
BẰNG CHỨNG GIẢI PHẨU HỌC SO SÁNH 

VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH 

 

I. Bằng chứng giải phẩu học so sánh 

1. Cơ quan tương đồng 

 Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng 

trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi cho nên có kiểu cấu tạo giống 

nhau. 

 Ví dụ, chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự từ 

trong ra ngoài là: xương cánh, xương cẳng (gồm xương trụ và xương quay), các xương cổ, 

xương bàn và xương ngón. 

 Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng. 

Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa phân li. 

2. Cơ quan thoái hóa 

 Cơ quan thoái hóa là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều 

kiện sống của loài đã thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu, tiêu giảm dần và 

hiện chỉ để lại một vài vết tích xưa kia của chúng. 

 Trường hợp cơ quan thoái hóa lại phát triển mạnh và biểu hiện ở một cơ thể nào đó goi là hiện 

tượng lại tổ. 

 Cơ quan thoái hóa được xem là bằng chứng tiến hóa vì nó phản ánh mối quan hệ giữa các loài, 

thực chất nó cũng là cơ quan tương đồng. 

3. Cơ quan tương tự 

 Cơ quan tương tự (cơ quan cùng chức năng) là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng 

đảm nhiệm những chức phận giống nhau nên có hình thái tương tự. Ví dụ: cánh sâu bọ và cánh 

dơi. 

 Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hóa đồng quy nên có hình thái tương tự. 

II. Bằng chứng phôi sinh học so sánh 

1. Sự giống nhau trong phát triển phôi 

 Phôi của các động vật có xương sống thuộc các lớp khác nhau, trong những giai đoạn phát 

triển đầu tiên đều giống nhau về hình dạng chung cũng như quá trình phát sinh các cơ quan. Chỉ 

trong những giai đoạn phát triển về sau mới dần dần xuất hiện những đặc điểm đặc trưng cho 

mỗi lớp, tiếp đó là những đặc điểm của bộ, họ, chi, loài và cuối cùng là cá thể. 



 Sự giống nhau trong sự phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau là một 

bằng chứng về nguồn gốc chung của chúng. Những đặc điểm giống nhau đó càng nhiều và càng 

kéo dài trong những giai đoạn phát triển muộn của phôi chứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần gũi. 

2. Định luật phát sinh sinh vật 

 Đacuyn đã nhận xét: Trong quá trình phát triển phôi, mỗi loài đều diễn lại tất cả những giai 

đoạn chính mà loài đó đã trải qua trong lịch sử phát triển của nó. Dựa trên nhận xét này và một 

số công trình nghiên cứu khác, hai nhà khoa học Đức là Muller và Haeckel đã phát biểu định luật 

phát 

 Định luật phát sinh sinh vật phản ánh quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển chủng loại có 

thể được vận dụng để xem xét mối quan hệ họ hàng giữa các loài. Tuy nhiên không nên hiểu là 

sự phát sinh cá thể lặp lại đúng trình tự các giai đoạn trong lịch sử phát triển chủng loại một cách 

cứng nhắc. 

BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH HỌC 

 

I. Đặc điểm hệ động vật, thực vật ở một số vùng lục địa 

 Vùng Cổ bắc ( gồm lục địa châu Âu, châu Á) và vùng Tân bắc (Bắc Mỹ) có một số loài tiêu 

biểu giống nhau. Ngoài ra, mỗi vùng có một số loài riêng. 

 Ở lục địa Úc, hệ động vật và hệ thực vật ở đây khác biệt rõ rệt so với các vùng lân cận. 

Những dẫn liệu trên đây chứng tỏ rằng: hệ động vật và thực vật của từng vùng không những phụ 

thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vào việc vùng đó đã tách khỏi 

các vùng địa lý khác vào thời kỳ nào trong quá trình tiến hóa của sinh giới. 

II. Hệ động, thực vật trên các đảo 

 Hệ động, thực vật ở các đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa. 

 Hệ động, thực vật ở các đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài mới dưới tác dụng của 

chọn lọc tự nhiên và cách li địa lý. 

Những tài liệu địa sinh vật học chứng tỏ mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kỳ lịch sử 

nhất định, tại một vùng nhất định. Cách li địa lí là nhân tố thúc đẩy sự phân li của các loài. 

 

BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ 

 

I. Bằng chứng tế bào học 

Bằng chứng tế bào học cho thấy: 

 Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 



 Các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước nó. 

 Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống. 

II. Bằng chứng sinh học phân tử 

 Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN, của 

prôtêin; về mã di truyền…của các loài. 

 ADN đều được cấu tạo từ các đơn phân là A, T, G, X; đều lưu giữ và truyền đạt thông tin di 

truyền. 

 Prôtêin đều được cấu tạo từ 20 loại axit amin và có các chức năng: cấu trúc, xúc tác (enzim), 

điều hòa trao đổi chất. 

 Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng 

giống nhau và ngược lại. 

Những bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài. 


