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Phương pháp đánh giá: 

- Thực hành: 40% 

- Báo cáo cuối kỳ: 60%  

Mô tả học phần: Học phần này nhằm giúp cho sinh viên có kỹ năng cơ bản sau đây: Các nguyên tắc 

làm việc trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử; Phương pháp pha chế, chuẩn bị dung dịch; Phương 

pháp trích DNA ở các tế bào sơ hạch và chân hạch; Phương pháp chạy điện di DNA và phân tích 

DNA; Phương pháp phân lập và khuếch đại DNA bằng kỹ thuật PCR. 

Học phần tiên quyết: Không 

Mục tiêu: Môn học này nhằm giúp cho sinh viên có kỹ năng cơ bản sau đây: 

- Phương pháp trích DNA ở các tế bào sơ hạch và chân hạch,  

- Phương pháp chạy điện di DNA và phân tích DNA 

- Phương pháp phân lập và khuếch đại DNA bằng kỹ thuật PCR 

Nội dung: 

Bài 1.  Kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm 

An toàn trong phòng thí nghiệm. Phương pháp pha chế, chuẩn bị dung dịch. Phương pháp xử 

lý chất thải 

Bài 2. Trích DNA vi khuẩn 

Nuôi vi khuẩn - thu thập sinh khối vi khuẩn - ly trích DNA - loại protein và phức chất - tinh 

sạch DNA - tồn trử  

Bài 3. Trích DNA thực vật, động vật 

Thu thập, tồn trử mẫu, xử lý mẫu - nghiền mẫu với nitơ lõng - ly trích DNA - loại protein và 

phức chấp - sấy khô - tồn trử  

Bài 4. Chạy điện di DNA - Xác định nồng độ DNA 

Chuẩn bị gel - chạy điện di - đọc, phân tích kết quả 

Đo nồng độ DNA 

Bài 5.  Kỹ thuật PCR 

Chuẩn bị hóa chất. Phương pháp trộn dung dịch. Lập chu kỳ nhiệt. Phân tích sản phẩm PCR  
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