
“Учение без разсъждение е безполезно,

а разсъждение без учение - опасно.”

ГЕННИ И ХРОМОЗОМНИ 
МУТАЦИИ

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



МУТАЦИИ
трайни качествени и/или количествени

промени в молекулата на ДНК

1. Според типа на засегнатите клетки -
соматични и герминативни

2. Според това, дали водят до фенотипна
промяна на структура или на функция -
морфологични и функционални
(физиологични) (летални мутации)

3. Според начина на проявяване -
спонтанни и индуцирани

4. Според вида и размера на засегнатата
генетична структура - генни, хромозомни,
геномни и цитоплазмени



Генни мутации - засягат една, няколко или голям брой

нуклеотидни двойки от даден ген – точкови и блокови

Фенотипна изява на генните мутации:

1. missence -мутации - променя се смисълът на засегнатия кодон

и се транслира друга аминокиселина

- консервативни – АК със сходни функции

-неконсервативни – АК с различни функции

2. nonsense  мутации - засегнатият кодон се превръща в 

терминиращ

3. неутрални мутации - без фенотипен ефект, поради

превръщане на кодона в негов синонимен



1. Missence mutations – the codon is changed and 

another AA is produced

2. Nonsence mutations – the affected codon turns into a 

terminating codon

3. Silent mutations – the affected codon turns into a 

synonymous one coding for the same AA



I. Точкови генни мутации – засягат само една

нуклеотидна двойка

1. Субституции (замени)

Напр: А   с Г Напр: А   с Ц

Т Ц Т Г

Ц   с Т Т   с А

или: или: 

Г А А Т

1. Транзиции - смяна  на 

пуринова или пиримидинова 

база с друга от същия тип

2. Трансверзии - смяна

на пуринова с 

пиримидинова база или 

обратно



missence - мутации

сърповидно-клетъчна анемия

Замяна на А с Т; на глутамин с валин в 6-та позиция 

ДНК кодон №6

-верига HbА  - ГАГ

-верига HbS - ГТГ

Белтък

-верига HbА  - глу

-верига HbS - вал



ІІ. Блокови генни мутации - засягат няколко 

нуклеотидни двойки

1. Генни делеции – откъсване на нуклеотиди

2. Генни инсерции – вмъкване на нуклеотиди



Муковисцидоза (Cystic fibrosis) – делеция на 

нуклеотиди в гена cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator (CFTR) – отпада АК фенилаланин, 

неправилно нагъване на белтъка 

затруднено дишане, гъсти секрети, солена пот... 



Рамка на четене - начин  на разделяне на 

последователните нуклеотиди в ДНК или РНК 

в последователни, неприпокриващи се 

триплети. Един от трите възможни начина на 

четене на всяка нукл. секвенция.   



Отворена рамка на четене (Open reading frame) 

– последователност от кодони, които започват с 

начален   (AUG) и завършват със стоп кодон

Множествени рамки на четене (Multiple reading 

frames) – припокриващи се гени, при вирусни, 

бактериални и митохондриални геноми 



Мутации с изместване на рамката на четене

Frameshift mutations – инсерция или делеция на 

нуклеотид в кодон с изместване на рамката – различна 

АК 
увеличено предразположение към някои тумори, 

фамилна хиперхорестеролемия 



Frameshift mutations 

Инсерция на множествени копия на същия 

триплет - болест на повторените триплети 

(trinucleotide repeat disease)

Чуплива Х-хромозома (Fragile X Syndrome)
повторение на триплета CGG (CGGCGGCGGCGG, 

etc.) в гена FMR1 от 55 до над 200 пъти – спира 

производството на белтък, отговорен за образуването 

на синапсите



Синдром на чупливата X хромозома
дългите повтори стават още по-дълги в следващите

поколения (около 4000 повторения)

Унаследяване от майката или от бащата?



ХРОМОЗОМНИ МУТАЦИИ - промяна в 

структурата на отделни хромозоми

- еднохромозомни мутации: делеция, 

дупликация и инверсия 

- двухромозомни мутации: инсерция и 

транслокация



Дупликация

удвояване на част от хромозомата (генна амплификация)



Инверсия – разкъсване в двете страни на сегмента, 

завъртане на 1800 и заемане на същото място в 

хромозомата

а) перицентрична – в областта на центромера, засяга двете 

рамена

б) парацентрична – извън центромера, засяга едното рамо

paraperi



Транслокация
пренос на сегмент от една хромозома в друга 

нехомоложна 

- реципрочна – обмяна на сегменти между 

нехомоложни хромозоми
фенотипни ефекти:

- Разкъсване в генен участък – загуба на функция

- Попадане под действие на различни промотори –

промяна в експресията

t(8;14) при Лимфома на Бъркит (Burkitt's lymphoma)



- възникване на хибриден (фузионен) ген

Филаделфийска хромозома – дефектна и скъсена 22 хромозома

поради реципрочна транслокация между хромозоми 9 и 22 в 

туморните клетки при хронична миелогенна левкемия

Хибридният ген произвежда белтък 

BCR-ABL – стимулира левкемичните 

клетки към неконтролиран растеж.



PCR

qPCR – real-time PCR

ДНК-сонди – едноверижни ДНК-фрагменти

(произведени от рестриктази) с позната

нукл. последователност, маркирани с радио-

нуклеиди, флуорохроми, ензими, др.



електрофореза

Разкъсване с рестриктази

Southern blot
хибридизиране на маркирана сонда към фрагмент от ДНК

Радио-

маркирана 

сонда

“препечатка по Садърн“ (Southern blotting)



Southern blotting



Northern blotting

Western blotting
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Определяне позицията на гени чрез хибридизация на място 

(in situ) в самата хромозома

FISH



Определяне нуклеотидната 

последователност на ДНК-фрагмент 

Денатурация на ДНК

Внасяне на фрагмент с 

неизвестна последователност
Хибридизация 

1.

4.

3.

2.

ПРИНЦИП НА ДНК-СЕКВЕНИРАНЕТО

Определяне пълната нуклеотидна 
последователност на ДНК = секвениране на 
ДНК




