегі маңыздылығы 

Қазіргі замандағы биотехнологиядағы ашытқылар мен микромицеттер

Микроорганизмдерді қолдануға негізделген заманауи биотехнологиялық процестерде ақуыз және 

биологиялық белсенді заттар, ашытқы, мицелиалды саңырауқұлақтар, бактериялар мен микроскопиялық 

балдырлар өндірушілері қолданылады. 

Экономикалық және экологиялық тұрғыдан ашытқы ақуыз бен биологиялық белсенді заттарды (ББЗ) белсенді 

өндірушілер болып табылады. Олардың артықшылығы, ең алдымен, «жылдам өндіруге қабілеттіліігінде», 

өйткені ашытқыны көп қиындықсыз өсіруге болады өндірістік ортада.

Ашытқы өсудің жоғары жылдамдығымен, бөгде микрофлораға төзімділігімен сипатталады, көптеген қорек 

көздерін сіңіруге қабілетті, дақылдық сұйықтықтан оңай бөлінеді және ауаны споралармен ластамайды. 

Ашытқы жасушаларында 25% дейін құрғақ зат болады. Ашытқы биомассасының ең құнды құрамдас бөлігі -

аминқышқылдарының құрамы бойынша жарма дәндерінің ақуызынан асып түсетін және сүт пен балық ұны 

ақуыздарынан аз ғана болатын белок.



Ашытқы ақуызының биологиялық негізгі құндылығы болып олардың маңызды

аминқышқылдарының едәуір көп мөлшерінің болуы. Дәрумендердің құрамы

бойынша ашытқы барлық ақуызды, оның ішінде балық ұнынан асып түседі.

Сонымен қатар, ашытқы жасушаларында микроэлементтер мен майдың едәуір

мөлшері бар, оларда қанықпаған май қышқылдары басым.

Сиырларға жемдік ашытқысын беру кезінде сүттілік пен сүттегі май мөлшері

жоғарылайды, ал жүнді аңдарда жүннің сапасы жақсарады. Гидролитикалық

ферменттері бар және оған қабілетті ашытқы

полисахаридтерде олардың гидролизінсіз өсуге қабілетті. Мұндай ашытқыны

қолдану құрамында полисахарид бар қалдықтардың гидролизінің қымбат кезеңі

қажет етпейді. Бұндай табиғи целлюлозаны ыдыратуға қабілетті ашытқылар қазіргі

кезде кең ауқымда іздестіріліп жатыр. Целлюлаза ашытқының бірнеше түрінде

кездеседі, атап айтқанда Trichosporon pullulans. Алайда, бұл ферменттердің

белсенділігі төмен болғандықтан және қазіргі кезде оларды кең ауқымда

өнеркәсіптік деңгейде қолдануға мүмкіншіліктер жоқ.
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Ашытқы синтезделген биологиялық өнімдер

Соңғы он жылдықтарда ашытқы қолданылатын биотехнологиялық

процестердің тізімі едәуір өсті. Ашытқыны қолдану перспективалары да әр

түрлі: әр түрлі дамуда, патенттерде ашытқы синтезделген биоөнімдердің 200-

ден астам түрлері туралы айтылады. Қазіргі уақытта ашытқы әртүрлі ферменттік

препараттарды, органикалық қышқылдарды, полисахаридтерді, көп атомды

спирттерді, дәрумендер мен витаминдердік қоспаларды алу үшін

қолданылады.



Ашытқыны ақуыздың негізгі көзі ретінде қолдану

Қарқынды мал шаруашылығы жағдайында жемді ақуызбен және маңызды

аминқышқылдармен байыту үшін микробтық биомассаны пайдалану

болашақтың маңызды мәселелерінің бірі болып табылады, өйткені адамзат

өзін дәстүрлі әдістермен тамақпен қамтамасыз ете алмайтындай қарқынды

көбейіп келеді. Микроорганизмдерді өсіру климаттық және ауа-райы

жағдайларына байланысты емес, егілген алқаптарды қажет етпейді және

автоматтандыруға мүмкіндік береді. Ашытқы - ақуызды азықтық қоспалар

алуға арналған микроорганизмдердің жетістігі мол топтарының бірі. Кейбір

ашытқы штамдарының жасушаларында ақуыз мөлшері құрғақ салмақтың

жартысынан 2/3 дейін боолады, маңызды амин қышқылдарының үлесі 10%

дейін құрайды (лизинге бай соя ақуыздарында ол 6% -дан аспайды)



Этанол өндірісі

Этанол химиялық синтезде көпшілікті синтездеуге арналған бастапқы қосылыс

ретінде кеңінен қолданылады еріткіш, экстрагент, антифриз және т.б. сияқты

заттар, мүмкін, этанол ішкі жану қозғалтқыштарында отын ретінде үлкен

болашаққа ие: этанол бензинге қарағанда таза отын. Этанолды кез-келгенінен

ашытқымен ашытылатын көмірсулардың көзінен алуға болатыны белгілі.

Потенциалды өндірушілердің алуан түрлілігі болып келеді, соның ішінде

ашытқылардың 200-ден астам түрі глюкозаны ашытуға қабілетті.



Ашытқыларды және оларды өңдеу өнімдерін жануарларды азықтандыру үшін қолдану

Мал және құс өнімдерінің заманауи өндірісі азық рационына ерекше назар аударады. Өсімдіктер мен

жануарлардан алынатын азықтарда маңызды қоректік заттардың мөлшері жеткіліксіз. Сондықтан, қазіргі уақытта

ауылшаруашылық кәсіпорындары үшін белоктық-витаминдік-минералды қоспа ретінде азықтық ашытқының рөлі

ерекше маңызға ие.

Мал шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнында шығындардың 65-70% жем-шөпке жұмсалады, сондықтан

өндірісті қарқындатуда жануарлардың жеткілікті қоректенуі және оларды дұрыс тамақтандыруды ұйымдастыру

жетекші рөл атқарады.

Жануарлардың тіршілік әрекеті организмдегі ақуыздың пайда болуымен және ыдырауымен тығыз байланысты.

Ақуыз - негізгі қоректік заттардың бірі. Бір жағынан, бұл метаболизм процестерінің қажетті компоненті, ал екінші

жағынан, дене ақуыздары мен өнімдерінің (сүт, жүн, жұмыртқа және т.б.) түзілуінің ізашары. Өз денесінің

ақуызын синтездеу үшін жануар тағамға қажетті ақуызды алуы керек.

Маңызды аминқышқылдары метаболизмде маңызды рөл атқарады. Лизин мата ақуыздарының синтезі үшін

қолданылады. Гистидин гемоглобин мен эритроциттердің түзілуіне, тирозин - тироксин мен адреналиннің

түзілуіне қажет. Цистин инсулинді белсендіреді. Метионин май алмасуына, триптофан - қан плазмасы

ақуыздарының жаңаруына қатысады. Жануарлардың қоректенуінде ең маңыздысы метионин, триптофан және

лизин. Бұл аминқышқылдарының құрамын бірінші кезекте жануарларға берілетін тамақ рационын дайындау

кезінде бақылау керек.



Медицинада қолдану

Кептірілген сыра ашытқысы дәрі-дәрмектер мен биологиялық белсенді

қоспаларды (БАА) өндіру үшін қолданылады.

Гефефитин есірткісі жалпы сергітетін дәрі ретінде шығарылды. Сұйық сыра

ашытқысы дәстүрлі түрде аллергиялық аурулары бар әлсіреген адамдарға

тағайындалды.

Saccharomyces boulardii негізінде асқазан-ішек жолдарының флорасын

қолдайтын және қалпына келтіретін бірқатар препараттар бар. S. boulardii

балалардағы жедел диарея симптомдарын жояды, Clostridium difficile

реинфекциясының алдын алады, ішектің тітіркенетін синдромы бар

науқастарда ішек бұлшықеттерінің жиырылу жиілігін төмендетеді, диареяның

әр түрлі түрлерінің қаупін азайтады.



Модельдік объект ретінде қолдану

Эукариоттардың цитологиясы, биохимиясы және генетикасы туралы көптеген

мәліметтер алғаш Saccharomyces туысының ашытқыларынан алынған. Бұл әсіресе

митохондриялық биогенезге қатысты: ашытқы гликолиз арқылы тіршілік ете алатын

және митохондрия геномындағы мутация нәтижесінде өлмейтін бірнеше

организмдердің бірі болып шықты, бұл олардың қалыпты дамуына кедергі

келтіреді. Генетикалық зерттеулер үшін ашытқының қысқа өмірлік циклі және

жылдамдық қабілеті өте сирек кездесетін құбылыстарды зерттеуге мүмкіндік

беретін олардың жеке адамдары мен ұрпақтарын алу.

Қазіргі уақытта ашытқы приондарын зерттеу қарқынды жүргізілуде, өйткені олар

құрылымы бойынша бұрын табылған сүтқоректілер приондарына ұқсас. Дегенмен,

ашытқы приондары адамдар үшін мүлдем қауіпсіз және оларды зерттеу әлдеқайда

жеңіл.



Мұнаймен ластанған ортаны тазалауда

Су мен топырақты мұнайдан тазарту әдістерінің ішінде мұнай мен мұнай

өнімдерін сіңіруге қабілетті спецификалық микроорганизмдерді қолдануға

негізделген биологиялық әдіс ерекше орын алады. Мыңнан астам

микроорганизмдер әр түрлі класстардағы көмірсутектерді

ассимиляциялайтыны белгілі. Олардың ішіндегі ең өнімдісі - Candida

тұқымдасының ашытқысының дақылдары, олар үшін мұнай парафиндері

көмірсутектердің көзі болып табылады. Олар жоғары ақуызды және

витаминдік құрамы бар биомассаның жоғары өнімділігін береді.



Патогенді ашытқылар

Ашытқының кейбір түрлері факультативті және шартты ауру қоздырғыш болып

табылады, иммундық жүйесі әлсіз адамдарда ауру тудырады. Қазіргі уақытта

клиникалық маңызы бар ашытқылардың 9 туысы (36 түрі) бар, олардың

кейбіреулері аллергиялық аурулардың дамуына қатысады.

Ашытқы аллергендерімен байланысты ең көп таралған аллергиялық аурулар

бронх демікпесі және атопиялық дерматит болып табылады. Бұл аурулардың

дамуына липофильді емес Candida, Saccharomyces және Malassezia туыстарының

ашытқыларының қатысуы сипатталған. Адамның шырышты қабатынан және

теріден бөлінетін Candida тұқымдасының ашытқысы атопиялық генезис аурулары

бар адамдарда тез арада жоғары сезімталдықты тудыруы мүмкін екендігі

анықталды. Бронх демікпесі (BA) бар науқастардың 29–86% -ында Candida albicans

жасушалық компоненттері себепті маңызды аллергендер болып табылады.



Сатылымдағы «Құрғақ ашытқы» деп аталатын коммерциялық өнімдерді жасауда

қолданылады

Мұндай ашытқылардың құрамында тек жасушалар ғана емес микроорганизмдер,

сонымен қатар минералды қоспалар, кейбір ферменттер болады.

Ашытқылар тағам өнімдернің бұзылуына да әсер етеді . Ашытқылар рН төмен

ортада (5,5 және одан да төмен), әсіресе көмірсулар, органикалық қышқылдар

және басқа да оңай қолданылатын органикалық көміртектің басқада көздерінің

қатысында өсе алады. Олар мицелиальды саңырауқұлақтар енді өсе алмайтын 5-10

Сo температурада жақсы дамиды.



Микромицеттер

Микроскопиялық саңырауқұлақтар - бактериялар мен актиномицеттерден күрделі

құрылымымен ерекшеленетін микроорганизмдер тобының бірі. Микромицеттер табиғатта өте

кең таралған; олардың негізгі тіршілік ету ортасы - топырақ. Олар мицелий түзіп, қоректік

субстраттың бетіне жайылып, ішінара өседі.

Вегетативті типтің (мицелийдің) құрылымына, жыныссыз және жыныстық жолмен көбею

тәсілдеріне, мембраналардың химиялық құрамына, қоршаған ортаға әсеріне және басқа

белгілерге сүйене отырып, саңырауқұлақтар бірнеше кластарға бөлінеді, бірақ олардың ішіндегі

ең атақтысы - көгеру.

Саңырауқұлақтардың таралуы мен тіршілік әрекеті әр түрлі экожүйелерде мол ұсынылған,

олардың әртүрлі функцияларды атқаруына мүмкіндік беретін жалпы биологиялық заңдармен

анықталады. Экожүйелердегі саңырауқұлақтардың негізгі қызметі - органикалық заттардың

ыдырауы. Микоризальды саңырауқұлақтардың симбиоздағы рөлі маңызды ағаш және

шөптесін жоғары сатыдағы өсімдіктер. Су өсімдіктерін қоспағанда, жоғары сатыдағы

өсімдіктердің барлығында дерлік микориза болады



Aspergillus niger саңырауқұлақтарының штамдары қантты заттардан лимон қышқылын алу үшін

қолданылады, Botrytis cinerea штамдары («асыл шірік») кейбір шараптардың жетілуіне қатысады (шерри),

«Пенициллин» препараты пеницилден, көгерудің басқа түрлерінен алынады («асыл» деп аталады) зең »)

сырдың ерекше түрлерін жасау үшін қолданылады (Рокфор, Камемберт). Кейбір қалыптар өнімділікті

айтарлықтай төмендете отырып, кері әсер етуі мүмкін ауыл шаруашылығы жануарларының денсаулығы.

Саңырауқұлақтар астық қорын зақымдайды. Кейде тамақ саңырауқұлақ метаболиттерінің уыттылығына

байланысты қолдануға жарамсыз болып қалады.

Әртүрлі қоректік орталарда өскен микромицеттердің колониялары


