
   

Phụ lục 5 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

BỘ MÔN HÓA SINH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

 

MÔN SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN 
 

 

 

 

GV biên soạn: Lê Thị Mộng Thƣờng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trà Vinh, năm 2015 

 

Lƣu hành nội bộ

 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền 
 

MỤC LỤC 

Nội dung                    Trang 

 

CHƢƠNG 1: SINH HỌC TẾ BÀO ........................................................................................ 1 

BÀI 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO ................................................................. 1 

BÀI 2: SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO ...................................... 25 

BÀI 3: SỰ HÔ HẤP ........................................................................................................... 31 

BÀI 4: SỰ QUANG HỢP ................................................................................................... 36 

BÀI 5: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO ......................................................... 44 

CHƢƠNG 2: SINH HỌC PHÂN TỬ ................................................................................... 55 

BÀI 1: CẤU TRÚC CỦA AXIT NUCLÊIC ....................................................................... 55 

BÀI 2: QUÁ TRÌNH TỰ SAO, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ VÀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG 

CỦA GEN............................................................................................................................ 61 

BÀI 3: ĐỘT BIẾN GEN..................................................................................................... 73 

   BÀI 4: KỸ THUẬT DI TRUYỀN…………………………………………………………………81 

CHƢƠNG 3: SINH HỌC PHÁT TRIỂN ...........................................................................  88 

BÀI 1: CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN PHỔ BIẾN CỦA SINH VẬT ............................ 88 

BÀI 2: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CƠ THỂ ĐỘNG VẬT ............................................. 92 

CHƢƠNG 4: DI TRUYỀN HỌC ....................................................................................... 103 

BÀI 1: CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Y HỌC ........................... 103 

BÀI 2: DI TRUYỀN TẾ BÀO HỌC................................................................................. 108 

BÀI 3: DI TRUYỀN ĐƠN GEN, ĐA GEN VÀ ĐA NHÂN TỐ ...................................... 121 

 BÀI 4: DI TRUYỀN CÁC BỆNH PHÂN TỬ Ở NGƢỜI…………………………………133 

BÀI 5: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ .......................................................................... 137 

BÀI 6: TƢ VẤN DI TRUYỀN .......................................................................................... 144 

CHƢƠNG 5: THỰC HÀNH ............................................................................................... 147 

BÀI 1:  CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC ................ 147 

BÀI 2: QUAN SÁT HÌNH DẠNG VÀ CẤU TRÚC TẾ BÀO ......................................... 151 

BÀI 3: SỰ TRAO ĐỔI NƢỚC VÀ CÁC CHẤT HÒA TAN QUA MÀNG TẾ BÀO ..... 153 

BÀI 4: QUANG HỢP- HÔ HẤP ............................................................................ 155 

BÀI 5:QUAN SÁT NHIỄM SẮC THỂ ............................................................................ 157 

BÀI 6:BÀI TẬP................................................................................................................. 159 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 162 

 

 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       1 
 

CHƢƠNG 1 

SINH HỌC TẾ BÀO 

BÀI 1 

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA  TẾ BÀO 

 

 

 

1. Đại cƣơng về tế bào 

1.1. Lƣợc sử phát hiện tế bào 

Lịch sử phát hiện tế bào gần như là lịch sử phát minh ra kính hiển vi. Galileo (1564 - 

1642) tình cờ khám phá ra những vật rất nhỏ khi quan sát bằng cách lật ngược đầu kính viễn 

vọng lại. Antoni Van Leeuwenhoek (1632 - 1723) người Hà Lan, do yêu cầu kiểm tra tơ lụa, 

ông mài các thấu kính để quan sát chất lượng của vải, nhờ đó quan sát được những vật li ti 

quanh môi trường sống và khám phá ra sự hiện diện của thế giới vi sinh vật. Robert Hooke 

(1635 - 1703) người Anh, lần đầu tiên mô tả các lỗ nhỏ có vách bao bọc của miếng bấc (nút 

bần) cắt ngang dưới kính hiển vi năm 1665 và Hooke dùng thuật ngữ tế bào (cellula có nghĩa 

là phòng, buồng nhỏ, vì ý nghĩa lịch sử từ này vẫn còn được dùng cho đến ngày nay) để chỉ 

các lỗ đó. 

 1.2. Thuyết tế bào 

Mãi đến thế kỷ XIX khái niệm sinh vật có cấu tạo tế bào của Hooke mới được chú ý 

từ nhiều công trình nghiên cứu. Nhà thực vật học Matthias Jakob Schleiden (1838) và nhà 

động vật học Theodor Schwann (1839) người Ðức đã hệ thống hóa quan điểm thành thuyết tế 

bào “ Tất cả các sinh vật do một hay nhiều tế bào tạo thành”, hay “ tế bào là đơn vị cấu tạo 

sống cơ bản của tất cả sinh vật”. Ðến năm 1858 thuyết tế bào được Rudolph Virchow mở 

rộng thêm: “Tế bào do tế bào có trước sinh ra”. Quan điểm này sau đó được Louis Pasteur 

(1862) chứng minh.  Như vậy có thể tóm tắt thuyết tế bào như sau: Tế bào là đơn vị cấu tạo 

sống cơ bản của tất cả sinh vật, tế bào do tế bào có trước sinh ra.   

1.3. Hình dạng và kích thƣớc tế bào 

Hình dạng của tế bào rất thay đổi và tùy thuộc vào tính chuyên hóa của chúng  

(ở sinh vật đa bào một loại tế bào giữ một nhiệm vụ nào đó trong cơ thể). Từ những dạng đơn 

giản như hình cầu, hình trứng, hình que có thể gặp ở các sinh vật đơn bào đến những hình 

dạng phức tạp như các tế bào hình sao ở mô thực vật, hay các tế bào thần kinh ở động vật cấp 

cao... Ở các sinh vật đơn bào hình dạng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của chúng. 

Thí dụ, vi khuẩn hình cầu có thể chịu đựng được sự khô hạn vì diện tích tiếp xúc của cơ thể 

với môi trường bên ngoài ít do đó giữ được nước dù môi trường sống rất khô.  

Kích thước của tế bào cũng thay đổi theo loại tế bào. Nói chung, thường tế bào rất 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Phân biệt tế bào tiền nhân và tế bào nhân thực. 

- Xác định cấu trúc và chức năng của các thành phần  trong tế bào. 
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nhỏ và phải dùng kính hiển vi mới quan sát được. Thí dụ, vi khuẩn Dialister pneumosintes có 

kích thước rất nhỏ 0,5 x 0,5 x 1,5µm trong khi trứng của chim đà điểu là tế bào có đường 

kính đến 20cm, hay tế bào thần kinh có đường kính nhỏ nhưng có thể dài đến 90 - 120cm.   

Thật ra độ lớn nhỏ của tế bào không quan trọng mà tỉ lệ giữa diện tích bề mặt và thể 

tích tế bào mới có ảnh hưởng lớn đến đời sống của một tế bào.  Tế bào lấy thức ăn, oxy từ 

môi trường chung quanh và thải chất cặn bã ra bên ngoài tế bào. Các vật liệu này đều phải di 

chuyển xuyên qua bề mặt của tế bào. Khi tế bào gia tăng kích thước, thể tích tăng gấp nhiều 

lần so với sự gia tăng của diện tích (ở hình cầu, thể tích tăng theo lũy thừa bậc ba trong khi 

diện tích tăng theo lũy thừa bậc hai). Do đó, khi tế bào càng lớn lên thì sự trao đổi qua bề mặt 

tế bào càng khó khăn hơn. 

1.4. Phân loại tế bào 

Dựa vào đặc điểm cấu trúc của tế bào có thể phân chia tế bào ra làm hai nhóm: tế bào 

tiền nhân (tế bào sơ hạch) và tế bào nhân thật (tế bào chân hạch).   

Tế bào tiền nhân (prokaryota) là loại tế bào không có màng nhân, ADN có cấu trúc 

xoắn vòng kín, không có các bào quan có màng. Các tế bào này gặp ở các sinh vật thuộc giới 

sinh vật tiền nhân: Archaebacteria và Eubacteria.   

Tế bào nhân thật (Eukaryota) là loại tế bào có nhân với màng nhân bao quanh, và 

nhiều loại bào quan có màng bao. Các tế bào này gặp ở các sinh vật thuộc các giới Protista 

(nguyên sinh vật), Nấm, Thực vật và Ðộng vật.   

1.5. Đặc điểm chung của tế bào 

Trong cơ thể, các tế bào khác nhau về chức năng, về vị trí, tuy nhiên cũng có chung 

nhiều đặc điểm. Người ta phân biệt hai nhóm: tế bào soma (tế bào sinh dưỡng) và tế bào sinh 

dục. Tất cả tế bào đều có nhân, tế bào chất, các bào quan như: ty thể, mạng lưới nội chất, bộ 

máy golgi, lạp thể (thực vật), lizoxom(thể hòa tan), không bào…Ngoài ra, tế bào còn có 

màng bao bọc bên ngoài (giới hạn các tế bào với nhau, giới hạn tế bào với môi trường) và 

màng bao quanh các bào quan trong tế bào (màng nhân, màng ty thể…). 

Trong tế bào diễn ra các phản ứng trao đổi chất và năng lượng, các đặc tính cảm ứng, 

khả năng vận động, sinh trưởng, sinh sản và thích nghi với những biến đổi của môi trường 

xung quanh đều là kết quả của những quá trình diễn ra trong tế bào sống. 

2.Tế bào tiền nhân (Prokaryota)  

Trong tế bào tiền nhân không có màng nhân và cũng không có các cấu trúc có màng 

khác như mạng nội chất, hệ Golgi, tiêu thể, peroxisom và ty thể (các chức năng của ty thể 

được thực hiện ở mặt trong màng của tế bào vi khuẩn) (hình 1.1). Ở các vi khuẩn quang tổng 

hợp, có những phiến hay túi có chứa diệp lục tố mà không phải là các lạp có màng bao riêng 

biệt. Hiện nay, với kính hiển vi điện tử người ta biết rằng mỗi tế bào tiền nhân có một phân tử 

ADN to, mặc dù nó không liên kết chặt chẽ với prôtêin như ADN ở tế bào nhân thật, nó vẫn 

được xem là nhiễm sắc thể.  
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Hình 1.1. Cấu tạo một tế bào vi khuẩn 

Tế bào vi khuẩn thường có các ADN nhỏ, độc lập được gọi là plasmid. Nhiễm sắc thể 

của tế bào tiền nhân và plasmid có kiến trúc vòng kín. Nhiễm sắc thể của tế bào tiền nhân có 

mang các gen kiểm soát các đặc điểm di truyền của tế bào và các hoạt động thông thường của 

nó. Sự tổng hợp prôtêin được thực hiện trên thể ribô, một bào quan quan trọng trong tế bào 

chất ở cả tế bào tiền nhân và nhân thật. Một số tế bào vi khuẩn có tơ mà quen gọi là roi (chiên 

mao). Những roi này không có vi ống và cấu trúc cũng như sự cử động hoàn toàn khác roi 

của tế bào nhân thật. Roi của vi khuẩn chỉ được cấu tạo bởi một loại protein có tên là flagellin 

xếp theo đường xoắn. Sự cử động của vi khuẩn là do sự quay tròn của các sợi protein này và 

đẩy tế bào đi tới, sự đổi hướng di chuyển là nhờ sự đảo ngược chiều quay một cách tạm thời 

của các sợi protein của roi (hình 1.2).  

 

Vách tế bào của hầu hết vi khuẩn được cấu tạo bởi murein gồm một đường đa liên kết 

với các nhánh acidamin. Do phản ứng nhuộm màu violet (tím) mà phân biệt được 2 loại  vi   

khuẩn: Gram dương hấp thụ và giữ lại màu; Gram âm không nhuộm màu. Vách tế bào của 
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các vi khuẩn Gram dương như Streptococcus rất dày với peptidoglucan. Vách của tế bào 

Gram âm như Escherichia coli gồm 3 lớp: màng tế bào trong cùng, peptidoglucan và lớp dày 

ngoài cùng với lipoprotein và lipopolysaccharid   tạo   phức   hợp   lipid polysaccharid. 

Dưới  vách tế bào là màng sinh chất bao bọc tế bào chất. Mesosome là cấu trúc do màng  

tế  bào xếp  thành  nhiều nếp nhăn cuộn lõm sâu vào khối tế bào chất. Có lẽ đây là nơi gắn 

ADN vào màng. Trong nguyên sinh chất có vùng tương tự nhân gọi   là  nucleoid.  Bộ gen  

chứa  một phân tử ADN lớn, vòng tròn, trơn (nghĩa là không gắn thêm protein). Sợi ADN của 

tế bào prokaryota cũng mang bộ gen xếp theo đường thẳng,  các gen này xác định các đặc 

tính di truyền của tế bào và các hoạt tính thông thường nên cũng được gọi là nhiễm sắc thể 

của tế bào prokaryota.   

Các  riboxom nằm  rải   rác  trong  tế bào chất  chúng sẽ gắn  lên mARN để  tổng hợp 

protein. Phần lớn vi khuẩn quang hợp chứa Chlorophyl gắn với màng hay các phiến mỏng 

(lamellae). Một số vi khuẩn có các cấu trúc lông nhỏ gọi là tiêm mao (flagella) dùng để bơi. 

Phần lớn vi khuẩn ở dạng đơn bào, một vài loài có dạng tập đoàn đặc trưng cho từng 

loài. Sinh sản của vi khuẩn chủ yếu là sinh sản vô tính (phân đôi), sinh sản hữu tính (tiếp hợp) 

gặp ở một số ít loài. 

3. Tế bào nhân thật (Eukaryota)   

    

       Hình 1.3. Cấu tạo tế bào thực vật (A) và tế bào động vật (B) 

A. 1. Lục lạp, 2. Sợi liên bào, 3. Thể lyso, 4. Màng nhân, 5. Lưới nội chất hạt, 6. tế bào chất, 7. 

Lưới nội chất trơn, 8. Hạch nhân, 9. Nhân, 10. Bộ máy golgi, 11. Thể ribô, 12. Ty thể, 13. Không bào, 

14. Màng tế bào, 15. Vách tế bào. 

 B. 1. Vi tơ, 2. Màng tế bào, 3. Trung thể, 4. Thể lyso, 5. Thể ribô, 6. Ty thể, 7. Lưới nội chất 

hạt, 8. Tế bào chất, 9. Nhân. 10. Hạch nhân, 11. Màng nhân, 12. Lưới nội chất trơn, 13. Xương tế bào 

chất, 14. Bộ máy golgi. 
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Tế bào được một màng bao bọc gọi là màng tế bào, bên trong màng là chất nguyên sinh 

(protoplasm), gồm tế bào chất (cytoplasm), nhân và các bào quan (organelle) khác. Cấu trúc 

tế bào của cơ thể động vật và thực vật có khác nhau (hình 1.3). 

3.1. Màng tế bào 

3.1.1 Cấu trúc màng tế bào 

 Màng tế bào và hệ thống màng nội bào (màng lưới nội chất, màng hệ Golgi, màng ty 

thể, màng lạp thể, màng nhân,…) đều có bản chất là màng sinh chất.  

3.1.1.1. Thành phần hóa học của màng  

Thành phần cấu tạo chính của màng tế bào là lipid và protein, carbohydrat có mặt với 

một tỉ lệ rất ít.  

*Lipid trong màng tế bào gồm phospholipid và cholesterol 

    Phospholipid : màng tế bào được cấu tạo bởi phần lớn là phospholipid. Khung của 

phospholipid là phân tử 3 cacbon-glycerol, có hai mạch axit béo gắn vào khung ở 2 cacbon 

chúng không phân cực (không tạo liên kết hiđrô với nước), gắn vào vị trí thứ 3 là rượu hữu 

cơ phân cực mạnh (hình 1.4). Do rượu được gắn bằng nhóm phosphate nên gọi là phân tử 

phospholipids. Một đầu của phân tử phospholipids không phân cực trong khi đầu kia phân 

cực mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình1.4: Cấu trúc phospholipid 

a.Một phospholipid trong phức chất 

b.Cấu trúc của vùng phân cực và vùng không phân cực 

axit béo 

 

axit béo 

 
 

photphoryl hoá alcohol 

 

Vùng phân cực 

(ưa nước) 

nước) 

Vùng không phân cực 

(kỵ nước) 
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Khi cho một nhóm các phân tử phospholipid vào nước thì các đuôi dài không phân 

cực của phân tử phospholipid bị phân tử nước bao quanh chúng đẩy ra, đồng thời các phân tử 

nước luồn lách, tìm kiếm các phân tử khác để tạo các kiên kết H. Phân tử nước luôn có 

khuynh hướng hình thành cực đại số liên kết H, trong khi đó các mạch dài không phân cực 

(không thể tạo các liên kết H) cản trở lối đi của phân tử nước. Muốn thắng thế, các phân tử 

nước đẩy các đuôi dài không phân cực của các phân tử lipid lại với nhau, mở ra lối đi đến đầu 

phân cực của phospholipid và chúng kết hợp để tạo ra các liên kết H mạnh. Kết quả là mỗi 

phân tử phospholipid định hướng sao cho đầu phân cực quay vào nước, còn đuôi không phân 

cực quay ra khỏi nước, hình thành nên hai lớp có đầu hướng vào nhau không tiếp xúc với 

nước gọi là lớp kép lipid (hình1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cholesterol có tác dụng ngăn cách hai phân tử phospholipid, nếu không các đuôi 

phospholipid sẽ dính vào nhau gây tình trạng bất động, hậu quả là sẽ làm cho màng ít linh 

động và trở nên cứng rắn (hình 1.6). Hàm lượng cholesterol thay đổi rất lớn theo loại tế bào, 

màng của nhiều loại tế bào chứa số phân tử cholesterol gần như bằng số phân tử 

phospholipid, trong khi một số loại màng khác gần như hoàn toàn không có cholesterol. 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.6. Cấu trúc phospholipid và  

cholesterol trên màng tế bào 
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Hình 1.5. Cấu tạo lớp phospholipid kép trên màng tế bào 
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* Protein trong màng tế bào 

Trung bình protein chiếm 50% trọng lượng các phân tử cấu tạo màng.  Do phân tử lipid 

nhỏ hơn phân tử protein nên nếu protein chiếm 50% trọng lượng thì số phân tử lipid nhiều 

gấp 50 lần số phân tử protein. Tuy nhiên, protein ở màng myelin của tế bào thần kinh chỉ 

chiếm khoảng 25% hay có thể lên đến 75% ở màng trong của ty thể và lục lạp. Trong màng tế 

bào có chứa hai loại protein, được phân biệt tùy theo cách sắp xếp của chúng trong màng.  

Protein ngoại vi : Protein gắn vào đầu phân cực của phân tử phospholipid, do đó có thể 

thay đổi vị trí và có thể bị lấy mất đi do một tác nhân nào đó (như các chất có chứa nhiều 

muối). Chiều dày của màng tùy thuộc sự hiện diện vào các protein này, màng sinh chất dày 

nhất 9nm, màng của mạng nội chất mỏng nhất 6nm. Ngoài ra, sự có mặt của các protein 

ngoại vi này làm cho cấu trúc màng có tính bất xứng  

Protein hội nhập: Protein hội nhập có thể có vài kiểu sắp xếp: protein có thể chỉ tương 

tác với vùng kỵ nước của các phospholipid, một số protein hội nhập có thể xuyên qua màng 

được gọi là protein xuyên màng. Trong cách sắp xếp, protein với các acid amin ưa nước được 

đưa ra ngoài, nơi có thể tiếp xúc với nước (đầu phân cực hay acid amin có gốc R có điện tích 

dương), ngược lại những acid amin kỵ nước (không phân cực) được chôn trong màng đôi 

lipid (hình 1.7). Vị trí của những acid amin ưa nước và kỵ nước của protein sẽ giúp cho 

protein hội nhập một phần vào màng hay xuyên màng. Protein hội nhập chỉ được tách ra khi 

làm vỡ màng và sau đó xử lý bằng các chất tẩy.                                       

   1                                 2 

 

Hình 1.7. Protein ngoại vi (1); protein hội nhập (2) 

* Carbohydrat 

Các carbohydrat thường gắn vào các protein ngoại vi tạo ra glycoprotein hay gắn vào 

các phân tử phospholipid màng tạo ra glycolipid và thường chỉ chiếm 2 - 10% thành phần cấu 

tạo. Carbohydrat không có trên màng ở phía tế bào chất, các phân tử carbohydrat này tạo ra 

glycocalyx, lớp vỏ bao ngoài tế bào (cell coat). Carbohydrat hiện diện ở bên trong của các 

bào quan trong tế bào (ở trong lumen).  

3.1.1.2. Mô hình cấu trúc dòng khảm của màng   

 Khoảng 1930 J. F. Danielli và H. Davson, đưa ra mô hình cấu trúc màng gồm màng với 

hai lớp phospholipid với đầu ưa nước (phân cực) đưa ra hai bề mặt của màng và các đuôi kỵ 

nước, (không phân cực) chôn bên trong tránh nước. Cấu trúc dựa trên sự tương tác  giữa tính 
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kỵ nước và ưa nước làm cho màng rất bền vững và đàn hồi. Cấu trúc này tương tự như khi 

trộn các phân tử phospholipid với nước, các phân tử phospholipid sẽ sắp xếp lại tạo ra các 

khối rỗng giống như thể lipo gồm hai lớp phospholipid. Mặc dù mô hình trên giải thích được 

tính bền  vững, linh động của màng và đặc biệt là cho các chất lipid đi qua lại màng một cách 

dễ dàng nhưng mô hình trên không giải thích được tính thấm chọn lọc của màng đối với một 

số ion và một số hợp chất hữu cơ. Sau đó hai ông đề nghị thêm là cả hai mặt của màng được 

bao bọc bởi protein, mang điện tích, các phân tử protein viền quanh các lỗ, giúp cho những 

phân tử nhỏ và một số ion xuyên qua được. Nhiều bằng chứng cho thấy mô hình này hiện nay 

không còn đúng nữa. 

Vào năm 1972 S. J. Singer và G. L. Nicolson đưa ra mô hình dòng khảm, một giả 

thuyết hiện nay được mọi nơi chấp nhận. Mô hình này là sự hợp nhất của mô hình màng của 

Danielli - Davson. Tuy nhiên, trong mô hình dòng khảm sự sắp xếp của protein rất khác biệt. 

Thay vì protein phủ hai bên màng, có những phân tử protein chuyên biệt gắn vào màng, đảm 

nhận các chức năng đặc biệt. Hai lớp lipid trong đó phần lớn là phospholipid tạo ra phần 

chính liên tục của màng, ở màng của sinh vật bậc cao có thêm cholesterol. Protein với nhiều 

kiểu sắp xếp khác nhau: một số được gọi là protein ngoại vi nằm trên bề mặt của màng, nối 

với các lipid bằng cầu nối cộng hóa trị, một số khác được gọi là protein hội nhập, gắn một 

phần hay toàn phần vào màng lipid, một số khác xuyên màng (hình 1.8).  

Tính linh động của màng là do các phân tử lipid có thể di chuyển qua lại, tính khảm để 

chỉ sự sắp xếp của các phân tử protein trên màng hay xuyên màng.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.8. Mô hình cấu trúc dòng khảm của màng tế bào theo Singer và Nicolson  

 

Dịch tiết ngoại bào 

 
Protein vận chuyển qua àng 

 

Protein hình cầu 
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3.1.1.3. Kênh trên màng tế bào  

Như đã biết, màng tế bào do chính phospholipid của tế bào tạo ra.  Màng tuy linh động 

nhưng là màng chắn hiệu quả giữa bên trong và bên ngoài tế bào. Thành phần lipid trong 

màng rất cao, điều đó giải thích được tại sao những phân tử hòa tan trong lipid có thể khuếch 

tán vào ra dễ dàng, nhưng đối với một số chất không hòa tan trong lipid phải tùy thuộc vào 

các protein trên màng đôi lipid. Nhờ vào các protein trên màng một số chất có thể đi qua 

màng một cách dễ dàng ngược lại với gradient nồng độ của nó.  

Màng có tính chọn lọc rất cao. Tính chọn lọc này trên từng phần của tế bào là do các 

tác nhân tải (hay chất vận chuyển) là những protein hoạt động như enzim. Bây giờ người ta 

biết được những yếu tố vận chuyển, kiểm soát sự qua lại của các phân tử qua màng là những 

kênh và những bơm chuyên biệt. Mỗi loại kênh hay bơm tùy thuộc vào protein màng cho một 

số chất đặc biệt xuyên qua nên được gọi chung là permeaz.  

* Kênh khuếch tán 

 Là kiểu kênh đơn giản nhất trong sự vận chuyển thụ động nhờ tính thấm đặc biệt cao 

của màng tế bào: chúng cho một số chất đặc biệt đi qua từ nơi có nồng độ cao đến nơi có 

nồng độ thấp hơn. Thí dụ kênh protein này cho ion K
+
, được tích lũy trong hầu hết tế bào và 

có điện tích nên không thể hòa tan trong màng phospholipid, nhưng kênh đặc biệt dành cho 

ion K
+
 cho phép chúng đi qua một cách từ từ với nồng độ kiểm soát được. Nếu không có sự 

đi ra này nồng độ ion K
+
 bên trong tế bào sẽ trở nên rất cao làm ảnh hưởng đến các chức năng 

của tế bào (hình 1.9).  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9. Kênh khuếch tán 

* Kênh ion phối hợp 

Là kiểu kênh phức tạp hơn cho hai chất qua cùng chiều. Thí dụ, ion Na
+
 bên ngoài tế 

bào cao hơn 11 lần nên Na
+
 phải có glucoz đi kèm mới xuyên qua kênh thích hợp trên màng 

để vào được bên trong tế bào. Cả hai phải gắn vào phía ngoài kênh trước khi kênh được mở 

ra. Khi ion Na
+
 gắn vào kênh, có thể gây ra một cảm ứng gì đó làm cho glucoz cũng gắn được 

vào kênh. Sự gắn glucoz có thể gây ra một hậu quả khác, có thể làm đóng kênh ở phía ngoài 

màng và mở kênh ra ở phía trong màng. Sự thay đổi này, có thể làm cho kênh mất ái lực đối 

với glucoz và giải phóng glucoz cũng như ion Na
+
 vào bên trong tế bào. Mất ion Na

+
 và 

glucoz làm kênh mở lại ở phía ngoài màng (hình 1.10).  

Hình 2.7 Kênh khuếch tán 
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* Kênh có cổng  

Một kiểu kiểm soát sự di chuyển vật chất qua màng là nhờ một cổng ngang qua kênh. 

Khi một phân tử tín hiệu, một hormon hay một chất truyền tải mang thông tin từ một tế bào 

thần kinh này sang một tế bào thần kinh khác, gắn vào một thụ thể (receptor) là một protein 

xuyên màng, lúc đó có sự thay đổi cấu trúc. Sự thay đổi này làm cho cổng mở ra và tín hiệu 

thứ hai, thường là một ion như ion Na
+
 hay Ca

++
, có thể đi qua mang thông tin vào trong tế 

bào (hình 1.11)  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

* Kênh tải cơ động 

Một kiểu permeaz khác hoạt động như một chất tải cơ động, tải từng phân tử một. Chưa 

có một thí dụ chắc chắn nào về kiểu permeaz này. Nhưng valinomycin hoạt động y như một 

chất tải cơ động. Valinomycin là một đa phân dạng vòng với đầu kỵ nước ở ngoài và đầu 

phân cực ở trong, với 6 nguyên tử oxy xếp thành hàng có thể giữ một ion K
+
.   

Phức hợp hoạt động như một quả lắc qua lại mang ion K
+
 ở cả hai hướng. Sự vận 

chuyển ion K
+
 dựa trên khuynh độ hóa điện: Valinomycin thường lấy ion K

+
 trong tế bào và 

phóng thích ra ngoài một cách đơn giản, vì ion này trong tế bào nhiều hơn ở ngoài. 

Valinomycin không phải là một protein, vì một đơn vị trong chuỗi peptid của nó không phải 

là acid amin. Ðây là một chất kháng sinh do một số vi khuẩn tiết ra để gây độc cho những vi 

sinh vật xung quanh bằng cách làm thay đổi tính thấm chọn lọc của màng tế bào của các vi 

Hình 1.11. Kênh có cổng 
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Hình 1.10. Kênh ion phối hợp  
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khuẩn này. Có một vài bằng chứng chứng tỏ có chất tải cơ động trên một màng bình thường, 

nhưng hiện nay vấn đề vẫn còn nhiều nghi vấn. thay đổi tính thấm chọn lọc của màng tế bào 

của các vi khuẩn này. Có một vài bằng chứng chứng tỏ có chất tải cơ động trên một màng 

bình thường như các protein tải hoạt động trong các quá trình quang hợp và hô hấp của tế bào 

(hình 1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Bơm  Na - K 

Một kiểu permeaz khác được gọi là bơm, sử dụng năng lượng của tế bào để đưa các 

chất đi ngược gradient nồng độ.  

Trong kiểu vận chuyển này, bơm sử dụng năng lượng từ trong tế bào và giúp vận 

chuyển các chất ngược chiều gradient của nó. Trong trường hợp này, ba ion Na
+
 được đổi với 

hai ion K
+
, cả hai loại ion này đều có nồng độ cao nơi chúng sẽ được chuyển đến.  

Trong mô hình: Hai ion K
+
 được giải phóng trong chu kỳ trước đó tiếp theo là sự gắn 

vào của ba ion Na
+
 và nguồn năng lượng ATP từ trong tế bào. Hậu quả cấu trúc protein kênh 

thay đổi, mở phía ngoài, giảm ái lực đối với ion Na
+
 và giải phóng ion Na

+
; đồng thời gia 

tăng ái lực đối với K
+
. Sự gắn của ion K

+
 làm kênh mở ra ở phía trong, gia tăng ái lực đối với 

ion Na+ và giảm ái lực đối với ion K
+
 và chu trình bắt đầu trở lại. Kết quả là đưa điện tích 

dương ra phía ngoài màng và bên trong màng trở nên âm với bên ngoài. Ðiện thế và thẩm 

thấu sinh ra bởi bơm  Na - K sau cùng có thể phối hợp để vận chuyển glucoz.  

Giải thích như sau: Kênh protein được biết như là một bơm Na (vận chuyển ion Na
+
) và 

bơm K (vận chuyển ion K
+
) qua màng tế bào. Mỗi một lần bơm có 3 ion Na

+ 
chuyển ra khỏi 

tế bào thì có 2 ion K
+
 chuyển vào tế bào. Năng lượng cung cấp cho quá trình bơm là ATP. 

Quá trình này gồm 6 bước: 1) Protein màng gắn ion Na
+ 

trong tế bào; 2) ATP phosphoryl hoá 

protein với ion Na
+
 ; 3) Phosphoryl hoá hoàn thành và giải phóng ion Na

+
; 4) Ion K

+ 
ngoài 

màng tế bào gắn vào vị trí; 5) Sự gắn do quá trình phản phosphoryl protein; 6) Phản 

Hình 1.12.  Kênh tải cơ động  
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phosphoryl hoá kết thúc và giải phóng ion K
+
 vào trong màng tế bào (hình 1.13).  

  a                                                              a                                                 a 
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3.1.2. Chức năng chung của màng tế bào 

Bao bọc tế bào, ranh giới giữa tế bào và môi trường. 

Là hàng rào cho phép nước và vật chất qua lại màng theo hai cơ chế thụ động và cơ chế chủ động. 

Truyền đạt thông tin bằng các tín hiệu hóa học và vật lý học. 

Xử lý thông tin: nhận diện tế bào quen, lạ, kẻ thù, kích thích hoặc ức chế tiếp xúc giữa 

các tế bào, tế bào với cơ chất. 

 Làm giá thể cho các enzym xúc tác các phản ứng sinh  học các loại trên màng. 

 Cố định các chất độc, dược liệu, virut, đề kháng bằng các cấu trúc trên màng. 

3.2. Tế bào chất 

Tế bào chất là tất cả các phần thuộc tế bào, được giới hạn phía trong bởi màng nhân, ở 

phía bên ngoài bởi màng tế bào. Tế bào chất gồm các thành phần: bào quan, dịch tế bào chất 

và khung xương tế bào. 

3.2.1.Các bào quan 

3.2.1.1. Mạng nội chất (Endoplasmic Reticulum: ER)  

Được phát hiện vào năm 1945 nhờ kính hiển vi tương phản pha (phase-contrast 

microscope), ở tất cả tế bào nhân thật. Kính hiển vi điện tử cho thấy mạng nội chất nối liền 

với màng ngoài của nhân ở một số vị trí. Mạng nội chất giống như một hệ thống ống và túi, 

tròn hay dẹp, thông thương với nhau và có màng bao quanh (cisternae). Khoảng giữa hai 

màng của túi, ống được gọi là khoang (lumen). Ở hầu hết tế bào, mặt ngoài của mạng nội chất 

có các thể ribô gắn vào, khi đó nó được gọi là mạng nội chất hạt (RER), nơi không có các thể 

Hình 1.13. Bơm Na - K  (a. ngoài màng tế bào; b. trong màng tế bào) 
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ribô được gọi là mạng nội chất trơn (SER) (hình 1.14). 

 

Hình 1.14. mạng nội chất của tế bào động vật 

A. Tế bào động vật; B. Lƣới nội chất nhìn tổng quát; C. cấu tạo chi tiết 

Khoang (lumen) của mạng nội chất liên hệ trực tiếp với vùng ngoại vi của màng nhân. 

Do đó, những kênh trên mạng nội chất có thể là con đường để vận chuyển vật chất giữa nhân 

và những phần khác của tế bào chất, tạo ra một hệ thống thông tin giữa nhân là trung tâm 

điều khiển và phần còn lại của tế bào. Hầu hết protein liên kết với màng hay được vận chuyển 

bởi mạng nội chất được tổng hợp bởi thể ribô của mạng nội chất hạt. Protein tổng hợp từ các 

thể ribô tự do trong tế bào chất sẽ thực hiện chức năng trong dịch tế bào chất. Ngoài nhiệm 

vụ là đường vận chuyển bên trong tế bào, màng của mạng nội chất là nơi chứa các protein và 

các protein này có cả hai chức năng, vừa là thành phần cấu trúc vừa là enzim xúc tác các 

phản ứng hóa học. Hiện nay, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng ít nhất là một số protein cấu 

tạo mạng nội chất hoạt động như enzim; một số của những enzim này được gắn thêm một 

đường đa mạch ngắn. Đường này có nhiệm vụ như một cái nhãn đưa thư (mailing label) để 

đưa protein đến đúng nơi nhận trong tế bào (hình 1.15).  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.15. Sự gắn nhãn trên mạng nội chất 

Trong hình 1.15 một chuỗi gồm 14 phân tử đường gắn vào phân tử protein trên mạng 

nội chất hạt có chức năng như một cái nhãn, protein nào không có nhãn thì sẽ ở lại mạng nội 
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chất. 

 Mạng nội chất còn  có nhiệm vụ như một xưởng chế tạo, các enzim của chúng xúc tác 

sự tổng hợp các phospholipid và cholesterol được dùng để tạo ra màng mới hay các protein 

màng được tổng hợp bởi thể ribô trên mạng nội chất là thành phần của màng lipid mới.  

Vùng trơn đặc biệt gia tăng ở các tế bào có nhiệm vụ tổng hợp lipid. Ở tinh hoàn, lưới 

nội chất trơn tổng hợp hormon steroid từ cholesterol. Ở tế bào gan của động vật có xương 

sống, protein màng của vùng trơn có vai trò quyết định trong sự thải chất độc dược phẩm như 

thuốc giảm đau, thuốc kích thích (camphetamin, morphin và codein). Ngoài ra lưới nội chất 

trơn ở tế bào cơ có một chức năng đặc biệt liên quan tới sự co duỗi cơ. Màng của cơ có 

protein enzyme có tên là Ca
++ 

ATPase, còn gọi là cái bơm Ca
++

. Khi bơm này bơm Ca
++

  vào 

lưới nội chất trơn thì cơ duỗi ngược lại khi bơm bơm Ca
++

 vào tế bào chất thì cơ co. 

3.2.1.2. Hệ Golgi  

Camillo Golgi là người đầu tiên mô tả vào năm 1898, hệ golgi gồm một hệ thống túi 

dẹp có màng bao và xếp gần như song song nhau. Mặt phía gần nhân được gọi là mặt cis, 

phía đối diện là mặt trans. Các túi chuyên chở chứa bên trong lipid và protein mới được tổng 

hợp, được tách ra từ màng của mạng nội chất hòa vào các túi dẹp của hệ Golgi ở mặt cis. Các 

chất này vào trong hệ Golgi được biến đổi, sắp xếp lại hình thành các túi mới được tách ra từ 

mặt trans sau đó vận chuyển các phần tử đến các bào quan khác và màng sinh chất. Hệ Golgi 

đặc biệt to ở những tế bào tiết như tế bào tụy tạng tiết ra insulin hay tế bào  ruột non tiết ra 

chất nhày.  

Hiện nay, người ta biết vai trò của hệ Golgi là tồn trữ, biến đổi (cô đặc lại) và bọc các 

sản phẩm tiết lại. Mặc dù sự tổng hợp protein không xảy ra ở hệ Golgi, nhưng những 

đườngđa được tổng hợp tại đây từ các đường đơn sẽ được gắn vào lipid hay protein để tạo ra 

glycolipid hay glycoprotein. Các túi được tách ra từ hệ Golgi có vai trò quan trọng làm tăng 

bề mặt của màng tế bào. Khi túi được chuyển đến bề mặt của màng sinh chất, chúng sẽ được 

gắn vào màng này, sau đó vỡ ra và phóng thích chất ra bên ngoài tế bào trong quá trình ngoại 

xuất bào, một phần hay tất cả màng của túi được hòa vào màng sinh chất hay trở về hệ Golgi. 

 

Hình 1.16. Thể Golgi của tế bào động vật: 

A. Tế bào động vật; B. Cấu tạo tổng quát hệ Golgi; C.Cấu tạo chi tiết hệ Golgi 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa những phần khác nhau của tổng thể 
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hệ thống màng trong tế bào. Một phân tử cấu trúc màng có nguồn gốc từ vùng hạt của mạng 

nội chất được chuyển đến vùng trơn, sau đó đi đến hệ Golgi trong các túi chuyên chở và cuối 

cùng đến màng sinh chất, từ đây chúng có thể trở về hệ Golgi hay một số bào quan khác chỉ 

là một túi rổng. Như vậy màng phospholipid luôn được đổi mới. ngoài ra bộ Golgi còn tạo 

nên thể đầu (acrosome) của tinh trùng (hình 1.16). 

3.2.1.3. Tiêu thể (lysosome)  

Là những túi dự trữ các enzim tiêu hóa có khả năng thủy phân các đại phân tử trong tế 

bào. Một tế bào có nhiều tiêu thể kích thước không bằng nhau, nằm rải rác trong tế bào chất. 

Tiêu thể là một thể có màng bao bọc, là màng không thấm. Nếu màng của tiêu thể bị vỡ ra, 

các enzim được phóng thích vào trong tế bào chất và lập tức các đại phân tử trong tế bào sẽ bị 

phân giải vì vậy tiêu thể hoạt động như một hệ thống tiêu hóa của tế bào, có khả năng tiêu 

hóa các vật liệu có kích thước lớn được mang vào tế bào do sự nội nhập bào. Enzim tiêu hóa 

được tổng hợp ở vùng hạt của mạng nội chất, được bọc lại ở vùng trơn trong các túi chuyên 

chở và được chuyển đến hệ Golgi.  

Khi có một nơi nào đó cần enzim thì từ màng của hệ Golgi tách ra một túi có chứa 

enzim. Những protein gắn bên ngoài của tiêu thể như là một bộ phận để nhận diện ra rằng 

enzim đã đến đúng vị trí cần nó, thí dụ nơi có các túi nội nhập bào từ màng tế bào đưa vào, 

tại đây tiêu thể và túi này sẽ hòa vào nhau. Khi nội dung được tiêu hóa hoàn toàn, những sản 

phẩm hữu ích được đưa trở vào tế bào chất, những cặn bã được đưa ra ngoài bởi sự ngoại 

xuất bào, màng của túi được hòa nhập vào màng tế bào (hình 1.17). 

 Sự hoạt động không bình thường của tiêu thể là nguyên nhân của nhiều bệnh. Một 

trường hợp đã được biết là bệnh Tay - Sachs, vì tiêu thể tiêu hóa lipid thiếu một enzim N-

acetyl-β-hexosaminidiase A. Khi những tiêu thể thiếu enzim này hòa vào những túi chứa 

lipid, chúng không tiêu hóa hoàn toàn được lipid này. Những túi này tích tụ và làm nghẽn sự 

dẫn truyền các xung động của các tế bào thần kinh. 

    

Hình 1.17. Sự tiêu hóa nội bào có sự tham gia của tiêu thể 

3.2.1.4. Peroxisome  
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Ngoài tiêu thể là bào quan tiêu hóa chính của tế bào còn bào quan tiêu hóa khác có tên 

là peroxisome. Tế bào phải được thừa hưởng ít nhất một peroxisome từ tế bào chất của tế bào 

mẹ. Peroxisome có hình dạng tương tự như tiêu thể và có chứa enzim nhưng là enzim oxy 

hóa, chúng xúc tác các phản ứng trong đó nguyên tử hydro được chuyển từ hợp chất hữu cơ 

(như formaldehyd và rượu ethyl) đến oxy, để tạo ra hydro peroxyd (H2O2), là một chất cực 

độc đối với tế bào. Tuy nhiên, peroxisom còn có một enzim khác nữa là catalaz, sẽ chuyển 

chất H2O2 độc này thành nước và oxy. Tế bào gan và thận người có rất nhiều peroxisome, do 

đó rượu ethyl do người uống được oxy hóa nhờ các peroxisome trong những tế bào này. 

Enzyme urat oxidase (uricase) không có ở người và linh trưởng vì vậy acid uric không được 

phân giải cho nên nước tiểu của người và linh trưởng có uric, còn các động vật khác các 

peroxisome có uricase nên nước tiểu của chúng không có uric. 

3.2.1.5. Không bào (vacuole) 

Được tìm thấy cả ở tế bào thực vật và động vật, đặc biệt rất phát triển ở tế bào thực 

vật. Có một màng bao quanh, bên trong chứa một dịch lỏng, với nhiều loại không bào khác 

nhau về chức năng. Ở một số động vật nguyên sinh, có không bào đặc biệt gọi là không bào 

co bóp (contractile vacuole) giữ vai trò quan trọng trong sự thải nước ra khỏi tế bào hay các 

không bào tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, ở vi khuẩn và vi khuẩn lam có không bào 

khí chứa khí giúp tế bào nổi lên mặt nước và điểm đặc biệt là màng bao của không bào khí 

được cấu tạo bằng protein.  

Ở hầu hết tế bào thực vật, có 

một không bào rất to chiếm từ 30 - 

90% thể tích tế bào. Các tế bào 

chưa trưởng thành có nhiều không 

bào nhỏ xuất xứ từ mạng nội chất 

và hệ Golgi. Các túi này tích chứa 

nước, to ra và có thể hòa vào nhau 

để tạo ra một không bào to ở tế bào 

trưởng thành(hình 1.18). 

 Không bào ở tế bào thực vật 

chứa một dịch lỏng gồm nước và 

một số chất hòa tan trong đó. 

 

    Hình 1.18. Sự hình thành không bào ở thực vật 

Màng không bào có tính thấm đặc biệt và có thể điều khiển sự di chuyển vật chất qua 

màng này. Không bào tích nước bằng sự thẩm thấu, trương lên và đẩy tế bào chất ra sát vách 

tế bào, áp lực này tạo cho tế bào một sức trương nhất định. Vách tế bào đủ cứng rắn để giữ 

cho tế bào không bị vỡ ra. Sức trương của tế bào rất quan trọng, nó giúp cho các cơ quan của 

cây như lá, thân non đứng vững được. Khi sức trương này không còn nữa, cây sẽ héo. Nhiều 

chất quan trọng cho đời sống của thực vật được chứa trong không bào: các hợp chất hữu cơ 
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như đường, các acid hữu cơ, acid amin, một vài protein, sắc tố antocianin cho màu tím, xanh 

và đỏ đậm thường thấy trong cánh hoa, trái và lá vào mùa thu. Áp suất thẩm thấu cao của 

không bào giúp cho cây có thể hấp thu được nước ở đất rất khô bằng sự thẩm thấu. Ngoài ra, 

không bào còn là nơi tích chứa những chất thải do các quá trình biến dưỡng. Một số chất thải 

có thể được sử dụng lại dưới tác dụng của enzim. Chức năng này rất quan trọng vì cây không 

có thận hay các cơ quan khác để thải chất bã như động vật, thực vật thải chất bã khi rụng lá. 

3.2.1.6. Ty thể (mitochondria) 

Ty thể là nơi tổng hợp năng lượng chủ yếu của tế bào nhân thật, là nơi diễn ra quá trình 

hô hấp, lấy năng lượng từ thức ăn để tổng hợp ATP là nguồn năng lượng cần thiết cho các 

hoạt động của tế bào như để co cơ hay cung cấp cho các bơm hoạt động trong sự vận chuyển 

tích cực qua màng tế bào. Số lượng ty thể tùy thuộc vào mức độ hoạt động của tế bào, tập 

trung nhiều ở tế bào hoạt động mạnh như tế bào gan, tế bào cơ. Mỗi ty thể được bao bọc bởi 

hai màng, màng ngoài trơn, màng trong với các túi gấp nếp, sâu vào bên trong chất căn bản 

làm gia tăng diện tích của màng trong lên rất nhiều (hình 1.19). Ty thể có chứa ADN, thể ribô 

riêng nên có thể nhân lên độc lập với sự phân chia của nhân. ADN ty thể  giống như ADN 

của vi khuẩn hình vòng, tự do trong lòng ty thể hoặc có khi bám vào màng trong ty thể. Ở 

người bộ gen ty thể rất ổn định, có chút ít đa hình mang tính chủng tộc, các bộ ba mã hóa có 

nhiều chi tiết không phổ biến như UAG mã hóa tryptophan chứ không phải là mã kết thúc, 

AGA và AGG thì lại kết thúc chứ không mã hóa arginin. 

    

Hình 1.19. Cấu tạo ty thể; A. Tế bào; B. Ty thể 

1. Khoảng trống bên trong; 2. Tấm lƣợc; 3. Chất nền; 4. Màng trong; 5. Màng ngoài 

3.2.1.7. Lạp thể (plastids) 

Được tìm thấy trong hầu hết tế bào thực vật, trừ tế bào nấm, mốc và tế bào động vật, có 

thể quan sát được dưới kính hiển vi thường. Có hai loại lạp chính là sắc lạp và vô sắc lạp.   

* Lục lạp (chloroplast): Lục lạp là sắc lạp có chứa diệp lục tố (chlorophyll), phân tử 

diệp lục tố hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp ra các phân tử hữu cơ phức tạp 

(đặc biệt là đường) từ các nguyên liệu vô cơ như nước và khí carbonic, chất thải ra là ôxy. 

Dưới kính hiển vi điện tử, một lục lạp được bao bọc bởi hai màng và vô số các túi dẹp 

có màng bao được gọi là thylakoid nằm trong chất cơ bản gần như đồng nhất được gọi là 
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stroma. Thylakoid hoặc phân bố khắp trong stroma, hoặc xếp chồng chất lên nhau được gọi là 

grana (cột). Diệp lục tố và carotenoid gắn trên màng thylakoid. Lục lạp cũng có chứa ADN 

và thể ribô riêng như ty thể (hình 1.20). 

* Sắc lạp không có diệp lục tố: Thường có màu vàng do chứa xantophyl hay cam (đôi 

khi có màu đỏ) do chứa caroten. Sắc lạp này làm cho hoa, trái chín, lá vàng có màu vàng đặc 

trưng. Một số sắc lạp không bao giờ chứa diệp lục tố, một số khác thì mất diệp lục tố, đây là 

trường hợp của trái chín và lá mùa thu.  

* Vô sắc lạp: Vô sắc lạp có chứa các vật liệu như tinh bột, dầu và protein dự trữ. Lạp 

có chứa tinh bột được gọi là bột lạp, thường gặp ở hột như lúa và bắp, hay dự trữ trong rễ và 

thân như carot và khoai tây, ngoài ra có thể hiện diện trong tế bào ở các phần khác của cây. 

Tinh bột là hợp chất dự trữ năng lượng dưới dạng từng hạt. Cây có hột giàu tinh bột là nguồn 

lương thực giàu năng lượng.  

 

Hình 1.20. Cấu tạo lục lạp 

A. Tế bào thực vật; B. Cấu tạo một lục lạp; C. Ảnh hiển vi điện tử lục lạp 

Màng ngoài; 2. Màng trong; 3. Cột; 4. Túi dẹp (thylakoid); 5. Chất nền 

3.2.1.8. Thể ribô  

Tế bào chất chứa vài triệu thể ribô, thể ribô là những hạt nhỏ không có màng bao có 

đường kính từ 25 - 30nm, gồm hai bán đơn vị (phần), mỗi đơn vị có độ lắng khác nhau, được 

tạo ra trong hạch nhân từ những phân tử ARN và protein. Ở tế bào nhân thật các bán đơn vị 

này đi qua lỗ của màng nhân ra ngoài tế bào chất, nơi đây chúng sẽ kết hợp với phân tử 

mARN để tổng hợp protein. Thể ribô trược dọc theo sợi mARN tạo ra một chuỗi thể ribô 

được gọi là polyribosom hay polysom, các thể ribô sau khi tổng hợp protein vẫn tiếp tục tự do 

trong tế bào chất hay chúng có thể gắn vào bề mặt của mạng nội chất và màng nhân. Chúng 

có thể gắn trên vùng hạt của mạng nội chất hay trôi nổi trong tế bào chất. Protein được tổng 

hợp từ các thể ribô tự do trong tế bào chất thì không được đưa ra khỏi tế bào hay tham gia 

vào cấu trúc màng tế bào mà là những enzim trong dịch tế bào chất (hình 1.21). 

3.2.1.9. Các thể vùi 

 Thể vùi có trong tế bào chất, nhưng không được bao bọc bởi màng, trừ trường hợp 
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chúng được chứa trong không bào. 

 Thể vùi hay gặp ở tế bào động vật là các phân tử glycogen, một loại đường dự trữ có 

nhiều trong tế bào gan, cơ. Ở một con vật có chế độ ăn tốt, glycogen có thể lên tới 10% trọng 

lượng khô của gan.  

 Tế bào mô mỡ chứa những giọt lớn các triacylglycerol, là một dạng dự trữ của axit béo.  

 Ở tế bào thực vật hay gặp tinh bột, đường dự trữ của tế bào. Các chất dự trữ này khi 

được chuyển hóa sẽ cho ATP. 

 Ngoài ra còn chứa nhiều enzim, các phức hợp multienzim lớn, xúc tác các phản ứng 

chuyển hóa trong tế bào chất.  

  

Hình 1.21. Thể ribô 

1. Bán phần I: 2. Bán phần II; 3. Thể ribô 

                           3.2.1.10. Trung thể 

                Ở tế bào động vật (trừ tế bào thần kinh), bên ngoài nhân có một vùng được gọi là 

trung thể bao gồm hai bào quan được gọi là trung tử (centriole). Trung tử hiện diện từng đôi 

và xếp thẳng góc nhau. Trung tử là nơi xuất phát của thoi vi ống trong lúc tế bào phân cắt. Ở 

tiết diện ngang, trung tử có cấu trúc đồng đều với chín nhóm ba vi ống xếp thành đường tròn 

(hình 1.22).Thể gốc có cấu tạo giống hệt trung tử, được tìm thấy ở gốc của các tiêm mao và 

roi. Trung tử và thể gốc có mối liên quan với nhau. Thí dụ, thể gốc ở roi của nhiều loại tinh 

trùng trở thành một trung tử của tế bào trứng sau khi thụ tinh, trung tử của tế bào ở thành của 

ống dẫn trứng phân cắt thành thể gốc tiêm mao hoạt động nhịp nhàng để đưa trứng đến nơi 

thụ tinh. 

  

Hình 1.22. Cấu tạo trung thể- Mỗi trung tử gồm 9 bộ ba vi ống 

  3.2.2. Dịch tế bào chất  
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Là phần dịch lỏng của tế bào chất, ở trạng thái keo không màu, hơi trong suốt, đàn hồi, 

không tan trong nước. Thành phần chính của dịch tế bào chất là nước, ngoài ra còn có các đại 

phân tử protid, lipid và glucid. Các đại phân tử này làm thành các micel, các micel mang 

cùng điện tích đẩy nhau gây nên chuyển động Brown của tế bào chất. Do sự hiện diện của các 

micel nên dịch tế bào chất ở trạng thái keo, vừa có thể ở trạng thái lỏng (sol) vừa ở trạng thái 

đặc (gel). Trong tế bào sống thường xuyên có sự thay đổi giữa hai trạng thái trên. Dịch tế bào 

chất là nơi xảy ra các phản ứng của các quá trình trao đổi chất trong tế bào.  

3.2.3. Khung xƣơng tế bào  

Các bào quan trôi nổi tự do trong dịch tế bào chất của tế bào nhân thật hoặc chúng có 

thể gắn vào hệ thống sợi protein phức tạp bên trong, được gọi là khung xương tế bào. Cái 

sườn protein này tạo hình dạng của tế bào, tham gia vào các cử động của tế bào và đặc biệt 

quan trọng trong lúc tế bào phân chia. Ba thành phần quan trọng nhất của khung xương tế bào 

là sợi trung gian, vi ống và vi sợi. Ba thành phần này được cấu tạo bởi những bán đơn vị 

protein có thể tập hợp thành sợi đơn hay đôi và có thể làm thay đổi hình dạng của tế bào hay 

gây ra các cử động (hình 1.23 và 1.24). 

* Sợi trung gian: Các sợi trung gian được tìm thấy nhiều ở tế bào chịu nhiều kích thích 

cơ học như tế bào thần kinh nên có lẻ chúng làm thành cái khung chống đỡ cho tế bào và 

nhân của chúng.  

Bán đơn vị căn bản cấu tạo nên sợi trung gian gồm hai phân tử protein quấn xoắn nhau. 

Bán đơn vị căn bản này xếp thành từng đôi (một tứ phân), các đôi này gắn nối tiếp nhau từ 

đầu đến đuôi tạo thành sợi giống như dây thừng. Tám sợi đôi này tạo thành một ống rỗng 

(hình 1.24c). 

* Vi ống: Vi ống giữ vai trò quan trọng trong hệ thống mạng của khung xương tế bào. 

Vi ống có cấu trúc hình trụ dài, rỗng cấu tạo bởi các phân tử protein hình cầu tubulin. Mỗi 

tubulin gồm hai protein tạo thành một chồng xoắn ốc gồm 13 bán đơn vị (hình 1.24b). Vi ống 

tăng trưởng nhờ sự gắn thêm vào của những phân tử tubulin vào một đầu của sợi và giữ vai 

trò quan trọng trong cấu trúc và trong sự phân cắt của tế bào. Trong lúc tế bào phân chia vi 

ống được thành lập và tỏa ra từ mỗi cực của tế bào để tạo ra thoi vi ống để các nhiễm sắc thể 

trượt trên đó về hai cực của tế bào hình thành nhân mới.   

Giống như vi sợi, chúng cũng tham gia vào sự chuyển vận bên trong tế bào và giúp tạo 

hình dạng và nâng đỡ cho tế bào cũng như các bào quan của nó. Vi ống còn có vai trò chính 

trong cấu trúc và cử động của tiêm mao và roi.  

* Vi sợi gồm vi sợi actin và vi sợi myozin: Vi sợi dài, cực mảnh, vi sợi actin làm thành 

sợi đôi, quấn xoắn do các protein actin trùng hợp tạo thành (hình 1.24a), vi sợi myosin được 

cấu tạo từ protein myosin, các sợi myosin không chỉ có trong tế bào cơ mà còn có trong các tế 

bào khác, các sợi myosin liên kết với sợi actin đảm bảo tính vận động của tế bào. 
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Hình 1.23. Khung xƣơng tế bào tổng 

quát 

1.Màng nhân; 2. Hạch nhân; 3. Lƣới nội 

chất trơn; 4. Khung xƣơng tế bào; 5. Thể 

ribô; 6. Lƣới nội chất hạt; 7. Ty thể 

 

Hình 1.24. Các phần tử làm thành khung 

xƣơng tế bào 

a. Sợi actin 

b. Vi ống 

c. Sợi trung gian 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.25. Màng nhân 

 

3.3 Nhân (nucleus) 

Nhân được bao bọc bởi màng nhân, đóng vai trò quan trọng trong sự sinh sản của tế 

bào, là trung tâm của mọi hoạt động của tế bào và có vai trò quan trọng trong việc xác định 

các đặc điểm di truyền. Nhân chứa hai cấu trúc phân biệt được là nhiễm sắc thể và hạch nhân. 

Dưới kính hiển vi điện tử, có thể thấy được hai cấu trúc này nằm trong một khối chất vô định 

hình có dạng hạt, được gọi là chất nhân.  

3.3.1. Màng nhân  

 Màng nhân ngăn cách môi trường bên trong nhân và tế bào chất bao quanh, là nơi cho 

hai đầu nhiểm sắc thể bám vào. Màng nhân gồm hai màng, màng ngoài và màng trong, 

khoảng ngăn cách giữa hai màng là vùng ngoại vi. Phía trong màng nhân được lát bởi lamina 

nhưng vẫn chừa các lỗ màng nhân, lamina là một mạng lưới protein dày 10-20 nm. Dưới kính 

hiển vi điện tử hai màng của màng nhân được ngắt quảng bởi các lỗ, mỗi lỗ nhân được viền 
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bởi một phức hợp gồm tám protein. Màng nhân có tính thấm chọn lọc cao. Sự trao đổi chất 

xuyên qua các lỗ được kiểm soát nghiêm ngặt và có tính chọn lọc rất cao. Nhiều nghiên cứu 

cho thấy một số phân tử có thể đi xuyên qua màng sinh chất vào tế bào chất, nhưng lại không 

thể xuyên qua màng nhân để vào nhân, ngay cả những phân tử có kích thước nhỏ hơn lỗ 

nhân, trong khi đó có những phân tử lớn hơn lỗ nhân lại có thể đi qua được (hình 1.25). 

3.3.2. Nhiễm sắc thể 

Nhiễm sắc thể hình sợi dài, gồm ADN và protein, quan sát được rõ ràng trong lúc tế 

bào đang phân chia. ADN là vật liệu chứa các đơn vị cơ bản của sự di truyền được gọi là gen, 

protein làm thành những phần lõi giống như những cuộn chỉ, sợi ADN quấn lên đó, tạo nên 

cấu trúc thể nhân (hình 1.26 và 1.27). Gen được sao chép khi tế bào phân cắt để mỗi tế bào 

con đều có một bản sao. Tất cả gen trong tế bào được gọi là bộ gen. Gen được xem là trung 

tâm của sự sống, chúng mã hóa các thông tin cần thiết cho sự tổng hợp các enzim, để điều 

hòa vô số các phản ứng hóa học tiêu biểu của tế bào và của sinh vật. Thông tin di truyền 

mang bởi các gen là trình tự các nucleotid, của phân tử ADN. Trình tự này xác định trình tự 

của acid amin trong phân tử protein được tổng hợp trong tế bào chất.   

 

Hình 1.27. NSTcủa tế bào nhân thật (x500) 

 

Hình 1.26. Thể nhân 

1.Nhiễm sắc thể; 2. Thể nhân; 3. ADN;  

4. Histon trung tâm; 5. Histon trống 

  3.3.3. Hạch nhân 

Hạch nhân thường được thấy rõ nhất lúc tế bào không phân chia. Nhân chứa một đến 

nhiều hạch nhân. Là một phần của nhiễm sắc thể nên hạch nhân cũng gồm ADN và protein. 

ADN của hạch nhân gồm nhiều bản sao của gen làm khuôn tổng hợp rARN cho thể ribô. Sau 

khi được tổng hợp, rARN kết hợp với protein rồi rời khỏi hạch nhân và đi ra tế bào chất, nơi 

đây chúng trở thành một thành phần của thể ribô. Do vậy, khi tế bào ít tổng hợp protein hạch 

nhân rất nhỏ hay gần như vắng mặt.  

  3.3.4. Chất nhân 

 Chất nhân chứa nguyên liệu và nhiều loại protein tham gia vào mọi chức năng đặc 
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biệt, bao gồm các loại histon, ADN polymerase, các protein điều chỉnh gen và các enzyme 

thuần thục ARN. Gần đây người ta phát hiện được sự có mặt của một hệ thống các sợi protein 

các loại trong số đó có actin, hệ thống này gọi là khung xương của nhân. Một số bộ phận của 

khung xương thì neo với lamina, số khác có thể liên kết với vùng nhất định của chromatin. 

Có thể khung xương này cùng với lamina tạo thành một phức hợp có chức năng điều chỉnh sự 

biểu hiện của gen và chuyển các ARN ra tế bào chất. Phức hợp điều chỉnh này có thể có liên 

hệ với chức năng của khung xương tế bào chất và cả với màng tế bào. 

3.4. Vách tế bào thực vật  

Vách tế bào là đặc điểm của tế bào thực vật để phân biệt với tế bào động vật, vách bảo 

vệ tế bào, giữ hình dạng, tránh sự mất nước cũng như chống sự xâm nhập của các vi sinh vật. 

Vách ở phía ngoài của màng có thể dày từ 0,1 đến vài m. Thành phần hóa học của vách thay 

đổi từ loài này sang loài khác và từ tế bào này sang tế bào khác trong cùng một cây, nhưng 

cấu trúc cơ bản không thay đổi. Thành phần cấu tạo chính là các phân tử celluloz có dạng sợi 

được kết dính với nhau bằng chất nền gồm các đường đa khác và protein. Các phân tử celuloz 

cấu trúc thành các sợi celluloz xếp song song nhau tạo ra các tấm, các sợi trong các tấm khác 

nhau thường tạo ra các góc từ 60 - 90
o
. Ðặc điểm sắp xếp này làm vách tế bào rắn chắc. Các 

sợi celluloz rộng khoảng 20nm, giữa các sợi có những khoảng trống có thể cho nước, khí và 

các ion di chuyển tự do qua mạng lưới này, tính thấm chọn lọc của tế bào là do màng sinh 

chất quy định (hình 1.28).  

 

Hình 1.28. Vách của ba tế bào thực vật liền kề 

1.Tế bào; 2.Tấm ngăn chung giữa các tế bào; 3. Vách thứ cấp; 4. Vách sơ cấp 

 Ở những cây còn non tế bào có vách mỏng gọi là vách sơ cấp, vách này có tính đàn 

hồi và cho phép tế bào gia tăng kích thước. Giữa hai vách sơ cấp của các tế bào liên kề nhau 

là phiến giữa hay lớp chung, là một lớp mỏng giàu chất polysaccharid gọi là pectin, thường 

hiện diện dưới dạng là pectat calci. Khi chất pectin bị hóa nhày, các tế bào không còn gắn 

chặt vào nhau nữa như khi chín trái trở nên mềm đi. Khi tế bào trưởng thành và ngừng tăng 

trưởng, một số tế bào tạo thêm lớp cứng hơn gọi là vách thứ cấp nằm giữa vách sơ cấp và 

màng tế bào. Vách thứ cấp thường dày có nhiều lớp được cấu tạo bằng các sợi celluloz xếp 

theo nhiều hướng khác nhau, nên vách tế bào trở nên rắn chắt hơn. Ngoài celluloz vách thứ 

cấp còn có thể tẩm thêm nhiều chất khác như lignin. Khi vách thứ cấp được thành lập hoàn 

toàn, tế bào có thể chết đi, khi đó chỉ còn làm nhiệm vụ nâng đỡ hay dẫn truyền. Trên vách 
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của tế bào thực vật có những lỗ nhỏ giúp các chất thông thương giữa các tế bào với nhau, các 

lỗ này được gọi là cầu liên bào, ở vị trí này tế bào chất của hai tế bào liên kề liên tục nhau. 

 

BÀI 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Trình bày lƣợc sử nghiên cứu tế bào, thuyết tế bào, hình dạng, kích 

thƣớc, phân loại  và đặc điểm chung của tế bào. 
 

2. Phân biệt tế bào vi khuẩn, động vật và thực vật. 
3. Trình bày cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào. 
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BÀI 2 

SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO 

 

 

 

1. Sự vận chuyển các phân tử nhỏ qua màng tế bào 

1.1. Sự vận chuyển thụ động 

1.1.1 Khuếch tán đơn giản  

 Một chất khuếch tán sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp hơn. 

Cách khuếch tán này chỉ tùy thuộc vào gradient nồng độ, cũng như không cần có sự tham gia 

của một tác nhân nào khác. 

Một trong những thí dụ quan trọng là sự hấp thu oxy của những tế bào đang thực hiện 

chức năng hô hấp. Oxy hòa tan khuếch tán vào trong tế bào qua màng tế bào, vì sự hô hấp 

tiêu thụ oxy do đó sự khuếch tán oxy vào tế bào sẽ liên tục vì gradient nồng độ cho phép sự 

di chuyển theo hướng đi vào trong tế bào. Sự khuếch tán của một chất qua màng tế bào được 

gọi là sự vận chuyển thụ động bởi vì tế bào không tiêu tốn năng lượng cho quá trình này. 

Trong quá trình di chuyển các phân tử hòa tan không bị biến đổi hóa học cũng không kết hợp 

với một loại phân tử nào khác.  

 Tuy nhiên, do màng tế bào là màng thấm chọn lọc nên tốc độ khuếch tán biến thiên 

theo các loại phân tử khác nhau. Vận tốc tùy thuộc vào sự chênh lệch của gradient nồng độ, 

độ lớn của chất vận chuyển, nhu cầu hoạt động của tế bào và tùy thuộc vào vận tốc khuếch 

tán qua vùng kỵ nước của lớp lipid kép. Nước là phân tử khuếch tán một cách tự do xuyên 

qua màng, đây là một yếu tố rất thuận lợi đối với đời sống của tế bào, ngoài ra có một số chất 

cũng được khuếch tán qua màng theo như cách trên như những phần tử không phân cực như 

O2, N2 và những chất hòa tan trong lipid, còn những chất phân cực nhưng có kích thước nhỏ 

như glycerol có thể đi qua màng phospholipid giữa các phân tử này.   

1.1.2 Khuếch tán có trợ lực 

Nhiều phân tử phân cực và các ion không thể khuếch tán qua màng phospholipid, khi 

đó phải có sự trợ lực của những protein vận chuyển trên màng, hiện tượng này được gọi là sự 

khuếch tán có trợ lực (hình 1.30). 

Protein vận chuyển có nhiều đặc điểm của enzim. Vì có đặc điểm của một enzim nên 

chuyên biệt đối với cơ chất của nó, một protein màng thì chuyên biệt đối với một chất mà nó 

vận chuyển và có những điểm gắn đặc biệt tương tự như hoạt điểm của một enzim. Giống 

enzim, protein vận chuyển có thể bị bão hòa khi vận tốc vận chuyển đạt tới mức tối đa mà nó 

có thể thực hiện được, protein vận chuyển cũng có thể bị ức chế bởi những phân tử  giống 

như cơ chất cạnh tranh và gắn vào protein vận chuyển. Tuy nhiên, protein vận chuyển không 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Xác định các kiểu trao đổi chất qua màng tế bào. 
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xúc tác các phản ứng hóa học, chỉ  xúc tác cho một quá trình vật lý giúp sự vận chuyển được 

nhanh chóng. Trong nhiều trường hợp protein kênh có thể thay đổi hình dạng đôi chút, 

chuyển vị điểm gắn các chất từ phía này sang phía khác của màng. Sự thay đổi hình dạng có 

tác dụng như một lực đẩy để phóng thích chất được vận chuyển.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Một kiểu protein vận chuyển khác chỉ là một cái kênh đơn giản, cho phép đúng chất 

nào đó đi qua mà thôi. Một số protein hoạt động như một kênh đóng mở. Các kích thích hóa 

học hay điện sẽ làm mở các cổng này. Thí dụ, sự kích thích của tế bào thần kinh, làm mở 

cổng của kênh để trợ lực cho sự khuếch tán của ion Na
+
 vào trong tế bào.  

Ở một số bệnh di truyền, các hệ thống vận chuyển đặc biệt có thể thiếu hay không có. 

Thí dụ, như bệnh cystinuria, một bệnh của người là do sự vắng mặt của protein vận chuyển 

cystein và những acid amin khác xuyên qua màng tế bào thận. Tế bào thận thường tái hấp thu 

những acid amin này từ urin và đưa trở vào máu, những người mắc bệnh trên bị đau đớn vì 

những hòn sỏi do từ những acid amin tích tụ và kết tinh trong thận.  

Tuy có sự trợ lực của các protein vận chuyển, sự khuếch tán có trợ lực vẫn là sự vận 

chuyển thụ động vì các chất vẫn đi theo chiều của gradient nồng độ. Tốc độ khuếch tán tùy 

thuộc vào cơ chế vận chuyển của các protein kênh nhưng không làm thay đổi chiều di chuyển 

của các chất được vận chuyển.  

1.2. Sự vận chuyển tích cực 

Một số protein có thể chuyển các chất đi ngược lại gradient nồng độ của chất đó, xuyên 

qua màng tế bào một chất từ nơi có nồng độ thấp đi đến nơi có nồng độ cao. Sự vận chuyển 

này tương tự như sự lên dốc. Ðể bơm các chất đi ngược lại chiều của hướng khuếch tán theo 

gradient nồng độ nên tế bào phải sử dụng năng lượng, vì thế sự vận chuyển theo cách này 

được gọi là sự vận chuyển tích cực. Sự vận chuyển tích cực là một khả năng quan trọng của 

tế bào để giữ  lại trong tế bào một chất nào đó ở một nồng độ rất khác với nồng độ của chúng 

trong môi trường chung quanh. Thí dụ, nếu so sánh với môi trường chung quanh, một tế bào 

động vật có thể chứa một nồng độ rất cao của ion K
+
 và rất thấp ion Na

+
. Mức gradient này 

ngoài tế bào 

 

trong tế bào 

 
Hình 1.30. Sự khuếch tán có trợ lực mức tối đa ở màng tế bào 
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vẫn giữ được là nhờ các bơm trên màng và ATP cung cấp năng lượng. ATP có thể tham gia 

vào sự vận chuyển bằng cách chuyển một gốc phosphat cuối cùng vào protein vận chuyển. Sự 

gắn gốc phosphat này gây ra một cảm ứng làm cho protein vận chuyển thay đổi hình dạng 

theo kiểu chuyển vị nơi gắn vào của các chất. Bơm ion Na
+
 và ion K

+
 là một thí dụ về sự trao 

đổi ion Na
+
 và ion K

+
 xuyên qua màng tế bào động vật.  

Một bơm sinh ra được một hiệu điện thế xuyên màng được gọi là bơm sinh điện. Bơm 

Na - K là bơm sinh điện chính của tế bào động vật. Ở thực vật, vi khuẩn và nấm bơm sinh 

điện là bơm proton, chuyển ion H
+
 ra khỏi tế bào. Bơm proton vận chuyển điện tích dương từ 

tế bào chất ra môi trường ngoài tế bào(hình 1.31).  

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

Một loại protein vận chuyển không phải do bơm mà là có kết hợp sự khuếch tán của 

một chất để vận chuyển một chất đi ngược với gradient nồng độ của nó. Thí dụ, tế bào thực 

vật dùng gradient của ion H
+
 được sinh ra bởi bơm proton của nó để vận chuyển tích cực acid 

amin, đường và vài chất dinh dưỡng khác vào trong tế bào. Những protein này có thể chuyển 

đường vào trong tế bào ngược với gradient nồng độ, nếu nó kết hợp được với ion H
+
, ion H

+
 

vận chuyển theo kiểu khuếch tán theo gradient nồng độ đã được bơm ra nhờ bơm proton. 

Thực vật dùng cách này để tải đường sucroz được tạo ra bởi sự quang tổng hợp đi vào trong 

những tế bào của gân lá, sau đó đường có thể được đem đến mô libe để vận chuyển đến các 

mô không quang hợp được như rễ (hình 1.32).   

 

 

 

 

 

 

Tế bào chất 

 

Dịch ngoài tế bào 

 

Dạng A 

 
Dạng B 

 

Dạng A 

 
Hình 1.31 Bơm Proton ở tế bào thực vật 

 

Hình 1.32. Đồng vận chuyển - một sự 
vận chuyển kép protein 

Màng tế bào vận chuyển các ion Na vào 
trong tế bào, gradient nồng độ của chúng 
hạ xuống, cùng thời điểm đó sự vận 
chuyển phân tử đường vào tế bào xấy ra. 
Gradient động đưa ion Na

+
 cũng có năng 

lượng lớn như phân tử đường cần được 
dùng để chóng lại gradient nồng độ đó. 

 

 

Ngoài tế bào 

 

Trong tế bào 
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2.Sự vận chuyển các phân tử lớn qua màng tế bào  

2.1.Ngoại xuất bào  

Sự thải ra các đại phân tử (protein và polysaccharid) qua màng tế bào được gọi là sự 

ngoại xuất bào và sự di chuyển này theo một cơ chế khác. Các túi (bọng) chuyên chở được 

tách ra từ hệ Golgi được mang đến màng tế bào nhờ khung xương tế bào chất. Khi màng của 

các túi chuyên chở và màng tế bào tiếp xúc nhau, các phân tử lipid của màng đôi lipid sắp 

xếp lại. Sau đó hai màng phối hợp lại và trở nên liên tục và nội dung được chuyên chở trong 

túi được thải ra ngoài (hình 1.33). Nhiều tế bào tiết dùng cách ngoại xuất bào này để thải các 

sản phẩm của chúng. Thí dụ, một số tế bào trong tụy tạng tiết ra hormone insulin và đưa 

chúng vào máu bằng sự ngoại xuất bào này. Các tế bào thần kinh dùng cách ngoại xuất bào 

để kích thích tế bào thần kinh khác hay tế bào cơ (hình 1.34). Khi tế bào thực vật tạo vách, 

các carbohydrate từ các túi chuyên chở từ Golgi được đưa ra ngoài màng tế bào cũng bằng 

cách này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nội nhập bào 

Nội nhập bào là cách tế bào bắt lấy các đại phân tử hay các vật liệu bằng cách tạo ra các 

túi từ màng tế bào. Có ba cách nội nhập bào là ẩm bào, nội nhập bào qua trung gian của thụ 

thể và thực bào:   

2.2.1 Ẩm bào 

Hình 1.33 Ngoại xuất bào 

a) Protein và các phân tử khác được tiết ra từ tế bào vào các túi nhỏ được gọi là bọng, bọng này cũng 
có màng plasma giải phóng các phần tử trên bề mặt tế bào. b) Ảnh quét hiển vi điện tử để thấy được 

ngoại xuất bào. 
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Hình 1.34. Sự tiếp nhận tín hiệu ở synaps   
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Trong sự ẩm bào, tế bào uống từng ngụm nhỏ dịch lỏng bên ngoài tế bào trong từng túi 

nhỏ. Vì các chất phần lớn được hòa tan trong các giọt được đưa vào trong tế bào nên sự ẩm 

bào là một kiểu vận chuyển không chuyên biệt (hình 1.35a).  

2.2.2. Thực bào  

Tế bào tạo ra chân giả để bao lấy vật liệu là những mảnh vật chất to hay những vi sinh vật 

hình thành một cái túi. Sự thực bào chỉ xảy ra khi protein thụ thể trên màng gắn với vật liệu 

phù hợp giống như việc gắn cơ chất với enzim. Ở động vật có xương sống sự thực bào 

thường gặp ở những tế bào bạch cầu để tiêu hóa các mảnh vụn lớn hay những vi sinh vật 

(hình 1.35b). 

 

                 Hình 1.35a. Ẩm bào                             Hình 1.35b. Thực bào 

2.2.3 Nội nhập bào qua trung gian thụ thể 

  Sự nội nhập bào có sự tham gia của các thụ thể rất chuyên biệt (hình 1.36). Gắn trên 

màng là những thụ thể với vị trí tiếp nhận chuyên biệt lộ ra phía ngoài của màng. Chất bên 

ngoài tế bào gắn vào thụ thể được gọi là ligand (một từ chung để chỉ phân tử đặc biệt gắn vào 

điểm tiếp nhận của một phân tử khác, từ tiếng Latin ligare có nghĩa là gắn). Protein tiếp nhận 

thường tập họp trên một vùng của màng, tạo ra một cái lõm có một lớp áo protein bao bọc. 

Quá trình này diễn ra theo 4 bước sau: 1) Tế bào dưới ảnh hưởng của nội xuất bào qua 

trung gian thụ thể có phần áo lõm vào có protein dạng mắt lưới đi vào trong tế bào khi đó 

phân tử đích được gắn vào thể thụ cảm protein trên màng tế bào; 2) Lõm áo xuất hiện trong 

màng plasma của một tế bào trứng đang phát triển được bao phủ bởi lớp protein; 3) Khi có sự 

tập hợp tương đối đủ các phần tử thích hợp vào trong lõm áo thì lõm áo đóng lại; 4) Hình 

thành túi áo và chuyển các phân tử vào trong tế bào. Ở người, tế bào dùng cách vận chuyển 

này để nhận cholesterol để tổng hợp màng hay dùng để tổng hợp ra các steroid khác. 

Cholesterol ở trong máu dưới dạng những hạt nhỏ được gọi là LDL (low-density lipoprotein), 

một phức hợp của lipid và protein, như vậy ligand ở đây là LDL. Phức hợp LDL gồm khoảng 

2.000 phân tử cholesterol kết hợp với một protein, protein này được gọi là apoprotein. Những 

hạt nhỏ này gắn vào thụ thể trên màng và sau đó đi vào bên trong tế bào bằng sự nội nhập 

bào. Ở người có một bệnh tên là familial hypercholesterolemia là một bệnh di truyền, với đặc 
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điểm là có nồng độ cholesterol trong máu cao, là do không có thụ thể để tiếp nhận LDL nên 

cholesterol không vào tế bào được. Cholesterol tích tụ trong máu, tạo ra hiện tượng mỡ trong 

máu (và khi tích tụ nhiều làm xơ cứng thành động mạch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Trình bày sự vận chuyển các chất qua màng tế bào. 
 

 

 

 

 

Hình 1.36. Nội nhập bào quan qua trung gian thụ thể  
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BÀI 3 

SỰ HÔ HẤP 

 

 

 

1. Đại cƣơng về hô hấp 

1.1. Hiện tƣợng chuyển hóa trong tế bào 

Tế bào cần rất nhiều năng lượng để duy trì sự sống. Nếu năng lượng không được cung 

cấp thì các phản ứng không thể xảy ra được và sự sống của tế bào sẽ ngừng lại.Tất cả năng 

lượng cung cấp cho sự sống là từ mặt trời, được cây hấp thu qua quá trình quang hợp tạo ra 

hợp chất hữu cơ giàu năng lượng. Các sinh vật không có khả năng quang hợp thì lấy năng 

lượng bằng cách tiêu hóa các sinh vật quang hợp được và những sinh vật khác. Trong tế bào, 

sự hô hấp tạo ra năng lượng để cung cấp cho tất cả các hoạt động của tế bào. Năng lượng này 

được dự trữ trong các hợp chất được tổng hợp do quá trình quang hợp và được giải phóng 

qua quá trình hô hấp hiếu khí, trong đó glucoz được chuyển hóa qua nhiều sản phẩm trung 

gian để đến sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Năng lượng tự do được tạo ra trong quá trình 

này được sử dụng cho những phản ứng khác xảy ra trong tế bào.  

Tất cả các phản ứng này được gọi là sự chuyển hóa (biến dưỡng) của tế bào và thường 

được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là sự đồng hóa (hay sự tiến dưỡng - anabolism), 

đó là quá trình tổng hợp những chất hữu cơ phức tạp từ những phân tử đơn giản hơn. Giai 

đoạn 2 là sự dị hóa (hay là sự thoái dưỡng), đó là quá trình lấy năng lượng từ thức ăn bằng 

cách phân cắt những phân tử hữu cơ phức tạp thành những phân tử đơn giản hơn xẩy ra trong 

đó tế bào. Sự hô hấp hiếu khí là một kiểu dị hóa chính xảy ra trong tế bào.   

1.2 Bào quan hô hấp -Ty thể ( xem bài1) 

Màng ngoài thấm được những phân tử nhỏ, nhưng màng trong thì không thấm. Trên 

màng trong có các protein kênh, có chức năng đóng mở, bơm để điều tiết chọn lọc những 

phân tử đi ra và đi vào ngăn trong. Màng trong cũng chứa những protein của chuỗi dẫn truyền 

điện tử nên sự hô hấp bao gồm những phản ứng oxy hóa khử (hình 1.37). 

2. Quá trình hô hấp tế bào 

Loại hô hấp này được gọi là hô hấp ái khí nghĩa là có cần O2, gồm 2 giai đoạn: giai 

đoạn phân ly glucose thực hiện trong tế bào chất và giai đoạn oxy hóa pyruvate thực hiện 

trong ty thể.  

2.1.Sự phân ly glucose 

Ở giai đoạn này glucose 6 carbon bị tách ra làm đôi thành 2 phân tử axit pyruvit 3 

carbon. Phản ứng nhờ các enzim có trong tế bào chất. Phản ứng tổng quát như sau:  

        C6H12O6 + 2ATP → 2C3H4O3 + 4H + 2ADP + 2P + năng lượng bằng 4 ATP 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Giải thích đƣợc sự hô hấp tế bào. 
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 Phân tử glucose đã dùng 2 phân tử ATP để cho 2 phân tử axit pyruvit, năng lượng thu 

được là 4ATP trả lại 2 ATP đã dùng, còn lại 2 ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sự lên men – hô hấp kị khí 

Trong hầu hết tế bào, nếu có O2, nó sẽ là chất nhận điện tử cuối cùng từ NADH. Nhưng 

dưới điều kiện kị khí, không có O2 để nhận hydro và điện tử thì acid pyruvic được tạo ra 

trong quá trình đường phân sẽ nhận hydro và điện tử từ NADH, quá trình này được gọi là sự 

lên men. Sự chuyển hóa acid pyruvic trong lên men thay đổi theo cơ thể sinh vật (hình 1.38).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 Ty thể 

 
Tế bào 

chất bào 

 

Màng tế bào 

chất 

 

Dịch ngoài tế 
bào 

 
Hình 1.37: Khái quát về hô hấp hiếu khí xẩy ra trong ty thể 

1. Chu trình Kreb; 2. Chuỗi dãn truyền điện tử 

 

Chu 
trình  
Kreb 

 

Hình 1.38. Sự chuyển hóa acid pyruvic trong sự lên men 
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Ở tế bào động vật và nhiều vi sinh vật sự khử acid pyruvic tạo ra acid lactic, ở hầu hết 

tế bào thực vật và nấm men, sản phẩm lên men là rượu ethyl và CO2, quá trình này được áp 

dụng trong sản xuất rượu.  

2.3.Giai đoạn oxy hóa pyruvate – hô hấp hiếu khí 

   2.3.1.Chu trình Krebs 

 Các phân tử pyruvat đi vào ty thể đồng thời với các axit béo chúng đi vào chu trình 

Krebs trong lòng ty thể. Pyruvat và axit béo được oxy hóa thành acetyl CoA (một hợp chất 

2C)  nhờ enzim pyruvate  dehydrogenase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.39 Chu trình Kreb 

Chuỗi phản ứng này thực hiện trong cơ chất của ty thể. Để hòan thành sự bẻ gẫy phân tử glucoz, 2 phân tử 
acetyl -CoA được sản xuất bởi sự đường phân và pyruvat oxy hóa sẽ  đi vào chu trình Kreb. Theo những carbon 
khác nhau qua chu trình và chú ý sự thay đổi xây ra ở carbon chuỗi của phân tử vì chúng tiếp tục theo chu trình. 

 

Oxy hoá 
decarbocyl 
hóa, tạo ra 
NADH và  
đưa CO2 
ra 

 

Oxy hóa pyruvat 

 

 
Oxy hóa decarbocyl 
hóa lần thứ 2, sản 

phẩm là NADH thứ 2 
và có giải phóng CO2 

thứ 2 
 

 

Màng ty thể 

 
Dehydro malat, sản phẩm 
là một NADH thứ 3 và 
chu trình trở lại điểm bắt 
đầu 

 

 

Chu trình bắt đầu khi 2 
đơn vị 2 C từ phản ứng 

acetyl - CoA với 4C 
(oxaloacetalat) để tạo 

thành citrat (6C). 

 

 

Oxy hóa 
succinat, sản 

phẩm là FaDH2 
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 Các phản ứng tóm tắt như sau:  

CH3COOH (dạng acetyl CoA) + 2H2O + 3NAD
+
 + FAD →2CO2 + 3NADH + FADH2 

Phản  ứng này cũng  sinh năng lượng và tạo nên 1 ATP nhờ phản ứng phosphoryl hóa  

kiểu như trong phân ly glucose. Phần lớn năng lượng vẫn còn nằm trong các điện tử ở NADH 

và FADH2 

2.3.2.Chuỗi hô hấp 

Chuỗi hô hấp chứa các phức hợp enzim lớn nằm trên màng trong của ty thể (Hình 

1.40). Ba nhóm chính là:  

NADH dehydrogenase tiếp nhận e
-
 từ NADH chuyển e

-
 cho ubiquinon.  

Ubiquinon truyền tiếp cho phức hợp cytocrom b-c1, phức hợp này lại chuyển cho 

cytocrom c.  

Cytocrom c truyền tiếp cho phức hợp cytocrom oxidase  và cuối cùng truyền từ e
-
 một 

cho từng phân tử O2 để tạo nên 1 phân tử H2O. 

•

Pyruvat từ tế 

bào chất
Bên trong 

màng ty thể

Khoảng trống 

trong màng

Chuỗi vận 

chuyển điện 

tử

Điện tử được kích hoạt và 

mang tới chuỗi

Điện tử cho năng

lượng để bơm proton 

ra khỏi màng

Oxy kết hợp với proton 

tạo thành nước

Proton khuyếch tán trở lại 

để tổng hợp nên ATP

Cơ chất của ty thể

Kênh 

protein

Hình 5.10  ATP phát sinh trong chu trình Kreb và chuỗi vận chuyển điện tử

Quá trình này bắt đầu với pyruvat, sản phẩm của đường phân và kết thúc bằng sự tổng hợp ATP

 

Hình 1.40.  ATP phát sinh trong chu trình Kreb và chuỗi dẫn truyền điện tử. 

Viết gọn lại ta có: 

NADH →NADH dehydrogenase → Ubiquinon → phức hợp cytocrom b –c1 → 

cytocrom c → phức hợp cytocrom oxidase → O2.  

Đây là quá trình nhận và chuyển điện tử theo 1 hướng nhất định, quá trình này diễn ra 

đồng thời với sự đẩy của proton (H
+
) ra khỏi lòng ty thể. Gradient proton điện hóa học (hiệu 

thế do chênh lệch nồng độ (H
+
) mà chuỗi hô hấp đã tạo nên được sử dụng để thành lập các 

chuỗi ATP nhờ phức hợp protein xuyên màng ATP synthetase  

Công thức tóm tắt như sau: 
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2C3H4O3 (axit pyruvit) + 6H2O → 6CO2 + 20H 

4H + 20H = 24H → 24H + O2 ….+ O2 → 12H2O 

Năng lượng được giải phóng khỏi pyruvat trong ty thể tương đương với 36ATP. Cộng 

với 2ATP do phân ly glucose được tất cả là 38ATP. Đó là số ATP tổng cộng do oxy hóa 1 

phân tử glucose trong tế bào. Ðiều này cho thấy oxy thiết yếu cho con người và hầu hết các 

sinh vật khác. Dù vậy, trong cơ thể con người vẫn có các quá trình hô hấp yếm khí xảy ra 

nhất là trong lúc hoạt động quá nhiều bằng thể lực, lúc này cơ cần rất nhiều năng lượng trong 

khi O2 cung cấp không đủ. Kết quả là sự lên men tạo ra acid lactic làm mỏi cơ, nhưng sau đó 

oxy được cung cấp bình thường trở lại thì acid lactic sẽ được chuyển về gan và sẽ được biến 

dưỡng trở lại thành glucoz tại đây.  

Biết rằng khi hình thành 1 phân tử ATP cần 8Kcal. Vậy cứ 38ATP tạo 8Kcal x 38 = 

304Kcal. 

Khi một phân tử glucose cháy tự do cho 688.000 cal (688 kcal). Vậy năng suất sinh 

học của 1 phân tử glucose 304/688=44%. 

Trong thực tế còn bị tiêu hao dưới dạng nhiệt và chỉ còn dưới 10% . 

Quá trình tổng hợp ATP từ ADP xảy ra trong ty thể gọi là sự phosphoryl hóa oxy hóa. 

Sự tổng hợp tỷ lệ với sự tiêu thụ oxy hóa trong tế bào. Thiếu oxy thì sự tổng hợp ATP giảm. 

Ở vi khuẩn ái khí không có ty thể. Các phức hợp phân tử thực hiện sự hô hấp của tế bào nằm 

trong màng vi khuẩn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Trình bày đại cƣơng về hiện tƣợng chuyển hóa trong tế bào. 

2. Giải thích cơ chế hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí. 
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BÀI 4 

SỰ QUANG HỢP 

 

 

1. Đại cƣơng về quang hợp 

1.1. Những hiểu biết đầu tiên về sự quang hợp 

Joseph Priestley người Anh vào năm 1772 đã làm thí nghiệm dùng hai chuông thủy 

tinh, một bên để vào một chậu cây và bên kia để một con chuột, sau một thời gian cả hai đều 

chết, nhưng nếu để chúng ở chung với nhau thì chúng đều sống, thí nghiệm của ông cho thấy 

cây tạo ra oxy, mặc dù lúc đó người ta chưa biết được các quá trình cũng như chưa biết được 

vai trò chính yếu của ánh sáng trong sự quang hợp. 

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng oxy được tạo ra trong quá trình quang hợp là từ 

CO2, nhưng ngày nay người ta biết rằng O2 là từ sự phân ly của những phân tử nước.          

cây xanh 

2H2O  + ánh sáng mặt trời      ==>         4 ion H
+
  + 4 điện tử  + O2 

  Đồng thời người ta cũng biết rằng năng lượng để tách các phân tử nước là từ ánh sáng 

mặt trời và được diệp lục tố hấp thu. Ion H
+
 tự do và điện tử được tạo ra từ sự phân ly của 

những phân tử nước được dùng để biến đổi CO2 thành carbohydrat và các phân tử nước mới:  

                                  Cây xanh 
 

CO2 + 4 ion H
+
 + 4 điện tử      ==>    (CH2O)  + H2O 

Tóm tắt hai phương trình trên:   

         CO2  + 2H2O       
Cây xanh, ánh sáng 

              (CH2O)   + H2O   + O2                                   

   Một trong những sản phẩm của quang hợp là glucoz, một đường 6C nên có thể tóm tắt 

như sau:   

6CO2   + 12 H2O            
ánh sáng, diệp lục tố 

                  6O2  + C6H12O6  + 6H2O                       

   Phản ứng trên phải trải qua rất nhiều phản ứng, có những phản ứng cần ánh sáng (pha 

sáng) và có những phản ứng không cần ánh sáng (pha tối).   

1.2. Bản chất của sự quang hợp là một chuỗi các phản ứng oxy hóa khử 

Trong khi đường là hợp chất giàu năng lượng thì CO2 là một hợp chất nghèo năng 

lượng. Do đó, sự quang hợp không những là sự biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng 

lượng hóa học mà còn dự trữ chúng bằng sự tổng hợp chất giàu năng lượng. Người ta gọi 

năng lượng được dự trữ bởi sự khử, tức là sự thêm vào một hay nhiều điện tử, còn quá trình 

ngược lại là sự oxy hóa, đó là sự giải phóng năng lượng từ một hợp chất bởi sự lấy đi một hay 

nhiều điện tử.  

Một điện tử được một phân tử nhận phải được lấy đi từ một phân tử khác, có nghĩa là 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Giải thích đƣợc cơ chế của sự quang hợp 
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khi có một chất nào đó bị khử thì theo đó là chất khác bị oxy hóa. Kết quả là phản ứng khử 

phải đi cùng phản ứng oxy hóa với một điện tử được thêm vào chất này là được lấy đi từ chất 

khác nên phản ứng này được gọi là phản ứng oxy hóa khử (redox reaction = reduction - 

oxidation).  

Trong quang hợp, các phản ứng oxy hóa khử dùng năng lượng của ánh sáng mặt trời 

làm phân ly phân tử nước và khử CO2 thành dạng đường giàu năng lượng. Có nghĩa là, ion 

H
+
 và điện tử do sự phân ly của những phân tử nước được cung cấp cho CO2 để tạo ra hợp 

chất khử với đơn vị căn bản là CH2O, đồng thời năng lượng từ ánh sáng mặt trời được dự trữ 

trong quá trình này. Trong sự quang hợp, quan trọng nhất là cơ chế hấp thu và sử dụng năng 

lượng ánh sáng mặt trời và cơ chế chuyển hydro và điện tử từ nước đến CO2.  

1.3. Cơ quan chính của sự quang hợp là lá xanh 

Sự quang hợp có thể xảy ra ở tất cả những phần màu xanh, có chứa diệp lục tố của cây, 

nhưng bộ phận chính có chứa nhiều diệp lục tố của cây là lá xanh, nên chúng là cơ quan 

chính của sự quang hợp. Thông thường lá cây gồm cuống lá và phiến lá, một số lá không có 

cuống, phiến lá gắn trực tiếp vào thân. Phiến lá rộng, mỏng với một hệ gân lá phức tạp. Cắt 

ngang lá có thể thấy lá được bao bọc bởi một lớp biểu bì, thường chỉ có một lớp tế bào, có thể 

có 2 - 3 lớp hay nhiều hơn. Bên ngoài biểu bì được bao phủ bởi một lớp cutin. Chức năng 

chính của biểu bì là bảo vệ những mô bên trong của lá, tránh mất nước, chống sự xâm nhập 

của nấm và các tác nhân gây hại khác. Thường tế bào biểu bì không có chứa lục lạp nên 

không có chức năng quang hợp. Giữa hai lớp biểu bì là thịt lá, các tế bào thịt lá chứa nhiều 

lục lạp nên còn được gọi là mô lục và đó là là mô chính tham gia vào sự quang hợp của cây. 

Phần thịt lá thường chia thành hai tầng: mô lục làm thành hàng rào ở phía trên, gồm những tế 

bào hình trụ xếp thẳng đứng và mô lục xốp (hay mô khuyết) gồm những tế bào có hình dạng 

không nhất định và sắp xếp bất định. Các tế bào của cả hai tầng liên kết với nhau rất lỏng lẻo, 

có khoảng trống giữa chúng.     

Những khoảng trống này thông ra bên ngoài không khí bởi những lỗ được gọi là lỗ khí 

(stomata). CO2 cần thiết cho quá trình quang hợp từ không khí đi vào lá qua các lỗ khí này. 

Sự đóng mở của lỗ khí được điều tiết do hai tế bào nằm trên biểu bì được gọi là tế bào bảo vệ 

(hình 1.41).  

  

 

   

  

 

 

 
Hình 1.41. Cấu tạo của lá (cắt ngang) 

1. Tầng biểu bì trên; 2. Mô dậu; 3. Mô xôp; 4. Tầng biểu bì dưới; 5. Cuticun; 
 6. Tế bào bảo vệ; 7. Lỗ khí; 8. Gân lá   
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Hệ gân lá (các bó mạch) phân nhánh từ cuống lá vào phiến lá làm thành bộ khung cho 

phiến lá và mô dẫn truyền là đường dẫn truyền chính nối liền với các thành phần khác của 

cây. Mỗi bó mạch gồm hai loại mô chính là mô gỗ và mô libe, vận chuyển nước và các vật 

chất hữu cơ đi khắp cây. Mỗi bó mạch thường được bao quanh bằng những tế bào bao phía 

ngoài. Mô gỗ cung cấp nước cần thiết ở tế bào thịt lá và sản phẩm cuối cùng là carbohydrat 

được chuyển đến các tế bào khác trong cây nhờ mô libe. 

1.4. Lục lạp là bào quan chính của sự quang hợp ( xem bài1)  

Những phản ứng trong pha sáng của sự quang hợp xảy ra ở trong hay ở trên màng 

thylakoid. Những phản ứng trong pha tối của sự quang hợp xảy ra trong phần dịch của chất 

cơ bản bao quanh các túi thylakoid (hình 1.42).   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Các pha của quá trình quang hợp (Quang hợp ở thực vật C3) 

Lục lạp là bào quan chuyên việc thu hút năng lượng ánh sáng mặt trời để một phần thì 

tổng hợp ngay các phân tử ATP và một phần tích lũy năng lượng vào trong các phân tử 

carbohydrat, sản phẩm chính của quá trình quang hợp. Quá trình có 2 giai đoạn, giai đoạn 

tiến hành cần có ánh sáng và giai đoạn tiến hành không cần ánh sáng gọi là phản ứng tối.  

2.1.Phản ứng sáng 

Là một loạt các phản ứng hóa học của sự nhận truyền dẫn điện tử nhằm mục đích 

phosphoryl hóa ADP để tạo nên các ATP và khử các NADP
+
 (hoặc các phân tử tương tự) để 

tạo nên các NADPH tiền đề cho phản ứng tổng hợp các carbohydrat. 

- Phosphoryl hóa vòng: vòng có nghĩa là điện tử (e
-
) bị bật ra từ phân tử diệp lục sau 

khi hoàn thành công việc lại quay về trả lại cho phân tử (hình 1.43). 

Giải thích sơ đồ:  

Hình 1.42. Cấu tạo bên trong lục lạp (a), sự hình thành ATP, NADPH của chu trình Calvin (b) 

1. Thylakoid; 2. Cơ chất; 3. Cột (granna); 4. Hệ thống quang hợp; 
 5. Nơi phản ứng sáng; 6. Chu trình Calvin; 7. Phân tử chất hữu cơ  
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 Sơ đồ phosphoryl hóa vòng do hệ thống quang hợp 1 phụ trách, tại đây một phân tử 

diệp lục a bị kích thích bởi ánh sáng, một điện tử (e
-
) bị bật ra được chuyển tới ferredoxin,  

ferredoxin nhận và chuyển điện tử tới các cytochrome, sau đó chuyển tiếp cho plastocyanin, 

sự di chuyển của  (e
-
) tạo nên một thế năng được dùng để tổng hợp hai phân tử ATP (2ADP + 

2P + năng lượng = 2ATP). Plastocyanin chuyển điện tử trả lại cho phân tử diệp lục a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.43. Sơ đồ phosphoryl hóa vòng-chỉ có hệ thống quang hợp 1 

- phosphoryl hóa không vòng: do 2 hệ thống quang hợp 1 và 2 phụ trách, tại hệ thống 

quang hợp 2, phân tử diệp lục b bị kích thích bởi ánh sáng, một điện tử bị bật ra mang năng 

lượng cao được truyền tới một chất nhận đầu tiên tạm gọi là “X” vì chưa hiểu rõ. Chất “X” 

chuyển tiếp đến plastoquinon, plastoquinon vừa nhận và chuyển điện tử đến plastocyanin. 

Trên chặng đường này, điện tử trao năng lượng cao cho phản ứng phosphoryl hóa để thành 

lập 2 phân tử ATP. 

Điện tử được chuyển tiếp cho phân tử diệp lục của hệ thống quang hợp 1, phân tử diệp 

lục này đang mất một điện tử nay trở lại cân bằng. Sự mất điện tử của diệp lục a là vì bản 

thân nó cũng bị kích thích bởi ánh sáng và điện tử bị bật ra đi vào quy trình của hệ thống 

quang hợp 1. Điện tử được truyền đến ferredoxin rồi đến NADPH2 với sự góp phần của 2H
+
 

phân ly từ nước tạo nên các phân tử carbohydrat (hình 1.44). 

Giải thích sơ đồ:  

 Phosphoryl hóa không vòng có nghĩa là điện tử  (e
-
) bị bật ra khỏi phân tử diệp  lục lúc 

ban đầu, sau đó nhập vào một phân tử diệp lục khác, phân tử diệp lục cũ sẽ được cân bằng 

bằng một điện tử lấy từ nước. Quá trình phosphoryl hóa không vòng diễn ra liên tiếp qua 2 hệ 

thống quang hợp 2 và hệ thống quang hợp 1. Hệ thống quang hợp 1 có diệp lục a hấp thu ánh 

Các cytochrom  

Hệ thống quang hợp 1, diệp lục 

a (bước sóng ánh sáng 700nm) 

Plastocyanin 

Tổng hợp ATP 

(phosphoryl hóa) 

Photon ánh sáng 

e - 
 

e - 

e -

3 

Ferredoxin 

hòa tan 

Ferredoxin 

liên kết 

e - 

e- 
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sáng có bước sóng 700nm, hệ thống 2 có diệp lục b hấp thu ánh sáng có bước song 680 nm. 

Diệp lục a là sắc tố chính của quang hợp và thấy ở tất cả Eukaryota có quang hợp và có cả ở 

vi khuẩn lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.44. Sơ đồ phosphoryl hóa không vòng có hệ thống quang hợp 1 và 2 

2.2.Phản ứng tối 

Phản ứng tối là các phản ứng quang hợp nhằm cố định CO2 qua một  loạt các phản ứng 

có xúc tác enzim gọi là chu trình Calvin (Chu trình C3) (hình 1.45). Các phản ứng xảy ra 

trong lòng lục lạp các nguyên tử carbon của CO2 nối với nhau và nối với H của NADPH đồng 

thời gắn với một nhóm phosphat. Quá trình cần năng lượng từ ATP và NADPH2.  

G-3-P là glyceraldehyt 3-photphat (C3H5O3
- 
P), một số sẽ được chuyển từ lục lạp ra tế 

bào chất, tại đây chúng sẽ trải qua những phản ứng nữa để cho glucose 6C. 

2C3H5O3
- 
P + H2O  →  C6H12O6

 
 + 2P + 1/2O2 

e -            

e -          Tổng hợp 2 ATP 

(phosphoryl hóa)   

Hệ thống quang hợp 1 

Diệp lục a (λ=700nm) 
Ferredoxin 

NADPH2 
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+
   

Photon ánh sáng   
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½ O2 + 2H+ 
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Photon  ánh sáng 
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Plastocyanin 
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(Chất nhận e
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tiên chưa hiểu rõ )  

Hệ thống quang hợp 2 

Diệp lục b (λ=680nm) 
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Năng lượng tích lũy trong một phân tử glucose tương đương với một nhiệt lượng 

780.000 calo; thực vật dự trữ glucose dưới dạng tinh bột: 

n(C6H12O6) → ( C6H10O5)n
 
 + n H2O 

 

Hình 1.45. Sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin. 

 * Quang hợp ở thực vật C4   

Năm 1943 Cacvanho nghiên cứu lục lạp của mía thấy cấu trúc của nó không đồng đều 

như lục lạp của nhiều cây khác. Năm 1963 Tacchepski và Cacpilop cũng phát hiện lại điều đó 

đồng thời tìm thấy sản phẩm đầu tiên của pha tối quang hợp ở cây này không phải là APG 

như chu trình C3 mà là hợp chất có 4 nguyên tử cacbon là axit malic. Đến năm 1966 Hatch và 

Slack tiếp tục nghiên cứu vấn này một cách hoàn chỉnh hơn và đã xác định được cơ chế đồng 

hoá CO2 đặc trưng ở một số cây một lá mầm như mía, ngô, kê, rau dền ... xảy ra theo chu 

trình khác với chu trình C3. Đó là chu trình Hatch-Slack hay chu trình C4 (hình 1.46). PHA TOÁI

Thöïc vaät CAMThöïc vaät C4

Thöïc vaät C3

 

Hình 1.46. Sơ đồ tóm tắt chu trình Hatch-Slack 
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Đặc điểm chủ yếu của chu trình Hatch-Slack là quá trình đồng hoá xảy ra hai giai đoạn ở 

hai tế bào khác nhau. 

- Quá trình cacboxyl hoá PEP (Photpho Enol Pyruvic) tạo nên axit oxalo acetic,. Quá 

trình này xảy ra ở tế bào mezophyll (tế bào thịt lá  nằm ngay sát dưới lớp biểu bì), sau đó axit 

oxalo acetic bị khử thành axit malic. 

-  Quá trình decacboxyl hoá axit malic tạo CO2 và axit pyruvic ( ở tế bào bao bó mạch). 

CO2 tách ra từ axit malic được Ribulozo 1,5 dP tiếp nhận thực hiện chu trình Calvin để tạo 

sản phẩm sơ cấp quang hợp là C6H12O6 sau đó tạo tinh bột. 

 Việc chuyển axit malic từ tế bào thịt lá vào tế bào bao bó mạch có ý nghĩa quan trọng trong 

quá trình đồng hoá CO2 của thực vật C4. Ở tế bào bao bó mạch  do nằm sâu trong lá nên 

không tiếp nhận được CO2 từ không khí. Nhờ axit malic từ tế bào mezophyll chuyển vào để 

decacboxyl hoá tạo CO2 nội bào cung cấp cho chu trình Calvin. 

* Quang hợp ở thực vật CAM 

Trong điều kiện khí hậu khô nóng kéo dài, nhất là ở vùng sa mạc, núi đá vôi...có nhiều 

nhóm thực vật có kiểu đồng hoá CO2 rất đặc biệt thích nghi với điều kiện khô nóng hạn hán 

kéo dài. Do điều kiện khô nên một số cây có kiểu thích nghi đặc trưng. Để tiết kiệm nước ở 

nhóm cây này chỉ mở khí khổng để thực hiện quá trình thoát hơi nước vào ban đêm còn ban 

ngày khí khổng đóng. Do vậy ban đêm lá mới có CO2 của không khí cung cấp cho quang 

hợp. PHA TOÁI

Thöïc vaät CAMThöïc vaät C4

Thöïc vaät C3

 

Hình 1.47. Sơ đồ tóm tắt chu trình CAM 

Khác với thực vật C4 ở thực vật CAM con đường đồng hoá CO2 xảy ra 2 giai đoạn được 

tách biệt nhau về thời gian: 

- Giai đoạn Cacboxyl hoá APEP để tạo axit oxalo acetic, sau đó axit oxalo acetic bị khử 
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thành axit malic. Giai đoạn này xảy ra vào ban đêm khi khí khổng mở, lá tiếp nhận được CO2 

từ môi trường. 

- Giai đoạn decacboxyl hoá axit malic để tạo CO2 và axit pyruvic. CO2 này tham gia vào 

chu trình Calvin để tạo ra C6H12O6 từ đó tạo tinh bột, giai đoạn này xảy ra vào ban ngày 

(Hình 1.47). 

Tóm lại quá trình đồng hoá CO2 là quá trình phức tạp xảy ra nhiều con đường khác 

nhau, trong mỗi con đường xảy ra nhiều giai đoạn gồm nhiều phản ứng khác nhau. Trong các 

con đường đó, chu trình Calvin là con đường cơ bản, thông qua đó tạo sản phẩm sơ cấp của 

quang hợp là C6H12O6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1.Cho biết bản chất của quá trình quang hợp. 

2.Cơ quan, bào quan chính thực hiện quá trình quang hợp có cấu tạo nhƣ thế nào? 

3.Trình bày quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM. 
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BÀI 5 

SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO 

 

 

 

 

 1. Sự vận động của tế bào 

1.1. Sự vận động của tế bào chất và của nhân 

1.1.1.Tính chất của nguyên sinh chất – tính chất một hệ keo 

 Trong nguyên sinh chất có chứa nước, các chất hữu cơ, các chất vô cơ và nhiều hợp 

chất khác. Nguyên sinh chất có tính chất của một hệ keo, các hạt keo có mang điện tích cùng 

dấu, do đó các hạt không tụ tập với nhau để lắng xuống trái lại chúng đẩy nhau và phân tán 

trong nước.  

Trong các dung dịch keo ta có thể quan sát thấy chuyển động Brow, do sự va chạm 

của các phân tử dung môi với các hạt keo và giữa các hạt keo với nhau. Dung dịch keo tồn tại 

ở trạng thái lỏng gọi là trạng thái sol. Đặc điểm cấu trúc của trạng thái này là các hạt chất keo 

phân tán trong dung môi nước. Dung dịch keo từ trạng thái lỏng (sol) dưới tác dụng của 

những yếu tố lý hóa nhất định, có thể chuyển sang một trạng thái đặc hơn tương đối rắn và co 

giãn  được gọi là trạng thái gel.  

Ngoài ra, trong chất nguyên sinh còn có độ nhớt lớn gấp 40-50 lần so với nước. Khi tế 

bào tăng cường hoạt động, đang phân chia thì độ nhớt tăng, trái lại khi giảm hoạt động, khi bị 

ức chế bởi thuốc mê thi độ nhớt giảm.  

1.1.2. Sự vận động của tế bào chất 

 Trong tế bào có sự tuần hoàn liên tục gọi là dòng nội chất. Sự vận động này thấy rõ ở 

miền nội chất. Các yếu tố vật lý như ánh sáng, nhiệt độ có thể làm tăng tốc độ vận chuyển của 

dòng nội chất. Các yếu tố hóa học như môi trường chứa nhiều oxy làm tăng vận động, trái lại 

ête, chlorofoc làm giảm và liệt sự hoạt động. Các tế bào còn non sự vận động tế bào chậm, 

khi trưởng thành thì tốc độ dòng nội chất tăng lên, khi tế bào già thì tốc độ vận chuyển của 

dòng nội chất lại giảm xuống rất chậm. 

 Các bào quan trong tế bào chất vận động theo dòng nội chất hoặc có tính vận động 

riêng biệt. Ty thể có khả năng di động lượn sóng, chuyển động từ nơi cần ít năng lượng đến 

nơi cần nhiều năng lượng trong tế bào. Lục lạp bị lôi kéo theo dòng nội chất, sự vận động của 

lục lạp còn chịu tác động của ánh sáng. 

 Sự vận động của tế bào chất liên quan đến sự hoạt động của hệ thống ống vi thể, sợi 

vi thể và sợi trung gian. 

1.1.3. Sự vận động của nhân tế bào 

 Nhân tế bào có chất vận động riêng, tự quay liên tục, do vậy bề mặt của nhân luôn 

tiếp xúc với những phần khác nhau của tế bào chất. 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Nhận biết các hình thức vận động của tế bào. 

- Xác định đƣợc chu kì tế bào và phân biệt các kì của phân bào. 

- Nhận biết đƣợc đặc điểm của sự chết tế bào có chƣơng trình. 
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1.2. Sự di động của tế bào: 

1.2.1. Di động theo lối chân giả 

 Các động vật đơn bào như amid di động bằng chân giả, phần trước của chân giả tạo 

thành bởi màng sinh chất mỏng, rồi đến phần ngoại sinh chất tương đối đặc, tiếp theo là nội 

sinh chất lớn hơn, chảy về phía chân giả, làm cho tế bào di chuyển theo hướng có chân giả. 

Các bạch cầu có thể đi qua thành mạch bằng cách phát sinh chân giả, lách giữa hai tế bào để 

chui ra ngoài. 

 Sự vận động theo kiểu này chủ yếu liên quan tới tính chất chuyển hóa hai dạng sol-gel 

của tế bào chất, khi tế bào chất lồi chân giả về phía nào đó gặp vật rắn thì dạng sol chuyển 

sang dạng gel đặc hơn làm điểm tựa cho tế bào chuyển tới vị trí mới rồi từ đó lại tiếp tục di 

động tiếp, theo lối sol-gel. 

 Sự di động bằng chân giả của tế bào theo lối sol-gel có sự tham gia của hệ thống sợi 

actin có tính chu kỳ, nhờ sự trùng hợp và giải trùng hợp của các sợi actin mà tế bào chất 

chuyển đổi từ trạng thái sol sang trạng thái gel. 

1.2.2. Sự di động bằng lông, roi 

 Lông và roi có vai trò vận động, nhờ lông, roi mà các động vật đơn bào chuyển động 

trong nước, tinh trùng chuyển động ngược dòng ống sinh dục, nhờ sự chuyển động nhịp 

nhàng của các tế bào biểu mô lót các thành ống tạo nên dòng chảy trong lòng ống. Trong cấu 

trúc lông, roi các ống vi thể nối với nhau bằng protein quả đấm gọi là cánh tay dynein. Sự 

chuyển động của lông, roi là do sự trượt của các đôi ống vi thể ngoại vi do cánh tay dynein 

đảm nhận. Khi có ATP và Ca
2+

 thì cánh tay dynein liên kết với đôi ống bên cạnh và trung tâm 

hoạt tính ATPase của dynein liên kết với ATP; thủy phân ATP thành ADP và P giải phóng 

năng lượng; do đó ống vi thể thay đổi hình dạng uốn cong. Đây là cơ chế hoạt động uốn cong 

để chuyển động của lông roi.  

1.2.3. Sự vận động của tế bào cơ 

 Cơ của động vật chia làm 3 loại: cơ vân, cơ trơn và cơ tim. Cơ vân thường bám vào 

xương, khi co duỗi làm khớp xương vận động, cơ vân là cơ vận động theo ý muốn. Cơ trơn là 

loại cơ thường ở nội tạng (dạ dày, ruột...) vận động không theo ý muốn. Cơ tim là loại cơ vân 

đặc biệt, vận động không theo ý muốn, theo cơ chế tự điều khiển. 

 Trong tế bào cơ, các sợi vi thể actin kết hợp với sợi vi thể myozin tạo nên các sợi cơ 

(myofibrils). Sự co hoặc duỗi của cơ chính là sự hoạt động của sợi myozin và sợi actin. 

 Khi cơ co các sợi vi thể actin trượt lên sợi vi thể myozin, mấu bên của sợi myozin liên 

kết với actin qua trung tâm kết hợp tạo nên phức hợp actomyozin. Sự kết hợp này cần có 

ATP; khi có ion Ca
2+

, thì Ca
2+

 sẽ bám vào troponin (là một loại protein hình cầu, phủ các vị 

trí kết hợp giữa myozin và actin) và làm dịch chuyển tropomyozin để  lộ các trung tâm liên 

kết giữa myozin và actin. Troponin có ái lực mạnh với Ca
2+

.  Vì vậy khi có năng lượng ATP 

thì myozin biến đổi hình thù liên kết với trung tâm actin làm cơ co. Khi cơ duỗi là khi ion 

Ca
2+

 tách bỏ troponin làm cho tropomyozin dịch chuyển lại, che phủ trung tâm kết hợp 
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(tropomyozin là protein sợi có đường kính 2nm chiều dài 40nm gồm 2 mạch polypeptid xoắn 

với nhau. Các phân tử tropomyozin liên kết với các sợi actin theo rãnh xoắn) cứ theo cơ chế 

như vậy mà cơ co, duỗi tạo nên sự vận động của tế bào cơ. 

2. Sự phân chia tế bào 

  Sự phân chia tế bào là một đặc điểm của sự sống, nó cho phép một cơ thể đa bào 

tăng trưởng, giúp thay thế các tế bào bị thương, bị chết, giữ cho tổng số tế bào trong một cá 

thể trưởng thành tương đối hằng định. Chẳng hạn, trong cơ thể người mỗi giây có hàng triệu 

tế bào phân chia để duy trì tổng số khoảng 6.10
13

 tế bào. Ðồng thời sự phân chia tế bào cũng 

là cơ sở cho sự sinh sản của mỗi sinh vật.  

2.1.Sự nguyên phân (sự phân bào nguyên nhiễm) 

2.1.1. Chu kỳ tế bào (cell cycle)  

Ở tế bào nhân thật mỗi chu kỳ tế bào là một trình tự của các sự kiện kể từ khi tế bào 

phân chia thành hai tế bào con đến khi các tế bào con bắt đầu phân chia. Một chu kỳ tế bào 

gồm hai kỳ: kỳ trung gian (interphase = I) và kỳ phân cắt nhân và tế bào chất (mitotic phase = 

M). Thời gian cần thiết cho mỗi kỳ khác nhau rất nhiều tùy theo loại tế bào. Tuy nhiên, kỳ 

trung gian thường chiếm phần lớn thời gian của một chu kỳ tế bào (hình 1.48).  

 

                         Hình 1.48: chu kỳ tế bào 

 Phân bào nguyên nhiễm xảy ra ở các tế bào sinh dưỡng và các tế bào thuộc giai đoạn 

đầu của quá trình phát sinh giao tử. Đặc điểm đặc trưng của loại phân bào này là từ một tế 

bào 2n nhiễm sắc thể hình thành hai tế bào 2n nhiễm sắc thể. 

2.1.2. Kỳ trung gian (interphase) 

Tế bào ở vào giai đoạn không phân chia gọi là kỳ trung gian chiếm phần lớn đời sống 

của tế bào. Trong thời kỳ này, tế bào tiến hành các hoạt động sống như hô hấp, tổng hợp 

protein, tăng trưởng, chuyên hóa và các vật liệu di truyền được sao chép. 
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Lúc này trong nhân tế bào chưa xuất hiện các nhiễm sắc thể, chỉ thấy được chất nhiễm 

sắc, màng nhân và hạch nhân. Ở tế bào động vật, cạnh nhân còn có 2 trung tử hình trụ nằm 

thẳng góc với nhau. Kỳ trung gian gồm 3 giai đoạn: G1(gap 1), S (synthesis) và G2 (gap 2).  

Trong giai đoạn G1, ribô thể và các bào quan bắt đầu nhân đôi. Trong giai đoạn S, sự tổng 

hợp ADN xảy ra cùng với sự tiếp tục nhân đôi của các bào quan. Khi sự sao chép ADN kết 

thúc, giai đoạn G2 bắt đầu và tế bào chuẩn bị phân cắt nhân (hình 1.49).  

 

Hình 1.49 : kỳ trung gian 

2.1.3. Sự phân chia nhân (Mitosis) 

 Tiếp sau giai đoạn G2, tế bào bắt đầu kỳ phân chia nhân, được chia thành 4 giai 

đoạn riêng biệt nhưng các giai đoạn này thực sự nằm trong một quá trình liên tục (hình 

1.50). 

2.1.3.1. Kỳ trƣớc (Prophase) 

Ở tế bào động vật, khi các trung tử nhân đôi và phân ly về hai cực của tế bào, các 

nhiễm sắc thể bắt đầu xoắn lại, trở nên ngắn và dầy hơn. Lúc đầu chúng có dạng sợi dài và 

mảnh, về sau có dạng hình que ngắn. Một thoi vi ống giúp các nhiễm sắc thể phân ly trong 

quá trình phân cắt cũng được hình thành ở kỳ trước. Khi các trung tử bắt đầu phân ly, một hệ 

thống vi ống xuất hiện ở gần mỗi cặp trung tử và tỏa ra theo tất cả các hướng. Các vi ống này 

được gọi là các thể sao. Khi mỗi cặp trung tử về đến cực tế bào, một số vi ống nối với các vi 

ống ở cực đối diện. Các vi ống  này cùng với các thể sao tạo thành thoi phân bào. Cuối kỳ 

trước, màng nhân và hạch nhân dần dần biến mất, một số vi ống gắn vào các đĩa protein (gọi 

là kinetochores) ở tâm động của nhiễm sắc tử. Các vi ống này nối tâm động với các cực. Ở tế 

bào thực vật, mặc dù không có trung tử và các thể sao nhưng vẫn thành lập thoi vi ống.  

2.1.3.2. Kỳ giữa (Metaphase) 

 Ðầu kỳ giữa, các nhiễm sắc thể lúc đầu được phân bố ngẫu nhiên trong nhân, bắt đầu di 

chuyển về mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Ðến giữa kỳ giữa, các nhiễm sắc thể đã 

được sắp xếp trên mặt phẳng này và ở trạng thái co ngắn tối đa. Cuối kỳ giữa, tâm động của 

mỗi cặp nhiễm sắc tử tách ra, mỗi nhiễm sắc tử trở thành một nhiễm sắc thể có tâm động 

riêng.  
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2.1.3.3. Kỳ sau (Anaphase) 

 Sau khi tâm động đã tách ra, hai nhiễm sắc thể sẽ phân ly về hai cực đối diện của tế bào. 

Lúc này các vi ống từ hai cực tế bào kéo dài và đẩy hai cực xa ra. Cuối kỳ này, tế bào có hai 

nhóm nhiễm sắc thể riêng biệt, mỗi nhóm nằm ở một cực tế bào. Sự phân chia tế bào chất 

cũng thường được bắt đầu vào cuối kỳ này. 

2.1.3.4. Kỳ cuối (Telophase) 

 Khi hai bộ nhiễm sắc thể về đến hai cực, chúng được bao bằng một màng nhân mới. 

Sau đó các nhiễm sắc thể bắt đầu tháo xoắn và trở lại hình dạng như ở kỳ trung gian, hạch 

nhân cũng từ từ xuất hiện trở lại. Thoi phân bào biến mất. Sự phân chia tế bào chất thường 

cũng được hoàn tất trong suốt kỳ này. Kỳ cuối kết thúc khi hai nhân mới có đầy đủ các đặc 

điểm như ở kỳ trung gian. Kết thúc sự phân chia nhân: từ một nhân có một bộ nhiễm sắc thể 

(2n) cho ra hai nhân, mỗi nhân cũng có một bộ nhiễm sắc thể (2n). 

         

  Hình 1.50: khái quát về Mitosis 

2.1.4. Sự phân chia tế bào chất (cytokinesis) 

2.1.4.1. Ở tế bào động vật 

Sự phân chia ở một tế bào động vật bình thường bắt đầu bằng sự thành lập của một 

rãnh phân cắt chạy vòng quanh tế bào. Khi sự phân chia tế bào chất xảy ra, vị trí của rãnh 

thường được xác định bằng sự định hướng của thoi phân bào, thường là ở vùng mặt phẳng 

xích đạo của thoi. Rãnh này càng ngày càng ăn sâu vào trong cho đến khi nó cắt ngang qua tế 
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bào, tạo ra hai tế bào mới.  

2.1.4.2. Ở tế bào thực vật 

Vì tế bào thực vật có vách celluloz tương đối cứng nên không thể tạo các rãnh phân 

cắt, do đó sự phân chia tế bào chất xảy ra theo một cách khác. Ở nhiều loài nấm và tảo, màng 

nguyên sinh và vách phát triển vào bên trong tế bào cho đến khi hai mép gặp nhau và tách 

biệt hoàn toàn thành hai tế bào con.  

Ở thực vật bậc cao một màng đặc biệt gọi là đĩa tế bào được thành lập ở mặt phẳng 

xích đạo của thoi phân bào. Ðĩa tế bào ban đầu được hình thành ở trung tâm của tế bào chất 

và từ từ lan ra cho đến khi chạm vào mặt ngoài của tế bào và cắt tế bào làm hai phần (hình 

1.51).  

 

Hình 1.51: Phân chia tế bào chất 

A.Kỳ sau sớm của tế bào động vật 

B. Kỳ sau sớm của tế bào thực vật 

2.2. Sự giảm phân (sự phân bào giảm nhiễm) 

Trong các tế bào giao tử (trứng và tinh trùng), số lượng nhiễm sắc thể chỉ bằng một nửa 

so với tế bào dinh dưỡng để khi thụ tinh tạo thành hợp tử, số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 

được khôi phục trở lại. Quá trình phân chia làm số lượng nhiễm sắc thể trong giao tử còn một 

nửa gọi là sự giảm phân.  

Quá trình giảm phân gồm hai lần phân chia, kết quả từ một tế bào lưỡng bội (2n) tạo ra 

bốn tế bào đơn bội (n). Lần phân chia thứ nhất có sự giảm số lượng nhiễm sắc thể, lần phân 

chia thứ hai có sự phân ly của các nhiễm sắc tử.  Mỗi lần phân chia đều có 4 giai đoạn: kỳ 

trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Giữa hai lần phân chia không có kỳ trung gian. Trước khi 

tế bào giảm phân cũng có sự tổng hợp ADN và sự nhân đôi của các bào quan.  

2.2.1. Lần phân chia giảm phân thứ nhất (Meiosis I) 

2.2.1.1 Kỳ trƣớc I 

  Là kì diễn ra rất phức tạp được chia làm 5 giai đoạn: 

 + Giai đoạn leptotema: các sợi nhiễm sắc xoắn, co ngắn, đính vào màng nhân. 

 + Giai đoạn Zygonema: có sự kết cặp đôi của các NST kép tương đồng. 

 + Giai đoạn Pachynema: diễn ra sự trao đổi chéo giữa các cặp NST tương đồng dẫn 
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đến sự hoán vị gen giữa các gen alen. 

 + Giai đoạn Diplonema: đặc trưng bởi sự tách rời các NST tương đồng, tuy nhiên 

chúng còn dính nhau ở một vài điểm chéo. 

 + Giai đoạn Diakinesis: NST xoắn lại và cô đặc, dày lên và tách khỏi màng nhân, thoi 

phân bào xuất hiện. 

 Các nhiễm sắc thể từ từ xoắn lại, trở nên dầy và ngắn hơn, bắt màu đậm. Hạch nhân và 

màng nhân từ từ biến mất, thoi phân bào được thành lập. Tuy nhiên, có những khác biệt quan 

trọng giữa kỳ trước I của giảm phân với kỳ trước của nguyên phân.  

Ðiểm khác biệt chủ yếu nhất là các nhiễm sắc tử của mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng 

luôn luôn nằm cạnh nhau và cùng di chuyển. Hai nhiễm sắc tử của mỗi nhiễm sắc thể còn 

được giữ chặt với nhau bởi một cặp trục protein mỏng chạy dọc theo suốt chiều dài nhiễm sắc 

thể. Các trục protein của hai nhiễm sắc thể tương đồng được nối với nhau bằng cầu protein 

chéo tạo thành một cấu trúc gọi là phức hệ tiếp hợp, kết nối 4 nhiễm sắc tử với nhau tạo thành 

tứ tử. Quá trình này gọi là sự tiếp hợp. Lúc này một quá trình quan trọng là sự trao đổi chéo 

bắt đầu. Nhiễm sắc tử của nhiễm sắc thể này sẽ trao đổi một số đoạn với nhiễm sắc tử của 

một nhiễm sắc thể khác trong cặp tương đồng, tạo ra các nhiễm sắc tử lai. Khi phức hệ tiếp 

hợp bị phá vỡ, hai nhiễm sắc tử lai vẫn còn dính nhau tại các điểm gọi là điểm bắt chéo trong 

cặp nhiễm sắc thể tương đồng (hình 1.52). 

 

Hình 1.52: Tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân 

Cuối kỳ trước I phần lớn các nhiễm sắc thể có hai nhiễm sắc tử lai (vì vật liệu di truyền 

đã được trao đổi giữa hai nhiễm sắc tử của hai nhiễm sắc thể tương đồng). Các vi ống xuất 

hiện, tỏa ra từ hai cực tế bào, một số đính vào tâm động (hình 1.53A).  

2.2.2.2 Kỳ giữa I 

 Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng hoạt động như một đơn vị thống nhất, di chuyển và 

tập trung về mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào (hình 1.53B).  

2.2.2.3 Kỳ sau I  

Tâm động của hai nhiễm sắc thể không phân chia, do đó chỉ có sự tách và phân ly về 

hai cực tế bào của hai nhiễm sắc thể. Vì mỗi nhiễm sắc thể có một tâm động gắn với các vi 

ống của một cực nên hai nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương đồng sẽ được kéo về hai cực đối 
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diện (hình 1.53C).  

2.2.2.4. Kỳ cuối I 

 Kỳ cuối I của giảm phân và kỳ cuối của nguyên phân giống nhau, chỉ khác biệt là trong 

giảm phân mỗi nhân mới được thành lập chỉ còn một nửa số nhiễm sắc thể so với nhân ban 

đầu và mỗi nhiễm sắc thể đều có hai nhiễm sắc tử (hình 1.53D).  

Tiếp theo lần phân chia thứ I có một kỳ ngắn tương tự kỳ trung gian giữa hai lần 

nguyên phân nhưng không có sự sao chép vật liệu di truyền và do đó không có sự tạo thành 

các nhiễm sắc tử mới. 

 

                                            Hình 1.53: Giảm phân (Meiosis) thứ nhất  

                                 A. Kỳ trƣớc 1 B. Kỳ giữa 1 C. Kỳ sau 1 D. Kỳ cuối 1 

2.2.2. Lần phân chia giảm phân thứ hai (Meiosis II) 

Có thể tóm tắt như sau: Đây là lần phân chia nguyên nhiễm (số lượng nhiễm sắc thể 

không đổi). Ở kỳ trước II không có hiện tượng tiếp hợp vì tế bào không có các nhiễm sắc thể 

tương đồng, thoi phân bào được thành lập từ các vi ống. Sang kỳ giữa II các nhiễm sắc thể 

tập trung về mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào, các sợi thoi đính vào tâm động. Sau đó 

tâm động phân chia, mỗi nhiễm sắc tử tách thành nhiễm sắc thể. Trong kỳ sau II, mỗi nhiễm 

sắc thể phân ly về hai cực tế bào. Ðến kỳ cuối II, bốn nhân mới được thành lập, mỗi nhân có 

số nhiễm sắc thể đơn bội (hình 1.54).  

 

                                 Hình 1.54. Giảm phân (Meiosis) thứ hai 

                                 A. Kỳ trƣớc 2 B. Kỳ giữa 2 C. Kỳ sau 2 D. Kỳ cuối  
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2.3. Sự hình thành giao tử ở ngƣời 

   2.3.1. Sự phát sinh tinh trùng 

 Các tế bào sinh tinh (tinh nguyên bào) trải qua nhiều lần phân bào nguyên nhiễm. Hai 

lần phân bào sau cùng của quá trình tạo giao tử là giảm phân. 

 Từ khi nam giới đến tuổi dậy thì, một số tinh nguyên bào bước vào giảm phân và hiện 

tượng này xảy ra liên tục ở cá thể từ tuổi dậy thì cho đến khi chết. 

 Sau nhiều lần phân bào, tinh nguyên bào ngừng phân chia, tăng kích thước và được 

gọi là tinh bào 1, tinh bào 1 giảm nhiễm I để tạo tinh bào 2, mỗi tinh bào 2 giảm nhiễm II để 

tạo ra 4 tinh tử đơn bội, các tinh tử này sẽ phát triển thành tinh trùng. 

   2.3.2. Sự phát sinh trứng 

 Các tế bào sinh trứng (noãn nguyên bào) trải qua nhều lần phân bào nguyên nhiễm. 

Hai lần phân bào sau cùng của quá trình tạo trứng (noãn cầu) là giảm phân. 

 Sau nhiều lần phân bào, noãn nguyên bào ngừng phân chia, tăng kích thước để trở 

thành noãn bào 1, noãn bào 1 được hình thành tử giai đoạn phôi muộn (khoảng tháng thứ 5 từ 

sau hợp tử hình thành). Sau giai đoạn thể kép (diptoten) của kì đầu I tế bào bước vào giai 

đoạn mà NST có hình cái chổi lông được gọi là giai đoạn thể lưới (dictyoten). Tế bào bị hãm 

ở giai đoạn này trong nhiều năm. Sau khi được sinh ra, phần lớn noãn bào bị thoái hóa. 

Sau tuổi dậy thì, một số noãn bào bắt đầu phát triển, kết thúc lần phân bào giảm 

nhiễm I và bước vào kỳ xen kẽ và kỳ giữa II và lúc này là lúc trứng có thể rụng để sẵn sang 

đón tinh trùng. Khi quá trình thụ tinh xảy ra thì quá trình giảm nhiễm kết thúc (noãn bào 2 

cho ra noãn cầu và cực cầu 2, cực cầu 1 cho ra 2 cực cầu 2). Ở người mỗi tháng trứng rụng 

một lần, lần đầu xung quanh tuổi 13 và lần sau cùng xung quanh tuổi 50. 

                                                 

                                         Hình 1.55. Phát sinh giao tử ở ngƣời. 
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3. Sự chết tế bào có chƣơng trình (apoptosis)  

 Sự chết tế bào bao gồm chết bệnh và chết tự nhiên. Trường hợp bệnh lý, những tế bào 

không được cung cấp máu có thể bị trương lên, màng tế bào bị nứt, rách và dẫn đến tế bào bị 

vỡ tung ra. Sự chết tế bào như vậy cuối cùng cũng sẽ dưa đến chết mô, đó là sự chết hoại. 

Tuy nhiên trong một số trường hợp khác, những tế bào không bị trương lên mà teo lại. Màng 

tế bào vẫn còn nhưng sần sùi và nhân thường kết đặc lại, tế bào ở dạng này gọi là sự chết tế 

bào có chương trình. 

 Sự chết tế bào có chương trình xảy ra một cách bình thường như là một phần trong 

chương trình hoạt động sống của tế bào.  

 Trong cơ thể bình thường, hai quá trình trái ngược nhau – sự phân chia tế bào và sự 

chết tế bào – điều chỉnh số lượng tế bào của cơ thể. Phân chia tế bào làm tăng số lượng tế 

bào. Sự chết tế bào có chương trình làm giảm số lượng tế bào, đảm bảo duy trì hình thái bình 

thường của cơ thể, của cơ quan.  

3.1. Sự biểu hiện của chết tế bào có chƣơng trình  

 Tương tự như phân bào, sự chết tế bào có chương trình là một quá trình liên tục gồm 

hàng loạt các bước. Đầu tiên “chất thu nhận chết” trên màng tế bào nhận tín hiệu chết là các 

tác nhân kích thích, tín hiệu sinh hóa, bức xạ ion hóa, tia cực tím, tia X. Trong khoảng vài 

giây, các enzim hoạt động ở bên trong tế bào kích thích lẫn nhau và cắt những thành phần của 

tế bào. Những enzim “giết chết” này tham gia hoạt động một cách đồng thời:  

 - Phá hủy khung xương của nhân, làm cho nhân bị xẹp lại, vật chất di truyền trong 

nhân cũng bị kết đặc lại.  

 - Phá hủy những enzim nhân đôi và enzim sửa chữa ADN. 

 - Hoạt hóa những enzim để cắt ADN thành những mãnh nhỏ giống nhau.  

 - Làm tan rã khung xương của tế bào.  

 - Kết dính giũa các tế bào vào với nhau. 

 - Chuyển một số photpholipid từ bên trong màng tế bào ra phía ngoài, lôi cuốn khả 

năng của thực bào.  

 - Tế bào sẽ có biểu hiện: sự teo nhân, kết đặc chromatin, ngừng sửa chữa ADN, dừng 

nhân đôi ADN, enzim cắt ADN hoạt động, tan rã khung xương của tế bào, dính tế bào thành 

một khối, tín hiệu trên bề mặt tế bào cho thực bào. 

 Sự chết tế bào có chương trình có hình thái bên ngoài rất đặc trưng, màng tế bào sần 

sùi và lồi ra. Nhân tế bào bị vỡ, những mảnh ADN được thoát ra, cuối cùng tế bào vỡ ra và 

chết.  

 Về cơ sở phân tử, khi nghiên cứu trên chuột các nhà khoa học đã nhận thấy rằng gen 

p53 cần thiết đối với chết có chương trình xảy ra khi ADN của tế bào bị tổn thương. ADN bị 

tổn thương, nếu không được sửa chữa, p53 được hoạt hóa là nguyên nhân làm cho tế bào bị 

phá hủy. Nếu như gen p53 bị đột biến thì quá trình này không xảy ra, tế bào sẽ không bị phá 

hủy bởi sự chết có chương trình và tế bào sẽ phân chia, tạo thành các tế bào con với ADN bị 
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tổn thương, điều này có thể là một cơ chế dẫn đến sự phát sinh ung thư.  

3.2. Ý nghĩa 

 Chết tế bào có chương trình là một quá trình sinh lý đảm bảo sự sinh trưởng và phát 

triển hài hòa trong thời gian phát triển phôi và bảo vệ cơ thể, thay thế mô ở những cơ thể 

trưởng thành. 

 - Những tế bào mô lát của bộ máy tiêu hóa đã được chương trình hóa chết khoảng 2-3 

ngày sau khi chúng được sinh ra.  

 - Tế bào biểu bì của da cũng chỉ sống khoảng 2-3 tuần và sau đó bong ra hoàn toàn.  

 Sự chết tế bào có chương trình cũng đóng một vai trò quan trọng của hệ thống miễn 

dịch.  

 - Bạch cầu đa nhân trung tín đã được chương trình hóa chết sau 24 giờ sau khi nó 

được tạo thành trong tủy xương.  

 - Bạch cầu lympho cũng bị tự sát hại cùng với tế bào đích trong sự chết có chương 

trình.  

 Trong quá trình phát triển phôi, sự phân bào và sự chết tế bào có chương trình xảy ra 

đồng thời để cho không có mô nào phát triển nhanh quá và không có mô nào phát triển chậm 

quá. Ví dụ: gan của đứa trẻ được duy trì và ổn định về hình thái cho đến khi trưởng thành.  

 Trong giai đoạn đầu của sự phát triển cá thể, sự phân bào và sự chết tế bào có chương 

trình có sự phối hợp với nhau lúc nhanh lúc chậm. Ví dụ: khi phân bào làm lành vết thương 

khi bị rách da, trong khi sự chết tế bào có chương trình thì làm bong tế bào da khi bị rám 

nắng mà các tế bào này có thể trở thành ung thư. 

 

 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Trình bày các hình thức vận động của tế bào. 

2. Trình bày chu kỳ tế bào. 

3. So sánh phân bào nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm. 

4. Trình bày sự hình thành giao tử ở ngƣời. 

5. Thế nào là sự chết tế bào có chƣơng trình? Biểu hiện và ý nghĩa của sự chết tế 

bào có chƣơng trình. 
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CHƢƠNG 2 

SINH HỌC PHÂN TỬ 

BÀI 1 

CẤU TRÚC AXIT NUCLÊIC 

 

 

 

   1. Thực nghiệm chứng minh vật chất di truyền là ADN  

Năm 1914, nhà hóa học Đức R.Feulgen tìm ra phương pháp nhuộm màu đặc hiệu đối 

với ADN và mười năm sau cho thấy ADN của nhân gới hạn trong các nhiễm sắc thể. Mãi đến 

năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền của ADN mới được chứng minh và đến năm 1952 

mới được công nhận sau nhiều tranh cãi. 

       1.1. Hiện tƣợng biến nạp  

Năm 1928 Griffith thí nghiệm trên vi khuẩn Diplococcus pneumoniae. Vi khuẩn này 

gồm 2 dạng: dạng có vỏ polysacarit độc, gây bệnh (S)  và  dạng không có vỏ bọc, lành (R)  

Tiêm vi khuẩn trên vào chuột :  

 + Dòng S sống -> chuột chết 

+ Dòng R hoặc dòng S bị chết do nhiệt -> chuột không nhiễm bệnh. 

+ Dòng R + dòng S bị chết do nhiệt -> chuột chết.  

-> Kết kuận: dạng S đã truyền tính gây bệnh cho dạng R, hiện tượng này gọi là biến nạp.  

Năm 1944, T. Avery, Mc. Leod và Mc.Carti đã tách ADN từ nòi S đưa vào môi 

trường nuôi cấy nòi R -> xuất hiện nòi S-> ADN nòi S đã biến nạp vào nòi R . Kết luận : 

ADN là vật chất di truyền.  

1.2. Các chứng minh trên thực khuẩn thể 

 Năm 1952, Alfred Hershey và Martha Chase nghiên cứu mẫu virus nhiễm vào vi 

khuẩn nuôi trên môi trường có đánh dấu bằng  đồng vị phóng xạ. Virus ký sinh hay còn gọi là 

phage, có cấu tạo vỏ là protein và lõi là ADN.  

Thí nghiệm nhằm chứng minh phage chỉ tiêm ADN vào trong tế bào vi khuẩn và 

ADN có khả năng tái tạo ADN mới. Vì ADN chứa photpho và không có lưu huỳnh còn 

protein thì ngược lại nên có thể phân biệt giữa ADN và protein nhờ các đồng vị phóng xạ P 

và S. 
35

S xâm nhập vào protein và 
32

P  vào ADN của phage  

Sau 1 chu kỳ sinh sản khi cho E. coli phát triển trên môi trường đồng vị phóng xạ 
32

P 

và 
35

S được dùng làm chất đánh dấu đặc thù để phân biệt ADN và protein.  

Kết quả: 
35

S nằm lại ngoài tế bào vi khuẩn với vỏ bọc virus trống rỗng. 
32

P nằm bên 

trong tế bào -> vi khuẩn sinh sản cho thế hệ virus mới.  

Kết luận: vật chất di truyền của virus là ADN chứ không phải protêin. 

1.3. Thí nghiệm với virus gây bệnh khảm thuốc lá 

Virus khảm thuốc lá có cấu trúc vỏ là protein và lõi ARN. Bằng phương pháp hóa học 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 Mô tả đƣợc cấu trúc  phân tử và cấu trúc không gian của axit nuclêic. 
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người ta tách ARN và protein riêng ra, khi đem tiêm protein của vỏ virus vào cây thuốc lá thì 

không thấy sinh bệnh. Như vậy, chỉ ARN là vật liệu di truyền trong trường hợp này. 

Người ta tách ARN và protein riêng của chủng virus khảm thuốc lá và một chủng 

virus khác không gây bệnh. Sau đó trộn ARN của chủng nọ với protein của chủng kia rồi gây 

nhiễm cho cây thuốc lá. Kết quả dạng sinh bệnh thuộc về chủng có ARN. Thí nghiệm này 

củng cố thêm cho kết luận chính ARN là vật liệu mang thông tin di truyền. 

2. Axit nucleic 

Vào năm 1868, ông Friedrich Miescher nhà sinh hóa học Thụy Điển phát hiện trong 

nhân tế bào có một chất không phải protein, gọi là nuclein (“chất nhân” từ chữ nucleus – 

nhân), về sau sau chất này bắt màu với base đậm nên gọi là nucleic acid. 

2.1. Cấu trúc phân tử của ADN 

2.1.1. Cấu trúc hóa học của ADN 

Phân tử ADN gồm những đơn vị gọi là nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit gồm 1 phân tử đường 

5C, 1 nhóm phosphat và 1 base có N. Nguyên tử carbon trong đường của nuclêôtit được đánh 

số 1' đến 5' theo chiều kim đồng hồ từ nguyên tử oxy. Có 4 loại nuclêôtit khác nhau bởi các 

base N. Hai base Adenin và Guanin là các purin, có cấu trúc vòng đôi, còn Timin và Cytosin 

là các pyrimidin có cấu trúc vòng đơn  (hình 2.1).  

 

Hình 2.1: Cấu tạo nuclêôtit của ADN và ARN 

Trên mỗi mạch đơn phân tử ADN các nucleotid được nối với nhau bằng liên kết 

phosphodiester, đó là các phân tử đường nối với nhau bởi các nhóm phosphat liên kết với C3’ 

của đường này và với C5’ của đường kế tiếp thành chuỗi dài, các base N được sắp xếp phía 

ngoài chuỗi (hình 2.2).  
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Hình 2.2: Một nhánh phosphate 

2.1.2. Cấu trúc không gian của ADN- Mô hình của Watson & Crick 

 Năm 1953 J. D. Watson và F. H. C. Crick đã xây dựng một mô hình cấu trúc của phân 

tử ADN. Họ xác định được 0,34nm tương ứng với khoảng cách giữa 2 nuclêôtit kế tiếp nhau 

trong sợi ADN, chu kỳ 2,0nm là chiều rộng của xoắn và chu kỳ 3,4nm là khoảng cách giữa 

các xoắn trong sợi. Vì 3,4nm bằng 10 lần khoảng cách giữa 2 nuclêôtit kế tiếp nhau nên mỗi 

xoắn có 10 cặp nuclêôtit. 

Phân tử ADN thường gồm 2 sợi được nối với nhau bằng liên kết hydro giữa các base 

(cơ cấu bậc thang). Những liên kết này chỉ xảy ra giữa cytosin và guanin hoặc giữa timin và 

adenin. Do vậy, trình tự của các base trên sợi này xác định trình tự bổ sung trên sợi còn lại. 

Cần lưu ý rằng sự phân cực của hai sợi là ngược chiều nhau: một sợi từ 5
’
 đến 3

’
, một sợi từ 

3
’
 đến 5

’
. Phân tử sợi đôi xoắn lại làm thành cấu trúc xoắn kép nhờ các liên kết hydro.  

 

Hình 2.3 Chuỗi xoắn kép ADN của Watson-Crick 
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 Ngày nay người ta đã phát hiện được các dạng ADN khác nhau về chiều xoắn, số cặp 

nuclêôtit trong một vòng xoắn và đường kính chuỗi xoắn. Dạng phổ biến nhất là dạng B theo 

mô hình của Watson và Crick. 

2.1.3. ADN thỏa mãn các yêu cầu đối với chất di truyền 

- ADN là nơi bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền của cơ thể, dựa trên trình tự 

những base có mặt trong sợi ADN. Bộ gen E.coli ước tính có 3000 gen, bộ gen người có 

31780 gen. 

- ADN có khả năng biến tính và hồi tính. Sự biến tính là hiện tượng hai sợi đơn tách rời 

nhau do tác nhân vật lí hay hóa học. Sau đó nếu điều chỉnh nồng độ muối và nhiệt thích hợp 

các sợi đơn lại có thể bắt cặp trở lại theo nguyên tắc bổ sung để hình thành ADN ban đầu, đó 

là hồi tính. 

- ADN có khả năng tái bản. Mỗi sợi đơn chứa đựng thông tin đầy đủ của phân tử ADN, 

có thể phục vụ như một sợi khuôn để tổng hợp nên sợi mới, bổ sung sợi cũ. Kiểu tái bản này 

là kiểu bán bảo tồn. 

- ADN có khả năng tổng hợp ARN (phiên mã). 

- ADN có thể bị đột biến. Sự tái bản có thể có sai sót gây nên những đột biến. Đột biến 

được sao chép trong tất cả những thế hệ tế bào tương lai, hậu quả đột biến phụ thuộc vào nơi 

xảy ra đột biến. 

Kích thước ADN ở Eukaryota hoàn toàn không có mối liên quan gì với mức độ tiến 

hóa của sinh vật, như một số loài thực vật và lưỡng cư có ADN lớn gấp trăm lần so với ADN 

của người. 

2.2. Cấu trúc phân tử của ARN  

Về mặt cấu trúc, ARN cũng được cấu tạo từ các ribônuclêôtit, giống như trong sợi đơn 

của phân tử ADN. Mặc dù ARN và ADN là những hợp chất rất giống nhau, nhưng chúng vẫn 

khác nhau ở 3 điểm quan trọng:  

1) Ðường của ARN là ribose trong khi đường của ADN là deoxyribose.  

2) ARN có Uracil trong khi ADN có Thymin. 

3) ARN thường là sợi đơn trong khi ADN thường là sợi đôi.  

Hiện nay chúng ta đã biết có 2 nhóm ARN chính là: 

 2.2.1. ARN di truyền: mang thông tin di truyền bậc 1 gặp ở đa số virus thực vật, một 

số virus động vật và một số thể thực khuẩn. Loại ARN này có thể ở dạng sợi đơn hoặc kép. 
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 2.2.2. ARN không di truyền: được tổng hợp bởi ADN trong các quá trình phiên mã, 

có 3 loại chính: rARN chiếm 80% tổng lượng ARN tế bào, 10-15% tARN và 5-10% mARN. 

Ngoài ra còn có các ARN nhỏ trong nhân.  

- ARN thông tin (mARN): ARN thông tin được tổng hợp trong nhân tế bào từ khuôn 

mẫu của ADN, làm nhiệm vụ trung gian truyền thông tin di truyền từ ADN trong nhân sang 

protein được tổng hợp tại thể ribô trong tế bào chất. Thành phần ribônuclêôtit trong mARN 

rất biến đổi, từ 150 đến hàng ngàn ribônuclêôtit, thời gian tồn tại trong tế bào rất ngắn.  

- ARN vận chuyển (tARN): M. Hoagland và cộng sự (1957) đã chứng minh rằng mỗi 

acid amin gắn vào một dạng ARN nào đó trước khi đến thể ribô, từ đó gắn thêm các acid 

amin khác để tạo chuỗi polypeptid. Loại ARN có nhiệm vụ chuyển các acid amin đến thể ribô 

được gọi là ARN vận chuyển (tARN). Hoagland và cộng sự cũng đã kết luận rằng mỗi phân 

tử tARN chỉ mang một phân tử acid amin, hoạt hóa nó với năng lượng ATP và chuyên chở nó 

đến thể ribô.  

Sau này các nhà khoa học khác đã cho biết thêm về cấu trúc và chức năng của tARN. 

Hiện nay, người ta biết được rằng có ít nhất một tARN chuyên biệt cho mỗi acid amin. Thí dụ 

acid amin arginin chỉ kết hợp với tARN chuyên vận chuyển arginin. Nhưng tất cả các tARN 

đều có chung vài đặc điểm cấu trúc: có từ 73 - 93 nucleotid, có cấu trúc sợi đơn được gấp lại 

thành nhiều thùy, bên trong có các baz tự bắt cặp nhau, trình tự tận cùng là CCA. Khi 1 acid 

amin gắn vào tARN thì nó luôn luôn gắn vào đầu này (hình 2.4).  

- ARN thể ribô (rARN): Như chúng ta đã biết, mỗi thể ribô gồm hai bán đơn vị lớn và 

nhỏ, mỗi bán đơn vị là một phức hợp của rARN, enzim và protein cấu trúc. Ở nhóm tiền nhân 

và nhóm nhân thật, rARN có cấu trúc đặc sắc là ở một đoạn dài các cặp baz bổ sung xoắn lại 

nhờ các liên kết hydro, tạo ra một hình dạng có nhánh và có vòng.  Mặc dù chức năng của 

cấu trúc  này vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ nó có vai trò quyết định đối với hoạt động của thể ribô 

(hình 2.5).  

 

  Hình 2.5 rARN trong bán đơn vị của thể ribô      Hình 2.4 Cấu trúc của một tARN  
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 - ARN nhỏ trong nhân (Small nuclear ARN): kí hiệu snARN, chứa khoảng 90 – 300 

ribônuclêôtit và một vài loại prtein để tạo thành ribonucleoprotein (snRNP). Phức hợp này 

tham gia vào các quá trình loại bỏ intron và nối các exon với nhau để tạo thành ARN thuần 

thục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Mô tả cấu trúc của ADN. 

2. Mô tả cấu trúc của ARN. 

 

 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       61 
 

BÀI 2 

QUÁ TRÌNH TỰ SAO, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ  

VÀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 

 

 

 

 

1. Quá trình tự sao (tái bản) của ADN   

Sự tự  sao ADN ở nhóm tiền nhân và nhân thật có những điểm giống nhau. Quá trình 

sao chép của ADN là một quá trình phức tạp, bao gồm: liên kết hydro giữa 2 sợi của ADN 

phải bị phá vỡ, hai sợi mở xoắn tách rời nhau, các nucleotid bổ sung bắt cặp với các nucleotid 

trên sợi khuôn, các nucleotid mới phải liên kết hóa trị để thành lập sợi mới. Mỗi bước có sự 

tham gia của 1 loại enzim chuyên biệt, xảy ra một cách nhanh chóng và chính xác.  

1.1. Sự tái bản ở prokaryota gồm 3 giai đoạn 

- Giai đoạn khởi đầu: nơi bắt đầu tại một vị trí đặc biệt gọi là điểm khởi đầu sao chép 

được xác định bởi các protein gắn sợi đơn (protein SSB). Các protein này có chức năng xác 

định vị trí khởi đầu sự tái bản và ngăn cản hai sợi đơn kết hợp lại với nhau (hình 2.6).  

 

Hình 2.6  Sự tái bản nửa gián đoạn trên một chạc. 

ADN helicase gắn với protein SSB để xác định vị trí bắt đầu mở xoắn kép. Sau đó 

helicase được giải phóng khỏi phức hợp và sự mở xoắn tiếp tục tạo rĩa chẽ hai. Tiếp đó ADN 

helicase gắn với ADN primase (topoisomerase) tạo phức hợp primosome (thể khởi đầu). 

Dưới sự mở xoắn của enzim ADN helicase, thể khởi đầu chuyển động trên sợi chậm, khi 

trượt đến đâu thì tổng hơp ARN mồi đến đấy nhờ  enzim ADN primase. Đồng thời quá trình 

mở xoắn, hai phân tử ADN polymerase III giống nhau gắn lên hai sợi đơn. 

- Giai đoạn kéo dài: Tại điểm khởi đầu sao chép, ADN xoắn kép mở ra thành hai sợi 

cách biệt, mỗi sợi có thể dùng làm khuôn cho sợi mới.  

Tại sợi khuôn 3’-5’ tổng hợp theo kiểu liên tục hay sợi nhanh. ADN polymerase III 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

Nhận biết đƣợc các cơ chế tự sao, phiên mã, dịch mã và điều hòa hoạt động của 

gen. 
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trượt đến đâu thì tổng mạch bổ sung đến đó theo chiều 5’-3’. 

Tại sợi khuôn 5’-3’ tổng hợp theo kiểu gián đoạn hay sợi chậm, ADN polymerase III di 

chuyển xúc tác gắn các nucleotit vào đoạn mồi ARN để tổng hợp nên đoạn Okazaki. Mỗi 

đoạn ARN mồi và đoạn Okazaki cách nhau một khoảng đều đặn (100-200 nucleotit ở 

Eukaryota và 1000-2000 nucleotit ở vi khuẩn). 

ADN polymeraza III và các enzim khác xúc tác đưa vào các nucleotid để sợi ADN bổ 

sung phát triển. (hình 2.7) 

 

Hình 2.7 Các Nucleotid đƣợc đƣa vào ADN sao chép 

- Giai đoạn kết thúc: tại sợi chậm, những ARN mồi bị loại bỏ bởi enzim ADN 

polymerase I và lắp lại các nucleotit tự do bổ sung đầy đủ và nối lại nhờ enzim ligase. Quá 

trình này gọi là quá trình khôi phục hoàn thiện sợi ADN. Sợi nhanh gặp tín hiệu kết thúc tổng 

hợp sợi ADN liên tục mới. 

1.2. Sự tái bản ở eukaryota  

Sự tái bản ADN ở tế bào Eukaryota cũng tương tự như ở Prokaryota nhưng có một số 

điểm khác: 

- Do phân tử ADN ở tế bào Eukaryota rất lớn, nên sự sao chép ở tế bào Eukaryota bắt 

đầu cùng một lúc ở nhiều điểm khởi đầu (hình 2.8), trong khi đó ở tế bào Prokaryota chỉ có 

một điểm khởi đầu. 

- Ở tế bào Prokaryota sự sao chép ADN là do ba loại ADN polymeraz đảm nhiệm còn ở 

tế bào Eukaryota sự sao chép ADN là do các loại ADN polymaraz sau đảm nhiệm: 

+ ADN polymeraz α hay ADN primaz có chức năng tổng hợp ARN mồi cho mạch 

chậm. 

+ ADN polymeraz β có chức năng giống ADN polymeraz I ở Prokaryota, nghĩa là tổng 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       63 
 

hợp đi kèm với sửa sai và hoàn chỉnh mạch mới sau khi ARN mồi bị loại bỏ. 

+ ADN polymeraz γ được tìm thấy ở ty thể, chức năng chưa được rõ. 

+ ADN polymeraz δ có chức năng gần với ADN polymeraz III ở Prokaryota. 

+ ADN polymeraz ε mới được phát hiện gần đây, vai trò chưa được rõ. 

- Ngoài các ADN polymeraz kể trên, hệ thống các thành phần tham gia quá trình sao 

chép ADN ở Eukaryota còn có nhiều protein chuyên biệt như: kháng nguyên trong nhân tế 

bào đang phân chia có chức năng hoạt hóa các ADN polymeraz ε và δ, các nhân tố sao chép 

A và C (Replication Factor, RF-A, RF-C) cần cho hoạt động của các ADN polymeraz ε và δ. 

 

 

Hình 2.8 Các điểm khởi đầu sao chép  

Mô hình sao chép ADN ở Eukaryota được đề xuất như sau:  

Trước hết ADN được tháo xoắn nhờ topoisomeraz và nhân tố sao  chép A (RF-A). Trên 

mạch chậm ADN polymeraz α tương tác với nhân tố RF-A tổng hợp ARN mồi dài khoảng 10 

ncleotit. Mồi này được nối dài thêm khoảng 20 nuleotit nhờ ADN polymeraz α kết hợp với 

nhân tố sao chép (RF-C). Lúc đó sự phối hợp kháng nguyên trong nhân tế bào đang phân chia 

chặn ADN polymeraz α lại, giúp cho ADN polymeraz δ gắn vào và tổng hợp đoạn Okazaki. 

ADN polymeraz α được giải phóng sẽ được chuyển lên mạch đối diện và tổng hợp liên tục 

mạch mới. 

1.3. Sự tổng hợp ADN nhờ phiên mã ngƣợc 

 Năm 1970 Baltimore, Temin đã công bố, trong các virus loại ARN tồn tại một loại 

enzim có khả năng tổng hợp ADN dựa trên khuôn ARN, còn gọi là enzim phiên mã ngược. 

Đầu tiên, enzim phiên mã ngược được phát hiện ở virus gây ung thư, sau đó được phát hiện 

cả ở các mô bình thường. Nhờ có phiên mã ngược mà từ phân tử lai ARN-ADN rồi đến ADN 

kép được tạo thành mang thông tin sao từ ARN. 

2. Sự phiên mã 

Vào đầu những năm 40 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã thấy sự tổng hợp protein 

xảy ra hết sức tích cực ở tế bào tụy tạng của động vật có xương sống, lại là nơi có chứa một 
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lượng lớn ARN. Họ cũng thấy rằng ARN chỉ có với một lượng giới hạn trong những tế bào 

không sản xuất protein (trong các tế bào cơ và thận) nên cho rằng có một mối liên hệ chặt chẽ 

giữa sự tổng hợp protein và ARN. Mặt khác, ARN có cả trong tế bào chất cũng như trong 

nhân nhờ các thí nghiệm đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ đã biết ARN được tổng hợp trong 

nhân và được chuyển từ nhân ra tế bào chất. Như vậy ARN là chất liên lạc giữa ADN của 

nhân và thể ribô ở tế bào chất trong sự tổng hợp protein.  

ARN được phiên mã từ ADN nhờ phức hệ enzim ARN polymeraz. Phức hệ này vừa 

liên kết với ADN, vừa mở xoắn. Phức hệ phiên mã di chuyển từ đầu 3’ đến đầu 5’ trên mạch 

gốc của ADN và tổng hợp một sợi đơn có chiều ngược lại (5’ – 3’) trong trường hợp này là 

một sợi gồm các ribonucleotid. Ở nhóm tiền nhân, một loại ARN polymeraz chịu trách nhiệm 

cho sự tổng hợp tất cả các ARN. Ở nhóm nhân thật, ARN polymeraz II chịu trách nhiệm đối 

với sự tổng hợp mARN. Hai loại ARN polymeraz khác tổng hợp tARN và rARN.  

 2.1. Sự phiên mã ở nhóm tiền nhân (prokaryota) 

Gồm 3 giai đoạn 

- Giai đoạn khởi đầu: ARN polymerase gắn với đoạn ADN đặc hiệu nằm trong vùng 

khởi đầu (gen có thể thay đổi từ 20-200 cặp base). Trong vùng khởi đầu có vùng -35 và -10 

(trước điểm phiên mã 35 và 10 cặp base) có các “hộp khởi đầu” tương tự nhau ở vi khuẩn. 

 Khởi đầu phiên mã, ARN polymerase trượt dọc trên phân tử ADN cho tới khi gắn vào 

vùng khởi đầu, đoạn ADN ngắn gần hộp khởi đầu tháo xoắn và một sợi đơn ADN lộ ra làm 

khuôn tổng hợp ARN. Sự phiên mã bắt đầu bằng cách gắn nucleozid triphosphat đầu tiên 

(thường ATP hoặc GTP) vào phức hợp ARN polymerase, nucleozid triphosphat thứ 2 gắn với 

nucleozid triphosphat 1 ở vị trí 3’-OH thông qua gốc phosphat tạo liên kết phosphodiester 

đầu tiên. Các nucleozid triphosphat tiếp theo gắn với nucleozid triphosphat trước nó theo kiểu 

như vậy. 

Trong 2 sợi ADN chỉ có một sợi làm khuôn mẫu tham gia tổng hợp ARN theo nguyên 

tắc bổ sung, khi trình tự đạt đến độ dài khoảng 10 nucleotit thì cấu trúc ARN polymerase thay 

đổi và giai đoạn khởi đầu kết thúc. 

- Giai đoạn kéo dài: khi đã tạo thành phân tử lai ADN- ARN ở đoạn mở đầu, phần lõi 

enzim ARN polymerase gắn thêm một vài protein gọi là nhân tố kéo dài và biến thành phức 

hợp phiên mã hoạt động. Quá trình tổng hợp ARN diễn ra bằng cách trùng hợp các 

ribonucleotit theo chiều 5’ -3’. Kết quả phân tử ARN mới được hình thành. 

- Giai đoạn kết thúc: khi có mặt yếu tố protein đặc hiệu gắn vào ARN thì báo hiệu 

ngừng tổng hợp ARN. Trong một số trường hợp không có protein đặc hiệu sự kết thúc thì 

trên ADN khuôn chứa tín hiệu kết thúc, đó là vùng có tỉ lệ base đặc trưng và ARN 

polymerase dùng lại không xúc tác phiên mã. 

Kết quả, sợi ARN mới được tổng hợp tách khỏi ADN khuôn và hai sợi đơn ADN xoắn 

lại với nhau, phức hợp ezim và protein được giải phóng để thực hiện chu kì mới. Ở 

prokaryota, mARN vừa mới tổng hợp được sử dụng ngay lập tức để tổng hợp protein. 
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Hình 2.9. Mô hình phiên mã ở nhóm tiền nhân và ở bào quan (ty thể) của nhân thật. 

2.2. Sự phiên mã ở nhóm nhân thật (Eukaryota):   

mARN tiền thân được hình thành sau phiên mã vẫn bao gồm các exon và itron. Sự 

phiên mã trong nhân của nhóm nhân thật thì phức tạp hơn. Sự phức tạp đó là mARN ở nhóm 

nhân thật được làm dấu ở cả hai đầu: một đầu gồm mũ 7 methylguanosin được thêm vào ở 

đầu 5
’
, cái

 
mũ này giữ vai trò trong tổng hợp protein và bảo vệ bản sao ARN chống sự phân 

hủy. Trong khi cái đuôi có khoảng 100 - 200 adenin (poly A) ở đầu 3
’
,
  
đuôi này có chức năng 

giúp mARN di chuyển từ nhân ra tế bào chất và bảo vệ mARN trong quá trình dịch mã.  

Quá trình tạo ARN thuần thục từ ARN tiền thân thực chất là quá trình loại bỏ các itron 

và nối các exon nhờ sự xúc tác của thể nối. Thể nối được hình thành từ ARN nhỏ trong nhân 

và protein (snRNP), cắt vị trí nối 5’ rồi nối với nucleotit A gần vị trí nối 3’ để hình thành một 

cái thòng lọng intron. Kết quả các exon trong mARN tiền thân được nối lại với nhau và 

mARN thuần thục được tạo thành. 

 

Hình 2.10.  snRNP tham gia cắt nối ARN phiên mã 
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3. Quá trình sinh tổng hợp protein (dịch mã): 

 Thông tin di truyền chứa đựng trong gen được truyền sang các phân tử ARN thông 

tin. Sau đó thông tin di truyền được truyền đạt từ mARN tới phân tử protein nhờ quá trình 

dịch mã. Quá trình dịch mã ở prokaryota gồm 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn hoạt hóa axit amin: các axit amin trong tế bào chất được hoạt hóa bởi 

enzim aminoacyl – tARN synthetase, enzim này có tính chất đặc hiệu cao với mỗi axit amin 

và tARN. 

- Giai đoạn mở đầu chuỗi polypeptit: ở prokaryota, sự tổng hợp bắt đầu với aa N-

formylmethionin, còn ở Eukaryota là aa methionin bởi mã mở đầu AUG. 

Quá trình mở đầu có sự tham gia của các yếu tố mở đầu là các protein đặc hiệu. Đầu 

tiên đơn vị 30S của ribosom kết hợp yếu tố mở đầu và mARN. Bước tiếp theo f-met-tARN 

gắn ribosom 30S –mARN ở vị trí P của ribosom. Đơn vị 50S gắn với 30S thành ribosom 70S, 

đồng thời yếu tố mở đầu được phóng thích. 

 

  Hình 2.11: Sự hình thành phức hợp khởi đầu và chu kỳ giải mã 

 - Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptit: là quá trình lắp ráp các aa theo một trình tự nhất 

định đã được mã hóa ở mARN tạo thành chuỗi polypeptit đặc hiệu. Mã trên mARN được đọc 

theo hướng từ 5’ đến 3’. Giai đoạn kéo dài có sự tham gia của các yếu tố kéo dài. Giai đoạn 

kéo dài gồm 3 bước: 

 + Gắn aminoacyl-tARN vào vị trí A: aminoacyl – tARN thứ hai được gắn vào vị trí A 

của ribosom, sự định vị tại A còn có sự tham gia của yếu tố kéo dài. 

 + Hình thành liên kết peptid: được xúc tác bởi enzim peptidyl transferase, cầu nối 

peptid –CO-NH- được tạo thành giữa aa mở đầu và aa thứ hai, năng lượng cho phản ứng này 

là do liên kết ester từ quá trình thủy phân nucleozid triphosphat cung cấp. Cả hai aa gắn với 

tARN vị trí A, rồi tARN vị trí P được phóng thích khỏi ribosom. 

 + Chuyển vị: Ribosom di chuyển dọc theo mARN, sang mã mới vào vị trí A, tARN 

mang chuỗi polypeptid sang vị trí P. Vị trí A trống, aminoacyl-tARN mới lại gắn vào A. Quá 

trình kéo dài chuỗi polypeptid cứ tiến hành như vậy cho đến khi mã kết thúc vào vị trí A. 

 + Giai đoạn kết thúc: khi gặp một trong ba mã kết thúc (UAA, UAG hoặc UGA) ở vị 

trí A. Giai đoạn kết thúc còn có sự tham gia của yếu tố kết thúc, enzim peptidyl transferase 

thủy phân liên kết nối chuỗi peptid đầy đủ và tARN ở vị trí P để phóng thích chuỗi peptid. Sự 

dịch mã kết thúc khi mARN tách khỏi ribosom và ribosom tách thành những phân đơn vị 
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nhỏ. 

 

Hình 2.12. Sự chuyển chỗ trong quá trình giải mã 

4. Điều hòa hoạt động của gen: 

4.1. Điều hòa hoạt động gen ở Prokaryote:  

Ở vi khuẩn và phage, hoạt tính đóng mở gen thường được điều khiển qua phiên mã 

tổng hợp các mARN xảy ra khi sản phẩm của gene được cần đến. Cơ chế phân tử cho mỗi mô 

hình điều hòa hoàn toàn khác nhau, nhưng thường theo một trong hai kiểu chính: điều hòa âm 

tính và điều hòa dương tính. 

Trong hệ thống điều hòa âm tính (Hình2.13A) một protein ức chế có mặt trong tế bào, 

ngăn cản sự phiên mã. Trong hệ thống cảm ứng được điều hòa âm tính, protein ức chế hoạt 

động làm ngăn cản phiên mã. Nhân tố cảm ứng kìm hãm chất ức chế, cho phép bắt đầu phiên 

mã. Trong hệ thống ức chế, protein aporepressor gắn với co-repressor tạo ra chất ức chế có 

hoạt tính, làm ngăn cản phiên mã. 

 

 Hình 2.13A. Mô hình điều hòa âm tính (negative regulation) 

Ngược lại trong hệ thống điều hòa dương tính (Hình2.13B), sự tổng hợp mARN xảy 

ra nếu protein điều hòa gắn vào một vùng của gen làm hoạt hóa phiên mã. Những protein này 

được xem là những nhân tố hoạt hóa phiên mã. Điều hòa âm tính và dương tính không loại 

trừ lẫn nhau. Một vài hệ thống là cả điều hòa âm tính và dương tính, sử dụng cả 2 hệ thống 

điều hòa để phản ứng với các điều kiện khác nhau trong tế bào. Điều hòa âm tính là phổ biến 
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cho prokaryote, trong khi điều hòa dương tính lại phổ biến cho eukaryote. 

 

Hình 2.13B. Điều hòa dƣơng tính (positive regulation). 

4.1.2. Mô hình của operon  

Cơ chế điều hòa di truyền của hệ thống lac (lac system) được giải thích bằng mô hình 

operon của Francois Jacob và Jacque Monod (1960) (Hình 2.14). 

Hệ thống sử dụng lactose gồm 2 loại thành phần: gen cấu trúc mã hóa protein cần 

thiết cho sự vận chuyển và chuyển hóa lactose và các yếu tố điều hòa (gen ức chế lacI, 

promotor lac P và operator lacO). 

Sản phẩm gen cấu trúc được mã hóa bởi một phân tử mARN đa cistron 

(polycistronic). Gene Z mã hóa cho enzyme β- galactosidase (thủy phân đường lactose thành 

galactose và glucose), gen Y mã hóa cho enzyme permease (cần cho vận chuyển lactose qua 

màng), gen A mã hóa cho enzyme transacetylase (vai trò chuyển hóa lactose chưa rõ). 

Đột biến promotor (lacP-) làm mất khả năng tổng hợp mARN. Sản phẩm của gen lacI 

là chất ức chế, nó bám vào trình tự các base của ADN cấu tạo operator. Chất ức chế bám vào 

operator, ngăn cản sự khởi đầu phiên mã mARN nhờ ARN polymerase. Chất cảm ứng 

(lactose) kích thích sự sinh tổng hợp mARN bằng cách kết hợp và làm bất hoạt chất ức chế. 

Sự có mặt của chất cảm ứng làm chất ức chế không gắn vào operator, promotor cho phép 

khởi đầu tổng hợp mARN. 

Khi môi trường có lactose, lactose được chuyển vào tế bào nhờ permease. Khi vào 

trong tế bào một số lactose (liên kết β -1,4) được chuyển thành allolactose (liên kết β-1,6) 

nhờ β-galactosidase. Allolactose là chất cảm ứng, nó gắn vào protein kìm hãm, gây biến đổi 

cấu hình tạo phức hợp allolactose-repressor. Phức hợp này mất khả năng gắn vào operator. 

Lúc này operon mở ra, ARN polymerase bắt đầu phiên mã từ gen cấu trúc. 

Khi môi trường không có lactose, protein ức chế có hoạt tính gắn vào operator, làm sự 

phiên mã của tất cả các gen cấu trúc của operon lac bị dừng. 

Sự điều hòa của operon yêu cầu promotor nằm chồng lên một phần hoặc kề sát bên 

promotor của gen cấu trúc, vì nó gắn với chất ức chế ngăn cản phiên mã. 
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Hình 2.14. A Bản đồ của operon lac. 
B. Sơ đồ của operon lac ở trạng thái bị kìm hãm. 

C. Sơ đồ của operon lac ở trạng thái đƣợc kích thích. 

4.1.3. Điều hòa dƣơng tính operon lactose 

Chức năng của β-galactosidase trong chuyển hóa lactose để tạo ra glucose bằng cách 

cắt lactose (một sản phẩm cắt khác là galactose cũng có thể được chuyển thành glucose nhờ 

enzyme của operon galactose). Nếu cả glucose và lactose có mặt trong môi trường sinh 

trưởng, không cần hoạt động của operon lac. Trong môi trường có glucose, enzyme β-

galactosidase không được tạo thành cho đến khi glucose trong môi trường được sử dụng hết. 

Sự có mặt của glucose làm mARN không được tổng hợp, do đó không có sự tổng hợp β-

galactosidase, vì sự thêm vào nhân tố cảm ứng làm bất hoạt chất kìm hãm. Một yếu tố khác 

cần cho sự bắt đầu tổng hợp mARN, hoạt tính của yếu tố này được điều hòa bởi nồng độ 

glucose. 

Glucose có ảnh hưởng ức chế gián tiếp lên sự biểu hiện của operon lac. Những phân 

tử nhỏ adenosine monophosphate vòng (cAMP) phân bố rộng rãi trong mô động vật và trong 

các cơ thể eukaryote đa bào, có vai trò quan trọng làm chất trung gian hoạt động hormone. 
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Chất này cũng có trong tế bào E. coli và nhiều tế bào vi khuẩn khác với chức năng khác nhau. 

cAMP được tổng hợp bởi enzyme adenyl cyclase, và nồng độ của cAMP được điều hòa gián 

tiếp qua trao đổi chất glucose. Khi vi khuẩn sinh trưởng ở môi trường chứa glucose, hàm 

lượng cAMP rất thấp. Trong môi trường chứa glycerol hoặc các nguồn carbon không thể đi 

vào con đường hóa sinh được sử dụng để trao đổi chất glucose (con đường glycolytic) hoặc 

khi vi khuẩn bị đói nguồn năng lượng, nồng độ cAMP cao. Hàm lượng glucose giúp điều hòa 

nồng độ cAMP trong tế bào và cAMP lại điều hòa hoạt tính của operon lac. 

 

                          Hình 2.15. Cấu trúc của cAMP 

E. coli chứa protein nhận cAMP hay CRP (cyclic AMP receptor protein) còn được gọi 

là protein hoạt hóa dị hóa CAP (catabolite activator protein), được mã hóa bởi gen crp. Đột 

biến ở gene crp và gene adenyl cyclase làm ngăn cản sự tổng hợp của mARN lac. Điều này 

cho thấy chức năng của CRP và cAMP cần thiết cho tổng hợp mARN lac. CRP và cAMP gắn 

vào một vị trí khác tạo phức hợp cAMP-CRP được biểu hiện. Phức hợp này là một yếu tố 

điều hòa hoạt hóa ở hệ thống lac. 

  

Hình 2.17. Bốn trạng thái điều hòa của operon lac 

Nhu cầu về cAMP-CRP phụ thuộc vào hệ thống ức chế lac, vì đột biến crp và adenyl 

cyclase không thể tạo mARN lac ngay cả khi có mặt đột biến ở gene điều hòa (lacI-) và gen 
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chỉ huy (lacO-). Sở dĩ như vậy là vì phức hợp cAMP-CRP phải gắn vào trình tự base trên 

ADN ở vùng promotor để xảy ra phiên mã (Hình 2.17). Khác với chất ức chế trong điều hòa 

âm tính, phức hợp cAMP-CRP là chất điều hòa dương tính. Các thí nghiệm ở điều kiện in 

vitro cho thấy: mARN lac được tổng hợp chỉ khi có cAMP vòng và không có chất ức chế. 

Khi vắng mặt phức hợp cAMP-CRP, ARN polymerase chỉ bám lỏng lẽo vào 

promotor. Vì vậy hiếm khi dẫn đến phiên mã vì không có sự tương tác đúng giữa ARN 

polymerase và promotor. Nhưng ARN polymerase được kích thích gắn vào promotor khi 

cAMP-CRP được gắn vào ADN. 

Những kết quả này giải thích chức năng lactose và glucose cùng nhau tham gia điều 

hòa phiên mã operon lac như thế nào. 

4.2. Điều hòa biểu hiện gene ở eukaryote 

4.2.1. Mục đích điều chỉnh sinh tổng hợp protein ở Eukaryota 

Sự điều chỉnh sinh tổng hợp protein ở Eukaryota còn gọi là sự điều chỉnh biểu hiện của 

gen, có nhiều điểm khác Prokaryota cả về tín hiệu cũng như có chế điều chỉnh. 

Mỗi cơ thể Eukaryota đều bắt nguồn từ một tế bào hợp tử, hợp tử trải qua nhiều lần 

phân cắt để tạo nhiều phôi bào, các phôi bào được biệt hóa thành mô và các cơ quan của một 

cơ thể đa bào. 

Tất cả các tế bào Eukaryota của cùng một cơ thể sinh vật đều chứa đựng một bộ gen 

giống nhau, nhưng trong tế bào mỗi mô chỉ có một tỉ lệ nhỏ những gen liên quan được biểu 

hiện để tạo nên những protein đặc hiệu của nó. Ví dụ, hồng cầu tổng hợp Hb, tế bào cơ tổng 

hợp myoglobin, tế bào tuyến tụy tổng hợp insulin,… Ngay trong một loại tế bào tùy theo giai 

đoạn phát triển của cơ thể mà tổng hợp các loại protein khác nhau, ví dụ hồng cầu giai đoạn 

bào thai tổng hợp HbF, giai đoạn trưởng thành tổng hợp HbA. Với cùng một loại protein có 

khi được tổng hợp nhiều, có khi tổng hợp ít, thậm chí không được tổng hợp. Vấn đề này được 

giải thích bởi cơ chế điều chỉnh sự biểu hiện gen. 

Tín hiệu điều chỉnh ở các cơ thể đa bào là các phân tử protein được sản xuất từ những 

tế bào chuyên biệt theo cơ chế thể dịch lưu thông khắp cơ thể, các phân tử này tác động vào 

những nhóm tế bào đích, điều chỉnh biểu hiện các gen liên quan ở các tế bào này thông qua 

sự tương tác đặc hiệu giữa ADN- protein, cùng với ARN polymerase và những protein đặc 

hiệu làm cho các gen liên quan đóng hoặc mở theo đúng chương trình định sẵn. Các phân tử 

điều hòa có bản chất là protein có thể là các yếu tố sinh trưởng, các hormon, các yếu tố đặc 

hiệu mô. 

Điều chỉnh sự biểu hiện gen ở Eukaryota qua nhiều bước từ  ADN mARN tiền thân 

 mARN  protein. 

4.2.2.  Các bƣớc điều chỉnh biểu hiện gen ở Eukaryota 

 Điều chỉnh hoạt động gen ở Eukaryota là một quá trình tương tác đặc hiệu giữa các vị 

trí của vùng khởi đầu của một gen với phức hợp ARN-polymerase, cấc nhân tố phiên mã 

cùng các protein đặc hiệu điều hòa gen. Tùy từng trường hợp mà gen ở trạng thái đóng hay 
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mở, tăng hoặc giảm quá trình phiên mã để tổng hợp nên protein đặc hiệu mô tương ứng với 

số lượng và chất lượng phù hợp theo giai đoạn phát triển cơ thể. 

Một tế bào có thể thay đổi biểu hiện của nó khi đáp ứng với những tín hiệu điều 

chỉnh. Biểu hiện gen ở Eukaryota được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn từ ADN đến mARN 

và protein, gồm các giai đoạn sau: 

- Quá trình phiên mã từ gen thành mARN tiền thân được điều chỉnh bởi yếu tố kiểm 

soát phiên mã, yếu tố này cho phép gen được phiên mã khi nào và được phiên mã như thế 

nào. 

- Từ mARN tiền thân tạo thành mARN thuần thục được điều chỉnh nhờ yếu tố kiểm 

soát quá trình thuần thục hóa ARN. 

- Quá trình vận chuyển mARN thuần thục từ nhân tới tế bào chất nhờ yếu tố kiểm soát 

vận chuyển ARN. 

- Một số phân tử mARN trong tế bào chất được giáng cấp nhờ yếu tố kiểm soát giáng 

cấp. 

- Những mARN trong tế bào chất được dịch mã thành protein bởi các ribosom nhờ 

yếu tố kiểm soát dịch mã. 

- Những phân tử protein được tổng hợp trở thành hoạt hóa hay bất hoạt nhờ yếu tố 

kiểm soát hoạt tính protein. 

Các bất thường trong từng giai đoạn của cơ chế từ ADN  mARN  Protein đều dẫn 

đến bệnh di truyền phân tử. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
 

1. Trình bày diễn biến quá trình tự sao, phiên mã và dịch mã. 

2. Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của gen. 
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BÀI 3 

ĐỘT BIẾN GEN  

 

 

 

1. Khái niệm 

Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền, là đơn vị cơ sở của thông 

tin di truyền. Gen có đặc điểm: có khả năng tự nhân đôi, đảm bảo sự di truyền bền vững, có 

khả năng phiên mã đảm bảo tính đặc trưng của các phân tử protein được tạo thành, có thể bị 

đột biến. 

Đột biến gen là những biến đổi xảy ra bên trong cấu trúc gen. Mỗi đột biến gen dẫn 

đến sự thay đổi trình tự nucleotide tạo ra các allele khác nhau. Đột biến gen có thể xảy ra do 

biến đổi của trình tự nucleotide trong gen. Đột biến gen không phát hiện được khi quan sát tế 

bào học. 

Trong tự nhiên, tất cả các gen đều có đột biến được gọi là đột biến tự nhiên hay ngẫu 

phát (spontaneous mutation). Các đột biến tự nhiên thường xuất hiện rất ít. 

2. Các kiểu đột biến gen 

Đột biến gen  là các biến đổi rất nhỏ trên một đoạn ADN, thường liên quan đến một 

cặp base đơn của ADN hoặc một số ít cặp base kề nhau. Đột biến gen làm thay đổi gen kiểu 

dại (wild-type gene). Thực tế đột biến gen hầu như làm giảm hoặc làm mất chức năng của 

gen hơn là làm tăng cường chức năng của gen. 

Về nguồn gốc, đột biến gen được phân ra làm đột biến ngẫu nhiên (spontaneous) và 

đột biến cảm ứng (induced). 

Đột biến cảm ứng là dạng đột biến xuất hiện với tần số đột biến tăng lên khi xử lý có 

mục đích bằng tác nhân đột biến hoặc tác nhân môi trường đã được biết.  

Đột biến ngẫu nhiên là đột biến xuất hiện khi không có sự xử lý của tác nhân đột biến. 

Đột biến ngẫu nhiên được tính là tỉ lệ cơ sở của đột biến và được dùng để ước chừng nguồn 

biến dị di truyền tự nhiên trong quần thể. Tần số đột biến ngẫu nhiên thấp nằm trong khoảng 

10
-5

 - 10
-8

. 

Tác nhân đột biến được sử dụng phổ biến là nguồn chiếu xạ năng lượng cao (high-

energy radiation) hoặc các hóa chất đặc biệt. 

Có hai dạng đột biến gen chính trong phân tử ADN: 

+ Đột biến thay thế cặp base (base substitution) 

+ Đột biến thêm-bớt cặp base (base insertion - base deletion) 

Các đột biến này có thể phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như ảnh hưởng của 

các tác nhân gây đột biến. 

2.1. Đột biến thay thế cặp base 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Trình bày đƣợc khái niệm, phân loại, hậu quả của đột biến gen.  

- Giải thích đƣợc cơ chế đột biến gen. 
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Kiểu đột biến đơn giản nhất là thay thế một base, trong đó một cặp nucleotide trong 

gen được thay thế bằng một cặp nucleotide khác. 

Ví dụ: A được thay thế bằng G trong sợi ADN. Sự thay thế này tạo ra sự cặp base G-

T. Ở lần sao chép tiếp theo tạo ra cặp G-C trong một phân tử ADN con và cặp A-T ở phân tử 

ADN con kia. 

Tương tự, đột biến thay thế A bằng T trên một sợi, tạo ra sự kết cặp tạm thời T-T. Kết 

quả sao chép tạo ra T-A trên một phân tử ADN con và A-T trên phân tử ADN con kia. Trong 

trường hợp hợp này, cặp base T-A là đột biến và cặp A-T không đột biến. Nếu sợi gốc ADN 

không đột biến có trình tự 5'-GAC-3', trên sợi đột biến có trình tự 5'-GTC-3' và sợi kia không 

đột biến có trình tự 5'-GAC-3'. 

Đột biến thay thế cặp base được chia làm hai loại: 

- Đột biến đồng hoán (transition mutation): Nếu một đột biến mà base pyrimidine 

được thay thế bằng một pyrimidine hay một purine thay bằng một purine. 

Đột biến đồng hoán có thể là: 

T → C hoặc C → T    (Pyrimidine → pyrimidine). 

A → G hoặc G → A   (purine → purine). 

Đột biến đảo hoán (transversion mutation): Đột biến làm thay một pyrimidine thành 

một purine hay một purine được thay thế bằng một pyrimidine. Các đột biến đảo hoán: 

T → A, T → G, C → A hoặc C → G  (Pyrimidine → purine). 

A → T, A → C, G → T hoặc G → C  (Purine → pyrimidine). 

Như vậy có thể có 4 thay thế kiểu đột biến đồng hoán và có đến 8 thay thế kiểu đột 

biến đảo hoán. Nếu các thay thế này xảy ra với ngẫu nhiên xác suất như nhau, sẽ có tỷ lệ đột 

biến: 1 đồng hoán : 2 đảo hoán. Tuy nhiên trong thực tế, đột biến thay thế base có xu hướng 

nghiêng về đột biến đồng hoán, cho nên trong số các đột biến thay thế base tự phát thì tỷ lệ 

xảy ra đột biến là: 2 đồng hoán : 1 đảo hoán. 

2.2. Đột biến thêm hoặc bớt base (base-pair addition/deletion)   

Trường hợp đơn giản nhất của đột biến này là thêm hoặc mất một cặp base đơn. Đôi 

khi đột biến làm thêm hoặc mất đồng thời nhiều cặp base.  

3. Hậu quả của đột biến gen đến cấu trúc và sự biểu hiện của gen 

Đột biến gen xuất hiện trong vùng mã hóa chuỗi polypeptide của gen (a polypetide-

coding part of a gene), chẳng hạn đột biến thay thế base đơn có thể gây nhiều hậu quả, nhưng 

tất cả đều có tác động lên mã di truyền theo 2 hướng: làm thoái hóa mã di truyền hoặc xuất 

hiện mã kết thúc quá trình dịch mã. Có các dạng: 

Đột biến đồng nghĩa (synonymous mutations): đột biến thay đổi một codon mã hóa 

acid amine thành codon mới mã hóa cho cùng acid amin đó. Đột biến đồng nghĩa cũng có thể 

xem là đột biến im lặng (silent mutations). 

Đột biến nhầm nghĩa (missense mutations), đôi khi còn gọi là đột biến không đồng 

nghĩa (nonsynonymous mutations): codon mã hóa cho một acid amin này bị thay đổi thành 
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codon mã hóa cho một acid amin khác. 

Đột biến vô nghĩa (nonsense mutations): codon mã hóa cho một acid amin bị thay đổi 

thành codon kết thúc dịch mã (translation termination/stop codon). 

Mức độ ảnh hưởng của đột biến nhầm nghĩa và vô nghĩa lên chuỗi polypeptide khác 

nhau tùy trường hợp. 

Nếu đột biến nhầm nghĩa thay thế một acid amin này bằng một acid amin khác tương 

tự về mặt hóa học, được xem là đột biến thay thế bảo thủ (conservative substitution). Sự thay 

đổi này hầu như ít ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng protein. Ngược lại, nếu thay thế 

bằng một acid amin khác về phương diện hóa học gọi là nonconservative substitution, hầu hết 

đều gây ra sự thay đổi lớn ở cấu trúc và chức năng protein. 

Đột biến vô nghĩa sẽ dẫn đến sự kết thúc dịch mã sớm. Vì vậy chúng gây ra hậu quả 

tương ứng trên chức năng protein. Nếu đột biến vô nghĩa xảy ra càng ở gần đầu 3' của khung 

đọc mã, kết quả ít ảnh hưởng đến protein. Tuy nhiên nhiều đột biến vô nghĩa ở vùng này vẫn 

tạo ra các sản phẩm hoàn toàn bị mất hoạt tính. 

Bảng 2.1 Đột biến gen ở mức độ phân tử
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Hình 2.17. Hậu quả của đột biến gen.  

Codon 1-4 nằm trong vùng mã hóa của gen. 

Giống với đột biến vô nghĩa, đột biến thêm bớt base gây hậu quả trên trình tự 

polypetide kể từ điểm bị đột biến (Hình 2.17). Trình tự trên mARN được đọc theo từng 

khung gồm ba base (codon) một lúc. Mất hoặc thêm base sẽ làm thay đổi khung đọc trong 

quá trình dịch mã từ điểm bị đột biến cho đến kết thúc theo khung mới. Vì vậy loại đột biến 

này được gọi là đột biến dịch khung (frameshift mutations). Đột biến này tạo ra trình tự acid 

amin kể từ điểm bị đột biến cho đến kết thúc khác với trình tự acid amin gốc. Đột biến dịch 

khung gây ra sự mất hoàn toàn cấu trúc và chức năng của protein bình thường. 

Trường hợp đột biến xảy ra ở trình tự điều hòa và các trình tự không mã hóa khác 

(Hình 2.17). Những phần đó của gene không trực tiếp mã hóa cho protein mà chứa nhiều 

điểm bám ADN chủ yếu cho protein xen vào, đó là những trình tự không nhạy cảm cho sự 

biểu hiện của gen hoặc cho hoạt tính của gen. 

Ở mức độ ADN, những điểm mất đi (docking) gồm những điểm mà ARN polymerase 

và những nhân tố gắn kết của nó bám vào, cũng như những điểm mà protein điều hòa phiên 

mã đặc trưng gắn vào. Ở mức độ ARN, những docking quan trọng thêm vào gồm điểm bám 

của ribosom (ribosome-binding site) trên mARN vi khuẩn, những điểm nối đầu 5' và 3' để 

gắn các exon ở eukaryote và các điểm có vai trò cho điều hòa dịch mã và định vị mARN đến 

vùng đặc biệt trong tế bào. Nhìn chung hậu quả chức năng của bất kì đột biến gen nào ở vùng 

như thế đều phụ thuộc vào việc làm gián đoạn (hoặc tạo ra) một điểm bám. Đột biến làm gián 

đoạn ở những điểm đó có khả năng làm thay đổi phần biểu hiện của gen dựa vào sự thay đổi 
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số lượng sản phẩm được biểu hiện ở một thời điểm nhất định hoặc ở một mô nhất định hay 

bằng sự thay đổi phản ứng với những tín hiệu  của môi trường nhất định. Ngược lại, đột biến 

ở một vài điểm bám có thể hoàn toàn phá hủy một giai đoạn cần cho sự biểu hiện bình 

thường của gene, như điểm bám của mARN polymerase hoặc là nhân tố splicing. Vì vậy nó 

làm bất hoạt sản phẩm của gen hoặc ngăn cản sự hình thành sản phẩm. 

Cần phân biệt giữa những thay đổi xảy ra của một đột biến gen đó là sự thay đổi trình 

tự ADN của gen với sự thay đổi ở mức độ kiểu hình. Nhiều đột biến điểm trong trình tự 

không mã hóa làm ít thay đổi hoặc không thay đổi trên kiểu hình như đột biến giữa điểm bám 

ADN cho protein điều hòa hoặc thay đổi những điểm khác trong gen làm thay đổi chức năng 

của chúng. 

4. Các tác nhân gây đột biến gen 

4.1. Các tác nhân gây đột biến vật lý 

- Phóng xạ ion hóa: các tia phóng xạ α, β, γ hoặc tia X, các chùm tia neutron hoặc 

proton làm bắn các điện tử gây ion hóa và biến đổi ADN. 

- Phóng xạ không ion hóa: tia tử ngoại (UV) hoặc nhiệt làm tăng mức năng lượng của 

nguyên tử. Tia tử ngoại thường tạo dimer thymine gắn hai thymine kề nhau của một mạch. 

4.2. Các tác nhân gây đột biến hóa học 

- Tạo sai hỏng khi sao chép: các chất đồng đẳng của base (bromo-uracil, 2-amino 

purine…) gắn vào sai khi sao chép có chúng. Các chất màu acridine có thể gắn vào giữa các 

base của mạch xoắn kép làm mất hay thêm vào một base. 

- Tác động trực tiếp lên gene khi không có các sao chép có thể gây đột biến điểm hay 

các biến đổi A-T → G-C hoặc G-C → A-T. 

5. Cơ chế phân tử của các đột biến gene 

Khi kiểm tra dãy đột biến được gây tạo bới các tác nhân đột biến khác nhau cho thấy 

mỗi tác nhân đột biến được đặc trưng bởi một đặc tính đột biến khác nhau hay "preference" 

về cả một dạng đột biến nhất định và một điểm đột biến nhất định, được gọi là điểm dễ xảy ra 

đột biến (mutational hot spots). Đặc tính đột biến như thế được chú ý lần đầu tiên ở locus rII 

của bacteriophage T4. 

Tác nhân đột biến hoạt động ít nhất qua ba cơ chế khác nhau: chúng có thể làm thay 

thế một base trong ADN; làm biến đổi một base gây kết cặp nhầm với một base khác; làm sai 

hỏng một base, dẫn đến không thể kết cặp với bất kỳ base nào trong điều kiện bình thường. 

Đột biến thay thế base: một vài hợp chất hóa học tương tự nitrogen base bình thường 

của ADN, đôi khi chúng có thể gắn vào ADN thay cho base bình thường. Những chất như thế 

được gọi là các chất tương đương với base (base analogs). Các chất tương đương này kết cặp 

không như sự kết cặp của các base bình thường. Vì vậy chúng có thể gây ra đột biến do gắn 

vào một nucleotide không đúng trong quá trình sao chép. 
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Hình 2.18. Chứng minh một vài kết cặp nhầm có thể xảy ra  

do kết quả của sự thay đổi một tautomer thành một tautomer khác. 

Để hiểu hoạt động của các chất tương đương base, trước hết cần phải xem xét khuynh 

hướng tự nhiên của các base đối với sự hình thành các dạng khác nhau. Mỗi base trong phân 

tử ADN có thể xuất hiện ở một trong số nhiều dạng được gọi là tautomers, chúng là các đồng 

phân khác nhau ở vị trí nguyên tử và những liên kết giữa các nguyên tử. Dạng keto của mỗi 

base thường có trong ADN (Hình 2.18), trong khi dạng imino và enol của base là hiếm. 

Tautomer imino hoặc enol có thể kết cặp sai với base tạo một kết cặp nhầm (mispair). Khả 

năng kết cặp nhầm như thế gây ra đột biến trong quá trình sao chép được chú ý đầu tiên bởi 

Watson và Crick khi các tác giả này nghiên cứu công thức về mô hình cấu trúc ADN. 

Sự kết cặp nhầm có thể sinh ra ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể sinh ra khi base bị ion 

hóa. Tác nhân gây đột biến 5-bromouracil (5-BrU) là chất tương đương với thymine, có 

brome ở vị trí carbon số 5 thay cho nhóm -CH3 của thymine. Hoạt tính của nó dựa trên quá 

trình inolization và ionization. Ở dạng keto, 5-BrU kết cặp với adenin như trường hợp 

thymine. Tuy nhiên, sự có mặt của nguyên tử bromine làm thay đổi một cách có ý nghĩa sự 

phân bố electron ở vòng base. Vì vậy 5-BrU có thể chuyển sang dạng enol và dạng ion, và nó 

có thể kết cặp với guanine như trường hợp cytosine tạo ra cặp 5-BrU-G. Trong lần nhân đôi 

tiếp theo G kết cặp với C, tạo cặp G-C thay cho cặp A-T. Kết quả gây ra đột biến đồng hoán. 

Tương tự 5-BrU cũng có thể gây ra đột biến đồng hoán A-T thay cho cặp G-C. 

Một hóa chất gây đột biến khác là 2-amino-purine (2-AP), là hóa chất tương đương 

adenine, có thể kết cặp với thymine. Khi bị proton hóa, 2-AP có thể kết cặp nhầm với 

cytosine, có thể gây ra thế hệ sau đột biến đồng hoán G-C thay cho A-T do kết cặp nhầm với 

cytosine trong lần sao chép tiếp theo. 

Thay thế base (base alteration). Một vài tác nhân đột biến không gắn vào ADN, mà lại 

làm biến đổi base gây ra sự kết cặp sai. Tác nhân alkyl được sử dụng phổ biến như là tác 

nhân đột biến, chẳng hạn như ethylmethanesulfonate (EMS) và nitrosoguanidine (NG) gây 

đột biến theo cách này. 

Những tác nhân như thế sẽ thêm nhóm alkyl (nhóm ethyl trong trường hợp EMS và 

nhóm methyl trong trường hợp NG) ở nhiều vị trí trên cả 4 base. Tuy nhiên, đột biến hầu như 

chỉ xảy ra khi nhóm alkyl được thêm vào ở oxy số 6 của guanine tạo ra O-6-alkylguanine. Sự 
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alkyl hóa này dẫn đến sự kết cặp nhầm với thymine (Hình 2.19). Kết quả sinh ra đột biến 

đồng hoán G-C→A-T trong lần sao chép tiếp theo. 

Tác nhân xen vào giữa (intercalating agents) là nhóm tác nhân quan trọng khác gây 

biến đổi ADN. Nhóm của các hợp chất này bao gồm proflavin, acridin cam và một nhóm các 

hợp chất hóa học khác. Các tác nhân này là nhóm các phân tử bắt chước các cặp base và có 

thể xen vào giữa các base nitơ ở lõi chuỗi xoắn kép ADN. Ở vị trí xen vào này chúng gây sự 

thêm vào hoặc mất đi một cặp nucleotide. 

Sai hỏng base, một số lớn tác nhân đột biến gây sai hỏng một hoặc nhiều base. Vì vậy 

không thể kết cặp với base đặc trưng. Kết quả làm cản trở sự sao chép vì ADN polymerase 

không thể tiếp tục quá trình tổng hợp ADN qua những base sai hỏng. Ở E.coli quá trình này 

xảy ra đòi hỏi hoạt tính của hệ thống SOS. Hệ thống này được kích thích như là một phản 

ứng khẩn cấp ngăn cản sự chết tế bào khi ADN bị sai hỏng nặng. 

  

Hình 2.19. Sự kết cặp nhầm chuyên biệt do đột biến cảm ứng alkyl hoá. 

* Cơ chế của đột biến ngẫu nhiên 

Đột biến ngẫu nhiên xảy ra do nhiều nguyên nhân: gồm sai hỏng trong quá trình sao 

chép ADN, các tổn thương ngẫu nhiên, sự chen vào của yếu tố di động. Đột biến ngẫu nhiên 

hiếm nên khó xác định cơ chế cơ bản. Tuy nhiên, một vài hệ thống chọn lọc cho phép thu 

được đột biến ngẫu nhiên và phân tích ở mức độ phân tử. Từ bản chất của những thay đổi 

trình tự có thể suy ra quá trình dẫn đến đột biến ngẫu nhiên. 

Những sai hỏng ngẫu nhiên (spontaneous lesions) đến ADN có thể sinh ra đột biến. 

Hai tổn thương ngẫu nhiên thường xuất hiện nhất: depurine hoá và deamin hoá, trong đó 

depurine hoá phổ biến hơn. 

Depurination do tác dụng của aflatoxin, làm mất một base purine. Ngoài ra, quá trình 

mất purine cũng xảy ra một cách tự nhiên. Một tế bào động vật mất ngẫu nhiên khoảng 

10.000 purine của ADN trong một thế hệ tế bào khoảng 20 giờ ở 37
o
C. Nếu tổn thương này 
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được giữ lại, dẫn đến sai hỏng di truyền đáng kể vì trong quá trình sao chép, vị trí mất purine 

không thể định rõ được loại base nào. Trong những điều kiện nhất định một base có thể chèn 

vào tạo ra đột biến. 

Deamination của cytosine tạo ra uracil. Uracil sẽ kết cặp với adenin trong quá trình 

sao chép, kết quả tạo ra đột biến đồng hoán G-C→ A-T. Deamination 5-methylcytosine tạo ra 

thymine (Hình 2.20). Quá trình sao chép tạo ra đột biến đồng hoán chuyển C thành T. 

  

Hình 2.20. Deamination của Cytosine (a) và 5-methylcytosine. 

Ngoài 2 quá trình gây sai hỏng như trên, sự oxy hóa tạo ra các base bị sai hỏng là 

dạng tổn thương thứ ba. Dạng oxygen hoạt động như gốc superoxid (O
2-

), hydrogen peroxide 

(H2O2) và gốc hydroxyl (-OH) được tạo ra do sản phẩm của quá trình chuyển hóa (aerobic 

metabolism). Các dạng này có thể gây tổn thương oxy hóa đến ADN, kết quả tạo ra đột biến. 

Các sai hỏng trong sao chép ADN cũng là nguồn đột biến khác. 

- Thay thế base: sai hỏng trong sao chép ADN có thể xảy ra khi có một cặp nucleotide 

ghép không chính xác (như A-C) tạo ra trong quá trình tổng hợp ADN dẫn đến sự thay thế 

một base. 

- Đột biến thêm vào và mất base: Một loại sai hỏng sao chép khác dẫn đến thêm vào 

hoặc mất đi một hoặc một số cặp base. Trong trường hợp số base thêm vào hoặc mất đi 

không chia hết cho 3, sẽ tạo ra đột biến dịch khung trong vùng mã hóa protein. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Trình bày khái niệm, phân loại, hậu quả của đột biến gen.  

2. Trình bày cơ chế đột biến gen. 
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BÀI 4.   

KỸ THUẬT DI TRUYỀN 

 

 

Các thành tựu to lớn trong những năm gần đây về lĩnh vực Di truyền học người, đặc 

biệt là thành tựu giải mã bộ gene người đạt được là nhờ sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử 

như tách chiết, phân tích định tính và định lượng nucleic acid; các phương pháp lai phân tử: 

Southern blot, Northern blot, lai tại chỗ (in situ hybridization),... ; các phương pháp xác định 

trình tự nucleic acid; tạo dòng (cloning); xây dựng thư viện bộ gene, thư viện cDNA; phương 

pháp PCR (polymerase chain reaction); ... 

Ngoài các phương pháp trên người ta còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu mô 

phỏng học, phương pháp in và phân tích nếp vân da, phương pháp điều tra dịch tễ học và 

phương pháp di truyền lâm sàng... trong nghiên cứu Di truyền học người.  

1. Kỹ thuật tái tổ hợp 

Kỹ thuật tái tổ hợp ADN còn gọi là tạo dòng phân tử (molecularcloning) thường bao 

gồm các bước sau:  

Li trích ADN có chứa gen cần tạo dòng và plasmid của vi khuẩn đóng vai trò của 

vector. Cả ADN và plasmid được xử lý với cùng một loại enzim giới han. Enzim giới hạn tạo 

ra đầu dính ở plasmid và ADN cần tạo dòng.  

Đoạn ADN cần tạo dòng được trộn với plasmid. Nhờ enzim ligase các bazơ ở đầu 

dính của plasmid sẽ gắn vào với các bazơ bổ sungở đầu dính của đoạn ADN tạo thành 

plasmid tái tổ hợp.  

Plasmid tái tổ hợp được chèn vào tế bào vi khuẩn.  

Sự tạo dòng gen. Vi khuẩn có chứa plasmid tái tổ hợp sẽ sinh sản. Khi vi khuẩn tạo 

thành một dòng tế bào, tất cả các gen của plasmid tái tổ hợp cũng được tạo dòng (H2.21)  

2. Các enzim giới hạn (restriction enzim)  

Dựa vào đặc tính cơ bản của các enzim giới hạn  là khả năng nhận biết và cắt một 

trình tự xác định trên phân tử ADN, người ta chia thành 3 loại:  

Loại 1: khi enzim nhận biết được trình tự, nó sẽ di chuyển trên ADN đến cách đó 

khoảng 1000-5000 nuclêôtid. 

Loại 2: Enzim nhận biết trình tự và cắt ngay vị trí đó.  

Loại 3 : enzim nhận biết được trình tự và cắt ADN ở vị trí cách đó khoảng 20 

nuclêôtid. 

Vì các enzim giới hạn là loại 2 là nhóm duy nhất được dùng trong công nghệ di truyền 

nên kể từ đây từ enzim giới hạn được dùng là các các enzim giới hạn loại 2  

Mỗi  enzim giới hạn có khả năng cắt sợi đôi của ADN tạo thành những trình tự đặc 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Trình bày đƣợc các kĩ thuật di truyền và các ứng dụng trong y học. 
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thù gọi là trình tự nhận biết (recognition sequence). Đặc  trưng quan trọng nhất của các trình 

tự nhận biết là chúng có trình tự nuclêôtid đối xứng (palnidrome), nghĩa là hai mạch của trình 

tự hoàn toàn giống nhau khi chúng được đọc theo chiều 5
/
-3

/
. Mỗi trình tự nhận biết bao gồm 

4 đến 8 nuclêôtid (thường là 4 hay 6). 

 Một số enzim giới hạn như Aln I, Bal I, Hae III cắt hai mạch ADN tại cùng một điểm, 

tạo ra đầu tà ( blunt ends). Sau khi cắt hai đầu tà sẽ không có khả năng tự kết hợp trở lại. Một 

số enzim giới hạn khác như Bam H I , Eco R I … có vị trí cắt lệch nhau trên hai mạch. Các 

đoạn bị cắt có đầu so le (sticky ends) hay còn gọi là đầu dính (cohesive ends). Sau khi cắt, hai 

đầu dính bổ sung có khả năng bắt cặp trở lại. Đặc tính này được sử dụng rất nhiều trong tái tổ 

hợp di truyền in vitro (bảng 2.2)    

Bảng 2.2. Nguồn, trình tự nhận biết và vị trí cắt của một số enzym giới hạn 

 

3. Phƣơng pháp điện di: 

 Các đoạn ADN bị cắt bằng enzim giới hạn có thể được tách ra và xác định chiều dài 

nhờ vào phương pháp điện di ( electrophoresis)  

 Nguyên tắc của phương pháp điện di dựa vào đặc điểm cấu trúc của ADN. Ở độ pH 

trung tính, ADN tích điện âm nên khi chịu tác động của một điện trường chúng sẽ di chuyển 
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về  cực dương của điện trường. Tốc độ di chuyển phụ thuộc vào kích thước của đoạn ADN 

(đoạn có kích thước nhỏ di chuyển nhanh hơn đoạn lớn) điện thế, thành phần của dung dịch 

đệm, nồng độ của gel và nhiệt độ.  

Hai loại gel thường được sử dụng trong nghiên cứu ADN là gel polyacrylamide và gel 

agarose. Việc chọn loại gel cũng như nồng độ các chất tạo thành gel tuỳ thuộc kích thước 

trung bình của các đoạn ADN cần tách. Gel  polyacrylamide thường được dùng để tách các 

gen có kích thước từ 6 cặp đến 1000 cặp nuclêôtid. Gel agarose có thể tách các đoạn ADN có 

chiều dài giữa 70 cặp và 10000 cặp nucleotide.  

 Các đoạn ADN trong gel sẽ hiện hình dưới tia tử ngoại nhờ một hoá chất có tên là 

ethidium bromide. Chất này thường được cho vào gel trước khi đổ và chúng phát ra huỳnh 

quang dưới tác dụng của tia tử ngoại, các đoạn ADN hiện hình dưới dạng những vạch màu đỏ 

cam ( Hình 2.22)  

   

 

Hình 2.21: Sự tạo dòng một gen 

trong một plasmid của vi khuẩn 

 

 

 Hình 2.22. Điện di trên gel agarose 

A. Điện di: gel được đặt trên giá đỡ, cho vào hộp 

điện di có dung dịch đệm.Dung dịch ADN được 

cho vào các giếng. Cho điện trường chạy qua gel. 

B. Gel  sau khi điện di. 

C. Các đoạn ADN hiện hình khi soi dưới đèn tử 

ngoại. 

 4. Các vector chuyển gen  

  Để thu được nhiều bản sao của một gen chuyên biệt, người ta phải tạo dòng ( clone) 
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gen đó. Việc tạo dòng cơ bản là nhằm gắn trình tự ADN cần thu nhận vào một vector. Vector 

cũng là ADN, thường có dạng vòng và có một số đặc tính như sau: 

Vector phải  có điểm khởi đầu sao chép (origin replication) để bảo đảm cho chúng có 

khả năng sao chép độc lập với sự sao chép của bộ gen tế bào chủ.  

Vector phải mang những vị trí nhận biết duy nhất.  

Vector phải có những đặc tính cho phép phát hiện tế bào vi khuẩn có chứa chúng.  

Có nhiều loại vector: plamid, thực khuẩn thể, cosmid, YAC, …. 

5. Sự tạo ADN tái tổ hợp 

 Sau khi được tách ra, các đoạn ADN từ các nguồn khác nhau có thể được nối với nhau 

bằng cách: enzym cắt 2 sợi tại vị trí nhận biết trên mỗi sợi và tạo thành một vùng dính ở mỗi 

đầu. Khi một đầu tự do của sợi này gặp các bazơ bổ sung trên đầu tự do của một sợi khác, hai 

sợi có thể bắt cặp nhau bằng cách tạo liên kết hydro. Mặc dù là những liên kết yếu nhưng 

chúng cũng cho phép liên kết phosphas diester mới được thành lập giữa hai đầu tận cùng của 

hai sợi nhờ có sự xúc tác của enzim ligase (H 2.23)

 

 

    Hình 2.23. Sự tạo ADN tái tổ hợp 

6. Chèn ADN tái tổ hợp vào tế bào chủ  

   Các vector plasmid phải được đưa vào E.coli nhờ sự biến nạp. Tế bào vi khuẩn được 

ủ với CaCl2 làm cho lớp màng ngoài trở nên thấm, sau đó chúng được trộn với plasmid tái tổ 

hợp. Khi vi khuẩn biến nạp đã tăng trưởng và phân cắt, plasmid tái tổ hợp được sao chép nhờ 

các enzim có trong bộ gen của plasmid bình thường. Các tộc đoàn có chứa hàng ngàn tế bào 

vi khuẩn được tạo ra và có thể quan sát được trên đĩa nuôi cấy. Các tế bào của mỗi tộc đoàn 

là một dòng tế bào đồng nhất về mặt di truyền, mỗi tế bào được tạo ra từ một tế bào ban đầu 

và có chứa một bản sao của plasmid tái tổ hợp. Bằng cách phân lập và tiếp tục cho dòng này 
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tăng trưởng, nhiều bản sao giống nhau của bộ gen plasmid tái tổ hợp sẽ được tạo ra  

 Nếu các vector tạo dòng là ADN của thực khuẩn, ADN sẽ được nối vào ADN của 

thực khuẩn. Khi ADN tái tổ hợp của thực khuẩn nhiễm vào tế bào vi khuẩn, chúng sẽ sao 

chép tạo ra nhiều bản sao giống nhau của ADN tái tổ hợp. Cuối cùng tế bào vật chủ vỡ ra, 

phóng thích các thực khuẩn mới có các ADN được chèn vào. Sự nhân lên của thực khuẩn và 

sự chết của vi khuẩn tạo nên một vết tan (plaque) một vùng thấy rõ trên đĩa nuôi cấy. Mỗi vết 

tan có chứa một dòng thực khuẩn được tạo ra từ một virus ban đầu và có chứa các bản sao 

giống nhau của bộ gen tái tổ hợp. Như vậy, một dòng thực khuẩn có thể được cách li và được 

nhân lên.  

7. Phƣơng pháp PCR 

 Do Karl Mullis và cộng sự phát minh năm 1985, PCR (Polymerasechain reaction) là 

một phương pháp để tạo ra nhiều bản sao của một đoạn ADN chuyên biệt. Phương pháp này 

được tiến hành hoàn toàn trong ống nghiệm (in vitro) và nhanh hơn rất nhiều so với việc tạo 

dòng gen bằng plasmid hoặc bằng  ADN của thực khuẩn, hàng tỉ bản sao của một đoạn ADN 

có thể được tạo ra chỉ trong vài giờ trong khi phải mất hàng tuần để tạo dòng một đoạn ADN 

bằng phương pháp tái tổ hợp ADN và sao chép trong tế bào vật chủ  

 Nguyên liệu dùng cho PCR : 

- ADN sợi đôi, 4 loại nuclêôtid, các mồi (Primer)  

- Taq polymerase là một loại ADN polymerase có khả năng chịu nhiệt cao ly trích từ 

vi khuẩn Thermus aquaticus sống ở các suối nước nóng  

Phản ứng PCR là một chuỗi phản ứng gồm nhiều chu kỳ nối tiếp nhau. Mỗi chu kỳ 

gồm 3 bước : 

- Bước 1 (Giai đoạn biến tính-denaturation): Trong một dung dịch gồm các thành 

phần cần thiết cho sự sao chép, phân tử ADN được biến tính bằng cách đun nóng ở nhiệt độ 

từ 94-95 độ trong vòng 30 giây đến 1phút, làm cho hai mạch đơn của ADN tách ra.  

- Bước 2 (Giai đoạn lai- hybridization) : Nhiệt độ được hạ thấp xuống từ 40 – 70 độ 

và kéo dài từ 30 giây đến 1 phút, cho phép các mồi bắt cặp với 2 sợi khuôn.  

-Bước 3 (Giai đoạn tổng hợp còn gọi là giai đoạn kéo dài sợi-elongation): nhiệt độ 

được tăng lên 72 độ giúp cho các nuclêôtid gắn vào đoạn mồi và hai sợi bổ sung từ từ dài ra 

nhờ tác dụng của Taq polymerase . Thời gian phản ứng tuỳ thuộc độ dài của trình tự ADN 

cần khuếch đại. 

Mỗi chu kỳ gồm 3 bước trên được lặp đi lặp lại nhiều lần và mỗi lần làm tăng gấp đôi 

lượng mẫu của lần trước ( H 2.24) 

PCR có hai thuận lợi là chỉ cần một lượng nhỏ ADN để khởi đầu phản ứng và nó xảy 

ra rất nhanh, chỉ cần một vài giờ.  

PCR là cơ sở cho nhiều quá trình chuẩn đoán, đặc biệt là trong khoa học hình sự, để 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       86 
 

nhận dạng ADN trong vết máu, trong tinh dịch, thậm chí là trong một sợi tóc còn xót lại tại 

hiện trường của một vụ án. PCR còn được dùng để nhân các trình tự ADN từ các vết ADN 

trong các hoá thạch của các sinh vật tuyệt chủng.  

    

             Hình 2.24. phản ứng PCR 

8. Các ứng dụng của kỹ thuật di truyền trong y học 

 Kỹ thuật sinh học hiện đại đã có những đóng góp to lớn trong y học. Nhiều thành tựu 

đã đạt được trong việc chẩn đoán các rối loạn di truyền và những bệnh khác ở người, trong 

các ứng dụng bước đầu của liệu pháp gen và trong việc điều chế các dược phẩm. 

8.1 Trong chẩn đoán bệnh  

 Một trang mới trong việc chẩn đoán các bệnh nhiễm  trùng đã được mở ra nhờ kỹ 

thuật ADN, đặc biệt là trong việc sử dụng PCR và ADN đánh dấu để dò tìm dấu vết của 

những bệnh khó phát hiện. 

 Thí dụ: khi trình tự các base của ADN ở HIV được phát hiện, người ta có thể dùng 

PCR để nhân các trình tự này lên và nhờ đó có thể phát hiện được ADN của HIV trong máu 
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và các mẫu mô. Đây cũng là cách tốt nhất để tìm ra các bệnh nhiễm trùng khó phát hiện. 

 Việc sử dụng kỹ thuật ADN để chẩn đoán các bệnh di truyền còn tiến triển nhanh hơn. 

Hiện nay đã có hơn 200 rối loạn di truyền được chẩn đoán bằng kỹ thuật ADN. Nó cho phép 

phát hiện các bệnh di truyền trong cơ thể trước khi phát bệnh, thậm chí trước khi sinh. Nó 

cũng cho phép phát hiện các allele lặn có hại khi chúng chưa biểu hiện ra kiểu hình.  

8.2 Trong liệu pháp gen ở ngƣời  

 Kỹ thuật di truyền có khả năng để sửa  chữa một số rối loạn di truyền ở người. Đối 

với những rối loạn gây ra do sự thiếu một allele, về lý thuyết có thể thay thế hoặc bổ sung 

allele bị thiếu bằng một allele bình thường nhờ kỹ thuật tái tổ hợp ADN. Allele mới có thể 

được chèn vào trong tế bào dinh dưỡng, tế bào sinh giao tử hoặc tế bào phôi của người. 

 Thí dụ năm 1994 giới y học đã ghi nhận một trường hợp thành công trong việc điều 

trị các bệnh nhân u xơ bằng cách dùng một chất có chứa một vector nhỏ vào mũi để chuyển 

một allele bình thường của một gen u xơ vào tế bào phổi.  

 Liệu pháp gen đặc biệt phù hợp cho việc chữa trị các bệnh khuyết enzyme khi thêm 

vào một allele bình thường để có thể tổng hợp allele bị thiếu. Trong trường hợp này allele 

bình thường phải được đưa vào các tế bào dinh dưỡng có khả năng sinh sản của người bệnh 

để chúng có thể được sao chép và sản phẩm prôtêin của chúng có thể điều chỉnh các rối loạn. 

 Một trường hợp thành công nhất trong liệu pháp gen ở người là việc điều trị bệnh 

thiếu enzyme  Adenosine deaminase (ADA) trong hệ miễn dịch. Đầu tiên tế bào tuỷ 

xươngcủa người bệnh được trích ra và nuôi cấy trong ống nghiệm cùng với vector có allele 

ADA bình thường của retrovirus không độc. Retrovirus tái tổ hợp nhiễm vào tế bào và chèn 

allele ADA bình thường vào trong bộ gen của tế bào tuỷ xương cùng với ADN của retrovirus. 

Sau đó các tế bào nuôi cấy được tiêm trở lại vào tuỷ xương của người bệnh. Các tế bào này sẽ 

được nhân lên trong tuỷ xương và tạo ra các tế bào có ADA cho hệ miễn dịch.  

8.3 Trong việc điều chế các dƣợc phẩm  

 Kỹ thuật di truyền cũng được sử dụng để điều chế các dược phẩm. Một trong những 

ứng dụng thực tế của việc ghép gen là việc sản xuất các hormone và các protein động vật 

trong vi khuẩn như: hormone Insulin, hormone tăng trưởng ( GH), các phân tử Protein có khả 

năng kháng ung thư (các interferon)  

 Thí dụ, năm 1989 người ta đã dùng phương pháp tái tổ hợp ADN để sản xuất một loại 

hormone quan trọng ở người là erythropoietin (EPO). Bình  thường protein này được thận sản 

xuất để kích thích sự sinh sản của các tế bào máu ở tỷ xương. Ngày nay kỹ thuật sinh học đã 

cung cấp một nguồn EPO nhân tạo để điều trị bệnh thiếu máu (anemia) do nhiều nguyên nhân 

khác nhau, kể cả trường hợp thận bị tổn thương.  

 

CHƢƠNG 3 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
 

1.Trình bày các kĩ thuật di truyền và ứng dụng trong  y học 
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SINH HỌC PHÁT TRIỂN 

BÀI 1 

CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN PHỔ BIẾN CỦA SINH VẬT 

 

 

 

Sinh sản là phương thức của mỗi loài sinh vật để tồn tại và phát triển, tạo ra các cá thể 

mới cho loài để bổ sung và thay thế những cá thể bị chết do già cỗi hoặc do các nguyên nhân 

khác. Có hai hình thức sinh sản chính là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 

1. Sinh sản vô tính 

Sinh sản vô tính (asexual reproduction) là sự tạo thành cá thể con mà bộ gen của 

chúng chỉ thừa hưởng từ một cá thể bố hoặc mẹ, không có sự phối hợp giữa tinh trùng và 

trứng. Sự sinh sản vô tính hoàn toàn dựa trên sự phân bào nguyên phân. 

Nhiều động vật không xương sống có thể sinh sản vô tính bằng cách phân đôi 

(fission), một cá thể ban đầu phân chia thành hai hoặc nhiều cá thể có kích thước gần bằng 

nhau, chẳng hạn như ở trùng roi, trùng đế giày (Hình 3.1A). Một số khác như thủy tức nước 

ngọt sinh sản bằng cách nảy chồi (budding) tạo ra các cá thể con. Các cá thể con có thể tách 

khỏi bố mẹ hoặc vẫn còn dính với cá thể ban đầu, tạo thành tộc đoàn. (Hình 3.1B). 

Một loại sinh sản vô tính khác là sự phân mảnh (fragmentation): cơ thể phân cắt thành 

nhiều mảnh, mỗi phần phát triển thành một cơ thể mới. Ở những động vật sinh sản theo cách 

nầy, sự phân mảnh phải được hoàn tất nhờ sự tái sinh (regeneration) tức là sự phát triển trở lại 

những phần đã bị mất của cơ thể. Sự sinh sản bằng cách phân mảnh và tái sinh xảy ra ở các 

hải miên, ruột khoang, giun đốt... Nhiều động vật có thể thay thế một bộ phận bị mất bằng 

cách tái sinh nhưng đó không phải là sự sinh sản vì không tạo ra cá thể mới. 

2. Sinh sản hữu tính 

Sinh sản hữu tính (sexual reproduction) là sự tạo thành cá thể con do sự phối hợp giữa 

hai giao tử đơn bội (tinh trùng và trứng) để tạo thành một hợp tử lưỡng bội. Các giao tử được 

thành lập bằng cách giảm phân và sinh sản hữu tính thường bao gồm hai cá thể bố và mẹ, cả 

hai cùng góp phần vào bộ gen của cá thể con. 

Sinh sản hữu tính bao gồm sự trao đổi vật liệu di truyền giữa hai cá thể. Có nhiều 

dạng sinh sản hữu tính. Các dạng chính được tìm thấy ở động vật là: 

2.1 Sự tiếp hợp 

 Sự tiếp hợp (conjugation) xảy ra khi hai cá thể hòa hợp và trao đổi vật liệu di truyền. 

Các nguyên sinh động vật như trùng đế giày có thể sinh sản vô tính bằng cách phân cắt hoặc 

sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp (Hình 3.1C). 

2.2 Lƣỡng tính sinh 

Lưỡng tính sinh (hermaphroditism): hầu hết các động vật thường biểu hiện thành hai 

giới đực và cái riêng biệt, nhưng trong một số trường hợp cả hai giới tính được tìm thấy trên 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Trình bày đƣợc các hình thức sinh sản phổ biến của sinh vật. 
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cùng một cơ thể. Những sinh vật này được gọi là sinh vật lưỡng tính. Lưỡng tính sinh phổ 

biến ở các động vật không xương sống như hải miên, giun đất (Hình 3.1D). Vì giao tử đực và 

cái được tạo ra vào những thời điểm khác nhau nên sự tự thụ tinh không xảy ra mà những loài 

này vẫn thụ tinh chéo. 

  

 

A 
 

B 

 

C 

 

 

D 

Hình 3.1. Một số hình thức sinh sản ở động vật 

A. Sự phân đôi ở trùng đế giày; B. Nảy chồi ở thủy tức; 

C. Sự tiếp hợp ở trùng đế giày; D. Giao phối ở Trùng đất. 

Trong hình thức sinh sản hữu tính loài được chia thành hai giới đực và cái riêng biệt. 

Con đực sinh ra tinh trùng nhỏ, di động. Con cái sinh ra trứng lớn, không di động. Tinh trùng 

lội đến trứng và sự thụ tinh xảy ra, nhân của tinh trùng và nhân của trứng hợp nhất thành hợp 

tử lưỡng bội. Có hai cách cơ bản để trứng và tinh trùng gặp nhau là: 

Sự thụ tinh ngoài (external fertilization) là trường hợp cả hai loại giao tử được phóng 

thích vào môi trường xung quanh và tinh trùng sẽ lội hoặc được dòng nước mang đến trứng. 

Sự thụ tinh ngoài chỉ có ở những động vật sống trong môi trường nước: hầu hết động vật 

không xương sống thủy sinh, cá, lưỡng thê. Những động vật thụ tinh ngoài thường phải 

phóng thích cùng một lúc một lượng giao tử rất lớn. 

Sự thụ tinh trong (internal fertilization) là trường hợp trứng được giữ lại trong ống 

sinh dục của con cái cho đến khi chúng được thụ tinh bởi tinh trùng do con đực đưa vào. Hầu 

hết các động vật ở cạn đều thụ tinh trong, tinh trùng được đưa trực tiếp vào ống sinh dục của 

con cái.  
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Sự thụ tinh trong thuận lợi hơn thụ tinh ngoài vì tinh trùng tập trung và được bảo vệ 

bên trong cơ thể con cái và các giao tử rất gần nhau nên sự thụ tinh dễ xảy ra. Ðồng thời do 

thụ tinh trong ít hao phí tế bào trứng hơn thụ tinh ngoài nên mỗi mùa sinh sản chỉ có một ít 

trứng được phóng thích. Một khi đã thụ tinh, trứng được bao bởi một lớp vỏ bảo vệ và được 

con cái đẻ ra ngoài cơ thể hoặc được giữa lại trong cơ thể cái cho đến khi giai đoạn phôi kết 

thúc. 

Lưỡng thê tiến hóa từ cá và chúng thường thụ tinh ngoài. Vì vậy chúng phải trở về 

môi trường nước hoặc một nơi rất ẩm để đẻ trứng. Bò sát tiến hóa từ lưỡng thê cổ, là những 

động vật có xương sống đầu tiên không phụ thuộc vào môi trường nước trong sinh sản. Trứng 

được thụ tinh trong và được bao trong một lớp màng và vỏ bảo vệ. Chim tiến hóa từ một 

nhóm bò sát cổ, chúng cũng thụ tinh trong và đẻ trứng có vỏ. Thú tiến hóa từ một nhóm bò 

sát cổ khác. Trứng được thụ tinh trong và ở lại trong ống sinh dục cái cho đến khi sự phát 

triển phôi hoàn tất. Một đặc điểm rất quan trọng ở bò sát là trứng có màng ối (amniotic egg). 

Trứng này có màng và vỏ bảo vệ, có thể được đẻ trong đất. Trứng có màng ối của các động 

vật có xương sống ở cạn như bò sát và chim có 4 lớp màng: màng ối, túi niệu, túi noãn hoàng, 

màng đệm và ngoài cùng là lớp vỏ. 

Màng ối (amniotic) bao bọc một buồng có đầy dịch, chứa phôi giúp cho phôi tiếp tục 

phát triển trong môi trường nước mặc dù trứng được đẻ trên cạn. Túi niệu (allantois) là nơi 

tiếp nhận các chất thải của phôi đang phát triển. Các mạch máu của chúng nằm gần vỏ giữ 

chức năng trao đổi khí. Túi noãn hoàng (yolk sac) chứa noãn hoàng là nguồn thức ăn cho 

phôi. Màng đệm (chorion) là lớp màng ngoài cùng bao quanh phôi và các màng khác (Hình 

3.2). 

 

Hình 3.2. Một phôi đang phát triển trong trứng 

Giống như bò sát và chim, thú cũng thụ tinh trong, phôi cũng có 4 lớp màng nhưng 

không có vỏ và không được đẻ ra. Phôi non và các màng của chúng được giữ lại trong một 

buồng đặc biệt của ống sinh dục cái. Ở đây sự phát triển phôi được hoàn tất và cá thể con 

được đẻ ra. 

2.3 Trinh sản (parthenogenesis), còn gọi là đơn tính sinh 

Là một dạng biến đổi của sinh sản hữu tính  trong đó một trứng không thụ tinh tự phát 

triển thành một cá thể mới. Đơn tính sinh khác với sinh sản vô tính vì trứng vẫn được hình 

thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh dục. 
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Trinh sản rất phổ biến ở ong, kiến và một số côn trùng khác. Chẳng hạn như ở ong 

mật, ong chúa chỉ giao phối một lần trong suốt đời sống. Tinh trùng được trử trong một túi có 

một van cơ nhỏ ở ống sinh dục. Khi ong chúa đẻ trứng, van có thể được mở ra hoặc đóng lại. 

Nếu van mở ra, trứng sẽ được thụ tinh và nở thành ong cái (ong chúa hoặc ong thợ). Nếu van 

bị đóng lại và trứng không thụ tinh, chúng sẽ nở thành ong đực do sự trinh sản. 

Ở người đã gặp trường hợp trứng không thụ tinh mà phân chia thành nhiều phôi bào. 

Buồng trứng có thể có các u nang, bên trong chứa một số bộ phận của cơ thể phát triển không 

đầy đủ và sắp xếp lộn xôn như tóc, răng, tay, mắt, chân…những u này gọi là u quái. Người ta 

cho rằng nang đó sinh ra bởi sự phát triển bất thường của trứng không thụ tinh. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 2 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

 1. Trình bày các hình thức sinh sản của sinh vật. 
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CƠ THỂ ĐỘNG VẬT 

 

 

 

 

 

1. Định nghĩa 

Quá trình phát triển của mỗi sinh vật là quá trình từ khi sinh ra mầm mống của cơ thể 

mới, phát triển qua các giai đoạn cho tới khi già và chết của cá thể. 

Ở động vật có xương sống, quá trình phát triển cá thể qua hình thức sinh sản hữu tính 

gồm một số giai đoạn chính như sau: 

Giai đoạn tạo giao tử.  

Giai đoạn tạo hợp tử. 

Giai đoạn phôi thai.  

Giai đoạn sinh trưởng. 

Giai đoạn trưởng thành. 

Giai đoạn già lão. 

Giai đoạn tử vong. 

1. Các giai đoạn phát triển cá thể 

2.1.Giai đoạn tạo giao tử - Các tế bào sinh dục 

Ở động vật, tế bào sinh dục đực là tinh trùng do các tế bào sinh tinh tại tinh hoàn giảm 

phân tạo thành.Tế bào sinh dục cái là trứng do các tế bào sinh trứng ở buồng trứng tạo thành. 

Quá trình giảm phân xem chương 1. 

2.1.1. Tinh trùng 

Giao tử đực ở các động vật tiến hóa cao là tinh trùng có cấu tạo phân hóa thành các 

phần để thực hiện các chức năng khác nhau trong quá trình thụ tinh (hình 3.3). 

Cấu tạo tinh trùng gồm các phần sau: 

Phần đầu: chứa một nhân lớn chiếm hầu hết thể tích của đầu, bao quanh một lớp tế 

bào chất rất mỏng và không có bào quan. Phía trước là thể đầu có chức năng làm dung giải 

màng ngoài của trứng khi thụ tinh và một số chất khác giúp cho việc tiếp xúc với màng sinh 

chất của trứng và tham gia các chức năng hoạt hóa. 

 Cổ: là phần nối giữa đầu và đuôi. Phía đầu có chứa trung thể. Trung thể có vai trò quan 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Mô tả đƣợc cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng. 

- Xác định đƣợc các giai đoạn của quá trình phát triển cá thể động vật. 

- Trình bày ảnh hƣởng của các nhân tố lên sự phát triển phôi và một số 

thực nghiệm về phôi.  
- 
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trọng trong sự phân chia của hợp tử. 

Phần giữa: là phần tiếp sau cổ, gồm có sợi trục và tế bào chất xung quanh, bên trong có 

nhiều ti thể, tham gia vào hoạt động chuyển hóa, cung cấp năng lượng cho vận động của tinh 

trùng.  

Phần đuôi: là phần dài nhất của tinh trùng, giữa đuôi có một sợi trục do nguyên sinh chất 

đặc lại chạy dọc suốt chiều dài của đuôi, ngoài có vỏ bao bọc giúp cho tinh trùng cử động dễ 

dàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Cấu tạo tinh trùng. 

2.1.2.Trứng 

Trứng là tế bào hình tròn hoặc bầu dục, không có khả năng di động, kích thước lớn hơn 

tinh trùng rất nhiều. Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng dự trữ để cung cấp cho sự phát triển 

phôi sau này được gọi là noãn hoàng. 

Tùy theo lượng noãn hoàng và sự phân bố noãn hoàng trong trứng, người ta chia ra các 

loại trứng (hình 3.4):  

Trứng đẳng hoàng: noãn hoàng ít và phân bố đều trong tế bào chất của trứng, nhân nằm ở 

trung tâm như trứng cầu gai, cá lưỡng tiêm. 

Trứng đoạn hoàng: noãn hoàng tập trung rõ rệt ở cực dưới gọi là cực dinh dưỡng, phần 

lớn tế bào  chất và nhân nằm ở cực trên gọi là cực sinh vật. Có 2 loại: trứng đoạn hoàng có 

lượng noãn hoàng trung bình như trứng các loài lưỡng cư và trứng đoạn hoàng có lượng noãn 

hoàng nhiều như trứng các loài bò sát, chim. 

Trứng trung hoàng: Noãn hoàng tương đối ít và phần lớn tập trung ở trung tâm của trứng 

xung quanh nhân như trứng côn trùng.  

Trứng vô hoàng: Trứng không có noãn hoàng  như trứng động vật có vú. 
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Hình 3.4. Sơ đồ cấu tạo trứng động vật. 

A.Trứng đẳng hoàng. B.Trứng đoạn hoàng.lượng noãn hoàng trung bình. 

C.Trứng đoạn hoàng lượng noãn hoàng nhiều. D.Trứng trung hoàng .  E. Trứng vô hoàng. 

1.Màng tế bào, 2.tế bào chất,  3.noãn hoàng,  4.nhân,  5.cực sinh vật, 6.cực dinh dưỡng  

7.đĩa phôi (cực sinh vật),  8. lòng đỏ, 9.Albumin, 10. dây treo,11. vỏ ,  12.cực cầu 1. 

2.2.Giai đoạn tạo hợp tử- sự thụ tinh 

Thụ tinh là quá trình giao tử đực (tinh trùng) kết hợp với giao tử cái (trứng) tạo thành hợp 

tử (hình 3.5).  

Về bản chất: sự thụ tinh gồm quá trình kết hợp hai bộ nhân đơn  bội của 2 giao tử đực và 

cái, khôi phục thành  một bộ nhân lưỡng bội  của một tế bào hợp tử duy nhất khởi nguồn phát 

triển thành cơ thể mới .  

Về nguyên tắc: để phát triển thành một cơ thể mới, không nhất thiết phải có sự thụ tinh, 

nhưng thụ tinh là phương thức phổ biến ở các sinh vật bậc cao, cần thiết cho sự tiến hóa để 

tạo ra các tổ hợp di truyền đa dạng.  

Dù thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong thì tinh trùng cũng tự động bơi đến với trứng để thụ 

tinh. Từ trên bề mặt của trứng hiện ra một lồi để thu hút tinh trùng vào gọi là nón hút. Có rất 

nhiều tinh trùng cùng đi đến trứng nhưng chỉ có một tinh trùng vào thụ tinh với trứng, các 

tinh trùng khác giải phóng các enzym lên màng bao quanh trứng tạo điều kiện cho tinh trùng 

độc nhất vào thụ tinh. 

Kết quả sự thụ tinh đã đưa ra hai tế bào sinh dục biệt hóa cao từ hai nguồn bố mẹ trở 

thành một tế bào duy nhất đa tiềm năng chưa biệt hóa mang bộ gen trong nhân 2n đã được tổ 

hợp lại và các yếu tố di truyền ngoài nhân trong tế bào chất của trứng tạo thành toàn bộ thông 

tin di truyền làm cơ sở cho chương trình phát triển của một cá thể mới.  
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Hình 3.5. Tinh trùng kết hợp với trứng 

2.3.Giai đoạn phôi thai 

Giai đọan phôi thai là giai đoạn bắt đầu từ trứng đã thụ tinh tức hợp tử phân cắt và phát 

triển cho tới khi tạo thành ấu thể với cấu trúc cơ thể non mới tương đối hoàn chỉnh tách khỏi 

noãn hoàng, vỏ trứng hoặc tách ra khỏi cơ thể mẹ. 

2.3.1. Đặc điểm 

Tốc độ sinh sản tăng trưởng của tế bào cơ thể cực kỳ mạnh mẽ .  

Có quá trình biệt hóa tế bào từ dạng đa tiềm năng trở thành dạng tiềm năng bị hạn chế 

biệt hóa về hình thái và chức năng để tạo thành các mô, cơ quan, hệ thống cơ quan khác nhau 

của cơ thể.  

Sự phát triển không vững chắc. Trong các thời kỳ sớm, thai rất mẫn cảm với các tác nhân 

độc hại của ngoại cảnh, dễ phát triển sai lệch tạo thành quái thai, sẩy, teo, chết. 

   2.3.2. Phân loại  

Dựa vào đặc điểm phát triển của phôi chia ra hai nhóm động vật: 

- Nhóm động vật hai lá phôi, lá phôi ngoài và lá phôi trong gồm các động vật bậc thấp 

như ngành thân lỗ, ruột túi. 

-  Nhóm động vật ba lá phôi là lá phôi ngoài, lá phôi trong và lá phôi giữa xen giữa hai lá 

phôi này gồm các động vật bật cao như ngành giun đốt, thân mềm, tiết túc, động vật có 

xương sống. 

Dựa vào nguồn chất dinh dưỡng của phôi có hai kiểu phát triển:  

- Noãn thai sinh: là sự phát triển của thai dựa vào nguồn chất dinh dưỡng dự trữ ở trứng 

như các loài chim.  

- Thai sinh: là thai phát triển dựa vào nguồn chất dinh dưỡng trực tiếp từ cơ thể mẹ cấp 
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cho như ở các loài động vật có vú.  

Mặt khác, ở động vật có xương sống, dựa vào sự phân hóa tế bào phôi trong quá trình 

phát triển chia thành 2 nhóm: 

- Nhóm phát triển phôi không có màng ối: trứng phát triển trong nước, toàn bộ trứng đều 

biến thành phôi thai như lớp cá, lưỡng cư. 

- Nhóm động vật phát triển phôi có màng ối: trong quá trình phát triển chỉ có một phần 

các tế bào sinh ra từ hợp tử phát triển thành phôi, còn một số tế bào khác phát triển thành 

dưỡng mô như lớp bò sát, lớp chim, lớp thú. Ở động vật có vú thì trên cơ sở màng ối lại phát 

triển thêm nhau thai để hút chất bổ từ cơ thể mẹ và thải ra chất bài tiết ra cơ thể mẹ.  

2.3.3.Sự phân cắt và phát triển phôi ở động vật có vú (trứng vô hoàng) 

 Quá trình phát triển phôi của các loại trứng khác nhau nhưng đều qua các giai đoạn: phân 

cắt, phôi vị hóa và phát sinh mầm cơ quan….  

Sự phân cắt hoàn toàn nhưng không đều, các tế bào phân cắt từ hợp tử sớm biệt hóa, một 

phần phát triển thành phôi thai, một phần phát triển thành lá nuôi sẽ biệt hóa thành rau thai để 

cung cấp chất dinh dưỡng cho thai.  

Ở giai đoạn phân cắt, mặt phân cắt thứ nhất và thứ hai theo mặt phẳng kinh tuyến, lần 

phân cắt thứ 3 song song với mặt phẳng xích đạo và gần cực động vật hơn tạo 4 tiểu phôi bào 

ở phía trên và 4 đại phôi bào ở phía dưới (hình 3.6).  

 

Hình 3.6. Quá trình phân cắt phôi và phát triển phôi ở trứng vô hoàng. 

Các tiểu phôi bào phân cắt nhanh hơn các đại phôi bào, lan ra làm thành một lớp bao 

quanh khối đại phôi bào, lớp này sau tạo thành lá nuôi của thai, còn đại phôi bào tạo thành 

mầm thai. Ở cực sinh vật, giữa các đại phôi bào và lá nuôi xuất hiện một xoang lớn dần tương 

đương với xoang phôi nang. Phía dưới khối đại phôi bào, một số tế bào thuộc đại phôi bào 
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tách ra, phát triển nhanh, lót kín mặt dưới khối đại phôi bào và lót mặt trong lá nuôi tạo thành 

nội bì (lá phôi trong) trong túi noãn hoàng. Ở phía trên đại phôi bào bè ra thành lá phôi ngoài. 

Đến giai đoạn này phôi gồm lá phôi ngoài và lá phôi trong. Sau đó xuất hiện một xoang giữa 

lá phôi ngoài và lá nuôi gọi là xoang ối. Lá phôi giữa hình thành bằng cách di tế bào vào giữa 

lá phôi ngoài và lá phôi trong. Khi lá nuôi phát triển tạo thành nhau thai thì sự trao đổi chất 

giữa cơ thể mẹ và thai được tiến hành qua nhau thai. 

2.3.4. Giai đoạn tạo hình các cơ quan-Tƣơng lai của các lá phôi 

Ba lá phôi tiếp tục phát triển, phân hóa thành các bộ phận của cơ thể: 

Lá phôi ngoài: hình thành da và các sản phẩm của da, niêm mạc miệng, mũi,  hậu 

môn, hệ thần kinh và các giác quan, men răng, tuyến tiền yên. 

Lá phôi giữa: tạo xương, răng, cơ (cơ trơn, cơ vân, cơ tim), tổ chức liên kết, màng 

treo ruột, màng bụng, màng phổi, cơ quan niệu sinh dục (trừ tế bào sinh dục), cơ quan tuần 

hoàn (tim, mạch máu). 

Lá phôi trong: tạo ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa (gan, tụy, tuyến nước bọt), cơ 

quan hô hấp (niêm mạc khí quản, phế quản và phổi), tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến ức, 

niêm mạc bàng quang, dây sống. 

2.4. Giai đoạn sinh trƣởng 

Giai đoạn sinh trưởng là giai đoạn mà ấu trùng (con non) đã tách rời khỏi noãn hoàng, vỏ 

trứng hoặc cơ thể mẹ dựa vào sự tự hoạt động của bản thân để liên tục sinh trưởng, phát triển, 

để tăng tiến về khối lượng, kích thước chuẩn bị cơ sở vật chất cho giai đoạn thành niên tiếp 

đó. 

2.4.1.Đặc điểm của giai đoạn sinh trƣởng 

Ấu trùng (con non) tự hoạt động sống để tăng tiến về khối lượng, kích thước với tốc độ 

mạnh mẽ. 

Đồng hóa rất mạnh, mạnh hơn dị hóa nhiều. 

Các cơ quan phát triển chưa cân đối chưa hài hòa, một số chưa hoàn chỉnh và có thể mất 

đi hoặc thay thế mới trong giai đoạn trưởng thành. 

Cơ quan sinh dục chưa phát triển hoặc hoạt động chưa có hiệu quả. 

Khả năng thích nghi và chống đỡ với ngoại cảnh còn yếu. 

2.4.2. Phân loại 

Dựa vào kiểu phát triển hậu phôi có hoặc không có sự biến thái của cơ thể, sinh vật được 

chia làm 2 nhóm: 

Nhóm phát triển trực tiếp (nhóm phát triển không biến thái): các cơ quan có sẳn từ giai 
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đoạn phôi thai được hoàn chỉnh dần về cấu trúc và chức năng, không có sự biến đổi hình 

dạng, không có sự mất đi các cơ quan cũ và xuất hiện, thay thế bằng các cơ quan mới, có ở đa 

số các động vật có xương sống bậc cao như các loài chim, các loài động vật có vú.  

Nhóm phát triển gián tiếp (nhóm phát triển có biến thái): Ấu trùng hoặc con non phải trải 

qua một hoặc nhiều lần biến thái sâu sắc về hình thái mới phát triển thành sinh vật trưởng 

thành.Ví dụ ấu trùng của ếch là nòng nọc.  

Dựa vào khả năng hoạt động của ấu trùng hoặc con non ở giai đoạn sinh trưởng, sinh vật 

được chia làm 2 nhóm: 

- Nhóm có con non khỏe: nhóm các sinh vật có các dạng ấu trùng hoặc con non đã có thể 

hoạt động độc lập ngay sau khi tách khỏi noãn hoàng, vỏ trứng hoặc cơ thể mẹ như bê, 

nghé,… 

- Nhóm có con non yếu: nhóm sinh vật có các dạng ấu trùng hoặc con non khi tách khỏi 

vỏ trứng hay khỏi cơ thể mẹ chưa hoạt động độc lập được ngay, cơ thể phát triển chưa đầy đủ 

và cần bố mẹ chăm sóc một thời gian như bồ câu non, trẻ sơ sinh,… 

Dựa vào đặc điểm sinh trưởng, sinh vật được chia làm 2 nhóm: 

- Nhóm sinh trưởng có giới hạn: tăng tiến về khối lượng và kích thước thường diễn ra cho 

tới hết thời kỳ sinh trưởng, đạt tới một giới hạn nhất định đặc trưng cho loài rồi dừng lại như 

chim, động vật có vú, người. 

- Nhóm sinh trưởng không có giới hạn: các sinh vật thuộc nhóm này có sự lớn lên của cơ 

thể diễn ra trong suốt quá trình sống của cá thể, thuộc nhóm này có một số loài cá, bò sát. 

2.5. Giai đoạn trƣởng thành 

Giai đoạn trưởng thành là giai đoạn mà sinh vật bắt đầu có khả năng hoạt động sinh dục 

có hiệu quả và tiến hành các hoạt động sinh dục tích cực để tạo ra các thế hệ mới duy trì sự 

tồn tại của loài. 

2.5.1.Đặc điểm: 

Cơ thể phát triển nhảy vọt về chất, cấu trúc mọi cơ quan trong cơ thể đều hoàn chỉnh và 

thực hiện các chức năng sinh lí, sinh hóa một cách thuần thục và phối hợp hoạt động một 

cách hài hòa, cân đối. 

Quá trình đồng hóa, dị hóa diễn ra mạnh mẽ và cân bằng. 

Khả năng thích nghi và chống đỡ với ngoại cảnh cao. 

 Hoạt động sống diễn ra tích cực mạnh mẽ, hoạt động sinh dục tích cực có hiệu quả cao. 

Thời gian hoạt động sinh dục dài hay ngắn tùy loài, sau đó giảm dần hoặc ngừng hẳn khi 

cá thể chuyển sang giai đoạn kế tiếp. 
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2.5.2. Phân loại 

 Dựa vào cách thụ tinh, sinh vật được chia thành các nhóm sau: 

       - Nhóm động vật tự thụ tinh: cơ quan sinh dục đực và cái cùng trên một cơ thể, tự thụ 

tinh được (giun đốt, giun dẹp). 

       - Nhóm động vật thụ tinh chéo: có cơ quan sinh dục đực và cái nằm trên các cơ thể 

đực cái riêng biệt, sự thụ tinh xảy ra ngoài hoặc trong cơ thể (sán lá, động vật bậc cao đơn 

tính…). 

       - Nhóm động vật thụ tinh ngoài: sự thụ tinh diễn ra ngoài cơ thể mẹ, trong môi 

trường nước (cá, lưỡng cư…). 

       - Nhóm động vật thụ tinh trong: sự thụ tinh xảy ra trong cơ thể con cái, đây là hình 

thức tiến hóa cao đảm bảo thụ tinh có hiệu quả (côn trùng, chim, động vật có vú,…). 

Dựa vào phương thức đẻ và bảo vệ con non, động vật được chia làm 2 nhóm: 

       - Nhóm động vật đẻ trứng: trứng đẻ ra ngoài cơ thể mẹ, phát triển trong môi trường 

ngoại cảnh để trở thành con non (cá, bò sát, chim). 

       - Nhóm động vật đẻ con: phôi làm tổ trong tử cung mẹ, được mẹ cung cấp dinh 

dưỡng đến khi thành con non thì đẻ ra ngoài môi trường (người, động vật có vú…). 

 - Ngoài 2 nhóm trên, một số loài vừa đẻ trứng vừa đẻ con (cá mập, thằn lằn,…)  

2.6. Giai đoạn già lão 

Giai đoạn già lão là giai đoạn bao gồm các biến đổi sâu xa dẫn tới làm giảm thấp hẳn khả 

năng hoạt động mọi mặt của cơ thể trưởng thành. 

 Điểm đặc trưng của giai đoạn này là giảm sút hoặc mất hẳn khả năng hoạt động sinh dục. 

Các cơ quan có sự giảm sút khả năng hoạt động chức năng so với giai đoạn trưởng thành. Có 

sự thoái biến của các cơ quan về cấu trúc và chức năng, giảm sút quá trình trao đổi chất. Quá 

trình dị hóa nhanh hơn đồng hóa. 

Hệ cơ quan khác nhau có thời điểm bắt đầu già hóa và tốc độ già hóa khác nhau. Sự mất 

đồng bộ cân đối giữa các cơ quan tạo nên trạng thái khủng hoảng lão hóa. Nếu sự già hóa từ 

từ, các cơ quan già hóa trước vẫn đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của các cơ quan chưa già 

hóa, mọi cơ quan hoạt động tương đối hài hòa và cân bằng nhưng ở mức thấp hơn so với giai 

đoạn trưởng thành, cá thể sinh vật tiếp tục kéo dài sự sống với sự kém hoạt động về mọi mặt.  

Nếu sự già hóa của một cơ quan nào đó trong cơ thể quá nhanh, không đáp ứng được đòi hỏi 

tối thiểu của các cơ quan khác, hoặc ngừng hoạt động thì sự sống của cá thể chuyển sang giai 

đoạn tử vong. 

2.7. Giai đoạn tử vong 
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Giai đoạn tử vong là giai đoạn chỉ cái chết tự nhiên tiếp sau giai đoạn già lão, là giai đoạn 

ngắn dẫn tới chấm dứt cuộc sống của mỗi cá thể. 

 Khi một cơ quan hoặc một số cơ quan quan trọng của cơ thể không thực hiện được phần 

chức năng sinh lý-sinh hóa của mình, không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của các cơ quan 

khác làm cho tính chất “tổng thể hài hòa và phối hợp chặt chẽ” của cơ thể bị phá vỡ. Sự 

ngừng hoạt động của cơ quan bộ phận đó sẽ kéo theo sự ngừng hoạt động của tất cả các cơ 

quan trong cơ thể dẫn tới cái chết của cá thể, đó là sự chết tự nhiên, chết già trong thiên 

nhiên. 

Quá trình phát triển cá thể của mỗi sinh vật diễn ra dưới sự hoạt động và kiểm soát chặt 

chẽ của bộ gen và chịu sự tác động của nhân tố ngoại cảnh, hệ gen và môi trường tương tác 

quyết định kiểu hình của cá thể. 

3. Các nhân tố ảnh hƣởng lên sự phát triển phôi 

3.1. Vai trò của môi trƣờng ngoại cảnh đối với sự phát triển phôi 

Quá  trình phát triển phôi và cơ thể chỉ tiến triển bình thường trong những điều kiện 

bình thường nhất định. Nhiệt độ và nồng độ oxy đóng vai trò quan trọng trong phát triển. 

Trứng gà chỉ phát triển ở 38
0
C. Trứng giun chỉ phát triển trong môi trường pH axit.  

 Phôi của động vật có vú tuy được nuôi trong cơ thể mẹ, các điều kiện tương đối ổn 

định, song các biến đổi sinh lý của mẹ, các biến động của môi trường đều có tác dụng đến 

phôi.  

 Sự ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau sẽ tác động khác nhau ở các giai đoạn phát 

triển. Trong quá trình phát triển cá thể, giai đoạn tạo giao tử và giai đoạn phôi là các giai 

đoạn mà tế bào mẫn cảm mạnh nhất với các nhân tố của môi trường.  

 Nói chung sự vi phạm đến những đòi hỏi thiết yếu của phôi và cơ thể đều dẫn đến 

những rối loạn trong quá trình phát triển. Các nhân tố môi trường khác nhau như chiếu xạ, 

tiếp xúc với một số chất độc hại, một số vi khuẩn, virus có hại có thể gây nên sự phát triển 

không bình thường của phôi, có thể sinh quái thai.  

3.2. Cơ sở sinh học của sự phát sinh quái thai  

 Những bất thường trong quá trình phát triển phôi thai có thể do nguyên nhân môi 

trường hoặc do di truyền, những bất thường nặng về hình thái dẫn tới việc xuất hiện các quái 

thai. Về cơ chế, các tác nhân gây quái thai có thể gây ra các tác động: 

 - Rối loạn cấu trúc của vật liệu di truyền từ đó dẫn tới sự phát triển không bình thường 

của một hoặc một số cơ quan. 

 - Rối loạn quá trình phân bào dẫn tới sự phát triển quá mức bình thường hay ngược lại 

dẫn tới sự phát triển không đầy đủ của một hoặc một số cơ quan. 

 - Gây chết tế bào có định hướng (chết một hoặc một số loại tế bào nhất định có nhạy 

cảm với các tác nhân gây quái thai, không gây chết các loại tế bào khác) làm cho một hoặc 

một số loại tế bào không phát triển dẫn tới sự phát triển không đầy đủ hoặc không phát triển 
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của một hoặc một số cơ quan. 

4. Một số thực nghiệm về phôi 

4.1. Sự chuyển nhân và tạo dòng tế bào đặc hiệu 

 Các thực nghiệm về chuyển nhân và tạo dòng tế bào đặc hiệu thường được tiến hành 

trên các sinh vật có trứng kích thước lớn. Tác nhân một số phôi bào của một số phôi dâu có 

những đặc tính đã được chọn trước, nhân của phôi này được cấy vào trứng khác nhau (đã tách 

nhân ra khỏi trứng). Nhân của các phôi bào từ sinh vật cho đã chi phối sự phát triển trứng của 

sinh vật nhận để phát triển thành dòng tế bào mang những tính chất do nhân chi phối. Với 

tiến bộ của di truyền học và sinh học, gần đây người ta đã thành công trong việc chuyển nhân 

ở những động vật có vú, trứng có kích thước nhỏ, khởi đầu là sự ra đời của cừu Dolly năm 

1996. Dolly là sự kết hợp của nhân tế bào tuyến vú của cừu Finn Dorset có lông màu trắng đã 

được nuôi cấy trong môi trường nghèo dinh dưỡng  để dừng lại ở Go đưa vào trứng đã rút 

nhân của cừu đầu đen Blackface. Tế bào lai này được đặt vào ống dẫn trứng của một cừu cái, 

sau đó được sống trong tử cung của một cừu lông đen. Kết quả Dolly màu lông trắng có kiểu 

hình hoàn toàn giống cừu Finn Dorset đã cho nhân tế bào, không giống với cừu Blackface đã 

cho tế bào chất trứng và cũng không giống với cừu đã mang thai lông đen. Sau thành tựu này, 

một số phòng thí nghiệm khác cũng đã tạo ra cừu, lợn, bò bằng kỹ thuật chuyển nhân.  

4.2. Sự chuyển gen 

 Người ta đã có thể chuyển gen của sinh vật này sang sinh vật khác để có được những 

tính chất mong muốn. Ví dụ gen chi phối sự hình thành hormon sinh trưởng của người ghép 

vào ADN của trứng chuột nhắt, sau khi thụ tinh, trứng chuột nhắt phát triển thành một chuột 

nhắt có kích thước lớn như một chuột cống. Với sự phát triển của di tryền phân tử, người ta 

hy vọng nhiều ở liệu pháp điều trị bằng ghép gen. Tuy nhiên, ở cơ thể đa bào việc đưa gen 

vào tất cả các tế bào trong cơ thể đã hình thành là rất khó khăn, liệu pháp này cũng chỉ thực 

hiện được khi mầm móng của cơ thể mới chỉ là một hoặc một vài tế bào. Có 3 phương pháp 

chuyển gen cơ bản:  

 - Đưa đoạn ADN vào tiền nhân của trứng. 

 - Đưa gen cần chuyển vào trong các phôi bào nhờ retrovirus. Hai biện pháp này đảm 

bảo gen cần chuyển có mặt ở tất cả các tế bào khi cơ thể hình thành. 

 - Đưa gen cần chuyển vào tế bào nguồn của mô cần có gen.  Ví dụ khi biết phôi thiếu 

gen sản xuất insulin vào các tế bào mầm tụy. Với phương pháp này gen cần chuyển chỉ có 

mặt ở các tế bào của cơ quan cần có sự hoạt động của gen. 

 Với kỹ thuật chuyển gen, người ta hy vọng sẽ điều trị tận gốc những bệnh di truyền 

phân tử, đồng thời còn có thể tạo ra ưu thế cho các sinh vật do việc tập trung nhiều gen có lợi 

vào một cơ thể.  

4.3. Sinh vật trong ống nghiệm và thụ tinh trong ống nghiệm 

4.3.1. Sinh vật trong ống nghiệm 

 Sự sản xuất thành công môi trường nuôi cấy tế bào, môi trường nuôi cấy mô đã tạo 
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điều kiện cho những thực nghiệm phôi thai học trong ống nghiệm. Từ trứng đã được thụ tinh 

trong cơ thể mẹ, phôi được tách ra và nuôi in vitro trong môi trường thích hợp đã phát triển 

thành một cơ thể sinh vật hoàn chỉnh. 

4.3.2. Thụ tinh trong ống nghiệm 

 Người ta cũng đã thành công trong việc thụ tinh trong ống nghiệm. Hợp tử được tạo 

thành sẽ phát triển thành phôi với một số phôi bào, sau đó phôi được đưa vào trong tử cung 

của sinh vật thích hợp, phôi sẽ phát triển thành cá thể hoàn chỉnh. Ở người, kỹ thuật thụ tinh 

trong ống nghiệm được thực hiện bằng cách cho tinh trùng đã chon lọc thụ tinh với trứng chín 

trong ống nghiệm, khi hợp tử phân thành bốn hoặc tám phôi bào thì được đưa lại buồng tử 

cung đã được chuẩn bị, phôi sẽ phát triển trong tử cung như những trường hợp thông thường. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
 

1. Mô tả cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng. 

2. Trình bày các giai đoạn của quá trình phát triển cá thể động vật. 

3. Trình bày các nhân tố ảnh hƣởng lên sự phát triển của phôi. 

4. Nêu một số thực nghiệm về phôi. 
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CHƢƠNG 4 

DI TRUYỀN HỌC 

BÀI 1 

CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Y HỌC 

 

 

 

1. Vai trò của di truyền y học 

Di truyền y học là một lĩnh vực của di truyền học người, chuyên nghiên cứu sự phát sinh 

và biểu hiện của bệnh, tật di truyền. 

Di truyền y học cấp kiến thức cơ bản về nền tảng sinh học dẫn tới hình thành cơ thể do đó 

giúp chúng ta có thể hiểu tốt hơn và sâu hơn về quá trình sinh bệnh. Trong nhiều trường hợp 

những hiểu biết này giúp ngăn ngừa bệnh hoặc giúp cho việc điều trị chúng trở nên hiệu quả 

hơn. 

2. Các phƣơng pháp nghiên cứu di truyền y học 

2.1. Phƣơng pháp phân tích phả hệ (Genealogy analysis). 

2.1.1.Mục đích 

Phương pháp phân tích phả hệ được sử dụng để nghiên cứu sự di truyền các tính trạng 

người thuộc cùng dòng họ, xác định được tính trạng hoặc bệnh nào đó có tính chất di truyền 

hay không, là trội hay lặn, do một hay nhiều gene qui định, di truyền độc lập hay liên kết với 

giới tính..., khả năng mắc bệnh của các thế hệ tiếp theo. Trong một số trường hợp còn xác 

định được người dị hợp tử mang gene bệnh. Phương pháp này kết hợp với các xét nghiệm 

khác cho phép có thể rút ra những lời khuyên về di truyền chính xác và hữu ích cho các gia 

đình về việc sinh con hoặc kết hôn. 

2.1.2. Một số kí hiệu dùng để lập phả hệ 

 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

  - Trình bày đƣợc vai trò và các phƣơng pháp nghiên cứu di truyền y học. 
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2.1.3. Phân tích phả hệ 

2.1.3.1. Đặc điểm của bệnh di truyền trội NST thƣờng 

Trong gia hệ, tỉ lệ các cá thể mắc bệnh trong gia đình của bệnh nhân khá cao, khoảng 

50%. Bệnh biểu hiện liên tục qua các thế hệ liên tiếp. 

Người mang bệnh có thể được sinh ra từ các gia đình: Bố mẹ có một người mang 

bệnh và một người bình thường, người bệnh dị hợp tử hoặc đồng hợp tử mang gen bệnh; hoặc 

cả bố mẹ đều mang bệnh, người bệnh đồng hợp tử hai gen bệnh hoặc dị hợp tử chỉ mang một 

alen bệnh; hoặc cả hai bố mẹ đều lành mạnh nhưng người bệnh mang đột biến mới hay gen 

bệnh ở bố mẹ có độ thấm không hoàn toàn. 

Những người con lành mạnh nếu kết hôn với người lành mạnh thì sinh các con 100% 

lành mạnh trừ trường hợp gen bệnh có độ thấm không hoàn toàn. 

Một số bệnh ở người do gen trội trên NST thường: hội chứng Marfaan (hội chứng tay 

vượn), u xơ thần kinh, cận thị, hội chứng Hantington (múa giật), thận đa nang, tật dính ngón, 

thừa ngón, ngắn ngón,… 

2.1.3.2. Đặc điểm của bệnh di truyền lặn NST thƣờng  

Tỉ lệ các cá thể mắc bệnh trong một thế hệ và mỗi gia đình đều thấp, thường dưới 

50%. Bệnh biểu hiện lẻ tẻ trong một số gia đình của mỗi thế hệ với đặc điểm không liên tục 

qua các thế hệ. 

Người bệnh có thể được sinh ra trong gia đình: cả bố mẹ đều bị bệnh; hoặc cả hai bố 

mẹ không biểu hiện bệnh nhưng đều là dị hợp tử mang gen bệnh lặn; hoặc bố mẹ có một 

người bệnh, một người dị hợp tử không biểu hiện bệnh; hoặc bố mẹ có một người bệnh hoặc 

dị hợp tử mang gen bệnh và một người lành nhưng có đột biến trong quá trình tạo giao tử. 

Người không có biểu hiện bệnh có thể là người không mang gen bệnh hoặc dị hợp tử 

mang gen bệnh lặn. Các bệnh do gen lặn trên NST thường như: bạch tạng, 

Agammaglobulinemia (thiếu huyết thanh miễn dịch),…  

2.1.3.3. Đặc điểm của bệnh di truyền trung gian  NST thƣờng 

 Ở các bệnh di truyền trung gian như bệnh tạo xương bất toàn, kiểu gen như có tính 

chất định lượng mức độ nặng nhẹ của bệnh, người đồng hợp tử mang cả hai alen bệnh thì 

bệnh biểu hiện nặng còn dị hợp tử mang một alen bệnh thì biểu hiện nhẹ. Đôi khi tính thấm 

của gen không hoàn toàn thì biểu hiện bên ngoài bình thường và chỉ biểu hiện bệnh ở mức độ 

phân tử. 

 Người bệnh nặng được sinh ra trong gia đình: bố mẹ đều dị hợp tử mang gen bệnh; 

hoặc một trong hai bố mẹ là dị hợp về gen bệnh, người kia không mang gen bệnh trong 

trường hợp có đột biến mới; hoặc cả hai bố mẹ đều đồng hợp tử về gen bệnh, trường hợp này 

hiếm gặp vì thường bệnh nặng và chết non. 

2.1.3.4. Đặc điểm của bệnh di truyền liên kết giới tính 

 *Gen bệnh nằm trên NST X: nếu bệnh di truyền theo tính trội thì tính chất biểu hiện 

như ở các gia hệ bệnh di truyền trội NST thường như bệnh còi xương do giảm phosphate 
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máu, hội chứng NST X dễ gãy,... Nếu bệnh di truyền theo tính lặn thì trong gia hệ tỉ lệ mắc 

bệnh của nam cao hơn như bệnh mù màu, máu khó đông, loạn dưỡng cơ Duchenne,...  

 *Gen bệnh nằm trên NST Y: bệnh chỉ gặp ở nam giới và truyền trực tiếp từ bố sang 

con trai rồi sang cháu trai, một số bệnh tật ở người do gen nằm trên NST Y như: bệnh dày 

sừng lòng bàn tay, bệnh da vảy cá nặng, tật dính ngón tay 2 và 3, túm lông ở tai,… 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh 

2.2.1. Phân loại đa thai 

Đa thai một hợp tử do một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo thành một hợp tử rồi 

hợp tử này sẽ phân chia tạo thành hai hoặc nhiều phôi. Do cùng một hợp tử tạo ra nên hai cơ 

thể có kiểu gen hoàn toàn đồng nhất và trẻ sinh ra luôn cùng giới tính, giống nhau về hình 

thái, sinh lý, sinh hóa, bệnh tật. 

Đa thai nhiều hợp tử là do sự thụ tinh đồng thời của hai hoặc nhiều trứng với hai hoặc 

nhiều tinh trùng riêng lẻ tạo thành hai hoặc nhiều hợp tử khác nhau. Các hợp tử này phát triển 

thành các cơ thể riêng biệt có kiểu gen khác nhau, trẻ sinh ra như anh em khác lứa có thể 

cùng hoặc khác giới tính, tuy nhiên lưu ý rằng chúng có chung điều kiện môi trường trong 

quá trình phát triển phôi thai. 

2.2.2. Tần số đa thai 

Tần số đa thai chiếm khoảng 1,5% dân số, tần số này khác nhau tùy từng tộc người. 

Trong các loại đa thai thì sinh đôi chiếm đa số. Theo công thức của helling, nếu tần số sinh 

đôi là  1/n thì tần số sinh ba là 1/n
2
, sinh bốn là 1/n

3
,… 

2.2.3. Phân biệt các kiểu sinh đôi 

Có hai loại sinh đôi là sinh đôi cùng trứng (monozygotic twin-MZ) và sinh đôi khác 

trứng (dizygotic twin-DZ). Người ta dựa vào hàng loạt đặc điểm về số lượng và chất lượng để 

phân biệt trẻ sinh đôi cùng hay khác trứng: trẻ sinh đôi cùng trứng bắt buộc cùng giới, trẻ 

sinh đôi khác trứng có thể cùng hay khác giới; trẻ sinh cùng trứng có một màng đệm chung, 

trẻ sinh khác trứng có màng đệm khác nhau; trẻ sinh cùng trứng khi ghép mô thì luôn luôn 

thành công; có sự giống nhau ở trẻ sinh đôi cùng trứng và sự khác nhau ở trẻ sinh đôi khác 

trứng về nhiều tính trạng. Thông thường, chọn những tính trạng di truyền rõ rệt, ít bị biến đổi 

dưới ảnh hưởng của các nhân tố môi trường, thuộc những tính trạng này có nhóm máu, sắc tố 

mắt, da và tóc, nếp vân tay, chân. Trong đó phản ứng cấy ghép mô là phương pháp có thể kết 

luận một cách chính xác nhất. 

2.2.4. Hệ số sinh đôi 

 Hệ số sinh đôi cùng trứng (d) và khác trứng (m) tính trên 1000 cá thể theo công thức sau: 

   
1000

2
x

N

u
d 

   
1000

2
x

N

uL
m




  

 Với    u: số cặp sinh đôi khác giới 

  N: tổng số cá thể điều tra 

  L: tổng số cặp sinh đôi trong nghiên cứu   
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2.2.5 .Ứng dụng 

So sánh các cặp sinh đôi về một tính trạng hoặc một bệnh nào đó cho phép đánh giá ảnh 

hưởng của yếu tố di truyền và yếu tố môi trường lên sự hình thành tính trạng, phát hiện các 

biến dị xảy ra do yếu tố môi trường... 

Một bệnh hoặc một tính trạng di truyền nào đó có thể biểu hiện ở cả hai thành viên của 

cặp sinh đôi (có tương hợp) hoặc cũng có khi chỉ biểu hiện ở một trong hai thành viên của 

cặp sinh đôi (không tương hợp). 

Ở các cặp sinh đôi cùng trứng nếu tương hợp càng lớn thì vai trò của yếu tố di truyền 

càng lớn. Nếu tương hợp càng nhỏ thì vai trò của yếu tố di truyền càng kém. 

Có thể áp dụng công thức của K.Holzinger về hệ số di truyền (H) để xác định vai trò của 

yếu tố di truyền hay môi trường đối với một bệnh nào đó: 

H = (% số cặp sinh đôi cùng trứng tương hợp - % số cặp sinh đôi khác trứng tương hợp)/ 

(100 - % số cặp sinh đôi khác trứng tương hợp) 

Nếu H=1 thì bệnh do yếu tố di truyền quyết định 

Nếu H=0 thì bệnh do nhân tố môi trường quyết định 

Mức độ tác động của môi trường: C = 100% - H 

2.3. Phƣơng pháp di truyền tế bào học ngƣời 

Đây là phương pháp được dùng phổ biến hiện nay để phát hiện và quan sát nhiễm sắc thể, 

qua đó xác định các dị dạng nhiễm sắc thể, các hiện tượng lệch bội, hiện tượng cấu trúc lại 

nhiễm sắc thể dẫn đến nhiều bệnh di truyền hiểm nghèo ở người. 

Dùng mô gồm nhiều tế bào đang phân chia mạnh như mô tuỷ xương, mô bào thai, mô 

tinh hoàn, khối u ác tính...làm tiêu bản để phân tích, đánh giá nhiễm sắc thể. 

Kỹ thuật lai tế bào soma và kỹ thuật hiện băng nhiễm sắc thể ra đời đã cho phép nghiên 

cứu cơ chế ung thư, hoạt động của gene trong quá trình phát triển cá thể và góp phần tích cực 

vào việc lập bản đồ di truyền người. 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu quần thể 

Phương pháp này dựa vào phương trình Hardy - Weinberg, đánh giá tần số các kiểu hình 

để tính mật độ các gene trong quần thể liên quan đến các bệnh di truyền. Nó còn cho phép 

đánh giá các hậu quả của giao phối cận huyết và theo dõi sự di truyền của các quần thể người 

về mặt nguồn gốc. 

2.5. Phƣơng pháp sinh hóa 

Phương pháp sinh hóa cho phép xác định nhiều bệnh về trao đổi chất ở người. Ví dụ nhờ 

nghiên cứu các chất dịch trong cơ thể người (máu, nước tiểu, nước ối) bằng cách phân tích số 

lượng và chất lượng, người ta đã chẩn đoán sớm và áp dụng chế độ dinh dưỡng khác nhau (ở 

giai đoạn đầu của phát triển hậu phôi), giúp chữa khỏi hoặc giảm nhẹ tình trạng bệnh tật của 

người bệnh có những hệ enzyme di truyền không hoàn chỉnh. 

2.6. Nếp vân da 

Cấu tạo của nếp vân da đã được xác nhận là do nhiều gen kiểm soát, chủ yếu là các gen 
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trên nhiễm sắc thể thường, nhưng có chịu ảnh hưởng một phần bởi các nhiễm sắc thể giới 

tính  

Nếp vân da vừa biểu hiện tính di truyền vừa biểu hiện tính biến dị của con người. Nếp 

vân da của các con có những tính chất giống bố mẹ, đồng thời cũng khác bố mẹ ở nhiều chi 

tiết. Vì hình thái nếp vân da rất phức tạp trong các chi tiết nên không bao giờ tìm thấy hai 

người có nếp vân da giống nhau hoàn toàn, trừ anh em, chị em sinh đôi cùng  trứng, nếp vân 

da của họ rất giống nhau, chỉ có thể khác nhau ở vài chi tiết 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1.Trình bày vai trò và các phƣơng pháp  nghiên cứu di truyền y học  
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BÀI 2. 

  DI TRUYỀN TẾ BÀO HỌC 

 

 

 

 

 

1. Nhiễm sắc thể (NST) 

1.1. Hình thái nhiễm sắc thể 

 NST hay còn gọi là thể nhiễm màu (chromosome= chromo – màu + some – thể) vì nó 

dễ bắt màu khi nhuộm tế bào bằng dung dịch kiềm tính và quan sát rõ dưới kính hiển vi 

thường ở kì giữa của nguyên phân, luôn giữ cấu trúc riêng biệt và duy trì liên tục qua các thế 

hệ tế bào. Hình thái NST từ trạng thái duỗi xoắn hoàn toàn dần sang đóng xoắn cực đại và 

sau đó duỗi xoắn cho đến khi hoàn toàn, biến đổi qua các kì của chu kì tế bào. 

 Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng, đó là kết quả của quá trình tiến hóa, ít về số 

lượng NST không phải là một chỉ tiêu để đánh giá mức độ tiến hóa của các loài sinh vật. 

Quan sát bộ NST của một số loài sinh vật nhận thấy bên cạnh chúng khác nhau về số lượng 

còn có sự khác nhau về hình dạng, kích thước và cấu trúc. Dựa trên vị trí của tâm động trên 

NST người ta chia NST thành các kiểu sau: 

 - NST có tâm cân: dạng hình chữ V, 2 cánh dài bằng nhau. 

 - NST có tâm lệch (tâm mút): gồm một cánh dài và một cánh ngắn. 

 - NST có tâm đầu: tâm động nằm phía tận cùng của NST. 

Căn cứ  vào chức năng, cấu trúc, hình thái, tính đặc thù trong hoạt động người ta phân 

biệt các loại NST : 

- NST thường giống nhau ở cả 2 giới (gọi là NST A: Autosome). 

 - NST giới tính (sex chromosome) khác nhau ở cả 2 giới. 

 - NST B (gọi là NST bổ sung) được phát hiện ở loài ngô, ít gặp ở các giống đã được 

chọn lọc thuộc loài trên. Ở ngô thường có 20 NST A,  nhưng một số cây có thêm NST B, số 

lượng nhiều ít tùy thuộc từng dòng. Nhưng cây có NST B thường yếu, độ hữu thụ giảm. 

Người ta cũng gặp NST B ở động vật như sâu bọ, giun dẹt, có kích thước bé, không có hiệu 

quả di truyền. 

 - NST khổng lồ (polyten chromosome): Năm 1981 E.Balbiani người Ý đã phát hiện 

đầu tiên về NST khổng lồ ở tuyến nước bọt ấu trùng chironomus (cung quăng muỗi), ngày 

nay người ta còn phát hiện ở tuyến malpighi, màng ruột của một số loại côn trùng. Đây là loại 

NST gồm nhiều sợi (150-600 sợi), mỗi sợi tương ứng với một cromatit. Nguyên nhân là do 

cơ chế nội nguyên phân, NST nhân đôi nhiều lần nhưng không phân ly tạo nên bó sợi nhiễm 

sắc. Chiều dài có thể đạt 250-300m, dài gấp 100-200 lần NST thường. Do sợi nhiễm sắc 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Nêu đƣợc các đặc điểm của NST, cơ chế NST xác định giới tính. 

-  Xác định các phƣơng pháp xét nghiệm NST và cơ chế di truyền của bộ NST. 

- Nêu đƣợc nguyên nhân và giải thích cơ chế gây bất thƣờng nhiễm sắc thể. 

- Nhận biết một số bệnh di truyền ở ngƣời. 

- Có ý thức phòng tránh các nguyên nhân gây bất thƣờng nhiễm sắc thể. 
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tháo xoắn không đồng đều vì vậy bắt màu với phẩm nhuộm khác nhau, tạo nên các đĩa sáng 

tối xen kẽ nhau. Các biến dị cấu trúc liên quan các đĩa này, dễ dàng phát hiện trên tiêu bản 

NST. Nghiên cứu NST khổng lồ ở ấu trùng ruồi giấm cho phép xác định đúng vị trí của hàng 

loạt gen trên NST thiết lập bản đồ di truyền tế bào học. 

 

1.2. Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ở sinh vật 

Trong các tế bào lưỡng bội (2n) của loài, bên cạnh các NST thường (kí hiệu chung là 

A) tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau ở 2 giới, còn có một cặp NST giới tính 

tương đồng XX hoặc không tương đồng XY. Giới tính của mỗi loài tùy thuộc vào sự có mặt 

của cặp NST giới tính trong tế bào. Nếu giới nào chỉ cho một loại giao tử gọi là đồng giao tử 

và cho 2 loại giao tử gọi là dị giao tử. 

 - Kiểu XX-XY: XX là giống cái – đồng giao tử X; XY là giống đực – dị giao tử (X và 

Y) như ở người, động vật hữu nhũ, ruồi giấm,... 

 - Kiểu XX-XO: XX ở giống cái, XO ở giống đực như cào cào, châu chấu, gián, bọ 

xít,.. 

 - Kiểu ZZ-ZW: ZZ là giống đực, ZW giống cái như chim, ếch nhái, bò sát, bướm,... 

 - Kiểu đơn bội – lưỡng bội: đây là kiểu xác định giới tính dựa vào bộ NST. Cá thể cái 

phát triển từ trứng được thụ tinh nên có bộ NST 2n, trứng không thụ tinh phát triển thành cá 

thể đực nên có bộ NST n, có ở ong, kiến, mối... 

 Ở người, phụ nữ chỉ cho một loại trứng X, đàn ông cho 2 loại tình trùng X và Y. Sự 

thụ tinh cho hai loại hợp tử XX con gái và XY con trai, xấp xỉ 1:1 nghiệm đúng trên số lượng 

cá thể đủ lớn và quá trình thụ tinh hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy vậy, những nghiên cứu trên 

người cho thấy tỉ lệ trai:gái trong giai đoạn bào thai 114:100, lúc lọt lòng 107:100, lúc 10 tuổi 

100:100, lúc tuổi già cụ bà nhiều hơn cụ ông. 

Ở người, trong mỗi tế bào sinh dưỡng có 23 cặp NST (2n = 46), được qui ước đánh số 

từ 1 đến 23. Các cặp NST từ 1 đến 22 (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ) là các NST thường, cặp 

NST thứ 23 là cặp NST giới tính. Ở nam giới cặp NST giới tính gồm 2 NST có hình dạng và 

kích thước khác nhau, một chiếc lớn (kí hiệu là NST X) và một chiếc nhỏ hơn (kí hiệu là 

Hình 4.1. Nhiễm 

sắc thể khổng lồ 

tuyến nƣớc bọt ấu 

trùng ruồi giấm, R 

là vai phải, L là vai 

trái của từng NST. 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RRsHoR7ZVRUIdM&tbnid=sZwgFLLcoYGD1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.education.com%2Fstudy-help%2Farticle%2Fvariation-chromosome-size%2F&ei=NugLU9OzMceQkQXYxoGQCg&psig=AFQjCNFVAQMrXC4XtYRPvqaDK1rB4CBx5Q&ust=1393375630095802
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RRsHoR7ZVRUIdM&tbnid=sZwgFLLcoYGD1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.education.com%2Fstudy-help%2Farticle%2Fvariation-chromosome-size%2F&ei=NugLU9OzMceQkQXYxoGQCg&psig=AFQjCNFVAQMrXC4XtYRPvqaDK1rB4CBx5Q&ust=1393375630095802
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NST Y). Ở nữ giới hai NST giới tính giống nhau, kí hiệu là XX. 

 

Hình 4.2. Sự hình thành giới tính ở ngƣời. 

1.3. Bộ NST ngƣời 

 Để trình bày những đặc điểm của bộ NST người, sau khi vẽ hoặc chụp ảnh các cụm 

phân chia có chất lượng tốt, người ta cắt riêng từng NST và sắp xếp chúng thành từng nhóm 

theo thứ tự và tiêu chuẩn nhất định gọi là kiểu nhân (karyotype). Kiểu nhân có thể ở dạng 

nhiễm sắc đồ khi các NST sắp xếp theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất. Bộ NST người được 

chia thành 7 nhóm, kí hiệu từ A đến G (Hình 4.3). 

 

Hình 4.3. Bộ mhiễm sắc thể của nam giới 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IikhYVEdC-pYvM&tbnid=wsiaSoXwW9uHqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.doko.vn%2Ftai-lieu%2Fco-che-xac-dinh-gioi-tinh-671658&ei=d0QMU87GHYWpiAfalIH4BA&bvm=bv.61725948,d.dGI&psig=AFQjCNH9GcehUPYTi5JAq9iCbV2wopB8pg&ust=1393399282054599
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IikhYVEdC-pYvM&tbnid=wsiaSoXwW9uHqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.doko.vn%2Ftai-lieu%2Fco-che-xac-dinh-gioi-tinh-671658&ei=d0QMU87GHYWpiAfalIH4BA&bvm=bv.61725948,d.dGI&psig=AFQjCNH9GcehUPYTi5JAq9iCbV2wopB8pg&ust=1393399282054599
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Nhóm A: gồm NST 1,2,3. NST dài, tâm giữa. 

 Nhóm B: gồm NST 4,5. NST dài, tâm gần giữa. 

 Nhóm C: gồm NST 6-12. NST trung bình, tâm gần giữa. 

 Nhóm D: gồm NST 13,14,15. NST trung bình, tâm đầu. 

 Nhóm E: gồm NST 16,17,18. NST ngắn trung bình, tâm giữa hoặc gần giữa. 

 Nhóm F: gồm NST 19,20. NST ngắn, tâm gần giữa. 

 Nhóm G: gồm NST 21,22,Y. NST rất ngắn, tâm đầu. 

1.4. Các phƣơng pháp làm tiêu bản nhiễm sắc thể 

Những nguyên tắc chung để làm tiêu bản nhiễm thể : 

- Chọn những mô có nhiều tế bào đang phân chia, đối với những mô có tế bào ít phân 

chia hoặc không phân chia thì phải nuôi cấy và kích thích cho chúng phân chia rồi mới đem 

nghiên cứu. 

- Làm cho tế bào đang phân chia dừng lại ở kỳ giữa, nhiễm sắc thể ở kỳ này có dạng 

điển hình nhất nhờ colchicin hoặc colchemit với nồng độ và thời gian tác dụng tùy từng loại 

mô và yêu cầu của việc làm tiêu bản.  

- Phá vở màng tế bào bằng dung dịch nhược trương, các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa sẽ 

phân tán, không xếp chồng lên nhau nhờ đó có thể quan sát rõ từng chiếc một. Định hình 

bằng những dung dịch đặc biệt. Ví dụ: Carnoy (3 phần methanol + 1 phần acid acetic). 

- Dàn lên tiêu bản và nhuộm bằng các loại phẩm nhuộm nhân. Dựa vào nguyên tắc 

chung này, có thể có nhiều phương pháp kĩ thuật khác nhau được tiến hành trên những tế bào 

và mô khác nhau.  

Có 2 loại phương pháp: trực tiếp và gián tiếp 

1.4.1. Phƣơng pháp trực tiếp 

Dùng các mô gồm nhiều tế bào đang phân chia như tủy xương, mô của bào thai, mô 

tinh hoàn, khối u ác tính,… 

*Tủy xương: Chỉ dùng trong các trường hợp ung thư máu, vì trong các bệnh này sự 

sai lệch NST là do mắc phải nên không nhất thiết có mặt trong bạch cầu lympho máu ngoại vi 

nhưng luôn có mặt trong các tế bào tủy xương. 

*Mô của bào thai: Có thể dùng cả bào thai (nếu thai nhỏ) hoặc chỉ lấy các mô (nếu 

bào thai đã lớn). Mẫu vật phải tươi vì các tế bào của bào thai sau khi tách khỏi cơ thể mẹ sẽ 

ngưng phân chia rất sớm. 

*Mô tinh hoàn: Dùng để quan sát nhiễm sắc thể trong phân bào giảm nhiễm, thường 

được áp dụng đối với các động vật thực nghiệm. 

1.4.2.Phƣơng pháp gián tiếp 

Các mô chọn phải trải qua một quá trình nuôi cấy trong một thời gian để các tế bào 

chia nhiều lần rồi mới đem làm tiêu bản. 

*Phương pháp nuôi cấy ngắn hạn: Được dùng đối với tủy xương, mô bào thai. Thời 
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gian nuôi cấy khoảng 24 giờ.  

*Phương pháp nuôi cấy dài hạn: Thường được áp dụng cho bạch lympho máu ngoại 

vi, vì mẫu vật dễ lấy và kỹ thuật tương đối đơn giản. Thời gian nuôi cấy từ 48 đến 72 giờ. 

Ngoài ra tùy theo yêu cầu của nghiên cứu và xét nghiệm, có thể cấy mô bào thai, tế 

bào nước ối nhưng kỹ thuật phức tạp hơn và thời gian nuôi cấy mất nhiều ngày hơn. Những 

mẫu vật càng tươi, càng dễ phát triển khi nuôi cấy. 

1.5. Các phƣơng pháp mới để xếp loại nhiễm sắc thể 

Các phương pháp làm tiêu bản nhiễm sắc thể thông thường chỉ giúp xác định một 

cách tương đối vị trí của nhiễm sắc thể. Với những phương pháp mới cho phép xác định một 

cách chắc chắn vị trí và cấu trúc từng nhiễm sắc thể.  

Được áp dụng nhiều nhất là các phương pháp hiện băng. Phương pháp này giúp cho 

sự định loại nhiễm sắc thể được chính xác và phát hiện nhiều rối loạn cấu trúc nhiễm sắc thể 

nhờ các băng đậm, nhạt xuất hiện trên từng nhiễm sắc thể.  

Có nhiều phương pháp hiện băng tùy theo các nguyên tắc kỹ thuật khác nhau. Các 

băng thông thường là băng Q, băng G, băng R, băng C, băng T. 

Băng Q được quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang, các băng còn lại được quan sát 

dưới kính hiển vi quang học. 

2. Bệnh học nhiễm sắc thể 

2.1. Những bất thƣờng về số lƣợng nhiễm sắc thể 

2.1.1.Đa bội thể 

Đa bội thể là hiện tượng bộ nhiễm sắc thể tăng lên bội số của bộ đơn bội và  lớn 

hơn 2n. 

2.1.1.1.Nguyên nhân 

+Tác nhân hóa học: hóa chất có tác dụng gây đa bội là colchicine, Vinblastin. Trong 

nuôi cấy tế bào cả đối với tế bào của người, nồng độ cao của các chất trên tạo nên nhiều tế 

bào đa bội. 

+ Tác nhân vật lý: sốc nhiệt độ cao hoặc thấp có tác dụng ức chế quá trình giảm phân 

tạo nên giao tử lưỡng bội (2n) hoặc ức chế lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tạo nên các tế 

bào đa bội. 

2.1.1.2.Cơ chế gây đa bội thể 

+ Do thụ tinh của các giao tử bất thường: 2n x n -> 3n hoặc 2n x 2n -> 4n hoặc n x n x 

n ->3n (thụ tinh kép của một trứng với 2 tinh trùng). 

+ Do sự phân chia bất thường của hợp tử: Hợp tử nhân đôi NST ở giai đoạn quá sớm 

không kèm theo sự phân chia của bào tương trở thành hợp tử 4n; hợp tử nhân đôi NST rồi  

phân bố không đồng đều NST cho 2 nhân con, phôi bào (n) bị tiêu vong,  phôi bào (3n) phát 

triển thành thể tam bội; hợp tử (3n) nhân đôi NST phân chia theo 3 cực cho 3 phôi bào là: n 

(tiêu vong), 2 phôi bào 2n và 3n sau phát triển thành cơ thể khảm 2n/3n; hợp tử 4n sau khi 

nhân đôi NST, phân chia theo 3 cực tạo thành cơ thể khảm 2n/3n  (hình 4.4 ). 
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Hình 4.4. Đa bội thể do sự phân chia bất thường của hợp tử 

+ Do sự xâm nhập của tế bào cực vào trứng đã thụ tinh:  Tế bào cực (n) + hợp tử (2n) 

(giai doạn 1 phôi bào) -> cơ thể (3n);  Tế bào cực (n) + hợp tử (2n) (giai đoạn 2 phôi bào) -> 

cơ thể khảm (2n/3n). (Hình 4.5 ) 

 

Hình 4.5  Đa bội thể do sự xâm nhập của tế bào cực vào trứng đã thụ tinh 

2.1.1.3.Đa bội thể ở ngƣời 

 Ở người hầu hết các trường hợp sai lệch NST đều bị chết ở thời kì phôi thai. Ở trẻ em 

rất hiếm gặp trường hợp đa bội thể. Không gặp tứ bội thể, chỉ có một số ít trường hợp trẻ em 

tam bội thể sống sót đều ở trạng thái khảm. Có vài trường hợp trẻ 10 tuổi và 11 tuổi tam bội 

thể, chúng có mặt dị dạng, dị tật hệ thần kinh trung ương. 

Karyotip của một số trường hợp tam bội thể: 46,XX/69,XXX; 46,XY/69,XXY; 

46,XY/69,XYY 

2.1.2.Lệch bội 
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Lệch bội là hiện tượng số NST của tế bào tăng lên hoặc giảm đi vài NST so với bộ 

lưỡng bội gồm: thể không (2n-2); thể đơn (monosomi 2n-1) chỉ gặp ở NST giới tính; thể ba 

(trisomi 2n +1); thể đa (polysomi 2n + 2, 2n + 3, …) loại này ít gặp; thể khảm (trong cùng 

một cơ thể có 2 hoặc nhiều dòng tế bào chứa karyotip khác nhau).  

2.1.2.1.Nguyên nhân 

+ Do rối loạn chức năng tuyến giáp. Ở các gia đình có rối loạn chức năng tuyến giáp, 

tần số người bị mắc Trisomi 21 hoặc hội chứng Claifenter cao hơn các gia đình bình thường.  

+ Do bố mẹ đã lớn tuổi, đặc biệt là tuổi ở người mẹ (ở tuổi cao, cơ thể không còn điều 

chỉnh chính xác quá trình sinh học của cơ thể, trong đó có sự phân chia tế bào). 

2.1.2.2.Cơ chế 

+ Không phân li NST trong giảm phân: tạo thành giao tử lệch bội, có giao tử thừa 1 

NST, có giao tử thiếu 1 NST. Các giao tử lệch bội khi thụ tinh hình thành các hợp tử lệch bội. 

Ví dụ: không phân li cặp NST thứ 21 tạo giao tử lệch bội (hình 4.6) 

 

Hình 4.6a. Không phân li NST 21 ở lần phân chia I 

 

Hình 4.6b. Không phân li NST 21 ở lần phân chia II 

+ Không phân li NST khi nguyên phân: cơ chế này gặp trong khi hợp tử đang phân 

cắt, nếu hiện tượng không phân li xảy ra ở lần phân cắt thứ nhất của hợp tử, một phôi bào có 

47 NST, một phôi bào có 45 NST, hai phôi bào này tiếp tục phân chia tạo thành cơ thể có 2 

dòng lệch bội 47/45 gọi là cơ thể khảm. Nếu hiện tượng không phân li xảy ra ở lần phân cắt 

thứ hai của hợp tử, tạo thành cơ thể có 3 dòng lệch bội 47/46/45, nếu dòng tế bào 45 NST 

không có khả năng sống thì cơ thể khảm chỉ còn lại 2 dòng tế bào 47/46. Nếu hiện tượng 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       115 
 

không phân li xảy ra nhiều lần sẽ tạo ra cơ thể khảm phức tạp hơn (hình 4.7). 

 

                           Hình 4.7a. Sự không phân ly ở lần phân cắt I của hợp tử 

 

  Hình 4.7b. Sự không phân ly ở lần phân cắt II của hợp tử 

+ Thất lạc NST: ở kỳ sau, nếu có 1 NST không bám vào thoi vô sắc, không trượt về 

cực tế bào, nằm bất động ở tế bào chất rồi bị tiêu biến đi, thì sẽ có 1 tế bào con bị thiếu 1 

NST. Hiện tượng này có thể xảy ra khi giảm phân tạo thành 1 giao tử thiếu 1 NST, có thể xảy 

ra khi hợp tử nguyên phân tạo thành cơ thể khảm.   

2.1.2.3. Các trƣờng hợp lệch bội NST thƣờng  

Tất cả những hợp tử monosomi NST thường đều chết rất sớm, không phát triển được 

tới giai đoạn bào thai. Trẻ em sau khi sinh có 0,5% -> 1% bị sai lệch  NST. Trẻ sau sinh 

không gặp monosomi NST thường. Số Trisomi chiếm tỷ lệ cao nhất trong những trường hợp 

bất thường NST, hay gặp là triomi 21 (nhóm G), Trisomi 18 (nhóm E) và Trisomi 13 (nhóm 

G). 

+ Trisomi 21: Là bệnh sai lệch nhiễm sắc thể được mô tả đầu tiên.Tần số bệnh 

khoảng 1/700 trẻ sơ sinh. Tần số này tương tự nhau giữa các dân tộc và các tầng lớp xã hội. 

Các triệu chứng: Gáy rộng và phẳng, trán hẹp, khe mắt sếch, mặt tròn, lông mi ngắn 

và thưa, gốc mũi dẹt, môi dày, lưỡi dày và hay thè ra, tai nhỏ, tròn, giảm trương lực cơ. 

Thường gặp dị tật tim, dị tật ống tiêu hóa, thiểu năng tâm thần, dấu hiệu này càng lớn càng 

rõ. Nếp vân da bàn tay có sự thay đổi rõ rệt, nếp ngang đơn độc ở hai bàn tay hoặc một bàn 

tay, các đường vân mờ khó quan sát. 

Tiến triển: Tiên lượng sống phụ thuộc vào dị tật tim và ống tiêu hóa, tỷ lệ chết 50% 

trong 5 năm đầu. Bệnh nhi dễ cảm ứng với vi khuẩn và bệnh bạch cầu, chỉ có 8% bệnh nhân 

sống đến 40 tuổi. Số ít bệnh nhân nữ sinh con và truyền bệnh cho một số con vì phân nửa số 
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giao tử của mẹ mang 2 nhiễm sắc thể số 21.  

Nguyên nhân: các yếu tố thuận lợi được kể đến là bố mẹ bị nhiễm phóng xạ, viêm 

gan. Tuổi của mẹ có tầm quan trọng lớn, tỷ lệ con mắc bệnh trisomi 21 tăng cao theo tuổi của 

mẹ.  

Mẹ từ 20-29 tuổi tần số con trisomi 21 là 1/2000 

            30-34 tuổi           1/300 

            35-39 tuổi           1/200 

            40-44 tuổi           1/100 

             >45 tuổi          1/50 

Di truyền học tế bào: đa số các trường hợp (90%) là trisomi 21 thuần, karyotype 

47,XX (hoặc XY) + 21 số ít còn lại là khảm 47,XY (hoặc XX) + 21/46, XY (hoặc XX) hoặc 

chuyển đoạn. Các trường hợp khảm có các triệu chứng bệnh khác nhau, tùy thuộc vào tỷ lệ tế 

bào trisomi trong cơ thể.  

+ Trisomi 18: tần số Trisomi 18 là 1/4000 – 1/8000 trẻ sinh. Tần số ở trẻ sinh thấp vì 

đa số phôi bệnh này bị sẩy. 

Triệu chứng: các triệu chứng khi thai nghén như đa ối, thai bé và hoạt động yếu, trẻ 

sinh ra có trán hẹp, khe mắt hẹp, tai gắn thấp quăn ít và nhọn trông giống tai chồn. Miệng bé, 

hàm nhỏ và lùi ra sau. Bàn tay rất đặc biệt: ngón cái quặp vào, lòng bàn tay nắm lại, ngón trỏ 

trùm lên ngón giữa, ngón út trùm lên ngón nhẫn. Luôn có dị tật tim, dị tật cơ quan sinh dục 

niệu... tiến triển rất xấu, trẻ em chỉ sống trung bình 10 tuần.  

Di truyền học tế bào: 80% trường hợp là trisomi thuần 47 XY (hoặc XX), + 18; 10% 

là cơ thể khảm với 1 dòng tế bào bình thường và 1 dòng trisomi 46,XY (hoặc XX) /47, XY 

(hoặc XX) + 18; 10% là do chuyển đoạn hoặc tình trạng phức tạp hơn như trisomi kép 48, 

XXY, + 18.  

+Trisomi 13: tần số trisomi 13 là 11/5000 -1/10000 trẻ sinh, tần số ở trẻ em thấp 

cũng có thể là vì đa số phôi thai bệnh này bị sẩy. Tuổi mẹ ảnh hưởng đến tần số con trisomi 

13.  

Triệu chứng: đầu nhỏ, nhãn cầu nhỏ, hoặc không nhãn cầu, tai gắn thấp và thường bị 

điếc. Sứt môi- thường sứt cả 2 bên, hở vòm miệng, dị tật tim, tiêu hóa, niệu sinh dục. Tiến 

triển rất xấu đại đa số bệnh nhân chết ở năm đầu.  

Di truyền học tế bào: 80% trường hợp là trisomi thuần 47, XX (hoặc XY), +13; 20% 

trường hợp là trisomi khảm 46, XX (hoặc XY) / 47, XX (hoặc XY), +13 hoặc do chuyển 

đoạn. Những trường hợp khảm bệnh nhẹ hơn.  

Ngoài những trisomi nói trên có tần số cao, còn có các trisomi của các NST khác nhau 

như trisomi 8,9,22,… nhưng rất hiếm gặp. 

2.2. Những sai lệch cấu trúc nhiễm sắc thể 

2.2.1.Nguyên nhân 

Tia phóng xạ: tần số đột biến tỉ lệ thuận với liều lượng phóng xạ. Ngay sau khi bị 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       117 
 

phóng xạ, các đột biến nhiểm sắc thể tăng lên nhanh, nhất là các nhiểm sắc thể lạ được hình 

thành do nhiều chổ đứt như nhiễm sắc thể hình vòng, nhiễm sắc thể hai tâm. Sự xuất hiện 

NST bất thường phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và trạng thái cơ thể. 

Hóa chất: Có nhiều hợp chất hóa học có khả năng làm tăng tần số rối loạn NST như 

chì, benzene, thủy ngân, hóa chất trừ sâu diệt cỏ…, một số hóa chất kìm hãm phân bào, một 

số hóa chất vừa có khả năng gây ung thư, vừa có khả năng gây đột biến NST.     

2.2.2. Cơ chế chung 

Do hậu quả của sự đứt, gãy của NST. Các đoạn bị đứt gãy hầu hết đều được nối lại và 

hàn theo đúng như cũ, nếu sự hàn gắn không giống như cũ thì mới gây nên sự thay đổi về cấu 

trúc. 

Các giai đoạn phân bào chỉ chiếm một thời gian ngắn trong chu kỳ tế bào, vì vậy các 

nhân tố tác động hầu hết ở gian kì. 

Các nhân tố tác động ở giai đoạn G1 thì gây sai lạc kiểu NST vì lúc đó NST chưa 

nhân đôi, nếu tác động ở giai đoạn G2 thì gây sai lạc kiểu nhiễm sắc tử. Tuy  nhiên sai lạc 

kiểu nhiễm sắc tử sau một chu kỳ tiếp theo sẽ trở thành kiểu sai lạc NST. 

2.2.3.Các kiểu bất thƣờng cấu trúc NST 

- Mất đoạn: là hiện tượng NST bị đứt rời ra một hoặc nhiều đoạn, đoạn bị đứt rời 

không có tâm sẽ bị tiêu biến đi hoặc gắn sang NST khác, phần còn lại mang tâm trở nên ngắn 

hơn lúc bình thường. 

Ví dụ: mất đoạn nhánh ngắn NST số 5 (hội chứng tiếng mèo kêu). Tần số 1/50.000 trẻ 

sơ sinh. Các trẻ sơ sinh có tiếng khóc đặc biệt như tiếng mèo kêu do bị dị dạng thanh quản, 

tiếng mèo kêu giảm dần rồi mất dần khi trẻ được nửa năm. Khi đó các triệu chứng đáng chú ý 

là đầu nhỏ, mặt tròn như mặt trăng, hai mắt xa nhau, hàm dưới nhỏ, mắt có nếp quạt, giảm 

trương lực cơ, trí tuệ kém phát triển, đôi khi có tật tim. Một số lớn trẻ có hội chứng mèo kêu 

chết ở thời kì sơ sinh, nhưng cũng có trường hợp sống đến giai đoạn trưởng thành, nhưng cơ 

thể kém phát triển. 

Ngoài ra còn gặp nhiều trường hợp mất đoạn khác nữa như mất đoạn nhánh ngắn NST 

4, mất đoạn nhánh dài NST 18, mất đoạn nhánh ngắn NST 18,… 

- Chuyển đoạn: là hiện tượng trao đổi các đoạn của các NST. Có 2 kiểu chuyển đoạn 

là chuyển đoạn tương hỗ và chuyển đoạn kiểu hợp tâm. 

Ví dụ: bệnh Down do chuyển đoạn. Về lâm sàng, triệu chứng của bệnh Down do 

chuyển đoạn không khác gì bệnh Down do trisomi 21 thuần, điều khác nhau cơ bản là nguyên 

nhân và cơ chế di truyền, khác với bệnh Down do trisomi 21 thuần, bệnh Down do chuyển 

đoạn là bệnh có tính chất gia đình, bố hoặc mẹ không có triệu chứng bệnh nhưng có NST bất 

thường.  

Bệnh Down do chuyển đoạn  chỉ chiếm khoảng 5% trong tổng số trường hợp bệnh 

Down, bệnh này là hậu quả của sự chuyển đoạn giữa NST 21 với NST nhóm D và nhóm G. 

Một người lành mang NST chuyển đoạn (người mang tật lặn) không có triệu chứng 
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bệnh nhưng có một NST chuyển đoạn D/G. Giả sử người đó có cấu trúc NST trong tế bào 

như sau: 14,t(14/21),21 có thể có 4 khả năng xảy ra khi tạo giao tử và trong quá trình thụ tinh 

với giao tử bình thường (14/21) tạo thành hợp tử: 

(1): bình thường 

(2): lành mang NST chuyển đoạn: 45, XY, D-,G-,t(14,21)+  {chuyển đoạn D/G có số NST là 

45, nhóm D thiếu 1 NST, nhóm G thiếu 1 NST và có 1 NST bất thường t(14,21)} 

(3): bệnh Down do chuyển đoạn: 46, XY, D-,t(14,21)+ 

(4): monosomi 21: chết 

(5): trisomi 14 do chuyển đoạn: thường chết 

(6): monosimi 14: chết 

(7): trisomi kép 14,21: chết 

(8): monosomi kép 14,21: chết 

2.3. Bệnh do bất thƣờng nhiễm sắc thể giới tính 

2.3.1.Hội chứng Turner  

Tần số bệnh ở trẻ em lúc sơ sinh 0,4/1.000, những tần số karyotip 45,X lúc thụ thai 

cao hơn.  

Lâm sàng: có thể chẩn đoán hội chứng Turner ở trẻ sơ sinh như người thấp, thừa da ở 

gáy, phù bạch huyết ở mu bàn tay và bàn chân, phù cứng không viêm đến 2 tuổi thì hết phù.  

Ở trẻ em gái và thành niên thì người thấp, chậm lớn, mặt hình tam giác, khe mắt cụp, 

nếp quạt, sụp mi, mép sệ, tai ở vị trí thấp, cổ ngắn và rộng, ngực biến dạng, cẳng tay cong, da 

có nhiều nốt ruồi trên khắp cơ thể. 

 Tuyến sinh dục không phát phát triển, soi ổ bụng thấy có một dãy nhỏ màu trắng nhạt, 

những trường hợp điển hình thì không có tế bào mầm, không hình thành nang noãn mà chỉ có 

tổ chức sơ. Tử cung nhỏ, có thể chẻ đôi. Nhi tính.  

 Trên 50% trường hợp có hẹp động mạch chủ, 40 – 60% trường hợp có dị tật thận, 

thận hình móng ngựa, tuổi xương chậm phát triển, có thể cận thị nặng, đục nhân mắt, điếc 

bẩm sinh, rối loạn thị giác, không có Oestrogen và Pregnandiol, tăng FSH rất sớm trước tuổi 

Trƣờng hợp Hình thành giao tử Thụ tinh Hợp tử Ghi chú 

1 
14,21 + 14,21 14,14,21,21 (1) 

t(14,21) + 14,21 14,t(14,21),21 (2) 

2 
t(14,21),21 + 14,21 14, t(14,21),21,21 (3) 

14 + 14,21 14,14,21 (4) 

3 
14,t(14,21) + 14,21 14,14,t(14,21),21 (5) 

21 + 14,21 14,21,21 (6) 

4 
14,t(14,21), 21 + 14,21 

14,14,t(14,21),21,2

1 
(7) 

0 + 14,21 14,21 (8) 
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dậy thì. Ở bệnh nhân trưởng thành, lượng FSH bình thường.  

 Nếu có dị tật nội quan nặng, bệnh nhân chết ở thời kỳ mới sinh. Những trường hợp 

còn lại tuổi thọ bình thường.  

 Di truyền tế bào: 55% trường hợp là 45,X thuần. Trong tế bào niêm mạc miệng không 

có vật thể Barr; 10% trường hợp là trạng thái khảm 46,XX / 45,X hoặc 47,XXX/ 45,X; 20% 

trường hợp là NST X đều của nhánh ngắn hoặc của nhánh dài; 5% trường hợp là mất đoạn 

NST X; 5% trường hợp NST X hình vòng; 5% trường hợp có vật thể Y: 46,XY/ 45,X.  

2.3.2 Nữ: Karyotip 47,XXX 

 Tần số 0,8/1.000 trẻ em gái, hay gặp hơn hội chứng Turner. Không có dị tật, chỉ hơi 

giảm trí thông minh, buồng trứng và tử cung kém phát triển tuy nhiên vẫn có khả năng sinh 

sản. Tế bào niêm mạc miệng có 2 vật thể Barr, karyotip: 47,XXX hoặc khảm 47,XXX/ 

46,XX….. 

2.3.3.Hội chứng Klinefelter 

Tần số bệnh 1,18/ 1.000 trẻ sơ sinh nam. 

Lâm sàng: không có dị tật quan trọng vì vậy không chuẩn đoán được lúc mới sinh, chỉ 

có thể phát hiện được nhờ điều tra có hệ thống. Thông thường chỉ chẩn đoán khi đến tuổi dậy 

thì, đến lúc đó các triệu chứng mới rõ rệt.  

Tinh hoàn kém phát triển (teo), chứng vú to, xuất hiện vào 12,13 tuổi, thoạt đầu 

không cân đối nhưng đến tuổi trưởng thành thì cân đối, dấu hiệu này chiếm khoảng 22-50% 

trường hợp.  

Trí tuệ phát triển bình thường hoặc suy giảm hoặc rối loạn tâm thần.  

Giới tính kém phát triển, đôi khi rất rõ, ít lông mu, không râu, dương vật nhỏ. 

Nội tiết: Trước tuổi dậy thì không có biến đổi nhưng đến tuổi dậy thì thì lượng bài tiết 

FSH tăng. Sự bài tiết tetosteroid bình thường hoặc giảm, không có tinh trùng. 

Di truyền tế bào: trong tế bào niêm mạc của người bệnh có vật thể Barr, dấu hiệu này 

cũng cho phép chẩn đoán.  

Karyotip 80% trường hợp là 47, XXY thuần nhất, những trường hợp còn lại là trạng 

thái khảm: 47,XXY/46,XY (người này có sinh tinh trùng) hoặc 47,XXY/46,XY/45,X. 

Trường hợp 48,XXXY giảm năng tuyến sinh dục. 

2.3.4.Karyotip 47,XYY 

 Tần số 1,4/1.000 trẻ sơ sinh nam, kiểu hình bình thường, tuy nhiên thường cao lớn. 

Nội tiết không có thay đổi bất thường. Đa số có con, lỗ đái thấp. Tâm thần: nhiều trường hợp 

có tính nết bất thường, hung hăng, dễ kích động, phạm tội trộm cướp, lừa đảo …. 

 Tần số người có XYY trong quần thể chung là 1,1/1.000 nhưng ở trung tâm tội phạm 

là 2/100 tức là nhiều gấp 18 lần. Vì vậy NST Y thừa được gắn cho 1 cái tên là NST của tội 

phạm.  

2.3.5. Lƣỡng giới giả và lƣỡng giới thật 

2.3.5.1. Lƣỡng giới giả  
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+ Nữ lưỡng giới giả  

 Cơ thể có buồng trứng, karyotip luôn là nữ (46,XX). Cơ quan sinh dục trong là nữ, 

nhưng cơ quan sinh dục ngoài nam hóa ít hay nhiều, từ phì đại âm vật đến mức độ hình thái 

nam hoàn toàn. Nói chung cơ thể có hình thái ái nam ái nữ. Nguyên nhân:  

 Người mẹ khi mang thai dùng hormon androgen. 

 Khi mang thai người mẹ có u buồng trứng bài tiết hoocmon nam.  

 Tăng cường bài tiết androgen bởi tuyến thượng thận của bào thai. Hầu hết là tăng sản 

bẩm sinh. Loại này có tính di truyền.  

+ Nam lưỡng giới giả 

 Cơ thể có tinh hoàn, karyotip là 46,XY, tính ái nam ái nữ là do tinh hoàn không đảm 

bảo đầy đủ được sự nam hóa hoặc là do những chất tiếp nhận androgen không cảm ứng. Hoặc 

do trong cơ thể bài tiết một chất nữ hóa.  

 Dị tật có thể xảy ra ở cơ quan sinh dục bên trong cũng như bên ngoài với nhiều hình 

thái khác nhau.  

2.3.5.2. Lƣỡng giới thật 

 Là trường hợp có mô tuyến sinh dục cả 2 giới trên cùng một cơ thể. Ví dụ: có buồng 

trứng ở 1 bên, tinh hoàn ở bên kia hoặc tuyến hỗn hợp buồng trứng, tinh hoàn ở cả hai bên.

 Cơ quan sinh dục hình thái ái nam ái nữ biểu hiện nhiều mức độ khác nhau. Trong 2/3 

trường hợp cơ quan sinh dục lúc đầu biểu hiện hình thái nam. Trẻ sơ sinh coi là nam, tinh 

hoàn ẩn, lỗ đái thấp. Lúc dậy thì tuyến vú phát triển (80% trường hợp) hành kinh (50% 

trường hợp). Có trường hợp biểu hiện hình thái nữ nhưng âm vật phì đại (có trường hợp hình 

thái nam nhưng vú to, có chu kỳ). 

 Karyotip hay gặp: 46,XX hoặc 46,XY hoặc khảm 46,XY/ 46XX…Trường hợp sau là 

kết quả của thụ tinh kép 1 trứng có 2 nhân với tinh trùng hoặc do sự hòa nhập sớm của 2 loại 

hợp tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Trình bày các phƣơng pháp xác định nhiễm sắc thể. 

2. Mô tả bộ NST ngƣời. 

3. Cho biết nguyên nhân và giải thích cơ chế gây đa bội ở ngƣời. Cho ví dụ. 

4. Cho biết nguyên nhân và giải thích cơ chế gây lệch bội ở ngƣời. Cho ví dụ 

5. Cho biết nguyên nhân và giải thích cơ chế gây sai lệch cấu trúc NST. Cho ví dụ 

6. Cho ví dụ một số bệnh do bất thƣờng nhiễm sắc thể giới tính. 
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BÀI 3. 

 DI TRUYỀN ĐƠN GEN – ĐA GEN VÀ ĐA NHÂN TỐ 

 

 

 

1.Di truyền đơn gen 

1.1.Khái niệm 

Di truyền đơn gen là kiểu di truyền mà sự quy định một tính trạng nào đó của từng cơ thể 

và của các cá thể trong quần thể chỉ do các alen của một gen thuộc cùng một locut tương tác 

và liên quan ảnh hưởng nhau để quy định sự biểu hiện của các trạng thái tính trạng.  

Di truyền đơn gen gồm di truyền hai alen và di truyền nhiều alen 

1.2 Di truyền hai alen 

1.2.1. Khái niệm 

Di truyền hai alen là dạng di truyền đơn gen trong đó quyết định sự biểu hiện của một 

tính trạng nào đó của mỗi cá thể và của các cá thể trong toàn quần thể chỉ do hai alen của gen 

chi phối. 

1.2.2. Di truyền học Mendel  

  Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel bao gồm các đặc điểm sau đây:  

 Ðối tượng nghiên cứu là đậu Hà Lan (Pisum sativum) có những đặc tính cần thiết thỏa 

mãn các yêu cầu cho nghiên cứu di truyền như: (a) các thứ của chúng hoàn toàn khác biệt 

nhau, không có các dạng trung gian, (b) hoa của chúng có khả năng tự thụ phấn và tránh được 

sự giao phấn trong tự nhiên nhưng lại dễ dàng cho giao phấn nhân tạo, (c) có thể tiếp tục 

trồng qua nhiều thế hệ sau khi đã cho lai.  

 Khi cho lai giữa hai dòng đậu khác nhau, mỗi lúc ông chỉ theo dõi sự di truyền của một 

cặp tính trạng tương phản, bỏ qua các tính trạng khác.  

 Ông đã đếm và ghi nhận hàng ngàn cá thể con từ mỗi thí nghiệm và sau đó dùng toán học 

thống kê để phân tích các kết quả thu được. 

1.2.2.1 Lai đơn tính 

+ Thí nghiệm và kết quả  

Mendel tiến hành thí nghiệm với các dòng đậu, phần lớn được mua từ các nguồn khác 

nhau. Ông trồng riêng từng dòng trong nhiều năm để chọn ra các dòng thuần chủng (nghĩa là 

những dòng này cho ra con cái giống hệt chúng). Trong số các đặc điểm được nghiên cứu, 

Mendel quan tâm đến 7 đặc điểm. Ông lưu ý rằng mỗi một trong số 7 đặc điểm này chỉ xuất 

hiện ở hai dạng tương phản như hạt tròn hoặc nhăn, hoa tía hoặc trắng...  

Khi Mendel cho lai giữa hai dòng thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương 

phản thì tất cả các cá thể con (thế hệ F1) đều giống nhau và giống với một trong hai cá thể bố 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Phân biệt đƣợc di truyền đơn gen, đa gen và đa nhân tố 

- Xác định đƣợc các quy luật di truyền cơ bản 
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mẹ. Thí dụ: cho lai giữa cây hoa tía thuần chủng và cây hoa trắng thuần chủng, tất cả các cây 

F1 đều có hoa tía.  

Rõ ràng là ở thế hệ F1 chỉ có một trong hai tính trạng của bố hoặc mẹ được biểu hiện. 

Mendel gọi tính trạng xuất hiện ở F1 là tính trạng trội và tính trạng không biểu hiện ở thế hệ 

này là tính trạng lặn.  

Tiếp tục cho các cây F1 (tất cả đều có hoa tía) tự thụ phấn, ở thế hệ tiếp theo (F2) cả hai 

thứ hoa tía và hoa trắng đều xuất hiện: 705 cây hoa tía và 224 cây hoa trắng. Tính trạng lặn 

đã xuất hiện trở lại ở thế hệ F2 với tỉ lệ xấp xỉ 1/4. Kết quả cũng tương tự đối với sáu tính 

trạng khác được nghiên cứu, các tính trạng lặn biến mất ở F1, nhưng xuất hiện trở lại với tỉ lệ 

khoảng 1/4 ở F2 (bảng 4.1). Chúng ta có thể tóm tắt kết quả thí nghiệm về màu hoa như sau:  

P: Hoa tía x Hoa trắng  

F1:  Tất cả đều có hoa tía  

F2: 3 hoa tía , 1 hoa trắng  

Bảng 4.1 Kết quả các phép lai đơn của Mendel 

 

+ Giải thích và kết luận  
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Từ những thí nghiệm này Mendel đã đưa ra kết luận quan trọng là mỗi cây đậu đều có hai 

nhân tố di truyền cho mỗi tính trạng. Khi giao tử được thành lập, hai nhân tố phân ly và đi về 

hai giao tử riêng biệt, mỗi giao tử chỉ mang một nhân tố cho mỗi tính trạng. Vì vậy mỗi cây 

phải nhận một nhân tố từ cây mẹ và một nhân tố từ cây bố. Sự kiện hai tính trạng tương phản 

của bố mẹ (hoa tía và hoa trắng) có thể cùng xuất hiện ở F2 cho thấy các nhân tố di truyền 

phải tồn tại như các phần tử riêng biệt trong tế bào, chúng không hòa trộn lẫn nhau. Vì vậy, 

theo Mendel mỗi cây F1 có chứa một nhân tố cho hoa tía (là trội) và một nhân tố cho hoa 

trắng (là lặn). Hai nhân tố này cùng nằm trong nhân tế bào, chúng tồn tại riêng biệt và phân ly 

khi giao tử được thành lập. Nguyên lý này được xem như là định luật thứ nhất của Mendel 

gọi là định luật phân ly:  

Mỗi cá thể có hai nhân tố di truyền cho mỗi tính trạng, trong quá trình thành lập giao tử 

hai nhân tố này phân ly về hai giao tử khác nhau nên mỗi giao tử chỉ cho một nhân tố. Khi 

các giao tử phối hợp nhau trong thụ tinh, cặp nhân tố được khôi phục lại trong hợp tử. 

Kết luận của Mendel phù hợp với những gì chúng ta đã biết về nhiễm sắc thể và hoạt 

động của chúng trong giảm phân. Nhân lưỡng bội có hai nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương 

đồng, chứa hai gen cho mỗi cặp tính trạng. Vì vậy, tế bào lưỡng bội có hai bản sao (giống 

hoặc khác nhau) của mỗi gen, chúng chính là hai nhân tố di truyền mà Mendel đã mô tả. Vì 

mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng đều phân ly trong giảm phân, giao tử chỉ có một nhiễm sắc 

thể mỗi loại và vì vậy chỉ có một bản sao của mỗi gen.  

Cần lưu ý là người ta không thể quan sát bằng mắt để kết luận một cây là đồng hợp tử về 

alen trội (CC) hay dị hợp tử (Cc) vì cả hai cây này đều cùng có hoa tía. Nói cách khác, một 

alen trội hoàn toàn lấn át alen lặn và một cơ thể dị hợp sẽ có tính trạng được qui định bởi alen 

trội. Ðiều này có nghĩa là không có quan hệ một đối một giữa các tổ hợp di truyền khác nhau 

(kiểu gen) với các tính trạng được biểu hiện (kiểu hình) của sinh vật. Trong thí dụ về màu hoa 

đậu, có ba kiểu gen CC, Cc, cc, hai kiểu hình hoa tía và hoa trắng.  

Chúng ta có thể viết lại tóm tắt thí nghiệm của Mendel như sau:  

 

+ Phép lai kiểm chứng (lai phân tích) 

Để xác định có hay không các cá thể con lai có kiểu hình trội (chẳng hạn như là hoa tía) là 

đồng hợp tử hay dị hợp tử đối với allen trội đó, Mendel đã thực hiện phép lai các cá thể và 

điều đó đã giúp mà ông biết rõ là đồng hợp tử trội (PP) trong trường hợp cây ở F2 có 100% 
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hoa tía và dị hợp tử (Pp) khi ở F2 có 50% cá thể hoa tía và 50% cá thể hoa trắng (hình 4.8). 

 

    Hình 4.8: phép lai kiểm chứng của Mendel 

 + Hiện tƣợng trội không hoàn toàn và đồng trội  

Trong bảng 4.1, cả 7 tính trạng trên các cây đậu mà Mendel nghiên cứu, mỗi tính trạng 

đều có một alen trội hoàn toàn so với alen còn lại. Trong trường hợp trội không hoàn toàn, cá 

thể dị hợp sẽ có kiểu hình trung gian giữa hai kiểu hình của hai cá thể bố mẹ đồng hợp. Thí 

dụ như khi lai giữa hai thứ hoa mõm chó thuần chủng hoa màu tía và hoa màu trắng, F1 đồng 

loạt có hoa màu hồng, F2  phân ly theo tỉ lệ 1 hoa tía : 2 hoa hồng : hoa trắng. Kết quả phép 

lai có thể minh hoạ như sau:  

 

Thuật ngữ đồng trội (codominance) được dùng để mô tả một trường hợp trong đó hai alen 

được biểu hiện độc lập nhau trong cơ thể dị hợp. Cơ thể dị hợp có kiểu hình khác với cơ thể 

dồng hợp nhưng không phải là kiểu hình trung gian. Một thí dụ về hiện tượng đồng trội được 

tìm thấy ở nhóm máu A-B-O của người. Người mang nhóm máu A có alen A và chỉ biểu hiện 

glycoprotein A trên tế bào hồng cầu, người mang nhóm máu B có alen B và chỉ biểu hiện 

glycoprotein B. Tuy nhiên, người mang nhóm máu AB có cả hai alen A và B và biểu hiện cả 

hai glycoprotein, vì vậy kiểu hình của họ khác biệt so với hai kiểu hình trên. Trong trường 

hợp này, cả hai alen A và B đều có biểu hiện như nhau.  

Như vậy phương thức trội không hoàn toàn và đồng trội khác với trội hoàn toàn ở hai 
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điểm chính:  

1) Thế hệ F1 của một phép lai đơn tính giữa hai cá thể bố mẹ thuần chủng sẽ có kiểu hình 

khác với bố mẹ. 

2) Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 1:2:1 (giống với tỉ lệ kiểu gen) thay vì 3 : 1. 

1.2.2.2. Lai nhiều tính 

+ Lai hai tính và định luật phân ly độc lập  

Các thí nghiệm của Mendel trên đậu Hà Lan đôi khi bao gồm hai hoặc nhiều cặp tính 

trạng (đã được liệt kê ở bảng 4.1). Thí dụ như ông đã cho lai các cây thuần chủng có hạt 

vàng, tròn với các cây có hạt lục, nhăn. Tất cả các cây F1 đều có hạt vàng, tròn. Khi các cây 

F1 tự thụ phấn, F2 có 4 kiểu hình khác nhau là: 315 có hạt vàng, tròn:101 có hạt vàng, 

nhăn:108 có hạt lục, tròn:32 có hạt lục, nhăn. Bốn kiểu hình này chiếm tỉ lệ khoảng 9:3:3:1. 

Thí nghiệm này đã chứng minh rằng một phép lai hai tính có thể cho ra một số cây có kiểu 

hình mới khác với các cây bố mẹ ban đầu. Hai kiểu hình mới ở đây là hạt vàng, nhăn và hạt 

lục, tròn. Nói cách khác, nó chứng minh rằng các gen qui định màu hoa và các gen qui định 

dạng hạt không nhất thiết phải nằm chung trong một tổ hợp như ở thế hệ bố mẹ.  

Tỉ lệ 9:3:3:1 là đặc trưng cho thế hệ F2 của một phép lai hai tính (với tính trạng trội 

hoàn toàn), trong đó các gen qui định hai tính trạng di truyền độc lập nhau. Mỗi cặp tính 

trạng trong phép lai hai tính đều tác động giống hệt như trong một phép lai đơn tính. Như 

vậy, tỉ lệ 9:3:3:1 chính là kết quả của hai tỉ lệ 3:1 độc lập      

Nếu qui định       R: hạt tròn                 r: hạt nhăn  

                 Y: hạt vàng               y: hạt lục  

 Có thể tóm tắt phép lai trên bằng sơ đồ sau:  

 

 

Từ những quan sát trên các kết quả thu được, Mendel đã đưa ra định luật thứ hai gọi là 
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định luật phân ly độc lập:  

Khi có hai hoặc nhiều gen trong một phép lai thì trong quá trình thành lập giao tử, các 

alen của một gen sẽ di truyền độc lập với các alen của những gen khác. 

+ Lai đa tính và công thức phân tính chung  

Khung Punnett là một cách để xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trong một phép lai 

với hai cặp tính trạng. Mặc dù rất thuận lợi trong các phép lai đơn tính và hai tính nhưng lại 

rất hạn chế trong phép lai đa tính. Trong trường hợp lai đa tính, có một cách khác dễ dàng 

hơn, dựa vào cơ sở của một nguyên lý là xác suất để cho các sự kiện độc lập nhau xảy ra 

đồng thời sẽ bằng tích số các xác suất của từng sự kiện được biểu hiện riêng rẽ. Chúng ta có 

thể ứng dụng nguyên lý này để tính số kiểu giao tử, số kiểu tổ hợp, số kiểu gen, số kiểu hình, 

tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình trong một phép lai đa tính.  

Giả sử trong một phép lai với ba cặp tính trạng: màu hoa, màu hạt và dạng hạt, chúng ta 

muốn tìm xem tỉ lệ của các cây ở F2 được tạo ra khi cho các cây F1 dị hợp về ba cặp alen lai 

với nhau có kiểu hình hoa tía, hạt vàng, nhăn là bao nhiêu? Chúng ta đã biết trong từng phép 

lai đơn tính: tỉ lệ hoa tía là 3/4, hạt vàng là 3/4, hạt nhăn là 1/4. Nhân ba tỉ lệ này với nhau, ta 

sẽ được tỉ lệ của kiểu hình hoa tía, hạt vàng, nhăn ở F2 là 3/4 x 3/4 x 1/4 = 9/64. 

1.2.3. Di truyền học Morgan 

1.2.3.1. Liên kết hoàn toàn 

Ruồi giấm có các cặp gen sau: 

- Thân xám b
+ 

 hoặc + ; thân đen b (black) 
- 
Cánh thường  vg

 + 
(+) ; cánh cụt vg (vestigal). 

Lai các ruồi giấm đồng hợp thân đen cánh thường với thân xám cánh cụt 

P : b vg
 +   

x b
+ 

 vg 
 

b vg
 +   

b
+ 

 vg 

           thân đen, cánh thường   ;  thân xám, cánh cụt. 

           G:          b vg
 + 

;          b
+ 

 vg 

           F1:     b vg
 +   

  
                  

  b
+ 

 vg  

    thân xám-cánh thường 

Ruồi đực F1 bình thường được đem lai phân tích, cho tỷ lệ phân li:  

                            1   b +
      

: 1 + vg  
  

        b
 
vg                  bvg 

Tỷ lệ phân li này giống với lai đơn tính. Hai gen b và vg cùng đi chung với nhau như 

1 gen. 

Một hiện tượng khác thường (cho đến nay chưa rõ cơ chế) là ở ruồi giấm đực không 

xảy ra tái tổ hợp di truyền, nên có sự liên kết hoàn toàn của các gen trên một nhiễm sắc thể. 

 1.2.3.2. Liên kết không hoàn toàn 
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Nếu ở F1 của thí nghiệm trên lấy ruồi cái đem phân tích, kết quả thu được như sau: 

P (cái)    b   vg
 +   

x  (đực)      b   vg
 
 

 
                        b

+ 
 vg        b  vg 

                        thân xám, cánh thường ;           thân đen, cánh cụt. 

                      F1:  bốn loại kiểu hình xuất hiện với tỷ lệ như sau:  

     b vg
  +

  ; 
 

 b 
+
 vg ; 

 
b vg

 
      ;   b 

+ 
vg

  +
   

             b vg                 b   vg          b vg                  b   vg 

                                 thân đen           thân xám        thân đen           thân xám 

      cánh thường        cánh cụt         cánh cụt          cánh thường 

                                (41,5%)            (41,5%)              (8,5%)               (8,5%)      

1.3. Di truyền nhiều alen 

1.3.1 Khái niệm 

Di truyền nhiều alen là dạng di truyền đơn gen trong đó sự quy định một tính trạng 

nào đó trong quần thể là do nhiều alen chi phối, tạo thành nhiều trạng thái tính trạng khác 

nhau ở kiểu hình (phenotyp) tương ứng với các alen đó, nhưng trong mỗi cơ thể lưỡng bội thì 

chỉ có 2 trong số nhiều alen đó. 

       1.3.2 Locus phức hợp 

Trong di truyền hai alen thì locus chỉ có hai gen khu trú trên hai vị trí giống nhau của 

cặp NST tương đồng. Tuy vậy, trong quá trình đột biến có thể tạo thành nhiều dạng khác 

nhau ở các cá thể khác nhau trong quần thể, tạo thành dãy nhiều alen. Vì vậy trong di truyền 

nhiều alen thì locus gen có nhiều alen (> 2 alen) và mỗi cơ thể 2n chứa một tổ hợp gồm hai 

trong số nhiều alen ấy; locus gen gọi là locus phức hợp. 

        1.3.3. Genotyp (kiểu gen) và phenotyp (kiểu hình) trong di truyền nhiều alen 

Do có nhiều alen khác nhau nên với các cách tổ hợp khác nhau của hai trong số nhiều 

alen ấy mà ở cơ thể 2n tạo nên nhiều genotyp và có nhiều phenotyp về các loại trạng thái 

khác nhau của tính trạng tương ứng với các tổ hợp genotyp khác nhau của các alen ấy.  

 Số loại genotype trong dãy nhiều alen được tính bằng các công thức sau: 

 Tổng số genotyp = 
2

)1( nn
 

 Số genotype đồng hợp tử = n 

 Số genotyp dị hợp tử = 
2

)1( nn
 

 n là số lượng các loại alen trong dãy alen của gen. 

Nhóm máu ABO là di truyền nhiều alen (di truyền quần thể). 

2. Di truyền đa gen và đa nhân tố 

2.1. Khái niệm 
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Di truyền đa gen là dạng di truyền mà sự biểu hiện của tính trạng bị kiểm soát bởi 

nhiều gen không alen, trong đó mỗi thành viên chỉ có một tác động nhỏ lên phenotyp không 

đủ để tạo nên một thay đổi thấy được ở phenotyp, nhưng tổng một hệ thống nhiều gen thành 

viên cùng tác động theo một hướng có thể gây nên những thay đổi về lượng có thể thấy ở 

phenotyp (kiểu hình). 

Phenotyp trong di truyền đa gen do kết quả tác động của tổng thể nhiều gen thành 

viên tương tác nhau, đồng thời chịu nhiều ảnh hưởng của sự tương tác giữa genotype với 

nhiều nhân tố môi trường khác nhau gọi là di truyền đa nhân tố. Vì vậy trong phần lớn các 

trường hợp di truyền đa gen và di truyền đa nhân tố được dùng với ý nghĩa trùng nhau. 

Ở người, các tính trạng như chiều cao, màu da, chỉ số IQ,  các dị tật bẩm sinh như tật 

khe hở môi, hàm, các khuyết tật của ống thần kinh,… và rất nhiều bệnh phổ biến ở người 

trưởng thành như ung thư, bệnh tim mạch, tâm thần phân liệt, đái đường,… đều được di 

truyền theo kiểu này 

2.2. Tƣơng tác giữa các gen không alen 

Trong nhiều trường hợp lai lưỡng tính và đa tính, tỉ lệ các loại kiểu gen vẫn đúng theo 

các quy luật Mendel, nhưng sự biểu hiện kiểu hình có thay đổi do tác động lẫn nhau giữa các 

gen. Sự tương tác giữa các gen không alen với nhau được phát hiện đầu tiên là các sai lệch tỉ 

lệ phân li kiểu hình F2 (9:3:3:1) của lai lưỡng tính. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sau cho thấy 

tương tác gen có thể do 3 nhân tố di truyền hay nhiều hơn. 

2.2.1. Tƣơng tác bổ trợ (Complementary) 

Tương tác bổ trợ là các alen của mỗi gen riêng lẻ có biểu hiện kiểu hình riêng, khi hai 

hoặc nhiều gen cũng hiện diện chung sẽ tạo kiểu hình mới. Tương tác biểu hiện ra nhiều dạng 

với những tỉ lệ kiểu hình F2 khác nhau. 

 - Tỉ lệ F2 là 9:3:3:1, sự di truyền hình dạng mào gà là ví dụ điển hình cho tỉ lệ này. 

Khi lai cặp gà thuần chủng mào hình hạt đậu với gà mào hình hoa hồng, F1 thu được 100% 

mào hình quả óc chó, F2 thu được 9 mào hình quả óc chó: 3 mào hình hoa hồng: 3 mào hình 

hạt đậu: 1 mào lá đơn. 

 - Tỉ lệ F2 là 9:6:1, sự di truyền hình dạng quả bí ngô có 3 dạng quả tròn, dẹt và dài. 

Khi lai giữa hai dạng quả tròn với nhau thì F1 đồng loạt quả dẹt. Cho các cây F1 tự thụ thì F2 

có tỉ lệ phân li 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. 

 - Tỉ lệ F2 là 9:7, ở đậu thơm Lathyrus odoratus có màu hoa đỏ và trắng. Lai hai dạng 

hoa trắng với nhau, F1 có kiểu hình đồng nhất hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 

9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. 

2.2.2. Tƣơng tác át chế 

 Khi một gen (trội hoặc lặn) làm cho một gen khác (không alen) không biểu hiện kiểu 

hình gọi là át chế. Át chế trội diễn ra khi A>B (hoặc ngược lại B>A) và át chế lặn xảy ra khi 
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aa>B (hoặc bb>A). Tùy theo từng kiểu át chế mà F2 có tỉ lệ kiểu hình cụ thể. 

 - Át chế trội với tỉ lệ 12:3:1, hiện tượng di truyền màu lông ngựa. Khi lai ngựa xám 

(CCBB) với ngựa hung đỏ (ccbb), F1 xuất hiện đồng loạt ngựa xám (CcBb), F2 phân li theo 

tỉ lệ 12 lông  xám : 3 lông đen: 1 lông hung đỏ. 

 - Át chế trội với tỉ lệ 13:3, hiện tượng di truyền màu lông gà. Khi lai hai giống gà 

lông trắng: gà lông trắng (CCII) và gà trắng (ccii), F1 đồng loạt xuất hiện gà lông trắng 

(CcIi), F2 có tỉ lệ 13 gà lông trắng : 3 gà có màu lông đen. 

 - Át chế lặn với tỉ lệ 9:3:4, hiện tượng di truyền màu lông chuột. Khi lai hai giống 

chuột thuần chủng lông đen và lông trắng với nhau, F1 có màu xám nâu aguti (sợi lông có hai 

đầu màu den, đoạn giữa màu vàng). Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 

9 chuột lông nâu aguti: 3 chuột đen: 4 chuột trắng. 

2.2.3. Tƣơng tác cộng gộp 

 Các tính trạng trong những trường hợp này chịu sự chi phối của nhiều gen nên được 

gọi là sự di truyền đa gen. Mỗi gen riêng đều có biểu hiện kiểu hình ở mức độ nhất định, 

nhiều gen đơn này có tác động cộng gộp theo một hướng. Các cá thể có biểu hiện kiểu hình 

dao động khác nhau do nhận nhiều hay ít gen, có thể xếp chúng theo mức độ biểu hiện thành 

một dãy liên tục. Tính trạng được nhiều gen xác định, nên biểu hiện kiểu hình của chúng dễ 

bị biến đổi do tác động của môi trường và việc đánh giá kết quả rất khó, phải sử dụng các 

cách tính rất phức tạp. 

 Khi lai hai thứ lúa mì thuần chủng hật đỏ đậm và hạt trắng. F2 thu được có tỉ lệ 15 hạt 

đỏ: 1 hạt trắng. Tuy nhiên, màu đỏ của hạt có độ đậm nhạt khác nhau. 

 Mùa đỏ hạt đậm nhạt khác nhau tùy thuộc số lượng gen trội, khi số lượng gen trội 

trong kiểu gen càng nhiều màu đỏ càng đậm. Hiện tượng này gọi là tác động công gộp của 

các gen không alen hay tác động đa gen, nghĩa là một tính trạng bị chi phối bởi 2 hoặc nhiều 

cặp gen, trong đó mỗi gen cùng loại góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng. 

2.3. Đặc điểm 

- Đại đa số các loại tính trạng di truyền đa gen là các tính trạng có tính chất định 

lượng, nghĩa là có thể đo lường được (tính trạng số lượng). Tính trạng này bị kiểm soát bởi 

nhiều locus gen khác nhau. 

- Cùng với các đa gen thuộc các locus khác nhau thì hiện tượng dãy đa alen của từng 

gen trong nhiều gen ấy cũng có vai trò tạo ra biến thiên tính trạng. Sự thay đổi alen của từng 

gen thành viên trong các tổ hợp gen khác nhau thường có hiệu quả phenotyp nhỏ và các 

phenotyp giống nhau hoặc tương tự nhau có thể là do kết quả tác động của nhiều genotype 

khác nhau. 

- Sự biểu hiện ra phenotyp của tính trạng có độ biến thiên rất lớn do các ảnh hưởng 

của các nhân tố môi trường. Trong một quẩn thể thì tính trạng thường biểu hiện theo kiểu 

phân bố biến thiên liên tục. Nếu quần thể đồng nhất, sự biến thiên có đường phân phối chuẩn. 
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Ví dụ chiều cao đứng của các cá thể trong một quẩn thể người trưởng thành có kích thước 

biến thiên liên tục từ 1,42m đến 1,75m, số trung bình là 1,60m. 

- Một số tính trạng đa nhân tố thì riêng một yếu tố không quyết định được sự biểu 

hiện của tính trạng. Vì vậy không thể tính toán khả năng biểu hiện tính trạng của các thế hệ 

con cháu trong các phép lai như các tính  trạng di truyền hai alen, mà chỉ có thể đánh giá qua 

các con số điều tra trong quần thể, là các con số kinh nghiệm qua thống kê.Ví dụ minh họa về 

sự di truyền màu da do hệ thống nhiều gen kiểm soát ở người: di truyền màu da người được 

đánh giá từ 2 đến 20 đôi gen, Davenport ở Jamaica đã phân tích hai đôi gen chủ yếu chi phối 

màu da và ông đã lập một biểu mẫu phân định màu da dựa vào tỷ lệ % sắc tố. 

2.4. Kiểu di truyền cơ bản  

Các gene riêng lẽ chi phối các tính trạng như tính trạng chiều cao trong trường hợp di 

truyền đa yếu tố cũng phân ly và tổ hợp theo kiểu Mendel trong quá trình di truyền, sự khác 

nhau cơ bản ở đây là chúng không tác động riêng rẽ mà phối hợp với nhau để cùng chi phối 

một thứ tính trạng.  

Trong quần thể, kiểu di truyền này có kiểu phân bố hình chuông. Để dễ hiểu chúng ta 

hãy xét một ví dụ minh họa cho kiểu phân bố này bắt đầu bằng trường hợp đơn giản nhất.  

 

 

Hình 4.9: Đồ thị mô tả sự phân bố chìều cao trong quần thể với sự chi phối của (a) 2 cặp 

gene và (b) nhiều cặp gene.  

Giả sử chiều cao được quy định bởi 2 gene không allele A,a và B,b nằm trên 2 locus 

khác nhau. Trong quần thể khi đó sẽ có 9 kiểu tổ hợp gene với các tần số khác nhau: AABB, 

AAbb, aaBB, aabb, AaBB. AABb, Aabb, aaBb và AaBb. Chúng sẽ cho 5 kiểu hình khác 

nhau trong quần thể ứng với số gene trội trong kiểu gene. Trên đồ thị có thể thấy sự phân bố 

như hình 4.9a.  

Trong trường hợp có nhiều gene và nhiều yếu tố môi trường cùng tham gia vào việc 
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hình thành tính trạng chiều cao. Mỗi yếu tố sẽ đóng một vai trò nhỏ trong việc hình thành nên 

chiều cao của cá thể. Khi đó trong quần thể sẽ quan sát thấy rất nhiều kiểu hình khác nhau, 

giữa các kiểu hình chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ làm cho đồ thị phân bố của tính trạng chiều 

cao có hình chuông (hình 4.9b). 

2.5. Ngƣỡng tác động  

Các bệnh di truyền đa yếu tố biểu hiện theo kiểu có hoặc không biểu hiện trên cá thể. 

Sự biểu hiện này của bệnh được giải thích dựa trên sự phân bố khả năng mắc (liability 

distribution) của bệnh này trong quần thể (hình 4.10 a và b). Những nguời ở phía thấp của 

phân bố sẽ có ít nguy cơ phát triển bệnh (nghĩa là có ít allele hoặc yếu tố môi truờng gây 

bệnh). Trong khi đó những người ở phía cao của đồ thị sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn 

(do có nhiều gene và các yếu tố môi trường gây bệnh hơn).  

Đối với các bệnh di truyền đa yếu tố, một bệnh muốn biểu hiện phải vượt qua được 

ngưỡng mắc bệnh (threshold of liability). Dưới ngưỡng này cá thể vẫn bình thường nhưng 

nếu trên ngưỡng này thì cá thể sẽ mắc bệnh.  

Một ví dụ cho kiểu biểu hiện theo ngưỡng này là tật hẹp môn vị (pyloric stenosis) bẩm 

sinh, một bệnh gây ra do hẹp hoặc trít môn vị. Trẻ có biểu hiện lâm sàng nôn mữa, táo bón và 

giảm cân, bệnh đôi khi khỏi tự nhiên nhưng đôi khi cần phải phẫu thuật  

 

Hình 4.10: (a) Phân bố khả năng biểu hiện của một bệnh di truyền đa yếu tố trong quần thể 

đối với người nam và (b) Phân bố khả năng biểu hiện của một bệnh di truyền đa yếu tố trong 

quần thể đối với người nữ (trong tật hẹp môn vị bẩm sinh)  

Tỷ lệ mắc của bệnh này khoảng 3/1000 trẻ sinh sống ở người da trắng, phổ biến ở nam 

hơn ở nữ (1/200 nam và 1/1000 nữ). Sự khác nhau trong tỷ lệ mắc giữa hai giới phản ảnh hai 

ngưỡng khác nhau trong sự phân bố khả năng mắc bệnh: thấp hơn ở nam và cao hơn ở nữ 

(hình 4.10a và b). Ngưỡng thấp hơn ở người nam chứng tỏ rằng cần ít yếu tố gây bệnh (gene 

và môi trường) hơn để bệnh có thể biểu hiện được ở người nam và trái lại ngưỡng cao hơn ở 

người nữ chứng tỏ rằng muốn gây bệnh ở người nữ cần phải có sự tham gia của nhiều yếu tố 

gây bệnh hơn so với người nam. 

2.6. Nguy cơ tái phát  
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Trong khi nguy cơ tái phát có thể được đưa ra một cách chắc chắn đối với các bệnh di 

truyền đơn gene thì đối với bệnh di truyền đa yếu tố việc đưa ra nguy cơ tái phát thường khó 

khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do không biết rõ (1) số lượng gene đã đóng góp vào quá 

trình gây bệnh; (2) cấu trúc kiểu gene chính xác của bố mẹ và (3) phạm vi tác động của các 

yếu tố môi trường.  

Đối với hầu hết các bệnh di truyền đa yếu tố, nguy cơ tái phát được đưa ra dựa trên việc 

quan sát trực tiếp các dữ kiện liên quan đến sự xuất hiện của bệnh đã thu thập được trên một 

số lượng lớn gia đình có người mắc bệnh vì vậy nó được gọi là nguy cơ kinh nghiệm (empiric 

risk).  

Ví dụ: ở Anh qua nghiên cứu cho thấy có khoảng 5% anh chị em ruột của người mắc 

tật của ống thần kinh có nguy cơ mắc bệnh. Như vậy một cặp bố mẹ người Anh nếu đã có một 

đứa con mắc tật của ống thần kinh thì nguy cơ tái phát sẽ là 5%.  

Vì các yếu tố nguy cơ thay đổi giữa các loại bệnh khác nhau nên nguy cơ kinh nghiệm 

cũng mang tính đặc hiệu cho từng loại bệnh thuộc nhóm di truyền đa yếu tố và có thể thay 

đổi đáng kể từ quần thể này sang quần thể khác. Điều này xảy ra do tần số của các gene cũng 

như các yếu tố môi trường có thể khác nhau giữa các quần thể.  

Ví dụ: nguy cơ tái phát của các khuyết tật của ống thần kinh ở Bắc Mỹ khoảng từ 2 - 

3%, thấp hơn so với ở Anh (5%).  

Đôi khi cũng khó phân biệt giữa các bệnh di truyền đa gene (polygenic) hay bệnh di 

truyền đa yếu tố với các bệnh di truyền đơn gene có độ thấm thấp hoặc có biểu hiện đa dạng. 

Để có thể phân biệt phải cần một lượng lớn thông tin và các số liệu đáng tin cậy về mặt dịch 

tễ.  

Các điều kiện dưới đây được sử dụng để đánh giá mức nguy cơ tái phát của các bệnh di 

truyền đa yếu tố :  

(1) Nguy cơ tái phát sẽ cao hơn nếu có trên một thành viên trong gia đình mắc bệnh.  

Ví dụ: Nguy cơ tái phát ở anh chị em ruột trong một gia đình đã có một anh chị em mắc 

khuyết tật của vách tâm thất (ventricular septal defect) là 3%. Tỷ lệ này sẽ gia tăng lên 

khoảng 10% nếu trong gia đình đã có 2 anh chị em bị tật này.  

(2) Nếu bệnh có biểu hiện bệnh càng nặng thì nguy cơ tái phát càng cao.  

Ví dụ: Người mắc tật khe hở môi hai bên sẽ có nguy cơ tái phát ở người thân cao hơn 

so với người chỉ bị khe hở môi một bên.  

(3) Nguy cơ tái phát sẽ cao hơn nếu giới tính của người mắc bệnh thuộc về giới có tỷ lệ 

mắc bệnh thấp hơn.  

(4) Nguy cơ tái phát của bệnh thường giảm dần theo khoảng cách giữa những người có 

quan hệ họ hàng  

(5) Nếu tỷ lệ mắc của bệnh trong một quần thể là f thì nguy cơ cho con và anh chị em 
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của người mắc bệnh sẽ xấp xỉ căn bậc hai của f. Đây không phải là một quy luật tuyệt đối cho 

các tính trạng di truyền đa yếu tố, nhưng nhiều bệnh cho thấy có xu hướng tuân theo dự báo 

này.  

2.7. Gen đa hiệu 

 Ngay từ thời Mendel, ông đã nhận thấy một gen có thể tác động đến nhiều tính trạng. 

Ví dụ: Ở đậu Hà Lan Pisum sativum, một gen ảnh hưởng đến nhiều màu hoa và đồng thời cả 

màu của vỏ hạt, như hoa đỏ hạt xám còn hoa trắng thì hạt trắng. Hiện tượng một gen ảnh 

hưởng đến nhiều tính trạng gọi là tính đa hiệu của gen. 

 Khi nghiên cứu biến dị ở ruồi giấm, Moocgan nhận thấy gen quy định cánh cụt đồng 

thời quy định một số tính trạng khác như đốt thân ngắn, lông cứng, hình dạng cơ quan sinh 

dục thay đổi, trứng đẻ ít đi, tuổi thọ ngắn, ấu trùng yếu,… 

 Một ví dụ về tính đa hiệu của gen là bệnh thiếu máu hình liềm ở người. Trong trường 

hợp này, tất cả các kiểu hình có thể đều là kết quả của alen hình liềm ở trạng thái đồng hợp. 

Hiệu quả trực tiếp của alen tế bào hình liềm là làm cho các tế bào hồng cầu sản xuất ra các 

phân tử hemoglobin (Hb) khác thường. Các phân tử có khuynh hướng liên kết lại với nhau và 

kết tinh một cách đặc biệt khi hàm lượng O2 trong máu thấp ở độ cao quá cao, gắng sức hay 

khó thở. Vì Hb bị kết tinh nên các tế bào hồng cầu hình đĩa thường chuyển sang hình liềm, có 

cạnh sắc lởm chởm gây ra những tổn thương khác nhau. Các tế bào hình liềm bị phá hủy 

nhanh chóng và sự hủy diệt các tế bào này gây thiếu máu và những suy yếu khác. 

 Ở người, có một đột biến gen trội gây hội chứng Macphan: chân tay dài ra đồng thời 

thủy tinh thể ở mắt bị hủy hoại. 

 Gen đa hiệu là một cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương quan. Khi một gen đa 

hiệu bị đột biến thì nó sẽ đồng thời kéo theo sự biến dị ở một số tính trạng mà nó chi phối. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Trình bày di truyền đơn gen 

2.  Trình bày di truyền đa gen và đa nhân tố. 
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BÀI 4  

DI TRUYỀN CÁC BỆNH PHÂN TỬ Ở NGƢỜI 

 

 

1. Bệnh của hemoglobin (Hb) và các gen tổng hợp chuỗi globin 

 Phân tử Hb cấu tạo bởi 4 chuỗi globin và 4 phân tử hem, mỗi chuỗi globin gắn với 

một phân tử hem. Tùy theo giai đoạn phát triển cá thể mà globin gồm các chuỗi polypeptide 

khác nhau: Zeta, epsilon, gamma, alpha, beta, delta. Cacs gen chi phối sự hình thành epsilon, 

gamma, beta, delta nằm trên NST 11. Các gen chi phối sự hình thành chuỗi zeta, alpha nằm 

trên NST 16. Trong giai đoạn phôi, Hb chủ yếu là Hb Gower I (zeta2epsilon2). Hb Gower II 

(alpha2epsilon2) và Hb Portland (zeta2gamma2) được thấy trong giai đoạn khi những gen 

phôi đóng và những gen thai mở. Trong giai đoạn thai Hb chủ yếu là HbF (alpha2gama2). 

Trong giai đoạn trưởng thành chủ yếu là HbA1 (alpha2beta2) và một ít HbA2 

(alpha2epsilon2). Người trưởng thành có 97,5% H bA1, 2%HbA2 và khoảng 0,5%HbF. 

 Số lượng axit amin trong chuỗi polypeptide đặc trưng cho từng loại chuỗi. Trình tự 

các axitamin trong chuỗi rất nghiêm ngặt, sự thay thế axitamin này bằng axitamin khác trong 

nhiều trường hợp thể hiện bằng những bệnh huyết sắc tố. 

  1.1. Bệnh HbS (bệnh hồng cầu hình liềm) 

 - Bệnh di truyền theo quy luật alen lặn trên NST thường. 

 - Cơ chế sinh bệnh: gen beta globin ở vị trí mã thứ 6 ở người bình thường là GAG mã 

hóa cho axit glutamic bị thay thế bởi GTG sẽ mã hóa cho axit amin valin làm biến đổi thành 

HbS trong bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. 

 - Các thể bệnh: dạng đồng hợp tử (SS) bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu nặng, hồng 

cầu mang HbS không có khả năng gắn oxy; dạng dị hợp tử (AS), người bệnh không có biểu 

hiện triệu chứng, tăng đề kháng đối với bệnh sốt rét. Ngoài ra còn xuất hiện thể phối hợp SC 

(hồng cầu có cả HbS và HbC). 

  1.2. Bệnh HbC  

 - Bệnh di truyền theo quy luật alen lặn trên NST thường. 

 - Cơ chế sinh bệnh: HbC hình thành do đột biến điểm xảy ra trong gen beta globin tại 

mã thứ 6 bình thường là axit glutamic tích điện âm được thay thế bằng lyzin một axit amin 

tích điện dương, kết quả trong điện trường HbC di chuyển chậm hơn HbS và rất gần với 

HbA2. 

 - Các thể bệnh: dạng đồng hợp tử lặn (cc) bệnh nhân thiếu máu tan huyết nhẹ, lách to, 

trong máu nhiều hồng cầu hình bia và một ít hồng cầu nhỏ; dạng dị hợp tử (AC), người bệnh 

không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

  - Trình bày đƣợc một số bệnh di truyền phân tử ở ngƣời. 
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  1.3. Bệnh HbE 

 - Bệnh di truyền theo quy luật alen lặn trên NST thường. 

 - Cơ chế sinh bệnh: do đột biến gen beta globin ở vị trí mã thứ 26 ở người bình 

thường là GAG mã hóa cho axit glutamic bị đột biến thành AAG sẽ mã hóa cho axit amin 

khác là lyzin. 

 - Các thể bệnh: dạng đồng hợp tử (EE) không có biểu hiện triệu chứng lâm sang, đôi 

khi thiếu máu nhẹ, trong máu có nhiều hồng cầu nhỏ nhưng thường được bù bởi sự tăng số 

lượng hồng cầu (7-8 triệu/mm
3
), điện di Hb chỉ có HbE; người dị hợp tử (AE), không có biểu 

hiện triệu chứng lâm sàng, điện di có cả HbE và HbA; thể phối hợp hoặc dị hợp tử kép 

HbE/beta thalassemia hoặc HbE/alpha thalassemia biểu hiện thiếu máu tan máu nặng, thề dị 

hợp kép HbE/beta thalassemia hay gặp hơn HbE/alpha thalassemia. 

  1.4 Chứng Methemoglobin (MetHb) 

 Chứng MetHb có thể do thiếu enzym methemoglobin reductase do đó, MetHb (cản trở 

sự liên kết oxy khí quyển) không chuyển thành Hb gây nên triệu chứng xanh tím và rối loạn 

oxy hóa tế bào. 

 Chứng MetHb còn do biến đổi cấu trúc phân tử Hb. Histidin ở vị trí 58 của chuỗi 

alpha bị thay thế bởi tyrozin hình thành HbM Boston hoặc Histidin ở vị trí 63 của chuỗi alpha 

bị thay thế bởi tyrozin hình thành HbM Saskatoon gây rồi loạn liên kết giữa Hb với nguyên tố 

sắt cản trở chức năng vận chuyển oxy của Hb. 

 Trường hợp HbM Milwaukee thì Valin ở vị trí 67 của chuỗi beta bị thay thế bởi axit 

glutamic, cản trở sự tiếp nhận điện tử của nguyên tố sắt và ảnh hưởng đến khả năng vận 

chuyển oxy của Hb. 

  1.5 Bệnh alpha thalassemia 

 Bệnh di truyền theo quy luật alen lặn trên NST thường. Có 2gen với 4 alen ở cặp NST 

16 chi phối tổng hợp chuỗi alpha globin. 

 Cơ chế sinh bệnh: do thiếu hụt hoặc thiếu hoàn toàn chuỗi alpha trong phân tử Hb, 

trong tế bào máu chứa HbH (do sự tổng hợp quá mức chuỗi beta) hình thành những thể bất 

thường trong hồng cầu làm giảm đáng kể khả năng vận chuyển oxy, kết quả của thiếu hụt 

chuỗi alpha và sự tổng hợp quá mức chuỗi beta dẫn đến những tế bào máu bị giảm thể tích và 

số lượng gây thiếu máu. 

 Các thể bệnh: alpha thalassemia 2, có 1alen không hoạt động, không biểu hiện triệu 

chứng; alpha thalassemia 1, có 2 alen không hoạt động, thể nhẹ trong máu hồng cầu thể tích 

giảm nhưng không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng; thể thiếu máu vừa hoặc nặng, có 3 alen 

không hoạt động, trong máu có HbH, hồng cầu thể tích trung bình thấp thể hiện ngay lúc mới 

sinh; thể thiếu máu  nặng nhất, không có alen nào hoạt động, trong máu có Hb Bart’s (gama 

4), không có khả năng vận chuyển oxy gây phù bào thai dẫn đến chết ngay trong giai đoạn 
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bào thai hoặc mới sinh. 

  1.6 Bệnh beta thalassemia 

 Bệnh di truyền theo quy luật alen lặn trên NST thường. 

 Cơ chế sinh bệnh: bệnh beta thalassemia gây nên do đột biến gen làm giảm hoặc mất 

chức năng của gen beta globin dẫn đến giảm hoặc không tổng hợp được chuỗi beta globin, 

chuỗi beta được tổng hợp quá mức hình thành phức hợp Hb đồng nhất chỉ có 1 chuỗi alpha 

(alpha4), những Hb này ở dạng không hòa tan và tủa trong những tế bào máu bị phá hủy ở 

tủy xương và ở lách, hồng cầu trong bệnh beta thalassemia  bị giảm thể tích và số lượng gây 

thiếu máu. 

 Các thể bệnh: beta thalassemia thể nhẹ, người bệnh có kiểu gen dị hợp, không biểu 

hiện triệu chứng, điện di có tăng HbA2; beta thalassemia trung gian, bất thường trong cả 2gen 

beta globin nhưng 1 hoặc cả 2 đột biến này là nhẹ vẫn còn sản xuất được beta globin, có biểu 

hiện thiếu máu nhẹ, điện di có tăng HbF và HbA2; beta thalassemia thể nặng, người bệnh có 

kiểu gen đồng hợp, cả 2gen beta globin bị đột biến, biểu hiện rất sớm ngay năm đầu của cuộc 

sống với triệu chứng thiếu máu nặng, màng xương trở nên mỏng dễ dẫn đến gãy xương bệnh 

lý hoặc biến dạng xương mặt, xương sọ, gan, lách to vì phải tăng cường sản xuất những tế 

bào máu, điện di Hb có chủ yếu HbF; thể phối hợp beta thalassemia với HbE biểu hiện thiếu 

máu nặng, triệu chứng tương tự beta thalassemia thể nặng, điện di Hb có chủ yếu HbF và 

HbE. 

2. Bệnh do đột biến gen gây rối loạn các yếu tố đông máu 

  2.1Hemophilia A (bệnh ƣa chảy máu A) 

 - Bệnh di truyền lặn liên kết NST X chủ yếu gặp ở nam rất hiếm gặp ở nữ. 

 - Đột biến gen gây thiếu hoặc không tổng hợp được yếu tố VIII gây rối loạn quá trình 

đông máu biểu hiện thành triệu chứng lâm sàng với các mức độ khác nhau. Đột biến gen gây 

bệnh Hemophilia A gồm đột biến sai nghĩa, đột biến thêm, mất nucleotit. 

 - Các thể bệnh: thể nặng, mức yếu tố VIII dưới 1%, những bệnh nhân này thường 

chảy máu vài lần trong tháng; thể trung bình, mức yếu tố VIII từ 1-5%, những bệnh nhân này 

thường chảy máu sau chấn thương nhẹ; thể nhẹ, mức yếu tố VIII từ 5-25%, những bệnh nhân 

này chỉ bị chảy máu sau phẫu thuật hoặc những chấn thương nặng. 

2.2 Hemophilia B (bệnh Chirtmas) 

 - Bệnh di truyền lặn liên kết NST X chủ yếu gặp ở nam rất hiếm gặp ở nữ. 

 - Đột biến gen quy định yếu tố IX sẽ tổng hợp thiếu hoặc không tổng hợp gây rối loạn 

quá trình đông máu biểu hiện thành triệu chứng lâm sàng ở người bệnh. Đột biến gen gây 

bệnh Hemophilia B gồm đột biến điểm; đột biến trong exon 8, khuyết đoạn lớn và nhân đoạn 

của gen qui định yếu tố IX. 

  
 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:   

1. Trình bày các bệnh di truyền phân tử ở ngƣời 
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BÀI 5 

 DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 

 

 

 

 

 

 

1.  Các khái niệm cơ bản của Di truyền học quần thể 

1.1 Quần thể (population) 

Theo A.V.Yablokov (1986), quần thể là một nhóm các cá thể cùng loài có khả năng 

giao phối tự do với nhau, chiếm cứ một khu phân bố xác định và trải qua một khoảng thời 

gian tiến hoá lâu dài để hình thành nên một hệ thống di truyền độc lập và một ổ sinh thái 

riêng. 

Nói ngắn gọn, quần thể là một nhóm sinh vật có khả năng giao phối qua lại và cùng 

chia xẻ một vốn gene chung (Ridley 1993). Nó còn được gọi là quần thể Mendel, mà tập hợp 

lớn nhất là loài (species). 

Trong quần thể người, đối tượng nghiên cứu là những quần thể người có kích cỡ khác 

nhau, từ khoảng một nghìn đến vài nghìn cá thể hoặc hơn nữa. Những cá thể của quần thể 

người có thể cư trú trong một làng, bản, một xã,…hoặc cũng có thể là cả loài Homo sapiens 

sống trên khắp hành tinh này 

1.2. Vốn gene (gene pool) 

Vốn gene là tập hợp toàn bộ các allele ở tất cả các gene của mọi cá thể trong quần thể 

tại một thời điểm xác định. 

Vốn gene này được sử dụng chung cho các cá thể trong quần thể. Mỗi quần thể đặc 

trưng bằng một vốn gene nhất định và nó được mô tả bằng tần số các allele ở từng locus. 

1.3. Tần số kiểu gene và tần số allele 

Để mô tả thành phần di truyền của một quần thể ta cần phải xác định kiểu gene của 

các cá thể và số cá thể của mỗi kiểu gene. Giả sử trong một quần thể sinh vật lưỡng bội gồm 

N cá thể, xét một locus A thuộc nhiễm sắc thể thường (autosome) với hai allele A1 và A2 có 

mặt trong các cá thể. Lúc đó sẽ có ba kiểu gene: A1A1, A1A2 và A2A2 với số lượng tương 

ứng là N11, N12 và N22; (N = N11 + N12 + N22). Nếu ký hiệu P, H và Q là tần số tương ứng với 

các kiểu gene trên, ta có: 

P = N11 / N; H = N12 / N và Q = N22 / N ; (P + H + Q = 1) 

Từ đây ta có thể tính được các tần số gene hay allele (gene or allelic frequencies) A1 

và A2, với ký hiệu tương ứng là p và q ( p +q =1), như sau: 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Nêu đƣợc một số khái niệm cơ bản của di truyền học quần thể. 

- Trình bày đƣợc nguyên lý Hardy-Weinberg. 

- Xác định tần số alen trong quần thể vàtrạng thái cân bằng của quần thể. 

- Giải thích các yếu tố làm biến đổi của tần số gen trong quần thể. 
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1.4. Cấu trúc di truyền của quần thể 

Cấu trúc di truyền của quần thể là tần số tương đối của các alen và các gen có trong 

quần thể đó 

2. Nguyên lý Hardy-Weinberg và trạng thái cân bằng của quần thể 

 Năm 1908, nhà toán học người Anh Godfrey H.Hardy và bác sĩ người Đức Wilhelm 

Weinberg đã độc lập chứng minh rằng có tồn tại một mối quan hệ đơn giản giữa các tần số 

allele và các tần số kiểu gene mà ngày nay ta gọi là định luật hay nguyên lý Hardy-Weinberg 

(viết tắt: H -W ). 

2.1. Nội dung nguyên lý H-W 

Trong một quẩn thể ngẫu phối kích thước lớn, nếu như không có áp lực của các quá 

trình đột biến, di nhập cư, biến động di truyền và chọn lọc, thì tần số các allele được duy trì 

ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác và tần số các kiểu gene (của một gene gồm hai allele 

khác nhau) là một hàm nhị thức của các tần số allele, được biểu diễn bằng công thức sau: 

( p + q )
2
 = p

2 
+ 2pq + q

2
 = 1 

2.2. Chứng minh 

Ở một quần thể Mendel, xét một locus autosome gồm hai allele A1 và A2 có tần số 

như nhau ở cả hai giới đực và cái. Ký hiệu p và q cho các tần số allele nói trên (p + q =1). 

Cũng giả thiết rằng các cá thể đực và cái bắt cặp ngẫu nhiên, nghĩa là các giao tử đực và cái 

gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên trong sự hình thành các hợp tử. Khi đó tần số của một kiểu 

gene nào đó chính là bằng tích của các tần số hai allele tương ứng. Xác suất để một cá thể có 

kiểu gene A1A1 là bằng xác suất (p) của allele A1 nhận từ mẹ nhân với xác suất (p) của allele 

A1 nhận từ bố, hay p.p = p
2
. Tương tự, xác suất mà một cá thể có kiểu gene A2A2 là q

2
. Kiểu 

gene A1A2 có thể xuất hiện theo hai cách: A1 từ mẹ và A2 từ bố với tần số là pq, hoặc A2 từ 

mẹ và A1 từ bố cũng với tần số pq; vì vậy tần số của A1A2 là pq + pq = 2pq (Bảng 4.3).  

Bảng 4.3 Các tần số H-W sinh ra từ sự kết hợp ngẫu nhiên các giao tử 

 

Điều chứng minh trên được tóm tắt như sau: 

* Quần thể ban đầu có 3 kiểu gene : A1A1, A1A2, A2A2. 

Tần số các kiểu gene : P, H, Q 

Tần số các allele : p = P + ½H ; q = Q + ½H  

* Quần thể thế hệ thứ nhất sau ngẫu phối có : 
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Tần số các kiểu gene = (p + q)
2 

= p
2
 + 2pq + q

2
  

Tần số các allele: f(A1) = p
2
 + ½(2pq) = p(p+q) = p 

      f(A2) = q
2
 + ½(2pq) = q(p+q) = q 

Nhận xét: 

Từ chứng minh trên cho thấy các tần số allele ở thế hệ con giống hệt ở thế hệ ban đầu, 

nghĩa là f(A1) = p và f(A2) = q. Do đó, các tần số kiểu gene ở thế hệ tiếp theo vẫn là p
2
, 2pq 

và q
2
 (giống như ở thế hệ thứ nhất sau ngẫu phối). Điều đó chứng tỏ rằng các tần số kiểu gene 

đạt được cân bằng chỉ sau một thế hệ ngẫu phối. Trạng thái ổn định về thành phần di truyền 

được phản ánh bằng công thức H-W như vậy được gọi là cân bằng H-W (Hardy-Weinberg 

equilibrium).   

3. Cách xác định tần số của các allele trong quần thể  

Nếu chúng ta có thể biết được kiểu gen thật sự của mỗi cá thể trong một gia đình đang 

cần tư vấn di truyền, chắc chắn chúng ta có thể thông báo cho họ về nguy cơ tái phát của 

bệnh đó với độ chính xác cao. Tuy nhiên trong thực tế nhiều trường hợp chỉ có kiểu hình của 

bệnh là cái duy nhất mà chúng ta có thể quan sát và đánh giá. Do đó tỷ lệ của một bệnh lí di 

truyền hoặc một đặc điểm di truyền thường được sử dụng để xác định tần số của một kiểu gen 

đặc hiệu rồi qua đó suy ra tần số của các allele đặc hiệu chịu trách nhiệm cho các kiểu gen 

khác nhau.  

3.1. Di truyền gen lặn 

 Trong một quần thể những gen lặn ít khi biểu hiện, rất khó phát hiện chúng ngay cả 

sau khi đã có một biểu hiện trong gia đình. Nhờ định luật Hardy-Weinberg ta có thể tính gần 

đúng biểu hiện của gen đó trên cơ sở tần số của nó đã được biết trong quần thể  

 Thí dụ: ở người bệnh bạch tạng (albinism) do một cặp alen lặn nằm trên NST thường 

quy định (ký hiệu bb) Theo Stern (1949) tỷ lệ người có bệnh bạch tạng là 1/20000, tức tần số 

người bệnh bằng 0,00005  

 Nếu gọi q là tần số alen b và p là tần số alen B thì:  

 q
2
 = 0,00005 

 Tần số của b là q = 00005,0  = 0,007 

 Tần số của B là p = 1 – q =  0,993 

 Tỷ lệ những người mang gen lặn ở thể dị hợp (Bb) là :  

 2pq = 2 x 0,993 x 0,007 = 0,0139 xấp xỉ 1/76 

 Kết quả cho thấy mặc dù chỉ có một người bị bệnh bạch tạng trong số 20000 người 

nhưng cứ khoảng 76 người đã có 1 người mang gen bạch tạng 

3.2 Di truyền đa alen : 

 Trong trường hợp 1 locus có 2 alen với tần số p và q thì 3 kiểu gen được tính bằng 

biểu thức : (p+q)
2
 = p

2
 + 2pq + q

2
 = 1  

 Nếu locuc có từ 3 alen trở lên với các tần số là p,q,r thì biểu thức khái quát tính tần số 

kiểu gen khi quần thể cân bằng sẽ là :   (p + q + r +…)
2
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 Thí dụ : Kết quả điều tra nhóm máu ABO của 500 người ở bang Massachusetts (Mỹ) 

cho thấy có 199 người có nhóm máu A, 53 người có nhóm máu B, 17 người có nhóm máu 

AB và 231 người có nhóm máu O. Có thể xác định tần số các alen  nếu giả định rằng quần 

thể này xảy ra ở trạng thái cân bằng  

 Trong quần thể người với 4 nhóm máu A,B,AB,O có thể có 6 kiểu gen I
A
 I

A
, I

A
 I

O
, I

B
 

I
B

, I
B
I
O

, I
O
 I

O
, I

A
 I

B
. Đặt p = tần số alen A, q = tần số alen B, r = tần số alen O (bảng 5.4) 

 Kết quả của sự tổ hợp tự do giữa các giao tử trong thụ tinh sẽ tạo ra các kiểu gen với 

tần số như sau : 

 Tần số của các kiểu gen  I
A
 I

A
 = p

2
 , I

B
 I

B
 = q

2
, I

O
 I

O
 = r

2
 ,    

     I
A
 I

O
 = 2pr, I

B
I
O 

= 2qr, I
A
 I

B
 = 2pq 

 p I
A
 q I

B
 r I

0
 

p I
A
 P

2
 I

A
 I

A 
pq I

A
 I

B
 pr I

A
 I

0
 

qI
B
 pq I

A
 I

B
 q

2
 I

B
 I

B 
qr I

B
 I

0
 

r I
0
 pr I

A
 I

0
 qr I

B
 I

0
 r

2
 I

0
 I

0 

 

Bảng 5.4: Sự phân bố tần số kiểu gen trong nhóm máu ABO 

Nhóm máu A B AB O 

Số cá thể 199 53 17 231 

Kiểu gen I
A
 I

A
 I

A
 I

0
 I

B
 I

B
 I

B
 I

0
 I

A
 I

B
 I

0
 I

0
 

Tần số p
2 

2pr q
2
 2qr 2pq r

2
 

 F(I
0
 I

0
) = 231/500 = 0,462 = r

2 

 r = f(0) = 462,0  = 0,680  

Vì p
2
= f (I

A
 I

A
) , 2pr = f(I

A
 I

0
), r

2 
= f(I

0
 I

0
) 

N ên:   p
2
 + 2pr +r

2
 = (p+r)

2
 = (199 +231)/500= 0,860 

-> p+r = 860,0  = 0,927 

Vậy: p = 0,927 –r = 0,927 – 0,680 = 0,247  

Và q = 1 – (p+r) = 1 – 0,927 = 0,073 

3.3 Di truyền liên kết với giới tính  

Như đã biết ở nữ có 2 NST giới tính X đều mang gen, trong khi nam chỉ có 1 NST X 

(Y không mang gen tương ứng). Do đó với 2 alen trong 1 locus gen trên NST giới tính X, 

trong quần thể sẽ có tới 5 kiểu gen khác nhau cho cả 2 giới tính, 3 kiểu gen ở nữ và 2 kiểu 

gen ở nam. Như vậy trong một quần thể, phụ nữ có 2/3 số gen liên kết với NST X còn nam 

chỉ có 1/3 loại này mà thôi (Bảng 5.5).  

Bảng 5.5. Sự phân bố tần số alen của gen trên NST giới tính 

Giới tính Nữ Nam 

Kiểu gen X
B
X

B 
X

B
X

b
 X

b
X

b
 X

B
Y X

b
Y 

Tần số Pf
2 

2pfqf qf
2 

pm qm 



   

Tài liệu giảng dạy Môn Sinh học và Di truyền       141 
 

Ví dụ: bệnh mù màu ở người do alen b trên NST X quy định. Alen B quy định thị lực 

bình thường 

Đặt f(B) = pf , f(b) = qf  ở nữ;  f(B) = pm, f(b) = qm ở nam  

Trong quần thể alen B sẽ có tần số là:  

P = 2/3 pf + 1/3 pm = 1/3 (2pf  + pm). 

 Nếu tần số alen ở nam và nữ không bằng nhau thì quần thể không cân bằng. Trong 

quá trình tiến tới cân bằng tần số gen trong toàn bộ quần thể không thay đổi nhưng dao động 

ở hai giới tính. 

 Do qui luật di truyền chéo, con trai chỉ nhận X từ mẹ nên pm ở thế hệ sau bằng pf của 

thế hệ trước. Trong khi đó con gái nhận X từ cả bố và mẹ nên pf  của thế hệ này bằng trung 

bình cộng của pf  và pm của thế hệ trước: 

  pm2 = pf1 

  pf2 = ½ (pf1 + pm1) 

 Hiệu tần số gen giữa hai giới là: 

  pf2 – pm2 = -1/2 (pf1 – pm1)  

Như vậy sau mỗi thế hệ tần số gen giữa hai giới tính sẽ giảm đi một nửa cho đến khi cân 

bằng. 

4. Biến đổi của tần số gen trong quần thể 

 Trong quần thể người những điều kiện để áp dụng định luật Hardy Weinberg không 

phải lúc nào cũng đầy đủ, tần số gen có thể bị thay đổi qua các thế hệ do các hiện tượng di cư 

đột biến, chọn lọc…. 

4.1. Di cƣ 

 Sự di cư lớn từ dân tộc này sang dân tộc khác vì các lý do kinh tế hoặc chiến tranh 

làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể địa phương có thể mang theo vào quần thể địa 

phương các gen hoặc không có ở địa phương hoặc có với tần số khác. 

 Nếu các gen đưa vào trung tính về phương diện chọn lọc không gây chết và không 

gây cản trở sự sinh sản, các cuộc hôn nhân xảy ra ngẫu nhiên và quần thể khá lớn thì đối với 

một số gen sự cân bằng sẽ được hình thành ngay ở thế hệ sau. 

4.2. Đột biến 

 Đột biến là sự thay đổi đột nhiên của vật chất di truyền mà không phải do sự phân li 

và tái tổ hợp. Sự thay đổi đó có thể xảy ra trên cả bộ NST (đa bội thể) hoặc trên một số NST 

(lệch bội) hoặc một đoạn NST hoặc chỉ trong 1 gen.  

 Đột biến biểu hiện bởi sự thay đổi phong phú kiểu hình hoặc khả năng sống. Đột biến 

có thể có lợi hoặc gây hại. Nhưng ở loài người ngày nay các đột biến thường dẫn tới bệnh tật. 

 Các gen bệnh nói chung đều là các gen đột biến. Các đột biến mới sinh ảnh hưởng đến 

tần số gen trong quần thể. Tuy nhiên việc xác định các đột biến rất khó, chỉ có thể xác định 

tương đối chắc chắn với các đột biến trội. Một bệnh được coi là đột biến nếu trong một gia 

đình bố mẹ lành mạnh sinh ra một đứa con bệnh và bệnh đó về sau tiếp tục biểu hiện tính trội 
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ở các thế hệ sau. Tính tần số  gen đột biến trội căn cứ vào kiểu hình, đếm các cá thể mang gen 

đột biến trong một nhóm người sinh ra trong một thời gian, số lượng càng nhiều càng tốt và 

ghi lại trong số này bao nhiêu người bị bệnh cần nghiên cứu mà bố mẹ đều lành (các trường 

hợp đơn phát). Nếu n là số người bệnh mà N là số người sinh ra trong thời gian nghiên cứu, 

tần số gen đột biến là  

      
N

n

2
  

 

 Mẫu số là 2N vì mỗi người bệnh có 2 gen alen nhưng chỉ 1 gen đột biến  

 Ví dụ: Ở một đia phương, tại các nhà hộ sinh có 94.075 trẻ sơ sinh, trong đó có 8 trẻ 

bị tật ngắn xương chi mà bố mẹ đều lành mạnh. Vậy tần số trẻ em mang gen đột biến này là 

8: 94.075 hoặc vào khoảng 1 : 12.000 sơ sinh   

 Tần số gen đột biến  

 1042
075.942

8
x

x
 -6 

 Tần số đột biến bệnh ngắn xương chi là: 42x10
-6

 hay nói theo cách khác là khoảng 1 

đột biến trên 24.000 giao tử.  

4.3. Kết hôn họ hàng 

 Ở các quần thể nhỏ biệt lặp như các đảo nhỏ, các địa phương hẻo lánh, giao thông 

không thuận tiện, ít có quan hệ qua lại, ở đây hay xảy ra kết hôn họ hàng (giao phối cận 

huyết). Hậu quả làm tăng các cá thể đồng hợp tử gen lặn tạo điều kiện cho các bệnh di truyền 

lặn xuất hiện nhiều hơn.  

 Nhiều gen bệnh ở trạng thái đồng hợp tử tác hại to lớn cho cá thể mang chúng. Cho 

nên  kết hôn họ hàng làm tăng tỷ lệ chết sơ sinh và chết sớm, tăng tần số dị tật bẩm sinh và 

thiểu năng tâm thần. 

4.4. Chọn lọc 

 Một gen bất lợi không sớm thì muộn sẽ bị tác dụng của chọn lọc tự nhiên loại trừ ra 

khỏi loài. Sự loại trừ các gen có hại ra khỏi quần thể gọi là áp lực chọn lọc. Tốc độ loại trừ 

gen có hại phụ thuộc vào tính chất trội hay lặn của nó.  

4.4.1. Chọn lọc chống gen trội 

 Thông thường các gen bệnh trội, các cá thể dị hợp tử (Aa) cũng đủ để biểu hiện bệnh 

và tỏ ra bất lợi so với các cá thể lành nên dễ bị loại. Ở đồng hợp tử bệnh trội thường mắc thể 

bệnh nặng ảnh hưởng đến tuổi thọ và khả năng sinh sản. Nếu người có gen trội gây chết trước 

khi đến tuổi sinh sản hay làm mất khả năng sinh sản thì gen đột biến có hại này chỉ tồn tại ở 

một thế hệ mà thôi và bệnh này chỉ lại xuất hiện khi có 1 đột biến mới cùng loại tái xuất hiện. 

4.4.2 Chọn lọc chống gen lặn 

 Các cá thể (aa) bất lợi so với cá thể AA và Aa. Tuy vậy, sự loại trừ gen a rất chậm vì 

tần số gen a thấp và phần lớn tồn tại ở những người dị hợp tử không biểu hiện bệnh. 
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 Như ta đã biết, số kiểu gen dị hợp nhiều hơn số đồng hợp lặn rất nhiều (ví dụ bệnh 

bạch tạng). Những người dị hợp tử vẫn tồn tại và vẫn sinh sản và nếu những người này kết 

hôn với người lành thì gen bệnh vẫn lan truyền trong quần thể và do đó có khả năng tồn tại 

lâu dài.  

 Sự tiến bộ của y học cũng làm giảm áp lực chọn lọc. Y học hiện nay đã phát hiện sớm 

được nhiều bệnh di truyền lúc sơ sinh, điều trị có hiệu quả, do đó nhiều người bệnh sống 

được tương đối bình thường và sinh sản, do đó duy trì gen bệnh trong quần thể. Tuy nhiên, để 

tăng áp lực chọn lọc, y học đã có những biện pháp phát hiện bệnh trước khi sinh và cho sẩy 

thai y học những bào thai có bệnh tật. 

4.4.3.Chọn lọc chống dị hợp tử  

 Có những trường hợp dị hợp tử từ Aa bất lợi so với đồng hợp tử AA và aa. Ví dụ 

trường hợp không hòa hợp giữa thai và mẹ về nhóm máu Rh khi thai là dị hợp tử Dd (Rh+), 

mẹ dd(Rh-), bố DD (Rh+) hoặc Dd (Rh+), thai nhi sẽ bị tai biến.  

4.4.4. Chọn lọc ƣu thế cho dị hợp tử  

 Có trường hợp các dị hợp tử A1A2 có lợi hơn so với đồng hợp tử A1A1 và A2A2 do 2 

gen A1 và A2 cùng tồn tại và tới đến mức độ cân bằng bền. Hiện tượng này rất quan trọng 

trong di truyền người. Ví dụ: trường hợp bệnh hồng cầu hình liềm. Người đồng hợp tử (SS) 

bị thiếu máu tiêu huyết nặng, dưới 25% số bệnh nhân sống đến tuổi sinh đẻ. Người đồng hợp 

tử gen lành (ss) dễ bị sốt rét và dễ mắc các cơn sốt rét ác tính. Người dị hợp tử (Ss) có khả 

năng chống bệnh sốt rét. Nếu mắc thì ít bị các cơn sốt rét ác tính, họ có ưu thế sống sót. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1.Trình bày các khái niệm cơ bản của di truyền học quần thể. 

2.Trình bày nguyên lý Hardy-Weinberg và trạng thái cân bằng của quần thể. 

3.Tần số alen trong quần thể đƣợc xác định trong di truyền lặn, di truyền đa alen và 

liên kết giới tính nhƣ thế nào? 

4.Giải thích các yếu tố làm biến đổi của tần số gen trong quần thể. 
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BÀI 6  

 TƢ VẤN DI TRUYỀN  

 

 

 

1. Khái niệm 

Tư vấn di truyền y học là một ngành chẩn đoán, cung cấp thông tin liên quan và cho lời 

khuyên về khả năng mắc những bệnh di truyền nào đó ở đời con của cặp vợ chồng mà bản 

thân họ hoặc một số người trong dòng họ có mang bệnh ấy để họ tự quyết định các vấn đề 

như có nên sinh con hay không, đề phòng, điều trị và hạn chế các hậu quả cho mình và con 

cái như thế nào. 

2. Mục đích 

- Cung cấp thông tin trong lĩnh vực y học bao gồm chẩn đoán, diễn biến của bệnh, các 

phương tiện hỗ trợ và điều trị hiện có. 

- Thông tin về khả năng di truyền của bệnh, nguy cơ tái phát ở những thành viên trong gia 

đình cũng như những thay đổi có thể xảy ra liên quan đến nguy cơ này. 

- Giúp lựa chọn những biện pháp thích hợp với nguy cơ của bệnh, mục đích của gia đình 

bệnh nhân, phù hợp với các tiêu chuẩn về đạo đức, tôn giáo của gia đình. 

- Thực hiện các biện pháp can thiệp tốt nhất trong khả năng cho phép đối với người mắc 

bệnh di truyền và với nguy cơ tái phát của bệnh đó trong gia đình. 

3. Các chỉ định cho công tác tƣ vấn di truyền  

Công tác tư vấn di truyền được chỉ định trong các trường hợp sau: 

- Vô sinh, bị sẩy thai liên tiếp. 

- Tình trạng hôn nhân đồng huyết. 

- Một bệnh lý di truyền hoặc bất thường mới được chẩn đoán. 

- Có tiền sử gia đình đối với một bệnh nhân di truyền như hội chứng NST X dễ gảy,… 

- Chẩn đoán trước sinh trong trường hợp mẹ lớn tuổi hoặc những chỉ định khác. 

- Trước đây gia đình đã có một trẻ với những dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ, …. 

- Phơi nhiễm với các tác nhân gây quái thai như hóa chất công nghiệp, rượu, các loại 

dược phẩm. 

- Trước khi thực hiện các test di truyền và sau khi nhận được kết quả các test đó, đặc biệt 

là những test đánh giá tình trạng khởi bệnh muộn như ung thư hoặc các bệnh liên quan đến hệ 

thần kinh. 

- Khi theo dõi một trẻ sơ sinh được chẩn đoán dương tính với một bệnh di truyền nào đó 

như bệnh PKU hay được xác định là ở trạng thái dị hợp tử nhờ test sàn lọc.  

Thông thường những người tìm đến nhà tư vấn di truyền là bố mẹ của trẻ mắc một khuyết 

tật di truyền hoặc nghi ngờ là di truyền; cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người đã biết 

chắc chắn có mang gen bệnh; những đôi trai gái trước khi đi đến hôn nhân mà gia đình họ đã 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Nêu đƣợc khái niệm, mục đích, các chỉ định và phƣơng pháp tƣ vấn di truyền. 

- Có ý thức phòng ngừa sự phát sinh các tật, bệnh di truyền. 
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có người mang bệnh hoặc có quan hệ họ hàng; một số cặp vợ chồng lớn tuổi muốn sinh con 

hoặc những cặp vợ chồng làm việc trong điều kiện độc hại. 

4. Phƣơng pháp tƣ vấn di truyền 

- Nhà tư vấn di truyền y học là các chuyên gia về nhiều lĩnh vực di truyền học, y học, hóa 

học, xã hội học và các lĩnh vực khác có liên quan, có hiểu biết về di truyền người và được 

đào tạo ít nhiều về mặt tư vấn di truyền. 

- Trước khi cho lời khuyên, các nhà tư vấn di truyền y học cần phải làm các công việc 

như sau: 

+ Cần xây dựng phả hệ đầy đủ. 

+ Thăm khám cho người bệnh và những người có quan hệ huyết thống (ở mức độ cần 

thiết). 

+ Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, sử dụng các kĩ thuật chẩn đoán hiện đại trước 

khi sinh như soi phôi, siêu âm, chọc dò dịch ối, chọc dò tua nhau thai hay sinh thiết của tua 

nhau thai để kiểm tra thực trạng của thai, ADN, NST và enzim…để có đủ cơ sở đi đến các lời 

khuyên hoặc cung cấp đủ tư liệu cẩn thiết cho những người đến xin lời khuyên để họ tự quyết 

định. 

- Một số biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tái phát của bệnh: 

+ Các  xét nghiệm di truyền học như lập bộ NST, phân tích các chỉ số sinh hóa, phân tích 

ADN,…đôi khi cho phép tái khẳng định các cặp vợ chồng có tiền sử gia đình mắc một bệnh 

di truyền nào đó là họ không có nguy cơ sinh ra đứa con mắc loại bệnh đó. Trong các trường 

hợp khác, những xét nghiệm trên xác định ai là người có nguy cơ trong việc truyền bệnh. 

+ Nếu bố mẹ có kế hoạch không có thêm con hoặc không có con, việc ngừa thai hoặc triệt 

sản là những biện pháp được lựa chọn và họ cần được thông tin đầy đủ về các biện pháp này. 

+ Đối với bố mẹ muốn có con hoặc có thêm con thì việc sinh con nuôi là một khả năng 

được đề nghị. 

+ Thụ tinh nhân tạo bằng nguồn tinh trùng khác là một giải pháp phù hợp nếu người bố sở 

hữu một gen bệnh trội nằm trên NST thường hoặc di truyền liên kết với NST giới tính X, tuy 

nhiên đây không phải là một chỉ định đúng với trường hợp mẹ mang gen đột biến như vậy. 

Biện pháp này cũng tốt đối với trường hợp mẹ mang gen đột biến hoặc mang gen bệnh di 

truyền liên kết với NST giới tính X. Việc tư vấn di truyền và các xét nghiệm di truyền cần 

thiết đối với tinh trùng và trứng hiến tặng là cần thiết. 

+ Trong một số bệnh lý di truyền, việc phân tích ADN của phôi trước khi bước vào giai 

đoạn làm tổ có thể được thực hiện bằng kĩ thuật PCR từ ADN của một tế bào phôi tách ra 

trong quá trình cấy phôi trong kĩ thuật thụ tinh nhân tạo. Đối với một số cặp vợ chồng quyết 

định không sử dụng phôi do mang bất thường về di truyền sẽ dễ chấp nhận hơn so với quyết 

định phải phá thai trong giai đoạn muộn hơn. 

+ Nếu bố mẹ quyết định chấm dứt thai kỳ họ cần được tư vấn đầy đủ và theo dõi sau khi 

thực hiện quyết định này. 
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- Một số kĩ thuật chẩn đoán trước sinh:  

+ Chọc dò dịch ối: kĩ thuật chọc dò dịch ối có thể giúp nhà tư vấn di truyền y học 

chẩn đoán trước khi sinh các bệnh di truyền. Dùng sơlanh hút 10-20 ml dịch ối (trong đó có 

mang theo các tế bào phôi) rồi mang li tâm tách thành hai phần: dịch ối và các tế bào phôi. 

Mang nuôi cấy các tế bào này trong môi trường nhân tạo, sau vài tuần thì tiến hành kiểm tra 

số lượng NST và xác định các dị dạng NST nếu có. Khi phân tích dịch ối để xác định sự 

tương quan của các chất trao đổi, chỉ tiêu này phản ánh trạng thái bình thường hay bệnh lí của 

phôi. Bằng phương pháp này người ta có thể xác định được hơn 100 dạng bất bình thường 

của gen và NST chỉ sau một số tuần đầu mang thai. 

+ Chọc dò tua nhau thai: phương pháp chẩn đoán này có thể tiến hành sớm hơn 

phương pháp chọc ối. Dùng ống nhỏ để tách tua nhau thai, người ta lấy được mẫu ở các mô 

(tổ chức) của nhau thai, cụ thể là màng đệm. Phương pháp này không chỉ cho phép chẩn đoán 

sớm hơn phương pháp chọc ối mà còn cho phép xác định trực tiếp các enzim có liên quan đến 

hoạt tính di truyền. Nếu thiếu emzim này thì đó là dấu hiệu rối loạn di truyền. 

 

Hình 4.15. Kĩ thuật lấy nƣớc ối  

 

 

 

Hình 4.16. Kĩ thuật lấy mẫu tua nhau thai 

Bằng hai phương pháp nêu trên kết hợp với phương pháp phân tích sinh hóa và sử dụng 

mẫu dò ADN có đánh dấu đồng vị phóng xạ người ta đã xác định được thai mang các bệnh: 

hồng cầu hình liềm, máu khó đông, rối loạn tro đổi phenylalanine, galacto…để có cách xử lý 

kịp thời. 

+ Siêu âm: hiện nay siêu âm được sử dụng rộng rãi nhất để quan sát thai nhi và hết sức 

hữu ích trong việc xác định nhiều loại dị dạng của thai. Đây là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho 

việc thực hiện các kĩ thuật lấy nước ối, chọc dò tua nhau thai,…Thông thường các bất thường 

của thai được [hát hiện trong khi siêu âm để đánh một số các chỉ định trong sản khoa như xác 

định tuổi thai, thai phát triển kém hay bất thường của dịch ối. 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

    1.Di truyền tƣ vấn là gì? Cho biết mục đích của di truyền tƣ vấn. 

 2. Trình bày các  chỉ định và phƣơng pháp của di truyền tƣ vấn 
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CHƢƠNG 5 

THỰC HÀNH 

 

BÀI 1 

 CÁCH BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG 

 KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chuẩn bị 

1.1. Dụng cụ 

Kính hiển vi quang học. 

Khăn lau kính. 

Lame. 

Lamelle. 

Kim mũi giáo. 

Dao lam. 

1.2. Nguyên liệu-Hóa chất 

Nước cất. 

Hành tím. 

2. Nội dung: 

2.1.Nguyên tắc kính hiển vi 

Kính hiển vi được cấu tạo bằng hệ thống 2 thấu kính hội tụ. Mỗi hệ thống hoạt động 

như một kính lúp. 

Kính lúp quay về phía vật quan sát gọi là vật kính.  

Kính lúp dùng để nhìn gọi là thị kính. 

    2.2. Các bộ phận của kính hiển vi gồm có 

Một chân làm bằng kim khí nặng để giữ thăng bằng. 

Một ống kính chuyển động được mang thị kính. 

Một trục quay có gắn vật kính.  

Một đinh ốc lớn (ốc thứ cấp) để vặn cho trục kính chuyển động nhanh.  

Một đinh ốc nhỏ (ống vi cấp) để vặn cho trục kính chuyển động chậm. 

      * Độ phóng đại của mẫu vật = độ phóng đại của vật kính x độ phóng đại của thị kính. 

 Một bàn kính mang mẫu vật để quan sát, bộ phận này cố định. 

 Dưới bàn kính là bộ phận ngưng tụ ánh sáng (tụ quang) gắn liền với bộ phận chắn 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

-Trình bày cách sử dụng  kính hiển vi quang học; bảo quản kính hiển vi trƣớc 

và sau khi sử dụng. 

- Quan sát đƣợc hình dạng tế bào biểu bì hành. 

- Vẽ đƣợc mẫu vật khi quan sát dƣới kính hiển vi quang học. 
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sáng dùng để điều chỉnh ánh sáng ngưng tụ vào mẫu vật quan sát. Tụ quang có thể chỉ là một 

thấu kính được gắn vào lỗ bàn kính và bên dưới bàn kính là đĩa chắn sáng. 

- Dưới tụ quang có bộ phận đèn chiếu sáng hoặc gương 2 mặt (mặt phẳng và mặt lõm) 

để lấy ánh sáng phản chiếu từ đèn. Khi quan sát ở vật kính 10X – 40X dùng mặt gương lõm, 

khi quan sát ở vật kính 100X thì sử dụng gương phẳng. 

 

 

 

2.3. Cách sử dụng kính hiển vi 

Trước hết kiểm tra các bộ phận của kính và dùng một miếng vải mềm lau sạch vật 

kính và thị kính. Lau nhẹ tay vì nếu không các hạt bụi có thể làm xây xát vật kính và thị kính. 

Tuyệt đối không được tháo gỡ vật kính và thị kính. 

Khi sử dụng kính hiển vi, đặt kính ở tư thế ngay ngắn.  

Kế tiếp, quay vật kính nhỏ ngay trục ống kính cho đến lúc nghe tiếng “kích” nhỏ đó là 

vật kính nằm thẳng hàng với trục ống kính. Hạ bàn kính xuống thấp nhất. 

Sau đó, mở hết chắn sáng để ánh sáng vào cực đại, bật công tắc lên và điều chỉnh 

chiết áp, khoảng cách mặt tụ quang với mặt của bàn kính khoảng 2cm. Mắt nhìn vào thị kính 

điều chỉnh khi nào ánh sáng trong vi trường sáng trong là được. Nên tập quan sát bằng 2 mắt. 

Đặt tiêu bản vào giữa bộ phận kẹp sao cho tiêu bản được giữ chắc chắn. Lưu ý mẫu 

vật phải quay lên trên và ở vị trí chính giữa lỗ của bản kính. 

Sau khi đã để mẫu vật lên bàn kính, vặn đinh ốc thứ cấp để nâng từ từ bàn kính  lên 

cho đến lúc thấy ảnh trong kính. Sau đó dùng đinh ốc vi cấp điều chỉnh cho ảnh hiện rõ. Lúc 

ảnh đã rõ có thể đóng bớt chắn sáng lại nếu thấy mẫu quá sáng. 

Đinh ốc vi cấp chuyển động được cả 2 chiều, mỗi chiều có ít nhất là 2 vòng. Nếu đinh 

ốc vi cấp bị kẹt cứng khi chưa quay đủ 2 vòng phải quay đinh ốc vi cấp 2 vòng về hướng kia. 

Thị kính 

Vật kính 

Bàn kính 

Đèn 

Tụ quang 
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Tuyệt đối không được ra sức vặn đinh ốc khi đã kẹt. 

Chú ý: nếu thận trọng theo dõi những lời chỉ dẫn trên mà vẫn không tìm thấy ảnh 

trong kính, đó là do đặt lệch mẫu ra ngoài thị trường. Trong trường hợp này dùng tay dịch 

chuyển mẫu vật vào thị trường. 

Muốn quan sát một phần mẫu vật thì dùng vật kính lớn hơn (40X, 100X)  

Trước hết vẫn để vật kính 10X, đưa phần muốn quan sát vào trung tâm thị trường. Sau 

đó nhìn bên ngoài dùng tay quay từ từ để thay vật kính nhỏ bằng vật kính lớn. 

Muốn điều chỉnh thật rõ dùng đinh ốc vi cấp. Với đinh ốc lớn, một sự xê dịch hơi quá 

lố của ống kính cũng đủ để ảnh chạy về vô cực hoặc mất hẳn. 

Không bao giờ  đặt 2 lamelle lên trên 1 lame và mặt trên của lamelle phải luôn khô 

ráo. 

2.4. Bảo quản kính hiển vi quang học 

 Khi quan sát kính hiển vi mọi động tác phải nhẹ nhàng và thận trọng. Không bao giờ 

để vật kính chạm vào tiêu bản. 

 Không dùng tay để lau các bộ phận quang học. 

 Khi sử dụng kính xong phải bảo quản kính theo trình tự sau: đưa về vật kính nhỏ, hạ 

bàn kính, tháo bỏ tiêu bản đựng vào khai đựng tiêu bản, dùng khăn mềm lau sạch các bộ phận 

của kính, nâng hộp tụ quang lên hết mức, tắt nguồn điện. 

 Khi sử dụng vật kính phải dùng khăn mềm thấm một ít toluen hoặc xylol đề lau vật 

kính rồi lau lại bằng khăn khô. 

 Đậy chụp kính lên kính hiển vi. 

 Khi di chuyển kính phải dùng 2 tay, một tay cầm thân kính, một tay nâng đế kính. 

2.5. Làm tiêu bản quan sát tế bào thực vật 

 Bóp nhẹ theo chiều cong của vẫy hành để lớp tế bào biểu bì tự bong ra 1 phần. Dùng 

dao lam rạch một ô vuông khoảng 0,5 cm/cạnh ở mặt trong vảy củ hành tím còn tươi. Dùng 

kim mũi giáo, lột nhẹ một lớp mỏng biểu bì rồi cho mặt trong vào giọt nước sẵn trên lame. 

Chú ý mẫu không được dính phần nhu mô. Đậy lamelle lại bằng cách đặt 1 cạnh lamelle tiếp 

xúc với giọt nước cất và nghiêng lamelle 1 gốc 45
0
 về phía mẫu vật, dùng kim mũi giáo đỡ 1 

cạnh đối diện  rồi hạ từ từ xuống (để tránh có bọt khí trong kính). 

Quan sát ở vật kính có độ phóng đại nhỏ nhất các tế bào dài, vách mỏng. Chuyển sang 

vật kính có độ phóng đại lớn hơn, vẽ 1 – 2 tế bào với đầy đủ thành phần của tế bào (màng 

sinh chất, tế bào chất và nhân). 

2.6. Cách vẽ ảnh dƣới kính hiển vi quang học 

Vẽ theo sự quan sát, hình vẽ phải đủ lớn, tôn trọng tỉ lệ kích thước của các thành phần 

trong tế bào để thấy được các chi tiết yêu cầu, các thành phần đều được vẽ bằng một nét sắc 

và đủ đậm, những nội dung bên trong của các thành phần được vẽ bằng những lấm chấm 

nhiều hay ít tùy theo độ đậm hay nhạt. Vách tế bào bằng celluloz vẽ bằng một nét đậm hơn. 

Mỗi hình vẽ phải có chú thích chung ở bên dưới và chú thích cho từng chi tiết ở phía bên, các 
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mũi tên chỉ dẫn cho các chú thích chi tiết phải thẳng, không cắt chéo qua nhau, đầu mũi tên 

chỉ ngay chi tiết cần chú thích. Bản vẽ phải sạch, bằng giấy trắng không có dòng kẽ, hình vẽ 

bằng bút chì đen mềm. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

1. Mô tả cấu tạo, công dụng các bộ phận kính hiển vi quang học. 

2. Trình bày trình tự các bƣớc sử dụng và bảo quản kính hiển vi. 

3. Khi quan sát dƣới kính hiển vi quang học không thấy ảnh của mẫu vật. Cho biết 

có thể mắc những lỗi gì, cần kiểm tra lại những bộ phận nào? 

4.Vẽ hình tế và chú thích đầy đủ bào biểu bì của củ hành khi quan sát ở vật kính có 

độ phóng lớn. 

5. Cho biết nguyên nhân tiêu bản bị bọt khí. 
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BÀI 2 

QUAN SÁT HÌNH DẠNG VÀ CẤU TRÚC TẾ BÀO  

 

 

 

 

 

 

1. Chuẩn bị 

1.1.Dụng cụ 

Kính hiển vi quang học. 

Khăn lau kính. 

Giấy thấm. 

Lame . 

Lamelle. 

Tăm thông. 

Kim mũi giáo. 

Kẹp. 

Dao lam. 

1.2.Nguyên liệu-hóa chất 

Nước cất. 

Dung dịch Lugol hoặc KI. 

Hành tây. 

Ớt. 

Củ cải trắng. 

Khoai tây. 

2. Nội dung 

2.1. Thực hiện tiêu bản  quan sát tế bào thực vật 

Bóp nhẹ theo chiều cong của vẫy hành để lớp tế bào biểu bì tự bong ra 1 phần. Dùng dao 

lam rạch một ô vuông khoảng 0,5 cm/cạnh ở mặt trong vảy củ hành tây còn tươi. Dùng kim 

mũi giáo, lột nhẹ một lớp mỏng biểu bì rồi cho mặt trong vào giọt lugol sẵn trên lame. Chú ý 

mẫu không được dính phần nhu mô. Đậy lamelle lại bằng cách đặt 1 cạnh lamelle tiếp xúc 

với giọt nước cất và nghiêng lamelle 1 gốc 45
0
 về phía mẫu vật, rồi hạ từ từ xuống để tránh 

có bọt khí trong kính. 

Quan sát ở vật kính có độ phóng đại nhỏ nhất các tế bào dài, vách tế bào và nhân ăn màu 

đậm hơn tế bào chất. Chuyển sang vật kính có độ phóng đại lớn hơn tế bào có vách xelluloz 

dày, nhân thường lệch về một bên, có màu vàng đậm, trong nhân còn thấy một hay nhiều 

hạch nhân, tế bào chất nhạt hơn tạo thành những dãi thường nằm gần vách tế bào. Trong tế 

bào có những khoảng trống không ăn màu là vị trí của không bào. 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Làm đƣợc tiêu bản tạm thời để quan sát dƣới kính hiển vi quang học. 

- Quan sát và vẽ lại đƣợc các dạng hình thể khác nhau của tế bào và các cấu 

trúc tế bào. 

- Nhận biết sự khác biệt giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. 
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2.2.Thực hiện tiêu bản quan sát tế bào động vật 

Dùng đầu lớn của tăm thông cạo nhẹ mặt trong xoang miệng sạch. Phết vết cạo trên mặt 

lame đã có sẵn một giọt lugol. Đậy lamelle và quan sát dưới kính hiển vi.  

Ở vật kính nhỏ tế bào có dạng gần tròn hoặc hình đa giác không đều. Tế bào dễ bị biến 

dạng trong quá trình thực hiện tiêu bản do màng tế bào rất mỏng. Màng và nhân tế bào có 

màu đậm hơn tế bào chất. Chọn những tế bào còn nguyên vẹn để quan sát. 

 Ở vật kính lớn chọn những tế bào đồng đều không bị gấp nếp để quan sát, nhân thường 

nằm ở trung tâm tế bào có màu vàng đậm, tế bào chất có màu vàng nhạt và phân phối đều 

trong tế bào, màng tế bào mỏng. 

       2.3. Thực hiện tiêu bản để quan sát sắc lạp 

 Lấy khoanh củ cải trắng làm thớt, dùng dao lam cắt ớt thành những lát thật mỏng, 

dùng kẹp chọn lát mỏng đều đặt vào một giọt nước cất đã được đặt trên lame, đậy lại bằng 

lamelle. Quan sát hình dạng, màu của sắc lạp ở ớt. 

       2.4. Thực hiện tiêu bản bột lạp ở khoai tây 

 Dùng kim mũi giáo hoặc một góc của lưỡi lam cạo nhẹ lên bề mặt của lát khoai tây.  

Sau đó cho vào giọt nước đã để sẵn lên lame, đậy lại bằng lamelle. 

 Ở vật kính 10X quan sát thấy nhiều hạt nhỏ li ti dày đặt, không màu. 

 Chọn 1 vùng có các hạt tinh bột nằm rời nhau, chuyển sang vật kính 40X quan sát 

thấy các vân tăng trưởng bằng cách điều chỉnh đinh ốc. 

 Cho vào tiêu bản 1 giọt phẩm nhuộm Lugol quan sát sự biến màu của mẫu. 

 

 

     

 

 

 

 

BÀI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
 

1. Vẽ hình tế bào biểu bì của hành tây và tế bào xoang miệng khi quan sát trong 

giọt lugol ở vật kính có độ phóng lớn. 

2. Nêu điểm khác biệt giữa tế bào biểu bì hành tây và tế bào xoang miệng. 

3. Vẽ vài tế bào có sắc lạp ở ớt. 

4.Vẽ hình hạt tinh bột của khoai tây. Tại sao khi cho phẩm nhuộm lugol vào 

tinh bột thì màu của tinh bột thay đổi? 
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BÀI 3 

SỰ TRAO ĐỔI NƢỚC VÀ CÁC CHẤT HÒA TAN QUA MÀNG TẾ BÀO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chuẩn bị 

1.1.Dụng cụ 

Kính hiển vi quang học. 

Khăn lau kính, giấy thấm. 

Lame, lamelle. 

Pipet, ống đong. 

Cân phân tích, đĩa Petri. 

Kim mũi mác, dao lam, ống nghiệm. 

 1.2.Nguyên liệu-hóa chất 

Nước cất,  dung dịch NaCl hoặc KNO3 1M, Saccharose 1M. 

Củ hành tím hoặc lá lẻ bạn, khoai tây, máu thỏ. 

1. Nội dung  

2.1. Quan sát co nguyên sinh ở tế bào thực vật  

 Dùng dao lam tách một lớp mỏng biểu bì của củ hành tím (hoặc lá lẻ bạn) và đặt 

mảnh biểu bì vảy hành lên lame đã nhỏ sẵn 1 giọt nước, đậy lamelle lại và quan sát lần lượt ở 

vật kính 4X, 10X. Sau đó, dùng giấy thấm thấm khô nước trên mẫu vật vừa mới quan sát và 

nhỏ vào đó 1 giọt KNO3 1M, đậy lamelle lại và quan sát hiện tượng xảy ra lần lượt ở vật kính 

4X, 10X.  

2.2. Sự trao đổi nƣớc giữa tế bào thực vật với môi trƣờng  

- Pha dung dịch Saccharose 1M. Từ dung dịch này pha thành các dung dịch lần lượt 

có nồng độ như sau sao cho mỗi ống nghiệm chứa 10ml dung dịch. 

STT ống nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nồng độ dung dịch (M) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Số ml đường pha sẵn            

Số ml nước            

 

- Cắt mô khoai tây thành 11 thanh có kích thước tương đối bằng nhau và có thể  đặt 

lọt vào ống nghiệm. Cân từng thanh rồi ghi lại trọng lượng (Pđầu) theo thứ tự rồi lần lượt cho 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 
- Pha loãng đƣợc một dung dịch từ dung dịch gốc. 

- Thực hiện, quan sát, vẽ đƣợc hiện tƣợng co nguyên sinh ở tế bào thực vật, hiện 

tƣợng teo bào, tan bào của tế bào động vật. 

- Giải thích đƣợc các hiện tƣợng trao đổi nƣớc và các chất hòa tan qua màng tế 

bào. 
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vào 11 ống nghiệm đã chuẩn bị ở trên. 

- Sau 60 phút, dùng kẹp gắp mô ra, lau sơ nước dính mặt ngoài rồi lần lượt cân lại 

(Psau).  Tính sai biệt trọng lượng  ∆P = Psau – Pđầu 

Sai biệt (+) khi Psau > Pđầu 

Sai biệt (-) khi Psau < Pđầu 

- Ghi kết quả vào bảng sau: 

 

Vẽ biểu đồ thể hiện sự sai biệt trọng lượng thay đổi theo nồng độ dung dịch ngâm. 

Đường biểu diễn cắt trục hoành tại 1 điểm Cs ứng với nồng độ của dung dịch đường không 

gây thay đổi trọng lượng mô. 

2.3. Hiện tƣợng teo bào, tan bào của tế bào hồng cầu thỏ 

Nhỏ một giọt dịch treo hồng cầu thỏ vào dung dịch đẳng trương NaCl 7‰. Quan sát 

hình dạng bình thường của hồng cầu thỏ. Ở vật kính 10x tế bào hồng cầu thỏ chỉ thấy dưới 

dạng những hạt nhỏ lấm tấm, ở vật kính 40x hồng cầu tròn đều, chiết quang có ánh xanh. 

Nhỏ một giọt dung dịch ưu trương NaCl 20‰ vào bên mé của lamelle trên, dùng giấy 

thấm hút dung dịch đẳng trương ở mép đối diện ra. Quan sát hiện tượng teo bào, hồng cầu từ 

dạng tròn đều chuyển sang dạng mất nước, màng hồng cầu nhăn nheo hình bánh xe, răng cưa 

rồi dúm lại. 

Thực hiện lại tiêu bản hồng cầu thỏ trong dung dịch đẳng trương, nhỏ một giọt nước 

cất vào bên mép của lamen trên, dùng giấy thấm hút dung dịch đẳng trương ở mép đối diện 

ra. Quan sát hiện tượng tan bào thấy tế bào ở trạng thái bình thường trương to dần lên và vỡ 

ra. Chú ý hiện tượng này xảy ra rất nhanh nên vừa làm động tác đồng thời phải quan sát ngay. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

BÀI 5 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
1. Vẽ hình tế bào vảy hành tím khi quan sát trong giọt nƣớc và trong dung 

dịch KNO3 1M. Giải thích hình dáng tế bào khi quan sát trong giọt nƣớc và trong 

dung dịch KNO3 1M? 

2. Vẽ biểu đồ theo dõi sự tăng giảm khối lƣợng của thanh khoai tây trong mỗi 

nồng độ đƣờng và xác định nồng độ đƣờng mà tại đó khối lƣợng không đổi. 

3. Vẽ hình dạng tế bào hồng cầu quan sát đƣợc trong 3 môi trƣờng đẳng 

trƣơng, ƣu trƣơng, nhƣợc trƣơng và giải thích sự khác nhau về hình dạng tế bào khi 

đặt trong 3 môi trƣờng đó . 
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BÀI 4 

QUANG HỢP- HÔ HẤP  

 

 

 

 

1. Chuẩn bị 

1.1.Dụng cụ 

 Becher. 

Đĩa petri. 

Bếp điện. 

Lọ thủy tinh miệng rộng với các dung tích 200-300ml, có nút cao su thật khít. 

Nút cao su có 2 lỗ. 

Phễu thủy tinh, ống mao quản hình chữ U. 

Ống nghiệm hoặc cốc thủy tinh. 

Kẹp. 

         2.2. Nguyên liệu-hóa chất 

 Cồn 70
0
. 

Dung dịch Lugol. 

Que diêm. 

Nước vôi trong Ca(OH)2 hoặc dung dịch Ba(OH)2 bão hòa. 

 Cốc dung dịch KOH bão hòa. 

 Lá cây được che tối 1 phần. 

Hạt lúa, ngô , đậu… nảy mầm hoặc các hoa, hoặc lá non… 

Rong đuôi chó. 

2. Nội dung 

2.1.Sự tạo thành tinh bột trong quang hợp 

 Cây thí nghiệm được đặt vào trong tối 2-3 ngày để loại hết tinh bột trong lá. Dùng 

giấy đen bịt kín 1 phần ở hai mặt lá. Đưa  cây ra sáng khoảng 12 giờ. Đặt các lá cây này vào 

cốc thủy tinh nước đang sôi trong vòng 5 phút. 

 Dùng kẹp chuyển mỗi lá vào một ống nghiệm có chứa cồn 70
0
, đặt ống nghiệm vào 

cốc chứa nước đang sôi và đun cho đến khi lá mất màu xanh. 

 Rửa lá bằng nước và trải lá lên đĩa petri. 

Cho dung dịch lugol vào đĩa petri và lắc để lá nhuộm màu trải đều. 

2.2. Sự thải oxy trong quang hợp 

 Đặt một số cành rong đuôi chó vào phễu (tất cả các mặt cắt của cành rong hướng về 

cuống phễu), sau đó úp phễu vào cốc thủy tinh chứa đầy nước, úp lên cuống phễu một ống 

nghiệm chứa đầy nước. 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 
- Chứng minh đƣợc quang hợp tạo tinh bột,oxy và  hô hấp thải CO2. 
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Đặt cốc thí nghiệm ra ngoài nắng hay ánh sáng mạnh của đèn điện. 

Quan sát trong ống nghiệm sự thoát bọt khí từ cuống của các cành rong. Sau 30 phút, 

lấy ngón tay bịt ống nghiệm dốc ngược lên. Dùng que diêm gần tắt đưa vào miệng ống 

nghiệm. Ghi nhận hiện tượng, giải thích. 

Sau đó, đưa cốc thí nghiệm vào trong tối, sau 30 phút lấy ra, và thực hiện tương tự 

như thí nghiệm trên và cũng dùng que diêm gần tắt đưa vào miệng ống nghiệm. Ghi nhận 

hiện tương xảy ra và giải thích. 

2.3. Xác định cƣờng độ quang hợp ở thực vật thủy sinh bằng phƣơng pháp đếm 

bọt khí 

Đặt một số cành rong đuôi chó vào phễu (tất cả các mặt cắt của cành rong hướng về 

cuống phễu), sau đó úp phễu vào cốc thủy tinh chứa đầy nước, úp lên cuống phễu một ống 

nghiệm chứa đầy nước. 

Đặt cốc thí nghiệm ra ngoài nắng hay ánh sáng mạnh của đèn điện. 

Đếm số bọt khí thoát ra trong 5 phút, nhắc lại thí nghiệm 3-4 lần rồi xác định cường 

độ quang hợp của cây rong. Cường độ quang hợp ở đây được tính theo số bọt khí thoát ra 

trong đơn vị thời gian (1 phút hay 1 giờ). Công thức tính như sau:  

I QH = số bọt khí thoát ra / thời gian thực hiện. 

2.4. Phát hiện hô hấp thông qua sự thải CO2 

 Cho vào lọ thủy tinh 20-30g hạt nảy mầm. Đậy nút cao su có gắn phễu và ống mao 

quản hình chữ U thật khít. Dùng bông nút chặt cuống phễu. Đầu ngoài của ống mao dẫn 

nhúng ngập vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2. Dung dịch phải trong, đựng trong ống 

nghiệm hoặc cốc thủy tinh với độ cao 6-8cm.  

Để lọ và ống nghiệm vào hộp tối từ 1-2 giờ. Sau thời gian trên, mở hộp tối ra và quan 

sát bằng mắt thường thấy nước vôi trong ở ống nghiệm hoặc cốc thủy tinh trở nên vẫn đục. 

Muốn đẩy hết CO2 trong bình sang ống nghiệm, ta rót nước qua phễu vào lọ, chỉ nới lỏng nút 

bông để nước đủ chảy vào lọ. Quan sát hiện tượng xảy ra ở ống nghiệm hoặc cốc. Hãy mô tả 

hiện tượng và giải thích thí nghiệm. 

Có thể sử dụng đối tượng khác để nghiên cứu như lá, rễ, hoa… 

Chú ý: Nút cao su có thể chỉ cần gắn ống mao dẫn cũng được. 

2.5. Phát hiện hô hấp qua sự hút oxi  

    Cho hạt nảy mầm vào 2 lọ thủy tinh trong đó 1 lọ có để thêm cốc KOH bão hòa. Nút 

chặt và để vào hộp tối. Sau 1-2 giờ, cho que diêm đang cháy ở khe hở mở nắp lọ. Ghi nhận 

hiện tượng, giải thích. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
1. Ghi nhận hiện tƣợng, giải thích sự tạo thành tinh bột trong quang hợp. 

2. Ghi nhận hiện tƣợng, giải thích sự thải O2 trong quang hợp. 

3. Xác định cƣờng độ quang hợp ở thực vật thủy sinh. 

4. Ghi nhận hiện tƣợng và giải thích sự thải CO2  và  hút O2 trong hô hấp. 
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BÀI 5.  

QUAN SÁT NHIỄM SẮC THỂ  

 

 

 

 

 

   

1. Chuẩn bị 

Kính hiển vi quang học. 

Khăn lau kính. 

Giấy thấm. 

Lam kính, lamen. 

Đĩa đồng hồ, đèn cồn. 

Kim mũi mác, kẹp, kim nhọn. 

Củ hành tím. 

Phẩm nhuộm Aceto-carmin, cồn 100
0
, dung dịch Carnoy (3 cồn 100

0
, 1 axit axetic), 

nước cất, NaCl 0,6%. 

2. Nội dung 

2.1. Làm tiêu bản nguyên phân ở rễ hành ta 

- Chuẩn bị rễ hành: cắt bỏ rễ khô của củ hành, giâm vào trong cát ẩm, để trong tối 

khoảng 2 ngày. Khi rễ mọc dài ra 1-2 cm lấy củ hành ra nhúng rễ vào nước cho sạch cát, sau 

đó dùng lưỡi lam cắt một đoạn rễ khoảng 1cm cho vào dung dịch carnoy định hình để khoảng 

4 giờ, sau đó dùng cồn rửa sạch và cho trở vào cồn 70
0
, trữ lại để sử dụng. Chú ý nên cắt rễ 

hành khoảng 8-9 giờ sáng. 

- Nhuộm rễ hành: cho khoảng 12 rễ hành đã định hình vào ống nghiệm, cho tiếp dung 

dịch Aceto-carmin vào ngập rễ, hơ trên ngọn đèn cồn 3-5 phút. 

- Thực hiện trên tiêu bản: đặt đoạn rễ hành nhuộm  lên lam, dùng lưỡi lam cắt lấy 

phần đầu của rễ khoảng 1 mm, nhỏ lên phần rễ vừa cắt 1-2 giọt Aceto-carmin, đậy lamen lại, 

phủ giấy thấm lên lamen, dùng đầu bằng của kim mũi mác ấn nhẹ lên tiêu bản chỗ chóp rễ để 

chóp rễ dàn mỏng ra. 

- Gở giấy thấm và quan sát dưới kính hiển vi. 

2.Làm tiêu bản quan sát NST khổng lồ ruồi giấm  

Ruồi giấm (Drosophila melanogaster) nuôi để lấy ấu trùng (con dòi). Cắt vài lát chuối 

chín, cho vào ống nghiệm, đặt gần vại dưa hay sọt rác, cho ruồi bay vào đẻ trứng. Theo dõi sự 

phát triển từ trứng nở thành ấu trùng (sâu non hay con dòi). Khi ấu trùng dài 0,2 -0,5 cm là 

được (ấu trùng khoảng tuổi 2 hoặc tuổi 3). 

* Các bƣớc làm tiêu bản nhƣ sau 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 
 -Thực hiện đƣợc quy trình và các thao tác làm tiêu bản ép để quan sát 

hình thái NST rễ hành ở các giai đoạn nguyên phân; NST khổng lồ ờ tuyến nƣớc bọt 

của ấu trùng ruồi giấm.  

 - Rèn luyện kĩ năng làm tiêu bản tạm thời, kĩ năng sử dụng kính hiển vi 

để quan sát tiêu bản NST
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Bước 1: mổ ấu trùng tách tuyến nước bọt 

Dùng bút lông bắt dòi ra cho vào dĩa đồng hồ có nước cất để rửa sạch thức ăn. 

Lấy một con dòi đặt lên lam kính, nhỏ một giọt NaCl 0,6% vừa đủ, dùng 2 kim nhọn 

giữ đầu và đuôi dòi (phần đầu có miệng đen cử động được). 

Kéo 2 kim nhọn về hai phía ngược nhau, xé rách thân dòi, đưa lam kính lên soi ở vật 

kính 10, tìm và tách lấy tuyến nước bọt (tuyến nước bọt gồm hai dãi màu trắng, hơi trong, 

phía đầu hai mép ngoài của hai dãi có hai thể mỡ màu đen bám vào). 

Gạt bỏ các nội quan thừa, chỉ để lại hai tuyến nước bọt ở giữa lam kính. 

Bước 2: nhuộm mẫu, ép tiêu bản và quan sát NST khổng lồ 

Nhỏ lên tuyến nước bọt trên lam kính 1 giọt thuốc nhuộm carmin, hơ nhẹ qua lửa đèn 

cồn (chỉ đưa lam kính lướt qua lửa đèn cồn 2 lần, lam kính cách ngọn lửa 10 cm). 

Đậy đĩa đồng hồ lên lam kính, nhuộm khoảng 10 đến 15 phút. 

Ép lamen, thấm hết thuốc nhuộm, đưa tiêu bản lên kính quan sát các NST sau đó 

chuyển sang quan sát ở vật kính 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  
 

1.Vẽ hình NST ở các giai đoạn trong quá trình nguyên phân  quan sát đƣợc. 

2.Cho biết vai trò của dung dịch  Aceto-carmin, NaCl 0,6% và  Carnoy. 

3.Vẽ lại cấu trúc NST khổng lồ quan sát đƣợc, mô tả NST khổng lồ đó. 
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BÀI 6 

BÀI TẬP 

 

 

 

 

Bài 1: Ở người bộ NST 2n=46. Một tế bào sinh dục của người đang ở kì trung gian 

a. Xác định số NST kép và số tâm động trong tế bào 

b. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường: 

- Số NST kép ở kì trước là bao nhiêu? 

- Số NST kép ở kì giữa là bao nhiêu? 

- Số NST kép đang phân li vế 1 cực tế bào là bao nhiêu? 

c. Khi kết thúc lần phân bào I thì mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép? 

d. Khi các tế bào con chuyển sang lần phân bào II bình thường: 

- Số NST kép và số tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào con là bao nhiêu? 

- Số NST đơn và số tâm động ở kì sau của mỗi tế bào con là bao nhiêu? 

- Số NST đơn ở mỗi tế bào con được tạo thành khi kết thúc lần phân bào II 

là bao  nhiêu? 

Bài 2: Xét 3 cặp NST tương  đồng của người . Cặp NST 21 chứa 2 cặp gen dị hợp tử, cặp 

NST 22 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp NST thứ 23 chứa 1 cặp gen đồng hợp tử. 

a. Kiểu sắp xếp gen trên 3 cặp NST tương đồng như thế nào? 

b.  Khi giảm phân bình thường, tạo nên bao nhiêu  kiểu giao tử? Thành phần gen trong 

mỗi kiểu giao tử. 

c. Nếu cặp 23 bị đột biến dị bội, thành phần gen trong mỗi loại giao tử không bình thường 

viết như thế nào? 

Bài 3. Anh Văn là một sinh viên khoa Y, dự định cưới cô Thị là con của bà Nở, giám đốc 

bệnh viện nơi anh thực tập, nhưng bị cha ông là ông Võ ngăn cản vì sợ rằng anh và cô Thị là 

anh em cùng cha khác mẹ. Ông Võ cho biết vì cha cô Thị vô sinh nên bà Nở đã xin thụ tinh 

nhân tạo và nguồn tinh trùng được cung cấp từ ngân hàng mà ông Võ có hiến tinh 

Hãy dựa vào các thông tin dưới đây xác định xem điều ông Võ lo ngại là đúng hay 

sai?  

Bà Nở    A,MN,Ss 

Cô Thị   O,M,Ss 

Anh Văn   O,N,s 

Ông Võ  A,MN,Ss 

Vợ ông Võ  B,N,s 

Biết rằng MN, Ss là các tính trạng đồng trội, di truyền độc lập. 

Bài 4. Ở người bộ  NST 2n = 46 và cho rằng trong hình thành giao tử không có sự 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 
- Củng cố, khắc sâu và vận dụng lí thuyết. 

- Rèn kĩ năng giải bài tập. 
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trao đổi chéo và đột biến xảy ra ở 23 cặp NST tương đồng. 

a. Xác định số tổ hợp giao tử và số kiểu hợp tử khác nhau được tạo thành 

b. Xác định khả năng sinh ra đứa trẻ nhận được ít nhất 1 cặp NST, trong đó có 1 từ 

ông nội còn 1 từ bà ngoại  

c. Xác định tỷ lệ đứa trẻ sinh mang 23 NST của ông ngoại  

d. Xác định tỷ lệ sinh ra đứa trẻ mang 23 cặp NST trong đó có 23 NST từ ông nội và 

23 NST từ ông ngoại  

Bài 5: Tính hệ số di truyền và kết luận độ di truyền qua số liệu điều tra các quần thể con 

sinh đôi về một số bệnh sau: 

a. Bệnh tinh thần phân liệt: 

Dạng sinh đôi Sinh đôi 1 hợp tử Sinh đôi 2 hợp tử 

Số cặp sinh đôi đã quan sát 9 cặp 33 cặp 

Số cặp sinh đôi có bệnh ở cả 2 cá thể 4 cặp 4 cặp 

 

b. Bệnh mất trí: 

Dạng sinh đôi Sinh đôi 1 hợp tử Sinh đôi 2 hợp tử 

Số cặp sinh đôi đã quan sát 18 cặp 20cặp 

Số cặp sinh đôi có bệnh ở cả 2 cá thể 12 cặp 0 cặp 

 

c. Bệnh loạn tâm thần thao cuồng trầm uất: 

Dạng sinh đôi Sinh đôi 1 hợp tử Sinh đôi 2 hợp tử 

Số cặp sinh đôi đã quan sát 15 cặp 23 cặp 

Số cặp sinh đôi có bệnh ở cả 2 cá thể 12 cặp 2 cặp 

 

Bài 6: Do đột biến nên có những cơ thể  có bộ NST giới tính dạng XO hoặc XXY. Cũng 

do đột biến, có người có gen lặn nằm trên NST giới tính X biểu hiện bệnh máu khó đông. 

a. Một cặp vợ chồng, cả hai đều có kiểu hình bình thường, sinh được 2 đứa con gái XO, 1 

đứa biểu hiện bệnh máu khó đông và 1 đứa bình thường. Giải thích cơ chế xuất hiện những 

đứa trẻ đó. 

b. Một cặp vợ chồng khác, cả 2 đều có kiểu hình bình thường, sinh được 1 con gái có bộ 

nhiễm sắc thể dạng XX mắc bệnh máu khó đông. Giải thích cơ chế. 

c. Một phụ nữ biểu hiện bệnh máu khó đông, có chồng kiểu hình bình thường, sinh được 

1 đứa con trai dạng  XXY không biểu hiện bệnh máu khó đông hoặc biểu hiện bệnh, có thể 

giải thích như thế nào? Biết rằng không có hiện tượng đột biến gen trong giao tử. 

Bài 7. Gen Hb
S
 gây bệnh thiếu máu hồng cầu liềm, alen tương phản Hb

s
 quy định kiểu 

hình bình thường. Kiểu gen dị hợp Hb
S
 Hb

s 
 gây bệnh thiếu máu hồng cầu liềm nhẹ. 

a. Một cặp vợ chồng sinh được một đứa con thiếu máu hồng cầu liềm nặng. Tìm cơ chế 

xuất hiện đứa trẻ đó. Biết rằng mẹ thiếu máu nhẹ, bố bình thường không có đột biến gen  
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b. Bố mẹ đều thiếu máu nhẹ, sinh được 1 đứa con thiếu máu nặng có kiểu gen 

Hb
S
Hb

S
Hb

S 
. Tìm cơ chế xuất hiện đứa trẻ có kiểu  gen đó. Biết rằng không có hiện tượng đột 

biến cấu trúc gen 

c. Bố mẹ đều thiếu máu nhẹ. Con đẻ ra có đứa thiếu máu nhẹ có kiểu gen Hb
S
 Hb

s
Hb

s
 . 

Tìm cơ chế xuất hiện đứa trẻ có kiểu gen nói trên. 

Bài 8: Ở người cho biết gen T quy định mũi cong, t-mũi thẳng, nằm trên NST thường; 

gen M quy định mắt bình thường, m-mù màu, nằm trên NST X. 

 Một cặp vợ chồng đều mũi cong, mắt bình thường sinh được một con gái mũi thẳng 

mắt bình thường và một con trai mũi cong, mù màu. 

 Người con gái lấy chồng mũi cong, mắt bình thường, sinh được một cháu trai mũi 

thẳng, mù màu. 

Người con trai lấy vợ mũi cong, mắt bình thường, sinh được một cháu gái mũi thẳng, 

mù màu. 

 Xác định kiểu gen của 8 người trong gia đình trên. 

        Bài 9: Giả thiết trong một quần thể người, tần số tương đối của các nhóm máu là: 

Nhóm A: 0,36;    nhóm B: 0,23;     nhóm AB: 0,08;      nhóm O: 0,33 

Xác định tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần 

thể. 
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