
CHƯƠNG VIII

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ ỏ VI SINH VẬT

1. Từ KHÓA
- Axit nucleic: Các polym ere m ạch th ẳn g  của các nucleotide (xem thòni sự  

khác nhau  của các loại ax it nucleic).

- T - ADN: M ột đoạn p lasm ide Ti của A grobacterium  được chuyển vào 
thực vật.

- P lasm id Ti: M ột loại p lasm id  tiếp  hỢp được có ỏ trong  tế  bào vi k h u ẩn  
Agrobaderium tumefaciens có th ể  chuyển gen vào thực vật.

- Phiên m ã (Sao m ã - transcrip tion): M ột cơ chế  chuyển  thông tin  di 
truyền  từ  ADN sang  ARN, bằng  cách tổng hỢp m ột phân  tử  ARN theo nịỊuyên 
tắc bổ sung  của m ột trong  2 m ạch của phân  tử  ADN xoắn kép (m ạch m ẫu).

- Tải nạp  (transduction): Chuyển thông tin  di tru y ền  của cơ th ể  cho san g  
cơ th ể  nhận  nhò các v iru s (phage).

- Biến nạp  (transỉo rm ation ): C huyển thông tin  di tru y ề n  bằng  các đoạn 
ADN tự  do.*

- Dịch m ã (giải m ã - transla tion ); Cơ ch ế  chuyển đổi thông  tin  di tỉ-uyền 
từ  ARN thông tin  san g  pro tein .

- Các yếu tô' di tru y ền  vận  động T ransposon  (gene mobiie): Một đoạn 
ADN có th ể  di chuyển trê n  genome. Khi có sự thêm  vào hay  bớt đi vào các gen 
th ì gây ra  sự di chuyển vỊ trí, đồng thòi có th ể  kéo theo các gen khác.

- Viroid: M ột p h ân  tử  ARN nhỏ có đặc tín h  giống v irus.

- Virion: M ột h ạ t  v iru s ỏ ngoài tế  bào, sau  chu kì n h â n  lên  của virus được 
giải phóng ra  và có th ể  xâm  nhiễm  vào tế  bào mới.

- Phiên m ã ngược (Reverse transcrip tion): Một cơ chế  sao m ã thông  tin  di 
truyền  từ  ARN san g  ADN.

- ADN tá i tổ  hớp (ADN recom binant): M ột phân  tử  ADN gồm ADN có 
nguồn gốc từ  ha i hoặc n h iều  nguồn ADN khác nhau .
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- Sụ tá i tô hợp (Recom bination): Một qiiá tr ìn h  dung  hợp các yếu tô di 
triivền  từ  hai hệ gen (genoine) khác nhau  vào m ột hệ gen trong  một tê bào 
hay một cđ thể.

- N hân đôi ADN (R( iílication, duplication): Sự biến đổi một phân  tử  ADN 
hai m ạch th à n h  hai p h ân  tử ADN hai m ạch giống h ệ t nhau . H iện tượng n h àn  
đôi AI)N là h iện  tượng bán bảo tồn, có nghía là trong  mỗi phân  tử ADN ctiíớc 
hình th àn h  có một m ạch là mạch gốc và mạch kia là mạch mói.

- P lasm id: M ột yếu tố  di truyền  ngoài nhiễm  sắc thể, không n h ấ t th iế t 
cần  cho sự sinh  trưởng, nhưng  có thể  tự  nhân  lên độc lập vói nhiễm  sắc thê và 
marig cho tế  bào nhữ ng  tín h  chất th ích  nghi mdi.

- Phân  bào giảm  nhiễm  (nieiosis): T rong cơ th ể  nhân thực, sự phân bào 
giảm nhiễm  làm  biến  đổi tế  bào lưỡng bội th à n h  tế  bào đơn bội. Sự phân  bào 
này dẫn  đến  h ình  th à n h  các tế  bào giới tính . Q uá tr ìn h  được thực h iện theo 
hai lần phân  chia n h â n  liên tiếp (giảm  nhiễm  I và giảm  nhiễm  II) mà chỉ có 
một lần  th ể  nhiễm  sắc được nhân  lên. Mỗi lần  phân  chia có thể  được chia 
th àn h  4 pha: p rophase, m etaphase. an ap h ase  và telophase, tưđng tự như  sự 
phân  bào có tơ (niitose).

- C huyển hoá v ậ t ch ấ t (m etabolism ): Toàn bộ các phản  ứng sinh  hóa 
trong  tế  bào kể cả n h ữ n g  phản  ứng tổng hợp (anabolic reaction) và phản  ứng 
phân giải (catabolic reaction). Các hỢp ch ấ t được h ình  th àn h , trong  đó có các 
hđp ch ấ t tru n g  g ian  gọi là các chất trao  đối (m etabolite), có th ể  là ch ấ t trao  
đổi sơ cấp (p rim ary  m etabolite  - hỢp ch ấ t được h ình  th à n h  trong  pha sinh 
trưởng) hoặc là ch ấ t tra o  đổi thứ  cấp (secondary m etabolite sản  phẩm  được 
hìnỉi th àn h  d cuối pha  s in h  trưởng hay ỏ pha cân  bàng  động).

- Genome: Hệ gen, gen trong nhiễm  sắc thể.

- Keplicon: Các b ản  sao.

- (lenotype: K iểu gen (bao gồm genome, plasm om  và plastidom ).

~ M utagen: Một tác nhân  đột biến như  một số  tia  bức xạ hay hóa chất.

- })ột biến (m utation); Một sự biến đổi ADN làm  thay  đổi thông tin  di 
truyền  của cơ thể.

- Yếu tố  gia n h ập  (IS in sertion  sequence; IS elem ents); M ột loại đờn giản 
n h ấ t của yếu tô' vận  động. Sự gia nhập  đoạn ADN ngoại lai vào phân  tử  ADN 
có trưđc (insertion). Yếu tố  gia nhập  chỉ bao hàm  những gen trong  những 
đoạn ADN vận động (transposition).
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- In tron: gen 'i ì ”. tậ p  hỢp nhữ ng  nucleotide không m ã hóa thông tin  di 
truyền , ngược lại với exon là nhữ ng  nucleotide m â hóa các protein. exon là các 
gen hoạt động.

- Công nghệ di tru y ền  (G enetic engineering): Sử d ụ n g  kĩ th u ậ t in  v itro  
trong  việc tách  lập, nhân  lên. tá i tố hợp và biểu đ ạ t các p h ân  tử  ADN.

- Tiếp hỢp (C onjugation hay Conjugaison); ở  tế  bào n h ân  sơ. chuyển  vận 
thông  tin  di truyền  từ  tế  bào cho (donor cell) san g  tế  bào n h ận  (recip ien t cell) 
thông  qua cầu tiếp hỢp nhờ sự tiếp  xúc g iữa 2 tế  bào.

- T ế  bào hoặc cơ th ể  lưỡng bội (Diploid): ở  cơ th ể  n h â n  thực, m ột cơ th ể  
hoặc một tế  bào có 2 tổ  hỢp nhiễm  sắc th ể , mỗi tổ  hỢp có nguồn gô*c từ  m ột 
(gam ete) giao tử  riêng  biệt.

- Biofilm: K huẩn  lạc vi k h u ẩn  được bao bọc bởi m àng  d ính  (m àng nhày), 
thưòng là loại chấ t polysaccharide và đ ính  trên  bề m ặt {mảng bám  VSV).

- Công nghệ sinh  học (Biotechnology); Khoa học sử  dụng  các quy lu ậ t của 
cơ th ể  sống và công nghệ vào sản  x u ấ t công nghiệp  các sản  phẩm  nhu  cầu  và 
xử lí cd chất.

- Dòng (tê bào) (clone): Một tậ p  hỢp tê  bào được s in h  ra  từ  niột tẻ bào (ỉo 
s inh  sản  vô tính . Clone cũng được dùng  đối vổi ADN là m ột số  bán  sao ADN 
th u  được từ  một ADN gia nhập  của phage hay  p lasm id .

- K huẩn lạc (colony): Một quần  thể’ trông  th ấy  được của những tế  bào sinh  
trưỏng trên  môi trưòng đặc. do sự phân  ch ia  vô tín h  từ  m ột tế  bào baii đầii.

- PCR (Polym erase chain  reaction); P h ản  ứ ng  chuỗi trù n g  hỢp các ax it 
nucleic. Một k ĩ th u ậ t cho phép n h â n  đôi các đoạn ADN m ong muốn, kĩ th u ậ t  
đã sử dụng  ADN polym eraza bền nh iệ t, m ột enzym e được ch iết từ  m ột loại vi 
s in h  vậ t cổ sống ỏ n h iệ t độ cao, kĩ th u ậ t  sử  d ụ n g  2 đoạn mồi có t r ậ t  tự  
nucleotide bổ sung  với 2 đầu  của 2 m ạch của chuỗi ADN mong m uốn n h ân  
lên. Chu kì n h ân  đôi khoảng  2 p h ú t, ở 95"C để tách  2 m ạch của chiiỗi xoắn 
kép  ADN, 50"C để gắn  các đoạn mồi và 72°c để tổng  hỢp các m ạch mới theo  
đoan mồi.»

Một sô'gừii đoạn chủ yếu của sự phát triển công nghệ tái tổ  hợp AĐN:

-1869: M iescher lần  đầu  tiên  đă  tách  lập  ADN.

- 1944: Avery đã  chứng m inh  ADN chứ  không  phả i p ro te in  m ang  thông  
tin  di tru y ền  trong  quá  tr ìn h  b iến  n ạp  ở vi k h u ẩn .
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- 1953: Watson vả Crick (tã (tê xiiât mô hình chuỗi xoắn kép cấu trúc của
AON, (lựri trên kết qua nghiên cứu bằn^í tia X của Frankl in  và VVilkiiis.

- 1957: K ornberg p h á t h iện ADN' polym craza.

- 1961: M am ur và Doty phá t hiện sự ịihục hồi trạn g  thái tự  nhiên của ADN. 
Do (ỉó th iết lập tính đặc hiệu và tính  khả thi ('ủa các phản ứng lai axit luioleic.

- 1962; Arbor lần  đ ầu  tiên  chứng m inh sự tồn tạ i của các tMizynie giới hạn  
(enzynio (le restric tion ) của  ADN; điều đó cho phép N a th an s  và H .Sniith làm 
tin h  k h iế t ADN và sử dụng  chúng  đê xác (tịnh t r ậ t  tự  nucleotidp của ADN.

- 1966: N irenberg . O choa và K horana phá t ĩninh mã di truyền.

- 1967: G ellert p h á t h iện  ADN - ligaza. một onzyme đvíực sử (lụng để gắn
c<ác đ(jạn ADN.

1972 - 1973: Các kĩ th u ậ t  tạo  dòng ADN đã được th iế t lập tạ i các phòng 
th í nghiệm  Boyer. Cohen, Berg và các cộng sự tạ i các trưồng đại học Stanford 
và (tại học Sanírancisco .

1975: Kĩ th u ậ t  S o u th e rn  phá t  triổn lai sau khi chuyển dịch của gel đê 
kiêm  tra  t r ậ t  tự các ADN đặc trưng .

1975 - 1977: S an g e r và B arrell. M axam và G ilbert phát triển  các phương 
ph áp  xác đ ịnh  n h an h  t r ậ t  tự  nucleotide của ADN.

1981 - 1982: P a lm ite r  và B rin s te r tạo  ra  các dòng chuột chuyên gen: 
Spra ílỉing  và R ubin tạo  ra  các giống ruồi dấm  chuyển thông tin  đi truyền.

1985; M ullis và cộng sự p h á t m inh chuỗi trù n g  hợp ADN (PCR)

- S ou thern  blot: Kĩ th u ậ t  lai m ạch (ìớn của ax it nucleic (Al)N hay ARN) 
vào đoạn ADN b ấ t động trê n  m àng bọc.

- N o rth ern  blot: Kĩ th u ậ t  lai mạch đơn của ax it nucleic (ADN hay ARN) 
vào đoạn ARN bâ”t  động trê n  m àng  lọc (xem S ou thern  blot và W estern  blot).

2. MỘT SÔ KHÁI NIÊM CHUNG
- Di truyền  học vi s inh  v ậ t nghiên cứu hệ gen (genome) của vi sinh vật. bao 

gồm tỉự sắp xếp các gen, sự biến đổi kiểu gen và sự biểu hiện ra  kiểu hình.

Sự biến đôi kiểu gen bao gồm sự đột biến diễn ra  trong quần thê vi sinh vật 
làm  xuất hiện các tế  bào khác biệt (về tính  trạng  h ình  thái, sinh lí trao  đôi chất, 
kiểvi liinh dưỡng nuôi cấy...) so vói các tê bào ban đầu  (hay tế  bào hoang dại) bơi 
m ột hoặc nhiều tính trạng , m à người ta gọi chúng là các thê đột biến.
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- Sự tá i tổ  hỢp làm  th ay  đổi vậ t ch ấ t di truyền  sau  kh i chuyến v<ật c i ấ t  (ii 
truyền  từ  tế  bào này  ( tế  bào A) sang  tế  bào khác ( tế  bào B) nhò;

1- Biến nạp  (T ransíorm ation): V ật ch ấ t di tru y ền  của A sau khì tá c h  
ch iết ở trạ n g  th á i vô bào, xâm  nhập  vào tế  bào B.

2- Tải nạp  (T ransduction): Sự vận chuyển vậ t ch ấ t di truyền  đưỢ( th ự c  
hiện nhò phage tả i nạp  (Bacteriophage).

3- Tiếp hỢp (conjugaison hay  conjugaison); Sự vận  chuyển phân  tử  A DN 
từ  A sang  B qua cầu  tiếp  hợp nôì giữa ha i tế  bào này.

- T ính đa h ình  (Polym orphism e hay  Pléom orphism e): Sự khác nhu i về 
hình thái vi sinh vật ở trong nội bộ một quần thể. giữa các cá thể có CÙIIỊ rnột 
nguồn gôc. T ính  đa h ìn h  ỏ vi sinh  v ậ t k h á  phổ biến đặc b iệ t khi nuôi cấ^ t r ê n  
các môi trưòng  g iàu  nitơ  hữu cơ. M ột số  loài vi k h u ẩ n  có các giai đoạn h ình  
th á i khác n h au  trong  chu tr ìn h  sông của m ình.

v ể  lí thuyết, ngược lại với tính  đa h ình  là tính  đơn h ình  (m onoinorphsm o) 
được Koch và P a s te u r  nêu  lên, nhằm  k h ẳn g  đ ịnh  m ột m ầm  chỉ gây inội loại 
bệnh, m ột tác n h ân  vi sinh  v ậ t chỉ gây ra  m ột quá tr ìn h  lên men n h ấ t đ ịìh  ...

T rong những  năm  gần đây, nhò công nghệ di tru y ề n  m à người ta  (ó th ể  
mở rộng khá i niệm  tá i tổ  hỢp di truyền  bằng  cách thự c h iện  sự lắp ghép klhác 
n hau  của ADN giữa các loài có nguồn gốc chủng  loại p h á t s inh  rấ t  xa nhu i (ví 
dụ giữa m ột loài vi k h u ẩn  và m ột loài động vật).

- Sự b iến dị ỏ vi s inh  v ậ t đã được N atson  (G .A .N adson, 1931) ch ia  thàinh
3 loại:

1- Biến dị biểu h iện  kh i có thay  đổi các giai đoạn sống, tức là theo rrức độ 
p h á t triển  và sự già của giống cấy m à th ay  đổi k ích thưóc, đôi khi cả hìình 
dạng  nữa, gọi là sự  b iến  dị p h á t tr iển  cá thể.

2- ở  vi khuẩn, cũng như  ở các cđ thể  bậc cao, không thể  có hai cá th ể  tu’yệt 
đỐì hoàn toàn giông nhau, các cá thể  của một loài có th ể  khác nhau ít nhỉìu về 
hình dạng, độ lớn tế  bào và về tính  chất sinh  hóa, đó là biến dị cá thể.

ệ

3- Biến dị h àn g  loạt cá th ể  của q u ần  th ể  kh i sống trê n  môi tr iíồ n g n lh ấ t 
đ ịnh  gọi là thưòng  biến, các tín h  trạ n g  có được hoặc m ấ t đi có th ế  đưọ: llưn 
giữ trong  m ột thòi g ian  tương đối dài ở các th ế  hệ cấy tru y ề n  (thưòng biếi k é o  
dài) ha}' r ấ t  ngắn  (thường biến n h ấ t thòi).
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1- ( ’ác đặc điểm h ình  th á i ỏ từng cá thô !ihư h ình  dạng, kích thước tế  bào. 
ỏ l ì ín ;4 k h u ẩn  lạc p h á t tr iể n  từ  một tế  bào. sự h ình  th àn h  m àng nhày. hình 
tỉiử c  phàn chia, cách phân  bô cơ quan  chuyển động...

'1- ( ’ác (ìặc điếm  sinh  hóa nhvi' th àn h  phần  t h àn h  tế  bào, tì lệ các bazờ niui 
tronsí AON. t r ậ t  tự  nucleoticie trong rARN. sác tô. ch â t trao  đổi...

8 - Các đặc điểm nuòi cá'y như  kiêu hô hấp. kiêu d inh  dưõng. phản  ứng với 
các tíí;̂  lìhân  vật lí của môi triíờng, bển vững với các phage...

4 - Các đạc điểm  m iễn dịch như  tín h  kháng  nguyên, đặc điểm huyết 
th an l.. khả n«ìng gây bệnh...

3. VẬT CHẤT THÔNG TIN DI TRUYỀN ở VI SINH VẬT

3.1. TỔ chức vật chất dỉ truyền

To chức vật ch ấ t di tru y ền  ở vi k h u an  lúc sap  phân  chia chỉ là một J)hân 
tử V òiig A D N  mà người .ta gọi là thê nhiễm  sắc trần  của vi khuẩn  dài khoảng 
Im n i, với khôi lượng p h ân  tử  khoáng 3 . 1(V' daltons. chứa kỉio.a. ,IĨ 'l.õOO.OOObp 
{4500 kilobasc paires-K b). Nó bao gồm hai m ạch poìvnucleoiil có 2 cực ngượo 
chié u nhau . Tuy nh iên , có vi k h u ẩn  (Rhotiobacter sphaeroidos) có 2 nhiễm  sắc 
thể  (I rook. 2008).

N^oài ra. phần lón vi k huân  còn nmng các yếii tốA D N  di Iniyền ngoài nhân 
mà np.íòi ta gọi là các plasm id. hay các ADN cúa vánis từ  các phage chuyến vào.

C îc vếu tô ADN th ề  nhiễm  sắc hay  là ngoài thô nhiễm  sắc dưới dạng vòiig 
oó k:hì năng  n h ân  ctôi độc lập và tách  ly trong quá tr ìn h  nhân  đôi của vi 
kl)u An. níĩưòi ta  gọi chúng  là các bãn  í>a(ì (replicon). Các bàn  sao thổ nhiễm  
sắc kliác với các bản  sao p lasm id  hoặc bán sao ADN cúa phage chủ yếu là về 
kíchi thiíớc. Đặc biệt, các yếu tô di tru y ền  ngoài thề  nhiễm  sắc đôi khi có thế  
khôiiií^ đưỢc nhân  lên và không được phân  bố sang  2 tế  bào con trong  quá 
tr ìn  h Lô bào phân  chia. N hư vậy. kiêu gon (genotype) của vi sinh  vậ t là hệ 
th ô n g  ADN có khả  n ăn g  tự  tá i sinh  của tò bào. bao gồm hệ gen (genome) tức 
lồ eá( goii nằm  trê n  thổ nhiễm  sắc, các "on ìiằiii (rong chấ t nguyên sinh  
(pla snoni) và trong  oác lạp  th ể  (plasticlom) nếu có. Trong khi đó tổ  chức di 
tnn"ền  ỏ v irus (Acaryote) chỉ là những phán  tử  trù n g  hợp ax it nucleic (ADN 
hoặ(c ARN. inột m ạch hoặc hai mạch). Kiếvi h ình  (phenotype) ở vi sinh  v ậ t là 
tập  hcp cụ th ể  của t ấ t  cầ các tính  trạ n g  cúa vi sinh  vậ t trong  nhữ ng  điều kiện 
xác đ ịih  của môi trường.

- i'ác tinh trạng ở vi sinh vật thưòng điíỢc chia ihành các nhóm chính:

»cssHvrsvr
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ờ  vi khuẩn, ngưòi ta  thấy  chỉ có khoảng 10% số  gen của th ê  nhiểni áác bị ức 
chế. còn đại bộ phận các gen có thề điíỢc biển hiện khi có cơ hội.

Vi sinh  vậ t với cấu tạo  tê bào tương đối đơn g iản, phần  lớii chiing là 
những cơ th ể  đơn bội hay  phần  chủ yếu trong  chu tr ìn h  sống là cd thể  (t(in bội. 
sò lượng gen tương đối ít, phần  lón nhữ ng  biên dị k iểu h ình  ở vi sinh vật 
m ang đặc điểm th ích  nghi. T ấ t cả n h ữ n g  kiểu h ìn h  của cơ th ể  có thê C() (tược 
quy định bởi một kiểu gen lập  th à n h  mức p h ản  ứng. Thxiật ngữ (tột biòn 
(m utation) đă được D evrie dùng  năm  1901 khi ngh iên  cứu tín h  di truyền  và 
biến dị ở thực vật, th u ậ t ngữ này đã được B eijerinsk  d ù n g  trên  vi khuẩn (lê 
chỉ những biến đối có tín h  nhảy  vọt của các tính  trạ n g  có k h ả  năng  di t ruyền 
(ví dụ m ẫn cảm hay chống chịu với k h án g  sinh, n h u  cầu  đối với tác  nhân  sinh 
trưởng...).

So sán h  m ột số  tín h  ch ấ t của hệ gen (genom e) của vi k h u ẩn  và cơ thê  
n h ân  thực được nêu dưói đây;

Tinh chất Vi khuẩn
1

Tê bào nhàn thực 1

1. Genome có màng bọc Không Có

2. Độ đài của genome ~ Imm ~ 1 m

3. Trật tự nucleotit không 

làm chức năng (intron)

Không (hoặc có rất it) có nhiểu

4. Bản chất của vật chất thể 

nhiễm sắc

Phân tử duy nhất vòng khép kín (khi sắp 

trực phân)

Rất nhiếu phân tử. 

không vòng

5. Tổ hợp AON vởi histon Không, có protein gần với histon (vi dụ HU) Có

6. ADN ngoài thể nhiễm sắc Nhiều (có thể chiếm tới 20% số genome) It (chủ yếu ỏ ti thể)

7. Tinh chất ARN„ Polycistron Monocistron.

3.2. Sự tổn thưdng và sửa chữa

Tính ch ấ t di tru y ền  phụ  thuộc vào số  lượng và t r ậ t  tự  các nuleotiđe trong  
chuỗi xoắn kép ADN, p h ân  tử  ADN tro n g  khi n h â n  đôi p h ụ  thuộc khá nhiều 
vào các tác  n h ân  lí - hóa của tnôi trưòng . Các tác  n h â n  này  có th ể  làm biến 
đổi, sai lệch các p h ân  tử  m ang thông  tin  di tru y ền  của  cơ thể. Đê sửa chữa 
những tổn thương đó. tế  bào đã huy động m ột hệ th ố n g  enzym e sửa chửa.
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Có 3 cơ chế hiện biết là:

- S ủa chữa bằng  cách loại bó trong khi nhân  đôi ADN:

- S ủa chữa bằng  cách tá i tô hợp các phân tứ  ADN;

- Sứa chữa k h ẩn  câ”p SOS (xem thêm  (ii truyền  học đại cương).

3.3. Đột biến "ngẫu nhiên” hay "tự phát" ỏ vi sinh vật

Trong q u ần  th ề  vi s in h  vật, tế  bào đột biến chỉ chiếm  một tỉ lệ râ’t nhổ 
(10 ' Ịioặc lO *̂). T ần  số  đột biến có thể  tàn g  lên dưói táo dụng  của các tác 
n h â n  gây đột biến. Có th ể  nêu tóm tá t  ba th i nghiệm  dưới đây chứng m inh
đột biến ỏ vi sinh vật có tính tự Ị)hát. "ngẫu nhiên".

3.3.1. Chủng thăng giáng hay p h ^  thử dao động của Luría và Delbruck (1943)

Khi nhiễm  phage T, vào E.colỉ th ì tấ t  cả các vi k h u ẩn  đều bị ìàm  tan . 
N h iíng  nếii trộn  m ột số  lượng lớn trực khuẩn  đường ruộ t này với phage T, và 
d ù n g  que gạt. san  đềii hỗn (ỈỊch trên  m ặt mói trường d inh diíỡng oó thạch, th ì 
có và i vi k h u ẩn  không  bị làm  ta n  và phá t tr iến  th à n h  các khuân  lạo. đó là thê 
hệ s a u  cúa nhữ ng  lế  bào đột biến ben vũng với phage T| (lã xuất hiện. Đê 
chứ^ig niiiih sự x u ấ t h iện  các đột hỉếu này xáy ra  một cách tụ  phát, cáe ông 
làm tlií nghiệm Sĩau:

i ’ha huyềii phù  E.colỉ B vào nii('jc th ịt VỚI nồng độ 10' tê bào trong Inil, 
qua kiêm  tra  th ấy  mọi tế  bào trong huyền phù đểu m ẫn cảin VỚI T |. Sau đó 
lấy 20inl canh thịt chứa vi khuấn chia đểu vào 40 ông nghiệm (mỗi ống chứa
0.5m l - lô A) và 20m l canh  th ịt cho vào một b ình  nón (lô B). rồi đem nuôi 
trotiig u i ấm  36 giừ. sau  đó (ì(>m 40 ông nghiệm  (0,5ml trong  1 ông) cấy lên 
m ặt thạch  d inh  dưỡng của 40 hộp Petri và 20ml ỏ b ình  nón cấy ra  40 hộp 

(số giọt cấy tro n g  các trưòng hỢp đểu giống nhau), trước khi cấy vi 
kỉm ẩií E.coli, người ta  đã phủ  T, vào tấ t  cá các hộp lồng.

Síiu khi nuôi ủ  lần  th ứ  hai. người ta  đếm số  lượng các khuẩn  lạc xuất hiện 
trèm m ặt thạch  (tức là số  lượng tế  bào E.coli B bển vững với T) đã xuất hiện).

Kết cjuả cho thấy; ở  lô A số  khuẩn  lạc trong các hộp P etri rấ t  khác nhau , 
còn ở lô B sô” tê bào đột b iến trê n  m ặt thạch  của các hộp P etri gần nhví nhau. 
Kết quả ấy nói gì? N ếu đột biến là đ ịnh hưổng th ì số  lượng tế  bào bền vững 
với phage sẽ tăn g  lên kh i vi k huân  tiẻp xúc với T |, như  vậy thì sò lượng các 
kluiiân lạc trong  từ n g  hộp lồn" íi lò A phiíi bansĩ n h au  và tống sô của chúng

■ Ì)ànỊj tổnu ."'ô k h iiãn  l.Mf '■ !''> f; N hưn.' rb.ut t." ỉại khỏnư như  vậy. trong
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các hộp ỏ lô A số  k h u ẩn  lạc x u ấ t h iện  rấ t khác n h au , có những  hỘỊ) không có 
k h u ẩn  lạc, tính  th ăn g  giáng ấy ở các hộp P etri của lô A chỉ có thế  giai thích là 
vì trước kh i cho tiếp xúc với phage Tj. trong  ('ác ống nghiệm  của lò A (ại cáo 
thời điểm  nuôi cấy khác nhau  của lần  nuôi cấy th ứ  n h â t đã x uấ t h iện những 
tế  bào đột biến bển vững vói phage T |.

3.3.2. Thí nghiệm của Newcombe (1949) hay phutmg pháp phàn bô lại
Nevvcombe cấy E.coli B m ẫn  cảm  với Tj lên m ặt thạch  d inh  (liíônií chứa 

trong  hộp P e tri theo  tỉ lệ 10’ tế  bào vào m ột hộp (ví dụ  cấy 100 hộp). Sau (? giò 
nuôi trong  tủ  ấm  ở 30“C, trong  các hộp x u ấ t h iện các k h u ẩn  lạc nh() li ti. Ong 
lấy 50 hộp ra , dùng  que g ạ t san  đểu  trê n  m ặt th ạch  {lô A). còn 50 hộp kia (ỉể 
nguyên (lô B). Sau  đó cấy đều m ột lượng huyền  phù  phage T | vào tấ t  100 
hộp và lạ i đ ặ t vào tủ  ấm  nuôi cấy.

Sau khi nuôi cấy, ông đem ra  đếm  sô' lượng khuẩn  lạc và nhận  thấy  số  lưỢỉig 
khuẩn  lạc xuất hiện trên  m ặt thạch ỏ lô A (nơi có phân  bô lại) nhiều hơn ở lô B. 
Nếu số  lượng tế  bào E.coii bền vững với Tj xuất hiện là do cảm  ứng khi có phage 
Tj. th ì việc phân bô" lại (gạt các k h u ẩn  lạc nhỏ li ti dàn  đều khắp m ặt thạcli) sẽ 
không ảnh  hưởng gì sô" lượng các k h u ẩn  lạc bển vững vói phage. Kết quii !ại 
không như vậy, điều đó chứng tỏ rằng những chủng đột biến bển vững với pliage 
xviât hiện một cách tự  phát, không cần sự có m ặt của T].

T hật vậy, trong thòi kì nuôi ủ  th ứ  nhất, trên  m ặt thạch  đã xiiất hiện những 
tê bào bền vững với phage, nhò sự phân  bô" lại mà những vi khuẩn  đột biến nàv 
rải khắp trên  m ặt thạch d lô A, đến khi cho tiếp xúc với phage và nuôi ủ lần thứ 
hai, những chủng đột biến bền vững với Tj phá t triển  th àn h  khuẩn  lạc.

3.3.3. Phuơng pháp chọn gián tiếp các chủng đột biến

Phương pháp  hoàn hảo này  đã được L ederberg  nêu  ra  năm  1952 và hiện 
nay đã đưỢc dùng  rộng rã i trong  các phòng th í nghiệm  đế tu y ển  chọn tlòng 
đột biến, phương pháp này còn gọi là phương pháp đóng dấu, được nêu Vỉin 
tắ t  như  sau:

Một thỏi gỗ có đưòng k ính  gần  b ằn g  đường k ín h  hộp P e tri, (tầu thỏi gỗ bọc 
vải nhung, dùng  thỏi bọc n h u n g  này  ấ n  nhẹ  lên  m ặt th ạch  của hộp Potri A, 
trèn  đó có khuẩn  lạc vi k h u ẩn  p h á t tr iể n  và in sang  m ặt thạch  của hộp P e tri B. 
Sau  khi nuôi cấy, trong  hộp P e tri B sẽ lặp  lại m ột cách ch ính  xác các k h u ẩn  
lạc đã mọc ở hộp A (cả vê số  lượng và vị trí), sớ đồ tóm  tắ t  th í nghiệm  của 
L ederberg được nêu  trong  h ình  dưói đây  (H ình V III. 1).
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Ihniií tiìổi bịt n h u n ^  vỏ t ì ' ùn^ in lôiì ỉìiạt t h ạ c h  lìỘỊ) Pe t r i  (lày I. iKíi 

m ọ c  r ì l  n l i i ề i i  VI k h u a i i  l ì ì ầ n  c ả ì ì ì  V(U 1 ' | .  ì*ổi ;Vn lôii  l ì ì ặ t  i h ạ c l ì  hỘỊ) l ^e l r i  c ủ a  

(lay 11. ìioi ktìỏiì^^ cỏ p h a g e  và âìì lỏiì Iiiại t h ạ c h  liỘỊ) Veivì củiì (lày III ĨKÍÌ cỏ 

Ị ) t ì u  Tj. Sai i  khi  niiỏi ờ t ủ  Aiii. ti'éíi Iiìặt thạcl i  (‘ủa  lìỘỊ) (*) (lay III (‘hí ĨIÌỌC

v à i  k ì u i á n  l ạc .  i l â y  c l ì í n l i  l à  t ỏ  h à o  (lột  l)iốii  b ế n  v ữ n g  V(5i 1 ', ( tà Ị ) h á t

t r iối ì  :hàìì l i  k h u â n  lạc.

(' lỌìi nhủiig t ô  l)ào ỏ  h Ộ Ị )  Petri của (làv II. ờ v ị  tr í tưõng ứng vói vị  trí các 
khuAii  lạr  cỉột b iến  x u ấ t  h i ệ n  ỏ (lày III. dem n h â n  giông ớ (lày 1. D ùng  thỏi 

n h u i ì ‘! in lẻn inạl  t h ạ c h  c ủ a  hộp Veirì  này.  âìi n h ẹ  lèn lìiạt hỘỊ3 Pet r i  klìỏiìg có 

(’) d ã y  11 và có Ị ) h a ^ e  ờ (lày III. S a u  lẩn t h ử  hai  (tà cỏ nlìiêii k h u â n  lạc 

bốn vủn^  ̂ với phage niọc* trẽn  hộp I \n r i  í‘ủa (lày III hơn lần thứ nhất.

; > 10® te bào

II
Khòng cỏ T,

111

CÕT

Hình Vlíỉ.1. Sơ đó giải thích thí nghiệm của Lederberg tuyển chọn đột biến
bằng phương pháp đóng dấu

( ' í  liÔỊ) lục làni như  vậy nhiều lần. sẽ (lôii lúc ta có (ỉược chủng E.coli bềii 
vĩíiii^với Ị)hag(' T ị .  mà trong (]uá Irìiih tuyên chọn không hể có sụ tiốỊ) xúc với 
phaigí 1',.

Cĩiì^ bằng piuííing phiíị) này. ngày nay nguời ta có thể  thay phage T| 
bằiiig một loại kháiig sinh (lê tuyến chọii các chủng đột biến chông kháng 
sinl;i, khuyêl mộl chấ t  s inh trướng (t(> luyeii chọn chủng (tột biến tự clưõng vô 
Iiiiíu n tô  s ii i l i  trươniỊ iYy. v .v .. .
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Người ta  xác đ ịnh  tầ n  số  đột biến (chúng dao động từ  10 * đên 10 giả 
th iết tầ n  số  đó là 10 ®. điều đó có nghĩa là trong  q u ần  th ể  gồm 10'’ vi kh u ẩn  
(hay mầm vi s inh  vật), k h ả  năng  xuâ^t h iện 1 t ế  bào đột biên.

Tần số  đột biến có liên quan  trực tiếp  vái chủng  vi sinh  vật. dó  th ế  xác 
đ ịnh tần  số  đột biến của một chủng  vi sinh  v ậ t nghiên  cứu theo  thòi g ian  của 
pha sinh triíởng cấp số, vẽ đồ th ị như  sau:

Tắn sỏ' 
các đột 

biến M/S

Mo/S<

M

Tần sô đột biến

I r T 
0 1 2 3 4 5 6 7
Số thế hệ phân chia (n)

M - Số lượng thể đột biên 

s - Số lượng chủng hoang dại 

n - Số thế hệ phàn chia do 

do đuởng đốG chì tần số đột biến

Đột biến là h iện  tượng g ián đoạn, có nghĩa là "có hoặc không". T rong  m ột 
q uần  thể  vi k h u ẩn  m ẫn cảm  vói lfig S trep tom ycine trong  Im l. có x u ấ t h iện  
m ột vài tế  bào k h án g  ch ấ t k háng  sinh  này. T ính  c h ấ t mổi có đưỢc tru y ền  từ  
thê  này sang  th ê  hệ sau: chủng  đột b iến bền vững với S trep tom ycine có th ế  
được nuôi ủ  nh iều  lần  trê n  môi trưòng  không có S trephom ycine m à vẫn  diiy 
tr ì đặc điểm  mới có, vì vậy người ta  nói đột b iến là  h iện  tượng di tru y ền  và 
bền vững. T rong kh i đó cũng x u ấ t h iện  những chủng  m ẫn  cảm  trở  lại ngay 
trong  quần  th ể  của các m ầm  k háng  thuốc, h iện  tượng này  cũng hiếm  như  khi 
xuất h iện các chủng  của các chủng  đôl kháng, người ta  nói ở đó đâ có đột biến 
trỏ  lại (m u ta tion  inverse).

Đột biến nói chung  là h iện  tượng đặc b iệ t và đđn độc của từ ng  cá thể. tức 
là x u ấ t h iện m ột tế  bào mới có tín h  c h ấ t tách  b iệ t với t ín h  ch ấ t của quần  thể. 
điều này có tầm  q u an  trọng  trong  tr ị liệu, khi sử d ụ n g  thuốc k háng  sinh  để 
điều trị bệnh nhiễm trùng, nếu không điều trị hỢp lí sẽ tạo ra nguy cơ có dòng 
vi sinh  v ậ t nhòn thuốc. C húng ta  lấy ví dụ  m ột chủng  m ẫn  cảm  với h a i k h án g  
sinh A và B, kh i đó tầ n  số  đột biến k h án g  với mỗi c h ấ t k h án g  sinh  theo  th ứ  tự  
là 10 '  và 10 **. Bỏi vì hai đặc tính  này là độc lập  với n h au , nên khả  năng  x u ấ t 
h iện một vi k h u ẩ n  đột b iến kép, tức là k h án g  lạ i vói cả h a i ch ấ t k h án g  sinh  A 
và B sẽ là 10 ' X 10 * = 10 *®. điều đó về thực tế  là không  đáng  kể, vì vậy  trong  
trị liệu người ta thường phối hỢp nhiều chất kháng sinh đế chữa các bệnh 
nhiễm  trùng , đặc b iệ t là bệnh  nhiễm  trù n g  cấp.

134



Hiện tiíỢng đột biên có thê xày ra một cách lự nhiên, tần sô đột biên tăng lê»i 
khi có m ặt của  nhiều tác nhân  vật lí và hỏa học n»à ngiíòi ta gọi !à các tác nhân 
gây (tột biến. Hiện Iiay chúng ta niới biết tiíting (tối rõ crt chế đột biến khi làm 
thục nghiộni cảm ứng. Ví clụ nhií nuôi E.coli ti'êii môi tníờiìg có tác nhân đột 
biêìi. theo dõi nhiều th ế  hệ. rồi tuyên chọn u ôn niôi trường thứ  hai theo tính chất 
đột biên này. tần  sô đột biến được xác định sô (tột biến khi có m ặt của tác nhân 
gây đột biến so sánh  với đột biến khi không có tác; nhân  này.

Ba khả n ăn g  chủ yếu đã được nghiên cứii kì:

3.4.1. Thay đổi ADN do thay thếbazơnitơ
Có thô có hai loại, do một bazơ purin (ÌIÍỢC thay đổi bằng một bazd purin 

khác, hoặc m ột bazơ pyrim idin - bàng một bazớ pyrim idin khác (chuyến (iỊch 
Transition), một loại khác khi một bazớ pnrin được thay  th ế  bàng một bazơ 
pyrimidin và ngược lại (chuyến đảo - Transversion). (Hình VIII.2).

(1) (3) (4) (5)
(2)
Ị

3.4. Cơ sở  h ó a  sinh  củ a  hiện tượng dộ t biến

X
G

À
T

----
ỏ 1 G X 
X A X G

X
G

■T'X G" rỏ ™1—Ỉ"TT 0 X T ..X (1) Chuyển dịch^
G1 X

H i
X
1

A X G
„1L L..L

G
1

(Transition)

TX
G
_L

A

TX
G

X
G
_L

T X A 
-i— L--,L

1 —T
X X
G 'G

1— r~T— rÀ ỏ T G 
T X A X

À
T

T T Ĩ
X A X 
I I I

èú
A

X X 
c; G
L I

(3) Mát đoạn 
(Délétion)

(4) Thêm đoạn 
(Insertion)

(5) Biến đổi 
(M oditication)

Hình VIH.2. Các quá trinh đột biến

íX 1X T ĩ...1 1 rỏ f  G X X (2) Chuyên đão
G c, X A X G G (Transversion)
1 © I ......................... y

thay íhc 
(Substỉtution)
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Tỏng kết một sô' biến đổi philn tứ gầy ra bới đột biến

Kiểu dột biến

I. Đột biẽn trực liếp (mutation directes) 

1.1 Thay thế chỉ một căp bazơ;

1.1.1. Của ADN

- Chuyển dịch (transition)

- Chuyển đảo (Transversion)

1.1.2. Của protein

- Đột biến lặng

- Đột biến trung tính

- Đột biến sai

- Đột biến không cảm thấy

1.2. Thẻm vào hoặc bớt đi

- Một cặp baza (đột biến bằng cách tháo 

chốt - mutation par decalage hay 

ftameshift)

- Nhiểu cặp bazơ

li. Đột bién ưd lại (mutation reverse)

- Đột biến trỏ lại thụt

- ĐỘI biến trd lại tưcing đưong

(Reversion equyvalen)

Kết quà vả vi dụ

- Thay một purin bằng một purin khác, hay một pyriinidin

bằng một pyrimiđin khác: (vi đụ: AT bàng GX) 1
- Thay thế một purin bằng một pyrimìdin, hoặc một 

pyrimídin bằng một purin (ví dụ; AT bằng XG)

- Bộ ba mã hóa thay đổi cùng mã hóa một loại axit amn: ví 

dụ AGG -♦ XGG, đều mâ hóa Arginin.

- Bộ ba mả hóa thay đổi đối với một axit amin khác, ntiưng 

hoạt động chức năng lại giống như cũ.

Vi đụ: AAA (lysin) AGA (Arginin)

- Bộ ba mã hóa thay đổi đối với một axit amin và khòng 

hoạt động chức năng.

- Bộ ba mả hóa thay đổi làm đinh chì quá trinh giải mã 

Vi dụ: XAG (Glu) -» UAG (dừng).

- Tất cả những đột biến thêm vào hoặc bớt đi một só bazơ 

đéu dẵn đén sự thay đổi rất lớn trong đoạn AON và khi đọc 

giải mã sẽ thay đổi lón trong protein.

Dộtt^n
AAA(lys) ------ >
Chùng hoang dại

Độtbién
UXX(Ser) ------ >

hoang dại

Đột bièn ừd lạt
GAA(Glu) ------ » AMdys)

Chủng đột biến hoang dai

Đột biến ừỏ lại
UGX(Sis) ------ > AGX(Ser)

đột biến hoang dại

Đột biến 
XGX — »  XXX

(arg.Kiém) (Pro khống kiém)

Hoang dại Đột biến

Trở lại 
---- > XAX 

(His, kiém)

Hoang dại già 
(pseudo sauvage)
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II!. Độí biến áp chế;

{mutatioii suppresseurs) I
lỉl 1 Đỏt l)iẻn áp chê trong gen ị

- ĩhay dổí pha. thay đổi chiéu đảo ngược Ị

- XA 1 XAT XAT  XAT XAT XAT
(+) ị-)

V \/

trong củng rnột gen.
XAT XXA ĨAT XAT XAT XAT

> / > > >

- Thèm X vào trật tự đọc bộ ba mâ hóa Ị ' Mỏt gen mả hóa. ví dụ ÍARN-Tyr bí đôt biến trong đốí mẳ.

XAT thanh XXA tiếp đó ỉà TXA. Sư mất đi i

cùa X keo theo sự đọc cốt của XAT I

III 2 Đot biến ap chế ngoải gen ị

- Áp chê khỏng cảm thấy I - Mót sai lẩm trong con đường trao đổi chát bị áp ché bỏi

- Áp ché smh lí__________________ j mòt đột biến khác.____________________________ __________

Các bazơ nitơ của chuỗi nucleotide tồn tại dưới hai dạng t rùng  phức 
(tauioin(‘re): dạng  th ứ  n h ấ t  thường gặp là (lạng xêtôn. (lạng khác íl thấy là 
dạiiị^ rno]. Các d ạ n g  bazờ nit(ỉ kết đôi bô trỢ nhau  theo nguyên tác bỏ sung 
(A-T,(ỉ-X). Chính  thự(\  tiniin tồn tại tự  nhiên (lưỏi (lạiiK xôtỏii kếl đỏi bố 
sunị: với adenin .  Ngượr lại. khi timin (lưỏi (lạng ỏnol sẽ kêt (tỏi voi guanin 
theo S(ỉ (ìồ mô tá  ỏ  hình  V1II.3.

Timin dạng xêtô Adenin

Timln dạng ênol

Hình VIIL3. Hai khả nâng kết đôi của timin 

a- Timin dưới dạng xêtôn kết đỏi với adènin 

b- Tlmin dưới dạng ênoỉ kết đôi VỚI guanln
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T ừ sự  k ế t đôi sa i lầm  của t in in  d ạ n g  ènol đ ã  d ẫ n  đ ến  sa i lệoh t r o n g  
sao  chép  của  ADN kh i n h â n  đôi về sa u  này . cuối cù n g  cập  x itô z in -ị.u « fiin  
đ ã  th a v  th ê  cặp  n guyên  gôc a c len in -tiin in .

Mỗi m ột tro n g  bốn bazơ n itơ  đều  có th ể  tồn  tạ i  dưới h a i d ạ n g t r ù i ig  
phức: xêtôri và ênol. như vậy cũng có cơ chế tướng tự trên để dẫn clến sai 
lầm  k h i k ế t đôi. Hợp c h ấ t tư ơ n g  tự  bazd  (n h ư  1.5 b rô n iô u rax il tư«ng tự  
n h ư  tim in ) và các tác  n h â n  n itrơ  gây  ra  các độ t b iế n  chuyêi .dịch 
( tra n s i tio n ) .

3.4.2. Thay đổi ADN do thêm vào (insertion) hoặc bớt đi (deletion

Các hỢp c h ấ t n huộm  m àu  a c r id in  và đặc b iệ t là p ro íla v in  ti irò n g  
được th ự c  n g h iệm  n g h iên  cứu , c h ú n g  gây  ra  m ột loại đ ộ t b iến  đ ặ ‘ b iệ t ;  
cho th êm  vào hoặc loại bớ t đi m ột hoặc n h iều  cặp  bazơ  n itơ  trong  p h â n  
tử  ADN (h ìn h  V III .2). T hông  tin  di tru y ề n  được sao  s a n g  m ARN (A R N  
th ô n g  tin ) được đọc b ằn g  m ột chuỗ i các bộ ba  ( t r ip le ts )  đ ã  bị th a y  đcíi so 
với t r ậ t  tự  các bazđ tr ê n  ADN.

3.4.3. Thay đổi ADN do tia tử ngoại

Các ch ấ t phóng xạ, tia  u v . . .  là những  tác n h ân  gây đột b iến rấ t  n.-ạnh, 
m à thường th ì chúng ta  chưa hoàn  toàn  sáng  tỏ cd c h ế  tác  động của chúifr;.

T rong  trư ò n g  hỢp t ia  tử  ngoại, sự  h ấ p  th ụ  m ạ n h  n h ấ t  của  /D  N ỏ 
vù n g  260nm . ở  t ia  này  p h ầ n  lón vi k h u ẩ n  bị t iê u  d iệ t, n h ư n g  ciiiịg có 
m ột số  ít  độ t b iến  được sống  só t. Sự b iển  đổi hóa học d iễn  ra  tro ig  q u á  
trình chiếu xạ rất phức tạp gồm nhiều giai đoạn: hình thành C ỈC  nhị 
p h â n  (d im ere ) bazđ p y rim id in  nhờ inỏi liên  k ế t đồng  hóa t r ị  giva h a i 
bazđ  n itơ  liền  kề n h a u  (H ìn h  V III .4); th ủ y  p h â n  các gốc p y r im id ii ỏ vị 
t r í  mối liên  k ế t 4' - 5': sự  k h ử  a m in  của  x itôz in ; h ìn h  th à n h  các d ạ n g  
trù n g  phức... m à không  p h ả i mọi q u á  t r ìn h  đều  đ ã  được mô tả  sá ig ; tỏ. 
M ột số  tá c  n h â n  loại a lk y l có tá c  (iụng  r ấ t  m ạn h  n h ư ; C ác hợp c h ấ  nútư , 
sylfvn-e. o x it ê th y le n e , ê th y lê th a n e , và ê th y ln ie ta n  s u lfo n a t...
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T. . . . . A- 
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l iV
(254nni)
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A “ —►

L -0* • • • •
(photoreact i vat ion) 

Quang tái hoại
Dark reactivation 
Tái hoạt trong tôi

Hinh VHI.4. Sự biến đổi timin thành dimere titnin và sự quang ly dimere timin

Thực ra  các quá tr ìn h  đột biến tự  p h á t đều có những nguyên nhân  của nó, 
phần lớn cũng là do tác nhân gây đột biến nội bào sinh ra trong quá trình 
trao đổi chất trung gian (metabolisme intermediaire) như sinh ra các chất 
tiíơng tự purin. peroxit, axit nitrd. v.v... mà chúng ta không tách chiết ra 
đưỢc, các chất này cũng gây ra sự chuyển dịch (transition), chuyển đảo 
(transversion), thêm vào (insertion) ha\' loại bớt (délétion).

Cuối cùng, cần  n h ấ n  m ạnh  đến tầm  quan  trọng  của môi trường trong  việc 
hình thành các loại đột biến, chính môi trường sống đã làm xuất hiện các tác 
nhân đột biên, chính môi ti-ường kiếm tra sự tổng hỢp và hoạt động của các 
enzyme hồi biến.

3.5. Đột biến hình thái

Nhừng đột biến làm thay đối hình thái ỏ vi khuẩn như thay đổi tiên mao, 
tiênn mao. bào tử, thành tế bào, kích thưồc tê bào, v.v... đã CỈIÍỢC nghiên cứu.

Các tiêm  m ao và tiên  m ao có th ể  bị thay  đổi về kích thưóc. độ phồng và 
gỢn sóng hoặc là biến mất như thường gặp ỏ các chủng đột biến Listei*ia. Các 
chủng  có khả  n ăn g  h ìn h  th à n h  bào tử  đột biến không sinh  ctược bào tử. như  
Pas teu r đã mô tả  h iện  tượng đối vói loài Bac.anthracis.
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Sự biến đổi rõ rệt n h ấ t là sự biến đoi h ình ihiu khuán lạc vi k h u àn  klii 
nuôi cííy chúng trên mòi triídng (lặc. sự thay (!òi Iiày có tliô thấy đvíỢc i)ằng 
mắt thường, nhưng rõ nhất khi nhìn qua kính lúp hoạc kiiih liiểỉi vi VỚI hội 
giác nhỏ. sự thay  đôi này đưực mô tá  dưới (lạng khiián lạo s  (sniooth ~ nhan  
bóng), k huân  lạc R (Rough - xù xì. nhãn  nh(>o), khuân ìạc M (Mu<iuesox - 
nhày  ướt) và k h u ẩn  lạc l (in te rn ied ia ire  - trun tí ííiiin). K huân lạc s  hay  nhan  
bóng, có viểĩi tròn, (lều đặn: các k h u ẩn  lạc R <;ó clạiig hạt lôii nliôn. tạo  mép 
nhãn , có nêp gấp không đều đặn: các k h u ẩn  li.u; M có lììiih (lạng tròn Víii lớp 
m àng d ính có cấu trúc  là các polyholosid. còn k huân  lạo I là (lạng tru n g  giaiì 
giữa dạng  s  và (lạng R (H ình V III.5).

Ngưòi ta  chia th àn h  bôn loại k h u ẩn  ÌỊU' như trÍMi. nhưng những  Iighi('^n 
cứu tỉ niỉ <ỉã chứng ló rằng  có rá t  nhiều  những trạn g  thái tru n g  Ịíian tùy 
thuộc vào vi k huẩn  và điều k iện nuôi cây.♦ • %•

Sự thay đối từ  ciạng s  sang dạng R ỏ những trực khuân gi'am áni là df> inAt (ti 
lớp lipopolyholosicl. Điều này rấ t  quan trọng để nhận biết chúng, bởi vì chi nliữỉig 
chủng dạng s  mới có thể đem nghiên cứu về tính kháng nguyên của chúng. 
Chúng tạo ra loại huyền phù đồng nhất trong nước sinh ỉí. Trái lại CMC chủng 
dạng R lại kết. tụ  lự nhiên trong điều kiện tương tự. Sự thay (lối từ  khviẩri lạc 
dạng s  sang (lạng R củng tiíớng ứng biểu hiện sự thay đổi về khả náng gây líệnh 
của vi khuẩn. Nói chung thì các vi khuân  gây bệnh hình thành  các khuẩĩí lạc 
dạng s hay (lạng M. Các chủng hoang dại Salnioneìla. E.coỉi GEI.

Các k h u ẩn  lạc có thể  nhày nhớt (M). nhằn  bóng (S) tru n g  g ian (ỉ) và xù xì 
nh ăn  nheo (R). T rong tế  bào vi k h u ẩn  h ình  th àn h  nên các loại k h u ân  lạc. 
ngưòi ta  p h á i hiện thấy  có hay không có lớp m àng nhày (lớp C). nhiềii hay  ít 
lớp lipopolioside (lớp b) và lổị} lipoprotein  (lớp a).

M

c __c_

R

Tế bào vi khuẩn

\ / \/

ì ( )

Khuẩn lạc vi khuẩn

Hình VIII.5. Bốn loai khuẩn lac vi khuẩn chính
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Í\'IC clìủììí^^ K .Ị ì ì ì cu m o n ia c  lìMV Pnruniococc i i s  h ì n h  t h à i i h  các kl ìuniì  lạc 

(iạiií^  ̂ s  và clìíinií là n h ữ n ^  clìủniỊ ” Ay bệnh,  klìi nuôi  cấy lAu (l;n trôiì lììMÌ 

tri íờnỉỊ Iilìâtì tạo.  c h ú n g  sè l ì ình t h à n h  (lạn^^ 1\ VÍI m ấ t  (li khíi  ìMìììịi lĩày bệnlì  
MỘI ktn iiiMìi tuiyon Ị)liủ I^i(‘unì()Cí)C('iis cn lìiàiì^^ n l ìày  (\i\nịỊ s  vào ìì\ỉ\ì]ịĩ ìmnịỵ 

(‘hu-')l (la làiiì (*li() cl iuộl  nhiôiìi  và chêt  s a u  -ÍS ^io. ti’()iìi4 klìi nỏii tiêĩii

hi iyốr.  p hù  Pnounì()Cí)(X‘iỉs khôìiíỊ lììnlì t l iànl i  màn.^ n h à y  k h uà i i  lạc (ì‘cU\íí !v 

tlìì vỏ  lini đỏi vỏi chuộ l  .

Tvoiig t r ư ờ n g  IìỢị) Pn(Hiiìì()C()(‘Cus. sự (lột hiỏìì làiiì nial  của  tê l)à(> ciìc 

t h à n l i  Ịiháiì í ì iàng ĩ ihày híìiii: cáclì  l àm l)ât hoạt  inột loại (Mizyni(' câĩì íỉìiỏt 
t roncr  cluiồi s i n h  t ỏ n ^  họ’Ị) Ị)()lysa('(‘har i ( l ( ‘. (lo (ìó dẫi i  (lốii sự i l iay (!ỎI h ì nh  

t l ì á ] : H ì n h  t l ì à ì i h  k h u a i ì  l ạ r  ( lạni ĩ  ỉv v à  ỉììíYt (li t í i ì l ì  g â y  (ìộc.

3.6. Đột biên dinh dưdng

I.()ại đột h iến  n à y  làiiì x u ấ t  hk}n h ay  nìâì  (li n h u  c á u  inộl hay  vài  loại cliất 

( l inh  iliiỏng. h a y  i h u  n h ậ n  (ỉuộc hoặc  làỉiì Iiìất (ti một  đạc  (lieiii sinlì  h(')a ( 1 ÔÌ1 
moì ì n ộ t  loại (tiiòng. Ị j h á i ì  ịỊÌ<\\ lììộl loại axi l  aiììiiì. v.v...).

Hình VIII.6. Các khuẩn lạc E.coli của chủng hoang dại. nguyên dưỡng (a) cỏ kích thước 
tinh thường, Irong khi các đột biến khuyết dưỡng (b) cỏ kich Ihước rát nhỏ, khi nuôi cáy

vi khuẩn trên mỏi trương tổi thiểu.

C\c  c h ủ n ^  k h u y ô t  (lư(ln<ĩ íaux()troỊ)h(*s) là Iiìột n h ó m  (tiíọc ì ì . í»hiên cíiii k ĩ  

nl iní t .  X i n  n l ì á c  l ạ i  l à  c á ( ‘ cỉ iún<4 k l ì u y ỏ t  ( ỉ uonỊ í  có  ì i h i i  CÍ ÌU  (lỏi  \ ' o \  lììột l ìoẠc 

nhi(ểi niìAii tô s inh  ti'ifớníí. lìià bô' mọ c h ủ n u  là các* c h ủ n g  n^uyôì i  (ìùdnự, kliỏìì^ự
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hể đòi hỏi. C húng ta  nêu một ví dụ trưòng hỢp chủng E.coli (protrophe.s) hoang 
dại có thể nuôi trên  môi trưdng  tổng hợp tối th iển , trong  khi đột biến V‘ủa nó 
lại đòi hỏi Leucine và chỉ có thể  p h á t tr iể n  được trên  môi trường  co chứa 
Leucine (H ình V III.6).

3.7. Đột biến kháng lại với các tác nhân diệt khuẩn

Một số  tác n h ân  gây đột biến và cơ chế  h iện  b iế t tóm tắ t  vào bảng V II1.] 

Bắng VIII.1. Cắc tác nhăn gây đột biến và phương thúc tác động của chúng

Tác nhân đột biến Ị cấu trúc Phương thức tác động

5-Bromouracil (BU)

1
0 ^

A » '

1
H

Thay thế timin bằng cập đỏi 
với guanin

Ị
Ị 2- Aminopurin (AP) N iĩ^ \  

h,n '

Thay thê adenin bằng cặp đồi 
với xitozln Ị

Ị
1 Axitnitrơ1ị

HN02 Khửamin

! Hiđroxilaminiị NHjOH Hiđroxil hóa xltozin

Ethyimetansulphonat CHịSOaCHaCHa Alkyl hóa các purin. chuyển đổi

N-methyl-N-nitro-N- 
nitroso-guanin (NMG)

H1
N

0 = N - N - c  - N -NO,1 J
CH3 H

Tổng hợp methyỉguanin 
trong qùa trình nhàn đôi ADN, 
chuyển đổi và tăng nhanh 
đột biến.

••

Acridin da cam

CH,

Gây các đột biến cơ sở đo 
thêm vào hay bớt đi

Tia tử ngoại (UV) 254nm Dimere timin. kết đôi sai

TiaX 5nm Làm gảy đoạn các mạch đơn 
và mạch kép của ADN

N hững ví dụ  điển h ình  vể đột biến kháng  h-ỊÌ các tác  nhân  d iệ t k h u ẩ n  là 
các đột biến k h án g  ch ấ t k h án g  sinh. M ột số  đột biến và phươnơ pháp  phâiì 
iập các chủng này (tưỢc giới th iệu  trong b?ínơ V III.2 .
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Báng V7//.2. Một sô chủng đột bỉến và phương pháp phán iập chủng

Dạng đột bỉến

I/ Đột biấn đôi kháng: Khảng lại chất ức chế, 
chất kháig sinh, độc tố và phage

II/ Đột biẩn khuyết dưỡng: Không tổng hợp được 
một số \itamin, axit amin, axit nucíeic hoặc tác 
nhân sim  trưởng khác

III/ Đỏt Diên khổng sử dụng được một loại cơ 
chất: Thếu hệ enzym e phân glảl thiếu nguón 
cacbon năng lượng

IV/ Các :hủng đột biến phụ thuộc nhiệt độ; Tác 
dụng nhièt đốỉ với sự  hình thành hoậc kiến tạo các 
protein b thay đổi theo con đường hoặc bền vững 
với nhiệt độ cao {đột biến bền nhiệt) hoặc rất mẫn 
cảm với nhiệt độ (đột biến mẫn cảm)

V/ Đột bên điều chỉnh:

Làm thay đổi tổc độ tổng hợp một ỉioặc nhiểu 
enzym etham  gia trao đổi chất

Phương pháp tăng cưởng và tuyển chọn

Cấy huyền phù 10^ tế  bào trên môỉ trường chứa 
chất ức chẽ. Chủng đột biến không mẫn cảm 
hoặc vỏ hại đối với chất ức chế sẽ  sống sót và 
phát triển thành khuẩn ỉạc.

Sử đụng phương pháp tuyển chọn penicilỉỉn để 
loại trừ tế bào hoang dại. cấy các tể bào sống 
sót trên môi trường chứa một chút ít hợp chất 
trao đổi mà các đột biến khuyết dưỡng không 
tổng hợp được. Các chủng đột biến phát triển 
thảnh vi khuẩn lạc. Chúng không thể phát triển 
khi thiếu chất trao đổi này.

Dùng phương pháp tàng cuỡng bằng tuyển chọn 
qua tác nhân penicillln. Dùng kĩ thuật tuyển chọn 
trực tiếp, sử dụng môi taiởng dinh dưỡng chứa chất 
chỉ thị (như xanh methylen, đỏ trung tính, tím kết 
tinh,...) mà ở trên đó các axit do đột biến tiết ra sẽ 
làm thay đổi màu. Kĩ thuật tuyển chọn gián tiếp 
bằng nhận biết các vi khuẩn lạc.

Nuôi cấy tăng cường các chủng đột biến ỏ nhiệt 
độ mà các đột biến sinh trudng tốt hơn các 
chủng hoang dại. Có thể sử  đụng phương pháp 
làm giàu thể đột biến bằng penicillin.

Có thể nuôi cấy liên tục với cơ chất là tác nhàn giới 
hạn sự sinh taiởng, thay đổi tốc độ sinh tniởng trên 
hai oơ chất cùng toại, cho sinh truởng trên môi 
tatòng có chất chống trao đổi - chất ứic chế sự  sinh 
tatòng của các chủng hoang đại.

Mí t kháng  sinh có hoạt tính  (tôi V(3i các vi khuẩn  nếu như  nó có thể  xám 
n h ập  (tược vào tế  bào vi khuẩn , đến ctược cíiểm tiếp  n h ận  đặc trư ng  của sự 
hoạt d)ng, và tấ t  nhiên nó không bị biến ch ấ t trên  con đường xâm nhập  của 
k h án g  sinh  này. Điều đó cùng có nghĩa  là xuấl hiện sự đôi kháng  có th ể  diễn 
ra  cỉo lini th ay  đổi các yếu tố: M àng tế  bào ch ấ t trỏ  nên m àng chắn  không cho 
chất cl qua, chất thuốc bị mất dần hoạt tính, đặc biệt là khi tế  bào cảm ứng 
tổng hỢp nên m ột loại enzvm e inổi có khả nãng phân  giải hay làm  b ấ t hoạt 
tác n h ìn  k h áng  khuẩn.  Chính cơ chế  thứ  hai này thưòng hay diễn ra. các vi 
khuẩn có thể tiết ra penicillinaza, một loại oìYiyme làm bâ"t hoạt penicillin, 
hay xậ)halosporinaza đối với xêphalosporino. rác en7,yme adenyỉaphosplìoryhiZM 
hay a>etylaza đế phân hủy các arninosKỈ. v.v...
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4. Sự TÁI TỔ HỢP DI TRUYỀN VÀ sự TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG ỏ 
VI SINH VẬT

4.1. Một số khái niệm

ỏ  các tế  bào nhân  thực, sự iruyền  thôiig tin  di truyốn  là liiệti luọnK (tã 
được nghiên cứu tương (lôi kĩ. nó (liễn ra trong  (juá tr ìn h  sinh  sán  hùu lính. 
Từ hai tê bào giới tính  đơn bội (giao tử) có th ê  hỢp n h ấ t th à n h  tè l)à(> lườníi: 
bội được gọi là hỢp tử. T rái lại ỏ vi khuân , lè bào s in h  sán  bang cách phân 
đôi. hiện tượiig hìiih  th àn h  "hỢp tử" rấ t hiếm  khi Xỉĩy ra . trong  (Ịuã tr ìn h  đó 
một phần hoẠc gần như  toàn bộ biìii sao ADN của vi k h u â n  A sẽ (tuọc ctuỉycn 
sang  vi khuẩn  B. Hộ gon của vi khuẩn  Iiliận B ctược gọi là hộ nội 
(endogenote). trong  khi m ột phần  của gen vi k h u á n  cho đưỢc gọi là ‘>(‘11 ngoại 
(exogeỉiote). Bản ch ấ t và kích thưóc của gen ngoại râ”t khác nha\i tùy theo 
từng loại vi khuẩn và tùy trường hỢp, phương thức mà nó xâm nhập:

- Trong trường hỢp biên nạp  (T ransíb rm ation), m ột đoạn vật chíít củ;i thổ 
nhiễm  sắc vi k h u ẩn  cho (ìượo chiết ra  ỏ dạng  vô bào. sẽ xâiìi Iihập vào vi 
k huẩn  nhận, sau  đó gia nhập  vào th ể  nhiễm  sác cúa vi khuắii nhận  và hình 
th àn h  quá tr ìn h  tá i tố hợp (đoạn ADN của vi k h u ẩ n  cho thường lìi mạch (ìdu).

- T rong trường hỢp tả i nạp  (T ransduction), đoạn  v ậ t c h ấ t của ihế nhiồin 
sắc cúa tế bào cho (thường là chuỗi kép) được chuyển vào vi khuân nhận nhò 
phage - mộl tác nhân  tru n g  gian.

- Trong trường hỢp tiếp  hỢp (Coniugaison). p h ần  gon ngoại của C<J th ĩ' cho 
có th ể  là p lasin id  hay  đoạn th ể  nhiễm  sắc được chuyển  vào tê bào nhạn  qua 
cầii tiếp hợp giữa hai tê  bào.

Cho dù quá trình  chuyển vật chất di truyền nhií th ế  nào, thì g(ín ngoại điíck- 
chuyển vào tố  bào lìhận. và từ  đó các sự kiộiì (liẽn ra  có thổ r ấ t  khiU' nhaii;

a)- Không có sự tái tố hợp của gen ngoại trong tê bào nhận, đó là tníờng hợp 
gen ngoại là một ị)lasmid đvíỢc Iihán lên một cách độc lập troiìg tế l)àti nhộn 
(tníòng hỢp tiếp hỢp giữa tế  bào và F'). hay  là tn íờ ng  hự|) gen nịíoại là một 
đoạn thê nhiễm sắc hay plasniki. được nhân lên độc lập. tạo ra một (lòng tê bào 
liỉững bội một Ị)hần ctó ìà tníòng hỢp qu.an sát thấv trong quá trình tiÔỊ) hợp hoặc 
tíii nạp. khi inà phago tải nạp ctược đồng hóa như một plasmid.

- Gen ngoại, p lasm id  hoặc thê nhiễm  sắc không  được n h ân  lên, do đó 
những gon ngoại này chỉ tồn tại trong các hợp tử từng phần và có ti lệ thira 
dần trong quầii thê tế bào nhân lên chỉ một vài tế bào (thậm chí một tế bào)
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tríMi  ̂ <ỊUần thể tại thời điểm nhát (tịnh, trỏ thành hợp tú từng phần, đó là 
irưoniỉ liự|» tải nạp đình trộ (transduetioii abortive).

( !(‘I1 ĩigoại có thê bị phân giái do enzyme của tế bào nhận, đố là trường 
liợi> '4Ì<*i hạn  của cơ th ể  chủ.

i))- ( ’ó sự tá i tố hỢp nhò sự ghép đôi và xâm  n h ập  của gen ngoại vào gen 
nội !}n‘ nhiễm  sắc. Đ ại th ê  người ta cho rằn g  quá tr ìn h  tái tô hỢp đưọc thực 
h iện sau khi bẻ gẫy. trao  đối chéo các chuỗi ADN. Có thể  phân  b iệ t 4 kiểu 
cn /yn io  ih am  gia vào quá  tr ìn h  tá i tổ  hỢp:

Kiìdoiiucleaza. enzynie cắt.
Kxomicleaza đồng hóa các mạch đơn của chuỗi xoắn kép và loại bỏ các 

ph<ầi» thừa.
- l ’()lym eraza thự c h iện  tá i tổng hỢp các đoạn th iếu .

- Liịíaxa đảm  bảo việc h àn  gắn  các đoạn hoặc các m ạch đơn của chuỗi 
xoán kép.

('ó  r ấ t  n h iều  e n d o n u c leaza  giới h ạn  tro n g  th ế  giới vi k h u ẩn , nó điídc 
ghi hằiìị' chữ  đ ầ u  tê n  g iống vi k h u ẩ n , sau  đó tê n  loài, rồi con số  hoặc chữ 
ch ì lín h  ch â t.

Ví (iụ: ECo RI, đó là E.coli, chủng  RY 13 m ang plasm id  RTFI.

4.2. Sự chuyển thông tin di truyền từADN sang protein

Nói chung, q u á  tr ìn h  chuyển thông tin  di tru y ền  từ  ADN sang  protein  
cũn ị' thực h iện  theo  sd đồ chung:

Dịch mã (giãi mã)
Nhân đôi ADN (translation) o, , •
sửa chữa 1  --------------------------- >  mARN ....------------------------>  Proíein

tái tổ hợpy  Phiên mã (sao mã) (
^  (transcription) rARN

tARM

Trong các tế  bào vi k h u ẩn , quá tr ìn h  này  đơn g iản hđn so vói các tế  bào 
n h ân  thực và vi s in h  v ậ t cổ. ở  Eucaryote và A rchaea vùng niã hóa của ADN 
(gọi là exon) được tách  khỏi vùng  không m ã hóa thông  tin  (gọi là in tron). Các 
đoạn niicleotit không  m ả hóa thông  tin  này  cần  được loại bỏ nhò phản  ứng cắt 
và gắn nối hai đ ầu  của các gen để h ình  th à n h  mARN (h ình  V III.6).

locssHvsv-i;
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Eucaryote, Archaea

phiên mâ 

ARN.

[ v i c ĩ o  r.a

/  ADN------
IÌ|AF>N ---

ị phỉẻn mâ 

ị  địch mà J
I. í ^  í í  H l í "  '1 * . '( M t. !• ■( u;)()(>(':

mARN 1̂ 7ĩ777/y//.1 
ị  dịch mâ

0000000000 P'3l<

Hình VIII.6. Sơ đồ so sânh quá trinh chuyển thông tin di truyền từ ADN sang protein ở Eucaryote, 

Archaea (a) và ở vi khuẩn (b). ARN, còn gọi ià ARN sơ cấp

Q uá tr ìn h  sinh  tổng hợp pro tein  xảy ra  tạ i các poỉysome. niARN là 
"khuôn đúc" trực tiếp th am  gia vào sự tạo  th à n h  protein . ỏ giai (toạii này còn 
có sự  th am  gia của rARN. tARN (ARN vận chuyên ax it ainiii). ATP. enzyiní‘.

Các ADN sao các m ã thông  tin  của m ình cho inARN theo cơ chế  tưđng tự  
như  khi n h ân  đôi, phân  tử  mARN cùng giống như  một m ạch của ADN. chi 
khác là ỏ đây tim in  được th ay  bằng  u rax in . đưòng ở đáy là riboìíe. H ầu h ế t 
mARN được phiên m ã từ  m ột m ạch (+) của ADN, còn mạch kia có lõ là đê 
ch ỉnh  những  sai sót kh i phiên  mã.

Q uá trình  chuyển thông tin  từ  ADN sang protein như  ỏ trên  là đúng vđi hầu 
hế t các loại cơ thể: Eucaiyote, Procaryote và phần lớn Acaiyote. Tuy nhiên ở một 
số  dạng  sống vô bào Acar>’ote, như  nhiều loại retrovirus ctã có quá trình  phiêii mã 
ngược, vì ỏ trong dạng sống này bên cạnh ARN m ang mã thông tin  gổc, còn có 
enzym e phiên m ã ngược để thực hiện (xem thêm  chương Virus).

ARN -à\DN >Protein.

N gày nay, khoa học đã b iế t điíđc 3 cách chuyển thông tin  di truyềti từ  tế  
bào cho sang  tế  bào nhận : B iến nạp  (T ransform ation). tá i nạp  (Transdviction) 
và tiếp  hợp (Conjugaison).
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Hiôn nạp (Transforination) chỉ những biêĩi đôi tính trạng của VI khuẩn 
n h ạn  (iitói atih hướng của ADN ngoại lai xáin Iihập vào vi k h u ẩn  này. ADN 
ngoại lai (íược lách ch iết từ  vi k h u ân  cho. Hiện tượng biến nạp  được nhà vi 
k h u ân  học ('iriffith p h á t hiện vào năm  1928. và chỉ được b iết rõ nhò những 
thự c nỊĩhiệm của Avery. Mac Leod và Mao ( 'a r th y . Đây là một trong  số  ít 
những thành tựii đầu tiên tìm hiểu bản chất cú chê của sự truyền đạt tííih (li 
truyén . Hiện tưựng biến nạp  ờ vi k h u ẩn  đã trrí th à n h  một trong  nhữ ng  dẫn  
chứng chủ vếu chứng m inh vai trò  của ADN là ch ấ t m ang thông  tin  di truyền .

(iriffith  đã tiêm  cho chiiột một liều vi k h u ẩn  Dỉplococcus pneumoniae 
dạng  s  (có m àng nhày, gây bệnh viêm phối nặng). làm  cho chuột chết, Nếu vi 
k h u ẩn  này sau khi xử lí bằng n h iệ t thì không có khả n àn g  gây bệnh cho 
chiiộl. Tiêm vi k h u ân  dạng R (không có m àng nhàv) không gây độc đối với 
chuột. X hưng điều lí th ú  xảy ra  khi ông tiêm  cho chuột m ột hỗn hợp các vi 
k h u ẩn  dạng R (không m àng nhày) với vi k h u ẩn  dạng  s  (có m àng nhày), 
như ng  đã xử lí hang nh iệt, th ì thấy  chuột vẫn bị chết. Từ m áu chuột chế t ông 
đả phân  lập cíược Dỉplococcus pneumoniae dạng s  đ iển h ình . Điều đó có nghĩa 
là các vi k huẩn  dạng  s  bị chết vì n h iệ t đã truyền  khả năng  tạo  vỏ nhày  cho 
các t ế  bào dạng  R và làm  cho nó trở th àn h  tế  bào dạng  s và tín h  ch ấ t này 
đưỢc truyền  cho các th ê  hệ con cháu  của tê bào dạng  s mổi. H iện tượng biên 
nạp  (lược sđ đồ hoá trong  h ình  V III.7.

4.2.1. Biến nạp

Ị s, sốnọ

O C D

ỉ S.Clĩết

o C d

Hình VIII.7. Sơ đổ thi nghiệm của GriíTith
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Tuy nhiên  G riffith  đã sai lầm  khi cho rằn g  h iện  tuọng l)iòn nạp  là (io tác 
động của cơ ch ấ t polyholosidic m àng nhày. m ãi đến nãiii 194 1 nlnì t'ó ihực 
nghiệm  của Avery và các cộng sự. đã chứng m inh bầrig ihực iighiÌMii tro  ig in 
vitro , tác n h ân  của quá tr ìn h  biến nạp  ch ính  là axit iiucloic (ADX đà chiết 
dưới dạng  dung  dịch). C hính  ADN của Diplococcus pneumonia (ií.uìỊí s  ,tã bị 
xử lí bằng  n h iệ t đã tru y ền  tín h  trạn g  h ình  th àn h  m àng nhày. khi xâm nhập 
vào tê  bào dạng  R và làm  cho vi k huẩn  này trở nên  có m àng nhày và gây fỉộc.

N hũng nghiên  cứu về sau  này đã chứng m inh  quá tr ìn h  biên nạp phụ 
thuộc vào hai yếu tố:

- Chủng vi khuẩn  và khả năng trở thành  vi khuẩn  nhận (tế bào khá biên)-

- Đ oạn ADN biên  nạp  và nhữ ng  tín h  c h ấ t 'c ủ a  nó (ADN biến nạp). Hiện 
nay , đã b iế t được r ấ t  nh iều  loại vi s inh  vậ t có k h ả  n ăn g  tiếp  lìhận  t hỏng tin  
di tru y ề n  qua ADN d u n g  dịch như  n h iều  loài thuộc H aem ophilus, 
N e isse ria , S treptococcus, B acillus... Ngưòi ta  gọi đó là những tê  bào k h a  
b iến  (B acteries com peten tes). K hả năng  b iến n ạp  x u ấ t h iện tronịí khoảng  
1 5 - 3 0  p h ú t, ỏ cuối pha  s in h  trưởng cấp số. dường như  nó phụ  thiiộo vào 
sả n  phẩm  của m ột loại cơ c h ấ t m à ngưòi ta  gọi là tác nhân  biến nạp, lác 
n h â n  này đã được ch iế t ra  từ  Diplococcus pneumoniae, nó là một loại ị>rt)toin 
bển n h iệ t vói khối lượng p h ân  tử  th ấp  (khoảng  10.000 daltons). nó làm cho 
t ế  bào trỏ  th à n h  tê  bào k h ả  biến. Người ta  có th ê  xử lí tế  bào bằng  CaCi.j 
làm  cho m àng  tế  bào dễ cho ADN đi qua hơn th ì b iến  nạp  tăng  lên.

K hả năng  biến nạp  chỉ có ở những vi k h u ẩn  có th ể  cho chui q\ia những 
p h ân  tử  ADN của tế  bào cho có khối lượng phần  tử  khoảng 5 X 10 ’̂ claltons. 
mỗi đoạn ADN biến nạp  n h ư  vậy chiếm  khoảng  1/300 hệ gen của tế  bào vi 
k h u ẩn , bằng  nguyên tử  đ án h  dấu , người ta  th ấv  ở H aem ophilus có khó nâng  
tiếp  n h ậ n  khoảng 10 đoạn ADN biến nạp, như  vậv nồng độ 0.1 microịỊrarn clio 
I tn l huyển  phù  tê  bào n h ậ n  ( 1 0 đến 10 ' trong  Im l) là nồng độ đủ dê hiện 
tượng biến nạp  xảy ra , ADN biến nạp  phải là đoạn ax it nucleic ha i mạch. Từ 
đó k h iến  ngưòi ta  nghĩ rằ n g  trê n  bề m ặt tế  bào n h ận  có các thụ  thô  (receptor) 
tiếp  n h ậ n  chọn lọc các đoạn ADN nguyên vẹn của cùng một loại, có khôi lượng 
p h ân  tử  tương ứng.

M ặc dù xâm  n h ập  vào tế  bào nhận  có thể  là b ấ t kì đoạn ADN hiên nạp, 
n h ư n g  sự  tá i tổ  hỢp chỉ xảy ra  trong trưòng  hợp khi ADN biến nạp  lấy từ  
những chủng vi sinh vật gần gũi với tế bào (người ta cho rằng chỉ số s  VI; trong 
p h â n  loại số  và p h ân  loại chủng  loại p h á t sinh  phả i từ  0,70 trổ  lòn).
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Sau khi đi qua m àng tế  bào nh.ận, ADN có m ột thời kì hn. tiếp đó là sự 
gỉíĩi ADN của tê bào cho vào hệ gen của tế  bào nhận , rấ t  có thể  ADN biến nạp 
kèt. (!ôi với ADN của lê bào nhận  tại đoạn tương đồtig, sau  đó có sự rứ t đứt và 
lra<i (ìôi các đoạn tiM ng đồng này. bằng cách đó ADN biên nạp gia n h ập  hệ 
gen fủ a  vi k h u ẩn  nhận .

Có thê ch ia  quá tr ìn h  biến nạp th àn h  5 giai đoạn:

-V ô  đ ịnh  ADN lên tê bào nhận , ỏ đây tê bào n h ận  cần có những vị tr í  
(sites) 4ể hấp  phụ ADN.

- Sự xâm  nhập  của ADN biên nạp  vào tê bào khả biến, bằng nguvên tử  
đánh  dấu  p'’" chứng m inh sự đi qua tê bào của ADN biến nạp.

- Sự liên kế t của ADN biến nạp  với đoạn tương đồng của th ể  nhiễm  sắc 
của tê bào n h ận . Sau  kh i chui qua m àng tê bào k h ả  biến, ADN biến nạp  chịu 
tác động của các enzym e giói hạn, biến đôi và sửa chữa. Nếu nó không n h an h  
chóng tìm  th ấy  đoạn tương đồng trên  th ể  nhiễm  sắc, th ì nó sẽ bị phân  cắt.

- Sự đồng hóa phân  tử ADN ngoại sinh  biến nạp  vào ADN nội sinh  nhò 
tá i tỏ’ hợp, ở đây  phải có sự tương đồng giữa các đoạn ADN nội sinh  và ADN 
ngoại sinh.

- Sự n h ân  lên của th ể  nhiễm  sắc đã đưực đồng hóa.

T rong  q u ần  thế  vi sinh  vật chi có một sô nhỏ tê bào, đó là những tê  bào 
khà biến, mới chịu tác  động của ADN biến nạp. Việc h ình  th àn h  các tê  bào 
khà biên phụ  thuộc vào giống vi sinh  vật, loại ADN biến nạp  và thời kì sinh  
triffíng của tê  bào nh ận . Một trướng hợp khá  đặc biệt, khi nhiễm  tê bào vi 
k h u ân  m ột ioại ax it nucleic lấy từ  bacteriophage, làm  cho tê bào n h ận  có tín h  
trạnt^ của vi k h u ân  đã bị nhiễm  phage, loại biến nạp  này gọi là nhiễm  n ạp  
(Traỉisfeotion).

Hiộn tiíỢng biến nạp  đã chứng m inh tính  di truyền  đặc trư n g  của ADN. 
nó còn có ý ngh ĩa  to lớn về thực tiễn  có thế  thực h iện  sự biến đổi đ ịnh  hướng 
tính  (ii tru y ền , nh iều  tíhà y học cho nguyên n h ân  của bệnh ung thư  do v irus 
là do hiện tượng biến nạp.

4.2.2. Tiếp hợp

L ed erb erg  và T a tu m  (1946) đã p h á t hiện sự tá i tổ hợp bằng  tiếp  hỢp giữa 
hai vi k h u ẩn  tiếp xúc trực tiếp (hình V III.8)
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ề

Hinh VIII.8. Ành chụp TEM hai tê’ bào E.coli tiếp hợp nhở lỏng giới tính. Tè bào F* ỏ bèn phải 

được phủ bởi nhiéu nhung mao và một lông giối tính nối với tế bào F

(Prescoll  và c ộng  sự, 1995)

Hiện tượng tiếp hợp giữa hai vi khuẩn  là một phá t  hiện (tặc sắc trong lịch 
sử Vi sinh học. nó không |)hải là kết (Ịua của sự quan sál may rủi. mà Iigvíợc 
lại điíỢc giíí thiết qua nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc, khoa học. 
Lederberg và T a tum  lây hai chủng khuyết  (lưỡng bố’ trỢ (tôi vỏi nhiều (lặo 
(liểm (polyauxotrophes), xuâ't phát từ chủng tự dưõnịị E.coli Kl2 có khả nanịĩ 
tổng hỢp treonin, leucin, thiamin (vitamin Bl), phenylalanin và biotin, ôn^ kí 
hiệu T r e \  L o u \  B / ,  Phe" và Bio^

Hai chủng E.coli khuyết'dưỡng có các đặc điểm bô trỢ sau:

Chủng A: Tre* Lon* B /  ĩ^he" Bio'

( 'hủng  B: Tro“ L e i r  B|“ Phe* Bio*

Các ông cấy lo ” vi k h u ẩ n  A hoặc 10'' vi khuẩn  ỉỉ Irêii môi Iriíòng tối thiển 
khôiig chứa bất cứ một trong năni nhân lô" sinh trường cầii ihiôl (lã nêu trên, 
sau thời gian nuôi ủ trong tủ ấm. không ihấy xuất hiện bất cứ một kliuấn lạr 
nào. Kết quả này là tíìft nhiên,  vì những vi k»huâii A cần phenyla lan in  và 
biolin đế sinh trưởng, nên không mọc trên inôi trường lống hỢp không chứa 
hai nhân tố sinh trưỏiig trên, còn (lô'i với các vi khuân B cũng vậy, chúng (lòi 
hỏi treonin. leucin và v i tam in  B, (ĩê phát triển.
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B-" c- D‘ M ò i trưnng  

d u  chót

Cac tế bằo  đươc ly tânv í ưa

A ' B ‘ c r  D

MÒI trưòng 

tõng hơp tũt thiếu

Hình VIII.9. Sơ đổ thí nghiệm tái tổ hợp giữa hal chủng đột biến khuyết dưỡng E.coỊị bổ trợ nhau
thông qua tiếp họp.

N hiíng ngược lại, khi các ông cấy dàn một hỗn hdp lO'̂  các chủng A và B 
trê n  môi trường tống hỢp tôi th iểu, th ì xuất h iện  một sô ít k huẩn  lạc. các 
k h u ẩn  lạc này  là nhữ ng  chủng có khả năng  tổng hỢp cả 5 loại nhân  tố  sinh  
trương Tre^. Leu*, B / ,  Phe^ và Bio*, giống như  các chủng  hoang dại tự  dưõng, 
đó là các chủng  E.coli tá i tồ’ hỢp. các tế  bào tá i tổ  hỢp từ  hỗn hđp huyền phù 
hai chủng A và B x u ấ t h iện  với tần  8ố  10^’ đối vói 1 tín h  trạng . Để dễ hiếu, sơ 
đồ th í nghiệm  được làm  vổi 4 nhân  tố  và nêu trong  h ình  V III.9.

v ề  sau  này , người ta  đã chứng m inh rằn g  sự tiếp  xúc trực tiếp  giữa hai 
tế  bào là đ iểu  k iện  cần  để có sự tiếp  hỢp, nếu cấy h a i chủng  riêng  b iệt vào 
h a i nửa ống h ìn h  chữ u ,  ỏ giữa có m àng ngăn  không  cho các tế  bào chui 
qua. nhưng cho các p h ân  tử  lớn như  ADN (ti qua, th ì vẫn  không thấy  xuất 
hiệii cáe tê bào nguyên  dưỡng h ' B* V/ D*. Dế x u ấ t h iện  một tê bào đột biến 
vỏì một tín h  trạ n g  cần  có trong  dịch huyền ị)hù lO** tê  bào (ít nhâ”t). như  vậy 
đc x u à t h iện  đột b iên  với 2 tín h  trạ n g  là 10 '" và ba tín h  trạ n g  10"̂ . v.v...

Nảni 1952. H ayes chứng minh ràng  các chủng  A và B được Lederberg sử 
d iu ig  không có cùng  m ột khã nănịí sinh trướng và tru y ền  thông di truyền , 
hay là trong  tế  bào E.coỉi cho cỏ yêii tô giói tính  được kí h iệu là F* (K ertility -
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tín h  hữu thụ), còn tế  bào không có yếu tố  giỏi tính  (F ) chi cỏ the iàm !('■ l)ào 
nhận . Nếu la i với F  th ì có ohủng tá i tổ  hỢp với tần  số khoáng 10 uèii lai 
F" với F" th ì hoàn  toàn  không có sự tá i tố’ hỢp. còn Iiếu l;ti F' V('ỉi F* thì C(t thê  
tạo  ra  chủng  tá i tố’ hỢp nhưng với tầ n  số  rấ t  thấp . Ngày nay người ta tlà biết 
k h á  rõ bảii c h ấ t của nhân  tố  F trong  E.coli K l2 là cấu trúc  AON vònịí có độ 
dài khoảng  2% chiều dài của th ể  nhiễm  sắc vi khuẩn , nó gồm khoảnịí 1 0 ' cặp 
bazơ nitớ. Yếu tố  F  này là đdn vị có khả  năng  n h ân  lén độc lập. có th ê  có 3 
hoặc 4 bản  sao  trong  tế  bào vi k h u ẩn  đang  ở pha sinh  trưởng cấp số.

Bên cạnh  các chủng  F* có khả  n ăn g  tá i tổ  hỢp vói tầ n  số  th ấp , còn co các 
chủng  cho tầ n  số  tá i tổ  hỢp r ấ t  cao (khoảng  10 ", 1 0 ’). những  ch ủ n g  này 
được gọi là n h ữ n g  chủng  H fr (H igh P requency  of recom biiiation - tầ n  số  tá i 
tổ  hỢp cao), ở  n h ữ n g  chủng  H fr n h â n  tố  F  không  cư trú  độc lập  ở ngoài hệ 
gen vi k h u ẩ n  m à gia n h ập  vào th ể  nh iễm  sác của vi khuẩn . Điều đán ịĩ lưu ý 
là H fr không  tru y ề n  hoặc ít  kh i tru y ề n  yếu tố  tự  do cho tế  bào n h ận .

Ngưòi ta  cho rằn g  sự có m ặt của yếu tố  giới tín h  F đã xác đ ịnh  sự  h ình  
th à n h  ỏ tế  bào vi k h u ẩn  yếu tố  tiếp  n h ận  trê n  bề m ặt tế  bào này m à được gọi 
là k h án g  nguyên F  có bản  c h ấ t là polysaccharicle. hỢp chất này  có vai trò  
quan  trọng  trong  việc k ế t đôi và h ình  th à n h  cầu tiếp hợp, nó th am  gia vào 
việc h ình  th à n h  lông giói tín h  (Pili sexuels) ch ính  lông giới tín h  vđi cấu tạo  
ống rỗng đã là cầu  nôì giữa ha i vi k h u ẩn  tiếp  hỢp. mà tế  bào "đực" tuồìì ADN 
qua  cầu  này  san g  tế  bào "cái".

Vi k h u ẩn  n h ận  (F") không có yếu tố  giói tính  do kết quả tiếp hợp với tê bào 
cho (F*) m à có th ể  thu  được yếu tố  F để trở  th àn h  tế  bào có yếu tố  giói tín h  (F^). 
T ế  bào chứa yếu tố  F  nằm  độc lập trong tế  bào chất, nếu xử lí bằng  thuốc 
lìhuộm acridin thì yếu tố F có thể bị loại trừ, ở một §ố ít tế bào nhờ kết quả của 
việc gắn yếu tô' F  vào thể  nhiễm  sắc của vi khuân, mà tế  bào đã b iến th àn h  
tê bào Hfr. Yếu tô" F có thế gắn vào b ấ t kì điểm nào của thế nhiễm  sắc, chỗ gắn 
yếu tố  F  quy đ ịnh  điểm và "lực khởi đầu" của th ể  nhiễm sắc và hướng vận 
chuyển của th ể  nhiễm  sắc này cho tế  bào nhận.

Bằng nhữ ng  th í nghiệm  n g ắ t quảng  quá tr ìn h  tiếp hỢp của VVollman và 
Jacob sau  5, 10, 15, 20... 60 phú t, và p h ân  tích  các chủng tá i tố’ hỢp bằng  cách 
nuôi chúng  trê n  môi trưòng tối th iểu  có bổ sung  từng nhân  tô sinh  trưỏng, 
ngưòi ta  đã xác đ ịnh  được bản  đồ di tru j'ền  th ể  nhiễm  sắc của vi k h u ẩn . B ằng 
nguyên tử  đ án h  dấu  theo dõi hợj) ch ấ t ADN từ  tế  bào cho sang  tế  bào n h ậ ii và 
thòi g ian tiếp  hỢp giữa hai tế  bào. người ta  thấy  rằng, saii 5 p h ú t kể từ  khi
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tiêp  hcí|) không có hỢỊ) ch ấ t đáiih  (ỉấu nào điiọc chuyên (Ịua. sau  10 Ịìliút chi co 
"đặe  (liếm" thứ  ĩìhál (đặc (liếni A hay Trc) (íược (‘huyên  qua. sau  ]õ ])hút (•<» 
hai gcn A. lỉ (lưực (li lỊua cầu tiÒỊ) hỢp. s;ui 20 phút (‘íiu tiếị) hdp đà cho <ỉậ( 

(tiổiii A. Fỉ. (' đi qua, v .v ... X êu  qiiá tr ìn h  liÒỊ) hỢp không bị ngắt (Ịuãng tuàn 

bộ tho nhiễm sắc sau 90 phút (í 37'C có tlio điíỢc (rhuyôn áang tê bào Iilián. 
đây  là trưòng hđp rấ t  hiếm  có trong  tự  nhiôn (io sự tụ  tách  ra  ngẫii nhiôn cúa
2 vi k h u ẩn  tiếp hợp khi vi k h u ân  chuyên (ỉộng irong  (lịch nuôi cấy.

Nhir vậy mỗi gen (ĩvídc chuyên s.ang tè bào Iihận ỏ mộl thòi (tiôin xác định, 
th ứ  ti.í chuyển oác gen theo từng thời gian tu'(Sìi,íĩ ứng vổi thử  tụ  sáp xếp cùa 
các gcn trên  thổ nhiễm  sác của vi khuân, nhửiig gen càng ỏ xa vỏi "lực khoi 
đ ầ u " th ì sang  tế  bào n h ận  càng làu hdn.

Sự vận chuyển của th ế  nhiềni sắc từ  vi k h u ẩn  cho H fr là một ỉiiện tưựng 
k h ô n g  phổ biến bằng  sự  vận  chuyển các plasm id tiếp  hỢp từ  vi k h u ẩn  cho F \  
về n guyên  tắc sự vận chuyên  các plasm id này qua cầu  tiếp  hỢp cũiìg (liễn ra 
tư ơ n g  tự  nhir vận chuyển các đoạn của thế nhiỗni sắc. nhưng do kích thước 
của các plasmid bé hơn nên sự vận chuyên tlễ hơn và diễn ra thưòng xuyên 
h(ín (hìiih VIIỈ.IO). hơn nữ a  khi p lasm id đã được chuyển sang  th ì không cần 
gia n h ập  vào hệ gen của vi k h u ẩn  nhận  mà tồn tạ i độc lập ở ngoài hệ này.

Mối liên hệ giữíì các tê  bào giới tính  ỏ Escherichia coli được sơ đồ hóa 
tro n g  h ình  V III .l l .

Một trong những lợi thê  rõ rệ t của hiện tượng tiếp hựp là cho phép nghiên 
cứu mối liên hệ giữa các gen, tức là sự tồ hụp cùng nhaii trong quá trình  tái tố 
hợp và do đó giúp chúng ta  vẽ điíỢc bản đồ (li tn iyển  của tế  bào (Hình VIII. 12).

Ngưòi ta  nghiên cứu hai chủnịỊ: H fr (A’ (y  1)^ và S") - chủng  nìẫii cám 
với .'Streptomycin và F (A". B'. ( ' . D ' và S') chủng k h án g  lại ch ấ t kháng  sinh 
n à y . Sau  khi trộn  lẫn  2 dịch huyền phù và cho tiếp xúc khoảng 2 giò, rồi cấy 
dàn  mỏng (theo kiểu tra n g  thóc) lên môi trường chứa S treptom ycin . Các đặc 
điểrm kế  tiếp  nhau  x u ấ t h iện  ỏ các chủng thuộc về hai loại: Loại th ứ  n h ấ t được 
tu y ế n  chọn bỏi môi trưòng, xuấl h iện với inột tần  số  n h ấ t đ ịnh  theo các độc 
điếnn đ án h  dâu: loại th ứ  ha i không có tinh  chất tuyển  chọn b(íi môi *:rưÒ!ig. 
xuấ  t hiộn vói các tầ n  số  r ấ t  khác nhau. Trong môi trường chứa ('ác nhâiì tố  
dinhi tlưỡng A. B, c .  D và S treptơm yciiì, đặc điêm  k h án g  lại Stroptoniyciiì sẽ 
là điặc điểm  tuyển chọn, trong  khi các đặc điốm (lùi hòi nhân  lố  A hoặc B hoặc 
( ' h«oặc D không phái là nhân tổ  tuyển chọn.
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ở  các tê bào tá i tổ  hợp đưỢc phân  lập. cần nghiên cứu sự oó m ạt ma oác 
yếu tố  đánh  dấu  không có tín h  chấ t tuyển chọn A. B. c. D. Nếii ba y ếu tố  đầii 
gặp vói tầ n  số  20%. trong  kh i yếu tố  đánh  dấu  D gặp vổi tần  sô 80'’ó. th  ngiíòi 
ta  có thề  kết luận  rằn g  gen S’’ và gen I) có liên kế t lỏng lẻo h(Jn so vỏigen 
và A, B hoặc c. Từ đó người ta  có thê vẽ được t r ậ t  tự  các gen trên  thê nhiễm  
sắc. Thòi gian đi qua của các yếu tố  đánh  dấu  cho chúng ta  biết độ (là tướng 
đốì để tách  các gen này  ra  khỏi thể  nhiễm  sắc khi nhân  đôi, đối V Ổ I E.:oli đê 
chuyển  toàn  bộ một th ể  nh iễm  sắc lừ  tế  bào cho sang  tế  bào nhận  cần Ihoảng 
90 p h ú t ở 37”C.

thểnhìẻmsắc,'5!9.^'“l^,
vi khuẩn (cầu tiếp hợp)

yếu tố F
yếu tố F nhân lên và 

chuyển sang tế bào nhân

a- Khi yếu tố giới tính F (hay plasmid) được chuyển từ tế bào cho ( P )  sang tt bào 

nhận (F ), thì tế bào nhận cũng biến thành tế bào có yếu tố giới tính (F*)

Sự tái tổ hợp giữa 
đoận thể nhiem sắc 
và yếu tố F ò vị trí 

tương đổng

Sự gia nhập của F 
vẩo thể nhiẻm sắc 

vi khuẩn

yếu lố F 
đả gia nhập

b- Khi yếu tố F gia nhập vào thê nhiễm sác cỉia vị khuẩn nó làm cho tế bào!uìy trờ

thành tế bào có tần số  tái tổ hợp cao Hfr

Sự nhản lên và 
chuyển một 
phẩn của thể 

nhiễm sắc

Trong tê bào nhản 
sự tải tổ hợp giữa 
TNS của Hfr và 

đoạn F u
H fr

c
Tế bactai 
tổ hỢp-
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Mhư vậy tê bào p  có thế chuyến thành Hfr và ngược lại.

A. Vi khuẩn F* B. Vi khuắn Hfr

Hình VIII.10. Sự tiếp họp ỏ vi khuẩn E.coli

c- Khi tế bào cho Hfr chuyển một phần thê nhiễm sắc (TNS) vào tế bào nhộn F‘ thì 
làm cho tế bào nhận tái tổ hc^ F

Tiếp hợp với F*

Xử lí bằng acrídỉn 
da cám

Tế bào F'

Vi khuẩn nhận Vi khuẩn cho Sự hình thành yếu tố F 

Hình V lll.11. Mối liên hệ giữa các dạng tế bào giới tính của E.coli
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Hình VIII. 12 . Bàn đồ di truyền của thể nhiễm sắc E.coli

(Theo Bdí hiỉuiiì M  J . 1990)

Các sô chỉ khoảng cách tudng (tôi giữa các gen saii bao nh iêu  phú t kế từ  
khi tiếp  hỢp. M ũi tên  chỉ thứ  tự  chuyền các gen vào tế  bào nhận .

4.2.3. Tài nạp

T rong  quá tr ìn h  tả i nạp  m ột hoạc m ột sô gen tỉiííỊc chuyển từ  tô ỉ)ào cho 
san g  tế  bào n h ận  nhờ m ột tác n h ân  tru n g  gian là B acteriophage và điíọc gọi 
là phage  tả i nạp. H iện tưỢng tả i nạp  được phá t hiện ỉần đầu  vào năm  1951 
nhờ thực nghiệm  của Z inder và L edcrberg  làm trên  Salmonella typhimuriiim.
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Khi tham  lỊÌa tá i nạp . phage chi ('hiiycn Iiiột (toạn nhó ADX cua lê l)á(! chu. 
phnịí(' tải nạp là phago ôn hòa chỉ rhiôin inột phầii nhổ {10 ■ - 10 ') cúa loàn bộ 
quíiii thế  phagt'. (V) hai clạiiịỊ lài nạp. Tái nại» không (ìạc hiộu là loại tíú Iiạp, 
khi pỉiagc ('ó ihô gắn vào l)ất kì tìoạn ịíci) nà(! cúa tế  ì)ào ciiù và (l(t (ló có thô 
chuyên l)át kì gon nào sans cho tê hào nhận. 'Pầi nạị) đặc hiộn là loại cliiiyỏn 
nhùiì<í ;-ĩ«'n xác định oủa tê l)ỉ'u> cho sany uY hào nhận .

T rong  phòng th ì nghiệm  của I.e(iorlx‘rg. Iigvròi học trò  c-iia ỏng là / i i id o r  
đã làm  th í nghiệm  với 2 chủng khuyêt dưỏng Salm onolla: C hủng thử  nhât 
(iiA) cần  h is tid ine  đô p h á t Iriểìi. chủng thứ  hai (22A) cần irvptoỊihiin. Troii,u 
mộl ô n "  h ình  chữ ư  m à ở đáy có một inàriịí k ính ngân  khỏnịi cho các vi k lu ián  
đi qua. nhưng có thổ  cho các virus <ìi qua (hình VIII. 13).

Khuyết 
dưỡng T

'22À /2A-

'I
V ' ' ^ ' V y

■’22A

. Khuyết ÌTv ' V.

• '  ; ;  ' . y  dưỡng H \
dưỡng

Khuyết
dưỡng

Màng kính 
ngăn tế bào

Hinh VIII.13. Thi nghiệm của Zinder và Lederberg

1- T rong ông chữ  u có m àng ngăn tế  bào vi k h u ẩn , các ông cho vào niột 
n h á n h  10'̂  vi k h u ẩn  22A (T riplophíin-) và n h án h  kia 1( /  vi khiuín 2A 
(lìistidiiK '-).

2- ớ  n h án h  vi k h u ẩ n  22A người la thu  được các chủnỉĩ tự  dưỡii<í voi tiìn sò 
khoarig 10

Các ông đưa vào m ột n hánh  10  ̂ vi khuẩn  2A và nhánh  kia 10  ̂ ('lìủtìg 
22A. ớ  n h án h  th ứ  2 này  xuất hiện các chúng tự  dưỏng V(1ii lần  sô 10 ’ và 
khònfí ihâV b ấ t cứ tô bào tự  dưỏng lìào từ  nháiìh  của clìiínịí 2A.

Các chủng  22A m ang  cát: phago (P.,,) chúng  chui qua m àng kính và làm 
tan  tó bào 2A. M ột n h â n  tố  mới qua lọc (FA) ÍỈIÍỢC giải phón". Một số tè bào 
của chủng  22A do tiếp  xúc với nhân  tỏ qua lọc này, đã tiếp nhộn (tưọc lín h  
c h ấ i mới. vói nhữ ng  vi k h u ân  này có thê  miôi được trê n  niòi li-iíònịí khôiíỊỉ có 
tr ip to p h an e . Tác n h ân  qua lọc lìày khòn^ bị phá hủy bới desoxiriboiiucỉcíi/a.
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Kích thưóc của tác  n h ân  qua lọc nàv. hằng sô iắng, sự mần cam với nhiột 
và t ính  bấ t hoạt của nó đôi với huyết th an h  chông phaKt" củng ( <1 cỉặi' tính  
tương tự  như  của Bacteriophage p.,„ Hiện tượng chuyên vật liệu (li tru y ền  
được thực hiện nhò phage tru n g  gian gọi là tải nạp,

Trong trưòng  hỢp trên  b ấ t  kì đoạn nào của thể  nhiễm sắc của tế  bào cho 
có th ê  được tả i nạp, đó là tải nạp phố biến và không đặc hiện.

Một trường hỢp khác, khi đoạn gen ngoại lai (cxogenote) không được 
n h ân  lên trong tê  bào n h ận  và nó bị thư a  dần  trong  quá tr ình  phâii chia của 
tê bào, đó là tả i nạp  đ ình  trệ  (abortií  transduction).

Cuối cùng, với m ột số  loại Bacteriophage có thê  xay ra niột hiện tiíỢiig tà i 
nạp  đặc biệt, khi chỉ một nhóm gen nằm  ở gần điểm gắn kết với prophuge có 
thể  được cùng tải nạp, ngưòi ta  gọi đó là tả i nạp  đặc hiệu (spe‘cifi(iiie) hay ta i 
nạp đ ịnh  khu  (giới hạn , re s tre in te  transduction).

Hiện tượng tải nạp  đặc hiệu đã cìược nghiên cứu kĩ với Bacteriophage và 
E.coli K12, hay là cạnh trường nuôi cấy t ế  bào tiềm tan E.coli K|., và G a r  (sinh 
tổng hỢp enzyme galactokinaza). Phage ôn hòa (prophage) của tê bào nằm ở trên 
thể nhiễm  sắc ở ngay gần vùng Gal. Những thay đối di truyền có thể xáy ra trong 
đó gen galactokinaza bắt đầu đính vào phần tử phage và thay thế  phần ADN của 
phage này. Nuôi cấy E.coli được theo dõi nhò chiếu xạ tử ngoại u v  đê phát hiện 
các phage bình thưòng và các phage tải nạp mang đặc điểm Gal vói tần sỏ' 10 .̂ 
Những phage tải nạp này không bình thường bởi vì chúng thiêu hẳn một phần 
ADN của chính chúng, do đó khuyết han  một hoặc một vài tính chất của phaga  
bình thưòng, ngưòi ta  gọi chúng là phage tải nạp đặc hiệu Â(ỉg {phage maiìg gen 
Gal) (phage khuyết - phage de fectif)-

N hư vậy trong quá tr ình  tải nạp, phage ôn hòa p .,2 siiìh sản trong tế  bào cho
2A, sau khi làm tan  tế  bào. sẽ giải phóng ra các hạt phage mới. một số  phage 
trong quá trình h ình thành, đáng lẽ phải mang ADN riêng của mình, thì lại 
m ang đoạn ADN của tế  bào chủ (tức là tể  bào 2A). khi trộn phage tải nạp này với 
huyền phù tê bào nhận  22A, thì các phage này tấn  công, nhiíng vì các chủng 22A 
là các t ế  bào tiềm tan  đối vói phage p.,.,. nên những tê bào 22A không bị tan  m à 
còn tiếp nhận  đoạn ADN của tế  bào cho 2A dơ phage 22 mang đến. Bằng nguyên 
tử đánh  dấu và sử dụng ADN nặng (õ-broniouraxin đánh dấu) đã  chứng 
minh rằn g  phage tải nạp đã chứa đoạn ADN của tế  bào chủ.

N ăm  1952, Zinder đã tiếp tục thí nghiệm vói vi khuẩn thương hàn 
Saỉmonella typhimurium, lần này ông nhiêm chủng cho vi khuẩn tự dưõng biotin 
(B*) bằng phage ôn hòa P22, sau khi làm tan  vi khiiấn, ông đưa P.29 vào huyền phù 
có t ế  bào nhận, t ế  bào khuyết dưõng biotin (B') t ế  bào tiềm tan đôì với thì 
thấy  x uấ t hiện các t ế  bào trong huyền phù t ế  bào khuyết clưÕ!ig (hình VIII. 14).
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Hinh VIII.14. Sơ đổ thí nghiệm tải nạp khi dùng chủng tự dưỡng biotin B* (prototroph B*) làm chủng 
cho và chủng khuyết dưỡng biotin B (auxotroph B ) làm chủng nhận.

'Prôn vi khuẩn  Salm onella typhim urium  còn phát hiện thâV hiện tượng tải 
nạp đối vâi gen quy định tính bền vững với Streptomycin (S"̂ ). Qiiá trình tài nạp 
đối vổi gcn này nhờ phage ôn hòa tương ứng cìược nêu trong sơ đồ VIII.15.

Vi k h u ẩn  th ể  cho  b ến  vũng với 
s treptom ycin  (S”) bi xàm  thực c

N hiễm  s ầ c  th ể  cùa  VI khuẩn 
bi p h à n  c ẩ t vã  cảc  ha t p h ag e  
sinh dư ỡng  sính sàn

T ạo  ỉh àn h  c ảc  hat 
p h a g e  truởng thánh  
M ột sò  h ạ t đ ó  chứa 
đ o a n  AON c ù a  vi khuẩn

Té b à o  vi khuẩn  bt tan  
v à  p h a g e  trưỏng thánh  
thoá t ra

Vi khuẩn  n h ậ n  cảm  úhg 
với s trep to m y õ n  (S**) bt Y  
xàm  thưc J

Tạo thành  nh iẻm  s ắ c  thể  
tải tổ  hỡp khi AON sình đòi

Oo tải n ạp  xuắ t h iện  té  báo  
c6  tính b ển  vCff>g vd» 
streptom ycín

Hình VHI.15. Sơ đổ truyền nguyên liệu đi truyền trong quá trinh tải nạp yếu lố s'
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Mỗi pháiì tứ phago tài nạj) nhu vậy có thó tai nạp Iiiộl hoạc chi vu g(‘ii 
sắp xèp 1)011 cạnh gen này. Sô ADN' cúa vi khuân  nằm trdiiM: một p lầ n  tử 
phagt* tai nạp chí chiếm 1 - 2"|> loàiì hộ ADN' có tn)u.ij; tè l);')(ì chú. Kâ! h.iêm 
trường hợp Ị)hage tải nạp có thê lái CÙIIK inộl hic cá hai línli 'Pa liôt hộ
geii của vi khiiân (lài hơn hộ gen cúa |)haịĩ<' khoàng 100 lán. <ỉo (ìó chí CIC gt'n 
nằin ('ách nhau  không quá 1/100 chiếii (iài cùa hệ gen. mỏi có khii náiiĩ được 
tái (ti cùnjỊ vđi nhau, tức là chỉ những  gon liẽii kết chặt ohõ V(íi nhau  nới có 
khà năng  cùng được tải saiig tế  bào Iihận. (lựa vào tần  số tái nạp cùìg  một 
lúc. ngiíđi la cỏ thế  biết được khoáng cách giữa các geii và c!o (ĩó xác (íỊni (íược 
vị tr í  của chúng trên  thê  nhiễm  sắr.

Một sò phage có thê  thực hiện tài nạp đặc hiệu đã điúỉc- Hííhiôn cút k há  
kĩ. ví dụ  phage Ằ bao giờ cùng gắn vào bên cạnh vùng gen Gal trôii thê  ihiiễm 
sắc của vi k iuiẩn và làm nhiệm  vụ tái nạp  (íậc hiệu gon G ai' (lêỉ imon 
galactoza) chuyển cho tế  bào n h ận  G al‘. còn phage 480 lại bám vào gầĩ v ù n g  
Tri và tái nạp gen tổng hỢp Triptophan.

Một sô đặc điểm của vi k h u ẩ n  ctược cám ứng xuất hiện nhò sự có m it cùa 
các gen phage. inà nhữ ng  (tặc đièm này người ta  chưa bao giò gạp đó. 
chang hạn  như  C ỉostrid ium  d iph teria  tổng hỢp một loại độc tô khi Iiià ló' trd 
th àn h  t ế  bào tiềm ta n  nhò có prciphagc p đặc hiệu, sự cỏ mật của prophigíe là 
cần th iế t để mã hóa độc tô d iph teric  (bạch hầu), một loại proteiii (tặ’ b iệ t ,  
như vậy thông tin  di truyền  vừa là của vi khuẩn  vừa là của viriis. T ín \ c h ấ t  
đặc biệt n à y  cũng thấy ctốì với (tộc tô erythrogen của Streptococcns của Iihióm
A. (tộc tố  fíbrinolysine của các Staphylococcs. và của rấ t  nhiềi.1 yôu tố  chiáng 
nguyên 0  hay H của Salm onella. tính  chất này cũng đã tim thấy  ở Sligrella 
và ỏ Pseudomon.ns. Hiện tượng mới có được này ở vi khuân bị nhiễm )hiage 
được m ang tên  là sự chuyên hóa tiềm tan  (conversion lysogtMÚque). và ố bào 
vi k h u ẩn  m ang vêu tô tiềm tan  đó là tế  bào tiềm tan  (hình VIII. 16).

Tiiy nhién. p rophoge co thò tách  
P h a g ô  tản  cỏng  vò khôi thể  nhiẻm  sảc  cCia vi khuẩn
tuón ADN c ú a  minh nhd hiên tUdng lái to hơp  khoe

V  v á  lẽ  b ảo  chú  o  hoậc ỵếii lố cám  ỉứv) va btén th àn h
p h ag e  đỏc

AON hai
m a c h p h a g e  _  .  f _______  T h ịn h .ể m s í ic

c ủ a  VI k h u ắ n

- I (

^  ' C hu trinh '
% ^  làm  ta n  '■') ">

c ủ a  VI khuắn  -------.
'  ) hồng  toal p h ân  chia

\  /  ' -------  \  / ^/  \ / j
^  C hu  trình / 7  

• ' V__ . /  ’ t íé m la n  • (̂  )  í  j i

hu  trinh lõm lan hoâc  _ ' 1 ’ ù ,1.
"n íi l ié m la n  P ro p h ag e  sinh sàn  bif.h m ưong

ô T ẽ  baobt vong cùa phage hoăc

Prophao. ''^nhTàXihlhuons phóng các  \  chu  Irlnh íiểm tan  P ro p h ag e  y
phaọe ---- ---------- \ -------------------------- - yịyyỹ c 3 .

0 CáM: AON phaqe mới va 0AON CÙ3 phagẽ gio nháp vào
í^o le in  đơơc long hơp  và thể nhtèm  s6c  của VI khuẩn
lầp  g h é p  Ihành  Virion nhơ tní tồ hdp  va trờ Ihành

píOph.Tge íp h a g e  ón  hoá)

Hình Vlli.16. Chu ki tiềm tan của bacteriophage ). trong E . c o / i
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ll iộn  tượng chuyến  hóa tiềm tan  có thô (iồ nhầm  vói hiện tượng tai nạp. 
bới vì ca hai đều có sự tham  gia của một Bacteriophagp. Tviy nhiôn giủa hai 
h ạ '11 tvíỌìiK Iiày có n h ữ n g  khác ỉ)iột cd bàn.

1'rong u ưòng hỢp tíii nạp. phagp tái Iiạp (tông vai trò thiúui túy là một “xe 
cỉui". hộ ịỉciì riôntỉ của nó tviyột (tôi khônịĩ có. Trong tníèỉiìg hợp chuyên hóa 
tiồiii tan. th i ngược lại hộ gon cùa Ị)hag(* (lóng vai trò chủ yôu và (tộc nhiYt. 
nôii như  IIÓ có m ặt. nó sẽ gây tiềm tan  vi khuân  và cảm ứng sinh ra  (ìậc điểm 
niỏi oủa vi khu ẩn , nếu như  nó không CÒII nửa th ì vi k h u ân .k h ô n g  còn là vi 
kh uán  tiềm ta n  nửa  và đặc điếm Iiìới có đu'(ỉc cĩuig biến mất.

Trong trưòng hỌp tíii nạ]), tần  số cùa vi khuẩn  điíỢc tai Jiạp so với vi khuân  
bị r-iliiềin. là thấp chì vào khoang 10 ’ (!ên 10 " còn trong trường hỢp chuyên hóa 
tiềm tan thì tâ*t cà vi khuẩn khi đã bị nhiỏin phago ôn hòa. đều trỏ thành vi 
kh lúín tiềm tan và chuyền hóa tiềm tan; í)ặ(' điểm mới có được sẻ biểu hiện sau 
8 (íìêVi 10 phút khi cho vi khuẩn nhiễm phage.

Dvíới đáy nên  sơ đồ ván tắ t  về sô phận  khác nhau  của clọan ADN của tế  
bà(.) í  ho sau  khi đã được tả i nạp vào tế  bào nhận: (H ình VIỈI.l 7)

Hợp tử timg phẩn (merozygote)

/\ A

Đoạn dỉ trayển 
bế mất

Ầ  Ầ

Đoạn tải nạp được 
truyền theo mộỊ 
dòng tể bào con 

(tải nạp ngừhg trệ)

A
loặc -  hoặc

Cảc dị tự tái tổ hợp

Tạo thảnh càc dỏng tài nạp không bển vững 
(dị gen tứ) vá táí tổ hợp xảy ra tiếp đó giữa 
đoạn nguyên liệu dì truyền vả cả hệ gen

A Ầ

Tạo ihành cảc dòng 
đơn bội bền vững ơo 
nguyên liệu di trvyền 
gắn vào

Hình VIII.17. Sơ đổ hoạt động cùa đoạn nguyên liệu đi truyền trong quá trinh tải nạp
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- Đôi khi đoạn gen tả i  nạp  bị mất đi qua những lần  phân chia tô hào tiếp 
sau  và khi đó kiểu gen của tê  bào nhận  không thay  đối (kiêu A),

- Trong trường hỢp khác, khi hệ gen vi khiiẩn  sinh sáii. (ỉoạu tái Iiạị) 
không sinh  sản  vì sau  mỗi lần  p h ân  chia tế  bào. nó chỉ chuyển đến niột trong 
hai t ế  bào con (kiểu B).

- Nhiều khi tế bào được tải nạp mớ đầu cho một dòng tế bào ((iònịĩ (lị gen tử - 
heterogenote), những  tế  bào này. ngoài hệ gen đáy đủ của vi khuắn  còn mang 
một đoạn nguyên liệu di truyền  nhỏ của vi k h u ẩn  cho. Đoạn lìày tái sinh 
đồng thòi với hệ gen của vi k h u ẩn  nhận  và được truyền  cho tấ t  ca các tê bào 
con qua các lần phân  bào. Đôi khi trong tê bào dị gen tử  xảy ra hiệii tiíỢiig tái 
tổ hỢp giữa đoạn tải nạp và phần tương đồng trong hệ gen vi khuan (kiểu (').

- Cuối cùng, trong  quá t r ìn h  tả i nạp có thế  xuấ t hiện những  dòng vi 
khuẩn tái tổ hỢp di truyền bền vững do đoạn tải nạp gắn với hệ gon của vi 
k h u ẩ n  bằng  cách thay  th ế  đoạn tương dồng trên  hệ gen này (kiểu D).

N hững  th í nghiệm  kh i cùng nhiễm  một lúc hai phage vào tế  hào vi kh u ẩn  
(các phage có cùng nguồn gốc), sau  quá tr ìn h  sinh  sản  của virus, tê bào bị 
tan , trong  số  các phần  tử  phage tự  do. bên cạnh các phần  tử m ang tính chất 
của một bên "bô" hoặc "mẹ", thâV có một vài h ạ t  phage mang được niột sô ít 
t ính  t r ạ n g  đặc trư ng  của cả hai. Sự tổ hỢp tính  trạn g  mới này đưỢc oủng cố 
trong  các th ế  hệ phage về sau  này. Điều đó chứng tỏ ràng, trong thời gian 
ADN n h ân  lên đâ xảy ra  sự tá i tổ hỢp giữa hai đoạn ADN của hai phage đưỢc 
đưa vào tế  bào vi khuẩn .

N hững đặc điểm của quá tr ình  tái tổ hỢp di truyền ỏ phage còn chưa tách 
biệt được đê’ nghiên cứu ADN theo thời gian, cho nôn còn là vấn đề cần đượi- t iếp 
tục khám  phá. Di truyền học các phage là một nhánh rấ t  quan trong của (li 
truyền học vi sinh vật, vì nó là đối tượng nghiên cứu cấu trúc phân tử của hệ gen.

4.3. Những úmg dụng thực tiễn

Các tác n hân  gây độ t biến: T rong môi tn íờng  sống quanh  ta  có nất nhiều 
n h â n  tô hóa học, vậ t lí, n h ữ n g  sản  phẩm  thả i ra  của hoạt động công nghiệp 
và đòi sống, những nhân tố tiềm tàng gây ung thư đang là mối lo ngại khôn 
lưòng. Ngưòi ta  dự t ính  rằ n g  có khoảng 80% ung th ư  của người là do tiếp xúc 
(hấp  thụ , h ít thỏ, ăn  uống...) vói các tác nhân  trên . H àng năm, có khoảnfí một 
ngàn hỢp chất mới tổng hỢp được tung ra thị trưòng thê giỏi và hàng ngàn 
chất đưỢc vứt bỏ ra môi trưòng mà không có khả năng kiểm soát.
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Sự thám dò trên cớ thê các tác nhân gây Iing thií được làm trôn động vật, là 
nhửnfí thí lìghiệm râ t  dài (từ hai (tèn ba nám) và râ t  tôn kém (tốn khoảng vài 
tri(Hi đôla). Trong điều kiện như vậy. ngiròi ta tính rằng  các thí nghiệm tác nhân 
gãy UII!,' thií lèn vi khuân  dễ dàng hrtn và đỡ tòVi kém hơn nhiều lần, mả nó vẫn 
đưa ra dược những kết luận cần thiêt. vì nhií Jacqnos Monod đã nói "cái gì đúng 
vổi VI khiiaii cŨTig sẽ đúng vổi con vui". Đáy cùng lả nguyên tắc cho nhùng phép 
thử  ('ủa Rriice Ames được’ tiến hàiih vào nhùng năm 1971 - 1975. Khoảng 90% số 
chát hóiỉ học đem thử tác nhân gây ung thií. thực tế  đã tạo ra các đột biến. Các 
dưỢc phâin và cơ chế hoạt động của nó cùng cần được kiểm tra  trước khi đem thủ 
cán thòi gian và chi phí tốn kéiH trên động vật.

■ c.')ng nghệ d i truyền:

1'ừ khoáng ba mươi nãm  nay. các tiến bộ kl th u ậ t  đã cho phép dung  hỢp 
các phún tử ADN trong  in vitro. Các "mầm" dung  hỢp này có thế  được thực 
hiện giữa các loài rấ t  xa nhau, ví clụ giữa ngưòi và vi khuẩn . Tê bào n h ận  lí 
tưỏn^. lại một lần nữa. chính là E.coli, nó là ctốí tượng cho rấ t nhiều công 
trìiih c:iú yêu vồ công nghệ di tn iyền . E.coli nhận  thông  tin  (ii truyền  mói. sẽ 
thíiy đr'i chiííing tr ình  và có thô lổtig hỢp loại protein  mới râ"t hiệu quả.

Xg.íòi ta nói ràng  cách đây một sô nám. kĩ th u ậ t  di truyền  có th ể  đẫn  đên 
nhữn<í hộu quả nguy hiểm, chắiig hạn  tạo ra các cơ thế  kì quái hay reo rắc 
ADN g.ly ung th ư  do virus. Tại hội nghị ỏ California từ  24 đến 27 th án g  2 
năin lí'?'), các nhà khoa học ihô giới đả quyết đ ịnh tiến hành  những công 
tr ìn h  thứ nghiệm kiêm tra ,  nhưng trong (tiểu kiện an toàn tuyệt đốì. T h u ậ t  
ngữ ('ông nghệ di trviyổn hiện nay điíỢc dùng rấ t  phố biến với nghĩa tô"t và 
liếii bộ của Cik thí nghiệm trong lĩnh vực này. Công nghệ di truyền là vũ khí 
hiệu lựhiộin của con người (tang và sẽ tạo ra nhiều  sản  phâni giá trị. Một 
trong s3 (tó là sản  xuấ t các loại protein thê hệ mới nhò vi khuẩn. Gen cho (từ 
một t ế  bào n h ân  sơ hay  n h ân  thực) có thê được tổng hợp trực tiếp bằng con 
(lường hóa học hay  gián tiếp từ  phân  tử ADN và bản  phiên tnã chính xác của 
nó, đè  I‘ó thê (tưa vào vi k h u ẩn  nhận, gen này cần được ghép vào một vector 
plasmid, gen lai được đồng thời nhân  lên khi vi k h u ẩ n  p h ân  chia, như  vậy là 
tạo đưtc (ỉòng vi k h u ẩ n  mối. sự dịch mã của gen này là giai đoạn cuối cùng 
làm chr tế  bào vi k h u ẩn  n h ậ n  sản xuất rấ t n h an h  m ột loại protein mói lạ.

S ả r  xuất một loại pro tein  bằng công nghệ di truyền  bao gồm 5 công đoạn 
chủ y ế i :
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- Tổng hỢp hoặc chiết một cách tinh khiết một (Ìoạiì ADN cho mã hóa loại 
protein cần.

- Ghép nối đoạn ADN lạ này vào một vector (plasmid hay phafíe) tạo ra 
một ADN tá i tô hớp.

- Đưa vector đã ghép với gen lạ vào tê bào vi khuẩn nhận.

- Tuyển chọn dòng tê bào tái tố hỢp.
- Xác đ ịnh và làm tinh khiết protein được tổng hỢp.

Có thể  nói r ấ t  nhiều về ứng dụng  và tr iển  vọng của Công nghệ cli truyền  
trong  hiện tạ i và tưđng lai. Trong lĩnh vực Y học. chúng la không thố  không 
nói tới In teríeron , hỢp c h ấ t  trao  đồi này được chiết tách then sơ (tồ siUi;

Nghiền cđ học các tế bào E.coli

Làm  lắng  n h an h  bằng polyethylenimine

, J
P h ần  nối trên  làm lắng n h an h  nhò su lía t ainmon 

T hẩm  tích (dialyse)

V
Sắc kí b ằn g  hấp phụ miễn dịch {Kháng thể  đơn dòng)

Sắc kí b ằn g  cách thay  đổi cation

Còn nhiều loại hỢp chất hoạt tính y dược mạnh nhưng lại rất hiếni và đắt 
đều được sản xuất theo sơ đồ chung là chiết và làm tinh khiêt như chế phắm 
Som atostatine, hoóc môn sinh  trưởng...

Loại vacxin k h án g  h e p a t i t  B (vacxin chống viêm gan B) có thể  được sảii 
xuất nhò vi khuẩn tái tổ hỢp (cho gắn gen virus vào).

V irus viêm gan  B là  loại v irus bé (42nm), chứa một phân  tử ADN (hai 
m ạch có k ích thưóc khác  nhau) vòng và là một phần  của thê  nh iễm  sac vi 
khu ẩn . M ạch ADN lớn với độ dài 3200 nucleo tit và mạch ADN kia có (tộ lổn 
dao động từ  50 - 70% độ dài của m ạch lón (mạch hoàn chình). M ạch lớn 
m ang  gen m ã hóa k h á n g  nguyên bề m ặ t (HBsAg), bốn loại đơn vị k h á n g  
nguyên bể m ặ t  chủ  yếu đ ã  được mô tả . T ính  miễn dịch giao thoa bề m ặ t  có 
th ể  là nguồn gốc của vacxin.
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Virus viêm gan B là tác nhân  chủ yếii gây bệnh viêm gan và có thê dần 
(tếri vi(*ni gan cấp. điííi (tên thoái hóa X(j '̂aii và gây ung thư gan. Ngưòi ta 
l ín h  rầníí có gần ã".i (l;‘in sò ih ế  giới niariK mấ!u virus viêm gan B. Hiện nay 
n h u  cầu  về vacxin chống vièm g;ui B rấ t  cao.

X ăm  1982. loại vacxiii chống viêm gan fỉ đầu tiên  ctà được tách chiết từ  
h u v è i Mídng người, gồm kháng  Iignyỏn bề mật (iưỡi dạng  phân  tử  nhỏ 22ntn. 
N hữ ng  phần  tử này không gây bệnh vù vì vậy có thê  dùnịĩ làm vacxin.

M ặc dù  vacxin này khá  tôt. dễ dving nạp vào cơ thể  nhưng  sản  xuất lại 
gặị) n hữ ng  bấ t lợi;

- Nguồn huyết tướng đê sán xuất vacxin rấ t  hạn  chế.

- Việc xử lí huyế t tưdiìg và tính  an  toàn phải m ấ t nhiều thòi gian thử 
nghiệm để đàm báo thu được vacxin tinh khiết, không bị nhiễm bơi các 
tác  n h ân  sống ngoại lai.

- Việc chấp nhận  một vacxin chiết từ hiiyết tưđng người cũng có vấn để.

(’hính vì vậy mà Iigưòi ta phải sán xuất iheo công nghệ (li truyền. Những 
Iighiòn cứu đầu tiên đií(k‘ thực hiện trên VI khuẩn đưòng ruột E .c o l ỉ . Kháng 
ngtiyên bề m ặt \nêni gan B (HBsAg) đã (tiíỢc tách, nhưng hình thức cấn tiTÍc dạng 
cầii hay  (iạng sỢi lại chiía thực hiện đvíợc và do đó sản phẩm  chưa có giá trị.

Cíần đây, gen HBsAg ctã điíỢc (tiía vào trong virus vacxin dưới dạng một 
v iru s  bị làm yếu có th ể  được n h ân  lên (virus đậu m ùa và virus viêrn gan B), 
v iru s  tá i tổ  hỢp đã biêu hiện điíỢc gen HBsAg. Sự lan truyền  bệnh  viêm gan B 
có th ê  ck) truyền  máii, đôi khi bàng nước bọt, bằng tinh  dịch (đưòng sinh hoạt 
giới tính), bầng  nước tiêu và các loại dịch khác. Bệnh virus nàv có thô là tiềỉi 
đề p h á t  tr iển  th àn h  viêm gan cấp và ung th ư  gan.

* Việc tổng hỢp insulin là một bưA; phát triôn mồi của công nghệ, nó clã giảm 
rấ t  nhiều những chi phí trong việc chữa bệnh (ỉái (ỉưồng, sự tinh khiết của insulin 
thu (tước điim bảo tính (King nạp tuyệt vời cúa nó ỔO với các insulin có nguồn gôir 
từ  độníỉ vật. Hiện cố 2 Ị)hưdng pháp sần xiuVt insulin nhờ E.coii:

1) Sán xuâ*t 2 mạch peỊ>tit riêng, các gon chuỗi A và B được đưa vào 
plasm id . rồi ctiía p lasm id  vào E.coli. Cuôì cùng xử lí hoá học ghép 2 chuỗi lìhò 
cầu S -S .

2) Tông hỢp m ột hỢp gen hoàn chinh proinsulin, sau  đó xử lí bằng  enzyme 
thuỷ  phán  pro tein  đế thu  (ỈIÍỢC insulin.
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Bảng VHI.1. Một số thành tựu của Công nghệ di truyền (Theo J.Rosnay. 1981)

Sản phẩm Loạỉ chất Năm Tê bào nhặn
.......... ■ ■ ~1

Tác giả Ghi chú

Somatostatin Hoocmôn não 11/1977 Ecoh H.Boyer

..................................1

Biểu hiẻn đầu tíèn ị 
của một gen ngoai 

ỉai ở E cồH

insulin Hoocmôn tụy 9/1978 E.coli H.Boyer Hoạt tính sinh học

Ovaibumin Protein 10/1978
P.Kourílsky
P.Chambon

Dihiđroíolat Protein chuột 10/1978 E.colì S.Cohen
Proteln ỉoồi cố vú 
trong colibaclỉle

Giobin Proteln chuột 9/1978 Tế bào khỉ p.leder
Vector sử dụng là 
một virus SV40

Hepatite B 
(Kháng 
nguyên 
HBsAg)

Protein virus

3/1979

4/1980

8/1980

E.coli 

Tế bào chuột 

E.coli

K.Murray

P.TIollais

C.Chany

P.TioHais

Biểu hiện gen virus 
trong tế bào chuột 

nuôi cấy

Hocx:môn 
sinh trudng

Protein người
6/1979

6/1980

E.coli

E.coli

H.Boyer 

F. Rougeon 

VV.Roskam

Interíeron Protein người 1/1980 Exoli C.VVeissmann

Protein Protein 4/1980
Methylococcus

Methylotrophus

Siêu sản xuất protein 
cho thực phẩm

B.endorphlne Hoocmônnâo 6/1980 E.coli J.O.Baxter
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Các loại protein  tổng hợp phải linh khiết, có hoạ t t ính  sinh học, phải được 
nhiều và tlễ rú t  chiết. Một vấn đề còn phải giải quvết, là các protein ngoại lai 

đôi khi bị phân  gicni bởi các (*nzynie cúa vi k h u ẩn  chủ mà chúng ta  còn chưa 

có biệ*n pháp  kiêm soát chúng.

Chúng ta cũng nên nhấc lại rằng nhòi dùng êtylêmin và tia tử ngoại tại viện 

kháng  sinh XanhPetecbua đã gây đột biến làm tăng  sản UíỢng penicillin lên 12 

lần so V('fi chủng gốc. năng suất của chủng mói sinh biomycin tăng 600%, 

têtrarnycin tăng 800%, erytromyciĩì và oleandomycin tăng  800 - 1000%.

Nhờ dột biến sinh  hóa ngăn trớ chuyến một p h ần  axit asparagin ic  th à n h  

hôinôxôrin. do đó mà toàn bộ axit asparagin ic  đã đi vào con đường tổng hỢp 

lizin. làm năng  s u ấ t  lizin tăng  gấp 300 lần  chủng  ban đầu. Cũng bàng  

phướng pháp  đột biến sinh  hóa. hiện nay công nghiệp lẻn men axit glutam ic. 

trêonin  và try p to p h an  có được các chủng với năng  su ấ t  cao hơn chủng  cũ 

hàng  trăm  lần (kinoshita . Dulaney. 1983).

Ngiíòi ta  cũng đã th àn h  công trong việc chuyển gen cố đ ịnh đạm  từ  

Klebsiella pneumonie sang E.coli, làm cho trực khuẩn đưòng ruột có khả 
năng  cố đ ịnh đạm  (T.Pootgate e t al. 1974).

Ngày nay  Công nghệ Sinh học mà trong đó chủ  yếu là Công nghệ Vi s inh  

và Công nghệ Di truyền  đang hưóng tồi việc giải quyết nạn  ô nhiễm  môi 

trường, việc sản xuất nguồn năng lượng mới nhò vi sinh vật tái tổ hỢp. Khoa 
học hiện nay có th ể  thực hiện việc lai bằng cách hđp n h ấ t  hai t ế  bào t r ầ n  

(hình VIII. 18), kĩ th u ậ t  bắn  gen có thê  đưa một gen ngoại lai vào tế  bào nhận , 

tronịí cìó tê bào nhộn  có thế  có vị tr í  chủng loại p h á t  s inh  rấ t  xa với cơ thô  cho 

gen ngoại lai... Kĩ th u ậ t  PCR có thể  nhân  n h an h  các đoạn AON mong muôn: 

người ta có thế đưa cả gon cố định đạm tử Agrobacterỉum tumefaciens vào cây 
nhờ plasinid Ti, tạo  ra  đượo cày cố  đ ịnh nitơ kh í quyển, v.v... ( tấ t  nh iên  từ  

những  th í nghiệm  ra  sản  xuất còn là một quá t r ìn h  cần  thời gian và công sức 

của nhiều ngưòi).
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a.

C ^ C

Thể nhiẻm Scíc 
màng tế bào chát

D Thành tế bcìo

Hai 
tế bào. . .  jy

vi khuấn

Ọs) tế bào ' r ’ X

trần

o  Thành tế bào bị tan nhờ 
enzyrne tạo ra tế bào trấn 
(protoplasts)

Q  Khi hơp nhất, tế bào trấn đươc xử 
VỚI poỉyethylene glycol

©hợp nhất hai tế bào trấn

© C á c  đoạn của hai thể nhiểm sắc 
tái tổ hợp

© T ế  bào tái tổ hợp hình thành 
vách tế bào

b.

Hình VỈII.18. Sơ đó lai tế bào trần (a), ảnh chụp kĩ thuặt dưJ ADN nqoai lai
vào trứng chuột (b).
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5. CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VIII

1. VìiMx b iệ t  c ác  loỉii b i ê n  (lị <) \ ì Sìiìlì vậ l

2. T ìn h  bày thí n^lìiĨMìì C‘hiin‘4 íniìih (tột ỉ)k’mì lú ị)hál (ỈÌỊXMIỈ ììliiêìi) ờ vi klniá!).

3. Pnĩ(ínỊĩ Ị) liá |)  chon lĩián ti(‘‘ Ị) cáo chun.i: Một l)ì(Mì.

4. Cár (Ịuá trìiih (lòi biôn ili iruyiMì o Vì kìmãii: ('‘hviyen (ỉị(‘l'i (transiỉ ICI?). 
chuytncỉâo  (tranversio!)). luát (1(KU1 (liõlétionL \hvin  (ìoạn (ins(‘rtìí)ĩì) va biòii 
đỏi (inoỉiíication).

5. (á c  cò chê và lác ìihân líny ilội hiỏn hì(Mi IniM.

6. Ịàiì) thô nào (te phá t hiộii các clìủĩim đôt Inòn.

7. ỉ lốn ĩiap: Nguyên lỉic và ứng (lụng.

8. Tièị) ỊiỢị). niôi lien liộ piừa các tê bào ựUh tính, vai trò của yêu iổ  F.

9. (ác  loại tái nạ|). sụ ịĩiỏn^ ĩìhau và kh;*ì(' ĩihau ^uiữa tái nạp |)hô thôn^ và
tai nạp ìạc hiộu.

10. ^àni í)iìnfí -'ÍO sánh ^nũa loại tnivềii lhỏn,<í liii (ii iruvến ỏ vi khu;u).

11 . S(í (lổ tông <|uát ( 'ông  nghệ !)i iruyền sáii xuất niột loại |)i()t(“in nhò VI
k h u i i i n  : á i  t ô  h Ợ Ị ) .

12. Bài lỘỊ) vế ^̂ ự liốỊ) hỢp () E.coỊị.

Năii ('húng kí hiệu từ A (tôn K thu (hùic từ ir.ộl K’ của E.coli. Vảc 'ò
liệu ịỉhitroiìK bántỉ (iưỏi (tây ohi thdi tluiyòn v;ui (tínli hang Ị)liúl) của ") tínli 
tỉ'íuig đíiih (iiYu ờ trong chúng F troníí các thí n<íhiộm tiUỉU (luànẹ; tiê|) họỊi.

A B 1 c 0 1 Eị
Mar 1) Ade’(13) 1 Pro* (3)ị Pro‘ (10) ’ His* (7)

str ’ 11) His‘ {28) 1 Mef (29) Ga|-(16) Gai-(17)

Ser* 16) Gar (38) ; Xyl- (32) His' (26)1 Pro* (23)

Aứe‘36) Pro* (44)1 i Mal'(37) Ade'(41) , Mef{49)1
His* 61) ' Mer(70) Ị s r  (47) Scr‘ {61) Xyr (52)

a) 'ĩliiôt lạp một bán (ỉỗ nhiỗiii S ííc  thể cún chúiìịĩ K' rh i rõ vị Iri của tấl Cii 
các g en v à  khoiinịí cá('h <‘U;i chúiiỊĩ tách  ni th c i  phút.

I)) ( ỉii rõ (liòiìi ui:i Iih:)p (in.«'rlion) và huVin<í rỉuivoii CIIM plíisinid K tcoiitỉ 
mỗi H t\
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c) Bằng cách sử (lụng từng  truờng hựp chủng HÍV. hãy chi rõ cần phái 
chọn ỉiào (tô th u  (liíỢc chủng HfV có ti lộ tiếp hợp cao nliât.

13. Níĩhièn cứu tiôp hỢp ớ E.coU, !igií<ii ta trộn một chuiiịí HfV E .o íli có 
đoạn  gen: h a c ’ M a r  Thr* His* Lou' Str". vđi một chủiìg F E.colì cỏ (toạn ịỉoỉi: 
Lac Mal T hr His Loii S tr '.

Sau khi trộn hai chủng trên. 4 mầu được lấy ra d oác thời <ỉiên\; t| = 7 
ph ú t,  t,  = 12 phút. t j=  20 phút. 50 phút. Rồi liic mạnh, mỗi m ầu điíọc cày 
t rê n  3 môi triíờng nuôi cấy:

1. Môi trường A: Môi triròng khoáiiịĩ tối thiếvi + Str + L:ic + His + 'riir + Iahi

2. Môi tn íò n g  B: Môi trường khoáng tối thiêu + S tr  + His + gluooza

3. Môi trưồng C; Môi triíòng khoáng tối thiểu + S tr  + glucoza.

ở  thời điểm t,: Không có bất kì sự sinh trướng nào trên cá 3 môi trường 

ở  thòi điểm t.j; Có sự phát triển trên môi trường Fì 

ờ  thòi điếm t:j: Có sự p h á t  tr iên  trên  môi trường A và B 

ớ  thòi điổin t,: Có sự phát triển trên cá 3 môi tníờng.

a) Biết rằng glucoza được (lùng đê kiồn tạo các thành phần tô bào và (io 
đó ửc ch ế  sự sử dụng  các loại disaccharidc.

H ây xác (tịnh kiêu gen (genot vpe) đối với 6 đặc (ỉiém (lược nghiên cửu của 
các chủng  p h á t  tr iển  trên  3 loại môi trường.

b) H ãy giai thích kế t quả thii (tiíỌc tại các thòi điểm t|. t_„ 11. t,.

c) Người ta  có thể  th iế t lập bán dồ đi truyền  trên  nhiỗin sắc thể  theo các 
đặc điểm nghiên cứu?

Ghi chú: Lac - Lact()za. Mal - \Ialtoza; Thr - Thrconin. His - Histidin.
Leu - Leucin:

Str - Stroptomycin. s  - mẫn cãni. r - chống cỉậii được.

14. Hãy đ ịnh  nghĩíì vổi niồi th u ậ t  ngữ 8au: Dòng tế  bỉU) (oloĩK'). chún^  
(souche hay strain). kiểu gen (genotyỊ)o) và kiểu hình (|)henơlype). Dột biên 
tự  phá t,  cảm ứng, chuyến dịch, thêm  đoạn. niâ”t đoạn, chuyển (tảo.

15. Sự khác nhau  vê gen ophore tê bào nhân thực và gen của tế  bào nhâti Síí.

16. Các (ìột biến cám ứng theo C«J chế nào vỏi các tác !ìhân gày <lột biến 
san: õ-brom ouraxil, methylnitrosogvianidine. proAavine và tia lii ngoại?
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Một nghiên  cứu siiih ( \{ 'S )  chuán i)ị các (lung (lịch 1. 2. '5 chứa các 
ị)ỉas!ni(l linh  kh iế t.  f)ê t)iòl nồiiR độ ADX rủ a  các (iung dịrii u òn . N (’S sử 
(lụng ìiiáy cìo qiiíUiíĩ phô (ỉỏ (to sự h;V|) thụ  ỏ 260 và 280nm. sau (ló pha 
1/50 vói tuíớc. x c s  (Ivícíc các liiá trị ghi tvoiiiĩ báng  -sau:

t)ộ dài .sóng (tínlì líáng nm) 2(Ì()2(S0

Uung dịch 1 1.2 0.58

Dung dịch 2 1.1 0.55

Dung dịch 3 1,2 0.62

Nhìn vào kết quá trèn  N('S cho rằng độ tinh khiết của các plasniiíỉ (ìã chuấn
bị là chnp nhận được và nhận thây ràng Ị)laổiiìicl dung (lịch 1 là tinh khiết nhất 
và plasmid của dung dịch 3 là kéni tinh khiết hơn hai cliing dịch trôn.

a) X hận  xét t rê n  của NCS dựa Irôn cớ sò nào?

1)) T ính nồng độ plasmiil bằng f.ig trong Im l (king dịch 1, 2 và 3. Xgười ta  
giá th iế t rà n g  một (Ì(Ỉ11 vị hấp thụ  tưòng ứng với một nồiig độ 'ỈOf.ig/nil và (lung 
dịch chi chứa một loại phàn  tử plasinid.

c) c«iâ thiết ràng plaổmid 1 đo được 3.000pb, plasmid 2 đo được -I.ÕOO và 
plasmid 3 - lõ.ooo. Hãy tính giá trị moi plasniid của dunị» clỊch 1. 2 và 3. (liả 
thiôt rầng  khối lượng niol trunfĩ bình của inột nncleotit là 330 (g.niol

d) Mỗi một p lasniid  ỡ (tây là một vector. tức là nó cho phép tồng hỢị) một 
p ro te in  đặc trư n g  cứ mỗi lần (lược đưa vào tế  bào chủ. Ngưòi la  muốn đưa vào 
tro n g  tố  bào n h ân  ihực rnột vi huyền phù 100 phân  tử của mồi plasmid tỉ‘ôii 
nhò ống vi tiêm, tiêm riêng rẽ đế Iiíĩhièn cứu hiệu quíi của từiiịí loại proloin 1.
2 và lỉ dối với sinh ìí tế bào.

Ống vi tiêm (mia'oinjectevir) cho phép (lưa một lượng 1 picolit (10 lít) cúa 
duiìg dịch plasmid. Sô” Avoga(íro là 6.02.10 ■ Hỏi cần pha kmtig (lung dịch 1. 2 và
3 như thế nào để thu ctược các dung dịch có thê chứa trong ông vi tiêm?

17. Bài tập nâiig<-a<t.
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ĐẠI CỰƠNG VỂ QUÁ TRÌNH NHIÊM KHUẨN 
VÀ MIỄN DỊCH

C H Ư Ơ N G  IX

1.TƯ KHÒA

- Kháng sinh, chất kháng siiih (aiìtihiotic. antibioliqiK'). hỢp chất hóa học 
(tiírtc sinh ra  l)('íi luộl f<! thê (phầiì Iđn ià <!(> vi sinh vậl thuộc chi Streptoinyces - 
xạ khuẩii) cớ khá năng ửo (‘hê hoặc tiôn tliột có chọn lọc vi sinh vật ngíiy ỏ 
nồng độ thấp  (xem thêm  các loại ccí chế  tác (ỉộng của các chấl kháng  áiinh).

- K háng  thổ (anlibody, anticorps). inột loại hỢp chất proteiii c<ó trong 
huyết thanh hoặc troiig C(í thể được sinh ra do có một kháng ngU3'ẻn xâiĩi 
nhập. Loại lidp chá t này cấu tạo từ  hai chuỗi Ị)olypcỊ)tit kép. Mỗi chuồi kép 
gồm một chuỗi nặng (H) và một chuỗi Iihẹ (L). Chuỗi nhọ gồm khoíầiig 110 
axil a -  ainin. trong khi chuỗi nặng  chứa tới 330-4'10 axit này. Bản chíYt của 
(ĩhnỗi nạng  (Ịuyết (ìịnh tính  đặc trưng  l('ip miền (lịch imniunơglobiiline IgM. 
IgO. IgA. IgE. Igl). Có hai loại chuỗi nhẹ (chuỗi KapỊ)a-K và chuỗi L am b d a-  
/.). Mỗi chuỗi có hầng  sô khác nhau, hằiig sô C’ gồm axit a -  aniin tương tự Iihư 
n h au  <i l ấ t  Cíi các kháng  thế, còn hàng  su V thì khác nhau tùy ihoo !oạá k h áng  
thể. các chuồi nậng  gồm có 4 hằng  số  V||. C ||l.  Cị|2. Cị,;?. CÒỈI t ác chiuồi Iihẹ 
gồm hai hang  sô V| và ( 'h ìn h  do các hằng  8Ó V|| và V| mà nhận  b iôl dược 
k h án g  nguyên lạ.

- Kháiiíí nguyên (Ai)tigon. antiịícne). inột |)háii tử hoăc lập h((|) Ị jhân  tử 
klii xàin nhập vào rơ ihế  th ì làm cho nó lùnh thành  protoin miễn (lịch đậc 
hiệu (kháuịĩ thể).

- Aiitiseptic (antisopliíịue). oó tính  (liệt khuắn . chât diệt khuắii. Cúc tác 
n h ân  (iiệt kluián hoặc tiệt trùiiíỉ làm (lìỉìh chi hoạt độiig của vi sinii 'Vi)t gây 
bệnh  và phá hủy sán  phẩm  ịíây độc của IIÓ.

- Khánịi: huyết th an h  (anti^eruni): Huyết thanh  chứa kháng  thể í^iiih ra 
i!o sự xAiìi nhập  của một hay vài kháng  nguyên vào cơ tlìô (ỉộng vật.

- K háng dộc tố  (aiititoxin) là niột loại kháng  thể tư(>njĩ lác <ỉặ( h iệu  vỏi 
độc tô và làni triuig hòỉi (tộc lô*.
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- Aspirino: Axit iíxii^tylsalyxilic. Aspirino ức chô xycl()()xi,t'cnaza. loiii 
eiiiyinc tham  gia vào quá tr ình  siiih lôiiK hílp các p ros tag land in r Sụ ửc chõ 
là io phán  ửng axolyl hóa nliỏin aiiiiĩi ('úa li/.in khi IIÓ giin và<t vị In' lìoạl 
đội.g của enzynio.

- Atropine: HựỊ) chấ t cô định vàd các thụ  Ihể axotvlcholiiu- và Ị)h()tiíí l)<‘> 
hokt động điểu chinh  cua nỏ.

- Tự khánỵ thê (Avitoanticorps) là nhừng kháng ihỏ (ÌIÍỢC lòng hỢị) ixíi
một cơ thê  khi nó đáp  lại với cái’ hỢp chất khátig ngviyêìí niổi của <(i ihè  ( 'ác 
kháng thể này có thê tỉẫn ctếii ,-;ự phá hủy tố bào irưòng hỢ|) DÓ !à một
bộ phận m àng  tè bào, các tự kháng  thế  ià các yêu tô tự miễn (lịch (ìối vdi niộl 
sô bệnh.

- Tự ta n  (Autolysis. Autolyso): Sự tan  của những  tế  bào do chính  các 
enzyme thuỷ  phân  của chính  tê bào này.

- Tự huỳnh  quang  (antoíluorescenco): Sự huỳnh  quang của vật chiít có 
ctược mà không cần có sự cãtn ứng của chất huỳnh  quang.

- Miễn dịch chủ động (Aclivo immunity): Ti-ạng thá i niiồn dịch thu  ttudo 
do bản th â n  cơ thể  sinh ra  sản phẩm  chông lại tác nhân  gây bệnh. (ìối lại vứi 
miền dịch th ụ  động (Passive iminunity).

- Miễn dịch {imniunity. im munité); Khíi năng  của cơ thê  kháng lại với 
một táo n h ân  là k h án g  nguyên, Miễn (lỊoh có thể  là bẩni sinh hoặc c-áin ửnịí 
thu (ỉược (do nhiễm  k h u ẩn  gây bệnh hoặc tiêm phòng vacxin). ( ’(i của 
miễn dịch là h ình th à n h  kháng  thồ và nhiều dạng  khác của tê bào có hoạt 
tính tru n g  hòa tính  chất gây bệnh.

- Đ ính kêt. kế t tủ a  (agglutinatioii): Hiện iượng dặc trứng  sự (Iiiần lidỊ) CÍU' 
phàn tử. các phần  tử  hoặc các tố  bào. ở  đây chỉ phản  ứng giữa kháng  thô và 
kháng nguyên làm kế t túỉi các kháng  nguyôn.

Vacxin (Vaccine): C h ế  pháni kháng  nguyên từ  tác nhân  gây độc (vi sinh 
vậl. (tộc tố. protein) mà chúng khôiig còn kh;i năng  gây bệnh nửa. ( 'l iố  pliám 
này tạo ra  sự  trả  lòi miễn dịch đặc; trưng  ở C<J ihê  khi đã tiêm chúng.

- Sự tiêm  chủng  vacxin (vaccination); Đita vào cơ thô inột loại tác nhâiì 
gây  b ện h  đ ã  bị là m  y ếu  h oặc  bị c h ế t  (vacx in ) đo tạ o  ra tro n g  C<1 th ỏ  tr í Iihứ 

miền dịch, có khả  n<^ng đáp  ứng n h an h  chóng tru n g  hòa kliáng iignyôn cùnịỉ 
loại khi xâm nhập  vào cơ thể.
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- ( 'ộng sinh  (symbiosis); Môi quan hệ cùnơ có lợi ííiừa liai hỉiy nhiồii <‘fi 
thí' khi cùng sống trong  một lõ h()p. (xcin thÌMn phần  siiih ilìáil.

- Tô bào lympho T (LymphocN tc T): (hạch hiiyêt cau r, tò bào Iiíáu tranỊí 'ỉ') 
được tách ra lừ tuyến yên. cluiiiịí (tặr trưng bời các mấu Ị)r()lcin {('!)) tiôn hề 
niạt tê  bào. chính chúng tư(!ntí tác đặc hiện với các khán;^ niĩuyên. (‘húnịí là 
niột loại tố  bào miễn (lịcỉi của C(j thế.

- Độc  tô’ ( tox in) :  M ộ t  loạ i  c h ấ t  (lo (•() i h ê  s i n h  r a  (c h ú  y ê u  (!(I VI s i n h  v ậ O  cú 

k h á  n à n g  g â y  h ạ i  (tối với cơ t h ể  n h i ễ m .

- Toxoid: Biến độc tô không có tính  độc như ng  vẫn ííiũ (luọc tính k liáng  
nguyên như kiểu độc tô. nghĩa là vẫn cam ửiìịỊ đê lô hào (cờ tÌK‘) hìiih thành 
kháng thê tương ứng (anatoxin) giải (ìộc tố.

- Serology: Khoa học nghiên cứu các phản  ứng kháng  Iiguyòn - kháng  th ể  
in vitro (huyết th a n h  học).

- H uyết th a n h  (seruni) là dịch sinh học thu  được từ  máu san khi ftã !oại 
trừ  các tê  bào. H uyêt th a n h  ngiíời chứa rấ t  nhiều  hỢp chất, trong đó có một ti 
lệ lớn albuniine (40ịỊ/l).

- T ế  bào thực bào (phagocyte): T ế  bào của cd thổ có khá tiãtiị,' th àu  tõni và 
tiêu hóa các phần  tử  lạ. Hiện tượng thực bào (phaíĩocvtosis) ilạc trư n g  cho 
một rfô tê  bào nhân  thực có khii nãiig tháii tóm và tiêu hóa các phán  tử bó. ở  
động vậ t có vú tồn tại hai loại tố  hào thực bào là (tại thực bào (inacrophaựes) 
và thực bào tru n g  tính  (noutrophiles).

- Huyết tương (plasnia) phần không oó tê bào của ináii

- K háng  h u y ế t  th a n h  (an tiso rum ): H u y ế t  th a n h  cùa (ỉộiiịĩ vật có vú 
chửa các k h á n g  th é  s inh  ra  (lo một hoạc nh iổu  k h án g  nguyên xàm nhậị) 
vào động  vật.

- Kí sinh (parasite): Mộl cơ thê  có thê  sống nhờ và Kây tôn hại cho inột c-ơ 
thê  khác.

- Mầm bệnh  (pathogen): Một cớ thê (‘ó khn năiig gây tôii thiíring đối với cđ 
thể  chủ m à nó xâm nhiễm .

- Ẩ m  b à o  ( p in o c y to s i s ) ;  ở  cơ t h ể  n h â n  t h ự c ,  h i ệ n  t ư ợ n g  th ự c  b à o  c ủ a  c á c  

phân tử làm tan . Đáy là một loại nội thực bào (endocvtosi^) mà trong  đó các 
tê bào thu vào mình một chát lỏng hoặc một dung ciịch thông (ịua một bong 
bóng tru n g  gian.
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- R(‘trovirus: Một loại virus chứa vậl chãt <li truyền  là ARX inạch d(in và 
khi n h ân  lón nh(i CM/.yiiu* phiôn niã iiịỊiiỢc siiiỉi ra ADN’ cùa chúng. AĨ)N' hai 
m ạch n;í.v xâm nhập  vào hộ g(*n của tô hào (‘hú tihàn thực.

- Té bào hủy (iiệi lự nhiôn (N a tu ra l  Kilỉcr ( \ K )  ( (‘11): Mộl loại lymph«K Vlf‘ 
đặc biộl có tliê nhậii liiêt và Ị)liá hủy các tè bào lạ hay tế  bàit chủ bị Iiliiỗm 
bệnh híìiiỊỉ Ị)hư<ing thức khônịí (tặc hiộu.

- lẠ'iriphokine: Một loại chất (lo tê l)à() Iviiiphocylo T liôl ra kích thích 
hoạ t (tộníí của  các tê l)ào khác.

- I^ysin: Một loại kháng  thô gây lan.

- Dại thực bào (inacrophage) là những tố hào miền (lịch tham  gia vào các 
phiin ứng khòng đặc hiệu bảo vệ C(j thê. Nhửiì^ tế bào Iiày lừ monocytos inà 
s inh  ra. chúng  n h ận  biết các k h án g  nguyên lạ. phâii hủy chúng và đưa những 
niẩu Ịihán giái này lên bề m ạl của chúng.

- Tó bào ghi nhớ nùễn dịch (nieniorv C(‘ll): Tê bào Iiàv khác với bạcli oầu 
lym pho B như ng  cùnK inột loại có khá Iiãn^f hiốn (tôi th àn h  tố  hào máu áciii 
s inh  k h ản g  thê  khi có ổự xá 111 n h ập  kích thích cúa kháng  n<Ịiiy«‘ni.

- Mono(;yto: Bạch huyết bào (tê l)ào máii trắn g  ỉioiicocyto) có ííỏ lượn^' 
tương đối ít. khá  to. có khá  năng  đi qua các inỏ khi bị viôm nhiễm, nhân  tròn, 
cỏ thô phát triển thành (ỉại thực bào, là một bộ phận của các tô bào thựo bào.

- Bệnh iiíVni (inycoses): Xhiỗni nâin gây b(*nh. bệnh clo níVm độc íĩâv ra khi 
chúng  phút triển.

- Im niunohlot (VVestcrn l)lot): Phá i hiện protoin b;Vt (lộìig trên  inàiiỊí lọc 
Iihò phíin ứng bố trợ  với các k h án g  thê  đặc trưng.

- Sự siiy giảin miễn dịch (ĩiiuminocioficiciicy); T rạng  thá i giảm hoặc 
không  hoạt động của hệ thông Iiiiỗn (lịch.

- Tác n h ân  gây miễn dịch (iinmiinogoii); Một kháng  nguyên càin ứng sinh 
ra  sự trá  lòi miễn dịch.

- Viêm nhiễm (innainmation): I^hán ứn,ií (tặf trưng đối với các phần tử lạ 
hoặc cát' kích thích có hại. kết quá là tây đó. nóng và sưĩìg.

- Leukocyte (Leucocyte): Tế hào máu trắiig. hì một lotại tê bào thực bào.

- Hapten (bán kháng nguyên): Mội chất không ('ám ứng hình thành 
khánị:ĩ thê nhưng  có khíi nãiig kêl hợp vổi kháiig thê (lặc triíng.
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- Phìtorotoxin: Dộc tỏ ruột.

- Anatoxino: Là loại ngoại (lộc lò vi klìnâiì (lã biêii (lõi (lòn mức kỉiôii” (lìn (lộc 
mìa. nhưng DÓ vẫii oó the kích lluVh hình thàiih khăng (lộc tò (;miit(ixiin'i khi nó 
điíọc (ìưa vào người hoặc (ỉộng vật.

- Exotoxin: Ngoại (tíV tò. loại (ỉộc tỏ tác độiiỉi (í Iiííoài tè bào smh ra no

- Eiulotoxin; Nội độc tò. loại độc tó Iinm tronịí lõ ỉìào vi siiih vật,

- EndocytosÌ8: ( ịuá  tr ìn h  nội thực bào. một (Ịiiá tr ình  mà một phân tử  lạ 
nhií viriKs bị thâu tóm vào tning tô bào (ìộnfí vật. (ỉuá trinh thuo bàd 
{ I 'h a g o c y to s i s )  v à  (ịuá  t r ì n h  áii ì  ỉ)à() (P in o c v t o s i s )  là h a i  loại  c ú a  <ỊU;1 t r ì n h  nội 

thực bào.

- Bacteriocin: Một loại chá t kháng  sinh được niột sô vi khuẩn  sinh ra  có 
khá  năng  ức chế  hoặc tiêu (liột một số loại vi sinh vậ t Iihấl (tịnh.

- T ế  bào CI)4: Những tê bào hồ ti'(í T là mục tiên tân  (;ònịí (tôi với viriis H ! V,

- T ế  bào bạch cầu íĩa n h ân  (polymorphonucleai' leukooyto - PMN), là
những tê bào máii trắng hoại tính chứa nhiổu lysoàome và (ìặc tron"
quá trình thực bào.

- Sự kếl lắng (pi'C(‘ipitation): Phân ứng giữa kháiìg thê và kháng nguyên taiì 
trong dung dịch tạo I'a đám kết tủa trông rõ giữa kháng ihể và kháng Iigíiyên.

- Trỉí lòi của kháng  thế  S(ỉ cấp (Priinary  antibody responáo); ( 'ãc  kháììịỊ 
thể (íầii tiên CÌIÍỢC l)iôn hiện đối với kháng nguyẽii, hầu hốt t huộc vô lớ|) kháng 
thể IgM.

- EMon: Một tác n M n  gây bệnh mà trạ n g  thá i d ngoài tế  bào có thô không 
chứa axit nucicic.

- I’hòng bệnh (Ị)rophylactic): ('ách xử lí. thường là xử lí miễn (lịch (tiôni 
phòng miễn (lịch) hoạc hóa trị ỉiộii nhằm  báo vộ cơ ihê (liíỢo xử lí triíớc j!ự liVii 
công trong  iương lai c-ủa tác Iiliân Ịíây bệnh.

- Hiện tượng thực bào {(}uá tr ình  thực bào - phagocvtosis): Q uá Irình 
thâu tóm các J)hần tử vật chất lạ nluí vi khuân các (lộĩig vậl ngnyôiì sinh và 
của t ế  bào thực bào ỏ ctí th ể  bậc cao.

- Miễn dịch thụ  động (Ị)assive immunity): Kốt quii miễn dịch sự 
chuyến các kháng thê hoặc tố bào niiễii clịoh từ một cá thê (tiíỢc miền (ỈỊch 
sang cá thể chưa được miễn dịch.
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2.1. Khái niệm chung

Trong tự nhiôn các sinh vật sốnK trong rác  mối quan  hệ tưdiig hỗ phức 
lạp. có thô tạm chia thành 5 mối quíin hộ !à;

- Hồ tỉinh (inetabios): Troníĩ mối quan  hộ này. sản  phẩm  hoạt động sống 
cúa !iiột loại C(J thô đưỢc niột hay nhiều loại C(i thô dùng làm chất dinh (iưõng 
hay  ctiểii kiộn sống của mình. Đáy là niôl quan  hệ phổ biến trong tự nhiên, 
góp phần  quyết đ ịnh  phân  giải tr iệ t đế các ccỉ c h ấ t  phức tạp, làm tu ần  hoàỉi 
các niỊuyôn lô trong  tự  nhiên.

- ('ộng sinh (Symbios); Trong tổ hợp cộng sinh hai hay nhiều loại cđ thể 
đểu cỏ lợi và cùng làm cho tố hỢp phát triển {có thế là cộng sinh bắt buộc, 
cộng sinh hội sinh hay cộng sinh hdp tác).

- ỉ)ối kh.ing; Là loại quan hệ khi một loại cơ thể phát triển lại ức chế hoặc 
tiôii diệt sự phát triển của inột hay nhiều loại cơ thể khác.

- Kí sinh: Là loại quan hệ giữa hai hay nhiều loại cơ thể. trong đó một 
loại crt th ể  !à vật k í s inh , sử (iụiiịí loại C(j th ể  khác  (vật chủ) làm nguồn d inh  
(lưỡng clio m ình. Kí s inh  có th ê  ở mức độ od thể, ở mức độ tế  bào hay  ở niức 
độ phán  tử. Kí s in h  có th ể  có nhiều h ình  thức: k í s inh  một p h ần  hay  hoàn  
toàn, kí sinh b á t  buộc hay  không  bá t buộc (tùy đ iều kiện).

- Thực sinh: Đây có thể coi là hình thức quan hệ dẫn đến tiêu (liệt nhanh 
chóng cơ thổ đối tác. Trong quan  hệ này một loại cơ thể  dùng  cđ thê’ khác 
(thvíờng nuốt chửng) làm thức ăn  cho mình.

Xgày nay nhò những nghiên cứu sâii về quá trình trao đổi chíít mà klìoa h()C 
đã đi sâii hdn về các mối quan hệ này (xem phần Sinh thái học VSV).

2.2. Hệ vỉ sinh vật của người vả động vật

a) Hộ vi sinh vậ t trên  da và niôm mạo: Đây là nđi sốhg của ríủ nhiềii vi 
sinh vật cộiig sinh hoặc hoại sinh thơờiìg không gây bệnh, chúng tạo thành 
hệ vị sinh vật bình thường ti'ôn da. niêm mạc đường hô hấp. tiên hóa và âm 
đạo. Ngvíòi ta  t ính  rằ n g  có từ  10'' (ìến 10’" mầm vi sinh  vật trong 1 gain đ ấ t  
trồng. 10"’ mồm trong Inil dịch (lạ dày của động vật nhai lại. khoảng 10*‘ 
mầni irong Ig phân niỊười. Ban thân con ngvíới chứa khoảng 60.000 tì tế bào. 
nhưng trên người lại mang tới lơo.ooo tỉ vi khuẩn mà vai trò của chúng thật 
đa dạng, nhiều loại vi sinh vậi là có ích trong việc tổng hỢp các tác nhản sinh 
trương như nhiều loại vitainin.

2. CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH VẬT
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T rên  da sinh sống chủ yểu các giống Coryn»'bacteii('. Miorococcus. 
Streptococcus không làm taii mávi (Sl.aureus), các lỉacilỉus. các vi khiiẩii 
dạng  Coli (Propionỉhacterium  acncỉỉ). Hệ vi sinh vật Iiàv (tà (lược thích níĩhi 
trên  môi trường có nhiều chất nhòn dịch kháng  khviắn của tỉa và Iiiêin in.ic. ở  
những vùng rất ẩm oủa da. ngưòi ta còn thấy có các‘ (lạng nấni moii (('aiulida 
sp) và nâ'm Pityrosporiim, các Mycobacteriiiin không gây bộtih,

ở  m iệng và phía trên  (tưònạ; hô hấp. một hệ vi sinh vật (ỉậc tn ín g  xuỉVt 
hiện n h a n h  chóng san khi đưỢc sinh mâV giờ. tnídc hêi là Slrcptococcus 
hem olíticus, sau  đó là Neisseria, Staphylococcus, ( ’orvnf‘h;icioria. C(I tho CÒII 
thấy  Lactobacilỉus, Actinomycetes và inột số dạng nấni ơ  mội số ít
người còn thấy  Pneumococcus. Ha(‘mophilus. nhùng  vi sinh vật Iiày oó t!iể 
gây bệnh  khi sức đề kháng  của cd thể  bị giảm sút.

b) Trong đưòng tiêu hóa. do độ axit cao ờ dạ (làv đà ngàn cán sự nhân lêii của 
vi sinh vật. nhưng ở riiột lại là nđi phát triển rấ t  phong phú hệ vi .sinh vậi tùy 
theo lứa tuổi, ở trẻ bú sữa mẹ thì chủ yếu là hộ vi khuẩn lactic Iihví các triống 
Streptococcus và Bi/ĩdobacterium bifĩdum  (L.biỊĩdus), đỏi vổi tre ãii sủa hò Ihì 
khác, nó râ t  phụ thuộc vào điều kiện vệ sinh, ở  ngiíời lớii thì chú yếu gồm cátr 
trực k h u ẩn  kị khí Gram dương, không sinh bào tử nhií Bifidoba(‘loriviiii. sau đó 
là dạng  Coli, các loài Clostridium, Streptococcus. Proteus. một số ít hơn cỏ mặt ở 
ruột là Lactobacillus, Pseudomonas và nấỉn men...

C ần  lưu ý là thực phẩm  ản h  hưỏng đáng  kê nhiíng chậm chạp đến hệ vi 
s inh  v ậ t  đường ruột, nhưng các thuốc kháng  khuẩn  thì làm thay (tối rấ t  
n h a n h  hệ vi sinh  v ậ t này  trong vài giờ.

Vai trò  của hệ vi sinh  vật trong  ông tiêu hóa:

- Tổng hợp các vitamin B K:

- Tác động lên sự  tiế t dịch (hoocmôn. cholesterol...):

- Phân giải thức ăn;

- Biến đổi các yếu tố lí hóa (pH...):

- Cạnh tranh vói vi sinh vật gây bệnh, tăng kích thích IgA.

c) Hệ vi sinh vật trong các đưòng cơ quaii sinh dục

Sau khi được sinh vài giò, Lactobacillus ctã xuất hiện ở âm đạo và lưu trú ỏ 
đây trong nhiều tuần, nó sẽ tái xuất hiện khi đến tuổi dậy thì và trở thành 
nhóm  vi sinh vậ t chiếm sô' đông của hệ vi sinh vật điíòng sinh dục. Do độ pH
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thíVp (ỉìXU líK lic) nôn ức chế sự phát triến cùa nhiều loài gảy bệnh, ('ó khoảng 
10'-] ()'’ trotiM; 1 tiil các vi khuAn kị khí (ìrani (Kídng ỏ âm  đạo vả ồn (tịnh Irong 
thời ỉkì kinh nguyệt. Irong khi cá(; vi khuân kị khí không bắ t buộc Grnm âm 
(10' đ ê i  lO Vinl) sê giám đi tCí 10 ctến 100 lán troĩig thời kì thấy tháng, ớ  đàn  
ông. h( vi sinh vật thường ôn (tịnh hơn và thâV chủ yếu là Staphyiocoocus, 
Micrdccocus. Stroptocoocus và ('orynebacterivini. chúng  có nhiều ti^ong tinh 
(lịch CO’ (ĩên lOVnil). Cỉu: vi sinh vật gây bệnh ở cìưòng sinh dục như 
Trcpuìum a p a llid u m  (xoắn thể giang mai). Neisseria gonorrhoeae (lậu cầu).

Giìia vi sinh vật với ctộng vật và ngiíời chủ yêu nổi lên hai mối qiian hệ: quan 
hệ cộiMị: ổinh thấy rõ giữa vi khuẩn  cộng sinh trong dạ cỏ và động vật nhai lại. 
thiếu VI sinh vật. động vật nhai lại không được đảm bảo chất dinh tkíỡng, vì 
xenlulc/a không được phân cắt thành các chât đường và năng lượng cần thiết cho 
(!ộng V;it. ngược lại nhờ có dạ cỏ. môi trường lí trưởng cho vi sinh vật sinh sản. 
Quam Fệ kí sinh thấy rõ ở ngiròi và vi sinh vật. vi sinh vật lấy chất dinh dưỡng 
của ĩ iịỊíòi, đôi khi có điểu kiện chúng lại gây bệnh, trong trường hỢp kí sinh 
nlìiểi I \ật chủ thì giai đoạn ỏ người là giai đoạn nguy hiểm nhất.

C’ó n hữ ng  vi s in h  v ậ t  sống hoại s in h  (dạng Coli. S treptococcus...)  t ro n g  
ống Iiiái hóa (ruộ t) của  người, n h ư n g  khi quá  n h iề u  hoặc cơ th ể  yếu  th ì 
ch ú n  g có th ế  gây b ện h  tiêu  chảy... Ngưòi ta  p h â n  b iệ t vi k h u ẩ n  gây b ệnh  
đ.ặc t ri nK (Bacterie Pathogenes Specifiques BPS) và vi khuẩn gây bệnh cd 
hội ( Bf.clerie P a th o g en e  O p p o tu n is te s  (BPO). Loại th ứ  n h ấ t  (BPS) là loại 
cấp  C!ầi chữa  kịp  th ò i n h ư  dịch hạch , b ện h  tả . b ện h  lao, bệnh  g iang  mai. 
bệnh  1. bệnh  th ư ơ n g  hàn , v.v... Loại th ứ  ha i (BPO) thư òng  là do cơ th ể  bị 
suy  KÌ?m m iền  dịch, cđ th ế  yêu. môi trường  th a y  đổi... th ì  n h ữ n g  vi s inh  
vật V'ối sống cộng sinh hay hoại sinh trỏ thành kẻ gây bệnh.

2.3. Q iá  trình nhiễm vi khuẩn gây bệnh (nhiễm trùng)

KChii niệm “bệnh  truyền  nh iễm ” dùng đê chỉ toàn  bộ quá tr ìn h  s inh  học 
diễn I'f khi lan truyền, xám nhập và Ị)hát Iriển của vi sinh vật gây bệnh 
trongĩ ci thô chủ. làm  thay  (tồi hoạt động sinh  sông b ình  thưòng.

Bĩí ’i iậ t  của bệnh  truyền  nhiễm  đã được vi sinh  học và y vi sinh  học phá t 
hiện, d) 3 yếu tố  sau  đây quyết định:

- Trạng thái cơ thể

- Vi sinh vật gây bệnh

- Hoàn cảnh sống
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2.3.1. Trạng thái cơ  th ế  mà triíớr hèi ià hoạt động của hệ than kinh và sự 
trao  đổi chất (juyết đ ịnh khả  nàng  nhiễm bệnh hay khônií, (lo (ló nliừiiịí bộnh 
tác động mạnh lên hệ thầii kinh là nguy hiểm nhất (bệnh dại. Iiôn váii...). 
Lứa tuổi của cơ thế cùng dễ làm mác bệnh này ít mắc bệnh khác.

2.3.2. Vi sinh vật là tảc nhân gây bệnh truyền nhiễm vi sinh vậi xâm nhập 
vào cđ thể  chủ yếu thông  qvia ba con đưòiig:

- Con đường hô hấp. như vi trùníí gây bệnh lao. bạch hầu. cúin...

- Con đưòng tiêu hóa như vi trùng thưđng hàn. vi trùng tả. !Ị...

- Q ua da và niêm  mạc bị tốn thưcing như  xoán k h u ân  giang niai. cầu 
khuẩn lậu...

Chỉ số LD50 (liều gây chết 50% động vật) là liều vi sinh vậl và độc tố cúa 
chúng gây chết 50% động vật tiêm chủng (Dose Letale Õ0%).

Độc lực của vi sinh vật phụ thuộc vào độc tố và chất trợ độc tô' Nịĩoại cìộc 
tố (Exotoxin) thường do vi sinh vật tiết ra ngoài môi trường sống, nhií vi 
khuẩn uốn ván, bạch hầu. độc thịt... Ngoại độc tố cũng có tác dụng đặc hiệu 
như vi sinh vật sinh ra nó. còn độc tố nằm bên trong tế bào vi sinh vật và chỉ 
thoát ra ngoài khi tế bào bị tan, gọi là nội độc tố (Endotoxin). Những sai khác 
chính giữa hai loại độc tố này đưỢc trình bày trong bảng IX. 1 và hình IX. 1.

Bảng IX.1. Các tinh chất cơ bản của ngoại độc tố và nội độc tố

Tinh chất Ngoại dộc tô' Nội độc tố

- Lién hệ giúa tế bào vi sinh - Dễ dàng khuếch tán từ vi sinh - Khó khuếch tản ra môi
vật và độc tố vật vào môi trường truờng, kêì hợp chạt chẽ với 

các  phần bên trong tê’ bào

- Vi sinh vật sinh độc tô' - Chủ yếu là các vi khuẩn Gram + - Thuởng là cảc vi khuẩn Gram

- Bản chất hóa học - Các dạng protein hòa tan - Tổ hợp các loại gluxit-lipit - 
polypeptit không tan

- Đối với tác động cùa nhiệt độ - Không bền nhiệl - Bền nhiệt

- Khả năng gây độc - Độc tinh mạnh - Độc tinh yếu

- Tính kháng nguyên - Rất cao -.Yếu hđn

* Khả nâng trỏ thành vacxin - Rất cao - Rất thấp

- Bién ữiành anatoxin 
(khảng nguyên độc tố)

- Cỏ thể - Không thể
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18 %

Hinh IX.1. Ngoại độc tô’ và nội độc tô

a- Ngoại độc tố đuợc tạo ra bên trong của rất nhiều tế bào vi khuẩn Gram +, là một hợp chất 
sinh tri^ng và trao đổi chất của chúng. Sau đó các hợp chất này đi ra ngoài môi truởng xung quanh.

b- Nội độc tố là một phần của thành tế bào vi khuẩn Gram các hợp chất này đưạc giải 
phóng ra khi té bào chết và thành tê bào bị phá hủy.

Người ta phân biệt 2 loại ngoại độc tố;

- Ngoại độc tô thực, đâv là loại độc tô" ỏ ngoài môi trường đặc trư n g  cho 
nhiều loại vi khuẩn Gram dương (như độc tô lị).

- Ngoại độc tố nằm ở vùng giữa bên trong và ngoài tế bào. như độc tố uốn 
ván. độc tô ngộ độc thịt (botulin) được giải phóng ra môi trường một phần 
trong pha sinh tníỏng cấp số. còn một phần không lớn nằm ở trong tế bào và 
chỉ được giải phóng ra ngoài khi tế bào vi khuẩn tự tan. Các loại ngoại độc tố 
được trình bày trong bảng IX.2.

Bảng IX.2. Các ngoại độc tố chù yếu và tinh chất cùa chủng

Vi khuẩn Bệnh Tinh chất

- c.diptìtoriae - Bạch hầu - Làm vièm, phong bế quá trinh 
tổng hợp protein

- c.botuhnum - Ngộ độc thịt - Độc tố thẩn kinh, cản trỏ sản 
sinh axetylcholin

- c.tetani - Uốn ván - Độc tố thần kinh
- C.Peđringens - Hoại thư - Làm tan máu
- B.anthnìcis - Nhiệt thản - Gây giật, sốt cao. chết
• st.aureus (một số chủng) - Ngộ độc thức ăn (inỉoxication) - Tiêu chày, độc tố ruột
- Y.pestis - Dịch hạch - ức chê’ hô hấp của tế bào
■ Sh.dysenteria - Kiết li - Đôc tố thần kinh
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N hững chất trỢ lực cho độc tố  là những chất ohống lại sự báo vộ cùa Cfí 
thể. giúp cho vi sinh vật dễ dàng  xâm nhập  và p h á t  tr iển  mạnh mõ tron^' Cíl 
thế  vậ t chủ. Muốn gây bệnh, vi sinh  vậ t phải có số  KíỢng n h ấ t (ỉịnh trontí cơ 
th ể  chủ  và phải có đưòng xâm  nhập  thích hỢp. Có những vi sinh vật gày hộìih 
là do chúng kí sinh sinh  sản  làm tan  tê bào như  P lasm odium  m alariae  f»ây 
bệnh  sô"t rét. Lại có những  loài không sông kí sinh  trong cơ thể. ch ú n s  sốnịỉ 
t rê n  các chấ t thức ăn  của người và động vật, tiế t ra  các chấ t độc. gáy hại cho 
người và động vậ t sử dụng  các loại thức àn này, như  C lostrid ium  bolu linum  
t iế t  độc tố  th ị t  (botulin) ra  canh  th ị t  để lâu  ngày. P usarium  gram ineru ìĩi khi 
p h á t  tr iển  trên  h ạ t  lúa mì, bột mì đê lâu. tạo th àn h  đám môc niàu hồng, tiêt 
ra chât độc tác động lên hệ thần kinh của ngưồi và động vật ăn. gây ra say 
nôn mửa. Khi cây mọc, nấm  cũng mọc theo, tiế t vào hạ t lúa mì ctộc tố, nướng 
cũng  không thế  phá  hủy h ế t được, độc tô này gây viêm hoại tử. Clnvìcepa  
purpures nhiễm trên lúa mạch đen (đôi khi trên lúa mì và đại mạch) tiết độc 
tố  cogotin và cogutaxin gây bệnh  ocgotin (nấm  của gà) ergotin gây bệnh 
ergotisme trên các gia súc. Một sô" nấm  môc (đặc biệt A sperg ỉỉlus flavus)  khi 
p h á t  tr iển  trên  lạc, sắn... s inh  ra  độc tố  Aílatoxin. độc tố  này gáy tổn thư«ng 
chủ yếu ở gan, thận và hệ thần kinh, dẫn đến ung thư gan. Nhiều loại nội độc 
tố  (LPS) gây hiện tượng giảm  bạch cầu r ấ t  nhanh , chỉ một liều nhỏ tiêm ven 
đã gây ra chứng giảm 60% bạch cầu.

Một số bệnh nấm của vật nuôi

Bệnh Nấm Độc tố nấm Thức án nhiễm Động vật bị hại

1. Bệnh óo AAatoxin 
(Aflatoxlc»se)

Adavus Aílatoxines Mốc của gạo, lúa 
mì, ngũ cốc, lạc, cSỗ

Gia cầm, lỢn, gia 
súc, cừu, chó

2. Ergotisme Claviceps
purpurea

Aicatoide loại 
ergoỉin

Mầm của nhiều 
loại hạt

Ăn thả ở nơi 
đóng cỏ

Gia súc, ngưa. ỉợn. 
gia cầm

Gía cầm, trâu bò. 
ngựa

3. Ngộ độc nấm Amanita verna Amanitines

4. Hội chứng băng 
tìuyết của gia cầm

A.íỉavus 
và một sổ 
loài khác

Aílatoxlnes Hạt bị nhiễm độc tố 
nấm, cho ăn ữiúc 
ăn bị nhiễm độc

Gà, vịt

5- Bệnh sủi bọt 
mép, chảy rãi

Rhizoctonia Alcaloide loại 
Slaframine

Cỏ ba iá. 
cây chẽ ba

Cừu, gia cấm

6. Độc tố rơm, 
cỏ khố

Acremonium 
Coenophialum 
(một loại nấm 
endophyte)

chưa rõ Rơm, cỏ để ẩm bị 
nhiễm nấm

Gla súc, gia cấm.
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2.3.3. Hoàn cành sống của mỗi nguới là yếii tô khá (ịuan trọng đê bệnh 
truxếi) Iilúễm p h á t sinh và lây ìan. Mỗi ngiíời bị chi phôi bởi hai loại hoàn 
{•áiih: hdàii cánh  tự  nhiên nhif khí hậu. nhiệt độ. (tộ ẩm... và hoàn cảnh xã hội 
mà ' hú  yếu là chế  độ d inh diíổiig. làm việc, giai trí. nghi ngơi...

f 'ùng  một loài vi sinh  vật. nhưng chủng A ctộc hơn chủng  B khi tnà một số  
lượi.” nhổ hơn của chủng A lại có thể  gây ra  bệnh ở cư thể  chủ. Các vi sinh 
vật ĩ à y  bệnh có các cấu trúc hay thành phẩn đặc trưng, đảm bảo cho VI sinh 
vật "hông lại sự  để kháng  của C(i thê, đặc biệt của sự thực bào. Sự đề k h án g  
cua C(í the  phụ thuộc vào loài động vật. vào cá thè. vào độ tuôi và các hoàn 
canh làni giảm tính  miễn dịch và chông chịu của cơ thê  chủ.

( 'ác  loại pili của  vi k h u ẩ n  đường ruộ t (E n terobacteriaceae) có bản  ch ấ t  
là pro tein  giúp cho vi s inh  vậ t có k h ả  năng  kết tụ  các loại hồng cầu của  
nhión ỉo.ại động v ậ t  (chuột bạch. gà. ngựa...), những  p h ần  tử giúp cho các 
pili này đ ính bám  lên bề m ặt của tế  bào vậ t chủ là nhữ ng  phân  tử  đưồng có 
têii Kọi là lec-tin. loại đông tụ máu này bị ức chế bởi đường mannoza.

Một loại lông đ ính  kế t khác cùng làm đông tụ  m áu nhưng  không bị ức chế  
b('ii mannoza. cũng  giúp vi k h u ẩn  bám vào bề m ặt t ế  bào chủ. ngưòi ta  gọi là 
các kháiìg nguyên K được phát hiện ở E.colỉ gây tiêu chảy ở người và động 
vậl. ( 'ủ n g  lưu ý thêm  rằng  piìi loại trên  được mà hóa trong  thế nhiễm sác của 
vi khuẩii, còn lông đính kết loại hai lại đvỉỢc các plasmid mã hóa.

Một loại vi k h u ẩ n  gây bệnh có độc lực còn là do chúng  có một hệ thồng 
enzynie giÚỊ) chúng nhanh chóng xâni nhập vào ctí thể chủ. ví dụ rõ nhất ở 
Staị)hyl()c()ccus s inh  ra  các enzyme:

- ( 'oagulaza  dẫn  đến h ình  thành  cục máu dông ỏ các đường ven, ngăn trỏ 
các lố bào thực bào chui qua và là ố đê vi khuẩn  n h ân  lên.

- l’'ihrinoỉyzin làm ròi các cục máu và giải phóng các mầm bệnh đi.

- Hyaheronidaza hay tác nhân khuếch tán. thủy phân axit hyaluronic là 
Uiàiih I)hỉỉti quan  trọng của mô ìiên kết.

- l)osoxiribonucleaza thủy phân các axit desoxiribonucleic và làm tổn 
thưcíng các mô.

( ’íu:h xác đ ịnh  n h an h  chóng các giông vi k h u ẩn  q u an  trọng trong thực 
nj:hiệm y học điíỢc nên dưỏi đây:
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Vi khuẩn Gram diKXig

Cáu khuẩn Trục khuẩn

Cáukhuắnkịkhi Hiéu khi catalaza

:

Strepỉococcus Lônmen
Glucoza

Chống dìỊu axit«fượu

f +

ị \

Endospores Mycobactnum Nocardia

£

Tan trong các muối 
mật hoặc mẳn 

cảm trong optochin í

HiềukN
1
Chuyển động

Badllus
l

Clostriđium
í

Listeria
monocytogenes Hiếu khí

S.pnefmK)niae Bileesculine ĩ

Corynebactenum Kurthia Propionibac-terum

1̂ Tan máu Calalaza

uhayy 1 p + 1

6.5%NaCI

í

i
Nhòm Vinđans Mảu cảm với Bacttraxlm

ị >r
Cocynebacleriuni Kurthia

Nhóm A thuỷ phânHippurat hayCAMP

Enlerococcus
I

Không phải lả loại bén 1 Nhỏm B 1 Nhòm khác
Nonenterococcus Lanceíield
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Một số  bệnh thưdng gặp. l<ây qua đưdng không khí và lác nhàn cùa M(1 
điíỢc liệt kô (kíới (tây;

Tác nhân gảy bệnh Loại bệnh

Ị 1. Virus

1/ lnfluenza Các dạng cúm

2/ Rougeole Bệnh sởi

3/ Rubeole Sổt phát ban

4/ Poliovirus Vièm tủy xám

5/ Virus hô hấp Các bệnh viêm màng phổi

II, Vi khuẩn

6/ Actlnomyces sp Nhiễm trùng phổi

7/ Bordetella íertussis Ho gà

8/ Chlamydia sp Bệnh vỉrus vẹt (Pslttacosis)

91 Corynebacterium diphtheriae Bệnh bạch hầu (Dlphtherla)

10/ Mycobacterium pneumoniae Ho dị ứng do hít nhiều bụi bẩn
(Pneumoniosis)

11/ Mycobacterlum tuberculosls Bệnh lao phổi

i2/ Neisseria sp Viêm màng não (Meningltis)

13/ Streptococcus sp Vièm đau họng

111. Nấm

14/ Bỉastomyces sp Nhlẻm nấm phổi

15/ Canđiđa sp Nhiễm nấm dại

16/ Hlstoplasma capsulatum Bệnh nấm mồ (Histoplasmose)
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v a cx in  đượ c  sử  (lụnị4 (lỏ Ị)hntìỊí n g ừ a  (‘ác  l)(‘i ìh v i r u s  và  VI k h u ấ ì ì  () ngưòi

h-
Bệnh Vacxỉn

-~ị-
Lặp lại I— f-

Lời khuyèn, ghi chú 1

1. Càc ĩ;èm virus
1 Ị

1- Sòt .aíì:Ị - Virus đươc ỉàm yếu 1 -10 nám - Binh ỉính vả ngưcri du !ich di đén ’
11

■ ji1 các vung co dỊch benh. Ị

2- Hepatií 33
1

- Khảng nguyên Vifus HB (Engerix B. 1 - Không cắn - Cán bõ y té dẽn cac vung có ngíiy ỉ

vacxin tái lổ hcrp HB)
ị

cơ cao

3- Cuir - Virus bât hoaỉ hoảc các Ihảnh phấn ị * Háng nãm • Cả nhân tiếp xúc với bênh nhan 1

cùa virus va những ngươi ỉớn tuổi (ngoải 6v5) ỉ

4* Sởi qua bị mẩn đò - Virus đươc lam yếu (Vacxin tãi tổ hcfp 1 • Khòng cấn • Trẻ nhò íư 15 đến 19 thảng. :

ROR) ị
ỉi

ỉ 11

5- Bai liẻt - Vacxin yếu (vacxin bai liét nhỏ qua 1 'Khiỉớn - ĩré em tử 2 đến 3 tuổi

đưc»ìg miẻng. VPO) hoãc vacxin bất hoat nếu cấn
ỉi
1

6- Bênh da - Virus bất hoat ; -Khỏngcání - Những ngươi tiếp xuc với đỏng vốt
r i 
i ! hoangdâ. hoậcnhânvíènthúy. Ị

II. Các bẻrnvi khuẩn
1ỉ 'i

1
7-ĩà - Dịch phẳn của Vibrio cholerae '■ -6 tháng * Cả nhẩn ờ những vung có dỊch

- Anatoxin diphtéric 1 ♦ 10 nảm ' Trẻ nhò tư 2 đến 3 tháng.

8- Bach hãJ - Borđetelỉa pertussis đâ chết, anatoxin -10 nàm -Trẻ nhò tử 2 đến 3 thảng I

9- Uốn vár. Ho gá uốn ván (vacxin DPT)
i
ị
Ị

1
ị

10- Sỗt cun xuất huyểt - Tỏ hợp poỉysaccarit * proỉein (HbcV)
Ị
; -Khốngi • Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi j

type b hoảc polysaccarit vi khuẩn í
Ị

Ị

11- Nhiẻm-̂ huẩn - Polysaccarit vi khuẩn cùa các đang 1 • Khòng • Binh lính và cả nhân ờ nơi CÓ nguy ’

mãng não serotv̂ pe A/C/Y/W-135 Ị
ị cơ cao

12* Dich h/Ch - Các hợp phắn của Yersiníci pestis ! Hángnỗm ' * Các Cá nhân Itếp xúc với đổng vật !

ị
ị

gâm nhám ở nơi có dich bệnh Ị

13* Vlém piổi tụ cầu - Poỉysaccarit tinh khiẽt của - Khồng cấn • Ngưoi lơn nếu cắn. ờ những vung

Stẻrplococcus Pneunioniae (23 type 1
1 dịch bênh, hoăc bi bènh cấp

Pneumococcusì
1
1

1
i11

14 -Lao - Mycobaclerium bovis dươc lam yếu ị - 3 ■ 4 nảtn - Các cả nhàn ỉíép xuc với trực ị

(vacxin BCG) I
ị khuẩn nay. vơi bệnh nhán

15- Sốt thiơng hán - Salmoneỉla typhi đả lam chết • 3 - 4 nảm
1

- Các cả nhàn ờ vung bị địch bệnh
16- Sổt phít ban - Rickettsia prowazekii đả chếỉ • Hàng nồm - Cả nhân vả thây thuốc ở vúng cỏ

(đậu lão) j dịch bệnh

19]



N hững quá tr ình  Iil i iổm  l)ộnh gán liến V(ii AIDS (SIDA) (tược tÒMíỉ kôi và( 
baniĩ

Các mắm bệnh
........ Ị ‘

Biểu hiện lâm sàng

I. Hay gập 'I
1-Vi khuẩn

i
• Mycobactehum aviumintracellulare - Viêm hạch llmphỏ. lao phát triển

- Mycobacterìum tuberculosis
2- Nấm

- Candida albicans
- Coccidioidesimmịtịs
- Crytỡcocus neoformans
- Hỉstoplasma Capsulatum
3 - Động vật nguyên sinh

- Pneumocystis carínii
- Toxoplasma gonciii 
" Cryptospohdịum sp 

4“ Virus

- Cytomegalo virus

- Virus Epsteln - Barr 

“ Herpes simplex

- Virus varicelỉe vả virus Zona

II. Hiếm hơn

1-Vi khuẩn

- Listería monocytogenes
- Nocarđia sp.

2- Nấm

“ Aspergiỉlus sp.

- Mucor hay Rhizopus

- Bệnh lao

- Viêm thực quản, ịỏ miệng

- Viêm phổi

’ Viêm màng nâo

- Viêm phổi, sốt, nhiễm trùng phảt triển 

" Vièm phổi

- Nguy kịch của hệ thần kinh trung uơng (viêm não), ỉa chảy

- ỉa chảy năng (cấp)

- Phát triển các bệnh (vlẽm võng mạc, viêm thực quản, 
viém đại tràng)

- Viém bạch cầu

• Simg miệng, lở loét vòm họng, tuyến nước bọt

- Viêm lở da từng khu vực

- Viêm màng óc

- Nhlẻm trùng phổi, viêm năo

’ Khóng rõ

- Không rõ
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1'a )ièt cci thô không thụ  độiití truớo sự lấn  công ('ủa vi sinh vạt ^ãy t>ệiiỊi, 
cơ thê  () nhiều ('ách ngủn trỏ sự chiii (ịiui. ức chè sự n h â n  lèn củi) các’ vi ríiiih 
vật nà’ íỉày bệnh trong các mô. cár C(i cliè ttó là:

•

("ơ rhê  khônfỉ (ỉậc triínư + Cơ chế  đặc triíng
- Sự nịáiì ran l)ền ngoài bàng (1:>. ! - Tô bào lyniphô T (thuộc
niêm nạc. lông... tuyên  yên) (lymphocyte T)
- Phíinứng viêm tấy
- Hiộn ư< Jnịĩ thực bào (phagocytose)
(('ác 1('bào niáii trắng) (bạch cần)
- Các (•• c h ấ t  chống khuẩn như Interíeron ... - Các kháng thê đặc hiệu

2.4.1. (ơ chế đặc trung

( \H h ể  là cơ chế  tê bào hay dịch thế. Giữa hai loại p h ản  ứng miễn dịch có 
môi liĨM hộ m<ật thiết (ÌIÍỢC trình hày troníỊ sơ đồ sau:

2.4. C cchê ' dể  kháng của cơ th ể

Tê Dào lyrnpho của tùy xưong

- T ế  bào lym phô B

Hình IX.2. Mối quan hệ giữa hai loại phản ứng miễn dịch

ik:sscvsv-tĩ
193



Tế bào lympho T thuộc tuyên yên. chịu trách nhiệm trã Idi tronr miỗn 
dịch tế bào; hoạt tính khi tiếp xúc với kháng ngnyêii vi khuân, chúìg gini 
phóng vào môi trường các chất lymphokyne. các hỢp chấl này tã(' ttộìg dặc 
trưng lên tế  bào thực hiện thực bào.

- Tế bào lympho B (phụ thuộc vào nơi sản xuất, quỹ): Đây ỉà tế bio tiềỉi 
thân của những tế bào sản sinh kháng thê (tế bào huyết tưđng).

Khi có một kích thích sơ cấp của kháng nguyên, các kháng thố lỉưío sinh 
ra từ những plasmocyte (tế bào huyết tương), xuất hiện trong 8 - 1 0  Igtày ỏ 
máu. Đó là các IgM trong giai đoạn đầu. rồi sau cìó đến IgG. Nhờ có sụ tố hợp 
đặc trưng với các kháng nguyên, chúng trung hòa khả năng gây bộiihcúa vi 
khuẩn. Cđ chế tác động của chúng rất đa dạng: có thể là các kháng độc tố 
(antitoxine) trung hòa các ngoại độc tố có bản chất là protein: một số kiá«c thì 
định vị bổ sung lên các điểm nhận và cảm ứng làm tan tê bào gâv bmto; có 
thể có loại thực hiện thực bào, v.v...

Tất cả các phần tử hữu cơ (virus, vi khuẩn, tế bào, cơ quan con, VÁC {hám tử 
lón) gây ra phản ứng là những kháng nguyên (AG), các protein ctiíỢc tổnghdp ra 
do đáp lại với các kháng nguyên là những kháng thể (AC). các kháng thế CÌÍỢC tạo 
ra nhò các tế bào lympho của cá thế bị kích thích.

Các lớp lymphocyte (Các lớp tế bào lympho)
Tê' bảo lympho

I. Tê' bào T
1- Các tế bào Th hổ trợ (helper)

2- Các tế bào Ts áp chế (suppressives)

3- Các tế bào Tc gây độc (cytotoxin)
4- Các tế bào Tq* T o t h  quả mẫn muộn 
(delayed type hypersensitivity)

5- Các tế bào Tr đều chình (regular)

II. Tế bào B
6- Các té bào lympho B

7- Các tế bào bạch cầu (Plasmocytes)

III. Các tế bào vô hiệu (null)
8- Các tể bào hủy diệt tự nhiên

Chức năng

- Tham gia hoặc tăng cường chức nâng miễn (ịctti của 
các tè' bào lympho khác.
- Bãi bỏ hoặc ngăn trở biểu hiện một chức nâng niễn dịch 
của các tê bào lympho khác.
- Gây Nện tUdng tan tế bào và làm chết các tê' bào tin diệt.
■ Tuyển mộ và điều chỉnh sự thay đổi tẻ' bào miu khòng 
đặc hiệu và các đại thực bào để biểu hiện các p)ảm ứng 
quá mẫn chậm (type IV).
- Kiểm soát cân bằng giữa sự tăng và giảm trả iời miên 
dịch đối với một kháng nguyên.

* Sinh sản hoặc làm chín (làm thành thục) các téoàio sản 
xuất các kháng thể.
- Là nhũmg tê' bào thành thục (chín) sản xuà nhanh 
chóng các kháng thể.

- Gây ra sự tan tê' bào và sự chết của các íẻ bào Im diệt.
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Một số chất điều giải trung gian của tế bào lympho và chức năng 
của chúng

Loại Chất điểu giẳi trung gian
t —  -................... ........

Chức năng

1 Điếu chỉnh các tế - Protein hoạt hỏa càc tế bào - Hoạt hóa các tê' bào T.
bào của hệ thống T (TAP)
miễn dịch (không - Tác nhân hiệu ứng khác - Kích thích sản xuất các tê' bào lympho.
đặc hiệu của nhau (facteur effet allogenes
kháng nguyên) AEF) i

- Tác nhân thay thế các tẻ' 
báo T (TRF)

- Thay thế các tế bào T.

- Interleukine 1 (IL-1) - Tạo điều kiện thuận lợi cho sự nhân lên và 
hoạt hóa các tế bào T, thúc đẩy sự sinh sôi 
và điều chỉnh sự biệt hóa các tế bào B.

1

♦i
ị

- Interleukine 2 (IL-2) - Lôi kéo theo sự sinh sôi các tê' bào T và 
hoạt hóa các tế bào Th và NK. hoạt hóa các \ 
tể bào B sản xuất kháng thể.

- Interleukine 3 (IL-3) - Điều diỉnh sự sinh sôi cùa các tế bào nguỗn Ị 
và sự biệt hóa các mastocyte (tế bào masto).

- Interleukine 4 (IL-4) - Kich thích sự sinh sản và biệt hóa các tê' ị 
bào T và B. các đại thực bào và các tế bào 
masto, tăng cường sự tổng họp các kháng 
thể IgG 1 và IgE,

- Interleukine 5 (IL-5) - Cảm ứng sự biệt hóa của các tê' bào B và 
sự tổng hợp các kháng thể IgM và IgA; Tăng 
cuông sản xuất các tế bào T gây độc.

- Interleukin 6 (IL-6) - Kích thích sự sinh trưởng và biệt hỏa các tê' 
bào B.

- Interíeron - ức chế sự nhân lên của virus, hãm sự sinh 
trưỏng tế bào, tăng cường hoạt tinh của các 
tế bào (hủy diệt tự nhiên) NK, giảm sự hinh 
thành kháng thể.

- Tàc nhân (Pacteur) biệt hóa - Gây ra sự biệt hóa các tế bào B thành
các tế bào B (BCDF) plasmocyte (bạch cầu)
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Loại

II. Điếu chỉnh các 
tế bào của hệ 
thống miễn địch 
(đặc hiệu của 
kháng nguyên).

III. Phá hủy các tế 
bào đích không 
phải là bạch cầu 
(leuccx:yte)

Chẩt điểu giải trung gian

- Tảc nhân sinh trưởng của 
tế bào B (BCGF)

- Tác nhân kich thích các 
đám di rời (coionie)

- Tác nhân hỗ trợ tê' bào T 
(Pacteur auxiliaire) (T„F - 
Factor - cellT - Helper)

- Tác nhân áp chế tè' bào T 
(TsF)

- Tác nhân tái hoạt da {Skin- 
reactìve factor -SRF)

- Tác nhân kim hâm sự di trú 
(inhiber migratíon) (MIF)

- Tác nhân hoạt hỏa các đại 
thựsc bào (MAF)

- Tác nhân kim hâm bạch 
cầu (LIF -Leucocyte)

- Tác nhân hóa động học 
(chimiotactique íacteur) các 
đại thục bào (MCF)

- Tác nhân dung hợp (íusion) 
các đại thực bào (MFF)

- Lymphotoxine (LT)

Chức năng

- Gây nên sự biệt hóa cẳc tê bào B

- Kích thích sự sinh sôi của các tế bào hạt 
(granulocyte) và cảc đại thực bào.

- Kích thích càc tê' bào T.

- Áp chế các tế bào T

- Phản ứng cùa da - cảm ứng viêm xưng và 
tuyển mộ các tế bào đdn nhân.

- Giảm bớt sự di trú của các đại thực bào và 
kích thích sự thực bào.

- Kích thich hoạt động của đại thực báo

- Kìm hăm sự di trú của bạch cầu.

- Tuyển mộ các đại thực bào đến các chỗ 
viêm nhiễm và khối u.

- Gây ra sự dung hợp các đại thực bào.

- Làm tan các ổ sưng và tạo ra sự vièm tấy.

So sánh các tinh chất của các tế bào ỉympho tham gia vào phản
ứng miễn dịch

(Prescott và cộng sự, 2005)

Tính chất Té' bào Lympho T Tế bào Lympho B

- Nguổn gốc - Tỏy xUdng của cơ thể 
trưởng thành

- Tủy xUDng cùa cơ thể tnlởng thành
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Tính chất

“ Chín và biệt hóa 

'  ĩuổi thọ

- Khả n^ng di động
• Thu thể bổ sung
- Ig bề mật
- Sự phân triển

Kiểu mlển dịch 

Phản bố

- Sản phẩm tiết ra
- Các thành phần của 
quần thể và chức năng

Tế bào Lympho T

- Tuyến yên (tuyến ức)

“ Dài (nhiều tháng hoặc 
nhiều nâm)
-Lớn
- Không có
- Không có
- Nhở kích ữiích của khàng nguyên

- Điều giải tể bào và miễn dịch 
địch thể
- Tập trung ở máu, trong hệ 
lympho và trong mô tạo ỉympho

“ Lymphokỉne
“ Tế bào Th (hỏ trợ); cần thiết 

hoạt hóa các lể bào B nhờ các 
khảng nguyên phụ thuộc 
tuyến yên và các tế bào T 
hoạt động.
-T ế  bào Ts (ảp chế): phong 
bế cảm ứng và hay hoạt hóa 
các tế bào T„ vả tế bào B;
-T ế  bào Tr (điều tiết): phát 
triển thành tế bào T„ hoặc Tg 
và kiểm tra sự cân bằng giữa 
sự tâng và giảm sự trả lời đối 
với khảng nguyên.
- Tế bào T quả mẫn muộn (T^); 
đảm bảo sự bảo vệ chống lại 
các tác nhân gây bệnh, can đự 
trong ổ viêm nhiễm và hoạt 
hóa các đại thực bào trong 
quá mẩn muộn.
- Các tế bào gây độc (Tc): làm 
ỉan các tể bào khi nhận biểỉ ià 
không phải của mình vả các tế 
bào bị nhiễm bỏi các tác nhân 
kỉ sinh gây hại.

Tế bào Lympho B
----1

I

- Mô tạo lympho hoặc tủy xuong; vùng
Pabricus ở chim. :
- Ngắn (vài ngày đến vài tuần)

- Rất yếu
-Có
- Có (IgM. IgD)
- Nhờ kich thích của kháng nguyên, sự 
biệt hóa thành plasmocytes và cảc tê' 
bào ghi nhớ miễn dịch.
- Miễn dịch dịch thể

- Tập ttung ở lá lâdi. trong cảc hạch 
lympho, frong tủy xư»ig và các mô tạo 
lymplKi khác, ít tập tmng ở trong máu.
- Kháng thể.
-T ế  bào ghi nhỏ: hổi tưởng nhanh 
chóng trả lời miễn dịch.

- Plasmocyte: sinh từ tế bào B sản 
sinh cảc kháng thể đặc hiệu.
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- Sau sự kích thích đầu tiên, ngiíòi ta gọi là sự trả lòi sơ cấp. các khátiịí thể 
được tìm thấy từ ngày thứ 5 và trớ nên cực đại vào ngày thứ lõ.

- Sau sự kích thích lần thứ hai. người ta nói đó là sự trá lời thứ oấ|). hàm 
lượng các kháng thể ngày càng tăng mạnh.

- Sau đó khi sự kích thích dồn dập thì cơ thể trở thành tới ngưỏiiịĩ Iiúền 
dịch, sự trả lòi ngày một mạnh nhưng đạt tới ngưõng cực đại.

Các phản ứng miễn dịch có thể được tảng cưòng nhò các cơ chất khác 
n h a u  khi thêm  vào m à người ta  gọi là các phụ tá  dưỢc. Các chất này có thê  là 
chất vô cơ (hiđroxide aluminium, phosphat alumine). các chất vi khuấn 
(BCG). v.v... Chúng làm chậm quá trình tái hấp thụ của kháng nguyên và (io 
đó iàm tăng cưòng phản ứng viêm nhiễm. Ngược lại, có một số dược chất 
(Corticoide, các globulin kháng thực bào lympho...) được sử dụng trong u»g 
thư học hay trong ghép cấy lại làm giảm tính miễn dịch do chúng tác động lèn 
tế bào lympho T.

Như vậy là trong phản ứng miễn dịch, các tế bào lynipho B và T đều cần 
thiết bắt buộc. Sự nhận biết một kháng nguyên là điểm mâu chôt và phái 
thực hiện nhanh đề có thể có chiến lược và sách lược phòng thủ thích hụp nhò 
các kháng thể và miễn dịch tế bào.

2.4.2. Mẫển dịch tự nhiên (miễn dịch của loài)
Loại miễn dịch này do bản thân loài xác định, phụ thuộc vào các nhân lố  

tế bào có mặt ở trong máu và trong các mô khác nhau, chẳng hạn như các 
nhân tố protein có mặt trong máu và trong thể dịch.

+ Các nhân tố tế bào bao gồm:

- Các tế bào lympho NK (Natural killer - Tế bào tiêu diệt bẩm sinh) 
nhận biết và tiêu diệt các tế bào gây bệnh.

- Các tế bào thực bào (phagocyte) thực hiện nội thực bào đối với các tế 
bào đã chết. Đây là những bạch cầu trung tính (Leuco cyte 
neutrophile) và các monocyte của máu, các đại thực bào của các IIIÔ.

+ Các nhân tố protein có thể xếp vào bốh loại tham gia vào các tình huống 
khác nhau của quá trình nhiễm khuẩn:

- Các lyzozyme, proteinaza làm tan thành vi khuẩn và thưòng có mạt 
trong các chất tiết ra ngoài cd thể.

Quá trình hình thành các kháng thể thay đôìi theo sự kích thích;
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- ('ác interĩeron. loại pn)(ein (tifỢc sinh ra do tế bào bị nhiễm virus.

( 'ác p ro te in  huyết tường khi bệnh cấp, hỢp chất rấ t  khó xác đ ịnh  
nguồn gốc. hỢp chất lãng  lôn hàng  tră m  lần khi nhiễiĩi khuẩn . 
Iihững hớp chấ t này cố định lòn m àng các vi k h u ẩ n  gây nhiễm.

- Hệ thống bố’ thê gồm đến 17 loại protein khác nhau có khả năng 
tiíơng tác và kết hợp với các protein của tnàng một số loài vi khuấn. 
Các protein bổ thể bao bọc và làm tan các vi khuẩn.

Các vi khuẩn bị bao bọc bỏi các protein bố thế dẫn dụ các đại thực bào 
đén và thúc đẩy các quá trình thực bào (Hình IX.3).

màng

ị

Chân giả /  A '  
tế bào (_ 

chất Ị
Ị  Lyso^me

y  Enzyme

0  Hỡá dẫn dụ hodc 
dính kếỉ vi khuẩn 
vào tế bào thực bào

Q  Tê bào thực bào 
thu nhận vi khuẩn

Hinh thành cảc hạt 
®  thực bào

0  Hợp nhất hạt thực 
bẩo với ly2Ôxoni

0  Tiéu hoá các vỉ 
khuẩn bdi enzyme

Hình thành các mẩu 
^  cặn không tiêu hoá

o  Thải cận bâ ra ngoài 

Hinh IX.3. Cơ chế của quả Irỉnh thực bào tạí các tế bào thực bào (phagocyte)

2.4.3. M i^  dịch thu đuợc (riêng đ á  vái tùng cá thểị

Miễn {iịoh thu được chống lại tác nhân gáy bệnh nhất định không chỉ là 
đặc triíííịí đối với tác nhân gây bệnh này mà còn được kéo dài. Sự kích thích 
của k!»áng nguyên (AG) ctôì với cơ thể cảm ứng tổng hdp các kháng thể (AC) 
tươtỉg ứng diễn ra trong một thòi kì có thể trong thời gian rất dài có bệnh 
truyền nhiễm, hệ thống miên dịch bao gồm cả những tế bào ghi nhđ miễn 
dỊ<!lí. chinh nhừng tế  bào này là cd siớ của phòng bệnh miễn dịch.
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Sự tố’ hợp cúa AG và AC có tính đặc trưng cao. nó phụ thuộc váo tíự bô 
sung của cấu trúc phân tử của AG và AC tương ứng, mối liên kết KÌOa AO và 
AC giống như kiểu liên kết giữa enzyme và ccí chất, là những mối liòn hệ yốu. 
không đồng hóa trị như mối liên kết hiđro, liên kết điện hóa. liên kết Van ii«M‘ 
waal. liên kết kị nước.

Tất cả các động vật có xương sống là những cơ thể có khá nâng lổng hợp 
một sô” lớn các kháng thể khác nhau, thưòng là hàng triệu kháng the. và là sự 
đáp ứng đốĩ với các kích thích của kháng nguyên, kết quá của quá trình tiến 
hoá. Khả năng của cá thể có thể tổng hợp nhiều loại protein kháng ! hê khác 
nhau đặc trứng cho sự kích thích của kháng nguyên làm ohúiig ta íVt ngạc 
nhiên, nhưng là hiện tượng có thể lí giải được nhồ kĩ thuật tái tô hỤị; in vitro 
của ADN. Các kháng thể được mâ hóa bởi các gen thuộc về 4 loại V. J. 1) và c  
nằm trong hệ gen của động vật, các đoạn gen thuộc về một trong bốn loại có 
thể tổ hỢp ngẫu nhiên và do đó có thể sinh ra hàng triệu gen kháe nhiiu 
(S.Tonegawa giải thưởng Nobel về y học năm 1987). Người ta tính rầng. nhò 
có quá trình tái tổ hợp (li truyền khác nhau mà hệ thống miễn dịch có thê áàii 
sinh được 10'  ̂tế  bào lympho, khoảng 1 tỉ các kháng the (AC) khác nhau.

2.4.4. Vacxin và huyết thanh mìén dịch (immunserums)

Chính L.Pasteur đã phát hiện: Các chủng vi khuẩn gây bệnh đã giàm ctộc 
lực có thể tạo miễn dịch đôì với ngưòi được tiêm chủng. Từ (ló kĩ tlmật chế 
vacxin và chủng vacxin đà được sử dụng rộng râi trong y học v.à phòng bệnh. 
Chính nhò quá trình tiêm chủng vacxin là phương pháp tạo miễn (lịch chủ 
động mà cơ thể tổng hỢp cho mình các kháng thể đáp lại các kháng ngu\ ôn (íã 
yếu tiêm vào cơ thể.

Sự tiêm huyết thanh tniỗn tlỊch trong có chứa các kháng thể lấy từ niộl ('ti 
thể truyền vào một cđ thể khác là một phưdng pháp tạo miễn dịch thụ (lộhg 
trong cơ thể được tiêm huyết thanh miễn dịch.

Những nghiên cứu trong lĩnh vực vacxin học vẫn đang được tiến hành khẩn 
trưdng, vì có nhiều bệnh cấp và nan giải vản con nằm ngoài khã năng hiện có i-ủa 
y học như các bệnh AIDS (SIDA). bệnh hô hấp do virus, đavi màng óc...

2.4.5. Bệnh lí miễn dịch (immunopathologie)

Hệ thông miễn dịch hoạt động trục trặc có thể làm tăng khả năng mắc bệi\h. 
trong đó có những bệnh dẫn đến tử vong. Ngiíòi ta phân biệt thành các loại:
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- Ịỉộnh ihièu hụt oúa hộ thòiì«í iniẻn (lịch có thô (lo két quà (li In iycn  lìOíu- 
ngẫu nhiôii (tl<i bị ('hiếu xạ) hiív do vivu.s. Nliũiụ^ chán bó thiêu hụt h(* thốĩìK 
miỗn (lịch chi (;ó thê sông dưỢc Iroiig môi tníờiiK vô khuân  nhân  tạo, loại bệnh 
nàv u(<ínK hiếm, ('ác l)ệnh (Ịuá mần caiii (ỉlyperscnsibilité) của hộ thốnfí 
miỗn (iịíli tỉuídntí xáy ra h(tii. ti«íười ta n,yn raiití (lo kôt (Ịiiỉí (ii truyền. í/);.n 
bệnh này (hưdiiự biếu hiện (i trạíig thái "sốr" <!ót Iiịĩột cô th(?‘ sây (“hòt. hoặc 
thế hiộn thành (‘ác hội cliứiig khu vực nhu' nối ban. íU’zt‘míi. mày day. Cíim. 
bệnh ngoài da... Nhữníĩ biòvi hiộii ‘này là (lo (fá|i lại vói cáo kháỉiK nguvÌMi 
thưònự không có hại. nhưng lại làm ctí thổ tr(í nôn bị viôm nhiễm, có Ihè một 
sò bộ Ị)hận oúa niô bị pỊiá huỷ.

- ('ác bệnh tự miễn (iịch (í\iito-innminp) hiôm có, nhưng thitònịií ihay  hơn 
khi C(i thể vể già. Loại bộiìh này là (lo tông họp kháng thò chống lại V(íi chính 
cá<‘ cđ quan cá thè. Người ta giả thiôL ràng yếii lô gây ra sự tự miễn (iịcli !à (lo 
tác nhân gây già của cá thể.

Một số  bệnh tự m iển d ịch  ở người

C0 quan hoặc cấu 
Bệnh li

___________ trúc chịu trách nhiệm

I, Biểu hiện rõ rệt

1. Mả n đỏ tự miễn địch 

(Purpura auto -immunitaire)

2. Bệnh cấp

3. Tuyẽn giáp Hashimoto

Bằng chứng hoặc cơ chế

- Tiểu huyết cấu
í

(plaquettes)

' Tuyến giáp trạng

- Tuyến giảp trạng

4. Khán(j insulin - Tụy

5. Yếu cơ nâng (bủn rủn) - Cơ
(Myasithenìe grave)

6 Tự miễn dịch viêm da ■ ADN

(Lupus)

II. Có thể biểu hiện

7. Bènh liẻn quan đến cơ I - Phổi 
chất adrenerglque

- Tế báo thực bào tiểu huyết cắu mẫn 
cảm VỚI kháng thể

- Kháng thể chống ỉại thụ thể của 

Thyreostimuline, một hoocmỏn

- Gây độc địch thể giáp trạng Vci điều giải
tế bào

- Khảng thể chống lại thụ thể của insulin

- Khảng thể chống lại thụ thể của 

I axetylchollne

- Phửc hợp các chất trong hệ tuần hoàn

• Kháng thể chỏng Ịại thụ thể 
rradrenergique

2i)



8 Bệnh đái đường lype I

9. Vò sính (một số trưởng hợp) 

10 Viêm khớp đau xương 

ilỉ ít thấy hơn

11. Vièm gan cấp

12. Viêm mạch máu

- Tuỵ

- Dịch hoàn

- Sun

“ Gan

- Hệ thống mạnh

Ị ‘ Kháng thể dịch thể và điều giải trung 
gian chống lại các tế bào lè I

*

- Khảng thể chống lại tinh trùng Ị

1 - Phức hơp các chất trong hệ tuấrì hoàn
ị 

í I
 ̂ “ Khảng thể kháng cơ trơn

- Các ỉg và bổ thể trong các thành mạch 
máu, có ít bổ thể trong huyết thanh

Các bộnh quá m ẫn do truyến  máu không phù hợp cỏ thổ gây tu vong nhaiih 
cliDiìg. Dưỏi đây liệt kê các nhóm máu và khả Iiảng truyền niíìu giữn chúng.

Bảng ÌX.3. Các nhóm mảu và tính chấỉ của chủng

Nhóm
mảu

Tỉ lệ % trong 

quẩn thể
Ỷ _

Da Da
trắng đen

A8

Đ 20

A 41

o

27

47 49

Da
vàng cầu)

27

28

40

ị Khảng thẻ’
huyết
tương

Không có

Có thê’ nhận 

nhóm máu

Khàng A

A. 8, AB. o
(Cỏ thể nhận

tất cả)

B, o

Kháng B

Kháng A 
Khàng B

A .0

0
(Có thể cho 

tất cả)
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Xlổi Iihóin lr<iiis bỏn nhóm máu của hệ thống AIK) (A. B. () và AH) (tượi' 
đ ặ c  t r i í ằ ìg  hỏi;

+• Sự có m ậ t hay váng m ặt kháng  njíuyòn (ngvíòi ta CÒII gọi là tác n hân  
gáy I lính kết - aj?íi:H'tin(tịíciies) irên bể mặt màng hồnK CíUi. N^iíùi ta hiốt <•(■> 
hai loại kháng nguyên như vậy: kháiiịĩ ngnyôn A và kháriíỉ Iiíĩuyên H. (’<• 1 
loại Inồtiịĩ cầu. do đó cỏ ỉ loại nhóm m áu khiíc nhau ớ ngvíùi.

+■ Sụ có mật hay vắng mặt các kháng thế (chất dính kếl - agglutiiúnos) 
trouịtí huyết tương kháng  A (kháng lại kháng  nguyôn A) và kháng  B (kliánịí 
lại k háng  nguyèii fỉ).

Troiig máu c.ủiì một ngưòi (lĩ nhiên là không chứa cùng một lúc kháiiịí 
ngu.vên và kháng thê đối khání,' nhau.

Có 4 loại tổ hựp có thể xày ra ctược trình bày như sau:

Nhóm máu Khảng nguyên có trên Kháng thể cỏ trong

màng hóng cầu Huyét tương

A A Khảng - B

B B Kháng - A

AB A và 8 Không cố kháng thể

o  Không cố kháng nguyên Kháng A và kháng B

TTrong nhiều vùng  trên  T hế  giới, cáo nhóm nián điíỢo phân  ỉ)ố th(*o tí lệ 
sau; 44% là nhóm o .  4Õ% là nhóm A. 8''o là nhỏm B và 3‘’4. là nhóiìỉ Ali. í ’ác 
kháng nguyên thuộc hệ ABO đvíỢc (ii tntyổn (jua các thế hệ. t)è xác dịiih các 
nhómi inávi. ngưòi ta  (lùng các hiiyèt th an h  tes t khánịĩ A. kháng  B và kháiìịĩ A 
+ khiáng B. Trên lam lõm ngưòi ta để riêng biệl một ịĩiọt <‘ủa từnịí hiiyèt 
than ih  tost (có 3 loại) và thêin vào (ỉó một giọt máu cần xác đ ịnh Iihóni niáii. 
Sau khi trộiỉ ííều hai giọt trong từỉìg ô lõm m áu cồn xét nghiộni vỏi giọt huyết 
thanih  tost người ta  nghiên cứu thấy  có hay không có sự kél (líiih hồng cầii 
gây rra bỏi huyết thanh - test:
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Huyết thanh - test
Kết luậnVới kháng thể kháng A Với kháng thể kháng B Với kháng thể khảng A 

và kháng B

o Nhóm màu 
A

o ỉ, ìí; /
r  r . 1 Nhóm mảu 

B

\  ^
(í%̂ <ỉ V \ '.V / ỵ

Nhóm mảu 

AB

o o Nhóm tnảu 
0

Khỏng ngưng kết • CÓ ngưng kết

Khả năng nhận máu và cho máu giữa các nhóm trong hộ ABO đưỢc sơ đồ 
hóa trong hình sau:

Nhóni rnảu Kháng nguyên cỏ 
trên hổng cẩu

Khảng thể trong 
huyết tiAỉng

Cỏ thể nhận máu 
của ngư^ có 

nhỏm máu

Cõ thẻ' cho máu 
sang ngudl có 

nhónĩmáu

A A Kháng B A .0 A.AB

B B Khảng A B .o B.AB

AB AvàB
Không khăng A 

Không kháng B

Nhận tất cả các 

nhóm máu
AB duy nhất

0 Không có Khảng A và kháng 6 0 Cho tất cả cảc nhõm
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'•iỉ

l l í ỉ
Hình IX.4a. Khả nâng nhận máu và cho máu giữa các nhóm máu 

Người có nhóm máu o có thể cho mọi người 

Người có nhóm máu AB có thể nhận tất cả các nhóm máu.

(ĩác bộnh (lo yêu t(Y Rhesus CŨIIÍÍ có the lĩây ra nlìùng tai họa. Dáy là yôii 
tcV máu khác với hộ ABO. là (lo kháng  nguyên cỉịĩih vị Irẽn hồĩìg cẩu (Rhosus 
lây tèn của loài khỉ Macaciis rhesus,  máu của nố (ỉă (ìưỢ(‘ LỉUìdsleiner lán (láu 
tiên phát hiỘM yếii tô̂  kháiiK n^iiyen này). Xgiíòi ta Ị)hát hiệiì ờ hồng cáu của 
người hai loại khác biột nhau: loại có một kliáng nguyên Rhcv í̂iis (viôl tắ t là 
Rh^)  và loại không có kháng  nguyẽn này (Hlì-).

Trên Thế  ^iỏi có khoáng số người cỏ Kh-I-, và phần còn lại cỏ Rh-. 
Kháììg thể  chỏng Rh+ không bao cỏ sẵn tronj4 lììáu của iìíJ:iìời có Rh+ và 
cũng tíit nhiên khòn^ tồn tại ớ ngưòi Rli-. NluíỉìK khán^  thế này cỏ ihe xuất 
hiện trong huyôt th an h  khi truyền  ĩììáu của ìì^ười cho có ỉ\h^ hoạc (lo sự phát  
tr icn thai nhi có Rh+.

Xguy liiểni khi t ruyền  mán: ở  ngưòi cỏ Kh-. sau khi truyền nìáu của 
ngiíòi cho cỏ Rh4-, các k h á n "  tliỏ (chíYl lìỊíung kèV kháng Rhesiĩs
xuất hiộn ỏ trong huyôt th a n h  cúa người Klì-. Sự có mạt của kháng thỏ kháng  
Rhesus ^ây ra  hậu qiia tai hại chí) ngiiời có Kh- khi (tiíỢc triiyồiì ĩììáii của 
lìgiíùi Vì vạy khi Iruyổn ináu. klìỏng nhiìiì^ ran  phái xót ìì^^hiộnì sự
liítỉng ỉ)ù vổ nhónì máu tron^^ lìệ ihống ABO, mà còn |)hái n^^lìiỏn cứu sự Ị)hù 
IìỢị) ('ả về yôu tô̂  Hlìcsiis nửa.
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Sự Iigny hiếm trong quá tr ình  m ang thai: ỏ ngittỉi mẹ có Rh-. Nếu ngirời 
mẹ là Kh- và hô có Rh+. nhi( vậy là không có sự tưciiìg hỢp về yêu tô Hhesus 
giữa ináu rua  ỉiịĩu'0'i mẹ và máu cúii thni nin. T rung quá tr ìn h  phát triòn thai 
Iihi. hồng cầu cúi) người Cdii có thò (Ịua hệ tiiần hoảii cúa ngưòi IIÌỌ. nhií vậy 
là tha i nhi (!ã m ang khántí nguyên Rho.sus vào ináu inọ nhif tn iùiig  hỢị) 
tru y ền  niãu. K háng Iignyên Rhcsiis này cam  ửng ớ C(í ihè  mẹ ỉrmh lìiành 
k h án g  thế  kháiiịí Rhesus. Sự xuỉVt hiện kháng  thô này  phát tr iển  chậm  chạp, 
nh iíng  ngày một nhiều lên, và đi vào thai nhi. ci đáV sẽ làm tan  m án trẻ  sơ 
sinh, dẫn <!ốn tré scỉ sinh hị bệnh tan niáu hoặc chết yôu. chữa bệnh M à y  rất 
lâu  và bàng cácii thay  loàiì bộ tiiáu fúa  iré  sd sinh. Vì vạy. yếu lô Rhesns cần 
chú  ý khi sinh con.

1. BốRh* 2. Mẹ Rh- mang thai có 
Rh+ khảng nguyên Rh 
lừ thai phát triển có thể 
đi vào máu mẹ

3. Đáp lại kháng nguyên 
Rh cùa thai, người mẹ 
sinh ra các kháng thể 
chống Rh+

4. Kháng ttiể chống 
kháng nguyên Rh+ 
từ mẹ đi vào bào 
thai và phả hoại tê' 
bào hóng cầu của 
thai nhi

Hình IX.4b. Bệnh tan mảu ở trẻ sớ sinh
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\ ’hư vậy. các hiện tưỢng miồn <lịí-h thu <!ưọc có thế lóin tắt vào >;tt (ìồ S í i u

Miễn dich

I
Miễn dịch bẩm sinh 

(miễn dịch loài)
Miễn địch thu được

Miẻn dịch thu được 
tự nhiên

\ \

Chủ động (sau khi khỏi bệnh...) 
AG vào cơ thể một cách 
tự nhiên và cơ thể tạo AC 
tương ứng và các tế bào 

lympho đặc trưng

BỊ động (đo kháng 
thể truyén qua thai, 
sữa...). Kháng thể 

vào cơ thể từ 
nguồn cơ thể khác.

Miễn dỊch thu được nhàn tạo

Chủ động: kháng nguyên 
trong vacxin được chủng 
vào cơ thể. cơ thể tạo ra 
kháng thể và các tế bào 

lympho đặc trưng

Bị động cung cấp cho 
cơ thể các loại khảng thể 

ở đạng huyết thanh 
miẻn dich.

Hinh IX.5. Sơ đồ các loại miễn địch thu được
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Các hình thức chống chịu không đặc hiệu bao gồm toàn bộ cấc loại đề 
kháng đầu tiên chống lại các vi áinh vật gây bệnh và nhũng chát (lộc fỉo 
chúng sinh ra hoặc các phân tử lổn ngoại lạ. để chúng không thể gây liên 
những tổn thâ't nguy hiểm cho cơ thể. Cơ chê chống chịu khôiiịĩ (l<ặc hiộu cỏ thể
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là: hàiiíí rào sinh h<x; (Viêưi táy. ihực bào). hàiifí rào hóa học (hoạt động của 
4‘ti/yrne. iiiU*rfon)n. bêtn-lyx.in. nbronectine. bô t liể ) . hàng rào lí học (da. niêm 
IIUK') v;'i hàng rào tôníĩ hợp (sốt).

Sự suy giảm miễn ilịch có thê (!o nhiều nguyên nhân và hệ quả rất khác 
nluiu những bệnh suy giãm miỗii dịch (ỉvíỢr tóm tắt trong bảng dưới đày.

Bảng IX.4. Các bệnh suy giảm mlẻn dịch

Bệnh

Hội chứng suy giảm miễn 
địch thu đưọc (AIDS)

Suy giảm miễn địch IgA 
chon loc

Các hội chứng khác nhau 
cùa hypogamaglobuline

Các tế bào bị tấn công

Các tế bào T (virus phá 
hủy T„ (CD4) của tế bào)

Nhận xét, binh luận

Các tê' bảo B.T

Tạo điều kiện cho ung thư và cảc 
bệnh vi khuẩn, virus, nấm, động vật 
nguyên sinh phát triển.

Các tế bào, B.T (làm 
giảm sự tạo thành globulín 
miễn dịch)

Sự suy giảm tổ hợp miễn 
dịch trầm trọng

Tế bào B,T và cảc tế bào 
nguồn (làm thiếu hụt cà 
hai loại tế bào B và T)

Hội chứng Digeorge

HỘI chứnQ VViskott-aldrich

Hội chứng Agamaglobuline

Té' bào T (làm giảm chức 
năng tuyên yên gây nèn 
sự thiếu hụt tế bào T)

Tế bào B, T (thiếu tiểu cắu 
trong máu, tê bào T 
dị thường)

Tế bào B (giảm tạo 
globulin miễn dịch)

Tấn công khoảng 1 trong 700, thuòng 
gây các nhiễm tàing màng nhày, 
những nguyên nhân khác không rõ.

Thuởng bị nhiễm virus và vi khuẩn, 
bệnh suy giảm miễn dịch thứ hai. 
khoảng 1 trong 70.000

Tồn tại ở một số dạng trong khoảng từ 
1/100.000; lạo điều kiện cho sự nhiễm 
virus. nấm rất nặng, xử li rất khó vi 
phải đụng đến tủy và tuyến yên

Thiếu miẻn dịch tế bào, thường tử 
vong vi nhiễm trùng Pneumocystis 
pneumonia hay virus

Thường nhiễm bệnh virus, nấm, động 
vật nguyên sinh.eczema. không <fông 
máu. gây chết ỏ trẻ em

Nhiễm các bệnh vi khuẩn ngoại bào, 
loại suy giảm miễn dịch ưiứ nhất thấy 
diA3c (1952). (1/200.000)___________

Cần nhắc thêrn rằng, da lành và sạch là tấm bình phong rất hiệu quả 
khôiig cho vi khuổn đi qua. hơn thế IIÓ còn tiết ra một số chất có tính diệt 
khuâii cao. Hệ bạch huyết có các hạch bạch huyết, nđi sản sinh các tế  bào 
lyiiipho. cáo bạch cầu diệt khuẩn, khi một sô iớn vi khuân có trong cư thế thì
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chúng tạo thành ổ viêm, nơi tập tnmg các vi khuẩn gây bệnh, ỏ  viêmdo kích 
thích tiết ra các chất tamin, locotaxin iàni giản mạch, do đố íiià ndi viôm hị 
tấy đỏ. các bạch cầu bám vào thành mạch máu. thò chân già qua Ihàili mạoh 
vào ổ viêm để thu nhặt các vi khuẩn gây bệnh và làni tiêu tan chúng.Tlniyếi 
miễn dịch thực bào đã được Metnhicov (1845 - 1916) nòu ra và !ì tiíột lí 
thuyết cđ sở của miễn dịch học. Trong huvết thanh của ngưòi và đôngvật hao 
giò cùng có các yếu tò* kháng khuẩn không đặc hiệu (kháng thế tụ núôn) C() 
sẵn (bẩm sinh) có tác dụng chống vi khuẩn gây bệnh như prôpeclin bô thò 
botahisin và opsônin, đây l.à những vân đề cơ sỏ của miễn dịch dịch th(.

3. KHÁNG NGUYÊN (AG) VÀ KHÁNG THỂ (AC)

3.1. Kháng nguyên (AntigemAG)

Kháng nguyên là cơ chất hóa học có khả năng gây ra trong cơ th* sự tra 
lòi miễn dịch. Kháng nguyên là các chất lạ như các loại protein. cio chất 
độc thực vật (abin, rôbin. crotin, rixin. curxin...). các chất (tộc cìộni4 'ật (nọc 
rắn, nọc ong, nọc rết), các loại enzyme, các chất có khôi lưựng phâi tử lỏM 
hơn 10.000. Da. các cơ quan tử của tế bào, ribÔổoni, thê’ nhiễm Siic.một số 
loại polysaccarit. Tuy nhiên, không phải bất kì chất lạ nào ('ùng lì khãiiịỉ 
nguyên. Có loại tự mình nó cũng gây cho cơ thể hình thành kháng he clặo 
trứng, gọi là kháng nguyên thực (kháng nguyên hoàn toàn), loại kh;c lự nó 
k h ô n g  t h ể  k í c h  t h í c h  t ổ n g  h Ợ p  k h á n g  t h ể  g ọ i  l à  b á n  k h á n g  n g u y ê n  ( l a Ị ) t e n ) .  

mà chỉ có khả năng phản ứng đặc hiệu với loại kháng thể nhất địnhsẫn có. 
ví dụ các bán kháng nguyên như các hapten polysaccarit, axit nuooric. 
Khi kháng nguyên không hoàn toàn liên kết vói protein mang thì tri tliàiih 
kháng nguyên hoàn toàn.

Các kháng nguyên có thể ctược xếp vào hai lớp:

- Các protein và các polypeptit lổn hơn octopeptit

- Các polysaccarit

Mức độ kháng nguyên của một phân tử phụ thuộc rất nhiều vàc ctộ jỊần 
gũi của cá thể nhận và cá thể sinh ra kháng nguyên. Ví dụ các albiinin củíỉ 
ngưòi và thỏ có cấu trúc sđ cấp gần nhau, albumin ngưòi là kháng ngu-ên của 
thỏ nhưng không ỉà kháng nguyên của ngưòi, và ngước ]ại. Một phi'n tử oó 
thể là kháng nguyên khi nó c6 trạng thái cấu trúc khác chút ít so vù trạng 
thái cấu trúc phân tử tưởng ứng có mặt trong cở thể nhận.
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M ỏ t  Ị)hAn t ử  lớn  k h á n g  n g u y ê n ,  n h ư  v i r i o n  h a y  m ộ t  t ê  b à o  k h á n g  n g u y ê n ,  có  

t h ẻ  có Ị i h i ề u  v ù i i g  n i à  s ự  sắỊ) XỎỊ) c ủ a  n ó  k h á c  vỏi  s ự  s ắ p  XÔỊ) c ủ a  c á c  Ị )ha i i  t ử  c ù n g  

loạ i củ ii ơ í  t l iô  ìì liậ n . M ỗ i m ột vù n ^  ĩì tì ií  váy là một đ iểm  xác (tịnh  kháns^ nguyên, 

(n h ỏ i ì ì  <iuyê t  ( ì ị n h  t í n h  k h á n g  ì ìguyô i i .  I ) c t ( ‘r n H n a n t  a n t i g e n i q u e )  nơi  s è  k ỏ t  hỢp 

vỏ] khíìĩiị.^ t h ố  đ ặ c  I n í ì ì g .  Ti*oỉì^^ t h ự c  tố. í ấ í  Cíi (*ár k h á n g  ĩ ì ^ u y e n  t ự  n l i i ê i ì  có  r í í t  

nlìKHi ( l i ến i  x á c  đ ị n h  k h á n ^  ĩìí^niyòỉì. ì iìà m ỗ i  (ĩieiì i  â y  lạ i  c ả m  ứ n g  t ô ì ì ^  hỢỊ) m ộ t  

loại  k h á n ^  t h ế  ( tậc  I r ù n g .  Ỉ l ( ỉn  t h ỏ .  n g a y  ìiiỗi ( l iỏni  x á c  đ ị n h  k l u i n g  l ì^n iyen  c ũ n g  

co  t h r  c à i n  ử n g  l ổ n g  hỢỊ) r a  m ộ t  t ổ  hỢp c á c  k h á n g  t h ô  có  m ứ c  (ìộ á i  lực  k h á c  n h a i i  

(lỏi V()i nỏ.  D o  đó .  m ộ t  k í c h  t l i í c h  kháiií^" nguyÔM sõ  ị Ịhy  r a  s ụ  t ổ n g  hỢp n iộ t  lô r ấ t  

l ì h i e u  c á c  k h á i i i ĩ  t h ể  k h á c  n h a u  ít l ìh iổi i  n h ư n g  c h ủ n g  s ẽ  t ổ  h ợ p  n iộ t  c á c h  r â t  đ ạ c  

tri ín^^ V()i k l i á i ì g  ì ìg i iyê i i  c á n i  ứ n g .

Q

o

Các Hapten Phân tứ 
mang

t. -

Tổ hợp hapteii 
và phân tứ mang = 

mỏt kháng nguyên hoan chính

Hình IX.6a. Các bán kháng nguyên (hapten)

M ộ t  t i a p t e n  l ả  m ộ t  Ị ) h â n  t ử  ( Ịuá  b é  ( lể  t ụ  1Ì(3 k í c h  t h í c h  t ạ o  ( tư ợc  i n ộ t  k h á n g  

t h ỏ .  X ỉ u í i i g  k h i  h a Ị ) t f ' n  t ổ  hỢỊ) với  p h á n  t ử  l ớ n  inan^iĩ. t l i ư ò i i ^  là  ị ) r o l o i n  c ủ a  

l ì i i y ẻ t  t l i a n h ,  l l ì ì  t ổ  hỢ p  h a p t o n  v à  Ị)hAiì u i  m a n g  n ó  l ạ i  h o ạ i  đ ộ i i g  ĩ ì h ư  m ộ t  

k h á ỉ ì ^  n ị í u y ề n  v à  cỏ  t h ế  k í c h  t h í c h  s ự  t r a  lời ĩ i ì i ỗ n  ( lịclì .

Hinh IX. 6.b. Sơ đó tóm tát hệ tuán hoàn máu (đường có vạch) và 

hệ tuấn hoàn lympho (đường để trắng)
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Sự tiến bộ trong việc nghiên cứu các điểm xác định kháng nguyòn phụ 
thuộc rất nhiều vào việc khám phá các nhóm hapteii. các haptcn là những 
phân tử không kháng nguyên khi nó đứng riêng, nhưng nó sẽ hoạt động nluí 
một điểm xác định kháng nguyên khi nó liên kết với một protein. Các phân tử 
bé hữu cớ, các lipit và các ADN nói chung không phải là kháng nguyòn, 
Nhưng khi những phân tử này được liên kết vói một protein thì nó hoạt động 
như các hapten và kích thích tổng hớp các kháng thể bổ trỢ (tương bù) vói các 
điếm xác định của chúng, sử dụng các hapten có cấu trúc biết trước cho phép 
xác định cụ thể kích thước của các điểm xác định kháng nguyên, các (liểm 
kháng nguyên này tương đối bé chỉ vào khoảng vài axit amin (tôi VỚI (‘ác 
polypeptit và vài gốc đưồng đối với các kháng nguyên polysaccharit.

Người ta cho rằng các điểm xác định kháng nguyên có thể lên tổi 10.000 
điểm, tập trung trên bề mặt của một phần tử kháng nguyên. Mồi kháng 
nguyên có tính lạ và tính đặc trưng đưỢc quy định bỏi hai thành phần chủ 
yếu: hỢp chất cao phân tử cơ bản mang tính kháng nguyên và những tìiểm 
xác định mang tính đặc hiệu.

3.2. Kháng thể (Anticorp, Antibody)

3.2.1. Miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế  bào

Nhví trên đã nêu. miễn dịch có thể là miễn dịch dịch thể hoặc miền dịch 
tế bào. Các kháng thê là những protein được tổng hợp nhò các tê bào lympho. 
Các kháng thể có thể tồn tại dưới dạng các phân tử tự dơ lưu chuyên trong 
dịch thể của cơ thể miễn dịch hoặc dưới dạng phân tử nằm trong màng tó bào 
chất của các tế bào lympho.

Các tế bào lympho được chia thành hai loại chủ yếu: các tế bào B và các tế 
bào T.

Bàng IX.5. So sánh một số đặc điểm giữa tê' bào lympho B và T

Tính chất Lymphocyte B Lymphocyte T

- Chức năng - Tiết kháng thể AC (miễn dich 
dịch thể)

- Biến cách của cảc tế bảo 8 
‘ Miễn dịch tế bào

- Thụ thể mang ig T(«. P)
- Cơ quan ỉympho sơ cấp - ở  chim: Vùng íabricius

- ở  động vật có vú: tùy xương

Tuyến yên

- Cơ quan ỉympho thứ cấp Trung khu thần kinh Hạch lympho
- Tỉ lộ ỏ trong máu và hệ bạch huyết Có mặt Rất nhiéu
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(^ái' kháng thể tự  do được tiết ra nhò các tê bào biến hóa cúa lê bào lympho
B. và nhờ Cííc tiíííng bào (plasmacyte). Những kháng thể  này hình th àn h  kháng 
thê (I ịc 1 iho. là loại kháng thê đã biết từ rát xa xưa. chúng có mặt trong tất cá 
các chAt lóng bên trong  cơ thê: máu. hệ bạch huyết (lymphe). dịch tủy sông, 
in à n ^  ])hòi. m àng bụng, dịch khớp và dịch màng ối. Chúng cũng có m ặt trong 
các clhíỉt lỏng do cơ thế  bài t iế t ra như nước mắt. dịch mũi. dịch nước phối, nước 
tiểu. dị.;h tiêu hóa (nước bọt. mật, ruột).

C'á̂ " k h án g  thể  cố đ ịnh , loại kháng  thể  xâm n h ập  vào m àng tế  bào chất 
của  cá_‘ tê bào lympho, trong  các tê bào lympho T. chúng h ình th àn h  loại 
m iễn (lich tê bào, mà tầm  q u an  trọng của nó đã được khám  phá trong ba thập  
kỉ vùía qua. iMiễn dịch t ế  bào không có sự tham  gia của kháng  thể  tự do. Các 
t ế  bàio m ang kháng  th ể  này  chịu trách  nhiệm  loại bỏ các mầm lạ hay các 
mảnln '■■ụn trong  cơ thế. Nó cũng đảm bảo tính  đê k h án g  của cơ thể đôi vói râ"t 
nhiều lác nhân kí sinh nội bào, nó bảo vệ cơ thể chống lại các tế bào khôi u.

3.2.2.. Cấu trúc phân tử của các kháng thể (AC)
M íc  dù sự tồn tạ i của  các kháng  thể  dịch thể  đã biết từ  r ấ t  \ấu  (1890, 

E.Vo.n B(>hring). n hư ng  sự h iểu  biết về cấu trúc phân  tử  của nó chỉ mói mấy 
chục n.ini nay (G .M .Edelm an, giải thưởng Nôbel 1972).

Tấ: cả các k h án g  th ể  (AC) là loại p ro te in  miễn dịch thuộc họ globulin và 
v iết Itắ; là Ig (im m unoglobulin  G). Các Ig là những glucoprotein có ít gluxit. 
Các i.mmunoglobulin thường có dạng chủ Y (hình IX.7).

sc

Hình IX.7. So đồ cấu trúc phân tử globulin miễn dịch (immunoglobulines)
a) Sơ đc một phân tử kháng thể. H - chuỗi polypeptít nâng (2 chuỗi giống nhau). L- Các chuỗi nhẹ 
(giống) niau). V (phần gạch) - vùng thay đổi của các chuỗi (NHị điểm mut). c- vùng không đổi của 
các chiuíi (COOH điểm mút), sc- điểm kết hợp với kháng nguyên. Mũi tên chỉ vị tri đính gốc gluxit. 
Bốn pcoKpeptit được nối với nhau bởi các cấu disulíure.
b) Mò hiih phân tửcủa G. Edelman. G-gốcgluxit.



Bốn phân tử polypeptit bàng nhau từng đôi một: có 2 chuỗi nặng khoảng 
450 axit amin. hay chuỗi H (heavy chains) và hai chuỗi nhẹ khoảng 200 axit 
amin, hay chuỗi L (light chains). Bốn chuỗi được liên kết vói nhau tìhờ các 
cầu disulfure, tạo thành một đại phân tử có đối xứng hai bên kiếvi hình chữ 
Y. Các kháng thể có khối lượng phân tử rất lớn từ 160.000 trổ lên. khá bền 
vói lạnh và khô, nhưng rất dễ bị phá hủy bỏi nhiệt, chúng bị hỏng (1 70"C và 
bỏi các enzyme như pepxin, tripxin... Như vậy, kháng thể IgG có 3 phần lớn I.
II, III. Phần I và II rất giống nhau về khối lượng phân tử và có trung tâm 
hoạt động của kháng thể (điểm kết hỢp vồi kháng nguyên) mỗi phần có một 
chuỗi nhẹ L và một nửa chuỗi nặng H, còn phần III gồm hai nữa cliuỗi nậniỊ.

Các kháng thể AC cũng là những kháng nguyên khi có điều kiện, các điểm 
xác định kháng nguyên của một kháng thể (AC) nằm ở trong hay gần vùng 
điểm kết hđp vổi kháng nguyên và xác định tính đặc trưng của nó. Tứ(! là các vị 
trí (Site) kháng nguyên là chuyên biệt đối với các kháng thể của từng cá thể.

Trong thực tế, khi hai động vật cùng một loài được kích thích bũi cùng 
một kháng nguyên, chúng tổng hỢp tất cả hai loại kháng thể đặc trưng đôì với 
kháng nguyên này, nhưng những kháng thể này sẽ khác nhau ở hai C(J thể 
động vật. Ví dụ khi hai con thỏ A và B bị xâm nhiễm bỏi cùng một loại vi 
khuẩn s , các kháng thể chống Ịại kháng nguyên s  của thỏ A sẽ là kháng 
nguyên đối thỏ B và ngược lại.

3.2.3. Phân láp của Ịg

Cấu trúc sơ cấp của các vùng cố định của các chuỗi H và L cho phép phân 
biệt các Ig thành các lóp và lớp phụ. Ngưòi ta biết 5 loại chuỗi nặng: gamma, 
mu, alpha, delta và epsilon. Đặc điểm của 5 lớp chủ yếu của Ig; IgG. IgM, 
IgA, IgD và IgE được nêu trong bảng IX.6.

Bảng IX.6. Các lớp chủ yếu của Immunoglobuline (Ig) (các globulin miễn dịch)

Lởp

l9

PM 
Chuôi nặng

Đơn phân monome Chất trừng phân
Công thú t 
kiểu hình

PM (Khếi lượng 
phân tử)

Gluxit
(%củaPM)

Công thức 
kỉểu hình

PM

igG Gamma (y) 
-50.000(1)

y2X2

v2k2
-  150.000 - 3 - -

igM

..

Mu {̂ ) 

-70.000

y2X2

y2k2

-  180.000 -  12 (n2X2)5^i(3)

. _af2K215 ^i„_

~ 900.000

2 U



i
IgA

1

r---
Aỉpha («ắ)

- 64.000 (2)
y2Ã2

u2k2

- 150.000
r--

-7 (a2À2)2 * i ♦SC(4) 
(«2k2)2 ♦ ị ♦$€

-390.000

igD Delta (ô) 

1 67.000

ì̂ 2ã2
ò2k2

170 đến
200.000

' 13

igE
1

Epxilon (n) 
-72.000

k2ã2
c2k2

- 190.000 - 11 -

Tính chất của õ lớp globulin miễn dịch ríược tổng kết vào bảng sau. 

Bảng ix.7. Tinh chẩt của 5 lớp globulín miễn dịch

Tính chất IgG ÌgM IgA IgD IgE

Y
t chuỏt

Thánh phár 
cliưa rõ

Y r
Cấu trúc Monome Pentame Dime Monome Monome

Phần trâm 
trong tổng 
huyểt thanh 
kháng thể

80 5 -1 0 10-15

(hoặc cao hơn nếu tính 
cả màng)

0.2 0,002

Nơi có Máu. hệ 
lympho, ruột

Máu, hệ lympho bề mật 
của tế bào lympho 8 

(như ià monome)

Chát địch tiết (nước 
mắt. nước bọt, địch 
mủi. dịch ruột, sỡâ). 

máu. hệ iympho

Bé mật tế bào 
B. máu. hộ 

iympho

TỐ bào 
basophtle. 

máu

Khốỉ luợng 
phân tử

150.000 970.000 405.000 175.000 190.000

Số ngày 
phản ré trong 
huyết thanh

23 5 6 3
«

2

c ể  địn«h 
hoàn toàn

Cỏ Có Không Khồng Không

Qua nhiau thai Cố Không Không Không Không

Chức năng Tăng thực 
bào trung 
hòa độc tô 

và virus, bảo 
vệ thai và trẻ 

sơ sinh

Hiệu quả cao chống Ịại vi 
sình vật và các kháng 

nguỵèn kểl dính (aggluting 
antigens), kháng thể đẩu 

ỉién khi nhiẻm khuẩn

Bảo vệ trèn bé mật 
màng nhày

Chưố rỗ, nhiihg 
có frên tê bào B 
làm nảy sinh trả 

làl miễn dịch

Phảnùhgdị 
ửhg, loại trừ 
hay làm tan 

(tôngvặt 
nguyên sỉnh 

kí sinh
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(1) Có 4 lớp phụ chủ yếu của y (y,; 'Ị./, y .; 7,)

(2) Có 2 lớp phụ chủ yếu của a (a, và a .)

(3) J (protein liên kêt) là mộl polypeptit ctiíỢo nối với các (!<JI1 phân
(monome) của nhị phân (dinie) IgA hoặc Pcntame (nàm (tơn phân) IgM

(4) s c  (hợp phần tiết ra) là một protein được tiết ra bởi các tê l»ào khônK 
miễn dịch bao lấy q u an h  dime IgA.

Cần lưu ý rằng các lớp Ig có niặt trong tât cả các loại (lịch của cơ t hê nhung 
vói tỉ lệ khác nhau. Các IgG là những A(v nhiều nhất trong huyết thanli iníai và 
của hệ lympho. Chúng chiếm khoảng 7()"ó các loại Ig. hay khoảng 12g tiong 1 lít 
dịch cơ thê ngưồi. Ngược lại, các IgA lại I'ất nhiều trong dịch của cơ quan hô hấp. 
cơ quan tiêu hóa và vùng phía ngoài đưòng tiết niệu, nó giúp cho C(j thế chông lại 
sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh.

Các phân tử lổn IgM là chất kết tụ rất mạnh đối vói hồng cầu (erythrocyto) 
và với các vi khuẩn, nó mạnh gấp 1000 lần so vói IgG chống lại các ctiếni xác định 
cùng loại. Các IgE chịu trách nhiệm trước các hiện tiíỢng (lị ứng tức tliòi. rất 
hiếm đổi vói các cá thể  bình thường (1 phân  tử IgE trong số 5000 phàn tủ  Ig). Tỉ 
lệ này cao lên rõ rệ t  ở nhữ ng  đối tượng quá m ẫn  cảm đối vỏi các kháng
nguyên. Các IgD cũng tương đối ít và là thụ thê của màng các tế bào lympho
B còn nguyên (nó sẽ biến m ất sau  khi có kích thích của k h án g  tiguyôn). chức 
năng  khác nhau  của nó còn chưa tlược sán g  tỏ.

3.2.4. Hệ thống bổ  thể và IgG

Đó là các phân tử IgG mang các vỊ trí (site) cố định (định vị) hộ thốnti bó thể. 
được Jules Bordat phát hiện (giải Nobel 1919) và có m ặt trong tấ t cá hviyẻt thanh  
máu. Hệ thống này có khả nàng diệt khuẩn mạnh và làm tan máu nhò sự có m ặt 
IgCì kêt hỢp vổi AG bể m ặt của các hồng cầu hay các vi khuẩn.

Khi các IgG được tổ hỢp vói các kháng nguyên bố thế của nó. chúiig sẽ 
biến dạng đi chú t ít và trỏ th àn h  phân tử có khả n ăn g  đ ịnh  vỊ hệ thống bổ 
thể. Ngày nay ngưòi ta  b iết hệ thống bố thô bao gồm 17 pro tein  huyết tương 
khác nhau. Tổ hỢp của AG-IgG từng bước sẽ mỏ rộng phản ứng phá hủy các 
hồng cầu và các vi khuẩn mang kháng nguyên AG.

Nhưng quá trình hoạt hóa hệ thông bổ thê nhờ các Ig còn nhiều (‘hỗ chưa 
rõ và rất phức tạp, có thể xen kẽ các quá trình miễn dịch và không miễn (iịch. 
Cuôi cùng hệ thống bô thê có thể phá hủy một sô loài vi khuẩn nhất địtih khi 
vắng mặt IgG (miễn dịch tự nhiên).
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('à.i Irúc phán  từ củn khátiiỉ tlie A(' <>iú|) IIỎ có ihê kèt họp V('ii 'I phần ui 
kháiig n^ỉnvén A(ỉ khác nliau. Mại khác, mỗi Ị ) l iân  lứ A(ì V('ii CÌIC điùin xác 
( l ịn h  k i á i i ị í  n g u y ô i i  k h á c  Ii ỉ iau t iia nó  lại  cõ i h ế  k ô l  họ |)  V('ii nVt Iiliiồu p l í â n  l ủ  
A ( ' .  Klỉi c ác  Ị )h ân  t ủ  A ( ’ tự (lo CÌUÌK' <■<’> n i ặ t  Ví'íi A ( ỉ  ti íí ỉ iig ứ n ự  tliì c h ũ i i g  t ạ o  r a  
phan I.iiịĩ lắng kết (pvoí'ịị)itítti<iii). Khi các kliáng nguyôn được niíUig trôn l)ố 
inật cv.a té l)ào (vi khuân , hổng oau.,.) cáo phân  lử A(" tudiiịĩ ÚÌIK mang cãc 
th ụ  tho bề m ật này. th ì thiVy sự (linh két (agịĩhitiiiatioii) CUÍI các tô l)ào kháiiíỊ 
nguyêii (hìiih IX.8).

3.3. Cc c h ế  tác  động  củ a  các AC

Ý
Y

AG
ÁC

Hirh IX.8. Hiệu quà lắng kết (prẻcipitation) và dinh kết (agglutination) cùa các khảng thể

1- Sự lắig kết của các phân tử khàng nguyên AG, vi dụ một độc tó VI khuẩn, nhờ cảc phân tử 
khàng thể AC.
2- Sự díni kết của hổng cẩu mang kháng nguyên màng nhờ các phân tử khảng thể IgM (các pentame)

N h í  vậy. các h ình  thức tác (tộiig của AC râ’l (ta (lạng, rác hình thức này có 
t h ể  là :

- Irung hoà độc tố do lắng kốt.

'  I ính  kết các vi k h u â n  hay cAc loại tô hào kháo.

- I.uu tan các vi khuấn khi có mặt của bố Uiô trong huyết thanh bình thưong.

- l>ẫn dụ và giao nộp các vi khuâii cho (|uá trình ihục bào của cóc (tại 
thực bíO và tê bào bạrh ('ỈUI (loucdcvlo) nhờ (Ịuá trình biên (lụ (Opsonisalion) 
của c á ' khãnư  the.
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Sự kết hựp giữa kháng nguyên (AG) và kháng thế (A(') đế hình th\nh tô 
hỢp giữa AC! và AC. làm bá't hoạt các kháiig nguyên có thè hằiiị' nhÌH) COI) 

đường (tiíỢc sơ (tồ hoá trong hình IX.9:

Trung hoà 
virus va độc tổ

virus

ĩoxin

___ L

Kết đính các AG (hạt)

Thúc đẩy quá trinh

1 r
Thực bào

Két quả các 
AG hoà tan

 ̂ c
Antlgens tan

Hoạt hoá bổ IN 

i Té bo
oj‘' , 1

f

Viêm nhiễm
làm tan tế )ào

iì^acrephage <3  ̂-. 'iji
vi khuẩn gây bệnh

/ t
'

Hình IX.9. Tóm tắt các kết quả kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể

4. Cơ SỞ TẾ BÀO CỦA MIỄN DỊCH

4.1. Tế' bào lympho và đại thực bào (iymphocyte vả Macrophage)

Hệ thống miễn dịch của các động vật có xương sống clược thiết lập )Ỏ1 các 
tế bào lympho và các kháng thê (ỉo chúng tạo ra. Cơ thể nguời do một số lớn 
(10’̂ ) tế  bào lynipho canh giữ. chúng có mặt trong tất cả rác cờ qvuin rừ mô 
thần kinh. Các tê bào này được tập ti‘ung trong các cơ quaii .sinh cáo Lê bào 
lympho như tuyến yên, tuỷ xướng, hạch bạch huyết, lá lách. Cỉí trong náu và 
hệ lynipho.

Các tế bào lyinpho có trêii màng chất nguyên sinh của luình các tiụ thè 
có khả nàng nhộn biết các phân tử kháng nguyên và phản ứng vđi chúig, Khi 
tương tác với AG hoạt động các tế bào lyniị)ho thực hiện chức nàiiịĩ mi<n (lịcii
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của chúng, như vậy các tế bào lynipho là những tê bào có khá Iiăng miễn (iỊoh 
của f"(j thể.

\ ’fíư(li ta phân biệt hai loại ('hủ yếu là tếbào lynipho B và T (xem bãiig 1X.3).

í'ác tê bào lynipho B biên đối thành ti(ơng hào (plasmacytc). từ (tây sản 
sinh ra Ig tự do (miên (lịch dịch thê). Còn các lế bào lympho T có hai loại chức 
năng; phối hợp với các tê bào lynipho li trong phán ứng miền dịch thê và 
mang đặc điểm miễn dịch tế bào. liản chất cụ ihể của các thụ thề’ của các tế 
bào ỉyinpho T mói được sáng tỏ từ 1984. Các thụ thê bể mặt này khòtig phái 
là Ig mà là các protein được hình thành bàng hai chuỗi polypeptit khác nhau 
(a và p) (hình IX. 10).

f'ác thụ thể của màng tế bào chất tế bào lympho T được mã lioá bfii các 
gen tương tự như các gen của Ig (vói các đoạn V. D và J), nhưng khác vói các 
gen inã hoá Ig, sắp xếp trên các thế nhiễtn Stìc khác nhau. Miễn dịch tê bào 
đượo khám phá nhờ phân tích trên động vật hay ngưòi. có đối chứng với miễn 
dịch chống lại một kháng nguyên (virus. vi khuẩn, các loại tế bào) khi không 
có AC tự do chông lại các kháng nguyên này. trong tníòng hỢp này trạng thái 
miễn dịch có thể được truyền từ cá thê ctược miễn (lịch sang cá thể không 
đưỢc miền dịch bằng cách truyền các tế bào lyiiipho T từ cơ thể thứ nhất sang 
cơ thể thứ hai.

Mp

Hình IX.10. Sơ đổ một thụ thể của lymphocyte T

Các thụ thể đưọc hình thành bởi hai chuỗi polypeptit« và |í liên hệ với nhau bdi cấu đisulfit (S-S). 
Mỗi chuỏi gổm một vùng kị nước (vẽ theo đường xoắn) cám sâu vào các lớp phospholipit cùa màng 

tế bào chất (Mp). một vùng cỏ định (C) và vùng có đầu mút thay đổi (V).
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Miền (lịch tế  bào chịu trách nhiệm đặc biệt (lối vỏi Irạng thái (ỊIU rnẫn 
cảm khác nhaii trạng thái phán ứng đôi vỏi một kích thích kháng nguvTi gây 
ra ỏ một cã thế luẫn cãin sau 24 hay 48 giò. Trong trường họp này các ế  bào 
lympho T có trí nhớ miền dịcli đối vdi một AG nhâ't (tịnh sẽ (táp lại sự <ó .mặt 
của AG này bằng cách phái ra các nhân tô' lôi ciiốn các monocyte 'à các 
macrophage. Thòi gian chuyen dịch tế  bào này làm cho trả  lời miễ\ ('lịch 
nhanh hay chậm. Ngược lại. sự quá mẫn tức thời (sốc) thê hiện của miin dịch 
(lịch thê và sự trả lòi đối với AG. được tạo ra sau vài phút ớ cơ thể (UU rnần 
đôi vđi AG ỉìày.

Còn có những tố bào khác có khả năng miễn dịch tham gia vào các |)h<n ứng 
miễn dịch kháo nhau, nhát là trong quá trình viêm nhiễm, đó là các tê bio thô 
(mastocyte) trong các mô liên kết. trong các cá thê phát triển, các tê bào niy tiết 
ra  hÌ8tam in và serotonin. Các h istam in  làm  dãn mạch m áu và  làm  hẹp :áiC cơ 

trơii. Các serotonin lôi kéo các bạch cầu lencocyte của niáu liên tục đi vào tác.- niô 
đang bị viêm nhiễm như các bạch cầu có hạt (leucocyte granulaire), các bạ*h cầu 
trung tính nhiều hình (neutrophilcs polymorphonucléaires). cáe eosinopliil>s (clịa 
tnm g cầu) và các bạch cầu lía kiềm (basophiles). các monocytes. ớ  Iiơi viíiri ấy 
các đại thực bào macrophage và monocyte của niáu sẽ làm nhiệm vụ thực lào) rất 
mạnh mẽ. trong Iihiềvi trường hợp chúng tạo ra phản ứng miễn dịch dị'h thê 
cũng nhií miễn (lịch tê bào. Cuối cùng là các tế  bào thực bào có nhiệm vụ tini diệt 
các vi khuẩn gây bệnh.

4.2. Các cơ quan tạo ra tế bào iympho
Các cd quan tạo rnáii của cơ thể ỏ lìhiìng (lộng vật có xiíơng sông là ĩi liách 

và tuỷ xiídng. ở  (ỉây các (lòng tỏ bào máu khác nhau (tà ctược xác định à: cáo 
tế  bào hồng cầu (erythrocyte). bạch cầu có hạt (leucocytes granulaireH. đcin 
cầu (monocyte). và các tê bào lympho (lyinphocytes). Cáo dòng tế  bào clìiòug 
phải lympho khác biệt với tế  bào lympho và hình thành hồng cầu. ba oạú tế 
bào bạch cầu có hạt và các đơn cầu. Dòxìg tè bào lympho cũriK khácnìhau 
trong các cư quan hình thành tế  bào lympho (hình IX. 11)
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Hình IX.11. Nguón gốc, sự biến đổl và di chuyển của các tế bào máu 

ở động vật có xươitg sống

('rt quan tạo máu (tuý xiiơng. lá lách):

( 'S S  - T ê bào Iiguồn của m áu

rSK - Tế bào nguồn cúa hồng c;ui (ervthrocyto)

('S(ì - 1’ê bào ngxiồn cúa bạt-li ( íìu có hạt (leucocyte ịíianimlaisc)

(’SM - Tế bào nguồn của (kin oầu (inonocyto) 

CSL - Tế bào nguồn của tê bào lyinpho (lyniphocylc)

E - Erythrocyte

(ÍN - Tế bào bạch cầii truMịí tính có hạt (Loiicocyte graniuilaire 
Neutrophilc = polymorphoniu‘U'aire)

GF] - Tế bào bạch cầii có hạt (“nsinophile

Glì - Tế bào bạcli cầii Ifa kiềm co hạt (lf‘iictx‘ylo p-ann\ilaire l)asi)Ị)lnk>) 

Mo - Monocvto

2-2]



* (\1 quan tạo lympho S(1 cấp. Tuyến yôn
CSL - Tế bÌK» ngiiồi) của tê bào lympho

LTi - Tế bào lynipho T non (lymphocyte T iinmaturc)

B - Thviỳ Pabricius (d chim) hay tiiỷ xiííiiìg (tuỹ) và cơ quan chưa 
rõ (độnị' vật có vú)

L B i - T ê bào lynipho B (lym Ị)hocyte B) còn non

* (Vi (Ịuan tạo lyrnpho thứ cấp (hạt. hạch lympho. lá lách)
LTi và LBi - Các tê bao lympho T và ỉympho B còn non (inunaiurc)

LTe và LBe - Các tế  bào lympho T hay lympho Ị ỉ tníỏỉig tlùinh 
hoạt động (t*ffecteurs)

p - Tương bào (Plániacyte)

Ma - Đại thực bào (niacrophage)

Các loại tế  bào máu và một số tính chất của chúng đượo IIÔU tóm tắt trong 
hảntí IX.8.

Cá(! tê bào lympho hoạt (tông điíực sinh ra từ  tê bào lyinpho nịĩuồn (CSL) 
theo một quá trình  phức tạp gồm nhiều giai đoạn:

- Các tê bào ly m pho níĩuồn (CSL)

- Các tế bào đi theo con đường tạo ra B hay T nhưng còn non. tức là những tế
bào không có khả năng tni lòi đổì với kích thích của kháng ngviyên.

- Các tế  bào lympho trưởng thành (B hay T) có khả năng tni l(ii (lối vói
kích thích của kháng nguyên.

- C ác tế  bào lym pho hoạt tính (eíTecteurs) thực hiện đẩy đú chứo năng 

miền tlỊch của chúng.

Bàng IX.8. Cảc loại tể bào máu và tính chất của chúng
— -------------------------------- 1

Loại tê' bào

1---------------------------------

Hinh vê
Số lượng 

trong mm*
Chức năng

1 - Hổng cáu (Erythrocyte) Từ 4 đến Vận chuyển Ov và co^.

.
5,4 triệu

2- Bạch cẩu (tế bào máu 
trắng) (Leucocytes)

Từ 5.000 
đển 9.000

Đa dạng
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(A) B.ạcí cẵu có hạt

+ N-europhile (từ 60% đến Ị 
70 % :ủd các ỉeucocyte)

Bascphtle (0.5% đến 1%:

Thưc bao

-i
Tạo ra hepann và hỉStamin

f • r.
I m*. Vỉ'\ Ẵ / ' ?

(B) Miorocyte (3% đến 8%)

(C) CíC tế bào lympho 

{ỉympiho.ytes từ 20% đến 25%)

Tạo ra protein đỏc chống lạí 

một sô ky sinh 1 số cơ the

thực bào
L -— - __ ________________ _________ ____

ị Thực hién thực bào khiỊ *

chủng chín trong các đại 

thực bảo.

+ Tiểiư fuyết cầu (Pỉatelets) I 250,000 

ị đến 

I 400.000_

ị  Sản xuát khang thề 

! (lymphocyte B) vá té bào 

mlẻn dịch (lympho cyte T)
ị

Kết vón cục máu

;Si biôn đòi các tô bào ỉigiiồii thành tè bào lynipho B hay 'I' (ìược ihựí' liỉộn 
tron;jỊ ;á(' cư cỊuan tạo lynipho S(i c;Vp. Xó (luỢc sinh ra không ( án có sự kích 
ihícl!) (ủa kháng nguyên. Cơ (ỊUỉin S(i oâp của các tê hào lympho T !à tuyèii yôn <j 
tất ("ácác (tộng vật có xư(ỉng sôntr (chữ T là chừ cái (íầii rủn T}iyii\tis - tiiyếii 
yên)i. ('ơ qiian sd câị) của các tò bào iyinỊ)hơ M là một C(j (ịnaiì gầii V(’íi rành {-ùa 
thuỳ/ í úi) Kiibricius ờ ohiiii. ('òn có chỗ cliUii llìật sáng tổ ỏ dộnịí vạt có vú 
nhưini ngií<fi la biôt rằng có inột giiú (toạn của (ịuá trình hình thíinh lyiiìpho B 
(chCtí f từ chữ cái Bone-niarrow- Uiỷ) (tưục thực hiẹii trong tiiý sốn<ĩ.

;Si truVỉng Ihành và hoạt tính của các tố hào lympho được thực hiện khi 
có nnặ ('ủa các kích thích của kháng nguyên. Quá trình  này diễn ra Lroiiíí 
các <c(jqvian tạo lympho thứ cấp; lá lách, cáo hạch lympho. ('ãc hạch ihvíờn.y 
tháV ( lớp (iưới màng nhày cúa ('(í qnaii hồ hâp và ông tiêu hoá. (’ác cơ (inan 
tạo lynpho l)ao ịĩồm các vùng khác nhau (ỈA (tiíỢc xác định rõ một vùng từ 
<tó Siini ra các tế bào B. còn vùng kia tạo ra tè l)ào T. ('ác tế  bào lynipho rời 
khõii (ó thoo các mạch niáii của hệ lympho (tên các hạch hoặc từ (ỉó lại ra đi.
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('áo tè bào lynipho T chu chuyên tluííỉiig xiiyôn giữa các hạch, <i hệ l>mph(). 
troriịí mávi và l.á lách, có (tếii 9Õ”(> tô bào lynipho troiiịĩ máu lùi từ  CiV hạcli 
nià không có bất kì -Sự kích tliích nào.

4.3. Tế bào lympho B

Tníớc khi biết rõ các tò bào lympho fỉ và 'P. (lã có nhữn.ír li thnyôt khi” nhau 
nham giải thích sự ìiình thành khãn.íỉ thi' (AC) rất klìik; niiau và vỏi sốluinị' lỏn 
trong Iiiột cá thô (tế chông lại sự kích tliích của c:'ic kh.óng Ii.iíuyôii (A(l). lOriịĩ sô 
đó có lí ihuyêt chọn (lòiig (sc!(*ction olonak*) của ỉỉ(‘rn<‘tt F.M.(19ã9) (lia tlUH) 
khái niệm nhị nguyôn của Dacuýn (l)arwin) là biêiì ilỊ và chọn lọc.

lií thuyết lỉernett (tổ xuất rầng:

+ Các lymphocyto khác nhau của niột ccỉ ihô do tính "thiên pluV' (ÍJ mang 
các thụ thê rấ t khác nhau.

+ Kháng nguyên lựa chọn và nhân nhanh ('ác tô bào lymplio C() úc ihụ 
thể tưcing ứnịĩ với AG Iiày.

Dê cụ thế hoá lí thuyêt chọn (iòng cúa miền (iị<-h ta hinlì dung Iriiii; sơ (lồ 
sau: (hình IX. 12)

/ \ / \ / \ / \ / \ / \A/ \ị  s Ỵ

e

Hình IX.12. Sơ đổ giải thich thuyết chọn dòng của miễn dịch
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- M ột tập  hỢp các tê bào lym pho bao gồm một sô rỉVt lớn tế  bào có những 

sai kriác giữa chúng về bản chất của ('ác thụ thể. Những sự khác biệt này 
điK.íc ĩhiết lập trước khi có sự tiếp xúc với các kháng nguyên.

- K hi niộl thụ ih ê  nhận biết và đính kết VỚI niột kháng nguyên thì tô hỢp 

thụ taê -A(ỉ sõ kích thích sự phát triền theo con đường gián phân các tế  bào 
man '̂ tổ hợp trên. ì\ó là cd sở của (lòng, tập hỢp của các tế bào cùng niộ! (lòng 
nà>' sẽ là  giống nhau (bao gồm cả các thụ thể). N hững tế  bào n ày khác biệt với 

cáo tộ’ hào ghi nhớ miễn dịch và các tế  bào tiêt kháng thể đặc hiệu đôi vói 
khánif tigiiyèn baiì đầu của dòng.

1-  Trưóc khi có kích thích của kh án g  nguyên, tập  hỢp các tế  bào lym pho 

của một <;ố thê được hình thành gồm những tê bào mang các thụ thế màng 
khác nhau.

2- K hi có m ặt của một k h án g  nguyên (ớ (tây k h án g  nguyên có 2 điểm xác 

định kliáng nguyên) sẽ hoạt hoá các tế  bào iympho có các thụ thể tưrtng ứng 
với các điểm xác định của AG.

3- í)iòni xác (tịnh và các thụ thê tií(íng ứng đính kết lại.

4- Mối tướng tác này xác định sự phát triển của các tế  bào lympho (dòng 
tê hào).

5- Mồi dòng sản  sinh các khán g thê tự (lo. trong đó các vỊ trí đính kết là đặc 

triíng đối với vị trí thụ thê trên màng, và riêng biệt đối vôi dòng.

6- T ấ t cả các k h án g  thề được siiih  ra  !à đặc trưng eủa k h án g  nguyên hoạt 

ch ất ban đầu.

- T ín h  đạc trư n g  củ a các k h án g  thê đưdc tiế t  ra  từ một dòng là giống 

n h au  và  g iỏn g với tín h  đặc trư n g củ a  thụ thô tô bào lym pho, tê bào gốc cơ  

sở của <iòng.

Lí ihuyết này đã được thực nghiệm chứng minh tiến hành trên các 
lympliocyte B. Các thụ thề màng của những tế  bào này thực chất là các Ig. 
Một kháng nguyên bố trợ tương ứng một Ig thụ thể màng, cảm ứng sinh ra 
một tế  bào lympho B trưởng thành, từ đó thành một dòng tế  bào lympho hoạt 
tính. Sự cảm  ứng n ày điíỢc thực hiện troníỊ cđ q iian  tạo lym pho thứ cấp và  

ctưọc thực hiện theo nhiều giai đoạn (hình ỈX.13):
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Hinh IX.13. Sự hoạt hoá các tế bào lympho B do một khảng nguyên 

A- Sự biến đổi trạng thái của tế bào ỉympho.
1- Sự cô định của kháng nguyên nhờ Ig - thụ thể tế  bào.

2- Tập hỢp các thụ thể thành một vùng giới hạn của tê bào (vìngĩ Uíu 
giữ - capping).
3- Sự  vận  động của tế  bào bằng cách hình th àn h  g iả  túc.

4- Nội thực bào (endocytose) của các tổ hợp thụ thê Ig - Kháng rgvuyôn

5- Sự tái sinh của các thụ thể.

Sự thay đối từ  5 lại đến 1, làm thành một vòng.

B- Phát triển phân chia của các tế  bào lympho hoại tính. SaviiiKỘt số 
vòng biến đổi nhất định tạo thành một dòng tế  bào.

C- Sự biến hoá của các tế  bào lympho: Thành tế  bào ghi nh(í inim (lịch 
(m), những tế  bào này có thể được nhanh chóng hoạt hóa do có :ự kích 
thích về sau này của kháng nguyên cùng loại và trỏ thành plasiiỉucyte 
(P) tiết ra các kháng thể tự do.

1- Sự tưdng tác giữa Ig - thụ thể và AG cảm ứng làm thay đổi tnngĩ cấn 
trúc của màng sinh chất (tạo ra vùng lưu giữ Capping). kích thích -iự vận 
động của lymphocyte và dẫn đến sự nội thực bào (endocytose) của các tô) hỢp 
Ig-AG.
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2- Tô bào lympho tái sinh các Ig bể mật của mình và phân triển theo kiểu 
íĩián  phân (initose).

8 a  ■ Một số  tế  bào con điíỢc biệt hoá thành các p lasm acyte  những tế  bào 

này lông hỢp và tiết ra các kháng thê tự do. cũng có cùng tính đặc triíng của 
lịĩ liC' niậl của lymphocytc ban đầu.

:'ỉh Một số tế  bào coti khác không chịu sự biệt hoá thành plasmacyte và 
Uìo riôii (lòng tế  bào ghi nhớ m iễn (lịch của k h án g  nguyên cảm  ứng ban đầu

.\Iót kháng nguyên AG luôn luôn là tác nhân cảm ứng đặc trưng đối vói 
.sự liont hoá một dòiig (clone) tế  bào ỉympho. Theo quy luật chung, sự hoạt 
hoá c ú.ì Iiiộl tế bào lympho B bỡi một AG chỉ diễn ra với sự hỢp tác của các tê 
bào khác, của đại thực bào và của các tế  bào lympho T phối hớp (các tế  bào T 
hỗ tr ợ- heỉper T cells). Cơ chê tương tác giữa AG và ba loại tê bào như trên là 
rất p.hửc tạp và b.4t đầii được sáng tỏ.

ira ' ('á các tê bào của cùng một dòng tê bào lympho đều tiết ra một cách 
chínln Kác cùng một loại kháng thể; Đó là loại kháng thể đơn dòng (AC niono 
(íloiiail) l 'ro n g  khi đó. một. A G  thường bao gồm rấ t nhiều điểm xác định kháng 

ngiiy òiì và clo đó kích thích sự phân triển rất nhiều dòng tế  bào lympho. Như 

vậ\'. riảu chuyến chở một nhóm gần gũi các kháng thể đa dòng (AC 
Poly<:‘lfnaux). được hình thành từ các AC đơn dòng khác nhau giữa chúng, 
nhiíngtât râ (tều đặc tnỉng đối với kháng nguyên kích thích.

>\‘ày Iiay, ngưòi ta có thể sản xuất trong phòng thí nghiệm một số lớn 
các Ì A(' ctơn dòng khác nhau đi từ canh trường nuôi cấy tê bào lympho 
đặc h)iót. ('ác sản phẩm  này trở thành  vũ khí màu nhiệm, những chất thăm  
(lò pìlún tử khác nhau, nó cho phép nhận biết và tóm bắt các loại protein 
troiiíiĩ íố  h àn g  triệu  ph«^n tử k h ác, những phân tử có điểm  xác định k h án g  

nguy'èn hô trỢ tương ứng với chát dùng đề thăm đò.

4.4. TTê bào lympho T
>\hư trên đã trình  bày, các tế  bào lympho T chiếm khoảng 80% tế bào 

lyiiiỊ))h> củii máu và hệ lympho. Chúng thực hiện hav tham gia vào nhiều loại 
chiíc ning miễn dịch khác nhau, một số là tế  bào thực hiện, số khác là những 
tế  bàio (tiều tiết. Các tế  bào thực hiện (effecteur) T hoạt động chống lại các tế  
bào iniẴng I‘ác k h án g  nguyên không có sự tương hỢp tế  bào đối với chúng. C ác 
tê bà»o T điều tiết thì tiết ra các loại phân tử khác nhau, các lymphokine. 
nhũnigchất này có ảnh hưỏng đến hoạt động của các đại thực bào (macrophage)
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và các dạng tê bào lympho. về phần mình, các đại thực bào cùng tiết xiAt các 
phân tử tác động lên các tê bào Ivmpho và lên các loại tê bào khác nửa lìo đó 
những tế  bào làm nhiệm vụ điều tiết nhờ có các phân tử xác định là nl.hii các' 
cytokine, trong số này chúng ta kể ra một số nhví các điều giải (interỈHikine) 
(IL 1 đến IL6), các interferon (aPy) các tác nhân (’SF (coỉony Stimilatiiig 
Factor), các T N F  (Tumor N ecrosis Factor) V.V..

Theo chức năng ngưòi ta phân biệt hai loại tế  bào T thực hiện;

- Các t ế  b à o  l y m p h o  T ị)|| m a n g  t í n h  m i ễ n  d ị c h  t ế  b à o ,  n ó  x á c  l ì ị ih  t í ỉ i h  

quá mẫn (hypersensibiiíty) khác nhau, tính quá mẫn tiếp xúc. cũig nluí 
chống lại với virus và vói các vi khuẩn kí sinh nội bào.

- Các tê bào lympho gây độc với tê bào (lymphocyte cvtotoxiqiie) T|,(cac tê 
bào này khác vói tế  bào lympho N|< về tính miễn dịch tự nhiên), nhữnịtê  bào 
Tk này có khả năng tiêu diệt các tế  bào khác (killer cells). các tế  bào Pk phá 
huỷ các tế  bào đã bị nhiễm virus hoặc tế  bào khôi u, chúng ôm lấy cá( tê bào 
mà chúng đã nhận dạng và tiết ra một loại protein là períorin. hỢp clất gây 
ra sự trao đổi hồn loạn ở màng tế  bào chất của các tế  bào bị tấn  công.

Sự thực thì các lympho Tk không có khả năng nhận biết cúc kháng 
nguyên lạ (protein virus, phân tử đánh dấu của tê bào khôi u) mà chúig ilược 
rnang đến bởi các tế  bào có cùng một phức chất tưđng bào chủ yếu CMH- 
Complexe majeur histocompatibilíty). Nói một cách khác, có thể là <ễ hiểu 
hơn, chúng phải nhận biết cùng một lúc các kháng nguyên của tnnh và 
không phải của mình trên những tế  bào mà chúng tấn  công.

Sự hạn chế này của phản ứng miễn dịch do CMH đã được D .c Doh-rty và 
Zinkernagel RM. khám phá năm 1975 (giải Nobel về Y học 1996) khóing 20 
năm nay là một trọng tâm chú ý của các nhà miễn dịch học, IIÓ mỏ n iriến 
vọng mới niẻ trong ứng dụng lâm sàng của miễn tỉỊch học. nhất là troig việc 
cấy ghép các cơ quan và miễn dịch trị liệu (immunotherapie) của ung tiư.

Củng chính là các tế  bào Tk phụ trách việc thải loại các cờ quan câ’ ghép, 
trong trưòng hỢp này đó là hiện tượng hoạt hoá cấu hình (alloréactivité).

Mặt khác, trên cơ sỏ chức năng của chúng, ngưòi ta đã xác định đtợc hai 
loại tế  bào điều tiết:

- Các tế  bào lympho hoạt hoá Tn (Helper cells). chúng tham gia h(ạt hoá 
các lympho B thành những tế  bào phân triển m ạnh và tiết ra AC. Cáctê bào 
T|| cũng được hoạt hoá nhờ đại thực bào khi đã nội thực bào một kháng 
nguyên, khi đã tái xuất hiện các thụ thể trên bề mặt của lymphocyte.
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{'ác tê hào lympho thãi loại Ts (lymphocyto suppresseur) có khá năng loại 
1)0 một Irii lời miễn (lịch, sự sản sinh AC’ vì thế cũng có thể bị thay đổi. Sự 
biên íỉỏi vế chức năng miền dịch tuỳ thuộc vào mỗi cá thè.

4.5. Sự đề kháng miễn dịch của cơ thể người chống lại các vi sinh vật

KViíi nâng chống lại cnr vi sinh vật gây bệnh có thê (lo miễn (iỊch tự nhiên, 
miễii (iịch thii (lược. miễn địch dịch ihê và miền dịch tế  bào.

Miễn (lịch dịch thc phòng chống:

- KíVt nhiểu loại virus. đặc biệt là trong giai đoạn dự báo có dịch, khi có 
các vinon tự (lo trong cú thể bị nhiễm, sẽ bị các AC làm ngưng kết (dính kêt 
agglutiner).

- ('ác vi khuẩn (lỵ. uốn ván) tiết ra các độc tố. sẽ bị các AC làm lắng kết 
(precipite).

- Kất nhiều vi khuẩn Gram + và một số vi khuẩn Gram -  bị các IgM dính kết.

(’ác vi khuẩn kí sinh bị các phần tủ miễn dịch bao bọc (Các protein tưdng 
bào, prolein của bố thể, và AC). Phân tử lốp bọc này có hai tác dụng khác nhau:

- Nó kích thích sự thực bào mạnh mẽ của các tê bào thực bào do sự biến dụ 
(opsonisation) và các vi khuẩn bị tiêu diệt trong các hạt thực bào macrophage.

- Nó hỗ trỢ hoạt động của các tác nhân của bố thê do đó dẫn đến làm tan 
vi khuẩn.

5. DIỆT VI KHUẨN GÂY BỆNH BẰNG CÁC CHẤT KHÁNG SINH
ũ •

5.1. Khái niệm

('.ác chất kháng sinh là những chất hoá học đặc biệt có nguồn gốc từ hoạt 
độnịỉ sống của sinh vật. có khả năng ức chê hoặc tiêu diệt một cách có chọn 
lọc sự sinh trưổng và phát triển của những vi sinh vật hoặc tế  bào sống nhất 
định, Iigay ỏ nồng độ thấp.

Theo khái niệm trên thì một sô axit hữu cd. rượu... củng do hoạt động 
sống' của sinh vật. có tác dụng diệt khuẩn, nhiíng ở nồng độ cao vả không có 
tính chọn lọc, nên không được gọi là các chất kháng sinh, trong khi penicillin 
chỉ eầii Iiồng độ l(Ag/ml (tã tiêu diệt vi khuẩn gram dương và gần như vô hại 
đôi với người và động vật. Còn các chất độc nói chung như HgCl.2. phênol, 
thạch lín... lại tiêu diệt bất cứ vi sinh vật nào và các tế  bào sống ngay khi ở 
nồnK (ỉộ thâ”p.
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Một số chất như alixin từ h«ình tỏi. tom atin từ  cà chua Kataniv từ cú 
cải... Ecmolin. Eritrin từ  máu và gan của một loài cá. lyzozim từ mííU- )Ọ I củii 
động vật và ngưòi cũng là những chất có tính (liệt khuẩn cao. iron; (ló cỏ 
nhiều chất nổi tiếng dưới cái tôn kháng sinh là phytonxit (Tôkin 1958). 
Nhưng trong số 17.000 (prescott và cộng sự, 2005) chiVt kháng sinh đã •ông bỏ 
thì số xạ khuẩn mà chủ yếu là những vi sinh vạt thuộc chi Strc|»<»niy'os. (tà 
tạo ra 60% số chất, trong số này có 15% số chất đưỢc rú t chiết lừ Cỉurloại xạ 
khuẩn hiếm như Micronionospora. Actinomadura, ActiriOìlanc?:. 
Streptoverticillium, Streptosporangium và Thernioactinomyces. Khoinịĩ 1/3 
số kháng sinh được sử dụng tnm g Y học là (ỉo xạ khuĩín tạo a nhii 
streptomycin, Gentamicin, Tobramycin. Rifamicin. Vanconiycin...

Hơn 80% số xạ khuẩn phân lập từ các mẫu đất vùng Hà Nội nuôi oấ' trên 3 
môi trưòng cơ bản, đã biểu hiện hoạt tính kháng sinh (Ngiiyễn Thành Đạt 1977).

5.2. Phân nhóm kháng sinh và cơ chế tác dụng của một số chất
Các chất kháng sinh rất đa dạng về hoá học. khối lượng phân tử của 

chúng ỏ trong một giải rộng từ 150 đến õOOODa. Trong một số chất, ịhán tử 
của nó chỉ chứa c  và H hoặc thưòng thấy hđn là c. H. o. N ỏ một iố chất 
khác còn chứa s  và p, Halogen. Trong phân tử chất kháng sinh thiíòiị,' chứa 
các nhóm định chức như OH, COOH, cacbonil, nhóm định chức có >...đồng 
thòi có cấu trúc đặc trưng của chất hữu cd (mạch béo, vòng béo, vònịĩ tirtin. dị 
vòng cacbonhydrat, polypeptit...) cho đến nay nhiều tác giả thưdng pFân loại 
chất kháng sinh theo cấu tạo hoá học của chúng (bảng 1X.9).

Bảng IX.9. Những nhóm chất kháng sinh quan trọng từ vi sinh vật

(TheoEgorov và cộng sự, 1985; Thierry EherlÌK 1998)

Nhóm Khảng sinh 
tidubiéu Chủng sản Loại tác động Cơ chế tác 

động

Ntửng khó 
khin trong

1
p * lactam Peniãllìn Nấm Penicillium, Vi khuẩn G+ Phá huỷ G<y dị img

Cephalosporin Cephalosporíum Vi khuẩn G+ Sự tống hợp
và G- thành tể báo

Aminoglucoãt Streptomyxin Chi Streptomyces Vi khuẩn G- là ửc chế tổng hợp Cày độc
Kanamyxin chủ yếu Protein ao thán 1

j

Gentamixin Micromonospora knh thinh '
Tobramyxìn 1 tiãc và

{ lái tiết
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Telrac^yclln Cùng tên Chi Streptomyces Vi khuẩn G+ 

G’ Proteus

ức chế tổng hợp 

protein

Lan truyền 

các chủng 

nhờn thuốc

Macrolít Erytromyxin

Polyen

Chi Streptomyces Vi khuẩn G+ 

Nấm và 

nguyên sinh 

động vật

- ửc chế tổng 

hợp Protein

- Phá huỷ chứd 

năng màng 

nguyên sinh 

chất

Gây độc

Polypeptit Polymixin

Gramyxin

Baxitraxin

Nhiều loại vsv Vi khuẩn G+ là 

chủ yếu

Đa dạng Rất độc

Khi otí thể (tang bị vi sinh vật gây bệnh tấn công mạnh thì cần sử dụng 
ngay các biện pháp đê ngăn chặn sự nhân lên của chúng, một phương pháp 
hiệu (Ịiui là sử dụng chất kháng sinh thích hợp vói liều lượng được thày thuốc 
chĩ (lẫn.

C(í chế tác động của một số chất kliáng sinh được sơ đồ hoá trong hình IX. 14

ưc ché tổng hợp thành lổ bốo 
Penialltn. xephaiosponn 
Baxitraxỉn. Vancomyxm

_____ 1___1

Phtén mâ 
(Transcriptíon)

ARN

ưc chế sự nhản lén của 
axit nucieic vá sự phién 
mâ OuOTolon nifampin

Tảc động vào màng ỉé báo chất: 
Polymyxin B. Núitatin Amphoterìxim 

B. M konuole

ức chế lổng hợp protoin 
chloramphenìcot. «fytromyxin. 

T«ừacycHn. streptomyxin

ưc
céc chết trao 

Sulíantỉamrt 
Trímethoprim

Hình IX.14. Sơ đổ tổng kết cơ chế tác động chù yếu của các chất khảng sinh
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+ Trimethropin không ảnh hưởng đến ngitòi là vì ngưòi khôiiịí tnig hợp 
axit tetrahiđropholic (THF) từ PABA (axit paraaininoben/oic, nhii vikluiíúì, 
mà người thu nhận axit folic từ chất (ỉinh dưỡng. THP' !à một ctHMizvju' cần 
để tổng hỢp purin. pyrimidin.

+ Suníonamit và chất tương tự hoạt động như một chất kháng chát » íit> cíổi, 
vì nó có câu trúc hoá học gần giống PABA nên cạnh tranh trong tông họp ”MF.

+ Penicillin (kháng sinh có vòng p lactara) gắn vối ti-anspepti(l;sa làm 
dừng liên kết chéo của peptidoglucan.

+ Các kháng sinh tác động vào dịch mã do gắn vào tiêu phần 50S hiiy ỈOS.

+ Các kháng sinh tác động vào phiên mã do kết hỢp vói niARN polym<raza.

6. CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IX

1. Định nghĩa và cho ví dụ các vi sinh vật thực hiện: hoại sinh. íí sinh, 
cộng sinh.

2. Hệ vi sinh vật trên da ngưồi và đưòng hô hấp. tiêu lìoá.

3. Các yếu tố quyết định bệnh truyền nhiễm.

4. Ngoại độc tố và nội độc tố, sự khác biệt, cho ví dụ.

5. Cđ chế đề kháng không đặc hiệu của cơ thể.

6. Miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế  bào. mối quan hệ giữa chúng

7. Miễn dịch tự nhiên.
8. Miễn dịch nhân tạo.

9. Kháng nguyên, tính chất của chúng.

10. Kháng thể, cấu trúc phân tử. phản ứng giữa AC vA Aí'!.
11. Sự khác biệt giữa các tế bào lympho B và T.
12. Lí thuyết tạo dòng miễn dịch, ứng dụng công nghệ sinh học tạokháng 

thể đdn dòng.
13. Sự đề kháng miễn dịch của cơ thể chống lại các vi sinh vật.

14. Khái niệm về chất kháng sinh và cd chế tác động của một số chất

15. Điển vào chỗ trống các thuật ngữ đúng:

a- Các peniciỉỉin và... được đặc trưng bỏi vòng... và có tác dụng ức:hế sự 
tổng hỢp... tế bào.

232



(- Một liỢp chát điicic gọi !à,., khi phá huý toàn l)ộ các vi kỉiuâii. và là...
khi Iió liột loàn bộ cáo Iiấin. ( ’òt) !à... khi nó tiôu (liệt tất cá vinis.

16. ỉ)ê tìịíhiôn cứii tác (ĩộn^' cùa ('h]()ramỊ)liciii(-(il. Iiiíười ta cây dịch  

huyêii >hù chứa 10" vi khuắn (Salrnonella typhi) trôii inột K)ạl 10 ỏng lìííhiộin 
('hứa irôi trường ìòiig tôi thiêu, chửa UyỊ)l(ìỊ)han vừa đủ v:'i chi khác nhau b(ii 
số lượriỉ ('iilorampheniool.

Síiii 18 giờ nuôi ủ cí 37'c. người tii đôin số vi khuân sôn;4 mỗi Iiiỏi
triúiiig ('ão kêt (}ua (lược vè tròn (lồ thị saii;

1»- Vgưdi ta có thô ghép nhóm các kháng sinh theo... cúa chúiìK

Nóng độ Chloramphenicol 
(ng.ml ' thêm vào 

môi trưdng)

a- Nói tốm tẳt kĩ thuật đếm số lượng tè bào sống, 

b- Phân tich hình đạng của đường cong.

c- Xác định qua đổ thị nồng độ tối thiểu ức ché cùa Chloramphenicol đôi với 

Salmonella typhi.

+ (ác ông 9. 10 còn trong .siiỏt, ngiíời ta <!ifa các ông này Viu> lú ấm ớ 
37"C. SUI 24 giò Iiiiôi ủ bô sung, người ta iứi<ận thấy rầng niột troììg hai ống 
vẫii hom toàn trong còn ống kia xuất hiện ván đ«c. C'ó thê giái thích
hiện tvííng trên như th ế  nào?

1 7 .Đô xác định sự niẳn ('ầm của Staphylococcvis đôi với Penixilin (ì bằng 
phươnị pháp pha loãng liên lục trong môi trưòỉig lòng, người la cây CÙI1<Ị một



nồng (tộ (ỉịch huyền phù vi khuẩn trong một loạt fác ống nghiệm cha hàm 
lượng kháng sinh dần (lần tàng lên.

a- Kháng sinh Penixilin thuộc nhóm khiing sinh nno? ('(í chè tá f  (ìng của 
kliáng sinh này lèn vi khuẩn? So sánh <-(i chế tác động cùa Feni;liíi V(3i 
lyzo/Ạ ni.

b- Sau 24 giò nuôi ủ ò nhiệt độ phù hỢ|). các kết quíi đưỢc võ ờ hìn (ìiưới:

ốfìg pyhiển sô c 

Nố-g dó 0
Síỉìãng í: r.t'.

1

o.::5

2

•)íí

_______ ỉ Co VI

n C(
Hírtông cõ
VI k h i i ẩ n  

'ĨIỈOC

+ Ông thứ 3 nói lên ịíiá trị gì?

+ Trong ống nghiệm 0  (ống đối chứng) vi khuàn phát triển bùnh hiơờng. 
Trong ống thứ 2: kháng sinh kìm hãni (bacteriostatií;). còn trong ống - k háng 
sinh (liệt khuân (bacterici(ỉe). HŨ3' định ầighìa thuật ngữ kháng sinh hii hãm 
và kháng sinh diệt khuẩn (nồng độ kháng sinh đôi VỚI 1 loại khíuiíĩ ,“sin)..

18. Các câu sau (lúng hay sai. nếu sai hãy chứng minh, nếu (túntĩ I-IỈKVÍ .dụ

a- Liều ííày chết Ũ 0 ' Ỉ . I  (LI)ÕO) là liều độc tó bằng một nủa l iồ (Hộc tó 
tỏi thiếu (l)ose niiniinale morlelltí - DMM) gây cluH

b- NKnyên tác của sự tiêm ciiủng vacxin là dựa ti'ên (tộc tố b'Ị Inu yêu.

19. Nghiên cứu khti nàng gây bệnh của Cìostridium hotulìnum:

Vi khuaii botulinic là loại vi khuân hoại sinh rô"t phổ biến. fó nìí)!L Uỉiiig các 
loại thực pháiin lưu giữ lâu ngày không đúng phương pháp.

a- Hoại sinh là gì? Plufdng thức liên hộ giữa tế bào chủ - vi khv.iẩ?

b- l^ại vi khuân này có những nét đặc biệt gì?

c- Uìmiĩ |)hvỉ<ing pháp gì có thô phân lậị) (íuric vi khuấn này.
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(1- Khi ticMii chúng inột liều canh iriYÒiiíí nuôi cấy Clostridium botuliỉiun) 
lioậc (lịch lọc của canh tni(in<ỉ Iiày vào vùng dưới tỉa của chuột nhai 
thỉ làm cho chuộl bị ìiệt rồi < hôt. Hãy iỊiai thích <ÌẠ<: (liêni cua dộc 
tò. liim  thế nào đê làm giam (ỉộc tô (ì (hức àn đô lâu?

20. X iíh iên (rứn -Sự hình thành <lộc tô: N^ười ta nịỊhiên cứu sDiig Sony sự 

sinh triíớiig phát triên của niột ohủng vi khuàn -<inh (tộc tỏ và sự hình tỉianh 
(!()(? tó. Dổ tlii nghiệm, ngưòi ta cho vào các hình tam giác, mỗi bình 20inl inõi 
trườnịí lổii^ phù hợj» và cấy vào các bình với một KfỢnfỊ vi khuấn như nhau. 
Tiii mồi tlùli điôm ngiírii ta láy hình tani Ịíiác ra (ỉé nghiên cứu S(V lií<in.íỉ VI 
klnián bằịìg pliưưng pháp đo (tộ (lục. SÍUI đó lọc và xáo định (tộc tỏ cùa clịclì lọc 
và (lịch chiêt lế  bàt).

Số lượiig tê bào điíỢc biêu thị bằng ổố í.nN ( \  là số vi khuân trong m!). số  
lượniĩ (tộc tô sinh ra của tô bào (tưỢc biểu thị l)ằnỊĩ sô DMM (liều tôi thiếu Ịíáy 
chôt) iroiig nil của dịch lọc và dịch chiêt. Nííưòi ta thu được kết (|iiá ghi íi 
báng (lưới đây:

T (thờỉ gian, phút) LnN SỐ DMM/tnl

0 16,10 0
20 16,10 0

40 16,25 0
60 16,55 0
80 17.50 0
100 18,85 300

120 20,25 600

140 21,65 900

160 23,00 1200
180 23,85 1315

200 24,15 1440
220 24.20 1450

240 24.20 1450

a- Hãy cho (lịnh nghía sốDM.NÍ

b- Trong thực nghiệm làm thố nào đõ Xítc ilịnh .sô DMM.



c- Hãy vẽ trên  cùng một lùnh các đưònịí biểu diễn LnN = f'{t) và số 
DMM = F(t).

Phân tích các ctồ thị đã vẽ.

(1- Phân biệt ngoại độo tố  v<à nội độc tố.

21. Sự tiêm chủng vacxin (Vaccination).

Khi tiêm chủng vacxin ờ Iigười. ngưòi ta thường kết hợp vacxii chống 
bạch hầii (antidiphteria) và chống uốn ván (anti-tetanuri) (vacxin DP) theo 
một phá(; đồ như sau: 3 lần tiêm bắp cách nhau 1 tháng.

Các thành phần crt bíìn cúa Vacxin là:

Độc tố bạch hầu làm yếu tinh khiết: 1 liều.

Độc tố  uốn ván làm yếu tinh k h iế t; ] liều.

Hiđroxid aluminiutn A1.>0;ị ; Img.

Dung dịch sinh lí qsp : o.õinl.

a- Dịnh nghĩa thuật ngữ tièm chủng vacxin và huyết thanh liội pháp 
(Sorotherapie)

b- Làm th ế  nào để biến một độc tố thành độc tô' bị yếu? (toxine-anitoxine)

c- Giải thích cơ sở sinh lí miễn dịch của phác ctồ 3 lần tiêm liên tiế).

(i- Trong trưòng hỢp này có sự biến động như thế nào vế sự XUÍI hiộn 
kháng thể trong các lần tiêm khác nhau?
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ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH THÁI HỌC VI SINH VẬT • • •

c h u ơ n g  X

1.TỪ K H 0Á

- Aru)xi(!: Môi trưòng không có oxi tự (lu. ihnòng là môi trường có thô khií 
cao ( K', thấp) (môi trường kị khí).

- Bíicleroid: Nhùng tê bào Rhixobiiim biến <lạiig trong nỏt sần rễ cây đậu 
có the cố (tịnh N-2 (Thể giả khuẩn).

- Barophilic; Cơ thế sinh trưởng tôt nhát (i nơi có áp suât lớn hcín latni (vi 
sinh vật ira áp).

- Biochemical oxigen demand (BOD): Đặr lính tiêu thụ oxi vi sinh vậl của 
một mẫu nước (nhu cầu oxi sinh hoá).

- Bioíìlm: Khuẩn lạc các tế  bào vi sinh vật tích đọiig trong khối nhày xốp 
nằm Irên bể mặt giá thê (máng bám sinh học. máng bám vi sinh vật).

- BioíỊoochemistry; Môn Sinh địa hoá. nghiên cửu những biến (tôi ổinh 
hoá trung gian.

- Bioreinediation: Sự làm sạch (lầu. các hoá C'hâ\ độc và các chất ô nhiêm 
khác nhờ vi sinh vật (cai tạo vùng (ĩất. luíổc ô Iihiềm bằtiịỊ tác nhân sinh học).

- Black ổmoker: Nguồn khí đen phun lèn từ lỗ sâu ơ biển rấ t nóng (250 - 
350*’C) )>hụt iên cả nưóc nóng và các chất khoáĩig khác nhan.

- Cometabolism: Sự chuyển hoá một hỢp chát với sự có niặt của hỢp chất 
hữu Cd ihứ 2 được sử dụng làm nguồn nàng lưựng đầu tiên (đồng chuyển hoá).

- D(“nitrification; Quá irình cluiyển hoá nhà vi sinh vật. qua (ló NO.ị bị 
khử thành khí nitơ (phản niu*at hoủ).

- Ecosystem: Quần xã của các otí thể và môi trường tự nhiên của chúng 
(hệ sinh thái).

- Guild: Các quần thể vi sinh vật có môì (luaii hệ trao đổi chất gầii gùi 
(nhóm loài gần gũi các vi sinh vật).
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- Hìđvothernial vent: Miộn^ kho mrtic nÓ!i<í ()' hicMi sân.

- ÌA‘ịĩh(*moglobin: Một loại Iìi;>nj4<>xi tìm thấy tn>n<í nôt san IT' tì\ lỉậu.

- Liohon; Một loại nâin và niộl tíio (hoặc niột loại vi khuỉiii lan) sõiìg 
tron*í tô hdp cộng sinh) (nịii y).

- Mimionvivíìinont: Mộl mòi tviíòiiìg j4Ìoi hạn bno quiinli mộl le 1'U) hoẠc 
một nhõm lò hào vi sinh vật (vi Iiiỏi Irudng).

- Mycoí’rhizae: Một tô hợp cộng sinh ịỊÌữa một loại nấm và rề tiực vật
(Nấm rồ).

- Microbia! leaching; Sự loại 1)0 kim loại nlui' từ (|Ui.m}í SnlHilí' nhò 
hoạt độnịĩcủa vi sinh vật (Miãin lọc nhỏ vi sinh vật).

- Nitriíication: Quá trình nitral hoá qua đó NH J đưực oxi hoá Ihani N().“ .

- Nitrogen íixation: Cô định nitơ phân tử. sự khứ N’., thành N' H nhờ vi 
sinh vật.

- Oxic; Môi trường chứa oxi pliâii tử. trong (ìỏ E,', cao (mồi tniờiiịí hỉiêt khí).

- r^rimary producer (sinh vật sán xuất S(í cấ|)): ('<) the (lùiìK î nìli áiìg cìô 
tống hỢp chất hữii ctí mỏi từ {’()..

- Proteorhodopsin: Một loại protein mẫn Oỉim ánh sủng cỏ inạt Itniiịí niột 
số vi khuẩn ỏ đại diítíng, xúc tác tạo thành ATP.

- Pyrite; một loại quặng sát. FeS.j.

- Rediiclive dechlorination; Sự loại C1 như C1 tù inột hợp chấl h ữi cổ Iihờ
khử ngiiyôn tử cacbon từ C-Cl thành (^-H (<iuá trình loại ('1 khứ).

- Rhiz()sphore; Vùng sát cạnh rễ thực vậl (vùng rễ).

- Root noclule: Sự phát triển thành khối u trên rễ thực vật iroig có vi
khuân cộng sinh cố địiih N\, (nốt sần rễ).

- Runien (Dạ cỏ): Túi lớn đầu tiên tronịỉ dạ dày nhiều Iigan cúíít Ci(' ítộng 
vật nhai lại. trong đó diễn ra quá trình phân piái rolỉulose.

- Syntrophy: Một quá trình trao (tồi chất trong ctó hai hoặc nhiểuvi sinh 
vật hỢp tác (tiến hành) thực hiộn. quá Irìnlì này không thè (ỉược thíc hiện 
nếu chỉ có đơn độc 1 loại vi .sinh vậl (đồng dưỡng).

- Ti -  plasmid: Một pỉasniid liếp hỢp có trong vi khuiin Agroha-terium 
tumefacỉens có thể chuyen gen vào thực vật ())lasmi(i chuyên goỉi).
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- Vdlalile fattyaci(is {VKA.̂ ); Nhĩliìíĩ iK'"! Ihío ohủ yếu (acotat«‘. propionate 
và hutyrait*) điídc tạo ra troiiịí lôn men ớ (iạ (■() (các aoid bóo trim<í chuyốiì).

- X«‘nobiotic; Một sán phấni hoàii loàn lông hỢp khôiìịĩ (liễn ra tron.íĩ lự 
Iihiêiì (các hỢp châ*t phi riinh h<tc),

- M ulualism : (ịu a n  hệ phụ thiKX’ l)ắt 1)UỘC jriữ;i hai hay nhiồu I'(i thò Iroii” 

IIIỘI t/i liỢ|) oộiig sinh cùnịí có lọi, Klìôntí lổn t;.ii khi tách ra (cộng .-'iiili phụ tlnuM!).

- Cooperation: Quan hộ hỢ|) tác giữa hai hay nhiều C(i thổ cùng fó lợi 
tronu ló hdp cộng sinh nhiing không i)at buộc phái SÔIIK chun^. khi tách ra 
vầii tồn lại (cộiig sinh hỢp tác).

- Conunensalism: Quan hệ hội siiih là quan hộ giữa hai hay nhiều C(í thế 
trf)iig tó hỢị). ỏ đó một cd thê đvíỢc lợi do sự sinh trưởng của oơ thể kia. đáy là 
quan hộ một chiều.

- AiiKMisalisni: Quan hệ đôi kháng là (]iian hệ bằng hìiìh thức Iiào lìó C(i 
thê tliử nhất .sinh trướng lại ánh hưỏng âni (tốn rci thê thứ hai.

-  Nicho (ố sinh thái); Nơi {•(') chấl dinh (Utỡng và điều kiộn lí ho;‘i Ị ) lm  hự|) 
cho một l(iại vi sinh vật phát trien.

2. TÓM TẮT CÁC KHÁI NIỆM cơ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC VI SINH VẬT

2.1. Quần thể (population), Guild (nhóm) và quần xã (Cominunitie)

Tronịĩ lự nhiên các tế bào riông biệt của vi sinh vật sinh trướng hình 
thành ('ác quần thể. về mặt (li truyền có thô coi là đồng nhất vì (ỊUần thể do 
sự sinh sàn vô tính Lừ tê bào vi kluian ban l ì íU i .  {’á(‘ quầií thổ có quan hệ trao 
(lôi chát với nhau iập thành nhỏm. 'lỴip hựp các lìhóni có mối tư(íng lác với 
nhau Irong quần xã vi sinh vật.

Ví liụ câ\ỉ trúc quần xã trong hệ sinh thái ao hồ: Các (ỊUầii xâ. bao gồni 
các qiiíin thê của các tế  bào của nhiồn loài. 'l'vong hệ sinh thái ao hồ có thể 
tồn tại các quần xã khác nhau.

* 0  vùng mật hồ, nơi có 0X1 và ánh sãn f̂ có ihỏ có 2 quần xà;

- Quan xã 1: Các cơ thô (luaiig tự (hrõỉig hiếu khí (iihií táo (lơn bào. vi
khuẩn lam...) chúng thực hiện; + (iH ,0 -> + 6()_.

- Quần xã 2: Các cơ thê hiếu khí và hiếu khí không bắt buộc, ohúng thực
hiện: + 6 0 , -> 6 C 0 ,  + 6H,0.
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* ơ  vùng đáy bùn. ndi oó môi triíởng kị khí. ró thế có quần xà 3 Rồni có 
nhóm vi sinh vật quan hệ trao đối chât gần ịĩùi (guilds):

- Nhóm 1; Vi sinh vật sinh niotan (('()_. -> {'H|) và vi khuáii sinh axêtic 
đồng hình (homoacíHogonic baoloria) {('() , -> acotat) #

- Nhóm 2: Vi khuân khử sulfat (SullaloreduciDịí hactoriỉi) (SO^ -> H.S) 
và vi khuân khử lu'u huỳnh (S" HjS)

- Nhóm 3: Vi khu.âỉi phàn n itra t hoá (denithíying bactoria) (N()'ị -> N.,)
và vi khuẩn khử sắt 3 thành 2 (F'e Fe""’)

- Nhóm 4: {'á(' vi khuiui lôn men {íernuMitative bactoria): Vi khuấn lên
men các loại đường và vi klụiẩn lên men axit amin. axit bẽo...

Các quần xã (communities) vi sinh vật tác động với nhau và vúi các cơ thê 
bậc cao. với môi trưòng sông tạo thành hộ sinh thái tông thổ (toàii phần 
entire ecosystem). Nãng lượng đi vào hệ sinh thái dưới dạnịĩ nâng lượng ánh 
sáng mặt tròi, cacbon hữu cơ và các hợp chất vô cớ khử. Ánli sáng (tiíỢc các oci 
thê quang dưỡng sử dụng để tống hỢp các chất hữu C(j mới. khòng chỉ chứa 
cacbon mà còn chứa nitơ. lưu huỳnh, photpho. sắt và các nguycn tô khác, ('ác 
chất hữu cơ mới đưỢc tổng hỢp cùng với vật chất hữu cđ có trvíớc (ti vào hộ 
sinh thái từ bên ngoài (còn gọi là vật chất hữu cú ngoài hệ -  alloclithonoii8 
organic matter) thúc đẩy hoạt động chuyển ho,'! các chát của các cci thế hoá 
dưỡng hữu cớ (chemoorganotrophỉí). ngược lại các cờ thê hoá dưỡn^' vô C(í 
(chemolíthotrophs) thu (lược năng lượng cho mình từ các chất clio el(*clron vỏ 
cư như H,. S" hay NH;,.

2.2. Các chu trình sinh địa hoá (Biogeochemical Cycles)

Các vi sinh vật đóng vai trò quan trọng Irong chu trình (Uiần hoàn) niột 
sỏ nguyên tố trong niôi trường. (ÌẠo biệt là lưu huỳnh. Iiit(í và Siit.
Khoa liọo nghiên cứii sự biến đỏi lìoá học cá(’ nguyên tô Iihư vậy gọi là khoa 
học (môn) sinh địa hoá (Biogoochemitry). ('hvi trình sinh địa hoá Ii<‘u lôii các 
biến đôi được xúc tác bàng cả tác nhân sinh học và hoá học ti'onịí chu trình 
mát xích các nguyên tố của các hộ thống sống. Thông thưòng iihữiiịỊ rhn trình 
như vậy bao gồm các phàn ứng oxi hoá khứ. ví dụ như lưu hiiỳnh ỏ dáy ao hồ 
có dạng sulfide hiđro (HọS) có thê đưực oxi hoá b(ìi nhiều loại vi sinh vậl. cá 
nhóm quang dưỡng và hoá dưởng. để tạo ra S" và S O f . Sulphat là chiYt (linh
dưõng đỐì vói thực vật. Ngược lại. sulfato oó thê được khử thành sulfí(lo nhừ 
hoạt động của các vi khuỉỉn khử sulphat. Đó là vòng khép kín chu trình sinh 
địa hoá đối với lưu huỳnh (xem thêm vòng tuần hoàn nguyên tố lưu huỳnh).
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Vi sinh vật cũng có vai trò đặc biệt quan trọng đốì vói chu trình cacbon. 
nitơ. sắt... trong tự nhiên. (Xem thêm chương V - tập I. VII -  tập II).

2.3. Smli thái học vi sinh vật là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa các vi 
sinh vật và vói môi trường không sống của chúng, những mối quan hệ này 
dựa trên việc sử dụng phôi hỢp các nguồn dinh (iưởng có hiện quả lâu dài cho 
hệ thống tông thể bao gồm cả vi sinh vật, thực vật và động vật.

Rất nhiều loại vi sinh vật trong quần xã phức hỢp (communities complex) 
không thể có 8ự sinh trưỏng tôt nhâ’t và đặc triíng nhất của mình. Sự giới hạn 
chủ yốu là vì có mối tương tác giữa các vi sinh vật, vi sinh vật với các cd thể 
bậc cao. có những vi sinh vật chúng vần hoạt động gây bệnh nhưng cho đến 
nay mới biết được chúng nhò các kĩ thuật sinh học phân tử. mà vẫn chưa nuôi 
cấy thuần chủng được chúng.

2.4. Các mốl quan hệ giữa vi sinh vật và giữa chúng VỚI các cơ thể bậc cao

Thuật ngữ cộng sinh (symbiosis) hay “sôVig chung” (together life) để mô tả 
mối tưdỉig tác giữa các vi sinh vật, cũng như giữa vi sinh vật với thực vật và 
động vật, những mốì quan hệ này có thể là dương tính hoặc âm tính.

Các môi quan hệ cộng sinh có thể là phụ thuộc lẫn nhau (mutualism) 
quaii hệ hợp tác (cooperation), quan hệ hội sinh (commensalism) quan hệ kí 
sinh (parasitism), quan hệ thực sinh (predation), quan hệ đối kháng 
(amensalism) và quan hệ cạnh tranh (competition). Những mối quan hệ này 
râ t (ịuaii trọng trong tự nhiên và trong quà trình gâv bệnh. Các mốỉ tương tác 
có thê thay đổi tuỳ thuộc vào biến đổi của môi trường và những diễn biến 
trong niòi tvíơng tác giữa các cơ thể.

2.5. Bloíilm (mảng bám sinh học, mảng bám vl sinh vật)

Các vi sinh vật, đặc biệt là các vi khuẩn và nấm men. trong khi sinh 
trưởng có xu hưỏng tạo ra một môi triíờng hạn chế phù hỢp riêng cho mình (ố 
sinh thái -  Niche sẽ nói sau), quần thê vi sinyi vật này được bọc trong loại 
chất dính k(ỉ0 thường là các polysaccharide và gắn ỏ bề mặt cd chất gọi là 
mảng bám sinh học (bioĩilm). mảng bám sinh học có thế’ lúc đầu gồin một lốp 
(1 quần thể), sau đó có thê gồm nhiều lớp tạo ra 1 quần xã của các quần thể 
khác nh.iu. Những mảng bám sinh học như vậy giúp các vi sinh vật sống sót 
trong I'á.‘ điều kiện bất lợi trong tự nhiên và trong quá trình gây bệnh.
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Các vi sinh vật cũng có những thích ứng khi sử dụng các phần tử ín hiệu 
hoá học, những thích ứng này bao gồm cả sự duy trì m ật độ tế  bào cia quần 
thế ở mức độ phù hỢp vói điều kiện môi trường và đặc điểm sinh tníởíg riêng 
của chủng hoang dại.

Có các vi sinh vật sống được trong các môi trưòng, nơi mà hầu h<t cáo cơ 
thể bậc cao không thể tồn tại, điều này giải thích tính đa dạng vi íinh vật 
trong tự nhiên. Ví dụ Ferroplasma có thê oxi hoá sắt, chúng sinh trưỏig ỏ pH 
ỏ vùng mỏ qũặng “đỏ” California (Hoa Kì).

Môi trường cực trị giới hạn ranh giới các dạng vi sinh vật có tliể -ỉống và 
hoạt động gồm các tác nhân vật lí: nhiệt độ, pH, áp su ấ t hay độ min... Rất 
nhiều vi sinh vật được phát hiện trong môi trưòng cực trị có khả ning đặc 
biệt thích ứng không chỉ để sống sót mà còn hoạt động chức năng rao đổi 
chất trong những điều kiện đặc biệt này. Ngày nay với những tiến bộ rong kĩ 
thuật nghiên cứu vi sinh học, hoá học, enzytne học và sinh học phân ử ngưòi 
ta có thể biết được cả những vi sinh vật tồn tại trong hệ sinh thái 'à trong 
quá trình gây bệnh nhưng chưa nuôi cấy được thuần  chủng.

2.6. Môi trường (environment) và vi môl trường (Microenvironment)
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong tự nhiên cũng như trong môi cấy ở 

phòng thí nghiệm phụ thuộc vào nguồn chất dinh dưỡng tại chỗ và đều kiện 
sinh trưởng.

Các nguồn dinh dưỡng chủ yếu và các điều kiện ảnh hưởng <ến sinh 
trưởng của vi sinh vật trong tự nhiên:

Nguổn dinh dưdng Các điều kiện
Nguồn cacbon {hOu cơ, CO2)
Nitơ (hữu cơ, vô cơ)

Các nguyên tố đa lượng khác {S. p, K, Mg) 
Các nguyên tố vi lượng 
(Fe. Mn. Co. Cu, Zn, Mn, Ni)
O2 và các chất nhận electron khác

(N0 3 .S 0 Ỉ .Fe^*.v.v...)

Các chất cho electron vô cơ 

{Ha. H2S, F2+. NHi.NO^.v.v...)

Nhiệt độ: lạnh -> ấm -> nóng 

Thế nước; Khô ẩm -> ướt 
pH; 0  -> 7 -> 14

O2: có oxi (hiếu khộ -» có oxi lim luợng 
thấp hơn oxi khí quyển (vi hiếu khi -> kị khí
(không có oxi).

ế

Ánh sảng: sáng rõ sáng mờ ối
Điều kiện áp suất thẩm thấu; tước ngọt 
-> nước biển rất mặn

242



Sự khác biệt về chủng loại và hàm lơỢiig ngiiồn chất dinh dưỡng và các 
điều kiệa !lí hoá của ndi sống xác định ô sinh thái (Niche) đối với từng loại vi 
sinh vật niêng biệt. Lí thuyết sinh thái học cho rằng đối với mỗi một loại cớ 
thô tồn  tạĩi ít nhíVt một ố sinh thái, đó là ô sinh thái bậc một (pi'ime niche) ở 
đó thê này phát triển phù hỢp nhất, Cơ thế sinh trvíỏng vượt trội nhâ’t 
tron^ <j HÌnh thái bậc một cũng có thế sỏniĩ ỏ một sô ố sinh thái khác, ỏ đây có 
các (Ỉiẽỉu k iện  sinh thái kém phù hỢp hơn đôi vỏi cơ thê này trong ổ sinh thái 
bậc Mì()t S ự có mặt của vô sô các ố sinh thái vi sinh vật trên hành tinh là một 
bằng c hưn g tiến hoá của tính đa dạng trao đối chất và đa dạng sinh học của 
các VI s in h  vật mà chúng ta thấy hiện nay.

Bcii vì các vi sinh vật quá nhỏ bé và ndi ỏ của chúng cũng râ"t nhỏ bé. nên 
các nlhè «inh thái học vi sinh vật vsử (lụng thuật ngữ vi môi trường 
(micro.eiiviironment) để mô tả nơi mà một loại vi sinh vật thực tế  sinh sống và 
trao đ(ổi chiất nằm trong nơi ở của chúng.

Cáic nhà vi sinh học có thê tương tượng mức độ nhỏ như thê nào khi nghĩ 
về vi sinh vật trong môi trường của chúng, ví dụ đối với một trực khuẩn 
thườníg :ó độ dài 3fAm đi khoảng cách 3mm là rấ t Idn, cũng giốhg như một 
người trái qua quăng đưòng 3km.

Níảng lượng, electron và chất dinh dưông sẳn có trong môi trường vật lí. 
nhò cỉ(ó 'á<c vi sinh vật hoạt động, tvíơng tác với môi trvtòng để có được năng 
lượng (từ nguồn ánh sáng hoặc từ phản ứng hoá học), sự chuyển electron và 
chuyểm ho.á chất dinh dưởng dẫn đến chu trình sinh địa hoá (biogeochemical 
cyclinịg) t.rong đó vi sinh vật làm thay đổi trạng thái lí hoá và chuyển hoá 
chát d:ir.h dưõng khi chúng sử dụng trong quá trình sinh trưởng.

2.T7. H ai vấn để ctì bản của sinh thái học vi sinh vật là bản chát của các 
mối q<uí.n hệ giữa vi sinh vật và vi sinh vật với các cđ thể khác, hay là bản 
chất C'ủí eác mối quan hệ cộng sinh; thứ hai là xác định mối tương tác giữa 
các cơi thếi với môi trường tự nhiên không sông của chúng. Thuật ngữ cộng 
sinh nigiĩía hẹp là sự chung sống của hai hay nhiều loại cơ thể do H.A. Debary 
nêu r»ỉ lừ 1879, ngay nay dưói ánh sáng của sinh học phần tử cần đi sâu bản 
chất C'úf. c;ác mối quan hệ sống chung này.

Cỉác vi sinh vật hoạt động chức năng nhií những quần thề (populations) hay 
tập họỉp cùa các cơ thê giốhg nhau, và như là các quần xã (communities) hay là 
hỗn hiỢp ciủa các quần thể vi sinh vật khác nhau. Các vi sinh vật này phát triển 
tiến hioí' tỉrong mối tưđng tác với thế giới vô cơ và với các cơ thể bậc cao, những 
mối tuíơig tác này đóng vai trò quan trọng sốhg còn đổi vói các cơ thể. những vi
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sinh vật gây bệnh chỉ là bộ phận nhỏ của thê giới vi sinh vật. Các vi sinh vật 
trong khi chúng tương tác với các cơ thể khác và vối môi tn.íòng của chú\g đã góp 
phần vào chức năng hoạt động của các hệ sinh thái hay các quần xã vi siih vạt tự 
điều chỉnh và môi trường lí học tự nhiên của chúng.

3. CÁC MỐI TƯƠNG TÁC VI SINH VẬT (MICROBIAL INTERACTIONS

Các vi sinh vật có thê tổ hỢp một cách tự nhiên vói các cơ thê kiác bằng 
nhiều con đường: như là một cơ thể ngoại công sinh (ectosymbion) khi nó 
đính lên bề mặt một cd thể khác, trong trường hỢp này cơ thể ngoại ọng sinh 
thường bé hdn đính lên bề m ặt một cơ thè lớn hơn. Các vi sinh vậ có kích 
thưốc tưđng đương nhau nhưng khác loài được dính tự nhiên tiong môi 
trường nưóc, chúng liên kết vói nhau, có thể tạo ra  nhiều lóp, có m»t số đặc 
điểm sinh lí tương tự nhau. Ngược lại, một cơ thể có thể cư trú  troĩiỊ một cơ 
thể khác được gọi là cơ thể nội cộng sinh (endosymbiont). Cũng Ct một sô 
trường hợp các vi sinh vật sống cả ỏ trong và ở ngoài một cơ thể khic, đó là 
hiện tượng ngoại -  nội cộng sinh (ecto -  endosymbiosis), một ví di hay về 
ngoại -  nội cộng sinh trong các loài Thiothrix -  một vi khuẩn sử (ụng lưu 
huỳnh, chúng dính liền trên bể m ặt ấu trùng sâu gai xuân và bỉìnthân â\i 
trùng này lại chứa trong mình một loại vi khuẩn kí sinh, hoặc ví dụ Ihác như 
nhiều loài nấm có thể quần hỢp vói rễ thực vật tạo ra nấm rễ (Myorrhizal 
fungi) thưòng chứa loại vi khuẩn nội cộng sinh và lại có các vi khiẩn sống 
trên bề mặt của mình nữa. Những quần hợp giữa các cđ thế như Víy có thề 
gián đoạn, chu kì hoặc thường xuyên.

Một số ví dụ quần hợp của vi sinh vật gián đoạn, chu kì vói thụ; vật và 
động vật biển được nêu trong bảng sau:

Cộng sinh giữa các cơ thể Cơ thể chủ Vi sinh vật công sim chu kì

- Gunnera (1 loai cây thảo, hoa 
hạt kín, nhiệlđới)'

Nostoc (1 loại vi khuẩn am)

1) Thực vật-vi khuẩn - Azo(la (một loại quyết thực vật -  
dương xì)

Anabaena (1 loại vi khUin iam)

- Phaseolus (một loại cây đậu) Rhịzobium {vi sinh vật ố định nitơ 
phân tử)

2) Động vật biển

- Coral coclenterales {san hô 
ruột khoang)

Symbiodinium (dinomtsti«gote -  
một loại động vật nguyêi simh)

• Luminous fish (cá phát quang) - Vibrio, Photobacter

- Squyd (con mực) - Photobacterum fischer
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('ác bệnh quan trọng ở ngiíòi bệnh Listeriosis (bệnh nhiễm khuẩn thức ăn 
listíTìa). sốt rét cơn (Malaria), Leptospirosis (bệnh vẩy do ngoại bào tử). 
LegionplIíHìsis (một loại viêm phôi). Vaginosis (viêm âni đạo)... cũng gây ra 
bởi Cỉio vi sinh vật cộng sinh chu kì và gián đoạn.

Một sô môi quan hộ cộng sinh thường xuyên giữa vi khuẩn và động vật 
được Irìiih bày tóm tắ t trong bảng sau;

Động vật chủ Vi sinh vật cộng sinh
Sự đóng góp của vi sinh vật 

cộng sinh

Sepiolid scuyd (con mực xám) 
(Euprymna scolopes)

Luminous baclerium (vi khuẩn 

phát quang)
Phát sáng (Vibrio fisheri)

Hirudomeacinalis {Medicinal leech -  
con đỉa chưa bệnh)

Enteric bacterium 

(Aeromonas veronit)
Blosd digestion (làm tan máu)

Aphid (Schzaphis graminum -  một 
loại rệp rừrg gây hại thực vật)

Vi khuẩn Buchnera aphidicola Tổng hợp axit amin

Nematode #orm (Heterorhabditis 
spp) một Icại giun tròn

Vi khuẩn phát quang 

(Photorhabdus luminescens)
Tổng hợp kháng sinh và phát 
hiện con mói.

Lyrodus pedicellatus (một loại thân 
mém bám /ào thảnh tàu biển)

Vi khuẩn tế bầo mang cá 
(Gillcellbacterium)

Phân giải cellulose và cố định

Trong các mối tương tác giữa các vi sinh vật và vi sinh vật với động thực 
vật xót về bản chất các mốì quan hệ là rấ t phức tạp, có thể chia thành các loại 
quan hó sau đây:

3.1. Mutualism (quan hệ cộng sinh bắt buộc, phụ thuộc lẫn nhau)

Đâj là mối quan hệ bắt buộc, là nhu cầu của cả hai, trong quan hệ này vật A 
và H phỊ I huộc lẫn nhan, khi tách riêng ra thiíờng không thể sống được.

© hầl buộc

Đ â' là mốỉ quan hệ khá phổ biến ở trong tự nhiên giữa vi sinh vật và 
nhiêu loại côn trùng, môi quan hệ nàv có liên quan đến thức ăn mà côn trùng 
sử dụn? như các nhựa cây. dịch động vật thiếu hẵn một số  axit amin và 
vitam ir th iết yếu. các nhu cầu vê axit amin và vitam in được các vi sinh vật 
cộng sirh  cung câ”p do chúng biến (tôi các chát.
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Ví dụ mối quan hệ phụ thuộc giữa rệp rừng và Buchnera aphidico.a (vi 
khuẩn cộng sinh trong tế  bào rệp rừng), vi khuẩn cung cấp cáe axit imin 
nhất là tryptophan. Còn rệp rừng cung cấp chất dinh dưỡng và điển kiện sống 
cho vi khuẩn.

Một ví dụ khác như cộng sinh bắt buộc giữa Wolbachia pipientis (một loại 
Rickettsia) và nhiều loài sâu (tìm thấy trong 15 -  20% loài sâu nghiên cứu), 
vi khuẩn tham gia điều chỉnh sinh sản của sâu.

Wolbachia là tác nhân trong quá trình biệt hoá tế  bào sinh đực cái của ong 
bắp cày, vi khuẩn cũng có thể gây ra sự bất tương hỢp tế  bào chất của sếu. sự 
trinh sản ở bưóm, quá trình cái hoá ở loài dòi biển (isopods). Còn vi khiiẩn 
Wolbachia được lợi gì? Nhờ giới hạn của sự thay đổi giói tính đă tạo I’a niôi trưòng 
vô tính ổn định hđn, giúp vi khuẩn duy trì đòi sống ổn định lâu dài hơn.

Một ví dụ kinh điển về mối quan hệ phụ thuộc là mối quan hệ cộng sinh 
phụ thuộc giữa trùng lông (một loại động vật nguyên sinh) và con mối ăn gỗ, 
trong đó trùng lông sống trong ruột môì có hệ enzyme cellulase phân giải gỗ 
giúp cho con mối ăn gỗ tiêu hoá được gỗ, còn con mối ăn gồ tạo điểu kiện kị 
khí và chia xẻ các axit hữu cơ cho sự sinh trứng của trùng lông. Mốí quiin hệ 
này có thể thử nghiệm trong phòng thí nghiệm: Nếu nhốt mốì ăn gỗ trong 
một chuông kín chứa vỏ bào và chất sinh O2 mạnh, vì O2 là chất độc đối với 
động vật nguyên sinh nhiều tiên mao nên chúng bị chết, con mối ăn gỗ vẪn ăn 
gỗ nhưng chúng cũng dần dần bị chết đói vì con mối ăn gỗ khônịĩ oó hệ 
cellulase phân giải gỗ thành đưòng để tiêu hoá gỗ.

Rất nhiều động vật không xưđng ỏ biển như bọt biển, sứa, hải quỳ. san 
hô... có chứa trong mình vi sinh vật cộng sinh như tảo lục hình oầu 
Zooxanthellae. Màu lục của san hô màu hồng (M anilina -  rosecoral) là do 
mật độ dày đặc của Zooxanthellae ở trong mô của san hô. sắc tố hồng do san 
hô tạo ra đã bảo vệ loài tảo khỏi tác động gây hại của các tia tử ngoại, còn 
Zooxanhthellae tạo tốc độ canxi hoá gấp 10 lần trong ánh sáng so vổi trong 
tối, dựa vào cacbon đánh dâ”u, người ta đã xác định rằng hầu hết cacbon hữu 
cơ trong mô của san hô (the hermatypic corals) là do Zooxantheỉlae tạo ra, 
nhò mỐì quan hệ phụ thuộc san hô - tảo lục Zooxanthellae mà chu trình c  và 
năng lượng được quay vòng nhanh, do đó san hô cánh buồm (hermatypic 
corals -  coral reeí) phát triển rấ t mạnh trong các hệ sinh thái biển hiện biết.

Mối quan hệ phụ thuộc dựa trên sulfíde lại là một ví dụ rấ t hay khác. Mổỉ 
quan hệ giữa giun ốhg và vi khuẩn tìm thấy ở vài ngàn mét dưới đại dướng, ở
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đây có những khe hớ kị khí chứa hàm lượng hiđrogensulfide rấ t cao và có nơi 
đạt đến nhiệt độ 350''c, dòng nước biển lưu chuyển ở khe này có nồng độ 
sulíule khoang 250fiM và nhiệt độ 10 -  20"C (cao hơn nhiệt độ nưóc biển bình 
thường là 2,l"C). Lơại giun đỏ dài Im, hình ống (Riftia spp) ở gần khre nước 
nóng Víi vi khuẩn nội cộng sinh hoá dưõng vô cơ trong tế bào giun ống có mốỉ 
quan hệ phụ thuộc nhau dựa trên sụlfide. Con giun lậy Hiộ từ nựớc biển và 
gắn vào hemoglolin của giun và chuyên đến cho vi khuẩn khử sulíìde để cô 
đ ị n h  C O 2  t h e o  c h u  t r ì n h  C a lv in .  C O 2  c ầ n  c h o  c h u  t r ì n h  n à y  đ ư ợ c  c h u y ê n  đ ế n  v i  

khuẩn theo con đường: phân giải cacbohydrat trong máu của giun ống, tạo ra  
axit liữu cơ. các axit này được khử cacboxil để tạo ra CO2 trong trophosome 
(hạt chứa sỢi nhỏ cùng vi khuẩn) chất hữu cơ được tổng hỢp từ vi khuẩn cung 
cấp châ t (linh dưỡng cho giun ống.

Mối quan hệ phụ thuộc dựa trên methane lại là ví dụ khác: Các vi khuẩn 
dinh dưõng m ethane tìm thấy bên trong tế  bào của loài trai tiêu hoá m ethane 
(trong cái lưỡi tra i dày chứa đầy vi khuẩn).

Hệ sinh thái dạ cỏ là một ví dụ rõ ràng vể quan hệ phụ thuộc giữa vi sinh vật 
và 'lộng vật móng guổc (gia súc có sừng, hươu, nai, lạc đà, bò rừng, cừu, dê, hươu 
cao cô’...). 0  những động vật này có dạ dày 4 ngăn và ăn cỏ, nhai lại.

Trong dạ dày có quần xă vi sinh vật. có hệ cellulase phong phú phân giải 
cỏ inà thành phần chủ yếu là cellulose. đồng thòi cung cấp nhiều 4oại axit hữu 
cơ, các vitamin cần cho động vật ăn cỏ. trong dạ cỏ là môi trường kị khí rất 
phù hợp cho nhiều vi sinh vật lên men glucose thành axetate, butyrate, 
propionale... là nguồn năng lượng quan trọng cho động vật nhai lại. Trong dạ 
cỏ (Rumen) chứa rá t nhiều loại vi sinh vật nhân sơ kị khí (vì ở đây thế oxi hoá 
rấ t tliâp - 30mV). Các loại khí CO2 và CHj được sinh ra: 200 -  4001/ngày (ở 
bò) đvíỢc thải ra ngoài nhò ợ ra liên tục, ATP được hình thành trong quá trình 
lên men đưỢc vi sinh vật trong dạ cỏ sử dụng đê sinh trưởng.

3.2. Quan hệ hạp tác (Symbiosis -  cooperation)
Quan hệ hỢp tác và quan hệ hội sinh (commensalism) là hai quan hệ cộng 

sinh diíơng tích, nhưng không bắt buộc râ”t phố biến trong thê giói vi sinh vật. 
Các inói quan hệ này có thể gồm cá quan hệ đồng dưỡng, theo tiếng Hy Lạp 
Syn - - rùng, trophe - ăn, là một tổ hỢp mà trong đó sự sinh trưởng của một cơ 
thể này hoặc là được kích thích, hay phụ thuộc mức độ nào đó vào những 
nhàn tò' sinh trưởng, chất dinh dưỡng, các chất được sinh ra do cơ thể khác 
sinh trương ở trong tố hỢp, nhiều khi cả hai cơ thể đểu được hưởng lợi.
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Quan hệ hội sinhQuan hệ hợp tác

Trong mối quan hệ hỢp tác hay hội sinh, các vi sinh vật trong tô hJp có 
thể tách ra, và nếu các chất dinh dưỡng được bổ sung, thì các vi sinh vật sinh 
trưởng và hoạt động chức năng một cách độc lập. Ví dụ như vi khuẩn nôt sần 
(Rhizobium) và cây đậu (xem thêm chưđng 9).

Ví dụ rấ t hay về mối quan hệ hỢp tác là tổ hợp cộng sinh giữa phẩy khuẩn 
khử hiđrosulĩide (H2S) và vi khuẩn s° màu tía (Chromatium). Trong đó chu 
trình cacbon và lưu huỳnh được quay vòng:

COj

H jS

O '
Desulíovibrio 

(phẩy khuẩn khử suiride)
Chromatium 

(vi khuẩn s® màu tía)

Chất hữu co 
(CHíOn

Chất hữu cơ và sulfat cần cho Desulfovibrio được tạo ra nhờ Chromatium 
trong quá trình quang hợp kị khí khử CO2, còn Chromatium được Ihuởng lợi 
từ Desulíovibrio nhò khử sulíat thành H2S và hô hấp phân giải cacbohydrat 
tạo ra CO2.

Một ví dụ khác về quan hệ hdp tác giữa vi sinh vật cố định nitơ và vi sinh 
vật phân giải cellulose:

_  n h ;

............................................
Vi sinh vật cố định Vi sinh vật phân giải

(A20t0bactẽr) cellulose (Ceilulomonas)

glucose
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A;otol)acter sử dụng glucose do Celluloinonas phân giải ccllulose cung cấp 
và v i sinh vật này lại được hương NH* (io Azntobacter cố định N\, tạo ra.

Mật ví dụ tuyệt vời giữa mốỉ qiian hệ 3 vi sinh vật phân giải 3-ch!orc)bensoate 
(mộtt 1'.ỢỊ) chất độc khó phân giải). Nếu bất kì một trong 3 vi sinh vật không có 
mạt h )ặc không hoạt động thì sự Ị ) h â n  giái hỢp chất 3-chlorobensoate không 
x ả y  ríỉ.

Desultomon ila tiedjei

3-chlorobenzoate

\N ,

Bz-2 acetate

Methanos pirellum sp.

'Tc hựp của 3 tác nhân xác định của quần xã hỢp tác và hội sinh nhằm phân 
giíii 3-chlorobensoate. Nếu bất kì tác nhân nào vắng m ặt thì sự phân giải sẽ 
khômg diễn ra. Vòng tròn nét đậm diễn tả dòng dinh dưỡng khoa học đă biết 
CÒII v/ò ig vạch không liền là mô tả dòng chất đưực giả thiết.

-• Mycorrhizal interactions -  mối quan hệ hỢp tác giữa rễ thực vật và 
nấm.. Những thực vật chứa diệp lục có thế sinh trưởng không cần có nấm, ví 
dụ tiroig nhà kính, để chứng minh mối quan hệ giữa thực vật và nấm không 
phải 1?. mối quan hệ bắt buộc. Nhưng nấm lại không thể sinh trưởng được mà 
khômg có chất hữu có sẵn có, do đó những loại nâ'!!! này rấ t phụ thuộc vào 
mànỉg ưới rễ nấm cung cấp chất dinh chíỡiig lấy từ thực vật có diệp lục.

3Ỉ.Ỉ. Quan hệ hội s ìn h  (Commensalism) (theo tiếng La tinh thì Com -  
cùng;', .nensa - bàn)

1FrJng quan hệ hội sinh một cd thể có khi chẳng được lợi ích hay bị hại gì, 
(tây (CÓ t h ể  ỉà  q u a n  h ệ  m ộ t  c h i ể u .
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Môi quan hệ hội sinh giữa các vi sinh vật gồm cả trường hỢp san phẩm 
thải ra của vi sinh vật này lại là cơ chất cho một loại vi sinh vật kháo, vlột ví 
dụ điển hình là sự hội sinh giữa Nitrosomonas và nitrobacter khi oùn( íiống 
trên môi trường có NH;j. Rõ ràng vi khuẩn 1 biến NH;, thành nitrit lạ là cơ 
chất của vi khuẩn thứ 2.

Tổ hỢp hội sinh diễn ra, khi một loại vi sinh vật này sinh trưởng làn môi 
trưồng biến đổi phù hợp hđn đôì với một loại vi sinh vật khác. Ví ciụ chủng 
E. coli không gây bệnh, sống trong trực tràng người và động vật, ihưng 
chúng cũng phát triển tốt khi ở ngoài cơ thể chủ. Khi có 0^. các E. coi hiếu 
khí -  kị khí tuỳ nghi sẽ phát triển mạnh, còn trong điều kiện kị khí các E. 
coli sẽ lên men hỗn hợp các axit hữu cđ, môi trường kị khí có thể kícl thích 
các vi sinh vật kị khí bắt buộc như Bacteroides phát triển.

Một ví dụ khác là sự chuyển hoá kế tiếp của quá trình  làm hỏng iữa, ví 
dụ vi khuẩn lactic biến đổi pH trung tính của sữa thành sữa chua có pF tháp, 
nhưng nếu để lâu các vi sinh vật của axit sẽ phát triển biến đổi sữa ciua từ 
pH thấp trỏ về trung tính, tạo điều kiện cho vi khuẩn amôn hoá phát tnển.

Sự hội sinh cũng thấy khi các vi sinh vật sống trên bề m ặt da cơ thể 
ngưòi, động vật và cả trên bề mặt của thực vật... Trên bê mặt da, h(ặc các 
khoang miệng, mũi, một loại vi sinh vật có thể sử dụng các hợp chất lữu cớ 
và tạo thành các mảng bám vi sinh vật (biorilm). Bình thường chúng không 
gây bệnh gì, chỉ làm cd thể hơi khó chịu, nhưng khi cơ thể không bình hường 
(da bị chích, loét) những vi sinh vật hội sinh bình thưòng có thể gây bệih.

3.4. Quan hệ thực sinh (Predation)
Thực sinh là mối quan hệ phổ biến, trong đó cơ thể ăn mồi (predat)r) tấn 

công con mồi (prey), con mồi có thể to hơn hoặc nhỏ hớn so với vật ăn nồi, và 
kết quả thường thấy là sự chết của con mồi.

Ví dụ Bdellovibrio xâm nhập vào thành tê bào của con mồi, vi khuấì nhân 
lên ở vị trí giữa thành và màng sinh chất, chất dinh dưõng từ con mồi nu*i hàng 
triệu vi khuẩn và bị tan để giải phóng Bdellovibrio.
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Vanipirococcus lại bám vào phía ngoài con mồi và sinh sãn ở đó nhờ chất 
dinh 'lưỡng từ con mồi. con rnồi tiêu hao dần.

V ;u i ip i ĩo c c > c c i is

Con Iiìui

Daptobacter xâm nhập vào cơ thế chủ mẫn cảm và sử dụng nội chất của 
con lìiồi n.uôi dưỡng vật ăn mồi Iđn lên nhanh chóng.

Daptobaclor

Con mồi

Các dỉộng vật nguyên sinh có tiên mao là những ví dụ rõ rệ t của vật ăn 
mồi nuốt con mồi nhỏ hơn. Một đđn bào Ciliate có thể nuốt từ 60 đến 70 vi 
khxiẩn là m mồi cho chúng trong một giờ. Những vi sinh vật Ciliate có vai trò 
quan trọng trong xử lí nước trong ống.

Một Siố nâm là những “tay thiện xạ” bắt mồi, chúng giăng bẫy các động vật 
ngiiy«ìn si,nh, nhồ sử dụng hệ sđi nấm dày đặc hoặc các đầu núm sỢi nấm. Ví dụ 
Arthrobot.us giăng bẫy cả giun tròn nhò tạo các vòng sỢi, khi con giun bị mắc bẩy, 
hệ .sợi nấỉiĩi mọc vào trong con mồi bất động và tiêu hoá chất dinh dưõng của con 
mồi. Một loại nấm khác có đính bào tử (conidia), sau khi con mồi nuốt phải các 
đính bào tử không bị tiêu hoá, mọc thành sỢi và tấn công từ bên trong con mồi. 
Những kiiểii tấn công như vậy thường gây tử vong cho con mồi.

3.5. Kí simh (parasltsm)

Đây Hà một trong các mổì tương tác vi sinh vật phức tạp nhất, ranh giới 
giữa kí siinh và thực sinh (predation) rấ t khó xác định. Trong mối quan hệ kí 
sinh cđ tlhể này được hưởng lợi từ  cđ thế kia. trong đó vật chủ là cơ thể bị hại. 
Phụ thuộc vào thế  cân bằng giữa hai cơ thể mà mối quan hệ kí sinh có thể 
thành kí sinh lâu dài hoặc chuyển thành kí sinh gây độc làm tan.
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Một vSố virus của vi khuẩn có thể trở thành lấy lại tiềm tan trong vi 
khuẩn dưới dạng prophage và tạo ra một đặc tính mới trong vi khuẩn chũ.

Nấm kí sinh như Rhizophydium sphaerocarpum với tảo Spyrogyra hay 
Rhizoctonia solanỉ kí sinh trên nấm Mucor và Pythium cũng vậy. đAy là 
những quá trình rấ t quan trọng trong kiểm soát sinh học. sử dụng một loại vi 
sinh vật để kiểm soát vi sinh vật khác.

3.6. Đếi kháng (Amensalism) (không cùng mâm)

Trong quan hệ này. khi sinh trưỏng một cơ thể bằng hình thức nhà't định 
lại gây hệ quả âm tính đến cơ thể (tập hỢp cđ thể) cùng sống.

Ví dụ điển hình nhất là sự hình thành các chất kháng sinh của ciJ thể 
này, có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt cớ thể khác (tổ hợp các cơ thổ khác) 
mẫn cảm với kháng sinh đó.

Trong tuyến mồ hôi của ngưồi cũng có chất kháng khuẩn -  Dermicidin, là 
một peptide, được tạo ra để ức chế sự nhiễm khuẩn ở vùng rất mẫn cảm (da) 
của cơ thể. ở  trên da người còn thấy loại peptide kháng khuẩn có tèn là 
cathelicidin, các sản phẩm của quá trình chuyến hoá vật chất như các axit 
hữu cđ có thế tạo hiệu quả đối kháng do thay đổi pH môi trường.

Vòng vô khuẩn Cơ thê A 
ức chế sự sinh 

Irường của 
cơ ihể B

3.7. Quan hệ cạnh tranh (competition)

Quan hệ này phát sinh khi các vi sinh vật khác nhau trong quần thể hoặc 
quần xã cùng có chung một nguồn sông (nđi sốhg, chất dinh dưởng... bị giói 
hạn. Nếu một cơ thể trong tổ hợp cạnh tranh có thể chi phối thống trị môi 
trường thì nó sẽ vượt lên chiếm ưu thê so với cơ thể khác.

nơi à, chất
cư Ihể A chiếmđinh dưỡng.

điều kiẹn sống ưu thế
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Nếu luú quần thể A và B không trội h<m nhau, thì chúng cùng chung sống 
phán chia nguồn sống trong giới hạn nhất (tịnh, và mức độ phát triển của 
(|uán thế sẽ thâp hdn.

4. CÁC MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC PHỨC TẠP VÀ VÒNG TUẦN HOÀN MỘT 
SỐ CHẤT

4.1. Mối quan hệ cộng sinh trong hệ thống phức tạp

Chiing ta biết các mối quan hệ cộng sinh giữa các cơ thể không diễn ra 
độc líiị). Mỗi thời điểm có mối luơng tác giữa vi sinh vật với vi sinh vật, với cơ 
ihê bậo cao và với môi trưòng sống của chúng.

Ví (iụ sự tác động giữa giun tròn Eubostrichus parasitiferus và vi khuẩn 
oxi hoá sulíide như hình dưới đây:

ớ  đây sự tương tác giữa giun tròn và vi khuẩn ngoại cộng sinh (quần hỢp) 
oxi hoá sulíĩde chịu ảnh hưỏng bởi kích thước của quần thể vi khuẩn quần 
hợp sống tự do. Thế cân bằng giữa vi khuẩn chủ quần hỢp và vi khuẩn sống 
tự (lo điíỢc khống chế (kiểm soát) nhờ các quá trình tưđng tác qua lại như quá 
trình cạnh tranh yếu tố sulfide vói vi khuẩn khác và quá trình thực sinh...

4.2. Các mối tương tác tuần hoàn yếu tố dinh dưdng
Các vi sinh vật trong quá trình sinh trưởng và chuyển hoá vật chất luôn 

tưung tác với các vi sinh vật khác trong chu trình các chất dinh dưõng gồm 
chu trình c. s, N, p. Fe và Mn. Chu trình dinh dưởng như vậy gọi là chu
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trình sinh địa hoá (biogeochemical cycling), khi diễn ra trong môi tr íờng 
bao gồm cả các quá trình sinh học và hoá học. Các chất dinh (híỗng ÌIÍỢC 
chuyển hoá và quay vòng, thưòng do các phán ứng oxi hoá khứ làm biến <tôi 
tính chất hoá học và lí học của chất dinh dưõng. Tất cà các chu trìỉ h sinh 
địa hoá có mối liên hệ với nhau. Các dạng khử và oxi hoá của các yêu tố 
quan trọng nhất được nêu trong bảng dưới đày.

Các dạng chủ yếu của cacbon. nitđ. lưu huỳnh và sắt trong chu trình íỉinh 
địa hoá

Chu
tiinh

C óthểduới 
dạng khi

Các dạng chính và giá tiỊ

Dạng khử Dạng oxi hoá, trạng thái 
trung gian

1
Dạng )X Ì hoá

1

c Cỏ CH,(-4) CO (+2) CO, (+4)

N Có NH, (-3). nitơ hữu cơ NịíO) NjO(+1) NƠ2(+3) NO^Í+Ỉ)

s Có ít hớn H^S. nhóm SH (-2) 
trong chất hũfu cơ

s« {0 ). s p ỉ  (+ 2 )

s o ỉ  (+4)

(-6)

Fe Khống (+2) Fe^' (+í)

Cacbonmonoside (CO) được tạo ra do các nguồn như ôtô, xe máy 'à công 
nghiệp được trỏ về chu trình cacbon nhò vi khuẩn oxi hoá. Chúng ta liôt sất 
và măngan là những nguyên tố ỏ chừng mực nhỏ nhất định không gây độc đối 
vói vi sinh vật và là nguồn vi chất cần thiết cho sinh trưởng.

4.3. Vi mồl trường (microenvirornment) và ổ sinh thái (niche)
Chỗ khu trú các yếu tố lí học đặc trưng của vi sinh vật là vi môi trường 

của vi sinh vật. trong vi môi trưòng lí học này sự biến động liên tục củi cá(; C(í 
thể oxi hoá, các cd thể khử và chất dinh dưdng đôi với nđi sống cụ thí của vi 
sinh vật có thể bị giđi hạn, trong khi đó sản phẩm thải ra có thể không có khả 
năng khuểch tán ra xa nơi sống của vi sinh vật làm ức chế tổc độ sinh tntóng 
do nồng độ sản phẩm thải ra cao. Sự biến đổi liên tục này và gradient ìồng độ 
các chất tạo ra nơi phù hợp là ổ  sinh thái đặc trưng bao gồm vi sinh vật đặc 
tnlng, môi trưòng sông lí học, thòi gian của nguồn dinh dưdng sử dụng <ư<.ỉc đối 
vđi 8ự sinh trưởng và hoạt động chức năng của vi sinh vật đặc trưng tạ ô sinh 
thái đó.

254



vùng 
hiếu khí

hạt đất

hạt đất

vùng kị khí 
có sulíide

nóng độ oxi
nổng độ sulĩide

t
ổ  sinh thái 

(Niche) 
đạc trưng đối với 

vi sinh vật oxi hoà 
sulfide hiếu khí

Sụ tạo thành ổ sinh thái từ vi môi trường: như trình bày trên hình, 2 hạt 
đât gíin nhau tạo ra vi môi trường sinh học đôi vỏi khả năng sử dụng chất 
dinh (liMng của vi sinh vật. Gradient oxi từ vùng hiếu khí và sulíìde từ vùng 
kị khí tạo ra ố sinh thái (niche) đặc thù. nơi này là môi trưòng vật lí và nguồn 
dinh ciưỗng sẵn có đặc thù (tối với các vi khuẩn hiếu khí oxi hoá sulíĩde.

Nếu vi môi trường có lỗ vđi điíòng kính 3 -  6fim. vi khuẩn trong ổ sinh 
thái sò (ỉược bảo vệ khỏi sự thực sinh của (ỉộnR vật nguyên sinh, trong khi đó 
vẫn cho khuếch tán các chất dinh clưõng và các sán phẩm thải ra. Nếu lỗ rộng 
hơn 6ịun. các động vật nguyên sinh có thể ăn vi khuẩn, điều này cần nhấn 
mạnh vì vi siĩỉh vật có thê tạo cho mình vi khí hậu và ổ sinh thái khi chúng 
phát triên.

4.4. BioAlms (các mảng bám vỉ sinh vật) và thảm vi sinh vật (microbial mats)

Các vi sinh vật có xu thế tạo ra inột vi môi ti*ưòng cho riêng mình và ổ 
sinh thái (phù hợp riêng cho mình) bằng cách tạo ra các mảng bám vi sinh 
vật (Bionini -  khiíấn lạc vi sinh vật được bao học trong lớp chất dinh dưõng, 
keo có bản châ”t là polysaccharide và nàm trên bể mặt cđ chất). Những bioíĩlm 
này được hình thành do hệ vi sinh vật bao gồtn các lớp tế  bào vi sinh vật tụ 
hợp trên bề mật cờ chất. Như vậy. Bionim có vai trò quan trọng trong vi sinh 
học Vi\ bệnh hf)T. S(1 đồ phát triển của biofiìni điíỢc nêu dưới đây:
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a) a- Sự hình thành khuẩn lạc ban đầu chỉ bao gtm 
môt íoai vi khuẩn

b- Sự phát triển biotìim phức tạp hơn VỚI cảc lớf vi 
sinh vật thuộc nhiéu dạng

c) c- Một bioíilm phảt triển đầy đủ (taíỏng thành) •ới 
cảc loại vi sinh vật quần hợp khác nhau, có lỗ lỏ 
và đuờng dẫn.

Các bioíìlm phức tạp hơn có thể phát triển thành cấu trúc có khôig gian 4 
chiều (x, y, z và thòi gian) với các loại tế  bào khác nhau, bao gồm sự sinh 
trưỏng của các vi sinh vật ỏ gần bể mặt nhò sự tích tụ các tê bào tiêm dầii 
dần vào trên bề mặt cùng với sự hình thành mạng lưới các đưòng dẫnvà sự cố 
định các vi sinh vật trôi nổi tự do chuyển đến dính vào biofilm ngày một lớn 
lên. Những bioíìlm phức tạp như vậy trong đó các vi sinh vật tạ< ra môi 
trường đặc trưng có thể được phát hiện nhò sử dụng kính hiển vi l»ze quét 
(Scanning laser microscopy). Bioíĩlm có thể kháng lại các tác nhân gíy hại từ 
nguồn nước tẩy rữa, bioíìlm cũng có thể là nguy hiểm đối với mắt khi rửa 
bằng nưồc bẩn.

Phụ thuộc vào điều kiện môi trưòng, bioíilm có thể trở thành mảrg to dày 
đạt đến kích thưóc không còn là hiển vi nữa, nhưng thảm bioĩilm nhi vậy gọi 
là thảm mảng vi sinh vật (Mat). những thảm mảng này thấy ở mô trường 
nước sông ngòi và môi trường biển. Những thảm mảng này là quầì xã xếp 
thành lớp phức tạp, chúng có thể hình thành tại bề mặt của đá hoặc ỉùn lắng 
tĩnh trong các hồ nước mặn hoặc nưóc ngọt, trong các vùng bãi biển.

Đặc điểm của thảm mảng (mat) là tồn tại ỏ đây các thông số cực,rị: Ánh 
sáng chỉ có thể xuyên qua lớp thảm mảng khoảng vài milimet vào cic quần 
xã và phía dưới vùng quang tổng hớp này tồn tại ngay các điều kiện k khí và 
các vi khuẩn khử sulfat giữ vai trò chủ yếu, sulfide tạo ra từ chu'ển hoá 
suỉfat của các cơ thể khử sulfat khuếch tán lên vùng kị khí được chi«u sáng, 
tạo điều kiện cho các vi khuẩn quang tống hỢp phụ thuộc vào lưu huỳìh (như 
chromatium vi khuẩn s° màu tía...) phát triển. Ngvíòi ta cho ràng cu; thảm

256



iTiỉing vi sinh vật đà hình thành từ rấ t sớm các hệ sình thái trên mặt đất, để 
từ đó phát triển thực vật bó mạch, các thám mảng vi sinh vật đã được xác 
định tồn tại cách đây 3.5 tỉ năm trước nhò kĩ thuật sinh học phân tử và đồng 
vị phóiig xạ.

4.5. Sự biến động vi sinh vật giữa các hệ sinh tháỉ
Vi sinh vật thưòng xuyên biến động và đang biến động giữa các hệ sinh 

thái, đ ó ‘.à điều diễn ra tự nhiên và liên tục bằng nhiều con đường:

1. Đ.-ít điíỢc vận chuyến trên Trái Đất nhò gió, bão từ nđi nàv đến rấ t xa 
nơi khác

2. 'Cf.c dòng sông vận chuyên các chất mùn, rác thải thực vật. từ các vùng 
rừng r;ậra. nông thôn ra biển cả.

3. Sâu bọ và động vật bài tiết nước tiểu, phân và các chất thải khác vào môi 
trường vì di chuyển trên mặt đất, theo các khe suối, sông ngòi đến các môi 
trường rrới. Con đường vận chuyển các bệnh có liên quan đến phân thường rất 
phức tụi|) vì chúng thường gắn chặt với thực phẩm và nước uống. Sự tiếp nhận các 
bệnh n.hán và sự laii truyển chéo do tiếp xúc là những ví dụ rõ rệt về di chuyển 
các vi Sỉinh vật giữa các hệ sinh thái, một ngiíời ho hay hắt hơi cũng là lúc vi sinh 
vật đồng thời được vận chuyển đến các hệ sinh thái mới.

('om ngưòi cũng vô tình hay hữu ý vận chuyển các vi sinh vật giữa các hệ 
sinh thiír. Sự gieo rắc các vi sinh vật vào các môi trường nơi mà bình thưòng 
trvíổc đló chúng không có mặt hay các vi sinh vật quay trỏ lại các môi trường 
củ của ciúng có ý nghĩa lí thuyết và thực tiễn rấ t quan trọng. Các tác nhân 
gây bộinh mới có thể thay thế  nhóm vi sinh vật bản địa đã mất khả năng thích 
nghi, mừ tạo ra những chủng gây bệnh mới rất khó chữa. Những vi sinh vật 
được niuòi cấy trong phòng thí nghiệm, sau thòi gian dài sống trong môi 
trường g\àu chất dinh dưỡng cũng có thể mất đi khả năng sống sót, cạnh 
tranh khi chúng trỏ lại môi trường nguyên thuỷ trước đó khi sống hoang dại.

4.6. Strreỉs (ngưdng sốc) và các hệ sinh thái

Cá(c vi sinh vật sinh trưỏng trong các hệ sinh thái, chúng hoạt động chức 
năng tiroig một biên độ rộng của các điều kiện môi trưòng, các điều kiện này 
gồm pH, nhiệt độ, áp suất, độ mặn. nước không liên kết (nưóc tự do) và bức 
xạ ion Ihcá như nêu trong bảng sau:
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Đặc điểm của các môi trường cực trị vi sinh vật sinh trưởng

Ngưõng sốc (Strees) Điéu kiện môi trường Vi sinh vật quan sát dtfỌC

121“C Geogemma barossii

110- 113“C (khe biển sâu) Pyrolobus íumarii

Nhiệt dộ cao 67 - 102‘’C vũng biển, vịnh Pyrococcus abysii

85®c Thermus, Suưolobus

75“C Thermothrix thiopara

Nhiệt độ thẩp - 12®c Bychromonas mgrahamii

Nguỡng áp suất ttìẩm ttiấu
13 -  15% NaCI Chlamydomonas

25% NaCI Halobacterium, Halococcus

pH 3.0 hoặc thấp hơn Saccharomyces, Thiobacillus

pH axit pH 0,5 Picrophilus oshimae

pHO Perroplasma acidarmanus

pH kiềm pH 10,0 hoàc cao hơn Bacillus

Nước không liên két a* = 0.6 -  0,65 Torulopsis, Candida

Nhiệt độ và pH thấp 85®c, pHI.O Cyanìdium, Sultolobus adơocaldarum

Áp suất 500-1.035 atm Colwellia hadaliensìs

Bức xạ 1,5 triệu rads Deinococcus radiodurans

Trong các yếu tô' stress trên  thì nồng độ muối cao, nhiệt độ cực trị và 
điệu kiện pH axit có ảnh hưởng nhất đến các quần xã vi sinh vật. Các vi sinh 
vật sống trong những môi trường như vậy gọi là các vi sinh vật ưa cực trị và 
những môi trưòng cực trị như vậy thường được coi là môi trường có khả năng 
làm tính đa dạng vi sinh vật bị giảm nhiều nhất, ở đây ta lại thấy khái niệm 
vi sinh vật quan sát được và vi sinh vật nuôi cấy được là khác nhau, quan sát 
được là dùng kĩ thuật sinh học phân tử thấy có tồn tại trong mẫu, nhưng có 
thể không nuôi cấy được trên  môi trưòng và điều kiện ng^ưõng (stress) 
nhất đinh.

258



KAt nhiều loại vi sinh vật có nhu cầu đặc biệt để sống sót và hoạt động 
chứ(' năng trong các môi trưòng cực trị. ví dụ nồng độ ion natri cao là nhu cầu 
đê bao đảm tính toàn vẹn màng sinh chất của nhiều vi khuân và Archaea vía 
inận. trong đó có nhiều loài của chi Halobacterium. các vi khuẩn ưa mận yêu 
cầu nồng độ ion natri ít nhât là 1,5M cho đến 3 -  4M để sinh trưởng tôì ưu.

Các vi khuân tìm thấy ỏ các môi trưòng dưới biên sâu có nhu cầu vể áp 
suất khác nhau phụ thuộc vào độ sâu mà chúng có mặt ở đó. những vi khuẩn 
này gọi là vi sinh vật chịu áp (Barotolerant hay pierzotolerant), chúng sinh 
tntóuịí á khoảng từ 1 đến õOOatm. vi khuẩn ưa áp trvuig bình (moderately 
baroiphilic bacteria) sinh trương tối ưu ở độ sâu 5000 mét và vẫn sinh trưởng 
latiM. còn vi khuẩn ưa áp cực trị (extreme barophilic bacteria) có nhu cầu áp 
suất cao hơn 400atm để sinh trưởng tối ưu.

Nhũng vi sinh vật ưa axit và lía kiểm có những biến đổi thích nghi khác 
nhau t rong việc duy trì pH trung tính và các quá trình hoá thẩm thấu. Những vi 
sinh vật ưa axit ví dụ nhiều loài Thiobacillus, Sulíolobus và Thermoplasma duy 
trì píH phía trong màng sinh chất cao hơn ngoài nhò lưới vận chuyển proton ra 
ngoàii là do màng lipit đặc biệt của chúng. Một loại Archaca ưa axit oxi hoá sắt 
Pernopỉasma acidarmanus có thể sinh trưỏng ỏ pH = 0, chúng có màng sinh chất 
bên ngoài đơn giản và không có thành tế  bào.

<Các vi sinh vật ưa kiểm cực trị sinh trưởng ở pH = 10 hoặc cao hơn, chiíng 
phảii duy trì lưới vận chuyển các proton vào trong. Những vi sinh vật ưa kiểm 
bắt buộc thiíòng không thể sinh trưỏng được khi pH thấp hđn 8,5. Một sô" vi 
khuíẩn lum quang hđp cũng có đặc điểm tưđng tự. nồng độ proton bên trong tế 
bào tảiiịĩ lên có thề’ được duy trì bằng các dòng lon natri và hiđrô tướng ứng.

5. CẢƯ HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG X

1, Hãy giải thích vì sao cả vi khuẩn kị khí bắt buộc và hiếu khí bắt buộc 
đểu C(' thể được phân lập từ một mẫu đất.

:2. Sử (lụng phường pháp sinh học phân tử nghiên cứu axit nucleic có thể 
pháii lúện vi sinh vật tồn tại trong một mẫu nghiên cứu roà phưđng pháp nuôi 
cấy \'i sinh vật không thể phát hiện được. Vì sao?

.‘3. Sử (lụng phương, pháp đồng vị phóng xạ có ưu thế gì trong nghiên cứu 
sinhi thái học vi sinh vật? Lấy 2 ví dụ trong quang hỢp "CO2 và trong khử 
sulfiat *’S 0 ^ '.
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4. Có sự khác biệt gì giữa vi khuẩn chịu áp (barotolerant) và vi khuân ưa 
áp (barophilic bacteria)?

5. Vì sao khử sulíat là hình thức chủ yếu của hô hấp kị khí trong tác môi 
trưòng biển, trong khi quá trình sinh metan lại nổi trội trong các môi tnỉòng 
nưóc ngọt?

6. Vi sao ure hoặc amôn có thể là nguồn nitd đối với động vật rhai lại 
nhưng không thể đối vói ngưòi?

7. Vì sao tất cả vi sinh vật hoá dưõng vô cd oxi hổá sắt là những cơ thê 
hiếu khí bắt buộc và phần lớn các vi sinh vật oxi hoá sất lại là các cơ thê 
ưa axit?

8. Vì sao các hỢp chất phức tạp được tổng hỢp (xenobiotic compouầds) lại 
rất khó được vi sinh vật phân giải?

9. Hãy so sánh và nêu sự hđp tác của sự hình thành khối u thực vật do 
Agrobacteríum tumefaciens và nốt sần do các loài vi khuẩn Rhizobium vói cây 
đậu tương ứng. Cây đậu nốt sần có lợi gì về sinh thái so với các cây không 
phải là cây đậu? Mối quan hệ giữa Rhizobium và cây đậu là mối quan lệ gì?

10. Hãy phân biệt các thuật ngữ vi môi trường (microenvironmert) và ổ 
sinh thái (niche), mảng bám vi sinh vật (Bioíĩlm) và thảm mảng vi snh  vật 
(microbial mats).

11. Hãy lấy ví dụ minh họa các quan hệ cộng sinh phụ thuộc (Symnosis -  
mutualỉsm), cộng smh hỢp tác (cooperation) và cộng sinh hội sinh (commensìlism).

12. Trong bảng nêu các thành phần chính hình thành nên hệ siìh thái 
nưổc. Hây điền vào đúng chỗ trong bảng các mục I, II, III, IV:

I. Nấm

II. Thực vật nổi lơ lửng (phytoplankton)
III. Các chất vô cơ
rv. Động vật nổi lơ lửng (zooplankton)

Đảng các thành phần của hệ sinh thái nưóc

Các chất vô sinh (Abiotic substance)

Sinh vật sản xuất (Producer)

Sinh vật tiêu thụ (Consumer) •

Sinh vật phân giải (Decomposer)
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13. Vì sao vi khuấn lam (('yanobactcMiíU và hồng tảo (Koil algae) lai 
thưòng có niặt ớ những nơi có bức xạ Ihấp?

í. Vì tâ't cá chúng đểu cỏ kích thước !ìh(» và l)ị cạnh tranh lAiì át hỏi (’ác 
loài S ì n h  triíởng lìhanh.

%

II. ( 'húng là những cơ thỏ rấ t nhạy cám V Ớ I ánh sánK

III. Chúng có thê sứ dụnịỊ ánh sáng có hiện (juá nhờ sấc tốang teii phụ,

A. 1'ât cả các giải thích trên đều (túiig

B. (-hi I là đúng c. Chỉ II là đúntí
I). Chi III là đúng E. Chỉ II và III là đúng.

14. DỊa y điíỢc hinh thành nhò sự oộng sinh giửa táo ỉíoặc vi khuân lam với;

A, Nấm đảm (Basicỉiomycota)

B. Nấm tiếp hỢp (Zygoniycota)

c. Nấm túi (Ascomycota) hoặc nấm đảm.

l). Xoán khuân (Spiroohete)

E. Nâm túi (Ascomycota).

15. Đồ tạo cốíc sữa chua bố diíởng và nhanh, người ta bỏ viên “sữa chua" 
(gồm 2 loại vi sinh vật Sac. cerevisiae và Streptococcus lactis) vào cốc sửa (sữii 
hộp pha ctê ấm. sửa mói vất) đê l -  2 giò. (ỉuan hệ giữa hai vi sinh vật trên 
trong cốc sữa là quan hệ gì?
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GỢt Ý TRẢ LỜI MỘT số CÃU HỎI VÀ BÀI TẬP

Chương VI
22. a -  Nhân tố sinh trưởng, 

b -  Môi trường B.

c - Một chủng vi sinh vật đòi hỏi inột nhàn tố  ổinh trưỏiìị nào ctó 
có thể sinh trưỏng thuận với sự gia tâng của nồng (ìộ clâi sinh 
trưởng trong một giói hạn. ('ó thê sử dụng để (tịnh lưont; một 
loại nhân tố  sinh trưỏng (ví dụ vitaniin. axit ainin...) tDiiỊỉ inột 
sản phẩm hay nguyên liệu.

23. a -  Không, vì đây là chủng cần pirid(»xin Lìm nhân tố sinh trưóig.

b -  Cần, vì nó không chứa bất kì một nguồn piridoxin nào. \i khuẩn 
không phát triển, tửc là vi khuẩn này cần piridoxin để sini iníỏiiíỊ 
phát triển.

c -  Từ ống 2 đến 6 nồng (tộ piridoxin tăng dần. vi khuẩn tăng tuiận với 
nồng độ piridoxin.

d -  Đường conịí sinh trưỏng chứa một đoạn thẳng (từ 0 (tến ).3ng/ml 
piridoxin).

e -  Dung dịch hạt ngô nảy mầm có nồng độ piridoxin là 0.4ng/m. 

Chương VII

15. a -  Sai. cơ thế khuyết dưỡng để chỉ những cơ thê cần nhân tố sirh triíỏng 
đế’ ị)hát triển, còn cớ thê cần C0.J là nguồn c  duy nhất là cư thê tự dvrỡng

b -  Sai, chỉ những vi khuẩn lani.

Chương VIII
12. a) Hfr A:

-  his -  ade -  ser -  str -  mal 

15’ 20’ õ' 10’
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Hfr B:

-  met -  pro - - gal -  his - ade -

26’ 6' 10' 15’

HfrC:

--str -  mal -  xyl -  niet -  p ro -  

10’ 5' 3' 20'

Hfr D:

- ser -  ade -  his -  gai -  pro -

20' 15' 10' r,-
Hfr E:

-  xyl -  met -  pro -  gal -  his -

3’ 26' 6' 10'

b) Hướng gia nhập

Hừ A: trưổc mal (giữa mal và xyl);

Hfr B: trước ade (giữa ade và ser);

Hfr C: trưóc pro (giữa |)ro và gai);

Hfr D: trưóc pro (giữa pro và met);

Hfr E: trưóc his (lỊÌửa his và ade).

c) Chọn theo gen cuối cùng (titọc truyền

Hfr A là xyl: Hfr B là ser: Hfr c  là gal: Hfr I) là met; Hfr E là ade

13. Cáu a. Chủng Str*̂  lac'

Chủng Str"̂  thr* leu*̂

Chủng Str' th r ' lou* his*.

Câu b. Tại t,: chưa có gen nào (ìược truyền từ Hfr sang F 

t :̂ đã chuyển được các gen Thr* và Î eu*̂  

t;i: chuyển được các gen Thr*, Leu* và Lac* 

t,: chuyền được các gen Thr*. Leu*, Lac* và his*.

Câu c. Thứ tự đi qua; Thr. I^eu, Lac, His hoặc l^eu. Thr. l^ac. his.
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17. a) Ta biết oãc axit niicỉeic có phô hấị) thụ ánh sáng ớ khoáng 2:i0 - 
.‘ÌHOnm rất (tặc UHíiig. ô 2õ8nm có cực đại. Tỉ sô giữa các độ hấp thụ đ<i ttúực ở 
260 và 280 là 2,1 đối vói dung dịch axit nucleic tinh khiết,

Tỉ .số này càng giảm xa trị số 2.1 thì dung (lịch ADN. càng bị tạp nhiễm 
bới các loại phân tử hấị) thụ ở độ dài sóng cao hơn 260nm (ví dụ (tiêm hiYp thụ 
của nhiều loại protein cực đại ở 280nm).

Trong trường hỢp dung dịch plasmid 1,2 và 3 ta  tính ti số A20/A 2S,, theo 
thứ tự là 2.068: 2.0 và 1.93Õ.

Kết quả này oho phép khang định dung dịch 1 là tinh khiết nhất.

b) Vì một (ìơn vỊ hấp thụ tương đương vói nồng độ là 40j.ig/nil. cán nhân 
trị số hấp thụ vói 40 đế thu được nồng độ ADN trong ống cto. sau đó cần nhân 
thêm với hệ số pha loãng (ỏ đây là 50) đề thu ctược nồng độ của 'lung clỊch 
plasmid ban đầu. như vậy là phải nhân trị sô nồng độ thu clượo ò trên với 50.

c  = [độ hiVp thụ ở 260] X 40 X 50

do đó đối vồi dung dịch 1; 3 thì c  = L2 X 2000 = 2400f.ig/ml (hay 2 4ng/jil). 
Đối với dung dịch 2 thì c  = 2,2f.ig/ụl.

c) Trưóc hết cần xác định một nồng độ tính bằng moì/lít (hay J.I m ol trong 
ml) đi từ một nồng độ tính bằng gram/lít (hay I-Ig trong ml). Như thê là cần 
biến đồi một khối lượng (gvam. miligrani hay iHÌcrogram) thành số đơưi vị nidi 
(mol, inilimol hay inicromol...)

Vì vậy. để xác (tịnh số moỉ chứa trong Im! dung dịch plasmicl l, cần xúc 
định có bao nhiêu ỉnol trong 2400jig plasmid. Ta biết một mol nucleotit có 
khôi lượng là 330g. plasmid 1 có 3000pb tức 6000 nucleotit, do đó niột mol 
plasmid 1 sẽ có khối lượng là:

330 X 6000 = 1 980 OOOg.

Có bao nhiêu mol trong 2400|ig?

1 mol 1,98.10“g

X mol -> 2400.10 ® g.x

2400.10*- = 4.75.10 ‘'moi.
1.98.10"

Như vậy nồng độ của dung dịch 1 là 4.75.10 -'mol/ml.
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Cách tính tiíđng tự như trên ta cố:

- Nồng độ của (lung dịch 2: 2.9.10 ''tnol/inl

- Nồng cìộ của dung dịch 3: 0.90.10 “mo!/in!

(ỉ) V('íi yôu cầu của người nịỊhiên cứu. tnf('ic h('*l cần \i\r (iỊnh (lược nồng độ 
sa<ỉ cho dung dịch Ịìlasniid chứ;) (tiíỢc trí)iì,£í òníx \ i tiêm, ironíĩ đó X('S i!ã ân 
định líi phái có 100 phân tử (cán phãi (ỉua vàu tê bào) troiiíĩ một picolít (duny 
lượng (tược đưa vào tế bào này).

ỉ)ê S{) sánh giữa cấc dung (lịch pìasmid 1. 2 và 'A. đế tính đudc giá trị < ác 
dung dịch, cần phái chuyển các nồng độ vào cùng một (ì(fn vỊ. ớ  đây ta sò lính 
nồng độ thí‘o Iiiol trong mililít. tương ứng vổi 100 phâii tử trong picolít.

100 phân tử / 10 lít = 10" phân tử / 10 'lít (tức là ml).

Chúng ta biết rằng 1 mol có 6.02.10" ‘ phân tử = 1.66.10 ' ‘ mol/ml.

Nồng độ cuối cùng mong muôn đối với mỗi plasmid là:

- dung dịch 1; 4,75.10 “ inol/mol

cần thực hiệỉi pha loãng là;

4.75.10 **/l,66.10 “ = 2.86.10' ■

- dung dic'h 2: 1.7Õ.10'

- dung dịch 3: 5.7.10*

Chương IX

17. a. KhánịỊ sinh Ponicillin G là niộl [ỉ - la<'lain. lác (tông ức chê lôii sự 
tổng hdp chuỗi polypeptit mạch nối 2 glucopcplit, OÒII lyz()/.im tác độnií làm 
tan p - 1,4 glucosit của nuirein.

b. Óng thứ 3 có nghĩa là à nồng (tộ ('Mí (nồnịí (!ộ tói thiêu ử(; chê) hỏi vì 
ở nồng (!ộ này trở đi không tháy có sự phát triên oủa vi khnãii nữa.

Giá trị này là Img.inl *

Tính kìm hãm (bacterioổtatic) là khá năng kìm hãm (ức chế) sự»siiih
trưởng của vi khuẩn bằiig cách giám lỏic (tộ .sinh triíưníĩ riêng.

Còn tính diệl khuân (bactericido) là khá năỉig phá hùy tế bào vi khuân.
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20. ;i I .iềii tối thiôit có thê diệt chôt trong một thòi gian xác định một 
chủiìịỊ động vật ở trọng iiíỢng và độ tuôi xãc định.

b. Tiôni các liến (lộc tố khác nhau vào (ráo lô động vậl 'láp ứng ỏ «ticu a
và đánh giá số lượtig động vậl sống sót và bị chết.

('. Theo (lồ thị nhận thây sụ tạo ra foxin chi i)aL đầu khi vi khnẩii bước 
vào pha cấp íiố và sitih ra toxin tỉ lộ vỏi thòi giaii và đạt cực (lại ỏ ị)ha cán 
bằng. Đồ thị thay ítôi theo sự sinh tritdng với khoáng cách thòi gian chừng 20 
phút, tồn tại ngoại (tộc lố  tiết ra môi trường.

21. a. Chủng vacxin gây miễn dịch tích rực chù độiig. còn liêm hiiyũt
thanh có kháng thể là tạo miễn dịch hị (tộng.

1). Xử lí bằng nhiệt íocmol: Vi khuẩn fi ■10"(\ pH 7.8 -  8 hoặc õ.õ có 
mặt của íbcmoì (3 - õ tuần) (theo Ramon).

0. Pháo đồ lập lại (ỉể tâng riô lượng khiui” thê và kéo dài tuôi tliọ cúa 
kháng thể.

(i. Theo thực nghiệm: Trí nh('í miễn dịch sẽ làm sô kháng thể ỉ:'iiì saii 
tàng nhiều hơn ỉần trưỏr.

Chương X

13. Đáp ãn D.

14. Đáp án c.

15. Quan hệ hợp tác. phân tích quá trình.

2 6 0



TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

I - Hruce Atberts, et.ai, 200S

M o lc c i iU t i '  ỉ i i o t o i ỉ Y  (>l tl l(’ ( <7 / .  Cilil io ll

Garland Science USA,

2- Sionique Larpent ~Gourrgaiid, Jean-.ỉacques Sanglier,\W 2

B ìolei h n o ìo ^ ie s -  ỉ ’riin  ii>c.s eì nielìiiHỈvs 

Doin e'di»curs, Paris 

3. ì.e\'eatt J.Y, Bottise M., 1993

MH i\thi(>lo\>ie iihlìislriellc - l f s  init i ixii iỊtinisnivs (riiiìéivl iihliisti ieì 

Tec-Doc.Liivoisicr. Paris

4- D arneiU , Lodish H, Baỉtimore />., IW7. 2(K)2

l.a  celliile. BioloỊiic niolét IihiiiV 

Dccaric -Vigot.Paris

5- V rizS .,C oenD ., 1‘m

( ì ' e n e n i o l '(tiloii e 

Diderot. Paris

6- Paitlt-tte Van Gansen, Henri ÁiexaiHÌre, 1997, 2(K)2

liioloíỉic 4e-e’ditioii tc'\ isc'e ct auanicntoc

Masson. Piiris Milan Biirccloiic.

1- Joseph‘Pierre Guiraud, 1993 

Gt''in'li(/ìU’ Mit I ohiviiiic 
Technique cl DtKHimciiliilion. La\()isici Piiris

8- Prescott, Haríey, Klein, 2ÍX)5

MicrohioloịỊy, ediíion

w.c. Bro\vn Conimunications. Inc, USA.

9- Brock, 2(>Ơ8

Bioloịỉy oftiiì( l ooi Ịỉanisiìis 

ínt. edi. íVcnlice Hall. USA.

10- Peter H. Rũven, et.al, 2010

9'''. ('(iitioti. M (. (iron m u  

ỉm. Ncw York.

•2(i7



Chịu trách  ììh ìệm  xu á t bản: 
r.iám (tốc DỈXỈỈ N(;Ọ(' BAO
Tonịí Wũ-n lẠp ĐINH VÀN’ VANC.

Hội dỏng thõni đình:
ỈXỈS.TS, LÉ OÌNH TRUNí ;
GS.TH. NCUYỂN ĐÌNM qUYKN 
Pf;S.TS. I.Y K!M FỈẤ>à;

Biên tập:
ĐINH QUANG HÙNCi 
TS. TRẤN TliỊ PHƯƠNC

Diên tá p  tá i bản:
PHẠM THU i lẦ N G

Trình bày bìa:
PHẠM VIỆT (ỈƯANC

K ĩ th u ậ t vi tinh:
NGUYỂn  n g u y ệ t  NfỉA

Cơ SỞ SINH HỌC Vi SiNH VẬT -  Tập II

In 1000 cuốn khỏ’ 17 X 24cm, tại cỏng tì cỏ phán in Phúc Yèn
Giấy phép xuất bản só; 64 -  2011 / C X B /430 -  01 /ĐHSPngày 11/1/2011
In xong vả nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2011.

2 6 8



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM• • •

o Địa chl: 136 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội 
o  Tel: 04.37547735 (Hành chính) - 04.37549202 (Phát hành) o  Fax: 04.37547911  

o Website: http://nxb.hnue.edu.vn o  Email: nxb-phathanh@hnue.edu.vn

t i m  c tọ ^  
0 0

oự ̂  OAO TÃO OỈAO VÌỄN THCS ưỉANHữỉTi* viccari

NOƯYỀN ThANH oa r (CfNj Mn) UM hAnO

N Q U YẺN  THANH  d ạ t

c ^ h a
l / f ' ^ b à i 1 ậ p

suih

w
NH* XUXT BAm OM HOC au PHMl

NGUYỄN THẢNH OẠT

8 9 3 5 2 2 0  51 4 8 5

IMA xutTnôiie<UHOCSi:n«M

ĐẠ I H 
T ru n g  tí

NĐ 23: 

DT.O

Giá: Sl.OOOđ

http://nxb.hnue.edu.vn
mailto:nxb-phathanh@hnue.edu.vn

	MỤC LỤC
	THAY CHO LỜI MỞ ĐẦU  TẬP 2
	CHƯƠNG 6: CÁC QUÁ TRÌNH LÊN MEN
	CHƯƠNG 7: VI KHUẨN QUANG HỢP VÀ CỐ ĐỊNH ĐẠM
	CHƯƠNG 8: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở VI SINH VẬT
	CHƯƠNG 9: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TRÌNH NHIỄM KHUẨN VÀ MIỄN DỊCH
	CHƯƠNG 10: ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH THÁI HỌC VI SINH VẬT
	TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH



