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Gi0i thi)u  
Phòng thí nghi*m b*nh h-c ng�2i �4c thành l!p t9 n�m 
2013 t�i Vi*n Nghiên c8u Công Ngh* Sinh H-c và Môi 
Tr�2ng, ��i h-c Nông Lâm TP. H/ Chí Minh v1i ch8c n�ng 
chính nghiên c8u v' vi sinh gây b*nh và b*nh h-c phân t:. 
Bên c�nh ch8c n�ng nghiên c8u, phòng thí nghi*m c�ng 
tham gia vào các công tác ào t�o và h�1ng d n lu!n án 
t.t nghi*p c6a các sinh viên, h-c viên cao h-c và nghiên 
c8u sinh c6a nhi'u �n v, chính trong tr�2ng có h4p tác 
v1i phòng nh� B0 môn Công Ngh* Sinh H-c, Khoa Nông 
h-c, Khoa Ch�n nuôi Thú Y và các �n v, ngoài tr�2ng 
nh� ��i h-c Khoa h-c T; Nhiên, ��i h-c M3 TP.HCM, ��i 
h-c Qu.c T& - ��i h-c Qu.c Gia TP.HCM. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Các thành viên �u tiên c6a phòng thí nghi*m b*nh h-c 
ng�2i n�m h-c 2013-2014 

H�0ng nghiên c7u và m4c tiêu 
H��ng nghiên c�u chính c�a phòng thí nghi�m bao 
g�m : 

 1. Nghiên c8u v' các nhóm vi sinh gây b*nh, vi sinh 
có ích, vi sinh .i kháng trong �t, cây tr/ng, v!t nuôi, , 
thu< s�n và ng�2i 

 2. Nghiên c8u v' các ph��ng pháp ch�n oán, phát 
hi*n nhanh b*nh do các tác nhân vi sinh gây ra trên cây 
tr/ng, v!t nuôi, và ng�2i.  

 3. Nghiên c8u v' b*nh h-c phân t: nh� xác ,nh các 
gen gây b*nh, bi(u hi*n gen, và ch8c n�ng c6a các gen ó  

M�c tiêu c�a phòng thí nghi�m b�nh hc ng��i bao 
g�m: 

 1. Xây d;ng ngân hàng vi sinh v!t t�i Vi*t Nam 

 2. Phát tri(n các quy trình, ph��ng pháp trong vi*c 
xác ,nh b*nh và các tác nhân gây b*nh  

 3. Phát tri(n và th��ng m�i hoá các s�n ph�m ch�n 
oán cho các m�ng nông nghi*p và y sinh  

Hình 3: miRNA óng vai trò nh� (a) gen 8c ch& kh.i u; (b) 
oncogen trong quá trình sinh u 

Máy PCR Máy Realtime PCR và thi&t b, ch5p �nh  

C� s3 v#t ch!t phòng thí nghi)m 

Thi&t b, o DNA/RNA, ly tâm, pH, khu�y t9, vortex, i*n di 

T6 mát, t6 ông, 6 nhi*t, t6 s�y, t6 c�y c�p 0 2 

T6 lai, t6 c�y vi sinh y&m khí, nhà l�1i 

Các ho�t �/ng phòng thí nghi)m 

Các ho�t 0ng nghiên c8u trong phòng thí nghi*m  

Các ho�t 0ng ngoài phòng thí nghi*m, gi�ng d�y 

Các khoá gi�ng d�y và h4p tác qu.c t&  

Câm l$ng gen thông qua ký ch5  

Nghiên c8u t�o các gi.ng lúa có ch�t l�4ng cao có kh� n�ng 
kháng b*nh �o ôn b#ng cách chuy(n các c�u trúc HIGS bi(u 
hi*n các phân t: RNA s4i kép nh#m 8c ch& các gen ích c6a 
n�m d n &n làm gi�m kh�  n�ng xâm nhi)m c6a chúng ho$c 
kh� n�ng hình thành các c�u trúc xâm nhi)m.        

Hình 2: 7ng d5ng câm l$ng 
gen thông qua cây ký ch6 
trong vi*c t�o các gi.ng lúa 
có kh� n�ng kháng b*nh �o 
ôn 

Nghiên c7u giá tr* ch"n �oán miRNA 
trong ung th� bi&u mô t% bào gan 
Nghiên c8u các ph��ng pháp tin c!y và hi*u qu� trong vi*c 
phát hi*n s1m ung th� bi(u mô t& bào gan (HCC) d;a trên 
bi(u hi*n c6a phân t: miRNA s% óng m0t vai trò r�t quan 
tr-ng trong vi*c nâng cao kh� n�ng tiên l�4ng các b*nh nhân 
b, HCC nh#m i'u tr, m0t cách hi*u qu� và k,p th2i góp ph�n 
c8u s.ng hàng ch5c tri*u ng�2i hàng n�m.  

Các d*ch v4 t�i phòng thí nghi)m 
Chúng tôi s% cung c�p các d,ch v5 phòng thí nghi*m nh� sau:  

�� Phân l!p, xác ,nh và ,nh danh các loài vi sinh v!t (vi khu�n, 
n�m, virus, th;c v!t, tuy&n trùng)  

�� Ch�n oán và phát hi*n nhanh các tác nhân gây b*nh, ánh 
giá bi(u hi*n c6a các gen gây b*nh 

�� �ánh giá và xác ,nh các $c tính sinh h-c c6a cây tr/ng 
b#ng ch+ th, sinh h-c phân t:  

�� Cung c�p các khoá ào t�o ng"n h�n v' sinh h-c phân t: . 

�� Xây d;ng và phát tri(n các quy trình k= thu!t (R&D) mang tính 
8ng d5ng cho m5c ích chuy(n giao ho$c phát tri(n s�n ph�m 

Nghiên c7u tuy&n ch,n gi-ng lúa 
kháng b)nh ��o ôn d9a vào giá tr* 
bi&u hi)n c5a phân t8 miRNA (osa-
mir7695)  

Xây d;ng và ánh giá các giá tr, bi(u hi*n c6a phân t: 
microRNA osa-miR7695 và m.i t��ng quan v1i bi(u hi*n c6a 
gen Nramp6 (Os01g31870.8) trên các gi.ng lúa bi(u hi*n 
kháng và m n c�m v1i n�m gây b*nh �o ôn nh#m hoàn thi*n 
m0t quy trình tuy(n ch-n ra �4c các gi.ng lúa kháng b*nh 
ph5c v5 cho công tác lai t�o gi.ng và /ng th2i rút ng"n th2i 
gian ch-n gi.ng 

Phát tri&n và 7ng d4ng k: thu#t 
LAMP phát hi)n nhanh tác nhân gây 
b)nh 

Xây d;ng và phát tri(n quy trình ch�n oán nhanh LAMP (Loop 
Meduated Isothermal Amplification) các tác nhân gây b*nh trên 
cây tr/ng, v!t nuôi, thu< s�n và ng�2i 

Hình 4: Thi&t b, chuyên bi*t  cho phân tích LAMP: h* th.ng 
realtime GenieII và k&t qu� phân tích cox gene trên th;c v!t.  
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