
Лекция 7.

Витаминдер мен ферменттер өндірісіндегі 

ашытқылар мен микромицеттер. 

Витаминдер дегеніміз - өте төмен концентрацияларында күшті және алуан түрлі биологиялық

әсер ететін төмен молекулалық салмағы бар органикалық заттар тобы.

Табиғатта витаминдер негізінен өсімдіктер мен микроорганизмдерден алынады. Кейбір

витаминдер (мысалы, кобаламиндер) тек микроорганизмдермен синтезделеді.

Витаминдердің көп бөлігін өндіруде химиялық синтез жетекші орынға ие болса да,

микробиологиялық әдістердің практикалық маңызы да зор.



Эргостерол мен В12 витамині микробиологиялық жолмен алынады. Сонымен қатар,

микроорганизмдер сорбиттағы сорбитолдың селективті тотықтырғыштары ретінде (С дәрумені

өндірісінде), сонымен қатар витамин концентраттарын (В2 дәрумені, каротиноидтар) алу үшін

қолданылады.

Жануарлардың қоректену рационында қолданылатын биотиннің микробиологиялық өндірісі жетістігі

зор. Қазіргі уақытта Батыста химиялық синтез нәтижесінде алынған биотин шошқаларға арналған

азықтың көп бөлігіне кіреді. Химиялық синтез нәтижесінде рацемиялық қоспасы түзіледі, ал

биологиялық белсенділікке микроорганизмдер синтездейтін витаминнің D-формасы ғана ие болады.

Әлемде 40 ірі дәрумендер өндірушілері бар. Олардың 18-і АҚШ-та, 8-і Жапонияда, 14-і Батыс

Еуропада. Дәрумендер өндірісіндегі жетекші орынды барлық дәрумендердің 50-70% шығаратын

швейцариялық Hoffman La Roche концерні алады.



Рибофлавин (В2 витамин).

Рибофлавинді табиғи өндірушілері - жоғары сатыдағы

өсімдіктер, ашытқы, мицелиальды саңырауқұлақтар мен

бактериялар.

Микроорганизмдердің көпшілігі бос рибофлавинді және

оның екі кофермент формасын - ФМН және ФАД түзеді.

Бұрынғы Кеңес Одағында Ресей Федерациясының жемдік

концентраты Eremothecium ashbyii саңырауқұлақтарын

қолдану арқылы алынады.



Инокулятты дайындау кезінде саңырауқұлақ келесі схема бойынша егу

жүргізеді:

1. пробиркадағы қиғаш агар ортаға егу;

2. сұйық ортаға егу;

3. колбаларда немесе бөтелкелерде өсіру;

4. инокуляторға егу.

Пробиркаларға арналған орталардың (1-нұсқасында) соя ұны, қызылша қант,

агар, рН 6,8 немесе (2-нұсқада) ашытқы сығындысы, пептон, глюкоза, агар, рН

6,8 бар. Өсіру уақыты 5-7 күн.

Колбалар мен бөтелкелерге арналған орта: (1-нұсқа) соя ұны, бұзау қант

немесе (2-нұсқада) пептон, қызылша қант, жүгері сығындысы, KH2P04, MgSO4,

күнбағыс майы бар. Өсу уақыты 48 сағат.



Инокулятордағы ортада жүгері сығындысы, қызылша қант, KH2P04, техникалық май бар.

Инокуляторда дақыл 21-26 сағ бойы өсіріледі, содан кейін құрамында келесі заттар бар қоректік

ортада жүгері ұны, соя ұны, жүгері сығындысы, қызылша қант, KH2PO4, CaCO3, NaCl және

техникалық майы бар ферментаторға ауыстырылады. Орташа араластырғышта 120-122 °С

температурада бір сағат зарарсыздандырылады.

Ферментерда өсіру жасуша лизисі басталғанға дейін және споралар пайда болғанға дейін жүргізіледі

(оны микроскопиялық жолмен анықталады). Өсіру температурасы 28-30 ° C, ферментердағы ауа

қысымы (1-2) 104 Па, ауа шығыны 1 литр культуралық сұйықтыққа минутына 1,5-2,0 л құрайды.

Рибофлавинді сұйықтық шығымы шамамен 1200 мкг / мл құрайды.

Рибофлавиннің жемдік препаратын алу үшін, культуралық сұйықтық вакуумда буланып, құрғақ

заттың 30-40% құрайды. Сироп шашыратқыш кептіргіште кептіріледі, құрғақ қабыршақ

ұнтақтағышқа дейін ұнтақталғанға дейін дейін ұнтақталады.



Эргостерин

Эргостерол - майда еритін D2 витамині мен D2 витаминімен

байытылған жемшөп препараттарын өндіруге арналған алғашқы өнім.

Д витаминдерінің тобына байланысты қосылыстар жатады, олардың

ішіндегі ең маңыздылары антирахиттік әсер ететін D2 және D3

дәрумендері. D2 дәрумені (эргокальциферол) эргостеролдың

ультракүлгін сәулесімен өңдеу жолымен, D3 дәрумені

(холекальциферол) 7-дегидрохолестеролдан түзіледі. Адамдар мен

жануарларда бұл қосылыстар кальций мен фосфордың тағамнан сіңуін

және олардың сүйек тініне түсуін реттейді.



Стеролдардың ең көп мөлшерін Saccharomyces carlsbergensis штамдары

синтездейді. Sacch. carlsbergensis биомассасы құрамында 10% -дан астам

эргостерол болуы мүмкін.

Эргостеролды ашытқы арқылы синтездеудің маңызды шарты - жақсы аэрация

беріп отыру.

Ашытқы арқылы стеролдардың биосинтезі үшін ортада көп мөлшерде көмірсулар

мен азоттың болуы маңызды. Ақуызға бай ашытқыларда стеролдар аз болады. Бұл

мәліметтер негізінен наубайхананың ашытқысына қатысты.

Candida ашытқысын қолданған жағдайда ортадағы C / N жоғары мөлшері

эргостеролға қарағанда липидтердің жиналуына әкеледі.



N-алкандарды қолданатын ашытқы үшін соңғысы көмірсуларға қарағанда эргостерол синтезі

үшін көміртектің жақсы көзі болып табылады. Наубайхана ашытқысы үшін ацетат стерол

биосинтезі үшін жақсы көміртек көзі болып табылады.

Дәрумендер, ең алдымен пантотен қышқылы стеролдардың ашытқы арқылы түзілуіне әсер

етеді.

Ашытқы рентгендік сәулеленуге ұшырағанда эргостерол мөлшері 2-3 есе артады.

Стерол синтезі ашытқының өсуімен байланысты емес. Стеролдардың құрамы дақылдың

белсенді өсіп, ескіруімен жоғарылайды және стерол түзілуі ашытқының өсуі тоқтағаннан

кейін де жалғасады.



Каротиноидтар - табиғи пигменттердің ең көп және кең таралған тобы.

Оларды жоғары сатыдағы өсімдіктер, балдырлар, фототрофты

бактериялар және бірқатар хемотрофиялық бактериялар түзеді. Сонымен

қатар, кейбір мицелиальды саңырауқұлақтар мен ашытқылар

каротиноидтарды синтездейді.

Каротиноид молекулалары сегіз изопрен қалдықтарынан тұрады.

Каротиноидтардың басқа табиғи қосылыстардан бір айырмашылығы -

құрамында конъюгацияланған қос байланыс бар хромофордың болуы.

Қазіргі уақытта 500-ден астам каротиноидтардың химиялық құрылымы

зерттелген.

Физико-химиялық зерттеу әдістерін жетілдірудің арқасында бізге белгілі

пигменттер саны үнемі артып келеді.



Каротиноидтардың бастапқы ізашары (предшественнигі) β-каротин:

Табиғи объектілерден каротиноидтарды алудың дәстүрлі әдістері биомассаны

салқындату кезінде гомогенизациялаудан тұрады (процесс көбінесе қараңғыда

антиоксиданттардың қатысуымен жүреді), ацетон немесе метанол сияқты еріткіштер

пигменттерді полярлы бөліп алады. Содан кейін каротиноидтар полярлы емес

еріткіштерге - гексанға немесе мұнай эфиріне айналады. Жеке пигменттер

адсорбенттің жұқа қабатында (силикагель, алюминий) хроматография әдісімен

алынады. Егер каротиноидтар ақуыздармен байланысқан болса, онда оларды алу

үшін жуғыш заттар қолданылады.



Көптеген эукариоттық микроорганизмдерде каротиноидтардың түзілуі бірқатар метаболизм

процестерінің морфологиясы мен қарқындылығының өзгеруіне байланысты. Саңырауқұлақтарда

каротиноидтардың синтезі жасуша қабырғаларының қалыңдауымен және цитоплазмада

негізінен бейтарап липидтерден тұратын көптеген қосындылардың пайда болуымен жүреді.

Морфологиялық өзгерістер практикалық қызығушылық тудырады, өйткені олар

саңырауқұлақтар дақылының интенсивті каротин түзілу сатысында екендігінің нақты көрсеткіші

ретінде қызмет етеді.

Каротиноидтардың мицелиальды саңырауқұлақтарда, ашытқыларда және бірқатар

бактерияларда қарқынды синтезделуіне ықпал ететін азоттың ең қолайлы көзі - кейбір

аминқышқылдары (аспарагин, лейцин, глицин және т.б.) болып табылады.

Ашытқы мен актиномицеттерде аммоний азотының қатысуымен каротиноидтардың едәуір

мөлшері түзіледі.Темір мен марганецтің бейорганикалық элементтерінен каротиноидтардың

синтезделуін ынталандырады, калий бұл процесті тежейді. Каротин түзілуі бірқатар

микроорганизмдерде ортаға витаминдер қосу арқылы, атап айтқанда тиамин мен рибофлавин

болған кезде айтарлықтай күшейеді. Әдетте, микроорганизмдердегі каротиноидтардың

синтезіне қажетті микроэлементтер мен дәрумендерге деген қажеттілік ортаға ашытқы

экстрактысы енгізілген кезде толығымен қанағаттандырылады. Белгілі бір беттік активті

қосылыстар каротин түзілуінің стимуляторлары болып табылады.



Каротиноидтарды белгілі бір мөлшерде кейбір балдырлардан алуға болады (мысалы,

Spongiococcus excentricum, Chlorella sp.).

Хемотрофтардың ішінде ашытқы Rhodotorula gracilis, R. rubra, Rhodosporidium diobovatum және

сонымен қатар микромицеттерде M. carotenum Mucoraceae, Dacrymycetaceae және т.б.

Бұл пигментті өнеркәсіптік өндіру үшін кеңінен қолданылатын β-каротин өндірушілері - мукор

саңырауқұлақтары Blakeslea trispora және Choanephora conjunc. B. trispora көмегімен β-каротин

алу үшін құрамы жағынан күрделі орта, мысалы өсімдік майлары, керосин, жүгері-соя, беттік-

белсенді заттар және кейбір арнайы стимуляторлар бар орта қолданылады. Соңғы жылдары β-

каротинді өндіруге ақша үнемдеу үшін екінші реттік қалдықтар - жүгері сығындысы мен гидрол

қолданыла бастады.

Β-ионон каротин синтезінің стимуляторлары ретінде арзан цитрус целлюлозасы мен цитрус

патокасымен алмастыруға болады. Изопренді димерлер немесе тримерлер, сондай-ақ

циклогексан, циклогексанон және олардың триметил туындылары 5-ионның алмастырғыштары

ретінде қолданылады; α-пирролидон, сукцинимид, нембутал және изониазид B.

триспорасындағы каротеногенездің активаторлары бола алады.



Ферменттер.

Ферменттер биологиялық катализатор ретінде адам қызметінің әр түрлі саласында кең қолданылады.

Ферменттердің көзі жануарлар, өсімдіктер және микроорганизмдер болуы мүмкін.

Микроорганизмдер ферменттер өндірушісі ретінде ерекше қызығушылық тудырады, себебі:

• олардың метаболизмі, демек, ферменттік жүйелердің жұмысы өте жоғары қарқындылықпен жүзеге

асырылады;

• микроорганизмдер биомассасының өсу жылдамдығы өте жоғары, бұл қысқа уақыт аралығында (кейде

24-72 сағат ішінде) ферменттерді оқшаулау үшін осындай мөлшерде шикізат алуға мүмкіндік береді,

олар өсімдіктер мен жануарлармен салыстыруға келмейді;

• микроорганизмдер әртүрлі арзан субстраттарды, соның ішінде тағамдық құндылығы жоқ

(целлюлоза, мұнай көмірсутектері, метан, метанол және т.б.) қолдана отырып өсе алады.

Микроорганизмдер қолданатын кейбір субстраттар адам мен жануарларға улы;



• микроорганизмдер жасушаларында жеке ферменттердің мөлшері өте жоғары болуы мүмкін.

Сонымен, фототрофты бактериялардың құрамындағы рибулоза бисфосфаты карбоксилазаның

мөлшері кейде барлық еритін белоктардың 40-60% жетеді;

• көптеген микроорганизмдер ферменттер түзеді, олар қоректік ортаға көп мөлшерде шығады.

Бұл ферменттер негізінен гидролазаларға жатады, олар белоктарды, крахмалды, целлюлозаны,

майларды және басқа суда ерімейтін заттарды ыдыратады;

• өсіру аяқталғаннан кейін микроорганизм жасушаларынан және әсіресе қоректік ортадан

ферменттер препараттарын бөліп алу өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларына қарағанда оңай

әрі үнемді.



Бірқатар ферменттер тек микроорганизмдерде кездеседі:

Бұл ферменттерге мыналар жатады: дигаллатты гал қышқылына дейін ыдырататын

танназа, көптеген аминқышқылдарының рацемазалары, кератиназалар, шаш, қауырсын,

мүйіз және тұяқтың бөлігі болып табылатын күкірт бар белоктарды гидролиздеуші -

кератиназалар. Кейбір микроорганизмдер аминқышқылдарының спецификалық

декарбоксилазаларына ие, пенициллиназа түзеді, ол пенициллинді пеницил қышқылына

және суға дейін ыдыратады. Қатысатын нитрогеназа сияқты фермент молекулалық

азоттан аммиак түзілуі тек N2 бекітуге қабілетті бактериялардан табылды.



Микроорганизмдердің ферментативті белсенділігін емес, ферменттерді нақты

және күрделі құрылымдағы жеке химиялық қосылыстар ретінде қолдану жақында

басталды.

Соңғы кезге дейін микроорганизмдерден ферменттердің негізгі жеткізушілері

саңырауқұлақтар болды. Алайда қазіргі кезде ферменттер мен кейбір

бактериялар кеңінен қолданылуда.

Гидролазалармен (гликозидазалар, пептидазалар, целлюлазалар, инвертаза,

лактаза, пектиназалар және т.б.) байланысты микроорганизмдердің ең көп

қолданылатын ферменттері. Олар глюкозид, пептид, эфир және сумен

байланысты кейбір басқа қосылыстар.

Гидролазалар арасында жасушадан тыс ферменттер көп. Жасушалардан

босатылған олар қоректік ортада жинақталады. Мұндай ферменттерді өндіру,

атап өткендей, жасушалардан оқшаулануға қарағанда қарапайым және арзан.

Сондықтан гидролазалар ерекше қызығушылық тудырады және жиі

қолданылады.



Өнеркәсіпте шығарылатын кейбір ферменттерді алу үшін жиі қолданылатын микроорганизмдер

Ферменттер микромицеттер қолданылуы
Клетка сыртындағы ферменттер

α -Амилаза Aspergillus oryzae, Asp. niger Глюкоза, глюкоза-фруктоза шәрбаты, спиртті алу

үшін крахмалды гидролиздеу

Глюкоамилаза Asp. Niger, Rhizopus niveus Крахмалды қант түзілуде, спирт өндірісінде

Декстраназа Penicillum sp. Декстрандардың гидролизінде

Целлюлазалар Asp. niger, Trichoderma roseum Целлюлозасы бар шикізаттың гидролизінда

Пектиназалар Asp. niger Asp. awamori Шырындар мен сыралардың өндірісінде

Протеиназалар Asp. niger, Asp. оryzae, Mucor mihei, M. rouxii Жуғыш заттар, жем өндіріснде белоктардың

гидролизі, терілер мен етті өңдеуде

Липазалар Asp. оryzae, Asp. аwamori, Candida cylindrlca,

Mucor michei

Майларды қорытуда, панкреатитті липазаның

орнына, сыра және ірімшік дайындау

өндірістерінде
β –Глкюконаза Asp. niger Ірімшік және сыра өндірісінде

Клетка ішілік ферменттер
Глюкозаизомераза Asp. niger, Penicillium amagaskiense О2 ні азайтуда, клиникалық талдау жасауда,

каталазалар Aspergillus sp. Сүтті залалсыздандыруда Н2О2 алып тастау



Бірқатар ферменттер тек микроорганизмдерде кездеседі:

Бұл ферменттерге мыналар жатады: дигаллатты гал қышқылына

дейін ыдырататын танназа, көптеген аминқышқылдарының

рацемазалары, кератиназалар, шаш, қауырсын, мүйіз және

тұяқтың бөлігі болып табылатын күкірт бар белоктарды

гидролиздеуші - кератиназалар. Кейбір микроорганизмдер

аминқышқылдарының спецификалық декарбоксилазаларына ие,

пенициллиназа түзеді, ол пенициллинді пеницил қышқылына

және суға дейін ыдыратады. Қатысатын нитрогеназа сияқты

фермент молекулалық азоттан аммиак түзілуі тек N2 бекітуге

қабілетті бактериялардан табылды.



Микроорганизмдердің ферментативті белсенділігін емес, ферменттерді нақты және күрделі

құрылымдағы жеке химиялық қосылыстар ретінде қолдану жақында басталды.

Соңғы кезге дейін микроорганизмдерден ферменттердің негізгі жеткізушілері саңырауқұлақтар

болды. Алайда қазіргі кезде ферменттер мен кейбір бактериялар кеңінен қолданылуда.

Гидролазалармен (гликозидазалар, пептидазалар, целлюлазалар, инвертаза, лактаза, пектиназалар

және т.б.) байланысты микроорганизмдердің ең көп қолданылатын ферменттері. Олар глюкозид,

пептид, эфир және сумен байланысты кейбір басқа қосылыстар.

Гидролазалар арасында жасушадан тыс ферменттер көп. Жасушалардан босатылған олар қоректік 
ортада жинақталады. Мұндай ферменттерді өндіру, атап өткендей, жасушалардан оқшаулануға 
қарағанда қарапайым және арзан. Сондықтан гидролазалар ерекше қызығушылық тудырады және 
жиі 



Протеиназалар немесе протеазалар (пептид-пептид-гидролазалар) ақуыздардың

пептидтік байланысының бөлінуін бос аминқышқылдарының, ди- және полипептидтердің

түзілуімен катализдейді. Мұндай ферменттер өте көп. Олардың кейбіреулері кристалды

күйде алынады.

Кейбір микроорганизмдерде көптеген протеиназалар түзеді. Осылайша, Actinomyces

fradiae алты протеиназаны синтездейді. Осы микроорганизмді қолдану арқылы алынған

«протофрадин» ферменттік препаратында лейциноамин және карбоксипептидазалар,

трипсині бар серин протеиназалары, химотрипсин және эластаза белсенділігі бар. Act.

rimosus, «римопротелин» деп аталатын протеиназдар кешені оқшауланған, ал

Streptomyces griseus - «протелин», гидролиздейтін казеин, эластин, трипсин,

химотрипсин белсенділігі бар және пронаға ұқсас. Asp. terrlcola эритроциттердің

гемолизінсіз қан ұюын лизирлететін белсенді протеиназа препараты алынды.



Липазалар және басқа гидролазалар.

Липидтер алмасуына қатысатын ферменттердің ішінде липазалар (триацилглицерин

ацилгидролазалары) ең үлкен практикалық қызығушылық тудырады. Қоректік ортаға бөлінетін

липазаларды көптеген саңырауқұлақтар Aspergillus, Mucor, Rhlzopus, Geotrlchum, кейбір

ашытқылар (Candida) және бактериялардан (Pseudomonas) шығарады. Липазалар

триацилглицериндердің гидролизін катализдейді, май қышқылдары мен глицерин түзеді.

Фосфокиназалар май қышқылдары, глицерин және фосфатидил қышқылы арасындағы эфир

байланыстарын бұзады. Олар сонымен қатар микроорганизмдерде, әсіресе клострлий және

бациллалар тұқымдасының спора түзуші бактерияларында кең таралған.



Пенициллин ацилазалары (пенициллин амигидролазалары, басқаша түрде пенициллин

амидазалары деп аталады) пенициллиннің гидролизін катализдейді. Бұл жартылай

синтетикалық пенициллиндер өндірісі үшін, сондай-ақ антибиотиктің инактивациясы

үшін үлкен практикалық маңызы бар.

L-аминқышқыл ацилазаларының көмегімен оларды L- және D-формаларына бөлуге

болады, өйткені бұл фермент тек ацил-L-изомерін гидролиздейді. Одан ацил тобының

бөлінуі нәтижесінде еритін L-амин қышқылы түзіледі. Кейбір мицелиальды

саңырауқұлақтар мен ашытқылар практикалық маңызы бар аминоацилаза өндірушілері

болып табылады. Е. coli мен Erwinia carotinovora кейбір штамдары арқылы айтарлықтай

мөлшерде түзілген аспарагиназа амид тобын аспартаттан бөліп алады, бұл да

практикалық маңыздылығы өте зор.



Литикалық ферменттер

Бұл ферменттер бактериялар мен ашытқылардың көптеген түрлерінде жасуша

қабырғасының материалын лизистеуге қабілетті. Әсер етуі жағынан микробтан

өндірілген литикалық ферменттер лизоцимге ұқсас, бірақ оның құрамынан оған α-

және β-маннозидазалар, глюконазалар, 266 протеиназалар, амидазалар, липазалар,

хитиназалар және басқа ферменттер енетін комплекс болып табылады. Осындай

күрделі кешеннің жеке компоненттерінің әр түрлі жасушаларға қатысты және

өндірушіге байланысты әсер ету реттілігі әр түрлі.

Протеиназалар, әдетте, ашытқы жасушаларында глюконазалардан бұрын әсер етеді,

бірақ Вас. subtilis β-1,3- және β-1,6-глюконазалары белгілі протеиназалардың

қатысуынсыз ашытқы жасушаларын лизиске ұшыратады. Кейбір актиномицеттер

(Actinomyces griseus, Thertnoactlnomyces vulgaris) және Pseudomonas туысына жататын

бактериялар да литикалық ферменттер түзеді.



Гидролитикалық емес ферменттер

Гидролитикалық емес ферменттерге жекелеген оксидоредуктазалар, лиазалар,

изомеразалар және лигазалар жатады. Изомеразалар глюкозаны фруктозаға, ал ксилозаны

ксилулозаға айналдырады. Глюкозаның изомеразасын кейбір бактериялар (Streptomyces

және Bacillus), сондай-ақ Мuсоr тектес саңырауқұлақтар өндіреді. Фермент крахмалды

глюкозаға дейін гидролиздеу кезінде сахарозаның орнына D-глюкоза мен фруктозаның

қоспасын алу үшін қолданылады. Глюкозоксидаза (β-D-глюкоза: O2-оксидоредуктаза) - D-

глюконо-δ-лактон және сутегі асқын тотығымен молекулалық оттегімен р-D-глюкозаның

тотығу реакциясы. Ферментті Penicillium vitale, P. notatim және Asp. niger өндіреді.

Каталаза сутегі асқын тотығының суға және оттекке ыдырауын катализдейді. Ферментті

Aspergillus және Penicillium (P. vitale) тектес саңырауқұлақтар, сонымен қатар кейбір

ашытқылар мен бактериялар көп мөлшерде шығарады. Өндірістік негізде және өнеркәсіптік

масштабта алынғандардан басқа, осы уақытқа дейін шектеулі мөлшерде қолданылатын

бірқатар ферменттер бар, бірақ олардың кейбіреулері өте маңызды. Оларға нуклеин

қышқылдарын бөлшектейтін рестриктикалық ферменттер (эндонуклеаздар) және олардың

синтезіне қатысатын лигазалар жатады. Екеуі де гендік инженерия саласындағы жұмыс үшін

қажет. Мұндай ферменттердің өндірушілері ретінде әр түрлі микроорганизмдер қызмет етеді.


