


Bakterilerin üremesi

Bakterilerin sayıca çoğalması ikiye bölünme ile gerçekleşir. Bakterilerin
bölünme süresi yaklaşık olarak 1 – 3 saat arasında olsa da bazı türler uygun
ortam koşullarını bulduklarında 20 dakikada bir bölünürler.

Bu hızdaki bir bölünmeyle bir bakterinin 3 gün içerisinde oluşturacağı
bakterilerin toplam ağırlığı dünyanın ağırlığından fazla olur. Bu durum teorikte
mümkün olsa da pratikte bakterilerin yaşam ortamlarında besinin sınırlı
olması ve metabolizma ürünlerinin oluşturduğu zehir etkisi sebebiyle
mümkün değildir.

Bakterilerin bölünmesinde çekirdek bölünmesinin özel evreleri ve iğ ipliği
oluşumu gözlenmez. Hacimce artan bakteri hücresi DNA’sını eşler. Bunu
takiben hücre zarı ve duvarının içeri doğru girinti oluşturmasıyla hücrenin
ikiye bölünmesi sağlanır.





Bakterilerde Genetik Yapının Değişimi

Ökaryot hücrelerin eşeyli üremesinde gözlenen mayoz bölünme ve döllenme
gibi olaylar bakterilerde gözlenmez. Bakterilerde genetik yapı mutasyonların
yanında 3 temel mekanizma ile değişikliğe uğrayabilir.

➢ Konjugasyon
➢ Transformasyon
➢ Transdüksiyon

Yukarıda bahsedilen süreçler sonucu genetik çeşitlilik yani varyasyonlar artar.



Konjugasyon

Bu olayda aynı türden iki bakteri arasında
piluslar sayesinde geçici sitoplazmik bir köprü
kurulur.

Bu köprü vasıtasıyla bir bakteriden diğerine
Plazmit DNA’sı aracılığıyla gen aktarımı
gerçekleşir.

Gen aktarımı tek yönlü olarak gerçekleşir ve bu
sayede Plazmit DNA’sının taşıdığı bilgilerin
diğer bakteriye aktarılmasıyla tür içi genetik
çeşitlilik artırılmış olur.



Transformasyon

Bakterilerin genetik yapılarının değişikliğe uğramasının bir diğer yolu da
transformasyondur.

Transformasyon, bakterinin bulunduğu ortamdaki bir DNA parçasını alarak
kendi DNA’sına eklemesi ve bunun sonucunda da genetik yapısının
değişmesi olarak tanımlanabilir.

Bazı bakterilerde çevrelerindeki çıplak DNA parçalarını tanımak ve almak
üzere özelleşmiş yüzey proteinleri bulunmaktadır. Bakteriler bu yolla ancak
yakın akraba türlerine ait DNA parçalarını alırlar.

Bu yolla farklı türler arasında da gen aktarımı sağlanabilir.





Transdüksiyon

Bakterilerin genetik yapılarının değişikliğe uğratılmasının bir diğer yolu da
virüsler aracılığıyla gerçekleşen transdüksiyon olayıdır.

Faj olarak adlandırılan bakteri virüsleri, yaşam döngülerinde öncelikle
bakteriye tutunmakta, sahip olduğu genetik materyali bakteriye enjekte
etmektedir.

Enfekte olan bakteri virüs DNA’sındaki bilgiye göre yeni virüs DNA’ları ve
protein kılıfları üretmektedir.

Daha sonra bakteri tarafından üretilen virüsler bakteriyi patlatarak yeni
bakterileri enfekte etmektedir.



Bakteride üretilen protein kılıfların içerisine normal şartlarda virüsün kendi
genetik materyali paketlenmektedir.

Ancak bazı protein kılıfların içerisine bakterinin DNA parçaları
paketlenmektedir.

Anormal şekilde oluşan bu virüslerin yeni bakterileri enfekte etmesiyle
önceki bakterinin DNA’sı yeni enfekte edilen bakteriye taşınmış olmaktadır.

Bu şekilde canlının genetik yapısı değişikliğe uğratılmış olur.




