
Vở sinh học lớp 12                                                                             Năm học 2019 - 2020 

 

Biên soạn: Nhóm Sinh – Tổ Tự Nhiên – Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ                     1 

 

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN  HỌC NGƯỜI 

BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC 

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Di truyền y học là một bộ phận của di truyền 

học người, nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế 

gây bệnh di truyền ở người và đề xuất các 

biện pháp phòng ngừa, chữa trị các bệnh đó. 

Bệnh di truyền ở người là bệnh của bộ máy di 

truyền do sai khác trong bộ NST, bộ gen hoặc 

sai sót trong quá trình hoạt động của gen. 

Gồm 2 nhóm lớn: Bệnh di truyền phân tử và 

hội chứng di truyền liên quan đến đột biến 

NST. 

I – BỆNH DI TRUYỀN PHÂN TỬ 

1. Nêu khái niệm, nguyên nhân, và một số 

ví dụ về bệnh di truyền phân tử 

- Khái niệm: bệnh di truyền được nghiên cứu 

cơ chế gây bệnh ở mức độ phân tử 

- Nguyên nhân: do đột biến gen gây nên 

- Mức độ nặng nhẹ của đột biến phụ thuộc 

vào: chức năng của từng loại protein do gen 

đột biến quy định 

- VD: Bệnh pheninketo niệu  

Điều trị bệnh:  

- Phát hiện bệnh sớm 

- Áp dụng chế độ ăn kiêng, lựa chọn những thực phẩm không có/có ít phe 

 
Hình 21. 2 - Thực phẩm chứa và không chứa phenylanaline 

II – HỘI CHỨNG BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘT BIÊN NHIỄM SẮC THỂ 

- Nguyên nhân: do đột biến cấu trúc hoặc đột biến số lượng NST. 

- Các hội chứng phổ biến ở người: 

+ Hội chứng đao: 3 NST 21 

+ Hội chứng tocno: OX 

+ Hội chứng Claiphento: XXY 

+ Hội chứng 3X: XXX 

III – BỆNH UNG THƯ 

Hình 21. 1 - Cơ chế bị bệnh PKU 
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- Bệnh ung thư: bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại 

tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể.  

- Nguyên nhân: đột biến gen hoặc đột biến NST. 

+ Khi tế bào bị đột biến nhiều lần, không còn chịu sự kiểm soát của cơ chế điều khiển 

phân bào dẫn đến phân chia liên tục tạo thành khối u. Khối u có thể là u lành tính (không có 

khả năng di chuyển vào máu để đi đến các nơi khác trong cơ thể) hay là u ác tính (có khả năng 

tách khỏi mô ban đầu và di chuyển vào máu, tái lập các khối u ở nhiều nơi khác nhau, gây 

ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bệnh nhân, sau một thời gian bệnh nhân sẽ tử vong). 

- Cơ chế gây bệnh ung thư ở  người 

Phân biệt Cơ chế gây bệnh bằng gen quy 

định các yếu tố sinh trưởng 

Cơ chế gây bệnh bằng 

 gen  ức chế khối u 

Loại đột biến gen Đột biến gen trội, ở TB sinh 

dưỡng 

Đột biến gen lặn 

Gen hoạt động khi 

bình thường 

Tạo ra lượng sp vừa đủ → TB 

phân chia bình thường 

 

Gen hđ → khối u bất hoạt 

Gen hoạt động khi 

bị đột biến 

Gen hđ mạnh hơn → sp nhiều 

hơn → Tb phân chia tăng sinh 

quá mức gây ung thư 

Gen không hoạt động → mất khả 

năng kiểm soát khối U → ung thư 

 
Hình 21. 3 - 10 dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung 
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Hình 21. 4 - Những hiểu biết về bệnh ung thư vú 



Vở sinh học lớp 12                                                                             Năm học 2019 - 2020 

 

Biên soạn: Nhóm Sinh – Tổ Tự Nhiên – Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ                     4 

 

BÀI 22: BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ 

HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC 

Các biện pháp bảo vệ vốn gen, giảm bớt các bệnh di truyền ở người: 

- Tạo môi trường sạch:  nhằm hạn chế tác nhân đột biến 

- Tư vấn di truyền: Giúp tiên đoán và cho lời khuyên về khả năng mắc một số bệnh nào 

đó ở đời con của các cặp vợ chồng mà bản thân họ hay một số người trong gia đình 

dòng họ đã mắc bệnh ấy, để cặp vợ chồng này quyết định có sinh con tiếp hay không. 

Nếu có thì cần phải làm gì để tránh cho ra đời những đứa trẻ tật nguyền. 

- Sàng lọc trức sinh: Là những xét nghiệm (thông qua chọc ối và sinh thiết tua nhau 

thai để tách lấy tế bào phôi, cho phân tích ADN, NST và các chỉ tiêu hóa sinh khác) để 

biết thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không. Nếu được phát hiện sớm các dị tật 

di truyền, có thể cho ngưng thai kì vào lúc thích hợp để không sinh ra trẻ tật nguyền 

hoặc ngay sau khi sinh có biện pháp chữa trị hợp lý, hạn chế tối đa hậu quả xấu của 

các gen đột biến đối với cơ thể trẻ bị bệnh. 

- Liệu pháp gen: thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bằng các gen 

lành. 

 
Hình 22. 1 - Các phương pháp sàng lọc trước sinh 

 

 

 


