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Mô tả học phần: ọc phần cung c p các kiến thức c ản v Tin Sinh học. ọc viên s ư c trang
kiến thức ể truy c p d liệu công nghệ sinh học trên nt rn t, cách sử dụng các c s d liệu này.
ọc viên s ư c cung c p kiến thức thực hành các phần m m ph iến: Clustal , DN clu ,
astPC , M ga , PyMol, S V rt r, Tr Vi , Biodiv rsity Pro, Bio dit, P P ... gi p thiết kế
các oạn m i cho phản ứng PC , t m kiếm cũng như phân tích các tr nh tự DN c a các phân oạn
ặc trưng; Phân tích c u tr c các dạng phân oạn DN hay prot in c a các ộ g n sinh v t gi p ch ng
ta chẩn oán (mol cular diagnosis) nh n diện (mol cullar id ntification), phân loại (mol cular
classification & mol cular taxonomy), nghiên cứu phả hệ (mol cular phylog ny) và tiến hoá l ch sử
(molecular evolutionary history).
Học phần tiên quyết: C s Công nghệ Sinh học (CS604)
Mục tiêu: ọc phần này nhằm trang kiến thức c ản v tin sinh học cho học viên. T p hu n cho
học viên làm u n với các phần m m c ản thông dụng ể giải uyết nh ng v n
thường gặp phải
trong nghiên cứu tr nh tự DN và chuỗi acid amin.
Nội dung:
Chư ng 1. Giới thiệu ại cư ng v tin sinh học
Chư ng 2. Phân tích tr nh tự DN và acid amin
2.1. Nguyên tắc
2.2. Bài t p
Chư ng 3. Phân tích tr nh tự DN và chuỗi acid amin
3.1. Giới thiệu: - Codon và Khung óng m (O ). ản mã di truy n
3.2. Phân tích phân oạn DN . Nucl oti u s, nh dạng
ST . Giới thiệu phần m m
S V rt r. Giới thiệu phần m m DN clu ; Cách sử dụng DN clu : t m O . T m
một tr nh tự trên một phân oạn DN với DN Clu . T m compl m nt and r v rs
compl m nt. Chuyển i tr nh tự DN thành tr nh tự acid amin
3.3. Chuyển i tr nh tự acid amin thành tr nh tự DN . Mã nucl otid . Sử dụng EMBOSS
sit ; Bài t p
Chư ng . Thiết l p ản
nzym giới hạn & thiết kế m i
Chư ng 5. V ản phả hệ
Chư ng 6. Microarray
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