
ĐÀO TẠO KỸ THUẬT DI TRUYỀN
 TRONG ĐIỀU KIỆN 
NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Hoàn cảnh Việt Nam
2. Đào tạo tinh giản và hấp dẫn 
3. Các lĩnh vực có thể ứng dụng ở VN



KỸ THUẬT DI TRUYỀN LÀ CƠ HỘI 
CHO CÁC NƯỚC NGHÈO

• Không đòi hỏi nguồn tài chính lớn, nằm ngoài tầm với của 
các phòng thí nghiệm được trang bị vừa phải.

• Lĩnh vực khoa học đã đạt tới một tầm cao lý thuyết đủ
• để trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

• Phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu hàng ngày của thực 
tiễn xã hội, kể cả các nước nghèo như nước ta.

• Ngày 12-2-2001 toàn bộ trình tự hệ gen người đã

• được xác định và công bố, các nước nghèo được thừa 
hưởng một kho thông tin quí giá khổng lồ mà không phải 
trả tiền

phải trả tiền



Hệ gen người



MÔN DI TRUYỀN HỌC CƠ SỞ
Giảm phân và nguyên phân 
là nguyên nhân của tất cả !

•  Các định luật Mendel
•  Qui luật vận động của gen
•  Cơ sở tế bào của tính di truyền
•  Liên kết gen và liên kết giới tính
•  Sai hình nhiễm sắc thể
•  Xây dựng bản đồ di truyền
•  Đa bội thể
•  Phân tích bộ bốn ở vi nấm (vi sinh vật nhân chuẩn)
•  Cân bằng di truyền trong quần thể
•  Vân vân và vân vân …



MÔN DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ

Gen là tất cả !



 Genetics is science of genes
 Genes are mostly located on chromosomes
 Genes are made of DNA or RNA
 Genes can make themselves
 Language of genes is simple and informative
 Altered genes are mutations
 The way from genes to traits
 Genes can be turned on and off
 Different genes are active in different cells
 Genes move with chromosomes in cell divisions
 Genes can be moved between species
 A genome is an entire set of genes
 Living organisms share common genes
 Genes can be modified with molecular tools
 Genes – Environment Interaction

Genes



Genetics is science of genes
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In 1953 J.Watson and F.Crick have opened 
a new era for understanding of genes



Genes are made of DNA or RNA



Genes are located on chromosomes 
in cell nucleus



Genes can make themselves



Language of genes is simple 
and informative

CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG 
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA 
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA 
CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG 
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA 
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA 
CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG 
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA 
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA 
CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG 
TCC GAA GAG GAA GAG TGA CCG ACG 
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA 
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA 
CCG



So sánh các ngôn ngữ

Ngôn ngữ di truyền

 ADN có 4 phân tử để tạo 
nên các bộ ba

 Các bộ ba có chiều dài 
bằng nhau

 Các bộ ba phối hợp tạo nên 
các gen

 Mỗi gen kết thúc bằng một 
bộ ba vô nghĩa

 Tất ca các phối hợp tạo nên 
hệ gen

 Chúng ta có 24 chư cái để tạo 
nên  các từ

 Các từ có chiều dài khác nhau
 Chúng ta ghép các từ để tạo 

nên các câu
 Mỗi câu kết thúc bằng một dấu 

chấm
 Các câu phối hợp tạo ra cuốn 

sách

Tiếng Việt



Gen bị biến đổi là đột biến

•   Bình thường (Normal)
•   CAC ANH CHI HAY HOC NUA HOC MAI.
•   Nhầm nghĩa (Missense)
•   CAC ANH CHA HAY HOC NUA HOC MAI.
•   Vô nghĩa (Nonsense)
•   CAC ANH CHI.
•   Dịch khung do mất đoạn (Frameshift – deletion)
•   CAC NHC HIH AYH OCN UAH OCM AI.
•   Dịch khung do xen đoạn (Frameshift – insertion)
•   CAC ANH CHI HHA YHO CNU AHO CMA I



Mutation and disease



The way from genes to traits





Genes can be turned on and off



Different genes are active 
in different cells



Genes move with chromosomes 
in cell divisions

Mitosis Meiosis



Body cell division: Mitosis



Germ cell division: Meiosis



Biodiversity 

is a result of

Meiosis



Genes can be moved between species



A genome is an entire set of genes

Human genome



Living organisms share common genes



Genes can be modified 
with molecular tools



Genes-Environment Interaction



CÁC LĨNH VỰC CÓ THỂ 
ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

• Chẩn đoán bệnh ở người động vật và thực vật, đề xuất
    biện pháp điều trị, tư vấn di truyền học.
• Xác định quan hệ huyết thống, phả hệ ở người.
• Phân loại học phân tử; tăng cường tiềm lực bảo vệ và sử
    dụng tài nguyên sinh học.
• Điều tra cơ bản tài nguyên sinh học và các phương pháp
    bảo vệ môi trường.
• Sản xuất các protein hữu ích bằng các phương pháp mới.
• Tạo ra các thực vật, động vật và vi sinh vật chuyển gen.



Thank you 

for your
Patience !
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