Мутации

1. Същност
• За означаване на всички внезапни наследствени изменения
Дефриз (1901) предложил термина мутация (mutatio, лат. изменение). В микробиологията за първи път това понятие се
използва от М. Байеринк (1912).
• Мутациите са внезапно възникнали, необратими, стабилни
наследствени изменения в наследствената информация.
• Мутациите предизвикват изменчивост, наречена мутационна
изменчивост. Тази изменчивост е неопределена, трайна и води до
появата на индивиди с нови признаци.
• Мутациите могат да засегнат всички белези на микроорганизмите:
морфологични (форма и структура на колониите), физиологични и
биохимични (синтез на метаболити, устойчивост към антимикробни
средства и др.).

• Всяко изменение в последователността на ДНК се счита за генетична грешка. При
мутация на ген, предизвикана от изменение в последователността на ДНК може да се
инактивират важни белтъци в клетката и тя да загине.
• В други случаи мутацията може да засегне несъществени участъци в генната област и
да доведе до незабележими последствия. Такива мутации се наричат неутрални или
скрити (мълчащи). Те се появяват в случаите, когато една заменена база променя
аминокиселината, но не повлиява биологичната активност на белтъка. При грешки в
комплементираното копиране може да се получат и полезни мутации, които дават
предимство на съответния индивид в борбата за съществуване и естественият отбор
може да ги утвърди като замени изходния ген.

2. Природа на мутациите
В зависимост от факторите, които
предизвикват грешки в генома,
различаваме следните видове мутации:
а) спонтанни;
Мутациите, които възникват при грешки
по време на репликацията под действие
на неустановени външни фактори, се
наричат спонтанни.
Според Уотсън и Крик спонтанните
мутации се появяват с ниска честота. Под
честота на мутацията се разбира
отношението между броя мутирали клетки
общия брой клетки. При спонтанните
мутации честотата е от 10-6 до 10-9, т. е. от 1
милион до 1 милиард клетки, мутира
една.

б) индуцирани;
Мутациите, които възникват в микробния
геном под действие на външни
контролируеми въздействия (мутагенни
фактори), се наричат индуцирани.
Установено е, че някои физични и химични
фактори могат да увеличат многократно
честотата на мутациите. Такива фактори се
наричат мутагенни агенти (фактори). В
практиката за получаване на мутации
широко се използват рентгеновите,
ултравиолетовите и у-лъчите. Мутагенен
ефект предизвикват и някои вещества с
подчертан афинитет към нуклеотидите като
5- бромурацилът, азотистата киселина,
акридиновите багрила и др.

Промените в генетичните структури при мутациите могат да бъдат следните:
- отпадане на определен участък от ДНК - делеция;
- включване към ДНК молекулата на фрагмент, който преди това не е
съществувал в нея - инсерция;
- замяна на част от генома с фрагмент със същата големина - субституция
(транзиции - пурин с пурин и пиримидин с пиримидин; трансверзии - пурин с
пиримидин и обратното).

• При бактериите мутациите са вътрегенни и могат да обхванат различни по
големина части на гена. Когато те засягат само една мононуклеотидна двойка, се
означават като точкови (моносайтови) мутации, а когато имат по- голям обхват полисайтови мутации (site, англ. - място).
• Структурата на изходния геном може да се възстанови след точкова мутация. Това
са т. нар. обратни мутации. Полисайтовите мутации обаче не дават обратни
мутации, т. е. не може да се получи пълно възстановяване на изходното състояние.

3. Промени в признаците
В зависимост от признаците, които
засягат, мутациите биват следните
видове:

а) морфологични;
Тези мутации водят до промени в
цвета, повърхността и структурата
на микробните колонии. Откриват
се лесно след посяване на
бактерийна суспензия, обработена
с мутагенен фактор. Определянето
на честотата на морфологичните
мутации се извършва лесно, тъй
като броят на колониите с различен
цвят и структура се открива бързо.

Морфологични
мутации

б) биохимични;
Тези мутации водят до промени в синтезата на
едни или други метаболити, както и в
усвояването на определени субстрати. Най-често
резултатът от биохимичните мутации е синтез на
неактивен ензим. Ако този ензим катализира етап
от усвояването на определен субстрат от
микробната култура, след мутацията тази
способност се нарушава.
Някои мутации водят до устойчивост на
микроорганизмите към токсични вещества
(включително антибиотици). В резултат на тези
мутации, микроорганизмите придобиват
способност да понасят по-високи концентрации
от токсичното вещество (резистентност).

Резистентност към антибиотици

4. Значение на мутациите
• Мутационната изменчивост на микроорганизмите се използва
при изследване на генетиката им, изясняване на биосинтетичните
им пътища, при картирането на гените в хромозомата и др. В
резултат на индуцираните мутации мога да се получат мутанти с
повишена продуктивност, което се използва в селекцията на
микроорганизми с промишлено значение.
• По този начин са получени продуценти на аминокиселини,
нуклеотиди, витамини, антибиотици и други, които се отличават с
висока продуктивност и обикновено в природата не се срещат.

