
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƢỜI 

 

I. Phƣơng pháp nghiên cứu phả hệ 

 

 Mục đích: nhằm xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên 

nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính, di truyền theo những quy luật di 

truyền nào. 

 

 Nội dung: nghiên cứu di truyền của một tính trạng nhất định trên những người 

có quan hệ họ hàng qua nhiều thế hệ (tính trạng này có thể là một dị tật hoặc một 

bệnh di truyền…). 

 

 Kết quả: xác định được mắt nâu, tóc quăn là tính trạng trội, còn mắt đen, tóc 

thẳng là tính trạng lặn. Bệnh mù màu đỏ và lục, máu khó đông do những gen lặn 

trên nhiễm sắc thể X quy định. 

 

II. Phƣơng pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh 

 

 Mục đích: Nhằm xác định tính trạng chủ yếu do kiểu gen quyết định hay phụ 

thuộc nhiều vào điều kiện môi trường. 

 

 Nội dung: so sánh những điểm giống nhau và khác nhau của cùng một tính 

trạng ở trẻ đồng sinh sống trong cùng một môi trường hay khác môi trường. 

 

 Kết quả: nhóm máu, bệnh máu khó đông …phụ thuộc vào kiểu gen. Khối lượng 

cơ thể, độ thông minh phụ thuộc vào cả kiểu gen lẫn điều kiện môi trường. 

 

III. Phƣơng pháp nghiên cứu tế bào 

 

 Mục đích: Tìm ra khiếm khuyết về nhiễm sắc thể của các bệnh di truyền để chẩn 

đoán và điều trị kịp thời. 

 

 Nội dung: Quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi của bộ nhiễm sắc thể của những 

người mắc bệnh di truyền với những người bình thường. 

 

 Kết quả: phát hiện nhiễm sắc thể của những người mắc hội chứng Đao ( 3nst 

21), Claiphentơ (XXY), Tơcnơ (XO)… 

 



IV. Phƣơng pháp nghiên cứu di truyền quần thể 

 

 Mục đích: Tính tần số các gen trong quần thể liên quan đến các bệnh di truyền, 

hậu quả của kết hôn gần cũng như nghiên cứu nguồn gốc của các nhóm tộc người. 

 

 Nội dung: Dựa vào công thức Hacdi-Vanbec xác định tần số các kiểu hình để 

tính tần số các gen trong quần thể liên quan đến các bệnh di truyền. 

 

 Kết quả: Từ tỉ lệ cá thể có biểu hiện tính trạng lặn đột biến có thể suy ra được 

tần số của alen lặn đột biến đó trong quần thể. 

 

V. Phƣơng pháp di truyền học phân tử 

 

 Mục đích: Xác định được cấu trúc từng gen tương ứng với mỗi tính trạng hay 

bệnh, tật di truyền nhất định. 

 Nội dung: Bằng các phương pháp nghiên cứu khác nhau ở mức phân tử, người 

ta đã biết chính xác vị trí của từng nuclêôtit của từng gen tương ứng với mỗi tính 

trạng nhất định. 

 

 Kết quả: X:Xác định được bộ gen của người có trên 30 nghìn gen khác nhau. 

Những kết quả này có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu y sinh học người. 

 

 Những nghiên cứu về đột biến (ADN hoặc NST) hoặc về hoạt động của gen ở 

người đều dựa trên sự biểu hiện kiểu hình (thể đột biến). 

 Từ những hiểu biết về sai sót trong cấu trúc và hoạt động của bộ gen người, có 

thể dự báo khả năng xuất hiện những dị hình ở thế hệ con cháu. Trên cơ sở đó giúp 

y học lâm sàng có những phương pháp chữa trị hoặc giảm nhẹ những hậu quả di 

truyền xấu cho con người. 

 

DI TRUYỀN Y HỌC 

 

I. Khái niệm về di truyền y học 

 Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học 

người vào y học, giúp cho việc giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các 

bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lý. 

 Di truyền y học phát triển mạnh mẽ nhờ những tiến bộ khoa học, chủ yếu là của 

tế bào học và sinh học phân tử, đã tạo khả năng chẩn đoán chính xác, tìm ra 



nguyên nhân và cơ chế phát sinh rất nhiều bệnh của bộ máy di truyền. 

 

II. Bệnh, tật di truyền ở ngƣời 

 

1. Khái niệm bệnh, tật di truyền ở ngƣời 

 Bệnh, tật di truyền là bệnh của bộ máy di truyền, gồm những bệnh, tật phát sinh 

do sai sót trong cấu trúc hoặc số lượng NST, bộ gen hoặc sai sót trong quá trình 

hoạt động của gen. Bệnh di truyền bao gồm các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm 

sinh, bệnh miễn dịch bẩm sinh, các khối u bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ bẩm 

sinh. 

 Tật di truyền là những bất thường hình thái lớn hoặc nhỏ được biểu hiện trong 

quá trình phát triển cá thể, thường ở giai đoạn phát triển phôi thai. 

 

b. Bệnh, tật di truyền do gen đột biến 

 

 Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do gen đột biến trội kí hiệu là HbS gây nên 

(HbA => HbS). Bệnh nặng nhất người bệnh có thể bị tử vong khi gen này ở trạng 

thái đồng hợp tử về alen đột biến . 

 

 Trường hợp bệnh, tật di truyền do một gen chi phối, thì nguyên nhân là gen này 

bị thay thế, mất, thêm một hoặc một số cặp nuclêôtit trong gen, gây nên các đột 

biến làm nhầm nghĩa hoặc dịch khung, dẫn đến thay đổi tính chất của prôtêin. 

 

 Bệnh tâm thần phân liệt do nhiều gen chi phối. 

 

c. Bệnh, tật di truyền do đột biến số lƣợng, cấu trúc NST 

 Biến đổi cấu trúc NST thường: ở người, NST 21 bị mất đoạn gây ung thư máu. 

 Biến đổi số lượng NST thường: 

+ 3 NST số 13 (hội chứng Patau) : kiểu hình đầu nhỏ, sứt môi tới 75%, tai thấp 

và biến dạng.  

+ 3 NST số 18 (hội chứng Edwards): kiểu hình trán bé, khe mắt hẹp, cẳng tay gập 

vào cánh tay. 

 

d. Biến đổi số lƣợng NST giới tính: 

 Hội chứng Claiphentơ (XXY): kiểu hình là nam, chân tay dài, thân cao không 

bình thường, tinh hoàn nhỏ, si dần, không có con. 

 Hội chứng 3X (XXX) : kiểu hình là nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển, 

thường rối loạn kinh nguyệt, khó có con. 



 Hội chứng Tơcnơ (XO): kiểu hình là nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, trí 

lực kém phát triển. 

 

III. Một vài hƣớng nghiên cứu ứng dụng của di truyền y học 

 Chẩn đoán bệnh sớm và tiến tới dự báo sớm bệnh di truyền. 

 Điều chỉnh trao đổi chất của tế bào người bằng cách sửa chữa các nguyên nhân 

sai hỏng. 

 Kìm hãm vi sinh vât gây bệnh bằng nhiều biện pháp khác nhau ở mức phân tử. 

 Chế phẩm dược mới sẽ đa dạng hơn, có cơ chế tác động chính xác hơn, ít phản 

ứng phụ. 

 

IV. Di truyền y học tƣ vấn 

 

1. Khái niệm 

 Di truyền y học tư vấn là một lĩnh vực chẩn đoán di truyền y học được hình 

thành trên cơ sở những thành tựu về di truyền người và di truyền y học. 

 Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng 

mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho 

lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau. 

 

2. Cơ sở khoa học của di truyền y học tƣ vấn 

 Các bước tiến hành tư vấn: 

 

-Cần phải xác định bệnh có di truyền hay không, đặc điểm di truyền như thế nào? 

 

-Sử dụng các phương pháp chẩn đoán bệnh như nghiên cứu phả hệ, phân tích sinh 

hóa, xét nghiệm chẩn đoán trước sinh. Có thể cho lời khuyên trong kết hôn, sinh 

sản để tránh được nhiều bệnh di truyền. 

 

 Thành công trong việc xác định trình tự nuclêôtit của bộ gen người sẽ đưa di 

truyền y học tư vấn lên một tầm cao mới. Y học của tương lai là y học dự phòng: 

khi đứa trẻ vừa được sinh ra, căn cứ vào mẫu ADN có thể dự báo được các loại 

bệnh di truyền để phòng ngừa sớm. 

 

V. Liệu pháp gen 

 Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng 

của các gen bị đột biến. Liệu pháp gen bao gồm 2 biện pháp: một là đưa bổ sung 

gen lành vào cơ thể người bệnh, hai là thay thế gen bệnh bằng gen lành. 



 Liệu pháp gen nhằm mục đích hồi phục chức năng bình thường của tế bào hay 

mô, hồi phục sai hỏng di truyền, thêm chức năng mới cho tế bào. 

 

VI. Sử dụng chỉ số ADN 

 Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit trên ADN không chứa mã 

di truyền, đoạn nuclêôtit này thay đổi theo từng cá thể. 

 Chỉ số ADN có tính chuyên biệt cá thể rất cao, xác suất để chỉ số ADN của 2 

người hoàn toàn giống nhau nhỏ hơn 10-20 . Sử dụng kỹ thuật giải trình tự 

nuclêôtit, người ta xác định được chỉ số ADN của từng cá thể. 

 Chỉ số ADN là phương pháp chính xác để xác định cá thể trong trường hợp bị tai 

nạn, mối quan hệ huyết thống (cha, con…), để chẩn đoán, phân tích các bệnh di 

truyền và trong khoa học hình sự để xác định tội phạm. 

 

BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƢỜI 

 

I. Gánh nặng di truyền 

Gánh nặng di truyền là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người các đột biến 

gây chết hoặc nửa gây chết. 

Hiện nay đã phát hiện được hơn 6000 bệnh do đột biến gen và hơn 100 hội chứng 

do đột biến NST gây nên. Cùng với sự phát triển của y học, các rối loạn di truyền 

được phát hiện ngày một nhiều hơn.  

 

II. Di truyền y học với bệnh ung thƣ và AIDS 

 

1. Di truyền y học với bệnh ung thƣ 

 Ung thư là hiện tượng tế bào tăng sinh không kiểm soát được tạo thành khối u và 

di căn. 

 Ung thư có thể bắt đầu từ một tế bào bị đột biến xôma, làm mất khả năng kiểm 

soát phân bào và liên kết tế bào. 

 Phòng ngừa ung thư để bảo vệ tương lai di truyền của loài người cần: bảo vệ môi 

trường sống, hạn chế các tác nhân gây ung thư. 

 

2. Di truyền y học với bệnh AIDS (Acquired immunodeficiency syndrom) 

 Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) là bệnh suy giảm khả năng đề 

kháng của cơ thể do virut HIV (Human immunodeficiency virus) gây ra.  

 Để làm chậm sự phát triển của bệnh AIDS, người ta lựa chọn đoạn nuclêôtit có 

khả năng bắt cặp bổ sung với một số đoạn ribônuclêôtit trên phân tử ARN của virut 



HIV. Chuyển các đoạn nuclêôtit này vào trong tế bào bạch cầu T được lấy ra từ 

người không mắc bệnh và là anh em sinh đôi cùng trứng với người bệnh. Sau đó, 

các tế bào T này được tiêm vào bệnh nhân. Cơ chế làm chậm sự phát triển của 

bệnh AIDS là do các trình tự đối bổ sung sẽ ức chế sự sao chép của virut HIV, 

ngăn cản nó nhân lên.  

 

III. Sự di truyền trí năng 

 Trí năng là khả năng trí tuệ của con người. Trí năng được di truyền. khi phân tích 

hoạt động của gen trong sự biểu hiện của khả năng trí tuệ, thấy rằng gen điều hòa 

đóng vai trò quan trọng hơn gen cấu trúc. 

 Đánh giá sự di truyền trí năng bằng chỉ số IQ. Chỉ số IQ là tính trạng số lượng. 

Quần thể người bình thường có chỉ số IQ dao động từ 70 đến 130. Người có IQ từ 

45 đến dưới 70, có trí tuệ kém phát triển, di truyền theo gia đình. Nhóm có khuyết 

tật về trí tuệ, chỉ số IQ dưới 45. 

 Chỉ số IQ còn bị chi phối bởi các nhân tố môi trường như chế độ dinh dưỡng, 

tâm lý người mẹ lúc mang thai, quan hệ tình cảm của gia đình và xã hội, sự giáo 

dục của gia đình và xã hội trong suốt cuộc sống cá thể. 

 Để bảo vệ tiềm năng di truyền và khả năng biểu hiện trí năng của con người cần 

tránh những tác nhân gây đột biến bộ gen người, đồng thời bảo đảm cuộc sống đầy 

đủ về vật chất và tinh thần. 


