
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ SỰ NHÂN ĐÔI ADN 

 

I. Gen 

 Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm xác 

định (một chuỗi 

pôlipeptit hay một phân tử ARN). 

 Cấu trúc chung của gen cấu trúc có 3 vùng trình tự nuclêôtit theo thứ tự sau: 

 

+Vùng điều hòa (vùng khởi đầu): nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm 

soát quá 

trình phiên mã. 

+Vùng mã hóa: nằm ở giữa gen mang thông tin mã hóa axit amin. 

+Vùng kết thúc: nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã. 

 

 Có 2 loại gen thường được đề cập là: 

 

+Gen cấu trúc: mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu 

trúc hay 

chức năng tế bào. 

+Gen điều hòa là gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của gen khác. 

 Sự phân loại gen nêu trên dựa vào chức năng sản phẩm của gen. 

 

II. Mã di truyền 

Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp 

các axit amin 

trong phân tử prôtêin. 

 

1. Mã di truyền là mã bộ ba vì: 

 Nếu mỗi nuclêôtit mã hóa 1 axit amin thì 4 loại nuclêôtit chỉ mã hóa được 4 loại 

axit amin. 

 Nếu cứ 2 nuclêôtit cùng loại hay khác loại mã hóa cho 1 axit amin thì 4 loại 

nuclêôtit sẽ mã hóa 

được 4^2 = 16 loại axit amin. 

 Còn 3 nuclêôtit mã hóa cho 1 axit amin thì số tổ hợp sẽ là 4^3 = 64 bộ ba thỏa 

mãn cho sự mã hóa 20 loại axit amin, 

 

2. Các đặc điểm của mã di truyền là: 

 Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định liên tục theo từng cụm 3 nuclêôtit 



(không gối lên nhau) 

 Mã di truyền mang tính phổ biến. Tất cả sinh vật đều dùng chung một bộ mã di 

truyền, trừ vài ngoại lệ). 

 Mã di truyền có tính đặc hiệu, nghĩa là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin. 

 Mã di truyền mang tính thoái hóa, nghĩa là một loại axit amin được mã hóa bởi 2 

hay nhiều bộ ba 

khác nhau trừ 2 ngoại lệ: AUG mã hóa cho mêtionin ở sinh vật nhân thực và 

forminmêtionin ở 

sinh vật nhân sơ; UGG chỉ mã hóa 1 loại axit amin là triptôphan. 

 Mã di truyền có 1 bộ ba khởi đầu (AUG) và 3 bộ ba kết thúc (UAA, UAG, 

UGA). 

 

III. Cơ chế nhân đôi của ADN 

 

1. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ: 

 ADN tháo xoắn và tách 2 mạch đơn nhờ các enzim tháo xoắn và tách mạch. 

 

 Các mạch mới luôn được tổng hợp theo chiều 5’ => 3’ nhờ sự tham gia của 

enzim ARN- pôlimeraza và ADN pôlimeraza. 

 

 Các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào kết hợp với các nuclêôtit trên mỗi 

mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X). 

 

 ADN pôlimeraza chỉ bổ sung nuclêôtit vào nhóm 3’-OH, do vậy khi nhân đôi, 

một mạch được tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN, mạch còn lại 

được tổng hợp từng đoạn ngược chiều tháo xoắn của ADN gọi là đoạn Ôkazaki, 

sau đó các đoạn này được nối với nhau nhờ enzim nối ligaza tạo thành mạch mới 

bổ sung hoàn chỉnh. 

 

 Khi sự nhân đôi kết thúc, 2 phân tử ADN con được tạo ra giống hệt ADN mẹ. 

Mỗi phân tử ADN con có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được tổng hợp từ 

nguyên liệu môi trường (nguyên tắc bán bảo toàn). 

 

 Các nguyên tắc thể hiện trong cơ chế nhân đôi của ADN là: bổ sung, bán bảo 

toàn,khuôn mẫu và ngược chiều. 

 

2. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực: 

 Về cơ bản nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực giống với nhân đôi ADN ở sinh 



vật nhân sơ. 

 Tuy nhiên, có một số điểm khác với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ là: 

 ADN ở sinh vật nhân thực kích thước lớn nên sự nhân đôi xảy ra ở nhiều điểm 

trong mỗi phân tử 

ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản) và do nhiều loại enzim tham gia. 

 Mỗi đơn vị nhân đôi gồm 2 chạc chữ Y, mỗi chạc có 2 mạch, phát sinh từ một 

điểm khởi đầu và 

được nhân đôi đồng thời. 

 Xảy ra ở pha S của kỳ trung gian. 

 Do ADN có kích thước lớn và có nhiều phân tử ADN nên thời gian nhân đôi kéo 

dài hơn nhiều 

lần so với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ. 

 

PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ 

 

I. Cơ chế phiên mã. 

Phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang 

phân tử ARN mạch đơn. Đây là quá trình tổng hợp ARN. 

Phiên mã diến ra ở kỳ trung gian, lúc nhiễm sắc thể ở dạng dãn xoắn. 

 

1. Cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân sơ: 

Quá trình phiên mã được phân thành 3 Giai đoạn: khởi động, kéo dài và kết thúc. 

 Giai đoạn khởi động: Dưới tác động của enzim ARN-pôlimeraza một đoạn của 

phân tử ADN (gen) được tháo xoắn và tách 2 mạch đơn ra, trong đó một mạch đơn 

được dùng làm khuôn để tổng hợp ARN. 

 Giai đoạn kéo dài: 

 

+Khi enzim ARN-pôlimeraza di động trên mạch khuôn, mỗi nuclêôtit trên mạch 

khuôn kết hợp 

với 1 ribonuclêotit trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (A-U, T-A, 

G-X, X-G) 

 

+Enzim di động theo chiều 3’ => 5’ và sợi ARN được tổng hợp theo chiều 

5’ => 3’. 

 Giai đoạn kết thúc: 

 

+Khi enzim ARN-pôlimeraza dịch chuyển gặp dấu hiệu kết thúc thì ngừng lại và 

nhã mạch khuôn ra, đồng thời mạch ARN được tổng hợp xong và tách khỏi enzim 



và mạch khuôn. Hai mạch ADN liên kết lại với nhau. 

 

+Quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó 

trình tự các 

nuclêôtit trên mạch khuôn ADN qui định trình tự các ribonucleotit trên mạch 

mARN. 

 

+Cơ chế tổng hợp tARN và rARN cũng tương tự như ở mARN. Tuy nhiên, sợi 

pôliribonucleotit của tARN và rARN sau khi được tổng hợp xong sẽ hình thành cấu 

trúc bậc cao hơn để tạo thành phân tử ARN hoàn chỉnh. 

 

2. Phiên mã ở sinh vật nhân thực. 

 Phiên mã ở sinh vật nhân thực về cơ bản giống với phiên mã ở sinh vật nhân sơ. 

Tuy nhiên nó 

cũng có những khác biệt cơ bản: 

 Mỗi quá trình tạo ra mARN, tARN và rARN đều có enzim ARN-pôlimeraza 

riêng xúc tác. 

 Phiên mã ở sinh vật nhân thực tạo ra mARN sơ khai gồm các êxon (mang thông 

tin mã hóa axit amin) và intron (không mang thông tin mã hóa axit amin).Các 

intron được loại bỏ để tạo ra 

mARN trưởng thành chỉ gồm các êxon tham gia quá trình dịch mã. 

 

II. Cơ chế dịch mã 

Dịch mã (tổng hợp prôtêin) là quá trình chuyển mã di truyền chứa trong mARN 

thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của prôtêin. 

Quá trình dịch mã là giai đoạn kế tiếp sau phiên mã gồm 3 giai đoạn: 

 Giai đoạn khởi đầu: 

 

+Hoạt hóa axit amin nhờ enzim và năng lượng từ ATP. Axit amin hoạt hóa liên kết 

với tARN 

tạo thành phức hợp aa-tARN. 

 

+Tiểu phần nhỏ của ribôxôm liên kết với mARN tại vị trí codon mở đầu (AUG). 

 

+ tARN mang axit amin mở đầu (ở sinh vật nhân sơ là formin metionin, còn ở sinh 

vật nhân thực là metionin) tiến vào vị trí codon mở đầu, anticodon tương ứng trên 

tARN khớp theo nguyên tắc bổ sung với codon mở đầu trên mARN. Sự dịch mã bắt 

đầu. 



 Giai đoạn kéo dài: 

 

+Sau khi metionin được đặt vào vị trí, phức hợp aa1-tARN sẽ đến xếp đúng vào vị 

trí cạnh met- tARN đầu tiên trên ribôxôm khớp anticodon của nó với codon trên 

mARN theo nguyên tắc bổ sung. Giữa 2 axit amin hình thành liên kết peptit nhờ tác 

động của enzim. 

 

+ Sau đó, ribôxôm dịch chuyển một nấc 3 nuclêôtit theo chiều 5’ => 3’ trên 

mARN, tARN mang axit amin mở đầu rời khỏi ribôxôm. Phức hợp aa2-tARN tiến 

vào ribôxôm, anticodon của nó khớp với codon của axit amin thứ 2 trên mARN 

theo nguyên tắc bổ sung, liên kết giữa axit amin thứ nhất và axit amin thứ hai được 

hình thành. Sự dịch chuyển của ribôxôm lại tiếp tục và quá trình trên được lặp lại 

cho đến khi gặp codon kết thúc trên mARN 

 

 Giai đoạn kết thúc: 

Khi dấu hiệu kết thúc được nhận biết bởi một nhân tố kết thúc, thì quá trình dịch 

mã dừng lại, 

ribôxôm tách khỏi mARN, chuỗi pôlipeptit được giải phóng, đồng thời axit amin 

mở đầu tách ra 

khỏi chuỗi pôlipeptit. Chuỗi pôlipeptit sau đó hình thành phân tử prôtêin hoàn 

chỉnh. 

Trên mỗi phân tử mARN thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động được gọi là 

pôliribôxôm. Nhờ đó 

1 phân tử mARN có thể tổng hợp từ hàng chục đến hàng trăm chuỗi pôlipeptit 

cùng loại. các ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và tổng hợp bất cứ 

loại prôtêin nào. 

 

III. Mối liên hệ giữa ADN- mARN – prôtêin – tính trạng 

 thông tin di truyền trong ADN được truyền đạt qua các thế hệ tế bào thông qua 

cơ chế tự nhân 

 

 Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông 

qua các cơ chế phiên mã và dịch mã. 

 Cơ chế hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử theo sơ đồ sau: 

Phiên mã dịch mã 

AND =====> m ARN =====> Prôtêin =====> Tính trạng 

 

ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 



 

I. Khái niệm operon: 

 Trên ADN, các gen có liên quan về chức năng thường được phân bố thành một 

cụm có chung một cơ chế điều hòa được gọi là operon. 

 Cấu tạo của operon Lac (theo Jacop và Mono) Operon Lac gồm các thành phần: 

 

+Nhóm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng nằm kế nhau. 

 

+Vùng vận hành (O): nằm trước các gen cấu trúc, là vị trí tương tác với prôtêin 

ức chế. 

 

+Vùng khởi động (P): nằm trước vùng vận hành, đó là vị trí tương tác của ARN-

polimeraza để 

khởi đầu phiên mã. 

 

II. Cơ chế điều hòa hoạt động của gen 

 

1. Cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ 

Cơ chế hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli diễn ra như sau: 

 Sự hoạt động của operon chịu sự điều khiển của một gen điều hòa (R) nằm trước 

operon. 

 Bình thường khi không có lactôzơ gen R tổng hợp một loại prôtêin ức chế gắn 

vào vùng vận hành, do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế không hoạt động 

được. 

 Khi có mặt của chất cảm ứng (ví dụ lactôzơ) thì chất này bám vào prôtêin ức chế 

làm cho nó 

không đính vào vùng vận hành, nhờ đó ARN-polimeraza tiến hành phiên mã ở 

nhóm gen cấu trúc 

và các mARN được dịch mã tạo ra các chuỗi pôlipeptit để hình thành prôtêin hoàn 

chỉnh. 

 

2. Cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực 

Cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn vì: 

 Do cấu trúc phức tạp và khối lượng lớn của ADN trong nhiễm sắc thể. Chỉ có 

một phần nhỏ ADN 

mã hóa các thông tin di truyền còn đại bộ phận đóng vai trò điều hòa hoặc không 

hoạt động. 



 Tế bào tổng hợp prôtêin nhiều hay ít là do nhu cầu trong từng giai đoạn phát 

triển của tế bào. 

 Sự điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân thực qua nhiều mức điều hòa, qua 

nhiều giai đoạn như: nhiễm sắc thể tháo xoắn, phiên mã, biến đổi sau phiên mã, 

dịch mã và biến đổi sau dịch mã. 

 Bên cạnh vùng khởi động và kết thúc phiên mã còn có các gen tăng cường tác 

động lên gen điều hòa làm tăng sự phiên mã và các gen bất hoạt làm ngừng phiên 

mã. 

 

ĐỘT BIẾN GEN 

 

I. Khái niệm và các dạng đột biến gen 

 Đột biến gen là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của gen. những biến đổi này 

thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (được gọi là đột biến điểm) hoặc 1 số cặp 

nuclêôtit.  Đột biến điểm thường có các dạng: mất, thêm và thay thế cặp nuclêôtit. 

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

 

II. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen 

 

1. Nguyên nhân: 

 Các bazơ nitơ dạng hiếm có những vị trí liên kết hidro bị thay đổi làm cho chúng 

kết cặp bổ sung không đúng khi nhân đôi. 

 Tác động của các tác nhân vật lý, hóa học hoặc rối loạn trao đổi chất xảy ra trong 

tế bào. 

 

2. Cơ chế phát sinh đột biến gen 

 Bắt cặp đôi không theo nguyên tắc bổ sung dẫn đến thay thế một cặp nuclêôtit. 

 Tác nhân đột biến xen vào mạch khuôn sẽ tạo ra đột biến thêm một cặp nuclêôtit, 

còn xen vào mạch đang được tổng hợp sẽ tạo ra đột biến mất một cặp nuclêôtit. 

 Đột biến gen không chỉ phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ, liều lượng của tác 

nhân mà còn phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc của gen. 

 

III. Sự biểu hiện của đột biến gen 

 Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được nhân lên và truyền cho thế hệ sau. 

 Đột biến gen phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử (đột biến giao tử) 

thì khi qua quá trình thụ tinh sẽ đi vào hợp tử: 

 

+ Nếu là đột biến trội sẽ biểu hiện ngay trên kiểu hình của cơ thể mang đột biến. 



 

+ Nếu là đột biến gen lặn sẽ đi vào hợp tử ở trạng thái dị hợp và không biểu hiện 

kiểu hình. Đột biến tiếp tục phát tán trong quần thể qua quá trình giao phối. Khi 

gen lặn đột biến ở trạng thái đồng hợp thì tính trạng đột biến mới biểu hiện thành 

kiểu hình. 

 

 Đột biến gen xảy ra trong những lần nguyên phân đầu tiên (giai đoạn từ 2-8 tế 

bào) của hợp tử (đột biến tiền phôi) thì có khả năng tiềm ẩn trong cơ thể và truyền 

cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính. 

 Đột biến xảy ra trong nguyên phân của tế bào sinh dưỡng (đột biến xôma) sẽ 

được nhân lên ở một mô. Nếu là đột biến trội sẽ biểu hiện kiểu hình thành thể 

khảm. Loại đột biến này nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng nhưng không di truyền 

qua sinh sản hữu tính. 

 

IV. Hậu quả và vai trò của đột biến gen 

 

1. Hậu quả: 

Đột biến gen làm biến đổi chuỗi nuclêôtit của gen sẽ dẫn đến thay đổi trình tự 

chuỗi ribonuclêôtit của mARN, qua đó làm thay đổi trình tự axit amin của prôtêin 

tương ứng. Do đó phần lớn đột biến gen là có hại. Tuy nhiên một số đột biến gen là 

có lợi và một số là trung tính. 

 

2. Vai trò: 

 Làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú 

 Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống. 


