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Phaàn 5: DI TRUYEÀN HOÏC 

CHÖÔNG I: CÔ CHEÁ DI TRUYEÀN VAØ BIEÁN DÒ 

BAØI 1: GEN, MAÕ DI TRUYEÀN VAØ QUAÙ TRÌNH NHAÂN ÑOÂI CUÛA ADN 

 

1 Khái niệm.   Gen là 1đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định như  polinucleotit 

(ARN) hay polipeptit (protein). 

2. Mã di truyền  ( ghi taét laø MDT ) 

Trong AND chỉ coù 4 loại nu nhưng trong protein lại coù  khoảng 20 loại a.a,nên MDT phải là mã bộ 3  -> 

có  4
3 

= 64 tổ hợp ,thừa đủ để maõ hoùa cho 20 a.a. 

3.Đặc điểm của MDT 

- MDT có tính liên tục: các bộ 3 được đọc tại 1điểm xác định cứ 3nu đứng kế tiếp nhau mã hoá 1aa. 

- MDT có tính đặc hiệu : moãi boä 3 chæ maõ hoùa cho 1 aa nhaát ñònh. 

- MDT có tính thoái hoá : nhieàu codon cuøng tham gia maõ hoùa cho 1 aa (trừ AUG và UGG ). 

- MDT có tính phổ biến : đa số sv ñeàu coù chung 1 bảng maõ di truyeàn trừ 1 vài ngoại lệ. 

* Trong 64 bộ ba: có 61 bộ ba mã hoá axit amin và 3 bộ ba kết thúc UAA, UAG, UGA ( goïi laø boä ba voâ  

nghóa) ; trong 61 bộ ba đó có 1 bộ ba mở đầu (AUG) mã hoá aa là  mêtiônin ở sv nhân thực (ở sv nhân sơ 

là foocmin mêtionin). 

* Có Ser,Trp,Leu: mỗi aa do 6 bộ ba mã hoá . 

* Có Met do 1 bộ ba (AUG) mã hoá . Trp do 1 bộ ba (UGG) mã hoá . 

4 Quá trình  nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ ( VK E. coli).Theo  NTBS  vaø NTbán bảo toàn 

Thời điểm: kì trung gian của quá trình phân bào,khi NST duỗi xoắn 

- Môû ñaàu: tháo xoắn phân tử ADN bằng các enzim tháo xoắn. 

- Keùo daøi chuỗi polinucleotit : tổng hợp mạch ADN mới có chiều 5’ – 3’   liên tục bằng sự liên kết các nu 

theo NTBS. Enzim ADN pôlimeraza gắn Nu mới vào mạch chiều 5
’
 -3’.Nên mạch mới có đầu 3

’
 – 5’, việc 

liên kết các nuclêôtit được thực hiện gián đoạn theo từng đoạn Okazaki. Sau đó enzim ligaza sẽ nối các 

đoạn Okazaki lại với nhau tạo thành mạch mới. 

- Kết thúc: 2 ADN được tạo thành giống hệt nhau và giống hệt  mẹ. 

Mỗi phân tử ADN con có 1mạch là mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN mẹ ban đầu ( NTBBT )  

5. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực. 

- Nhân đôi ở sv nhân thực có nhiều điểm sao chép(Ori) , ở sv nhân sơ chỉ có 1điểm sao chép .  

- Nhân đôi ở sv nhân thực có nhiều enzim tham gia. 
 

BAØI 2: PHIEÂN MAÕ,DÒCH MAÕ 

1. Các loại ARN: có 3 loại ARN là mARN, tARN,  rARN  

-mARN là 1 Polyribonucleotit thẳng,chứa thông tin di truyền từ mạch mã gốc của ADN.  

CN : Làm khuôn trực tiếp để dịch mã. 

-tARN là 1 Polyribonucleotit có những đoạn liên kết với nhau theo NTBS,có những đoạn cuộn lại thành 

thùy tròn. Thùy trên cùng có Anticodon(bộ ba đối mã),đối diện là vị trí gắn aa đặc hiệu. 

CN : vận chuyển aa đặc hiệu. 

-rARN kết hợp với protein cấu tạo nên Riboxom. 

2. Phiên mã:  

- Phiên mã là quaù trình truyeàn thoâng tin di truyeàn töø ADN sang ARN. 

- Xảy ra trong nhaân teá baøo ở kì trung gian giöõa hai laàn phaân baøo luùc NST ñang tháo  xoaén.  

- Keát quaû taïo ra ARN. 

* Môû Ñaàu: ARN-Poâlimeraza baùm vaøo vuøng khôûi ñaàu laøm gen thaùo xoaén ñeå loä maïch khuoân 3’-> 5’  
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* Keùo Daøi chuỗi poliribonucleotit: ARN-Poâlimeraza tröôït doïc theo chiều 3’-5’ của mạch mã gốc của 

gen,toång hôïp maïch ARN theo NTBS ( A -U;G-X) theo chieàu 5’->3’ . 

* Keát thuùc: ARN-Poâlimeraza di chuyeån ñeán maõ keát thuùc thì döøng p.maõ.Polyribonucleotit ñïc hình thành. 

- Nếu Polyribonu là tARN hoặc rARN => sẽ tham gia cấu trúc bậc cao hơn. 

- Nếu Polyribonu là mARN của sv nhân sơ sẽ tham gia dịch mã ngay. 

- Nếu Polyribonu của sv nhân thực: mARN sơ khai -> cắt Intron -> nối Exon -> mARN trưởng thành rồi dịch 

mã 

3. Dịch mã: Laø quaù trình chuyeån MDT chöùa trong mARN thaønh trình töï caùc aa trong chuoåi polipeptit 

cuûa proâteâin taïo ra polypeptid. Cô cheá dịch maõ như sau: 

Bước 1: Hoaït hoaù axit amin:   Nhôø enzim ñaëc hieäu vaø naêng löôïng ATP caùc aa ñöôïc hoaït hoaù vaø gaén 

vôùi tARN töông öùng  phöùc hôïp aa-tARN. 

Bước 2: Toång hôïp chuoåi polipeptit: 

* Môû ñaàu: 2 Tieåu ñôn cuûa riboâxoâm gaén vôùi mARN ôû vò trí môû ñaàu,tARN mang aa MĐ Met tieán vaøo vò 

trí coñon M.ñaàu, Anticodon treân tARN đối mã vôùi mã MĐ là AUG treân mARN theo NTBS nó để lại Met 

* Keùo daøi chuoåi polipeptit: 

-Tieáp theo tARN mang aa1 ñeán vò trí beân caïnh , anticoâñon cuûa noù khôùp theo NTBS với coâñon môû ñaàu 

treân mARN, sau ñoù enzim x.taùc taïo l.keát peptit giöõa hai aa : (Met-aa1),1p.töû H20 giaûi phoùng. 

-Riboâxoâm dòch chuyeån qua boä ba thứ 2,ñoàng thôøi tARN môû ñaàu rôøi khoûi riboâxoâm ,tieáp theo phöùc hôïp 

aa2-tARN tieán vaøo riboâxoâm, anticoâñon cuûa noù khôùp theo NTBS với coâñon 2 treân mARN, sau ñoù enzim 

xuùc taùc taïo lieân keát peptit giöõa hai aa : (aa1-aa 2 ),1p.töû H20 nöõa ñöôïc giaûi phoùng. 

… cöù tieáp tục nhö vaäy ..... 

*  Keát thuùc: cho ñeán khi Riboâxoâm tieáp xuùc vôùi maõ KT treân mARN thì quaù trình dòch maõ hoaøn taát. 

Nhôø enzim ñaëc hieäu, aa môû ñaàu ( Met)  ñöôïc caét khoûi chuoåi poâlipeptit tạo thành polypeptit hoaøn chỉnh. 

4.  Poliriboâxoâm. 

- Treân moãi phaân töû mARN thöôøng coù nhiều  Riboxom cùng hoaït ñoäng để tăng hiệu suất tổng hợp protein 

goïi laø poliriboâxoâm ( hay polixom) 

- 1 mARN ñöïôc toång hôïp ñöïôc 1 hay nhieàu polipeptit cuøng loaïi roài töï  huyû. 

Riboxom coù tuoåi thoï laâu hôn vaø ña naêng hôn. 

5. Moái lieân heä AND -> mARN-> proâteâin-> tính traïng. 

 

BAØI 3: ÑIEÀU HOØA HOAÏT ÑOÄNG GEN 

 

1. KN: Điều hòa hoạt động của gen là điều khiển gen có được phiên mã và dịch mã hay không, bảo đảm cho 

gen hđ đúng thời điểm cần thiết trong quá trình phát triển cá thể. 

Thực chất Điều hòa hoạt động của gen  là ĐH sản phẩm của gen. 

2. Cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. ( E.coli ) 

     2.1. KN opêron. Là cụm gen cấu trúc liên quan về chức năng, có chung 1cơ chế điều hòa 

     2.2. Cấu tạo của opêron Lac theo Jacôp và Mônô. 

- Nhóm gen cấu trúc còn gọi là các Cistron ( Cis ),là các gen (Z,Y,A) mà sản phẩm của chúng có chức năng 

liên quan nhau hoặc cùng 1 chức năng nên chúng nằm kề nhau. 

- Vùng vận hành (O) nằm trước gen cấu trúc là vị trí tương tác với chất PROTEIN ức chế. 

- Vùng khởi động (Po ) nằm trước (O), đó là vị trí tưong tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã. 

     2.3. Cơ chế  hoạt động  của opêron Lac ở E.coli. 

- Sự hoạt động của opêron chịu sự điều khiển của 1 gen điều hoà (R) nằm phía trước Opêron. 

- Điều hòa hoạt động của gen thöôøng lieân quan ñeán chaát caûm öùng coøn goïi laø chaát tín hieäu.  

* Khi môi trường không có lactozơ :  
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ức chế hoạt động gắn với vùng vận hành (O) làm các gen cấu trúc Z,Y,A   không hoạt động được. 

* Khi môi có lactozơ : Lactose liên kết làm mất cấu hình không gian của Prôtêin ức chế nên Prôtêin ức chế  

không hoạt động , vì vậy cụm gen cấu trúc hoạt động ( tạo ra các enzim phân giải lactose). 

           2.4 Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sô chuû yeáu ôû phieân maõ.  

          2.5 Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực : qua nhiều mức độ điều hòa: NST tháo xoắn; 

trước phiên mã ;PM ;sau phiên mã ;Dịch mã ;sau dịch mã.... 

 

BAØI 4: ÑOÄT BIEÁN GEN 

1. Khaùi nieäm : 

- ĐBG  là những biến đổi trong cấu trúc của gen.Những biến đổi này liên quan đến một cặp nucleotit gọi 

là đột biến điểm hoặc một số cặp nucleotit. 

- Tần số đột biến trong tự nhiên 10
-6 

- 10
-4

. 

- Thể đột biến là những cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện ra kiểu hình.  

- Theå khaûm laø cô theå mang ñoät bieán chæ treân 1 cô quan hay boä phaän naøo ñoù đã biểu hiện ra kiểu hình.  

- Ñoät biến gen xảy ra trong TB sinh dưỡng ( tb xôma) hay TB sinh dục. 

2. Các dạng ĐBG : 

     a. Đột biến thay thế. Một cặp nuclêôtit trên ADN được thay thế bằng một cặp nuclêôtit khác. 

Haäu quaû: laøm bieán ñoåi treân polipeptit töông öùng  ôû ñieåm bò ÑB.  

     b. Đột biến thêm hay mất: 1cặp nutrên ADN bị mất hoặc thêm vào . 

Haäu quaû: laøm bieán ñoåi treân polipeptit töông öùng  ôû ñieåm bò ÑB cho ñeán heát chuoãi. 

3. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh ĐBG : 

3.1. Nguyên nhân. 

- Do rối loạn sinh lí ,hóa sinh của TB gây sai sót ngẫu nhiên trong p.tử ADN làm đứt gãy các l.kết hoá học. 

- Tác động của các tác nhân vật lí,hoá học,sinh học làm biến đổi cấu trúc của gen dẫn đến đột biến. 

  3.2. Cơ chế phát sinh đột biến. 

* Sự kết cặp không đúng trong tái bản ADN :Các bazơ nitơ tồn tại ở dang hiếm có vị trí l.kết H thay đổi  

làm chúng kết cặp không đúng trong tái bản dẫn đến phát sinh đột biến gen.như(G
*
 -X ) -> (G

*
 - T)->(T-A )  

* Tác động của các tác nhân gây đột biến  

- Tác nhân vật lí : tia tử ngoại ( UV) có thể làm 2bazơ Ttrên  1 mạch liên kết với nhau phát sinh ĐBgen 

- Tác nhân hóa học: 

Như 5-BU gây thay thế 1(A-T) bằng 1 cặp (G-X) : ( A-T ) → ( A -5BU ) → ( 5BU - G ) → ( G-X )  

Như chất Acridin có thể làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit trên ADN. Nếu acridin chèn vào mạch mới 

đang tổng hợp sẽ tạo nên đột biến mất một cặp nuclêôtit.  

-  Tác nhân sinh học :1 số virut cũng có khả năng gây ĐBG như virut Hecpec, VR viêm gan B,… 

3. Hậu quả : đa số ĐBG làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp pro nên nhiều đột biến là có hại, làm giảm sức 

sống của cơ thể ;  1số ĐB tạo ra cơ thể có sức sống,khả năng chống chịu tốt hơn.Một số là trung tính. 

* Ý nghĩa của ĐBG :  Làm xuất hiện các alen mới cung cấp cho tiến hoá,và  quá trình tạo giống. 

4. Cơ chế biểu hiện của ĐBG: 

- Đột biến giao tử: phát sinh trong quá trình giảm phân hình thành giao tử , qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử,lớn 

lên thành thể đột biến. Di truyền qua sinh sản hữu tính. 

- Đột biến tiền phôi: xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của  hợp tử trong giai đoạn 2-8 phôi bào,di truyền 

qua sinh sản hữu tính..  

- Đột biến xôma: xảy ra trong nguyên phân ở một TB sinh dưỡng sẽ được nhân lên ở một mô.Di truyền  qua 

sinh sản vô tính. 

..................................................................................................................... 

BAØI 5 + 6: NHIEÃM SAÉC THEÅ .ÑOÄT BIEÁN CAÁU TRUÙC NST. ÑOÄT BIEÁN SOÁ LÖÔÏNG NST 

   1. Nhiễm sắc thể  

- Ở TB xôma NST tồn tại thành từng cặp tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội(2n)  . 
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Bộ NST lưỡng bội trong giao tử lưỡng bội  (2n) của loài tứ bội (4n) 

- Bộ NST đơn bội : Ở giao tử đơn bội (n) của loài lưỡng bội  (2n) ,và loài đơn bội (n). 

- Bộ NST của mỗi loài SV đặc trưng về số lượng, hình thái , đặc biệt là cấu trúc. 

   2 . Cấu trúc NST sinh vật nhân thực.  

* Hình thái :Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua các thế hệ tế bào và cơ thể, nhưng 

có biến đổi qua các kì phân chia của tế bào.   

* Cấu trúc siêu hiển vi của NST gồm  ADN và prôtêin loại histon 

ADN dài 146 cặp nu quấn quanh khối prôtêin (8 ph.tử histon) → nuclêôxôm(11nm ) → sợi cơ bản (11nm) 

→ Xoắn mức 2 là sợi nhiễm sắc (30nm) →  Xoắn mức 3 ( 300nm)  →  cromatit (700nm )  

3. Khái niệm đ.biến c.trúc NST.  b.đổi trong c.trúc của NST làm thay đổi hình dạng, c.trúc của NST. 

3.1. Các dạng đột biến cấu trúc NST.  

  a. Đột biến mất đoạn:  - KN :Làm mất  đoạn NST, mất đầu mút hoặc mất đoạn giữa NST. 

- HQ : Gây mất cân bằng gen.Thường gây chết,giảm sức sống hoặc giảm khả năng sinh sản. 

- VD :Mất 1 đoạn NST 22 gây nên bệnh ung thu máu ác tính ( Tạo NST g.là Philadenphia,kí hiệu là ph1). 

- ƯD :Gây mất đoạn nhỏ để loại ra khỏi NST những gen không mong muốn. 

 b. Đột biến lặp đoạn: - KN : Một đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần 

- HQ : Mất cân bằng gen,tăng sản phẩm của gen. Làm thay đổi mức độ biểu hiện tính  trạng.    

- VD : ở ruồi giấm,đột biến lặp đoạn ............................................................................................................ 

- ƯD : lặp đoạn ở Đại mạch làm tăng hoạt tính của Enzim Amilaza trong sản xuất rượu bia. 

 c. Đảo đoạn: - Đoạn NST bị đứt ra rồi đảo ngược lại 180
0
, có thể chứa hoặc không chứa tâm động.  

- Làm 1số gen không hoặc tăng hoặc giảm hoạt động .Tạo sự đa dạng sv,có khi hình thành lòai mới. 

 d. Chuyển đoạn: là sự trao đổi đoạn trong 1 NST hoặc giữa 2 NST không tương đồng. 

- ĐB chuyển đoạn giữa các NST một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác. 

- ĐB chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng có : chuyển đoạn tương hỗ,chuyển đoạn không tương hỗ  

3.2. Nguyên Nhân : Do tác nhân vật lí, hoá học , hoặc do biến đổi sinh lí, sinh hoá nội bào làm đứt gãy NST 

hoặc ảnh hưởng đến qt tự nhân đôi ADN tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các cromatit. 

3.3.Vai trò đột biến cấu trúc NST.  

* Đối với qt tiến hoá:  cấu trúc lại hệ gen → cách li sinh sản  →  hình thành loài mới.  

* Đối với nghiên cứu di truyền học: xác định vị trí của gen trên NST qua n/c mất đoạn NST. 

* Đối với chọn giống: ứng dụng việc tổ hợp các gen trên NST để tạo giống mới. 

4. Ñoät bieán ña boäi : 

 4.1. Ñoät bieán lệch bội. 

a. KN.  Là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NTS. 

b.Các dạng thể lệch bội: có nhiều dạng  - Thể không: 2n – 2 ;  - Thể bốn : 2n + 2 ; 

- Thể một:  2n – 1 ;  - Thể một kép: 2n -1 – 1;    - Thể ba : 2n + 1 ; ................vv 

c. Nguyên nhân Các tác nhân vật lí, hóa học hoặc sự rối loạn của môi trường nội bào làm cản trở sự phân li 

của một hay một vài cặp NST.  

d. Cơ chế phát sinh : sự không phân li của một hay một số cặp NST trong giảm phân tạo ra các giao tử 

thừa hay thiếu một hoặc vài NST. Giao tử ( n +1) hay ( n-1 )xGiao tử bình thường (n) => thể lệch bội. 

e. Hậu quả : làm mất cân bằng của toàn hệ gen => thể lệch bội thường không sống được hay giảm sức sống, 

giảm khả năng sinh sản tuỳ loài. 

f. Ý nghĩa : Đột biến lệch bội cung cấp ng.liệu cho quá trình tiến hoá, trong chọn giống sử dụng thể lệch bội 

để thay thế NST theo ý muốn. Dùng để xác định vị trí của gen trên NST. 

4.2. Ñoät bieán ña bội. 

   a. Khái niệm:  Là hiện tượng trong tế bào chứa soá NST là bội số của bộ đơn bội n vaø lớn hơn 2n. 

   b. Phân loại đa bội. 

+ Tự đa bội: là tăng số NST đơn bội của cùng 1 loài lên một số nguyên lần gồm đa bội chẵn  

(4n, 6n...) và đa bội lẻ (3n, 5n...). 
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+ Dị đa bội: là cả 2bộ NST của 2loài khác nhau cùng tồn tại trong một TB của cơ thể con lai. 

   c. Nguyên nhân, cơ chế phát sinh. Do đ.biến khi giảm phân bộ NST ko phân li tạo g.tử chứa (2n) NST 

giao tử   (2n)    x     giao tử   (n)   ->  thể 3n   

hoặc giao tử   (2n)    x     giao tử   (2n) ->  thể 4n. 

- Do đột biến trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử  2n các cặp NST không phân li ->  thể 4n. 

- Do lai xa và đa bội hoá : con lai xa chứa 2bộ (n) cùa 2 loài khác nhau-> chúng thường bị bất thụ -> gây đa 

bội hoá thành thể đa bội (4n=2n+2n) = còn gọi là thể song nhị bội hữu thụ. 

d. Hậu quả và vai trò:  Ở thực vật đa bội là hiện tượng khá phổ biến ở hầu hết các nhóm cây.  

Đa bội lẻ tạo cây không hạt .Đa bội chẵn tạo giống mới cho chọn giống và tiến hoá.  

e. Các đặc điểm của thể đa bội. - TB đa bội có số ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất 

hữu cơ xảy ra mạnh mẽ nên thể đa bội có TB to, cơ quan dinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ chống chịu tốt. 

- Các thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường như giống cây không hạt như nho, dưa… 

- Các thể đa bội chẵn sinh sản bình thường.  
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