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A. MỞ ĐẦU 

        Phần kiến thức sinh học phân tử trong chương trình sinh học lớp 12 trung học 

phổ thông có những đơn vị kiến thức khó đối với học sinh cũng như là việc giảng 

dạy của học sinh. Không những thế phần kiến thức sinh học phân tử liên quan rất 

nhiều đến chương trình thi đại học, cao đẳng và thi học sinh giỏi lớp 11 và lớp 12.  

       “Sinh học phân tử” được coi là ngành khoa học nghiên cứu về những vấn đề 

về cấu trúc của gen, sự biểu hiện và điều hòa hoạt động của gen, nó liên quan chủ 

yếu đến ARN và ADN. Nhờ tiến bộ của ngành “Sinh học phân tử” mà ngày nay 

người ta đã ứng dụng thành công vào rất nhiều lĩnh vực. Trong y học người ta có 

thể cứu sống con người trong các bệnh hiểm nghèo, nghiên cứu về gen để tạo ra số 

lượng lớn nguồn gen chữa bệnh,…  

     Có thể nói rằng thành tựu của “Sinh học phân tử” là rất lớn và ngày nay nó đang 

ngày càng được phát triển và được ứng dụng rộng rãi hơn. Một trong những lĩnh 

vực nghiên cứu của “Sinh học phân tử” là ADN. Phát minh đầu tiên quan trọng 

nhất về cấu trúc của ADN là của nhà khoa học Watson và Crick. Nhờ phát minh 

này mà “Sinh học phân tử” chúng ta bước sang một giai đoạn mới. Xuất phát từ 

những vấn đề như vậy trong thực tiễn dạy học sinh học ở trường THPT, tôi mạnh 

dạn lựa chọn đề tài “Một số kiến thức liên quan đến bài: “Gen, mã di truyền và 

quá trình nhân đôi ADN”, trong chương trình sinh học 12 cấp trung học phổ 

thông” để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm, với mong muốn là sẽ giúp các em học 

sinh có cái nhìn đầy đủ hơn về bài học đồng thời rất hi vọng ở một chừng mực nào 

đó sáng kiến này có thể hỗ trợ được cho giáo viên những phần kiến thức có liên 

quan. Tuy nhiên, với phạm vi của một sáng kiến kinh nghiệm nhỏ, đề tài không thể 

tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong được sự thông cảm, góp ý của quý 

thầy cô và tất cả các bạn. Bản thân xin trân trọng được tiếp thu và nghiên cứu để 

hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn ! 
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B. NỘI DUNG 

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO VÀ CẤU TRÚC CỦA DNA 

  DNA được cấu tạo gồm có các thành phần sau: 

- Nhóm phosphate 

- Gốc đường pentose 

- Một trong 4 loại bazơ nitơ 

1. Nhóm phosphate 

Axit photphoric là axit vô cơ 

                        

Trong dung dịch một nhóm OH tách H
+
 ra môi trường còn lại 2 nhóm OH có khả 

năng tạo liên kết ester với pentoza để hình thành nucleotid hay polinucleotid. 

- Nhóm phosphate nối với gốc đường tại nguyên tử cacbon số 5 (C5
’
) bằng 

một liên kết ester và bazơ nitơ nối với gốc đường tại nguyên tử cacbon số 1 

(C1
’
) bằng một liên kết β – glycozid.  
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2. Nhóm đường Pentoza 

 Có 2 loại pentoza: Riboza có trong Ribonucleotid và deoxi riboza có trong deoxi 

Ribonucleotid 

 

                      và                   
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                 β. D. Riboza                                          β. D. Dezoxi Riboza 

 

Cấu trúc của Ribza gồm có 4 nhóm OH 

  + C1-OH tạo liên kết glucozid với bazơ nitơ. 

  + C2-OH, C3-OH, C5-OH tạo liên kết ester với H3PO4 để tạo các loại nucleotid 

tương ứng. 

Cấu trúc của dezoxi Riboza coa 3 nhóm OH: 

  + C1
’
OH tạo liên kết glucozid với bazơ nitơ. 

  + C3
’
OH, C5

’
OH tạo liên kết ester với H3PO4 để tạo các loại nucleotid tương ứng. 

  Đường pentoza là yếu tố quyết định phân biệt DNA và RNA, là tín hiệu nhận biết 

cho các loại nucleaza. 

  + Dezoxi ribonucleaza nhận biết DNA nhờ deoxiriboza 

  + Ribonucleaza nhận biết RNA nhờ riboza 

 3. Bazơ nitơ: 

  Có hai nhóm Bazơ nitơ tham gia vào cấu tạo nucleotid: bazơ purin và bazơ 

pirimidin 

  + Bazơ purin: là các dẫn xuất của gốc purin. Có 2 loại bazơ nitơ thuộc nhóm này 

là: Adenin (A) và Guanin (G) 

 

                    

         Purin                                    Adenin(A)                             Guanin(G) 
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    Từ các loại bazơ nitơ A và G có thể tạo nên một số các loại bazơ nitơ khác gọi 

bazơ nitơ biến đổi (bazơ nitơ hiếm). thường các bazơ nitơ này thường bị biến đổi 

theo con đường metyl hóa 

 

                            

                  m
2
A                                                      m

7
G 

  + Bazơ Pirimidin: là các dẫn xuất của gốc pirimidin. Có 3 loại bazơ nitơ thuộc 

nhóm này là cytozin(C), uraxin (U), và timin(T) tham gia trong cấu tạo của 

nucleotid. 

         

   Pirimidin                     Cytozin(C)           Uraxin(U)               Timin(T) 
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II. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CẤU TRÚC KHÔNG 

GIAN CỦA DNA 

1. Thành phần hóa học của DNA 

 Năm 1949, E. Chargaff áp dụng phương pháp sắc kí giấy vào phân tích thành phần 

hóa học của DNA các loài khác nhau đã khám ra 3 điểm quan trọng sau:  

 - Số lượng 4 loại bazơ trong DNA là không bằng nhau 

 - Tỷ lệ tương đối của các bazơ là không ngẫu nhiên, và trong tất cả các mẫu DNA 

nghiên cứu tồn tại mối tương quan về hàm lượng % giữa các bazơ như sau: A~ T 

và G~C, nghĩa là tỷ số (A + G)/(T+C) ~1 và mỗi loài có một tỷ lệ (A+T)/(G+C) 

đặc thù. 

 2. Cấu trúc không gian của DNA 

 Năm 1953, mô hình cấu trúc không gian của Watson và Crick đã đưa ra là một 

bước ngoặc mới cho sự ra đời và phát triển với tốc độ như vũ bão của di truyền học 

phân tử và sinh học nói chung. 

 Mô hình Watson - Crick có những đặc điểm sau: 

- DNA gồm 2 chuỗi đối song song cùng uốn quanh một trục trung tâm theo chiều 

xoắn phải, với đường kính 20A
0
, gồm nhiều vòng xoắn lặp lại một cách điều đặc 

và chiều cao mỗi vòng xoắn là 34A
0
, ứng với 10 cặp bazơ. 
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- Các bộ khung đường phosphate phân bố ở mặt ngoài chuỗi xoắn và các bazơ nằm 

ở bên trong, chúng xếp trên những mặt phẳng song song với nhau và thẳng góc với 

trục phân tử, với khoảng cách trung bình là 3,4A
0
. 

- Hai sợi đơn gắn bó với nhau bằng các mối liên kết hydro được hình thành giữa 

các cặp bazơ đối diện theo nguyên tắc bổ sung “một purin - một pirimidin”. Cụ thể 

là trong DNA chỉ tồn tại hai liên kết cặp bazơ đặc thù là là A- T(với 2 liên kết 

hidro) và G – C( với 3 liên kết hidro). 
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                  Hình: Hai kiểu kết cặp bazơ của DNA 

 

- Tính chất bổ sung theo cặp bazơ dẫn đến sự bổ sung về trình tự các bazơ 

giữa 2 sợi đơn của mỗi chuỗi xoắn kép. Vì vậy, trong DNA sợi kép bao giờ 

cũng có A = T và G = C, nghĩa là (A+G) = (T+C).  
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III. QUÁ TRÌNH SAO CHÉP CỦA DNA 

1. Những yếu tố cần thiết cho sự tái bản 

1.1. Một phân tử DNA mẹ.  

1.2. Những nucleotid 

Gồm có 4 loại: A, G, C, T. 

1.3. Những cation hóa trị 2. 

1.4. Những enzym 

Sự tái bản cần thiết có sự tham gia của nhiều protein- enzym, mỗi loại có chức 

năng nhất định. 

          Bảng: Những protein- enzym của sự tái bản ở vi khuẩn E. Coli 

Protein Chức năng 

Protein dna A 

Protein dna B 

Primase  

Helicase 

Protein SSB 

DNA gyrase 

DNA polimerase III 

DNA polimerase I 

DNA polimerase II 

 

DNA ligase 

Mở xoắn kép ở vị trí đặc biệt 

Xúc tác sự khỏi đầu của primase 

Xúc tác xự tổng hợp RNA mồi 

Mở xoắn kép 

Ổn định những vùng sợi đơn 

Chuyển xoắn phải thành xoắn trái 

Tiếp tục sự tổng hợp DNA trên cơ sở của RNA mồi 

Loại RNA mồi và thay vào đó bằng DNA 

Tham gia vào quá trình sửa chữa DNA, thay đoạn DNA 

hỏng bằng DNA bình thường. 

Nối liền những đoạn DNA 

 

2. Cơ chế tái bản 

 2.1. Ở sinh vật Procaryote 
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DNA của tế bào nguyên thủy có dnạg vòng, xoắn kép. Quá trình sao chép DNA 

thường bắt đầu từ một bong bóng sao chép, đây là chỗ phình khởi đầu sự tổng hợp 

DNA. 

  DNA ty thể có dạng vòng và có hai chạc ba sao chép. Sự tổng hợp DNA của NST 

vi khuẩn luôn luôn bắt đầu ở cùng một điểm (Origin), vùng này gồm 254 cặp base. 

Ở E.Coli, quá trình sao chép bắt đầu khi Protein B nhận biết được điểm khởi đầu 

sao chép. 

  Các sợi DNA được tách ra và một sợi DNA có hướng 3’ – 5’ sẽ được sao chép 

trực tiếp bởi DNA polimerase III. Sợi con bổ sung vừa tạo ra được gọi là sợi sớm. 

Sợi gốc còn lại có hướng 5’ – 3’, không được sao chép cho đến khi một phần của 

sợi gốc được tháo xoắn. bản sao này được gọi là sợi muộn. Sợi muộn được tổng 

hợp bằng một quá trình sao chép không liên tục. Sự sinh tổng hợp sợi muộn và sợi 

sớm được điều hòa bởi sự tạo nút thắt của sợi muộn, nhờ đó mà sợi muộn cũng 

được tổng hợp cùng hướng với sợi sớm. 

  Việc sao chép không liên tục tạo ra các đoạn DNA ngắn vào khoảng 1000 – 2000 

nucleotid gọi là đoạn Okazaki. Các đoạn này sau đó nhờ DNA ligase nối lại tạo 

thành sợi DNA liên tục. 

  Đoạn mồi RNA luôn luôn cần cho sự tổng hợp DNA. DNA polimerase đòi hỏi 

một đoạn RNA ngắn có đầu 3’ – OH tự do để bắt đầu sự tổng hợp và gắn được 

desoxyribonucleotid vào mạch con, bổ sung được với DNA khuôn. 

  Mồi RNA được tổng hợp bởi một enzym đặc hiệu primase. Primase nhận ra trình 

tự đặc hiệu trên chuỗi DNA đơn, tự bản thân primase không hoạt động được, nó 

phải tạo phức hợp với vài chuỗi polipeptid để tạo thành  primosome chức năng. 

Các trình tự RNA được tạo bởi primosome là những đoạn ngắn khoảng 5 – 10 base 

đặc hiệu. Các protein nhận diện được gọi là N – protein, tại đó primase có thể hoạt 

động. Các đoạn mồi RNA sẽ bị DNA polimeraseI loại khỏi chuỗi DNA. Enzym 

này đồng thời làm nhiệm vụ lấp đầy các khoảng trống bằng các deoxiribonucleotid 
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thích hợp do việc loại mồi. Các đoạn DNA được nối lại với nhau bởi DNA ligase 

tạo thành sợi DNA liên tục. 

 

2.2. Sao chép DNA ở tế bào nhân thật 

Cũng tương tự như đối với sinh vật nguyên thủy, chỉ có những điểm khác biệt chủ 

yếu là DNA ở tế bào nhân thật đóng cuộn trong nhiều nhiễm sắc thể và dài hơn. 

Tốc độ di chuyển DNA polimerase ở tế bào nhân thật chậm hơn rất nhiều so với tế 

bào nhân nguyên thủy. Nhưng tế bào nhân thật chứa tới 20 000 phân tử enzym. Do 

vậy, nhiễm sắc thể tế bào nhân thật hình thành một lượng lớn chạc ba sao chép, 

khoảng 2000 hay nhiều hơn. Các đoạn Okazaki nhỏ hơn, dài khoảng 40 – 300 

base. Do đó, tốc độ sao chép DNA ở tế bào nhân thật nhanh hơn rất nhiều so với tế 

bào nhân nguyên thủy (E. Coli). Điểm khác biệt cơ bản là DNA tế bào nhân thật có 

nhiều replicon. Cơ chế và sự điều hòa sao chép được nghiên cứu bằng mô hình đơn 

giản là sự sao chép DNA virus trong tế bào động vật. 
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  Hai loại virus là Adenovirus và SV40 được dùng làm các mô hình này. 

  Có hai loại polimerase tham gia vào quá trình sao chép: Polimerase δ tham gia 

tổng hợp sợi sớm và polimerase α tham gia tổng hợp sợi muộn. Sợi muộn được 

thắt nút xung quanh polimerase δ, cho phép enzym di chuyển theo hướng chạc ba 

sao chép, giống như sự sao chép ở tế bào nhân nguyên thủy. 

 

 2.3. Sự sao chép ở virus và phage: 

  Sự sao chép vật liệu di truyền của virus hay phage được thực hiện bình thường 

trong trường hợp bộ gen là DNA dạng vòng đôi. Tuy nhiên, nếu bộ gen của virus 

là DNA dạng thẳng hay DNA sợi đơn hay RNA thì cần có cơ chế sao chép đặc 

biệt. 

 + Sao chép theo kiểu dạng thẳng: 

 Nếu có dạng thăng, bộ gen virus sẽ trở nên ngắn hơn sau mỗi lần được sao chép, 

trừ khi virus có cơ chế đặc biệt để khắc phục điều này. Do DNA polimerase cần có 

mồi RNA và chỉ hoạt động tổng hợp DNA theo chiều 5’ – 3’ nên nó không thể 

tổng hợp chính xác DNA thẳng.     
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                                  Hình:  Sao chép DNA theo kiểu dạng thẳng 

 

  Sao chép của phage T7: 

 Phage T7 có bộ gen là dsDNA thẳng, dài 39 937bp. Sự sao chép bắt đầu tại một 

điểm cách đầu tận 5’ khoảng 5900bp và diễn ra theo cả 2 hướng. Việc sao chép 

này gặp trở ngại của sự sao chép DNA thẳng nói trên. Để tránh trở ngại đó, bộ gen 

của nó có 160bp đầu tiên ở bên trái giống hệt 160bp cuối cùng ở bên phải, gọi là 

các phần đầu thừa. Sau vòng sao chép đầu tiên hai phân tử con thu được có một 

đầu dính với trình tự của phần thừa. 
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  Phần ssDNA ở phía phải 3’ của một phân tử con có thể gắn với phần phía trái 

(3’)của phân tử khác. Khoảng trống được lấp nucleotid bởi DNA polimerase và 

được nối lại bởi DNA ligase. Phân tử nhị trùng thu được có thể dùng làm khuôn 

mẫu để hoàn chỉnh DNA sợi đôi. 

            

            

                                  Bước sao chép đầu tiên ở phage T7 

 

         

                                                             Nối lại     

 

                                                              

                                                             Cắt ra 
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                  Phức nối được cắt ra và tái tạo bộ gen của phage T7 

+ Sao chép theo liểu lăn vòng: 

 Sự sao chép theo kiểu lăn vòng nhưng sản phẩm tạo ra không phải là DNA dạng 

vòng mà DNA dạng thẳng. Phân tử DNA vòng được cắt khía ở một hay hai liên kết 

phosphodiester, tạo ra đầu 3’ OH tự do, đầu này có thể dùng như khuôn mẫu để 

sao chép bởi DNA polimerase. Khi đầu 3’’ OH được kéo dài, đầu 5’ bị đẩy ra khỏi 

vòng dưới dạng sợi đơn, trong khi vòng DNA lăn để tiếp tục léo dài đầu 3’. Kiểu 

tổng hợp trên vòng tương tự như tổng hợp sợi sớm. Trong lúc đó đầu 5’ bị đẩy ra 

cso thể dùng làm khuôn mẫu để tổng hợp sợi đơn theo kiểu tương tự sợi muộn nếu 

có sựu hiện diện của đoạn mồi thích hợp. 

                   

                       Sao chép theo kiểu lăn vòng 
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 Nếu kiểu tổng hợp này tiếp tục, sự tổng hợp trên sợi 5’ bị đẩy ra sẽ tạo thành một 

sợi DNA phức chứa nhiều bản sao liên tiếp của phân tử DNA vòng. Nghĩa là, 

nhiều bản sao của bộ gen được tạo ra. Kiểu này gặp ở lamda và tạo ra nhiều bản 

sao nối tiếp, trong khi ở phage M13 thì chỉ có một bản sao. 

  Sao chép của Phage M13: 

 Phage M13 có bệ gen là một phân tử DNA sợi đơn vòng. Khi nhiễm tế bào E.Coli, 

phân tử này được bơm vào và được bao bởi các SSB protein. Vì phage M13 không 

có gen mã hóa cho DNA polimease riêng nên phải lệ thuộc hoàn toàn vào bộ máy 

của tế bào chủ để sao chép. Mặc dù bộ gen là DNA sợi đơn của nó rất thích hợp để 

làm khuôn mẫu tổng hợp DNA, nhưng lại không thích hợp với việc tổng hợp RNA 

bởi RNA polimerase hay primase. 

  Tuy nhiên, một phần của bộ gen có dạng kẹp tóc sợi đôi. Vùng này có thể đóng 

vai trò promoter cho RNA polimerase của tế bào chủ để phiên mã đoạn mồi RNA 

ngắn. Sự phiên mã cũng làm mất cấu trúc kẹp tóc. DNA polimerase III bây giờ có 

thể tham gia và tổng hợp phân tử DNA sợi đôi, gọi là thể sao chép I. 

  Việc sao chép tiếp của RFI không thực hiện theo kiểu theta mà là lăn vòng. Gp2 

endonuclease được mã hóa bởi gene 2 của phage, cắt khía DNA của RFI tại vị trí 

đặc hiệu và sự sao chép lăn vòng diễn ra nhưng không tạo phân tử phức mà gp2 

endonuclease cắt phân tử một lần nữa để hoàn tất bản sao. Sản phẩm thu được gồm 

một phân tử DNA vòng đơn và một phân tử DNA sợi đôi là RFI. Phân tử ssDNA 

vòng lúc này có thể được sao chép bằng cách lặp lại từ đầu quy trình trên. 

  Để có được ssDNA như ban đầu để đóng gói vào capsid, các phân tử ssDNA bị 

thế ra cần được bao bởi các SSB. 

  Sao chép ở phage Lambda 

  Phage Lambda có bộ gen là DNA sợi đôi thẳng. Tuy nhiên, ở mỗi tận cùng của bộ 

gen là một đoạn sợi đơn gọi là đầu dính, hai đoạn ở  2 đầu có thể gắn bổ sung với 

nhau. Chúng dài 12 nucleotid và được gọi là vị trí cos. 
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  Sau khi phage nhiễm tế bào E.Coli và tiêm DNA vào, nhiễm sắc thể của nó vòng 

hóa nhờ các vị trí cos. Nhờ đó nó tránh bị cắt bởi các exonuclease của vi khuẩn và 

có thể được sao chép theo chu trình tiêu giải tiềm ẩn. Quá trình sao chép của phage 

lambda gồm 2 giai đoạn: giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. 

- Giai đoạn sớm:  

Phage lambda khởi đầu sao chép theo mô hình theta. Điểm gốc sao chép nằm ở gen 

O, có sản phẩm tương tự DnaA . Phân tử này gắn trình tự lặp lại ở điểmgốc và khởi 

đầu việc tách hai sợi DNA tại chỗ. Một gen khác, gen P, có sản phẩm với chức 

năng tương tự DnaC. Sản phẩm này giúp DnaB gắn vào DNA đã tách mạch. Sau 

đó, các thành phần khác của bộ máy sao chép của vi khuẩn gắn vào và bắt đầu việc 

sao chép. Kiểu sao chép này kéo dài khoảng 5’ – 15’. 

- Giai đoạn muộn 

 Sau 15’, phage lambda chuyển snag kiểu sao chép lăn vòng. Hiện chưa biết 

nguyên nhân và cơ chế của sự chuyển dổi này. 

  Hậu quả của cơ chế lăn vòng là DNA của phage được sao chép thành một DNA 

kéo dài chứa nhiều bản sao liên tiếp của bộ gen phage, cách nhau bằng các trình tự 

cos. Phage có gen mã hóa cho một enzym là Terminase, enzym này nhận diện vị trí 

cos và cắt tại đó để biến phân tử DNA dài thành các bản sao đơn của bộ gen phage 

với các vị trí có ở hai đầu. 

  In vivo, quá trình xử lí bản sao lớn thành bộ gen đơn có sự tham gia của các 

protein capsid. Các protein này nhận diện vị trí cos thứ nhất và nếu khoảng cách 

đến vị trí cos thứ hai phải nằm trong giới hạn 75 – 105% so với chiều dài nguyên 

thủy của bộ gen phage thì capsid sẽ đóng gói DNA tạo thành phage hoàn chỉnh. 

3. Sửa sai trong sao chép và khi không sao chép: 

 DNA đwocj sao chép bởi DNA polimerase với độ chính xác cao. Sự sao chép 

chính xác của nó có tầm quan trọng sống còn đối với hoạt động bình thường của tế 

bào. 
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3.1. Sủa sai trong sao chép: 

  Người ta đã dùng các nucleotid và DNA polimerase để tổng hợp DNA in vitro. 

Sai sót trong trường hợp này là 10
-5

 tức là 100 000nucleotid có một sai sót. Ở 

E.Coli có 3.10
6
 cặp base, vậy mỗi lần sao chép theo tính toán như trong thực 

nghiệm thì phải có tới 30 sai sót. Tuy nhiên, trên thực tế sai sót trong tự nhiên thấp 

hơn nhiều. Bằng cách đánh giá tần số các đột biến mới xuất hiện trong quần thể lớn 

và theo dõi các biến đổi của enzym nào đó trong nuôi cấy môt tế bào, người ta tính 

được sại sót trong cơ thể sinh vật khi sao chép in vivo là 10
-9

 tức là một sai sót trên 

1 tỷ bp. Như vậy tế bào có 3. 10
9
bp mội lần sao chép thì có 3 sai sót. 

  Mức chính xác cao trong sao chép là nhờ có cơ chế sửa sai: 

      Hướng sao chép bào giờ cũng từ đầu 5’ – 3’ để việc sửa sai chính xác. 

     Ở tế bào nhân nguyên thủy DNA polimerase I và III vừa polimer hóa, vừa có 

hoạt tính exonuclease 5’ – 3’ và 3’ – 5’. Nếu trên đường di chuyển để polimer hóa 

gặp base sai, DNA- polimerase  sẽ lùi lại cắt bỏ theo hướng 3’ – 5’. 

    Ở tế bào nhân thật, hoạt tính exonuclease chỉ có được ở polimerase δ và ε. 

Không tìm thấy hoạt tính đó ở plimerase α, có thể do một tiểu đơn vị của nó bị mất 

đi trong quá trình chiết tách enzym. DNA ty thể dễ bị đột biến, nhưng polimerase γ 

của nó lại không có hoạt tính exonuclease. 

3.2. Sửa sai khi không sao chép: 

  Phân tử DNA có thể bị biến đổi ngay cả khi không sao chép. Các biến đổi đột 

ngột biến này xảy ra với tần số khá cao. Nhờ cơ chế sửa sai nên tần số đột biến 

được duy trì ở mức thấp. 

  Các enzym nhận biết gắn vào các trình tự sai và cắt đoạn sai, dùng mạch đơn 

đúng làm khuôn mẫu để tổng hợp lại chỗ bị sai cho đúng. 

  Hàng loạt enzym đặc hiệu làm nhiệm vụ dò tìm và sửa sai, có khoảng 20 enzym 

và rà soát dọc DNA để dò tìm các base bị biến đổi hóa học, mỗi enzym có một 

chức năng chuyên biệt cho một loại sai hỏng. Khoảng 5 enzym khác đặc hiệu cho 
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các liên kết cọng hóa trị sai giữa các chất hóa học khác hoặc giữa các base kề nhau 

trên một mạch. Một số enzym khác phát hiện sự bắt cặp sai, như trường hợp mất 

purin. Tổng cộng có khoảng 50 enzym chuyên biệt phát hiện ra và sửa sai hỏng 

trên DNA. 
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C. KẾT LUẬN 
I. Kết luận   

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh các tài liệu thu thập được 

để đảm bảo độ chính xác của kiến thức trong quá trình hoàn tất đề tài, bản thân rút 

ra một số kết luận sau: 

     Phân tử DNA có vai trò vô cùng quan trọng trong sinh học phân tử, phát hiện ra 

mô hình cấu trúc không gian đã đưa “Sinh học phân tử chuyển sang một bước tiến 

mới” thời đại văn minh cùng với sự phát triển cao của công nghệ sinh học.  

   DNA có chức năng truyền đạt, lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền, chính nhờ 

vậy mà những đặc điểm của thế hệ bố mẹ được truyền lại cho con cái và những đặc 

điểm này có ở loài này mà không có ở loài khác. Tức là DNA đặc trưng cho từng 

loài và không có loài nào giống loài nào. 

  Tuy nhiên, con cái trong một gia đình do cùng bố mẹ sinh ra nhưng cũng có 

những đặc điểm khác nhau, điều đó cũng chính do quá trình đột biến. Quá trình đột 

biến làm cho DNA có sự sai khác nhỏ, thông qua các quá trình nhân đôi mà DNA 

sai khác nhỏ đó dần phát triển thành những sai khác lớn và đã làm cho con cái sinh 

ra có những điểm khác biệt so với bố mẹ và các anh chị em với nhau. Quá trình 

này đã làm cho sinh vật đa dạng phong phú và thích nghi tốt hơn trong điều kiện 

môi trường thay đổi. 

  Trong thời gian này, “Sinh học phân tử” vẫn tiếp tục phát triển và phát triển mạnh 

hơn nhiều. Hy vọng rằng, với những thành công trong những năm tiếp theo, con 

người sẽ có những bước tiến mới nhằm ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống, đời 

sống góp phần đưa cuộc sống của con người sang một thời đại mới, thời đại văn 

minh nhân loại. Lúc này con người không còn bị các mối đe dọa xung quanh mình. 

 Nhưng dù có phát triển đến mức độ nào chăng nữa thì một nhân tố đóng vai trò 

quan trọng cho sự phát triển của ngành vẫn là DNA.  
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II. Kiến nghị: 

       Trên đây là những kết quả có được nhờ quá trình sưu tầm, tổng hợp, phân tích, 

đối chiếu so sánh những tài liệu thu thập được về quá trình điều hoà điều hoà sự 

biểu hiện của gen ở sinh vật. Tuy nhiên, trong phạm vi của một sáng kiến kinh 

nghiệm nhỏ được thực hiện trong một thời gian ngắn, chắc chắn không tránh khỏi 

những thiếu sót và những nhận định mang tính chủ quan, rất mong những bạn đọc 

quan tâm đến vấn đề này tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng thêm phạm vi, quy mô 

của đề tài.  
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