LỜI NÓI ĐẦU
Sinh học là một trong những lĩnh vực gắn bó mật thiết với các khoa học cơ sở và chuyên
ngành khối Nông-Lâm-Ngư; vì vậy môn học này là một trong những môn học được đưa vào
chương trình giảng dạy ngay kỳ đầu trong các trường thuộc khối.
Hiện nay đã có khá nhiều tài liệu, giáo trình Sinh học được xuất bản và sử dụng trong các
trường Đại học, Cao đẳng ở nước ta. Nhìn chung các tài liệu đó đã đề cập đến những vấn đề cơ
bản và tiếp cận được những thông tin hiện đại trong lĩnh vực Sinh học. Tuy nhiên do chương
trình đào tạo ở mỗi trường mang tính đặc trưng ngành, nghề và hướng tới những mục tiêu khác
nhau nên các tài liệu đó có cách bố cục, lượng thông tin của các phần không giống nhau; điều đó
gây nên những hạn chế nhất định trong việc sử dụng chúng. Ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà
Nội, tài liệu Sinh học đại cương đã được chính thức phát hành vào năm 1990 và 1997; nội dung
và bố cục của các tài liệu đó dựa trên chương trình đào tạo của Nhà trường phù hợp với các hình
thức đào tạo tại những thời điểm tương ứng.
Hình thức đào tạo hiện nay (bắt đầu được áp dụng từ năm 2007) đòi hỏi phải biên soạn lại
tài liệu sử dụng làm giáo trình cho sinh viên của Trường.
Giáo trình Sinh học đại cương được viết trên cơ sở đề cương học phần Sinh học đại cương
cho các ngành đào tạo khối B của trường Đại học Nông nghiệp với thời lượng 2 tín chỉ; đồng thời
dựa trên cơ sở Bài giảng đã sử dụng trong quá trình giảng dạy học phần này trong những năm gần
đây tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Giáo trình nhằm những mục tiêu:
• Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung nhất về các nguyên lý cơ bản của các vấn
đề của sinh học đại cương.
• Những kiến thức được đề cập tạo cơ sở cho sinh viên trong việc tiếp thu các kiến thức cơ
sở và chuyên ngành của các ngành đào tạo sau này.
• Những kiến thức được học ở học phần này cũng làm cơ sở cho việc nghiên cứu và đề xuất
các biện pháp phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả, các biện pháp trồng trọt-chăn nuôi đạt
năng xuất cao; các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên một cách hợp lí.
Trong phạm vi chương trình của học phần, giáo trình này đề cập đến những nội dung cơ
bản của Sinh học phù hợp với đề cương học phần đang được sử dụng tại trường Đại học Nông
nghiệp Hà Nội.
Giáo trình gồm 5 chương:
Chương I. Tổ chức của cơ thể sống .
Chương II. Trao đổi chất và năng lượng của tế bào .
Chương III. Sự phân bào và sinh sản của sinh vật.
Chương IV. Tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật.
Chương V. Sự tiến hoá của sinh giới.
Tham gia biên soạn giáo trình gồm có các cán bộ đang tham gia giảng dạy môn học trong
Nhà trường. Các tác giả được phân công biên soạn cụ thể về các nội dung như sau:
Lê Mạnh Dũng: Chủ biên và biên soạn chương V; một phần của các chương I, II và IV.
Nguyễn Thanh Hà: Biên soạn các phần: Cấu trúc tế bào; tổ chức cơ thể sinh vật đa bào
(phần động vật) của chương I.
Bùi Thị Thu Hương: Biên soạn các phần: Tổ chức cơ thể sinh vật đa bào (phần thực vậtchương I); Sinh sản của thực vật (chương III) và Tính hướng kích thích của thực vật (chương IV).
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Dương Thu Hương: Biên soạn phần: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật (phần động
vật-chương III).
Nguyễn Thị Nguyệt: Biên soạn chương II
Nguyễn Thị Vân Trang: Chương IV-phần động vật.
Giáo trình được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên các hệ Cao đẳng, Đại học
thuộc các ngành trong chương trình đào tạo có học phần Sinh học đại cương của trường Đại học
Nông nghiệp Hà Nội; ngoài ra có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến
lĩnh vực này.
Tác giả xin chân thành cảm ơn GS-TSKH Cù Xuân Dần và PGS.TS Ngô Xuân Mạnh đã
dành thời gian đọc bản thảo và cho nhiều ý kiến đóng góp quý báu.
Giáo trình được biên soạn với thời gian hạn chế và do trình độ còn hạn chế nên tài liệu
này chắc chắn còn có nhiều thiếu sót,. Chúng tôi mong nhận được và cảm ơn những ý kiến đóng
góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Bộ
môn Sinh học Động vật, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội.
Các tác giả.
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Chương 1

TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ SỐNG
YÊU CẦU
•
•
•
•

Nắm được những đặc trưng cơ bản của sự sống
Nắm vững những đặc điểm cấu trúc của các sinh vật Prokaryote
Nắm bắt những đặc điểm cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu trúc tế bào
Eukaryote
Đặc điểm cấu tạo và chức năng của các mô ở thực vật và động vật..

1.1 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ SỐNG
Tính ổn định về tổ chức-cấu tạo, hình dạng và kích thước.
Các sinh vật tồn tại trong vũ trụ được ví như các hòn đảo trật tự trong đại dương vô trật
tự; trong khi định luật hai của nhiệt động học cho rằng: “Các quá trình vật lý và hoá học trong
một hệ thống kín xảy ra theo hướng làm cho Entropy của hệ tiến tới cực đại”. Mỗi loài sinh vật
đều có hình dạng và kích thước xác định, đặc trưng cho chúng; đồng thời chúng lại nằm trong các
mức độ tổ chức và cấu tạo thể hiện các bậc tiến hoá khác nhau. Để duy trì tính trật tự về tổ chức
và nâng cao tính trật tự ấy, các sinh vật đã không ngừng sử dụng năng lượng và chúng hoạt động
như một cái máy chuyển hoá năng lượng. Do chuyển động nhiệt của các phân tử, các quá trình
chuyển hoá năng lượng đều có sự mất mát nhiệt lượng dẫn tới sự tăng entropy của môi trường.
Như vậy tính ổn định về trật tự-cấu trúc của các cơ thể sống thực chất là quá trình duy trì trạng
thái entropy thấp nhờ sự tăng entropy của môi trường xung quanh.
Luôn diễn ra quá trình trao đổi chất.
Do đặc điểm hệ sống là một hệ thống mở, nó luôn có các quá trình trao đổi vật chất và
năng lượng với môi trường xung quanh; nhờ quá trình này mà các cơ thể sống có thể sinh trưởngphát triển, duy trì và phục hồi. Trong hệ thống sống, quá trình trao đổi chất diễn ra dưói hai hình
thức: Sự đồng hoá và sự dị hoá. Đồng hoá bao gồm những phản ứng hoá học; trong đó các chất
đơn giản được kết hợp lại với nhau để tạo thành các chất phức tạp. Quá trình này đòi hỏi được
cung cấp năng lượng (quá trình thu năng lượng). Dị hoá là sự phân giải các chất phức tạp thành
các chất đơn giản; quá trình này kèm theo sự giải phóng năng lượng.
Có khả năng vận động bằng co-dãn cơ, roi hoặc khối sinh chất.
Đây là một thuộc tính quan trọng và được thể hiện trong các mức độ tổ chức khác nhau.
Nhờ đó cơ thể có thể di chuyển phù hợp với nhu cầu của cơ thể trước những biến đổi của điều
kiện môi trường sống.
Tính cảm ứng và sự thích nghi.
Tính cảm ứng là khả năng đáp ứng với các kích thích của môi trường xung quanh của các
cơ thể sống. Các kích thích tác động đến cơ thể sống có bản chất vật lý và hoá học; nhờ các thụ
quan đặc trưng, cơ thể sống tiếp nhận được các kích thích và bằng các cơ chế khác nhau (ở các
nhóm sinh vật) đã hình thành các phản ứng phù hợp. Sự thích nghi của các cơ thể sống thể hiện ở
khả năng tồn tại của chúng trong điều kiện môi trường xung quanh luôn biến đổi; cũng như sự
phân bố của các loài sinh vật phù hợp với môi trường thích hợp đối với chúng. Sự thích nghi
được hình thành nhờ quá trình biến đổi dần dần của cơ thể hoặc nhờ quá trình đột biến với tác
động của sự chọn lọc.
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Khả năng sinh sản.
Nhiều tác giả cho rằng đây là thuộc tính cơ bản nhất của các cơ thể sống. Sinh sản là khả
năng tái tạo lại chính bản thân mình. Thế giới sống có hai hình thức sinh sản là sinh sản vô tính
và sinh sản hữu tính; hai hình thức này khác nhau ở chỗ có hay không có sự tham gia của các sản
phẩm sinh dục (giao tử) trong hoạt dộng sinh sản.
1.2 CẤU TRÚC TẾ BÀO
1.2.1 Đặc điểm chung.
Tất cả mọi cơ thể sống đều có cấu tạo từ tế bào. Tuỳ thuộc vào mức độ tổ chức cấu tạo
của cơ thể sinh vật; sinh giới được chia thành hai mức độ tổ chức là: Sinh vật đơn bào và sinh vật
đa bào. Tổ chức cơ thể của sinh vật đơn bào thường là các tế bào đơn, ví dụ ở các Động vật
nguyên sinh. Tổ chức của các cơ thể sinh vật đa bào có từ hàng chục đến hàng triệu tế bào hoạt
động trong một thể thống nhất, như ở Người có ít nhất 1012 tế bào.
Cấu trúc tế bào ở mọi cơ thể
sống đều có những đặc điểm cơ bản:
Được bao bởi màng sinh chất;
có vai trò ngăn cách vật chất bên trong
với bên ngoài tế bào, điều hoà thành
phần bên trong tế bào.
Có nhân (hoặc nguyên liệu
nhân), chứa thông tin di truyền và điều
khiển - điều chỉnh mọi hoạt động của tế
bào.
Có tế bào chất (dạng dịch lỏng
hoặc nhớt), ở đó diễn ra các phản ứng
và các quá trình hoạt động sống của tế
bào.
Tế bào thường có kích thước
nhỏ: 10-20µm (tế bào động vật); 3040µm (tế bào thực vật); cá biệt có
những tế bào có kích thước rất lớn như
tế bào trứng của chim đà điểu (tới
15cm).

Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc tế bào động vật

Tế bào đầu tiên được mô tả vào năm 1665 bởi Rebert Hook khi ông dùng kính hiển vi
quan sát lát mỏng cây bấc; các cấu trúc hình tổ ong với những xoang nhỏ được ông gọi là tế bào.
Các quan sát về tế bào sống đầu tiên được thực hiện bởi Antonie Van Leewenhock (Hà Lan).
Học thuyết tế bào được đề xướng bởi Matthas Schleiden (1838); khi nghiên cứu các mô
thực vật, Ông đã đề xuất luận điểm: Tất cả các thực vật là một tập hợp các cá thể riêng lẻ, độc lập
gọi là các tế bào của chúng. Năm 1839, Theodor Schwarm cũng đưa ra nhận xét rằng tất cả các
mô động vật đều bao gồm các tế bào riêng rẽ.
Ba nguyên lý của học thuyết tế bào hiện đại là:
a. Mọi cơ thể sống đều gồm một hoặc nhiều tế bào trong đó xảy ra các quá trình trao đổi
chất và di truyền.
b. Tế bào là những sinh vật nhỏ nhất, là đơn vị tổ chức cơ bản của mọi cơ thể sống.
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c.. Tế bào chỉ được sinh ra bằng sự phân chia của tế bào đang tồn tại trước đó.
Trong các sinh vật có nhân chuẩn, mặc dù có cấu trúc cơ bản và chức năng chung nhưng
trong cấu tạo của chúng có những điểm sai khác nhau.
Một số sai khác trong cấu trúc tế bào động vật và thực vật được nêu ra trong bảng 1.1.
Bảng 1.1 Đặc điểm so sánh giữa tế bào động vật với tế bào thực vật
Tế bào động vật

Tế bào thực vật

1

Thường có kích thước nhỏ

Thường có kích thước lớn

2

Hình dạng không nhất định

Có hình dạng nhất định

3

Thường có khả năng chuyển động

Ít có khả năng chuyển động

4

Không có lục lạp và không bào dịch

Có lục lạp và không bào dịch ở trung tâm tế bào

5

Có các chất dự trữ dạng hạt glycogen

Có các chất dự trữ dạng hạt tinh bột

6

Bao bên ngoài là màng sinh chất

Bên ngoài màng sinh chất có vách tế bào bằng
xellulose.

1.2.2

Cấu trúc tế bào của các sinh vật Prokaryote

Sinh vật Prokaryote thuộc giới
Monera, có kích thước và hình dạng rất
thay đổi; phổ biến rộng và có khả năng
phát triển trong những điều kiện rất khắc
nghiệt; là những sinh vật tự dưỡng, hoại
dưỡng.Vi khuẩn và Tảo lam là hai ngành
chính của giới; chúng có vai trò to lớn
trong hệ sinh thái; nhiều dạng trong
chúng có khả năng cố định Nitơ khí
quyển, nhiều dạng gây bệnh nguy hiểm
cho các sinh vật khác.Tế bào của các sinh
vật Prokaryote mặc dù có các dạng khác
nhau nhưng chúng đều có chung kiểu cấu
tạo; có thể xem xét cấu tạo của vi khuẩn
hình que điển hình để làm ví dụ (Hình
1.2).
Bao bọc bên ngoài là một vách tế
bào-cấu tạo từ các phân tử polysaccharide
được liên kết ngang với các chuỗi axit
amin ngắn (cấu trúc peptidoglycan), đôi
khi có thêm một lớp lipopolysaccharide
lắng đọng.

Hình 1.2 Sơ đồ cấu tạo tế bào sinh vật prokaryota

Lớp lipopolysaccharide ngăn cản phản ứng nhuộm màu khi nhuộm tím tinh thể (crystal
violet); do đặc điểm này vi khuẩn được phân biệt thành 2 nhóm: Vi khuẩn gram dương (bắt màu
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thuốc nhuộm) và vi khuẩn gram âm (không bắt màu thuốc nhuộm). Vi khuẩn gram dương nhạy
cảm với tác dụng của lysozyme và penicillin.
Màng sinh chất của vi khuẩn có cấu trúc dạng khảm lỏng giống như màng của tế bào có
nhân thực, trên màng có những nếp gấp tạo thành mesosome (thể Meso) có thể liên quan đến hoạt
động phân chia tế bào; trên những nếp gấp của màng có chứa các enzyme có vai trò trong hoạt
động chuyển hoá năng lượng và quá trình sinh tổng hợp.
Roi (cấu tạo bởi protein flagellin) đính trên màng tế bào và xuyên qua vách tế bào ra
ngoài, nhờ roi các vi khuẩn có thể chuyển động được. Nhiều vi khuẩn có vô số các lông tơ (cấu
tạo bởi protein dạng sợi cực mảnh) bao quanh tế bào, vai trò chính là giúp vi khuẩn bám vào các
bề mặt cứng. Miền nhân của vi khuẩn có một vòng DNA khép kín, đây là dạng DNA trần và
không có sự kết hợp với protein histon - ở E.coli, vòng DNA có chu vi 1100µm, đủ chỗ cho 2500
gene. Miền chứa vật chất di truyền này không có màng bao bọc-không có màng nhân.
Trong tế bào chất của vi khuẩn có ribosome với kích thước nhỏ; có một số bào quan
nhưng hầu hết chúng không có màng bao vì vậy sự biểu hiện của chúng không rõ. Nhiều tác giả
cho rằng trong cấu trúc tế bào ở các sinh vật này thiếu nhiều bào quan (ty thể, lưới nội chất). Bên
cạnh đó còn có các cấu trúc vòng DNA nhỏ, là các plasmid, mang gene biểu hiện một số tính
trạng và có khả năng tự sao chép. Ở các vi khuẩn quang hợp, trong tế bào chất có thylacoid dạng
phiến hoặc ống có chứa diệp lục và các sắc tố quang hợp khác.
Tuy có cấu trúc đơn giản nhưng tế bào prokaryote vẫn đủ khả năng thực hiện những hoạt
động sống cơ bản: Dinh dưỡng-chuyển hoá các chất, cảm ứng-vận động, sinh sản và thực hiện sự
truyền thông tin di truyền giữa các thế hệ.
1.2.3 Cấu trúc tế bào của các sinh vật Eukaryote.
Những quan sát dưới kính hiển vi điện tử (độ phóng đại 10.000 - 14.000 lần) cho thấy tế
bào nhân chuẩn có tổ chức rất cao. Mọi tế bào của sinh vật eukaryote đều được bao bọc xung
quanh bởi màng sinh chất (màng tế bào); bên trong nó là tế bào chất được cấu thành bởi các
thành phần khác nhau trong môi trường keo tồn tại ở thể gel hoặc sol. Tế bào chất không phải là
dạng dịch gần như đồng nhất mà bao gồm các hệ thống màng và các bào quan nằm trong chất
nền tế bào chất của tế bào. Hệ thống màng bao gồm: Màng lưới nội chất, màng nhân, thể Golgi
và các cấu trúc dẫn xuất của chúng. Các bào quan có rất nhiều, đặc biệt quan trọng là Ty thể, Lạp
thể và thể ribo (ribosome).
1.2.3.1 Màng tế bào (màng sinh chất).
Dựa vào các dẫn liệu thực nghiệm, các nhà khoa học đã đưa ra một số mô hình cấu trúc
khả dĩ của màng tế bào; ở đây chúng ta xem xét cấu trúc của màng tế bào theo mô hình khảm
động (Dựa theo mô hình Davson-Danielli đề xuất), mô hình giải thích được những tính chất của
màng mà các mô hình khác không giải thích được, ví dụ "tính động" của cấu trúc trong thí
nghiệm hợp nhất tế bào người với tế bào chuột thành tế bào lớn đơn nhất.
Màng tế bào được cấu tạo từ các phân tử phospholipid, cholesterol, các phân tử protein và
các hydratcarbon (hình 1.3).
Các phân tử Phospholipid có tính phân cực được xếp thành lớp kép, tạo thành khung của
màng; chúng được sắp xếp theo kiểu các đầu ưa nước (mang gốc phosphate) hướng ra ngoài, các
đuôi kị nước (gốc acid) hướng vào nhau. Các phân tử này có thể di động tự do ngang, dọc theo
một phía của màng nhưng vẫn giữ nguyên hướng phân bố trong nửa lớp kép của chúng. Ngoài ra,
các phân tử có thể di chuyển quay tròn. Sự dời chỗ của một phân tử lipid có thể đạt 107 lần/giây.
Trong điều kiện bình thường mỗi phân tử phospholipid di chuyển ngang qua bề mặt tế bào nhân
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thực trong vài giây. Sự di chuyển từ mặt ngoài vào mặt trong hay ngược lại của phân tử
phospholipid gọi là di chuyển bập bênh hay Flip - Flốp. Nhờ vậy, các phân tử protein nằm trên lớp
kép phospholipid cũng di chuyển theo bề mặt của màng. Nhờ có trạng thái lỏng của màng sinh
chất, mà chúng tự động khép lại thành túi kín, không để nội chất chảy ra ngoài, nó cũng làm cho
màng ngoại chất có tính linh động cao, dễ thay hình đổi dạng, mà tế bào không bị vỡ ra. Sự hình
thành tấm phospholipid hai lớp là quá trình tự động lắp ráp, có sự tác động qua lại của lớp này và
lớp khác (hình 1.4).

Hình 1.3 Sơ đồ cấu trúc màng tế bào (Màng sinh chất)

Hình 1.4 Cấu tạo phân tử phospholipid (a), sự tự sắp xếp (b) và khả năng di chuyển của chúng (c)

Các cholesterol (với một tỷ lệ nhỏ) cũng có tính phân cực với đầu ưa nước (mang gốc
hydroxyl) và đầu kỵ nước (mang nhân steroid); nằm xen lẫn giữa các phân tử phospholipid có
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vai trò hạn chế sự di chuyển của chúng; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự ổn
định của màng.
Các protein màng có tỷ trọng lớn, phân phối đều đặn hay tập trung thành khối giữa các
phân tử phospholipid; chúng bao gồm các protein dạng cầu và dạng sợi. Các protein dạng cầu
(gọi là protein bám màng) cố định ở một phía của lớp kép hoặc bám vào bề mặt màng. Đa số các
protein này có khả năng chuyển dịch sang bên nhưng vẫn được giữ trong màng bởi các lực hấp
dẫn. Ngoài ra còn có protein dạng cầu tạo các kênh xuyên qua màng. Protein xuyên màng gồm
các protein dạng sợi, chúng chạy cắt qua màng có cả đầu nằm bên ngoài và đầu nằm bên trong
màng.

Hình 1.5 Protein màng

Hình 1.6 Chức năng của protein màng

Thành phần các protein giữa hai lớp lipit của màng ngoại chất có khác nhau. Những
protein thường là những glycoprotein tham gia vào sự vận động, vận chuyển các chất, sự truyền
thông tin và chất nhận diện bề mặt của tế bào.
Các phân tử hydratcarbon dạng chuỗi bám trên các protein bề mặt màng-chủ yếu ở mặt
ngoài. Thành phần glucid của màng luôn hòa hợp với protein và lipid tạo thành glycoprotein và
glycolipid, có những phân tử glucid bám xung quanh lõi protein gọi là proteoglycan. Tóm lại mặt
ngoài màng tế bào có một lớp áo gồm glycoprotein, glycolipid và proteoglycan, gọi chung là lưới
glycocalix; chúng có vai trò như các thụ quan bề mặt của tế bào.
Màng sinh chất có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều chỉnh thành phần của dịch
nội bào vì các chất dinh dưỡng, các sản phẩm tiết hoặc các chất bã thải đi vào hay đi ra khỏi tế
bào đều chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của màng ngoại chất. Trong chức năng điều hoà sự trao
đổi chất, các chất di chuyển vào hoặc ra tế bào đều phải qua vật cản là màng sinh chất và màng
ngoại chất của mỗi loại tế bào có chức năng chuyên biệt để điều chỉnh khả năng đi qua, tốc độ
cũng như hướng di chuyển của các chất. Màng không cho phép một số chất không cần thiết lọt
vào, nhưng lại cho phép các chất cần thiết cho sự sống của tế bào đi vào. Ngoài ra ở các sinh vật
đa bào, màng còn đóng vai trò duy trì những mối liên hệ giữa các tế bào; chủ yếu ở ba dạng: Các
tín hiệu thông tin tác động đến màng, các phân tử thông tin gắn lên màng và các lỗ nối liên bào.
1.2.3.2 Các hệ thống màng trong tế bào.
Các hệ thống màng trong tế bào có cấu trúc cơ bản giống như màng sinh chất; có thể
chúng được tiến hoá từ màng sinh chất. Tất cả các màng này thông với nhau và thông với môi

10
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

trường ngoại bào, tuy nhiên chúng đã tạo ra những cấu trúc khá đa dạng và thực hiện những chức
năng riêng trong hoạt động của một thể thống nhất. Nhiều quá trình xảy ra trong tế bào do các
màng của tế bào luôn ở trạng thái hoạt động và biến đổi; trong quá trình này các màng mới luôn
được sản sinh để thay thế. Nơi diễn ra sự tổng hợp chính là mạng lưới nội chất, sản phẩm tạo ra
được hợp nhất với các màng khác. Việc tái sử dụng nguyên liệu phân giải của màng có tính chu
trình, do vậy các bộ phận đã duy trì được cấu trúc ổn định của chúng.
a. Mạng lưới nội chất.
Là một hệ thống các xoang
dẹp có màng bao bọc và thông với
nhau; chúng có liên hệ với màng
nhân và màng tế bào-liên hệ với
mạng lưới nội chất của các tế bào
khác. Mặt bên ngoài của phần lớn
hệ thống có các hạt nhỏ đính vào;
các hạt đó chính là ribosome. Do
đặc điểm này mà người ta phân
chúng thành lưới nội chất có hạt và
lưới nội chất không hạt. Mạng lưới
nội chất (MNC) phát triển rất mạnh
ở những tế bào tiết (như tế bào
tuyến tuỵ); chức năng chính của
MNC là nơi tổng hợp các chất trong
tế bào. Các phân tử protein-được
tổng hợp ở MNC hạt và lipid-được
Hình 1. 7 Lưới nội chất trong tế bào
tổng hợp ở MNC không hạt (màng
biệt phát triển ở tế bào vỏ tuyến trên thận), được đưa vào các xoang và các xoang này sẽ hình
thành túi chứa sau đó sẽ được vận chuyển đi nhờ các túi vận chuyển.
b. Thể Golgi (Phức hệ Golgi)
Cấu tạo gồm một chồng các xoang dẹp, tròn hoặc hình đĩa được bao bởi MNC không hạt.
Có thể coi thể Golgi là bộ phận chuyên hoá có cấu trúc xác định của MNC không hạt.
Các protein sau khi được tổng hợp từ MNC hạt sẽ được đưa tới thể Golgi, ở đây hoàn
thiện việc tổng hợp các phân tử glycoprotein-là dạng protein tiết phổ biến của tế bào. Chức năng
của phức hệ Golgi là nơi "chế biến" và "bao gói" các sản phẩm được tổng hợp của tế bào để vận
chuyển ra chất nền của tế bào chất dưới dạng các bóng nhỏ sau đó hợp với màng sinh chất và ra
ngoài tế bào. Sự hình thành các bóng mang các chất chứa theo kiểu "nảy chồi" từ các xoang của
phức hệ.
Quá trình có thể mô tả như sau: Các túi vận chuyển chứa protein được tổng hợp ở MNC
hạt tách khỏi MNC bằng cách nảy chồi dưới dạng các bóng. Bóng này hợp với các xoang ở phần
đáy phức hệ, các phân tử protein được chuyển từ xoang này sang xoang khác theo hướng từ dưới
lên cũng nhờ các bóng nhỏ. Trong quá trình đó, protein kết hợp với hydratcarbon để tạo
glucoprotein; ở phần đỉnh của chồng xoang các túi tiết cũng nảy chồi và tạo thành bóng tách ra
khỏi phức hệ.
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Kết quả phân tích cho biết trong túi của phức hệ có chứa protein, lipid, phospholipid;
trong phức hệ của tế bào thực vật (gọi là Dictyosom) còn có cellulose, pectin được tổng hợp từ
các đường đơn trong túi; các chất này được dùng để xây dựng vách tế bào thực vật.

.

Hình 1.8 Phức hệ Golgi và hoạt động của chúng

c. Lysosome
Trong quá trình chế tiết các sản
phẩm, thể Golgi đã tạo nên các túi có màng
bao bọc - giống như cách hình thành các túi
tiết - các túi đó được gọi là lysosome. Thành
phần của các chất chứa trong lysosome chủ
yếu là các enzyme mạnh có vai trò tiêu hoá
nội bào; nó phân huỷ thức ăn được thu nhận
qua hình thức thực bào và các bào quan đã
hỏng. Các sản phẩm của sự phân giải nếu là
các chất hữu ích (như aminoacid, đường
đơn...) được tế bào chất hấp thụ; các chất thải
rắn được đưa ra khỏi tế bào khi lysosome kết
hợp với màng sinh chất. Ngoài ra lysosome
cũng tham gia vào quá trình phân huỷ các
chất của tế bào sau khi tế bào chết-đó là quá
trình tự tiêu. Ở động vật, hiện tượng rụng
đuôi của nòng nọc và biến thái của côn trùng
là kết quả của quá trình này. Chưa phát hiện
thấy lysosome ở tế bào thực vật.

Hình 1.9 Lyzoxom và hoạt động thực bào
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d. Màng nhân
Ở tế bào của các sinh vật nhân
chuẩn, màng bao bọc nhân tạo thành lớp
vách ngăn giữa chất nền của tế bào với dịch
nhân. Trên màng nhân có nhiều lỗ thủng
xuyên qua (các lỗ màng nhân) nhưng các lỗ
này thường được bịt bởi các phân tử
protein do vậy quá trình trao đổi giữa nhân
và tế bào chất được điều chỉnh bởi cơ chế
tích cực.
Màng nhân là màng cơ bản kép;
xoang tạo bởi hai lớp màng này thông với
các xoang của MNC hạt. Mặt ngoài của
màng nhân ngoài có đính nhiều hạt
ribosome và xoang màng nhân cũng chứa
các sản phẩm giống như trong MNC.

Hình 1.10 Cấu trúc màng nhân

1.2.3.3 Các bào quan.
Bào quan là các cấu trúc hữu hình có trong tế bào sống; các bào quan đều có màng bọc
bao quanh. Màng bao của chúng đều có cấu trúc của màng sinh chất.
a. Ty thể.
Bào quan có dạng hình cầu, hình que hoặc sợi dài; kích thước 2-5µm. Ty thể có trong tất
cả các tế bào của các sinh vật Eukaryote; số lượng thay đổi ở các loại tế bào, dao động trong
khoảng 50-1000. Ở các tế bào hoạt động mạnh như cơ và gan, số lượng ty thể nhiều và hoạt tính
mạnh (thể hiện ở số lượng mào ở màng trong); trong tế bào ở những nơi cần dùng nhiều năng
lượng, nơi đó ty thể tập trung nhiều.
Bao bên ngoài ty thể là hai
lớp màng: Màng ngoài và màng
trong. Lớp màng ngoài có mặt trơn
bao bọc ty thể; lớp màng trong hình
thành nhiều nếp gấp ăn sâu vào
trong chất nền, các nếp gấp được
gọi là Mào răng lược (mào ty thể).
Trên màng của các mào răng lược
có đính các hạt protein hình nấm,
các hạt này chứa các enzyme tổng
hợp ATP. Trong khoảng không gian
Hình 1.11 Sơ đồ cấu tạo Ty thể
giữa hai màng có chứa các enzyme
và
các chất tham gia vào quá trình vận chuyển điện tử.
Chất nền của ty thể chứa các enzyme của chu trình Krebs; ngoài ra còn có ribosome và
DNA trần dạng vòng. Như vậy ty thể có vật chất di truyền riêng, chúng có khả năng tự tổng hợp
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protein, sinh sản độc lập; với sự có mặt của các gene trên DNA, ty thể còn có vai trò trong sự di
truyền một số tính trạng của cơ thể (các tính trạng được quy định bởi gene ngoài nhiễm sắc thể).
Ty thế có vai trò quan trọng trong hoạt động hô hấp tế bào; nó sản sinh ATP, chất cung
cấp năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào, là dạng năng lượng vạn năng của mọi cơ thể sống.
b. Lạp thể.
Bào quan có kích
thước lớn, chỉ có ở tế bào
thực vật. Lạp thể được phân
thành ba loại: Lạp không
màu, sắc lạp và lục lạp.
Lạp không màu (lạp
tao bột): Lạp thể không
chứa sắc tố, nơi hình thành
và chứa các hạt tinh bột.
Chúng có nhiều trong các tế
bào của các mô mềm ở rễ,
củ và hạt; có vai trò dự trữ
Hình 1.12 Cấu tạo lục lạp
các chất cho cây.
Sắc lạp: Lạp có màu do có các sắc tố, chủ yếu là Xanthophyll (màu vàng) và Carotenoid
(màu đỏ da cam); tuỳ hàm lượng và tỷ lệ của các sắc tố mà tạo nên các màu khác nhau. Sắc lạp
có nhiều ở hoa, quả và cả trên lá cây.
Lục lạp có dạng thấu kính, đường kính 4-10µm, dày khoảng 1µm. Bao bọc chất nền của
lục lạp là hai lớp màng, đều là màng trơn (nhẵn). Trong chất nền có thêm các màng tạo nên các
phiến và các cột (granne); mỗi cột được cấu tạo bởi các xoang dẹp là các túi quang hợp (túi
Thylacoid) xếp chồng lên nhau, các phiến nối các cột với nhau tạo hệ mạng lưới.
Trong lục lạp có chất diệp lục (Chlorophyll) và các sắc tố thuộc nhóm Carotenoid; các
phân tử diệp lục nằm xen lẫn giữa các phân tử protein và phospholipid trên màng thylacoit tạo
nên hiệu quả cao trong quá trình sử dụng năng lượng cho quang hợp. Trong chất nền của lục lạp
còn có DNA trần, dạng vòng; ribosome; các enzyme và sản phẩm của quá trình quang hợp.
Chức năng cơ bản của lục lạp là hấp thu năng lượng ánh sáng thực hiện quá trình quang
hợp; nhờ đó tế bào của thực vật sản xuất được hydratcacbon từ các chất vô cơ.
Do có vật chất di truyền riêng, lục lạp có khả năng tự tổng hợp protein, sinh sản độc lập;
với sự có mặt của các gene trên DNA, chúng còn có vai trò trong sự di truyền một số tính trạng
của cơ thể thực vật.
c. Thể ribo (Ribosome)
Bào quan có kích thước nhỏ, chỉ được hình thành trong thời gian tế bào thực hiện sự tổng
hợp protein. Thể Ribo thường đính ở mặt ngoài lưới nội chất hạt, mặt ngoài màng ngoài nhân và
một số tự do trong tế bào chất. Cấu trúc của thể Ribo gồm hai tiểu đơn vị khác nhau bởi hằng số
sa lắng (S: Svedberg): Tiểu phần lớn 60 S và tiểu phần nhỏ 40 S; mỗi tiểu phần được cấu tạo từ
rRNA kết hợp với protein. Bình thường hai tiểu phần này tồn tại độc lập, chỉ khi hoạt động chúng
mới kết hợp lại với nhau. Tiểu phần nhỏ có các vị trí liên kết với tRNA (vị trí A và P), với
mRNA và với tiểu phần lớn. Tiểu phần lớn có hoạt tính enzyme xúc tác phản ứng liên kết các
aminoacid với nhau.
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Thể Ribo có vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy di truyền, thực hiện quá trình
tổng hợp protein trong hoạt động của tế bào.

Hình 1.13 Sơ đồ cấu trúc thể Ribo

d. Trung thể.
Bào quan có ở tế bào động vật; gồm một đôi gồm hai trung tử xếp trực giao với nhau và
nằm gần màng nhân (hình 1.14). Mỗi trung tử được cấu tạo bởi 9 nhóm bộ 3 ống siêu vi (ống
rỗng-dài, đường kính 25nm, cấu tạo từ protein turbutin) xếp theo hình tròn. Trong quá trình phân
bào, các trung tử tách ra và đi về hai phía của tế bào; có vai trò như tâm điểm cho việc hình thành
nhân của các tế bào con.
e. Tơ và roi của tế bào
Một số tế bào động vật hoặc thực vật có một hay nhiều sợi nhỏ trông giống như tóc, luôn
chuyển động ở bên ngoài tế bào; các sợi đó được gọi là tơ và roi của tế bào. Thường gặp ở các
động vật đơn bào, giao tử và các tế bào lót bên trong các cơ quan. Chúng là phần kéo dài ra của
màng tế bào, bao lấy nhiều nhóm vi ống nằm trong tế bào chất; trong đó có 9 nhóm kép nằm
thành vòng ở ngoại vi và 2 nhóm đơn nằm ở trung tâm. Mỗi roi hay tiêm mao có một thể gốc ở
đáy, chúng cử động được do các vi ống trượt lên nhau. Sự cử động cần năng lượng ATP cung
cấp. Chức năng chính của tơ và roi là tham gia sự vận động của tế bào.

Hình 1.14 Cấu tạo trung thể
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Hình 1.15 Cấu tạo của roi ở Eukaryota

1.2.3.4 Nhân và Nhiễm sắc thể.
a. Nhân tế bào.
Bào quan có vai trò hết sức quan trong trong đời sống của tế bào. Nhân thường có dạng
hình cầu, dịch nhân với các thành phần trong nó được ngăn cách với tế bào chất bởi màng nhân
(mục 1.2.3.2.d). Trong dịch nhân có nhiễm sắc thể (chromosome), các enzyme tổng hợp DNA và
RNA, các chất hữu cơ và các ion. Trong nhân có một hoặc vài nhân nhỏ (Hạch nhân) không có
màng bao bọc, cấu trúc từ RNA với một ít DNA và protein. Nhân nhỏ sản xuất các tiểu đơn vị
(rRNA), chuyển qua màng nhân ra tế bào chất để tạo ribosome. Chức năng của nhân là kiểm soát,
điều hoà hoạt động của tế bào và mang thông tin di truyền để truyền cho các tế bào con khi phân
bào.
b. Nhiễm sắc thể.
Nhiễm sắc thể (NST) là những cấu trúc nhỏ có độ dài và hình dạng khác nhau ở trong
nhân của tế bào Eukaryote.
Mỗi NST là một phân tử DNA rất dài kết hợp với protein. Các sợi DNA của mỗi NST
cuộn quanh các phân tử protein histon một cách có tổ chức, hình thành nên nhiễm sắc chất của
nhân; các chỗ cuộn của NST (dài 200 cặp bazơ) quanh histon tạo thành các hạt nucleosome. Như
vậy thực chất NST của nhân tế bào là một chuỗi hạt nucleosome. Người ta đã ước tính mỗi phân
tử DNA của mỗi NST người dài khoảng 4 cm; chiều dài của các phân tử đó trong mỗi tế bào vào
khoảng 2 m; và chiều dài của tất cả các phân tử DNA cấu tạo nên NST trong cơ thể mỗi người là
1010km.
Độ dài và hình dạng của NST khác nhau ở các giai đoạn trong chu kỳ tế bào. Trong giai
đoạn tăng sinh, các NST có dạng chuỗi hạt và khó nhận biết. Khi tế bào chuẩn bị phân chia, NST
co xoắn lại (hội tụ) nhờ protein phi histon. Quan sát lúc này thấy NST có chiều dài khoảng 6µm
và rộng khoảng 0,8µm (ngắn hơn độ dài phân tử nó chứa tới 5000 lần!). Mỗi NST khi đó có dạng
sợi kép, gồm hai nhiễm sắc tử (chromatid) giống hệt nhau (cặp NST chị em) đính với nhau ở tâm
động.
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Trong mỗi tế bào cơ thể của một loài có số lượng NST nhất định và đặc trưng cho loài; ví
dụ tế bào cơ thể người có 46 NST, tế bào chuột có 40 NST. Các NST trong tế bào có thể xếp
thành các cặp tương đồng; ở phần lớn động vật có 1 cặp không giống nhau về hình dạng và kích
thước (cặp NST giới tính), mỗi cặp còn lại đều có thành viên giống nhau về hình dạng và kích
thước. Tế bào có các NST ở dạng cặp như vậy gọi là tế bào lưỡng bội, trường hợp tế bào có số
NST bằng một nửa (mỗi cặp có một thành viên) gọi là tế bào đơn bội.

Hình 1.16 Cấu trúc của nhân tế bào (a) và nhiễm sắc thể (b).

1.3 TỔ CHỨC CẤU TẠO CƠ THỂ SINH VẬT ĐA BÀO
Trong quá trình tiến hoá của sự sống, từ các sinh vật đơn bào đã có một bước nhảy vọt về
mức độ tổ chức cấu tạo cơ thể là hình thành các sinh vật đa bào. Đặc điểm cơ bản trong tổ chức
cấu tạo cơ thể của các sinh vật đa bào là có mô (tissue).
Với cấu tạo cơ thể gồm nhiều tế bào; cùng với sự điều chỉnh hoạt động của các tế bào
trong một thể thống nhất, đã có sự phân hoá của các nhóm tế bào về chức phận cũng như về cấu
tạo. Sự phân hoá ban đầu đã dẫn tới sự hình thành các mô, là thành phần tổ chức cơ sở của một
cơ thể sinh vật đa bào. Trong những bước hoàn chỉnh tiếp theo, ở sinh vật đa bào đã hình thành
nên các mức tổ chức cao hơn là các cơ quan và hệ cơ quan.
Trong giới hạn của tài liệu, khi bàn về tổ chức cấu tạo của sinh vật đa bào chúng ta chỉ đề
cập đến bậc tổ chức về mô của chúng. Mô là một tập hợp các tế bào biệt hoá như nhau để thích
ứng với chức năng nhất định. Thông thường mỗi mô có các tế bào cùng kích thước, giống nhau
và ở cùng vị trí. Có những mô trong thành phần của nó ngoài tế bào, còn có các chất khác thường
được gọi là chất gian bào nằm xen vào giữa các tế bào.
Do sự sai khác nhau về tổ chức, cấu tạo và các hoạt động sống; mô ở các thực vật và động
vật khá khác nhau về đặc điểm cấu trúc và chức năng. Dựa vào đặc điểm cấu tạo và chức năng,
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mô của thực vật được phân chia thành bốn loại là mô phân sinh, mô bì, mô dẫn và mô cơ bản; ở
động vật có sáu loại mô là biểu mô, mô liên kết, mô cơ, mô máu, mô thần kinh và mô sinh sản.
1.3.1 Các loại mô ở thực vật.
1.3.1.1 Mô phân sinh.
Là mô được cấu tạo bởi các
tế bào có khả năng phân chia mạnh,
tạo vùng sinh trưởng đầu tiên.
Trong hoạt động của mô phân sinh,
tế bào phân chia sẽ cho một tế bào
mới vẫn có khả năng phân chia và
một tế bào về sau sẽ được phân hoá.
Căn cứ vào nguồn gốc, mô phân
sinh được chia thành hai nhóm
chính là mô phân sinh sơ cấp và mô
phân sinh thứ cấp.
Mô phân sinh sơ cấp (mô
trước phân sinh): Nằm ở tận cùng
của đỉnh chồi và rễ; ở thực vật có
mạch nó bao gồm các tế bào có khả
năng phân chia mạnh tạo nên đỉnh
sinh trưởng của các bộ phận này.
Những tế bào mới được tạo nên ở
phía dưới sẽ tạo nên mô của thân ở
đỉnh ngọn thân và cả ở hai phía của
đỉnh rễ để tạo nên mô rễ và chóp rễ.
Từ mô phân sinh sơ cấp sẽ phát
triển thành biểu bì, vỏ sơ cấp của
thân và rễ, thịt lá và mô dẫn sơ cấp

Hình 1.17 Cấu trúc mô phân sinh

Mô phân sinh thứ cấp được hình thành từ mô phân sinh sơ cấp; mô này thường nằm ở
bên (mô phân sinh bên) và gồm: Tầng phát sinh, vỏ trụ và tầng sinh bần. Từ mô phân sinh thứ
cấp sẽ phát triển thành mô dẫn thứ cấp và chu bì.
Theo vị trí của mô ở trong cơ thể thực vật, mô phân sinh còn được chia thành các loại:
Mô phân sinh ngọn nằm ở đỉnh của ngọn, chồi bên thân và rễ; mô phân sinh lóng nằm ở giữa các
mô phân hoá ở phần gốc của các lóng cây họ Lúa ; mô phân sinh bên nằm bao quanh tầng phát
sinh mạch và tầng sinh bần.
1.3.1.2. Mô bì
Mô bao bọc ở bên ngoài của thực vật; nó che chở bảo vệ cho các mô, cơ quan ở bên trong
cơ thể. Mô bì được phân chia thành hai dạng cấu tạo là mô bì sơ cấp và mô bì thứ cấp.
Mô bì sơ cấp (= Biểu bì). Được hình thành từ mô trước phát sinh vỏ (nguyên bì); cấu tạo
là một tầng tế bào có hình phiến và xếp sát nhau chặt chẽ, vách ngoài thường được phủ bởi một
lớp cuticun (hoặc hoá cutin) là sản phẩm của tế bào. Biểu bì tạo lớp phủ ngoài cùng ở phần chồi
non của cây; bên cạnh đó còn có các tế bào biểu bì chuyên hoá là lông hút, tế bào đóng mở khí
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khổng và tế bào bảo vệ. Biểu bì có chức năng chính là làm giảm sự thoát nước, chống đỡ cơ học
và chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật vào cơ thể thực vật.
Ở những cây một lá mầm sống
lâu năm, không có sinh trưởng thứ cấp;
biểu bì thường được thay thế bởi mô
bần.
Mô bì thứ cấp (= Chu bì). Là
mô bì thứ cấp, hình thành thay thế lớp
biểu bì hoá già, bị bong ra khi thân và
rễ cây có sự sinh trưởng thứ cấp; ngoài
ra nó còn phát triển phủ lên bề mặt
những phần đã rụng đi của cây như lá,
cành gãy. Mô này có ở tất cả các thực
vật hai lá mầm, một số thực vật một lá
mầm; không có ở lá cây.
Cấu tạo gồm các tế bào xếp
thành ba tầng: Tầng bần, tầng sinh bần
và tầng vỏ lục.
Tầng bần (vỏ) gồm các tế bào
nhỏ có vách thấm suberin (một loại
lipid), giữ chức năng bảo vệ; lớp này
thường xuyên bị bong ra và được thay
thế bởi các lớp mới.
Tầng sinh bần là một loại mô
phân sinh, sản sinh các tế bào chu bì
mới. Tầng vỏ lục là một loại mô mềm
sống được hình thành bên trong tầng
sinh bần; trong tế bào của chúng có
Hình 1.18 Cấu trúc mô bì sơ cấp
diệp lục nên có tham gia vào hoạt
động quang hợp của thực vật.
1.3.1.3. Mô dẫn (mô mạch)
Hệ thống các tế bào chuyên hoá để dẫn truyền các chất trong cơ thể thực vật. Hệ thống
gồm hai yếu tố chính là phloem (libe) dẫn truyền các chất hữu cơ và xylem (gỗ) dẫn truyền nước,
muối khoáng. Ngoài ra trong cấu tạo của chúng còn có các tế bào mô mềm, tế bào kèm. Mô dẫn
có 2 loại: Mô dẫn sơ cấp và mô dẫn thứ cấp.
Mô dẫn sơ cấp hình thành từ tầng trước phát sinh và được xắp xếp thành trụ của thân.
phloem sơ cấp nằm ở phía ngoài; gồm yếu tố ống rây, tế bào kèm, tế bào sợi và tế bào mô mềm.
Ống rây là cột các tế bào hình trụ, vách cuối của các tế bào này thủng tạo thành các lỗ
rộng tạo thành phiến rây; nhân của các tế bào này cùng với màng không bào và một số bào quan
bị mất đi trong khi chất nguyên sinh của chúng vẫn sống.
Sợi tế bào chất (chủ yếu là protein) xuyên qua dịch bào, đi vào đĩa rây và nối các phần
của mỗi yếu tố rây với các yếu tố lân cận.
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Tế bào kèm có cấu tạo bình thường và giữ chức năng điều chỉnh hoạt động trao đổi chất
của yếu tố ống rây. Xylem sơ cấp nằm ở phía trong của bó mạch; cấu tạo gồm quản bào, yếu tố
mạch kết hợp với tế bào sợi và mô mềm.
Các tế bào thường hoá lignin
(chủ yếu ở sự dày lên của vách tế
bào) có vai trò quan trọng đối với sự
chống đỡ khi áp suất dịch bào thay
đổi. Quản bào gồm các tế bào nhọn ở
hai đầu, có những lỗ nhỏ để nước qua
tự do. Tế bào của yếu tố mạch thường
ngắn và to hơn so với quản bào; khi
phát triển đầu cuối của chúng bị mất
đi và tạo thành một ống liên tục.
Mô dẫn thứ cấp được hình
thành do sinh trưởng thứ cấp của thực
vật. Trong giai đoạn đầu của sinh
trưởng thứ cấp, một số tế bào trước
phát sinh không phân hoá mà hoạt
động tạo vùng phát sinh bó ở bên
trong các bó mạch (phát triển thành
tầng phát sinh bên). Các tế bào này
tạo các tế bào phloem mới nằm ở phía
ngoài-Phloem thứ cấp- và các tế bào
xylem mới nằm ở phía trong-Xylem
thứ cấp; một số tế bào mô mềm trong
các tia tuỷ nằm giữa các bó mạch
cũng phân chia tạo thành tầng phát
sinh gian bó. Hoạt động của tầng phát
sinh bên tạo cho phloem và xylem thứ
Hình 1.19 Cấu trúc mô dẫn ở thực vật
cấp thành các băng liên tục.
Khi xylem thứ cấp bị ép vào trong thành từng lớp thì phloem thứ cấp bị đẩy ra ngoài; lõi
trong của xylem là gỗ. Tại một số chỗ, các tế bào mô mềm nằm ngang hình thành nên các tia;
nhờ đó các sản phẩm của sự trao đổi chất được đưa vào trong lớp gỗ.
1.3.1.4. Mô cơ bản.
Người ta xếp tất cả những mô còn lại của thực vật vào nhóm chung và gọi là mô cơ bản.
Do vậy chúng có cấu tạo khá đa dạng và thực hiện các chức năng khác nhau trong đời sống thực
vật. Mô cơ bản ở thực vật bao gồm: Mô mềm. mô cứng và mô dày.
a. Mô mềm. Gặp ở mọi bộ phận của cây. Tế bào mô mềm có kích thước lớn, vách mỏng
(thường không có vách thứ cấp) và có khoảng gian bào lớn. Trong tế bào mô mềm có chứa các
chất dinh dưỡng ở dạng hoà tan như đường, các aminoacid; hoặc không hoà tan như tinh bột,
protein, lipid ở dạng giọt hoặc hạt nhỏ; ngoài ra ở một số tế bào còn có các tinh thể muối vô cơ.
Mô lục là mô mềm chứa lục lạp, ở lá cây nó tạo thành tầng tế bào thịt lá. Chức năng của mô mềm
là quang hợp, dự trữ, bài tiết và nâng đỡ.
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b. Mô dày. Mô bao gồm các tế bào có vách dày và không đều; thường nằm ở gần bề mặt
vỏ của thân (phần non) và gân cuống lá. Tế bào thường có lục lạp, có khả năng kéo dài khi cây
phát triển và vẫn giữ được chức năng hoạt động sống. Chức năng của mô dày là bảo vệ và nâng
đỡ cây.
c. Mô cứng. Bao gồm các tế bào
chuyên hoá với chức năng nâng đỡ cho
cơ thể. Tế bào có vách thứ cấp dày, trong
đó lắng đọng lignin (hoá gỗ); nội chất
sống của tế bào mất đi. Các tế bào
thường chết đi khi trưởng thành. Dựa
vào hình thái, có thể chia mô cứng thành
hai loại:
Sợi (sợi gỗ và sợi libe) dạng sợi,
kéo dài theo hướng thẳng đứng giữa các
tế bào khác tham gia trong cấu tạo của
mô dẫn với chức năng chống chịu cơ
học, dẫn truyền các chất.
Thể cứng ( tế bào đá, thể cứng
hình xương, thể cứng hình sao, thể cứng
hình sợi…) dạng phân nhánh-ngắn,
thường nằm trong các tổ chức cứng như
vỏ của hạt, vỏ một số quả và lá.
Hình 1.20 Các loại mô cơ bản ở thực vật
1.3.2 Các loại mô ở động vật
Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo và chức năng; hiện nay mô động vật được phân thành các
loại sau: biểu mô, mô liên kết, mô máu, mô cơ, mô thần kinh và mô sinh sản.
1.3.2.1 Biểu mô
Là loại mô trong đó các tế bào xếp sít nhau, phủ trên bề mặt cơ thể hay mặt trong các
xoang của cơ thể. Mức độ liên kết của các tế bào trong biểu mô nói chung hết sức chặt chẽ. Sự
liên kết của các tế bào có được nhờ sự có mặt của mucopolysaccharide, ion Ca++ ở khoảng gian
bào (khoảng cách giữa hai tế bào, có kích thước 10-15nm); ngoài ra còn có vai trò của một số
hình thái cấu trúc đặc biệt ở tế bào như vòng đính, thể liên kết...
Biểu mô đóng vai trò quan trọng trong đời sống của động vật, nó thực hiện các chức
năng: Bảo vệ các mô ở bên dưới khỏi các tác động cơ học, hoá học, vi sinh vật...của môi trường
bên ngoài; là nơi diễn ra sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường cũng như là nơi tiếp nhận các
kích thích từ ngoài vào cơ thể. Các chất tiết của biểu mô có vai trò quan trọng đối với hoạt động
sống của động vật; ví dụ: Dịch của biểu mô ống tiêu hoá, chất nhày của niêm mạc, hormon tuyến
yên và tuyến giáp trạng...
Do luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp của môi trường, biểu mô luôn luôn được đổi mới - ở
biểu mô xoang miệng cứ 5 phút có 500.000 tế bào bị bong ra và được thay thế bởi các tế bào mới.
Căn cứ vào chức năng, biểu mô được phân thành hai loại lớn: Biểu mô phủ và biểu mô
tuyến.
a. Biểu mô phủ
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Biểu mô phủ là những biểu mô phủ mặt ngoài cơ thể hoặc lót trong các xoang của các cơ
quan như thành miệng, thành ống tiêu hoá, bàng quang, tử cung..Các tế bào biểu mô loại này có
hình dáng đa dạng. Chúng có hình đa giác, dẹt, đa diện, hình khối (vuông hoặc trụ). Căn cứ vào
hình dáng tế bào, có thể phân biệt: biểu mô dẹt, biểu mô vuông và biểu mô trụ.
Các loại biểu mô này nếu
chỉ có một lớp tế bào được gọi là
biểu mô đơn- ví dụ: Biểu mô màng
bụng hay màng phổi chỉ gồm 1 lớp
tế bào dẹt. Trường hợp biểu mô có
từ hai lớp tế bào trở lên được gọi là
biểu mô tầng- Ví dụ: Biểu bì của
các động vật bậc cao (và cả ở
người) gồm nhiều lớp tế bào dẹt
xếp chồng lên nhau.
b. Biểu mô tuyến.
Biểu mô tuyến là những tập
hợp của các tế bào có chức phận tiết
các chất trong hoạt động sống của
động vật. Hầu hết các tuyến của cơ
thể (trừ tuyến trên thận và thuỳ sau
tuyến yên) có nguồn gốc từ biểu
mô.
Các tuyến được phân thành
hai loại: Tuyến ngoại tiết và tuyến
nội tiết, chúng khác nhau ở cách bài
xuất chất tiết của tuyến và vai trò
của các chất tiết đối với đời sống
Hình 1.21 Các loại biểu mô ở động vật
động vật.
Các tế bào biểu mô tuyến thường có hình khối (vuông hoặc trụ). Các tuyến có thể hoạt
động liên tục (phần lớn các tuyến nội tiết) hoặc hoạt động theo chu kì (tuyến nước bọt, tuyến
sữa...).
1.3.2.2 Mô liên kết
Mô liên kết có nguồn gốc từ lá phôi giữa trong quá trình phát triển phôi thai của động vật;
nó có vai trò liên kết các phần của cơ thể lại với nhau và giúp cho sự chống đỡ của cơ thể. Đặc
điểm của mô liên kết là giữa các tế bào của chúng có một lượng lớn chất cơ bản (một loại
Glucoprotein dạng keo). Bản chất và chức năng của mô liên kết phụ thuộc chủ yếu vào tính chất
của chất cơ bản.
Mô liên kết được phân thành 3 loại lớn: Mô liên kết sợi (mô liên kết chính thức), mô sụn
và mô xương (Mô nâng đỡ).
a. Mô liên kết sợi ( Mô liên kết chính thức )
Thành phần cấu tạo gồm các tế bào liên kết, chất cơ bản và mạng lưới sợi.
Các tế bào liên kết gồm nhiều loại, do tế bào của lá phôi giữa biệt hoá tạo thành; các tế
bào này có thể giữ nguyên vị trí hoặc có thể di động được, một số trong chúng có khả năng thực
bào (tế bào võng).
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Chất cơ bản là một gel protein và mucopolysaccharide, có khả năng giữ nước cao; trạng
thái của chất cơ bản thay đổi từ gần rắn tới lỏng tuỳ thuộc vị trí của nó. Chất cơ bản là một trong
những nhân tố đảm bào tính thống nhất của cơ thể động vật do ảnh hưởng của nó đến hoạt động
chuyển hoá nước, sự tạo hình các cơ quan, sự vận chuyển các chất trong cơ thể...

Hình 1.22 Các loại mô liên kết ở động vật

Mạng lưới sợi thường nằm ngay dưới da; sợi có bản chất là colagen là một loại protein
với thành phần chủ yếu là glycine, prolin, hydroxyprolin, một lượng ít alanin, leucine, arginine,
lysine, aspartic acid, glutamic acid. Các sợi gồm sợi tạo keo, sợi võng, sợi trun; chúng phân bố ở
khắp mọi nơi trong cơ thể.
Mô liên kết sợi có vai trò nối da với cơ, giữ cho các tuyến ở đúng vị trí của mình, liên kết
các cơ quan lại với nhau. Thuộc mô này có gân nối cơ với xương, gân thường được bao bởi cân
(màng được hình thành bởi sợi tạo keo). Dây chằng nối các cơ quan – nhất là xương với nhau.
b. Mô sụn
Mô sụn đặc trưng bởi trong cấu trúc có chất gian bào đặc và chắc. Trong mô sụn chất cơ
bản có tính đàn hồi và không chứa mạch máu, thành phần của nó có cartilagein (là hỗn hợp acid
chondroitinsulfuric-chiếm 40% tổng số với các protein). Các tế bào sụn nằm riêng lẻ hay tập hợp
thành từng đám nằm trong các chất cơ bản và các sợi tạo keo nhỏ.
Ở động vật có xương sống, bộ xương trong giai đoạn phôi của chúng là sụn; khi cơ thể
trưởng thành bộ xương sụn được thay thế bởi bộ xương bằng xương (trừ cá sụn). Tuy nhiên
chúng cũng còn tồn tại ở một số bộ phận- ví dụ: Sụn vành tai, sụn mũi và sụn nắp thanh quản.
c. Mô xương
Là loại mô liên kết thích nghi cao nhất với chức năng chống đỡ cơ thể. Các tế bào xương
vẫn sống và tiết ra chất cơ bản trong suốt đời sống của động vật. Chất cơ bản có 70% là chất
khoáng (chủ yếu là canxi và phospho) và 30% là chất hữu cơ (chủ yếu là mucopolysaccharide
liên kết với protein ở dạng hỗn hợp có tên gọi ostein hay osteomucoid). Ngoài ra trong đó còn có
các sợi tạo keo. Sự có mặt của chất khoáng và các chất hữu cơ trong xương làm cho xương vừa
rắn chắc vừa đàn hồi, do vậy nó có độ bền cao và cho phép thực hiện được chức năng chống đỡ.
Trong chất cơ bản có những ống Have với các mạch máu và dây thần kinh ở trong. Các tế bào
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xương nằm tập trung thành hàng xung quanh ống Have và liên hệ với nhau bằng các chồi nguyên
sinh chất.
Trong mô xương có những hốc
gọi là hốc tuỷ, ở đó có chứa những mô
liên kết đặc biệt gọi là tuỷ xương. Có 4
loại tuỷ xương: Tuỷ tạo cốt và tuỷ
huyết màu đỏ, tuỷ mỡ màu vàng và tuỷ
xơ màu xám. Ngoài chức năng chống
đỡ cơ thể và bảo vệ nội quan, xương
còn có vai trò quan trọng trong quá
trình chuyển hoá các chất của cơ thể đặc biệt là quá trình chuyển hoá
calcium. Quá trình này có quan hệ với
quá trình tạo xương hay phân giải
xương, hai quá trình này được tiến hành
nhờ các tế bào đặc biệt được sinh ra từ
Hình 1.23 Cấu trúc mô xương
tuỷ tạo cốt.
1.3.2.3 Mô cơ.
Mô cơ là loại mô được tạo thành bởi những tế bào cơ, đây là những tế bào đặc trưng bởi
đặc tính co rút. Tế bào cơ thường có hình ống hay hình thoi, mỗi tế bào gồm nhiều sợi fibrin có
khả năng co dãn lớn. Mô cơ được phân thành 3 loại: Cơ trơn, cơ vân và cơ tim.

Hình 1.24 Các loại mô ở động vật và cấu trúc của mô cơ

Cơ trơn tham gia cấu tạo thành ống tiêu hoá (dạ dày, ruột), thành của các nội quan khác
(thành mạch máu, mạch bạch huyết) và ở thành cơ thể của một số động vật không xuơng sống
(như Thân mềm). Tế bào cơ trơn có dạng hình thoi dài nhọn đầu và chỉ có một nhân ở giữa.
Cơ tim có ở thành tim. Cơ vân là những mô cơ lớn gắn với xương ở động vật có xương
sống và là cơ cấu tạo nên thành cơ thể ở đa số các động vật không xương sống. Tế bào cơ vân và
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cơ tim có dạng hình ống dài và có nhiều nhân. Trong các cơ vân và cơ tim có sự sắp xếp tuần tự
các vân sáng và tối; chiều rộng của vân sáng có thay đổi khi cơ co.
Chiều dài sợi cơ thay đổi, tế bào cơ trơn có thể dài tới 0,5mm; cơ vân 12cm. Người ta gọi
cơ tim và cơ trơn là cơ co không theo ý muốn còn cơ vân là cơ co theo ý muốn. Ở các động vật
đa bào thấp (Ví dụ: Ruột túi) không có các tế bào cơ riêng biệt; thành cơ thể có tế bào biểu mô
với các chồi gốc có các sợi cơ có khả năng co rút và đựoc gọi là tế bào biểu mô cơ. Ở động vật có
xương sống, một số tế bào có nguồn gốc lá phôi ngoài, được biến đổi và cũng có khả năng co rút;
chúng tạo thành một lớp và cũng được gọi là tế bào biểu mô-cơ. Các tế bào này có ở thành của
tuyến nước bọt, nang tuyến vú, đoạn chế tiết của tuyến mồ hôi.
1.3.2.4 Mô máu và bạch huyết
Trong tổ chức cơ thể của các động
vật có hệ tuần hoàn; có hai loại dịch lưu
thông trong hệ thống mạch mang theo
những tế bào đặc biệt là máu và bạch
huyết. Do đặc điểm cấu tạo tế bào của nó,
nhiều tác giả cho rằng máu thuộc loại mô
liên kết mà chất cơ bản ở thể lỏng. Máu
gồm có phần lỏng (phần vô hình) gọi là
huyết tương và phần hữu hình là huyết cầu
(gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu).
Huyết tương là chất lỏng màu vàng
nhạt, hơi nhớt, tỉ trọng 1,03; có vai trò vận
chuyển các chất khác nhau từ nơi này đến
. khác trong cơ thể. Trong thành phần
nơi
của huyết tương, protein chiểm tỷ lệ 6-8%
đóng vai trò trong việc duy trì áp suất thẩm
thấu thể keo của máu (25 mm Hg).

Hình 1.25 Các loại tế bào của mô máu

Protein máu gồm có albumin, globulin và fibrinogen... chúng có các chức năng khác nhau
trong đời sống tế bào và cơ thể. Trong đó albumin có vai trò là nguyên liệu xây dựng tế bào và
duy trì độ pH; Globulin có 3 loại α, β và γ làm nhiệm vụ vận chuyển các chất khác nhau;
Fibrinogen có vai trò trong quá trình đông máu. Các chất được vận chuyển dưới dạng hoà tan
hoặc gắn với một protein nào đó của huyết tương.
Hồng cầu của động vật có xương sống có chứa hemoglobin là sắc tố có vai trò quan trọng
trong hô hấp. Nó có khả năng kết hợp và giải phóng oxy dễ dàng. Kết hợp với oxy, hemoglobin
tạo thành phức hợp oxyhemoglobin (ở phổi và cơ quan hô hấp). Khi tới mô bào, phức hợp này lại
giải phóng oxy và như vậy oxy được cung cấp cho các tế bào. Ở động vật có vú, hồng cầu có
dạng hình đĩa lõm hai mặt và không có nhân; ở các động vật khác, hồng cầu có hình ovan và có
nhân.
Ở các động vật không xương sống, sắc tố vận chuyển khí nằm trong huyết tương chứ
không phải trong tế bào; do vậy làm cho huyết tương có màu hơi đỏ hoặc xanh.
Bạch cầu là những tế bào hoàn chỉnh, có hình cầu hoặc hình không cố định. Bạch cầu
được phân thành các loại khác nhau dựa vào cấu tạo của nhân và trạng thái của bào tương. Có
năm dạng bạch cầu: Bạch cầu lympho, bạch cầu mono, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa acid,
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bạch cầu ưa kiềm (hai loại đầu là bạch cầu đơn nhân, ba loại sau là bạch cầu đa nhân). Bạch cầu
có khả năng chui qua thành mạch máu (mao mạch) vào mô và tiêu diệt các vi khuẩn có trong đó
bằng cách thực bào; ngoài ra một số bạch cầu còn có khả năng hình thành kháng thể đóng vai trò
trong hoạt động miễn dịch của tế bào và cơ thể.
Tiểu cầu không có cấu trúc tế bào hoàn chỉnh; nó được sinh ra từ một loại tế bào rất lớn
của tuỷ xương (tế bào nhân khổng lồ). Tiểu cầu có vai trò quan trọng đối với sự đông máu.
1.3.2.5 Mô thần kinh
Mô được tạo thành bởi những tế bào chuyên hoá được gọi là các nơron (tế bào thần kinh).
Các nơron có vai trò tiếp nhận, bảo vệ, xử lí và dẫn truyền thông tin.

Hình 1.26 Các loại tế bào thần kinh và cấu trúc của tế bào thần kinh

Nơron gồm có thân tế bào chứa nhân, từ thân có một hay nhiều nhánh mọc ra gọi là sợi
thần kinh; tuỳ thuộc số lượng nhánh (sợi) mà các tế bào thần kinh ở các loài và ở các phần cơ thể
khác nhau dao động từ vài milimet đến hơn 1m.
Trong trường hợp tế bào thần kinh đa cực thì gần như theo quy luật là các sợi nhánh ngắn,
mập dẫn truyền các kích thích từ ngoại biên vào; các sợi trục dài dẫn truyền theo hướng đi ra.
Các sợi thần kinh được phân biệt thành ba loại: Sợi không có myelin, sợi có myelin yếu
và sợi myelin. Trong trường hợp sau, bao myelin bao quanh sợi trục và cứ cách quãng 1-3 mm lại
bị gián đoạn bởi các eo Ranvier. Sợi trục có thể chập lại thành bó lớn tạo nên các dây thần kinh.
Dựa vào chức năng dẫn truyền, các dây thần kinh được phân biệt thành: Các dây thần kinh hướng
tâm (dây cảm giác) dẫn các kích thích từ ngoại biên về trung tâm, các dây li tâm (dây vận động)
dẫn truyền theo hướng ngược lại và các dây pha chứa cả hai loại sợi hướng tâm và ly tâm.
Đầu cuối phân nhánh của các sợi trục có các synapse, là chỗ tiếp xúc để truyền các xung
động tới các tế bào thần kinh kế tiếp hoặc các tế bào khác (ví dụ: tế bào cơ hay tuyến).
Trong synapse của tế bào tiếp nhận, phần màng trước và màng sau synapse nằm đối diện
nhau, được ngăn bởi một khe (khe synapse) rộng 20-25nm. Ở màng trước xinap có các bóng nhỏ
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(ampul) chứa các chất dẫn truyền (chất môi giới) thần kinh và hormon thần kinh, màng sau có
các thụ quan mẫn cảm với chất môi giới dẫn tới sự hình thành xung thần kinh ở màng sau. Các tế
bào thần kinh liên hệ với nhau nhờ các synapse, ở đây xung động chỉ dẫn truyền theo hướng từ
sợi trục của tế bào thần kinh này sang sợi nhánh của tế bào thần kinh khác. Sự liên hệ đó đã tạo
nên hệ thần kinh của động vật.
1.3.2.6 Mô sinh sản
Mô này bao gồm các tế bào có vai trò trong sự sinh sản của động vật. Nó bao gồm tế bào
trứng ở con cái và tế bào tinh trùng ở con đực.

Hình 1.27 Nang trứng ở người (a) và các dạng cấu tạo trứng ở động vật có xương (b)

Tế bào trứng thường có hình cầu hoặc bầu dục, không chuyển động; được sinh ra và phát
triển hoàn chỉnh trong buồng trứng. Trong tế bào chất của trứng ở đa số các động vật, thường
chứa một lượng lớn chất noãn hoàng là chất dinh dưỡng cung cấp cho các giai đoạn phát triển
phôi của động vật sau thụ tinh. Tuỳ thuộc đặc tính sinh học sinh sản của các động vật, ngoài
màng tế bào; trứng có thể được bao bởi vỏ bọc dạng màng hoặc vỏ cứng.

Hình 1.22 Cấu tạo tinh trùng của người
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Tế bào tinh trùng có kích thước nhỏ hơn nhiều so với tế bào trứng, nó có ít tế bào chất và
có đuôi làm nhiệm vụ vận động. Tế bào tinh trùng được sinh ra từ tuyến tinh, cấu tạo điển hình:
Nhân lớn; đỉnh đầu là thể đỉnh, trong chứa enzyme hyaluronidase có vai trò phân giải màng ngoài
của trứng trong quá trình thụ tinh.
Do tế bào trứng và tế bào tinh trùng được sinh ra từ các mô có nguồn gốc lá phôi ngoài
nên nhiều tác giả xếp chúng vào loại biểu mô.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Những đặc trưng cơ bản của thế giới sống
Đặc điểm cấu trúc tế bào của các sinh vật Prokaryote
Đặc điểm cấu trúc và chức năng của màng tế bào (màng sinh chất)
Đặc điểm cấu trúc và chức năng của các cấu trúc thuộc hệ thống màng trong tế bào
Đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan của tế bào.
Đặc điểm cấu trúc và chức năng của Nhân tế bào và nhiễm sắc thể.
Đặc điểm cấu tạo và chức năng của các loại mô ở thực vật.
Đặc điểm cấu tạo và chức năng của các loại mô ở động vật.
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Chương 2

SỰ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA TẾ BÀO
•
•
•
•
•

YÊU CẦU
Nắm được đặc điểm của các quá trình tiếp nhận thông tin của tế bào
Nắm được đặc điểm các quá trình vận chuyển các chất qua màng tế bào
Sự hình thành và sử dụng năng lượng trong hoạt động của tế báo
Những nét chính trong hoạt động hô hấp của tế bào
Những vấn đề cơ bản trong hoạt động quang hợp của tế bào.

2.1 KHÁI NIỆM CHUNG
Trao đổi chất là tập hợp các phản ứng hoá học diễn ra trong cơ thể sống (tế bào), nhằm
đảm bảo cho sự sinh trưởng, sinh sản và các hoạt động sống; nó cũng thể hiện các quá trình trao
đổi của cơ thể với môi trường xung quanh.
Quá trình trao đổi chất là quá trình phân giải và tổng hợp các phân tử có trong thành phần
tế bào, tái tạo và phân huỷ các cấu trúc tế bào - gian bào. Ví dụ: Ở người sau 80 ngày 1/2 protein
của các mô bị thay đổi; gan và huyết thanh sau 10 ngày, cơ: 180 ngày, enzyme ở gan: 2-4 giờ.
Trao đổi năng lượng là sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Năng lượng là khả năng gây ra sự biến đổi vật chất hoặc làm vật chất chuyển động (khả
năng sinh công). Căn cứ vào trạng thái, người ta phân thành thế năng và động năng; trong đó:
Thế năng là khả năng sinh ra công của vật chất (trong trạng thái tĩnh tạm thời); còn Động năng là
năng lượng sinh ra trong chuyển động của vật chất.
Vật chất và năng lượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; sự trao đổi chất và quá trình
chuyển hoá năng lượng không tách rời nhau. Mối quan hệ này được thể hiện trong phương trình
của Einstein:
e = mc2
Với: e là năng lượng; m là khối lượng; c là vận tốc ánh sáng
Trong các hệ thống sinh học, năng lượng tiềm tàng của các liên kết hoá học trong các đại
phân tử hữu cơ đã biến đổi thành năng lượng khác sử dụng cho quá trình tổng hợp chất mới, duy
trì hoạt động, tạo thân nhiệt và sinh công.
Tế bào là hệ thống mở do vậy nó luôn có quá trình trao đổi chất và năng lượng với môi
trường xung quanh (trao đổi ngoài và trao đổi trong).
Quá trình trao đổi vật chất và năng lượng trong hệ sinh vật được thực hiện bởi hai quá
trình Đồng hoá (Anabolism) và Dị hoá (Catabolism ).
Đồng hoá đặc trưng bởi những phản ứng trao đổi chất mà trong đó các phân tử kết hợp tạo
những hợp chất phức tạp (xây dựng nên cấu trúc, chất dự trữ và chất trao đổi phức tạp trong tế
bào). Sự đồng hoá được phân thành hai hình thức: Đồng hoá tự dưỡng đặc trưng bởi sự tổng
hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất vô cơ đơn giản ban đầu (CO2, H2O, NH3 ...) và Đồng
hoá dị dưỡng là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất hữu cơ đơn giản nhận
được trong thức ăn do cơ thể tiêu hoá và hấp thụ. Trong cơ thể sinh vật, đồng hoá là quá trình
thu năng lượng.
Dị hoá là những phản ứng trao đổi chất trong đó diễn ra sự phân nhỏ các phân tử phức tạp
thành các chất đơn giản hơn (sự phân giải các hợp chất hữu cơ) là quá trình thải năng lượng.
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Trong cơ thể sống hai quá trình Đồng hoá và Dị hoá có quan hệ mật thiết với nhau, là hai
mặt của hiện tượng trao đổi chất (kèm trao đổi năng lượng). Cơ chất cho Dị hoá và nguyên
liệu xây dựng cơ thể là sản phẩm của Đồng hoá. Năng lượng cho vận động cũng nhận được từ
quá trình dị hoá. Sản phẩm của Đồng hoá (chất hữu cơ tạo thành) được dị hoá một phần để tạo
năng lượng và tổng hợp chất mới.
Do vậy đây là hai hướng trao đổi xen kẽ, khó tách bạch; chúng lấy những chất ban đầu từ
nguồn dự trữ chung làm vốn cho quá trình trao đổi; có thể thấy rằng quá trình trao đổi chất và
năng lượng chính là quá trình Đồng hoá và Dị hoá của hệ thống sống.

2.2 SỰ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ THÔNG TIN QUA MÀNG
Các hoạt động sống của cơ thể sinh vật đều diễn ra trong tế bào; nguyên liệu và sản phẩm
của các hoạt động này được vận chuyển qua màng tế bào. Mặt khác các hoạt động của tế bào chịu
tác động của các yếu tố của môi trường xung quanh; đặc biệt ở các cơ thể sinh vật đa bào, hoạt
động của tế bào phải phù hợp với các tế bào khác, đảm bảo tính thống nhất của cơ thể. Các thông
tin được tiếp nhận nhờ các thụ quan bề mặt sau đó vào tế bào và điều chỉnh hoạt động của tế bào.
Như vậy màng tế bào thực hiện sự điều chỉnh các quá trình vận chuyển các chất đi vào và đi ra,
đóng vai trò như một rào cản chọn lọc giữa môi trường bên ngoài và bên trong tế bào.
2.2.1 Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.
Quá trình vận chuyển các chất qua màng bao gồm nhiều cơ chế khác nhau; các quá trình
này có thể tuân theo các quy luật vật lý-hoá học đơn thuần hoặc các phương thức phức tạp khác.
Căn cứ vào nhu cầu năng
lượng cho sự vận chuyển, người
ta chia thành hai hình thức chính
là vận chuyển bị động và vận
chuyển chủ động.
Vận chuyển bị động là quá
trình vận chuyển các chất qua
màng không tiêu tốn năng lượng
như các quá trình khuếch tán,
thẩm thấu v.v.
Vận chuyển chủ động là
quá trình vận chuyển chất qua
màng cần sử dụng năng lượng
(vận chuyển tích cực).
Hình 2.1 Các hình thức vận chuyển các chất qua màng

2.2.1.1 Sự khuếch tán đơn giản.
Quá trình vận chuyển các chất tan qua màng tuân theo quy luật chung của sự khuếch tán,
khả năng vận chuyển phụ thuộc tổng gradient giữa hai phía của màng (gradient nồng độ, thẩm
thấu và điện hoá). Tuy nhiên nếu một trong các gradient lớn hơn gradient nồng độ thì quá trình
vận chuyển có thể theo hướng ngược lại. Sự vận chuyển này không đòi hỏi việc sử dụng năng
lượng.
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Là quá trình vận chuyển các chất có kích thước phân tử nhỏ, không tích điện, tan trong
lipid; khả năng vận chuyển chất phụ thuộc gradient nồng độ, động học của chất tan và diện tích
bề mặt khuếch tán. Sự khuếch tán thường tuân theo quy luật Fhich:
dm
dc
= − DS
dt
dx
dc
Ở đây: D là hệ số khuếch tán, S: Diện tích khuếch tán và
là Gradien nồng độ.
dx
Do khó xác định gradient nồng độ của chất; để thuận tiện cho việc tính toán, sau này
người ta thay thế phương trình trên bằng phương trình Colender và Belund:
dm
= PS (C 2 − C1 ) Trong đó: P=Hệ số thấm; (C2-C1)=Nồng độ.
dt
2.2.1.2 Khuếch tán liên hợp (Vận chuyển nhờ chất mang).
Chất được vận chuyển có khả năng kết hợp với một chất ở màng tế bào (chất mang) tạo
chất mới; chất này dễ khuếch tán qua màng.
Sự tạo thành chất mới đã hình thành građien nồng độ của chất mới ở mặt ngoài và mặt
trong của màng dẫn tới việc các chất này được khuếch tán qua màng. Vào mặt trong của màng,
chất mới lại phân ly để giải phóng chất được vận chuyển vào tế bào; chất mang lại được khuếch
tán ra phía ngoài và quá trình lại tiếp tục.
Sơ đồ của quá trình:
A+X

AX

X

A

Màng tế bào

Trong trường hợp chất mang là Protein trên màng tế bào; các protein mang kết hợp với
chất cần vận chuyển nhờ các vị trí có hình thù bổ trợ đặc trưng với chất mà chúng vận chuyển và
chuyển chúng sang phía bên kia của màng. Trong hoạt động chuyên chở các protein mang thay
đổi cấu hình (khi gắn với chất cần vận chuyển) và trở lại hình thù ban đầu (khi đã giải phóng chất
cần vận chuyển). Nhiều chất như glucose, aminoacid được vận chuyển dễ dàng vào trong tế bào
theo gradient nồng độ, không phải tiêu tốn năng lượng là nhờ hoạt động của các protein mang
2.2.1.3 Sự khuếch tán nhanh.
Là sự vận chuyển các phân tử qua màng nhờ các kênh dẫn truyền chuyên hoá hướng sang
phía có nồng độ thấp nhất. Đặc tính này do sự tồn tại một số kênh dẫn truyền (protein) có tính
chọn lọc cao ở màng tế bào; chỉ dẫn truyền các phân tử đặc trưng nhưng theo cả hai chiều.

Hình 2.2 Khuếch tán nhanh nhờ protein màng
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Ví dụ: Kênh dẫn truyền ở màng hồng cầu của động vật có xương sống chuyên dẫn truyền
các ion âm; nó dễ dàng vận chuyển Cl- và HCO3-. Hoạt động của kênh này tuân theo quy luật
khuếch tán.
Trong cấu trúc màng có sự
sắp xếp của các phân tử protein
dạng cầu tạo nên các lỗ nhỏ
xuyên qua tầng lipit kép là các
kênh và hệ thống lỗ protein, có
đường kính 0,8-1nm. Nhờ đó các
chất tan, thường là các ion có thể
đi qua màng xuôi theo gradient.
Kênh có tính đặc hiệu với chất mà
chúng vận chuyển. Có hai loại
.
kênh: Một loại luôn mở, một loại
lúc đóng lúc mở. Loại kênh thứ
hai chỉ mở khi có điều kiện nhất
định (như tín hiệu, biến đổi điện
thế hoặc do nồng độ ion nào đó
trong tế bào tăng vọt…).

Hình 2.3 Các proten tham gia vận chuyển chất qua màng

Những chất tan trong nước như các ion, đường… không có khả năng đi qua màng lipit,
chúng được vận chuyển nhờ các kênh protein. Như vậy, hoạt động của kênh này mặc dầu theo
con đường khuếch tán nhưng thể hiện tính chọn lọc, phụ thuộc vào nhu cầu của tế bào trong hoạt
động sống.
Sự khuếch tán nhanh có các đặc tính cơ bản là tính đặc hiệu, tính bị động (phụ thuộc nồng
độ tương đối của các phân tử dần truyền ở bên trong và bên ngoài) và tính bão hoà.
2.2.1.4 Bơm ion Na-K.
Các tế bào động vật duy
trì sự sai khác nồng độ của các
ion Na+ (bên trong thấp hơn bên
ngoài) và K+ (bên trong cao hơn
bên ngoài) giữa hai phía của
màng tế bào nhờ bơm chủ động
Na+ ra bên ngoài và K+ vào trong
tế bào; theo kênh protein xuyên
qua màng, đó là bơm ion Na-K.
Cơ chế của quá trình này
có thể tóm tắt như sau: Ba phân tử
Na+ liên kết vào đầu cuối bên
trong của protein xuyên màng làm
biến đổi hình thể của phức hệ này.
Phức mới được tạo thành liên kết
với một phân tử ATP, phân giải
nó thành ADP và.giải phóng P.

Hình 2.4 Hoạt động của bơm ion Na+-K+
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Phospho được tạo thành sẽ gắn vào phức, làm thay đổi cấu hình của phức nhờ vậy nó đã
vận chuyển được ba ion Na+ ra ngoài màng; ion được tách ra khỏi phức. Phức chất lại kết hợp
ngay với hai ion K+ ở bên ngoài; khi đó gốc P được giải phóng ra khỏi phức và phức trở về trạng
thái ban đầu; kết quả là hai ion K+ được đưa vào bên trong tế bào. Quá trình lại tiếp tục như vậy
và các ion được vận chuyển ngược gradient nồng độ cùng với sự sử dụng ATP. Khi hoạt động
với cường độ cao nhất, mỗi kênh có khả năng vận chuyển 300 ion Na+ trong một giây. Như vậy
hoạt động của bơm ion Na-K mang tính chất của sự vận chuyển chất theo con đường chủ động,
quá trình thực hiện cần được cung cấp năng lượng và có tính chọn lọc cao khi chỉ vận chuyển các
ion Na+, K+ qua màng.
2.2.1.5 Kênh liên kết.
Trong hoạt động của tế bào, các amino
acid và đường được tích luỹ nhiều bên trong tế
bào nhờ sự vận chuyển ngược gradient nồng độ
từ bên ngoài vào bên trong tế bào; ví dụ tế bào
hồng cầu có thể bơm chủ động glucose từ môi
trường dịch bên ngoài (nồng độ thấp) vào trong
tế bào máu (nồng độ cao). Một số chất được tế
bào hấp thu hoặc bài xuất ngược gradient nồng
độ như đường, aminoacid, nhiều ion (Mg2+,
Ca2+, Cl-... ).
Sự vận chuyển chủ động các chất này
được liên kết với sự vận chuyển đồng thời các
ion Na+ qua bơm ion Na-K. Do các ion Na+
được bơm chủ động ra ngoài nên duy trì nồng
độ cao ở mặt ngoài của màng tế bào; ion này
có khuynh hướng khuếch tán mạnh vào trong

Hình 2.5 Hoạt động của kênh liên kết

tế bào qua kênh liên kết cùng với nó là một phân tử đường hoặc aminoacid. Các phân tử được
kéo theo vào dù ngược với gradient nồng độ. Protein đặc hiệu xuyên màng của kênh liên kết chỉ
hoạt động như một kênh Na+ khi phân tử đường hoặc aminoacid được vận chuyển đồng thời phải
được kết hợp vào bề mặt bên ngoài của protein.
2.2.1.6 Bơm proton.
Bơm này gồm hai kênh protein
chuyên hoá xuyên qua màng; khi hoạt
động nó tạo ra một gradient proton giữa
hai phía của bề mặt màng. Khi proton
khuếch tán trở lại màng qua các kênh
đặc biệt thì sự dẫn truyền chúng sẽ liên
kết với sự tổng hợp ATP ở bên trong tế
bào.
Kênh thứ nhất: Bơm proton
+
(H ) ra khỏi tế bào nhờ sử dụng năng
lượng của phân tử cao năng hoặc lượng

Hình 2.6 Hoạt động của bơm proton

33
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

tử ánh sáng theo con đường chủ động, tạo gradient nồng độ proton giữa hai phía của màng; nồng
độ proton bên ngoài màng tế bào (hoặc bên trong bào quan) cao hơn phía bên kia.
Kênh thứ hai: Sự khuếch tán tạo xu thế dẫn truyền proton trở lại qua màng theo hưóng
đến phía có nồng độ thấp hơn; tuy nhiên do màng sinh chất không thấm proton do vậy chúng chỉ
có thể khuếch tán được thông qua kênh đặc biệt có khả năng kết hợp sự vận chuyển proton với sự
tổng hợp ATP-Sự hoá thấm.
2.2.1.7 Sự thực bào, ẩm bào và xuất bào.
Là các hình thức vận chuyển các chất có kích cỡ lớn qua màng có liên quan đến tính linh
động về cấu trúc của màng sinh chất. Ở đây có sự tách một phần của màng sinh chất để tạo màng
bao khối vật chất được đưa vào tế bào hoặc sự sát nhập của màng bao khối vật chất đưa ra khỏi tế
bào với màng sinh chất.

Hình 2.7 Sự vận chuyển chất qua màng bằng thực bào, ẩm bào và xuất bào

Các vật chất ở bên ngoài tế bào khi tiếp xúc với bề mặt của màng tế bào, phần màng ở đó
dần dần lõm sâu vào sau đó thành dạng túi; miệng túi thu nhỏ dần và cuối cùng tạo thành túi
bóng tách khỏi màng sinh chất. Các chất trong túi được tế bào biến đổi và sử dụng bằng quá trình
tiêu hoá nội bào. Trường hợp vật chất dạng rắn được tế bào thu nhận bằng cách như vậy gọi là sự
thực bào; còn nếu vật chất có dạng lỏng được gọi là sự ẩm bào.
Các chất ở bên trong tế bào thường là sản phẩm của quá trình sinh tổng hợp có kích cỡ
lớn được đưa ra bên ngoài bằng hình thức xuất bào. Các chất đó sau khi được tạo ra được bao bởi
màng sinh chất dưới dạng túi tiết. Các túi tiết di chuyển đến màng sinh chất và gắn vào mặt trong
của màng; ở vùng đó hai màng hòa hợp, các protein di chuyển làm lớp lipid đứt ra làm vỡ túi tiết;
các chất chứa trong túi được giải phóng ra ngoài tế bào. Hình thức này được thể hiện trong hoạt
động của hệ thống lưới nội chất và phức hệ Golgi.
2.2.2 Sự tiếp nhận thông tin qua màng.
Sự tiếp nhận thông tin qua màng là hiện tượng tế bào tiếp nhận các tác động của môi
trường xung quanh mà không kéo theo sự dẫn truyền các chất qua màng tế bào.
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Thông tin được tiếp nhận nhờ hoạt động của nhóm protein màng với vai trò là các thụ
quan bề mặt màng tế bào.
Thụ quan bề mặt là một
protein xuyên màng; đầu bên
ngoài có hình dạng khớp với các
hormone đặc hiệu hoặc các phân
tử tín hiệu khác. Khi các chất đó
gặp thụ quan; sự liên kết xảy ra và
làm biến đổi đầu bên kia của
protein thụ quan; kết quả là làm
thay đổi hoạt động của tế bào. Sự
có mặt của các protein thụ quan
đã giúp cho các tế bào phát hiện
các tín hiệu hoá học và hình thành
những phản ứng thích hợp trong
quá trình sinh trưởng và phát triển
Hình 2.8 Sự tiếp nhận thông tin ở bề mặt màng tế bào.
của cơ thể.
a. Cửa van kênh ion hoá là các
protein màng có dạng như các lỗ ở
màng. Các lỗ đóng hoặc mở nhờ tín
hiệu hoá học
b. Thụ quan enzyme là các protein
xuyên màng, dẫn truyền theo một
chiều, nhận tín hiệu từ dịch ngoại bào.
Vùng xúc tác ở mặt ngoài màng tế bào
khi đó khởi động sự hoạt động của
enzyme bên trong Tế bào.
c. Thụ quan có quan hệ với protein G.
Phân tử tín hiệu được gắn bên ngoài tế
bào và protein G bên trong tế bào.
Protein G sẽ hoạt hoá enzyme hoặc
kênh ion, điều chỉnh sự chuyển của tín
hiệu bên ngoài đến bên trong tế bào.

Hình 2.9 Các cơ chế hoạt động của thụ quan bề mặt màng tế bào

Bên cạnh các protein thụ quan dùng để tiếp nhận thông tin của môi trường xung quanh; tế
bào còn có các chất đóng vai trò là chất nhận diện bề mặt nhằm “báo” cho các tế bào khác tính
chất của nó.
Một số chất nhận diện bề mặt là các protein được đính vào màng sinh chất; hệ thống miễn
dịch đã sử dụng các chất nhận diện như vậy để tự nhận dạng. Tất cả các tế bào của một cá thể đều
có cùng những chất tự nhận diện được gọi là phức hệ protein tương hợp chủ yếu; được sử dụng
như những dấu hiệu đặc biệt của cá thể đó.
Glucolipid bề mặt màng với phần cuối là các hydratcarbon, là chất nhận diện bề mặt giúp
phân biệt tế bào của các mô và các bào quan khác nhau; ví dụ tế bào của các nhóm máu ở động
vật có xương sống.
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2.3 NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG CỦA TÉ BÀO
2.3.1 Năng lượng tự do và năng lượng hoạt hoá
2.3.1.1 Năng lượng tự do
Năng lượng tự do là năng lượng của hệ thống có khả năng sinh ra công trong những điều
kiện đẳng nhiệt; là năng lượng có ích. Trong các tế bào thường có áp suất và thể tích không đổi
thì năng lượng này bằng năng lượng chứa trong các liên kết hoá học của phân tử (nội năng =
entalpy = H) trừ đi tổng nhiệt năng do độ hỗn loạn gây ra tại nhiệt độ đó (T.S=nhiệt độ tuyệt đối
x Entropy).
Như vậy biến thiên năng lượng tự do trong các phản ứng sinh học là:
∆G = ∆H – T. ∆S
Các quá trình diễn ra trong cơ thể sống cũng tương tự các quá trình vật lý, hoá học: Xảy ra
với sự giảm năng lượng tự do. Có thể sử dụng công thức sau để tính biến thiên năng lượng tự do
của phản ứng:
∆G = -RTlnK
R: hằng số khí K: hằng số cân bằng của phản ứng.
T: nhiệt độ tuyệt đối
∆G : năng lượng tự do
∆ G < 0 : Phản ứng toả nhiệt (G sản phẩm < G chất phản ứng)
∆G > 0 : Phản ứng thu nhiệt; chỉ xảy ra khi được bổ sung năng lượng.
Trong hệ thống sống hai quá trình thu nhiệt và toả nhiệt luôn đi kèm nhau sao cho quá
trình thu nhiệt nhân được năng lượng cần thiết từ quá trình toả nhiệt.
Quá trình thu nhiệt chỉ thực hiện với điều kiện: Sự giảm G của quá trình toả nhiệt kèm
theo sự gia tăng G của quá trình thu nhiệt.
Entropy có quan hệ với năng lượng tự do. Entropy biểu thị trạng thái của hệ thống; trong
hệ thống kín ∆S có xu hướng tăng cực đại, còn ∆G tiến tới cực tiểu (trạng thái cân bằng của hệ
thống). Nhiều tác giả cho rằng ∆S = năng lượng vô ích (năng lượng làm chuyển động to) của hệ.
2.3.1.2 Năng lượng hoạt hoá
Để một phản ứng hoá học xảy ra cần phải có sự cung cấp năng lượng; năng lượng cần
thiết đó được gọi là năng lượng hoạt hoá.
Phản ứng xảy ra chính là sự hình thành các liên kết hoá học mới; để các liên kết này được
tạo ra cần phải có sự phân giải các liên kết cũ để lấy năng lượng. Như vậy việc cung cấp năng
lượng để khởi động phản ứng là cần thiết. Mức năng lượng cần đạt tới để phản ứng xảy ra được
gọi là Hàng rào năng lượng.
Ngay cả phản ứng có ∆G<0 (phản ứng toả nhiệt có khả năng xảy ra một cách tự phát)
cũng phải được cung cấp năng lượng để khởi động.
Trong quần thể phân tử, một số có năng lượng cao sẽ tham gia phản ứng tạo sản phẩm, số
có năng lượng thấp không tham gia vào phản ứng. Để tăng tốc độ phản ứng (tốc độ phản ứng phụ
thuộc vào mức năng lượng hoạt hoá) cần phải tăng năng lượng của đa số phân tử để vượt hàng
rào năng lượng. Có hai cách để thực hiện việc đó là: a) Tăng nhiệt độ dẫn tới việc tăng xác suất
va chạm của các phân tử (chuyển động nhiệt của các phân tử), kết quả là làm tăng nội năng của
hệ; và b) Dùng chất xúc tác, là chất có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá; do vậy số phân tử
tham gia phản ứng tăng lên và làm tăng tốc độ của phản ứng.
Trong hệ thống sống, năng lượng tự do được giữ ở trong các liên kết hoá học của các hợp
chất. Có ý nghĩa nhất là ở các liên kết cao năng ( E > 5 kcal / mol )
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Sự chuyển hoá năng lượng trong hệ thống sống liên quan đến quá trình hình thành (Đồng
hoá) cũng như quá trình phân giải các liên kết hoá học (Dị hoá) trong các phản ứng của quá trình
trao đổi.

Hình 2.10 Năng lượng hoạt hoá của phản ứng khi không có xúc tác (a) và có xúc tác (b).

2.3.2 Enzyme
2.3.2.1 Khái niệm
Năng lượng hoạt hoá của một phản ứng có thể bị giảm và phản ứng dễ dàng xảy ra khi có
một lực nào đó tác động đến liên kết hoá học của các chất; chất có vai trò như vậy được gọi là
chất xúc tác.
Như vậy chất xúc tác là chất mà sự có mặt của nó làm giảm năng lương hoạt hoá của phản
ứng; kết quả là làm tăng tốc độ của phản ứng (nó chỉ làm thay đổi tốc độ chứ không gây nên phản
ứng và cũng không làm thay đổi chiều của phản ứng).
Ví dụ: sự phân huỷ hydroxyperoxide (H2O2) → O2 + H2O .
Trong trường hợp không có xúc tác : ∆G = 18 kcal/mol; tốc độ =1
Trong trường hợp có chất xúc tác (Pt): ∆G = 12 Kcal/mol; tốc độ = 10.000
Trong hoạt động của tế bào (cũng như trong cơ thể sống) đa số các phản ứng hoá học xảy
ra với sự xúc tác của enzyme.
Enzyme là chất xúc tác các phản ứng hoá sinh trong cơ thể sống, hầu hết các enzyme có
bản chất là protein, thường có dạng hình cầu và hoà tan trong nước.
Do khả năng có thể làm cho hai cơ chất gắn kết với nhau theo hướng chính xác, hoặc tác
động đến các liên kết đặc biệt của cơ chất nên nó đã làm giảm năng lượng hoạt hoá để tạo liên kết
mới; vì vậy các phản ứng có sự tham gia của enzyme xảy ra với tốc độ rất nhanh.
Ví dụ: Phân huỷ H2O2 có sự tham gia của catalase; ∆G=2Kcal/mol, tốc độ = 106
Tên gọi của enzyme thường có đuôi -ase gắn với tên cơ chất hoặc kiểu phản ứng mà nó
tham gia xúc tác.
Ví dụ: Aminotransferase = vận chuyển nhóm amin từ cơ chất này đến cơ chất khác.
2.3.2.2 Cấu tạo, tính chất và cơ chế hoạt động của enzyme
a. Cấu tạo
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Hầu hết các enzyme là các protein dạng hình cầu; nói chung chúng có cấu tạo đặc trưng
của protein-với các bậc cấu trúc. Tuy nhiên chỉ một phần (một đoạn aminoacid) của enzyme tham
gia liên kết với cơ chất trong hoạt động của chúng; phần đó được gọi là trung tâm xúc tác hoặc
trung tâm hoạt động của enzyme.
Do trình tự sắp xếp và số lượng của các aminoacid ở trung tâm hoạt động rất da dạng nên
đã tạo nên nhiều loại enzyme khác nhau về cấu tạo cũng như về đặc tính hoạt động. Ví như ở vi
khuẩn có tới 1000 loại enzyme.
Phần lớn enzyme không màu, đa số tan trong nước và dung dịch muối (một số có màu
xanh, đỏ, vàng; không tan - nếu liên kết với lipoprotein).
Một số enzyme trong cấu tạo còn có thêm thành phần không phải protein (đồng nhân tố=
cofactor); thành phần này có thể là chất vô cơ (các phụ gia hoặc các ion kim loại như Fe, Cu, Mn,
Ca...) hoặc chất hữu cơ (Coenzyme). Những loại có cấu tạo như vậy gọi là enzyme hai thành
phần (Holoenzyme); trong đó phần enzyme gọi là apoenzyme và phần có nhóm ngoại không phải
protein gọi là coenzyme.
Coenzyme kết hợp với các apoenzyme khác nhau tạo thành các holoenzyme khác nhau,
xúc tác phản ứng các chất khác nhau nhưng cùng chung kiểu phản ứng. Apoenzyme quy định
tính đặc hiệu của enzyme và tăng hoạt tính xúc tác của coenzyme.
Coenzyme.
Nhóm thêm có phân tử lượng thấp khi kết hợp với phần protein tạo nên các enzyme
hoạt động. Chúng có vai trò gây biến đổi enzyme, làm cho enzyme tăng hoạt tính kết quả
làm phản ứng xảy ra nhanh. Mặt khác enzyme đóng vai trò như một đồng cơ chất tham
gia phản ứng được xúc tác.
Ví dụ: Cơ chất Sx tách nhóm x ( amin hoặc hydro ) + C → Cx trở thành đồng cơ
chất cho enzyme khác ( E1 ) để chuyển phần bị tách đến cơ chất khác ( S1 )
Sx + E + C → SxEC → S + E + Cx
Cx + E2 + Sx → Cx E2S2→ C + E2 + S2x
Coenzym cần cho hoạt động của enzyme nhưng liên kết không bền. Một số chất
đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận - truyền điện tử của các phản ứng oxy hoá
khử ở tế bào như: NAD+, NADP+, FAD .... Khi kết hợp với e và H+ chúng chuyển từ dạng
oxy hoá sang dạng dạng khử.
Ví dụ : NAD + → NADH-H+
Một số ở động vật phải nhận từ bên ngoài vào dưới dạng Vitamin. Đa số coenzyme
có nguồn gốc từ vitamin, vitamin là chất tiền thân của coenzyme.
Ví dụ coenzyme TPP (thiamin pyrophosphat) có nguồn gốc từ vitamin B1; NAD+
(Nicotinamit Adenin Dinucleotit) có nguồn gốc từ vitamin PP (B5)…

b. Tính đặc hiệu của enzyme
Tính chất quan trọng của enzyme là tính đặc hiệu. Dựa vào bản chất của nó mà tính đặc
hiệu được chia thành hai loại: Đặc hiệu cơ chất và đặc hiệu phản ứng.
Tính đặc hiệu cơ chất: Mỗi enzyme chỉ xúc tác cho quá trình biến đổi của một hoặc một
số cơ chất tương tự nhau. Tùy mức độ đặc hiệu, tính đặc hiệu cơ chất được phân thành: Đặc hiệu
tuyệt đối, đặc hiệu tương đối và đặc hiệu liên kết.
Đặc hiệu tuyệt đối khi enzyme chỉ xúc tác chuyển hoá cho một cơ chất duy nhất- ví dụ
enzim lactatdehydrogenase chỉ xúc tác chuyển hóa L–lactate); đặc hiệu tương đối là xúc tác
chuyển hoá cho một số cơ chất tương tự nhau-ví dụ phosphatase thủy phân nhiều este khác nhau
của phosphoric acid và đăc hiệu liên kết khi enzyme chỉ tác động lên một kiểu liên kết hóa học
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nhất định mà không phụ thuộc vào cấu tạo phân tử của cơ chất-ví dụ aminopeptidase có thể xác
tác thủy phân được nhiều peptide.
Đặc hiệu phản ứng: Mỗi enzyme chỉ xúc tác cho một phản ứng hay một loại phản ứng
nhất định (kiểu phản ứng); ví dụ phản ứng thuỷ phân, phản ứng oxy hoá-khử…
Cả hai đặc tính này của enzyme đều phụ thuộc vào cấu trúc bậc 1 và cấu hình của enzym
theo gene tương ứng.
c. Cơ chế hoạt động
Thuyết giải thích cơ chế hoạt động của enzyme là thuyết về sự hình thành phức hợp
enzyme-cơ chất (ES). Theo thuyết này: Cơ chất S kết hợp với trung tâm xúc tác của enzym (E)
tạo phức chất ES (phức enzyme-cơ chất). Trong phức ES xảy ra sự biến đổi S (ion hóa, phân cực
hóa và kéo căng liên kết hóa học) làm cho phức ES có năng lượng hoạt hóa thấp hơn nhiều so với
S ban đầu. Phức ES nhanh chóng được phân giải để giải phóng sản phẩm (P) được tạo thành và
enzyme tự do, enzyme lại quay lại tiếp tục làm xúc tác.
Có thể mô tả quá trình đó như sau:
E + S ⇔ ES ⇔ ES* ⇔ EP→ E + P
Có hai mô hình được đưa ra để giải thích cơ chế tác động của enzyme là mô hình chìa
khoá - ổ khoá của Fihser (1894) và mô hình khớp-cảm ứng của Koshland (1958).

Hình 2.11 Cơ chế hoạt động của enzyme

Theo Fihser, khả năng xúc tác của enzyme xảy ra khi phân tử cơ chất phải lắp khít vào
trung tâm hoạt động của enzyme-giống như chìa khoá phải tra đúng ổ khoá. Mỗi enzyme có cấu
hình của trung tâm hoạt động phù hợp với cơ chất do vậy cơ chất được lắp khít vào đó; nếu hình
thể của cơ chất không phù hợp thì không xảy ra sự liên kết và phản ứng không xảy ra.
Theo Kosland, do bản chất của enzyme là protein nên nó có cấu trúc động chứ không bất
động như mô hình của Fihser.
Ông cho rằng khi phân tử cơ chất liên kết được với trung tâm hoạt động của enzyme thì
các nhóm bên aminoacid của enzyme sẽ tương tác hoá học hoặc làm biến dạng liên kết nào đó
của phân tử cơ chất; do vậy năng lượng hoạt hoá bị giảm và liên kết của cơ chất bị phá vỡ. Quá
trình đó đựơc hiểu là khi cơ chất liên kết với enzyme thì phân tử cơ chất sẽ cảm ứng và hiệu
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chỉnh hình thể của enzyme-giống như bàn tay cho vào găng tay cao su. Các enzyme có tính đặc
hiệu trong việc lựa chọn cơ chất do vậy nó chỉ xúc tác cho một hoặc một vài phản ứng tương tự
nhau. Mô hình khớp-cảm ứng hiện nay đang được thừa nhận.

Hình 2.12 Các mô hình giải thích cơ chế tác động của enzyme

2.3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme
Hoạt tính xúc tác của enzyme là khả năng xúc tác cho phản ứng; hoạt tính được thể hiện
bằng tốc độ phản ứng do enzyme xúc tác.
Phản ứng do enzyme xúc tác phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngoài việc chịu những ảnh
hưởng giống như trong các phản ứng hoá lý, nó còn ảnh hưởng thông qua cấu trúc enzyme.
a. Nồng độ enzyme. Trong điều kiện thừa cơ chất: v= k.[E]. Tốc độ phản ứng phụ thuộc
tuyến tính vào nồng độ enzyme.
b. Nồng độ cơ chất. Mô hình Michaelis-Menten (1913) với đặc điểm phản ứng phải tạo
phức trung gian enzyme-cơ chất ( ES )
K3
E+S
ES →
P+E
Tốc độ của phản ứng:

V =

Vm .[S ]
Km + [S ]

Ở đây: Vm= Tốc độ cực đại của phản ứng
k + k3
Km = 2
(Hằng số Michaelis)
k1
Trong trường hợp: [S] << Km thì V = Vm .[S ] . Như vậy khi nồng độ cơ chất thấp, tốc độ
Km

phản ứng phụ thuộc tuyến tính nồng độ cơ chất.
Khi [S]=Km: V = Vm . . Như vậy Km là nồng độ cơ chất, ở đó
2

V =

Vm .
2

và khi [S]>>Km : V =Vm; phản ứng đạt cực đại và không phụ thuộc nồng độ cơ chất.
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c. Các chất kìm hãm. Một số chất có bản chất hoá học khác nhau (ion, phân tử vô cơ, hữu
cơ và cả protein) tác dụng làm giảm hoạt độ của enzyme hoặc làm mất hoạt tính của enzyme.
Dựa vào cơ chế tác dụng, các chất kìm hãm được chia thành chất kìm hãm thuận nghịch và chất
kìm hãm không thuận nghịch. Chất kìm hãm thuận nghịch được phân thành chất kìm hãm cạnh
tranh và kìm hãm không cạnh tranh.
Chất kìm hãm cạnh tranh: là những chất kìm hãm thuận nghịch, có cấu trúc tương tự cơ
chất, tác động làm giảm vận tốc phản ứng.
Ví dụ: Chất kìm hãm cạnh tranh của Sucxinatdehydrogenase là malonic acid (HOOCCH2-COOH) có cấu tạo khá giống sucxinic acid (HOOC-CH2-CH2-COOH) là cơ chất của
enzyme.
Chất kìm hãm không cạnh tranh: chất kìm hãm này kết hợp với enzyme ở vị trí khác
trung tâm hoạt động, làm thay đổi cấu trúc không gian của enzyme không có lợi cho sự kết hợp
của cơ chất với enzyme dẫn tới sự giảm tốc độ của phản ứng.
d. Nhiệt độ.
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến
các phản ứng được đặc trưng bởi hệ
số nhiệt Q10. (Hệ số V của phản ứng ở
nhiệt độ nào đó so với V của phản
ứng ở nhiệt độ <10oC).
k
Q10 = t +10
kt
Các phản ứng có sự tham gia
của enzyme có Q10 = 1 đến 2 (trong
khi các phản ứng hoá học thông
thường hệ số nhiệt có giá trị trong
khoảng 2 đến 3). Do bản chất hoá học
của chúng, ảnh hưởng của nhiệt độ
tới tốc độ phản ứng của enzyme chỉ
trong giới hạn phân tử enzyme không
Hình 2.13 Các hình thức kìm hãm hoạt động enzim
bị biến tính.
Đa số các enzyme có nhiệt độ thích hợp (hoạt tính cao nhất) là 40-500C ; khi nhiệt độ >
0
70 C, enzim bị mất hoạt tính (nhiệt độ giới hạn); còn ở O0C hoạt độ enzyme giảm nhưng nó sẽ
được phục hồi khi đưa về nhiệt độ bình thường.
Nhiệt độ tối thích của một enzyme có thể không cố định; nó phụ thuộc cơ chất, pH và thời
gian phản ứng.
e. pH
pH ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt độ của enzyme vì nó ảnh hưởng tới sự ion hoá cơ chất,
enzyme và độ bền của protein enzyme.
Đa số enzyme bền trong giới hạn pH=5-9; pH thích hợp = 7. Tuy vậy có một số enzyme
có pH tối thích thấp (ví dụ: pepxin pH=1,5-2) hoặc rất cao (subtilizin pH tối thích >10).
Ngoài ra hoạt tính của enzyme còn phụ thuộc vào nhièu yếu tố khác như tia tử ngoại, sóng
siêu âm, tia bức xạ....Trong hệ thống sống, hoạt tính của enzyme còn phụ thuộc vào giai đoạn
phát triển của sinh vật.
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2.3.3 Oxy hoá khử sinh học và Thế oxy hoá khử
2.3.3.1 Ôxy hoá khử sinh học
Phản ứng oxy hoá là phản ứng mà chất tham gia có sự mất điện tử. Chất cho điện tử được
gọi là chất bị oxy hoá; thường đó là các chất có ái lực điện tử thấp.
Phản ứng khử là phản ứng mà chất tham gia có sự nhận điện tử. Chất nhận điện tử được
gọi là chất bị khử; các chất này thường có ái lực điện tử cao.
Thường thường hai phản ứng luôn đi kèm nhau; tạo nên phản ứng oxy hoá- khử.
Ví dụ:
H2 → 2H+ + 2e1/2 O2 + 2 e- → O2⇒ H2 + 1/2 O2 ⇒ 2 H+ + O2- = H2O
Như vậy thực chất phản ứng oxy hoá khử là sự vận chuyển điện tử từ hệ oxy hoá khử này
đến hệ oxy hoá khử khác.
Trong hệ thống sống cũng như hoạt động tế bào, quá trình hô hấp và quang hợp diễn ra
bằng nhiều phản ứng oxy hoá khử kế tiếp nhau; chúng quan hệ với nhau và làm thành sự oxy hoá
khử sinh học.
Trong hệ sinh học, điện tử thường được dẫn truyền cùng với proton; vì vậy các phản ứng
oxy hoá thường kèm theo sự tách H+ của phân tử này và sự khử lại kèm theo sự nhận H+ vào
phân tử khác.
2.3.3.2 Thế Oxy hoá khử
Trong chuỗi các phản ứng oxy hoá khử, các hệ oxy hoá khử có tính ái điện tử cao (các
chất nhận e-) có xu hướng nhận điện tử, hệ có ái điện tử thấp có xu hướng cho điện tử.
Sự chuyển điện tử từ hệ có ái điện tử cao sang hệ có tính ái điện tử thấp là quá trình thu
năng lượng; sự chuyển điện tử theo chiều ngược lại là quá trình tỏa năng lượng.
Ái lực điện tử được đo bằng thế oxy hoá khử và được ký hiệu bằng chữ E. Thế oxy hoá
khử được tính theo phương trình Nernt:
R.T [C o ]
E = Eo +
ln
n.F [C k ]
Ở đây: E0 là thế oxy hoá khử tiêu chuẩn; R= Hằng số khí (1.987cal/mol theo 0C hay 8.314
J/mol theo 0K); T=Nhiệt độ tuyệt đối, n= Số điện tử; F= Hằng số Faraday; C0= Nồng độ chất ôxy
hoá và Ck= Nồng độ chất khử.
Trong trường hợp E <0 : Tính ái điện tử thấp và E>0 : Tính ái điện tử cao.
Thế oxy hoá khử tiêu chuẩn trong các phản ứng sinh học được ký hiệu là E’0; được xác
định ở điều kiện: T0=250C; áp suất=1at; pH=7, nồng độ: 1mol/lit
Thế oxy hoá khử tiêu chuẩn của một số hệ quan trọng trong sinh học có trị số như sau:
E’0 ( H2/ 2 H+ ) = -0,42V ; ( Fe2+/Fe3+ )= +0,77V ; ( O2-/1/2O2 )= +0,81V
Sự truyền điện tử tự phát cùng với quá trình tỏa năng lượng xảy ra theo hướng từ hệ có E’0
<0 đến hệ có E’0>0. Ví dụ : H2/ 2 H+ → O2-/1/2O2 Fe2+/Fe3+ → O2-/1/2O2
Sự chênh E’o giữa hai hệ càng lớn, quá trình xảy ra có năng lượng giải phóng càng cao.
Thế oxy hoá khử có quan hệ với năng lượng tự do của các chất trong phản ứng. Mối liên hệ đó
được xác định bởi biểu thức:
∆G’0 = - ∆E’0.n.F
Trong đó: G: Năng lượng tự do (Jul) ; E’0 : Thế oxy hoá khử (Vol) ; n: Số lượng e- được
chuyển/mol và F: Hằng số Faraday ( 96500 cu/mol )
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2.3.4 Sự vận chuyển điện tử trong hô hấp tế bào
Trong các hoạt động sống của tế bào, hoạt động hô hấp thực chất là một quá trình oxy hoá
sinh học với sự xúc tác của một phức hệ các enzyme; vì vậy được gọi là chuỗi hô hấp. Nói cách
khác, nó là một hệ thống các phản ứng oxy hoá khứ; trong đó hydro được tách ra khỏi các chất
hữu cơ và chuyển đến oxy để tạo thành nước. Như vậy trong hoạt động hô hấp, các chất hữu cơ
đống vai trò là chất cho điện tử (chất khử) còn oxy đóng vai trò là chất nhận điện tử (chất oxy
hoá). Trong quá trình đó có hai hệ thống tham gia: Phần vận chuyển hydro có coenzyme NAD+,
các enzyme FAD và Ubiquinon; phần vận chuyển điện tử có các cytochrom và cytochrome
oxidase. Các đương lượng khử trong phần vận chuyển hydro là các điện tử của hydro. Mỗi phân
tử NAD+, FAD và Ubiquinon vận chuyển hai điện tử; còn hệ thống cytochrom và cytochrome
oxidase vận chuyển một điện tử.
Các tiểu phần của chuỗi hô hấp sắp xếp theo trật tự tăng dần của thế năng oxi hóa khử tạo
thành một chuỗi gọi là chuỗi vận chuyển điện tử phân bố ở màng trong ty thể. Hệ thống này
được xếp theo trình tự từ hệ NADH+H+/NAD+ có điện thế âm nhỏ nhất (-0,32V) đến hệ O2/O2có điện thế dương lớn nhất (+0,81V); do vậy quá trình oxy hoá cơ chất được thực hiện bằng
nhiều phản ứng oxy hoá khử kế tiếp nhau, các thành viên của chuỗi vận chuyển điện tử lần lượt
bị oxy hoá và khử nối tiếp nhau được diễn ra và cuối cùng tạo thành nước.
Trong hoạt động của chuỗi hô hấp, các coenzyme NAD+ (Nicotinamide adenine
dinucleotide), NADP+ (Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), FMN (Flavin
mononucleotide) và FAD (Flavin adenin dinucleotide) có vai trò hết sức quan trọng; chúng có thể
tồn tại dưới hai dạng oxy hoá và dạng khử (khi tiếp nhận hydro). Có thể mô tả con đường vận
chuyển chính của hydro trong chuỗi hô hấp: Từ cơ chất → NAD+(NADP+)→ FAD (FMN) →
Ubiquinon.
Nguyên tử hydro từ
cơ chất được vận chuyển
chuyển qua các giai đoạn
trung gian đến Ubiquinon
(hệ coenzyme Q=CoQ);
nhưng đến hệ thống
cytochrom chỉ còn vận
chuyển điện tử. Điện tử
được vận chuyển qua một
chuỗi bao gồm cytochrom b,
c1, c, cytochrome oxidase và
cuối cùng tới oxy- chất nhận
điện tử cuối cùng thông qua
hệ trung gian flavoprotein
chứa sắt và lưu huỳnh. Khi
đó oxy bị khử thành ion oxy
(O2-) do vậy nó phản ứng
với proton (H+) đã hình
thành từ đầu đến giai đoạn
Ubiquinon để tạo thành
nước; đến đây đã kết thúc
quá trình vận chuyển hydro

Hình 2.14 Sơ đồ hệ vận chuyển điện tử trong hô hấp
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và điện tử của chuỗi hô hấp. Điện tử được vận chuyển qua các thành viên trong chuỗi vận chuyển
điện tử xếp theo thứ tự tăng dần của thế năng oxy hoá khử' từ - 0,32V (NADH+H+/NAD+) đến +
0,81V (O2-/1/2O2). Vì vậy, quá trình vận chuyển điện tử ở đây có kèm giải phóng năng lượng.
Năng lượng giải phóng ra trong quá trình vận chuyển điện tử là: ∆Go’= 218KJ/mol =
52Kcal/mol. Quá trình vận chuyển điện tử liên kết với phản ứng phosphoryl hoá. Năng lượng giải
phóng ra trong các phản ứng oxy hoá đã được dùng cho hình thành vào liên kết P cao năng của
phân tử ATP.
Toàn bộ quá trình tạo được 3 ATP từ ADP (tạo được 3 liên kết cao năng = 21Kcal), như
vậy mặc dù hệ sinh học là hệ hoạt động có hiệu quả cao nhất trong sự chuyển hoá năng lượng
nhưng hiệu suất của quá trình cũng chỉ đạt 40%.
Trong hệ chuyền điện tử, quá trình phosphoryl hoá và oxy hoá liên kết chặt chẽ với nhau;
nhờ đó nó điều khiển tốc độ hình thành, giải phóng năng lượng thích ứng với tốc độ sử dụng năng
lương của tế bào và cơ thể.
Ở tế bào cơ nghỉ: Sự oxy phosphoryl hoá dừng khi tất cả ADP đã chuyển hoá thành ATP
(oxy hoá cũng dừng). Khi co cơ: Các liên kết cao năng phân giải, cung cấp năng lương; P tách
khỏi ATP và ADP được hình thành; khi đó ADP làm chất nhận đã làm cho phản ứng phosphoryl
hoá bắt đầu và phát sinh dòng e đi đến O2. Quá trình dừng khi tất cả ADP chuyển thành ATP.
2.3.5 Sự tổng hợp ATP
2.3.5.1 Khái niệm
Trong quá trình trao đổi chất của hệ thống sống, sự biến đổi của các chất hữu cơ luôn kéo
theo những biến đổi về năng lượng. Trong đó ATP (adenosin triphosphat) được coi là dạng năng
lượng dự trữ, nó tham gia vào hầu hết các phản ứng trao đổi các chất hữu cơ của cơ thể. ATP
đóng vai trò là chất dự trữ năng lượng đồng thời là chất cung cấp năng lượng; ngoài ra nó còn
được xác định là chất gây nên sự biến đổi năng lượng trong hoạt động trao đổi chất của tế bào.
ATP là một mononucleotide gồm
ba thành phần: Bazơ chứa nitơ là Adenin,
đường Ribose và 3 nhóm phosphat nằm
thẳng hàng.
Tuy nhiên chỉ có 2 nhóm phosphat
nằm phía ngoài mới mang liên kết cao
năng, dễ bị thuỷ phân giải phóng năng
lượng. Những nghiên cứu chính xác cho
thấy trong điều kiện tiêu chuẩn, khi thuỷ
phân liên kết phosphat cuối cùng năng
lượng được giải phóng là 7,8 Kcal/mol và
liên kết ở giữa là 9,4 Kcal/mol.
Do khi thuỷ phân nhóm phosphat
tận cùng có sự thay đổi năng lượng tự do
cao ( ∆Go’= -32,7 KJ/mol), mặt khác nhóm
này có thế năng vận chuyển nhóm cao nên
khi ATP đóng vai trò là chất cho Phosphat
trong các phản ứng thuận nghịch thì phản
ứng xảy ra không thải nhiệt tự do.

Hình 2.15 Sơ đồ cấu trúc ATP
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Nhờ những đặc tính như vậy, ATP đã giữ vai trò là chất chế biến và vận chuyển năng
lượng; nó được tạo thành trong quá trình phân giải các chất khác nhau như oxy hoá các chất trong
ty thể, quang hợp và vận chuyển ion ở vi khuẩn. Ngược lại ATP cũng là chất cung cấp năng
lượng cho các quá trình tổng hợp các chất trong cơ thể hoặc cho các hoạt động và duy trì trang
thái của tế bào, cơ thể.
2.3.5.2 Cơ chế tổng hợp ATP
Quá trình tổng hợp ATP trong tế bào luôn được diễn ra trong chu trình có tên chu trình
ATP; có thể tóm tắt bằng mô hình: ATP ⇔ ADP + Pvc ⇔ AMP + Pvc.
Trong quá trình oxy hoá sinh học, H+ được chuyển thành thành phần của nước và năng
lượng tự do được giải phóng khoảng 56,5 Kcal/mol. Năng lượng của quá trình được tích luỹ vào
ATP thông qua phản ứng phosphoryl hoá:
ADP + P + năng lượng → ATP
Do mỗi bước phosphoryl hoá đi kèm với với một phản ứng oxy hoá nên quá trình được
gọi là phosphoryl hoá-oxy hoá. Nếu quá trình đó xảy ra trong quá trình vận chuyển điện tử nhờ
chuỗi hô hấp thì gọi là phosphoryl hoá qua chuỗi hô hấp; còn nếu quá trình liên kết trực tiếp với
sự oxy hoá cơ chất trung gian thì gọi là phosphoryl hoá cơ chất.
Photphoryl hoá cơ chất. Khi oxy hoá các cơ chất trung gian, năng lượng giải phóng được
chuyển sang liên kết của các chất trung gian rồi cuối cùng chuyển vào ATP. Ví dụ oxy hoá αketoglutaric acid, năng lượng giải phóng tích vào liên kết của succinyl-CoA, sau đó lại được tách
ra và tích vào guanosine-5-triphosphat (GTP) và cuối cùng chuyển cho ADP để tạo thành ATP.
α-ketoglutaric + CoASH + NAD+ → Succinyl∼S.CoA + NADH+H+ + CO2
Succinyl∼S.CoA + GDP + P ⇔ Succinyl + CoA∼SH + GTP
GTP + ADP ⇔ ATP + GDP

Hình 2.16 Quá trình tổng hợp ATP ở ty thể (a) .
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Phosphoryl hoá chuỗi hô hấp. Trong quá trình oxy hoá hydro của chuỗi hô hấp, nếu cơ
chất là NADH sẽ tạo thành 2,5 phân tử ATP, còn những cơ chất khác số ATP được tạo thành sẽ
thấp hơn; ví dụ với Succinate tạo thành 2 ATP, còn cytochrom là 1 ATP. Như vậy quá trình
phosphoryl hoá qua chuỗi hô hấp có thể được chia thành ba vùng: Từ NADH đến Ubiquinon; từ
Ubiquinon đến cytochrom c và từ cytochrome oxidase đến oxy (hình 2.14; mục 2.3.4).
Việc kết hợp của quá trình vận chuyển điện tử trong chuỗi hô hấp với các phản ứng
phosphoryl hoá xảy ra ở màng trong của ty thể với đặc trưng năng lượng không bị toả nhiệt tự do
hoàn toàn mà được chuyển vào liên kết hoá học của ATP được giải thích bởi các thuyết Kết hợp
hoá học, Thấm thấu hoá học và Thay đổi cấu hình. Trong khuôn khổ của giáo trình, chúng ta chỉ
bàn đến thuyết thẩm thấu hoá học (còn gọi là thuyết hoá thẩm thấu).
Thuyết thẩm thấu hoá học (hoá
thẩm thấu) do P. Mitchell đề xuất năm
1961 và đã được nhận giải thưởng
Nobel năm 1978. Thuyết này dựa trên
cơ sở tính thấm của proton qua màng ty
thể. Khi điện tử được vận chuyển bằng
chuỗi hô hấp đã tạo thành gradien
proton ở màng trong ty thể; điều đó làm
thay đổi trạng thái và chức năng của
thành phần chuỗi sắp xếp không trình
tự dẫn tới hình thành một vùng vận
chuyển proton ở màng trong ty thể. Hai
proton của cặp hydro tách ra từ cơ chất
được đẩy ra ngoài nhờ bơm proton, các
điện tử được trung tâm Fe-S-Pr tiếp
nhận và vận chuyển trở lại.
Gradien proton xuất hiện làm
lực khởi động tổng hợp ATP. Màng
trong ty thể có hai bơm proton: Một
bơm hình thành gradien proton do nhu
cầu tổng hợp ATP và một bơm là
ATPase tác dụng theo hướng tổng hợp
mà không phải là thuỷ phân ATP. Ba
điểm cơ bản trong thuyết hoá thẩm
thấu: Màng trong ty thể có tính bán
thấm proton; chuỗi hô hấp có vai trò
như một bơm proton và ATP được tổng
Hình 2.17 Hoạt động của chuỗi hô hấp trong quá
hợp nhờ ATP-ase hoạt động không
trình tổng hợp ATP ở Ty thể.
đồng thời một hướng.
Trong quá trình đó cặp hydro từ cơ chất trong chất nền ty thể được chất tiếp nhận định vi
trên màng (như NAD+) chuyển ra phía ngoài; hai proton được thải ra ngoài còn chất nhận bị khử
để nhận hai điện tử quay trở lại. (Ở vùng thứ hai) Điện tử khử chất mang hydro tiếp theo (FMN)
đồng thời nhận hai proton ở chất nền. Sau đó FMNH2 (theo cách trên) đi ra phía ngoài màng và
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thải cặp proton thứ hai ra ngoài, các điện tử đựoc nhận trở lại bằng trung tâm Fe-S-Pr. Ở vùng
oxy hoá khử thứ ba, Ubiquinon khử trung tâm Fe-S-Pr và theo cách trên nhận hai hydro từ chất
nền ty thể và thải hai proton ra ngoài. Đến đây có ba cặp proton được chuyển từ chất nền ty thể ra
ngoài. Bằng cách như vậy đã hình thành gradien proton ở màng trong ty thể. ATP-ase ở màng
trong ty thể vận chuyển các proton theo hướng ngược gradien (xuôi chiều nồng độ) kết hợp với
tổng hợp ATP.
Cứ mỗi ATP được tổng hợp thì trao đổi một cặp proton ở màng theo cơ chế: Nguyên tử
oxy tích điện âm của ADP phản ứng với nguyên tử phosphat của dihydrogenphosphat (H2PO-4),
cạnh tranh với nguyên tử oxy tích hai điện tích âm, do vậy H2O được tạo thành bằng hai proton
từ ngoài vào.
Sau khi tổng hợp xong ATP mới phân ly hai proton từ ATP và thải vào chất nền ty thể.
ADP + H2PO-4 +2H+(ngoài) = ATP + H2O + 2H+(trong)
Trong quá trình oxy hóa, từ 1NADH+H+ tổng hợp được 2,5 ATP, từ 1 FADH2 tổng hợp
được 1,5 ATP.
Đặc trưng của màng sinh chất có khả năng biến đổi năng lượng từ gradien nồng độ thành
năng lượng sinh học của ATP theo cơ chế hoá thấm như trên còn gặp ở màng lục lạp và màng vi
khuẩn. Tuy nhiên năng lượng ban đầu trong tổng hợp ATP ở màng lục lạp từ năng lượng mặt trời
(năng lượng của các lượng tử ánh sáng), còn ở màng vi khuẩn quá trình xảy ra tương tự ở mừng
ty thể nhưng các proton từ ngoài quay trở lại vào trong nhờ dòng anion.
2.4 HÔ HẤP TẾ BÀO
2.4.1 Khái quát
Hô hấp tế bào là quá trình oxy hoá các chất hữu cơ và giải phóng năng lượng được tích
luỹ trong chất đó thành dạng hoá năng của ATP.
Thực chất là quá trình oxy hoá khử sinh học với nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, được xúc
tác bởi các enzyme. Cơ chất bị oxy hoá dần dần đến các sản phẩm đơn giản hơn và cuối cùng là
CO2 và H2O. Năng lượng giải phóng từ quá trình này được tích luỹ trong ATP bằng cơ chế
phosphoryl hóa mức cơ chất và hóa thấm. Cơ chất chủ yếu của sự hô hấp là saccharide mà trước
hết là glucose
Các dạng hô hấp tế bào.
Có hai hình thức hô hấp là: Hiếu khí và kỵ khí ( lên men ).
Hô hấp hiếu khí. Sự oxy hoá các chất dinh dưỡng trong điều kiện có oxy không khí.
Đặc điểm: Cơ chất (glucose) được phân giải hoàn toàn tạo thành các sản phẩm cuối
cùng là CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng.
Hoạt động hô hấp gồm hai quá trình:
1. Sự phân giải dần cơ chất cùng với sự giải phóng Hydro và chuyển nó tới coenzyme
2. Sự oxy hoá dần [ 2H+ ] nhờ chuyển nó tới oxy.
C6H12O6 + 6 H2O → 6 CO2 + 12 [ 2H+]
12 [ 2H+] + 6 O2 → 12 H2O
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O.
∆G’0 = -2870 Kjul/mol. (686Kcal/mol) 1Kcal ≈ 4.2Kjul
Hô hấp kỵ khí (lên men). Sự oxy hoá các chất dinh dưỡng trong điều kiện thiếu oxy.
Đặc điểm: Cơ chất (glucose) được phân giải không hoàn toàn, các sản phẩm cuối của quá
trình còn dự trữ một lượng lớn năng lượng; hiệu quả năng lượng không cao.
Ví dụ : Lên men lactic acid
C6H12O6 → 2CH3CHOHCOOH ∆ G’0 = -200 Kjul/mol (47.6 Kcal).
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Sự lên men có thể lên men hiếu khí, cũng gồm hai quá trình giống hô hấp nhưng cơ chất
không được phân giải hoàn toàn.
Ví dụ : Lên men acetic acid với cơ chất là rượu ethylic
C2H5OH + H2O → CH3COOH + 2 [ 2H+ ]
2 [ 2H+ ] + O2 → H2O
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
∆ G’0 = -455 Kjul/mol (103Kcal)

Hình 2.17 Các bước của quá trình đường phân

2.4.2 Sự đường phân
2.4.2.1 Đặc điểm
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Là quá trình phân giải kèm oxy hoá xảy ra trong chất nền của tế bào chất (cả trong nhân tế
bào) trong điều kiện kị khí, biến đổi glucose thành pyruvate và giải phóng năng lượng ở dạng
ATP. Đây là giai đoạn chung cho cả hai quá trình hô hấp hiếu khí và kị khí trong tế bào
Quá trình đường phân gồm hai giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị (còn gọi là pha đầu tư năng
lượng) và giai đoạn phân giải (còn gọi là pha giải phóng năng lượng).
2.4.2.2 Giai đoạn chuẩn bị
Phân tử Glucose tham gia phản ứng phosphoryl hoá (enzyme phosphoglucokinase làm
xúc tác), nhận một gốc phosphate từ ATP trở thành glucose-6-phosphate. Chất này tiếp tục bị
biến đổi thành fructose-6-phosphate với sự xúc tác của enzyme izomerase. Tiếp sau đó Fructose6-phosphate kết hợp với ATP thứ hai, có enzyme phosphofrutokinase làm xúc tác biến đổi thành
Frutose 1,6 biphosphat; là một chất có cấu trúc phân tử đối xứng, dễ bị phân cắt. Fructose 1,6
diphosphat nhờ enzym aldolase phân ly thành hai phân tử 3 carbon là đồng phân và dễ dàng
chuyển hoá lẫn nhau; một trong chúng là Glyceraldehyde 3 phosphate.
2.4.2.3 Giai đoạn phân giải
Glyceraldehyde 3 phosphate bị oxy hoá trở thành 1,3 biphospho glycerate; ở đây nhờ
enzyme dehydrogenase tách H+ chuyển đến NAD + tạo thành NADH+H+.
Phân tử 1,3-biphospho glycerate có một liên kết cao năng, gốc phosphate cao năng này
được chuyển cho ADP tạo thành ATP trong phản ứng tạo thành 3-phospho glycerate do enzyme
3-phospho glycerate kinase xúc tác. Phản ứng này rất có ý nghĩa vì năng lượng giải phóng trong
quá trình oxi hóa được tích lũy trong phân tử ATP, bảo đảm cung cấp năng lượng cho hoạt động
tế bào trong điều kiện không có oxi. Tiếp đó 3-phospho glycerate thực hiện phản ứng chuyển
nhóm phosphat nội phân tử nhờ xúc tác của enzyme phosphoglycerate mutase để trở thành 2phospho glycerate. Phân tử này được xúc tác bởi enzyme enolase, loại nước tạo thành phospho
enol pyruvate (có chứa liên kết cao năng). Cuối cùng phosphoenolpyruvate chuyển gốc
phosphate cao năng cho ADP tạo thành pyruvate và ATP.
Như vậy sau quá trình đường phân, cứ mỗi phân tử glucose sẽ tạo ra hai phân tử Pyruvate
(pyruvic acid), hai phân tử NADH+H+ và hai phân tử ATP. Các sản phẩm của đường phân thực
hiện chức năng khác nhau trong các điều kiện hoạt động sống của tế bào.
ATP được sử dụng cho việc cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.
NADH+H+ đóng vai trò là chất khử, tham gia vào các phản ứng khử; trong trường hợp tế bào
được cung cấp đủ oxy, NADH+H+ thực hiện việc vận chuyển H+ đến hệ vận chuyển điện tử để
tổng hợp ATP bằng con đường hoá thấm. Pyruvate sẽ được phân giải tiếp theo các con đường
khác nhau: Lên men trong điều kiện thiếu oxy và oxy hoá hoàn toàn trong chu trình Kreb trong
điều kiện được cung cấp đủ oxy.
2.4.3 Các quá trình lên men
2.4.3.1 Đặc điểm
Lên men là quá trình phân giải đường glucose (C6H12O6) trong điều kiện thiếu oxy của tế
bào. Trong đó Pyruvate được hình thành từ quá trình đường phân tiếp tục được biến đổi theo các
con đường khác nhau. Sự biến đổi bị ngừng sau khi các chất nhận trung gian đã chuyển sang
trạng thái khử do thiếu oxy làm chất nhận điện tử cuối cùng.
Sản phẩm của quá trình là các chất hữu cơ còn mang nhiều năng lượng trong các liên kết;
năng lượng được giải phóng từ sự phân giải các chất dưới dạng nhiệt năng.

49
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Nhờ quá trình lên men, trong điều kiện thiếu oxy sự phân giải glucid của tế bào vẫn xảy
ra. Năng lượng giải phóng được tích vào ATP sử dụng cho hoạt động sống và nhiệt lượng để sưởi
ấm tế bào.Có hai hình thức lên men quan trọng là lên men rượu ethylic và lên men lactic acid
(lactate).
2.4.3.2 Lên men rượu ethylic
Trong điều kiện thiếu oxy, Pyruvate
từ quá trình đường phân bị khử Carboxyl
tạo thành Acetaldehyde và tiếp tục bị khử
tạo thành rượu ethylic. Sự khử CO2 của
pyruvate được thực hiện nhờ enzyme
Pyruvate-decarboxylase với Coenzym
thiamin pirophosphate (chứa vitamin B1).
NADH+H+ từ đường phân đóng vai
trò là chất khử; sau khi bị oxy hoá thành
NAD+, NAD+ lại quay về đường phân và bị
khử trở thành NADH+H+; qúa trình tiếp tục
quay vòng.
Trong lên men rượu ethylic phần
lớn năng lượng của chất tham gia còn lại
trong sản phẩm; một phần nhỏ năng lượng
được giải phóng ở dạng nhiệt độ.
Quá trình này diễn ra trong tế bào
nấm men và tế bào thực vật; nếu kéo dài
làm cho các tế bào bị chết).

Hinh 2.18 Quá trình lên men rượu (a) và a.lactic (b)

Quá trình lên men rượu không xảy ra trong tế bào động vật có vú vì ở đó không có sự
hình thành Acetaldehyde tự do.
2.4.3.3 Lên men lactic acid (Lactate)
Trong quá trình lên men lactic acid, pyruvate bị khử H+ trực tiếp và tạo thành lactic acid.
Chất khử là NADH+H+ từ sự đường phân; ở đây chất khử cũng biến đổi giống ở lên men rượu,
NAD+ quay trở lại đường phân và được dùng làm chất nhận H+ từ 3-phospho glyceraldehyde và
bị khử trở thành NADH+H+.
Quá trình xảy ra ở tế bào vi khuẩn lactic và tế bào động vật trong điều kiện oxy không
cung cấp kịp thời cho hoạt động hô hấp tế bào. Ở tế bào cơ động vật, lactic acid được tạo thành
khi thiếu O2; sau đó được chuyển về gan để biến đổi thành pyruvate; nếu O2 được cung cấp kịp
nó sẽ được biến đổi thành pyruvate và tiếp tục phân giải trong hô hấp hiếu khí (chu trình Kreb).
2.4.4 Hô hấp hiếu khí. Chu trình Krebs (Chu trình citric acid)
2.4.4.1 Đặc điểm
Là quá trình phân giải glucose (C6H12O6) trong điều kiện có O2 đủ cung cấp. Trong quá
trình này, glucose phải trải qua các giai đoạn biến đổi của sự đường phân để tạo thành pyruvate;
sau đó bị khử carboxyl tạo thành Acetyl-CoA rồi tham gia vào một chuỗi các phản ứng dạng
vòng làm thành một chu trình-chu trình Krebs (còn được gọi là chu trình citric acid hoặc chu
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trình tricarboxylic acid). Trong quá trình này, cơ chất bị oxy hoá hoàn toàn đến CO2 và H2O và
giải phóng toàn bộ năng lượng.
Chu trình Krebs (theo tên của Krebs, nhà bác học phát hiện ra nó-1937) gồm những phản
ứng biến đổi tiếp tục các sản phẩm từ sự đường phân cùng với sự tham gia của oxy, xảy ra trong
chất nền của ty thể. Có thể chia quá trình này thành hai giai đoạn; đó là giai đoạn oxy hoá
pyruvate (giai đoạn chuẩn bị) và giai đoạn phân giải (oxy hoá acetyl-CoA).
2.4.4.2 Giai đoạn chuẩn bị (giai đoạn oxy hoá Pyruvate).
Pyruvate bị khử nhóm carboxyl đồng thời bị oxy hoá bởi một phức hệ đa enzyme
(pyruvate dehydrogenase)- xảy ra trong màng của ty thể; cặp H+ tách ra được NAD+ nhận tạo
NADH+H+; gốc acetyl chứa 2 carbon kết hợp với Coenzym A tạo Acetyl-CoA có chứa liên kết
cao năng. Như vậy, nguyên tử carbon đầu tiên của pyruvate bị tách dưới dạng CO2 và tạo ra
acetyl-CoA, là sản phẩm quan trọng nhất vì nó sẽ trực tiếp đi vào chu trình.
Phương trình:
CH3COCOOH + NAD+ + HS-CoA → CH3CO~SCoA + CO2 + NADH+H+
2.4.4.3 Giai đoạn phân giải (giai đoạn oxy hoá Acetyl CoA = chu trình Citric acid)
Gốc acetyl của acetyl-CoA bị phân giải hoàn toàn nhờ sự oxy hoá (loại H+), decarboxyl
hoá và hydrat hoá; đầu tiên gốc acetyl kết hợp với oxaloacetate (C4) tạo thành citrat (C6) sau đó
bị khử carboxyl để tái tạo oxaloacetate bằng một loạt phản ứng theo chu trình khép kín;
oxaloacetate lại nhận gốc acetyl mới và quá trình phân giải tiếp tục xảy ra (Krebs -1937).
Quá trình phân giải xảy ra với 9 bước; có thể thấy có 4 giai đoạn chính:
Giai đoạn 1. Acetyl CoA đi vào chu trình, kết hợp với oxaloacetate. Nhóm acetyl được
chuyển cho oxaloacetate tạo thành citrate, đồng thời giải phóng coenzyme A. Sau đó citrate biến
đổi thành dạng đồng phân của nó là isocitrate.
Giai đoạn 2. Isocitrate tham gia các phản ứng oxy hoá, decarboxyl hoá trở thành αketoglutarate. Nguyên tử carbon đầu tiên được tách ra dưới dạng CO2; hai nguyên tử hydro tách
ra và được chuyển cho NAD+ để tạo thành NADH+H+.
Giai đoạn 3. Sự oxy hoá, decarboxyl hoá thứ hai xảy ra với sự tham gia của một phức hệ
đa enzyme; nguyên tử carbon thứ hai được tách ra từ α-ketoglutarate. Phân tử CO2 thứ hai bị tách
ra và NADH+H+ thứ hai hình thành. Với sự tham gia của coenzyme A, sản phẩm của giai đoạn
này là succinyl-coenzym A có chứa liên kết cao năng. Như vậy đến cuối giai đoạn này, cả hai
carbon của gốc acetyl đã được phân giải xong.
Giai đoạn 4. Gồm một loạt các phản ứng oxy hoá; dehydro hoá các hợp chất bốn carbon
từ Succinyl-CoA đến oxaloacetate, chu trình được khép lại. Trong giai đoạn này có hai cặp
nguyên tử hydro được tách ra để tạo thành NADH+H+ thứ ba và một FADH2; ngoài ra năng
lượng từ sự phân giải liên kết cao năng của succinyl-CoA được chuyển cho liên kết cao năng của
GTP và cuối cùng chuyển thành liên kết cao năng của ATP (sự tổng hợp ATP theo con đường
bản thể). Oxaloacetate được tái tạo tiếp tục kết hợp với acetyl-CoA mới, chu trình mới lại tiếp
tục.
Phương trình tổng quát của chu trình:
CH3CO ~ SCoA + 3 H2O → CoA~SH + 2 CO2 + 4(2H+)
Trong phân giải hiếu khí, một phân tử glucose phân giải hoàn toàn sẽ tạo được tổng số: 10
NADH+H+, 2 FADH2 và 4 ATP. Các chất mang hydro sẽ đóng vai trò vận chuyển hydro đến hệ
vận chuyển điện tử ở màng ty thể để tổng hợp ATP; các chất này có giá trị tổng hợp ATP khác
nhau (mục 2.3.5.2). Như vậy tổng số ATP được tạo thành trong phân giải hiếu khí là 32 phân tử.
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Hình 2.19 Các bước của chu trình Krebs

Khi oxy hoá hoàn toàn một phân tử glucose, biến thiên năng lượng tự do là -2870 Kjul
(686 Kcal). Năng lượng cần để tổng hợp mỗi phân tử ATP từ ADP và Pvc cần khoảng 32,7 Kjul;
như vậy nếu toàn bộ năng lượng phân giải một phân tử glucose được dùng cho tổng hợp ATP sẽ
tạo ra được khoảng 83 phân tử ATP. Trong hô hấp hiếu khí, năng lượng được giải phóng chỉ tạo
ra 32 ATP do vậy hiệu suất chuyển hoá chỉ đạt gần 40%; phần còn lại được giải phóng dưới dạng
nhiệt năng.
Có thể thấy năng lượng khi phân giải một phân tử glucose là rất lớn, nếu được giải phóng
một lúc nó giống như một quả bom năng lượng và đốt cháy tế bào. Do vậy ý nghĩa lớn nhất của
chu trình Krebs là thông qua chuỗi phản ứng của chu trình, phân tử glucose bị oxy hoá dần dần
và hoàn toàn đến CO2, H2O; toàn bộ năng lượng được giải phóng từ từ, một phần dưới dạng hoá
năng trong ATP, một phần ở nhiệt năng có vai trò giữ ấm cho tế bào.
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Ngoài ra trong chu trình tạo nhiều coenzyme khử, các coenzyme này ngoài vai trò tạo
ATP còn dùng để khử trong các phản ứng cần thiết của tế bào. Từ ATP có thể tổng hợp GTP,
XTP, UTP là nguồn năng lượng cần cho các quá trình sinh tổng hợp các chất khác nhau trong cơ
thể. Ở các giai đoạn trong chu trình đã tạo nguồn hợp chất cacbon cho các quá trình tổng hợp
khác nhau trong tế bào- Ví dụ: Acetyl CoA tổng hợp axit béo, steroide. . . ; CO2 tổng hợp ure,
tổng hợp mới UMP; một số ketoacid dùng để tổng hợp các aminoacid...
Chính vì vậy có thể cho rằng chu trình Kreb là điểm giao lưu của nhiều con đường phân
giải và tổng hợp các chất; là trung tâm của các quá trình trao đổi chất trong tế bào.
2.5 QUANG HỢP
2.5.1 Khái quát
Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố có
khả năng quang hợp hấp thụ. Thực chất đây là quá trình chuyển hoá năng lượng, từ năng lượng
của ánh sáng mặt trời thành năng lượng chứa trong các liên kết hoá học cùng với biến đổi các
chất vô cơ thành hữu cơ.
Bản chất của quá trình là quá trình khử đi từ chất được oxy hoá tối đa khởi đầu (CO2) đến
sản phẩm được oxy hoá ít hơn (CH2O)n.
Nguồn điện tử dùng để khử là H2O ở cây xanh và khuẩn lam; H2S hoặc NH3 ở vi khuẩn do không có khả năng oxy hoá H2O.
Với các sinh vật tự dưỡng bắt buộc (các tảo) do không có quá trình hô hấp nên quang hợp
là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất cho hoạt động sống của chúng.
Ở thực vật cao, một lượng lớn 2H+ đi vào ty thể và được oxy hoá trong chuỗi hô hấp để
tạo ATP; một phần 2H+ và ATP đi vào thể nền lục lạp để đồng hoá các hợp chất cacbon.
Phương trình của quang hợp:
12H2O → 12 (2H+)+ 6O2 +ATP
+
6CO2 +12H2 + ATP → C6H12O6 + 6H2O
Tổng quát:
6CO2 + 6H2O = 6O2 + C6H12O6
∆ G’0= + 2870Kjul/mol
Trong quá trình này: O2 tự do hình thành do phân ly H2O dưới tác dụng ánh sáng (Phản
ứng quang phân ly); cặp H+ được NADP+ nhận chuyển thành dạng khử NADPH+H+; các chất
hữu cơ khác (aminoacid, acid béo) là sản phẩm phụ của quá trình quang hợp hoặc được tái tạo từ
hydratcarbon.
Các phản ứng của quá trình quang hợp xảy ra ở lục lạp, bao gồm hai giai đoạn còn được
gọi là hai pha; đó là pha sáng và pha tối.
Pha sáng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để phân ly nước; oxy được giải phóng và
nguyên tử hydro được tách ra chuyển đến hệ vận chuyển điện tử trong quang hợp để tạo ATP và
NADPH+H+. Các phản ứng của pha sáng xảy ra trong các túi quang hợp (thylakoid) của lục lạp,
nhờ hoạt động của các sắc tố quang hợp.
Pha tối gồm một chuỗi phản ứng hoá học diễn ra theo chu trình, khử CO2 tạo thành
saccharide. Các phản ứng này diễn ra trong chất nền của lục lạp.
Hai pha này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: Pha sáng cung cấp năng lượng (trong
ATP), các chất khử và điện tử cho các phản ứng khử ở pha tối; pha tối cung cấp cơ chất cho các
phản ứng nhận hydro và tổng hợp ATP của pha sáng.
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Hình 2.20 Sơ đồ chung của quang hợp
Các sắc tố quang hợp
Là các sắc tố hấp thụ ánh sáng cấn thiết cho quang hợp - chúng có thể định vị trong lục
lạp (thực vật) hoặc phân tán trong chất tế bào của sinh vật prokaryote (Khuẩn lam ). Các sắc
tố đó là: Chlorophyll (a,b,c,d ), carotenoid và phycobilin.
Chlorophyll : Cấu trúc dạng vòng phức tạp với C và N liên kết với nhau, trung tâm là
Mg++ ( khác Hem: Fe++) và một đuôi phiton (rượu chuỗi 20 C); cấu trúc đó dễ chuyển e- từ
quỹ đạo p ra quỹ đạo ngoài. Hai dạng a và b có vai trò quan trọng nhất trong hoạt động quang
hợp của thực vật.
Chlorophyll a ( C55H72O5N4Mg) thấy ở tất cả các thực vật xanh, là sắc tố chính vì
năng lượng được nó hấp thụ sử dụng trực tiếp cho các phản ứng sáng (quang
hoá). Có 2 loại có phổ hâp thụ cực đại ở λ =700nm (P700) và λ =680nm (P680).
Chlorophyll b ( C55H70O6N4Mg): Có ở nhiều tảo và thực vật khác nhau, nó hấp thụ
năng lượng ánh sáng nhưng sẽ chuyển cho chlorophyll a ( không trực tiếp tham gia
các phản ứng quang hoá).
Carotenoid: Nhóm sắc tố có màu (caroten - da cam) (xanthophyll - vàng) có phổ
hấp thụ ánh sáng ở trong khoảng bước sóng 446nm-481nm. Vai trò như chlorophyll b.
Phycobilin: Nhóm sắc tố có màu (phycocyanin - xanh; phycoerythrin - đỏ); có phổ hấp
thụ ánh sáng ở trong khoảng 505-612nm; vai trò như chlorophyl b

2.5.2 Sự vận chuyển điện tử trong quang hợp. Các phản ứng quang hoá.
2.5.2.1 Sự vận chuyển điện tử trong quang hợp.
Trong hoạt động quang hợp, năng lượng ánh sáng được sắc tố quang hợp hấp thụ và bắt
đầu một chuỗi các phản ứng hoá học; nước phân ly và giải phóng O2, nguyên tử hydro được chất
mang hydro nhận và chuyển sang pha tối để tiến hành khử CO2 .
Sự hình thành và dẫn truyền điện tử xảy ra trong pha sáng, có liên quan đến việc tạo ra
ATP từ ADP xảy ra song song với các phản ứng chuyền điện tử của hai hệ thống: Hệ thống sắc tố
và hệ thống quang hoá ( I và II ). Quá trình được gọi là quang phostphoryl hoá để phân biệt với
quá trình hô hấp.
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Các phản ứng sáng của quang hợp diễn ra ở màng chứa sắc tố của lục lạp (chloroplast),
hệ thống màng tạo các túi (Thylakoid) với dạng tấm, các tấm xếp chồng nhau tạo thành cột do
vậy làm tăng hiệu quả ánh sáng bên trong túi chứa H2O.

Hình 2.21 Chuỗi vận chuyển điện tử trong quang hợp

Khi quang tử (photon = lượng tử ánh sáng ) tác động đến sắc tố quang hợp, làm chúng
được hoạt hoá và giải phóng điện tử; điện tử từ các sắc tố bị kích thích này chuyển đến các phân
tử diệp lục (chlorophyll) đặc biệt hấp thụ ánh sáng ở bước sóng dài hoạt động như bẫy năng
lượng. Từ bẫy năng lượng, điện tử được chuyển đến các chất nhận điện tử khi đi vào hệ chuyền
điện tử.
Có hai bẫy năng lượng, tên của chúng được đặt theo tên bước sóng mà nó hấp thụ - là P700
và P680, các bẫy này nằm trong hai hệ thống quang hợp (hệ quang hợp I và hệ quang hợp II ) hoạt
động thống nhất.
Sự vận chuyển e- và H+ đi từ hệ oxy hoá khử có E0’ = +0,81V (Hệ O2-/1/2O2 )(H2O= 1 /2
O2 +2H+ +2e-) đến hệ có thế oxy hoá khử E0’=-0,32V (Hệ NADPH+H+/NADP+ )(NADPH+H+ =
NADP+ +2H++2e) là quá trình thu năng lượng.
Như vậy đặc điểm của quang hoá là sự vận chuyển điện tử chống lại gradien thế oxy hoá khử nhờ năng lượng ánh sáng. Thực ra trong quá trình này chuỗi vận chuyển điện tử chỉ có hai
lần phải đi ngược E0 , các giai đoạn khác đều đi xuôi.
2.5.2.2 Các phản ứng quang hoá-Hệ thống quang hoá 1 và 2
Trong màng của túi quang hợp, các sắc tố được xếp cùng với các protein và các thành
phần khác tạo thành 2 phức hệ khác nhau là Hệ thống quang hoá I và hệ thống quang hoá II.
Mỗi hệ thống quang hoá gồm một sắc tố của trung tâm phản ứng (STP) và nhiều sắc tố
thu (anten) (chlorophyll a,b; k; carotenoid).
Hệ quang hoá I: STP là Chlorophyll a1 ( P700) với hai phân tử dễ bị kích thích hơn.
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Hệ quang hoá II: STP là Chlorophyll a2 ( P680 ) và hệ có nhiều chlorophyll b hơn.
Khi bị kích thích, điện tử từ sắc tố chuyển đến chất nhận điện tử, cation sắc tố ( chl+ ) tạo
thành sẽ lấy điện tử từ chất cho với STP dương; các e- chuyển từ mức năng lượng thấp tới mức
năng lượng cao- mỗi lần nhờ năng lượng của một lượng tử ánh sáng (quá trình thu năng lượng), ở
giai đoạn giữa chúng hạ xuống về trạng thái ban đầu (quá trình thải năng lượng)- ở đây tạo ATP.

Hình 2.22 Sự vận chuyển điện tử thẳng (a) và vận chuyển điện tử vòng (b) trong quang hợp

Điện tử đuợc vận chuyển trong các hệ thống quang hoá ở màng túi quang hợp có liên
quan đến quá trình tổng hợp ATP từ ADP nên còn được gọi là quá trình quang phosphoryl hoá;
ATP được tổng hợp theo cơ chế hoá thấm. Sự vận chuyển điện tử trong quang hợp có sự tham gia
của cả hai hệ quang hoá (Vận chuyển điện tử thẳng) hoặc chỉ trong một hệ quang hoá (Vận
chuyển điện tử vòng)
a. Sự vận chuyển điện tử thẳng (quá trình quang phosphoryl hoá không vòng).
Trong quá trình này điện tử được vận chuyển ở ba giai đoạn: Từ nước đến hệ quang hoá
II; từ hệ quang hoá II đến hệ quang hoá I và từ hệ quang hoá I đến NADP+.
Năng lượng ánh sáng được các sắc tố quang hợp thu nhận và chuyển về sắc tố trung tâm
của các hệ quang hoá và làm chúng chuyển sang trạng thái kích thích và làm bật điện tử ra. Ở hệ
quang hoá I (P700), điện tử bật ra từ sắc tố của trung tâm phản ứng được nâng lên mức năng lượng
cao và được chuyển cho chất nhận điện tử đầu tiên của hệ quang hợp I, tiếp đó chuyển tới
Ferredoxin (Fd) (có thế oxy hoá khử rất thấp E0’ = -0,43V) và cuối cùng được chuyển tới NADP+
tạo NADPH +H+.
Ở hệ quang hoá II (P680), điện tử bật ra từ sắc tố của trung tâm phản ứng được nâng lên
mức năng lượng cao và được chuyển cho chất nhận điện tử của hệ quang hợp II (là chất dập tắt Q
của phản ứng quang hoá II). Từ đó điện tử được chuyển qua hàng loạt các chất vận chuyển điện
tử: Plastoquinon – Cytochrom b, f và plastocyanin (Pc). Trong quá trình này nhờ plastoquinon có
khả năng vận chuyển cả điện tử và proton nên đã tạo gradien proton giữa hai phía của màng
thylakoid, ATP được tổng hợp theo cơ chế hoá thấm. Điện tử được chuyển tới P700 và bù cho điện
tử đã mất ở đó.
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Đồng thời ở hệ quang hóa II, tác động của quang tử ánh sáng làm nước bị phân ly giải
phóng oxy và tạo ra proton cùng điện tử. Điện tử này sẽ bù cho điện tử đã mất của sắc tố trung
tâm của hệ quang hóa II. Proton được chuyển đến chất nhận của hệ để tạo ra NADPH+H+.
Như vậy sản phẩm của quá trình là: O2 ; NADPH + H+ và ATP (từ hoạt động của chuỗi
vận chuyển điện tử).
b. Sự vận chuyển điện tử vòng (Qúa trình quang phosphoryl hoá vòng)
Trong hoạt động của hệ quang hóa I, khi điện tử được bật ra từ sắc tố của trung tâm phản
ứng tới chất nhận điện tử đầu tiên của hệ và được chuyển tới Ferredoxin. Từ đây nó có thể quay
trở về P700 qua các chất nhận trung gian là phức hệ cytochrom b6-f và plastocyanin; tạo thành
dòng điện tử vòng trong hệ.
Trong quá trình vận chuyển điện tử, năng lượng giải phóng và phức hệ cytochrom b6-f
dùng năng lượng này để bơm proton vào túi thylakoid, tạo gradien H+ qua màng dẫn tới tổng hợp
ATP theo con đường hóa thấm. Quá trình không gồm quang phân ly nước và không tạo NADPH
+ H+. Là quá trình được sử dụng để tạo thêm ATP.
Có thể biểu thị pha sáng theo 1mol O2 ( CO2 ):
2 H2O + 2NADP+ + nADP → O2 + 2 NADPH+H+ + n ATP
NADPH + H+ và ATP đi vào pha tối để tổng hợp Glucid; sau đó ADP và NADP+ lại quay
về pha sáng, e- vào chuỗi truyền điện tử.
2.5.3 Sự đồng hoá Carbon (pha tối của quang hợp)
Ở thực vật bậc cao có hai con đường đồng hoá carbon (khử CO2) chính được gọi là con
đường C3 (chu trình Calvin-Benson) và con đường C4 (chu trình Hatch-Slack); với đặc điểm đặc
trưng là sản phẩm đầu tiên của các chu trình đó có ba hay bốn nguyên tử carbon. Ngoài ra ở các
thực vật mọng nước như cây xương rồng, dứa sợi...quá trình đồng hóa carbon tạo nên sản phẩm
giống với chu trình C4 nhưng chỉ xảy ra trong một loại mô bào; quá trình đó được đặt tên là chu
trình CAM (Crassulacean acid metabolism).
2.5.3.1 Chu trình C3 hay còn gọi chu trình Calvin-Benson
Ở đa số các thực vật, quá trình đồng hoá carbon được thực hiện theo con đường C3 với
các phản ứng diễn ra theo một vòng (chu trình), sản phẩm đầu tiên của quá trình là một hợp chất
có 3 carbon. Chu trình bao gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (giai đoạn carboxyl hoá): CO2 vào mô đồng hóa của thực vật, kết hợp với
một hợp chất có 5 carbon là Ribulose-1,5-biphosphate (RuDB) để tạo nên hai hợp chất 3 carbon
là phosphoglyceric acid (PGA). Quá trình này có sự xúc tác của enzym ribulosebiphosphat
cacboxylase.
Giai đoạn 2 (giai đoạn khử) : Phosphoglyceric acid (PGA) bị khử đến aldehyde
phosphoglyceric (ALGP) bởi sự tham gia của NADPH+ H+ và ATP; các phản ứng của giai đoạn
này là quá trình nghịch đảo của giai đoạn oxy hoá trong đường phân. Ở cuối giai đoạn này, mỗi
ALGP thứ 6 (mỗi vòng của chu trình có 3 phân tử CO2 tham gia) đi ra khỏi chu trình; hai phân tử
ALGP sẽ tổ hợp lại với nhau để tạo fructose-1,6-biphosphate (đường 6 carbon); từ đó tạo nên các
đường và các polysaccharide khác.
Giai đoạn 3 (giai đoạn tái tạo): Aldehyde phosphoglyceric (ALGP) còn lại tham gia một
loạt các phản ứng cuối cùng tái tạo Ribulose-1,5-biphosphate (RuBP). Quá trình này có sự tham
gia của chất cao năng ATP. Kết thúc giai đoạn này, chu trình đã đươc khép kín và bước vào chu
trình mới.
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Như vậy trong chu trình chất nhận CO2 là RuBP và sản phẩm đầu tiên của chu trình là
APG có 3 carbon nên được gọi là chu trình C3.
Mỗi vòng của chu trình có 3 phân tử CO2 tham gia; cuối giai đoạn khử 1 phân tử ALPG đi
ra khỏi chu trình để hình thành đường 6 carbon (fructose-6-phosphate). Đường này được sử dụng
cho hoạt động hô hấp của thực vật hoặc tạo các polysaccharide.

Hình 2.23 Sơ đồ chu trình C3 (Calvin-Benson)

2.5.3.2 Chu trình C4 (chu trình Hatch-Slack;1960)
Ở hầu hết các thực vật có nguồn gốc nhiệt đới có sự đồng hoá carbon khác với con đường
C3; sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định CO2 ở chúng là hợp chất 4 carbon (dicarboxylic
acid) do vậy quá trình này được gọi là con đường (chu trình) C4.
Ở các thực vật này cấu tạo giải phẫu lá cây của chúng có đặc trưng là các bó mạch dẫn
được bao bọc bởi các tế bào mô mềm lớn, các tế bào này lại được bao bởi các tế bào thịt lá nhỏ
hơn; lục lạp của các tế bào bao bó mạch dẫn hầu như không có các cột túi thylakoid (grana) trong
khi đó lục lạp của tế bào thịt lá lại chứa nhiều các cột túi thylakoid.
Các phản ứng đồng hóa carbon xảy ra ở hai loại tế bào đó: Phản ứng cố định CO2 xảy ra ở
tế bào thịt lá, phản ứng tạo thành polysaccharide xảy ra ở tế bào bao bó mạch dẫn. Quá trình gồm
3 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (giai đoạn Carboxyl hoá): CO2 vào tế bào thịt lá được chuyển hóa thành
HCO3-, chất này kết hợp với hợp chất 3 carbon là phosphoenolpyruvic acid (PEP) tạo thành

58
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

oxaloacetic acid (AOA) có 4 carbon. Oxaloacetic acid là chất không ổn định; nó sẽ được chuyển
hóa thành malic acid hoặc aspartic acid tùy theo các loại cây khác nhau.
Giai đoạn 2 (giai đoạn khử): Oxaloacetic acid được khử bởi NADPH+H+ tạo thành malic
acid (hoặc aspartic acid) là chất ổn định; hợp chất 4 carbon này được khuếch tán vào tế bào bao
quanh bó mạch dẫn.
Như vậy con đường quang hợp C4 thực chất là sự liên hợp của hai quá trình: Chu trình C4
cố định CO2 và chu trình C3 khử CO2 thành polysaccharide. Quá trình cố định CO2 của con
đường C4 có tính hiệu quả cao ngay cả ở nồng độ CO2 rất thấp nhờ khả năng xúc tác cao của
enzyme PEP-carboxylase. Do vậy hiệu suất quang hợp của các thực vật C4 cao hơn nhiều so với
các thực vật C3.

Hình 2.24 Sơ đồ chu trình C4 (Hatch-Slack)

2.5.3.3 Chu trình CAM (Crassulacean acid metabolism)
Một số cây mọng nước như dứa, xương rồng và nhiều cây sống ở vùng sa mạc, bán sa
mạc có hình thức quang hợp gần giống như con đường C4; sản phẩm đầu tiên của quá trình cũng
là hợp chất 4 carbon. Trong điều kiện nắng nóng cao vào ban ngày; để hạn chế sự mất nước, lỗ
khí của chúng đóng vào ban ngày và mở vào đêm.
Do vậy các cây này nhận CO2 vào đêm; PEP nhận CO2 và tạo thành oxaloacetic acid; tiếp
tục biến đổi thành malic acid.
Ban ngày diệp lục được hoạt hóa nhờ ánh sáng, malic acid bị decarboxyl giải phóng CO2
và pyruvic acid. CO2 vào chu trình C3 còn pyruvic acid được biến đổi để tái tạo PEP nhận CO2
vào ban đêm.
Như vậy các phản ứng của quá trình cố định CO2 theo chu trình CAM giống như con
đường C4 nhưng diễn ra trong cùng tế bào và khác nhau về thời gian.
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.

Hình 2.24 So sánh hai con đường C4 và CAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NỘI DUNG ÔN TẬP
Đặc điểm của các quá trình vận chuyển các chất qua màng.
Phân tích quá trình dẫn truyền thông tin qua màng
Giải thích các đặc trưng của năng lượng tự do, năng lượng hoạt hóa, sự oxy hóa khử và
thế oxy hóa khử trong các phản ứng sinh học
Phân tích đặc điểm cấu tạo, phân loại Enzyme; cơ chế tác động và các yếu tố ảnh hưởng
đến hoạt tính của Enzyme
Phân tích sự vận chuyển điện tử trong hô hấp tế bào. Chu trình ATP và sự tổng hợp ATP
trong hô hấp, trong quang hợp ở tế bào.
Đặc điểm của hô hấp tế bào. Các con đường phân giải Glucide (C6H12O6) trong hô hấp
của tế bào
Đặc điểm của quá trình quang hợp ở thực vật. Các con đường vận chuyển điện tử trong
pha sáng của quang hợp
Đặc điểm của quá trình đồng hóa carbon trong các chu trình C3, C4 và CAM.

60
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Chương 3

SỰ PHÂN BÀO VÀ SỰ SINH SẢN CỦA SINH VẬT
YÊU CẦU
• Nắm bắt được đặc điểm chu kỳ tế bào
• Hiểu và nắm bắt đặc điểm của các hình thức phân bào của sinh vật
• Hiểu và nắm được đặc điểm các hình thức sinh sản ở sinh vật
3.1 CHU KỲ TẾ BÀO VÀ SỰ PHÂN BÀO
Tế bào với đặc trưng là đơn vị sống cơ bản, sự phân chia tế bào là quá trình cần thiết đối
với sự tồn tại của mọi cơ thể sống. Trong sự sinh trưởng của các tổ chức cơ thể sinh vật và sinh
sản vô tính; nhờ phân bào nguyên nhiễm các tế bào con được sinh ra giống hệt tế bào mẹ về mặt
di truyền. Sự hình thành các giao tử (tế bào sinh dục) với đặc tính khác nhau về mặt di truyền để
thực hiện quá trình sinh sản hữu tính được thực hiện nhờ phân bào giảm nhiễm.
3.1.1 Chu kỳ tế bào
Toàn bộ quãng thời gian tính từ khi tế bào được sinh ra đến khi phân chia để tạo ra tế bào
mới được gọi là một chu kỳ tế bào. Thời gian của một chu kì tế bào phụ thuộc vào từng loài,
từng loại tế bào và từng giai đoạn phát triển của cơ thể. Ở động vật bậc cao, trong giai đoạn phôi
thai thời gian của chu kỳ tế bào là khoảng 20 – 25 phút, nhưng khi trưởng thành thì thời gian của
chu kỳ tế bào có thể kéo dài vài giờ, thậm chí vài tháng. Còn ở nấm men, thời gian của chu kỳ tế
bào là khoảng hai giờ. Một số loại tế bào chuyên hóa cao, từ khi sinh ra đến khi chết đi không
phân chia có nghĩa là không có chu kì, ví dụ như tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào mạch
rây ở thực vật….
Một chu kỳ tế bào gồm bốn giai
đoạn: M, G1, S và G2.
M (Mitosis) Là giai đoạn phân
chia tế bào, giai đoạn này có thời gian
ngắn nhất, nó tương ứng với 4 kỳ của quá
trình nguyên phân.
G1 (Gap) Giai đoạn này kéo dài từ
sau khi tế bào phân chia đến khi bắt đầu
sự tổng hợp DNA. Trong giai đoạn này
có sự tích luỹ vật chất nội bào.
S (Synthesis) Là giai đoạn tổng
hợp DNA, mỗi phân tử DNA nhân đôi
thành hai phân tử DNA con , mỗi nhiễm
sắc thể nhân đôi tạo thành hai cromatit
giống hệt nhau dính nhau ở tâm động.
G2 Là giai đoạn tiếp nối sau khi
tổng hợp DNA đến khi tế bào bắt đầu
phân chia

Hình 3.1 Chu kỳ tế bào

Thông thường mỗi chu kỳ tế bào được phân thành hai kỳ là kỳ trung gian và kỳ phân bào.
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Kì trung gian gồm các giai đoạn G1, S và G2; trong kỳ này các nhiễm sắc thể tồn tại dưới
dạng thể nhiễm sắc, với cấu trúc dạng sợi mảnh, cấu tạo đặc trưng là các hạt nucleosom. Tại thời
điểm nhất định, chỉ có một lượng nhỏ DNA được giải mã để tổng hợp protein. Cuối giai đoạn G1
có điểm giới hạn, chỉ những tế bào nào qua được điểm này mới có khả năng phân chia. Giai đoạn
S diễn ra sự tổng hợp DNA kết quả là tạo nhiễm sắc thể chứa hai chuỗi DNA giống hệt nhau; sự
nhân đôi trung tử. Giai đoạn G2 tổng hợp histon và protein của thoi phân bào. Kì trung gian
thường chiếm tới 99% độ dài chu kì tế bào (độ dài chu kì tế bào khoảng 16-24 giờ); trong kỳ này
tế bào đã thực hiện các hoạt động sống chủ yếu cũng như thực hiện sự sao chép thông tin di
truyền.
Kỳ phân bào đặc trưng bởi hai quá trình: Phân chia nhân mà thực chất là phân chia vật
chất di truyền và phân chia tế bào chất. Kết quả tạo thành hai tế bào mới mang vật chất di truyền
giống hệt nhau. Kỳ phân bào ở các sinh vật Eukaryote thực chất là sự phân bào nguyên nhiễm
còn gọi là sự nguyên phân. Ngoại trừ nấm, ở các sinh vật quá trình phân bào nguyên nhiễm
thường kết thúc bởi sự phân chia tế bào chất để hình thành nên hai tế bào con.
Ở các sinh vật đa bào, sự phân chia tế bào là cơ sở của sự tăng trưởng bình thường của cơ
thể. Các tế bào của các mô khác nhau có tốc độ phân chia khác nhau. Ví dụ ở động vật có xương
sống: Các tế bào có sự phân bào thường xuyên như tế bào tuỷ xương (tạo máu), tế bào biểu bì, tế
bào sinh dục (tạo giao tử)...; các tế bào không bao giờ phân bào như tế bào não và dây thần kinh;
cũng có những tế bào có sự phân bào tăng đột ngột như da khi bị tổn thương, gan khi bị cắt...
Chu kỳ tế bào được
kiểm soát bởi sự kết hợp của hai
loại protein là cyclin và kinase.
Cyclin là protein được hình
thành và phân huỷ theo chu kỳ
tế bào; kinase có hoạt tính khi
kết hợp với cyclin, khi đó nó có
khả năng phosphoryl hoá hàng
loạt các chất. Sự kết hợp của
cyclin với kinase tạo nên nhân
tố kích thích tăng trưởng (MF);
nhân tố này sẽ khởi động quá
trình sao chép DNA cũng như
quá trình phân bào. Sự tăng
nồng độ cyclin làm tăng hoạt
tính của MF; sau đó bản thân
MF lại kích thích sự phân huỷ
cyclin và làm cho hoạt tính của
MF bị giảm đi (điều hoà theo cơ
Hình 3.2 Hoạt động của Kinase phụ thuộc cyclin trong
chế liên hệ ngược).
chu kỳ tế bào (Từ R. Johnson, 1997)

3.1.2 Phân bào nguyên nhiễm (Sự nguyên phân)-Mitosis.
Quá trình phân bào nguyên nhiễm thường kéo dài trong khoảng 1-2 giờ; được chia thành
bốn kỳ (pha) là: Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối.
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Kì đầu: Thời gian
kéo dài từ 10-15 phút. Từ
cuối pha S, mỗi nhiễm sắc
thể đã có cấu trúc kép với
hai sợi nhiễm sắc nối với
nhau ở tâm động. Vào kỳ
đầu, do hoạt động của histon
I đã làm cho các nhiễm sắc
thể từ từ co xoắn lại, ngắn
và dày lên. Mỗi nhiễm sắc
thể lúc này thấy rõ gồm hai
nhiễm sắc tử (chromatit) gắn
với nhau ở tâm động nằm
trong eo sơ cấp; được gọi là
cặp nhiễm sắc tử chị em.
Mỗi nhiễm sắc thể xích gần
màng nhân, tạo ra một
khoảng không gian rỗng
trong nhân. Hạch nhân giảm
kích thước và biến mất hoàn
toàn; DNA hạch nhân liên
kết với eo thứ cấp của
nhiễm sắc thể.
Lúc này trong tế bào
chất của tế bào thực vật hình
thành hai cực phân bào, còn
ở tế bào động vật thì các
trung tử tách nhau về hai
cực từ hai cực này các ống
Hình 3.3 Phân bào nguyên nhiễm (Sự nguyên phân)
(Từ R. Johnson, 1997)
siêu vi hình thành và tạo
thành các sợi phân bào.
Cuối kì đầu hay tiền kì giữa, màng kép nhân hoàn toàn phân rã và phân tán vào tế bào chất.
Các vùng đính thoi là các trung tâm tổ chức, có vai trò chủ yếu trong sự phân hoá các ống siêu vi.
Các vùng đính thoi tiếp tục phân hoá; chúng biến đổi thành dạng đĩa, rồi thành hình elip có đường
kính 0,5µm, dày 1µm. Vì vậy, chúng trở nên hoạt động và làm cho các ống siêu vi kéo dài với
hướng của chúng nằm thẳng góc với trục của nhiễm sắc thể. Các nhiễm sắc thể sắp xếp thẳng góc
với các ống của sợi phân bào, mỗi vùng đính thoi đối diện với một trong hai cực phân bào. Các
nhiễm sắc thể di chuyển về phía mặt phẳng xích đạo của tế bào. Các ty thể tập trung ở phần giữa
của tế bào.
Kì giữa: Các nhiễm sắc thể được xoắn mạnh nhất, các vùng đính thoi đối diện với hai cực
phân bào. Sợi phân bào được cấu tạo bởi toàn bộ các ống siêu vi, chúng kéo dài dần về trung tâm tế
bào tạo thành thoi phân bào; tâm động tạo thành thể động (kinetochore) nằm ở hai phía của
nhiễm sắc thể và tương tác với thoi phân bào.
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Các nhiễm sắc thể được xếp theo quy tắc sao cho thể động của chúng nằm hướng về hai
cực phân bào.
Kì sau: Kéo dài khoảng 5-8 phút. Các thể động tách nhau, trượt về các cực đối lập của tế
bào nhờ sự co ngắn lại của các thoi phân bào. Hình thành nên hai vùng nhân con giống hệt nhau
về mặt di truyền- mỗi nhân con chứa một nhiễm sắc tử của mỗi nhiễm sắc thể mẹ.
Cuối kì sau, tế bào chất phân chia thành hai phần chứa hai nhân con, nó được bắt đầu do
sự hình thành rãnh phân chia (thể sinh màng) trên màng ngoại chất.
Kì cuối: Kéo dài khoảng 20 phút. Kì cuối được bắt đầu khi sự di chuyển nhiễm sắc thể
dừng lại ở hai cực tế bào và chúng tập trung lại thành khối đặc nhiễm sắc thể. Nhân bắt đầu cấu
tạo lại; màng nhân và hạch nhân hình thành, nhiễm sắc thể dãn xoắn và trở lại trạng thái sợi
mảnh. Sự phân chia tế bào chất thực hiện xong. Kết quả là vật chất di truyền của tế bào mẹ đã
được phân đều và đồng bộ cho hai tế bào con.
Sự phân chia tế bào chất thường bắt đầu ngay từ cuối kì sau hoặc đầu kì cuối của kỳ phân
bào. Ở các tế bào động vật, rãnh phân cắt tại mặt phẳng xích đạo của tế bào bắt đầu hình thành và
thắt sâu dần; kết quả là tế bào được chia thành hai tế bào mới. Ở các tế bào thực vật, phiến phân
cắt (phiến tế bào) hình thành ở trung tâm của tế bào chất và lan rộng ra; cuối cùng cắt tế bào
thành hai tế bào mới.
3.1.3 Phân bào giảm nhiễm (Sự giảm phân)-Meiosis.
Quá trình phân bào mà kết quả là tạo ra hai tế bào mới có số lượng nhiễm sắc thể bằng
một nửa nhưng đủ bộ so với tế bào ban đầu (tế bào 2n → tế bào n); hiện tượng này xảy ra ở tế
bào sinh dục để tạo thành giao tử. Như vậy với việc giao tử chứa một nửa số nhiễm sắc thể của tế
bào mẹ lưỡng bội, khi các giao tử kết hợp với nhau trong thụ tinh thì số lượng nhiễm sắc thể
lưỡng bội lại được khôi phục.
Phân bào giảm nhiễm gồm 2 lần phân chia riêng biệt, nối tiếp nhau gọi là giảm nhiễm I và
giảm nhiễm II. Cả hai lần phân chia đều có thể phân thành bốn kỳ; lần phân chia thứ nhất làm
giảm số lượng nhiễm sắc thể, lần phân chia thứ hai thực chất là nguyên phân. Đặc trưng phân biệt
rõ nhất so với nguyên phân là ở kì đầu của giảm nhiễm I có hai quá trình ảnh hưởng đến kết quả
của sự phân bào là sự tiếp hợp và trao đổi chéo.
Sự tiếp hợp. Sự bắt cặp của hai nhiễm sắc thể tương đồng tạo nên cấu trúc lưỡng trị; các
nhiễm sắc thể này được gắn với nhau dọc theo chiều dài của chúng.
Sự trao đổi chéo. Sau khi các nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp với nhau, các nhiễm sắc
tử đứt ra và nối tại các điểm tương ứng do vậy vật liệu di truyền được trao đổi gữa chúng với
nhau làm xuất hiện các tổ hợp gene mới (ở người có 2-3 bắt chéo được tạo thành trên mỗi cặp
nhiễm sắc thể trong quá trình này). Các tế bào con chứa tổ hợp gene mới được gọi là kiểu tái tổ
hợp; đây là cơ sở cho sự biến đổi tiến hoá của các gene và đa dạng sinh học.
Trong mỗi lần phân bào đều có bốn kì giống như nguyên nhiễm, nhưng thời gian của các
kì này, đặc biệt kì trước của lần giảm nhiễm I, xảy ra rất khác với lần giảm nhiễm II. Kì trung
gian của giảm nhiễm I rất dài để tổng hợp vật liệu cho cả hai lần phân chia trong phân bào giảm
nhiễm.
Kỳ đầu I. Các hiện tượng xảy ra giống với kỳ đầu của nguyên phân.Ở kỳ này, sự kiện
quan trọng nhất và khác với nguyên phân là các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng cùng di
chuyển với nhau do bắt cặp với nhau (sự tiếp hợp) nhờ một cặp protein trục; cấu trúc cặp đôi của
cặp nhiễm sắc thể tương đồng như vậy được gọi là cấu trúc lưỡng trị. Ở đó các nhiễm sắc thể
tương đồng bắt cặp với nhau rất chính xác, đặc hiệu, tạo thành một bó gồm bốn nhiễm sắc thể
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giống nhau và tiếp hợp với nhau. Chúng gồm hai bộ đơn bội, một của bố và một của mẹ và bắt
đầu trao đổi chéo với nhau.

Hình 3.4 So sánh sự phân bào nguyên nhiễm với phân bào giảm nhiễm.(Từ R.Johnson, 1997)

Sau khi tiếp hợp, các nhiễm sắc thể bắt đầu tách nhau và có thể trao đổi cho nhau những
đoạn nhiễm sắc thể tương ứng. quá trình này được gọi là quá trình trao đổi chéo hay hoán vị
gene. Sự tách rời của các nhiễm sắc thể tương đồng không kết thúc hoàn toàn, vẫn còn liên kết
với nhau theo chiều dài của chúng ở một vài đoạn. Kết quả là, một bó bộ bốn có dạng chữ thập,
nếu có một điểm tiếp xúc; có dạng nút, nếu có hai điểm tiếp xúc và nhiều nút nếu có nhiều điểm
tiếp xúc. Chỗ tiếp xúc, liên kết với nhau được gọi là chéo, là biểu hiện về cấu trúc của sự trao đổi
chéo di truyền. Số lượng các chéo và vị trí của chúng, phụ thuộc vào hình dáng và cả về chiều dài
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nhiễm sắc thể. Những nhiễm sắc thể dài, thường có các chéo lớn hơn những nhiễm sắc thể ngắn,
kể cả những nhiễm sắc thể ngắn nhất cũng tạo ra tối thiểu một chéo. Ở một số loài các chéo chủ
yếu nằm gần các mút của nhiễm sắc thể, gọi là những mút chéo.
Trong giai đoạn sợi kép, các nhiễm sắc thể xoắn mạnh, ngắn lại, nhờ vậy, mà chúng có
thể chuyển động được trong tế bào nhỏ bé. Như vậy sự bắt cặp và trao đổi chéo có thể xảy ra ở
một hay đồng thời tại một số vị trí khác nhau trên hai nhiễm sắc tử khác nhau của cặp nhiễm sắc
thể tương đồng. Sự trao đổi chéo đã làm thay đổi cấu trúc di truyền của nhiễm sắc thể, tạo ra các
tổ hợp gene mới là một trong những nguyên nhân tạo nên sự đa dạng gene của quần thể sinh vật.
Kỳ giữa I. Đặc trưng là màng nhân tiêu biến; sự hình thành thoi phân bào kết thúc. Ở kỳ
này, các nhiễm sắc thể kép đóng xoắn cực đại và tập trung thành từng cặp tương đồng (dạng bộ
bốn) trên mặt phẳng xích đạo của tế bào, giữa hai cực của thoi phân bào. Các cặp này cùng đính
với một sợi của thoi phân bào; các tâm động không tách nhau.
Kỳ sau I. Hai nhiễm sắc thể tương đồng tách nhau; mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương
đồng giữ nguyên trạng thái và di chuyển về một cực của tế bào. Sự di chuyển của các nhiễm sắc
thể là hoàn toàn ngẫu nhiên, vì vậy mỗi cực của tế bào sẽ nhận được ngẫu nhiên các nhiễm sắc
thể có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ.
Kỳ cuối 1. Các nhiễm sắc thể kép tập trung ở hai cực của tế bào, hình thành hai nhân mới;
các nhân có số lượng nhiễm sắc thể bằng nhau nhưng kiểu gene không tương tự nhau; số nhiễm
sắc thể bằng một nửa của nhân ban đầu.
Tiếp sau đó là một thời gian rất ngắn gọi là gian kỳ, không xảy ra sao chép vật chất di
truyền. Quá trình giảm nhiễm II xảy ra tiếp theo với bốn kỳ mang đặc điểm giống như các kỳ của
nguyên phân. Kết quả cuối cùng tạo thành bốn tế bào đơn bội mới có kiểu di truyền khác nhau.
Như vậy là từ một tế bào lưỡng bội tham gia vào quá trình phân bào giảm nhiễm, sau giảm nhiễm
I tạo ra hai tế bào đơn bội mang các nhiễm sắc thể kép; mỗi tế bào đó lại phân chia lần nữa trong
giảm nhiễm II tạo thành bốn tế bào đơn bội mang các nhiễm sắc thể đơn.
3.2 SỰ SINH SẢN CỦA SINH VẬT
3.2.1 Các hình thức sinh sản
Để duy trì sự tồn tại của loài, các cơ thể mới luôn được sinh ra; điều đó chính là quá trình
sinh sản của sinh vật. Căn cứ vào đặc điểm đặc trưng của quá trình là có hay không có sự tham
gia của các giao tử, sự sinh sản của sinh vật được phân thành hai hình thức là sinh sản vô tính và
sinh sản hữu tính.
Sinh sản vô tính. Hình thức sinh sản không liên quan đến sự hình thành và tham gia của
các giao tử (các sản phẩm sinh dục); chỉ cần một cơ thể mẹ tham gia vào hoạt động sinh sản, các
thế hệ con sinh ra giống hệt nhau và giống mẹ về mặt di truyền. Hình thức sinh sản này gặp ở vi
khuẩn, sinh vật đơn bào, nấm, nhiều loài thực vật và động vật.
Đối với các sinh vật cơ thể có cấu tạo một tế bào, sinh sản vô tính diễn ra nhờ sự phân đôi
sau mỗi giai đoạn tăng trưởng cùng với sự nhân đôi của nhiễm sắc thể; nhân được phân chia
thành hai phần bằng nhau và chia đều cho mỗi tế bào-cơ thể con.
Đối với các sinh vật cơ thể có cấu tạo đa bào, sinh sản vô tính thực hiện bằng cách tách
một phần cơ thể mẹ để hình thành cơ thể mới. Quá trình này thường được thực hiện theo kiểu
"nảy chồi"; sau khi hình thành, nếu chồi tách khỏi cơ thể mẹ sẽ phát triển thành cá thể mới, nếu
vẫn dính trên cơ thể mẹ sẽ tạo thành dạng tập đoàn. Một số động vật như giun dẹp, sao biển có
hình thức sinh sản vô tính “phân mảnh” với đặc trưng cơ thể mẹ phân thành nhiều phần, mỗi
phần đó sẽ biến đổi trở thành một cơ thể mới.
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Ở thực vật có hoa, hình thức sinh sản vô tính được thực hiện dưới dạng sinh sản dinh
dưỡng. Trong hình thức này, từ những phần dinh dưỡng của cây đã phát triển những mô biệt hoá
về sau tách ra trở thành những cá thể mới. Dạng điển hình của sinh sản dinh dưỡng thấy ở sự phát
triển thân nằm ngang hay thân bò trên đất. Các rễ phụ đính thân bò tại các mấu nơi cây hoàn thiện
đã hình thành-tương tự đối với thân rễ.
Sinh sản hữu tính. Gặp ở hầu hết các loài sinh vật; hình thức này đặc trưng bởi có sự
tham gia của các giao tử trong việc sinh ra các cơ thể mới.
Sinh sản hữu tính điển hình là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái. Các giao tử được
hình thành nhờ phân bào giảm nhiễm nên có số nhiễm sắc thể bằng một nửa số nhiễm sắc thể của
tế bào sinh dưỡng. Sự thụ tinh đã khôi phục lại số nhiễm sắc thể của tế bào; như vậy số nhiễm sắc
thể ở thế hệ sau tương tự như của thế hệ ban đầu; tuy nhiên các cá thể con đều mang một số đặc
điểm của cả bố và mẹ (cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào cơ thể con khác nguồn).
Ở các động vật bậc cao, sinh sản hữu tính có liên quan đến sự thụ tinh trong; để thực hiện
được điều này cơ quan sinh sản của con đực cũng như của con cái phải thực hiện được hai chức
năng: Hình thành tinh trùng, đưa tinh vào cho con cái và tạo thành trứng, tiếp nhận, tạo điều kiện
cho sự kết hợp của tinh trùng với trứng (sự thụ tinh).
Một hình thức đặc biệt của sinh sản hữu tính là sinh sản đơn tính còn được gọi là trinh
sản; đây là hiện tượng sinh sản được thực hiện chỉ do một mình con cái; trong trường hợp này,
con cái sinh trứng không cần thụ tinh vẫn nở ra con con và con con lại sinh sản theo cách như
vậy. Tuy nhiên sau một số thế hệ đơn tính sinh, chúng lại thực hiện hình thức sinh sản hữu tính
điển hình. Sinh sản đơn tính gặp khá phổ biến ở Trùng bánh xe, Giáp xác nhỏ và Hình nhện.
3.2.2 Sinh sản của thực vật hạt kín
3.2.2.1 Hình thành giao tử
Sự hình thành giao tử đực. Quá trình hình thành giao tử đực diễn ra trong bao phấn trong
nụ hoa. Trong quá trình sinh trưởng của bao phấn, bốn miền của mô sinh bào tử hữu thụ được
hình thành; mỗi miền được bao quanh bởi lớp bất thụ chứa mô nuôi dưỡng. Mô sinh bào tử phân
chia nguyên nhiễm nhiều lần tạo ra một miền lớn chứa các tế bào mẹ của tiểu bào tử. Như vậy hạt
phấn thực chất không phải là giao tử đực mà là cấu trúc dùng để đưa giao tử đực (nhân trần) tới
phần cái của hoa, vì vậy nó được gọi là thể giao tử đực.
Mỗi tế bào mẹ của tiểu bào tử phân chia giảm nhiễm tạo nên bốn tiểu bào tử đơn bội; mỗi
tiểu bào tử sẽ phát triển thành một hạt phấn.
Mỗi hạt phấn hình thành một vách cứng bảo vệ là vỏ ngoài và vỏ trong bằng cellulose.
Nhân đơn bội của hạt phấn phân chia tạo thành nhân ống phấn và nhân sinh sản (nhân sinh sản
sau này phân chia để tạo hai giao tử đực).
Sự hình thành giao tử cái. Khi lá noãn phát triển trong hoa thì một u lồi nhỏ (nhân noãn)
lớn lên từ một miền mô-giá noãn. Nhân noãn gồm một nhóm tế bào chưa chuyên hoá giàu chất
dinh dưỡng, phân chia nguyên nhiễm để hình thành một khối hình trứng; khối này lớn lên và
được bao bọc bởi một đôi vỏ noãn có chừa ra một lỗ noãn. Giá noãn được nâng lên bởi cuống
noãn.
Trong quá trình này một tế bào lớn gọi là tế bào mẹ của đại bào tử phân chia giảm nhiễm
trong nhân noãn tạo bốn đại bào tử; ba trong số đó bị phân huỷ đi. Đại bào tử còn lại lớn lên và
nhân của nó phân chia nguyên nhiễm ba lần hình thành tám nhân đơn bội nằm trong túi phôi; một
số nhân được bao bọc trong màng và tế bào chất để tạo nên các tế bào riêng biệt. Ba tế bào nằm ở
phía cuối túi phôi gần lỗ noãn tạo thành bộ máy trứng gồm trứng và hai trợ bào; ba tế bào nằm ở
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phần cuối đối diện túi phôi là các tế bào đối cực; hai nhân nằm sát nhau gần giữa túi phôi dính
kết với nhau và được bao chung bởi màng tạo thành nhân cực (nhân lưỡng bội). Túi phôi trưởng
thành gồm bảy nhân và tương đương với hạt phấn của bộ phận đực.

Hình 3.5 Sự hình thành giao tử ở thực vật hạt kín

Hình 3.6 Sự thụ tinh của thực vật hạt kín

3.2.2.2 Sự thụ phấn.
Là sự vận chuyển hạt phấn từ bao phấn tới núm nhuỵ tiếp nhận. Qúa trình này diễn ra
ngay trong một hoặc hai hoa của cùng một cây gọi là sự tự thụ phấn; quá trình đó nếu xảy ra với
hoa của các cây khác nhau gọi là thụ phấn chéo. Sự thụ phấn chéo có ý nghĩa lớn đối với tiến hóa
của thực vật; do vậy nhiều loài thực vật có những thích nghi làm cho sự thụ phấn đạt hiệu quả
cao hơn.
Thụ phấn nhờ côn trùng: Là một trong những phương pháp hiệu quả nhất của sự vận
chuyển hạt phấn. Sự thích nghi của những hoa này thể hiện ở các đặc điểm: Hoa riêng biệt có
kích thước lớn và có màu sáng; hoa nhỏ tập hợp thành cụm hoa và nhiều màu sắc. Hoa thường có
hương thơm và có mật hoa để dẫn dụ côn trùng. Bề mặt núm nhuỵ thường tiết nhiều chất dính;
hạt phấn lớn-có vách dày và có gai để hạt phấn dễ dính vào côn trùng thụ phấn.
Thụ phấn nhờ gió. Cấu tạo hoa về cơ bản giống với hoa thụ phấn nhờ côn trùng nhưng có
nhiều hình dạng khác nhau. Đặc điểm quan trọng của chúng: Hoa thường nhỏ, không có màu sắchương và tuyến mật. Đầu nhuỵ rộng, có lông, nằm nhô ra ngoài hoa. Hạt phấn nhỏ, nhẹ; số lượng
nhiều nằm trong bao phấn treo ngoài hoa.
3.2.2.3 Sự thụ tinh.
Giao tử đực nằm trong hạt phấn được chuyển đến túi phôi nhờ sự phát triển của hạt phấn.
Khi hạt phấn dính trên núm nhuỵ nó hình thành ống phấn; ống phấn xuyên qua mô của núm
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nhuỵ, mọc dài theo vòi nhuỵ tới vách bầu rồi đi vào noãn qua lỗ noãn. Trong quá trình di chuyển
của ống phấn trong vòi nhuỵ, nhân sinh sản đực phân chia tạo thành hai nhân sinh sản mới là hai
giao tử đực. Nhân ống phấn và hai nhân sinh sản (giao tử đực) sẽ được giải phóng vào túi phôi.
Khi vào trong trong túi phôi, nhân ống phấn bị phân huỷ; một nhân sinh sản đực kết hợp với nhân
trứng tạo thành phôi; nhân sinh sản thứ hai kết hợp với hai nhân cực để tạo thành nhân nội nhũ
tam bội. Hiện tượng thụ tinh như vậy được gọi là quá trình thụ tinh kép; là quá trình đặc trưng ở
thực vật hạt kín.

Hình 3.7 Cấu tạo các dạng hạt (a) và sự nảy mầm của thực vật hạt kín (b)

3.2.2.4 Sự phát triển phôi và nảy mầm của thực vật hạt kín.
Sự phát triển phôi. Sau khi được thụ tinh, hợp tử trải qua vài lần phân cắt theo chiều
ngang và tạo thành một dãy tế bào nằm ngang trong túi phôi. Tế bào cuối của dãy sẽ phân chia
theo chiều dọc và cho tám tế bào mới; từ các tế bào này sẽ phát triển thành phôi, các tế bào còn
lại tạo thành dây treo, sự phát triển của dây treo sẽ đẩy phôi vào sâu trong túi phôi.
Nhân nội nhũ phân chia tạo nên các nhân tam bội bao quanh phôi và quanh thành của túi
phôi; giữa các nhân hình thành màng tạo nên các tế bào nội nhũ, Các tế bào nội nhũ hình thành,
tăng sinh và làm nội nhũ tăng về khối lượng. Phôi và khối nội nhũ được bao bởi một hoặc hai lớp
vỏ hạt có nguồn gốc từ các mô của cơ thể mẹ.
Phôi hình thành lá mầm nguyên thuỷ (một hoặc hai) có thể dày lên chứa đầy chất dinh
dưõng hoặc vẫn là các lá mỏng. Phần trên nơi hình thành lá mầm sẽ phát triển thành trụ trên lá
mầm là nơi sẽ phát triển thành thân cây; ở đây có các điểm sinh trưởng và mầm lá. Phần dưới lá
mầm-phần tiếp tục của thân-là trụ dưới lá mầm, tận cuối là mầm rễ. Sau đó sự phân bào nguyên
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nhiễm trong phôi dừng lại và hạt chuyển sang trạng thái nghỉ. Các hạt sẽ tách khỏi cây mẹ và tồn
tại ở trạng thái nghỉ một thời gian.
Sự nảy mầm. Sự nảy mầm của hạt xảy ra khi hạt hấp thụ nước; lớp vỏ mềm ra, các
enzyme được hoạt hoá và các quá trình trao đổi chất trong hạt tăng lên. Sự phân chia tế bào cùng
với sự tăng trưởng tế bào làm phôi tăng kích thước, vỏ hạt bị phá vỡ. Rễ cây hình thành từ mầm
rễ và dài ra, cắm sâu vào đất; nhờ đó nâng lá mầm và thân trên lá mầm lên cao trên mặt đất. Dưới
tác động của ánh sáng, các điểm sinh trưởng phát triển đã dẫn tới sự tạo thành thân cũng như các
lá đầu tiên. Trong quá trình phát triển, ban đầu chất dinh dưỡng cung cấp cho hoạt động của cây
được nhận từ chất dự trữ trong lá mầm; sau khi lá hình thành và bắt đầu hoạt động quang hợp,
cung cấp chất dinh dưỡng cho hoạt động sống của cây, lá mầm teo lại và rụng đi.

Hình 3.8 Sơ đồ vòng đời của thực vật hạt kín

3.2.3 Sinh sản của động vật có vú
3.2.3.1 Sự hình thành giao tử
Hình thành giao tử đực. Ở động vật có vú và ở người, các tế bào tinh trùng được tạo ra do
sự phân chia nhiều lần của các tế bào mầm (tinh nguyên bào); các tế bào này nằm thành một lớp
sát thành và trên suốt chiều dài của ống sinh tinh của mỗi tinh hoàn (khoảng 170m); từ tuổi dậy
thì của nam giới, mỗi ngày có chừng 300 triệu tinh trùng được sản sinh.
Tế bào mầm luôn được sinh ra nhờ sự phân bào nguyên nhiễm. Tế bào mầm tách ra khỏi
lớp sát thành ống sinh tinh và phát triển kích thước tạo thành tinh bào cấp I. Tinh bào này phân
chia giảm nhiễm tạo hai tinh bào cấp II và sau đó là bốn tinh tử (tiền tinh trùng). Trong quá trình
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này, các tế bào phân chia luôn nằm trong chân giả của tế bào Sertoli-tế bào biệt hoá thực hiện
chức năng liên hệ giữa các tế bào đang phân chia với mạch máu nằm phía ngoài ống sinh tinh.
Tinh tử biến đổi thành tinh trùng khi vẫn bám chặt vào tế bào Sertoli.
Tinh trùng sau khi hình thành được đưa tới mào tinh hoàn nhờ áp lực gây ra do sự sản
sinh liên tục các tế bào mới, tinh dịch trong các ống sinh tinh (do các tế bào phụ sản sinh ra) và
nhu động của cơ trơn thành ống. Tinh trùng được dự trữ trong mào tinh hoàn và thành thục hoàn
toàn. Từ khi phân chia lần đầu đến khi tinh trùng được xuất ra ngoài khoảng 72 ngày.
Cấu tạo của tinh trùng gồm:Vùng đầu dẹt, hình bầu dục chứa nhân và được bao bởi một
mũ-thể đỉnh (chứa đầy enzyme); đoạn giữa chứa nhiều ty thể (sản sinh năng lượng) và đoạn sau
là đuôi với các ống siêu vi có vai trò trong sự vận động của tinh trùng-tốc độ bơi 4mm/s.
Hình thành giao tử cái. Trong quá trình phát triển của thai nhi các tế bào mầm (noãn
nguyên bào) phân chia nguyên nhiễm tạo ra các noãn bào cấp I; có khoảng 200.000 noãn bào cấp
I được tạo ra trong mỗi buồng trứng. Các noãn bào cấp I không được tạo ra thêm sau khi con cái
ra đời. Ở nữ giới, có khoảng 400-500 noãn bào cấp I sẽ phát triển thành trứng trong giai đoạn
sinh sản.

Hình 3.9 Sự hình thành tinh trùng (a) và trứng (b) ở người

Bắt đầu quá trình hình thành trứng, một noãn bào cấp I tập trung các tế bào hạt quanh
chúng tạo nên một nang trứng. Khi nang trứng lớn lên, từ các tế bào mô liên kết của buồng trứng
hình thành nên lớp vỏ nang bao quanh ngoài lớp tế bào hạt; khoảng trống chứa dịch ở trung tâm
được mở rộng (xoang nang)-noãn bào được treo trong đó nhờ dải tế bào hạt.
Noãn bào cấp I tăng trưởng gấp khoảng 100 lần kích thước ban đầu; các tế bào hạt cũng
tăng sinh và ngăn cách với noãn bào bởi một lớp keo dày gọi là màng sáng (zona pellucida); các
tế bào hạt có chức năng giống tế bào Sertoli, chúng liên hệ với noãn bào nhờ các chồi bào tương
xuyên qua màng sáng. Trước khi trứng rụng, noãn bào cấp I phân chia giảm nhiễm I để tạo hai
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noãn bào cấp II, một trong chúng chiếm gần như toàn bộ chất nguyên sinh-noãn bào kia chỉ chứa
nhân và là thể cực I (Phân bào giảm nhiễm II xảy ra sau khi thụ tinh tạo ra một trứng và một thể
cực II giống như lần phân chia I).
Khi nang trứng chín, vỏ nang nứt ra và giải phóng dịch nang cùng noãn bào cấp II vào ổ
bụng hoặc phễu ống dẫn trứng; trứng (còn mang màng sáng và các tế bào hạt) di chuyển vào ống
dẫn trứng và dừng ở vị trí thụ tinh (khoảng 1/3 phía trong).
3.2.3.2 Sự thụ tinh
Hành vi sinh sản ở động vật có vú khá phức tạp, liên quan đến những tập tính cùng với
các cơ chế sinh lý giúp cho sự kết hợp giữa tinh trùng với trứng. Những tập tính này giúp cho sự
lựa chọn những cặp sinh sản phù hợp nhất với sự chọn lọc; nó đã làm giảm nguy cơ kết đôi
không có lợi đối với sự phát triển của loài. Đặc trưng trong sinh sản của các động vật có xương
sống là thụ tinh trong; do vậy hoạt động đưa tinh trùng vào đường sinh dục con cái giữ vai trò hết
sức quan trọng. Sự giao phối ở động vật nhằm thực hiện mục đích này. Hoạt động giao phối ở đa
số động vật chịu sự chi phối của các phản xạ mang tính tự động, được kiểm soát bởi các trung
khu thần kinh cao cấp ở vỏ não. Kết quả của hoạt động là một lượng tinh dịch (gồm tinh trùng,
các đường đơn, prostaglandin và dịch) được đưa vào cổ tử cung của con cái; lượng tinh dịch mỗi
lần phóng tinh ở người thường là 3-5 ml, riêng ở cá heo tới 0.5 lit/lần.
Khi giao phối, tinh trùng được bắn thẳng vào cổ tử cung; chúng được định hướng song
song với những chuỗi phân tử dài trong chất nhày ở đó; do vậy tinh trùng luôn đi đúng hướng. Từ
lúc xuất tinh đến khi tinh trùng đến được vị trí thụ tinh khoảng 5 phút; các chất tiết của tuyến phụ
sinh dục đực có chức năng giúp cho sự vận chuyển của tinh trùng. Tinh dịch có pH=7,3 đã trung
hoà môi trường acid của chất dịch trong đường sinh dục cái (pH=3,8); đường đơn cung cấp nhiên
liệu cho hoạt động của tinh trùng; prostaglandin làm tăng co bóp của tử cung và ống dẫn trứng
góp phần làm tinh trùng vận động nhanh hơn.

Hình 3.10 Các pha của quá trình thụ tinh ở người

Do môi trường acid của dịch ở tử cung, các lỗ nhỏ ở đầu tinh trùng hình thành và giải
phóng enzyme của thể đỉnh (Quá trình kích hoạt tinh trùng). Enzyme thể đỉnh tác động phân giải
màng vỏ trứng, giúp tinh trùng đi qua tế bào hạt và xuyên qua màng sáng. Khi đến trứng, tinh
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trùng kết hợp với màng và từ từ chui qua màng vào trong để lại đuôi ở bên ngoài. Khi đó trong
bào tương của trứng được kích thích và làm tăng sự giải phóng Ca2+, do đó gây ra phản ứng vỏ
tạo thành lớp vở thụ tinh, ngăn cản sự xâm nhập của các tinh trùng khác. Hiện tượng này do túi
chất tiết từ bào tương của trứng kết hợp với màng sinh chất, giải phóng các chất trong đó vào
khoảng trống giữa trứng và màng sáng, làm biến đổi màng sáng và các tinh trùng khác không vào
được nữa.
Tinh trùng khi xâm nhập vào trứng đã kích thích sự phân bào giảm nhiễm II của noãn bào
cấp II tạo nhân tế bào trứng và thể cực 2. Sự thụ tinh kết thúc khi nhân tinh trùng kết hợp với
nhân trứng tạo thành hợp tử 2n. Hợp tử di chuyển đến tử cung và "làm tổ"ở đó để bắt đầu giai
đoạn phát triển phôi.
3.2.3.3 Sự phát triển phôi
Ở động vật có vú, trong trường hợp điển hình sau khi hợp tử được tạo thành chúng bắt
đầu tiến hành quá trình phân cắt để tạo thành khối cầu các tế bào (phôi dâu). Các phôi bào này sẽ
phân hoá cho khối tế bào phía trong biến đổi thành phôi, túi tế bào rỗng bao ngoài tạo lớp dưỡng
bào bao lấy xoang phôi nang. Khối tế bào bên trong tiếp tục biệt hoá: Các tế bào mỏng dẹt bên
dưới hướng vào xoang phôi nang phân tán theo mặt trong của lớp dưỡng bào và tạo thành túi
noãn hoàng; khối tế bào bên trên phát triển tạo thành tấm tế bào hình đĩa gọi là đĩa phôi. Đĩa phôi
tách biệt với các phần còn lại của phôi, cấu tạo gồm hai lớp: Lớp trên với các tế bào hình cột dày
và lớp dưới với các tế bào dẹt.

Hình 3.11 Các giai đoạn phân cắt hợp tử (a) và phát triển phôi (b) ở chuột nhắt.
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Quá trình phôi vị hoá được tiến hành với sự hình thành dải nguyên thuỷ và nút Henxen
(nơi các tế bào sẽ di chuyển xuống dưới, hai bên và về phía trước). Sự di chuyển của các tế bào
tạo thành mầm lá phôi trong và mầm lá phôi giữa. Giữa khối tế bào bên trong xuất hiện một khe,
sau này nó mở rộng ra và tạo thành xoang ối. Xoang túi noãn hoàng hình thành ngay bên dưới
lớp tế bào dưới. Đĩa phôi nằm giữa hai xoang và cấu tạo gồm hai tấm; đầu sau của đĩa phôi nối
với lớp dưỡng bào nhờ các tế bào lá phôi giữa ngoài phôi gọi là cuống phôi hay cuống màng
niệu.
Trong quá trình phát triển phôi ở động vật có vú (cũng như ở các động vật lớp bò sát và
lớp chim) có sự hình thành các màng phôi là: Màng ối, màng đệm và màng niệu. Các màng này
được hình thành từ các lá mô phát triển từ phôi; màng ối và màng đệm mọc từ thành cơ thể và
bao quanh phôi, màng niệu từ thành ống ruột nguyên thuỷ có chức năng hấp thụ chất dinh
dưỡng.Màng ối sau khi hình thành sẽ tạo thành xoang ối bao quanh phôi, xoang chứa đầy dịch ối
do phôi và màng ối tiết ra. Dịch ối giúp cho phôi không bị mất nước và có vai trò như cái đệm
ngăn cho phôi không bị dính vào màng ối; đồng thời nó còn làm cho phôi có thể cử động được.
Quá trình biệt hoá và hình thành các cơ quan bắt đầu từ khi các tế bào ở vùng miệng phôi
di chuyển tạo thành một lá nằm giữa lá phôi ngoài và lá phôi trong. Lá phôi giữa sẽ tách thành
hai tạo thành thể xoang ở giữa. Cùng khi đó dây sống hình thành dưới dạng dải đàn hồi, nằm
chính giữa mặt lưng; đây là một cấu trúc tạm thời về sau sẽ được thay thế bởi cột sống.
Sự di chuyển và biến đổi của các
lớp tế bào của các lá phôi đã hình thành
nên mầm của các cơ quan. Ví dụ lớp tế
bào nằm trên dây sống dày lên tạo thành
tấm thần kinh, tấm này tiếp tục biến đổi
để hình thành ống thần kinh và các phần
khác của hệ thần kinh. Lớp tế bào lá phôi
giữa hợp nhất thành các khối và biệt hoá
thành các mô sụn, mô xương hoặc mô cơ.
Ở người, sau khi được thụ tinh;
hợp tử trong quá trình di chuyển từ vị trí
thụ tinh đến tử cung đã bắt đầu phân cắt
tạo ra một khối cầu các tế bào. Quá trình
biệt hoá tế bào bắt đầu ở giai đoạn 20
phôi bào.

Hình 3.12 Sự hình thành màng phôi

Trung tâm của khối phôi bào xuất hiện xoang chứa dịch lỏng, sau đó thành một quả cầu
chứa dịch = Túi phôi; ở một phía của túi phôi có một nhóm phôi bào lồi lên sau này sẽ phát triển
thành phôi. Phía bên ngoài với lớp mỏng các tế bào (dưỡng bào) tạo thành màng đệm, gắn túi
phôi vào thành tử cung. Thời gian đầu, túi phôi trôi tự do trong dịch bên trong tử cung; niêm mạc
tử cung tiếp tục tăng sinh (trong khoảng 7 ngày từ khi thụ tinh).
Khoảng ngày thứ 7 sau khi thụ tinh, các dưỡng bào bám vào mặt trong niêm mạc tử cung
nhanh chóng phân chia và phát triển giữa các tế bào niêm mạc giúp sự liên hệ giữa mô của phôi
và của mẹ. Các lông nhung dưỡng bào (màng đệm) lan rộng và túi phôi chìm sâu vào trong niêm
mạc tử cung, được bao bởi các tế bào niêm mạc; các tế bào này cung cấp chất dinh dưỡng cho
phôi trong một vài tuần đầu của sự phát triển, chức năng này sau được thay thế bởi nhau thai.
Trong thời gian đó, vùng phôi của túi phôi tiếp tục phân chia và biệt hoá hình thành các lá phôi;
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từ các lá phôi sẽ hình thành các mô, cơ quan khác nhau của cơ thể. Từ phôi hình thành một số túi:
Túi ối ngăn cách phôi với các các dưỡng bào màng đệm hình thành từ lá phôi ngoài; túi noãn
hoàng từ lá phôi trong; túi niệu có nguồn gốc lá phôi trong.
Nhau thai được hình thành do sự phát triển của lông nhung dưỡng bào và màng đệm ăn
sâu vào giữa các tế bào của niêm mạc tử cung (ở nhiều loài, nhau thai được hình thành do sự kết
hợp của túi niệu với màng niệu; thay thế cho nhau thai nguyên thuỷ được hình thành bởi túi noãn
hoàng); chức năng của nó là trao đổi các chất giữa cơ thể mẹ với thai. Chức năng của nhau thai
được duy trì bởi các hormone progesteron và estrogen; ban đầu các hormone này được tiết bởi
thể vàng của buồng trứng, từ tháng thứ hai tự bản thân nhau thai sẽ đảm bảo hoạt động này.
Trong quá trình phát triển nhau thai của người, sau khi trứng làm tổ năm tuần nhau thai đã
hình thành khá đầy đủ; các mạch máu phát triển từ lá phôi giữa của phôi đã xâm nhập vào lông
nhung của dưỡng bào hình thành lông nhung đệm là nơi diễn ra quá trình trao đổi giữa thai nhi và
mẹ. Các mạch máu này nối với hệ mạch máu của thai nhi qua dây rốn (phần mặt bụng của phôi
nơi phôi gắn với các màng phôi tạo thành dạng ống). Cuối tháng thứ hai, các hệ thống mô chính
của thai nhi đã hình thành (thai nhi dài khoảng 2,5cm); thời kỳ có thai kéo dài 40 tuần.
Nhau thai cho các phân tử nhỏ đi qua dễ nhưng lại ngăn cản sự vận chuyển protein và các
phân tử lớn; do vậy nó ngăn cản sự hình thành kháng thể của cơ thể mẹ chống lại thai nhi
(nguyên tắc của hệ thống miễn dịch của cơ thể loại bỏ mọi chất ngoại lai xâm nhập vào cơ thể).
Tuy vậy riêng đối với yếu tố Rh (rhesus): Các kháng nguyên Rh từ thai nhi có khả năng xâm
nhập vào máu mẹ (Rh-) qua nhau thai; ở đó có sự tạo kháng thể kháng Rh. Kháng thể này từ mẹ
qua nhau vào thai nhi, chúng tấn công hồng cầu của thai nhi và gây bệnh huyết tán ở trẻ sơ sinh.
3.2.3.4 Sự sinh đẻ
Sau khi thai đã phát triển hoàn chỉnh, nó sẽ được đẩy ra khỏi tử cung bằng sự sinh đẻ.
Trong quá trình này, tử cung co bóp hàng giờ hoặc hàng ngày để xoay hướng của thai giúp cho
thai dễ dàng thoát ra ngoài. Với tác động của hormone oxytoxin, cơ của tử cung co bóp nhịp
nhàng từ đỉnh tử cung xuống dưới. Với sự mở ra của cổ tử cung, cùng với việc túi ối vỡ ra và
dịch ối chảy ra ngoài đã đẩy thai ra ngoài. Sau khi thai được đẩy ra ngoài, tử cung còn co bóp
khoảng 15 phút làm nhau thai và các màng thai bị bong khỏi thành tử cung; ở nhiều động vật có
vú do nhau bám chặt vào màng nhày tử cung nên khi đẻ chảy nhiều máu. Sau khi đẻ, tử cung co
bé lại và lớp màng nhày nhanh chóng được khôi phục. Ở các động vật có vú khác nhau, con non
sinh ra có trạng thái phát triển khác nhau. Ví dụ các loài động vật gậm nhấm, thú ăn thịt...con non
sinh ra rất yếu, thường mù và nhiều loài còn thiếu lông; trong khi đó nhiều loài thú móng guốc,
voi...con non sinh ra đã phát triển đầy đủ và tự đi lại ngay được.
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ tế bào.
Câu 2. Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của sự phân bào nguyên nhiễm.
Câu 3. Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của sự phân bào giảm nhiễm.
Câu 4. Đặc điểm của các phương thức sinh sản của sinh vật.
Câu 5. Những đặc điểm của quá trình hình thành giao tử ở thực vật hạt kín.
Câu 6. Đặc điểm của các quá trình thụ phấn, thụ tinh; sự phát triển phôi và nảy
mầm của thực vật hạt kín.
Câu 7. Đặc điểm của quá trình hình thành tinh trùng và trứng ở động vật có vú.
Câu 8. Đặc điểm của quá trình thụ tinh và phát triển phôi của động vật có vú.
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Chương 4

TÍNH CẢM ỨNG - CƠ SỞ SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT
YÊU CẦU
•
•
•
•
•
•

Nắm được đặc tính của các hiện tượng: Tính hướng, quang chu kỳ của thực vật
Hiểu được cơ chế tác động và vai trò của các hormon trong đời sống thực vật.
Nắm bắt được chức năng của các tuyến nội tiết ở người.
Hiểu rõ cơ chế tác động của các hormon và điều hoà hoạt động nội tiết ở người
Nắm bắt được cơ chế hoạt động thần kinh ở động vật
Nắm được những vấn đề cơ bản về tập tính động vật.
Trong đời sống của mình, tất cả các loài sinh vật đều hình thành những cơ chế thực hiện
các phản ứng thích nghi trực tiếp với các thay đổi của điều kiện môi trường xung quanh; khả
năng đó được gọi là tính cảm ứng của sinh vật. Cơ chế của hiện tượng này khác nhau ở các nhóm
sinh vật khác nhau; nó cũng phụ thuộc vào mức độ tổ chức cơ thể của các sinh vật. Ở các sinh vật
đơn bào, cơ chế cảm ứng thực hiện bởi những phản ứng lý-hoá của chất nguyên sinh; hình thái đó
được gọi là tính cảm ứng ở mức độ chất nguyên sinh. Các sinh vật đa bào, đặc biệt là ở những
sinh vật bậc cao; khả năng cảm ứng được thực hiện nhờ những hệ thống cấu trúc đặc trưng của cơ
thể. Cấu trúc và hoạt động của các hệ thống khá đa dạng và phụ thuộc vào bản chất của các yếu
tố tác động; cũng phụ thuộc vào khả năng hay hình thức đáp ứng của cơ thể sinh vật. Một hệ
thống thực hiện khả năng cảm ứng ở sinh vật đơn giản bao gồm ba bộ phận: Thụ quan là nơi tiếp
nhận tác động, nơi xử lý thông tin tiếp nhận được và tác quan là nơi thực hiện các đáp ứng của cơ
thể.
4.1 TÍNH CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
Hoạt động của hệ thống cảm ứng ở thực vật khá đơn giản, tương ứng với hoạt động của
tác quan trong hệ thống cảm ứng ở động vật. Tính cảm ứng của thực vật chủ yếu thể hiện qua
tính hướng kích thích của chúng-còn gọi là tính hướng động. Tính hướng động là phản ứng của
cơ thể thực vật thể hiện ở đặc tính sinh trưởng không đồng đều của các tế bào dưới ảnh hưởng
của ánh sáng và trọng lực.
Thường phản ứng của thực vật
nhờ tính hướng động xảy ra chậm; tuy
nhiên tính cảm ứng có thể xảy ra nhanh
nhờ các tế bào đặc trưng (tác quan đặc
trưng).
Ví dụ trường hợp cụp lá của cây
xấu hổ (Trinh nữ) Mimosa pudica khi bị
chạm vào: Lá bị kích thích hình thành
hưng phấn, hưng phấn sẽ được truyền
theo Phloem từ gân lá xuống cuống làm
thay đổi tính thấm của màng tế bào;
lượng nước và ion Na+ trong tế bào giảm,
áp suất trương nước giảm đột ngột làm lá Hình 4.1 Tính cám ứng ở cây xấu hổ (M.pudica)
cụp xuống (hình 4.1).
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4.1.1 Tính hướng kích thích.
Tính hướng kích thích của thực vật là sự vận động sinh trưởng có định hướng của một
bộ phận của cây do phản ứng với một kích thích nào đó từ môi trường ngoài. Gọi là tính hướng
dương khi sự vận động hướng tới nguồn kích thích; còn sự vận động hướng xa nguồn kích thích
được gọi là tính hướng âm.
Căn cứ vào nguồn kích thích, tính hướng được phân thành tính hướng quang và tính
hướng đất.
4.1.1.1 Tính hướng quang.
Sự vận động sinh trưởng định hướng của cây dưới tác động của ánh sáng. Chồi đỉnh và
chồi ngọn cây có tính hướng quang dương, đỉnh rễ có tính hướng quang âm.
Tính hướng quang dương của
chồi. Thí nghiệm của C.Darwin cùng
con trai ông là Francis Darwin
(1880) tiến hành trên cây cỏ trám
(Phalaris canariensis) và yến mạch
(Avena sativa) cho thấy đỉnh của bao
lá mầm là phần mẫn cảm của cây đối
với ánh sáng. Ở ngọn cây có chất
"hấp thụ" ánh sáng làm cho ngọn cây
luôn hướng về phía ánh sáng. Khi
che tối bao lá mầm không gây hiệu
ứng hướng quang, nhưng nếu che tối
phần gốc bao lá mầm thì hiệu ứng
hướng quang xảy ra (hình 4.2). Sau
này các nhà khoa học đã xác định
được phản ứng hướng quang do sự
kéo dài của các tế bào; các tế bào ở
chóp tạo nên một chất hoá học gây
nên sự kéo dài của các tế bào ở phần
dưới của bao lá mầm. Chất kích
thích sinh trưởng này được đặt tên là
Hình 4.2 Mô hình thí nghiệm của S. Darwin
Auxin.
về tính hướng quang của thực vật
.
Tính hướng quang âm của rễ. Nếu như các chồi cây có tính hướng quang dương thì rễ cây
thường có tính hướng quang âm và có khuynh hướng quay ngược với nguồn sáng. Các nghiên
cứu cho thấy vai trò của auxin đối với phản ứng kích thích này. Nồng độ auxin cao kích thích sự
kéo dài của chồi nhưng ức chế sự kéo dài của rễ; trong khi đó nồng độ auxin thấp kích thích sự
kéo dài của rễ nhưng không tác động đến chồi. Như vậy tính hướng quang âm của rễ có thể do sự
phân bố lại auxin đến phần rễ bị che tối; với nồng độ cao của auxin ở đây đã ức chế sự kéo dài và
làm cho rễ uỗn cong xuống dưới.
4.1.1.2 Tính hướng đất.
Sự vận động sinh trưởng định hướng của cây chịu tác động chủ yếu của trọng lực. Rễ cây
sinh trưởng có tính hướng đất dương còn chồi cây sinh trưởng có tính hướng đất âm. Nguyên
nhân của tính hướng đất ở thực vật được nhiều tác giả cho rằng có vai trò của các hormone auxin,
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abscisic acid và của lạp tạo bột. Tác động của auxin đến tính hướng đất âm của chồi cây được
giải thích như vai trò của nó trong tính hướng quang của thực vật. Trong khi đó do tác động của
abscisic acid là hạn chế sự dài ra của tế bào thực vật nên khi nó tích luỹ ở phía dưới của rễ đã
ngăn cản sự sinh trưởng ở đầu rễ trong khi phần trước nó vẫn sinh trưởng đã làm rễ uốn cong
xuống. Lạp tạo bột do chứa nhiều hạt tinh bột hơn so với tế bào chất của tế bào, dưới tác động
của trọng lực các hạt tinh bột được tập trung chủ yếu sát màng phía dưới của tế bào. Sự phân bố
như vậy của lạp tạo bột đã khởi động quá trình vận chuyển auxin và abscisic acid qua màng, dẫn
tới sự tập trung các hormone đó đến những vùng thấp nhất của chồi và rễ cây; kết quả đã hình
thành tính hướng đất của các bộ phận này của cây.
4.1.2 Các hormone thực vật (Phytohormone).
Ở thực vật, hormone được hình thành chủ yếu trong các mô đang sinh trưởng mạnh; đặc
biệt là mô phân sinh của đỉnh sinh trưởng thân và rễ. Hormone có tác động kích thích hoặc ức
chế các quá trình sinh trưởng, sự phát triển của cây. Các hormone kích thích tác động mạnh đến
các quá trình sinh trưởng, các hoạt động sinh lý trong cây-đặc trưng nhất là sự sinh trưởng giãn
của tế bào. Hormone kích thích sinh trưởng ở thực vật gồm các nhóm Auxin, Gibberellin,
Cytokinin. Bên cạnh các hormone kích thích, cùng tham gia vào sự điều hoà quá trình sinh trưởng
của thực vật còn có các hormone ức chế sinh trưởng; các chất đó là abscisic acid, ethylen, các
chất có bản chất phenol, các chất tổng hợp như retardan…

Hình 4.3 Thí nghiệm chứng tỏ vai trò của
auxin đến tính hướng của thực vật.

Hình 4.4 Mô hình giải thích cơ chế tác động
của auxin.

4.1.2.1 Auxin
Sau nhận xét của S.Darwin về sự có mặt của một chất có ở đỉnh sinh trưởng của thực vật
nhạy cảm với ánh sáng; các thí nghiệm của Pael (1919) và Went (1928) đã chứng tỏ sự có mặt
của một chất sinh trưởng hình thành ở đỉnh ngọn cây và gây nên tính hướng động của thực vật,
đó là Auxin (hình 4.3). Sau này, Kogl (1934) và Thimann (1935) đã tách được những chất có hoạt
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tính tương tự ở nấm men và nấm Rhysopus; vào những năm 1940-1946 Hagen Smith đã tách
được chúng từ những loài thực vật bậc cao khác nhau. Bản chất hoá học của chúng đã được xác
định là β-indol acetic acid (IAA) và đây là dạng Auxin chủ yếu của thực vật. Vào năm 1977,
Wightman đã phát hiện ra ở một số thực vật có những chất có hoạt tính tương tự nhưng yếu hơn,
đó là phenylacetic acid (PAA) và β-indolyacetonitrile (INA). Sau này bằng con đường hoá học,
người ta đã tổng hợp nên nhiều hợp chất có hoạt tính sinh lý như Auxin là IBA, α-NAA, 2.4D…
Auxin tự nhiên được tổng hợp chủ yếu ở đỉnh chồi ngọn của cây, ngoài ra nó cũng được
tổng hợp ở lá non, quả non, phôi hạt đang sinh trưởng. Trong cây, auxin được vận chuyển theo hệ
mạch dẫn với tính phân cực cao-chỉ vận chuyển theo hướng gốc; do vậy càng xa đỉnh ngọn, hàm
lượng auxin càng giảm.
Hiệu quả sinh lý của auxin đến đời sống của thực vật thể hiện ở nhiều mặt như quá trình
sinh trưởng, biệt hoá của tế bào; sự hình thành rễ, tính hướng, hiện tượng ưu thế ngọn; kích thích
sự hình thành, sự sinh trưởng của quả và tạo quả không hạt. Ngoài ra auxin kích thích sự sinh
trưởng giãn của tế bào theo chiều ngang, hoạt hoá enzyme phân hủy liên kết giữa các sợi
cellulose của màng tế bào khiến chúng trở nên lỏng lẻo, kích thích sự tổng hợp các thành phần
cấu trúc nên màng tế bào. Kết hợp với các phytohormon khác, auxin ảnh hưởng đến sự phân chia
tế bào.
Cơ chế tác động của auxin được xác định là sự có mặt của nó làm tăng hoạt động của bơm
ion hydro của màng tế bào, gây nên sự giảm pH trên thành tế bào. Điều đó dẫn tới sự hoạt hoá
enzyme xúc tác cho phản ứng cắt các cầu nối ngang polysaccharide làm cho thành tế bào giãn ra
(pectin methylesterase). Đồng thời nó cũng hoạt hoá các gen tổng hợp các enzyme cần thiết cho
quá trình sinh tổng hợp các chất xây dựng tế bào (hình 4.4).
4.1.2.2 Gibberellin (GA- gibberellic acid)
Được chiết tách đầu tiên từ nấm Gibberella fujikuroi gây bệnh lúa von vào năm 1939.
Vào năm 1955 đã xác định được bản chất hóa học của nó là gibberellic acid và được đặt tên như
hiện nay. Đây là một nhóm các hormone thực vật tồn tại tự nhiên; đã tách được trên 60 loại
Gibberellin có mặt trong các loài thực vật có mạch, dương xỉ và cả tảo nâu. Trong cơ thể thực
vật, hormon này được tổng hợp ở phôi đang sinh trưởng, ở các bộ phận đang sinh trưởng khác
như lá non, rễ non và quả non. Sự vận chuyển của chúng trong cây không mang tính phân cực,
phụ thuộc nơi sử dụng.
Hiệu quả sinh lý của Gibberellin thể hiện rõ nhất trong sự sinh trưởng kéo dài của thân
cây bằng việc kích thích các tế bào kéo dài ra, sự sinh trưởng lóng của các cây hoà thảo. Các
nghiên cứu khẳng định nguyên nhân gây đột biến lùn của một số cây như ngô, đậu Hà lan có
nguyên nhân do đột biến mất gen liên quan đến tổng hợp Gibberellin của cây; khi bổ sung
hormon ngoại sinh này cho cây thì chúng sinh trưởng bình thường.
Gibberellin cũng kích thích sự ra hoa mà đặc trưng là kích thích sự sinh trưởng kéo dài
của ngồng hoa; chúng được sử dụng để kích thích sự ra hoa của cây ngày dài trong điều kiện
ngày ngắn. Hormone này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân hoá của cơ quan sinh sản ở
thực vật, chúng ức chế sự phát triển của hoa cái và kích thích sự phát triển của hoa đực; có hiệu
quả tương tự auxin trong sinh trưởng của quả và tạo quả không hạt. Gibberellin còn tác động kích
thích sự nảy mầm của hạt và củ, do vậy hormone này có tác dụng trong việc phá bỏ trạng thái
ngủ, nghỉ của chúng.
Cơ chế tác động của Gibberellin thể hiện ở chỗ chúng đóng vai trò như một chất cảm ứng
kích thích sự hoạt hoá của các gen quy định tổng hợp các chất có hoạt tính sinh lý, từ đó ảnh
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hưởng đến mỗi giai đoạn sống của thực vật. Nghiên cứu ở hạt đại mạch đang nảy mầm cho thấy
gibberellin được phôi cây tạo thành và chúng đã kích thích tổng hợp enzyme phân giải tinh bột
(amylase) do vậy đã làm cho chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt được huy động sử dụng cho hoạt động
sống trong giai đoạn nảy mầm. Ngoài ra chúng cũng có liên quan đến sự hoạt hoá bơm proton ở
màng tế bào giống như tác động của Auxin.
4.1.2.3 Cytokinin
Được phát hiện vào năm 1955 bởi Miller và cộng sự. Đến năm 1963 Miller và Letham đã
tách chiết được chúng từ hạt bí ngô. Sau này người ta đã phát hiện sự có mặt của Cytokinin ở
trong các loài cây khác nhau, đặc biệt nước dừa là một nguồn khá giàu hormone này.
Trong cơ thể thực vật, cytokinin được tổng hợp chủ yếu ở rễ; ngoài ra nó còn được tổng
hợp ở chồi, lá non, tượng tầng... Chúng tồn tại dưới dạng tự do hoặc liên kết, được vận chuyển
theo hệ mạch dẫn có tính hướng ngọn và hướng gốc.
Hiệu quả sinh lý của cytokinin thể hiện rõ nhất ở đặc tính kích thích sự phân chia tế bào;
ảnh hưởng rõ rệt và đặc trưng đến sự phân hoá hình thái các cơ quan của thực vật, đặc biệt là sự
phân hoá chồi. Trong cơ thể thực vật nguyên vẹn, cytokinin còn có khả năng kìm hãm sự hoá già
của cơ quan và cây; khi hệ thống rễ phát triển mạnh là lúc cây trẻ và phát triển mạnh. Ngoài ra
cytokinin còn ảnh hưởng âm đến hiện tượng ưu thế ngọn của cây (ngược với tác động của auxin),
kích thích sự phân cành; trong một số trường hợp nó cũng ảnh hưởng đến sự ngủ nghỉ của hạt, củ
và chồi cây.
Cơ chế tác động của cytokinin liên quan đến quá trình phân chia tế bào, quá trình phát
sinh cơ quan của cây ở mức độ phân tử. Cytokinin là yếu tố kiểm tra quá trình dịch mã trong hoạt
động của tế bào, có lẽ chúng điều chỉnh hoạt động chính xác của tRNA trong quá trình tổng hợp
protein. Ngoài ra cytokinin có khả năng ngăn chặn sự phân huỷ protein, nucleic acid, ngăn chặn
sự tạo thành mRNA liên quan đến tổng hợp các enzyme thuỷ phân trong tế bào thực vật.
4.1.2.4 Ethylen
Từ những năm đầu thế kỷ
20 người ta đã biết rằng Ethylen
tuy chỉ là một chất khí đơn giản
(công thức CH2=CH2) nhưng có
tác động kích thích sự chín của
quả. Ngày nay dù ethylen là một
sản phẩm trong quá trình trao đổi
chất của cây nhưng nó được công
nhận là một hormone thực vật, do
nguồn gốc và vai trò của nó đối
với hoạt động sinh lý trong suốt
quá trình phát triển của cây (hình
4.5).
Ethylen được hình thành
trong các mô khác nhau của cây:
Mô khoẻ, mô đang hoá già và cả
mô bị bệnh. Nó được vận chuyển
giữa các tế bào, mô bằng con
đường khuếch tán.

Hình 4.5 Điều chỉnh gen đối với sự chín của cà chua
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Hiệu quả sinh lý của ethylen đặc trưng nhất là gây nên sự chín của quả. Ethylen hoạt hoá
sự hình thành tầng rời ở cuống lá, hoa và quả làm cho các bộ phân này rời khỏi cây. Ngoài ra
ethylen còn kích thích sự ra hoa của một số thực vật (như dứa), gây hiệu quả đối với một số quá
trình sinh lý khác như gây tính hướng động, ức chế sự phát triển chồi bên..
Cơ chế tác động của ethylen được giải thích ràng sự có mặt của nó đã làm tăng tính thấm
của màng dẫn đến giải phóng các enzyme tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiếp xúc của chúng với
cơ chất, làm các phản ứng xảy ra. Ethylen cũng hoạt hoá sự tổng hợp các enzyme phân huỷ thành
tế bào; các enzyme liên quan đến sự biến đổi trong quá trình chín của quả như enzyme hô hấp,
thay đổi hàm lượng các acid hữu cơ (biến đổi độ chua)...
4.1.2.5 Abscisic acid (ABA)
Sự phát hiện ABA bắt đầu từ 1961 khi Liu và Cam (USA) tách được một chất dưới dạng
tinh thể từ quả bông già (Abscisin I), đem xử lý cho cuống lá bông non đã gây nên hiện tượng
rụng; năm 1963 Ohkuma và Eddicott đã tách được một chất khác cũng gây nên sự rụng lá
(Abscisin II); Wareing tách được một chất từ lá cây Betula gây nên hiện tượng ngủ nghỉ của chồi.
Năm 1967 sau khi đã xác định được bản chất hoá học, chúng được gọi là Abscisic acid
(ABA).
Trong cơ thể thực vật, ABA được tổng hợp ở hầu hết các bộ phận của cây (rễ, lá, hoa,
quả, hạt, củ), được vận chuyển trong hệ mạch dẫn của cây và được tích luỹ nhiều trong các cơ
quan già, cơ quan đang ngủ-nghỉ. Đặc biệt khi cây bị stress, hàm lượng ABA trong thân và lá
tăng lên rất nhanh.
Hiệu quả sinh lý của ABA thể hiện ở chỗ chúng là chất ức chế quan trọng ở thực vật
nhưng không gây hiệu quả độc dù ở nồng độ cao. Vai trò tác dụng của ABA thể hiện ở kiểm tra
sự rụng của các cơ quan do kích thích sự hình thành tầng rời ở cuống; điều chỉnh sự ngủ nghỉ của
các cơ quan. Ở các cơ quan đang ngủ nghỉ hàm lượng ABA cao gấp 10 lần thời kỳ dinh dưỡng
(xử lý lạnh để phá giai đoạn ngủ nghỉ hàm lượng ABA giảm 37% ở quả và 70% ở hạt). ABA tác
động điều chỉnh sự đóng mở khí khổng, liên quan đến sự thay đổi K+ và áp suất trương nước của
tế bào; là hormone gây sự hoá già của thực vật.
Cơ chế tác động của ABA là làm biến đổi điện thế màng, điều chỉnh sự vận chuyển K+
qua màng; ức chế sự tổng hợp RNA do ngăn cản quá trình dịch mã trong hoạt động sinh tổng hợp
protein và vậy các enzyme và protein cấu trúc không tổng hợp được.
4.1.3 Quang chu kỳ và phytocrom.
4.1.3.1 Quang chu kỳ
Quang chu kỳ là sự thích nghi của thực vật với độ dài khác nhau giữa ngày và đêm; lần
đầu được Garner và Alard (1920) đề cập khi nghiên cứu sự ra hoa của cây thuốc lá trong những
điều kiện chiếu sáng khác nhau (ra hoa khi trồng trong điều kiện ngày ngắn và không ra hoa khi
ngày dài). Sau này nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy quang chu kỳ còn ảnh hưởng tới các quá
trình phát sinh hình thái khác như sự hình thành củ khoai tây trong điều kiện ánh sáng ngày ngắn,
căn hành trong điều kiện ánh sáng ngày dài…
Hiện tượng quang chu kỳ là tác dụng điều chỉnh của độ dài chiếu sáng tới hạn trong
ngày đến các quá trình hoạt động sinh trưởng phát triển của thực vật (kích thích hoặc ức chế),
hiệu quả này khác nhau ở các loài khác nhau (hình 4.6).
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Căn cứ vào sự mẫn cảm khác nhau với độ dài chiếu sáng trong ngày-chu kỳ ngày đêm 24
giờ- thực vật được chia thành ba nhóm: Cây ngày ngắn, cây ngày dài và cây trung bình.
Nhóm cây ngày ngắn. Là
những cây ra hoa khi có thời gian
chiếu sáng trong ngày ngắn hơn
thời gian chiếu sáng tới hạn; nếu
thời gian chiếu sáng ngày dài hơn
thì cây ở trạng thái dinh dưỡng. Cây
ngày ngắn điển hình có thời gian
chiếu sáng tới hạn là 15h30'. Có thể
kể một số cây ngày ngắn điển hình
là: Lúa, kê, đậu tương, thuốc lá…
Nhóm cây ngày dài: Là những thực
vật ra hoa khi có thời gian chiếu
sáng trong ngày lớn hơn độ dài
chiếu sáng tới hạn; nếu độ dài chiếu
sáng ngắn hơn thì cây sinh trưởng
bất thường và không ra hoa. Cây
ngày dài điển hình có thời gian
Hình 4.6 Hiệu ứng quang chu kỳ ở thực vật
chiếu sáng tới hạn 11h. Đại diện:
Lúa mì mùa đông, cúc…
Nhóm cây trung bình: Cây ra hoa không phụ thuộc vào thời gian chiếu sáng mà phụ thuộc
vào mức độ sinh trưởng phát triển của thực vật. Điển hình: Cà chua, đậu Hà lan…
Đã chứng minh được rằng độ dài thời gian không được chiếu sáng là yếu tố quyết định
đến phản ứng quang chu kỳ của thực vật; tuy nhiên tác động này không nhất thiết phải kéo dài
trong suốt thời gian sinh trưởng phát triển của cây mà chỉ cần tác động vào giai đoạn nhất địnhhiệu ứng quang chu kỳ. Thời gian không được chiếu sáng nếu được ngắt quãng bằng thời gian
chiếu sáng có thể phá vỡ hiệu ứng quang chu kỳ và cây sẽ không ra hoa.
4.1.3.2 Phytocrom.
Những nghiên cứu của Hendrick và Borthwick trong những năm 1945-1960 về phổ tác
động đến sự ra hoa của cây đậu tương và Xanthium (cây ngày ngắn); cây lúa mì và Hyocamus
(cây ngày dài) cho thấy: Ánh sáng đỏ bước sóng 660 nm kìm hãm sự ra hoa của cây ngày ngắn
và kích thích sự ra hoa của cây ngày dài; ánh sáng hồng ngoại có bước sóng 730 nm kìm hãm sự
ra hoa của cây ngày dài nhưng lại kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn.
Đã chứng minh rằng trong cơ thể thực vật có sắc tố với cực đại hấp thu ánh sáng ở các
bước sóng 660 và 730 nm này kiểm tra sự ra hoa của cây cũng như các hiện tượng quang cảm
ứng khác; sắc tố này được gọi là Phytocrom.
Phytocrom có hai dạng ứng với hai phổ hấp thu ánh sáng cực đại: P660 (Pr) và P730 (Pfr);
hai dạng này dễ dàng chuyển hoá với nhau. Trong điều kiện không được chiếu sáng, dạng P730 dễ
dàng biến đổi thành P660; vì vậy khi thời gian tối kéo dài làm cho hàm lượng P730 trong cây giảm
đi.
Dạng P730 là dạng phytocrom hoạt động sinh lý; nó kích thích sự ra hoa của cây ngày dài
và ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn. Cây ngày ngắn để ra hoa được cần giảm tới mức tối thiểu
P730 do đó cần đêm dài để biến đổi P730 thành P660; trong khi đó cây ngày dài cần tích luỹ đủ
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lượng P730 nên cần thời gian chiếu sáng dài và đêm ngắn để quá trình biến đổi P730 thành P660 xảy
ra chậm. Với cây ngày ngắn, trong kỳ tối chỉ cần một thời gian ngắn bị chiếu sáng thì sự ra hoa
của chúng cũng bị ức chế; trong khi đó với cây ngày dài thì tổng thời gian chiếu sáng đủ nhưng bị
cách quãng chúng vẫn ra hoa (hình 4.7).
Cơ chế tác động của
Phytohormone đối với các phản
ứng quang phát sinh hình thái
được xác định là nó đóng vai trò
như là một chất tiếp nhận ánh
sáng và gây nên những biến đổi
trong hoạt động của tế bào: Tăng
tính thấm của màng, thay đổi điện
thế màng và giải phóng các
enzyme liên kết ở màng do đó
làm thay đổi tốc độ các phản ứng
sinh lý, sinh hoá trong tế bào. Mặt
khác nó tác động như chất hoạt
hoá các gen cần thiết cho các quá
trình phát sinh hình thái của thực
vật với sự phát sinh mầm hoa.
Hình 4.7 Vai trò của phytocrom với quang chu kỳ.

4.2 HỆ THỐNG NỘI TIẾT Ở ĐỘNG VẬT
Trong hoạt động sống của các động vật đa bào, sự thống nhất hài hoà giữa các phần cơ
thể và các cơ quan được thực hiện bởi các hệ thông tin. Một trong chúng là Hệ nội tiết; hệ bao
gồm các tuyến nội tiết và các tế bào thần kinh tiết.
Tuyến nội tiết là các tuyến mà sản phẩm do chúng tiết ra được vận chuyển cùng với dịch
cơ thể (ở động vật có xương sống nó được đưa trực tiếp vào máu) đây là những tuyến không có
ống thoát.
Ở động vật, các tuyến nội tiết đã được biết là: Tuyến giáp, tuyến tim, tuyến ngực trước,
tuyến xoang và tuyến gian não (ở động vật không xương); tuyến yên, vùng dưới đồi, tuyến giáp,
tuyến cạnh giáp, tuyến tuỵ (đảo Lagerhan); tuyến trên thận, tuyến sinh dục và nhau thai (ở động
vật có vú).
Sản phẩm của tuyến nội tiết gọi là Hormone (kích tố). Hormon thường được các tuyến nội
tiết tiết ra với lượng rất nhỏ, được vận chuyển tới các tế bào hoặc cơ quan khác của cơ thể nhờ
dịch cơ thể (hoặc máu); nó có tác dụng điều chỉnh hoạt động của các phần cơ thể đó. Thường các
quá trình được điều chỉnh bởi hormone diễn ra chậm (sau vài phút đến vài ngày) nhưng có tính
chất bền lâu. Những thay đổi thích nghi của các quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản
cũng như sự điều chỉnh nồng độ các chất trong máu (glucose và các ion) thường được điều chỉnh
bởi các hormone.
Thần kinh tiết là sự sản xuất và tiết ra các hormone của các tế bào thần kinh. Các chất tiết
thường đi theo sợi trục của tế bào, nó có thể đi vào máu hoặc dịch tế bào qua xinap hoặc trực tiếp
theo các sợi trục để tới các tế bào và cơ quan đích.
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Hormone là hợp chất hữu cơ được hình thành trong các tế bào chuyên hoá, được tiết với
một lượng nhỏ và có hoạt tính sinh học cao. Căn cứ và bản chất hoá học, các hormone được chia
thành hai nhóm lớn:
Các hormone có bản chất lipid (steroid) như hormone vỏ tuyến trên thận, hormone sinh
dục.
Các hormone có bản chất protein và dẫn xuất của protein, dẫn xuất của aminoacid như
hormone của tuyến giáp, hormone của tuỷ tuyến trên thận; các peptid và polypeptid như hormone
của tuyến yên, tuyến tuỵ...
4.2.1 Các tuyến nội tiết của người
Các tuyến nội tiết ở động vật có vú và ở người đã được nghiên cứu khá kĩ.
Vị trí các tuyến nội tiết của người được chỉ ra trên hình 4.8; các dẫn liệu có liên quan đến
hoạt động sinh lí chủ yếu của các hormone ở động vật có vú được dẫn ra trên bảng 5.1.
4.2.1.1 Tuyến yên
Tuyến yên (còn gọi là tuyến
não thuỳ dưới, mấu não dưới) nằm
trong hố yên của xương bướm ở
đáy sọ não, ngay ở dưới vùng dưới
đồi (Hypothalamus) và có liên quan
mật thiết với nó. Tuyến yên cùng
với vùng dưới đồi đóng vai trò là
trung tâm điều khiển toàn bộ cơ chế
điều hoà thể dịch của cơ thể.
Tuyến yên có kích thước
nhỏ bằng hạt đậu, được chia làm ba
thuỳ: Thuỳ trước, thuỳ giữa và thuỳ
sau. Thuỳ trước và thuỳ giữa được
phát triển từ túi Rathke, có tổ chức
tuyến điển hình. Thuỳ sau hình
thành từ lá phôi ngoài gồm những
tế bào thần kinh và thần kinh đệm.
Thuỳ trước tuyến yên gồm
nhiều loại tế bào. Chúng khác nhau
về hình dạng, kích thước... các tế
bào này tiết ra các hormone khác
nhau như hormone sinh trưởng
(GH-Growth hormone); hormone
kích tuyến giáp (TSH - thyroid
stimulating hormone), hormon kích
tuyến trên thận (ACTH hay CTH adrenocorticotrophic
hormone),
hormone kích nang trứng (FSH follicle stimulating hormone),

Hình 4.8 Các tuyến nội tiết trong cơ thể người.
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hormone tạo thể vàng (LH - luteinizing hormone), horcmone kích thể vàng (LTH - luteotropic
hormone và PRL-Prolactin)
Thuỳ sau tuyến yên (thuỳ thần kinh = Neurohypophysis) là nơi tích trữ và giải phóng hai
hormone do các thần kinh tiết của vùng dưới đồi đưa xuống là Vasopressin và Oxytoxin
Thuỳ giữa tuyến yên tiết hormone kích thích sắc tố đen (MSH - melanocyt stimulating
hormone), ở các động vật có xương sống thấp (Cá, Lưỡng thê, Bò sát) MSH kích thích sự phát
triển của tế bào sắc tố và kích thích các tế bào này tổng hợp sắc tố làm cho da động vật thường có
màu sẫm. ở các động vật có vú và người, tác dụng của MSH làm co giãn tế bào sắc tố đen.
4.2.1.2 Tuyến giáp (tuyến giáp trạng)
Tuyến nằm ở cổ (ngay trước sụn giáp) gồm hai thuỳ nối với nhau bởi một eo hẹp. Tuyến
giáp được cấu tạo từ các đơn vị chức năng là các nang tuyến, xung quanh nang là các tế bào nang
tuyến. Các tế bào nang tuyến có hình dáng thay đổi từ dẹt sang căng to tuỳ thuộc vào trạng thái
bình thường hay hoạt động động của chúng. Trong các tế bào này có chứa chất keo, thành phần
quan trọng của keo là Thyroglobulin (một dạng của Glycoprotein).
Khi tuyến hoạt động các chất keo được đẩy ra ngoài và làm cho lòng nang tuyến co hẹp
lại. Xung quanh nang có tế bào cạnh nang (tế bào C) nằm trong tổ chức liên kết.
Tuyến giáp tiết ra hai loại hormone là Thyroxine (T4 và T3) và Canxitonin. Các hormone
này tăng cường quá trình oxy hoá của tế bào và làm tăng tính thấm của màng tế bào với các chất
chuyển hoá trong cơ thể- đặc biệt là quá trình chuyển hoá iod, giảm canxi và phospho của máu.
4.2.1.3 Tuyến cận giáp.
Là tuyến có cấu tạo bởi 4 tuyến nhỏ nằm ở hai phía trên dưới của hai thuỳ tuyến giáp. ở
người mỗi tuyến nhỏ có kích thước: Dài 3-8mm, rộng 2-5mm và dày 2mm.
Các tế bào của tuyến sắp xếp thành từng khối đặc, có hai loại tế bào là tế bào chính và tế
bào ưa acid. Hormone của tuyến là Parahormon do tế bào chính tiết ra, có vai trò làm tăng canxi
máu và giảm phosphat trong máu.
4.2.1.4 Đảo Langerhan của tuyến tuỵ
Trong cơ thể động vật có xương sống và người, tuyến tuỵ là một tuyến pha gồm hai chức
năng: Ngoại tiết và nội tiết.
Phần nội tiết của tuyến tuỵ bao gồm các tế bào α (chiếm 25%), tế bào β (chiếm 70%) và
các tế bào khác. Các tế bào này tập trung thành đảo Langerhan. Các tế bào α tiết ra Glucagon
bao bọc xung quanh các tế bào β tiết insulin; các tế bào khác phân bố rải rác và tiết ra
Somatostain và Gastrin. Các hormone của tuyến tuỵ có vai trò điều chỉnh hàm lượng đường trong
máu bằng cách tác động đến quá trình chuyển hoá các chất (protein, lipid, và polysaccharid); tác
dụng đến sự trương lực của dây thần kinh số 10, kích thích trung khu hô hấp; tác dụng đến quá
trình vận chuyển K+, Na +qua màng cũng như ức chế sự tiết STH của thuỳ trước tuyến yên.
4.2.1.5 Tuyến trên thận
Tuyến gồm hai tuyến nhỏ nằm ở trên đầu của hai thận. Mỗi tuyến nhỏ có cấu tạo gồm hai
phần là phần vỏ và phần tuỷ, có nguồn gốc phôi thai và chức năng khác nhau.
Vỏ tuyến trên thận có nguồn gốc từ lá phôi giữa, có tổ chức tuyến điển hình. Chất tiết của
vỏ là các hormone được gọi chung là các Corticoid. Các hormone có nguồn gốc Cholesterol và
được chia thành ba nhóm: Nhóm điều hoà muối (Mineracorticoit), nhóm điều hoà đường
(glucocorticoid) và nhóm điều hoà sinh dục nam (andrrogen); ngoài ra có một ít hormone sinh
dục nữ (oestrogen) nhưng tác dụng không đáng kể.
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Bảng 4.1 Tóm tắt về các tuyến nội tiết và hormone của chúng ở người
Tuyến nôi tiết và hormone
của chúng
Thuỳ trước tuyến yên
Hormone sinh trưởng
(GH)
H.kích tuyến trên thận
(ACTH = CTH)
H. kích tuyến giáp (TSH)
H.kích nang trứng (FSH)

Bản chất
hoá học

Mô, cơ quan
chịu tác động

Peptid

Các cơ quan

Peptid

Tuyến trên thận

Glycoprotein
Glycoprotein

Tuyến giáp
Tuyến sinh dục

H. kích thể vàng (LH)

Glycoprotein

Tuyến sinh dục

Prolactin (PRL)
H.kích sắc tố (MSH)

Protein
Peptid

Tuyến vú
Da

Thuỳ sau tuyến yên
H.chống bài niệu (ADH)
Oxytoxin
Tuyến tùng - Melatonin

Peptid
Peptid
Dẫn xuất a.a

Tuyến giáp – Thyroxin

Aminoacid

Tác động chính

Tăng tổng hợp protein; giải phóng năng lượng từ
các chất béo
Kích thích giải phóng hormon vỏ tuyến trên thận
ví dụ cortizon, không tác động lên tủy của tuyến.
Kích thích giải phóng Thyroxin
Kích thích sự sinh tinh ở nam, sự phát triển nang
trứng ở nữ.
Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng ở nữ; giải
phóng testosteron ở nam.
Kích thích sản xuất sữa.
Ở thú chưa rõ.

Kích thích tái hấp thu nước ở thận.
Thận
Kích thích co bóp dạ con; đẩy sữa ra
Tử cung, tuyến vú
Tuyến sinh dục, tế bào Ảnh hưởng sự tạo sắc tố, nhịp sinh học ở ĐV;
sắc tố.
g/đ đầu của tuổi dậy thì.
Đa số các tế bào
Kích thích sự chuyển hoá, sinh trưởng và phát
triển.
Giảm ca+máu, ức chế f.giải Ca+ xương

Canxitonin

Peptid

Bộ xương

Tuyến cận giáp
Parathyroid

Peptid

Đảo langherhan
Insulin

Peptid

Bộ xương, thận, ống tiêu Tăng Ca+máu bởi kích thích phân giải ở xương,
hoá
tăng tái hấp thu Ca+ ở thận, hoạt hoá vitaminD.
Giảm lượng glucose máu, kích thích dự trữ
Gan, cơ vân, mô mỡ.
glycogen ở gan.
Tăng glucose máu, kích thích sự chuyển hoá
Gan, mô mỡ
glycogen ở gan.

Glucagon

Peptid
Aminoacid

Đáp ứng ban đầu strees; tăng nhịp tim, huyết áp,
Cơ trơn, cơ tim, mạch trao đổi chất; giãn mạch, tăng mỡ; tăng glucose
máu
máu

Vỏ tuyến trên thận
Andosteron
Cortizon

Steroid
Steroid

Ống thận
Một số cơ quan

Buồng trứng
Estrogen

Steroid

Chung

Tuỷ tuyến trên thận
Adrenalin (80%)
Noradrenalin (20%)

Cq. sinh dục nữ

Duy trì cân bằng ion Na+&K+
Giảm tác động strees, tăng glucose máu, tăng
huy động mỡ.
Hình thành dấu hiệu giới tính nữ.
Sinh trưởng cơ quan sinh dục; chuẩn bị cho
trứng thụ tinh làm tổ.
Chuẩn bị đầy đủ cho sự mang thai; kích thích sự
phát triển

Progesteron

Steroid

Tử cung, tuyến SD

Tinh hoàn
Testosteron

Steroid

Một số cơ quan; Cq. sinh Hình thành giới tính nam. Kích thích phát triển
dục nam.
cơ quan sinh dục, sinh tinh.
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Phần tuỷ có nguồn gốc lá phôi ngoài, cùng gốc với thần kinh giao cảm. Đây là những tế
bào thần kinh không có sợi trục và biến đổi thành tế bào tiết. Chất tiết của phần tuỷ là adrenalin
và noradrenalin. Các hormone này có vai trò đến hoạt động của tim, khả năng dẫn truyền của
mạch máu, khả năng chuyển hoá glycogen và làm giãn đồng tử.
4.2.1.6 Tuyến sinh dục
Ở con đực và nam giới tuyến sinh dục là tinh hoàn, ở con cái và phụ nữ là buồng trứng.
Đây cũng là những tuyến pha, sản phẩm nội tiết là các hormone sinh dục.
Trong tinh hoàn, nằm chen giữa các ống sinh tinh là các tế bào kẽ (tế bào Leydig); các tế
bào này sản xuất và tiết ra các hormone sinh dục nam gọi chung là androgen, chủ yếu là
testosteron. Các hormone này kích thích sự phát triển giới tính ngay ở giai đoạn thai nhi; thúc đẩy
sự hình thành giới tính đực. Trong giai đoạn phát triển của cơ thể sau này, hormone sinh dục đực
tác động đến sự biến đổi các tính trạng giới tính thứ cấp, quá trình sinh tinh và dinh dưỡng của
tinh trùng. Chúng cũng ảnh hưởng tới các quá trình chuyển hoá của cơ thể như tăng quá trình
tổng hợp protein, tăng sự dị hoá lipid và tăng cường tổng hợp glycogen...
Trong các nang trứng (nang De Graff ) của buồng trứng có các tế bào hạt tiết ra nhóm
hormone sinh dục nữ là Oestrogen với ba loại: Oestrol (Folliculin), Estriol và Estradion. Các
hormone này gây động dục, phát triển cơ quan sinh dục và các dấu hiệu sinh dục thứ cấp. Tăng
cường quá trình chuyển hoá các chất trong cơ thể, cụ thể là tăng phân giải Glucidlàm giảm đường
huyết, tăng dự trữ mỡ dưới da, tăng tổng hợp Protein.
Khi bao noãn chín, trứng rụng khỏi nang; các tế bào nang còn lại phát triển thành thể
vàng. Khi tồn tại và hoạt động, thể vàng tiết ra một hormone là Progesteron; hormone này có tác
dụng dưỡng thai và giúp cho thai làm tổ, phát triển trong niêm mạc tử cung (nếu trứng được thụ
tinh), giúp cho sự phát triển của cơ tử cung và có tác dụng bài tiết prolactin làm tăng sự phát triển
của tuyến sữa. Thể vàng teo dần và giảm hoạt động từ tháng thứ năm của thời kỳ thai nghén.
Trường hợp trứng không được thụ tinh, thể vàng teo và thoái hoá ở những ngày cuối chu kì kinh
nguyệt.
Khi hợp tử bắt đầu làm tổ ở tử cung, túi phôi hình thành và phát triển tạo thành nhau thai.
Bên cạnh vai trò trao đổi chất giữa thai nhi với cơ thể mẹ, nhau thai tiết ra hormone kích dục tố
màng đệm (ở người là HCG = Human Chorionic Gonadotropin) là một glycoprotein giống với
hormone của thuỳ trước tuyến yên như FSH, LH, TSH. Hormone này có tác dụng duy trì và phát
triển thể vàng, kích thể vàng tiết progesteron.
Ở người sự có mặt sớm của HCG trong máu và nước tiểu phụ nữ có thụ thai ngay từ tuần
đầu đã được ứng dụng để chuẩn đoán có thai sớm.
4.2.2 Cơ chế tác động của hormone
Các hormone đều được sản xuất nhờ các quá trình sinh tổng hợp trong cơ thể. Một số
trong chúng trước khi thể hiện hoạt tính phải qua giai đoạn tiền hormone – ví dụ như insulin
(proinsulin), glucagon (proglucagon) hay calcitoxin (procalcitonin). Quá trình sản xuất và tiết
hormone trong trường hợp đơn giản nhất được chi phối bởi nồng độ các chất được hormone điều
hoà, quá trình có thể là thuận hoặc nghịch.
Ngoài một số hormone do các tế bào tiết ra có tác dụng tại chỗ như serotonin, secretin, và
chất truyền đạt thần kinh (neurotransmitter), các hormone khác được tiết vào máu, được dòng
máu đưa tới các tế bào, cơ quan đích. Trong máu các hormone thường được gắn với cac protein
đặc hiệu tạo thành một phức chất lỏng lẻo để vận chuyển. Tuy máu vận chuyển hormone đi khắp

87
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

cơ thể nhưng phần lớn trong chúng chỉ có tác dụng đến các tế bào nhất định; các cơ quan chịu tác
dụng của hormone là cơ quan đích.
Các hormone thường tác dụng với một liều lượng rất nhỏ và có tính đặc hiệu cao do vậy
trong cơ thể đã hình thành một hệ thống tương quan hoá học với các tế bào tiết và tế bào đích thể
hiện tiềm năng đặc trưng của mình.
Tính mẫn cảm chuyên hoá của các cơ quan đích với hormone của mình là do các tế bào
của cơ quan này có các thụ quan chuyển hoá. Sự tác động qua lại của các thụ quan này với
hormone sẽ dẫn tới hiệu quả phù hợp. Do vị trí của các thụ quan rất khác nhau dẫn tới có sự khác
biệt về các phản ứng ban đầu và cơ chế tác dụng của các hormone.
Đến nay người ta đã phát hiện hai cơ chế về tác động của hormone là cơ chế chất truyền
tin thứ hai (còn gọi là cơ chế AMP vòng) và cơ chế hoạt hoá gen (hình 4.9 và 4.10).
Cơ chế chất truyền tin thứ hai. Là cơ chế tác động của các hormone thông qua các thụ
quan bề mặt của tế bào; các hormone này không đi qua màng. Ở đây hormone đóng vai trò như
chất truyền tin thứ nhất, khi đến tế bào đích nó sẽ kết hợp với thụ quan protein nằm lộ ra trên bề
mặt tế bào. Phức hợp sau khi hình thành sẽ thông qua một protein ở phía trong màng (protein G)
hoạt hoá enzyme ở màng tế bào gây quá trình biến đổi và hình thành một chất mới (cAMP hoặc
IP3); chất mới được hình thành này sẽ đóng vai trò là chất truyền tin thứ hai (chât truyền tin nội
bào). Chất truyền tin thứ hai sẽ kết hợp với enzyme nội bào đặc hiệu; kích thích hoặc ức chế các
phản ứng tạo các sản phẩm đặc trưng cho tác động của các hormone. Có hai con đường thực hiện
theo cơ chế này, đó là con đường AMP vòng và con đường IP3/Ca++.

Hình 4.9 Tác động của hormone theo cơ chế chất truyền tin thứ hai.

Con đường AMP vòng (cAMP). Theo con đường này, hormone khi đến tế bào đích sẽ kết
hợp với thụ quan protein đặc hiệu ở trên bề mặt màng. Phức hợp hormon-thụ quan sau khi được
hình thành qua protein G sẽ hoạt hoá enzyme adenylylcyclase ở màng tế bào; enzyme này hoạt

88
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

động đã xúc tác quá trình biến đổi ATP thành AMP vòng trong tế bào chất. AMP vòng được hình
thành sẽ đóng vai trò là chất truyền tin nội bào (chất truyền tin thứ hai); chất này kết hợp với các
enzyme đặc hiệu và ức chế hoặc kích thích các phản ứng enzyme. Ví dụ: AMP vòng ở gan và cơ
xương được hoạt hoá bởi adrenalin, ức chế các enzyme liên quan đến sự hình thành glycogen và
hoạt hoá một loạt các enzyme xúc tác cho quá trình phân giải glycogen do vậy làm tăng glucose
cần thiết cho hoạt động hô hấp của tế bào.

Hình 4.10 Tác động của hormone theo cơ chế hoạt hoá gen.

Con đường IP3/Ca++. Sau khi hormone đi đến và kết hợp với thụ quan protein đặc trưng ở
màng tế bào hình thành phức hợp hormon-thụ quan; phức hợp này tác động thông qua protein G
hoạt hoá enzyme C-phospholipase ở màng tế bào. Enzyme này hoạt động gây biến đổi
phospholipid màng hình thành inositol-tri-phosphat (IP3). IP3 khuếch tán vào tế bào chất và tới
kết hợp với thụ quan ở màng lưới nội chất; phức hợp này kích thích lưới nội chất giải phóng Ca++
vào tế bào chất. Ca++ sẽ kết hợp với các protein điều chỉnh (các Calmodium) để hoạt hoá các
enzyme xúc tác cho các phản ứng của tế bào. Ở con đường này, cả IP3 và Ca++ cùng đóng vai trò
là chất truyền tin thứ hai.
Cơ chế hoạt hoá gen. Đây là cơ chế tác động của các hormone có bản chất steroit, là các
hormone có khả năng đi qua màng tế bào. Các phân tử hormone đi qua màng tế bào và kết hợp
với các protein thụ quan nắm trong tế bào chất hình thành phức hệ hormon-protein thụ quan.
Phức hợp này sau khi hình thành đi vào nhân tế bào và tác động trực tiếp đến nhân của tế bào
đích; nó hoạt hoá quá trình phiên mã mRNA từ một gen đặc hiệu. Tế bào đích sẽ tổng hợp
protein tương ứng, kết quả cuối cùng là tế bào hình thành những phản ứng phù hợp với tác dụng
của hormone tác động.
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4.2.3 Điều hoà hoạt động nội tiết
Hoạt động của các tuyến nội tiết được tăng lên (ưu năng tuyến) hoặc giảm đi (nhược năng
tuyến) chịu tác động của chính nồng độ các chất do hormone của tuyến đó điều hoà.
Có thể lấy vai trò điều hoà lượng đường trong máu bởi insulin để làm ví dụ minh hoạ
(hình 4.11). Khi hàm lượng glucose trong huyết tương tăng lên sẽ kích thích tế bào β của đảo
Langerhan tiết insulin; hormone này kích thích quá trình chuyển hoá glucose thành glycogen nên
làm giảm hàm lượng glucose trong máu. Hàm lượng glucose trong máu giảm và nồng độ các
hormone tăng lên sẽ tác động ngược lại làm giảm hoạt động của các tế bào β của tuyến nội tiết và
dẫn đến sự tiết insulin vào máu giảm đi; kết quả làm giảm quá trình chuyển hoá glucose thành
glycogen, duy trì được lượng glucose trong máu.

Hình 4.11 Cơ chế điều hoà hàm lượng đường trong máu

Mối cân bằng quan hệ trong hoạt động của hệ nội tiết được điều chỉnh bởi cơ chế điều hoà
liên quan đến cả hai hệ thống thần kinh và thể dịch trong cơ thể. Trong cơ chế đó, vùng dưới đồi
– tuyến yên đóng vai trò là vị trí trung tâm.
Vùng dưới đồi tiết ra một loạt các chất (hormone) giải phóng-nhóm RH (releasing
hormone) và các chất ức chế-nhóm IH (inhibiting hormone). Thuộc nhóm RH có các chất: TRH
(Thyrotropic releasing hormone), GRH (Growth releasing hormone), GnRH (Gonadotropic
releasing hormone), PRH (Prolactin releasing hormone), CRH (Cortico releasing hormone)
MRH (Melanotropic releasing hormone). Nhóm các chất IH gồm có: GIH (Growth inhibiting
hormone), PIH (Prolactin inhibiting hormone), MIH (Melanotropic inhibiting hormone).
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Các hormone của vùng dưới đồi khi
tác động đến tuyến yên sẽ kích thích làm
tăng hoặc ức chế làm giảm sự tiết các
hormone của tuyến yên. Các hormone
tuyến yên có vai trò kích thích hoạt động
của các tuyến nội tiết khác (các tuyến
đích). Đến lượt mình, các tuyến đích sẽ
tăng cường hoặc giảm tiết hormone của
chúng; do vậy đã dẫn tới sự thay đổi hàm
lượng các hormone trong máu. Hàm lượng
các hormone của tuyến đích trong máu
thông qua hệ mạch sẽ tác động trở lại tuyến
yên và vùng dưới đồi để làm tăng hay giảm
sự tiết của các hormone tương ứng của
chúng; điều đó tạo ra những vòng điều
chỉnh ngắn hoặc dài có hiệu quả cao. Cơ
chế đó chính là cơ chế điều hoà ngược. Cơ
chế điều hoà ngược được gọi là âm tính khi
lượng hormone của tuyến đích trong máu
cao sẽ ức chế giảm sự tiết hormone tuyến
yên và vùng dưới đồi (hình 4.12); là dương
tính khi lượng hormone tuyến đích trong
máu cao lại kích thích sự tiết hormone của
tuyến yên và vùng dưới đồi, ví dụ khi
lượng oestrogen trong máu cao sẽ kích
thích tuyến yên tiết LH.

Hình 4.12 Cơ chế điều hoà ngược (âm tính)

Trong cơ chế điều hoà ngược của hệ nội tiết, các tác nhân môi trường tác động thông qua
vỏ não gây nên stress của cơ thể cũng tham gia vào quá trình điều chỉnh hoạt động của các tuyến
nội tiết.
4.3 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH VÀ TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
4.3.1 Xung thần kinh và cơ chế dẫn truyền xung thần kinh.
4.3.1.1 Xung thần kinh.
Các tín hiệu được dẫn truyền theo sợi thần kinh do sự thay đổi điện thế của tế bào thần
kinh được gọi là xung thần kinh. Bản chất của xung thần kinh là phản ứng điện hoá có liên quan
đến tính thấm của màng tế bào.
Ở trạng thái bình thường, giữa hai phía của màng tế bào có tồn tại một điện thế được gọi
là điện thế tĩnh hoặc điện thế nghỉ ngơi. Điện thế tĩnh có được do tính chất đặc trung của màng tế
bào, do sự chênh lệch về nồng độ ion giữa hai phía của màng và do khả năng thấm của các ion
qua màng.
Bình thường nồng độ Na+ ở bên ngoài tế bào lớn hơn 10 lần bên trong; nồng độ K+ ở bên
trong tế bào lớn hơn 30 lần bên ngoài và nồng độ Cl- bên ngoài lớn hơn bên trong hơn 10 lần. Tế
bào ở trạng thái nghỉ ngơi, các ion dương dễ được thấm qua màng bán thấm trong khi các ion âm
không thấm qua được.
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Hình 4.13 Sự hình thành điện thế tĩnh ở sợi trục thân kinh

Do građien nồng độ, các ion Na+ có xu hướng đi từ ngoài vào trong tế bào; còn các ion K+
có xu hướng đi từ trong tế bào ra ngoài. Màng tế bào cho ion K+ thấm qua dễ hơn so với Na+; tuy
nhiên sự cân bằng ion K+ giữa hai phía của màng tế bào không xảy ra vì các ion âm có bên trong
tế bào không ra ngoài được. Khi ion K+ thoát ra bên ngoài sẽ làm tăng điện tích âm của môi
trường nội bào và như vậy sẽ ngăn cản quá trình vận chuyển K+ ra bên ngoài. Từ đó nó hình
thành điện thế phân cực với chiều dương ở mặt ngoài và chiều âm ở bên trong màng tế bào (hình
4.13).
Điện thế tĩnh này có trị số -90mV, phụ thuộc sự chênh nồng độ ion K+ giữa hai phía của
màng và trị số này gần với thế cân bằng của K+ (EK); được tính theo phương trình của Nhersta:
RT [ K + ]ng
[ K + ]ng.
= −0,58 ln
Et =
ln
F
[ K + ]tr
[ K + ]tr.
Ở đây: Et= Điện thế tĩnh; R=Hằng số khí (8314Jul/mol.K); T=Nhiệt độ tuyệt đối; F=Số
Faraday (96521,9 C/mol); [K+]=Nồng độ K+ bên ngoài (ng.) và bên trong (tr.) màng tế bào.
Khi bị kích thích, màng tế bào thần kinh chuyển sang trạng thái hưng phấn và tính thấm
của nó bị thay đổi đột ngột; đặc biệt là tính thấm với Na+. Một lượng lớn ion Na+ thấm vào tế bào
trong thời gian rất ngắn làm màng mất phân cực, bị khử cực và đảo cực. Mặt ngoài màng nhanh
chóng trở thành tích điện âm so với mặt trong là điện tích dương. Kết quả là làm xuất hiện một
điện thế mới có chiều ngược với điện thế tĩnh và đạt trị số +50mV; đó là điện thế hoạt động.
Điện thế hoạt động (Ehd) phụ thuộc vào sự chênh nồng độ của ion Na+ giữa hai phía của
màng, nó có trị số gần với thế cân bằng của Na+ và cũng được tính theo công thức:
[ Na + ]ng.
Ehd = −0,58 ln
[ Na + ]tr.
Sau khi bị khử cực và đảo cực- khoảng 1-2miligiây, màng lại tái phân cực để trở về
trạng thái cân bằng hoá- điện như ban đầu. Thời gian tái phân cực kéo dài 3-4 miligiây thể hiện ở
đặc điểm tính thấm của Na+ bị giảm, duy trì tính thấm của K+ và như vậy điện thế tĩnh được khôi
phục (hình 4.14).
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Hình 4.14 Điện thế hoạt động

Ở pha sau của quá trình hình thành điện thế hoạt động, trong một khoảng thời gian rất
ngắn màng phải cho thấm ra ngoài một lượng lớn ion Na+ đã xâm nhập vào, cùng với việc cho
ion K+ đi ra. Quá trình vận chuyển Na+ ra ngoài ngược với gradien điện thế và gradien nồng độ
do vậy nó cần phải được cung cấp năng lượng; cơ chế vận chuyển ion ở đây là cơ chế vận chuyển
tích cực của các bơm ion Na+-K+.
4.3.1.2 Sự dẫn truyền xung thần kinh
Xung thần kinh có bản chất là điện thế hoạt động; điện thế này phân tán dọc theo dây thần
kinh nhờ sự xuất hiện dòng điện trương lực trước chúng và dịch chuyển theo chuyển động của
chúng.
Quá trình hưng phấn trên dây thần kinh có đặc điểm là sự hưng phấn có tính ngắt quãng;
sau khi dây thần kinh bị kích thích, xuất hiện hưng phấn (hay một xung) tiếp đó là giai đoạn trơ;
sau đó khả năng hưng phấn được phục hồi và nó lại tiếp nhận các kích thích mới. Thực nghiệm
cho thấy nếu có hai kích thích nối tiếp nhau sẽ làm xuất hiện hai điện thế hoạt động nối tiếp nhau
ở dây thần kinh; khi thu hẹp khoảng cách giữa hai kích thích, điện thế hoạt động thứ hai sẽ giảm
dần và mất đi khi khoảng cách này nhỏ hơn giai đoạn trơ của dây (giai đoạn này thường dài 0.22miligiây).
Tốc độ dẫn truyền xung thần kinh phụ thuộc vào kích thước của dây thần kinh, các dây có
kích thước lớn có tốc độ dẫn truyền nhanh; vào chức năng của dây thần kinh - dây vận động và
thụ cảm bản thể cơ có tốc độ dẫn truyền lớn. Tốc độ dẫn truyền cũng phụ thuộc vào sự có mặt
hay không của bao myelin ở dây thần kinh.
Kích thích đầu tiên làm xuất hiện điện thế hoạt động có trị số khoảng 100mV, điện thế
này có đặc trưng là xuất hiện nhanh và theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”. Sau khi xuất hiện,
điện thế hoạt động đến lượt mình lại trở thành tác nhân kích thích mới. Kết quả là làm vùng bên
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cạnh xuất hiện điện thế hoạt động mới; quá trình đó cứ tiếp diễn và như vậy tạo dòng xung chạy
dọc sợi thần kinh.
Về nguyên tắc xung thần kinh có thể được lan truyền về cả hai phía của nơi chúng xuất
hiện; tuy nhiên chúng thường lan truyền theo sợi nhánh vào thân tế bào thần kinh rồi theo sợi trục
đi tới các tế bào khác.

Hình 4.15 Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh trên sợi
trơn (a) và sợi có bao myelin (b).

Ở các dây thần kinh không có bao myelin, sự dẫn truyền xung là quá trình lan toả trên
toàn bộ bề mặt của dây thần kinh (hình 4.15a). Do vậy tốc độ dẫn truyền khá chậm; chúng
thường đạt 20-50 m trong 1giây ở những sợi có kích thước lớn, tốc độ khoảng 5-10m/giây ở
những sợi có kích thước nhỏ.
Các dây có bao myelin, sự xuất hiện điện thế hoạt động chỉ xảy ra tại các eo Ranvier.
Điện thế này trở thành tác nhân kích thích sự xuất hiện điện thế hoạt động ở eo Ranvier kế tiếp;
như vậy sự dẫn truyền xung thần kinh trong trường hợp này theo lối nhảy bậc từ eo Ranvier này
đến eo Ranvier kia (hình 15b). Tốc độ dẫn truyền ở đây lớn gấp nhiều lần so với tốc độ dẫn
truyền theo dây không có bao Myelin; ngay cả dây thần kinh nhỏ có độ lớn vài micron cũng có
khả năng dẫn truyền xung đạt 100m trong 1 giây.
Do các tế bào thần kinh được tiếp hợp với nhau bởi các synapse, cũng như mối liên hệ
giữa thần kinh và cơ quan mà nó tác động có được là nhờ các synapse; vì vậy sự dẫn truyền của
xung thần kinh phải đi qua các synapse. Cơ chế dẫn truyền qua synapse không giống như dẫn
truyền theo sợi thần kinh, do cấu tạo của synapse đã tạo ra một điện trở làm giảm điện thế đến
mức nó không còn khả năng kích thích màng sau synapse hình thành điện thế hoạt động. Sự dẫn
truyền qua xinap được thực hiện nhờ sự tham gia của các chất hoá học trung gian gọi là chất môi
giới thần kinh (chất dẫn truyền thần kinh).
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Hình 4.16 Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua synapse

Chất môi giới thần kinh chủ yếu trong các synapse là acetylcholin (Ach); ngoài ra ở
synapse của thần kinh giao cảm sau hạch có Noradrenalin, ở synapse của thần kinh trung ương
có Adrenalin, Dopamin, Serotonin vv...
Các chất môi giới thần kinh được chứa trong các túi nhỏ ở màng trước synapse, khi có
xung thần kinh tới các túi này sẽ giải phóng các chất môi giới thần kinh vào khe synapse; các
chất này khuếch tán qua khe và tác động vào các thụ quan ở màng sau synapse. Nhờ đó làm xuất
hiện điện thế hoạt động sau synapse và điện thế này lại kích thích vùng kế tiếp; như vậy xung
thần kinh đã được dẫn truyền liên tục trong hệ thần kinh.
Trong trường hợp chất môi giới thần kinh là acetylcholin; khi xung thần kinh truyền đến
màng trước synapse, nó gây ra sự hấp thu Ca2+ làm các túi chứa chất môi giới chuyển đến sát
màng và vỡ ra, giải phóng acetylcholin chứa trong đó. Acetylcholin khuếch tán qua khe synapse,
tới màng sau synapse và kết hợp với các thụ quan ở đó; tác động của acetylcholin làm thay đổi
tính thấm của màng với ion Na+ dẫn tới sự xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau synapse.
Điện thế này trở thành nguồn kích thích để hình thành điện thế hoạt động mới lan truyền dọc dây
thần kinh của tế bào thần kinh sau synapse.
Đồng thời màng sau synapse tiết ra enzyme acetylcholinesterase phân huỷ acetylcholin
thành acetate và cholin; các chất này lại quay trở về màng trước synapse để tổng hợp acetylcholin
mới.
Trong hệ thần kinh trung ương có một số tế bào thần kinh đặc biệt gọi là tế bào Renshaw,
synapse của các tế bào này có chất môi giới thần kinh là γ- aminobutyric acid (viết tắt là GABA).
Chất môi giới này sau khi được giải phóng đi tới kết hợp với các thụ quan ở màng sau
synapse, tác động làm giảm tính thấm của màng đối với ion Na+ - tức là không làm xuất hiện điện
thế hoạt động sau synapse, do vậy xung thần kinh được truyền tới đây thì dừng lại. Các synapse
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đó được gọi là synapse ức chế của tế bào Renshaw ; sự có mặt của các synapse này có ý nghĩa
quan trọng đối với hoạt động chức năng của hệ thần kinh trung ương; góp phần xác định con
đường dẫn truyền của các xung trong hệ thần kinh trung ương và phản ứng của cơ thể với tác
nhân kích thích.
4.3.2 Tập tính động vật
4.3.2.1 Khái quát
Tập tính là một khâu nào đó trong chuỗi dây truyền hoạt động của động vật; nó bao gồm
các hoạt động vận động, hoạt động sống; những cử động hoặc ngừng cử động trong đời sống
hàng ngày của con vật.
Một số tác giả phân chia tập tính thành hai loại: Tập tính bẩm sinh và tập tính tập nhiễm.
Tuy nhiên việc phân tích chi tiết các kiểu hành vi của động vật đã cho thấy tất cả các tập tính đều
chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền và môi trường xung quanh; điều đó có nghĩa là mọi hành vi
của động vật đều đồng thời mang cả tính bẩm sinh và tập nhiễm.
Thí dụ tập tính mèo đuổi chuột có vẻ như mang tính bản năng; nhưng trong hành vi đó có
nhiều động tác vận động phải qua học tập và tập luyện mới có được.

Hình 4.17 Tập tính sinh sản ở chim bồ câu

Để thực hiện các tập tính - những phản ứng phức tạp của động vật thể hiện bằng vận
động; động vật cần phải nhận biết được các tín hiệu từ môi trường xung quanh và cả môi trường
bên trong cơ thể. Chức năng này được thực hiện bởi các giác quan, các giác quan này có mức độ
cấu tạo và "độ nhạy" khác nhau ở các loài; do vậy trong những hoàn cảnh như nhau, các loài khác
nhau có những biểu hiện tập tính không giống nhau.
Tập tính thường được biểu hiện dưới dạng các phản ứng vận động của cơ, hoạt động của
các tuyến hoặc tế bào tiết cho nên tập tính được thực hiện nhờ sự phối hợp hoạt động của hệ
thống thụ quan, hệ thống thần kinh và hệ thống tác quan. Sự phối hợp này hình thành một cung
phản xạ trong hoạt động cơ-thần kinh của động vật.
Động lực của tập tính có thể là những kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể; nhiều
thực nghiệm cũng đã xác nhận hormone có vai trò như là nhân tố nội tại quy định tập tính; điều
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này được chứng minh trong thí nghiệm tiêm prolactin đã kích thích bản năng chăm sóc con ở
chim bồ câu (hình 4.17). Chương trình tập tính có thể hoạt động khi một số trung tâm thần kinh
xác định được hoạt hoá; ví dụ khi kích thích vùng sau của vùng dưới đồi (hypothalamus) ở mèo
sẽ gây phản ứng tự vệ của nó.
Hầu hết các cơ thể đều có các chu kỳ hay nhịp nhất định ảnh hưởng tới tập tính của
chúng. Các nhịp này xuất phát từ những thay đổi của môi trường và các cơ chế bên trong; các
kích thích bên ngoài giữ cho các nhịp đồng bộ-điều chỉnh mùa theo độ dài ngày. Tính chu kỳ thể
hiện rõ trong tập tính di cư của động vật; trong hoạt động này có lẽ những thay đổi của điều kiện
bên ngoài là động lực của tập tính. Tuy nhiên để thực hiện, các động vật phải có khả năng định
hướng trong di cư; khả năng này khá đa dạng do vai trò của các giác quan ở động vật-Khả năng
định hướng nhờ mặt trời, địa hình và từ trường của trái đất
4.3.2.2 Phản xạ, hành động rập khuôn và chọn lọc kích thích
Phản xạ là phản ứng bẩm sinh và định hình đối với kích thích của động vật; chức năng
của phản xạ là thực hiện các hành động lặp đi, lặp lại.
Phản xạ có điều kiện là hoạt động phản xạ bị biến đổi do kinh nghiệm hoặc điều kiện và
thay thế cho phản ứng với kích thích ban đầu; ở đây động vật phản ứng với các kích thích khác
nhau đã "tập quen" được. Những phản ứng kiểu này không bền vững và cần phải thường xuyên
được củng cố bằng kích thích ban đầu (thí nghiệm của I.P.Pavlov rung chuông khi cho chó ăn).
Ở động vật có xương sống, các thụ quan và tác quan được liên hệ với nhau bằng các
neuron nằm trong hệ thần kinh trung ương; hệ thống này làm thành một cung phản xạ. Tuỳ thuộc
đường liên hệ, có các loại cung phản xạ khác nhau: Cung phản xạ một xinap khi phản ứng xảy ra
do đường liên hệ thần kinh với một bó cơ nhất định, ví dụ như phản xạ đầu gối; cung phản xạ
nhiều synapse khi phản ứng xảy ra có sự tham gia của hai hoặc nhiều synapse, loại này gồm hầu
hết các phản xạ của động vật. Trong quá trình tiến hoá, các động vật thường tạo nên các tập tính
hiệu quả với sự tham gia ít nhất của các cơ quan.
Cơ chế hoạt động của các phản ứng tập tính là sự hợp nhất các nhóm phản xạ thành một
chuỗi và sự điều chỉnh một cách liên tục các phản ứng của động vật; ở đây có sự tham gia của cơ
chế liên hệ ngược.
Hành động rập khuôn là một chuỗi các hành động của động vật trong phản ứng tập tính;
trong đó đối với từng hành động đều đòi hỏi tác nhân kích thích của mình. Có thể mô tả tập tính
sinh sản của cá gai (Gasterosteus aculeatus) để làm ví dụ (theo Niko Tinbergan;1965) (hình
4.18).
Vào mùa sinh sản, màu bụng của cá đực chuyển màu đỏ (màu tiền hôn phối); nó trở nên
hung dữ và tấn công các con đực khác để giành nơi làm tổ-tín hiệu kích thích là màu đỏ của kể
xâm lấn. Sau khi đào lỗ làm tổ, lưng cá xuất hiện màu xanh lơ và cá đực tiến hành sự ve vãn
nhằm rủ cá cái về tổ; tín hiệu kích thích là bụng to của cá cái và vận động hình chữ chi của cá
đực. Khi cá cái đồng ý bằng cách ngẩng cao đầu, cá đực cắm đầu vào tổ để chỉ chỗ cho cá cái
chui vào; khi cá cái đã chui vào tổ, cá đực dùng mõm cọ vào bụng cá cái và dùng vây quạt nước
để kích thích cá cái đẻ trứng. Cá cái đẻ trứng xong chui ra khỏi tổ, cá đực chui vào tưới tinh dịch
để thụ tinh; sau đó nó tiếp tục quạt nước để thông khí cho trứng trong tổ. Sau độ một tuần, trứng
nở; cá đực trở lại màu sắc bình thường là màu vàng nhạt có vài vạch đen và chăm sóc đàn cá con
mới nở.
Nói chung, các hành động rập khuôn ở động vật có các đặc điểm:
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1- Một kiểu hành động rập khuôn bao gồm một chuỗi các hành động được thực hiện cùng
với nhau.
2- Khi một kiểu hành động rập khuôn đã bắt đầu rồi thì nó thường được hoàn tất.
Ví dụ phản ứng hất trứng hoặc chim non chủ của chim non Cuculus: Khi vật định hất ra
khỏi tổ dù đã trượt khỏi lưng của nó, chim non vẫn thực hiện động tác này đến tận mép tổ.
3- Các kiểu hành động rập khuôn đều được tạo ra để đáp ứng lại với kích thích rất đơn
giản là kích thích dấu hiệu hay tín hiệu khơi mào.
4- Các kiểu hành động rập khuôn có tính chất thích nghi cao và thường làm tăng cơ hội
sống sót của cơ thể sinh vật hay thế hệ con cháu của nó.

Hình 4. 18 Tập tính sinh sản của cá gai

Chọn lọc kích thích là hình thức đáp ứng của cơ thể với những đặc điểm nhất định của
điều kiện môi trường. Phạm vi kích thích mà động vật có thể đáp ứng lại phụ thuộc vào cấu trúc
và khả năng của cơ quan cảm giác. Hầu hết các động vật có khả năng cảm giác khác với con
người, ví như chó có khả năng nghe âm thanh có tần số cao hơn so với người; rắn lục (Viperidae)
có hố mặt có thể cảm giác nhiệt, nhờ đó nó có thể phát hiện được mồi ở xa và trong đêm (Có thể
phát hiện cốc nước nóng hơn nhiệt độ không khí vài độ ở cách xa 50 cm).
Thông tin do các cơ quan cảm giác và hệ thần kinh xử lý tiếp sau đã hạn chế phạm vi của
những kích thích có hiệu quả. Ví dụ mắt của lưỡng thê chỉ thu nhận được những vật thể chuyển
động mà không phân biệt được những vật thể đứng yên; do vậy con cóc có thể bị chết đói trong
khi xung quanh nó đầy những con ruồi mới chết nằm im. Như vậy ở đây việc sử dụng kích thích
tín hiệu chính là một dạng chọn lọc kích thích.
4.3.2.3 Sự tác động qua lại giữa các cá thể.
Tập tính của các động vật đã giúp cho chúng tăng khả năng sống sót và duy trì nòi giống.
Các tập tính này có quan hệ với sự tác động qua lại giữa các cá thể. Những tập tính này có vai trò
giúp cho sự sống sót của các thế hệ con cháu; tập tính tác động qua lại giữa các cá thể được thể
hiện ở nhiều dạng khác nhau.
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Tín hiệu báo động. Những tín hiệu báo cho đồng loại biết có kẻ địch đang đến; như tiếng
kêu báo động của các loài chim, sự phô bày những đốm lông màu ở các loài thú…Các cá thể phát
tín hiệu báo động thường gặp nguy hiểm nhưng thế hệ con cháu của chúng lại được bảo vệ. Các
loài chim có tín hiệu báo động tương tự nhau, vì vậy các loài chim thường có phản ứng với
những tín hiệu báo động của loài chim khác.
Tập tính lãnh thổ. Tập tính bảo vệ khu vực sống hoặc sinh sản của động vật nhằm chống
sự xâm nhập của những cá thế khác cùng loài. Kích thước và thời gian bảo vệ lãnh thổ phụ thuộc
vào khả năng cung cấp thức ăn cho thế hệ con phát triển; nếu lãnh thổ chỉ có vai trò là nơi ở thì
kích thước thường nhỏ, ví dụ nhiều loài chim biển có lãnh thổ chỉ rộng vài mét.
Tập tính thách đấu. Tập tính liên quan đến sự bảo vệ lãnh thổ hay tranh giành con cái của
những con đực, tập tính này thường gồm những hình thức đe doạ. Thông thường nếu như sự đe
doạ không khuất phục được địch thủ thì chúng tấn công lẫn nhau; các cuộc tấn công diễn ra rất
ngắn và kẻ yếu rút lui trước khi chưa bị thương nặng; thực chất các cuộc đánh nhau giữa các cá
thể luôn chỉ mang tính hình thức, chỉ có tác dụng chứng tỏ con đực khoẻ nhất sẽ có khả năng sinh
sản tốt nhất.
Tập tính ve vãn. Hoạt động ve vãn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sinh sản của
động vật, nhờ nó việc giao phối có hiệu quả và hạn chế sự phung phí các giao tử. Hình thức ve
vãn ở các loài khác nhau, mỗi động tác của từng giai đoạn là những hành động kiểu rập khuôn và
có vai trò như một kích thích cho giai đoạn tiếp theo. Những động tác ve vãn của mỗi loài còn có
giá trị giúp cho các cá thể tham gia sinh sản của loài nhận biết nhau vì vậy hạn chế được sự thụ
tinh chéo giữa các loài.
Tập tính chăm sóc con cái. Tập tính này nhằm tăng khả năng sống của con cái tuy nhiên
nó làm giảm cơ hội sống sót của bố mẹ. Tập tính này có biểu hiện khác nhau ở mỗi loài; biểu
hiện rõ nhất ở việc kiếm mồi nuôi con ở các loài chim.
Tập tính xã hội. Quan hệ xã hội được hiểu là mối tương tác nào đó giữa các cá thể cùng
loài với nhau, chúng không chỉ sống chung mà có những hoạt động chung được được phối hợp và
định hướng chặt chẽ; trạng thái đơn giản nhất của tập tính xã hội là đời sống thành bầy đàn của
động vật. Thông thường trong tập tính xã hội của động vật hình thành mối quan hệ thứ bậc giữa
các thành viên; các thứ bậc này thể hiện khá nghiêm ngặt ở xã hội côn trùng nhưng ở các động
vật có xương sống có thể thay đổi. Trong hoạt động chung của các động vật, tồn tại nhiều hình
thức liên lạc với nhau; sự tồn tại của tập tính “truyền tin” và tập tính “nhận tin” đã tạo nên sự hợp
tác của đời sống xã hội. Có nhiều giác quan tham gia vào sự liên hệ này: Khứu giác-tác nhân hoá
học; xúc giác-tác nhân cơ học; thị giác-cử động, tư thế, màu sắc; thính giác-âm thanh.
Sự hình thành các tập tính xã hội gắn liền với sự hình thành xã hội ở động vật. Có ba hình
thức chính:
a- Một số đông các cá thể tập hợp lại, tập tính xã hội hình thành do tiếp xúc.
b- Quá trình phân hoá, tập tính hình thành do di truyền. Ví dụ: Ong bắp cày sống thành xã
hội được phát sinh từ một ong chúa.
c- Sự phân đàn ở các cộng đồng lớn, tập tính hình thành do phân hoá; ví dụ sự phân đàn
của ong mật hoặc mối khi số thành viên đông có thể phân thành hai đàn có số lượng tương đương
nhau.
Có thể lấy ví dụ về tập tính xã hội của ong mật để xem xét. Một tổ ong mật gồm một ong
chúa và khoảng 80.000 ong thợ cái bất thụ cùng một số ong đực. Ong chúa đẻ khoảng 1000 trứng
mỗi ngày, ấu trùng được nuôi trong khoảng ba ngày bằng sữa chúa (được tiết từ tuyến hầu của
ong thợ) sau đó được nuôi bằng hỗn hợp phấn hoa và mật trong ba ngày. Tiếp đó các ô nuôi
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chúng được bít lại; ấu trùng hoá nhộng và phát triển thành ong thợ trưởng thành (12 ngày sau).
Ong thợ hoạt động tuân theo một trình tự nhất định; ban đầu chúng cho ong non ăn và dọn sạch
các ô sáp trống; sau khoảng 7 ngày, khi đã có khả năng tiết sáp chúng tham gia việc bít các ô lại
và tạo ra các ô sáp mới; khi già hơn chúng canh gác cửa ra vào và bay đi kiếm mật, phấn hoa.
Tuổi thọ của ong chúa là 5 năm, ong thợ khoảng 3-5 tuần. Tập tính của cả đàn được điều hoà bởi
pheromone, đặc biệt là chất chúa do ong chúa tiết ra và phát tán khắp tổ qua sự cho ăn của các
ong trong tổ với nhau. Chất chúa ức chế sự phát triển buồng trứng của các ong thợ và làm xuất
hiện các tập tính phù hợp. Nếu ong chúa chết, một số ong thợ bị kích thích và tạo ô chúa mới; ấu
trùng được nuôi trong đó phát triển thành ong chúa mới và tụ các ong lại để hình thành đàn mới.
Một trong những hành vi của ong mật được nghiên cứu khá kĩ bởi Karl von Frisch đó là
ong thợ có khả năng thông báo cho nhau phương hướng và khoảng cách đến nơi có nguồn thức
ăn; cách thức thông báo của ong được thực hiện bằng các điệu nhảy (vũ điệu) (hình 4.19).
Khi nguồn thức ăn ở gần, ong nhảy theo điệu nhảy vòng tròn, khi thức ăn ở xa nó nhảy
lắc; góc của đường vũ điệu với trục thẳng đứng của tổ tương ứng với góc giữa nguồn thức ăn với
tổ. Sự mô tả khoảng cách đến nguồn thức ăn được thể hiện bởi khoảng cách giữa các điệu nhảy,
số lần lúc lắc, âm thanh phát ra (từ bụng khi ong chạy) và chiều dài đường chạy; mùi hoa trên cơ
thể ong thông báo cũng giúp cho việc xác định nguồn thức ăn cho các ong thợ trong đàn.

Hình 4. 19 Điệu nhảy thông báo nguồn thức ăn của ong mật

4.3.2.4 Sự biến đổi của tập tính.
Đối với hầu hết các loài động vật, tập tính biến đổi theo thời gian; đây là kết quả của quá
trình phát triển trong đó có vai trò của sự học tập; những thay đổi được hình thành nhờ kinh
nghiệm. Học tập đã tạo ra sự linh hoạt và cho phép các động vật đáp ứng một cách tốt hơn với
môi trường xung quanh. Có nhiều hình thức học tập ở động vật.
Quen nhờn. Một kích thích được lặp lại vài lần sau một khoảng thời gian sẽ tạo nên phản
ứng không rõ ràng của con vật và cuối cùng biến mất. Đặc tính này giúp cho động vật quên đi
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những kích thích lặp đi, lặp lại hoặc những kích thích không có giá trị đối với đời sống của
chúng.
In vết. Sau khi mới nở, các chim non thường có xu hướng đi theo những vật chuyển động
ở xung quanh; trong một giai đoạn ngắn rất nhạy cảm khi đó hình dáng và kích thước của vật
được ghi lại (in vết); do vậy chúng thường bám theo những vật đó một cách chọn lọc. Thường
đối tượng được in vết đối với chim non là chim mẹ; điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đối với chim
non.
Có điều kiện. Điều kiện gây nên tập tính của động vật có hai dạng đó là có điều kiện kinh
điển và có điều kiện được củng cố. Dạng thứ nhất diễn ra khi một kích thích mới diễn ra đồng
thời với những kích thích thông thường đối với một hoạt động phản xạ. Ví dụ thí nghiệm của
Paplốp về sự tiết nước bọt của chó: Rung chuông (kích thích mới) ngay trước khi đưa thức ăn
(kích thích thông thường) cho chó; ban đầu nước bọt của chó chỉ xuất hiện khi đưa thức ăn; sau
một vài lần chỉ cần rung chuông nước bọt cũng tiết ra và phản ứng này của chó đựoc gọi là phản
ứng có điều kiện.
Dạng thứ hai xuất hiện khi một hoạt động nhất định được thưởng (củng cố dương tính)
hoặc bị trừng phạt (củng cố âm tính).
Ví dụ: Chim ăn côn trùng sẽ nhanh chóng nhận ra loại côn trùng nào ăn được và loại nào
không ăn được; tương tự tập tính “thử nghiệm đúng – sai” của nhiều loài có giá trị đối với động
vật trong việc nhận biết môi trường. Cả hai dạng này được xếp vào loại học tập liên kết vì trong
những trường hợp đó cơ thể hình thành một liên kết mới gắn với những phản ứng nhất định.

Hình 4.20 Hắc tinh tinh biết cách xếp hộp chồng lên nhau để lấy thức ăn.

Học do tò mò. Đặc tính tìm hiểu, nhận biết môi trường xung quanh giúp ích cho việc lẩn
tránh kẻ thù hoặc săn mồi của động vật. Thí nghiệm ở chuột cống cho thấy khi nó được đưa vào
mê lộ, chuột sẽ tiến hành “thám hiểm” mê lộ. Nhờ vậy khi đưa thức ăn vào, nó timg được đường
đến lấy thức ăn một cách nhanh chóng.
Học khôn. Khả năng nhớ lại những kinh nghiệm đã có và sử dụng chúng trong tình huống
mới. Học khôn là khả năng của nhiều động vật trên cơ sở nhớ lại các tình huống tương tự mà
chúng đã thực hiện thành công; kết quả của các “thử nghiệm đúng-sai”. Thí nghiệm ở quạ cho
thẩy chúng có khả năng lấy thức ăn treo ở đầu dây bằng cách dùng mỏ và chân kéo dần dây buộc
thức ăn lên. Ở các loài thú có hoạt động thần kinh cao, chúng còn có khả năng “suy nghĩ” để tìm
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ra các hoạt động phù hợp. Khả năng này được thể hiện rõ trong thí nghiệm với hắc tinh tinh khi
treo thức ăn ở trên cao và để một số hộp ở trong chuồng của chúng (hình 4.20).
4.2.3.5 Sự điều hoà tập tính.
Tập tính được điều hoà do hoạt động của các tuyến nội tiết trong cơ thể động vật; các
hormon đã gây nên sự thay đổi môi trường bên trong (trong đó có hệ thần kinh). Tác động của
các hormon đến tập tính theo nhiều cách khác nhau: Kích thích sự phát triển của các cơ quan
được sử dụng dưới các dạng khác nhau của tập tính; ảnh hưởng đến giai đoạn phát triển sớm của
hệ thần kinh (thời kì phát triển phôi); gây biến đổi cơ quan ngoại vi tham gia vào sự kích thích hệ
thần kinh trung ương theo con đường cảm giác; tác động đến trung khu đặc biệt của vỏ não (vùng
dưới đồi của động vật có vú) và gây nên những ảnh hưởng không đặc hiệu lên cơ thể động vật.
Ví dụ: Sự di cư đẻ trứng của cá ngạnh phụ thuộc vào hormon của tuyến yên và tuyến giáp.
Tập tính đẻ trứng của chim bồ câu do sự tiết hormon của tuyến yên (FSH và LH) sau đó là
Oestrogen của buồng trứng khi chim mái nhìn thấy chim trống; tập tính ấp trứng được điều hoà
bằng Progesteron.

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Trình bày đặc điểm của tính hướng kích thích ở thực vật. Phân tích vai trò
của Auxin đối với tính hướng kích thích của thực vật.
Câu 2. Trình bày hiệu quả sinh lý và cơ chế tác động của Auxin và Cytokinin.
Câu 3. Trình bày hiệu quả sinh lý và cơ chế tác động của Abscixic acid và Ethylen.
Câu 4. Hiệu ứng quang chu kỳ ở thực vật biểu hiện như thế nào? Tác động của
phytocrom đến hiệu ứng quang chu kỳ.
Câu 5. Chức năng của các tuyến nội tiết ở người. Cơ chế tác động của hormon.
Câu 6. Phân tích cơ chế điều hoà hoạt động nội tiết ở người.
Câu 7. Điện thế tĩnh, điện thế hoạt động và sự hình thành xung thần kinh.
Câu 8. Phân tích cơ chế dẫn truyền xung thần kinh.
Câu 9. Tập tính động vật là gì? Phản xạ và hành động rập khuôn: Đặc điểm và vai
trò của chúng?
Câu 10. Những tập tính liên quan đến sự tác động qua lại giữa các cá thể của động
vật và ý nghĩa của chúng.
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Chương 5

NGUỒN GỐC SỰ SỐNG VÀ SỰ TIẾN HOÁ
YÊU CẦU
•
•
•
•
•
•
•

Nắm được đặc điểm hình thành sự sống trên trái đất.
Hiểu được các quá trình tiến hoá ban đầu của sự sống.
Nắm được đặc điểm chính của các giới sinh vật trên trái đất.
Nắm bắt những nét chính trong thuyết tiến hoá của Lamarck và của Darwin
Hiểu được vai trò của quần thể trong sự tiến hoá của sinh giới
Nắm được các vấn đề về nguyên liệu và động lực của sự tiến hoá.
Hiểu được nguyên nhân và các con đường hình thành loài sinh vật.

5.1 NGUỒN GỐC VÀ SỰ TIẾN HOÁ BAN ĐẦU CỦA SỰ SỐNG
Trái đất được tạo thành vào khoảng 4,6 tỷ năm trước đây bới lực liên kết các đám mây bụi
và khí cuốn xoáy; do ở gần mặt trời nên chúng bị đốt nóng và có dạng khối đá nóng chảy. Các
chất khí thoát ra tạo thành bầu khí quyển nguyên thuỷ, thành phần chủ yếu của nó là hydro (H2),
heli (He), amoniac (NH3), carbondioxide (CO2), hơi nước và hydro sunfua (H2S). Do tác động
của tia cực tím; amoniac, sunfua hydro và một số nước bị phân giải làm xuất hiện nitơ (N2) và nó
dần chiếm tỷ lệ lớn trong khí quyển. Với sự giảm nhiệt độ của trái đất, một phần của các khí có
trong khí quyển khi đó ngưng tụ lại và theo nước mưa rơi xuống trái đất và được tích tụ ở bề mặt
đại dương nguyên thuỷ.
Giả thuyết phổ biến hiện nay cho rằng sự sống có nguồn gốc từ dung dịch nóng đậm đặc
của hỗn hợp amoniac, formaldehyde, formic acid, metan, sunfua hydro và các hydratcarbon hữu
cơ. Sự hình thành sự sống diến ra một cách tự phát có thể ở ven bờ đại dương, ở miệng các núi
lửa dưới đáy biển hoặc nơi nào đó trong đại dương nguyên thuỷ.
Tuy con đường hình thành sự sống còn chưa được rõ ràng, nhưng chúng ta cần phải trả lời
một câu hỏi có liên quan đến bước khởi đầu cùng nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất, trong
đó có con người. Bằng cách nào mà các sinh vật được hình thành từ sự tương tác của các phân tử
phức hợp trong đại dương nguyên thuỷ?
5.1.1 Nguồn gốc sự sống
Các câu hỏi về giai đoạn ban đầu của quá trình hình thành sự sống không dễ trả lời bởi
chúng ta không thể đi ngược thời gian để quan sát, đồng thời cũng không có được bằng chứng
nào của các quá trình đó. Mặc dù có thể có câu trả lời trong việc tìm hiểu về các loại hóa thạch
trên trái đất, nhưng để có được điều đó cũng không hề dễ dàng và thường khó đưa ra câu trả lời.
Có thể thấy có ít nhất là ba khả năng đối với sự hình thành sự sống trên trái đất:
a) Sự sáng tạo đặc biệt. Sự sống trên trái đất được tạo thành do các lực lượng siêu tự
nhiên nào đó. Lý thuyết về nguồn gốc sự sống theo quan điểm này ra đời sớm nhất, được chấp
nhận bởi hầu hết các tôn giáo và là cơ sở cho sự hình thành quan điểm sáng tạo luận trong các
thuyết tiến hoá. Quan điểm này đã không được hầu hết các nhà khoa học công nhận bởi tính siêu
thực của nó.
b) Ngoại sinh. Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ bên ngoài trái đất. Quan điểm này
cho rằng các phân tử hữu cơ phức hợp đã theo các thiên thạch hay các bụi vũ trụ rơi vào trái đất,
từ đó đã tiến hoá hình thành nên sự sống (giả thiết mầm sống-panspermia). Quan điểm này được
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xây dựng trên cơ sở việc xác nhận trong giai đoạn mới hình thành của trái đất, đã có rất nhiều
thiên thạch và sao chổi đã đâm vào trái đất và trong đó đã phát hiện có không ít các chất hữu cơ;
cũng không phải là trên các hành tinh khác không có sự sống. Mặc dù không đủ bằng chứng để
chứng minh hay bác bỏ giả thiết này, đa số các nhà khoa học cho rằng sự hình thành sự sống trên
trái đất không cần đến “mầm sống” từ bên ngoài vũ trụ.
c) Tự sinh. Sự sống được hình thành từ chất không sống ngay trên trái đất. Quan điểm này
hiện nay được hầu hết các nhà khoa học công nhận; theo đó khi các phân tử tăng tính ổn định của
nó, chúng có thể kết hợp với nhau và dần tăng tính phức tạp cũng như tính ổn định với đỉnh cao
là sự hình thành các tế bào-đơn vị cấu trúc cơ bản của cơ thể sống.
Trong giáo trình này, chúng ta bàn về nguồn gốc sự sống theo quan điểm thứ ba.
5.1.1.1 Sự hình thành sự sống.
Ngay từ những năm hai mươi của thế kỷ 20, các nhà khoa học A.I.Oparin (1924) và
J.B.S.Handan (1929) đã đề xuất giả thiết cho rằng trong thời kỳ ban đầu của trái đất với điều kiện
môi trường hoàn toàn khác biệt hiện nay, sự sống đã hình thành từ chất không sống ngay trên trái
đất. Trên cơ sở phần lớn các hợp chất hữu cơ của sinh vật không bền vững khi có oxy nên hai
ông cũng cho rằng có thể sự sống được hình thành trong điều kiện không có oxy tự do; cũng do
bầu khí quyển cổ không có khí oxy nên bức xạ mặt trời và tia cực tím đã đi tới bề mặt trái đất,
xuyên tới độ sâu 10m nước do vậy các phản ứng hoá học đòi hỏi năng lượng đã có thể xảy ra.
Trong bầu khí quyển cổ, với thành phần các chất khí hydro (H2), heli (He), amoniac
(NH3), carbondioxide (CO2), nitơ (N2), hơi nước và hydro sunfua (H2S); do tác động của các
nguồn năng lượng lớn như bức xạ ion hoá, sự phóng điện, tia cực tím, nhiệt núi lửa phun...đã thúc
đẩy quá trình hoá tổng hợp. Sản phẩm đầu tiên của quá trình đó là các dạng xianhydric acid
(HCN), dicarbonxyanua hay dixyanua (C2H2) và các aldehyde (R-CHO).
Sau đó cũng bằng con đường hoá
tổng hợp, các aminoacid rồi các bazo
purin, bazo pirimidin và đường ribose
được hình thành. Như vậy trong điều
kiện khí quyển cổ xưa, các đơn vị cấu tạo
nên protein và nucleic acid đã hình thành
một cách khá dễ dàng. Do không có quá
trình oxy hoá nên các chất hữu cơ được
tạo thành đã theo mưa rơi vào đại dương,
hoà tan vào chúng tạo thành “dung dịch
cổ”.
Vào năm 1953, Stanley L. Miller
và Harold Urey C. đã tiến hành thí
nghiệm tái tạo các điều kiện của ven bờ
đại dương dưới bầu khí quyển khử cổ
xưa (hình 5.1); kết quả trong vòng một
tuần, 15% lượng carbon ban đầu (CH4)
đưa vào đã biến đổi thành các hợp chất

Hình 5.1 Mô hình thí nghiệm của Miler và Urey
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carbon khác. Trong số các hợp chất đó có formaldehyde và xianhydric acid. Những hợp chất này
sau đó đã kết hợp lại để tạo thành các phân tử carbon đơn giản như formic acid (HCOOH) và ure
(NH2CONH2), và sau đó là các phân tử carbon phức tạp hơn có mạch vòng bao gồm các
aminoacid (glycine, alanin) (hình 5.2). Các thí nghiệm tương tự sau này của các nhà khoa học
khác đã thu được hơn 30 hợp chất cacbon khác nhau, bao gồm một số aminoacid và cả các phân
tử có ý nghĩa sinh học lớn ví dụ như HCN; đây là cần thiết cho sự tổng hợp adenin, một trong
những thành phần cơ bản của DNA và RNA. Như vậy đã chứng tỏ rằng bản thân các phân tử cần
thiết của sự sống đã có thể được hình thành ngay trong khí quyển của trái đất ban đầu.

Hình 5.2 Kết quả trong thí nghiệm của Muller và Urey.

5.1.1.2 Sự tiến hoá tiền sinh học (tiến hoá hoá học).
5.1.1.2.1 Sự hình thành chất sống đầu tiên.
Trong dung dịch cổ, các đại phân tử kết hợp với nhau tạo thành các tập hợp phân tử có
kích thước khác nhau; các tập hợp tương tác với nhau và một số trong chúng đã có những biểu
hiện của chất sống.
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Các nhà sinh học đã tranh luận nhiều về một điều quan trọng trong nguồn gốc của sự sống
trên trái đất đó là RNA hay protein hoặc cả hai là những phân tử hữu cơ đầu tiên xuất hiện trong
quá trình tiến hoá tiền sinh học. Cả ba khả năng đó đều có những cơ sở của mình.
Trường phái RNA. Những người theo quan điểm cho rằng nếu phân tử không có tính di
truyền, các phân tử khác sẽ không thể hình thành một cách nhất quán. Khả năng tự tái tạo (thể
hiện tính sinh sản và di truyền) là một thuộc tính của nucleic acid. Việc Thomas Cech phát hiện
ra ribozyme (1981), một RNA hoạt động như một enzyme với khả năng tự xúc tác quá trình tổng
hợp nó đã củng cố cho quan điểm này. Chúng ta đã rõ vai trò của rRNA là xúc tác cho các phản
ứng liên kết các aminoacid tạo thành protein; như vậy rRNA cũng có chức năng như một
enzyme. Nếu RNA có khả năng mang thông tin di truyền và khả năng tác động như một enzim
thì sự có mặt của protein đâu phải là rất cần thiết.
Trường phái protein. Những người ủng hộ quan điểm protein xuất hiện đầu tiên cho rằng
nếu không có các enzim mà bản chất là các protein thì mọi sự tái tạo và di truyền không thể xảy
ra. Họ cũng cho rằng nucleotide, đơn phân của nucleic acid như RNA là quá phức tạp để có thể
tự hình thành và cũng quá phức tạp để có thể tự hình thành liên tục. Trong khi đó protein lại dễ
dàng được tổng hợp từ các chất vô sinh hơn so với nucleotide. Tuy nhiên protein lại không có
khă năng tự tái tạo; mà để có thể tiến hoá, các dạng chất sống ban đầu cần phải biết sao chép lại
cũng như phải tái tạo lại cấu trúc như nó được sinh ra lại. Ngoài ra với sự sao chép cũng không
bỏ qua các sai sót (các biến dị) dù nhỏ do chọn lọc tự nhiên giữ lại.
Trường phái peptide-nucleic acid. Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng đối với sự hình
thành các chất hữu cơ đầu tiên, peptide và nucleic acid cùng có vai trò quan trọng như nhau. Các
dạng sống đầu tiên được hình thành bằng cách nào đó đã liên kết của hai hệ thống các nucleic
acid và protein lại với nhau; chỉ có như vậy mới có khả năng tạo ra sự sống. Dù có thuộc tính tự
tái tạo nhưng RNA rõ ràng là phức tạp và không ổn định; nều có sự “hợp tác” với một vài
polypeptide xuất hiện tự phát nào đó thì quá trình sinh sản của RNA sẽ thuận lợi hơn. Do vậy ban
đầu cần phải có một dạng tiền RNA dưới dạng peptide-nucleic acid (PNA) là cơ sở của sự sống.
PNA có tính ổn định và đơn giản để có thể tự hình thành và cũng có thể tự tái tạo.
5.1.1.2.2 Nguồn gốc tế bào (Sự hình thành tế bào).
Sự tiến hoá (hình thành) các tế bào cần có các phân tử hữu cơ ban đầu để kết hợp chúng
thành một đơn vị chức năng thống nhất. Tế bào với đặc trưng là một túi chất lỏng; những gì có
trong đó tuỳ thuộc mỗi loại tế bào nhưng thành phần của chúng là khác biệt so với môi trường
bên ngoài tế bào. Do vậy tế bào ban đầu mặc dù nằm trong dung dịch “súp nguyên thuỷ” nhưng
các chất bên trong nó, cụ thể là các phân tử hữu cơ có thể có nồng độ cao hơn.
Các túi chất lỏng đã hình thành từ các phân tử hữu cơ đơn giản như thế nào? Theo quan
điểm sự sống được hình thành ở rìa của đại dương thì các bong bóng (bọt khí) có thể đóng vai trò
quan trọng trong bước đầu tiến hoá. Cấu trúc của bong bóng có dạng một hình cầu rỗng, những
vùng kỵ nước của các phân tử hướng về phía tiếp xúc với nước. Các bong bóng tập trung nhiều ở
rìa đại dương cổ, tiếp xúc với khí quyển có thể có metan và các phân tử hữu cơ đơn giản khác; ở
đó, chúng chịu sự bắn phá của tia cực tím và các bức xạ ion hoá khác.
Tuỳ thuộc vào thành phần và cách hình thành; bong bóng còn được gọi dưới các tên khác
là vi bọt khí (microsphere), tế bào nguyên sinh (protocell), protobion, mixen, coaxecva... Tuy
nhiên trong mọi trường hợp chúng đều có dạng quả cầu rỗng và thể hiện một loạt các thuộc tính
của tế bào.
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Trong trường hợp coaxecva, là bong bóng được bao bên ngoài bởi hai lớp lipide tương tự
như một màng sinh học. Chúng sinh trưởng bằng cách thu nhận các cấu trúc lipit nhỏ và trung
bình ở xung quanh, tăng kích thước và tự phân thành hai giống như vi khuẩn. Chúng cũng có thể
chứa các aminoacid để sử dụng trong các phản ứng acid-bazo khác nhau, chúng cũng có khả năng
phân giải glucose. Mặc dù chúng chưa phải là cơ thể sống nhưng rõ ràng đã có nhiều đặc tính của
tế bào.
Có thể hình dung quá trình tiến hoá tiền sinh học theo kiểu bong bóng hay vi giọt trong
buổi ban đầu hình thành sự sống. Các đại dương cổ chứa vô số các vi giọt (hàng tỷ cái trong một
thìa), chúng tự hình thành, tồn tại một thời gian và sau đó tan vỡ (hình 5.3). Một số dạng có các
aminoacid cùng với các chất có khả năng phản ứng với các chất xúc tác thúc đẩy sinh trưởng.
Những vi giọt đó sẽ có thời gian tồn tại lâu hơn những giọt khác thiếu các aminoacid; sự tồn tại
của vi bọt khí protein và coaxecva lipide cao hơn khi chúng có các chất để thực hiện trao đổi chất
như glucose và suy thoái khi chúng phát triển mạnh. Hàng triệu năm sau đó, các phức bong bóng
có khả năng cao hơn trong việc sử dụng các phân tử và năng lượng tự nhiên của trái đất cổ có xu
hướng tồn tại lâu hơn những dạng khác. Ngoài ra có thể có sự chọn lọc các vi giọt có khả năng
kết hợp với các giọt khác để sinh trưởng, phát triển rồi phân chia thành các vi giọt con mang
những tính trạng tương tự như chúng. Các vi giọt mới mang những đặc tính giống như các giọt
sinh ra chúng, chúng cũng có thể phát triển và phân chia. Khi đã có được khả năng truyền đạt các
đặc tính có được từ cha mẹ đến con cái, tính di truyền và sự sống đã bắt đầu.

Hình 5.3 Giả thuyết dòng bong bóng (Luis Lerman-1986)
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5.1.2 Sự tiến hoá sinh học
5.1.2.1 Tiến hoá của sử dụng năng lượng (phương thức sống)
Ở bước cuối của quá trình tiến hoá tiền sinh học, các dạng sống đầu tiên đã xuất hiện, đó
là các sinh vật khởi sinh (probionta). Đó là những hệ thống các phân tử riêng biệt có tổ chức và
giới hạn với môi trường xung quanh; chúng có khả năng sao chép và dịch mã quá trình tổng hợp
protein. Từ nguyên liệu của dung dịch cổ, chúng đã xây dựng nên những dạng sống đó mà giai
đoạn đầu không cần đến enzyme. Do đặc điểm chưa hoàn thiện nên khi tái bản chúng đã tạo ra
nhiều sai sót và làm xuất hiện những dạng có khả năng tiến hoá xa. Mặc dù còn có nhiều đặc tính
hết sức đơn giản, nhưng với điều kiện của trái đất ban đầu các dạng sinh học đó vẫn có ưu thế
hơn các dạng tiền sinh học trong quá trình chọn lọc.
Trong dung dịch cổ, các nguyên liệu sử dụng cho quá trình tổng hợp và các vật chất cần
thiết đối với cơ thể sinh vật đều được hình thành theo con đường tự phát, tốc độ chậm. Trong khi
các sinh vật khởi sinh này lại sử dụng chúng với mức độ nhanh hơn kết quả làm cho dung dịch cổ
nghèo đi. Trong điều kiện đó, áp lực chọn lọc trở nên thuận lợi đối với những dạng có khả năng
tổng hợp độc lập các chất sống quan trọng. Đa số các nhà khoa học cho rằng quá trình thu năng
lượng đầu tiên của các cơ thể sống là quá trình lên men. Trong quá trình này, năng lượng được sử
dụng đối với sự tổng hợp ATP có thể di chuyển đến bất kỳ nơi nào trong tế bào.
Bước tiến tiếp theo là quá trình hô hấp kỵ khí; giai đoạn ban đầu khi bầu khí quyển cổ
chưa có oxy thì chất truyền điện tử là sunfate (SO4), nitrite (NO2), nitrate (NO3) và cacbondioxide
(CO2). Quá trình lên men mới chỉ giải quyết được tạm thời sự khủng hoảng năng lượng, vì sự
sinh trưởng phát triển của các sinh vật khởi sinh sẽ bị giới hạn khi hàm lượng đường trong dung
dịch cổ giảm đi. Điều đó dẫn tới bước tiến hoá cực kỳ quan trọng trong việc sử dụng năng lượng
của cơ thể sống là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Với sự tham gia của các sắc tố, các cơ
thể sống đã chuyển đổi năng lượng của ánh sáng mặt trời thành năng lượng hoá học; có thể ban
đầu nó được dùng ngay cho sự tổng hợp ATP (quá trình quang phosphoryl hoá) theo phương
trình:
ADP + H2PO-4 ASMT
→ ATP + H2O.
Với khả năng tổng hợp ATP, sự khủng hoảng năng lượng đối với các sinh vật khởi sinh
đã giảm đi và tạo điều kiện cho các quá trình tiến hoá tiếp theo.
Cùng với quá trình tổng hợp ATP, năng lượng ánh sáng mặt trời còn được sử dụng để tạo
vật chất hữu cơ đang dần bị khan hiếm; với lượng H2 luôn dư thừa trong khí quyển cổ nên nó đã
được sử dụng là chất khử cho các phản ứng ban đầu:
6CO2 + 12H2 ASMT
→ C6H12O6 + 6H2O
và bước hoàn thiện tiếp theo của quá trình:
6CO2 + 12H2O ASMT
→ C6H12O6 + 6H2O + 6O2
Những sinh vật có được quá trình quang hợp như vậy đã trở thành các sinh vật tự dưỡng;
sự có mặt và hoạt động của chúng đã làm lượng vật chất sống và oxy tự do tăng lên mạnh mẽ.
Khuẩn lam được xem là những sinh vật đầu tiên đã hoàn thiện được quá trình quang hợp và đạt
được sự quang hợp giải phóng oxy cách nay ít nhất khoảng 3 tỷ năm.
Quá trình tự tổng hợp các vật chất hữu cơ của các cơ thể sống đã dẫn tới sự hình thành
chu trình vật chất giữa các sinh vật tự dưỡng và các sinh vật dị dưỡng. Sự xuất hiện oxy tự do tạo
tiền đề cho sự hình thành và phát triển hình thức hoá tổng hợp hiếu khí; đồng thời tạo khả năng
cho sự ra đời của quá trình hô hấp, là quá trình tạo năng lượng hiệu quả nhất và cũng là trẻ nhất
trong quá trình tiến hoá.
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5.1.2.2 Tiến hoá của các sinh vật tiền nhân (prokaryote)
Sự tồn tại của nhiều đặc tính chung về các mặt vật chất mang thông tin di truyền, mã di
truyền, quá trình trao đổi chất cơ bản...ở sinh vật đã khẳng định sự tiến hoá của các sinh vật tiền
nhân (prokaryote) và các sinh vật nhân chuẩn (eukaryote) đã cùng được phát sinh từ một nhóm
sinh vật khởi sinh (probionta).
Tuy nhiên các sinh vật tiền nhân hiên nay không phải là tổ tiên trực tiếp của các sinh vật
nhân chuẩn, tổ tiên của chúng là các tổ chức sinh vật tiền nhân tồn tại khoảng 3 tỷ năm trước đây.
Các sinh vật này thường có kích thước rất nhỏ, vách tế bào phát triển; đa số có đường kính
khoảng 0,5-2 µm, một số có kích thước lớn hơn với đường kính đạt 6µm. Vi khuẩn đã tiến hoá
khả năng biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng liên kết hoá học trong tế bào;
đó là các sinh vật có khả năng thực hiện quang hợp.
Một trong những vi khuẩn quang hợp có vai trò quan trọng trong lịch sử của sự sống trên
trái đất là khuẩn lam (cyanobacteria) còn được gọi là tảo lam. Khuẩn lam đã xuất hiện khoảng 3
tỷ năm trước đây, với hoạt động quang hợp chúng đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng
hàm lượng oxy trong bầu khí quyển của trái đất (từ dưới 1% lên mức 21% hiện nay). Hàm lượng
oxy tăng dẫn tới sự hình thành tầng ozon ở lớp trên của khí quyển, lớp này có tác dụng ngăn hầu
hết các tia cực tím từ mặt trời.
Sự tiến hoá của các sinh vật tiền nhân mang những đặc trưng chủ yếu: a) Hoàn thiện cơ
chế sinh sản và mã di truyền, tách biệt các quá trình tái bản với phiên mã gen; b) Hình thành hệ
enzyme tổng hợp ATP và c) Hình thành quá trình vận chuyển tích cực vật chất và các cơ chế tổng
hợp các aminoacid, nucleotide, polysaccharide...
Sự tồn tại của các vi khuẩn cổ (archaebacteria) hiện nay là riêng biệt và các đặc tính cấu
tạo và hoạt động sống đã thể hiện tính chất rất cổ xưa của chúng. Các vi khuẩn cổ tồn tại trong
những môi trường hết sức khắc nghiệt, môi trường tương tự như môi trường trái đất cổ xưa; với
những đặc điểm hầu như không biến đổi và được coi là các đại diện còn sót lại của các cơ thể
sống đầu tiên trên trái đất. Chúng hiện sống ở những vùng đáy sâu thiếu oxy của Hắc hải, miệng
núi lửa dưới biển hay ở các suối nước nóng; chúng thường có mặt ở những nơi có nhiệt độ rất cao
và không có oxy.
Trong số chúng, vi khuẩn metal được nghiên cứu khá kỹ, chúng là một trong những vi
khuẩn nguyên thuỷ nhất còn sống hiện nay. Vi khuẩn metal có cấu tạo đơn giản, chỉ sống trong
môi trường không có oxy và thực tế oxy là chất gây độc đối với chúng; vi khuẩn metal biến đổi
CO2 và H2 thành CH4. Dù nguyên thuỷ nhưng chúng có cấu tạo giống như các vi khuẩn khác: Có
thành tế bào bao bọc bên ngoài, màng lipide, DNA và quá trình trao đổi chất thực hiện nhờ chất
chứa năng lượng ATP. Tuy nhiên trong thành tế bào của vi khuẩn metal không có các cầu
peptidoglican và có sự khác biệt cơ bản so với các vi khuẩn khác về một số quá trình sinh hoá cơ
bản trong sự trao đổi chất. Kết quả so sánh trình tự nucleotide của Methanococcus (các vi khuẩn
cổ sống ở miệng núi lửa dưới biển, nơi có nhiệt độ 88oC, áp suất cao gấp 245 lần so với mặt biển)
với các vi khuẩn khác cho thấy chúng đã tách ra khỏi các vi khuẩn khoảng 3 tỷ năm trước đây,
ngay khi sự sống xuất hiện. Có thể coi rằng vi khuẩn metal là những đại diện còn sót lại của sự
sống trước khi oxy có mặt trong khí quyển trái đất.
Trong khoảng 2 tỷ năm tiếp sau, sự sống hầu như không có những biến đổi lớn về cấu
trúc; sự biến đổi chủ yếu về hoá sinh và di truyền, hoàn thiện các con đường trao đổi chất và chỉ
gồm các dạng vi khuẩn (Bacteria) và khuẩn lam (Cyanobacteria). Những sinh vật này đã tiến hoá
theo hướng từ những tế bào đơn giản, kích thước nhỏ đến cấu trúc phức tạp với kích thước lớn
hơn để hình thành các sinh vật nhân chuẩn.
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5.1.2.3 Tiến hoá của các sinh vật nhân chuẩn (eukaryote)
Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng các sinh vật nhân chuẩn đã tách ra tương đối sớm
từ sinh vật khởi sinh và phát triển đồng thời với sinh vật tiền nhân. Dấu vết của sinh vật nhân
chuẩn đã được xác định trong các nham thạch có tuổi 1,4 tỷ năm; bằng cách xác định tốc độ thay
thế của các aminoacid, các nhà khoa học cho rằng tuổi của các sinh vật nhân chuẩn là 2,5 tỷ năm
tuổi. Trong quá trình tiến hoá của các sinh vật tiền nhân; các biến đổi về mặt hoá sinh, di truyền
và sự hoàn thiện các con đường trao đổi chất đã hình thành nên những dạng sống thích nghi với
sự đa dạng của điều kiện sống.
Có thể có các dạng sống quan trọng sau:
a. Các tế bào trần (chân giả) có kích thước nhỏ, sống trong các môi trường không có oxy
và giàu thức ăn hữu cơ. Chúng có khả năng “nuốt” các mảnh thức ăn và cả các vi khuẩn.
b. Các vi khuẩn dạng que, có khả năng vận động một cách chủ động trong môi trường; có
khả năng lấy năng lượng từ ATP cho hoạt động của mình (Spirochaeta).
c. Các vi khuẩn hiếu khí, dị dưỡng sống trong môi trường có khí oxy và các chất hữu cơ
(giống như Bacilus subtilis hiện nay).
d. Các vi khuẩn có khả năng quang hợp, không cần nhận thức ăn từ môi trường, sống
trong điều kiện nhiều ánh sáng (như khuẩn lam Cyanobacteria hiện nay) .
Sự tiến hoá ban đầu của các sinh vật nhân chuẩn cổ theo hướng cộng sinh bên trong tế
bào dẫn tới sự hoàn thiện tế bào nhân chuẩn; quá trình này được các tế bào nhân chuẩn cổ sống
trong môi trường không có oxy theo nhiều bước đã cộng sinh hữu cơ với nhau.
Bước 1. Các tế bào dạng amip có kích thước tương đối nhỏ (dạng a) đã “thu nhận” các vi
khuẩn dạng que (Spirochaeta) (dạng b) tạo nên một tập hợp cộng sinh có khả năng sinh sản và
biết lấy thức ăn có hiệu quả cao.
Bước 2. Các tập hợp cộng sinh đã hình thành sống chung với các vi khuẩn hiếu khí (dạng
c) tạo một tập hợp mới có khả năng giải phóng năng lượng cao từ pyruvic acid (hình thành từ lên
men đường) bằng quá trình hô hấp. Chúng còn có khả năng vận động chủ động và tránh bị nhiễm
độc oxy bởi các vi khuẩn đã liên tục sử dụng oxy cho quá trình hô hấp. Như vậy ở đây đã hình
thành nên các sinh vật hiếu khí, chúng chuyển lên vùng nước mặt.
Bước 3. Tập hợp trên kết hợp với khuẩn lam, hình thành nên một tập hợp cộng sinh dưới
dạng một cơ thể sống hoàn toàn độc lập, có khả năng tự dưỡng nhờ quá trình quang hợp.
Quá trình cộng sinh ba bước như trên đã được chứng minh bởi nhiều bằng chứng thực
nghiệm. Dẫn liệu của Lyun Margylis (1974) cho thấy trung thể của tế bào nhân chuẩn, đuôi và roi
của trùng roi khi xưa là vi khuẩn dạng que (Spirochaeta) sống độc lập. Hầu như trong cấu trúc
của các tế bào nhân chuẩn đều thấy có Ty thể, nó có màng riêng gồm hai lớp ngăn cách chúng
với tế bào chất, trong đó màng trong giống như màng của vi khuẩn; ngoài ra ty thể còn có DNA
và hệ thống tổng hợp protein riêng, hệ thống này giống với vi khuẩn hơn so với cấu trúc này ở tế
bào chất. Tế bào chất của cơ thể đơn bào Myzotricha paradoxa (roi của nó là các vi khuẩn
Spirochaeta) có chứa các vi khuẩn khác giống như ty thể. Như vậy có thể cho rằng ty thể của các
tế bào nhân chuẩn xưa kia là các vi khuẩn hiếu khí có đời sống độclập.
Chỉ có một nhóm sinh vật nhân chuẩn thực hiện được bước cộng sinh thứ ba đã hình
thành các thực vật hiện nay. Trong tế bào thực vật, giống như ty thể, cấu tạo của lục lạp cho thấy
khi xưa nó có đời sống độc lập; cấu tạo của nó giống với khuẩn lam nhiều hơn so với các thành
phần khác cùng chức năng trong tế bào chất của cùng tế bào.
Trong quá trình tiến hoá về sau, khả năng tổ hợp của vật chất di truyền tiếp tục hoàn thiện
và trở thành có hệ thống. Trong các cơ thể sinh vật nhân chuẩn phát triển cao hơn đã hình thành
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sự phân hoá sinh sản và sinh sản hữu tính, trong đó vật chất di truyền luôn được tái tổ hợp, đã
thay thế cho sự phân chia đơn giản ban đầu. Sinh sản hữu tính đã đẩy nhanh đáng kể quá trình
tiến hoá. Trong nửa tỷ năm, nếu như với các sinh vật tiền nhân đã không thấy được sự biến đổi
đáng kể nào; thì với sinh vật nhân chuẩn, sự tiến hoá đã thể hiện đi lên từ các động vất sơ đẳng
đến con người, từ khuẩn lam đến các thực vật hạt kín.
5.2 HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SINH GIỚI
5.2.1 Một số vấn đề về phân loại sinh vật
Thế giới sinh vật đặc trưng bởi tính đa dạng của nó, mỗi thành viên của chúng đều có
những đặc điểm hết sức riêng biệt. Việc phân chia chúng thành những nhóm mang một số đặc
điểm chung và có quan hệ họ hàng với nhau là hết sức cần thiết. Phân loại học nghiên cứu các
phương pháp và nguyên tắc để có thể sắp xếp sự đa dạng của sinh giới thành một hệ thống.
Simpson (1961) đã đưa ra định nghĩa: “Phân loại học (systematica) là sự nghiên cứu một cách
khoa học các sinh vật khác nhau, sự đa dạng của chúng cũng như tất cả và từng mối quan hệ qua
lại giữa chúng với nhau”. Như vậy đối tượng của phân loại học bao gồm cả các cá thể cùng quần
thể. Bên cạnh nhiệm vụ cơ bản là phân loại sinh giới dựa vào việc xác định các đặc tính riêng của
mỗi loài cũng như của các taxon khác; phân loại học còn nghiên cứu các mối quan hệ tiến hoá
tương hỗ giữa các taxon.
5.2.1.1 Các bậc phân loại
Các thuật ngữ taxon và bậc phân loại thường được sử dụng trong phân loại học; trước hết
chúng ta cần phải xác định các khái niệm đó.
Taxon là một nhóm cá thể được coi như một đơn vị hình thức của bất kỳ thứ hạng nào của
bậc thang phân loại. Taxon luôn luôn hàm ý về những đối tượng cụ thể.
Bậc phân loại là một tập hợp mà các thành viên của nó là một taxon ở một mức nhất định
nào đó trong thang phân loại.
Bậc của taxon là bậc phân loại nào đó mà nó là thành viên, còn bậc phân loại là bậc xác
định vị trí của nó trong các loạt bậc kế tiếp nhau.
Trong phân loại học, hệ thống các sinh vật được chia thành các bậc cơ bản: Giới
(Regnum) - Ngành (Divisio) - Lớp (Classis) - Bộ (Ordo) - Họ (Familia) - Chi (Genus) - Loài
(Species).
Trong đó loài là đơn vị cơ sở vì đây là bậc duy nhất có mối quan hệ tương ứng với các
quần thể có thật trong tự nhiên. Khái niệm về loài sẽ được bàn đến ở mục sau (5.2.1.3), tuy nhiên
trong công tác phân loại do thuận tiện trong việc xác định mà các dẫn liệu hình thái thường được
sử dụng bước đầu làm căn cứ để định loại. Các loài có chung nguồn gốc tập hợp thành chi, các
chi có chung nguồn gốc tập hợp trong họ; tương tự như vậy: Các họ tập hợp thành bộ, các bộ tập
hợp trong lớp, các lớp tập hợp trong ngành. Ngành là các đơn vị cơ bản của giới.
Ngoài ra trong phân loại, ngưới ta còn sử dụng các bậc trung gian như tông (tribus) nằm
giữa họ và chi, nhánh hay tổ (sectio) và loạt (series) giữa chi và loài, thứ (varietas) và dạng
(forma) là những bậc dưới loài. Đôi khi có thể có thêm các bậc phụ thuộc trên (liên= super∼) hay
dưới (phân= sub∼) các bậc phân loại.
5.2.1.2 Cách gọi tên các taxon
Nhằm biểu thị những khái niệm về các đối tượng và quan hệ của các đối tượng, phân loại
học đã sử dụng danh pháp quốc tế được Latinh hoá làm ngôn ngữ của mình.
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Theo quy ước: Tên loài là một tổ hợp hai từ (danh pháp kép); từ thứ nhất chỉ tên chi được
viết hoa, từ thứ hai chỉ tên loài được viết thường. Tổ hợp hai từ này được gọi là tên khoa học của
loài; thường được viết in nghiêng. Trong một văn bản, tên chi sau khi đã được viết đầy đủ sẽ
được viết tắt trong những lần sử dụng sau; ví dụ: Escherichia coli = E.coli.
Tên các taxon, bậc dưới loài được dùng bằng cách lấy tên loài hay tên của taxon dưới loài
có bậc ngay trên kèm theo một từ chỉ cấp bậc, từ này có thể viết tắt hoặc không
(subvarietas=subvar., varietas=var., forma=f.) và một tính ngữ chỉ dưới loài.
Với các taxon trên loài; tên chi được quy định dùng thuật ngữ một từ (danh từ); từ đó luôn
được viết hoa. Đối với các phân hạng của chi, tên của chúng là một tập hợp gồm tên chi và tính
ngữ của phân hạng liên kết nhau bởi thuật ngữ chỉ bậc (subg., sect.). Tên gọi các taxon từ bậc họ
trở đi lấy tên chi được công nhận cộng thêm vào các đuôi khác nhau ở các giới sinh vật. Ví dụ ở
thực vật: Họ thêm đuôi –aceae, phân bộ thêm đuôi –ineae, bộ thêm đuôi –ales, lớp thêm đuôi –
opsida, ngành thêm đuôi –phyta.
5.2.1.3 Định nghĩa loài sinh vật
Tất cả mọi sinh vật mang trong mình nhiều đặc điểm sinh học như có tổ chức cấu tạo cơ
sở là tế bào, thực hiện các quá trình trao đổi chất và năng lượng thông qua ATP, có thông tin di
truyến được mã hoá trong DNA và chúng đều được tiến hoá từ các hình thức đơn giản. Mối quan
hệ của các cá thể sinh vật hình thành quần thể sinh vật; các quần thể tạo nên các quần xã và cùng
với các điều kiện môi trường đã hình thành hệ sinh thái.
Các nhà khoa học đã thống nhất quan điểm loài sinh vật (species) là đơn vị cơ sở trong tổ
chức của sự sống trên trái đất. Việc đưa ra một khái niệm về loài không giống nhau ở các góc độ
tiếp cận.
a. Loài hình thái. Loài là một nhóm cá thể có những đặc điểm hình thái giống nhau, có sự
ổn định và đồng nhất về tình trạng; giữa hai loài khác nhau có sự gián đoạn về một tính trạng tiêu
biểu nào đó. Đây là quan điểm được đưa ra và sử dụng phổ biến của các nhà phân loại học; trong
thực tế việc đưa ra và xác định sự gián đoạn giữa các loài mang tính chủ quan của mỗi tác giả.
b. Loài sinh học. Loài là một nhóm quần thể tự nhiên giao phối được với nhau và bị cách
ly sinh sản với các nhóm khác cũng tương tự như vậy (E. Mayr, 1970). Khái niệm này đã thể hiện
được mức độ tổ chức của loài mang tính tự nhiên hơn. Tuy nhiên định nghĩa này lại không áp
dụng được đối với các loài sinh sản vô tính.
c. Loài sinh thái. Loài là một tập hợp các quần thể sinh vật thích nghi với một ổ sinh thái
xác định. Sự thích nghi thể hiện ở các đặc điểm hình thái, sinh lý và tập tính. Trong tự nhiên do
các ổ sinh thái là cách biệt nhau vì vậy chọn lọc tự nhiên có xu hướng ngăn cản sự giao phối khác
loài; hạn chế sự xuất hiện các dạng lai kém thích nghi đối với việc khai thác hiệu quả ổ sinh thái
quen thuộc.
d. Loài di truyền. Loài là một tập hợp các quần thể có một vốn gen chung; trong nội bộ
loài nhờ sự giao phối và di cư mà dòng gen chảy từ quần thể này sang quần thể khác làm vốn gen
của loài khá đồng nhất. Do sự cách ly sinh sản mà mỗi loài là một tổ chức toàn vẹn. Đây là khái
niệm được đưa ra từ sự phát triển của khái niệm loài sinh học và có thể sử dụng đối với các loài
sinh sản vô tính. Khái niệm này cho thấy rằng mỗi loài có một kiểu gen đặc trưng, trong đó các
gen tương tác thống nhất với nhau và được biểu hiện ra kiểu hình trong các điều kiện môi trường
cụ thể. Trong điều kiện tự nhiên, giữa hai loài khác nhau thường không có sự trao đổi gen.
e. Loài tiến hoá. Loài là các quần thể duy nhất được hình thành và duy trì các đặc tính của
quần thể trước đó cũng như vậy. Khái niệm này được đưa ra nhằm giải đáp các vấn đề về nguồn
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gốc cũng như sự tiến hoá của các loài trong lịch sử phát triển của sự sống. Khi đó sự thay đổi đột
ngột các tính trạng quan trọng là tiêu chí đánh dấu ranh giới giữa các loài trong tiến hoá.
Tuy có những khó khăn nhất định trong việc thống nhất tiêu chí xác định loài; hiện nay đa
số các nhà sinh học đồng ý với một định nghĩa đơn giản, dễ sử dụng; dựa trên sự giống nhau của
các đặc tính hình thái và sinh thái: Loài là những nhóm quần thể mang những đặc điểm có thể
phân biệt chúng với những nhóm khác và thường không giao phối với các nhóm đó trong tự
nhiên.
5.2.2 Hệ thống phân loại sinh giới
Thời kỳ đầu tiên các nhà phân loại phân chia thế giới hữu cơ thành hai giới: Thực vật
(Vegetabilia) và động vật (Animalia); khi đó các sinh vật đơn bào được tách thành hai nhóm, dựa
trên đặc tính dinh dưỡng và vận động mà xếp vào một trong hai giới trên.
Giai đoạn tiếp theo, với những đặc điểm hết sức sai khác của vi khuẩn với các sinh vật
khác, chúng được tách riêng và xếp thành một giới riêng. Do đặc điểm sai khác trong cấu trúc
nhân của tế bào, thế giới hữu cơ được tách thành hai trên giới: Tiền nhân (Prokaryote) và nhân
chuẩn (Eukaryote); trong đó tiền nhân có một giới và nhân chuẩn có hai giới (thực vật và động
vật). Tiếp sau đó nấm trước đó được xếp trong thực vật cũng được tách ra thành giới riêng-giới
nấm (Fungi).
Như vậy đến thời kỳ
này, các sinh vật được chia
thành hai nhóm lớn với bốn
giới: Nhóm sinh vật tiền nhân
(Prokaryote) có một giới
Monera; nhóm sinh vật nhân
chuẩn (Eukaryote) có ba giới là
Nấm (Mycota = Mycetalia =
Fungi), thực vật (Vegetabilia =
Plantae)
và
động
vật
(Animalia).
Do các giới của sinh vật
nhân chuẩn được phân biệt nhau
ở phương thức dinh dưỡng;
nhưng đặc điểm này chỉ thể hiện
rõ ở những cơ thể có mức tổ
chức đa bào trong cấu tạo của
chúng; vì vậy người ta đã tách
tất cả các sinh vật nhân chuẩn
đơn bào (bao gồm cả các tập
đoàn) thành một giới riêng giới nguyên sinh vật (Protista)
(R.Whittaker, 1969).
Hình 5.4 Quan hệ phát sinh của ba nhóm sinh vật dựa
trên sự phân tích rRNA 16S. (theo Carl Woese, 1987)
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Vào những thập kỷ cuối của thế kỷ trước, với việc thu nhận được nhiều mẫu vi khuẩn rất
khác biệt, sống trong các môi trường hết sức khắc nghiệt (phễu nước nóng ở đáy đại dương, suối
nước nóng, miệng núi lửa...) và kết quả phân tích so sánh gen 16S rRNA giữa các vi khuẩn cũng
như các nhóm sinh vật khác cho thấy thực chất vi khuẩn gồm hai nhóm hoàn toàn tách biệt nhau.
Các sinh vật tiền nhân được tách thành hai nhóm: Cổ khuẩn (Archae hay Archaebacteria) và vi
khuẩn chuẩn (Eubacteria hay Bacteria); chúng cùng với sinh vật nhân chuẩn tạo thành ba nhóm
của thế giới sinh vật (Carl Woese, 1987) (hình 5.4).
Hệ thống phân loại sinh giới hiện nay được sử dụng khá rộng rãi phân chia thế giới sinh
vật thành sáu giới: Cổ khuẩn, vi khuẩn chuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật và động vật (hình
5.5).

Hình 5.5 Biểu đồ thể hiện mối quan hệ tiến hoá giữa sáu giới của sự sống
(Các đường màu biểu thị khả năng cộng sinh trong tiến hoá) (từ Raven-Jhonson, 1997)

Giới Cổ khuẩn (Archae=Archaebacteria). Các sinh vật tiền nhân có cấu trúc vách tế bào
thiếu peptigolican. Bao gồm các vi khuẩn metal, vi khuẩn ưa muối và vi khuẩn ưa nhiệt.
Giới Vi khuẩn chuẩn (Eubacteria=Bacteria). Các sinh vật tiền nhân có cấu trúc vách tế
bào có peptigolican. Bao gồm khuẩn lam, các vi khuẩn tía, vi khuẩn nitơ và các vi khuẩn gây
bệnh.
Giới Nguyên sinh vật (Protista). Các sinh vật nhân chuẩn, chủ yếu là các cơ thể đơn bào
(một số tảo có cấu trúc nhiều tế bào). Dinh dưỡng tự dưỡng quang hợp hoặc dị dưỡng. Gồm các
ngành Tảo (algea), động vật nguyên sinh (Protozoa).
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Giới Nấm (Fungi). Các sinh vật nhân chuẩn, phần lớn có tổ chức cấu tạo cơ thể đa bào
(tuy nấm men có cấu tạo đơn bào); có vách tế bào là chitin. Dinh dưõng dị dưỡng, thường không
di động. Gồm các ngành của nấm và Địa y.
Giới Thực vật (Plantae). Các sinh vật nhân chuẩn, tổ chức cấu tạo cơ thể đa bào, thường
sống trên cạn. Dinh dưỡng tự dưỡng quang hợp, không có khả năng di động. Gồm các ngành
Rêu, Thông đất, lá nhọn, Hạt kín ...
Giới Động vật (Animalia). Các sinh vật nhân chuẩn, tổ chức cấu tạo cơ thể đa bào. Dinh
dưỡng dị dưỡng, có sự di động. Gồm các ngành thuộc Động vật trung gian (Parazoa) và Động
vật đa bào chuẩn (Eumetazoa).
5.3 CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ
5.3.1 Khái quát
Tiến hoá (evolution) là quá trình biến đổi dần dần xảy ra trong quần thể sinh vật theo thời
gian dài; kết quả làm xuất hiện những loài mới với các mức độ thay đổi trong cấu tạo cơ thể, dẫn
tới sự chuyên hoá về chức năng cũng như sự phức tạp về tổ chức cấu tạo. Tiến hoá biểu hiện
bằng những đặc điểm mới xuất hiện trong loài và sự hình thành loài mới.
Học thuyết tiến hoá là khoa học nghiên cứu các quy luật phát triển lịch sử của giới hữu
cơ. Các quy luật đó bao gồm: Quy luật phản ánh nguồn gốc của giới hữu cơ; quy luật phát triển
cá thể (sinh ra, lớn lên, già và chết) và quy luật phản ánh mối liên hệ giữa phát triển lịch sử và
phát triển cá thể. Hiện nay với sự hình thành và phát triển của các lĩnh vực trong sinh học mà đối
tượng nghiên cứu của học thuyết tiến hoá được hạn chế như nêu trong “định nghĩa”.
Sự phát triển của giới hữu cơ biểu hiện ở sự biến đổi của các loài sinh vật và trong đó
nguồn gốc các loài là vấn đề trung tâm. Để giải đáp được điều đó, cần thiết phải làm rõ hai câu
hỏi lớn: 1) Vì sao mà giới hữu cơ lại cực kỳ đa dạng? và 2) Do đâu mỗi dạng sinh vật lại thích
nghi hợp lí với điều kiện sống của chúng?
Sự giải đáp những vấn đề nêu trên là nội dung của học thuyết tiến hoá; như vậy các học
thuyết tiến hoá cần phải đưa ra và giải đáp các nội dung:
Bằng chứng tiến hoá: Các bằng chứng chứng minh sự có thực của quá trình tiến hoá bằng
sự biến đổi của các dạng hữu cơ, sự hình thành các loài mới.
Nguyên nhân tiến hoá: Nhân tố của tiến hoá (các yếu tố tác động vào sự phát triển của
giới hữu cơ), cơ chế, động lực và điều kiện tiến hoá.
Phương thức tiến hoá: Hình thức và cách hình thành loài mới; tiêu chuẩn phân biệt các
loài (tính chất nhân tạo hay tự nhiên).
Chiều hướng của tiến hoá: Những xu hướng chính, những quy luật phản ánh xu thế tất
yếu của quá trình tiến hoá.
Trong đó Nguyên nhân tiến hoá được đánh giá là vấn đề quan trọng nhất; nó chi phối
quan niệm được sử dụng để phân tích phương thức và chiều hướng tiến hoá của các tác giả.
Việc giải thích sự tiến hoá của sự sống đã có mầm mống ngay từ thời cổ đại, như trong
các tác phẩm của Anaximandra (610-546 trCN), Democritus (480-370 trCN). Với sự phát triển tri
thức của nhân loại, đã xuất hiện những luận thuyết đề cập đến quá trình tiến hoá. Có thể kể thuyết
“Thang sinh vật” của Aristotle, thuyết “Tai biến” của Cuvier, thuyết “Tiến hoá” của
Bufong...Nhìn chung các thuyết này phản ánh các quan điểm chưa hợp lý và cũng chưa hoàn
thiện vì vậy chúng không được công nhận.
Được xuất bản năm 1809, tác phẩm “Triết học của động vật học” của J.B.Lamarck ra đời
đã mang tính hệ thống và khá hoàn chỉnh với tư cách là một học thuyết giải thích sự tiến hoá của
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sự sống. Vào năm 1859, công trình của C. Darwin “Nguồn gốc các loài do con đường chọn lọc tự
nhiên hay là sự bảo tồn những loài thích nghi trong đấu tranh sinh tồn” ra đời và học thuyết về
nguồn gốc các loài được xây dựng đã trở thành cơ sở khoa học vững chắc để giải thích sự tiến
hoá của sự sống. Sự phát triển kế tiếp những tư tưởng tiến hoá của Lamarck hay của Darwin đã
đưa tới việc hình thành những thuyết tiến hoá sau này. Vì vậy hầu hết các nhà tiến hoá học cho
rằng đến nay chỉ có hai học thuyết tiến hoá. Đó là học thuyết tiến hoá của Lamarck và học thuyết
tiến hoá của Darwin và các nhà nghiên cứu tiến hoá sau này thuộc về một trong hai trường phái:
Trường phái Lamarck và trường phái Darwin
5.3.2 Các học thuyết tiến hoá.
5.3.2.1 Học thuyết tiến hoá của Lamarck.
Nhà tự nhiên học nguời Pháp Lamarck (Jean Baptiste Lamarck,1744-1829) là người đầu
tiên đã xây dựng một học thuyết tiến hoá khá hoàn chỉnh và có hệ thống; những luận điểm của
ông đã được trình bày trong tác phẩm “Triết học của động vật học” xuất bản năm 1809.
Lamarck đã có cống hiến quan trọng với việc xây dựng một “ học thuyết tiến hoá “ đầu
tiên; Ông đã chứng minh mọi biến đổi của tự nhiên có cơ sở từ các quy luật tự nhiên; đã nêu cao
vai trò của ngoại cảnh đối với sinh vật; đã giải thích nguồn gốc loài người theo quan điểm tiến
hoá. Tuy nhiên quan điểm tiến hoá của Lamarck có một số hạn chế là rơi vào quan điểm mục
đích luận (duy tâm); phủ nhận những bước nhảy vọt trong tiến hoá; công nhận sự thích nghi trực
tiếp của sinh vật với ngoại cảnh và sự di truyền mọi biến đổi của cơ thể bố mẹ cho con cái (di
truyền các tính trạng tập nhiễm).
Những nét chính trong học thuyết của Lamarck bao gồm những vấn đề cơ bản sau: Bản
chất và sự phát sinh của sự sống; sự tiến hoá của giới sinh vật và nguồn gốc loài người.
a. Bản chất và sự phát sinh của sự sống.
Lamarck cho rằng giữa thể sống và thể không sống có sự sai khác rõ rệt về chất lượng:
Thể không sống mang đặc trưng mỗi thành phần nhỏ nhất đều mang đặc tính của nó; trong khi đó
ở thể sống, đặc tính của nó thể hiện ở toàn bộ khối lượng, toàn bộ cơ thể, khi phân nhỏ ra từng
mảnh thì đặc tính đó bị mất đi. Thể không sống có thể tồn tại dưới các trạng thái khác nhau
nhưng thể sống chỉ tồn tại với hai thành phần rắn và lỏng. Các thành phần của thể không sống
không phụ thuộc nhau, ở thể sống các thành phần liên quan mật thiết với nhau. Đặc tính quan
trọng của các cơ thể sống là: Sự dinh dưỡng, quá trình phân huỷ và tái tạo.
Nguyên nhân gây ra hoạt động sống của các sinh vật theo Lamarck là do một dạng vật
chất đặc biệt “chất Phơluýt” từ môi trường xâm nhập vào cơ thể; qua chất này mà môi trường gây
ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật. “Không một thể vô sinh nào, để tự duy trì nó, lại cần tới
một vận động trong những bộ phận của nó; trái lại chừng nào các thành phần của nó còn ở trạng
thái yên tĩnh và không tác dụng thì thể vô sinh đó còn được duy trì không đổi và trong điều kiện
đó nó có thể tồn tại vĩnh viễn…Trái lại mỗi cơ thể thường xuyên hay tạm thời sống được là nhờ
có một lực lượng đặc biệt không ngừng kích thích sự vận động trong các bộ phận bên trong của
nó, sinh ra những biến đổi liên tục trong các bộ phận của nó, đồng thời tạo ra sự phục hồi, sự
đổi mới, sự sinh trưởng. Như vậy trong một cơ thể nhất định sự kích thích các bộ phận nội bộ của
nó sinh ra không những sự biến đổi, sự phân huỷ mà cả sự tái tạo, sự đổi mới, và điều đó kéo dài
đời sống của cá thể chừng nào sự cân bằng giữa hai hoạt động đối lập đó không bị phá vỡ
nghiêm trọng” (Triết học của động vật học).
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Lamarck quan niệm rằng từ vật chất vô sinh, dưới tác dụng của các nhân tố vật lý (sự
phóng điện, nhiệt, ánh sáng…) và tác dụng của chất Phơluýt đã phát sinh các sinh vật đơn giản
nhất. Ông cho rằng bằng con đường tự sinh, các sinh vật đơn giản nhất thường xuyên và liên tục
được phát sinh từ vật chất không sống.
b. Sự tiến hoá của giới sinh vật.
Về sự biến đổi của các loài. Ban đầu Lamarck cho là các loài sinh vật không biến đổi
“Các cá thể tạo thành một loài không bao giờ biến đổi trong các tính trạng loài của chúng và do
đó trong thiên nhiên loài có tính chất bất biến tuyệt đối”(1756) ; sau này ông cho rằng các loài có
biến đổi liên tục nhưng rất chậm “Tôi sẽ đấu tranh với quan niệm đó vì có những bằng chứng
hiển nhiên do quan sát trực tiếp chứng tỏ rằng không có cơ sở để khẳng định tính không đổi của
các loài”(1801). Sự biến đổi của sinh vật diễn ra từ từ, giữa các loài luôn có những dạng trung
gian chuyển tiếp; vì vậy khó xác định ranh giới giữa các loài. Do sự tồn tại của những dạng trung
gian, khó xác định hai cá thể nào đó thuộc về hai thứ của một loài hay hai loài khác nhau. Chính
do nhấn mạnh sự biến đổi liên tục của sinh vật mà Lamarck đã đi đến cực đoan và không công
nhận sự tồn tại thực của loài; Ông cho rằng các đơn vị phân loại chỉ có tính chất nhân tạo mà
thôi. “…các đơn vị phân loại có tính chất nhân tạo. Nhằm mục đích dễ làm quen, dễ nhớ, người
ta đã phải chia các sản phẩm của thiên nhiên thành nhiều cấp, nhiều loại; còn trong thiên nhiên
thì hoàn toàn không có điều đó mà chỉ có một chuỗi cá thể, cá thể này hơi khác cá thể khác và
vẫn tương tự như cá thể đã sinh ra nó.”. Sau này Lamarck cũng đã công nhận tính chất kiên định
tương đối của các loài “Loài là một nhóm cá thể giống nhau bảo toàn được trạng thái không đổi
của chúng cho đến khi điều kiện sống thay đổi.”.
Chiều hướng tiến hoá. Từ những cơ thể đơn giản đầu tiên, sinh vật đã tiến hoá theo hướng
có tổ chức ngày càng phức tạp; kết thúc ở những cơ thể hoàn thiện nhất bằng sự tiệm tiến; đây là
nội dung cơ bản trong lịch sử phát triển của thế giới hữu cơ. Trong tự nhiên, các điều kiện ngoại
cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích ứng kịp; loài này dần dần biến đổi thành loài
khác mà không bị tiêu diệt.
Nguyên nhân tiến hoá. Sự tiến hoá của sinh giới do hai nguyên nhân cơ bản (Lamarck gọi
là hai nguyên lý cơ bản của tiến hoá) đó là khuynh hướng tiệm tiến và tác dụng của ngoại cảnh.
Khuynh hướng tiệm tiến: Trong quá trình phát triển lịch sử, sinh vật có tổ chức ngày càng
phức tạp bởi bản thân trong cơ thể sinh vật có sẵn khuynh hướng vươn lên mức tổ chức phức tạp
và hoàn thiện hơn. Điều này cho thấy động lực của quá trình tiến hoá là mục đích nội tại, tự thân
vận động theo hướng định sẵn; thể hiện quan điểm của thuyết duy tâm phản ánh tư tưởng “Tự
nhiên thần luận” công nhận sự tồn tại và sáng tạo của thượng đế.
Tác dụng của ngoại cảnh: Khuynh hướng tiệm tiến chỉ quy định hướng tiến hoá chung,
chỉ thấy rõ trong nhóm phân loại lớn trong hệ thống phân loại tự nhiên.Trong thực tế điều kiện
sống không đồng nhất, luôn thay đổi đã phá vỡ sự tiệm tiến và làm cho trong mỗi mức độ có sự
biến đổi về chi tiết, tác dụng này được tích luỹ qua thời gian dài làm cho sinh vật biến đổi sâu
sắc. “Nếu thiên nhiên chỉ tạo ra những động vật ở nước và nếu ở khắp nơi mọi lúc chúng đều
sống trong điều kiện khí hậu giống nhau, trong môi trường nước có thành phần đồng nhất...thì dĩ
nhiên là trong tổ chức của những động vật đó ta sẽ nhận thấy sự tiệm tiến đúng đắn và đều
đặn”(Triết học của động vật học).
Lamarck cũng khẳng định trong thiên nhiên chưa từng có các biến động lớn, bất cứ ở đâu
sinh vật cũng đã theo một quá trình tiến hoá chậm chạp và không có các bước nhảy vọt. Đánh giá
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tác dụng của ngoại cảnh đối với quá trình tiến hoá của sinh giới, Lamarck đưa ra hai định luật về
sự sử dụng các cơ quan và di truyền tính trạng tập nhiễm.
Về sự sử dụng cơ quan: Ở một động vật chưa phát triển hết hạn độ của nó, sự sử dụng
thường xuyên, liên tục một cơ quan nào đó sẽ dần dần củng cố cơ quan ấy, làm cho nó phát triển
thêm, to thêm, mạnh thêm, tỷ lệ với thời gian sử dụng. Sự không sử dụng thường xuyên một cơ
quan nào đó dần dần sẽ làm cho nó suy yếu đi, mất dần năng lực và cuối cùng bị tiêu biến (hình
thái phụ thuộc chức phận).
Sự di truyền các tính trạng tập nhiễm: Tất cả những đặc tính mà thiên nhiên đã buộc các
cá thể đạt được hay mất đi dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh trong đó loài của chúng đã sống từ lâu
và tiếp đó dưới ảnh hưởng của việc sử dụng hay không sử dụng thường xuyên một cơ quan nhất
định, tất cả những đặc tính này sẽ được bảo tồn và truyền lại bằng con đường sinh sản nếu những
biến đổi đó là chung cho cả hai cá thể bố, mẹ hoặc là riêng của cơ thể từ đó đã sinh ra cơ thể mới.
c. Nguồn gốc loài người.
Lamarck quan niệm người là động vật cao cấp nhất, khác các loài sinh vật khác ở mức độ
tổ chức; cơ thể người cũng tuân theo các quy luật chung chi phối giới động vật.
Quá trình phát sinh loài người được ông đưa ra giả thuyết sau: Một nòi vượn cao cấp rất
hoàn thiện của nhóm “bốn tay”, do những điều kiện ngoại cảnh nào đó đã mất dần thói quen leo
trèo trên cây, chuyển sang đời sống dưới mặt đất, đứng thẳng, đi bằng hai chân sau dẫn tới sự
phân hoá các chi. Lại do sự thay đổi chế độ ăn uống mà dần dần có sự biến đổi của bộ răng,
xương hàm và hộp sọ.
Tổ tiên loài người là một động vật sống thành xã hội và đời sống tập thể đã làm phát sinh
tiếng nói. Nhờ những đặc điểm đó, tổ tiên loài người đã phát triển ưu thế và nhanh chóng đạt tới
những sai khác rất lớn so với các động vật bậc cao khác.
5.3.2.2 Học thuyết tiến hoá của Darwin
Darwin (Charles Darwin; 1809-1882), vào khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1831 đến tháng 9 năm 1836
đã tham gia chuyến khảo sát vòng quanh thế giới trên tàu thám hiểm HMS Beagle. Trong chuyến đi đó
Darwin đã tiến hành các khảo sát địa chất và sinh vật; thu thập các mẫu vật (thực vật, động vật, khoáng vật
và hoá thạch) nhờ đó đã trang bị cho mình một kho tài liệu khổng lồ về thiên nhiên ở nhiều vùng đất khác
nhau. Sau khi trở về, ông đã bắt đầu việc sắp xếp các tài liệu thu thập được trong chuyến đi và phác thảo
những vấn đề về sự tiến hoá của sinh vật. Năm 1839 Darwin đã xác định những nét cơ bản của thuyết tiến
hoá; bản thảo của ông năm 1844 (230 trang) đã đề cập tỉ mỉ về biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên. Ông
đã chỉ rõ rằng trong chăn nuôi và trồng trọt, quá trình chọn lọc tiến hành do nhu cầu của con người; còn
trong tự nhiên quá trình chọn lọc là do cuộc đấu tranh sinh tồn. Tới năm 1856 Darwin bắt tay vào viết cuốn
“Nguồn gốc các loài”; tháng 6/1858 tác phẩm được trình bày và tháng 8 năm đó được đăng trong tạp chí
của hội khoa học Linne ở Luân đôn. Ngày 24-11-1859 tác phẩm “Nguồn gốc các loài do chọn lọc tự nhiên
hay là sự bảo tồn các loài thích nghi trong đấu tranh sinh tồn”được xuất bản. Năm 1868 xuất bản cuốn “Sự
biến đổi của vật nuôi và cây trồng”, năm 1872 xuất bản cuốn “Nguồn gốc loài người và chọn lọc giới tính”;
đó là các tác phẩm phát triển học thuyết mà Darwin đã trình bày tóm tắt trong “Nguồn gốc các loài”. Trong
những tác phẩm của mình, Darwin đã cung cấp những bằng chứng phong phú và hùng hồn cho thuyết tiến
hoá; đã giải thích quá trình phát triển lịch sử của sinh giới bằng những quy luật khách quan: Biến dị, di
truyền và chọn lọc.

Trong học thuyết tiến hoá của Lamarck cũng như thuyết tiến hoá của các tác giả trước có
hai vấn đề lớn chưa được giải quyết là: 1) Quá trình hình thành loài mới: Bằng cách nào từ loài
này biến đổi thành loài khác? Câu trả lời mới chỉ được suy luận gián tiếp; và 2) Quá trình hình
thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật diễn ra như thế nào?. Học thuyết của Darwin đã trực
tiếp đề cập đến các vấn đề chưa được giải đáp đó.
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a. Về sự phát triển lịch sử của giới hữu cơ.
Chứng minh sự phát triển lịch sử của giới hữu cơ; Darwin đã đề cập đến ba vấn đề liên
quan chặt chẽ với nhau: Sự phát sinh biến dị; Sự di truyền các biến dị thu được trong đời cá thể
và sự chọn lọc các biến dị có lợi dẫn tới kết quả là sự tồn tại của những dạng thích nghi với điều
kiện sống. Darwin đã hệ thống hoá hai đặc tính cơ bản của sinh vật là tính biến dị và di truyền,
đánh giá chúng là cơ sở của quá trình tiến hoá.
Sự phát sinh biến dị. Tính đa dạng của sự sống thể hiện ở sự sai khác giữa các sinh vật;
Đacuyn đã đưa ra khái niệm biến đổi và biến dị để phân biệt sự sai khác.
Biến đổi là những thay đổi về các đặc điểm của sinh vật xảy ra trong đời cá thể hoặc trong
quá trình phát triển của một thứ, một loài. Các biến đổi cá thể có thể được tích luỹ và kết quả là
hình thành các thứ khác nhau trong một loài. Có những loài biến đổi theo điều kiện khí hậu, địa
lý hoặc theo điều kiện thức ăn, tập quán hoạt động.
Biến dị (biến dị cá thể) là sự phát sinh những điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài
trong quá trình sinh sản.
Có hai hình thức biến dị: Sự chệch hướng đột ngột là sự xuất hiện ngẫu nhiên và đột ngột
một cá thể độc nhất có những dấu hiệu khác hẳn những cá thể khác cùng giống hoặc cùng loài.
Sai dị cá thể là vô số những điểm sai khác nhau rất nhỏ giữa các cá thể sinh ra từ một cặp bố mẹ
hoặc con cháu của cùng một tổ tiên. Đây là hiện tượng phổ biến ở mọi loài, mọi bộ phận và mọi
đặc tính trên cơ thể sinh vật. Darwin cho rằng biến dị cá thể trong sinh sản, đặc biệt trong sinh
sản hữu tính, là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá; trong đó sai dị cá thể có vai trò
quan trọng hơn bởi nó phổ biến, thường xuyên phát sinh và vô cùng phong phú.
Các biến dị ở cơ thể sinh vật được phát sinh do điều kiện môi trường sống và bản chất của
cơ thể sinh vật.
Điều kiện môi trường sống tác động đến sinh vật theo hai cách: Tác động trực tiếp đối với
toàn bộ cơ thể hoặc một bộ phận của cơ thể; ảnh hưởng thấy ngay ở đời cá thể. Ví dụ cây rau mác
(Sagittaria sagittaefolia) có thể sống ở cả trên cạn và dưới nước, tuỳ thuộc độ sâu của nước mà lá
của nó có dạng khác nhau (hình dải hoặc hình mũi mác). Tác dụng gián tiếp qua nhiều thế hệ,
thông qua con đường sinh sản; điều kiện sống ảnh hưởng đến sự hình thành các tế bào sinh dục,
đến quá trình phát triển của phôi do đó ảnh hưởng đến con cái. Như vậy ở đây biến dị xuất hiện là
do sự tích luỹ tác dụng của điều kiện sống qua các thế hệ trước; ví dụ nuôi vịt trời trong ao phải
qua 4-5 thế hệ mới thấy những biến dị về mầu lông, tầm vóc. Đacuyn cho rằng tác dụng gián tiếp
của điều kiện sống tích luỹ qua nhiều thế hệ là nguyên nhân quan trọng nhất hình thành các loại
biến dị.
Tác động của điều kiện ngoại cảnh đến sự biến dị của sinh vật thể hiện ở hiệu quả xác
định và hiệu quả không xác định. Hiệu quả xác định là biến đổi theo cùng một hướng của tất cả
hoặc hầu hết con cháu của những cá thể sống qua nhiều thế hệ trong những điều kiện nhất định;
đây là những biến bị xác định (ảnh hưởng của tập quán hoạt động, của việc có sử dụng hay không
các cơ quan). Hiệu quả không xác định là biến đổi theo những hướng khác nhau khi các cá thể có
một thời gian dài sống trong những điều kiện giống nhau; đây là những biến bị không xác định.
Loại biến dị này thường phát sinh khi một nhóm cá thể đã sống vài thế hệ trong điều kiện sống
thay đổi; nó được biểu hiện bởi vô số các sai khác giữa các cá thể cùng loài hoặc ngay giữa các
cá thể cùng được sinh ra. Biến dị không xác định có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành
các dạng sinh vật mới trong chăn nuôi, trồng trọt cũng như trong thiên nhiên.
Bản chất của cơ thể khác nhau nên các sinh vật phản ứng khác nhau trước tác động của
điều kiện môi trường sống. Với từng biến dị cụ thể, trong cùng điều kiện ngoại cảnh những cá thể
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cùng loài có những biến dị khác nhau; trong khi đó trong những điều kiện khác nhau, những cá
thể khác loài lại có những biến dị tương tự nhau.
Darwin cho rằng bản chất của cơ thể có vai trò quan trọng hơn ngoại cảnh trong việc xác
định đặc điểm của từng biến dị cụ thể.
Bàn về những quy luật chung gây nên sự biến đổi của sinh vật; giống như Lamarck,
Darwin cũng xác nhận khuynh hướng biến đổi của sinh vật tương ứng với điều kiện ngoại cảnh
và mức độ hoạt động của các cơ quan. Tuy nhiên khác với Lamarck, Ông cho rằng trong những
trường hợp này có sự tác động đồng thời với sự kết hợp của chọn lọc tự nhiên và điều kiện sống.
Darwin đã đưa ra các quy luật biến đổi ở sinh vật:
• Biến đổi tương quan. Sự biến đổi của bất kỳ một bộ phận hay một cơ quan trong cơ thể
cũng kéo theo sự biến đổi của một số bộ phận, cơ quan khác. Biến đổi này thường xảy ra
ở những bộ phận đối xứng trong cơ thể; các cơ quan có cùng nguồn gốc hoặc các cơ quan
có chức phận tương tự nhau trong cơ thể.
• Những bộ phận lặp lại nhiều lần trong cơ thể dễ bị biến đổi; sự biến đổi này biểu hiện ở số
lượng, hình thái và cấu tạo. Ví dụ số đốt sống của rắn, số nhị và số lá trên cây.
• Những sinh vật có tổ chức thấp dễ bị biến đổi hơn những sinh vật có tổ chức cao.
• Những cơ quan tiêu giảm và bộ phận nào đang phát triển mạnh dễ biến đổi. Do những cơ
quan, bộ phận này ít có chức năng quan trọng nên ít gây hậu quả và chúng cũng không
chịu tác động của chọn lọc.
• Các đặc điểm sinh dục phụ dễ biến đổi vì không chịu sự kiểm soát của chọn lọc tự nhiên.
• Những đặc điểm của loài dễ biến đổi hơn những đặc điểm của giống, những loài cùng
giống biến đổi tương tự và chúng có thể ngẫu nhiên có lại một số đặc điểm của tổ tiên ban
đầu.
Khi bàn về các quy luật biến đổi, cùng với việc nói đến sự phát sinh các biến dị; Darwin
đã đồng thời nói đến kết quả tích luỹ chúng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh và cả sự tích luỹ biến
dị có lợi dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.
Sự di truyền các biến dị.
Darwin cho rằng mọi biến dị đều di truyền được và các biến dị được di truyền qua nhiều
thế hệ.”Bất cứ đặc điểm nào cũng di truyền được, đấy là quy luật; trường hợp không di truyền chỉ
là ngoại lệ.”(Nguồn gốc các loài).
Ông đã giải thích sự di truyền các biến dị bằng giả thiết Pangen: Trong tế bào có chứa hạt
nhỏ được gọi là hạt mầm, các hạt này liên tục được sản sinh và đi vào tế bào sinh dục qua đó
truyền cho thế hệ sau. Khi điều kiện sống thay đổi làm phát sinh các hạt mầm mới, chúng cũng đi
vào giao tử và kết quả là cơ thể mới có biến dị; nếu số hạt mầm mới nhiều hơn số cũ thì đời con
sẽ phát sinh biến dị mới.
Cách giải thích này đã bị F. Jenkin đã phản bác lại bằng lập luận toán học và F.Galton bác
bỏ bằng thí nghiệm truyền máu cho cả thỏ bố và mẹ trong ba thế hệ liên tiếp mà không thấy xuất
hiện biến dị.
Sự chọn lọc các biến dị có lợi
Hai đặc tính cơ bản của sinh vật là biến dị và di truyền, gắn liền với sinh sản. Di truyền
thể hiện tính bảo thủ-kiên định; biến dị thể hiện tính dễ biến-dao động và là cơ sở của sự biến đổi.
Darwin cho rằng tác dụng của điều kiện sống thay đổi là nguyên nhân phát sinh biến dị.
Sự duy trì điều kiện sống mới liên tiếp qua nhiều thế hệ là điều kiện để biến dị được di truyền,
tích luỹ và củng cố.
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Mối liên quan giữa biến dị, di truyền và điều kiện sống là cơ sở để giải thích sự đa dạng
của sinh giới.
b. Nguồn gốc các giống vật nuôi cây trồng; chọn lọc nhân tạo.
Vật nuôi, cây trồng có các đặc điểm: Mỗi loài có nhiều giống đa dạng và phong phú, giữa
chúng có sự sai khác rất lớn; mỗi giống trong từng loài đều thích nghi với một nhu cầu nhất định
của con người.
Darwin cho rằng nguồn gốc của các giống vật nuôi, cây trồng liên quan đến nhiều yếu tố:
Chệch hướng đột ngột, sự lai giống, tác dụng của điều kiện sống và tập quán hoạt động; tuy nhiên
chọn lọc nhân tạo là yếu tố chính trong quá trình hình thành các giống vật nuôi, cây trồng.
Sinh vật luôn phát sinh các biến dị theo những hướng không xác định; con người loại bỏ
những cá thể mang những biến dị không phù hợp với yêu cầu của mình, đồng thời giữ lại và cho
sinh sản những cá thể mang những biến dị phù hợp nhất. Quá trình này tiến hành qua nhiều thế
hệ sẽ tích luỹ và tăng cường các biến dị có ích; làm cho vật nuôi cây trồng biến đổi sâu sắc. Do
chọn lọc theo những mục đích khác nhau dẫn đến sự biến đổi theo những hướng khác nhau của
vật nuôi cây trồng; vì vậy từ một vài loài hoang dại ban đầu con người đã tạo ra nhiều giống,
mỗi giống thích nghi với một nhu cầu nhất định của con người.
Để đáp ứng một nhu cầu nào đó, con người đã không quan tâm đến “lợi ích” của sinh vật
và bắt chúng biến đổi theo hướng không có lợi cho chúng. Trên cơ thể vật nuôi cây trồng những
bộ phận nào được con người chú ý sẽ biến đổi nhanh; nhu cầu và thị hiếu của con người quyết
định sự biến đổi, diệt vong hay phát triển của giống vật nuôi cây trồng nào đó.
Do sự phát triển của xã hội, hoạt động sản xuất, nhu cầu của con người ngày càng tăng
dẫn tới sự đòi hỏi nhiều mặt tới vật nuôi cây trồng. Kết quả là sự chọn lọc được tiến hành theo
những hướng khác nhau đối với cùng một loài và làm xuất hiện sự phân ly dấu hiệu, làm cho loài
biến đổi theo những hưóng khác nhau. Do sự phân ly dấu hiệu từ một loài tổ tiên hoang dại ban
đầu đã hình thành nên nhiều giống khác nhau rõ rệt, mỗi giống lại khác xa tổ tiên và thích nghi
cao độ với nhu cầu nhất định của con người.
Ví dụ: Nhiều loài cây trồng mất khả năng sinh sản bằng hạt. Hoa dạ hương lan nhập vào
Anh năm 1596, năm 1597 có 4 giống nhưng đến 1768 có 2000 giống và đến 1864 lại chỉ còn 200
giống. Bồ câu nhà có 150 giống khác nhau ở nhiều đặc điểm hình thái và sinh học nhưng có cùng
tổ tiên là Bồ câu núi (Columba liva)
Chọn lọc nhân tạo, thông qua sự phân ly dấu hiệu đã giải thích nguồn gốc vật nuôi cây
trồng và giải thích sự tiến hoá của sinh vật trong chăn nuôi, trồng trọt.
c. Chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn
Chọn lọc tự nhiên. Trong thiên nhiên mỗi loài sinh vật đều thích nghi với điều kiện sống
của nó; chứng tỏ trong thiên nhiên có quá trình chọn lọc. Darwin đề xuất rằng: “ Sự bảo tồn
những sai dị cá thể và những biến đổi có lợi, sự tiêu diệt những sai dị cá thể và những biến đổi có
hại được gọi là chọn lọc tự nhiên hay sự sống sót của những dạng thích nghi nhất” (Nguồn gốc
các loài).
Darwin đã chứng minh rằng biến dị cá thể luôn xuất hiện trong thiên nhiên; nó biểu hiện ở
cả những đặc điểm quan trọng trong cơ thể sinh vật. Trong cùng một điều kiện sống, có những
biến dị tỏ ra có lợi và có những biến dị tỏ ra không có lợi cho bản thân sinh vật. Những cá thể nào
mang nhiều biến dị có lợi sẽ được sống sót, phát triển tốt, sinh sản nhiều và con cháu ngày càng
đông. Những cá thể nào mang nhiều biến dị ít có lợi hoặc có hại sẽ ít có khả năng sống sót, phát
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triển kém, sinh sản ít dẫn tới con cháu hiếm dần và có thể bị diệt vong. Kết quả là chỉ những sinh
vật thích nghi được với điều kiện sống mới tồn tại và phát triển được.
Ví dụ ở đảo Mađero do điều kiện thường xuyên có gió thổi mạnh mà các côn trùng hoặc
có cánh khoẻ, hoặc không cánh mới tồn tại được; trong số 550 loài côn trùng cánh cứng ở đó có
tới 200 loài không bay được.
Như vậy nguyên nhân của chọn lọc tự nhiên là: Bản thân sinh vật (Sự biến dị) và yếu tố
ngoại cảnh (tác động của môi trường).
Đấu tranh sinh tồn, động lực của chọn lọc tự nhiên. Do sinh vật phải phụ thuộc vào điều
kiện sống của nó; chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi của môi trường; nó phải thường xuyên
chống lại các yếu tố bất lợi và giành lấy những điều kiện thuận lợi mới tồn tại và phát triển; đó
chính là đấu tranh sinh tồn. Qua cuộc đấu tranh này những cá thể kém thích nghi sẽ bị đào thải.
Đấu tranh sinh tồn gồm nhiều dạng quan hệ giữa sinh vật với điều kiện sống của nó; trong đó có
những điều kiện vô cơ và hữu cơ. Trong đó, Darwin nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan
hệ qua lại giữa sinh vật với sinh vật, thể hiện ở mối quan hệ “thức ăn”. Sự phát triển hay diệt
vong của một loài nào đó phụ thuộc vào cả nguồn thức ăn và kẻ thù của nó.
Ví dụ: Sự phát triển của cỏ ba lá (Trifolium pratense) phụ thuộc vào một loài ong giúp
cho quá trình thụ phấn của nó, ngưòi ta thấy có mối quan hệ giữa số lượng mèo với sự phát triển
của cỏ; do ở đây có mối quan hệ Mèo-Chuột-Ong-Cỏ.
Đacuyn cho rằng đấu tranh sinh tồn bao gồm các dạng quan hệ phức tạp giữa sinh vật với
điều kiện sống; đó là mối quan hệ phụ thuộc, quan hệ cạnh tranh và quan hệ đấu tranh trực tiếp.
Trong các hình thức đấu tranh sinh tồn, quan hệ phụ thuộc là dạng cơ bản-đặc biệt là sự
phụ thuộc lẫn nhau giữa các sinh vật cùng loài và khác loài. Cạnh tranh và đấu tranh trực tiếp là
hai dạng quan hệ xuất phát từ quan hệ phụ thuộc. Trong đó cạnh tranh cùng loài là động lực chủ
yếu của tiến hoá của loài bởi các cá thể trong loài có những đặc điểm khác nhau, trong cùng một
hoàn cảnh sống cá thể nào mang những biến dị có lợi hơn sẽ có nhiều khả năng sống sót và sinh
sản.
Kết quả là những đặc điểm có lợi nhất cho sự tồn tại và phát triển của loài được bảo tồn;
giúp cho loài không ngừng được hoàn thiện theo hướng thích nghi hợp lý với môi trường sống.
d. Chọn lọc tự nhiên với quá trình hình thành các đặc điểm thich nghi.
Điều kiện môi trường sống luôn diễn ra quá trình đào thải các cá thể kém thích nghi, tạo
nên sự cạnh tranh giữa những cá thể cùng loài. Trong quá trình này, các đặc điểm của từng cá thể
(khả năng kiếm ăn, sinh sản, tự vệ...) có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển hay diệt
vong của các cá thể; sự cạnh tranh này có thể diễn ra đối với các cá thể của từng nhóm hoặc giữa
các thứ trong một loài.
Cạnh tranh trong một nhóm cá thể dẫn tới sự thay đổi hình thức kiếm thức ăn, loại thức
ăn, mức độ sinh sản, khả năng chống chịu các điều kiện khí hậu hoặc khả năng tự vệ... Như vậy
kết quả là sự biến đổi các đặc điểm cấu tạo sinh lý ở từng cơ thể, nâng cao khả năng thich nghi
của cơ thể với những điều kiện nhất định. Chọn lọc tự nhiên đã có sự bảo tồn, tích luỹ và tăng
cường các đặc điểm thích nghi; đồng thời tiêu diệt, đào thải những dạng kém thích nghi. Theo
Darwin, sự đào thải dần những dạng kém thích nghi là mặt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên.
Trong thực tế các biến dị là khá phong phú và theo những hướng khác nhau. Khi hoàn
cảnh sống thay đổi, một số biến dị có lợi và thích nghi với hoàn cảnh mới ban đầu rất hiếm hoi.
Lúc này hoạt động của chọn lọc tự nhiên là tăng cường đào thải. Qua chọn lọc, những biến dị có
lợi xuất hiện tình cờ trên một vài cá thể nào đó được tích luỹ dần, thành những biến đổi sâu sắc
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và phổ biến cho cả loài. Như vậy hiệu quả của chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào hai nhân tố:
Cường độ của sự đào thải do các yếu tố của ngoại cảnh và quá trình phát sinh biến dị trên cơ thể
sinh vật.
Mỗi đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật chỉ hợp lý một cách tương đối; nó chỉ có giá
trị ở mức độ nào đó trong những điều kiện nhất định.
Ở một số nhóm động vật đơn tính, có quá trình chọn lọc giới tính, chi phối riêng các giới
tính của loài đó. Chọn lọc giới tính không phụ thuộc vào đấu tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật
với nhau hoặc giữa sinh vật với các điều kiện môi trường; nó phụ thuộc vào sự đấu tranh của
những cá thể cùng giới tính, kết quả của sự chọn lọc là những cá thể có ưu thế hơn sẽ tham gia
hoạt động sinh sản và con cái sinh ra nhiều hơn.
Như vậy Darwin đã xác định được vai trò của biến dị và di truyền là hai đặc tính cơ bản
cho sự tiến hoá của sinh vật; biến dị qua quá tình chọn lọc tích luỹ là nguyên liệu của tiến hoá.
Tuy nhiên Ông lại cho rằng ngoại cảnh có vai trò kích thích sự biến dị. Darwin đã đánh giá đúng
vai trò của chọn lọc nhân tạo trong hình thành giống vật nuôi cây trồng; chọn lọc tự nhiên là nhân
tố định hướng sự tích luỹ biến dị và tính hợp lí của sinh giới là kết quả của quá trình chọn lọc.
Ông cũng đã đánh giá đúng vai trò của các yếu tố ngoại cảnh chi phối sự tồn tại và phát triển của
sinh vật thông qua đấu tranh sinh tồn; đồng thời đã chỉ ra đặc điểm quan trọng trong sự hình
thành loài là loài biến đổi theo thời gian và không gian, mỗi loài phát triển và diệt vong trong
những điều kiện xác định, có nguồn gốc chung; đã giải thích được sự thích nghi của loài, ranh
giới các loài, tốc độ hình thành loài cũng như sự tiến hóa tiến bộ và thoái bộ.
5.4 SỰ TIẾN HOÁ CỦA SINH GIỚI
Kết quả của quá trình tiến hóa của sinh giới được biểu hiện rõ ở tính đa dạng và sự thích
nghi hài hòa của chúng, đó là kết quả của tính biến dị thường xuyên và sự chọn lọc của môi
trường xung quanh. Sự phát triển cá thể và các quá trình sinh lý được xem là quá trình thực hiện
thông tin di truyền; còn sự phát sinh chủng loại là quá trình hình thành và thử nghiệm liên tục các
thông tin di truyền ngày càng đổi mới. Đa số các nghiên cứu tiến hóa gần đây tập trung vào các
vấn đề: Nguyên nhân và cơ chế của sự tiến hóa; vai trò của các nhân tố khi tác động đến các sinh
vật khác nhau và phản ứng của các sinh vật với các nhân tố tiến hóa.
Các nhà tiến hóa gọi những biến dị tiến hóa trong phạm vi loài là sự tiến hóa trong loài
(tiến hóa nhỏ) và những biến dị vượt quá giới hạn của loài là sự tiến hóa trên loài (tiến hóa lớn).
Tuy nhiên đã rõ rằng cơ chế của sự tiến hóa trong loài và trên loài chỉ là một mà thôi.
5.4.1 Quần thể, đơn vị tiến hóa cơ sở
5.4.1.1 Khái niệm về quần thể
Đối với nhà tiến hóa, giữa cá thể và loài có sự tồn tại của một mức độ sát nhập có tầm
quan trọng lớn đó là quần thể. Trong sinh học, thuật ngữ quần thể thường được dùng để chỉ quần
thể địa lý, tức là một tập hợp cá thể có khả năng tái sinh sản và sống ở một khu vực nhất định; tất
cả các thành viên của quần thể đều mang trong mình một phần của vốn gene chung. Trong tiến
hoá, khái niệm quần thể được dùng để chỉ một quần thể địa phương mà trong nó xảy ra sự lai tự
do. Như vậy theo quan điểm tiến hóa, cá thể chỉ là chỗ chứa tạm thời một phần nhỏ của vốn gene,
nhờ đột biến nó có thể có một vài gene mới hoặc làm tăng một ít tần số của những gene nhất
định; tuy nhiên sự đóng góp của nó là rất nhỏ so với vốn gene chung. Một quần thể đang tồn tại
là sự biểu hiện của một vốn gene dưới dạng nhìn thấy được, trong đó các gene tác động qua lại
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trong vô số các tổ hợp và sự tác động này kéo dài đảm bảo mức độ sát nhập cho phép quần thể
biểu hiện với tư cách là một đơn vị cơ bản của tiến hoá.
Nếu như loài sinh vật tồn tại như là một hệ thống di truyền kín, không có khả năng trao
đổi gene giữa các loài khác nhau làm cho thành phần kiểu gene của chúng không được cải biến;
thì quần thể là một mức độ tổ chức của sinh giới tồn tại thực sự trong tự nhiên, nó có tính toàn
vẹn trong không gian và thời gian, đồng thời trong đó xảy ra những biến đổi di truyền qua các thế
hệ nên đã đáp ứng những yêu cầu cơ bản của một đơn vị tiến hóa cơ sở (Timopheep - Rixopxki,
1977 ).
Khả năng biến đổi của quần thể theo thời gian có ý nghĩa sinh học rất lớn; có thể cho rằng
tiến hóa là sự thay đổi thành phần kiểu gene của quần thể. Dựa vào cơ chế của sự sinh sản là sự
tự thụ tinh hay thụ tinh chéo mà quần thể được chia thành hai dạng: Quần thể tự giao và quần thể
tạp giao; mỗi dạng quần thể đó có cấu trúc kiểu gene cũng như sự biến đổi thành phần kiểu gene
khác nhau.
5.4.1.2 Tính di truyền của quần thể
5.4.1.2.1 Quần thể tự giao
Tự thụ tinh (tự giao) là đặc tính của nhiều loài thực vật như lúa, mạch; ở các quần thể này
các cá thể đồng hợp tử chiếm ưu thế, các cá thể dị hợp tử chỉ có khi có sự đột biến. Khi xuất hiện
các thể đột biến có kiểu gene a+a- thì các thể tiếp theo của sự tự thụ tinh sẽ có kiểu gene được
phân ly như ở bảng 5.6
Tỷ lệ đồng hợp tử tăng sau mỗi thế hệ vì chúng chỉ sinh ra các con cháu đồng hợp tử; còn
con cháu của các thể dị hợp tử sẽ phân ly và có cả thể đồng hợp và dị hợp. Theo lý thuyết tần số
của thể đột biến a-a- cũng bằng tần số của kiểu khởi sinh a+a+, tuy nhiên trong quần thể lớn các cá
thể mang kiểu gen đó không có ưu thế so với các kiểu gen khác. Mặt khác do sự khác nhau của
một số gen mà qua các thế hệ dạng đồng hợp tử cũng được tăng lên vì ngoài kiểu khởi sinh đã có
thêm nhiều tổ hợp đồng hợp tử mới.
Ở các quần thể tự giao, số lượng các cá thể đồng hợp tử và dị hợp tử khác nhau và phụ
thuộc vào tần số xuất hiện đột biến cũng như tác động của các nhân tố chọn lọc. Thành phần của
quần thể biến đổi phụ thuộc điều kiện môi trường và quan hệ trong quần thể không dẫn tới sự cân
bằng.
Bảng 5.6 Tỷ lệ kiểu gene của các thế hệ tự thụ tinh (Theo Libbert, 1982)

Kiểu gene

P

F1

F2

F3

F4

a+a+
a+aa-a-

0
1
0

1/4
1/2
1/4

3/8
1/4
3/8

7/16
1/8
7/16

15/32
1/16
15/32

5.4.1.2.2 Quần thể giao phối; quy luật Hardi-Weinberg
Quần thể giao phối đặc trưng cho hầu hết các loài động vật và thực vật. Trong các quần
thể này thành phần các allele của các kiểu gene phụ thuộc không chỉ vào đột biến mà chủ yếu bởi
sự tái tổ hợp. Quá trình giao phối tự do giữa các cá thể trong quần thể đã dẫn tới sự tạo thành các
biến dị tổ hợp; là nguyên nhân gây nên tính đa dạng về kiểu gene và tính đa hình về kiểu hình của
quần thể.
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Nếu một gene có r allele thì sự giao phối tự do sẽ cho số tổ hợp về gene đó theo biểu thức:
r (r + 1)
g=
; nếu hai gene nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, chúng phân ly độc lập và tổ
2
hợp tự do với nhau trong quá trình phát sinh giao tử thì số tổ hợp các allele về cả hai gene sẽ là:
G = g1 × g 2 . Các cá thể của các quần thể thực vật và động vật bậc cao trong tự nhiên mang trong
mình hàng vạn gene, trong đó có không ít gene nhiều allele do vậy các quần thể rất đa dạng về
kiểu gene. Do sự biểu hiện của allele thành kiểu hình phụ thuộc vào các tổ hợp gene và điều kiện
môi trường nên sự đa dạng về kiểu gene phong phú hơn sự đa hình về kiểu hình; mặt khác tính đa
hình biểu hiện không như nhau ở các tính trạng của các cá thể trong quần thể.
Mặc dù tính đa hình là đặc trưng cho các quần thể giao phối, nhưng giữa các quần thể của
một loài có thể có sự sai khác về về tỷ lệ các kiểu hình khác nhau. Từ tỷ lệ kiểu hình có thể suy ra
tỷ lệ của kiểu gene và suy ra tần số tương đối của các allele theo quy tắc tần số tương đối của mỗi
allele bằng tỷ lệ phần trăm số giao tử mang allele đó trong quần thể. Thường tần số tương đối của
các allele của mỗi gene được duy trì ổn định qua các thế hệ nên tần số tương đối của các allele
của một gene tiêu biểu nào đó được sử dụng làm dấu hiệu đặc trưng cho quần thể.
Vào năm 1908 từ những nghiên cứu độc lập nhau, nhà toán học người Anh là G.H Hardy
và bác sỹ người Đức W.Weinberg đã đồng thời phát hiện quy luật ổn định tần số phân bố của các
kiểu gene và kiểu hình trong các quần thể giao phối; về sau được gọi là định luật HardyWeinberg. Định luật được phát biểu: “Trong những điều kiện nhất định, trong lòng một quần thể
giao phối tần số tương đối của các allele ở mỗi gene có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ
này sang thế hệ khác.”
Nếu như gene A có hai allele a1 và a2 thì trong quần thể sẽ có ba kiểu gene a1a1, a1a2 và
a2a2. Giả sử thế hệ xuất phát có tỷ lệ các kiểu gene trong quần thể là 0,64a1a1 + 0,32a1a2 +
0,32
0,04a2a2 = 1; thì tần số tương đối của allele a1 là 0,64 +
= 0,8 và tần số tương đối của allele
2
0,32
a2 là 0,04 +
= 0,2. Tần số tương đối của hai allele ở thế hệ xuất phát như trên có nghĩa trong
2
số các giao tử đực cũng như giao tử cái, số giao tử mang a1 chiếm 80% và số giao tử mang a2
chiếm 20%. Sự tổ hợp tự do của các giao tử này sẽ cho thế hệ tiếp sau:
♀
♂
0,8 a1
0,2 a2

0,8 a1

0,2 a2

0,64 a1a1
0,16 a1a2

0,16 a1a2
0,04 a2a2

Do vậy tỷ lệ các kiểu gene ở thế hệ này là: 0,16a1a1 + 0,32a1a2 + 0,04a2a2 = 1. Như vậy
tần số tương đối của các allele vẫn là a1= 0.8 và a2 = 0,2.
Một cách tổng quát, một gene A có hai allele a1, a2 với các tần số tương ứng là p và q với
p +q = 1 thì thành phần kiểu gene của quần thể qua các thế hệ được duy trì không đổi và tuân
theo công thức: p2a1a1 + 2pqa1a2+ q2a2a2 = 1. Công thức này có thể được biểu thị dưới dạng: [pa1
+ (1-q)a2]2; nếu như gene A có nhiều hơn hai allele ví dụ a1, a2, a3...với tần số tương ứng p, q, r...
trong đó p + q + r +...= 1 thì tỷ lệ thành phần các kiểu gene trong quần thể ứng với sự triển khai
của biểu thức (p + q + r +...)2.

125
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Định luật Hardy-Weinberg chỉ áp dụng cho các quần thể giao phối lưỡng bội và chỉ
nghiệm đúng trong những điều kiện: 1) Trong quần thể có sự giao phối tự do, các cá thể trong
quần thể có thể giao phối một cách ngẫu nhiên với nhau, với xác suất như nhau; 2) Số lượng cá
thể trong quần thể phải đủ lớn; 3) Các loại giao tử mang các loại allele được hình thành có sức
sống và tham gia vào thụ tinh như nhau; 4) Áp lực của sự chọn lọc cũng như đột biến không xảy
ra đối với quần thể và 5) Quần thể được cách ly và không có sự trao đổi gen với các quần thể
khác.
Mặc dù trong thực tế, khó có quần thể thỏa mãn được các điều kiện nêu trên; tuy nhiên
định luật Hardy-Weinberg có ý nghĩa thực tiễn khá lớn. Từ tỷ lệ các kiểu hình của quần thể có thể
suy ra tỷ lệ các kiểu gene và tần số tương đối của các allele; hoặc ngược lại từ tần số tương đối
của các allele đã biết có thể dự đoán tỷ lệ các kiểu gene và kiểu hình của quần thể. Dựa vào
phương trình, có thể xác định những tính trạng nào trong quần thể ở trạng thái cân bằng do không
bị tác động đáng kể, tính trạng nào bị tác động; nó cũng giải thích trạng thái tĩnh của quần thể
giao phối; sự duy trì và ổn định tính trạng trong quần thể.
Như vậy với một vốn gene nhất định và trong đó có sự giao phối tự do giữa các cá thể đã
làm cho quần thể trở thành một thể thống nhất. Quá trình tiến hóa bắt đầu với những biến đổi di
truyền trong quần thể, nó làm thay đổi tần số tương đối của các allele những gene điển hình của
quần thể và dẫn tới sự biến đổi quần thể.
5.4.2 Những nhân tố cơ bản của tiến hóa
5.4.2.1 Đột biến - nguồn nguyên liệu của tiến hoá.
Biến dị là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc, nhờ đó quá trình tiến hoá mới xảy ra. Dựa vào
nguyên nhân hình thành, biến dị được phân thành hai loại là biến dị đột biến và biến dị tổ hợp.
Biến dị đột biến là những biến đổi trong cấu trúc vật chất di truyền của các sinh vật, được
phân thành đột biến gene và đột biến nhiễm sắc thể.
Đột biến gene là sự biến đổi thành phần hoặc trật tự các nucleotide tại một điểm nào đó
trong phân tử ADN; nó liên quan đến sự thay đổi thành phần nucleotide của gene (mất đi, thêm,
đảo hoặc thay thế một nucleotide) và tạo ra những allele khác nhau. Những biến đổi này làm thay
đổi các bộ ba mã hóa aminoacid-thay đổi thông tin di truyền; kết quả là làm thay đổi chuỗi
polypeptide, thay đổi protein và tính trạng của sinh vật. Đột biến gene xảy ra trong quá trình tự
sao của DNA. Các đột biến này có thể xuất hiện ngẫu nhiên; do nhân tố di truyền (gene gây đột
biến) và cũng có thể do tác động của các chất phóng xạ, các tia tử ngoại (UV) và các chất hóa
học. Tần số đột biến gene ngẫu nhiên thường rất thấp. Ví dụ ở E.coli tần số đột biến kháng
Streptomycine (StrS→StrR) là 4.10-10 nghĩa là trong 10 tỷ tế bào của một thế hệ có 4 đột biến
kháng Streptomycine xuất hiện ngẫu nhiên. Tuy nhiên do hệ gene của các sinh vật có nhiều gene
(kích thước genome ở các sinh vật Prokaryte: Nhỏ hơn 5 Mb, ở Eukaryote: 12 Mb đến 12.104
Mb, ở người: 3000 Mb) nên tổng tần số đột biến của các gene trong hệ gene lại khá lớn; điều đó
có ý nghĩa đối với sự đa dạng di truyền. Phần lớn các đột biến này có hại nhưng một số ít có lợi
vì nó đã tạo ra protein mới hoặc các protein được biến đổi.
Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về cấu trúc và số lượng của nhiễm sắc thể
(NST); đột biến này xảy ra trong quá trình phân ly hoặc tự nhân đôi của NST, cũng có thể xảy ra
khi có tác nhân lý-hoá làm NST bị tổn thương. Các đột biến này biểu hiện ở những biến đổi về
cấu trúc NST và những biến đổi về số lượng của bộ NST.
Các đột biến về cấu trúc NST thường liên quan đến sự đứt ra thành các đoạn của NST và
sau đó chúng được nối lại không theo cấu trúc cũ. Do đó đã tạo nên các dạng đột biến khác nhau:

126
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Nói chung đột biến cấu trúc NST không làm thay
đổi thành phần kiểu gene mà chỉ làm thay đổi vị trí của các gene trên NST hoặc trong bộ NST.
Đột biến mất đoạn là sự mất một đoạn ngắn hoặc dài của NST, tương ứng là sự mất một
phần gen, một gene hoặc nhiều gene. Hậu quả gây chết xảy ra khi mất đoạn dài NST; khi mất
đoạn ngắn hiệu quả kiểu hình giống như sự xuất hiện allele đột biến.
Đột biến lặp đoạn làm tăng số gene so với ban đầu - tạo ra vật liệu di truyền mới, hậu quả
thường không gây chết. Do các gene ban đầu vẫn đảm bảo cho đời sống sinh vật, các gen tăng
thêm đã làm tăng vật chất di truyền và có thể bảo vệ cơ thể chống hiệu quả gây chết do mất đoạn.
Đột biến đảo đoạn xảy ra khi đoạn trong đứt ra, quay ngược 1800 rồi nối lại. Nếu quá
trình xảy ra trong nguyên phân tạo ra các cặp NST tương đồng với một NST có thứ tự gene bình
thường còn NST kia có đoạn đảo. Trong giảm phân với sự tiếp hợp của các cặp tương đồng, nếu
có trao đổi chéo giữa hai sợi đơn (Chromatid) trong vùng đảo đoạn kết quả sẽ tạo ra các sản
phẩm (giao tử) khác nhau và một nửa trong chúng mất cân bằng gene (thừa hoặc thiếu gene do
lặp đoạn hoặc mất đoạn).
Đột biến chuyển đoạn là sự trao đổi các đoạn giữa các NST không tương đồng. Sự chuyển
đoạn dẫn đến sự thay đổi các nhóm gene liên kết, gây hiệu quả vị trí của gene và có thể làm thay
đổi số lượng NST làm xuất hiện loài mới.
Các đột biến số lượng NST là những thay đổi về số NST trong bộ NST của loài, sự thay
đổi xảy ra ở cặp NST nào đó là đột biến dị bội (2n±1) còn sự thay đổi với sự tăng số nguyên lần
bộ NST đơn là đột biến đa bội (3n, 4n, 5n...). Các thể dị bội và thể đa bội thường mất sức sống do
sự mất cân bằng di truyền. Riêng thể đa bội nếu tồn tại và sinh sản bình thường thì tạo nên sự đa
dạng về di truyền.
Trong thiên nhiên các thể tam bội thường tồn tại ở dạng sinh sản vô tính; ở thực vật có
hoa (Angiosperm) tới 1/3 số loài là dạng đa bội. Các dãy đa bội thường gặp ở một số họ thực vật
(Solanum, Rosa...); ở động vật phân tính ít gặp sự tồn tại của các dãy đa bội, đã ghi nhận ở chuột
đồng Cricetrilus griseus và C.cricetus có 2n=22 còn chuột Mesocricetus curatus lại có 2n=44
như là dạng tứ bội của chúng.
Thường các đột biến ở trạng thái lặn, với các đột biến đã được nghiên cứu thì tỷ lệ đột
biến lặn ở ruồi dấm chiếm 93%, ở thỏ: 84,7% và ở chuột là 77%. Ở cơ thể lưỡng bội nó chỉ thể
hiện ra kiểu hình trong trạng thái đồng hợp hoặc khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi. Các đột
biến có tính chất ngẫu nhiên, không định hướng. Phần lớn các đột biến là có hại cho cơ thể; một
số đột biến làm cho cơ thể mất khả năng sống, chết non hoặc chết ngay khi hợp tử mới hình
thành.
Ví dụ ở ruồi dấm Drosophila pseudoobscura: 1/4-1/3 số NST được nghiên cứu có đột
biến gây chết; 1/3 số còn lại có 41%-95% số đột biến gây sức sống kém; chỉ có 0,1% số đột biến
là làm tăng sức sống (T. Đôpgianxki-1957).
Đột biến được đánh giá là nguồn nguyên liệu sơ cấp cơ bản của tiến hóa; từ đó qua giao
phối đã tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp là các biến dị tổ hợp. Trong các loại đột biến thì đột
biến gene là nguồn nguyên liệu chủ yếu bởi chúng xuất hiện thường xuyên, ít ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức sống cũng như khả năng sinh sản của sinh vật. Đột biến xảy ra với một allele chỉ
gây ra biến đổi nhỏ đến kiểu hình, nó tồn tại trong kiểu gene mà không làm mất đi sự hài hòa của
kiểu gene. Nếu một loạt đột biến này xảy ra ở các locut khác nhau có thể tạo ra sự thích nghi
đáng kể mà không gây hại cho cơ thể sinh vật.
5.4.2.2 Sự giao phối
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Trong sinh sản hữu tính điển hình, sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái được thực
hiện nhờ quá trình giao phối. Kết quả của sự giao phối sẽ tạo nên những tổ hợp gene khác nhau
trên cơ sở những đột biến đã phát sinh; nhờ giao phối, các đột biến được phát tán trong quần thể
và tạo ra các biến dị tổ hợp. Kết quả là mỗi quần thể giao phối đã trở thành một kho dự trữ các
biến dị. Trong quá trình tiến hóa, đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp còn biến dị tổ hợp là
nguồn nguyên liệu thứ cấp.
Quy luật tổ hợp đã được G.Mendel nêu ra từ năm 1866; có thể khái quát: Nếu thế hệ P có
n cặp gene dị hợp, thì số loại giao tử của P là 2n và sự kết hợp của các giao tử này sẽ tạo ra 3n
kiểu gene và 2n loại kiểu hình. Như đã đề cập ở phần trước (mục 5.4.1.2.b), nếu gene có r allele
r (r + 1)
thì sự giao phối tự do sẽ cho số tổ hợp về gene đó là g =
và trong trường hợp là hai gene
2
thì số tổ hợp các allele về cả hai gene sẽ là G = g1 × g 2 .
Tính trạng của gene được biểu hiện phụ thuộc vào tổ hợp của các allele; hầu hết các đột
biến có hại thường là những allele lặn. Qua giao phối chúng đi vào các cặp gene dị hợp và không
được biểu hiện; chúng chỉ biểu hiện khi tổ hợp ở cặp đồng hợp hoặc khi môi trường thuận lợi.
Như vậy giao phối đã làm giảm bớt tính có hại của đột biến. Mặt khác giao phối còn góp phần
tạo ra những tổ hợp gene thích nghi; có những đột biến có hại khi tổ hợp với đột biến khác lại có
thể trở thành có lợi. Với mỗi cơ thể, khả năng xuất hiện đồng thời nhiều đột biến có lợi khó xảy
ra; sự giao phối có thể nhanh chóng tạo nên tổ hợp mang các đột biến đó. Sự giao phối tự do là
một nhân tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hóa nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gene
trong quần thể. Trong tự phối, tỷ lệ thể dị hợp giảm dần và tỷ lệ thể đồng hợp tăng dần đã tạo
thuận lợi cho sự biểu hiện của các allele lặn; do đó nó ảnh hưởng tới nguồn nguyên liệu tiến hóa.
5.4.2.3 Du nhập gene (dòng gene)
Du nhập gen là sự lan truyền của gene từ quần thể này sang quần thể khác. Ở thực vật, du
nhập gene được thực hiện nhờ sự phát tán của bào tử, hạt phấn, hạt và quả. Đối với động vật, du
nhập gene qua sự di cư của các cá thể từ quần thể này sang quần thể khác.
Du nhập gene làm thay đổi vốn gene của quần thể; tốc độ du nhập gene được tính bằng tỷ
lệ của số giao tử mang gene du nhập với số giao tử của mỗi thế hệ trong quần thể, hoặc bằng tỷ lệ
số cá thể du nhập so với số cá thể của quần thể nhận.
Giả sử tỷ lệ số cá thể du nhập vào quần thể là m thì đến thế hệ sau trong vốn gene của
quần thể sẽ có m từ các cá thể du nhập và (1 – m) từ các cá thể của quần thể nhận. Nếu gọi P là
tần số tương đối của allele a trong nhóm cá thể du nhập và p0 là tần số của allele a trong quần thể
nhận thì ở thế hệ thứ nhất, tần số p1 của a trong quần thể nhận sẽ là:
p1 = (1 – m) p0 + mP = p0 – m (p0 – P)
Và sự thay đổi tần số của a trong quần thể nhận là:
∆p = p1 – p0 = - m (p0 – P)
Như vậy tốc độ biến đổi tần số allele của quần thể do du nhập gene phụ thuộc vào tỷ lệ số
cá thể du nhập và sự chênh lệch tần số của allele đó giữa quần thể nhận với nhóm cá thể du nhập.
Tần số của allele trong quần thể nhận sẽ tiếp tục biến đổi đến khi có sự cân bằng với tần
số của allele trong trong quần thể cho nếu sự du nhập gene không bị ngừng lại.
Tốc độ du nhập gene có thể tính được khi biết các tần sô p0, P và số thế hệ có sự du nhập
gene. Cụ thể sự sai khác về tần số của allele giữa quần thể nhận và quần thể du nhập trong thế hệ
thứ nhất là:
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p1 – P = p0 – m (p0 – P) – P
= (1 – m) (p0 – P)
Sang thế hệ thứ hai, sự sai khác về tần số sẽ là:
P2 – P = (1 – m)2 (p0 – P)
Và sau n thế hệ du nhập gene, sai khác đó sẽ là:
Pn – P = (1 – m)n (p0 – P)
Từ đó có thể tính được hậu quả của sự du nhập gene với tỷ lệ m sau n thế hệ:
Pn = (1 – m)n (p0 – P) – P
Ví dụ cho sự du nhập gene được xem xét ở tần số các allele N và M cùng locut quy định
nhóm máu hệ MN ở người tại Hoa Kỳ. Đã xác định được tần số allele M ở người da đen Đông
Phi là 0,474; ở người da đen tại Hoa Kỳ là 0,484 và của người da trắng tại Hoa Kỳ là 0,507. Dễ
nhận thấy rằng tần số allele M của người da đen tại Hoa Kỳ có trị số trung gian giữa người da đen
tại Đông Phi và người da trắng tại Hoa Kỳ. Con lai giữa người da trắng và da đen thường là da
đen; như vậy sự khác biệt về tần số allele M của người da đen tại Hoa Kỳ với người da đen Đông
Phi là do du nhập gene từ người da trắng. Áp dụng vào công thức nêu trên: P = 0,507; p0 = 0,474;
pn = 0,484; người da đen đã nhập cư vào Hoa Kỳ khoảng 300 năm trước đây-tương ứng khoảng
10 thế hệ (n = 10); từ đó có thể tính được m = 0,035. Như vậy bình quân mỗi thế hệ có 3,5% số
allele M của người da đen tại Hoa Kỳ đã được du nhập từ người da trắng.
Nếu chọn lọc tự nhiên không ưu tiên duy trì một allele nào đó thì du nhập gene là nhân tố
làm cân bằng tần số các allele giữa các quần thể trong loài. Dòng gene sẽ chảy từ nơi có tần số
allele cao sang nơi có tàn số allele thấp.
5.4.2.4 Sóng quần thể và biến động di truyền
a. Sóng quần thể
Số lượng cá thể của mỗi quần thể thường không ổn định; nó có thể biến động đột ngột do
những nguyên nhân bất thường trong hệ sinh thái như dịch bệnh, nguồn thức ăn hoặc kẻ thù...Tuy
nhiên khá phổ biến ở các loài sinh vật là sự biến động có chu kỳ theo mùa, năm hoặc một số năm;
phụ thuộc vào điều kiện môi trường và một số yếu tố trong lòng quần thể. Hiện tượng những dao
động số lượng cá thể của quần thể có dạng làn sóng được gọi là sóng quần thể.
Sóng quần thể là nhân tố là thay đổi tần số tương đối của các allele trong quần thể. Các cá
thể tồn tại sau mỗi đợt sóng có thể do có sự thích nghi hơn hoặc có thể do ngẫu nhiên. Trong các
quần thể có kích thước nhỏ, sự biến động số lượng cá thể ngẫu nhiên có thể có vai trò quyết định
đến sự biến đổi thành phần di truyền của quần thể một cách sâu sắc và nhanh chóng. Các quần
thể có kích thước trung bình, với sự biến động số lượng thường xuyên dễ làm cho các biến dị
phát sinh lan truyền và đạt tỷ lệ lớn trong vốn gene, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành loài
mới.
Biến động số lượng của các quần thể do nguyên nhân của hoạt động sinh sản dẫn tới sự
thay đổi kích thước quần thể; sự biến động trong vốn gene của quần thể. Tuy nhiên, nhiều cá thể
trong một quần thể lại không sinh sản được vì những lý do như độ tuổi, sức khoẻ yếu, kích cỡ cơ
thể, không có khả năng sinh sản hoặc do các cấu trúc xã hội đã cản trở hoạt động sinh sản của
chúng. Vì vậy kích thước quần thể có hiệu quả (Ne) của những cá thể trong độ tuổi sinh sản
thường là nhỏ hơn kích thước thực của quần thể. Do tỷ lệ mất tính biến dị di truyền là dựa vào
kích thước quần thể có hiệu quả nên sự suy giảm tính biến dị có thể rất trầm trọng ngay cả khi
kích thước thực tế của quần thể là khá lớn.
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Một quần thể có kích thước hiệu quả nhỏ hơn kích thước thực tế có thể xuất hiện trong
điều kiện ngẫu nhiên mà quần thể có thể có tỷ lệ không tương xứng giữa con đực và con cái. Ví
dụ, quần thể của các loài đơn giao như loài ngỗng gồm 20 con đực và 6 con cái thì chỉ có 12 cá
thể sẽ tham gia vào hoạt động giao phối. Như vậy ở đây kích thước quần thể có hiệu quả là 12
chứ không phải là 26. Hoặc ở những nhóm động vật tạp giao khác, ví dụ như hải cẩu, một con
đực có ưu thế có thể cai quản một số lượng lớn con cái và ngăn cản không cho các con đực khác
giao phối với những con cái thuộc quyền cai quản của nó.
Ảnh hưởng của số lượng không tương xứng giữa con đực và con cái đến kích thước thực
Ne được thể hiện qua công thức:
4Nm N f
Ne =
Nm + N f
Trong đó Nm và Nf là số cá thể đực và cái trong quần thể.

Kích thước hiệu quả của quần thể chịu ảnh hưởng của sự biến động về sản phẩm sinh sản
đó là số lượng con non của từng cá thể sinh sản có sự khác nhau đáng kể ở nhiều loài. Điều này
thể hiện rõ ở thực vật mà trong đó một số cây chỉ có thể sinh ra một vài hạt trong khi đó có những
cây khác lại sinh ra hàng ngàn hạt. Việc sinh ra số lượng con cái không đồng đều trong quần thể
sẽ dẫn đến sự suy giảm đáng kể của Ne do một số ít cá thể trong thế hệ hiện tại đã tạo nên sự biến
đổi trong quỹ gene của thế hệ tiếp theo.
Ngoài ra ở một số loài, kích thước quần thể dao động đáng kể từ thế hệ này sang thế hệ
khác, làm cho kích thước quần thể có hiệu quả sẽ dao động trong khoảng từ thấp nhất đến cao
nhất. Như vậy chỉ cần một năm có sự suy giảm lớn về số lượng cá thể trong quần thể sẽ kéo theo
sự giảm sút đáng kể của Ne. Nguyên tắc này kéo theo một hiện tượng gọi là cản trở quần thể
(population bottleneck), khi một quần thể bị giảm kích thước nghiêm trọng thì những allele hiếm
trong quần thể sẽ bị mất đi nếu không có cá thể nào mang những allele này sống sót và sinh sản.
Một loại cản trở đặc biệt thường gọi là hiệu ứng lập đàn sẽ xuất hiện khi một vài cá thể rời bỏ
quần thể lớn để thành lập một quần thể mới. Quần thể mới này thường có ít tính biến dị di truyền
so với quần thể lớn nguyên thủy.
Trong điều kiện môi trường lý tưởng, một quần thể sẽ phát triển cho đến khi đạt mức cao
nhất khả năng chịu tải của môi trường. Tới ngưỡng này, tỷ lệ sinh trung bình sẽ ngang bằng với
tỷ lệ chết trung bình và sẽ không có sự thay đổi nào về kích thước của quần thể. Tuy nhiên, trong
thực tế, các cá thể của một quần thể thường không sinh ra một số lượng con cái trung bình mà
hoặc là không sinh sản, hoặc số con cái ít hơn hay nhiều hơn trung bình. Khi kích thước quần thể
giảm xuống, sự khác nhau ở mỗi cá thể về sức sống được thể hiện bởi tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết sẽ
gây nên dao động kích thước quần thể một cách ngẫu nhiên. Nếu kích thước quần thể dao động
theo chiều đi xuống trong một năm nào đó do tỷ lệ chết cao hơn và tỷ lệ sinh thấp hơn so với giá
trị trung bình thì kết quả là quần thể bị thu nhỏ và sẽ trở nên mẫn cảm hơn so với những yếu tố
biến động số lượng trong những năm tiếp theo. Những dao động ngẫu nhiên về kích thước quần
thể theo chiều hướng tăng lên cuối cùng sẽ bị giới hạn bởi khả năng chịu tải của môi trường và
sau đó quần thể lại dao động theo chiều đi xuống.
b. Biến động di truyền.
Hiện tượng tần số tương đối của các allele trong một quần thể ngẫu nhiên thay đổi đột
ngột hoặc do một nguyên nhân nào đó được gọi là sự biến động di truyền hay là sự di truyền tự
động. Hiện tượng này thường xảy ra trong các quần thể có kích thước nhỏ, được nhiều tác giả đã
đưa ra số lượng dưới 500 cá thể đối với các loài động vật có xương sống và với những loài có độ
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dao động kích thước quần thể lớn, ví dụ như đối với một số loài động vật không xương sống và
các loài cây hàng năm thì con số này là dưới 10.000 cá thể.
Trong tự nhiên, sự biến động di truyền của các quần thể có thể do sự xuất hiện các
chướng ngại địa lý chia cắt khu phân bố của quần thể thành các phần nhỏ trong đó làm biến động
đột ngột tần số của các allele; hoặc do sự phát tán của một nhóm cá thể tách khỏi quần thể gốc,
trong nhóm đó có tần số tương đối của các allele thay đổi cơ bản so với quần thể gốc.
Một quần thể mới được hình thành từ một nhóm ít cá thể do sự di cư, nhóm đó chỉ mang
ngẫu nhiên một phần nào đó trong vốn gene của quần thể gốc; do đó cấu trúc di truyền của quần
thể mới sẽ có những biến đổi lớn. Ví dụ ở người Eskimos, tần số allele IA trong quần thể lớn ở
Groenland là 2-4%, trong khi ở các quần thể nhỏ vùng cực Bắc tần số đó là 9%. Tần số allele i ở
vùng cực Bắc là 89% còn ở tần số của allele i ở Groenland là 79% (Langhlin, 1950).
Tính biến dị di truyền cho phép quần thể sinh vật thích nghi được với những biến đổi của
môi trường. Biến dị di truyền xảy ra do các cá thể có những allele khác nhau. Trong các quần thể
nhỏ, tần số xuất hiện của các allele có thể thay đổi một cách ngẫu nhiên từ thế hệ này sang thế hệ
khác tùy thuộc vào cá thể được giao phối. Quá trình đó gọi là sự phiêu bạt gene. Khi một allele
có tần suất xuất hiện thấp trong một quần thể nhỏ thì xác suất mất mát ngẫu nhiên trong từng thế
hệ là khá lớn hậu quả làm mất tính biến dị di truyền.
Quần thể mới cũng có thể được hình thành từ một quần thể gốc có kích thước lớn nhưng
bị suy thoái; khi bị giảm sút về số lượng. Chỉ có một số ít cá thể sống sót sau giai đoạn suy thoái;
khi gặp điều kiện thuận lợi quần thể lại phát triển với những biến đổi tần số tương đối của các
allele so với quần thể ban đầu. Có thể nhận xét rằng sự biến động di truyền phụ thuộc vào các yếu
tố chính: Kích thước quần thể, giá trị thích nghi của các allele, áp lực của đột biến và mức độ du
nhập gene.
5.4.2.5 Chọn lọc tự nhiên.
a. Đặc điểm của chọn lọc tự nhiên
Chọn lọc tự nhiên là quá trình sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể có kiểu gene
đảm bảo sự thích nghi hơn với ngoại cảnh. Chọn lọc tự nhiên có nguồn nguyên liệu là các biến dị
di truyền; bản thân các biến dị này đã làm mất đi tính hợp lý của cơ thể và chúng được hình thành
theo nhiều hướng khác nhau. Khi gặp những điều kiện đa dạng về hình thái, sinh lý (điều kiện nội
tại) và các điều kiện khác của môi trường, các thể biến dị có những khả năng khác nhau trong
việc truyền lại cho thế hệ sau các biến dị di truyền của mình. Những yếu tố đó cũng ảnh hưởng
tới tần số của các allele xác định trong quần thể. Đó chính là nguyên tắc của chọn lọc tự nhiên. Ở
các loài giao phối, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là quần thể. Chọn lọc tự nhiên đã làm
tăng sự phân hóa khả năng sinh sản giữa các cá thể trong quần thể; kết quả làm cho những kiểu
gene thích nghi hơn phát triển và sinh sản ưu thế.
Tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sinh sản tức là khả
năng truyền gene cho thế hệ sau. Khả năng này được xác định bởi hiệu suất sinh sản là số con
trung bình của mỗi cá thể trong một thế hệ. Đối với từng loại kiểu hình, kiểu gene và từng gene;
tác dộng của chọn lọc có khác nhau; nó thể hiện ở hiệu suất sinh sản khác nhau. Để đánh giá,
người ta thường dùng chỉ số hiệu suất sinh sản tương đối tức là tỷ số giữa hiệu suất sinh sản của
mỗi kiểu gene với kiểu gene có hiệu suất sinh sản cao nhất.
Để đánh giá tác động của chọn lọc, người ta đưa ra hai khái niệm: Giá trị chọn lọc và hệ
số chọn lọc.

131
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Giá trị chọn lọc hay giá trị thích nghi, được ký hiệu bằng chữ s: Mức độ sống sót và
truyền lại của một allele (hoặc một kiểu gene) cho thế hệ sau.
Do hầu hết các allele đột biến là có hại và ở trạng thái lặn, kiểu hình đột biến thường sinh
trưởng, phát triển và sinh sản kém hơn so với kiểu hình trội dại; cho nên giá trị chọn lọc của kiểu
hình trội dại được lấy làm chuẩn để so sánh giá trị chọn lọc của kiểu hình đột biến lặn. Giá trị này
được tính theo số lượng con sinh ra của các loại kiểu hình hoặc dựa vào tần số tương đối của các
allele đó trong các quần thể trước và sau chọn lọc.
Hệ số chọn lọc, được ký hiệu bằng chữ S: Mức độ ưu thế của allele này so với allele khác;
đo sự chênh lệch giá trị thích nghi của hai allele trong quá trình chọn lọc.
Giá trị của S biến thiên trong khoảng 0-1, trong khoảng đó giá trị của S càng lớn thì tần số
tương đối của các allele biến đổi càng nhanh; như vậy giá trị của S phản ánh áp lực của quá trình
chọn lọc tự nhiên.
Ví dụ nếu trong một quần thể, các cá thể mang kiểu hình trội dại (kiểu gene AA, Aa) sinh
ra 100 con cho thế hệ tiếp sau, trong khi các kiểu hình đột biến lặn (aa) sinh được 90 con. Khi đó
giá trị chọn lọc của allele A (sA) là 1,0 còn của allele a (sa) sẽ là 0,9; và hệ số chọn lọc S = sA - sa
= 1,0 – 0,9 = 0,1.
Trong trường hợp sA = sa tức là giá trị chọn lọc của hai allele A và a như nhau và S = 0;
tần số tương đối của các allele đó trong quần thể không thay đổi.
Còn khi sA = 1, sa = 0 (trường hợp đột biến a gây chết và kiểu gene aa bị đào thải hoàn
toàn), thì S = 1 và tần số tương đối của allele A tăng nhanh nhất.
Tác động của chọn lọc đối với allele trội nhanh hơn so với allele lặn vì allele trội được
biểu hiện ở cả trạng thái đồng hợp và dị hợp. Nếu đột biến trội là có hại và biểu hiện hoàn toàn
thì chỉ sau một thế hệ nó bị loại hoàn toàn; trong khi allele lặn chỉ biểu hiện ở trạng thái đồng hợp
và khi đó mới chịu tác động của chọn lọc và giảm chậm. Các tính toán lý thuyết chỉ ra rằng với
đột biến lặn gây chết (S = 1) và tần số tương đối của allele đó ở thế hệ thứ nhất là 0,5 thì đến thế
hệ 10 tần số của nó là 0,01; thế hệ 50 là 0,02 và đến thế hệ 100 tần số đó là 0.001.
Trong tự nhiên, chọn lọc không tiến hành đối với một gene hoặc từng allele trong một vài
gene nào đó mà tiến hành đối với các kiểu hình có những kiểu gene khác nhau. Trong kiểu gene,
do sự tương tác của các gene mà một allele có thể thay đổi ở những cá thể khác nhau; vì vậy toàn
bộ kiểu gene là đơn vị chọn lọc. Mức độ biểu hiện kiểu hình của một allele có thể thay đổi ở
những kiểu hình có kiểu gene khác nhau. Sự chọn lọc sẽ loại bỏ những hiệu quả kiểu hình bất lợi
của các đột biến mới xuất hiện trong các cơ thể dị hợp.
Chọn lọc tự nhiên có thể tác động đến những tính trạng rất khác nhau như hình thái, sinh
lý-sinh hóa, tập tính. Trong trường hợp nhiều tính trạng liên kết với nhau để chống lại áp lực
chọn lọc, thì tác động của chọn lọc hướng vào những khả năng ngẫu nhiên sẵn có, hướng tác
động của nó được xác định bởi các điều kiện của môi trường; kết quả của chọn lọc đã làm xuất
hiện tính thích nghi. Trong chọn lọc tự nhiên, tính “ngẫu nhiên” và “tất yếu” được thống nhất bởi
chọn lọc ban đầu tác động đến cá thể và những tiến hóa đầu tiên được “thử nghiệm” trên từng cá
thể, nếu không thích hợp thì quần thể sẽ không bị ảnh hưởng.
b. Các hình thức chọn lọc
Nhiều đặc tính của sinh vật (chiều cao, khối lượng...) có sự biến dị với tính chất liên tục
làm cho kiểu hình của chúng trong quần thể có dạng phân bố chuẩn. Chọn lọc tự nhiên có thể tác
động đến sự biến dị này theo ba hình thức: Ổn định (kiên định), vận động và đứt đoạn (gián
đoạn).
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Chọn lọc ổn định (chọn lọc kiên định)
Khi hoàn cảnh sống không thay đổi nhiều qua các thế hệ; hướng chọn lọc không đổi, áp
lực chọn lọc hướng vào các cá thể ở vùng biên của dãy biến dị. Kết quả là kiên định kiểu gene đã
đạt được. Trong hình thức chọn lọc này, những cá thể mang tính trạng trung bình được bảo tồn và
những cá thể mang tính trạng xa giá trị trung bình bị đào thải.
Do vậy những loài sống trong điều kiện ổn định thì những biểu hiện cực đoan của tính
trạng tỏ ra không lợi. Trong quần thể nếu phát sinh đột biến về một tính trạng ít biến dị hơn thì
những đột biến đó sẽ được giữ lại và nó sẽ dần thay thế gene cũ.

Hình 5.6 Các hình thức chọn lọc tự nhiên.
Các khuông hình bên trên biểu hiện quần thể khi chọn lọc xảy ra, mũi tên hướng xuống chỉ áp lực của
chọn lọc, mũi tên ngang chỉ phần được chọn lọc giữ lại. Các khuông bên dưới phản ánh trạng thái của
quần thể sau chọn lọc, đường nét chấm biểu hiện trạng thái quần thể trước khi chọn lọc xảy ra.

Chọn lọc vận động (chọn lọc định hướng)
Khi điều kiện sống thay đổi theo một hướng xác định làm cho hướng chọn lọc thay đổi;
kết quả là đặc điểm thích nghi mới dần dần thay thế đặc điểm cũ kém thích nghi hơn. Ở đây, áp
lực chọn lọc diễn ra theo một hướng; có thể tăng cường hoặc tiêu giảm đi.
Có thể lấy ví dụ về sự tiêu giảm cánh của các loài côn trùng sống trên các đảo có gió
mạnh làm ví dụ minh họa cho hình thức chọn lọc này. Trong điều kiện môi trường luôn có gió
thổi mạnh, chọn lọc đào thải những dạng có cánh dài và giữ lại những dạng cánh ngắn hoặc
không cánh; như trong số 550 loài cánh cứng sống ở đảo Madeira có tới 220 loài không bay
được, trong khi những loài thân thuộc với chúng trên đất liền đều có cánh và bay được.
Trong chọn lọc vận động, bên cạnh sự đào thải những đột biến bất lợi còn có sự đào thải
cả những thường biến trong trường hợp tính trạng được quy định bởi một gene có mức phản ứng
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rộng. Chọn lọc vận động đã làm thay đổi mức phản ứng của tính trạng và thay thế gene hoặc tổ
hợp gene đảm bảo sự thích nghi hơn khi điều kiện môi trường thay đổi; nó giải thích sự hình
thành các đặc điểm thích nghi mới của sinh giới.
Chọn lọc đứt đoạn
Khi điều kiện sống thay đổi một cách sâu sắc và không đồng nhất; các cá thể mang giá trị
thích nghi trung bình rơi vào điều kiện bất lợi và bị đào thải. Không có nhóm cá thể nào tỏ ra ưu
thế tuyệt đối trong chọn lọc. Khi đó sẽ hình thành một vài điểm thích nghi mới, mỗi điểm này có
thể trở thành trung tâm chọn lọc của quá trình chọn lọc ổn định và kết quả là quần thể ban đầu bị
phân hoá. Chọn lọc đứt đoạn hình thành và duy trì sự cân bằng giữa các loại hình mới. Ví dụ loài
Bọ ngựa (Mantis religiosa) có các dạng màu lục, màu nâu và màu vàng; thích nghi với màu lá,
màu thân cây tươi hoặc khô; các màu này di truyền và giữ ổn định qua các thế hệ.
5.4.2.6 Sự thích nghi
Là khả năng phản ứng của kiểu gene thành những kiểu hình có lợi trong những điều kiện
môi trường nhất định, đảm bảo sự sống sót của các cá thể. Trong quá trình tiến hóa, những cá thể
nào thích nghi với môi trường sống tốt hơn những cá thể khác sẽ có ưu thế hơn. Nếu điều kiện
môi trường thay đổi, để tồn tại và phát triển thì sinh vật có thể thích nghi bằng cách biến đổi cơ
thể trong mức độ phản ứng về di truyền. Song song với những sự thích nghi thông thường còn có
các thích nghi di truyền vượt khỏi giới hạn của mức phản ứng. Trong các hệ phù hợp với sự phân
tích di truyền cho thấy có sự tồn tại của các dạng đột biến làm thay đổi tính thích nghi, số lượng
các thể đột biến tương ứng với ưu thế chọn lọc.
Đột biến có hại chỉ trong những điều kiện nhất định. Cơ thể mang đột biến thường tỏ ra
kém thích nghi so với dạng gốc khi sống trong môi trường cũ; khi điều kiện môi trường thay đổi
nó có thể tỏ ra thích nghi và có sức sống cao hơn.
Các nghiên cứu cho thấy sáu thể đột biến ở hoa mõm chó Antirrhium majus đều sinh
trưởng kém dạng gôc trong điều kiện bình thường; nhưng trong những điều kiện bất thường
(nhiệt độ và độ ẩm cao, thời gian chiếu sáng dài) thì chúng lại sinh trưởng nhanh hơn dạng gốc
(Gustafson, 1951). Hoặc dạng ruồi mang đột biến chống DDT sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi
không mang đột biến trong điều kiện môi trường bình thường; nhưng khi môi trường được xử lý
DDT thì dạng ruồi có đột biến lại có khả năng sống sót mà không bị tiêu diệt như dạng không
mang đột biến.
Khi điều kiện môi trường sống thay đổi, một đột biến thay đổi giá trị thích nghi của nó.
Ngoài ra giá trị thích nghi của một đột biến còn thay đổi tuỳ tổ hợp gene; nhờ giao phối khi tổ
hợp với những gene thích hợp, một đột biến từ có hại có thể chuyển thành có lợi. Sự hóa đen của
các loài bướm ở vùng công nghiệp và bệnh thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm là các minh họa
điển hình về chọn lọc tự nhiên.
Tại các vùng công nghiệp ở châu Âu trong khoảng cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 có
hiện tượng chuyển từ màu trắng sang đen của trên 70 loài bướm; hiện tượng này được gọi là
“nhiễm màu đen công nghiệp”. Ví dụ bướm sâu đo bạch dương (Biston betularia) vốn có màu
trắng đốm đen, hoạt động về đêm, ban ngày thường đậu yên trên thân cây bạch dương màu trắng
do đó chúng khó bị chim ăn sâu phát hiện.
Ở vùng Manchester, dạng màu đen của loài bướm này được phát hiện lần đầu vào năm
1848; đến 1900 dạng này đã chiếm 85% trong quần thể và đến năm 1948 tỷ lệ này là 98%. Hiện
tượng hóa đen của bướm liên quan đến sự phát triển của hoạt động công nghiệp trong vùng: Khói
bụi than từ các nhà máy thải ra bám vào đã làm cho vỏ, thân cây bạch dương mang màu đen.
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Trên những thân cây này, dạng bướm màu đen trở thành có lợi vì chúng khó bị chim phát
hiện. Những bướm có màu đen sống sót nhiều hơn, con cháu chúng đông dần lên và dần thay thế
cho dạng trắng. Trong khi đó tại các vùng nông thôn không bị nhiễm bụi, tỷ lệ dạng trắng vẫn cao
hơn dạng đen. Các phân tích di truyền xác định ở Biston betularia, màu đen do đột biến allele trội
gây ra (C); trong quần thể của loài này có ba dạng màu tùy thuộc kiểu gene: Dạng nguyên thủy,
màu trắng đốm đen có kiểu gene cc; dạng màu đen có kiểu gene CC và dạng màu xám có kiểu
gene Cc. Thí nghiệm cho thấy sức sống của dạng đen cao hơn 30% so với dạng trắng nguyên
thủy (Ford,1945; Creed & cộng tác,1980). Những nghiên cứu kỹ về sự phân bố của Biston
betularia cho thấy tỷ lệ dạng đen ở vùng ô nhiễm thấp là trên 80%, còn ở vùng ô nhiễm tỷ lệ này
không quá 95%. Như vậy có thể thấy rằng màu sắc bảo vệ ở Biston betularia được hình thành do
đột biến trội và chọn lọc tự nhiên đã phát tán chúng trong quần thể. Giá trị thích nghi của hai
allele trong cùng locut không giống nhau, sức sống cao hơn của thể đột biến và khả năng du nhập
gene giữa các quần thể của loài Biston betularia làm cho ở các vùng có tinh chất môi trường khác
nhau rõ rệt vẫn có sự tồn tại đồng thời của cả dạng nguyên thủy lẫn dạng đột biến.

Hình 5.7 Sự hóa đen công nghiệp ở
bướm Biston betularia.

Hình 5.8 Tần số allele hồng cầu lưỡi liềm và phân
bố của bệnh sốt rét P.falciparum tại châu Phi.

Dạng bướm đột biến màu xẫm nổi rõ trên thân các
cây không bị ô nhiễm (ảnh trên), còn dạng gốc lại
nổi rõ trên các cây bị đen do khói bụi công nghiệp
(ảnh dưới).

Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm do một đột biến của gene quy định cấu trúc
Hemoglobin gây ra. Ở người bình thường, Hb A được cấu tạo từ bốn chuỗi polypeptide (gồm 2
chuỗi α và 2 chuỗi β, với 574 axit amin). Đột biến thay thế cặp AT bằng GC trong gene làm
aminoacid thứ 6 trong chuỗi β bị thay đổi (glutamic acid thành valin); dẫn tới sự biến đổi Hb A
thành Hb S làm cho hồng cầu biến đổi thành dạng lưỡi liềm, khả năng vận chuyển ôxy giảm và
hồng cầu dễ vỡ gây bệnh thiếu máu.
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Người mang đột biến này ở thể đồng hợp SS bị bệnh nặng và thường chết trước tuổi sinh
sản, tỷ lệ này tới 80%. Tuy chịu áp lực chọn lọc lớn nhưng tần số tương đối của allele này trong
các quần thể người ở châu Phi vẫn khá cao. Điều này được lý giải là mặc dù allele S gây chết ở
thể đồng hợp SS, nhưng ở thể dị hợp AS lại có khả năng chống lại bệnh sốt rét; những người có
kiểu gene AS có khả năng chống lại bệnh sốt rét cao hơn những người có kiểu gene AA. Nếu so
sánh bản đồ phân bố của allele này với bệnh sốt rét Plasmodium falciparum tại châu Phi (hình
5.8) người ta thấy chúng có sự trùng khớp với nhau. Phân tích độ thích nghi của các kiểu gene,
kết quả cho thấy ở những vùng có bệnh sốt rét thì kiểu gene AS có độ thích nghi cao nhất; trong
khi ở những vùng không có bệnh hoặc những vùng bệnh sốt rét đã được thanh toán thì độ thích
nghi của hai kiểu gene AA và AS bằng nhau.
5.4.2.7 Sự cách ly
Sự cách ly là sự phát sinh các nhân tố cản trở sự giao phối tự do của các loài sinh vật; làm
cản trở sự trao đổi của gene trong loài; hoặc là “những đặc tính sinh học của những cá thể ngăn
ngừa sự lai nhau của các quần thể cùng khu phân bố” (Mayer;1970) Sự cách ly làm tăng sự phân
hoá kiểu gene trong quần thể; nó tạo điều kiện cho sự phân hoá kiểu gene chứ không gây nên sự
phân hoá theo hướng xác định. Như vậy cách ly là một điều kiện tiên quyết đối với sự hình thành
loài. Những cơ chế cách ly thuộc về ba hiện tượng khác nhau; đó là sự cách ly về không gian
(hay cách ly địa lý), cách ly sinh thái và cách ly sinh sản (hay cách ly di truyền).
5.4.2.7.1 Cách ly không gian.
Do các biến đổi khí hậu cùng với sự biến đổi hình thái địa lý như sự hình thành các đảo,
quá trình tạo núi, sự di cư của nhóm cá thể... mà các quần thể trong loài bị ngăn cách nhau. Cách
ly không gian làm cho phân bố của loài bị gián đoạn, nó có thể có tính chất tương đối (sự giao
phối giữa hai nhóm gần nhau xảy ra ít hơn trong nội bộ nhóm) trong trường hợp khu phân bố của
hai nòi địa lý gần nhau không rõ rệt, ở vùng ranh giới có diễn ra sự giao phối giữa hai nòi. Cách
ly không gian thúc đẩy sự phân hoá trong nội bộ loài dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. Những
đột biến xảy ra, sự tái tổ hợp và ảnh hưởng của áp lực chọn lọc ở các khu phân bố đã làm tăng
những khác biệt về mặt di truyền. Ví dụ sự xuất hiện eo đất Panama đã làm cách ly những nhóm
động vật có họ hàng với nhau và dẫn tới sự khác biệt về khu hệ động vật của hai bên eo biển này;
đó là sự tích lũy những sai khác di truyền qua thời gian bị cách ly.
Người ta đã thấy rằng trên các đảo và quần đảo giữa đại dương có các dạng động, thực vật
về đại thể giống với các dạng trên đất liền; tuy nhiên nhiều loại trong chúng đã phân ly và hình
thành nên nhiều loài đặc hữu. Như ở đảo Madagascar có số loài đặc hữu chiếm 56% tổng số loài;
ở đảo Corse số đó là 58% và ở đảo Elen số loài đặc hữu chiếm tới 85%.
5.4.2.7.2 Cách ly sinh thái.
Mỗi quần thể của loài hoặc mỗi nhóm cá thể trong quần thể có sự phân ly thích ứng với
các điều kiện sinh thái khác nhau trong vùng phân bố, do vậy giữa chúng đã hình thành nên sự
cách ly tương đối. Trong hoạt động sinh sản, do sự sai khác về thời gian sinh sản mà giữa các
nhóm trong loài đã không xảy ra sự giao phối. Nếu sự chênh lệch thời gian không lớn thì sự cách
ly là không hoàn toàn. Nếu có một nhóm trung gian bị tiêu diệt thì sự chênh lệch thời gian sinh
sản giữa các nhóm sẽ tăng lên và giữa chúng hình thành sự cách ly hoàn toàn. Trong quá trình
phân hoá, vài dạng trong số đó có khả năng tồn tại như những dạng riêng biệt và thích nghi hơn.
Chọn lọc tự nhiên củng cố các đặc điểm thích nghi đó, các dạng không giao phối lẫn lộn với các
dạng khác và dần dần hình thành các nòi sinh thái, tách khỏi quần thể ban đầu.
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Khi có sự kết hợp giữa cách ly không gian và cách ly sinh thái thì mức độ cách ly sẽ tăng
lên và loài mới được hình thành. Nếu mức độ cách ly không gian và sinh thái giảm đi thì giữa các
nhóm lại giao phối với nhau và không hình thành loài mới.
c. Cách ly di truyền (Cách ly sinh sản).
Đặc trưng bởi sự không phù hợp về những đặc điểm của cơ quan sinh sản, sự sai khác về
tập tính sinh sản cũng như sự không phù hợp về vật chất di truyền. Sự cách ly này được biểu hiện
ở các mức độ khác nhau: Hoàn toàn không giao phối đến con lai không có khả năng sống hoặc có
sức sống kém.
Cách ly di truyền là kết quả của sự tích luỹ những sai khác trong quá trình phân hoá của
quần thể gốc dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên; đây là sản phẩm của quá trình thích nghi của
các nhóm trong quần thể theo con đường phân ly.
Sự phân cách những dạng có mức độ thích nghi khác nhau dẫn tới kết quả là các dạng
thích nghi hơn được bảo vệ, không bị lai với các dạng khác và dần dần tách ra khỏi quần thể.
Trong quá trình này, có nhiều cơ chế dẫn tới sự cách ly sinh sản như: Sự không đồng pha của các
tế bào sinh dục; sự thay đổi phản xạ của cơ thể; đột biến trong bộ nhiễm sắc thể (trường hợp này
nó là nhân tố ban đầu cho sự hình thành loài mới).
5.4.3 Sự hình thành loài.
Sự tiến hoá chỉ được chứng minh nếu chỉ ra một cách xác đáng rằng một loài có thể được
phát sinh từ loài khác. Như vậy cần phải xác định rõ bản chất của loài và chứng minh được Loài
là một thực thể tồn tại của sinh giới.
Đến nay đã có khá nhiều định nghĩa về loài được đưa ra dựa trên những tiêu chí khác
nhau. Theo quan niệm Loài sinh học-sinh thái học thì “Loài là những nhóm quần thể trong tự
nhiên lai được với nhau và bị cách li về sinh sản với những nhóm khác tương tự như vậy (Mayr
1970).
Theo đó bản chất của loài được xác định bởi: a) Là một quần xã tái sinh sản; khả năng
sinh sản trong loài được duy trì bởi sự giống nhau của các nguyên liệu di truyền; các loài tách
biệt nhau bằng sự cách li sinh sản và b) Là một đơn vị sinh thái; các cá thể của loài dù riêng biệt
nhưng tác động như một thể thống nhất đối với các loài khác trong cùng môi trường.
Có thể xác định rằng Loài là một thực thể tồn tại thống nhất và có thực trong tự nhiên.
Nguyên liệu di truyền của loài (vốn gene) bảo đảm đủ cho sự biến dị, nhưng sự thống nhất về cấu
trúc di truyền của loài duy trì được sự cân bằng nội tại ổn định ở mức độ của quần xã tái sinh sản
và thống nhất sinh thái. Sự phân chia sinh giới thành loài đã làm tăng tính đa dạng di truyền và
tích luỹ những gene “có ích” mà không phá vỡ những gene cơ bản. Những biến dị được tích luỹ
trong một vốn gene thống nhất. Mỗi loài có một vốn gen riêng, khác hẳn vốn gene của các loài
khác.
Loài có ý nghĩa hết sức to lớn trong quá trình tiến hóa của sinh giới: Sự cách ly sinh sản là
một cơ chế bảo vệ loài chống lại sự phá hủy hệ thống hòa hợp khác của những gene đồng thích
nghi; sự phân chia của loài thành nhóm các cơ thể khác nhau (quần thể) cho phép tăng tính đa
dạng di truyền và tích lũy lại những tổ hợp gene có ích mà không phá vỡ những gene cơ bản; có
được giới hạn về những biến dị di truyền có thể tích lũy trong một vốn gene thống nhất mà không
làm xuất hiện những tổ hợp quá lớn không tồn tại được.
Sự hình thành loài mới là một quá trình cải biến thành phần kiểu gene của một quần thể
theo cơ chế thích nghi, tạo nên kiểu gene mới cách ly sinh sản với vốn gene ban đầu. Theo
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A.V.Iablokov (1976) Hình thành loài là một quá trình biến hệ di truyền mở của các quần thể
trong loài thành hệ di truyền đóng kín của loài mới.
Dựa trên những đặc trưng của quá trình phát sinh các loài sinh vật, có thể phân thành ba
kiểu hình thành loài khác biệt nhau: Hình thành loài khác chỗ, liền chỗ và cùng chỗ.
5.4.3.1 Hình thành loài khác chỗ
Còn được gọi là sự hình thành loài bằng con đường địa lý. Quá trình này do loài mở rộng
khu phân bố hoặc khu phân bố của loài bị chia nhỏ do chướng ngại địa lý làm cho các quần thể
của loài bị cách ly nhau. Trong các vùng địa lý khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ biến dị
theo các hướng khác nhau; dần tạo ra các nòi địa lý và kết quả là tạo thành các loài khác nhau.
Nhiều bằng chứng chứng tỏ hầu hết các loài được hình thành theo cơ chế cách ly địa lý.
Theo E.Mayer (1970), trong tự nhiên hình thành loài do sự mở rộng khu phân bố thường
gặp hơn. Ví dụ chi thỏ (Lepus) rất mắn đẻ; ở châu Âu, từ năm 1835 đến năm 1938 khu phân bố
của chúng đã mở rộng thêm 2 triệu Km2; trung bình mỗi năm chúng tiến về phía Bắc 6 Km, về
phía Đông 10 Km theo những tuyến liên tục. Trong quá trình đó, những quần thể nằm ngoài rìa
có ý ngĩa với sự hình thành loài mới do chúng khó có cơ hội giao phối trở lại với dạng gốc. Đến
nay chi Lepus đã phân hóa thành gần 100 loài phân bố trên khắp thế giới. Có những cơ chế khác
nhau trong sự hình thành loài khác chỗ.
Sự thích nghi: Ở các vùng khác nhau có sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, do vậy các
quần thể cách biệt chịu áp lực chọn lọc khác nhau dẫn tới sự thích nghi khấc nhau và trở nên khác
biệt với dạng ban đầu.
Ảnh hưởng của kẻ sáng lập: Sinh vật đầu tiên chiếm lĩnh một đảo giữa đại dương hoặc
một vùng chưa có sinh vật nào sinh sống trở thành cá thể sáng lập quần thể mới. Số ít sáng lập
này mang một phần vốn gene không đặc trưng của quần thể gốc; những cá thể được sinh ra từ đó
tạo nên quần thể mới có vốn gene khác với quần thể gốc.
Phiêu bạt gen: Là sự thay đổi ngẫu nhiên về tần số gene trong các quần thể nhỏ. Một gene
hiếm gặp trong quần thể nhỏ mới được hình thành có thể được nhân lên và phổ biến do ngẫu
nhiên (không phải do chọn lọc); điều đó có thể dẫn tới sự phân hoá giữa các quần thể cách ly về
địa lý và kết quả là sự hình thành loài mới.
5.4.3.2 Hình thành loài liền chỗ.
Quá trình xảy ra ở các quần thể trong các vùng phân bố liền kề nhau, giữa chúng có sự
trao đổi gen tự do với nhau. Trong trường hợp điều kiện tự nhiên ảnh hưởng hai quần thể liền kề
khác nhau, hai quần thể đó tích lũy các đột biến khác nhau tạo ra sự phân ly của hai quần thể
thích nghi với hai môi trường khác nhau. Chọn lọc tự nhiên “hỗ trợ” sự giao phối trong nội bộ
của mỗi quần thể, kết quả làm xuất hiện cách ly sinh sản mà không có sự tác động nào khác. Ở
miền tiếp giáp có dạng lai tự nhiên, dạng này có thể tồn tại lâu dài nếu không bị chọn lọc tự nhiên
đào thải; nếu dạng lai bị loại thải, sẽ tạo nên sự cách ly sinh sản giữa hai quần thể ở hai bên miền
tiếp giáp và kết quả đã hình thành loài mới.
Ví dụ điển hình là hai loài quạ xám đầu đen, đuôi đen (Conrvus corone) và quạ xám (C.
cornix) có đường tiếp giáp dọc vùng châu Âu; tại đường tiếp giáp có dạng lai tự nhiên nhưng
chúng mang những đặc điểm đủ để xác nhận là hai loài khác nhau.
5.4.3.3 Hình thành loài cùng chỗ.
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Loài mới được hình thành ngay trong khu phân bố của loài gốc; do sự phân tách của các
nhóm cá thể cách ly sinh sản mà không có sự cách ly địa lý. Có ba cơ chế khác nhau trong sự
hình thành loài theo hình thức này.
Con đường sinh thái. Đây là con đường phổ biến trong sự hình thành loài cùng chỗ ở thực
vật và những động vật ít di động như Thân mềm, côn trùng không cánh. Trong cùng một khu
phân bố, các cá thể của loài được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái
khác nhau; do đó đã hình thành những nòi sinh thái và cuối cùng là loài mới.
Con đường sinh học. Thường gặp trong sự hình thành loài ở các động vật, thực vật sống
ký sinh. Trường hợp này, loài vẫn tồn tại trong sinh cảnh cũ nhưng đã phân hóa thành các nòi
sinh học thích nghi với những vật chủ khác nhau; sự cách ly sinh sản hình thành đã dẫn tới sự
hình thành loài mới. Đến nay đã biết 750 loài ong ký sinh trong quả các cây họ sung-vả, mỗi loài
chỉ đẻ vào một loại quả cây nhất định; có thể hình dung rằng chúng được hình thành theo con
đường sinh học từ một loài tổ tiên ban đầu.
Đa bội hoá: Trong quần thể xuất hiện những cá thể có số nhiễm sắc thể tăng lên bội số bộ
nhiễm sắc thể đơn của loài. Trường hợp các giao tử lưỡng bội của các cá thể cùng loài kết hợp
với nhau tạo nên thế hệ con tứ bội (đa bội hoá cùng nguồn hay tự đa bội); dạng mới này cách ly
sinh sản với dạng gốc và trở thành loài mới. Trường hợp giao tử lưỡng bội kết hợp với giao tử
đơn bội tạo thế hệ con tam bội, dạng này không có khả năng sinh sản hữu tính; nếu có khả năng
sinh sản sinh dưỡng, chúng sẽ hình thành loài mới. Trường hợp khi hai cá thể khác loài (nhưng
có quan hệ gần gũi nhau) lai với nhau, con lai thường bất thụ; tuy nhiên đôi khi xuất hiện những
cá thể mới có số bộ nhiễm sắc thể tăng gấp đôi (thể song nhị bội), các cá thể này sinh sản bình
thường và chúng hình thành nên loài mới; hiện tượng này được gọi là dị đa bội hoặc đa bội hoá
khác nguồn. Đây là con đường điển hình trong sự hình thành loài cùng chỗ ở thực vật. Một ví dụ
điển hình là sự hình thành loài cỏ chăn nuôi Spartina townsendii (2n=120) ở Anh là kết quả của
lai tự nhiên giữa loài cỏ gốc Âu S. stricata (2n=50) với loài cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh S.
alterniflora (2n=70).
Như vậy quá trình hình thành loài có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng
một loài mới luôn được hình thành từ một hoặc một số quần thể tồn tại qua thời gian, là một
thành phần trong hệ sinh thái.
5.4.4 Sự tiến hóa ở mức độ trên loài.
Nghiên cứu quá trình tiến hóa của các taxon bậc cao đã chứng tỏ rằng các biến dị tiến hóa
trên loài đều tuân theo các quy luật chung của sự tiến hóa; có nghĩa rằng mọi quá trình tiến hóa
đều tuân theo một nguyên tắc duy nhất.
5.4.4.1 Sự phát sinh.
Trong bất kỳ một sơ đồ tổ chức cấu trúc cũng như chức năng của đơn vị phân loại bậc cao
nào cũng có thể thấy những tổ hợp ổn định các tính trạng chuẩn. Những tính trạng này mang tính
thích nghi. Như vậy sự thích nghi hội tụ (tiến hóa hội tụ) có thể hình thành trong những hệ tiến
hóa khác nhau khi chúng ở trong các điều kiện sống giống nhau. Trong trường hợp này, những
thay đổi cơ bản thường đạt được bởi các phương thức khác nhau. Sự biến đổi các cơ quan được
thực hiện chỉ trên cơ sở các yếu tố hình thái và chức năng đã có ở từng mức độ xác định những
tính trạng đã đạt được sẽ tạo hướng cho sự phát triển tiếp sau. Như vậy trong tiến hóa, tính ngẫu
nhiên và tính tất yếu cùng tác động như một thể thống nhất.
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Tuy nhiên mỗi kiểu cấu tạo cũng như một số tính trạng chuẩn có tính thích nghi với từng
loại môi trường tương ứng; nếu sự chọn lọc diễn ra trong một thời gian dài tác động theo một
hướng sẽ tạo nên xu thế tiến hóa thẳng hay thường được gọi là sự tiến hóa định hướng.
Sự phát sinh những dạng mới được hình thành từ mức độ nhỏ, sau đó được tích lũy lại và
có thể được tăng cường nhờ tác động tương hỗ giữa chúng với nhau. Trong bất kỳ giai đoạn nào
của quá trình hình thành dạng mới, các đại diện của chúng phải có khả năng hoạt động bình
thường nên các bước biến đổi phải nhỏ và từ từ (tiệm tiến); điều này được thể hiện ở nhiều dạng
hóa thạch. Giữa những đại diện mang tính trạng gốc và những đại diện mang tính trạng mới
thường có những dạng trung gian (ví dụ chim cổ); và ở những dạng mới có thể nhận thấy sự tồn
tại của những tính trạng chuyển tiếp.
Ví dụ trong đặc điểm cấu tạo của động vật thân lỗ (Porifera) đã thể hiện các đặc điểm của
động vật đa bào cùng các đặc điểm của động vật đơn bào.
Trong sự phát sinh các nhóm mới, bên cạnh quá trình biến đổi thích nghi còn có quá trình
phát triển tiến bộ, đó là sự hoàn thiện các cấu trúc đã có đảm bảo cho hoạt động chức năng của
chúng hiệu quả hơn; ví như những biến đổi trong hệ cơ quan vận động của động vật có xương
sống (hình 5.9).

Hình 5.9 Sự biến đổi tiến hóa của chi 5 ngón của Động vật có xương sống ở cạn
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Nói chung bất kỳ sự thay đổi nào của điều kiện môi trường sống cũng làm thay đổi áp lực
của sự chọn lọc và làm biến đổi các cơ quan chịu tác động. Trong khi những cơ quan không bị
tác động của áp lực chọn lọc thường biến đổi theo hướng tiêu giảm và cuối cùng bị tiêu biến, ví
như cơ quan thị giác của các động vật ký sinh hoặc các động vật có đời sống chui luồn trong đất.
Yếu tố quyết định cho các bước tiến hóa tiếp theo khi sinh vật chuyển sang môi trường
sống mới, nơi chúng hầu như không bị cạnh tranh, là sự thích nghi sơ bộ (tiền thich nghi). Ví dụ
khả năng hô hấp oxy tự do của “phổi” và vây chẵn khỏe ở cá vây tay (Latimeria) là những yếu tố
cần thiết để động vật có xương sống có thể xâm nhập vào đời sống trên cạn.
Tóm lại những biến đổi phát sinh phù hợp về mặt sinh học trong mỗi điều kiện cụ thể là
cơ sở cho sự tiến hóa trên loài. Sự phát sinh các taxon mới được quy định bởi sơ đồ tổ chức đã có
cũng như phản ứng thích hợp với điều kiện môi trường. Tác động tương hỗ giữa chúng là một
trong những sự hình thành tính tự tổ chức của các cơ thể sinh vật.
5.4.4.2 Sự phân tỏa thích nghi
Bất kỳ một dạng sinh vật nào khi đã chiếm được vùng sinh thái mới sẽ thích nghi với
những điều kiện đặc trưng của vùng. Từ dạng khởi sinh và duy trì những đặc điểm cơ bản, chúng
phát tán theo các hướng khác nhau và hình thành nên những dạng khác nhau. Con đường tiến hóa
như vậy được gọi là sự thích nghi phân tỏa.
Ví dụ sự phân tỏa của
chim sẻ ở đảo Galapagos đã
được Darwin mô tả; chúng có
nguồn gốc từ một loài ở Nam
Mỹ nhập vào, do không cạnh
tranh với các loài chim khác và
trong nội bộ loài có cạnh tranh
định hướng dẫn tới sự biến dị về
hình dạng và độ lớn của mỏ.
Kết quả là đã làm xuất
hiện hơn mười dạng mới có sự
chuyên hóa về thức ăn: Một
nhóm sống trên mặt đất, ăn hạt;
một nhóm sống trên cây, ăn côn
trùng và nhóm khác chủ yếu ăn
các phần của cây xương rồng.
Những biến đổi của môi trường
tạo sự phát triển của một số
nhóm sinh vật đồng thời kéo
theo sự xâm nhập của các nhóm
Hình 5.9. Sự phân tỏa thích nghi ở chim sẻ
khác.
Sự phát triển của các nhóm biệt lập có ảnh hưởng lẫn nhau được gọi là sự đồng tiến hóa.
Ví dụ sự tiến hóa của thực vật có hoa và côn trùng thụ phấn có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Qua trình tiến hóa từ một dạng tổ tiên thành nhiều dạng khác nhau là có lợi rõ rệt vì đã
cho phép chúng sử dụng được các đặc quyền về sinh thái. Ở mức độ lớn, người ta thường đưa ra
sự tiến hóa của động vật có vú để làm ví dụ về sự phân tỏa thích nghi, tất cả các dạng hiện nay
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của chúng đều có nguồn gốc từ dạng ăn côn trùng khởi nguyên với chi năm ngón và sử dụng cả
bàn chân trong khi vận động (dạng đi bàn).
5.4.4.3 Sự tiến hóa tiến bộ
Lịch sử phát triển của sinh giới cho thấy từ những dạng cổ sơ ban đầu đã phát sinh nhiều
tổ hợp đa dạng, hoàn thiện dần và thường dẫn tới những mức độ hệ thống phức tạp hơn. Quá
trình đó được gọi là sự tiến hóa tiến bộ. Sự tiến hóa tiến bộ có quan hệ với mức độ tổ chức và đã
đưa đến việc giảm bớt tiêu phí năng lượng, thúc đẩy nhanh sự hợp lý của những cơ chế có ích
trong sự bảo tồn của loài.
Tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự tiến hóa tiến bộ là sự tăng lên song song các hiện
tượng phân hóa và hợp nhất của cơ thể. Sự phức tạp hóa các cơ quan do tính chuyên hóa của các
bộ phận nhất định song song với sự tăng cường các mối quan hệ giữa các bộ phân đó; tuy nhiên
quá trình này cũng có hiện tượng giảm bớt số lượng cấu trúc tương đồng. Ví dụ sự giảm số đốt
của động vật phân đốt, sự giảm bớt số cánh và nhị ở nhiều thực vật có hoa, và có thể là quá trình
phân hóa các cấu trúc tương đồng từ dạng khởi sinh đã dẫn tới sự phân hóa về chức năng.
Tiêu chuẩn thứ hai có ý nghĩa không kém phần quan trọng đó là tăng cường sự tự điều
chỉnh và chống điều chỉnh nhằm tách cơ thể ra khỏi “quyền lực” của môi trường, cũng như tạo
môi trường bên trong của mình. Có thể lấy sự phát triển cá thể của động vật làm ví dụ cho đặc
tính này. Quá trình tiến bộ từ dạng trứng phát triển trong môi trường nước với các giai đoạn ấu
trùng phải chịu nhiều tác động ngẫu nhiên tới dạng trứng giàu noãn hoàng cho giai đoạn con non
ổn định hơn và cuối cùng là sự sinh con, nuôi con bằng sữa. Trong quá trình tiến hóa, các hướng
này đã không chỉ xuất hiện một lần, ví dụ sự ổn định thân nhiệt ở động vật đã xuất hiện hai lần (ở
chim và ở thú khác nhau), do vậy hoạt động sống của chúng đã tỏ ra ưu việt hơn.
Hiện tượng thoái bộ và đơn giản hóa thứ sinh không đối lập với quá trình tiến hóa tiến bộ,
bởi đó chỉ là sự thể hiện mức độ chuyên hóa trong những điều kiện đơn giản hóa của môi trường.
Do trong những điều kiện như vậy sự thể hiện của kiểu biểu hiện đã không bị tác động của chọn
lọc và bộ gen đã tích lũy lại những đột biến “có hại” cuối cùng dẫn tới sự thoái hóa của những cơ
quan; ví như sự tiêu biến mắt ở các dạng sống ký sinh hoặc sống chui luồn trong đất. Những
Virut được xem là đỉnh cao của sự thoái hóa bởi ở chúng chỉ còn kiểu gen trong khi kiểu biểu
hiện lại hoàn toàn tiêu biến; đây cũng là chứng cớ xác đáng nhất để bác lại quan điểm “khuynh
hướng bẩm sinh hướng tới sự hoàn thiện” của sinh giới trong tiến hóa.
CÂU HỔI ÔN TẬP
Câu 1. Phân tích quá trình hình thành và sự tiến hóa ban đầu của sự sống trên trái đất.
Câu 2. Trình bày đặc điểm của các giới sinh vật (hệ thống 5 giới), một số đại diện.
Câu 3. Phân tích những vấn đề chính trong học thuyết tiến hóa Lamarck và học thuyết
tiến hóa Đacuyn
Câu 4. Đặc trưng của quần thể; vai trò của quần thể trong quá trình tiến hóa.
Câu 5. Quy luật di truyền của quần thể tự giao và tạp giao
Câu 6. Phân tích các nguyên liệu của quá trình tiến hóa.
Câu 7. Đặc điểm của sự chọn lọc tự nhiên, các hình thức chọn lọc trong tiến hóa
Câu 8. Các hình thức và cơ chế cách ly; vai trò của nó đối với sự hình thành loài
Câu 9. Phân tích các con đường hình thành loài sinh vật. Nêu ví dụ.
Câu 10. Những đặc điểm của quá trình tiến hóa trên loài.
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BẢNG CHỈ DẪN THUẬT NGỮ
A
ADP (adenosin diphotphat), 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 108
ATP (adenosin triphotphat), 3, 14, 15, 33, 34, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 89, 108, 112
Auxin, 77, 79, 80
Axit absxixic (ABA)., 81
B
Biến dị, 106, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139
Biến động số lượng, 129
Biểu mô,, 17, 21
Bơm ion Na-K, 33
Buồng trứng, 27, 71, 75, 87, 100, 102
C
Chất môi giới thần kinh, 95
Cholesterol, 8
Chọn lọc tự nhiên, 106, 112, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138
Chu kỳ tế bào, 16, 61, 75
Chu trình Krebs, 13
Cơ chế AMP vòng, 88
Cơ chế hoạt hoá gen, 89
Cung phản xạ, 96, 97
Cytocrom, 43, 45, 46, 57
Cytokinin, 80
D
Đa bội hoá, 139
Đấu tranh sinh tồn, 116, 118, 121, 122, 123
DNA (deoxyribonucleic acid), 8, 13, 14, 16, 62, 105, 109, 110, 112, 126
Dị hợp tử, 124
Di truyền, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 61, 62, 64, 65, 66, 96, 99, 106, 107, 109, 110, 112, 116, 118, 119,
120, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138
Điện thế hoạt động, 92
Điện thế tĩnh, 91, 92
Định luật Hardy-Weinberg, 125, 126
Đồng hoá cacbon, 57, 58
Đồng hợp tử, 124
Đột biến, 5, 79, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142
Du nhập gen, 128
E
Enzym, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 51, 57, 88, 95
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