
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN  

VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

1. Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiêm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein. 

2. Loại hình: PTN trọng điểm cấp Quốc gia.  

3. Ngành/chuyên ngành đào tạo: Ngành Công nghệ sinh học/một số chuyên ngành sinh học thực 

nghiệm (Hóa sinh học, Sinh học phân tử, Sinh học tế bào, Vi sinh vật học, Y sinh học). 

4. Giám đốc phòng thí nghiệm: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu: 

+ PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh 

+ TS. Trịnh Tất Cường 

+ TS. Phạm Bảo Yên 

+ TS. Phạm Thị Thu Hường 

+ ThS. Nguyễn Văn Minh 

+ ThS. Trịnh Lê Phương 

+ CN. Đỗ Thị Hạnh 

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt: 

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh. TS. Nguyễn Đình Thắng, PGS.TS. Trịnh 

Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Phương Thuận, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy ; PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà; 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân; PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung; TS. Trịnh Tất Cường ; TS. Phạm 

Thị Thu Hường; TS. Phạm Bảo Yên; TS. Nguyễn Thị Hồng Loan; TS. Đinh Nho Thái; TS. Trần Văn 

Tuấn ; TS. Tô Thanh Thúy; TS. Đỗ Minh Hà; TS. Trần Đức Long; TS. Đỗ Thị Phúc; TS. Phạm Thị 

Lương Hằng; TS. Vũ Thị Thu; ThS. Nguyễn Văn Minh; ThS. Trịnh Lê Phương; ThS. Trần Thị Thùy 

Anh. 

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung 

8. Các thiết bị chính:  

1. Tủ ấm, tủ sấy; 2. Tủ cấy vi sinh; 3. Buồng nuôi cấy tế bào; 4. Buồng nuôi cấy tế bào động vật; 

5. Máy ly tâm các loại (thông thường và làm lạnh); 6. Máy ly tâm siêu tốc; 7. Nồi lên men 2 lít, 5 

lít; 8. Máy đông khô loại nhỏ và vừa; 9. Máy cất nước hai lần; 10. Máy cất nước loại ion Milli Q 

Synthesis; 11. Hệ thống ổn nhiệt làm lạnh; 12. Tủ lạnh sâu -20oc, -80oC; 13. Máy siêu âm phá tế 

bào bằng siêu âm (Ultronic homogenizer); 14. Máy làm đá; 15. Hệ thống cô chân không; 16. 

Buồng lạnh mini; 17. Hệ thống buồng lạnh; 18. Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến; 19. Máy quang 

phổ nanodrop; 20. Máy nhân gen Perkin Elmer 9700; 21. Máy nhân gen gradient; 22. Hệ thống 

real time-PCR hay máy nhân bản và định lượng gen; 23. Máy chuyển gen bằng xung điện; 24. 

Máy cố định DNA bằng UV; 25. Lò lai DNA; 26. Hệ thống soi gel; 27. Hệ thống chụp ảnh gel 

(Gel Doc); 28. Máy xác định trình tự DNA của Beckman Coulter; 29. Máy điện di protein Protean 

và Miniprotean; 30. Hệ thống phân tích Elisa; 31. Hệ thống thẩm tách miễn dịch loại vừa và nhỏ; 

32. Hệ thống điện di hai chiều; 33. Hệ thống phân tích MALDI-TOF MS; 34. Hệ thông sắc ký 

lỏng hiệu năng cao… 

9.  Hướng nghiên cứu chính: 

+ Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về các hướng nghiên cứu chính: 



PTN đã và đang tập trung vào các hướng chính: (1) Nghiên cứu sản xuất vaccine và các sản phẩm 

phòng bệnh do virus trên tôm; (2) Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm protein-enzyme và ứng dụng 

trong y học và công nghiệp thực phẩm(3) Phát triển các phân tíchsinh học để hỗ trợ chẩn đoán các 

bệnh ung thư và bệnh liên quan đến đột biến gen/rối loạn di truyền; (4) Nghiên cứu sản xuất các hợp 

chất nguồn gốc tự nhiên để phát triển các thuốcđiều trị/ hỗ trợ điều trị một số  bệnh ung thư thường 

gặp (ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư da dạng melanoma); (5) Phát triển 

công nghệ sinh học nano ứng dụng trong chẩn đoán bệnh, dẫn thuốc hướng đích và trong công nghiệp 

mỹ phẩm và môi trường; (6) Nghiên cứu hệ protein và biến đổi gen trong một số bệnh nguy hiểm 

thường gặp.. 

 + 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính:  

Protein; enzyme; vaccine thủy sản; chẩn đoán phân tử; sinh học nano. 

10. Sản phẩm KHCN đã có, có thể chuyển giao: 

TT Tên sản phẩm Đối tượng sử dụng Mục đích sử dụng 

1.  
Men vi sinh bổ sung thức 

ăn cho tôm Green Bio S1 

Thủy sản/các doanh nghiệp sản 

xuất thức ăn cho tôm 

Tăng sản lượng, trọng lượng và 

khả năng chống chịu bệnh cho 

tôm 

2.  

Quy trình công nghệ sản 

xuất Pfu DNA 

polymerase tái tổ hợp 

Sinh học phân tử, sinh học thực 

nghiệm/Trung tâm, viện nghiên 

cứu 

Dùng trong phản ứng khuếch đại 

gene như PCR 

3.  HIV protease Dược phẩm, Hóa sinh học Sàng lọc các chất ức chế HIV 

4.  
Các quy trình phát hiện 

đột biến gen ty thể 

Sinh học phân tử, sinh học thực 

nghiệm / Các bệnh viện, trung tâm 

y tế 

Hỗ trợ phát hiện sớm, chính xác 

bệnh do đột biến gen ty thể và tư 

vấn di truyền. 

5.  

Bộ kít mtDNA Con II xác 

định số bản sao ADN ty 

thể và các quy trình xác 

định đột biến gen ty thể 

 

Sinh học phân tử, sinh học thực 

nghiệm/Các bệnh viện, trung tâm 

y tế 

-  Phát hiện các bệnh đột biến 

gen ty thể ở người Việt Nam bằng 

các kỹ thuật sinh học phân tử, 

trong chẩn đón bệnh ung thư và 

các bệnh thần kinh cơ 

6.  

Bộ kit phát hiện đột biến 

lặpđoạn ITD trên gen 

FLT3 

Sinh học phân tử thực nghiệm/Các 

bệnh viện, trung tâm y tế 

Bộ kit cho phép phát hiện đột 

biến lặpđoạn ITD trên gen FLT3 

ở bệnh nhân ung thư bạch cầu cấp 

dòng tủy 

7.  

Kit tinh sạch DNA/RNA 

từ các mẫu bệnh phẩm 

(virus, vi khuẩn, tế bào, 

mô...) bằng hạt nano từ 

bọc silica 

Sinh học phân tử thực nghiệm/Các 

bệnh viện, trung tâm y tế, Trường 

Đại học, Viện nghiên cứu 

- Tách và tinh sạch DNA và RNA 

từ các đối tượng sinh học 

8.  
Thực phẩm chức năng 

GABA 

Sức khỏe cộng đồng, thực phẩm 

chức năng/ Các doanh nghiệp sản 

xuất dược phẩm và thực phẩm 

Chống suy nhược thần kinh và 

mất ngủ 



chức năng 

9.  
Thực phẩm chức năng 

Arabinoxylan 

Sức khỏe cộng đồng, thực phẩm 

chức năng/ Các doanh nghiệp sản 

xuất dược phẩm và thực phẩm 

chức năng 

Tăng cường miễn dịch 

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: 

+ Mô tả vắn tắt về sản phẩm (không quá 500 từ):  

Các sản phẩm dự kiến chính trong giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm: (1) Vaccine thế hệ mới (tái tổ hợp) 

và các chế phẩm phòng bệnh cho thủy sản; (2) Chế phẩm enzyme (protease của virus gây bệnh, 

phytase và lipase bền nhiệt...), protein ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh y dược học; (3) 

Các thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch; (4) Các quy trình và bộ kit phát 

hiện đột biến gen liên quan đến một số bệnh/rối loạn di truyền; (6) Quy trình sàng lọc các hợp chất có 

hoạt tính chống ung thư từ thực vật hoặc vi sinh vật; (7) Các sản phẩm ứng dụng trong điều trị/hỗ trợ 

điều trị ung thư; (8) Bộ kit tinh sạch DNA hoặc RNA dựa trên công nghệ hạt nano từ và màng silica; 

(9) Chế phẩm sinh học thế hệ mới phục vụ trong công nghiệp mỹ-dược phẩm và bảo quản 

nông-lâm-thủy sản. 

+ 03 từ khóa về sản phẩm:  

Vaccine tái tổ hợp; chế phẩm enzyme/protein; Kit chẩn đoán/điều trị bệnh.   

 

       

 

 

 

 

 




