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1. Thµnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bµo
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Sơ đồ tổ chức tế bào



1. Thµnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bµo

1.1 Hµm lîng vµ thµnh phÇn c¸c chÊt

• Vegnatxki: tÕ bµo sèng chøa ®Çy ®ñ c¸c nguyªn tè cã 

mÆt trong tù nhiªn (70 nguyªn tè), hiÖn nay cho r»ng cã 

tíi 93 nguyªn tè. 

• §a d¹ng nguyªn tè trong tÕ bµo còng ®a d¹ng nh tù 

nhiªn

• VÒ hµm lîng, tÕ bµo cã: 85% níc; 10% pr«tªin; lipid 

2%; 0,4% ADN; 0,7% ARN; 0,4% c¸c chÊt h÷u c¬ kh¸c 

vµ 1,5% c¸c chÊt v« c¬ kh¸c. 

• ¦íc tÝnh t¬ng ®èi: cø 1 ph©n tö ADN cã 44 ph©n tö 

ARN, 700 ph©n tö protein vµ 7000 ph©n tö lipit 



1.2. Nước trong tế bào và

trong cơ thể

• Níc tù do chiÕm tíi 95% lîng níc trong tÕ 

bµo 

• Níc liªn kÕt chØ chiÕm kho¶ng 5-10% 



Sự liên kết thuận nghịch giữa các pt 

nước trong tự nhiên và trong cây



1.3 – Protein

• Tû lÖ sè nhãm amin (-NH2), sè nhãm carboxyl
(-COOH), kh¸c nhau, nªn khi t¹o thµnh m¹ch
liªn kÕt peptit sè nhãm -COOH vµ -NH2 cßn
l¹i kh¸c nhau. Khi ®ã tïy thuéc vµo pH cña
m«i trêng mµ m¹ch peptit thÓ hiÖn tÝnh acid
yÕu hay tÝnh kiÒm yÕu (tuú thuéc vµo sè gèc tù
do cña -COOH vµ -NH2 ph©n ly)

• §iÓm ®¼ng ®iÖn (pI hoÆc pK): lµ pH m«i
trêng mµ ë ®ã sè gèc carboxyl vµ amin ph©n
tö b»ng nhau, ph©n tö trung hßa vÒ ®iÖn tÝch.



1.3 – Protein (tt)

• CÇu liªn kÕt

C¸c nhãm trªn m¹ch nh¸nh cña poly peptit cã nhiÒu

d¹ng: m¹ch hydro carbon th¼ng hoÆc vßng, -SH,

-OH, -COOH, -NH2 .... C¸c nhãm nµy cã thÓ liªn

kÕt víi nhau b»ng nh÷ng liªn kÕt kh«ng bÒn v÷ng

t¹o thµnh cÇu liªn kÕt. CÇu liªn kÕt gióp cho ph©n

tö protein bÒn v÷ng h¬n trong m«i trêng phï

hîp. Tuy nhiªn liªn kÕt nµy kh«ng bÒn v÷ng, nhÊt

lµ khi m«i trêng thay ®æi (nhiÖt ®é, ¸p suÊt, nång

®é dung dÞch m«i trêng)



2. CÊu tróc tÕ bµo thùc vËt

2.1 S¬ ®å tæ chøc tÕ bµo thùc vËt

TÕ bµo thùc 

vËt

Nguyªn sinh 

chÊt

Thµnh phÇn quyÕt ®Þnh 

sù trao ®æi chÊt

V¸ch tÕ bµo

Thµnh phÇn chñ 

yÕu lµ xenluloz, 

pectin

Kh«ng bµo
ChÊt láng, dung 

dÞch quyÕt ®Þnh 

sù hót níc

C¸c yÕu tè cÊu 

tróc: 

Nh©n,

Ty thÓ, L¹p thÓ

HÖ thèng mµng:

Mµng ngo¹i chÊt, 

mµng néi chÊt, 

m¹ng líi néi 

chÊt, mµng nh©n...

C¸c vi thÓ:

Ribosom, 

golgi, 

peroxysom

, 

DÞch néi chÊt:

chÊt láng 

trong nguyªn 

sinh chÊt



2.1.1 Caáu truùc vaø chöùc naêng sinh lyù cuûa teá 

baøo thöïc vaät :

* Thaønh teá baøo

Thaønh thöù caáp (secondary wall–SW)

Thaønh sô caáp (primary wall–PW)

Baûn giöõa (middle lamella-ML)

Thaønh sô caáp (primary wall–PW)

Baûn giöõa (middle lamella-ML)



PW – Chuû yeáu laø cellulose (1 phaân töû cellulose coù 3000 phaân töû 

glucose).

Caùc phaân töû cellulose lieân keát laïi vôùi nhau taïo thaønh sôïi

microfibrills; moãi sôïi fibri coù  = 5 – 12nm vaø chöùa 50-60 phaân töû

cellulose.

Ngoaøi ra, coøn chöùa hemycellulose vaø cô chaát pectin (nguyeân lieäu 

chính cuûa baûn giöõa). 

PW chöùa 10% glycoprotein (coù nhieàu hydroxyprolin) coù taùc duïng taïo 

caáu truùc teá baøo vaø giuùp teá baøo sinh tröôûng.



SW: khi teá baøo khoâng lôùn nöõa thì baét ñaàu hình thaønh 

SW töø PW theo höôùng vaøo phía trong teá baøo.

SW chöùa 45% cellulose, ít hemycellulose hôn PW; SW

chöùa nhieàu lignin (35%) theo troïng löôïng khoâ cuûa moâ goã

(Toå hôïp cellulose vôùi lignin laø cô sôû cuûa söï phaùt trieån

cuûa goã).

 Thaønh teá baøo giuùp cho teá baøo giöõ vöõng ñöôïc hình thaùi.

 Tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát (coù nhieàu nhoùm

– COOH cuûa uronic, pectic… neân deã tích ñieän aâm).





Hinh Vach te bao

(Bản giữa)

(Thành sơ cấp)

(Thành thứ cấp)



Lớp giữa (middle lamella)

• Hình thành khi tế bào phân chia. Có nhiệm vụ gắn kết

các tế bào với nhau

• Thành phần cấu trúc chủ yếu là pectin (pectat canxi). 

 Pectat canxi như là chất “xi măng” gắn các tế bào với 

nhau thành một khối vững chắc

Khi quả chín, pectat canxi bị phân hủy nên các tế bào rời 

nhau ra và quả mềm đi.

Trong kỹ thuật tách tế bào trần (protoplast), dùng enzym 

pectinase phân hủy vách tế bào, mất sự gắn kết các 

tế bào trong mô  tạo nên các tế bào trần (không có 

vách tế bào bao bọc)



Chức năng của thành tế bào

• Bao bọc, bảo vệ cho hệ thống chất nguyên sinh bên trong

• Chống lại áp lực của áp suất thẩm thấu do không bào gây
nên. 

Những biến đổi của thành tế bào

• Hóa gỗ (như mô dẫn truyền): do các lớp cellulose ngấm
hợp chất lignin  làm cho thành tế bào rất rắn chắc

• Hóa bần (mô bì, lớp vỏ củ… ) (khoai tây, khoai
lang…): ngấm các hợp chất suberin và sáp không
thấm nước và khí ngăn cản quá trình trao đổi chất và
VSV xâm nhập trạng thái ngủ nghỉ sâu của củ, hạt



• Hóa cutin (biểu bì của lá, quả, thân cây…): thấm thêm tổ 

hợp của cutin và sáp  không thấm nước và khí 

 che chở, hạn chế thoát hơi nước và ngăn cản VSV 

xâm nhập…



2.1.2 Khoâng baøo

Hình thaønh khi teá baøo tröôûng thaønh. 

Khoâng baøo chöùa saûn phaåm trao ñoåi chaát: 

 Acid höõu cô, acid amin, protein hoaø tan, alcaloid,

glucosid, saéc toá hoaø tan trong nöôùc (Anthocyanin).

 Trong khoâng baøo coù chöùa dòch baøo, vöøa laø saûn phaåm

cuûa trao ñoåi chaát vöøa tham gia tích cöïc vaøo quaù trình trao

ñoåi chaát.

 Aùp suaát thaåm thaáu cuûa dòch baøo raát caàn cho quaù trình

huùt nöôùc cuõng nhö trao ñoåi chaát noùi chung.









2.1.3 Chaát nguyeân sinh 

Coù 2 phaàn : 

 Cô quan töû 

 Cô chaát 



• * Cô quan töû

• Nhaân : * Caáu truùc : hình troøn, baàu duïc 7-8 mµ, thaønh vaùch 

coù hai lôùp, coù nhieàu loã troáng. Trong nhaân coù chöùa 

CHROMATINE (DNA & RNA).

• * Chöùc naêng : chöông trình hoaù söï toång hôïp 

protein ñaëc hieäu vaø tham gia vaøo quang hôïp. 

• Laïp theå : (Plastid) : 3-4 ñeán 15-20 µ. Ñaùng chuù y laø luïc 

laïp, chöùa chlorophylle tieán haønh chöùc naêng quang hôïp. 

• Ty theå (Mitochondrion) hình caàu hoaëc hình que 1-5 µ. Ty 

theå coù caáu taïo maøng keùp, laø trung taâm naêng löôïng cuûa teá 

baøo.

• Vi theå (Ribosome) : kích thöôùc sieâu hieån vi 150-350 A
o
, 

caáu taïo noäi chaát (Endoplasme). Toång hôïp protein.



Teá baøo chaát (Cytoplasme)

Caáu taïo : dò theå, coù ngoaïi, trung vaø noäi chaát.

Caáu truùc ñieån hình laø caáu truùc maøng.

Caáu truùc maøng taïo nhieàu tieåu khu vöïc.



Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa chaát nguyeân sinh.

Nöôùc 85% DNA 0,4%

Protein 10 RNA 0,7

Lipid 2

Chaát höõu cô 13,4 Chaát voâ cô   1,5



• Nöôùc laø dung moâi lyù töôûng, hoaø tan ñöôïc nhieàu chaát. Coù 

khaû naêng phaân ly thaønh H
+

vaø  OH
-

• (OH
-
+ H

+
- O        ). 

• Daïng nöôùc: töï do vaø keát hôïp

 Nöôùc keát hôïp thaåm thaáu (nöôùc bò ion giöõ laïi)

 Nöôùc keát hôïp keo (bao quanh caùc haït keo hoaëc micelle 

keo)

• Nöôùc töï do ñöôïc laáy ñi bôûi dung dòch ñöôøng 30% sau 2 giôø. 

Nöôùc bao quanh caùc haït keo bôûi löïc huùt töông ñöông haøng 

1000atm; khoâng boác hôi ôû 100
o
C, khoâng ñoâng ñaëc ôû 0

o
C, 

khoâng hoaø tan caùc chaát v.v..

• Nöôùc töï do: phaûn aûnh hoaït tính…

• Nöôùc keát hôïp: phaûn aûnh tính beàn vöõng.

H

H



HÖ thèng mµng sinh häc (membrane)



Vị trí membrane?

• C¸c mµng kh¸c nhau (màng ngoại 

chất, màng nội chất, mµng nh©n, 

mµng ti thÓ, mµng l¹p thÓ, mạng lưới 

nội chất...) do mét hay nhiÒu ®¬n vÞ 

mµng c¬ së t¹o thµnh



Vai trß membrane?

- QuyÕt ®Þnh sù x©m nhËp c¸c chÊt vµo hoÆc ra khái

tÕ bµo;

- QuyÕt ®Þnh tÝnh thÊm chän läc, mét ®Æc tÝnh quan

träng cña tÕ bµo sèng;

- QuyÕt ®Þnh ®iÖn thÕ mµng sinh häc;

- Tham gia qu¸ tr×nh t¹o n¨ng lîng díi d¹ng ATP;

- NhËn biÕt c¸c cÇn thiÕt hoÆc kh«ng cÇn thiÕt cho

tÕ bµo;

- Mµng sinh häc cã kh¶ n¨ng tù hµn g¾n vÕt th¬ng;

- Tham gia hiÖn tîng thùc bµo vµ Èm bµo.



Vận chuyển nước qua membrane



Nguyên sinh chất?

• Mµng ngo¹i chÊt vµ mµng néi chÊt: giíi h¹n khèi néi

chÊt trong tb ®îc bao bëi lo¹i mµng membrane. S¸t vá

tÕ bµo lµ mµng ngo¹i chÊt (plasmalem); s¸t kh«ng bµo

lµ mµng néi chÊt (tonoplast); ë gi÷a lµ khèi trung chÊt

(mesoplast).

• Mµng ngo¹i chÊt cã tû lÖ lipit Ýt h¬n nhng giµu protein

nªn kh¶ n¨ng hÊp thô c¸c chÊt tan trong níc m¹nh.

• Mµng néi chÊt nghÌo protein nhng giµu lipit nªn h¹n

chÕ mét sè chÊt ®i vµo kh«ng bµo. ChÝnh v× vËy khèi

trung chÊt lµ giµu c¸c chÊt h¬n c¶.



3. §Æc tÝnh vËt lÝ vµ hãa keo cña NSC

3.1. §Æc tÝnh vËt lÝ (lỏng, nhớt, đàn hồi)

• 3.1.1- TÝnh láng

Nguyªn sinh chÊt cã tÝnh nöa ®Æc, nöa láng. PhÇn

®Æc lµ do c¸c bµo quan n»m trong c¸c khèi chÊt

láng mµ thµnh phÇn chñ yÕu lµ níc hßa tan

c¸c chÊt, v× tÝnh láng m¹nh h¬n nªn nguyªn

sinh chÊt cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®éng.



Các kiểu chuyển động của NSC



3.1- §Æc tÝnh vËt lÝ

3.1.2- §é nhít

TÝnh nhít lµ do sù hßa tan cña protªin, acid nucleic vµ 1 

sè chÊt h÷u c¬ g©y nªn. §é nhít cña nguyªn sinh chÊt 

kh¸ thÊp chØ kho¶ng 10-18 centropi, tøc cao h¬n níc 

10 lÇn nhng thÊp nhiÒu h¬n so víi nh÷ng chÊt cã ®é 

nhít cao nh glixerin, dÇu bÐo (xÊp xØ 100 centropi)

§é nhít tÕ bµo võa ph¶n ¸nh cêng ®é trao ®æi chÊt cña 

tÕ bµo võa ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chèng chÞu cña c©y víi 

®iÒu kiÖn bÊt lîi cña m«i trêng.  



3.1- §Æc tÝnh vËt lÝ

• 3.1.3 Tính đàn hồi

Nguyªn sinh chÊt ë tr¹ng th¸i sèng, cã tÝnh ®µn

håi, ®ã lµ nhê hÖ thèng mµng trong tÕ bµo cã

tÝnh ®µn håi cao.

Trong nguyªn sinh chÊt cã lo¹i pr«tªin cã tÝnh

®µn håi kh¸ cao, pr«tªin nµy liªn kÕt víi mµng

ngä¹i chÊt. TÝnh ®µn håi ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng

linh ho¹t cña chÊt sèng



3.2- §Æc tÝnh keo cña nguyªn sinh chất

• Keo lµ tr¹ng th¸i do 2 tíng (fa) vËt chÊt kh«ng
trén lÉn hoµn toµn vµo víi nhau, b¶n th©n mçi
tíng (fa) vÉn gi÷ nguyªn b¶n chÊt cña m×nh.
Tr¹ng thaÝ keo ®¹t ®îc khi kÝch thÝch cña h¹t
ph©n t¸n (tíng r¾n) cã ®êng kÝnh ë 0,001-
0,1mm. §èi víi keo nguyªn sinh tíng ph©n t¸n
lµ c¸c h¹t pr«tªin, acidnucleic, gluxit... cßn tíng
liªn tôc lµ níc.

• V× vËy, h¹t keo nguyªn sinh cã tÝnh a níc cao,
thêng gäi lµ hÖ keo a níc.



• CÊu tróc h¹t keo vµ líp hÊp thô

• ë gi÷a lµ nh©n keo cã ®iÖn tÝch, xung quanh lµ
c¸c ion hÊp thô tÜnh ®iÖn vµ líp ph©n tö níc
bao bäc.

• HÖ keo nguyªn sinh cã tÝnh a níc rÊt cao
nhng l¹i dÔ bÞ biÕn tÝnh do nh©n keo chñ yÕu
lµ protein. C¸c t¸c nh©n nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, c¸c
chÊt ®éc... ®Òu ¶nh hëng ®Õn hÖ keo nhng
quan träng nhÊt lµ pH cña m«i trêng.
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Tính chất hoá keo của chất nguyên sinh

• Chất nguyên sinh là một dung dịch keo ưa nước rất 

mạnh  hút trương rất mạnh  động lực hút nước của 

tế bào

• Tùy theo mức độ thủy hóa và khả năng hoạt động mà 

chất nguyên sinh ở trạng thái: sol, coaxevac, hoặc gel.

+ Trạng thái sol: các hạt keo phân tán đồng đều và liên 

tục trong nước  nguyên sinh chất rất linh động và có 

hoạt động sống rất mạnh, các quá trình trao đổi chất 

xảy ra thuận lợi nhất (giai đoạn cây còn non, hoặc lúc 

ra hoa)



+ Trạng thái coaxecva: như dung dịch keo đậm đặc
(cây ở tuổi trưởng thành đến già, hoạt động sống của
chúng giảm dần).

+ Trạng thái gel: Keo nguyên sinh chất chuyển sang 
trạng thái rắn. 

 Tế bào, mô và cây ở trạng thái gel là trạng thái tiềm
sinh, trạng thái ngủ nghỉ (hạt giống, củ giống, hay chồi
ngủ đông...) có khả năng hút nước rất mạnh.

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, 3 trạng thái keo
có thể chuyển biến cho nhau



Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i keo NSC

• Sol                  Coaxecva Gel

+ H2O - H2O







3.4. Sù x©m nhËp níc vµo tÕ bµo

• - C¬ chÕ thÈm thÊu

P   =  CTRi

P: ¸p suÊt thÈm thÊu (atmotphe- atm) 

C:  Nång ®é c¸c chÊt tan trong tÕ bµo (mol)

T:  NhiÖt ®é tuyÖt ®èi (o K) T=tc C + 273

R:  H»ng sè, nÕu P tÝnh b»ng atm th× R=0,082

i:   HÖ sè ®iÖn ly cña chÊt tan



Söï haáp thuï nöôùc cuûa teá baøo (thaåm thaáu):

a. Khi teá baøo coøn non b. Khi teá baøo tröôûng thaønh

T

P



Töông quan giöõa S, P vaø T

Hieän töôïng co vaø phaûn co nguyeân sinh. 

Naèm trong moät cô theå hoaøn chænh – söï haáp thu nöôùc cuûa 

teá baøo chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá vaø ñaëc bieät raát 

caàn naêng löôïng.



Söï haáp thu chaát 

tan (tính thaám):

Söï xaâm nhaäp chaát tan 

vaøo trong teá baøo laø 

moät quaù trình sinh lyù, 

hoaït ñoäng caàn naêng 

löôïng.

Söï haáp thuï chaát tan 

mang tính choïn loïc roõ 

raøng



Moâi tröôøng dinh döôõng sau thôøi gian coù söï

thay ñoåi veà noàng ñoä caùc chaát.

Ñieàu naøy coù nghóa laø caùc chaát ñi vaøo teá

baøo khoâng thuï ñoäng, maø laø chuû ñoäng coù

choïn loïc.

Noàng ñoä chaát tan ôû trong dòch baøo khoâng

gioáng noàng ñoä chaát tan ôû ngoaøi moâi tröôøng

laø moät chöùng minh cho tính choïn loïc cuûa

teá baøo.



- C¬ chÕ hót tr¬ng

• Hót tr¬ng lµ sù hót níc hoÆc chÊt láng kh¸c 

kÌm theo sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ vÒ thÓ tÝch

• Do sù thñy hãa cña keo nguyªn sinh tõ tr¹ng 

th¸i gel sang tr¹ng th¸i sol. Keo nguyªn sinh ë 

tr¹ng th¸i gel rÊt h¸o níc nªn kh¶ n¨ng hót 

níc rÊt m¹nh. 

• Do sù x©m nhËp níc vµo c¸c mao qu¶n gi÷a 

c¸c vi sîi xenluloz trong vá tÕ bµo 



3.5. Sự trao đổi chất tan của tế bào thực vật

3.5.1. Cơ chế thụ động (không cần năng lượng):

Khuyếch tán

Protein kênh

Protein vận chuyển

3.5.2. Cơ chế chủ động (cần năng lượng)

Protein bơm (sơ cấp)

Protein vận chuyển thứ cấp

Symport (2 chất cùng chiều)

Antiport (2 chất ngược chiều)

Khuyếch tán có hỗ trợ



Sù x©m nhËp chÊt tan vµo tÕ bµo



C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù x©m

nhËp c¸c chÊt vµo tÕ bµo

trongnuockhanang

tronglipidkhanang

tan

tan

• ¶nh hëng cña nhiÖt ®é lªn tÝnh thÊm. NhiÖt ®é 

• HÖ sè nhiÖt cña tÝnh thÊm kho¶ng 2-4 (Q10 = 2-4).

• Khi tÕ bµo bÞ tæn th¬ng hoÆc chÕt tÝnh thÊm chän läc bÞ 

mÊt ®i ¶nh hëng cña tr¹ng th¸i sinh lý ®Õn tÝnh thÊm



Sự xâm nhập các chất vào tế bào?


