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Phương pháp đánh giá: 

- Sưu tầm tài liệu,  á  cá  semin r/Kiểm tr  giữ  kỳ: 25% 

- Kiểm tr  cuối kỳ:     75%  

Mô tả học phần: Cung c p người học những kiến thức c   ản v  công nghệ chuyển nạp gen và  cây 

tr ng     g m c u tr c c   gen, công nghệ nuôi c y mô, các l ại vector th ng dụng, phư ng pháp 

chuyển nạp gen và  cây tr ng và phư ng pháp phần tích cây tr ng  iến   i gen, học phần  ư c thiết 

kế ch  trọng cả v  lý thuyết và  à  tạ  k  n ng v i thời gi n thực tập chiếm 1/3 t ng thời lư ng. 

Học phần tiên quyết: Sinh hóa (CS114); Sinh lý thực vật (nuôi c y mô thực vật) (CS608); Di truy n 

học (CS611) 

M c tiêu:  ọc phần này nh m gi p ch  sinh viên có kiến thức c   ản v  công nghệ chuyển nạp gen 

và  cây tr ng  ể tạ  r  giống cây tr ng  iến   i gen, học viên n m  ư c phư ng pháp chuyển nạp gen 

thực vật và phư ng pháp phân tích cây  iến   i gen.  ọc viên n m  ư c các thông tin cập nhật v  các 

thành tựu c   công nghệ chuyển gen và  thực vật và phát triển cây tr ng  iến   i gen ở Việt  N m và 

thế gi i, các v n    liên  u n  ến  n t àn sinh học c   cây tr ng  iến   i gen 

Nội dung: 

Chư ng 1: Mở  ầu  
1. C u tr c và chức n ng c   gen. 

2.   ch sử phát triển lĩnh vực chuyển nạp gen và  cây tr ng 

Chư ng 2: Công nghệ nuôi c y mô và tế  à  thực vật 
1. C  sở kh   học c   các k  thuật nuôi c y mô và tế  à  thực vật  

2. Các k  thuật và phư ng pháp nuôi c y mô và tế  à .Thực tập  

Chư ng 3: Các l ại vect r thông dụng tr ng k  thuật di truy n 
1. Thành phần c   ản c   vect r nhân d ng; 2. Các l ại vect r nhân d ng;  

3. Các l ại tế  à  ch ; 4. Qui trình tái t  h p DNA;  

5. Thiết kế vect r; Gi i thiệu các phư ng pháp thiết kế vect r; Thực tập 

Chư ng 4: Các phư ng pháp chuyển gen và  thực vật  
1. Chuyển nạp gen gián tiếp; 2. Chuyển nạp gen trực tiếp. Thực tập 

Chư ng 5: Phân tích cây chuyển nạp gen  
1. Các k  thuật dùng ch  xét nghiệm sinh học. 

2. Phân tích c u tr c và  iểu hiện c   gen  iến nạp. Thực tập 

Chư ng 6: Các hư ng chính/ chiến lư c tạ  cây tr ng  iến   i gen 
1. Các hư ng chính tr ng tạ  cây tr ng  iến   i gen.  

2. Cải tiến tr ng phư ng pháp chuyển nạp gen và  cây tr ng. 

3. Các kết  uả  ã  ạt  ư c tr ng chuyển nạp gen và  cây tr ng trên thế gi i và ở Việt N m. 

Chư ng 7: Sinh vật  iến   i gen (GMO) và các v n     n t  n sinh học 
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