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PhÇn 1:Di truyÒn häc 

Ch¬ng I: c¬ chÕ di truyÒn vµ biÕn dÞ 
Bµi 1: C¸c c¬ chÕ di truyÒn 

(AND (gen) -> ARN -> Protein) 

I.ADN, gen, ARN                                                                                                                                      

1. Cấu trúc  AND                                                                                                                                                        
- ADN cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P                                                                                            

- ADN là 1 đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các Nucleotit 

(viết tắt là Nu)                                                                                                                                                                

- ADN  có cấu trúc 2 mạch (chuỗi poliNU)  bổ sung,                                                                                                                                    

xoắn phải (theo mô hình của J.Oat xơn và F Crick),                                                                                             

2 mạch ngược chiều nhau,  

 

 

 

 a. Cấu trúc cụ thể 1 Nu: Đơn phân của ADN là Nucleotit, cấu trúc gồm 3 thành phần:                              

- Đường đeoxiribozơ:C5H10O4                                                                                                              

-  Nhóm Photphat PO4                                                                                                                              

- Bazo nito: + Purin: Nucleotit có kích thước lớn hơn: A (Adenin) và G (Guanin)                                                       

                    + Pirimidin: Nucleotit có kích thước nhỏ hơn: T (Timin) và X (Xitozin)                                              

Vì các thành phần đường và photphat là chung cho các Nu khác nhau ở thành phần bazơnitơ, nên 

người ta vẫn gọi tên Nu bằng tên  bazo nito là Nu: Nu loại A, G, T, X...                                                                                                                    

Bazo nito liên kết với đường tai vị trí C thứ 1; nhóm photphat liên kết với đường tại vị trí C thứ 5 

tạo thành cấu trúc 1 Nucleotit     

 

 

 

b. lien ket trong AND:Khi tạo mạch, nhóm photphat của Nu đứng trước sẽ tạo liên kết với nhóm 

OH của Nu đứng sau (tại vị trí C số 3). Liên kết này là liên kết photphodieste  (liên kết hoá trị)                                                                                

Giữa 2 mạch, các Nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T bằng 2 liên kết 

Hidro; G liên kết với X bằng 3 liên kết Hidro. Do liên kết Hidro là liên kết yếu, nên nó có thể 

bị phá vỡ dễ dàng trong quá trình nhân đôi ADN và phiên mã gen.      
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 2. Gen:                                                                                                                                                         
Khái niệm: Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 sản phẩm xác định 

(sản phẩm đó có thể là chuỗi polipeptit hay ARN)                                                                                        

Cấu trúc chung:                                                                                                                                           

1 gen mã hóa protein có cấu trúc điển hình gồm 3 vùng:                                                                                     

- Vùng điều hoà: Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.                                            

- Vùng mã hóa: Mang thông tin mã hóa các a.a                                                                                           

- Vùng kết thúc: Mang tín hiệu kết thúc phiên mã. 

Vùng điều hòa              Vùng mã hóa                  Vùng kết thúc   (nhân sơ) 

 Vùng điều hòa    exon intron exon intron exon    Vùng kết thúc  (nhân thực) 

Trong vùng mã hóa có những đoạn thực sự mang thông tin mã hóa a.a (gọi là đoạn exon) và 

những đoạn không mang thông tin mã hóa a.a (intron). Gen có cả exon và intron gọi là gen phân 

mảnh(vùng mã hoá liên tục); gen chỉ có exon là gen không phân mảnh(vùng mã hóa không 

liên tục). ở nhân sơ cã gen không phân mảnh; ở nhân thực phÇn lín c¸c  gen  phân mảnh.Các 

đoạn exon luôn mở đầu và kết thúc cho 1 gen. Như vậy có nghĩa là, không phải tất cả các đoạn 

ADN đều là gen. Thực tế, người ta nhận thấy số lượng gen/tổng số ADN là rất nhỏ, đặc biệt là ở 

sinh vật nhân thực.                                                                                                                                             

3. ARN                                                                                                                                                                       

a. Cấu trúc chung                                                                                                                                                  
- ARN (axit ribonucleic) là 1 loại axit nucleic (như ADN), cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, 

P. ARN là 1 đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là các ribonucleotit 

(riboNu). 

 b. Cấu trúc cụ thể 1 riboNu:                                                                                                                         

Gồm 3 thành phần:                                                                                                                                       

- Đường ribozơ C5H10O5.                                                                                                                              

- Nhóm photphat                                                                                                                                                     

- Bazơ nitơ gồm 4 loại A, U, G, X (khác với ADN)                                                                                                  

-Liên kết tạo mạch ARN : chỉ gồm 1 chuỗi poliNu, Các Nu trong mạch liên kết với nhau giống 

AND.                                                                                                                                                      

 c. Các loại ARN:                                                                                                                                                                                                                                 

- mARN: ARN thông tin: mang thông tin mã hóa cho a.a                                                                                         

- tARN:  ARN vận chuyển: mang a.a tham gia quá trình dịch mã (ngan nhat)                                                                          

- rARN: ARN riboxom: tham gia cấu trúc ribxom.   (dai nhat)                                                                                                    

Mỗi loại ARN có cấu trúc, thời gian tồn tại trong tế bào khác nhau phù hợp với chức năng.                            

II: QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND (tự sao)                                                                                                                     

1. Thời điểm, vÞ trÝ                                                                                                                                                   

ADN được nhân đôi vào giai đoạn S thuộc kì trung gian của chu kì tế bào. (Kì trung gian có 

3 giai đoạn chính: G1, S, G2. .). Qu¸ tr×nh nµy x¶y ra ë trong nh©n TB                                                                                                                                                    

2. Nguyên tắc:                                                                                                                                                  

Bổ sung, b¸n b¶o toµn, ( Ngoµi ra: nöa gi¸n ®o¹n, m¹ch míi lu«n ®îc tæng hîp theo chiÒu 5’ -3’ )                            
4: Khởi đầu:                                                                                                                                                             
- Dãn mạch ADN nhờ enzim girase                                                                                                                           

-  enzim helicase sẽ cắt liên kết Hidro bắt đầu tại vị trí khởi đầu sao chép (ori) để tách 2 mạch 

của ADN, tạo chạc sao chép.Gåm 2 m¹ch ngîc chiÒu nhau: m¹ch 5’ -P vµ 3’ - OH                                                    

5. Hình thành mạch:                                                                                                                                                   

a. Xét ở sinh vật nhân sơ:                                                                                                                                            
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- ADN polimeraza (liên kết các Nu tự do với mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung) chỉ có thể tổng 

hợp mạch mới theo chiều 5'-3'. Do vậy, trên mạch khuôn chiều 3'-5' sẽ được tổng hợp liên tục; 

còn mạch 5'-3' sẽ được tổng hợp gián đoạn thành các đoạn ADN ngắn khoảng 1000 Nu (gọi là 

đoạn Okazaki). Enzim ligaza sẽ nối các đoạn ADN rời lại với nhau   

 

 

 

 

 

 

 b. ë sinh vật nhân thực.                                                                                                                                          

Sự nhân đôi ở sinh vật nhân thực nhìn chung là giống sinh vật nhân sơ. Tuy nhiên, có 1 vài điểm 

khác đáng lưu ý:                                                                                                                                                                  

- Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép (Ori C), nhưng ở sinh vật nhân thực, do hệ 

gen lớn, nên có rất nhiều điểm khởi đầu tái bản.(NhiÒu vßng sao chÐp)                                                                              

- Ở sinh vật nhân thực, hệ enzim tham gia phức tạp hơn so với nhân sơ. Hệ enzim ADN pol có 

nhiều loại alpha, beta, gama... và cơ chế hoạt động phức tạp hơn.                                                                                        

- Nhìn chung, tốc độ nhân đôi ở sinh vật nhân sơ lớn hơn ở sinh vật nhân thực.    

 

 

 

 

 

                                                                   

6. Hoàn thiện:                                                                                                                                                         
Ở cả sinh vật nhân sơ và nhân thực luôn có quá trình sửa sai nhờ hệ thống enzim sửa sai luôn rà 

soát trên phân tử ADN.                                                                                                                                              

Phân tử ADN sau khi tổng hợp xong sẽ hình thành cấu trúc ổn định .Quá trình nhân đôi ADN kết 

thúc thường dẫn tới quá trình phân chia tế bào.                                                                                                                       

* CÁC SỐ LIỆU CẦN NHỚ.                                                                                                                                  

- 1 ångström (Å) = 0,1 (nm) = 0,0001Mm = 0,000001mm = 0,00000001m                                                                  

- Đường kính của ADN là 20 Å                                                                                                                                   

- Chiều dài 1 chu kì xoắn (10 cặp bazo): 34 Å                                                                                                              

- Chiều dài 1 Nu 3,4. Khèi lîng cña mét Nu = 300 ®v.C                                                                                                                                            

- A = T; G = X (A, T, G, X là số lượng cácNu tương ứng trên cả đoạn ADN đang xét)                                                 
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- A1 = T2; A2 =T1; G1 =X2; G2 = X1 (A1, A2... là các Nu từng loại trên mạch 1, mạch 2)                                       

- A liên kết với T bằng 2 liên kết Hidro; G liên kết với X bằng 3 liên kết Hidro => Số liên kết 

Hidro được tính: H = 2A+3G                                                                                                                                                 

- 1 lần nhân đôi, 1 phân tử ADN tạo ra 2 phân tử ADN con. Do vậy                                                                        

sau k lần nhân đôi, 1 phân tử ADN tạo ra 2
k
 phân tử ADN con;                                                                                   

n phân tử ADN ban đầu, sau k lần nhân đôi sẽ tạo ra n x 2
k
 phân tử ADN con.                                                               

- (Số Nu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi ADN) = (số Nu có trong tổng phân tử con) 

- (số Nu có trong ADN ban đầu)                                                                                                                    

III. QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ                                                                                                                                    
1. Khái niệm: Là quá trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang ARN mạch 

đơn (sgk Sinh 12 nâng cao).                                                                                                                          

Quá trình này có nhiều tên gọi: phiên mã, tổng hợp ARN, sao mã...Phiªn m· tæng hîp mARN, 
tARN, rARN lµ nh nhau                                                                                                                                  
.ChØ 1 ®o¹n AND t¬ng ®¬ng víi 1 gen ®îc dïng lµm khu©n mÉu tæng hîp ARN                                    

Quá trình phiên mã chỉ xảy ra trên 1 mạch của gen, mạch này được gọi là mạch gốc.                                            

2. Yếu tố tham gia                                                                                                                                        
- Enzim: cần nhiều enzim khác nhau, và các yếu tố trợ giúp. Vai trò chính là của ARN 

polimeraza (ARN pol)                                                                                                                                                              

- Khuôn: 1 mạch của AND (ChiÒu 3’ - 5’ ). Chiều tổng hợp mạch mới từ 5'-3'.                                                               

- Nguyên liệu: Các riboNu và nguồn cung cấp năng lượng (ATP, UTP, GTP...)                                                            

3. Diễn biến     

                                                                                                                                                       
a. Mở đầu:                                                                                                                                                               

- ARN pol nhận biết điểm khởi đầu phiên mã.                                                                                                              

- ADN tháo xoắn, tách mạch tại vị trí khởi đầu phiên mã.                                                                                          

- Các riboNu tới vị trí ADN tách mạch, liên kết với ADN mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung, 

cụ thể:                                                                                                                                                                              

A (ADN) liên kết với U môi trường (mt)                                                                                                                                              

T (ADN) liên kết với A mt                                                                                                                                          

G (ADN) liên kết với X mt                                                                                                                                     

X (ADN) liên kết với G mt                                                                                                                                       

- Hình thành liên kết photphođieste (liªn kÕt ho¸ trÞ) giữa các riboNu -> tạo mạch.                                       
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b. Kéo dài:                                                                                                                                                                       

- ARN pol di chuyển trên mạch gốc theo chiều 3'-5', cứ như thế, các riboNu liên kết tạo thành 

phân tử ARN.                                                                                                                                                              

- ARN tách dần khỏi mạch ADN, 2 mạch ADN sau khi ARN pol đi qua lại liên kết trở lại.                                     

c. Kết thúc:                                                                                                                                                          

Nhờ tín hiệu kết thúc, ARN pol kết thúc việc tổng hợp ARN, rời khỏi AND                                                    

Phân tử ARN được tạo ra ở sinh vật nhân sơ, qua 1 vài sơ chế nhỏ có thể làm khuôn để tổng hợp 

protein. Trên thực tế, ở sinh vật nhân sơ, quá trình phiên mã (tổng hợp mARN) và quá trình 

dịch mã (tổng hợp protein) gần như xảy ra đồng thời.                                                                                                    

Còn ở sinh vật nhân thực, do gen là gen phân mảnh (có xen kẽ exon và intron), nên phân tử 

ARN được tạo ra có cả đoạn tương ứng intron, exon. Phân tử này được gọi là tiền mARN. 

Tiền mARN sẽ được cắt bỏ các intron để tạo thành phân tử mARN trưởng thành. Phân tử 

mARN trưởng thành này mới làm khuôn tổng hợp protein.                                                                                                                                                    

ARN sau khi ®îc tæng hîp sÏ tõ nh©n ra TBC ®Ó  thùc hiÖn qu¸ tr×nh gi¶i m·        

 

 

 

 

 

*Lu ý: LmARN  = Lgen  tæng hîp ra nã, trong ARN kh«ng cã liªn kÕt hi®ro v× vËy kh«ng cã nguyªn 
t¾c bæ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IV. Mã di truyền                                                                                                                                                              
1. Giới thiệu                                                                                                                                                      

Trình tự các Nu trên gen, tương ứng với trình tự các ribôNu trên mARN quy định trình tự các a.a 

trong chuỗi polipeptit  được gọi là mã di truyền. (3 Nu trªn gen   t¬ng øng  3riboNu trªn 

mARN  Quy ®Þnh 1 aa)                                                                                                                                                         
2.Đặc điểm của mã di truyền:                                                                                                                                

-Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 Nu kế tiếp mã hoá cho 1 a.a.                                                                 

-Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định và liên tục theo chiÒu 5’ - 3’ (không chồng gối lên 

nhau)                                                                                                                                                                           

-Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là 1 bộ ba chỉ mã hoá cho 1 a.a                                                                              

-Mã di truyền có tính thoái hoá (dư thửa cßn gäi lµ tÝnh linh ®éng) nghĩa là có nhiều bộ ba khác 

nhau có thể cùng mã hoá cho 1 a.a.                                                                                                                                    

-Mã di truyền có tính phổ biến, trừ 1 vài ngoại lệ, hầu hết các loài đều dùng chung 1 bộ mã di 

truyền. Trong 64 bộ ba, có 3 bộ ba không mã hoá a.a: UAA, UAG, UGA - bộ ba kết thúc. Bộ ba 

mở đầu là AUG, quy định axit amin metionin (Met) ở sinh vật nhân thực (VËy cßn 61 bé 3 quy 
®Þnh aa)                                                                                                                                                     

V. Protein:                                                                                                                                                                  

- Là thành phần cấu trúc bắt buộc của tế bào, gåm nguyên tố: C,H,O,N,P, S …                                                      

- Là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các Acid amin. Có 20 

loại acid amin khác nhau. Từ 20 loại này có thể cấu tạo nên vô số các protein khác nhau về thành 

phần, số lượng, và trình tự các acid amin, đảm bảo tính đa dạng và đặc thù của từng loại 

protein.                                                                                                                                                          

- Cấu tạo mỗi đơn phân gồm có3 thành phần chính: Nhóm COOH, nhóm NH2 và gốc R liên kết 
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với cacbon trung tâm                                                                                                                                                      

Cấu trúc 4 bậc của phân tử Protein:                                                                                                                 

Bậc 1: Các đơn phân acid amin của protein liên kết với nhau bằng liên kết peptit loại một nước, 

tạo thành chuỗi polipeptit mạch thẳng.                                                                                                                           

Bậc 2: Cấu trúc bậc 2 là cấu trúc vòng xoắn lò xo đều đặn hoặc gấp nếp beta, các nếp gấp và 

vòng xoắn được cố định bởi các liên kết hidro giữa các acid amin gần nhau.                                                                

Bậc 3: Chuỗi xoắn cuộn xếp tạo thành cấu trúc đặc thù trong không gian 3 chiều, tạo nên tính đặc 

trưng cho từng loại protein                                                                                                                                           

Bậc 4: 2 hay nhiều chuỗi cuộn xếp bậc 3 liên kết với nhau tạo thành phần phân tử protein hoàn 

chỉnh, có cấu hình không gian đặc trưng cho từng loại protein                                                                                      

VI. Dịch mã:(Gi¶i m·)                                                                                                                                                                                                                                       

§ược thực hiện ở ngoài tế bào chất, giúp tế bào tổng hợp nên các loại protein khác nhau tham gia 

vào chức năng và cấu trúc tế bào                                                                                                                                                                                          

Giai đoạn 1: Tổng hợp ARN để chuyển thông tin di truyền từ gen sang sản phẩm prôtêin (xem 

phần tổng hợp ARN) 

Giai đoạn 2: Tổng hợp prôtêin ở tế bào chất gồm 4 bước cơ bản 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bước 1: Hoạt hoá axit amin. aa + ATP  ->  aa ho¹t ho¸  -> aa ho¹t ho¸  + tARN -> phøc aa-
tARN                                                                                                                                                                 

+ Bước 2: Mở đầu chuỗi pôlipeptit có sự tham gia của ribôxôm , bộ ba mở đầu AUG(GUG ở 

sinh vật nhân sơ), tARN axit amin mở đầu tiến vào ribôxôm đối mã của nó khớp với mã mở đầu 

trên mARN theo NTBS. Kết thúc giai đoạn mở đầu 

+ Bước 3: Kéo dài chuỗi pôlipeptit, tARN vận chuyển axit amin thứ nhất tiến vào ribôxôm đối 

mã của nó khớp với mã mở đầu của mARN theo nguyên tắc bổ sung. aa1 – tARN tới vị trí bên 

cạnh, đối mã của nó khớp với mã của axit amin thứ nhất trên mARN theo nguyên tắc bổ sung. 

Enzim xúc tác tạo thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và axit amin thứ nhất. Ribôxôm 

dịch chuyển đi một bộ ba trên mARN (sự chuyển vị) làm cho tARN mở đầu rời khỏi ribôxôm. 

Tiếp đó, aa2 – tARN tiến vào ribôxôm, đối mã của nó khớp với mã của axit amin thứ hai trên 

mARN theo nguyên tắc bổ sung. 

   Liên kết peptit giữa aa1 và aa2 được tạo thành. Sự chuyển vị lại xảy ra, và cứ tiếp tục như vậy 

cho đến khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba tiếp giáp với bộ ba kết thúc phân tử chuỗi polipeptit lúc 

này có cấu trúc 

   aaMĐ – aa1 – aa2 ... aan  vẫn còn gắn với tARN axit amin thứ n. 
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+ Bước 4: Kết thúc chuỗi pôlipeptit, Ribôxôm chuyển dịch sang bộ ba kết thúc lúc này ngừng 

quá trình dịch mã 2 tiểu phần của ribôxôm tách nhau ra tARN, axit amin cuối cùng được tách 

khỏi chuỗi polipeptit. Một enzim khác loại bỏ axit amin mở đầu giải phóng chuỗi pôlipeptit. 

   Cần lưu ý trên mỗi mARN cùng lúc có thể có nhiều ribôxôm trượt qua(5->20) (gäi lµ 

polixom) với khoảng cách là 51Å  102Å. Nghĩa là trên mỗi mARN có thể tổng hợp nhiều 

prôtêin cùng loại. 

Những điểm cần lưu ý: 
-aa më ®Çu rêi khái chuçi poli peptit hoµn chØnh 
-bé 3 kÕt thóc kh«ng tæng hîp aa 
-> trong chuçi poli peptit hoµn chØnh cã sè aa = (Nu mARN : 3) -2   

VII.C¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña gen                                                                                                                                
*K/N: lµ ®iÒu hoµ lîng s¶n phÈm cña gen (protein) ®îc t¹o ra                                                                     
§iÒu hoµ ho¹t ®éng cña gen ë sinh vËt nh©n thùc cã thÓ x¶y ra ë tríc phiªn m·, phiªn m·,dÞch 
m· hoÆc sau dÞch m·. ë SV nh©n s¬ chñ yÕu x¶y ra ë phiªn m·                                                                                                                                                   
-ë sinh vËt nh©n chuÈn ho¹t ®éng ®iÒu hoµ cña gen chÞu sù kiÓm so¸t cña c¬ chÕ ®iÒu hoµ cïng 
gen t¨ng cêng vµ gen bÊt ho¹t . ë sinh vËt nh©n s¬  th× chÞu sù kiÓm so¸t cña c¬ chÕ ®iÒu hoµ, øc 
chÕ vµ c¶m øng                                                                                                                                         
-Operon: Trªn AND cña vi khuÈn C¸c gen cÊu tróc cã liªn quan vÒ chøc n¨ng thêng ®îc ph©n 
bè liÒn nhau thµnh 1 côm cã chung 1 c¬ chÕ ®iÒu hoµ ®îc gäi lµ operon                                                              
-Operon gåm: vïng khëi ®éng,vïng vËn hµnh (gen chi huy), vµ c¸c gen cÊu tróc. Ngoµi operon 

cßn cã gen ®iÒu hoµ cã kh¶ n¨ng tæng hîp protein øc chÕ liªn kÕt với vïng vËn hµnh ®Ó dõng qu¸ 
tr×nh phiªn m·.                                                                                                                                                                   
-Ho¹t ®éng cña opron-Lac: tæng hîp enzim ph©n gi¶i ®êng Lactoz¬                                                                                                                           
M«i trêng kh«ng cã lactoz¬ th× gen ®iÒu hoµ tæng hîp protein øc chÕ g¾n vµo vïng v©n hµnh lµm 
dõng phiªn m·.                                                                                                                                                  
M«i trêng cã Lactoz¬: sÏ liªn kÕt víi protein øc chÕ lµm chóng kh«ng g¾n ®îc vµo vïng vËn 
hµnh -> Enzim ph©n gi¶i ®êng lactoz¬ ®îc tæng hîp ®Ó ph©n gi¶ ®êng lactoz¬. Khi ®êng hÕt  
th× proteina øc chÕ l¹i ®îc g¾n vµo vïng vËn hµnh lµm dõng phiªn m· (®Ó tæng hîp enzim ph©n 
gi¶i ®êng lactoz¬)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                
****************************************************************************** 

http://www.daythem.com.vn/


Gia sư Thành Được                www.daythem.com.vn  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 

Bµi 2: BiÕn dÞ 

s¬ ®å tãm t¾t biÕn dÞ  

   BiÕn dÞ 
 

      

                                                          Di truyÒn                      Kh«ng di truyÒn  

                    

                                BiÕn dÞ tæ hîp 

                                                    §ét biÕn gen       §ét biÕn NST         Thêng biÕn 

                   

          Thay thÕ                             

                             ®¶o vÞ trÝ     thªm     mÊt      CÊu tróc                 sè lîng 

            

                                                                                                                           DÞ  béi (lÖch béi) 

                               mÊt ®o¹n 

                                                   lÆp ®o¹n                                        §a béi                                  4N 

                                                                    ®¶o ®o¹n   chuyÓn ®o¹n                               1 N 

                                                                                                                            0 nhiÔm         3N 

                                                            t¬ng hç       0 t¬ng hç                      

 

                                                                                         cïng nguån      Kh¸c nguån(dÞ ®a béi) 

     

                                                                     ch½n                                  lÎ                   

                                                                   (4n, 6n,…)                     ( 3n, 5n,…)                    

 

A.BiÕn dÞ di truyÒn 
I.BiÕn dÞ tæ hîp 

a.Kh¸i niÖm : Lµ sù tæ hîp l¹i vËt chÊt di truyÒn vèn cã ë bè mÑ  

b.C¬ chÕ ph¸t sinh  
-Do sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c NST dÉn ®Õn sù PL§L vµ THTD cña c¸c gen trong 
gi¶m ph©n vµ thô tinh  
-Do sù trao ®æi chÐo gi÷a c¸c cromatit kh¸c nguån trong cÆp NST kÐp t¬ng ®ång khi chóng tiÕp 
hîp vµ xo¾n vÆn víi nhau ë k× ®Çu gi¶m ph©n I, dÉn tíi sù tæng hîp l¹i c¸c gen cña chóng 
-Do sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c gen kh«ng alen trong c¸c tæ hîp gen kh¸c nhau  
-Do kÜ thuËt cÊy gen t¹o AND t¸i tæ hîp 
c.§Æc ®iÓm biÓu hiÖn  
-XuÊt hiÖn c¸c tæ hîp  tÝnh tr¹ng kh¸c bè mÑ  
-T¬ng t¸c cña c¸c gen trong tæ hîp cã thÓ lµm xuÊt hiÖn tÝnh tr¹ng míi 
d.Vai trß cña biÕn dÞ tæ hîp 
-Trong chän gièng  
+Cung cÊp nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh chän gièng 
+Chñ ®éng chän cÆp lai ®Ó t¹o ra tæ hîp tÝnh tr¹ng mong muèn 
-Trong tiÕn ho¸: 
+T¹o nguån nguyªn liÖu thø cÊp cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ 
+T¨ng tÝnh ®a d¹ng cña sinh giíi 

II.§ét biÕn 

*.Kh¸i niÖm vÒ ®ét biÕn vµ thÓ ®ét biÕn 

-§ét biÕn lµ nh÷ng biÕn ®æi trong vËt chÊt di truyÒn ë cÊp ®é ph©n tö (gen) hoÆc cÊp ®é TB (NST) 
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-ThÓ ®ét biÕn: lµ nh÷ng c¸ thÓ mang ®ét biÕn ®· biÓu hiÖn trªn kiÓu h×nh cña c¬ thÓ 

1. Đột biến gen: 
 a, Định nghĩa: Đột biến gen là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của gen thường liên 

quan tới một hay một số cặp nucleotit. (Đột bíên xảy ra ở 1 cặp nu gọi chung là đột biến điểm). 

 b, Các dạng đột biến gen: 

- Thay thế một cặp nucleotit: 

Gen: 

ATGXATGX     Đột biến ATGAATGX           

TAXGTAXG ------->       TAXTTAXG  

  

- §¶o vÞ trÝ một cặp nucleotit: 

Gen: 

ATGXATGX     Đột biến  XTGAATGX           

TAXGTAXG ------->       GAXTTAXG  

 

- Mất một cặp nucleotit: 

Gen: 

ATGXATGX      Đột biến               ATG_ATGX 

TAXGTAXG ----------------->         TAX_TAXG 

  

- Thêm một cặp nucleotit: 

Gen: 

ATGXATGX     Đột biến                 ATGXAATGX 

TAXGTAXG ------------------>        TAXGTTAXG 

 

 c, Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen: 

 + Do các baz¬ dạng hiếm (dạng hỗ biến) kết cặp sai trong nhân đôi ADN. 

VD: G-X -> G-T ->A-T (trong ®ã G lµ d¹ng hiÕm) 

 + Do ADN bị tác động bởi các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học của một trường làm thay 

đổi cấu trúc của nó (như các loại tia phóng xạ, tia tử ngoại, các hoá chất gây đột biến hoặc do một 

số loại virut gây rối loạn trong quá trình nhân đôi ADN...) 

VD:do chÊt 5-BU: A-T -> A-5BU -> G-5BU -> G-X 
    Xö lÝ AND b»ng acridin lµm thªm (nÕu chÊt nµy chÌn vµo m¹ch khu©n cò) hoÆc mÊt (nÕu chÊt 
nµy chÌn vµo m¹ch míi) 1 cÆp Nu trªn ADN 
             +§ét biÕn gen phô thuéc cêng ®é, liÒu lîng, lo¹i t¸c nh©n g©y ®ét biÕn vµ cÊu tróc cña 
gen 
               d.BiÓu hiÖn 

-NÕu ®ét biÕn ph¸t sinh trong gi¶m ph©n (gäi lµ ®ét biÕn giao tö) ë Tb sinh dôc qua thô tinh sÏ 
xuÊt hiÖn ë hîp tö , nÕu lµ ®ét biÕn gen tréi sÏ biÓu hiÖn ngay ra kiÓu h×nh , ®ét biÕn thµnh gen lÆn 
cã thÓ biÓu hiÖn thµnh kiÓu h×nh khi ë tr¹ng th¸i ®ång hîp tö lÆn 
-§ét biÕn ph¸t sinh trong nguyªn ph©n  ë TB sinh dìng , nÕu lµ ®ét biÕn gen tréi sÏ ®îc nh©n 
lªn ë 1 m« biÓu hiÖn ë 1 phÇn c¬ thÓ (thÓ kh¶m): gäi lµ ®ét biÕn x« ma, lµ lo¹i ®ét biÕn kh«ng di 
truyÒn qua sinh s¶n h÷u tÝnh, mµ di truyÒn qua sinh s¶n sinh dìng 
-NÕu ph¸t sinh ë lÇn nguyªn ph©n ®Çu tiªn cña hîp tö (giai ®o¹n tõ 2 -8 ph«i bµo gäi lµ ®ét biÕn 
tiÒn ph«i)sÏ di truyÒn cho thÕ hÖ sau qua sinh s¶n h÷u tÝnh vµ ®îc x¸c ®Þnh ë mét sè dÞ h×nh bÈm 
sinh 
VËy ®ét biÕn gen ®ßi hái 1 sè ®iÒu kiÖn míi biÓu hiÖn thµnh kiÓu h×nh 

               e. HËu qu¶  

§ét biÕn gen thêng cã h¹i v× lµm sai lÖch th«ng tin di truyÒn dÉn tíi lµm rèi lo¹n qu¸ tr×nh sinh 
tæng hîp protein , ®«i khi v« h¹i (trung tÝnh) hoÆc cã lîi lµm sinh vËt ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong 
phó 
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Nh×n chung møc ®é g©y h¹i phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn m«i trêng , phô thuéc tæ hîp gen  

                 g.ý nghÜa: 

-§èi víi tiÕn ho¸:lµ nguyªn liÖu s¬ cÊp cho tiÕn ho¸ , lµ nguån biÕn dÞ di truyÒn chñ yÕu cho tiÕn 
ho¸                   -Thùc tiÔn: cung cÊp nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh t¹o gièng  

2.. Nhiễm sắc thể - NST                                                                                                                                              

Mçi loµi sinh vËt cã bé NST ®Æc trng bëi : sè lîng, h×nh d¹ng, cÊu tróc NST.số lượng 

NST trong bộ NST không phản ánh mức độ tiến hóa của loài.                                                                               

-vi rót NST chØ lµ 1 ph©n tö AND trÇn m¹ch kÐp hay m¹ch ®¬n hoÆc ARN                                                             
-ë vi khuÈn (nh©n s¬): lµ AND trÇn,  kÐp d¹ng vßng                                                                                      
-ë SV nh©n thùc NST: ®îc t¹o bëi AND liªn kÕt víi proteinhiston                                                                     

-Ở SV lưỡng bội ( 2n) bộ NST luôn tồn tại thành cặp tương đồng: giống nhau về hình dạng, cấu 

trúc và trật tự xắp xếp các gen. Gen nằm ở vị trí tương ứng trên cặp NST tương đồng gọi là gen 

alen (cùng locút)                                                                                                                                            

-Trong bộ NST 2n của loài thì có n-1  cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính                                                                                                                                                          

a. Cấu trúc hiển vi của NST  

     Cấu trúc hiển vi được hiÓu là cấu trúc quan sát được dưới kính hiển vi thông thường. Cấu trúc 

này được nhìn rõ nhất khi làm tiêu bản NST của tế bào trong kì giữa của chu kì tế bào. Khi đó 

NST co ng¾n cùc ®¹i tồn tại dưới dạng sợi kép với 2 cánh là 2 cromatit. 

Mỗi NST chứa 3 trình tự nucleotit đặc biệt: 

+ Tâm động: vị trí liên kết với thoi phân bào (và cũng là vị trí được nhân đôi sau cùng) 

+ Trình tự đầu mút: trình tự lặp lại đặc biệt giúp bảo vệ NST 

+ Trình tự khởi đầu tái bản: trình tự mà tại đó ADN được bắt đầu nhân đôi 

 b. Cấu trúc siêu hiển vi của NST 
-Mét ph©n tö AND cã ®êng kÝnh 2nm 
-AND quÊn quanh 1 Nucleoxom (8 protein histon) 1 3/4 vßng (146 c¹p Nu), gi÷a 2 Nucleoxom lµ 
1 ®o¹n AND   ->sîi c¬ b¶n (®êng kÝnh 11nm hoÆc 10nm) -> sîi nhiÔm s¾c (30nm) -> vóng xÕp 
cuén, cßn gäi lµ siªu xo¾n (300nm) -> cromatit (700nm); NST kÐp gåm 2 cromatit (1400nm) 
Víi cÊu tróc nh vËy NST cã thÓ ®îc rót ng¾n 15.000 -> 20.000 lÇn so víi chiÒu dµi cña ADN 

    c. Chức năng của NST: 
-         Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền: 

-         Điều hòa hoạt động của các gen thông qua mức độ cuộn xoắn của NST. 

-         Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào tế bào con ở pha phân bào. 

           3. Đột biến NST 
     Đột biến NST có 2 dạng: Đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST 

a.Đột biến cấu trúc NST: 
*K/N:Là những biến đổi trong cấu trúc của NST. 

Đột biến này thực chất là sự sắp xếp lại gen trªn NST .  

*Nguyªn nh©n:Các tác nhân vật lý như các tia phóng xạ, tác nhân hóa học và các tác nhân 

sinh học như virus, hoÆc do biÕn ®æi sinh lÝ ho¸ sinh néi bµo có thể gây ra đột biến dạng này.  

*C¬ chÕ ph¸t sinh: do ®øt g·y NST, lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh nh©n ®«i AND, tiÕp hîp hoÆc 
trao ®æi chÐo kh«ng ®Òu gi÷a c¸c cromatit 

Gồm 4 dạng:  

*Mất đoạn :g©y hËu qu¶ lín nhÊt 

Mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST. Mất đoạn thường gây chết và giảm sức sống 

hoặc mất các tính trạng tương ứng. Do đó người ta ứng dụng đột biến mất đoạn để loại khỏi 

NST những gen không mong muốn hoặc xác định vị trí của gen trên NST -> lập bản đồ gen. 

*Lặp đoạn  
Lặp đoạn làm gia tăng số lượng gen trên NST. Lặp đoạn thường không gây hậu quả nghiêm 

trọng như mất đoạn, thường tăng cường hoặc giảm mức biểu hiện của tính trạng.  
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*Đảo đoạn : HËu qu¶ nhÑ nhÊt  

Đảo đoạn, nhìn chung, không làm thay đổi số lượng gen trên NST mà chỉ làm thay đổi trình 

tự phân bố gen, do. Cơ thể dị hợp tử mang đột biến đảo đoạn nếu có trao đổi chéo xảy ra 

trong vùng đảo đoạn -> giảm phân không bình thường, gây bán bất thụ. Tuy nhiên, cơ thể 

đồng hợp về đột biến này vẫn sinh sản bình thường. (hình ảnh NST đảo đoạn tiếp hợp -> cách 

nhận biết đột biến đảo đoạn) 

Chuyển đoạn :ChuyÓn ®o¹n lín g©y hËu qu¶ nghiªm träng: chÕt hoÆc mÊt kh¶ n¨ng sinh s¶n 

     Có thể chuyển đoạn từ NST này sang NST khác hoặc chuyển đoạn cùng NST 

Chuyển đoạn tương hỗ là 1 đoạn của NST này chuyển dang 1 NST khác và ngược lại. 

Chuyển đoạn không tương hỗ là trường hợp 1 đoạn của NST hoặc cả 1 NST này sáp nhập 

vào NST. Chuyển đoạn thường giảm khả năng sinh sản (bán bất thụ), sức sống có thể giảm, 

thay đổi nhóm liên kết gen (có thể ứng dụng trong chọn giống). Chuyển đoạn có vai trò quan 

trọng trong quá trình hình thành loài mới. 

b. Đột biến số lượng NST 

*K/N;Là những đột biến làm thay đổi về số lượng NST trong tế bào cã liªn quan tíi 1 hoÆc 1 sè 
NST (Di béi) ho¨c toµn bé bé NST ( ®a béi).  

*C¬ chÕ: sù ph©n li bÊt thêng cña 1 hay nhiÒu cÆp NST t¹i k× sau cña qu¸ tr×nh ph©n bµo 

*.Dị bội (lệch bội)  
     Là những biến đổi làm thay đổi số lượng của 1 hay 1 số cặp NST. Thường gặp: thể 

không (2n -2), thể một (2n-1), thÓ 1 kÐp (2n -1 -1), thể ba (2n+1),  thể bốn (2n+2), thÓ 4 kÐp 

(2n +2 +2)… 

  Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Trong chọn giống, có thể sử 

dụng đột biến lệch bội để đưa NST mong muốn vào cơ thể khác. Ngoài ra người ta còn sử 

dung lệch bội để xác định vị trí của gen trên NST. 

*Đa bội  
Là những biến đổi làm thay đổi số lượng toàn bộ bộ NST, làm tăng 1 số nguyên lần (>2) bộ 

NST đơn bội của loài. Có 2 dạng: 

-Tự đa bội (đa bội cùng nguồn)  

Gồm đa bội chẵn (4n, 6n,…) và đa bội lẻ (3n, 5n,…) 

-Dị đa bội  

Khi cả 2 bộ NST của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong 1 tế bào (lai xa) 

Đa bội thường gặp ở thực vật. Ở động vật, đa bội làm rối loạn quá trình xác định giới tính,c¬ 

quan sinh s¶n n»m s©u trong c¬ thÓ, hÖ thÇn kinh ph¸t triÓn -> thường không tồn tại. Đa bội ở 

thực vật làm tăng hàm lượng gen, tế bào của cơ thể đa bội thường có kích thước lớn, sinh 

trưởng mạnh, chống chịu tốt. Thể đa bội thường gặp ở những vùng lạnh. 

Đa bội chẵn thường có khả năng sinh sản hữu tính, đa bội lẻ thường không giảm phân bình 

thường, có thể dẫn đến bất thụ hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. 

*C¸c bÖnh vµ dÞ tËt do ®ét biÕn gen vµ ®ét biÕn NST 
-§ét biÕn gen: 
+gen quy ®Þnh cÊu tróc hemoglobin (HbA) bÞ ®ét biÕn thay thÕ cÆp A-T b»ng cÆp G-X -> lµm 
HbA thµnh HbS ( hång cÇu trßn thµnh h×nh liÒm) -> vËn chuyÓn O2 kÐm -> thiÕu m¸u, håmg 
cÇu dÔ vì g©y nhåi m¸u. Ngêi mang ®ét biÕn ë tr¹ng th¸i ®ång hîp thiÕu m¸u nÆng, chÕt 
sím 
+BÖnh pheninketo niÖu do gen lÆn n»m trªn NST thêng quy ®Þnh: thiÓu n¨ng chÝ tuÖ(ph¸t 
hiÖn sím ë trÎ cho an thøc an Ýt thøc ¨n chøa pheninalanin 
+§ét biÕn gen lÆn trªn NST X ë ruåi giÊm : xuÊt hiÖn m¾t tr¾ng 
+BÖnh b¹ch t¹ng do ®ét biÕn gen lÆn trªn NST thêng  
+§ét biÕn gen lÆn trªn NST X ë ngêi : bÖnh mï mµu, m¸u khã ®«ng 
+§ét biÕn gen trªn NST Y : tËt dÝnh ngãn 2,3, cã tóm l«ng ë tai, ngãn ng¾n 
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+ë gµ t¹o ®ét biÕn gen tréi A trªn NST X x¸c ®Þnh l«ng v»n ®Ó ph©n biÖt trèng m¸i tõ khi míi 
në. Gµ trèng con mang 2 gen AA trªn cÆp NST XX cã khoang v»n ë ®Çu râ h¬n gµ m¸i con 
chØ cã 1 gen A trªn cÆp XY 
-§ét biÕn NST 
+LÆp ®o¹n NST ë ruåi dÊm lµm m¾t låi thµnh m¾t dÑt 
+§ét biÕn mÊt ®o¹n NST 21 hoÆc 22 g©y bÖnh b¹ch cÇu ¸c tÝnh (ung th m¸u) 
+MÊt ®o¹n NST sè 5 g©y héi chøng mÌo kªu 
+§ét biÕn mÊt ®o¹n NST mang gen t¬ng øng ë chuét cã hiÖn tîng nh¶y van 
+3 NST 16 -> 18 ngãn trá dµi h¬n ngãn gi÷a, tai thÊp , hµm bÐ 
+3 NST 13 -> 15 : søt m«i, thõa ngãn, chÕt yÓu 
+3NST 21 g©y héi chøng ®ao: cæ ng¾n, m¾t 1 mÝ, 2 m¾t c¸ch xa nhau, lìi dµi, ngãn tay 
ng¾n,si ®Çn, v« sinh (mÑ40 tuæi trë lªn:1%; 45 trë lªn:2%) 
+XXX (héi chøng 3X, siªu n÷) n÷, buång trøng vµ d¹ con kh«ng ph¸t triÓn , rèi lo¹n kinh 
nguyÖt kh«ng cã con 
+OX: (t¬c n¬) n÷, lïn, cæ ng¾n, kh«ng cã kinh nguyÖt, vó kh«ng ph¸t triÓn, ©m ®¹o hÑp, d¹ 
con nhá, trÝ tuÖ chËm ph¸t triÓn 
+XXY: ( Claiphent¬): nam, mï mµu, th©n cao, ch©n tay dµi, tinh hoµn nhá, si ®Çn , v« sinh 
+OY kh«ng gÆp ë ngêi cã lÏ hîp tö bÞ chÕt ngay sau khi thô tinh 
+3NST sè 13 : héi chøng patau: ®Çu nhë, søt m«i tíi 75% , tai thÊp biÕn d¹ng,… 
+3NST sè 18: héi chøng Edwards : tr¸n bÐ, khe m¾t hÑp, c¼ng tay gËp vµo c¸nh tay 
 

    B.BiÕn dÞ kh«ng di truyÒn 

    1.Thêng biÕn  

     *§Þnh nghÜa:Thêng biÕn lµ nh÷ng biÕn ®æi kiÓu h×nh cña cïng 1 kiÓu gen ph¸t sinh trong 

qu¸     tr×nh ph¸t triÓn c¸ thÓ díi ¶nh hëng cña m«i trêng  
*nguyªn nh©n c¬ chÕ ph¸t sinh : do ¶nh hëng cña m«i trêng lªn sù biÓu hiÖn cña cïng mét kiÓu 
gen  
*§Æc ®iÓm biÓu hiÖn 
-BiÕn ®æi liªn tôc, ®ång lo¹t, theo híng x¸c ®Þnh, t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn m«i trêng  
-Kh«ng lµm thay ®æi vËt chÊt di truyÒn nªn kh«ng di truyÒn ®îc  
-ý nghÜa: Bo¶ ®¶m sù thÝch nghi cña c¬ thÓ tríc sù biÕn ®æi cña m«i trêng  

2.Møc ph¶n øng 

*§Þnh nghÜa: lµ giíi h¹n thêng biÕn cña mét kiÓu gen tríc nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i trêng kh¸c 
nhau  
*TÝnh chÊt:  
-Do kiÓu gen quy ®Þnh nªn di truyÒn ®îc  
-Møc ph¶n øng kh¸c nhau tuú tÝnh tr¹ng  
+TÝnh tr¹ng sè lîng thêng cã møc ph¶n øng réng, do nhiÒu gen chi phèi , biÓu hiÖn liªn tôc 
+TÝnh tr¹ng chÊt lîng thêng cã møc ph¶n øng hÑp, do Ýt gen chi phèi ,biÓu hiÖn kh«ng liªn tôc 
*ý nghÜa: møc ph¶n øng cµng réng, SV cµng rÔ thÝch nghi víi sù thay ®æi cña m«i trêng  
******************************************************************************
** 

 

 Bµi 3: ph©n bµo 

  

-ë TB NST tån t¹i thµnh tõng cÆp t¬ng ®ång:gièng nhau vÒ h×nh d¹ng, kÝch thíc 

vµ trËt tù s¾p xÕp c¸c gen 
-Sè NST trong TB cña loµi lµ 2n ®Æc trng cho mçi loµi 

I. Nguyªn ph©n :x¶y ra ë TB sinh dìng vµ TB sinh dôc s¬ khai 

1.K× trung gian 
-Pha G1: chuÈn bÞ vËt chÊt 
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-Pha S : NST nh©n ®«i 
-Pha G2: hoµn thiÖn 
2.K× ®Çu : NST kÐp b¾t ®Çu co ng¾n, mµng nh©n vµ nh©n con biÕn mÊt. Trung tö t¸ch nhau ra ®i vÒ 
2 cùc cña TB h×nh thµnh thoi ph©n bµo 
3.K× gi÷a: NST kÐp co ng¾n cùc ®¹i , trît trªn thoi v« s¾c tËp chung vÒ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o xÕp 
thµnh 1 hµng 
4.K× sau: NST kÐp t¸ch nhau ra ë t©m ®éng t¹o thµnh NST ®¬n trît trªn thoi v« s¾c chia ®Òu vÒ 2 
cùc TB 
5.K× cuèi: t¹i mçi cùc TB NST d·n so¾n, mµng nh©n vµ nh©n con xuÊt hiÖn. TBC chia ®Òu cho 2 
TB con (TV: h×nh thµnh v¸ch ng¾n, §V: TBC th¾t l¹i ë gi÷a)  
                                     Nguyªn ph©n 
*KÕt qu¶: TB mÑ (2n)                           2TB con gièng nhau vµ gièng hÖt mÑ (2n) 
  

II.Gi¶m ph©n :x¶y ra ë TB sinh dôc chÝn: Gåm 2 lÇn ph©n bµo 

*K× trung gian (giai ®o¹n chuÈn bÞ) 
-Pha G1: chuÈn bÞ vËt chÊt 
-Pha S : NST nh©n ®«i 
-Pha G2: hoµn thiÖn 
Tb b¾t ®Çu bíc vµo ph©n bµo 

*Ph©n bµo I: 

1.K× ®Çu (k× tríc) : NST kÐp b¾t ®Çu co ng¾n, mµng nh©n vµ nh©n con biÕn mÊt. Trung tö t¸ch 
nhau ra ®i vÒ 2 cùc cña TB h×nh thµnh thoi ph©n bµo 
ë k× nµy diÔn ra sù tiÕp hîp gi÷a 2 trong 4 cromatÝt cña cÆp NST kÐp t¬ng ®ång, cã thÓ x¶y ra 
trao ®æi chÐo 
2.K× gi÷a: NST kÐp co ng¾n cùc ®¹i , trît trªn thoi v« s¾c tËp chung vÒ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o xÕp 
thµnh 2 hµng 
3.K× sau: NST kÐp trît trªn thoi v« s¾c chia ®Òu vÒ 2 cùc TB 
4.K× cuèi: t¹i mçi cùc TB NST kÐp d·n so¾n, mµng nh©n vµ nh©n con xuÊt hiÖn. TBC chia ®Òu cho 
2 TB con (TV: h×nh thµnh v¸ch ng¾n, §V: TBC th¾t l¹i ë gi÷a)  
                                             Nguyªn ph©n 
*KÕt qu¶: TB mÑ (2n ®¬n)                            2TB con gièng nhau (n kÐp)  

*Ph©n bµo II: 

1.K× ®Çu : NST kÐp b¾t ®Çu co ng¾n, mµng nh©n vµ nh©n con biÕn mÊt. Trung tö t¸ch nhau ra ®i vÒ 
2 cùc cña TB h×nh thµnh thoi ph©n bµo 
2.K× gi÷a: NST kÐp co ng¾n cùc ®¹i , trît trªn thoi v« s¾c tËp chung vÒ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o xÕp 
thµnh 1 hµng 
3.K× sau: NST kÐp t¸ch nhau ra ë t©m ®éng t¹o thµnh NST ®¬n trît trªn thoi v« s¾c chia ®Òu vÒ 2 
cùc TB 
4.K× cuèi: t¹i mçi cùc TB NST  d·n so¾n, mµng nh©n vµ nh©n con xuÊt hiÖn. TBC chia ®Òu cho 2 
TB con (TV: h×nh thµnh v¸ch ng¾n, §V: TBC th¾t l¹i ë gi÷a)  
                                             Nguyªn ph©n 
*KÕt qu¶: 2TB mÑ (n kÐp)                            4TB con  (n ®¬n), h×nh thµnh giao tö 
******************************************************************************
** 

 

Ch¬ng II: TÝnh quy luËt cña hiÖn tîng di truyÒn 
Bµi 1: C¸c quy luËt cña men §en 

 

 

*Ph¬ng ph¸p ngiªn cøu di truyÒn cña Men §en 
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T¹o dßng thuÇn chñng ; lai c¸c dßng thuÇn víi nhau råi ph©n tÝch (b»ng to¸n thèng kª) kÕt qu¶ lai 
®êi F1, F2, F3 ; ®a ra gi¶ thuyÕt gi¶i thÝch kÕt qu¶ ; tiÕn hµnh thÝ nghiÖm chøng minh gi¶ thuyÕt 
®a ra lµ ®óng  

1.Quy luËt ph©n li  

*TN:                               Ptc:              hoa ®á          x       hoa tr¾ng 
                                       F1:                         toµn hoa ®á    
                                                                F1            x          F1     
                                       F2:          3 ®á  :  1 tr¾ng   
*Néi dung quy luËt 
Mçi tÝnh tr¹ng do 1 cÆp alen quy ®Þnh , 1 cã nguån gèc tõ bè, 1 cã nguån gèc tõ mÑ . c¸c alen cña 
bè vµ cña mÑ tån t¹i trong TB cña c¬ thÓ con mét c¸ch riªng rÏ kh«ng hoµ trén vµo nhau. Khi 
h×nh thµnh giao tö c¸c thµnh viªn cña 1 cÆp alen ph©n li ®ång ®Òu vÒ c¸c giao tö , 50% sè giao tö 
chøa alen nµy cßn 50% sè giao tö chøa alen kia  
*C¬ së TB häc : sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c NST trong gi¶m ph©n vµ thô tinh dÉn 
®Õn sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c gen t¬ng øng  
-S¬ ®å lai:                                    
                                     Ptc:              hoa ®á         x       hoa tr¾ng 
                                                           AA                        aa 
                                      G:                  A                           a               
                                      F1:                        Aa    toµn hoa ®á  
 
                                               F1 hoa ®á           x          F1 hoa ®á  
                                                            Aa                      Aa 
                                       GF1                 A  ,  a 
 
                                       F2:           1 AA         : 2 Aa   :       1 aa 
                                                                  3 ®á :                  1 tr¾ng 
*§iÒu kiÖn nghiÖm ®óng 
-Ptc vÒ cÆp tÝnh tr¹ng ®em lai (chñ yÕu) 
-Sè lîng c¸ thÓ thu ®îc ë phÐp lai ph¶i ®ñ lín 
-TT do 1 gen quy ®Þnh, gen tréi ph¶i lµ tréi hoµn toµn 

2.Quy luËt ph©n li ®éc lËp  

 
*TN:                      
                                      Ptc:              vµng tr¬n          x       xanh nh¨n 
                                       F1:                         toµn vµng tr¬n   
                                                                F1            x          F1     
                                       F2:          9 vµng tr¬n : 3 vµng nh¨n : 3 xanh tr¬n : 1 xanh nh¨n 
*Néi dung quy luËt 
C¸c cÆp nh©n tè di truyÒn quy ®Þnh c¸c tÝnh tr¹ng kh¸c nhau ph©n li ®éc lËp trong qu¸ tr×nh h×nh 
thµnh giao tö  
*S¬ ®å lai   
                                      Ptc:              vµng tr¬n          x       xanh nh¨n 
                                                           AA BB                       aabb 
                                      G:                  AB                           ab               
                                      F1:                        AaBb    toµn vµng tr¬n   
 
                                                                F1           x          F1    
                                                            AaBb                      AaBb 
                                       GF1                 AB  ,  Ab , aB , ab 
 
                                       F2:     9 A-B-       : 3 A-bb         : 3 aaB-         : 1 aabb 
                                                9 vµng tr¬n : 3 vµng nh¨n : 3 xanh tr¬n : 1 xanh nh¨n 
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*C¬ së TB häc 
sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c NST trong gi¶m ph©n vµ thô tinh dÉn ®Õn sù ph©n li ®éc 
lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c gen t¬ng øng  
*ý nghÜa: t¹o ra sè lîng rÊt lín biÕn dÞ tæ hîp lµ nguyªn liÖu cho tiÕn ho¸ vµ chän gièng  
*§iÒu kiÖn nghiÖm ®óng 
-Gièng QL ph©n li 
-C¸c gen quy ®Þnh c¸c cÆp tÝnh tr¹ng ph¶i n»m thªn c¸c cÆp NST t¬ng ®ång kh¸c nhau (chñ yÕu) 

*C«ng thøc tæng qu¸t cho c¸c phÐp lai nhiÒu tÝnh tr¹ng 

-c¨n cø vµo phÐp lai dÞ hîp 1 cÆp tÝnh tr¹ng ta cã c¬ sè  
    
                                           F1 hoa ®á           x          F1 hoa ®á  
                                                            Aa                      Aa 
                                       GF1                 A  ,  a 
 
                                       F2:           1 AA         : 2 Aa   :       1 aa 
                                                                  3 ®á :                  1 tr¾ng 
 
-Sè cÆp gen dÞ hîp lµ sè mò 
 

Sè cÆp gen 

dÞ hîp 

tö(F1) 

Sè lo¹i giao tö 

cña F1 

TØ lÖ ph©n li 

kiÓu gen ë F2 

Sè lo¹i kiÓu 

gen ë F2 

Sè lo¹i kiÓu 

h×nh ë F2 

TØ lÖ kiÓu 

h×nh ë F2 

1 2 1 : 2 : 1 3 2 3 : 1 

n 2n (1 : 2 : 1)n 3n 2n (3 : 1)n 

 
*C¸ch lÊy giao tö:  

-sè gen trong G b»ng 1/2  sè gen cña P 
-ChØ ®îc lÊy 1 gen trong cÆp gen alen 
-Trêng hîp bÊt quy t¾c: 
AAA : 3AA , 3A 
AAa: 1AA, 2Aa, 2a, 1A 
Aaa : 1 A, 2a, 2Aa, 1aa 
aaa:  3aa,  3a 
AAAA: 1 AA 
AAAa: 3AA , 3Aa 
AAaa: 1AA , 4AA, 1aa 
Aaaa: 3Aa , 3aa 
aaaa: 1aa 

**************************************************************************** 

Bµi 2: t¬ng t¸c gen vµ t¸c ®éng ®a hiÖu cña gen 
 

I.T¬ng t¸c gen 

lµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c gen trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh 1 kiÓu h×nh (sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c 
gen kh¸c locut, hay cßn gäi lµ gen kh«ng alen. Trêng hîp gi÷a c¸c gen alen ®· ®Ò cËp trong c¸c 
quy luËt cña Men §en 
1.T¬ng t¸c bæ sung (t¬ng t¸c bæ trî) 

*ThÝ nghiÖm: ë ®Ëu th¬m (hoÆc ë bÝ qu¶ trßn, dÑt , dµi) 
 
 
                                   Ptc:                   hoa ®á         x       hoa tr¾ng 
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                                    F1:                            toµn hoa ®á  
 
                                                                F1           x          F1    
                                     F2:                  9 hoa ®á :      7 hoa tr¾ng 
                                
*Gi¶i thÝch: 
F2 cã : 9 + 7 = 16 tæ hîp gen v× vËy F1 ph¶i dÞ hîp 2 cÆp Gen  n»m trªn 2 cÆp NST t¬ng ®ång 
kh¸c nhau  
F1 cã kiÓu gen: AaBb cho 4 lo¹i giao tö AB, Ab, aB, ab 
F2 cã kiÓu gen :9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb vËy  
     9 A-B-   :      3 A-bb         : 3 aaB-         : 1 aabb 
    9 hoa ®á :      7 hoa tr¾ng 
 

S¬ ®å lai 

                                      Ptc:                   hoa ®á         x       hoa tr¾ng 
                                                           AA BB                       aabb 
                                      G:                  AB                           ab                            
                                       F1:                                 AaBb    toµn hoa ®á  
 
                                                                F1           x          F1    
                                                            AaBb                      AaBb 
                                      GF1                 AB  ,  Ab , aB , ab 
 
                                       F2:     9 A-B-       : 3 A-bb         : 3 aaB-         : 1 aabb 
                                                9 hoa ®á :      7 hoa tr¾ng 
 

2.T¬ng t¸c céng gép 

Khi c¸c alen tréi thuéc 2 hay nhiÒu locut t¬ng t¸c theo kiÓu mçi alen tréi ®Òu lµm t¨ng sù biÓu 
hiÖn cña kiÓu h×nh gäi lµ kiÓu t¬ng t¸c céng gép 
VD: AABBCC : da ®en; aabbcc : da tr¾ng 

3.T¬ng t¸c Êt chÕ: 

Khi c¸c alen tréi ¸t chÕ lÉn nhau 
VD: ë hµnh 
Ptc : cñ tr¾ng  x  cñ vµng  
F1 : toµn cñ tr¾ng 
F2 : 12 cñ tr¾ng : 3 cñ ®á : 1 cñ vµng  

II.T¸c ®éng ®a hiÖu cña gen 

Mét gen còng cã thÓ t¸c ®éng ®Õn sù biÓu hiÖn cña nhiÒu tÝnh tr¹ng kh¸c nhau gen nh vËy ®îc 
gäi lµ gen ®a hiÖu .NÕu x¶y ra ®ét biÕn sÏ g©y ra biÕn dÞ t¬ng quan, 
-ë ®Ëu Hµ Lan gen quy ®Þnh hoa tÝm ®ång thêi quy ®Þnh h¹t mÇu n©u, n¸ch l¸ cã chÊm ®en  
gen quy ®Þnh hoa tr¾ng , h¹t nh¹t, n¸ch l¸ kh«ng cã chÊm ®en 
-Ruåi giÊm: gen quy®Þnh c¸nh ng¾n ®ång thêi quy ®Þnh ®èt th©n ng¾n, l«ng cøng, ®Î Ýt trøng vµ 
ngîc l¹i  

- C¸ch quy íc gen t¬ng øng víi c¸c lo¹i tû lÖ ph©n ly kiÓu h×nh vµ kiÓu 
t¬ng t¸c nh sau:  
  

 9 A  B 3 A bb 3 aa B  1 aabb 

Men®en  9 3 3 1 

T¬ng t¸c  
bæ sung 

9 3 3 1 
9 6 1 
9 7 
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T¬ng t¸c  
¸t chÕ 

12 3 1 
12 3 1 

Céng gép 15 1 

**************************************************************************** 

Bµi 3: di truyÒn liªn kÕt 
 
I.Di truyÒn liªn kÕt trªn NST thêng 

1. liªn kÕt hoµn toµn  

 Ruåi giÊm        A: th©n x¸m > a: th©n ®en 
                         B: c¸nh dµi  >  b: c¸nh côt 

TN1: 

 Ptc :       x¸m dµi           x           ®en côt 
 F1 :          toµn x¸m dµi 
TN2: 

Lai ph©n tÝch ruåi ®ùc  F1 
P :    §ùc F1 x¸m dµi  x   c¸i  ®en côt  
Fa  :  1 x¸m dµi : 1 ®en côt 
*Gi¶i thÝch :  
x¸m (A)  lu«n ®i víi dµi (B) t¹o thµnh nhãm gen liªn kÕt AB 
§en (a)  lu«n ®i víi côt (b) t¹o thµnh  nhãm gen liªn kÕt ab 
*Quy luËt: Nhãm gen trªn cïng mét NST di truyÒn cïng nhau ®îc gäi lµ nhãm gen liªn kÕt  
Sè nhãm gen liªn kÕt b»ng sè NST ®¬n béi (n) cña loµi . Tuy nhiªn gen trªn cïng 1 NST kh«ng 
ph¶i lóc nµo còng di truyÒn cïng nhau  
*S¬ ®å lai:  
TN1 
Ptc :       x¸m dµi           x           ®en côt 
              AB                        ab 
              AB                        ab 
G:          AB                               ab 
 F1 :                            AB      toµn x¸m dµi 
                                    ab 
TN2: lai ph©n tÝch ruåi ®ùc F1 
P :       §ùc F1 x¸m dµi           x         c¸i  ®en côt 
              AB                                           ab 
               ab                                            ab 
G:          AB , ab                              ab 
 Fa   :       AB      1x¸m dµi :    ab   1®en côt 
               ab                            ab 
*Lai ph©n tÝch  lµ phÐp lai gi÷a c¬ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi víi c¬ thÓ mµng tÝnh tr¹ng lÆn , c¨n cø 
vµo kÕt qu¶ phÐp lai Fa  ®Ó x¸c ®Þnh  kiÓu gen cña c¬ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi 
VD: AA lai ph©n tÝch cho tØ lÖ 100% 
        Aa                                     1 : 1 
        AaBb                            1 : 1 : 1 : 1 
2.Liªn kÕt kh«ng hoµn toµn( ho¸n vÞ gen) 

TN3: lai ph©n tÝch ruåi c¸i F1  
P :    C¸i F1 x¸m dµi  x   ®ùc  ®en côt  
Fa  :  0,415 x¸m dµi : 0,415 ®en côt : 0,085 x¸m côt : 0,085 ®en dµi 
*Gi¶i thÝch : con ®ùc  chØ cho 1 lo¹i G vËy con c¸i F1 cho 4 lo¹i G víi tØ lÖ: 0,415: 0,415: 0,085: 
0,085 kh¸c víi tØ lÖ 1: 1: 1 : 1 theo quy luËt ph©n li ®éc lËp cña Men §en -> ho¸n vÞ gen 
*C¬ së TBH: HVG x¶y ra do sù trao ®æi chÐo ë tõng ®o¹n t¬ng øng gi÷a 2 NStö kh«ng ph¶i lµ 
chÞ em trong cÆp NST kÐp t¬ng ®ång ë l× ®Çu ph©n boµ I gi¶m ph©n  
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*S¬ ®å lai: 
TN2: lai ph©n tÝch ruåi ®ùc F1 
P :      C¸i F1 x¸m dµi           x         ®ùc  ®en côt 
              AB                                           ab 
               ab                                            ab 
G:          0,415AB , 0,415ab , 0,085Ab , 0,085aB                              
 Fa   0,415 AB  x¸m dµi : 0,415 ab ®en côt : 0,085 Ab  x¸m côt : 0,085 aB  ®en dµi 
                  ab                            ab                           ab                             ab 
*TÇn sè ho¸n vÞ gen =  %  sè c¸ thÓ cã t¸i tæ hîp gen (trong phÐp lai ph©n tÝch)  
f = 0,085 + 0,085 = 0,17 = 17% 
- f thÓ hiÖn kho¶ng c¸ch t¬ng ®èi gi÷a 2 gen trªn cïng 1 NST . 1% ho¸n vÞ gen ®îc gäi lµ 1 
centimoocgan (cM). f kh«ng vît qu¸ 50% (t¹i sao) 
-HVG chØ cã ý nghÜa víi sù tæ hîp l¹i c¸c gen kh«ng t¬ng øng , kh«ng cã ý nghÜa víi tr¹ng th¸i 
®ång hîp , hoÆc 1 c¹p dÞ hîp 
-TØ lÖ giao tö mang gen liªn kÕt b»ng nhau, tØ lÖ giao tö mang gen ho¸n vÞ b»ng nhau  
*ý nghÜa: 
-LKG h¹n chÕ biÕn dÞ tæ hîp , chän läc ®îc tÝnh tr¹ng tèt lu«n di truyÒn víi nhau  
-HVG lµm t¨ng biÕn dÞ tæ hîp , t¹o nhãm gen liªn kÕt míi 
-Dùa vµo f lËp b¶n ®å di truyÒn 
-ë t»m ho¸n vÞ gen chØ x¶y ra ë giíi ®ùc, ruåi giÊm ho¸n vi gen chØ x¶y ra ë giíi c¸i. §Ëu hµ lan 
vµ ngêi ho¸n vÞ gen x¶y ra ë c¶ 2 giíi  

II.Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh 

1. NST giíi tÝnh 

Trong bé NST 2n cña loµi  cã 1 cÆp NST giíi tÝnh chøa gen quy ®Þnh giíi tÝnh vµ gen quy ®Þnh 
tÝnh tr¹ng thêng liªn kÕt víi giíi tÝnh  
Trong cÆp NST giíi tÝnh ë ngêi XY cã nh÷ng ®o¹n kh«ng t¬ng ®ång th× c¸c gen tån t¹i trªn 
®o¹n nµy kh«ng alen víi nhau, cã ®o¹n t¬ng ®ång th× c¸c gen locut gièng nhau  
*CÆp NST giíi tÝnh  
-XX: con c¸i, XY: con ®ùc : ngêi, ®éng vËt cã vó,ruåi rÊm 
-XX: con ®ùc ,XY: con c¸i : chim, Õch nh¸i, bím, bß s¸t, d©u t©y 
-OX: con ®ùc, XX: con c¸i : ch©u chÊu, rÖp, bä xÝt  
-OX: con c¸i, XX: con ®ùc : bä nhËy 
2.Gen trªn NST X 

A: m¾t ®á > a:  m¾t tr¾ng nµm trªn NST giíi tÝnh X 
TN: 

Lai thuËn: Ptc :    c¸i m¾t ®á      x    ®ùc m¾t tr¾ng 
                               A  A                         a 
                             X X                        X Y 
                                A                                           a 

                  G:        X                           X    ,    Y 
 
                               A  a                                  A 

                  F1:      X X c¸i ®á                     X Y ®ùc tr¾ng 
                 
                                A             a                           A 

                  G:         X   ,   X                     X    ,    Y 
 
                               A  A                 A                    A a                  a 
                  F2:      X X c¸i ®á ,  X Y ®c ®á , XX c¸i ®á,  X Y ®ùc tr¾ng 

Lai nghÞch: Ptc : c¸i m¾t tr¾ng      x    ®ùc m¾t ®á 
                               a   a                         A 
                             X X                        X Y 
                                a                                           A 

                  G:         X                           X    ,    Y 
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                               A  a                                  a 
                  F1:      X X c¸i ®á                     X Y ®ùc tr¾ng 
                 
                                A             a                           a 

                  G:         X   ,   X                     X    ,    Y 
 
                               A  a                 A                    a a                       a 
                  F2:      X X c¸i ®á ,  X Y ®c ®á , XX c¸i tr¾ng, X Y ®ùc tr¾ng 
*NhËn xÐt : 
-KÕt qu¶ phÐp lai thuËn nghÞch lµ kh¸c nhau  
-gen trªn NST X di truyÒn chÐo  
-Ruåi ®ùc m¾t tr¾ng thêng gÆp h¬n ruåi c¸i m¾t tr¾ng (gi¶i thÝch?) 
-BÖnh trªn NST   X ë ngêi? gÆp ë nam hay ë n÷ nhÒu h¬n? 
3.Gen trªn NST Y 

-NST Y chøa Ýt gen vµ di truyÒn th¼ng , di truyÒn 100% cho c¬ thÓ dÞ giao tö  
-TËt bÖnh? chØ cã ë nam 
Trªn NST Y ë ngêi chøa 78 gen 

4.ý nghÜa: 

-sím biÕt ®îc c¬ chÕ di truyÒn bÖnh do gen n»m trªn NST giíi tÝnh quy ®Þnh  
-Sím ph©n biÖt ®ùc c¸i ,®iÒu khiÓn tØ lÖ ®ùc c¸i theo ý muèn -> cã ý nghÜa kinh tÕ 
III.Di truyÒn ngoµi nh©n 

*TN: cña Coren ë c©y hoa phÊn  
Lai thuËn:     P: mÑ c©y l¸ ®èm  x   bè c©y l¸ xanh 
                     F1 100% c©y l¸ ®èm 
Lai nghÞch:     P: mÑ c©y l¸ xanh   x   bè c©y l¸ ®èm 
                        F1 100% c©y l¸ xanh 
*ND: Di truyÒn theo dßng mÑ lµ hiÖn tîng con sinh ra mang ®Æc ®iÓm gièng mÑ ( cßn gäi lµ di 
truyÒn TBC, di truyÒn ngoµi nh©n hay di truyÒn theo dßng mÑ ) do gen n»m ë TBC quy ®Þnh 
-C¸c gen nµy lµ AND trÇn , xo¾n kÐp d¹ng vßng, cã trong ti thÓ l¹p thÓ cña ®éng thùc vËt. Cã 
trong plasmit cña vi khuÈn  .Cã sè lîng vµ kÝch thíc Ýt h¬n nhiÒu so víi gen trong nh©n (NST)  
-Nã còng cã kh¶ n¨ng g©y ®ét biÕn 
VD: tÝnh kh¸ng thuèc ë sinh vËt lµ do gen ë ti thÓ , ®ét biÕn vÒ mÇu s¾c ë l¸ v¹n niªn thanh vµ ë l¸ 
ng« lµ do ®ét biÕn gen l¹p thÓ  
chøng ®éng kinh ë ngêi lµ do ®ét biÕn ®iÓm ë 1 gen n»m trong ti thÓ -> kh«ng s¶n sinh ®ñ ATP -
> Tb bÞ chÕt  -> m« bÞ tho¸i ho¸, ®Æc biÖt lµ m« thÇn kinh: lu«n ®îc di truyÒn tõ mÑ sang con 
*Nguyªn nh©n : giao tö ®ùc chØ truyÒn nh©n , hîp tö ph¸t triÓn trong TBC cña giao tö c¸i  
*§Æc ®iÓm: 
-KÕt qu¶ lai thuËn vµ lai nghÞch lµ kh¸c nhau , con lai thêng mang tÝnh tr¹ng cña mÑ  
-Kh«ng tu©n theo quy luËt di truyÒn NST 
-TT do gen TBC quy ®inh kh«ng thay ®æ khi thay ®æi nh©n 
 

s¬ ®å tãm t¾t c¸c quy luËt di truyÒn 

   c¸c ql di truyÒn 
 

      

                                                     Di truyªnNST (nh©n)                     TBC 

                    

 

   C¸c gen n»m trªn c¸c cÆp NST         gen n»m trªn cïng NST      ti thÓ, l¹p thÓ 

        t¬ng ®ång kh¸c nhau                                                                           plasmit (VK) 
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Quy luËt cña Men §en   QL di truyÒn hiÖn ®¹i             Gen trªn NST               Gen trªn NST  

                                                                                                      thêng                        giíi tÝnh 

                                                                                                                              

QL ph©n li    QL ph©nli  t¬ng t¸c gen   tÝnh ®a hiÖu      LKG   HVG 

                         ®éc lËp                                     cña gen                             quy ®Þnh TT   quy ®Þnh 

                                                                   (BD t¬ng quan)                          thêng        giíi tÝnh                       

                               ¸t chÕ  Bæ trî   céng gép 

                                                                                                               gen trªnX    gen trªnY 

                                                                                                                 (dt chÐo)     (dt th¼ng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ch¬ng III: Di truyÒn häc quÇn thÓ 
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I.KN quÇn thÓ: SGK 

* Đặc trưng của QT: vốn gen là toàn bộ alen của quần thể 
Vốn gen đặc trưng bởi tần số alen và tần số kiểu gen 
 Gåm quÇn thÓ giao phèi vµ quÇn thÓ tù phèi   
-QuÇn thÓ giao phèi gåm :  
+ngÉu nhiªn : -> quÇn thÓ c©n b»ng 
+B¾t buéc 
+chän läc 
-QuÇn thÓ tù phèi : t¨ng ®ång hîp, gi¶m dÞ hîp 

*với P 100% AaCông thức tổng quát cho tần số kiểu gen ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ phấn 

là: 

Tần sốKG AA=(
1

1
2

n

 
  
 

)/2

           

Tần số KG Aa = 
1

2

n

 
 
              

Tần sốKG aa = (
1

1
2

n

 
  
 

)/2

 
 
sau mçi lÇn tù phèi tØ lÖ dÞ hîp gi¶m 1/2 -> sau n lÇn tù phèi tØ lÖ dÞ hîp gi¶m 1/2n 
*Với quần thể có dAA + hAa + r aa =1 sau n thế hệ tự thụ 

Tần sốKG AA=d + ( h - h
1

2

n

 
 
 

)/2

     

Tần số KG Aa = h
1

2

n

 
 
 

  Tần sốKG aa = r + ( h - h
1

2

n

 
 
 

)/2

 
II.TÇn sè alen vµ tÇn sè kiÓu gen 

*TÇn sè alen ®îc tÝnh b»ng tØ lÖ % sè giao tö mang alen ®ã trong quÇn thÓ 
*TÇn sè kiÓu gen ®îc tÝnh b»ng : tØ lÖ sè c¸ thÓ cã kiÓu gen ®ã 
                                                       tæng sè c¸ thÓ trong quÇn thÓ   
VD: mét quÇn thÓ cã kiÓu gen a vµ a th× trong quÇn thÓ cã c¸c kiÓu gen: AA , Aa , aa 
Quy íc tÇn sè t¬ng ®èi cña alen A lµ p ; a lµ q  
TÇn sè t¬ng ®èi cña c¸c kiÓu gen AA : d ; Aa : h ; aa : r 
tÝnh p, q theo d , h, r 
VËy cÊu tróc cña quÇn thÓ lµ d AA + h Aa + r aa = 1 
ta cã d + h + r = 1 
p + q = 1 
p = d + h/2 
q = r + h/2 
III.Trang th¸i di truyÒn cña quÇn thÓ giao phèi  

*§L Hac§i-Van BÐc 
Trong 1 quÇn thÓ lín, ngÉu 
 phèi, nÕu kh«ng cã c¸c yÕu tè lµm thay ®æi tÇn sè alen th× thµnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ sÏ 
duy tr× kh«ng ®æi tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c theo ®¼ng thøc :  

p2 + 2 pq + q2 = 1 ( c©n b»ng) 
III.C¸c bíc lµm bµi to¸n quÇn thÓ 

-QuÇn thÓ ban ®Çu                d AA + h Aa + r aa = 1 
-QuÇn thÓ c©n b»ng th× c¸c hÖ sè ph¶i b»ng  

 p2 + 2 pq + q2 = 1 
-§Ó quÇn thÓ c©n b»ng chØ cÇn ngÉu phèi qua 1 thÕ hÖ 
-§Ó kiÓm tra quÇn thÓ cã c©n b»ng hay kh«ng  …. 
-NÕu quÇn thÓ cha c©n b»ng , ®Ó c©n b»ng chóng ta t×m  p = d + h/2 
                                                                                            q = r + h/2 
ta sÏ cã cÊu tróc quÇn thÓ c©n b»ng    

 p2 + 2 pq + q2 = 1 
Kiểm tra quần thể có cân bằng hay không: h

2
 = 4dr 
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Ch¬ng IV: øng dông di truyÒn häc 

 
I.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 

1.HiÖn tîng tho¸i hãa gièng : do giao phèi gÇnÈ¬ §V vµ tù thô phÊn ë thùc vËt 

Lµ hiÖn tîng vËt nu«i c©y trång cã søc sèng kÐm dÇn: sinh trëng vµ ph¸t triÓn chËm , chèng 
chÞu kÐm , béc lé c¸c tÝnh tr¹ng xÊu , n¨ng suÊt gi¶m , nhiÒu c¬ thÓ bÞ chÕt  

2.HiÖn tîng u thÕ lai  

-Lµ hiÖn tîng c¸c c¬ thÓ lai cã søc èng h¬n h¼n bè mÑ : sinh trëng nhanh , ph¸t triÓn m¹nh , 
chèng chÞu tèt , n¨ng suÊt cao phÈm chÊt tèt 
-¦u thÕ lai biÓu hiÖn râ nhÊt trong lai kh¸c dßng , u thÕ lai biÓu hiÖn râ nhÊt ë F1 sau ®ã 

gi¶m dÇn qua c¸c thÕ hÖ 
*C¸c ph¬ng ph¸p t¹o u thÕ lai 
-ë TV: lai kh¸c dßng ®¬n, lai kh¸c dßng kÐp , lai thuËn, lai nghÞch 
-ë §V: lai kinh tÕ 
3.HÖ sè di truyÒn ( h2) : lµ tØ sè gi÷a biÕn dÞ kiÓu gen víi biÕn dÞ kiÓu h×nh  

HSDT = 0 -> 1 
- NÕu hÖ sè di truyÒn cao : tÝnh tr¹ng ®ã phô thuéc chñ yÕu vµo kiÓu gen  
-NÕu hÖ sè di truyÒn thÊp : tÝnh tr¹ng ®ã phô thuéc chñ yÕu vµo m«i trêng 

II.øng dông di truyÒn häc trong chän gièng  truyÒn thèng 

1.§ét biÕn nh©n t¹o 

a.B»ng t¸c nh©n vËt lÝ :tia X, tia ga ma, tia bªta, chïm n¬t¬ron 

-ChiÕu tia phãng x¹:kÝch thÝch vµ ion ho¸ c¸c nguyªn tö khi chóng ®i qua c¸c m« sèng, víi cêng 
®é, liÒu lîng thÝch hîp , trªn h¹t kh«, h¹t n¶y mÇm hoÆc ®Ønh sinh trëng cña th©n,cµnh hoÆc h¹t 
phÊn , bÇu nhuþ ®Ó g©y c¸c ®ét biÕn gen hay ®ét biÕn NST 

-ChiÕu tia tö ngoaÞ (cã bíc sãng tõ 1000 -> 4000 Å) lªn c¸c TB VSV hoÆc bµo tö , h¹t phÊn cña 

thùc vËt  
-B»ng hiÖn tîng sèc nhiÖt : t¨ng gi¶m nhiÖt ®é m«i trêng ®ét ngét g©y chÊn th¬ng bé m¸y di 
truyÒn  

b.B»ng t¸c nh©n ho¸ häc   

Ng©m h¹t kh« ho¨ch h¹t n¶y mÇm trong dung dÞch ho¸ chÊt cã nång ®é thÝch hîp , hoÆc tiªm ho¸ 
chÊt vµo bÇu nhuþ , hoÆc quÊn b«ng tÈm dung dich ho¸ chÊt vµo ®Ønh sinh trëng cña th©n hay 
chåi ®Ó to¹ ®ét biÕn gen hay ®ét biÕn NST 
®èi víi vËt nu«i cho t¸c ®éng lªn tinh hoµn hoÆc buång trøng 
G©y ®ét biÕn ®a béi bµng consixin 

2.lai gièng 

-Lai gÇn: lµ phÐp lai c¸c c¸ thÓ cña cïng 1 cÆp bè mÑ hoÆc gi÷a con víi bè hoÆc mÑ 
-Lai kh¸c dßng : lµ phÐp lai gi÷a c¸c c¸ thÓ cña c¸c dßng víi nhau ( lai ®¬n hoÆc lai kÐp) 
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-Lai kh¸c thø: lµ phÐp lai gi÷a c¸c c¸ thÓ cña c¸c thø víi nhau 
-Lai xa: lµ phÐp lai gi÷a c¸c c¸ thÓ cña c¸c loµi kh¸c nhau . Khi lai xa con lai thêng bÊt thô do bé 
NST cã nguån gèc kh¸c nhau , ®Ó kh¾c phôc hiÖn tîng nµy ngêi ta thêng cho ®a béi ho¸ 
-Lai kinh tÕ: lµ phÐp lai kh¸c dßng nh»m ®Ó thu s¶n phÈm  (con lai kh«ng lµm gièng) 

III.øng dông di truyÒn häc trong chän gièng hiÖn ®¹i 

1.Lai TB 

*C¸ch tiÕn hµnh:  
-T¹o TB trÇn : dïng en zim thÝch hîp lo¹i bá líp mµng cøng bao ngoµi , TB chØ cßn l¹i líp mµng 
sinh chÊt  
-Trén 2 TB trÇn trong m«i trêng thÝch hîp .§Ó t¨ng tØ lÖ kÕt dÝnh gi÷a 2 TB ngêi ta cã thÓ bæ 
sung vµo m«i trêng vi rót Xen§e (®· gi¶m ho¹t tÝnh) hoÆc bæ sung keo h÷u c¬ poli etilen glicol, 
hoÆc dïnh sumg ®iÖn cao ¸p  
-KÝch thÝch TB lai ph¸t triÓn thµnh c©y lai : dïng hooc mon kÝch thÝch 

2.KÜ thuËt di truyÒn 

a.KN:KÜ thuËt chuyÓn gen: lµ kÜ thuËt chuyÓn 1 ®o¹n ADN tõ TB cho sang TB nhËn b»ng c¸ch 

dïng thÓ truyÒn (plasmit hoÆc thÓ thùc khuÈn) vµ c¸c en zim ®Æc hiÖu 

b.Enzim sö dông trong kÜ thuËt di truyÒn 

-Enzim c¾t (c¾t giíi h¹n): restrictaza 
-Enzim nèi: ligaza 

c.Gen ®îc chuyÓn qua vÐct¬ truyÒn gen (ThÓ truyÒn) tõ c¬ thÓ cho ®Õn c¬ thÓ nhËn : 2 lo¹i 

vect¬ thêng dïng lµ  
-Vi rót: thÓ thùc khuÈn lam ®a  
-AND plasmit 

d.C¸c bíc trong c«ng nghÖ chuyÓn gen 

**.Dïng ADNplasmit lµm vec t¬ 
*T¹o AND t¸i tæ hîp 
-t¸ch ADNplasmit tõ vi khuÈn, t¸ch gen cÇn chuyÓn tõ TB cho 
-C¾t më vßng ADNplasmit = enzim c¾t 
-Trén ADNplasmit vµ gen cÇn chuyÓn ®Ó b¾t cÆp bæ sung, cho vµo m«i trêng enzim nèi -> AND 
t¸i tæ hîp 
*ChuyÓn AND t¸i tæ hîp vµo TB vi khuÈn nhËn (thêng lµ VK Ecoli) 
*Ph©n lËp dßng TB chøa AND t¸i tæ hîp 
**.Dïng phag¬ lam®a th× qu¸ tr×nh t¹o AND t¸i tæ hîp ®îc thùc hiÖn nh sau 
-t¸ch AND cña thùc khuÈn thÓ  ( nhËn) , t¸ch AND cña c¬ thÓ cho (hoÆc ®îc tæng hîp nh©n t¹o)  
-Dïng enzim c¾t AND thµnh 2 ®o¹n  
-Nèi AND cho víi AND nh©n -> AND t¸i tæ hîp  
-L¾p vµo ®Çu thÓ thùc khuÈn råi chuyÓn vµo TB chñ 
e.øng dông  

-T¸i tæ hîp th«ng tin di truyÒn gi÷a c¸c loµi ®øng xa nhau trong mµ lai h÷u tÝnh kh«ng thÓ thùc 
hiÖn ®îc -> t¹o ra c¸c sinh vËt chuyÓn gen  
+T¹o ®éng vËt chuyÓn gen 
+t¹o gièng c©y trång biÕn ®æi gen 

-T¹o dßng vi sinh vËt biÕn ®æi gen: s¶n xuÊt trªn quy m« c«ng nghiÖp : aa, protein, vitamin, 
hoocmon, kh¸ng sinh…(VD: dßng vi khuÈn mang gen insulin cña ngêi)  

 

 

Ch¬ng V: Di truyÒn häc ngêi 
 

I.di truyÒn y häc 

Chuyªn nghiªn cøu ph¸t hiÖn c¸c nguyªn nh©n , c¬ chÕ g©y bÖnh di truyÒn ë ngêi vµ ®Ò xuÊt c¸c 
biÖn ph¸p phßng ngõa , ch÷a trÞ bÖnh di truyÒn ë ngêi 

II.B¶o vÖ vèn gen cña loµi ngêi 
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-T¹o m«i trêng s¹ch tr¸nh ph¸t sinh ®ét biÕn  
-Tr¸nh vµ h¹n chÕ t¸c h¹i cña c¸c t¸c nh©n g©y ®ét biÕn  
-Sö dông liÖu ph¸p gen ®Ó ch÷a trÞ c¸c bÖnh di truyÒn  
-Sö dông di truyÒn y häc t vÊn 

III.Ngiªn cøu di truyÒn häc ngêi  

1.Khã kh¨n:  

-Thêi gian thÕ hÖ dµi , sè lîng con Ýt 
-Sè lîng NST lín , khã ph©n biÖt ®îc chóng víi nhau 
-Kh«ng thÓ tiÕn hµnh c¸c TN (lai t¹o, g©y ®ét bÝªn, …) trªn c¬ thÓ ngêi 

2.C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn häc ngêi 

a.Ph¬ng ph¸p ph¶ hÖ 

-Nghiªn cøu sù biÓu hiÖn kiÓu h×nh cña 1 tÝnh tr¹ng nµo ®ã trªn c¸c c¸ thÓ cña 1 dßng hä qua 
nhiÒu thÕ hÖ  
-HiÖu qu¶: x¸c ®Þnh ®îc tÝnh tr¹ng ®ã lµ tréi hay lÆn , do 1 gen hay nhiÒu gen chi phèi , n»m trªn 
NST thêng hay NST giíi tÝnh  
b.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu trÎ ®ång sinh cïng trøng 

-Nghiªn cøu trÎ ®ång sinh cïng trøng trong nh÷ng hoµ c¶nh gièng nhau vµ kh¸c nhau  
-HiÖu qu¶: x¸c ®Þnh ®îc vai trß cña kiÓu gen vµ cña m«i trêng trong sù biÓu hiÖn cña tÝnh tr¹ng 

c.Ph¬ng ph¸p di truyÒn TB 

-Nghiªn cøu cÊu tróc hiÓn vi cña bé NST trong TB nh÷ng ngêi m¾c c¸c tËt bÖnh di truyÒn  
-HiÖu qu¶: Ph¸t hiÖn ®îc nguyªn nh©n cña 1 sè tËt bÖnh di truyÒn liªn quan tíi ®ét biÕn cÊu tróc 

vµ sè lîng NST : bÖnh ung th m¸u, héi chøng ®ao  
***Lu ý ë ngêi 
-BÖnh tËt do ®ét biÕn gen ph¸t hiÖn b»ng nghiªn cøu ph¶ hÖ 
-................................cÊu tróc vµ sè lîng NST ph¸t hiÖn b»ng nghiªn cøu TB 
-Nghiªn cøu sù phô thuéc kiÓu gen vµo ®iÒu kiÖn m«i trêng lµ ngiªn cøu trÎ ®ång sinh cïng 
trøng 

 
 

PhÇn II: TiÕn ho¸ 
1. C¸c nh©n tè tiÕn ho¸ 

CLTN, §ét biÕn, giao phèi kh«ng ngÉu nhiªn, ngoµi ra cßn di nhËp gen vµ c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn 
(biÕn ®éng di truyÒn) 
Trong ®ã nh©n tè c¬ b¶n nhÊt lµ CLTN 

C©c nh©n tè trªn ®Òu lµm thay ®æi tÇn sè alen vµ tÇn sè kiÓu gen, riªng giao phèi kh«ng 

ngÉu nhiªn (tù thô ph¸n, giao phèi gµn, giao phèi cã chän läc) lµm thay ®æ thµnh phÇn kiÓu 

gen kh«ng lµm thay ®æ tÇn sè alen 

2.Loµi ®îc ph©n ho¸ thµnh nh÷ng nßi 

sinh th¸i , ®Þa lÝ, sinh häc 

3.Nh÷ng c¬ chÕ c¸ch li trong sù h×nh thµnh loµi míi  

sinh th¸i , ®Þa lÝ, sinh s¶n, di truyÒn 
Trong ®ã c¸ch li di truyÒn ®¸nh dÊu sù xuÊt hiÖn loµi míi  

4.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Æc ®iÓm thÝch nghi chÞu sù t¸c ®éng cña 3 nh©n tè chñ yÕu:  

CLTN , ®ét biÕn, giao phèi 

5.C¸c ph¬ng thøc h×nh thµnh loµi míi 

C¸ch li §Þa lÝ, c¸ch li tËp tÝnh vµ c¸ch li  sinh th¸i, lai xa vµ ®a béi ho¸ 
Con ®êng h×nh thµnh loµi nhanh nhÊt lµ lai xa vµ ®a béi ho¸ 

6.Tiªu chuÈn ph©n biÖt 2 loµi th©n thuéc gåm 

h×nh th¸i, ®Þa lÝ- sinh th¸i , ®Þa lÝ -ho¸ sinh , di truyÒn 

Tiªu chuÈn di truyÒn ®îc xem lµ chñ yÕu 

7.Thùc chÊt cña CLTN 
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-Theo §acuyn: ph©n ho¸ kh¼ n¨ng sèng sãt gi÷a c¸c c¸ thÓ trong loµi 
-Ph©n ho¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n cña c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ 
8.Vîn ngêi gièng ngêi h¬n c¶ : cã 1 lo¹i vîn ngêi cì bÐ vµ 3 lo¹i vîn ngêi cì lín: 

®êi ¬i, g«ria (khØ ®ét, cßn gäi lµ khØ d· nh©n) vµ tinh tinh. Trong ®ã tinh tinh cã quan hÖ 

hä hµng gÇn víi ngêi nhÊt 

http://www.daythem.com.vn/

