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Câu 1: Cho các phát biểu về Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, có bao nhiêu phát
biểu sai?

1. Operon Lac bao gồm các vùng trình tự sắp xếp theo thứ tự: vùng khởi
động, gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.
2. Vùng điều hòa quy định tổng hợp protein ức chế, protein này liên kết với
vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.
3. Ba gen cấu trúc Z, Y, A qua phiên mã tạo ra 3 phân tử mARN riêng biệt,
qua dịch mã tạo thành 3 chuỗi polipeptit khác nhau.
4. Đột biến ở gen cấu trúc Z làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm ở giữa gen làm
cho các gen Y và A không được phiên mã.
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải
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Gen điều hòa có nằm trong
Operon không? Xét về cơ
chế tác dụng, có những loại
gen điều hòa gì?

1. Sai, gen điều hòa không nằm trong cấu trúc Operon Lac.
2. Sai, gen điều hòa quy định tổng hợp protein ức chế chứ không phải vùng
điều hòa.
3. Sai, 3 gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra cùng một phân tử mARN, qua
dịch mã mới tạo 3 chuỗi polipeptit khác nhau, các em có thể tham khảo hình vẽ
trong SGK để nhớ lâu hơn!
4. Sai, bộ ba kết thúc sớm chỉ làm kết thúc dịch mã sớm hơn, quá trình phiên
mã xảy ra trước đó và độc lập với dịch mã nên không bị ảnh hưởng.

 ኦ


Khi có lactose, protein ức
chế bị bất hoạt, operon
được biểu hiện. Allolactose,
một đồng phân của
lactose, giải ức chế operon
bằng cách gây bất hoạt
protein ức chế. Bằng cách
này, các enzyme tiếp thu
và chuyển hóa lactose
được cảm ứng biểu hiện.

Đáp án D.

Thông tin thêm: Cơ chế của Operon Lac:
Operon lac
ADN
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3’

mARN

5’
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β-Galactosidase

Permease

Transacetylase

ARN polymerase
mARN 5’

Protein
Allolactose
(chất cảm ứng)

lacZ

Chất ức chế
bị bất hoạt

Câu 2: Cho các phát biểu sau liên quan đến quá trình phiên mã và dịch mã, có
những phát biểu nào đúng?
1. rARN và tARN được tạo ra không phải nhờ quá trình phiên mã.
2. Trên phân tử mARN có thể có nhiều bộ ba AUG nhưng chỉ có duy nhất
một bộ ba AUG quy định axit amin Metionin (hoặc f-Metionin).
3. Vị trí đầu tiên mà tiểu đơn vị bé của ribosome gắn vào trên phân tử
mARN không phải là bộ ba mở đầu.
4. Ở sinh vật nhân thực, chiều dài của mARN trưởng thành bằng tổng chiều
dài của các đoạn exon cộng lại.
A. 1.
ͺȁǤ

B. 2.

C. 3.

D. 4.
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Tại sao lại nói “gen mang
thông tin mã hóa cho 1 sản
phẩm xác định là chuỗi
polipeptid hoặc ARN”? Khi
nào thì gen mã hóa cho
chuỗi polipeptit, khi nào thì
mã hóa cho ARN, ARN đó
thuộc loại gì?

 Ǥ

Lời giải

1. Đúng, phiên mã sẽ tạo ra tất cả các loại ARN trong đó có cả tARN và rARN
2. Đúng
3. Đúng, là trước bộ ba mở đầu, trình tự này là trình tự đặc biệt để ribosome
nhận biết và gắn vào (trình tự Shine-Dalganore)
4. Sai, mARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực thực tế dài hơn chiều dài của
các đoạn exon cộng lại (do có phần mũ và đuôi) hoặc ngắn hơn khi mARN
trưởng thành không có đầy đủ các exon của gen.
Đáp án B.
Câu 3: Phát biểu về đột biến cấu trúc NST:
1. Có thể không làm thay đổi hình dạng và cấu trúc NST.
2. Lặp đoạn ở ruồi giấm khiến mắt lồi thành mắt dẹt và đột biến lặp đoạn ở
đại mạch làm tăng hoạt tính của enzyme amilase đều có lợi cho thể đột biến.
3. Thể đột biến mang NST bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản.
4. Chuyển đoạn luôn làm thay đổi thành phần hoặc số lượng, hoặc cả thành
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Những loại đột biến cấu
trúc NST nào không làm
thay đổi lượng vật chất di
truyền cho giao tử?
 ኦ


Bệnh ung thư bạch cầu
tủy cấp tính do chuyển
đoạn tương hỗ giữa NST
số 9 và 22. Các tế bào ung
thư trong hầu hết các bệnh
nhân có một NST số 22
ngắn bất thường, nhiễm
sắc thể đó được gọi là NST
Philadelphia, và có NST số
9 dài bất thường. Có lẽ sự
đột biến đã được phát
sinh ở một tế bào bạch cầu
tiền thân duy nhất đang
nguyên phân và vì vậy nó
truyền lại cho tất cả tế bào
con.

phần và số lượng gen trên NST.
5. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm do đột biến chuyển đoạn không
cân giữa NST số 22 với NST số 9.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải
1. Sai, đột biến cấu trúc là những thay đổi trong cấu trúc NST, nên đột biến cấu
trúc luôn làm thay đổi cấu trúc NST
2. Sai, lặp đoạn mắt lồi thành mắt dẹt làm giảm tầm nhìn của ruồi giấm, là đột
biến có hại.
3. Đúng, đột biến đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen trên NST, gây cản trở
quá trình giảm phân do chúng cản trở sự tiếp hợp bình thường giữa hai NST
trong cặp NST tương đồng.
4. Sai, chuyển đoạn trên cùng một NST không làm thay đổi thành phần và số
lượng gen trên nó.
5. Sai, đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa NST số 22 và số 9 gây ra
bệnh ung thư máu ác tính.
Đáp án A.
Câu 4: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng?
1. Operon Lac là ví dụ về điều hòa giai đoạn phiên mã ở sinh vật nhân sơ.
2. Mô hình cấu trúc của Operon Lac gồm gen điều hòa, vùng khởi động,
vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc Z,Y,A.
3. Khi ARN polimerase tiếp xúc với bộ ba kết thúc của gen A thì phiên mã
dừng lại.
4. Sau khi phiên mã xong thì mARN tạo ra từ phiên mã mới bắt đầu dịch mã
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Gen điều hòa không nằm
trong Operon.

để tạo chuỗi polipeptit.
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải
1. Đúng.
Ǥȁͻ
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Ở sinh vật nhân sơ, điều
hòa hoạt động của gen diễn
ra chủ yếu ở giai đoạn nào?
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2. Sai.

3. Sai, ARN polimerase kết thúc phiên mã tại vùng kết thúc chứ không phải bộ
ba kết thúc, bộ ba kết thúc chỉ làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã.
4. Sai, ở sinh vật nhân sơ, phiên mã và dịch mã xảy ra đồng thời nên không cần
phiên mã xong mới bắt đầu dịch mã.
Đáp án C.
Câu 5: Ở một loài, xét 5 gen mã hóa cho 5 chuỗi polipeptit sắp xếp theo thứ tự
ABCDE, theo lí thuyết, những phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Đột biến mất một cặp nu ở giữa gen A làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm
có thể ảnh hưởng tới sự dịch mã của gen B, C, D, E.
2. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn làm cho gen A chuyển vào giữa gen D
và E thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen A.
3. Nếu xảy ra lặp đoạn chứa gen A và B sẽ tạo điều kiện cho đột biến gen
làm phát sinh gen mới.
4. Nếu xảy ra một đột biến điểm ở gen E thì có thể sẽ không làm thay đổi số
lượng,thành phần, trình tự các nu trong gen này.
A. 1.
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Lặp đoạn kết hợp với đột
biến gen sẽ làm phát sinh
thêm gen mới.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải
1. Đúng, nếu như 5 gen này cùng nằm trong một Operon, khi phiên mã sẽ tạo
ra một chuỗi mARN duy nhất, khi đó đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc
sớm tại gen A khiến cho khoảng cách giữa bộ ba kết thúc ở gen A và bộ ba mở
đầu của gen sau đó tăng lên thì ribosome sẽ không bám luôn vào bộ ba mở đầu
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Nếu đột biến mất/ thêm 1
cặp Nu vào vị trí giữa A và
B thì có gây ra dạng đột
biến dịch khung không?

của gen sau đó để dịch mã tiếp mà tách luôn ra tại bộ ba kết thúc sớm đó → các
gen sau đó không được dịch mã.
2. Đúng.
3. Đúng.
4. Sai, bắt buộc phải làm thay đổi số lượng hoặc thành phần hoặc trình tự các
nu.
Đáp án C.
Câu 6: Trong các phát biểu về phiên mã, dịch mã ở sinh vật nhân thực sau đây,
có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Sự phiên mã, dịch mã của một gen có thể xảy ra đồng thời.
2. Các gen trong nhân khi phiên mã tạo ra mARN thì các mARN này nhất
thiết phải được cắt bỏ intron trước khi tiến hành dịch mã.
3. Gen nào phiên mã ra mARN thì các mARN được tạo ra đều tiến hành
dịch mã để tạo chuỗi polipeptit.
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Đối với gen ngoài nhân,
cơ chế di truyền cấp phân
tử giống với nhân sơ nên
phiên mã và dịch mã của
gen ngoài nhân có thể xảy
ra đồng thời (xuất hiện ở
bào quan: ti thể, lục lạp;
hệ quả của sự nội cộng
sinh).
ͳͲȁǤ

4. Khi tARN mang axitamin kết thúc đến, liên kết peptit cuối cùng được
hình thành, hai tiểu phần của ribosome tách nhau ra và quá trình dịch mã kết
thúc.
A. 1.

B. 2.

C. 3.
Lời giải

1. Đúng đối với gen ngoài nhân.

D. 4.
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2. Sai, đối với một số gen như gen mã hóa protein histone và gen mã hóa các

interferon là các gen trong nhân nhưng không phân mảnh nên không nhất thiết
phải cắt bỏ intron trước khi dịch mã.
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Các gen nằm ngoài nhân có
được phiên mã, dịch mã
không? Nếu có thì sự phiên
mã, dịch mã các gen ngoài
nhân có xảy ra đồng thười
với các gen trong nhân hay
không?

3. Sai, có thể mARN đó không được dịch mã để tạo chuỗi polipeptit do nhu cầu
của tế bào khi đó không cần nữa hoặc mARN này bị sai hỏng nên bị phân hủy
sớm.
4. Sai, không có tARN kết thúc (thay vào đó là một phân tử tín hiệu bám vào).
Đáp án A.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Axit amin mở đầu trong dịch mã ở trong tế bào nhân thực luôn là axit
amin Metionin.
2. Khi một ribosome tiếp xúc với mã kết thúc thì hai tiểu phần của các
ribosome sẽ tách nhau ra và mARN vừa được dịch mã sẽ phân giải ngay sau
đó, trả lại nu về môi trường nội bào.
3. Một phân tử tARN có một hay nhiều bộ ba đối mã.
4. Vùng nào trên gen vừa được phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn lại
ngay.
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải
1. Sai, đối với gen ngoài nhân thì aa mở đầu là f-Met.
2. Sai, ribosome thường dịch mã theo cụm tạo thành hiện tượng polisome, nên
nếu ribosome đầu tiên dịch mã xong thì mARN vẫn được dịch mã bởi ribosome
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Ở sinh vật nhân sơ có hiện
tượng cắt bỏ axit amin mở
đầu không?

tiếp theo mà không bị phân giải, mặt khác, tuổi thọ của mARN còn phụ thuộc
vào nhu cầu của tế bào đối với loại protein mà mARN đó mã hóa, nên khi được
dịch mã xong chưa chắc mARN sẽ bị phân giải ngay. Ví dụ như gen mã hóa
chuỗi globin sau khi phiên mã tạo mARN thì chúng rất bền vững và hoạt động
trong thời gian dài do đoạn poly-A khá dài. Chính vì vậy mà hồng cầu không
còn nhân mà vẫn thực hiện tốt chức năng trao đổi khí).
3. Sai, một tARN chỉ có một bộ ba đối mã duy nhất.
4. Đúng.
Đáp án A.
Câu 8: Cho các phát biểu về đột biến gen, những phát biểu nào sau đây đúng?
1. Đột biến gen tạo ra các locus gen mới.
2. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên NST.
3. Đột biến gen có thể phát sinh ở pha G1 của chu kỳ tế bào.
4. Cơ thể xảy ra đột biến gen trội có thể không biểu hiện ra kiểu hình.
A. 1.
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Locus gen là vị trí của gen
trên NST.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải
1. Sai, đột biến gen xảy ra cục bộ ở từng gen, nên nó không làm xuất hiện thêm
locus gen mới.
2. Sai.
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Locus là gì? Trên 1 cặp NST
tương đồng, 2 gen không
alen có thể nằm cùng 1
locus không?

3. Đúng, đột biến gen có thể phát sinh khi ADN không nhân đôi do các tác
nhân khác như virus, yếu tố di truyền vận động (gen nhảy),…
Ǥȁͳͳ
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Ở cuốn Công Phá Bài Tập Sinh đã nêu rất chi tiết lý thuyết phần này nên ở

đây chúng ta tập trung vào việc chỉ ra những dấu hiệu mấu chốt để vận dụng

vào làm bài tập.

Ǥ ዉዎ– ²ዛዕ
1. Quy luật phân li và những phát hiện bổ sung

ͳǤͳǤዒ–ኼ
- Quy luật phân li: Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc

từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của
cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử,

các thành viên của một cặp alen phân li đồng đều về các giao tử nên 50% số
giao tử chứa alen này còn 50% giao tử chứa alen kia.
- Thí nghiệm: P thuần chủng: Trội x lặn → F1: 100% trội → F2: 3 trội: 1 lặn
- Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình
- Cách giải thích của Menden: các cặp tính trạng do các nhân tố di truyền quy
định, tồn tại thành từng cặp, có hiện tượng giao tử thuần khiết.
- Cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trội
- Dấu hiệu nhận biết: P thuần chủng → F1: 100% trội → F2: 3 trội: 1 lặn.
ͳǤʹǤዒØ
- Dấu hiệu nhận biết: P thuần chủng → F1: 100% tính trạng trung gian → F2: 1
trội: 2 trung gian: 1 lặn
ͳǤ͵Ǥ0ዏዒ
- Cá thể dị hợp biểu hiện kiểu hình của cả 2 dạng đồng hợp trội và lặn

- Ví dụ: gen quy định nhóm máu:

IAIA → nhóm A, IAIB → nhóm AB, IBIB → nhóm B
ͳǤͶǤ ¯
- Trong quần thể sinh vật, 1 gen cụ thể nào đó không chỉ có 2 alen mà có thể có
nhiều alen.

- Dấu hiệu nhận biết: xuất hiện số loại kiểu hình của 1 tính trạng vượt trội
(giống với tương tác gen hoặc nhiều hơn
Cơ sở tế bào của quy luật phân li:
Gen nằm trên NST, NST tồn tại thành cặp tương đồng → 1 gen nhất định cũng
tồn tại thành cặp ở trên cặp NST, được gọi là cặp alen, gồm 2 alen có trình tự
giống nhau hoặc khác nhau về số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp nu của
gen (nếu khác biệt thì thường khác biệt ít). Vậy, 2 alen của 1 gen có thể khác
nhau về trình tự nu nhưng vị trí của chúng trên NST là như nhau, vị trí của gen
trên NST được gọi là locus.
Mỗi NST trong cặp NST tương đồng phân li đồng đều trong quá trình giảm
phân tạo giao tử nên các alen trên đó cũng được phân chia đồng đều về các

ͳʹȁǤ

giao tử trong giảm phân.
ͳǤͷǤ  ዅ

²0

 Ǥ

- Gen ảnh hưởng không thuận lợi đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật,
làm giảm sức sống hoặc gây chết cho cơ thể mang nó.
- Ở người: gen HbS → mã hóa cho sản phẩm tạo thành hồng cầu hình liềm
Gen Hbs mã hóa cho sản phẩm tạo thành hồng cầu bình thường

Phôi thai mang kiểu gen SS 100% chết vì máu 100% là hình liềm, không vận
chuyển được oxi và chất dinh dưỡng tới
Người mang kiểu gen Ss biểu hiện kiểu hình thiếu máu
ͳǤǤዟዜ ዉǣ
- Tính trạng bị giới hạn bởi giới tính: gen quy định chúng chỉ biểu hiện ở 1 giới
được gọi là gen bị giới hạn bởi giới tính. VD: gen tạo sữa, gen mọc râu

- Tính trạng chịu ảnh hưởng bởi giới tính:
+ Biểu hiện phụ thuộc vào giới tính
+ VD: Gen gây hói đầu ở người, gen quy định sừng cừu, bò.
+ Dấu hiệu nhận biết: P thuần chủng, F1: 1:1, F2: 1:1 ( nếu tính riêng đực cái thì
là 3:1 và 1:3)
2. Quy luật phân li độc lập 

ʹǤͳǤዒ¯ዋኼ
Các cặp alen phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử
ʹǤʹǤ0ዉዉ¯ï ዚኼ¯ዒ ኼ
- Các gen quy định các cặp tính trạng tương phản nằm trên cặp NST tương

đồng khác nhau

- Các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành và biểu hiện tính trạng
ʹǤ͵Ǥዓዖዅዌ 
- Các gen quy các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

- Các NST phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân, thụ tinh

→ Các gen cũng vậy
ʹǤͶǤኸዉኼዅ
Tỉ lệ phân li kiểu hình chung = tích tỉ lệ phân li của từng cặp tính trạng riêng rẽ
ʹǤͷǤzÂ
- Giải thích được sự xuất hiện của biến dị tổ hợp tạo nên sự phong phú, đa

dạng của sinh giới, sinh vật dễ thích nghi, con người dễ tổ hợp lại các tính trạng

tốt
3. Tác động qua lại giữa các gen 

͵ǤͳǤዒ¯ዋÀǣ¯ዉ
- Là 1 gen tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng

- Dấu hiệu nhận biết: các tính trạng luôn di truyền cùng nhau
͵ǤʹǤ¯ዋͳÀǣÀ¯–ዛዓ 
Ở đây chúng ta xét đến sự tương tác giữa 2 gen với nhau cùng quy định 1 tính
trạng:

Kiểu tương tác

Tỉ lệ chuẩn

AaBb x Aabb

AaBb x aabb

AaBb x AaBb
F: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb

F: 3A-B-: 3A-bb: F: 1A-B-: 1 A-bb:
1aaB- : 1aabb

Bổ sung

9:6:1

1aaB-: 1aabb

Tỉ lệ kiểu hình là Tỉ lệ kiểu hình
Ǥȁͳ͵

ኹͳǣዌ ዞǦዅ

9A-B- quy định 1 kiểu hình

ኹዛዓØ²

3:4:1

là: 1:2:1

3A-bb và 3aaB- quy định 1 kiểu hình
1aabb quy định một kiểu hình
9:7

Tỉ lệ kiểu hình là Tỉ lệ kiểu hình

9A-B- quy định 1 kiểu hình

3:5

là: 1:3

3:3:1:1

1:1:1:1

3A-bb và 3aaB- và 1aabb quy định một
kiểu hình
9:3:3:1
9A-B- quy định 1 kiểu hình
3A-bb quy định 1 kiểu hình
3aaB- quy định 1 kiểu hình
1aabb quy định 1 kiểu hình
Cộng gộp

1:4:6:4:1

Không dựa vào 2 phép lai này để

(Do thêm một alen trội sẽ làm kiểu hình nhận biết tương tác cộng gộp.
biến đổi sang một kiểu hình khác, thường
là tăng chiều cao, tăng độ đậm của màu,
tăng sản lượng…. là những tính trạng về
số lượng)

ኗ

Trường hợp tương tác bổ
sung tỉ lệ 9:7 thì KH hoa
có màu chỉ biểu hiện khi
có sự xuất hiện của cả 2
gen trội trong KG.

Sơ đồ hóa sinh
Chất trắng
A

Gen A
(enzim a)

2 dạng tương tác bổ sung
9:7 và 9:6:1 có tỉ lệ thi khá
cao, vì vậy, các bạn hãy
nắm chắc phần này.

Sản phẩm
đỏ P

Sơ đồ hóa sinh của trường hợp tương tác bổ sung tỉ lệ 9 : 6 : 1
Gen A
(enzim a)

ኗ

Chất trắng
B

Gen B
(enzim b)

Chất trắng
Gen B
(enzim b)

Chất hồng
Chất hồng

Gen B
(enzim b)

Gen A
(enzim a)

Chất đỏ
Chất đỏ

Sơ đồ hóa sinh của trường hợp tương tác bổ sung tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1
ኗ

Tương tác bổ sung tỉ lệ
9:3:3:1 là dạng duy nhất
trong tương tác bổ sung
mà vai trò của các gen
trội là khác nhau trong
biểu hiện KH.

Gen A
(enzim a)

Chất xanh

Gen B
(enzim b)

Chất đỏ

Chất trắng
(enzim b)
Gen B

Chất vàng

(enzim a)
Gen A

Chất đỏ

Tương tác át chế lặn
- Alen lặn sẽ át chế các alen khác, khi KG đồng hợp lặn về alen át chế thì KH của
các alen còn lại sẽ không được biểu hiện.
- Kiểu tương tác này có thể quan sát thấy ở màu lông của một số giống chó cũng
như chuột.

ͳͶȁǤ
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 ኋʹǣ ኘ

 Ǥ

ǤVz ኗ ኘ

Ở cuốn Công Phá Bài Tập Sinh đã nêu rất chi tiết lý thuyết phần này nên ở

đây chúng ta tập trung vào việc chỉ ra những dấu hiệu mấu chốt để vận dụng

vào làm bài tập.

Ǥ ዉዎ– ²ዛዕ
1. Quy luật phân li và những phát hiện bổ sung

ͳǤͳǤዒ–ኼ
- Quy luật phân li: Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc

từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của
cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử,

các thành viên của một cặp alen phân li đồng đều về các giao tử nên 50% số
giao tử chứa alen này còn 50% giao tử chứa alen kia.
- Thí nghiệm: P thuần chủng: Trội x lặn → F1: 100% trội → F2: 3 trội: 1 lặn
- Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình
- Cách giải thích của Menden: các cặp tính trạng do các nhân tố di truyền quy
định, tồn tại thành từng cặp, có hiện tượng giao tử thuần khiết.
- Cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trội
- Dấu hiệu nhận biết: P thuần chủng → F1: 100% trội → F2: 3 trội: 1 lặn.
ͳǤʹǤዒØ
- Dấu hiệu nhận biết: P thuần chủng → F1: 100% tính trạng trung gian → F2: 1

trội: 2 trung gian: 1 lặn
ͳǤ͵Ǥ0ዏዒ
- Cá thể dị hợp biểu hiện kiểu hình của cả 2 dạng đồng hợp trội và lặn
- Ví dụ: gen quy định nhóm máu:

IAIA → nhóm A, IAIB → nhóm AB, IBIB → nhóm B
ͳǤͶǤ ¯
- Trong quần thể sinh vật, 1 gen cụ thể nào đó không chỉ có 2 alen mà có thể có
nhiều alen.

- Dấu hiệu nhận biết: xuất hiện số loại kiểu hình của 1 tính trạng vượt trội
(giống với tương tác gen hoặc nhiều hơn
Cơ sở tế bào của quy luật phân li:
Gen nằm trên NST, NST tồn tại thành cặp tương đồng → 1 gen nhất định cũng
tồn tại thành cặp ở trên cặp NST, được gọi là cặp alen, gồm 2 alen có trình tự
giống nhau hoặc khác nhau về số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp nu của
gen (nếu khác biệt thì thường khác biệt ít). Vậy, 2 alen của 1 gen có thể khác
nhau về trình tự nu nhưng vị trí của chúng trên NST là như nhau, vị trí của gen
trên NST được gọi là locus.
Mỗi NST trong cặp NST tương đồng phân li đồng đều trong quá trình giảm
phân tạo giao tử nên các alen trên đó cũng được phân chia đồng đều về các
giao tử trong giảm phân.
ͳǤͷǤ  ዅ

Ǥȁͳͷ

ኹͳǣዌ ዞǦዅ

ኹዛዓØ²

- Gen ảnh hưởng không thuận lợi đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật,
làm giảm sức sống hoặc gây chết cho cơ thể mang nó.
- Ở người: gen HbS → mã hóa cho sản phẩm tạo thành hồng cầu hình liềm
Gen Hbs mã hóa cho sản phẩm tạo thành hồng cầu bình thường

Phôi thai mang kiểu gen SS 100% chết vì máu 100% là hình liềm, không vận
chuyển được oxi và chất dinh dưỡng tới
Người mang kiểu gen Ss biểu hiện kiểu hình thiếu máu
ͳǤǤዟዜ ዉǣ
- Tính trạng bị giới hạn bởi giới tính: gen quy định chúng chỉ biểu hiện ở 1 giới
được gọi là gen bị giới hạn bởi giới tính. VD: gen tạo sữa, gen mọc râu

- Tính trạng chịu ảnh hưởng bởi giới tính:
+ Biểu hiện phụ thuộc vào giới tính
+ VD: Gen gây hói đầu ở người, gen quy định sừng cừu, bò.
+ Dấu hiệu nhận biết: P thuần chủng, F1: 1:1, F2: 1:1 ( nếu tính riêng đực cái thì
là 3:1 và 1:3)
2. Quy luật phân li độc lập 

ʹǤͳǤዒ¯ዋኼ
Các cặp alen phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử
ʹǤʹǤ0ዉዉ¯ï ዚኼ¯ዒ ኼ
- Các gen quy định các cặp tính trạng tương phản nằm trên cặp NST tương
đồng khác nhau

- Các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành và biểu hiện tính trạng
ʹǤ͵Ǥዓዖዅዌ 
- Các gen quy các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

- Các NST phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân, thụ tinh

→ Các gen cũng vậy
ʹǤͶǤኸዉኼዅ
Tỉ lệ phân li kiểu hình chung = tích tỉ lệ phân li của từng cặp tính trạng riêng rẽ
ʹǤͷǤzÂ
- Giải thích được sự xuất hiện của biến dị tổ hợp tạo nên sự phong phú, đa

dạng của sinh giới, sinh vật dễ thích nghi, con người dễ tổ hợp lại các tính trạng

tốt
3. Tác động qua lại giữa các gen 

͵ǤͳǤዒ¯ዋÀǣ¯ዉ
- Là 1 gen tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng

- Dấu hiệu nhận biết: các tính trạng luôn di truyền cùng nhau
͵ǤʹǤ¯ዋͳÀǣÀ¯–ዛዓ 
Ở đây chúng ta xét đến sự tương tác giữa 2 gen với nhau cùng quy định 1 tính
trạng:

Kiểu tương tác

Tỉ lệ chuẩn

AaBb x Aabb

AaBb x aabb

AaBb x AaBb
F: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb

F: 3A-B-: 3A-bb: F: 1A-B-: 1 A-bb:
1aaB- : 1aabb

Bổ sung
ͳȁǤ

9:6:1

1aaB-: 1aabb

Tỉ lệ kiểu hình là Tỉ lệ kiểu hình

²0

9A-B- quy định 1 kiểu hình

3:4:1

là: 1:2:1

 Ǥ

3A-bb và 3aaB- quy định 1 kiểu hình
1aabb quy định một kiểu hình
9:7

Tỉ lệ kiểu hình là Tỉ lệ kiểu hình

9A-B- quy định 1 kiểu hình

3:5

là: 1:3

3:3:1:1

1:1:1:1

3A-bb và 3aaB- và 1aabb quy định một
kiểu hình
9:3:3:1
9A-B- quy định 1 kiểu hình
3A-bb quy định 1 kiểu hình
3aaB- quy định 1 kiểu hình
1aabb quy định 1 kiểu hình
Cộng gộp

1:4:6:4:1

Không dựa vào 2 phép lai này để

(Do thêm một alen trội sẽ làm kiểu hình nhận biết tương tác cộng gộp.
biến đổi sang một kiểu hình khác, thường
là tăng chiều cao, tăng độ đậm của màu,
tăng sản lượng…. là những tính trạng về
số lượng)

ኗ

Trường hợp tương tác bổ
sung tỉ lệ 9:7 thì KH hoa
có màu chỉ biểu hiện khi
có sự xuất hiện của cả 2
gen trội trong KG.

Sơ đồ hóa sinh
Chất trắng
A

Gen A
(enzim a)

2 dạng tương tác bổ sung
9:7 và 9:6:1 có tỉ lệ thi khá
cao, vì vậy, các bạn hãy
nắm chắc phần này.

Sản phẩm
đỏ P

Sơ đồ hóa sinh của trường hợp tương tác bổ sung tỉ lệ 9 : 6 : 1
Gen A
(enzim a)

ኗ

Chất trắng
B

Gen B
(enzim b)

Chất trắng
Gen B
(enzim b)

Chất hồng
Chất hồng

Gen B
(enzim b)

Gen A
(enzim a)

Chất đỏ
Chất đỏ

Sơ đồ hóa sinh của trường hợp tương tác bổ sung tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1
ኗ

Tương tác bổ sung tỉ lệ
9:3:3:1 là dạng duy nhất
trong tương tác bổ sung
mà vai trò của các gen
trội là khác nhau trong
biểu hiện KH.

Gen A
(enzim a)

Chất xanh

Gen B
(enzim b)

Chất đỏ

Chất trắng
(enzim b)
Gen B

Chất vàng

(enzim a)
Gen A

Chất đỏ

Tương tác át chế lặn
- Alen lặn sẽ át chế các alen khác, khi KG đồng hợp lặn về alen át chế thì KH của
các alen còn lại sẽ không được biểu hiện.
- Kiểu tương tác này có thể quan sát thấy ở màu lông của một số giống chó cũng
như chuột.

Sơ đồ hóa sinh

Ǥȁͳ

