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Tóm tắt nội dung luận án: 

Nhằm mục tiêu đạt được những kiến thức sâu về sự phân bố của các nucleotide trong phân 

tử DNA nhiễm sắc thể của vi khuẩn và nấm men, đồng thời để thiết lập được một phương 

pháp phân loại các vi khuẩn có mối quan hệ tiến hóa gần ở cấp độ dưới giống, luận án này 

đã thực hiện hai nội dung nghiên cứu chính sau: 

Nội dung 1: Nghiên cứu sự sắp xếp của các oligomer trong phân tử DNA nhiễm sắc thể của 

vi khuẩn và nấm men. Những tìm hiểu bước đầu về sự sắp xếp của các oligomer trong phân 

tử DNA nhiễm sắc thể bao gồm việc khảo sát mối quan hệ giữa kích thước oligomer và tính 

đối xứng của phân tử DNA nhiễm sắc thể, xem xét tính bất đối xứng monomer cục bộ của 

các đoạn DNA trong nhiễm sắc thể, đồng thời xác định sự có mặt của các oligomer dọc theo 

chiều dài một sợi đơn của phân tử DNA nhiễm sắc thể. Các kết quả cho thấy rằng kích 

thước oligomer càng lớn thì mức độ đối xứng của phân tử DNA nhiễm sắc thể giảm, và rằng 

trong khi phân tử DNA nhiễm sắc thể mang tính đối xứng ở mức độ nhiễm sắc thể thì các 

vùng cục bộ của phân tử DNA nhiễm sắc thể biểu hiện tính bất đối xứng. Ở mức độ nhiễm 

sắc thể, sự phân bố của các oligomer và các oligomer bổ sung đảo ngược (BSĐN) tương 

ứng của chúng trong các trình tự mang thông tin mã hóa protein đóng góp tương đương với 

sự phân bố của chúng trong các trình tự không mã hóa protein vào tính đối xứng của phân 

tử DNA nhiễm sắc thể. Trong các trình tự mang thông tin mã hóa protein, các trimer mã hóa 

codon được phân bố theo qui tắc tương đương về tần suất xuất hiện của chúng trên cơ sở vị 

trí của các nucleotide của codon và do đó định dạng sự sử dụng codon, góp phần tạo nên 

tính đối xứng của phân tử DNA nhiễm sắc thể. Các kết quả khám phá sâu hơn cho thấy sự 



phân bố của các trimer mã hóa codon trong các trình tự sense của phân tử DNA nhiễm sắc 

thể có một mối quan hệ mật thiết với sự phân bố của chúng trong các trình tự antisense của 

phân tử. Sự phân bố của các trimer mã hóa codon trong các trình tự sense và antisense dọc 

theo chiều dài phân tử DNA nhiễm sắc thể vi khuẩn trên cơ sở mối quan hệ này định hình 

rất rõ hai replichore. Mật độ phân bố của các trimer mã hóa codon trong các trình tự sense 

và antisense trên hai replichore của các phân tử DNA nhiễm sắc thể vi khuẩn cho thấy các 

trimer mã hóa codon và các trimer BSĐN tương ứng của chúng trên cơ sở mối quan hệ này 

được phân bố cân đối trong các trình tự sense và antisense của hai replichore, do đó góp 

phần tạo nên tính đối xứng của phân tử DNA nhiễm sắc thể. Trong các trình tự không mã 

hóa protein, sự phân bố của các trimer không giống như trong các trình tự mang thông tin 

mã hóa protein.  

Nội dung 2: Ứng dụng sự phân bố của các trimer trong bộ gene để phân loại các vi khuẩn có 

mối quan hệ tiến hóa gần. Trên cơ sở tính đặc trưng loài của sự sử dụng codon định dạng 

bởi sự sắp xếp của các trimer trong các trình tự mang thông tin mã hóa protein ở mức độ 

nhiễm sắc thể, tính đặc trưng loài của mật độ phân bố của các trimer trong bộ gene được xác 

định và được ứng dụng để phân loại các vi khuẩn trong các họ Enterobacteriaceae, 

Burkholderiaceae và Pseudomonadaceae. Kết quả của nội dung nghiên cứu này cho thấy 

mật độ phân bố của các trimer trong bộ gene có thể được sử dụng để phân loại các vi khuẩn 

ở cấp độ dưới giống. 
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