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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN DI TRUYỀN ĐỘNG VẬT
CHƯƠNG 1:
CÂU 1: Trình bày khái niệm về hệ gen, băng trên nhiễm sắc thể, locus và alen. Phân biệt các khái niệm: gen, locus, alen
1, Các khái niệm :
- Hệ gen: (genome) là một bệ nhiễm sắc thể đầy đủ trong 1 tế bào, ở đó nhiễm sắc thể được sắp xếp thành cặp được gọi là lưỡng bội,
mỗi cặp nhiễm sắc thể đó gồm 2 nhiễm sắc thể giống nhau hình thành lên cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
- Băng trên nhiễm sắc thể: là từng phần của nhiễm sắc thể, được hiện lên, hoặc đậm hơn hoặc sáng hơn so với các phần kế bên, do tác
dụng của các loại thuốc nhuộm đặc trưng khác nhau tạo ra các giới hạn để phân biệt đặc thù sai khác giữa các nhiễm sắc thể.
- Locus: Vị trí riêng biệt của 1 gen trên nhiễm sắc thể.
- Alen: Các trạng thái khác nhau của 1 đoạn ADN tại một vị trí riêng biệt trên nhiễm sắc thể.
2, Phân biệt các khái niệm:
- Gen: được sử dụng 1 cách chung chung với 2 nghĩa hoặc là locus hoặc là alen.
- Locus: Vị trí riêng biệt của 1 gen trên nhiễm sắc thể.
- Alen: Các trạng thái khác nhau của 1 đoạn ADN tại một vị trí riêng biệt trên nhiễm sắc thể.
CÂU 2: Phân loại nhiễm sắc thể theo vị trí tâm động, trình bày khái niệm băng trên nhiễm sắc thể, ý nghĩa của phương pháp hiện
băng trong nghiên cứu kiểu nhân cho mỗi loài.
*)Phân loại nhiễm sắc thể theo vị trí tâm động:
- Nhiễm sắc thể tâm mút(acrocentric): tâm động ở đầu mút
- Nhiễm sắc thể tâm lệch(sub-metacentric): hai vế không đều nhau
- Nhiễm sắc thể tâm giữa(metacentric): tâm động ở chính giữa.
*) Băng trên nhiễm sắc thể: là từng phần của nhiễm sắc thể, được hiện lên, hoặc đậm hơn hoặc sáng hơn so với các phần kế bên, do
tác dụng của các loại thuốc nhuộm đặc trưng khác nhau tạo ra các giới hạn để phân biệt đặc thù sai khác giữa các nhiễm sắc thể.
*) Ý nghĩa của phương pháp hiện băng trong nghiên cứu kiểu nhân cho mỗi loài.
- Trường hợp có các nhiễm sắc thể khác nhau, nhưng giống nhau về kích thước và hình dạng thì chỉ sau nhi nhuộm phân hóa (KT hiện
băng) thì phân biệt được chúng qua số lượng, thành phần và vị trí các băng được hiện lên.
- So sánh các kiểu băng trong các ĐV có vú có ý nghĩa để nghiên cứu về di truyền giống, về chủng loại phát sinh. Mối quan hệ di
truyền giữa các quần thể ĐV, vật nuôi, có thể được xác định qua so sánh đặc thù của các băng hiện trên nhiễm sắc thể. Ví dụ: Cặp
NST thứ 2 ở người là do sự nối lại của 2 NST khác ở vượn người.
- Ngiên cứu sâu hình thái NST và hình thái kiểu nhân của các loài ĐV, các giống vật nuôi.
CÂU 3: Trình bày cấu trúc phân tử của sợi nhiễm sắc, ý nghĩa của hình thức cấu trúc này.
*) Cấu trúc phân tử của sợi nhiễm sắc:
- Mặt hóa học: NST bao gồm phần lớn là axit deoxyribonucleic (DNA), và một lượng nhỏ protein(histon). Histon có chức năng cấu
trúc và liên kết, ADN hình thành nên thông tin di truyền, thông tin này truyền từ bố mẹ đến con cái, từ thế hệ này đến thế hệ khác
thông qua quá trình phân bào: giảm phân và thụ tinh
- Mỗi NST chứa 1 phân tử ADN xoắn kép, rất dài kết hợp với những protein kiềm là histon (có từ 100-200 aa) tạo thành những đơn vị
cơ sở là nucleosom.
- Nucleosom gồm 8 phân tử histon ( H2A, H2B, H3 và H4) mà cấu trúc chung của các protein kiềm là: (H2A)2; (H2B)2; (H3)2; (H4)2

phần này được coi như lõi histon của nucleosom.
- Một phân tử ADN gồm khoảng 200 cặp base, trong đó 142 cặp base quấn quanh lõi histon. Phần còn lại là ADN liên kết giữa các
nucleosom.
- Histon không phải là thành phần của lõi nucleosom nhưng nó tham gia vào sự kết hợp giưa các nucleosom với nhau.
*) Ý nghĩa của hình thức cấu trúc này:
- Sự nén chặt này giúp hệ gen của tế bào được chứa trong thể tích của nhân tế bào khoảng 800-1000 µm3.
- Đảm bảo các đặc tính và chức năng của NST như việc truyền đạt thông tin di truyền,…
- Giúp các gen trên NST có thể bộc lộ trong các quá trình sao mã và dịch mã của tế bào,..
CÂU 4: Thành phần hóa học, cấu trúc không gian của phân tử ADN?
*) Thành phần hóa học ADN:
- ADN là 1 polyme lớn được trùng hợp từ các phân tử đơn vị là các nucleotide.
- Mỗi nucleotide được cấu tạo từ 3 thành phần:
+ Axit phosphoric: H3PO4

+ Đường pentose
+ Các base nitơ: A, T, G, C
- Trong đó Axit phosphoric và Đường pentose là giống nhau ở tất cả các nucleotide, chỉ riêng thành phần base nitơ là khác nhau giữa
các nucleotide. Do đó tạo ra 4 loại nucleotide phụ thuộc vào loại base cấu tạo nên: A, T, G, C. Trong đó A và G thuộc nhóm purin có
cấu trúc vòng kép; T và C thuộc nhóm pyrimidin có cấu trúc vòng đơn.
- Trong 1 nucleotide thì phân tử đường pentose làm trung tâm, các base nitơ liên kết với C1 của đường, còn axit phosphoric liên kết C5

của phân tử đường.
- Các nucleotide liên kết tạo nên phân tử ADN polymer. Các nucleotide liên kết với nhau qua nhóm phosphat, trong đó nhóm
phosphat ở 5’ của nucleotide tiếp sau sẽ phản ứng với nhóm OH ở vị trí 3’ của nucleotide trước nó tạo liên kết phosphodiester. Cứ
như vậy mạch ADN được kéo dài ra theo hướng 5’-3’ tạo nên đầu 5’-phosphat và 3’-OH
*) Cấu trúc không gian của phân tử ADN
+) Năm 1953 Được James Waston và Fransis Cric mô tả như sau:

mailto:lqhungtyak53@gmail.com


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                         KHOA: THÚ Y

SINH VIÊN: LƯƠNG QUỐC HƯNG Email: lqhungtyak53@gmail.com
- 2 -

- Phân tử ADN gồm 2 mạch poly nucleotide liên kết với nhau và quấn quanh một trục chung ( trục ảo). Khung deoxyribose-photphat
ở phía ngoài.
- Các base hướng vào phía trong của chuỗi xoắn kép, mặt phẳng của các base song song với nhau và thẳng góc với trục ảo của chuỗi
xoắn. Mỗi base của mạch này được nối với base của mạch kia bằng những kiên kết hydro và các base luôn bắt cặp theo nguyên tắc bổ
sung: A với T,G với C, trong đó A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro còn C liên kết với G bằng 3 liên kết hidro.
- Theo nguyên tắc bổ sung này mà trong 1 chuỗi ADN bao giờ tổng lượng base loại A cũng bằng tổng lượng base loại T, và G bao giờ
cùng bằng C. Điều này được Chargaff và cộng sự phát hiện 1950 đã được: A+G = C+T
- Đường kính của chuỗi xoắn kép là 2,0 nm. Mặt phẳng của các base liền kề nhau thì cách nhau 0,34 nm. Một vòng xoắn có 10 cặp
base và có chiều dài là 3,4 nm.
CÂU 5: Vì sao ADN được tự nhiên lựa chọn làm vật chất mang thông tin di truyền?
ADN đáp ứng được được những đòi hỏi tất yếu của vật chất di truyền
- Vật chất di truyền phải tàng trữ tất cả các thông tin cần thiết để điều khiển những cấu trúc đặc trưng và hoạt động trao đổi
của tế bào. Những chức năng riêng biệt của cơ thể sống liên quan tới sự đa dạng của protein mà mỗi protein được quy định bởi 1
đoạn ADN. Đoạn ADN này đặc trưng bởi kích thước và trình tự các nucleotide được sắp xếp trong đó. Với 4 loại nucleotide tổ hợp tự
do với nhau và với kích thước đoạn ADN tùy ý thì có thể tạo ra vô số các gen. Vì vậy ADN tàng trữ tất cả các thông tin di truyền.
- Vật chất di truyền phải được tái bản một cách chính xác để truyền đạt thông tin cho thế hệ sau. Nguyên tắc bổ xung( A-T, G-
C) theo suốt chiều dài của 2 mạch poly nucleotide trong chuỗi xoắn kép nói lên khả năng nhân đôi chính xác của nó. Các base liên kết
với nhau bằng liên kết hydro là 1 liên kết yếu. Liên kết hydro rất dễ được thiết lập cũng như rất dễ bị loại bỏ. Đây là 1 đặc điểm rất
thuận lợi cho việc tháo xoắn, tách ADN thành 2 mạch đơn để làm khuôn rồi tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung và kết quả
lag hình thành 2 chuỗi xoắn mới giống hệt chuỗi ban đầu.
- Vật chất di truyền có khả năng sảy ra và ghi nhận những biến đổi thông tin, khi các thông tin đã biến đổi phải được ổn định
và di truyền được. Có nhiều tác động có thể xảy ra làm thay đổi thành phần base ở vị trí nào đó trên chuỗi ADN. Từ đó mã di truyền
thay đổi dẫn tới thay đổi chức năng của gen. Những trạng thái khác nhau của 1 gen là nguyên nhân của tính đa dạng di truyền ở sinh
vật.
CÂU 6: Anh hãy trình bày hiện tượng biến nạp, ý nghĩa của hiện tượng.
*) Hiện tượng biến nạp:
- Biến nạp là hình thức lai đặc biệt ở vi khuẩn, khi ADN của vi khuẩn cho gắn vào tế bào vi khuẩn nhận. Hiện tượng này còn xảy ra ở
các loài vi khuẩn khác.
- Thí nghiệm của Griffith làm trên phế cầu khuẩn năm 1928. Phế cầu khuẩn có 2 dòng: S và R.
+ Dòng S có khuẩn lạc nhẵn, bên ngoài được bao bọc bởi 1 lớp giáp mô có bản chất là polysaccharit, đây là cơ quan sản sinh độc tố.
+ Dòng R khuẩn lạc sần sùi, không có giáp mô do vậy không sản sinh độc tố. Trong điều kiện bình thường cả 2 dòng S và R có đặc
tính di truyền ổn định.
+ Tiến hành thí nghiệm:

- Dùng dòng S tiêm cho chuột thì chuột chết do viêm phổi vậy dòng S có độc tố và có khả năng gây bệnh.
- Dùng dòng R tiêm cho chuột thì chuột bình thường, không mắc bệnh như vậy dòng R không độc, không gây bệnh.
- Đem dòng S xử lý nhiệt trộn với dòng R còn sống sau đó tiêm cho chuột thì kết quả là chuột bị mắc bệnh và chết, trên cơ thể

chuột người ta tìm thấy dòng S có màng polysaccharit.
- 1944, Avery và cộng sự đã làm sáng tỏ. Hiện tượng đột biến chỉ sảy ra 1 chiều từ S sang R với tần số rất thấp, vì vậy cơ chế đột biến
từ R sang S không được chấp nhận.
+ Thí nghiệm của ông:

- Dùng dòng R cho vào nước chiết từ dòng S đã bị sử lý bởi nhiệt thì xuất hiện sự biến đổi từ R thành S. Chế phẩm tinh khiết
từ nước chiết là các đoạn ADN tự do(của dòng S) đã xâm nhập vào dòng R.

- Kết quả dòng R có những biểu hiện di truyền của dòng S: tạo thành màng polysaccharit, có khả năng gây độc, khuẩn lạc
nhẵn.

- Như vậy nhân tố gây biến nạp là ADN, chúng bị phân giải bởi enzyme deoxyribonase.
*) Ý nghĩa của hiện tượng:
- Chứng minh ADN mang thông tin di truyền và truyền đạt thông tin di truyền đó.
- Vật chất thông tin được quy đinh bởi ADN mà không bởi 1 phần nào khác trong tế bào.
CÂU 7: Anh hãy trình bày hiện tượng tải nạp, ý nghĩa của hiện tượng.
Trả lời:
*) Hiện tượng tải nạp: là sự truyền các thông tin di truyền (ADN) từ vi khuẩn cho sang vi khuẩn nhận nhờ một thực khuẩn thể. Thực
khuẩn thể làm nhiệm vụ chuyển những gen khác nhau của vi khuẩn này sang vi khuẩn khác, thông thường là 1-2 gen, đôi khi là 3 gen
liên kết chặt chẽ.
- Hiện tượng này được nghiên cứu kĩ ở 1 số vi khuẩn như: salmonella Typhimurium, Escherrichia Coli, Shigella Staphylococcus.
- Người ta phân lập các dòng vi khuẩn Salmonella Typhimurium tù chuột bị bệnh sốt.
- Dòng 2A và dòng 22A. Dòng 22A mang đột biến mất khả năng tổng hợp Tryptophan vì vậy khi muốn nuôi cấy phải cho vào môi
trường có chất Tryptophan. Dòng 2A không bị đột biến nên vẫn có khả năng tự tổng hợp Tryptophan và phát triển bình thường trong
môi trường không có Tryptophan.
- Dùng 1 bình chữ U, đáy được ngăn bởi 1 màng lọc vi khuẩn ngăn ko cho vi khuẩn đi qua nhưng vẫn cho thực khuẩn đi qua được.
Đem cấy dòng 22A vào 1 nhánh, cấy 2A vào nhánh thứ 2.
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- Một thời gian sau thấy phía bên chứa dòng 22A xuất hiện 1 số vi khuẩn tổng hợp được Tryptophan, tuy nhiên số lượng ko nhiều,
nhánh bên kia vẫn phát triển bình thường. Tần số xuất hiện là 105. Đây ko phải là tần số đột biến nghịch từ Tr- sang Tr+, vì dòng 22A
có tính ổ định di truyền cao. Đồng thời ko tìm thấy nhân tố biến nạp trong môi trường(ADN tự do)
- Ở đây, sự chuyển dịch chất liệu di truyền từ vi khuẩn này (2A) sang vi khuẩn khác (22A) là do thực khuẩn thể đảm nhiệm. Thực
khuẩn thể ngoài chất liệu di truyền của mình còn có thêm 1 mẩu chất liệu di truyền của vi khuẩn 2A do lấy đc trong quá trình xâm
nhiễm. Thực khuẩn thể từ bên nhánh chứa vi khuẩn 2A, qua màng lọc vi khuẩn cảm nhiễm vào 1 số tế bào dòng 22A và truyền cho
chúng 1 mẩu thông tin của dòng 2A mà chúng lấy được trong đó chứa thông tin tổng hợp Tryptophan. Đoạn NST ngoại lai này trở
thành 1 bộ phận gắn liền với NST của tb vi khuẩn làm thay đổi kiểu gen của vi khuẩn nhận.
*) Ý nghĩa của hiện tượng:
- Chứng minh vai trò của ADN trong di truyền.
CÂU 8: Anh hãy trình bày cấu trúc và hoạt động di truyền của virus và thực khuẩn thể, ý nghĩa?
- Virus có khả năng gây nhiễm tb động vật, tế bào thực vật và các tb vi khuẩn, riêng loại virus gây nhiễm tb vi khuẩn gọi là thực
khuẩn thể(bacterriophage). Virus xâm nhập vào tb vi khuẩn và hủy hoại vi khuẩn.
- Thực khuẩn thể chưa có cấu tạo tb vì vậy chúng chỉ có khả năng sống và phát triển được ở trong tb vi khuẩn.
- Virus là thực khuẩn thể kí sinh ở mức độ di truyền, chúng sử dụng bộ máy sinh tổng hợp của tb kí chủ để sản xuất gen và protein của
mình để hình thành các virus và các thực khuẩn thể mới.
*) Cấu trúc:
- Thực khuẩn thể T2 gây nhiễm vi khuẩn trực tràng E.Coli đc nghiên cứu đầy đủ nhất.
+ Có 2 phần: đầu và đuôi. Cấu trúc rất đơn giản, bao gồm 1 phân tử ADN chiếm 40% và 1 vỏ bọc protein chiếm 60%. Đầu hình lục
giác chứa vật liệu di truyền là ADN, đuôi kéo dài có thể co giãn, tận cùng là 1 đế phẳng mang nhiều sợi nhỏ.
*) Hoạt động di truyền:
- Thực khuẩn phá hủy tb vi khuẩn theo cơ chế sau:
+ Phần đuôi T2 gắn vào tb vi khuẩn, tiết enzyme tiêu hủy vách tb. Sử dụng đuôi như kiểu cái bơm đẩy ADN của nó vào tb vi khuẩn.
Trong tb vi khuẩn, ADN này tái bản nhiều lần, tạo 1 lượng lớn ADN virus sau đó sử dụng bộ máy tế bào vi khuẩn tổng hợp protein để
tạo vỏ và đuôi của virus. Cuối cùng các thực khuẩn thể T2 hoàn chỉnh được hình thành. Trong khoảng 15-45 phút sau khi xâm nhập tb
vi khuẩn, từ 1 thực khuẩn thể có thể sinh ra thành 100 đến 300 thực khuẩn thể mới.
- Thực chất chỉ có ADN của thực khuẩn thể đi vào tb vi khuẩn còn lớp vỏ ở lại bên ngoài và tiêu biến đi.
*) Ý nghĩa:
- ADN quyết định tính di truyền, trao đổi chất và sinh sản.
CÂU 9: Bằng chứng nào khẳng định ADN được tái bản theo cơ chế bán bảo toàn. Trình bày cơ chế chung và các yếu tố tham gia quá
trình sao chép.
*) Bằng chứng khẳng định ADN được tái bản theo cơ chế bán bảo toàn là thí nghiệm của M.Meselson và F.Stahl.
- Năm 1957 J.Stent và M.Delbruck đã đưa ra ba kiểu sao chép ADN có thể đó là:
+ Kiểu bảo toàn: chuỗi ADN xoắn kép ban đầu đc giữ nguyên trong khi chuỗi xoắn kép mới hình thành hoàn toàn từ nguyên liệu mới.
+ Kiểu bán bảo toàn: chuỗi ADN xoắn kép mới hình thành gồm 1 sợi cũ của cha mẹ và 1 sợi đc tổng hợp hoàn toàn từ nguyên liệu
mới.
+ Kiểu phân tán: trong quá trình tái bản, các sợi ADN cũ đứt ra thành các đoạn nhỏ làm khuôn để tổng hợp thành 1 đoạn nhỏ mới, sau
đó các đoạn nhỏ nối lại với nhau. Do vậy sau khi tổng hợp, mỗi sợi mới đều chứa cả các đoạn ADN cũ và mới.
- M. Meselson và F. Stahl đã chứng minh chỉ có kiểu nửa bảo toàn là đúng:
- Thí nghiệm đc tiến hành:
+ Vk E.Coli đc nuôi nhiều thế hệ trên môi trường chỉ có duy nhất là 15NH4Cl do vậy sau quá trình nuôi toàn bộ ADN của E.Coli chỉ
chứa 15N nặng, khác với ADN bình thường chứa 14N nhẹ. Hai loại ADN này có thể phân biệt bằng cách ly tâm trong gradien nồng độ
của Cesi Clorua(CsCl) nó sẽ cho 2 vạch nặng và nhẹ.
+ Sau đó đưa E.Coli có ADN nặng vào nuôi ở mt chỉ chứa 14NH4Cl (nhẹ) 1 số thế hệ và sau mỗi thế hệ đều tách ADN và cho ly tâm.
+ Sau thế hệ thứ nhất nếu sợi kép ADN hình thành theo cơ chế kiểu bán bảo toàn hoặc phân tán thì khi ly tâm ta sẽ chỉ có 1 vạch trung
bình giữa chuỗi nặng và chuỗi nhẹ. Thực tế thí nghệm đã cho thấy đúng như vậy. Loại bỏ giả thiết về khả năng ADN đc tổng hợp theo
kiểu bảo toàn.
+ Sau thế hệ thứ hai, nuôi trên môi trường chứa 14N nhẹ, các tác giả nhận đc 2 vạch nhẹ và trung bình trong ống nghiệm, chứng tỏ quá
trình tổng hợp ADN đã diễn ra theo kiểu bán bảo toàn vì nếu theo kiểu phân tán thì chỉ có thể có 1 vạch giống với vạch trung bình.
*) Cơ chế chung quá trình sao chép:
- Quá trình sao chép là 1 quá trình phức tạp, có 1 số điểm khác biệt giữa tb Eukaryota và Prokaryote song nhìn chung nó vẫn tuân theo
1 cơ chế chung đó là:
+ Các lk hydro ổn định cấu trúc xoắn và gắn 2 mạch với nhau phải bị phá vỡ và tách rời 2 mạch.
+ Phải có đoạn mồi ADN hay ARN mạch đơn ngắn bắt cặp với mạch đơn khuôn.
+ Đủ 4 loại deoxy nucleotide triphosphat ( dATP, dGTP, dCTP, dTTP) bắt cặp bổ sung với các nucleotide mạch khuôn.
+ Mạch mới tổng hợp theo hướng 5’- P đến 3’- OH
+ Các nucleotide mới đc nối với nhau bằng lk cộng hóa trị để tạo mạch mới.
*) Các yếu tố tham gia quá trình sao chép:
- Enzyme ADN helicase: tách 2 mạch đơn trong chuỗi xoắn kép ADN bằng cách cắt các lk hydro nhờ sử dụng năng lượng từ các ATP
- Protein SSB (protein bám vào các chuỗi ADN đơn) các protein bám vào các chuỗi ADN đơn sau khi đc tách ra từ chuỗi xoắn kép
do enzyme helicase, ngăn cản 2 chuỗi đơn ko gắn lại với nhau và đồng thời ngăn chặn 1 chuỗi đơn gấp khúc lại tạo thành 1 vòng và
ko tạo ra vùng tự bổ sung.
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- Các primer: là các đoạn ARN mồi (10-60 nucleotide) đc tổng hợp nhờ xúc tác của ARN primase và có trình tự các nucleotide bổ
sung với đoạn ADN khuôn.
- ADN polymerase: ngày nay người ta tìm thấy 3 loại ADN polymerase, mỗi loại ADN polymerase có 1 chức năng:
+ ADN polymerase I: thay thế các ARN primer bằng trình tự nucleotide của ADN.
+ ADN polymerase II: chưa hiểu hết chức năng của nó nhưng chức năng chính là sửa chữa ADN bị tổng hợp sai.
+ ADN polymerase III: có vai trò quan trọng trong việc kéo dài chuỗi ADN mới bằng cách bám vào sợi khuôn và lắp các nucleotide
bổ sung vào vị trí tương ứng và nối dài ADN từ primer.
- ADN ligase: hàn gắn các đoạn Okazaki để làm liền mạch ADN mới đc tổng hợp trên chuỗi muộn. Enzyme ADN ligase ko thể nối 2
phân tử của chuỗi đơn ADN mà chuỗi ADN đc nối phải là 1 phần của phân tử xoắn kép ADN.
CÂU 10: Ở mức độ phân tử, quá trình nào đảm bảo thông tin di truyền đc truyền đạt chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác? Trình
bày cụ thể quá trình đó?
- Ở mức độ phân tử, quá trình đảm bảo thông tin di truyền đc truyền đạt chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác là quá trình sao chép
ADN.
*) Quá trình đó diễn ra như sau:
- Dưới td của enzyme ADN helicase các lk hydro bị cắt đứt, chuỗi xoắn kép mở xoắn, khi đó 2 nhánh của chuỗi ADN tách nhau ra,
các protein SSB bám vào mỗi sợi đơn để ngăn ko cho chúng cặp đôi trở lại với nhau và các sợi ADN đơn ko gấp khúc.
- Quá trình tổng hợp trên 2 sợi khuôn mẫu này là khác nhau do nguyên tắc sợi mới chỉ đc tổng hợp theo chiều 5’-3’.
- Đối với chuỗi sớm ( 3’-5’) khi hai sợi ADN đơn tách ra thì enzyme ARN primase bám vào và tổng hợp một đoạn ARN mồi(do
ADN polymerase III ko có khả năng gắn 2 nucleotide tự do với nhau mà nó chỉ có khả năng xúc tác tổng hợp kéo dài phân tử ADN
tiếp tục từ primer). Sau đó enzyme ADN polymerase III bám vào và tiếp tục kéo dài chuỗi ADN bằng cách gắn các nucleotide trong
tế bào đã đc hoạt hóa có khả năng cặp đôi với các gốc base tương ứng của mạch gốc (khuôn), hình thành nên chuỗi bổ sung mới.
- Do enzyme ADN polymerase chỉ có thể thêm nucleotide ở đầu 3’ của nhánh ADN mới đang dài ra, sự sao chép chỉ sảy ra theo
hướng 5’-3’.
- Trên nhánh khuôn có chiều 5’-3’ thì quá trình tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’ ko thể thực hiện cùng chiều với chiều mở của
chạc sao chép mà nó phải tổng hợp theo chiều ngược lại với chiều mở của chạc sao chép và đc tổng hợp khi ADN mở đc khoảng
1000-2000 nucleotide.
- Quá trình tổng hợp sảy ra trên chuỗi muộn(5’-3’): khi chạc sao chép đc mở ra thì trên chuỗi muộn các protein SSB bám vào sợi đơn
làm khuôn. Các protein này bám vào khoảng 1000 nucleotide liên tục sau đó enzyme primase mới tổng hợp đoạn ARN mồi, sau đó
ADN polymerase III tiếp tục kéo dài chuỗi ADN mới theo chiều ngược lại với chạc sao chép đang đc mở để tạo nên nhũng đoạn ADN
mới đc gọi là các đoạn Okazaki. Khi đoạn Okazaki mới đc hoàn chỉnh, đoạn ARN mồi đc loại bỏ và thay thế là các nucleotide của
ADN nhờ td của enzyme ADN polymerase I.
+ Cuối cùng những mảnh Okazaki đc nối lại với nhau bởi 1 enzyme khác là ADN ligase.
CÂU 11: Trình bày cấu trúc của gen?
- Đoạn ADN đặc thù mã hóa cho 1 phân tử polypeptide đặc thù, chuỗi polypeptide đc tạo ra qua quá trình dịch mã từ phân tử mARN.
- Gen cấu trúc: đoạn ADN bao gồm tất cả các nucleotide đc phiên mã vào mARN.
- Nhánh ADN mà từ đó mARN đc tạo ra là nhánh có nghĩa(nhánh khuôn mẫu) còn nhánh còn lại là nhánh đối nghĩa.
- Gen cấu trúc bao gồm:
+ Chuỗi dẫn đường: vùng không phiên dịch phía trước bộ ba khởi đầu, chỗ để cho riboxom bám vào
+ Gen cấu trúc: Từ nucleotide mà tại đó thực sự sự phiên mã bắt đầu (vùng khởi đầu phiên mã) đến đoạn cuối là vùng kết thúc phiên
mã.
+ Chuỗi kéo theo: vùng không phiên dịch sau bộ ba kết thúc cần thiết cho quá trình sử lý mARN.
- Vùng ngay sát vùng phía trước vùng bắt đầu phiên mã là đặc biệt quan trọng vì đó là vùng mà ARN polymerase bám vào trước khi
bắt đầu phiên mã. Vùng này là gen khởi động (promoter), điểm khởi đầu phiên mã trên ADN. Promoter bao gồm chuỗi các gốc base
đặc thù , chuỗi này có khả năng bảo thủ cao, chuỗi base tương tự tồn tại ở hầu hết các gen.
+ Chuỗi base đầu tiên của promoter của gen ở động vật bậc cao là TATAAA (gọi là hộp TATA), nằm ở vị trí bao gồm 25 gốc base
ngược lên, tức khoảng vị trí -25.
+ Chuỗi GGCCAATCT( hộp GAAT) ở vị trí khoảng -75
+ Chuỗi GGGCGG( hộp GC) ở vị trí khoảng -90
+ Những hộp này là vị trí cho sự nhận dạng và là chỗ bám vào của protein điều hòa (nhân tố điều hòa), các nhân tố này giúp cho ARN
polymerase tìm đc vị trí chính xác cho sự bắt đầu quá trình phiên mã. Chúng điều khiển quá trình phiên mã.
+ Ở prokaryota, chúng cũng có chuỗi base bảo thủ tương tự ở promoter của chúng đó là TATAAT và TTGACA
- Sự kết thúc phiên mã thực sự kéo dài qua phần vùng kết thúc. Sau đó enzyme chưa biết rõ nguồn gốc cắt quá trình phiên mã ở vùng
kết thúc. Không có chuỗi base phù hợp cho vùng này, nhưng có vùng bảo thủ cao với chuỗi base AATAAA( AAUAAA ở mARN), có
khoảng 10-30 gốc base đóng ở vùng kết thúc, vùng này như vùng nhận dạng cho nhân tố điều khiển quá trình cắt phiên mã.
CÂU 12: Thế nào là hiện tượng gen phân cắt, trình bày quá trình trưởng thành của mARN.
*) Hiện tượng gen phân cắt:
- ĐV có nhân chuẩn phần lớn gen cấu trúc là dài hơn, chứa các phần mà chúng ko có mặt ở mARN vào thời gian trải qua quá trình
phiên dịch là intron, các vùng có mặt ở mARN trưởng thành là exon.
- Gen chứa intron được gọi là gen phân cắt, mARN đầu tiên chưa trưởng thành là bản sao đầu tiên của toàn bộ gen cấu trúc, bao gồm
cả exon và intron.
- Trước khi mARN di chuyển từ nhân ra tế bào chất, intron đc loại ra và các exon đc nối lại với nhau trong quá trình nối ARN. Do vậy
ARN trưởng thành chỉ bao gồm các exon.
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- Sự nhận dạng và sự loại intron hoạt động đc là do ở mỗi intron có hai gốc base đầu tiên ở đầu 5’ và hai gốc base cuối cùng ở đầu 3’
là bảo thủ cao, chúng giống nhau ở hầu hết tất cả các intron (GU và AG). Do thứ tự gốc base đc thể hiện dẫy mã hóa của ADN, cho
nên quy tắc này gọi là GU-AG.
- Gen cấu trúc gồm khoảng 1000 gốc base(1 kb) đến hơn 2 triệu gốc base(2000 kb), với trung bình khoảng 100kb. Trong khi đó, số
lượng axit amin trong 1 polypeptide khoảng 200 đến 5000, trung bình khoảng 330 a.a. mARN chỉ bao gồm khoảng 600 gốc base cho
đến 15kb với trung bình khoảng 1kb. Nên exon chiếm 1 tỷ lệ nhỏ trong gen cấu trúc, phần lớn ADN của gen cấu trúc là chứa intron,
các exon là 1 đơn vị hoạt động, đc lắp ghép theo những sự phối hợp khác nhau để tạo ra các polypeptide.
*) Quá trình trưởng thành của mARN
- Ngoài việc cắt bỏ intron, sự sao mã mARN ban đầu cũng đc thay đổi theo 2 cách:
+ Đầu 5’ đc bảo vệ bằng mũ 5’ bao gồm các nucleotide G đã đc methyl hóa.
+ Ở đầu kia, đuôi poly A đc thêm vào, đuôi poly A này bao gồm 1 số lượng khác nhau (trung bình 100-200) của A
+ Vì mũ 5’ và đuôi poly A có vai trò quan trọng đối với mARN trưởng thành, các vùng khởi đầu và kết thúc sự phiên mã của gen đôi
khi đc gọi là vùng mã và vùng poly A.
+ Chuỗi nucleotide AAUAAA ở vị trí gốc base từ thứ 10 đến 30 phía trước vùng poly A đc gọi là dấu hiệu poly Adenine hóa. Poly
Adenine hóa là quá trình bổ sung chuỗi poly A vào đầu 3’- OH của mARN.
- Có những đoạn ADN mà chức năng duy nhất của nó là tạo ra hoặc tARN hoặc rARN gọi là gen. Gen là 1 đoạn của phân tử ADN
tạo ra phân tử ARN có chức năng.
CÂU 13: Trình bày sự điều hòa hoạt động của gen.
- Quá trình mở hay đóng gen bị chi phối bởi protein điều hòa.
- Protein điều hòa là sản phẩm của gen điều hòa để điều hòa hoạt động của các gen khác, protein này bám vào hoặc tách khỏi đoạn
chuỗi base chuyên biệt trên ADN, chuỗi base này có tính bảo thủ cao: hộp TATA, hộp GAAT, hộp GC.
- Chuỗi base có chức năng tương tự nhưng nó ko đóng bên trong gen khởi động là gen tăng cường. Gen tăng cường nằm ở phía trước,
phía sau, đôi khi bên trong gen cấu trúc (trong intron), 1 số đóng ở các vùng lân cận của gen cấu trúc, 1 số nằm rất xa, có thể cách
20kb.
- Protein điều hòa bảo đảm tiến hành các hoạt động kiểm soát quá trình phiên mã bằng cách bám vào gen tăng cường hay gen khởi
động. Protein điều hòa có chung 1 hoặc nhiều chuỗi a.a, chúng đc gọi là cấu hình a.a dưới các tên khác nhau.
+ VD: ngón tay kẽm( Zinger finger) là cấu trúc đc tạo ra bởi sự nhắc đi nhắc lại của cặp phân tử Cysteine, cặp Cysteine đc phân cắt ra
bởi 2 hoặc 3 a.a khác, tiếp theo là 10 hoặc số lượng a.a tương tự lặp đi lặp lại bởi cặp phân tử histidine, chúng cũng bị phân chia cắt 2
hoặc cắt 3 a.a khác nhau. Khi phối hợp với phân tử Zn, 2 Cysteine lk với 2 histidine và các a.a ở giữa hình thành lên cái vòng như
những ngón tay, có khả năng bám vào ADN.
+ Khóa leucine, nó bao gồm leucine đc nhắc đi nhắc lại theo chu kì cứ 7 a.a 1 lần, tạo ra 1 chuỗi xoắn kép với leucine đc sắp xếp theo
1 mặt. Hai phân tử nối với nhau theo kiểu khóa kép tạo ra 1 khối, một đầu nối với ADN.
+ VD: Sự phát triển sớm của bào thai đc kiểm soát bởi 1 bộ các gen phân đoạn, các gen này chia phôi thai chưa biệt hóa thành từng
phần, sau đó bằng bộ gen chuyển hóa cùng nguồn, mỗi gen này quyết định số phận phát triển của từng phần. VD, phần phát triển
thành não sau, phần phát triển thành tủy sống. Protein đc mã hóa bởi gen phân đoạn hay gen chuyển hóa cùng nguồn có chứa các dạng
có khả năng bám vào ADN như là ngón tay kẽm hay khóa leucine. Nhiều gen trong số các gen này có chứa các vùng khoảng 180 bp,
có tính bảo thủ cao ở ĐVBC, đc gọi là hộp cùng nguồn, chúng mã hóa cho 1 cấu hình có khả năng bám vào ADN đc gọi là vùng cùng
nguồn. Vùng này có tính bảo thủ cao ở đvbc. Do vậy các gen này điều khiển sự phát triển sớm của bào thai, mã hóa protein điều hòa,
và protein điều hòa theo cách mở tay hay đóng gen theo cách mô tả trên.
- VD về sự điều hòa gen trong quá trình sống là cơ chế kiểm soát, đh quá trình phiên mã của gen quy định lòng trắng ở gà. Phân tử
hormon đi vào tb, sau đó nối với 1 protein đc gọi là oestrogen receptor. Tổ hợp hormon và cơ quan cảm thụ sau đó nối với 1 vùng bao
gồm khoảng 250 gốc base phía trước hộp TATA của gen mã hóa lòng trắng trứng, và làm cho gen này đc mở. Lòng trắng trứng đc
tổng hợp.
+ Một nhóm các gen đều đc điều hòa bằng 1 cách thức, chúng cùng có các vùng chung giống nhau trong gen khởi động của chúng.
- VD tất cả các gen cần đc hoạt hóa bởi glucocorticoid, chúng đều có nhân tố đáp ứng với glucocorticoid, cơ quan cảm thụ bám vào
nhân tố này, và tiếp theo là chúng đc hoạt hóa bởi glucocorticoid, chuỗi base liên ứng của nó là: TGGTACAAATGTTCT.
- Các chuỗi base ở các vùng lân cận của gen có tầm quan trọng ko kém bản thân các gen. Thực tế khi từ gen đc sử dụng, nó thường
kéo theo cả gen khởi động, gen tăng cường và các vùng nằm giữa chúng.
CÂU 14: Trình bày các loại ADN.
- Mặc dù gen có những vai trò cực kì quan trọng nhưng ko phải tất cả ADN đều chứa gen. Thực tế, chỉ có 1 tỷ lệ rất nhỏ hệ gen của
ĐV chứa gen, có thể ít hơn 10% hoặc rất nhỏ chỉ 1%. Sự phân loại phổ biến của ADN như sau
+ Chuỗi base đơn: đây là loai ADN phổ biến nhất, chiếm khoảng 60-70 % hệ gen của ĐV. Chuỗi base đơn nằm dải rác trong toàn bộ
genome và chúng tạo nên phần lớn các gen đơn có hiệu ứng lớn.
+ Gia đình đa gen: Mỗi 1 gia đình gồm có những gen giống nhau hoặc rất giống nhau. Các thành viên trong gia đình đa gen này nằm
rải rác trong genome hoặc 1 số trường hợp , chúng nằm thành từng cụm gồm 1 số gen nằm gần nhau. Các gen trong gia đình đa gen
này thường là các gen mà sản phẩm của chúng đc yêu cầu với số lượng lớn: histon, keratin, collagene, rARN, tARN.
+ ADN lặp: bao gồm các phiên bản của các chuỗi base riêng biệt đc gọi là đơn vị lặp. Kích thước của đơn vị lặp là từ 1 base cho đến
vài nghìn base. Nó giữ vai trò chìa khóa đối với 1 số bệnh di truyền cung cấp công cụ quan trọng cho việc ứng dụng thực tế của sinh
học phân tử đối với cải tiến vật nuôi và chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Kích thước 1-1000 nu
+ Nhân tố di truyền có khả năng dịch chuyển: (gen nhảy) Có đặc tính quý báu là chuỗi nucleotide ở 1 đầu là sự nhắc lại đảo ngược
của chuỗi nucleotide ở đầu kia. VD: bò có TGE với 611 base. Sự nhắc lại là đồng hợp, do vậy có khả năng cặp đôi tiếp hợp với nhau
trong quá trình phân bào giảm phân 1. Trong trường hợp TGE, sự cặp đôi của các phần tử nhắc lại tạo cho TGE chính nó thành 1 cái
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vòng. Toàn bộ TGE tự cắt khỏi vùng mà nó hình thành và di chuyển tới vùng khác ở trên cùng NST hay ở NST khác, rồi nó gắn vào
vùng đó bằng quá trình đảo ngược.Đôi khi TGE đc tái bản và bản sao của nó di chuyển đến 1 chỗ nào đó, để lại bản gốc tại vị trí cũ
của nó. Nó liên quan tới quá trình lan truyền rất nhanh sức kháng với các loại kháng sinh khác nhau ở vi khuẩn. TGE có mặt ở khắp
mọi nơi, số lượng lên đến hàng trăm ngìn ở genome của đv có vú, chiếm từ 1-5% ADN tổng số. TGE còn có khả năng tự di chuyển là
đặc biệt quan trọng, tự TGE có thể đưa vào gen cấu trúc và làm gen đó không hoạt động. Vì vậy TGE là 1 nguồn cực kì quan trọng
của đột biến, cá đột biến loại này là đb chèn, TGE nguyên nhân của ung thư.
CÂU 15: Bằng chứng nào khẳng định ARN là vật chất mang thông tin di truyền.
- Phân tử ARN gồm 4000-6000 nucleotide, trọng lượng phân tử khoảng 1,5 đến 2 triệu, có mặt trong nhân tế bào và bào tương. ARN
có cấu trúc 1 sợi, 1 số có cấu trúc 2 sợi(ARN làm nhiệm vụ vận chuyển hoặc ARN của 1 số virus đặc biệt)
- ARN tồn tại ở các dạng khác nhau trong tự nhiên, mỗi dạng có chức năng riêng biệt, ARN mang gen, các ARN khác đều liên quan
chức năng thực hiện hóa thông tin di truyền( mARN, tARN, rARN).
- Vai trò ARN là vật chất mang thông tin di truyền đc minh họa trên virus gây bệnh đốm thuốc lá. Virus đốm thuốc lá có thể coi như 1
phân tử rất lớn, khối lượng phân tử 39.000.000. Mô hình giống như bắp ngô gồm 2.200 hạt. Tất cả các hạt giống nhau tạo thành lớp
vỏ protein, mỗi hạt là 1 tiểu đơn vị protein gồm 155 a.a, tất cả đã đc xác định và trật tự sắp xếp hết sức chính xác. Dưới lớp vỏ protein
là ARN có cấu trúc 1 sợi gồm 6.500 nucleotide.
- Virus khảm thuốc lá khi xâm nhập vào tế bào cây thuốc lá, làm diệp lục bị phá hủy gây thành đốm khảm vàng xanh trên lá. Các
dòng virus khác nhau có đặc trưng gây bệnh khác nhau.
- Bằng phương pháp hóa học, người ta tách thành phần axit nucleic và protein của hạt virus, sau đó kết hợp chúng trở lại  thu đc hạt
virus nguyên lành. Người ta tưởng rằng khả năng gây bệnh sẽ bị thủ tiêu do cách phân hủy trên , nhưng thực chất chỉ cần riêng ARN
cũng đủ gây bệnh, phần protein ko có tác dụng gây bệnh
- Thí nghiệm:
+ Tách ARN và protein của 2 dòng virus thu được: ARN1 và protein1; ARN2 và protein2

+ Sau khi tách, kết hợp lại theo tổ hợp mới: ARN1 và protein2, ARN2 và protein1

+ Hai loại virus lai này tái tạo và phát triển. Cho cả hai dòng cũ và 2 dòng lạ gây nhiễm lên thuốc lá, bệnh phát triển theo kiểu dòng
virus cung cấp ARN.
+ Các dòng lai, sau khi vào tế bào đã sản sinh ra những thể virus mới. Điều đáng chú ý là vỏ mới hình thành giống như vỏ của dòng
khởi đầu mà từ đó ARN đc tách ra, nghĩa là ARN của nó chỉ sản xuất loại protein của nó.
+ Như vậy ở virus thì ARN là vật chất mang thông tin di truyền.
CHƯƠNG II:
CÂU 16: Trình bày kiến thức di truyền về enzyme hạn chế?
- Các thực khuẩn(Phage) xâm nhiễm vào tb vi khuẩn và sinh sôi nhờ bộ máy sinh tổng hợp của vi khuẩn. Khi số lượng phage tăng lên,
chúng phá vỡ tế bào vi khuẩn tiếp tục quá trình xâm nhiễm mới. Nhưng trong 1 số trường hợp, tế bào vi khuẩn vẫn nguyên vẹn mà
phage ko sinh sôi nữa. Hiện tượng này do 2 nguyên nhân:
+ ADN của phage gắn xen vào ADN của tb vi khuẩn dưới dạng ko hoạt động trong 1 thời gian dài hay ngắn.
+ ADN của phage bị một hệ thống bảo vệ của vi khuẩn tiêu diệt khi vừa mới xâm nhập.
- Năm 1970, phát hiện vi khuẩn tự sản sinh ra enzyme có khả năng phân cắt ADN lạ đi vào tế bào vi khuẩn(các enzyme này chỉ tìm
thấy ở tế bào prokaryota). Nhờ cơ chế này mà vi khuẩn tự bảo vệ trước sự tấn công của virus. Loại enzyme này là enzyme hạn chế.
- Hiện tượng tự bảo vệ của vi khuẩn là 1 hệ thống gồm 2 loại enzyme:
+ Các RE cắt ADN của thực khuẩn ở những vị trí chuyên biệt luôn tạo thành những trình tự có kích thước xác định
+ Enzyme Methylase gắn nhóm Methyl vào base A hoặc base C ở vị trí cắt các RE nên RE ko còn nhận biết đc vị trí cắt nên ADN của
vi khuẩn ko bị cắt.
- Tên gọi của các RE
+ Chữ đầu tiên, viết hoa là tên của loài vi khuẩn
+ Hai chữ tiếp theo, ko viết hoa là tên của giống vi khuẩn
+ Các chữ sau đó chỉ ra tên của dòng vi khuẩn
+ Cuối cùng là chữ số la mã chỉ thứ tự enzyme hạn chế đc phát hiện ra (trường hợp phát hiện nhiều enzyme hạn chế trên cùng 1 dòng
vi khuẩn)
+ VD: enzyme Bam HI là enzyme hạn chế nhận đc từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefacius, với H là chỉ dòng vi khuẩn, I chỉ thứ tự đây
là enzyme đầu tiên phát hiện trên vi khuẩn này.
- Một đặc tính của enzyme hạn chế là có khả năng nhận diện chuỗi base đặc thù(chuỗi nhận dạng) trên ADN để xác định vị trí cắt.
Mỗi enzyme đặc hiệu với 1 trình tự cụ thể. Trình tự nhận dạng có đặc điểm là đọc ngược xuôi đều đc: trình tự các base của mạch đơn
này đọc theo hướng 5’-3’ cũng là trình tự các base của mạch đơn kia đọc theo hướng 3’-5’.
- Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng và vị trí cắt của RE người ta chia thành 3 nhóm:
+ Nhóm I: các RE nhận biết đc trình tự đặc thù sau đó nó sẽ di chuyển trên phân tử ADN đến cách đó khoảng 1000-5000 nu và giải
phóng độ vài chục nu.
+ Nhóm II: các RE nhận biết trình tự đặc thù và cắt ngay tại vị trí đó
+ Nhóm III: các RE nhận biết được trình tự đặc thù sau đó sẽ cắt phân tử ADN ở vị trí cách đó khoảng 20 nu.
- Enzyme có 3 kiểu cắt:
+ Cắt nhánh của chuỗi xoắn kép ở tại cùng 1 vị trí để lại hai đầu bằng
+ Cắt ADN theo hình chữ Z : Đầu thò là đầu 5’; Đầu thò là đầu 3’. Gọi là đầu dính có kết.
- Enzyme hạn chế và enzyme nối đã giúp chúng ta có thể cắt-ghép-nối- chuyển tạo ra các phân tử ADN tái tổ hợp cùng nguồn và cũng
có thể khác nguồn thậm chí khác loài.
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CÂU 17: Cơ chế nào giúp vi khuẩn chống lại sự tấn công của virus.
-Trong 1 số trường hợp, tế bào vi khuẩn vẫn nguyên vẹn khi bị thực khuẩn thể xâm nhập mà phage ko sinh sôi nữa.Hiện tượng này do
2 nguyên nhân:
+ ADN của phage gắn xen vào ADN của tb vi khuẩn dưới dạng ko hoạt động trong 1 thời gian dài hay ngắn.
+ ADN của phage bị một hệ thống bảo vệ của vi khuẩn tiêu diệt khi vừa mới xâm nhập.
- Năm 1970, phát hiện vi khuẩn tự sản sinh ra đc enzyme có khả năng phân cắt ADN lạ đi vào tế bào vi khuẩn (các enzyme này chỉ
tìm thấy ở tế bào prokaryota). Nhờ cơ chế này mà vi khuẩn tự bảo vệ trước sự tấn công của virus. Loại enzyme này là enzyme hạn
chế.
- Hiện tượng tự bảo vệ của vi khuẩn là 1 hệ thống gồm 2 loại enzyme:
+ Các RE cắt ADN của thực khuẩn ở những vị trí chuyên biệt luôn tạo thành những trình tự có kích thước xác định
+ Enzyme Methylase gắn nhóm Methyl vào base A hoặc base C ở vị trí cắt các RE nên RE ko còn nhận biết đc vị trí cắt nên ADN của
vi khuẩn ko bị cắt.
CÂU 18: Đối tượng nghiên cứu của di truyền phân tử là gì? Kể tên các phương pháp thu nhận đối tượng đó, trình bày chi tiết 1 trong
các phương pháp đó.
*) Đối tượng nghiên cứu của di truyền phân tử là các axit nucleic (ADN hoặc ARN) và các công cụ chính của kỹ thuật là các enzyme
mà quan trọng nhất là 2 enzyme: enzyme hạn chế dùng để cắt ADN tại những vị trí có trình tự đặc thù và enzyme nối (ADN ligase)
dùng để nối các đoạn ADN lại với nhau. Đối tượng phải có trước tiên là axit nucleic.
*) Các phương pháp thu nhận gen:
- Tách các đoạn ADN từ bộ gen:
+ Tách ADN ra khỏi các thành phần của tế bào bằng các phương pháp vật lý và hóa học như các phương pháp: nghiền lắc, ly tâm, sử
dụng các enzyme, các hóa chất trải qua nhiều quy trình thì ADN tinh khiết đc tách ra. Sau đó ADN đc cắt bởi các enzyme đặc hiệu và
nối với các vector mang gen tạo plasmid tái tổ hợp.
+ Phương pháp này mang tính chất mò mẫm vì nguyên bộ gen tức là toàn bộ ADN của các sinh vật khác nhau chứa rất nhiều gen. Tuy
nhiên hiện nay đang đc sử dụng trong việc lập ngân hàng gen (thư viện gen) của các sinh vật, đc gọi là ngân hàng của ADN bộ
gen(thư viện của ADN bộ gen).
- Tổng hợp gen bằng phương pháp hóa học:
+ 1969, nhóm của Khorana đã thực hiện việc tổng hợp nhân tạo gen lần đầu tiên. Đó là gen mã hóa việc tổng hợp tARNala vận
chuyển  a.a alanine ở nấm men, mà lúc đó cấu trúc đã được biết rõ. Gen này dài 77 cặp nu, ko có các trình tự điều hòa vì thế ko có
hoạt tính. Về sau đã tổng hợp gen có hoạt tính, đó là gen mã hóa cho chất ức chế tARN vận chuyển tyrosin ở E.Coli có chiều dài
khoảng 200 cặp nu.
+ Muốn tổng hợp gen bằng phương pháp hóa học thì trước tiên phải biết trình tự các nu của gen. Sự hoàn thiện các phương pháp
nghiên cứu cấu trúc bậc 1 của protein và các sản phẩm khác của gen, cùng các phương pháp xác định trình tự các nu đã thúc đẩy
nhanh đáng kể việc tổng hợp nhân tạo các gen.
+ 1977, K.Ita kura và Boyer đã thành công trong việc tổng hợp nhân tạo gen mã hóa cho việc tổng hợp hormone Somatostatin của
động vật có vú biểu hiện trên tb E.Coli. Gen Somatostatin đã nhận đc nhờ biết cấu trúc peptide của hormone chỉ gồm 14 aminoacide.
+ Tạo ra nòi vi khuẩn sản sinh ra isulin, hormone quan trọng chữa bệnh tiểu đường. Gen Isulin đc tổng hợp từ hơn 40 đoạn
oligonucleotide, mỗi đoạn căn bản có 6 nucleotide. Tế bào chứa Plasmide mang gen Isulin tổng hợp ta proisulin, sau đó đc lý hóa học
để biến thành isulin có hoạt tính cấu tạo từ hai mạch polypeptide A có 21a.a và polypeptide B có 30 a.a. Hai mạch nối với nhau nhờ
cầu disulfit.
- Sinh tổng hợp gen từ mARN tương ứng
+ Theo lý thuyết trung tâm của di truyền học thì thông tin xảy ra theo chiều: ADN → mARN → protein. Từ ADN qua phiên mã tạo ra
mARN sau đó từ mARN dịch mã tạo ra phân tử Protein
+ Ngoài ra còn có 1 lớp virus có vật chất mang thông tin di truyền là ARN nên muốn truyền thông tin cho thế hệ sau (phiên mã ra
ARN để tổng hợp protein thì cần có AND). Lớp virus này có khả năng sao mã ngược từ ARN thành ADN, sau đó từ ADN lại sảy ra
các quá trình di truyền bình thường.
+ Lớp virus Ritrovirus và enzyme phiên mã ngược là Reveres trascriptase. Enzyme có khả năng tổng hợp nên một mạch ADN gọi là
c-ADN bổ sung với ARN làm khuôn( hoặc từ 1 oligonucleotide theo hướng 5’-3’) khi có mặt mồi. Các mạch đơn c-ADN đc biến
thành mạch kép nhờ ADN polymerase và đc gọi là cADN kép. Đoạn c-ADN kép đc gắn vài Plasmide rồi biến nạp vào vi khuẩn để tạo
dòng c-ADN.
+ Quá trình phiên mã ngược gồm 2 giai đoạn:
++ Giai đoạn 1: mồi oligonucleotide đc gắn vào đuôi poly A của ARN để cung cấp nhóm 3’-OH cho enzyme phiên mã ngược bắt đầu
sao chép tạo ra 1 mạch đơn ADN gắn bổ xung với chuỗi ARN
++ Giai đoạn 2: mARN sẽ đc loại bỏ bằng cách thủy phân kiềm để tạo ra 1 phân tử c-ADN đơn có hình kẹp tóc. Chính hình kẹp tóc
này đã tạo nên đoạn vòng và sau đó chính 2 đoạn của c-ADN bắt cặp bổ xung cho nhau và tạo ra 1 mồi, tạo tiền đề cho việc tổng hợp
tiếp mạch ADN bổ xung cho mạch c-ADN đơn này.
+ Như vậy ADN kép đc hình thành, cuối cùng chỉ còn việc cắt vòng cung để hòa thiện ADN thành 1 ADN bình thường. Việc cắt này
thực hiện bởi enzyme S1 nuclease.
CÂU 19: Thế nào là ADN tái tổ hợp? Trình bày nguyên lý quá trình tách dòng( nhân dòng)
*) ADN tái tổ hợp:
- ADN tái tổ hợp tạo ra do quá trình trao đổi chéo giữa hai nhiễm sắc tử khác nguồn của cặp NST tương đồng trong giảm phân 1. Khi
đó ADN tái tổ hợp đc biểu hiện là sự xắp xếp lại các gen trên NST trong tế bào.
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- ADN tái tổ hợp có thể là 1 tổ hợp của nhiều đoạn ADN có nguồn gốc từ nhiều loài, có thể có 1 đoạn ADN từ virus, có 1 đoạn ADN
từ vi khuẩn.
*) Nhiệm vụ của SHPT là việc sản xuất ra 1 số lượng ko hạn chế các bản sao của các đoạn ADN riêng biệt để làm vật liệu cho các
phân tích tiếp theo như: xác định trình tự các gốc base trên ADN và các kĩ thuật phân tử khác. Thực hiện bằng hai cách:
- Tách dòng gen( gene cloning) hay sự nhân dòng ADN
- Phản ứng chuỗi trùng hợp PCR
*) Nguyên lý quá trình tách dòng( nhân dòng)
- Đưa đoạn ADN (mà đoạn này sẽ đc nhân) đc gọi là ADN lạ hay ADN chêm ghép vào 1 vector ADN (vật trung gian), vector này có
khả năng nhân lên trong vật chủ.
+ Yêu cầu:
++ Đoạn ADN lạ và vector phải có cùng đầu tương thích (chúng đc cắt bởi cùng 1 enzyme hạn chế)
- Khi ADN vector và ADN lạ đc hỗn hợp với nhau cùng enzyme ADN ligase, mỗi đầu của ADN lạ nối với mỗi đầu của ADN vector,
quá trình này đc gọi là quá trình nối. Phân tử ADN mới tạo thành là một ví dụ của ADN tái tổ hợp
- Sau khi tạo đc plasmide tái tổ hợp, người ta đưa plasmide này vào trong tế bào vi khuẩn để cho chúng nhân lên, cuối cùng chọn lọc
trình tự cần quan tâm.
CÂU 20: Vì sao cần có vector chuyển gen? Tại sao Plasmide đc chọn làm vector chuyển gen?
*) Vì sao cần có vector chuyển gen
- Để chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác có thể thực hiện bằng:
+ Biến nạp
+ Tải nạp
+ Vi tiêm
- Nhưng còn có rất nhiều han chế khi thực hiện những biện pháp trên:
+ Nếu ADN thâm nhập vào tb thì phần lớn bị phân hủy, chỉ có 1 số cực ít phân tử ADN do tái tổ hợp gắn vào bộ gen tb vật chủ mới
có thể cùng tồn tại ổn định. ADN ko đc tái tổ hợp và ko tự sao chép ra nhiều bản sẽ bị mất trong phân bào.
+ Các gen thường có 1 bản duy nhất trong tb đơn bội, lại chiếm 1 đoạn rất nhỏ chìm lẫn trong phân tử ADN khổng lồ, nên khó chuyể
gen theo ý muốn chủ quan.
- Vector chuyểngen là phân tử ADN có khả năng tự tái sinh, tồn tại độc lập trong tế bào và mang đc gen cần chuyển.
- Vector chuyển gen có các đặc điểm :
+ Là những phân tử ADN nhỏ để đảm bảo cho việc phân tách bảo quản dễ dàng.
+ Có diểm khởi đầu sao chép để cho ADN của nó đc nhân lên và do vật dc duy trì trong quần thể tb khi sinh vật chủ sinh trưởng và
phân chia.
+ Có ít nhất 1 trình tự nhận biết, nơi mà các RE nhận biết để cắt hở làm chỗ lắp ghép cho đoạn gen cần chuyển nối vào. Các trình tự
này nằm xa điểm xuất phát sao chép để tránh cắt nhầm
+ Có các trình tự điều hòa tạo thuận lợi cho sự phiên mã của gen đc chuyển
+ Có các gen đánh dấu để tạo điều kiện cho vector dễ dàng đc phát hiện.
- Các vector thỏa mãn đc các đk trên và thực tế đã sử dụng là các plasmide và các phage.
*) Tại sao Plasmide đc chọn làm vector chuyển gen
- Plasmide là 1 phân tử ADN sợi kép ở dạng vòng, độ dài thường là 1-3 kb.
- Tồn tại ở tế bào vật chủ( vi khuẩn, 1 số nấm men) một cách độc lập với NST của vi khuẩn
- Chúng truyền các tính trạng ( tính bền vững với kháng sinh) cho sinh vật chủ giúp cho việc lựa chọn dễ dàng trong những điều kiện
xác định
- Các gen bền vững với kháng sinh do ADN plasmide mã hóa thường đc sử dụng trong việc thiết kế các vector dùng cho kỹ thuật di
truyền vì chúng cung cấp 1 phương tiện thuận lợi để lựa chọn các tb có mang plasmide.
CÂU 21: Trình bày về các loại ADN ligase thường dùng trong tạo plasmide tái tổ hợp và trình bày về các phương pháp nối.
*) Các loại ADN ligase thường dùng trong tạo plasmide tái tổ hợp
- ADN ligase là một enzyme nối quan trọng trong tế bào vì chức năng của nó là sửa chữa các mối liên kết phôtphodiester bị đứt gãy
một các ngẫu nhiên hoặc do hậu quả của việc sao chép hoặc tái tổ hợp ADN .
- Trong kỹ thuật di truyền nó được sử dụng để hàn gắn những chỗ gián đoạn trong chuỗi đường – photphat, những gián đoạn này
thường diễn ra khi ADN tái tổ hợp được hình thành bằng cách nối các phân tử ADN từ các nguồn khác nhau. Chức năng này là hết
sức quan trọng đối với sự thành công của nhiều thí nghiệm, và vì vậy ADN ligase là enzyme nối chủ chốt trong kỹ thuật di truyền.
- Có hai loại enzyme ADN ligase được sử dụng phổ biến nhất trong kỹ thuật di truyền là ADN ligase của E.Coli và ADN ligase của
phage T4.
+ E. Coli ADN ligase đc tách chiết từ E.Coli và có tác dụng xúc tác phản ứng nối hai trình tự có đầu so le.
+ T4 ADN ligase enzyme này có nguồn từ phage T4 xâm nhiễm E.Coli này có cùng chức năng với ADN ligase tách chiết từ E.Coli
nhưng đặc biệt nó còn khả năng nối hai trình tự ADN đầu bằng, do đó T4 ADN ligase đc chuộng nhất trong kĩ thuật tạo dòng.
*) Các phương pháp nối:
- Nối đầu bằng:
+ Nối nhờ Enzyme ADN ligase của phage T4

+ Các đoạn đầu bằng có thể đc xuất hiện do việc sử dụng enzyme S1 nuclease trong quá trình tách dòng c-ADN hoặc chúng có thể đc
sinh ra do lấp đầy các đầu so le dưới tác dụng của ADN polymerase.
+ ADN ligase nối các đầu tù với nhau bằng cách xúc tác tạo ra các liên kết photphodiester giữa nhóm OH ở đầu 3’ ở đoạn ADN này
với nhóm photphat ở đầu 5’ của đoạn ADN kia
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+ Nhược điểm:
++ Hiệu suất ko cao vì có sự phối hợp đặc biệt giữa các phân tử để giữ lại các chuỗi ADN lại với nhau.
++ Có thể ko tạo ra các trình tự nhận biết cho enzyme giới hạn tại vị trí tách dòng gây trở ngại cho việc cắt các đoạn cần tách dòng
khỏi thể tái tổ hợp.
- Nối dùng đầu dính cố kết:
+ Vecto chuyển gen là các ADN dạng vòng được cắt bởi 1 loại enzyme giới hạn chuyển thành dạng mạch hở có hai đầu cố kết.
+ Các pt ADN cần tách dòng của bộ gen khác được cắt bởi cùng loại enzyme đó.
+ Do đó tạo ra nhiều đoạn ADN thẳng với các đầu dính cố kết có trình tự bổ sung với trình tự đầu dính cố kết của ADN vecto.
+ Trộn lẫn ADN của vecto với ADN mang gen muốn nhân dòng các đầu dính cố kết của 2 loại ADN sẽ bắt cặp bổ sung với nhau,
enzyme ADN ligase hàn dính các đoạn ADN với nhau tạo plasmide tái tổ hợp.
- Nối dùng các đoạn nối:
+ Các đoạn oligonucleotide( ADN ngắn có từ 10-20 nucleotide) có thể được tổng hợp hóa học nhân tạo. Ở chính giữa có trình tự nhận
biết đặc biệt đối với một enzyme giới hạn nào đó để làm các đoạn nối.
+ ADN ligase của phage T4 có đặc tính nối các đoạn ADN đó lại với nhau, nhờ vậy mà đoạn ADN lạ đã được gắn với các đoạn
oligonucleotide tổng hợp với trình tự cần thiết.
+ Các đoạn nối sẽ gắn vào hai đầu của đoạn ADN lạ và khi cắt bằng enzyme hạn chế như enzyme đã cắt ADN của vecto thì nó sẽ gắn
được với vecto. Với đoạn nối ta đã chuyển được ADN lạ từ chỗ ko có đầu dính cố kết thành ADN lạ có đầu dính cố kết phù hợp với
các đầu dính của vecto.
+ Sử dụng để gắn các C-ADN và các đoạn ADN có đầu bằng vào plasmide.
Câu 22: Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào người ta có thể sử dụng những phương pháp nào? Trình bày cụ thể các phương pháp đó?
Sau khi tạo được ADN tái tổ hợp( plasmide), việc tiếp theo là biến nạp đưa nó vào tế bào. Công việc này được thực hiện bằng nhiều
cách.
a. Hóa biến nạp:
- ADN tái tổ hợp được ủ với số lượng lớn tế bào vi khuẩn, đối với tế bào vi khuẩn có thể xử lý CaCl2 lạnh kèm sốc nhiệt(420C trong 2
phút) thì ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào nhiều hơn.
- Hiệu quả tạo các thể biến nạp(transformants) cao( 105- 106 transformant/1 mg của ADN siêu xoắn).
- Những cải tiến tiếp theo đã làm tăng hiệu quả biến nạp lên gấp 100-1000 lần so với ban đầu.
- Từ năm 1970 trở đi vấn đề đưa plasmide tái tổ hợp trở lại vào tế bào vi khuẩn đã dễ dàng hơn.
b. Điện biến nạp:
- Sử dụng dòng điện cao thế cục bộ theo xung có thể làm tế bào hấp thụ ADN nên được gọi là điện biến nạp.
- Lúc đầu phương pháp được sử dụng cho tế bào động vật có vú, về sau nó được sử dụng cho cả tế bào thực vật.
- Hiệu quả biến nạp cao, có thể đạt tới 109 – 1010 transformant/1 mg ADN, cao gấp 10 đến 20 lần so với xử lý hóa chất.
- Tuy nhiên có tỷ lệ tế bào chết đáng kể, hiệu quả cao ở tỷ lệ chết 50-70%. Khó khăn khác là phải chế dụng cụ chuyên biệt tạo dòng
điện có hiệu điện thế cao cho một khối lượng xử lý nhỏ(20-40 microliter).
c. Vi tiêm:
- Đối với các tế bào động vật có vú(thường là hợp tử) có thể tiêm thẳng ADN tái tổ hợp vào tế bào.
- Tế bào được giữ trên đầu một ống thủy tinh, còn chiếc kim nhọn được dùng để đâm xuyên qua màng tế bào làm đường dẫn để đưa
ADN vào trong tế bào.
- Kỹ thuật này đòi hỏi phải có một máy vi thao tác cơ học với 1 kính hiển vi và đặc biệt phải có kỹ năng thực hành tinh vi.
d. Bắn ADN tái tổ hợp vào tế bào:
- Đối với tb thực vật, muốn thực hiện biến nạp phải tạo tế bào trần mất vách tế bào( màng xenlulose) thì ADN mới ngấm được vào
trong.
- Việc tạo tế bào trần ko đơn giản, tốn công sức và thường tế bào có sức sống kém, khó phân chia để tự tái sinh
- Để khỏi phải làm những công việc kể trên, phương pháp bắn ADN tái tổ hợp trực tiếp vào tế bào thực vật được sử dụng.
- Các hạt kim loại hoặc vàng( đường kính trung bình 4micrometer) mang ADN hoặc ARN được bắn vào với tốc độ nhanh xuyên
thủng vách tế bào đưa vào trong.
- Phương pháp này có nhiều ưu thế và được dùng nhiều trong tạo các thực vật nhiễm gen.
Câu 23: Trình bày nguyên tắc phản ứng PCR?
- Kĩ thuật PCR sử dụng các đặc điểm của quá trình sao chép ADN. Các ADN polymerase dùng các đoạn ADN mạch đơn làm khuôn
để tổng hợp nên sợi mới bổ sung với nó. Các sợi ADN mạch đơn có thể được tạo ra theo cách đơn giản là đun nóng dung dịch ADN
mạch kép tới gần nhiệt độ sôi.
- ADN polymerase cũng đòi hỏi có một đoạn ngắn ADN mạch đơn( đoạn mồi-primer) để khởi đầu quá trình sao chép. Các primer này
thường được tổng hợp nhân tạo với độ dài từ 6-30 nucleotide. Đoạn này gắn kết với khuôn tại điểm khởi đầu sao chép. Đặc điểm quan
trọng đầu tiên của phản ứng PCR vì ADN polymerase được điều khiển để tổng hợp một đoạn ADN đặc thù.
- Trong kĩ thuật PCR, các đoạn mồi được chọn để chặn hai đầu của đoạn ADN cần nhân lên( mồi xuôi và mồi ngược), sao cho các sợi
ADN tổng hợp mới được bắt đầu tại mỗi đoạn mồi và kéo dài về phía đoạn mồi nằm trên sợi kia vì vậy mà quá trình tổng hợp từ đầu
3’ của mỗi mạch kéo dài liên tục do đó ko xuất hiện những đoạn Okazaki vì vậy ko cần sự có mặt của các enzyme ADN ligase.
- Gồm 3 giai đoạn chính:
+ Giai đoạn tách hai mạch: nâng nhiệt độ lên 90-95 0C để hai mạch ADN sợi kép tách nhau ra thành hai mạch đơn làm khuôn cho quá
trình tổng hợp.
+ Giai đoạn bắt cặp mồi: nhiệt độ được hạ xuống 30-65 0C nhiệt độ này thích hợp cho việc gắn các mồi ở hai đầu của đoạn mạch
ADN cần nhân lên.
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+ Giai đoạn sinh tổng hợp: Nhiệt độ được nâng lên 720 C đây là nhiệt độ thích hợp cho enzyme ADN polymerase hoạt động tiếp tục
lắp ghép các nucleotide bổ xung với mạch khuôn kéo dài sợi ADN mới.
- Lúc đầu khi phản ứng mới được ứng dụng người ta chưa phát hiện ra loại enzyme Taq ADN polymerase thì cứ sau mỗi chu kì người
ta lại bổ sung ADN polymerase như vậy làm hiệu quả phản ứng ko cao và tốn rất nhiều enzyme.
- Khi người ta phát hiện ra loại vi khuẩn có khả năng chịu nhiệt cao sống thích nghi ở suối nước nóng là Thermophilus aquaticus thì
việc thực hiện phản ứng thuận tiện hơn nhiều, người ta chỉ việc bổ sung enzyme Taq ADN polymerase một lần với các nguyên liệu
khác nên tăng hiệu suất phản ứng.
- Sau n phản ứng sẽ tạo ra 2n bản sao các phân tử ADN mạch kép nằm giữa 2 đoạn mồi.
Câu 24: Vì sao khi thực hiện phản ứng PCR người ta phải dùng ít nhất là hai mồi( primer) xuôi và ngược.
Khi có 1 mồi tham gia phản ứng:

- Kết thúc ko có ADN hoàn chỉnh
- Hiệu suất phản ứng thấp
- Sau n chu kì thu được 2n phân tử.

Câu 25: Thành phần của phản ứng PCR, các ưu nhược điểm của phản ứng PCR?
a. Thành phần của phản ứng PCR:
Trong ống eppendor gồm có các thành phần sau:
- ADN khuôn mẫu, tức là đoạn ADN cần được khuếch đại được tách triết từ hệ gen của động vật hoặc bằng các phương pháp khác.
- Các primer gồm cả mồi xuôi và mồi ngược
- Enzyme Taq ADN polymerase
- Bốn loại nucleotide đã được hoạt hóa : dNTP
- Dung dịch đệm(buffer), đặc biệt là ion Mg2+ có vai trò xúc tác đặc biệt trong việc tổng hợp kéo dài sợi ADN mới( nó tạo phức hòa
tan với các nucleotide đã được hoạt hóa làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp sợi ADN)
b. Ưu, nhược điểm:
- Ưu điểm:
+ Thời gian thực hiện phản ứng cực nhanh, chỉ cần mất khoảng 3 giờ để khuếch đại một trình tự ADN quan tâm so với phương pháp
tạo dòng của kĩ thuật ADN tái tổ hợp phải mất một tuần hoặc lâu hơn.
+ Thực hiện đơn giản hơn, ít tốn kém hơn, nó được thực hiện đơn giản, ít tốn kém nó được thực hiện trong ống nghiệm plastic nhỏ
gồm các phần tối thiểu được sử dụng. Trong khi đó, phản ứng tạo dòng đòi hỏi các vật dụng đắt tiền, các nucleotide triphotphat phải
mang phóng xạ đầu dòng và các thao tác phải được thực hiện khéo léo đặc biệt.
+ Độ tinh sạch của mẫu ko cần cao, phản ứng PCR có thể được thực hiện với các mẫu axit nucleic thô. Ví dụ như mẫu máu hay các
dấu vết trong phân tích pháp y. Điều này ngược với tái tổ hợp ADN trong tạo dòng là các đoạn gen và vecto đều cần tương đối tinh
khiết.
Phản ứng PCR đã hấp dẫn các nhà nghiên cứu ngay từ lúc ra đời trong việc khuếch đại các trình tự axit nucleic đặc hiệu và chuẩn
đoán phân tử.
- Nhược điểm:
+ Kích thước của trình tự cần được khuếch đại là giới hạn đầu tiên, trừ một số ngoại lệ, phản ứng PCR ko hoạt động được với những
đoạn ADN lớn hơn 3kb. Với các độ dài lớn hơn điều kiện tối ưu cho phản ứng phải được xác định qua thực nghiệm.
+ Sự ngoại nhiễm là vấn đề lớn đặt ra cho phản ứng PCR, vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng về chuẩn đoán, dự
phòng vì hậu quả rất nghiêm trọng. Nguồn ngoại nhiễm lớn nhất thường là các sản phẩm khuếch đại của các phản ứng lần trước.
Người ta đã chứng minh được rằng việc mở nắp các thí nghiệm sẽ khiến cho các phân tử đã được khuếch đại trong một khoảng không
gian kín như phòng thí nghiệm sẽ khiến cho các phân tử được khuếch đại thoát ra khỏi ống nghiệm bay lưo lửng trong không khí và
bám vào tường lửa, cửa, các thiết bị, dụng cụ,… sau đó lại nhiễm vào các phản ứng PCR lần sau.
Câu 26: Các lĩnh vực ứng dụng của phản ứng PCR, cho một ví dụ cụ thể ứng dụng trong chăn nuôi- thú y.
Phản ứng chuỗi trùng hợp( PCR) có rất nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
- Trong nghiên cứu khoa học PCR giúp hữu ích cho việc xác định trình tự các nucleotide cần được nhân lên, sử dụng PCR để tách
dòng những đoạn ADN đặc hiệu, giúp cho việc phát hiện kịp thời các đột biến, cho phép phân tích liên kết gen từ những tế bào riêng
lẻ; giúp nghiên cứu quá trình tiến hóa ở mức độ phân tử. Thậm chí giúp phục hồi những gen đã tồn tại cách đây hàng chục triệu năm.
- Trong chọn giống vật nuôi, đặc biệt đối với động vật và thực vật bậc cao, vốn trước đây việc lựa chọn cặp cha mẹ làm giống là rất
khó khăn vì chúng ta lựa chọn chỉ căn cứ vào những giá trị kiểu hình vì vậy cần rất nhiều năm chọn lọc nhưng ngày nay kĩ thuật PCR
cho phép thực hiện chỉ trong vài ngày thậm chí vài giờ chúng ta có thể được bản chất di truyền của con vật từ đó mà có thể đề ra
phương hướng xử lý thích hợp.
- Đối với Y học PCR có thể chuẩn đoán chính xác các bệnh nhiễm trùng từ virus đến vi khuẩn và các bệnh do nấm, kể cả HIV-AIDS
chuẩn đoán sớm và theo điều trị ung thư.
- Trong tư vấn di truyền y học, PCR cho phép chuẩn đoán nhanh, chính xác các bệnh di truyền kể cả chuẩn đoán trước sinh về giới
tính và các dị tật bẩm sinh khác có thể từ khi thai được 8 tuần tuổi và điều quan trọng là ko cần chọc ối mà chỉ cần lấy một giọt máu
ngoại vi của mẹ để làm mẫu thí nghiệm.
- Trong khoa học hình sự, PCR có thể giúp chuẩn đoán nhanh chính xác thủ phạm từ một vết máu khô, một sợi tóc hoặc một sinh
phẩm nào đó mà thủ phạm để lại tại hiện trường. Ngoài ra PCR còn giúp xác định chính xác các quan hệ huyết thống như cha-con,
ông- cháu.
Câu 27: Trình bày phương pháp xác định trình tự các nucleotide của Maxam- Gilbert( phương pháp hóa học)?
- Các chuỗi nucleotide giống nhau( trình tự và độ dài) được đánh dấu đồng vị phóng xạ P32 ở đầu 5’. Các đoạn đã được mang đồng vị
phóng xạ này được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm chịu xử lý hóa học làm đứt chuỗi nucleotide tại vị trí nucleotide có base cụ thể là:
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+ Xử lý methyl hóa( dimethyl sunfate) thì mạch đứt ở G.
+ Xử lý ở pH=2 làm đứt ở base A hoặc G
+ Xử lý bằng hydrazine làm đứt ở C và T
+ Xử lý bằng hydrazine ở nồng độ muối cao làm đứt ở C.
- Bốn nhóm được đưa lên bốn bản thạch acrylamide và được đặt riêng ở phía cực âm của mỗi bản thạch. Các đoạn nucleotide có kích
thước ngắn hơn sẽ di chuyển về phía cực dương nhanh hơn.
- Dựa vào kết quả điện di có thể xếp các đoạn ADN theo thứ tự từ ngắn đến dài có điểm mốc chuẩn là đầu 5’ mang dấu phóng xạ P32

được phát hiện nhờ phương pháp phóng xạ đồ tự ghi biểu hiện ở vệt đen vào giấy in ảnh.
- Tổng hợp kết quả cả 4 nhóm trên 4 bản điện di phản ánh đầy đủ trình tự của chuỗi nucleotide ban đầu muốn xác định trình tự.
*) Đối tượng: kích thước đoạn ADN khoảng từ 250 nucleotide
Chú ý khi thực hiện thí nghiệm:
- các bản thạch vừa là giá đỡ và như cái sàng lọc các phân tử ADN có kích thước khác nhau.
- Thạch agarose dùng phân tách các phân tử ADN có sự sai khác lớn giữa các phân tử về kích thước.
- Thạch acrylamide có khả năng phân biệt các phân tử ADN sai khác 1 nucleotide.
- ADN là phân tử mang điện tích âm nên khi điện phân sẽ di chuyển về cực dương và các đoạn có kích thước khác nhau sẽ di chuyển
khác nhau với vận tốc tỉ lệ nghịch với kích thước.
Câu 28: Trình bày phương pháp xác định trình tự các nucleotide của Sanger ( phương pháp dideoxy)?
- Trình tự ADN cần xác định phải được tạo dòng trong một vecto mạch đơn(phage M13). Sau đó sử dụng ADN polymerase để tổng
hợp chuỗi mới bổ sung với chuỗi cần xác định trình tự. Sự tổng hợp mạch mới bắt đầu từ một mồi được bắt cặp với trình tự chuyên
biệt trên phage M13, với nguyên liệu để trùng hợp là các nucleotide được hoạt hóa dNTP, trong đó 1 loại nucleotide được đánh dấu
bằng đồng vị phóng xạ.
- Phản ứng được tiến hành trong 4 phân đoạn riêng.
- Mỗi phân đoạn cho vào một trong 4 loại dideoxynucleotide với hàm lượng rất nhỏ (dideoxynucleotide là các nucleotide được xử lý
thay nhóm OH ở đầu 3’ bằng H nên làm mất khả năng tạo liên kết photphodiester nên phản ứng trùng hợp dừng ngay) do đó khi có sự
tổng hợp cần nucleotide đó trên mạch thì dNTP được sử dụng và ngay lập tức phản ứng tổng hợp dừng lại tại đó.
VD: trình tự cần xác định là ATGCACTC nếu trong môi trường có dideoxynucleotide loại C(ddC) thì sẽ có sự tổng hợp các
oligonucleotide như sau:
ATGC
ATGCAC
ATGCACTC
- Sau đó bốn phản ứng của 4 phân đoạn sẽ được đem phân tách trên thạch acrylamide và kết quả được đọc trên bản phóng xạ tự ghi
tương tự như phương pháp Maxam- Gilbert.
*) Đối tượng: kích thước đoạn ADN khoảng từ 250-300 nucleotide
CHƯƠNG III:
Câu 29: Trình bày cơ sở sinh học của giới tính?
- Giới tính được di truyền theo quy luật của Menden, được quyết định bởi sự có mặt hay không có mặt của NST Y.
- Năm 1990 ADNrew Sinclair và đồng nghiệp đã phát hiện ra hiệu quả quyết định hình thành con đực của NST Y là do gen SRY vùng
quyết định giới tính của NST Y.
- SRY nằm trên cánh tay ngắn của NST Y, gần vùng NST giả. Vai trò:
+ Gen SRY là dấu hiệu đầu tiên để mô sinh dục chưa biệt hóa ở phôi thai phát triển thành dịch hoàn hơn là phát triển thành buồng
trứng.
+ Bản chất thực sự của dấu hiệu này chưa được tìm ra nhưng sản phẩm polypeptide của gen SRY là 1 protein có khả năng bám vào
ADN, protein như là 1 nhân tố điều hòa có khả năng khởi phát 1 loạt các bước phát triển tạo ra sự hình thành dịch hoàn.
- Nếu mô sinh dục chưa phân hóa, không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ gen SRY thì mô đó phát triển thành buồng trứng. Hormone
buồng trứng sau đó tạo ra các đặc tính sinh dục thứ cấp. Nếu gen SRY gửi tín hiệu của nó đến mô sinh dục thứ cấp.
- Nếu gen SRY tín hiệu của nó đến mô sinh dục chưa biệt hóa thì mô phát triển thành tinh hoàn, từ đó hormon sinh dục được tạo ra và
đặc tính sinh dục thứ cấp được hình thành.
Câu 30: Trình bày các kiểu xác định giới tính ở động vật?
1. Hiện tượng con đực XX và con cái XY
- Kiểu hình con đực có kiểu gen XX.
- Kiểu hình con cái có kiểu gen XY.
- Nghiên cứu ở mức độ phân tử người ta thấy một NST X của con đực XX có một đoạn thêm rất nhỏ từ NST Y, đoạn thêm này chứa
gen SRY.
- Con cái XY có thể được giải thích nhờ:
+ NST Y bị mất 1 đoạn có chứa gen SRY.
+ Gen SRY bị đột biến, thiếu polypeptide được mã hóa bởi gen SRY.
+ Khi vắng mặt các thông tin di truyền đến từ gen SRY, các cá thể này có buồng trứng phát triển. Các đặc tính sinh dục thứ cấp được
hình thành. Một số các con cái XY, có chứa gen SRY bình thường nhưng thiếu receptor tương thích với hormone đực được tạo ra từ
dịch hoàn, do vậy hormon đực ko có khả năng thể hiện, chỉ có 1 lượng nhỏ hormone cái phát huy tác dụng. Do vậy, đặc điểm sinh dục
thứ cấp là phát triển theo chiều hướng cái.
- Các khuyết tật này được gọi là hiện tượng nữ hóa dịch hoàn. Gen mã hóa cho receptor ADNrogen nằm trên NST X, hiện tượng nữ
hóa dịch hoàn là khuyết tật liên kết với NST X. Hiện tượng này xảy ra ở bò, cừu, ngựa, người.
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2. Các dạng giới tính trung gian.
- Hiện tượng giới tính trung gian là các cá thể có sự hỗn hợp của cả hai loại giới tính đực và cái.
+ Giới tính trung gian NST: Có sự phát triển ko bình thường về giới tính, nguyên nhân là có sự bất bình thường về NST giới tính.
+ Giới tính trung gian ở cơ quan sinh dục: Cá thể có kiểu nhân của con đực hoặc con cái bình thường, song bộ phận sinh dục phát
triển ko phù hợp với NST giới tính. Cá thể XX có dịch hoàn hoặc cá thể XY với buồng trứng hoặc Freemartin với đa số tế bào chứa
XX.
+ Trường hợp cá thể có hai kiểu gen XX và XY song cơ quan sinh dục ko phát triển, trường hợp này gọi là suy giảm cơ quan sinh
dục.
+ Giới tính trung gian biểu hiện trên kiểu hình: Cá thể NST giới tính và cơ quan sinh dục bình thường, nhưng bất bình thường xảy ra
ở đường sinh dục và các đặc tính sinh dục khác. VD: sự nữ hóa buồng trứng.
+ Con thỏ bắt đầu cuộc sống là một con đực, sinh sản ra trên 250 con cái. Sau đó nó mất khả năng hứng thú giao phối với các con cái,
thay vào đó nó tự có chửa, rồi sinh ra một ổ ba con đực và bốn con cái và nó có thể tự nuôi con bằng chính sữa của nó. Chúng ta có
thể kết luận rằng bất cứ cái gì cũng có thể sảy ra với lĩnh vực giới tính.
3. Giới tính được xác định bởi môi trường.
- Đây là cơ chế rất hiếm hoi của loài giun biển Bonellia virides; các ấu trùng xuất hiện sau khi thụ tinh nó sống tự do trong một thời
gian sau đó nó chui vào vòi con cái rồi vào tử cung của con cái thì lại nở thành con đực và có khả năng thụ tinh. Con cái, con đực có
chung kiểu gen.
Câu 31: Trình bày hiện tượng Freemartin?
- Freemartin được sử  dụng để mô tả  các con cái vô sinh khi được sinh đôi cùng con đực ở bất cứ giống nào. Tập trung chủ yếu ở bò.
- Quá trình hình thành như sau: ít nhất có 2 trứng cùng rụng một lúc, có sự thụ tinh của ít nhất một trong hai trứng với tinh trùng mang
NST X, và ít nhất một tinh trùng mang NST Y, để tạo ra ít nhất một con đực và một con cái.
+ Có sự pha trộn màng đệm của hai phôi thai và có sự nối mạng chung của hệ thống mạch máu, tạo ra vòng tuần hoàn chung giữa hai
phôi thai. Có sự trao đổi tb máu và có thể một số chất khác nữa giữa hai phôi thai.
- Thường có sự trao đổi các tb bạch cầu và chúng duy trì hoạt động trong đời sống của từng phôi thai. Kết quả, mỗi một thành viên
của cặp sinh đôi chứa hai loại hồng cầu, hai loại bạch cầu: một loại là của bản thân nó, một của cá thể sinh đôi với nó. Mỗi thành viên
thể hiện nhóm máu của riêng nó và nhóm máu của anh chị em sinh đôi với nó.
- Ta có thể phân biệt được hai loại bạch cầu theo hai giới tính:
+ Bạch cầu có nguồn gốc từ con đực có kiểu gen XY.
+ Bạch cầu có nguồn gốc từ con cái có kiểu gen XX.
Cả hai loại tế bào này cùng tồn tại trong mỗi cá thể sinh đôi khác giới tính gọi là thể khảm XX/XY.
- Hiện tượng sinh đôi khác giới tính, hậu quả rất nghiêm trọng với cơ quan sinh dục và đường sinh dục của con cái:
+ Phôi thai cái được 60 ngày tuổi, cơ quan sinh dục phát triển bình thường, sau đó có xu hướng phát triển theo hướng đực hóa. Một số
trường hợp mô sinh dục phát triển bình thường thành buồng trứng, một số mô sinh dục phát triển thành mô buồng trứng và dịch hoàn
lẫn lộn, có nhiều bất thường với đường sinh dục.
- Sự chung mạch máu giữa các cá thể sinh đôi khác giới ít ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục đực, về cấu trúc thì bình thường, tuy nhiên
ảnh hưởng khả năng sinh sản.
Ví dụ:
- Ở bò hiện tượng chùng đường tuần hoàn là khoảng 90% do vậy khoảng 90% con cái là vô sinh và là các con Freemartin.
- Ở hươu, dê, lợn, cừu cũng xuất hiện nhưng tỷ lệ có thấp hơn so với bò. Cừu khoảng 1%. Ở ngựa sự trao đổi máu là rất phổ biến
nhưng ko dẫn tới vô sinh.
- Cách xác định bê con sinh ra có phải là Freemartin: là kiểm tra thể khảm bạch cầu XX/XY với số lượng gợi ý là 200, khi bạch cầu
XY lần thứ nhất được phát hiện thì có thể dừng kiểm tra và đưa ra kết luận.
- Các kĩ thuật chuẩn đoán Freemartin:
+ Phương pháp Southern: sử dụng các đoạn ADN từ NST Y được nhân để phát hiện các tế bào chứa XY.
+ Phương pháp PCR từ các đoạn ADN của NST Y được nhân để phát hiện các tế bào chứa XY.
- Nguyên nhân của hiện tượng này có thể do là hormone được truyền từ con đực sinh đôi sang con cáis, hoặc sự có mặt của tb mang
NST Y. nhưng chưa rõ ràng và chưa giải thích được tất cả các con cái chung đường tuần hoàn với con đực đều bị Freemartin.
Câu 32: Trình bày hiện tượng di truyền bị hạn chế bởi giới tính.
- Thứ nhất nó cho rằng ko phải tất cả các đột biến đều gây nên tình trạng mất hoạt tính một số đột biến làm cho gen ở trong tế bào trở
nên hoạt động mà bình thường nó ko hoạt động.
- Thứ hai nó cung cấp các minh chứng khác nhau cho các quan điểm phía trước.
- Đối với hoạt tính của enzyme aromatase ở ADN gà, hoạt động của gen là đồng trội nghĩa là đối với dị hợp tử hoạt tính của enzyme
nằm ở giữa hai đồng hợp tử. Tuy nhiên trong trường hợp này hiệu quả hoạt động ở da gà của đồng hợp tử là bằng không. Đối với lông
gà mái, đột biến là trội bởi vì dị hợp tử sản sinh đủ enzyme ở ADN, và vì vậy đủ số lượng oestrogen để gây hiện tượng lông gà mái.
- Thứ ba, khi đột biến sinh ra kiểu hình chỉ được nhìn thấy ở con đực, sự thể hiện bình thường của gen chỉ được quan sát thấy ở gà
mái. Như vậy hai alen ở locus tạo ra hai dạng di truyền hạn chế bởi giới tính.
VD:
- Kiểu lông gà điển hình là một trong những đặc điểm sinh dục thứ cấp được quyết định bởi sự hoạt động của hormone oestrogen, một
số lượng lớn oestrogen được tạo ra từ ADNrogen ở buồng trứng bởi enzyme aromatase.
- Ở một vài loài dòng gà thuộc hai giống Sebringt Bantam và Golden Campien, con trống có màu lông giống như lông gà mái. Hiện
tượng này hình thành do có đột biến ở gen quy định sự hình thành enzyme aromatase, làm cho gen này được thể hiện ở cả hai loại giới
tính. Ở con đực, đột biến này làm cho mức oestrogen cao khác thường, đến lượt nó enzyme tác động hình thành nên lông gà mái.
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- Gen aromatase nằm trên NST thường, nhưng kiểu di truyền lông gà mái ko giống như các đột biến nằm trên NST quy định, bởi vì
kiểu hình mang đột biến chỉ được thể hiện ở con đực. Đây là ví dụ rối loạn hạn chế bởi giới tính.
CHƯƠNG IV:
Câu 33: Khái niệm về đáp ứng miễn dịch, các loại đáp ứng miễn dịch trong cơ thể do tế bào bạch cầu Lympho đảm nhiệm?
- Đáp ứng miễn dịch là cơ thể tự động đáp ứng lại sự tấn công của một chất lạ đi vào cơ thể ĐV thậm chí chỉ tiếp xúc qua da bằng
cách hủy diệt hoặc làm mất hoạt tính của chất lạ.
- Các loại đáp ứng miễn dịch thể:
+ Đáp ứng miễn dịch dịch thể:
Tế bào B trưởng thành đi vào bào tương tạo ra một số lượng lớn kháng thể( hình thành do sự tác động của kháng nguyên). Khi cơ thể
bị tấn công bởi kháng nguyên ngay lập tức nó tạo ra một số lượng kháng thể bám ngay vào kháng nguyên tạo nên phức hợp kháng
thể- kháng nguyên. Kết quả là tạo ra một đám tb mất hoạt tính, có sự kết tủa hoặc là tế bào bị chết.
+ Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào:
Tế bào T sau khi bị kích thích bởi kháng nguyên, chúng phát triển thành các dạng khác nhau:
- Tế bào T độc: tiêu diệt các tb lạ hoặc các tb chủ đã bị lây nhiễm bởi virus.
- Tế bào hỗ trợ T và tế bào trấn áp T: các tb này hoặc giúp đỡ hoặc cản trở các hoạt động của các tb T khác và các tb B.Tb T sản sinh
ra lymphokine là nhân tố hòa tan, có vai trò tăng cường tác dụng hủy diệt của các tế bào bạch cầu khác như như đại thực bào, tế bào
sao.
Câu 34: Trình bày kiến thức di truyền của anh về kháng thể?
- Kháng thể là các phân tử protein thuộc vào lớp protein được gọi là protein kháng thể. Phân tử protein kháng thể cơ bản bao gồm bốn
chuỗi axit amin: hai chuỗi nhẹ giống nhau( L) và hai chuỗi nặng giống nhau(H), các chuỗi này nối với nhau bởi cầu disulphide.
- Mỗi một chuỗi bao gồm 2 vùng là vùng thay đổi(V) và vùng cố định(C): vùng thay đổi là vùng có sự khác nhau ở các kháng thể
khác nhau, vùng cố định thường là giống nhau ở phần lớn các kháng thể khác nhau.
- Có bản chất là một polypeptide do vậy kháng thể là sản phẩm của gen. Thực tế nghiên cứu cho thấy chuỗi nhẹ và chuỗi nặng được
tạo ra từ các cụm gen khác nhau. Đối với chuỗi nặng có một cụm gen quy định, đối với chuỗi nhẹ có hai cụm gen( k và λ, chỉ một
trong hai cụm gen này được hoạt hóa ở một tế bào cụ thể nào đó). Tất cả ba cụm gen là rất giống nhau nhưng chúng ở các nhiễm sắc
thể khác nhau. Tuy nhiên, chúng có thể thay đổi do có sự nhân đoạn hay chuyển đoạn.
- Ngay sau khi cá thể có thẩm quyền miễn dịch, tức là có khả năng tạo ra kháng thể, trước khi phải đối đầu với bất cứ kháng nguyên
nào, nó sản xuất ra nhiều hơn một tỷ kháng thể khác nhau. Mỗi một kháng thể khác nhau được tạo ra bằng các dòng lymphocyte B
khác nhau. Có nghĩa là một dòng riêng biệt chỉ tạo ra một loại kháng thể riêng biệt.
Câu 35: Trình bày về kháng nguyên tế bào hồng cầu, bệnh hủy hoại hồng cầu ở động vật sơ sinh?
*) Kháng nguyên tế bào hồng cầu
- Kháng nguyên tb hồng cầu nằm trên bề mặt tb hồng cầu.
- Phần lớn các kháng nguyên có bản chất là glycoprotein, khác nhau bởi chuỗi phân tử đường bám vào chuỗi polypeptide.
- Kháng nguyên tb hồng cầu được di truyền như là sản phẩm của gen.
- Tất cả các kháng nguyên phát sinh từ các alen của 1 locus trong hệ thống nhóm máu.
- Có nhiều hệ thống nhóm máu khác nhau, mỗi 1 hệ thống nhóm máu phù hợp với 1 locus khác nhau, có một số lượng lớn các alen
được xác định ở các hệ thống nhóm máu khác nhau.Ví dụ: người có nhóm máu: A, B, O ngoài ra còn có nhóm máu phụ Rh.
- Động vật bình thường ko mang kháng thể tương ứng với kháng nguyên tb hồng cầu nên có thể truyền máu ở ĐV có thể tiến hành
hoàn toàn an toàn với bất kì loại máu nào mà ko cần phân loại trước khi truyền máu.
- Việc này gây nên hiện tượng mẫn cảm cho cá thể nhận và cho các tb hồng cầu của thế hệ tiếp theo.
- Nên trước khi truyền máu thì cần phải phân loại chính xác các nhóm máu phải phù hợp và âm tính đối với kháng nguyên tb hồng cầu
cá thể nhận.
- Những kháng nguyên quan trọng nhất về mặt lâm sàng là A ở chó; B ở mèo; Aa và Qa ở ngựa; A,F và 1 số kháng nguyên B ở bò.
- Nếu cá thể cho cần được phân loại nhóm máu ta sử dụng phép thử chéo đơn giản: dùng 1 giọt huyết thanh của cá thể nhận trộn với
một giọt dung dịch chứa hồng cầu của cá thể cho, nếu có sự ngưng kết thì ko nên truyền máu giữa hai cá thể. Nếu như ko xảy ra
ngưng kết thì vẫn phải cẩn thận trong quá trình truyền máu vì ko có phản ứng ngưng kết cũng chưa đủ để đảm bảo rằng việc truyền
máu sẽ ko xảy ra phản ứng gì.
*) Bệnh hủy hoại hồng cầu:
- Hiện tượng ngựa con sinh ra có biểu hiện hết sức hoàn hảo lúc mới sinh nhưng sau đó trở nên yếu ớt và chậm chạp chỉ trong vòng
24h sau khi sinh, xuất hiện hiện tượng thiếu máu ác tính, vàng da, hồng cầu bị hủy hoại, nhịp tim và tuần hoàn cao. Ngựa con thường
chết trong vài ngày sau đó.
+ Sự thông máu giữa ngựa và bào thai sảy ra trong quá trình mang thai hoặc tại thời điểm khi sinh nở, có sự giải phóng tb máu từ phôi
thai sang hệ thống tuần hoàn của cơ thể ngựa mẹ.
+ Ta nghiên cứu kháng nguyên Aa của hệ thống nhóm máu đó. Phôi thai kế thừa gen Aa từ cha nên bố và phôi thai đều dương tính với
kháng nguyên Aa(Aa+).
+ Trường hợp ngựa mẹ ko mang kháng nguyên Aa, ngựa mẹ âm tính với kháng nguyên Aa(Aa-). Do đó khi tb của phôi thai đi sang cơ
thể mẹ, cơ thể mẹ nhận ra kháng nguyên Aa là kháng nguyên lạ nên cơ thể mẹ sản sinh ra kháng thể kháng lại kháng nguyên Aa trong
huyết tương. Các kháng thể kháng kháng nguyên Aa được di chuyển cùng với tất cả các kháng thể khác vào sữa non( sữa đầu) của
ngựa mẹ, ngựa sơ sinh sẽ nhận được kháng thể đó khi bú sữa đầu.
+ Nguyên nhân của hội chứng NI: trong những giờ đầu tiên khi mới sinh, kháng thể kháng kháng nguyên Aa từ sữa non được hấp thụ
nguyên dạng qua nội tạng của ngựa sơ sinh rồi đi vào hệ thống tuần hoàn của ngựa non, ở đây chúng nhanh chóng hủy diệt tất cả các
tb mang kháng nguyên Aa trên bề mặt dẫn đến hủy hoại các tb hồng cầu.
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- Hiện tượng này chỉ xảy ra với nhóm máu A và Q ở ngựa, nhóm máu A xảy ra nghiêm trọng hơn. Người ta cũng phát hiện loài lừa
cũng mang kháng nguyên hồng cầu mà ko có ở ngựa. Tất cả các phôi thai tạo ra do giao phối giữa lừa và ngựa sinh ra con la có hiểm
họa NI. NI lại rất hiếm xảy ra lần đầu tiên với con ngựa cái đầu tiên vì đáp ứng miễn dịch lần đầu thường là rất chậm nên ngựa mẹ
còn chưa bị mẫn cảm.
*) Biện pháp:
- Loại bỏ huyết tương trong máu của mẹ để sử dụng truyền cho con bằng dung dịch nước muối tiệt trùng.
- Ko cho ngựa non tiếp nhận sữa từ mẹ trong vòng 24 đến 36h đầu sau khi sinh.
- Phân loại máu các con cái sau đó kiểm tra các con ngựa cái có chửa âm tính đối với kháng nguyên Aa ở giai đoạn 4 tuần trước khi
sinh vì kháng nguyên này là nguyên nhân trên 80% tất cả các trường hợp NI ở ngựa.
- làm lệch pha vacxin ngựa trên cơ sỏ nhóm máu.
CÂU 36: Trình bày về phức hệ phù hợp tổ chức chủ yếu MHC?
- Việc cấy mô, ghép cơ quan và cấy da thường loại thải, nhưng khả năng trên bị giảm khi hai cá thể là họ hàng thân thiết.
- Loại thải là kết quả phản ứng miễn dịch được quyết định bởi kháng nguyên có mặt trên bề mặt tb.
- Một nhóm locus liên kết chặt chẽ với nhau có vai trò quan trọng trong hiện tượng loại thải mô ghép, các locus này là phức hệ phù
hợp tổ chức chủ yếu( MHC).
- Tất cả các loài ĐV đều có MHC riêng của chúng.
- Ở ĐV có hệ thống MHC bao gồm xấp xỉ 3500kb gồm rất nhiều gen.
- MHC phân làm 3 vùng:
+ Vùng I: chứa một vài gen, mỗi gen mã hóa cho 1 polypeptide, phân tử polypeptide này phối hợp với 1 phân tử polypeptide khác là
β- microglobulin( mã hóa bởi 1 locus khác trên NST khác) tạo nên phân tử histoglobuline nhóm I. Xem xét 3 gen A, B, C.
+ Vùng II: Hai chuỗi α và β phối hợp với nhau tạo nên phân tử histoglobuline nhóm II, phân bố ở các tb lymphocyte B, đại thực bào
và các tb đuôi gai. Chứa các gen có sản phẩm polypeptide  sử lí các kháng nguyên lạ như TAP. DPA, DQA, DRA,(DN) mã hóa cho α;
DPB, DQB, DRB,(DO) mã hóa cho β; vùng DM mã hóa cho chuỗi α và β.
+ Vùng III: chứa hỗn hợp các gen có nhiều chức năng chỉ có một số trong chúng là liên quan đến đáp ứng miễn dịch. Các gen C2,
C4A, C4B mã hóa cho polypeptide là thành phần của một loạt các nhân tố( một bộ các phân tử hình thành nên một tổ hợp khuếch đại
các hoạt động của enzyme, từ đó hình thành nên các vị trí nút trên tb và các tb chết).
- Ta có các trường hợp:
+ Hai cá thể có bộ MHC giống hệt nhau cấy ghép thành công là 100%
+ Chỉ có một kiểu đơn bội giống nhau tỉ lệ thành công 50%
+ Ko có kiểu đơn bội nào giống nhau thì tỉ lệ thành công là 0%.
- MHC có vai trò chính trong tương hợp mô.
- MHC còn đáp ứng miễn dịch với mầm bệnh và kí sinh trùng. Bằng cách tạo khả năng để tb T nhận dạng các chất lạ. Histoglobulin
trình diện cho tb T một mẩu nhỏ peptide của mầm bệnh hay kí sinh trùng. Mảnh này được giữ trong một cái khe là vùng bám peptide.
Tb T nhận ra được peptide lạ chỉ khi peptide được trình diện bởi histoglobulin. Hiện tượng hạn chế MHC. Khi chúng nhận ra peptide
là chất lạ tb T sẽ hoạt hóa 1 trong hai hệ thống miễn dịch : hệ thống đáp ứng miễn dịch trung gian tế bào, hệ thống đáp ứng miễn dịch
thể.
CHƯƠNG VI :
Câu 37: Khái niệm quần thể, các dạng quần thể ? Khái niệm về tần số gen và tần số kiểu gen ? Cho ví dụ minh họa ?
- Quần thể là một tập hợp các cá thể của một loài nhất định, tồn tại trong một thời gian tương đối dài( có nhiều thế hệ), sống trên 1
lãnh thổ nhất định trong đó thực sự diễn ra giao phối tự do, và tách riêng với các quần thể lân cận ở mức độ cách li ít nhiều.
- Các dạng quần thể : theo phương thức sinh sản ta có :
+ Quần thể giao phối ngẫu nhiên : các cá thể tự do giao phối với nhau, thường gặp ở ĐV.
+ Quần thể tự phối : ở sinh vật lưỡng tính, khi giao tử đực và giao tử cái của cùng 1 cá thể phối hợp với nhau để hình thành hợp tử.
TV gặp thực vật tự thụ phấn, ĐV gặp là giao phối cận huyết.
+ Quần thể vô phối : các cá thể sinh sản theo phương thức sinh sản vô tính.
- Tần số gen : Tỉ lệ của mỗi một alen trong toàn bộ tổng số các alen tại 1 locus của quần thể.
- Tần số kiểu gen : tỉ lệ của các cá thể mang kiểu gen đó trong tổng số các cá thể mang các kiểu gen khác nhau của quần thể.
Ví dụ : lấy mẫu máu từ một đàn cừu gồm 175 con sau đó điện di để xác định kiểu hemoglobine cho mỗi con cừu thì có kết quả : 91 cá
thể có kiểu gen AA, 28 AB, 56 BB.
Tần số kiểu gen:
AA= 91/175 = 0,52 ; AB= 28/175 = 0,16 ; BB= 56/175 = 0,32 ; Σ tần số kiểu gen = 0,52+ 0,16+ 0,32= 1.
Ta thấy ở quần thể 175 con cừu lấy mẫu máu có tổng số 2 alen tại locus chứa gen quy định cấu trúc protein của hemoglobuline là alen
A và alen B. Các alen ở kiểu gen AA là A và ½ alen ở kiểu gen AB là A từ đó ta tính được.
Gen A= 0,52+ 1/2(0,16) = 0,6 ; Gen B= 0,32+1/2(0,16) = 0,4 ; Σ tần số gen = 0,6+ 0,4 = 1.
Câu 38: Khái niệm về tần số gen, tần số kiểu gen và mối quan hệ giữa chúng ? Cho ví dụ minh họa ?
- Tần số gen : Tỉ lệ của mỗi một alen trong toàn bộ tổng số các alen tại 1 locus của quần thể.
- Tần số kiểu gen : tỉ lệ của các cá thể mang kiểu gen đó trong tổng số các cá thể mang các kiểu gen khác nhau của quần thể.
- Mối quan hệ giữa chúng : Tần số gen của một alen chính bằng tổng số giữa tần số kiểu gen đồng hợp tử về alen đó cộng với 1/2 tần
số kiểu gen dị hợp tử có chứa alen đó.
- Ví dụ :
+ ta xét locus chứa gen quy định màu lông bò Shorthorn, do 2 alen quy định là R và r. Ta có 3 kiểu gen tương ứng với ba kiểu hình
mà ta phân biệt được : RR có màu lông đỏ, Rr có màu lông lang trắng đỏ, rr có màu lông trắng.
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+ Trong quần thể người ta đếm được số cá thể có kiểu gen RR là N1, số cá thể có kiểu gen Rr là N2, số cá thể có kiểu gen rr là N3.
Tổng số cá thể là T= N1+N2+N3

Kiểu gen RR Rr Rr
Tần số kiểu gen N1/T N2/T N3/T

+ Mỗi cá thể bò tại locus quy định màu lông đều mang hai alen nên tổng số alen của quần thể là : 2T.
Kiểu gen RR rr

Số lượng alen 2N1+ 2 N2/2 2N3+ 2 N2/2
+ gọi p là tần số gen R của quần thể ta có : p= ( 2N1+ 2 N2/2)/ 2T = N1/T + N2/ 2T
+ gọi q là tần số gen r của quần thể ta có : q= ( 2N3 + 2 N2/2)/ 2T = N3/T + N2/ 2T
Câu 39 : Phát biểu và chứng minh định luật Hardy- Weinberg ?
- Định luật : Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên có kích thước đủ lớn, ko có chọn lọc, đột biến, di nhập cư và các quá trình di truyền
tự động thì tần số gen và tần số kiểu gen ko thay đổi qua các thế hệ.
- Chứng minh định luật :
Xem xét 1 quần thể tại một locus có hai alen A và B, với tần số gen tương ứng là : p và q. Gọi tần số kiểu gen của AA : P ; AB : H ;
BB : Q. 0<(P,Q,H)<1 và P+Q+H=1. Ta theo dõi quá trình di truyền của 2 alen từ tần số gen của bố mẹ đến tần số gen đời con.
Bước 1 : Từ tấn số gen của bố mẹ tới tần số gen của giao tử.
Tần số của 2 loại giao tử là : A= P+ 1/2 H ; B= Q+ 1/2 H
Bước 2: Từ tần số gen của giao tử tới tần số kiểu gen của hợp tử:
- Do giao phối là hoàn toàn ngẫu nhiên nên giao tử sẽ tổ hợp tự do.

Kiểu gen AA AB BB
Tần số kiểu gen ( P+ 1/2 H)2 2(P+ 1/2 H)(Q+ 1/2 H) (Q+ 1/2 H)2

- Ta thấy tần số kiểu gen (P+ 1/2 H) chính là tần số gen của alen A là p.
- Tần số kiểu gen (Q+ 1/2 H) chính là tần số gen của alen B là q.
- Tần số kiểu gen của hợp tử là p2 AA: 2pq AB: q2 BB
Bước 3: Từ tần số kiểu gen của hợp tử đến tần số kiểu gen của cá thể trưởng thành.
- Tần số kiểu gen của cá thể trưởng thành ở thế hệ đời con bằng tần số kiểu gen của hợp tử vì theo điều kiện của định luật là tất cả hợp
tử đều có khả năng sống sót.
- Tần số kiểu gen của các cá thể trưởng thành sẽ là: p2 AA: 2pq AB: q2 BB
Bước 4: Từ tần số kiểu gen đến tần số gen của thế hệ sau
- Tần số gen cho mỗi alen ở thế hệ đời con:
+ Tần số gen của alen A = p2+ 1/2 * 2pq = p(p+q) = p
+ Tần số gen của alen B = q2+ 1/2 * 2pq = q(p+q) = q
- Tần số gen ở đời con đúng bằng tần số gen ở đời bố mẹ: alen A là p và alen B là q.
- Tần số gen sẽ ko thay đổi qua các thế hệ nếu như điều kiện của định luật đã được đảm bảo.
Câu 40: Ứng dụng định luật Hardy- Weinberg trong việc tính tần số gen lặn và tìm tần số “ vật mang” trong quần thể?
- “ vật mang” là cá thể có kiểu gen dị hợp tử mang các gen lặn bình thường.
- Ví dụ chứng minh là nghiên cứu alen quy định màu lông ở bò Angus.
- Alen B quy định màu lông đen; alen b quy định màu lông đỏ.
- Có 3 kiểu gen: BB, Bb, bb. Do B trội hoàn toàn so với b nên sẽ có hai kiểu hình là màu đen( BB, Bb) và màu đỏ(bb) nên ko thể xác
định kiểu gen mà chỉ căn cứ vào kiểu hình.
- Ta sử dụng quy tắc của định luật Hardy- Weinberg vì phần lớn các quần thể có tỉ lệ kiểu gen tuân theo định luật Hardy- Weinberg,
tần số kiểu gen ở 1 locus có 2 alen là: p2:2pq:q2. Từ đó ta có bảng:

Kiểu gen BB Bb Bb
Kiểu hình Đen Đen Đỏ
Tần số kiểu gen p2 2pq q2

- Tần số gen b là: b= q 2 = q. Tần số gen của alen lặn tại 1 locus trong quần thể là căn bậc hai của tần số kiểu gen đồng hợp của alen
đó.

- Ví dụ: quần thể có tỉ lệ kiểu hình mầu đỏ là 5/1000 nên b= 1000/5 = 0,07 nên tần số gen B là: 1- 0,07 = 0,93. Mà theo định luật
Hardy- Weinberg thì tần số dị hợp tử Bb là 2pq hay: 2 X 0,93 X 0,07 = 0,13. Do vậy 13% bò Angus ở Mỹ là “ vật mang”  gen đỏ. Cứ
1000 con bò chỉ có 5 con có kiểu gen bb; 13 con có kiểu gen Bb; số còn lại mang gen BB. Thực tế tần số vật mang gen lặn nhiều hơn
cá thể mang tính trạng lặn.
Câu 41: Ứng dụng định luật Hardy- Weinberg với việc tính tần số gen trong trường hợp đa alen?
- xem xét hệ thống nhóm máu ABO ở người có 3 alen: A, B, O. O là lặn so với A và B, và A và b hoạt động theo quy luật đồng trội có
thể phát hiện kiểu hình qua kiểu gen.
- Thừa nhận ĐL Hardy- Weinberg có thể ước tính tần số gen:
- Gọi tần số các gen A, B, O là: p,q,r. Ta có: p + q + r = 1 và p2+2pq+q2+2pr+r2+2qr = 1
- Tamarin quan sát được là:

Nhóm máu Kiểu gen Tần số lí thuyết Số lượng quan sát Tần số quan sát
A AA+ AO p2+2pr 199 0,398
B BB+ BO q2+2qr 53 0,106
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O OO r2 231 0,462
AB AB 2pq 17 0,034
Tổng cộng 500 1,000

- tần số gen O là : r r 2 = 462,0 = 0,6797

- tần số nhóm máu  B và O là: q2 + 2pq + r2 = ( q + r)2 = 0,106 + 0,462 = 0,568 nên q+r = 568,0 =0,7537 nên q= 0,7537- 0,6797 =

0,074
- Tần số nhóm máu A và O ta tính được p= 0,2477
Cuối cùng:

Alen A: p= 0,2477
Alen B: q= 0,0740
Alen O: r= 0,6797
Tổng:      = 1.0014

- Trong quần thể có số lượng alen lớn hơn 2 thì tần số gen, tần số kiểu gen vẫn tuân theo đúng định luật Hardy- Weinberg .
Câu 42: Trình bày ảnh hưởng của chọn lọc làm giảm tần số gen trội trong quần thể, tác động của hình thành quần thể mới tới tần số
gen trong quần thể?
- Chọn lọc tác động lên kiểu hình, chọn lọc lựa chọn những kiểu hình có lợi và loại bỏ những kiểu hình bất lợi, do đó sẽ có kiểu hình
này đóng góp nhiều đời con cho thế hệ sau chúng làm thay đổi tần số gen và tần số kiểu gen trong quần thể.
- Chọn lọc có thể tác động ở bất cứ giai đoạn nào trong vòng đời của một quần thể: từ lúc thụ thai, phát triển phôi cho đến khi thế hệ
sau có khả năng phối giống. Chọn lọc tác động vào khả năng sống hoặc sinh sản gọi chung là khả năng thích ứng.
- Ví dụ: Xem xét quần thể chó Labrador tại locus chứa gen quy định màu lông. Locus này có 2 alen: alen E quy định màu đen trội so
với alen e màu vàng. Quần thể có 64% cá thể đồng hợp tử với alen lặn(ee) quy định màu lông vàng, tương ứng có tần số gen là 0,8,
với giả sử là có tỉ lệ Hardy- Weinberg  trong quần thể thì E có tần số là 0,2.
- Người làm công tác giống quyết định chỉ có chó đực và cái có màu lông vàng được giữ lại làm giống. Quyết định này dẫn tới chỗ sẽ
có chọn lọc hoàn toàn để loại màu lông đen ra khỏi quần thể. Màu lông đen do gen trội E quy định, tất cả các kiểu gen có chứa alen E
sẽ bị loại bỏ, loại toàn bộ gen trội và tương đương với việc chọn để ưu tiên cho gen lặn.
- Do chọn lọc nên người ta chỉ ghép đôi giao phối giữa các cá thể có màu lông vàng với nhau( ee X ee) và các thế hệ tiếp sau chỉ có
lông màu vàng(ee). Như vậy, tần số gen E thay đổi từ 0,2 thành 0, và tần số gen lặn từ 0,8 thành 1.
- Chọn lọc loại bỏ kiểu gen EE và Ee với một tỉ lệ là s. Trước khi chọn lọc, tần số của 3 kiểu gen( EE, Ee, ee) trong quần thể là:
p2,2pq,q2  thì sau khi chọn lọc, các kiểu gen EE và Ee sẽ bị giảm đi với tần số tương ứng là: p2s,2pqs. Tần số kiểu gen ee vẫn được giữ
nguyên q2 .
- Tần số kiểu gen EE và Ee sau khi chọn lọc sẽ có tần số tương ứng là: p2 – p2s, 2pq – 2pqs tương đương là: p2(1-s), 2pq(1-s)
- Khi đó tổng tần số của ba kiểu gen này là: p2 – p2 s + 2pq – 2pqs + q2 = 1- ps(p+2q)= 1- ps(p+2(1-p))= 1-ps(p+2-2p)= 1-ps(2-p)
- Tần số sau khi chọn lọc là: 1-ps(2-p), có giá trị nhỏ hơn 1. Tần số kiểu gen sau khi chọn lọc là:
+ p’ tần số gen E sau khi chọn lọc: p’= tần số của kiểu gen EE + 1/2 tần số của kiểu gen Ee.
+ Sự thay đổi về tần số gen là:  p= -sp( 1- p2)/(1-sp(2-p)) dấu (-) có nghĩa là sự thay đổi về tần số gen E là bị giảm đi, ko phải là tăng
lên.
- Nếu sự chọn lọc hoàn toàn đối với gen trội E, trong trường hợp này s=1 và  p = -p và p’ = 0, gen E bị loại bỏ khỏi quần thể chỉ sau
một thế hệ chọn lọc.
*) Hình thành quần thể mới tới tần số gen trong quần thể:
- Làm cho tần số gen trong quần thể bị thay đổi
Câu 43: Trình bày ảnh hưởng của chọn lọc làm giảm tần số gen lặn trong quần thể?
- Chọn lọc hoàn toàn để loại bỏ gen lặn ko hiệu quả ngay như chọn lọc gen trội.
- các gen lặn ngay lập tức ko thể bị loại ra khỏi quần thể. Vì chọn lọc ko thể phát hiện toàn bộ tất cả các gen lặn do nó còn tồn tại
trong thể dị hợp.
- ở một locus có 2 alen, E trội so với e. Tần số E là p, e là q. Tương ứng với các kiểu gen EE, Ee, ee ta có tần số kiểu gen là p2,2pq,q2.
Nếu chọn lọc làm giảm tần số gen lặn với tỉ lệ s, làm cho tần số kiểu gen ee bị giảm đi 1 tỉ lệ là s. Sau khi chọn lọc tần số kiểu gen ee
sẽ giảm đi 1 tỉ lệ là q2s, còn lại vẫn giữ nguyên. Tần số sau khi chọn lọc là: p2, 2pq, q2- q2s
- Khi đó tổng tần số của 3 kiểu gen này là: p2+ 2pq+ q2- q2s = 1- q2s
- tần số gen lặn sau khi chọn lọc là q’ được ước tính: q’=(q2- q2s )/(1- q2s) + 1/2 ( 2pq/ 1- q2s)
- Sự thay đổi về tần số gen do chọn lọc:  q = q’- q = - sq2 ( 1-q)/ (1- q2s). Dấu – là giảm về tần số với gen lặn. Do s,q nhỏ nên (1-
sq2) xấp xỉ 1. nên  q = - sq2 ( 1-q). Chọn lọc loại bỏ hoàn toàn gen lặn thì s=1. Và 1- q2 = (1-q)(1+q) và q’=q/(1+q) và  q = - q2 (
1+q).
- Biểu diễn tần số gen sau t thế hệ chịn lọc( qt) so với tần số gen gốc q0 từ phương trinh q’=q/(1+q) ta có: 1/ qt  = 1/ q0 +t
- Chọn lọc loại bỏ gen lặn xảy ra từ từ và hiệu quả thấp
- Tần số gen lặn giảm thì tỉ lệ gen lặn được dấu trong kiểu gen dị hợp tử tăng lên do đó đạy hiệu quả cai khi phát hiện được hết kiểu
gen dị hợp
Câu 44: Phân biệt tính trạng Chất lượng và tính trạng Số lượng ?

ĐĐ so sánh Tính trạng chất lượng Tính trạng số lượng
Cặp gen Do một cặp gen quy định (di truyền đơn Do nhiều cặp gen tại các locus khác nhau quy
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gen). định (di truyền đa gen), nhiều gen cùng
tương tác với nhau để hình thành nên một
kiểu hình.

Kiểu hình Có thể phân tách biệt được (phân lớp được)
một cách rõ ràng. Có tính gián đoạn.

Không thể tách biệt được (không phân lớp
được). Có tính biến dị liên tục.

Tần số kiểu gen Phân bố gián đoạn Tạo thành đồ thị hình chuông- đồ thị phân bố
chuẩn.

Môi trường Ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Liên quan
đến chất lượng không đo lường được, là tính
trạng chất lượng

Chịu tác động lớn từ môi trường. Liên quan
đến năng suất vật nuôi và có thể đo lường
được, là tính trạng số lượng.

  Quy luật di truyền chi phối Quy luật di truyền cơ bản Quy luật di truyền cơ bản, quy luật tăng tiến,
di truyền trung gian

Mức độ nghiên cứu Cá thể Quần thể
Câu 45: Nguyên nhân nào dẫn tới tính trạng Số lượng có đặc trưng biến dị liên tục và phân phối của nó là phân phối chuẩn? Minh họa
bằng ví dụ cụ thể?
- Do nhiều cặp gen tại các locus khác nhau quy định (di truyền đa gen), nhiều gen cùng tương tác với nhau để hình thành nên một kiểu
hình
- Chịu tác động lớn từ môi trường.
- Hoạt động đa gen làm cho tính trạng số lượng có tính biến dị liên tục.
Ví dụ minh họa:
- Tính trạng sản lượng sữa bò Holstein Friesian. Trong quần thể này, sản lượng sữa trung bình là 3.180l/con/chu kì và phương sai là
315.352 lít2.
- Đặc điểm của phân phối chuẩn: đường cong có tính đối xứng qua đường thẳng cắt đỉnh đường cong, đường thẳng đi qua đỉnh đường
cong chia đường cong thành hai phần bằng nhau và cắt trục hoành tại điểm có giá trị trung bình của quần thể, ứng với tần số cá thể
lớn nhất.
- Trường hợp 1: Tại 1 locus có hai alen khác nhau:
+ Alen A có tác dụng làm tăng sản lượng sữa lên 1 lít.
+ Alen a ko làm tăng sản lượng sữa.
Giả sử ko có hiện tượng trội nên có 3 kiểu hình với 3 kiểu gen tương ứng:
+ Kiểu gen AA làm tăng 2 lít sữa.
+ Kiểu gen Aa làm tăng 1 lít sữa.
+ Kiểu gen aa làm tăng 0 lít sữa.
Nếu tần số của mỗi alen trong đàn bò là 0,5 thì phân bố tần số của sản lượng sữa tạo ra từ sự sai khác ở locus này đối xứng và bao
gồm 3 lớp kiểu hình.
- Trường hợp 2: Tính trạng sản lượng sữa bò quy định bởi 2 locus. Với locus thứ hai có 3 kiểu gen là: BB, Bb, bb chúng cũng đóng
góp vào sản lượng sữa là 2, 1, 0 lít.
+ Với ảnh hưởng của 2 locus này ta có phân bố kiểu hình đã tăng lên: gồm 5 lớp
AABB: 4 lít; AABb: 3 lít; AaBB: 3 lít; AaBb: 2 lít; AAbb: 2 lít; aaBB: 2 lít; Aabb: 1 lít; aaBb: 1 lít; aabb: 0 lít
*) Qua đây số lượng locus ảnh hưởng tới tính trạng, cứ tăng lên thì số lớp kiểu gen, kiểu hình cũng tăng lên và khoảng cách giữa các
phân lớp nhỏ lại tới khi nó thành biến liên tục. Ngoài ra có sự tác động của môi trường ảnh hưởng tới sự biểu hiện của tính trạng
chúng làm giảm sự sai khác giữa các lớp kiểu hình.
- Tính trạng số lượng được quyết định bằng hoạt động phối hợp của nhiều alen ở các locus khác nhau.
Câu 46: Tỉ lệ phân ly kiểu hình của tính trạng số lượng như thế nào? Minh họa bằng ví dụ cụ thể?
- Về hình thức, tỉ lệ phân ly kiểu hình của tính trạng số lượng ko tuân theo quy luật Mendel.
- Khi lai các cá thể với nhau, sự biểu hiện của tính trạng số lượng ko biểu hiện theo quy luật như tính trạng chất lượng, các lớp kiểu
hình ko được phân ly thành các tỉ lệ rõ rệt như 3:1; 9:3:3:1.
- F1 có giá trị kiểu hình tương đối đồng nhất và là giá trị trung gian giữa hai giá trị trung bình của quần thể cha và mẹ, F2 có kiểu hình
ko đồng nhất , trung bình của F2 thường trùng với giá trị trung bình của quần thể F1 nhưng tỉ lệ phân ko rõ, mức độ biến dị ở F2 lớn
hơn so F1 và thể hiện sự phân ly tăng tiến.
- Tính trạng dày mỡ lưng của lợn do 2 cặp gen B-b và F-f quy định. Alen B và F, mỗi alen đóng góp 0,4 inch cho độ dày mỡ lưng.
Alen b và f mỗi alen chỉ đóng góp 0,2 inch. Giả sử ko có các hiệu ứng của tương tác gen cũng như ko có tác động của môi trường.
Thế hệ xuất phát P: BBFF X bbff

(0,8+0,8)               (0,8)
Thế hệ F1: BbFf
Độ dày mỡ lưng:                     (0,4 X 2) + (0,2 X 2) = 1,2 inch.
- Ko tính đến tương tác gen và ngoại cảnh nhưng thực tế luôn xảy ra.
Thế hệ F2:

Kiểu gen Tần số kiểu gen Độ dày mỡ lưng
BBFF 1 1,6
BbFF 2 1,4
BBFf 2 1,4
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BbFf 4 1,2
bbFF 1 1,2
BBff 1 1,2
bbFf 2 1,0
Bbff 2 1,0
bbff 1 0,8

Mức độ biểu hiện độ dày mỡ lưng:  1,6 1,4 1,2 1,0 0,8
Tần số cá thể:                                      1 4 6 4 1
Tổng số gen trội( B hoặc F):               4 3 2 1 0
- Nhận xét:
+ Giá trị trung bình của F1=F2 và bằng 1,2 inch
+ Mức độ biến dị F2 là lớn hơn F1

+ Tỉ lệ phân li kiểu hình 1:4:6:4:1 là tỉ lệ khai triển nhị thức Newton (a+b)n, với n=2; như vậy số lượng lớp kiểu hình tăng lên theo số
lượng các cặp alen có ảnh hưởng đến tính trạng, tuân theo hệ số tam giác Pascal.
- Số cặp alen tăng lên thì số lượng lớp kiểu hình tăng lên
- Tính trạng số lượng được quyết định bởi sự phối hợp của các alen ở nhiều locus khác nhau, hiệu quả các gen được cộng gộp lại.
- Khi số lượng các cặp alen tăng lên thì phân bố tiến đến phân bố chuẩn.
Câu 47: Thế nào là sự phân ly tăng tiến? ví dụ?
- Trong sự di truyền tính trạng số lượng, khi lai 2 nhóm cá thể khác nhau về 1 tính trạng số lượng nào đó ở thế hệ F2, F3,.. xuất hiện
một số cá thể có giá trị vượt qua các giá trị biên của các quần thể bố mẹ.
Ví dụ:
- Nghiên cứu mức độ đen trắng của màu lông thỏ Hymalaya, mức độ đen trắng của màu lông thỏ có biến thiên rộng phân thành 19 lớp
kiểu hình khác nhau: từ đen tuyền, loang trắng đen đến trắng tuyền. Lớp 1: đen tuyền, lớp 2: lông đen pha lông trắng, lớp 3: lông đen
giảm lông trắng tăng lên, lớp 19 lông trắng tuyền.
- Mức độ đen trắng về màu lông quy định bởi 4 cặp alen: A1a1; A2a2; A3a3; A4a4. Các gen trội có hiệu ứng như nhau đến biểu hiện màu
lông đen. Gen lặn quy định mầu trắng.
- Hoạt động của các gen thể hiện như sau:
P:    A1A2A3A4a1a2a3a4             X                a1a1a2a2a3a3 A4A4

Thỏ thuộc lớp 4 và lớp 5                         Thỏ thuộc lớp 15 và 16
Phần lông màu đen chủ yếu                   Phần lông màu trắng chủ yếu
F1:                             A1a1A2a2A3a3A4a4

Thỏ thuộc lớp 10 màu đen và trắng tỉ lệ bằng nhau
F2: A1A1A2A2A3A3A4A4                           a1a1a2a2a3a3a4a4

Thỏ có màu đen tuyền                           Thỏ có màu trắng tuyền
- F2 xuất hiện tất cả các loại kiểu hình từ phân lớp 1 đến phân lớp 19, trong đó các cá thể lớp 1,2,3 và các lớp 17,18,19 là các cá thể có
sự phân ly vượt ngạch. Sự phân ly ở F2  trong trường hợp 4 cặp alen theo hệ số tam giác Pascal.
- Các cá thể mang 7 hoặc 8 gen trội hoặc lặn là các cá thể phân ly vượt ngạch vì có kiểu hình đen, trắng hơn bố mẹ. Là đặc trưng của
di truyền tính trạng số lượng và rất có  nghĩa thực tiễn công tác chọn giống.
- ƯD: tự giao F1 tạo ra F2 sau đó tự giao tạo F3 từ đó giữ lại các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử mong muốn ở F2 ,F3 làm giống tạo ra
các dòng, giống mới có năng suất cao hơn.
Câu 48: Thước đo nào dùng để đánh giá sự sai khác giữa các cá thể trong quần thể? Khái niệm hệ số di truyền? Công thức biểu thị?
- Thông số dùng để xác định mức độ sai khác giữa các cá thể trong quần thể đó là phương sai( Công thức:

  )1/(
2

)
1

(
2

nXx
x

S ).  Phương sai kiểu hình( VP) là biến số dùng để đo mức độ sai khác của giá trị kiểu hình của các con

vật so với giá trị trung bình quần thể.
- Nếu giá trị kiểu hình được thể hiện bằng giá trị của sự sai lệch so với giá trị trung bình quần thể thì ta có:
VP = VA + VD + VI + VE

Trong đó: VP: phương sai kiểu hình
VA: phương sai giá trị cây giống
VD: phương sai do tính trội gây nên
VI : phương sai do tương tác gen giữa các alen
VE: phương sai do sự sai lệch những nhân tố ko di truyền gây nên.

- Phương sai di truyền tổng số( kiểu gen) do mức độ sai khác của các cá thể có kiểu gen khác nhau, đo mức độ các cá thể sai khác
nhau do các nhân tố ấn định vào lúc thụ tinh. VE đo mức độ sai khác từ khi thụ tinh đến thời điểm nhà nghiên cứu kiểu hình. Ta có:
VG= VA + VD + VI

- Ta cũng có phương trình sau: 1= VA/VP  + VD /VP + VI/VP + VE/VP. Sự đóng góp bất kì thành phần nào cho VP là tỉ lệ củ nó trong VP

- Hệ số di truyền: là đại lượng biểu thị phần đóng góp do sai khác về di truyền trong biến dị kiểu hình chung của tính trạng số lượng ở
quần thể.
- Công thức biểu thị:
+ Theo nghĩa hẹp: h2 = VA/VP

mailto:lqhungtyak53@gmail.com


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                         KHOA: THÚ Y

SINH VIÊN: LƯƠNG QUỐC HƯNG Email: lqhungtyak53@gmail.com
- 19 -

+ Theo nghĩa rộng: H2 = VG/VP = ( VA + VD + VI )/ VP

Câu 49: Khái niệm về hệ số di truyền? Công thức biểu thị? Ý nghĩa và yếu tố ảnh hưởng tới hệ số di truyền?
- Hệ số di truyền: là đại lượng biểu thị phần đóng góp do sai khác về di truyền trong biến dị kiểu hình chung của tính trạng số lượng ở
quần thể.
- Công thức biểu thị:
+ Theo nghĩa hẹp: h2 = VA/VP

+ Theo nghĩa rộng: H2 = VG/VP  = ( VA + VD + VI )/ VP

*) Ý nghĩa và yếu tố ảnh hưởng tới hệ số di truyền.
- Ý nghĩa:
+ HSDT được biểu hiện bằng số thập phân từ 0-1 hoặc dưới dạng số phần trăm từ 0 -100 %.
+ HSDT càng lớn thì khả năng di truyền của tính trạng càng cao và ngược lại.
+ HSDT tương đối ổn định đối với một giống trong vòng 5-10 thế hệ.
- Các yếu tố ảnh hưởng:
+ Bản chất của các tính trạng: Có 3 loại theo cấu trúc di truyền:
++ Tính trạng do hiệu quả cộng gộp của gen quy định, là tính trạng chất lượng sản phẩm: tỉ lệ mỡ sữa, tỉ lệ thịt xẻ.. h2  0,4
++ Tính trạng ngoài hiệu quả cộng gộp(A) còn có tác động D và I như tính trạng số lượng sản phẩm: sản lượng sữa, tốc độ tăng trọng,
tiêu tốn thức ăn. h2 từ 0,2- 0,4.
++ Tính trạng hiệu quả tác động A nhỏ mà D và I là chủ yếu là tính trạng liên quan đến khả năng sinh sản: tỉ lệ ấp nở, sức sống đời
con. h2 < 0,2
+ Cấu trúc di truyền quần thể:
++ Quần thể có cường độ chọn lọc cao, cấu trúc di truyền đồng nhất. VA/VP  nhỏ, h2 giảm xuống
++ Quần thể ko chọn lọc, giao phối ngẫu nhiên, hoang dã, cấu trúc di truyền ko đồng nhất. VA lớn, h2 tăng lên.
+ Ngoại cảnh:
++ Ngoại cảnh tương đối đồng nhất: VE giảm, h2 tăng lên.
++ Ngoại cảnh ko đồng nhất: VE tăng, h2 giảm xuống.
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