
NHIỄM SẮC THỂ 

 

I. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể 

 Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ chất nhiễm sắc, chứa phân tử ADN mạch kép, có 

chiều ngang 2 

nm. Phân tử ADN quấn quanh khối prôtêin histon tạo nên các nuclêôxôm. 

 Mỗi nuclêôxôm gồm có lõi là 8 phân tử histon và được một đoạn ADN chứa 146 

cặp nuclêôtit 1(3/4)vòng. Giữa hai nuclêôxôm kế tiếp nhau là một đoạn ADN và 1 

phân tử histon. 

 Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi cơ bản có chiều ngang 11 nm. 

 Sợi cơ bản cuộn xoắn bậc 2 tạo thành sợi nhiễm sắc có chiều ngang khoảng 30 

nm. 

 Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần nữa tạo nên sợi có chiều ngang khoảng 300 nm. 

 Sợi có chiều ngang 300 nm xoắn tiếp thành cromatit có chiều ngang khoảng 700 

nm. 

 Nhiễm sắc thể tại kỳ giữa ở trạng thái kép có 2 cromatit nên chiều ngang có thể 

đạt tới 1400nm. 

 Với cấu trúc cuộn xoắn như vậy, chiều dài của nhiễm sắc thể có thể thu ngắn từ 

15000 – 20000 lần. Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể thuận lợi cho 

sự phân li và tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, đảm bào sự duy trì 

ổn định cấu trúc nhiễm sắc thể qua các thế hệ tế bào và cơ thể. 

 

II. Sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể qua các kỳ phân bào 

 Kỳ trung gian: ở pha G1, nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn, dạng sợi mảnh, ở pha S 

mỗi nhiễm sắc thể nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép gồm 2 cromatit dính nhau ở 

tâm động và nhiễm sắc thể vẫn có dạng sợi mảnh. 

 Kỳ đầu: các nhiễm sắc thể kép bắt đầu xoắn lại 

 Kỳ giữa: nhiễm sắc thể xoắn cực đại và có hình dạng đặc trưng, chúng tập trung 

vào giữa mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào 

 Kỳ sau: 2 cromatit của mỗi nhiễm sắc thể kép tách nhau ở tâm động trở thành 2 

nhiễm sắc thể đơn, mỗi nhiễm sắc thể tiến về một cực tế bào. 

 Kỳ cuối: nhiễm sắc thể tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh. 

 

III. Chức năng của nhiễm sắc thể 

 Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền 

 Điều hòa hoạt động của các gen thông qua các mức cuộn xoắn của nhiễm sắc thể 

 Bảo đảm phân chia đều vật chất di truyền cho các tế bào con trong phân bào. 



 

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 

 

I. Khái niệm 

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể. 

Thực chất các dạng đột biến này là sự sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi 

hình dạng và cấu trúc nhiễm sắc thể. 

 

II. Nguyên nhân chung: 

Do các tác nhân vật lý, hóa học hoặc sự biến đổi sinh lý nội bào. 

 

III. Hậu quả chung: 

Làm rối loạn sự liên kết của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân, 

làm thay đổi tổ hợp gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình. Phần 

lớn có hại cho cơ thể. 

 

IV. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 

 

Dạng Đặc điểm Hậu quả Ví dụ Vai trò 

Mất đoạn Nhiễm sắc thể bị mất một đoạn, đoạn bị 

mất có thể ở đầu mút hoặc giữa đầu mút 

và tâm động. Làm giảm số lượng gen. 

Gây chết, giảm sức sống Ở người bị mất 

đoạn nhiễm 

sắc thế 21 gây 

ung thư 

Loại các gen có 

hại ra khỏi kiểu 

en 

Lặp đoạn Một đoạn nhiễm sắc thể lặp lại một hay 

nhiều lần làm tăng số lượng gen 

Tăng cường hoặc giảm bớt 

độ biểu hiện tính trạng 

Ở ruồi giấm, 

lặp đoạn Barr 

mắt lồi thành 

dẹt 

Có ý nghĩa đối 

với tiến hóa của 

hệ gen vì tạo ra 

đoạn vật chất di 

truyền bổ sung 

Đảo đoạn Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra rồi đảo 

ngược 180o và gắn lại các vị trí cũ. Đoạn 

bị đảo có thể chứa tâm động hoặc không. 

Không làm thay đổi số lượng gen. 

Ít ảnh hưởng tới sức sống, 

có thể sinh giao tử không 

bình thường ảnh hưởng đến 

sức sống hợp tử 

 Gây ra sự sắp 

xếp lại gen, góp 

phần tạo ra sự đa 

dạng giữa các 

thứ, nòi trong 

Chuyển 

đoạn 

Sự trao đổi đoạn trong một nhiễm sắc thể 

(chuyển đoạn trong 1 nhiễm sắc thể) hoặc 

giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng 

(chuyển đoạn tương hỗ, chuyển đoạn 

không tương hỗ). 

Chuyển đoạn lớn thường 

gây chết hoặc mất khả năng 

sinh sản chuyển đoạn nhỏ ít 

ảnh hưởng đến sức sống và 

có thể có lợi cho sinh vật 

Chuyển đoạn 

nhỏ ở lúa, 

chuối đậu 

Ứng dụng trong 

tạo giống mới. 

 

 

V. Mối liên quan giữa các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể với số lượng 

và vị trí 



của gen 

 Dạng đột biến làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể: mất đoạn, chuyển đoạn 

không tương hổ. 

 Dạng đột biến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể: lặp đoạn, chuyển đoạn 

không tương hổ. 

 Dạng đột biến làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể: đảo đoạn, chuyển đoạn. 

 Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể: đảo đoạn và 

chuyển đoạn 

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ 

 

I. Đột biến lệch bội 

 

1. Khái niệm 

- Là những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở một hay một số cặp nhiễm 

sắc thể tương đồng. 

- Thể lệch bội có nhiều dạng khác nhau: thể một (2n-1), thể ba (2n+1), thể không 

(2n-2), thể bốn (2n+2)… 

 

2. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh 

 Nguyên nhân: 

Do các tác nhân gây đột biến như các tác nhân vật lý, hóa học, rối loạn môi trường 

nội bào.. 

 Cơ chế phát sinh: 

Các tác nhân gây đột biến gây cản trở sự phân ly của 1 hoặc một số cặp nhiễm sắc 

thể trong giảm phân nên đã hình thành các loại giao tử đột biến thừa hoặc thiếu 

một hoặc vài nhiễm sắc thể (n+1, n-1..), sau đó các giao tử này thụ tinh với nhau 

hoặc với giao tử bình thường tạo ra các thể lệch bội. đột biến lệch bội có thể xảy ra 

trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng tạo thành thể khảm. 

 

3. Hậu quả và vai trò 

 Làm mất cân bằng hệ gen nên có thể gây chết, giảm sức sống, mất khả năng sinh 

sản. 

 Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa, sử dụng đột biến 

lệch bội để đưa 

nhiễm sắc thể vào cơ thể khác, xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể. 

 

4. Một số thể lệch bội ở người 



 Hội chứng Đao: có 3 nhiễm sắc thể 21 

 Hội chứng Tơcnơ: XO 

 Hội chứng Claphentơ: XXY 

 Hội chứng siêu nữ (3X) : XXX 

 

II. Đa bội 

 

1. Khái niệm 

Là một dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể, trong đó, tế bào đột biến chứa nhiều 

hơn 2 lần số đơn bội nhiễm sắc thể. 

 

2. Phân loại đa bội 

a. Tự đa bội ( đa bội cùng nguồn) 

Là sự tăng một số nguyên lần số nhiễm sắc thể đơn bội của cùng một loài và lớn 

hơn 2n. có các dạng đa bội chẵn và đa bội lẻ. 

 Nguyên nhân 

Do các tác nhân gây đột biến như các tác nhân vật lý, hóa học, rối loạn môi trường 

nội bào.. 

 Cơ chế phát sinh 

 Các tác nhân gây đột biến gây cản trở sự phân ly của tất cả cặp nhiễm sắc thể 

trong giảm phân nên đã hình thành các giao tử không giảm nhiễm (2n). Sự kết hợp 

các giao tử 2n này với nhau tạo thành thể tứ bội (4n), hay kết hợp với giao tử bình 

thường (n) sẽ tạo thành thể tam bội (3n). 

 Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu tế bào không phân chia nhiễm 

sắc thể thì cũng hình thành thể tứ bội. 

 

b. Dị đa bội (đa bội khác nguồn) 

 Là hiện tượng khi cả 2 bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong 

một tế bào. 

 Dị đa bội được hình thành do lai xa và đa bội hóa. 

 

3. Hậu quả và vai trò 

 Thể đa bội thường gặp ở thực vật. Cây đa bội có tế bào kích thước lớn hơn bình 

thường, phát triển khỏe, chống chịu tốt. Thể đa bội lẻ thường không có hạt. 

 Ở động vật ít gặp thể đa bội. 

 Các thể đa bội chẵn và dị đa bội có thể tạo thành giống cây mới (loài mới) có ý 

nghĩa trong tiến hóa và chọn giống. 


