
Sơ lược về giải trình tự gen (Gene 
Sequencers) 

Nghiên cứu y sinh đã được cách mạng hóa nhờ trình tự gen 

DNA. Điểm mạnh và điểm yếu của các loại máy này là gì?  Dưới 

đây là tổng quan nhanh về một số công ty sản xuất trình tự 

gen. Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về cách mỗi công ty khác nhau 

và những gì họ có thể làm. 

Bộ giải trình tự DNA của Leroy Hood đã cách 

mạng hóa khoa học y sinh 

Tiến sĩ Leroy Hood là người đồng sáng lập và đóng góp cho 4sight 

Health. Nghiên cứu của ông tập trung vào sinh học hệ thống và Y 

học P4 dựa trên di truyền. Đây là viết tắt của thuốc phòng ngừa và 

cá nhân hóa. Các ấn phẩm của ông bao gồm hơn 700 bài báo khoa 

học cũng như một số cuốn sách. 

Nghiên cứu y sinh đã được cách mạng hóa nhờ sự phát triển của 

bộ trình tự DNA vào cuối những năm 1980.  Hood được mời tham 

gia cuộc tranh luận năm 1985 về Dự án Bộ gen người.  90% các 

nhà sinh vật học vào thời điểm đó phản đối việc Hood tham gia vào 

cuộc tranh luận về Dự án Bộ gen người, tin rằng chỉ có 2% được 

mã hóa về mặt di truyền. 

Hood lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins. Ông 

cũng là Chủ tịch của Caltech về Sinh học từ năm 1967 đến năm 

1992. Nghiên cứu của ông đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra 

bốn bộ trình tự và tổng hợp đã cách mạng hóa khoa học y 

sinh. Nghiên cứu của ông đã đặt nền móng cho Dự án Bộ gen 

người. Nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra các cơ chế phức 

tạp điều chỉnh sự đa dạng hóa kháng thể và mở ra cánh cửa cho 

việc lập bản đồ bộ gen người. Ông cũng thành lập Khoa Công 

nghệ Sinh học Phân tử, Đại học Washington.  Đây là khoa học đầu 

tiên dành cho sinh học đa ngành.  



Ngày nay, Tiến sĩ Hood dẫn đầu sự thay đổi từ thuốc phản ứng 

sang thuốc chủ động, phát triển các xét nghiệm lâm sàng mới và 

công nghệ tự động để phân tích protein.  Công việc của Hood đã 

mang lại cho ông nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm Giải 

thưởng Kyoto về Công nghệ Tiên tiến và Giải thưởng Lasker về 

Công nghệ Tiên tiến. 

Ngoài công việc của mình với Dự án Bộ gen người, ông còn được 

ghi nhận vì đã thành lập 14 doanh nghiệp công nghệ sinh học, bao 

gồm Amgen, Arivale và Amgen. Thành công có tầm nhìn xa trông 

rộng của ông đã dẫn đến nhiều bằng sáng chế và nhiều bài báo.  

Leroy Hood đã nghiên cứu nhiều môn học, bao gồm kỹ thuật, sinh 

học và địa chất. Ông đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở 

vùng núi Montana, nơi ông đã tham gia một trại địa chất mùa 

hè. Ông đã có thể giành được giải thưởng từ cuộc thi Tìm kiếm Tài 

năng Khoa học Westinghouse khi còn là một cầu thủ trẻ về lập bản 

đồ các thành tạo đá sản xuất dầu. Ông rất ấn tượng bởi sự đa 

dạng của các dự án được trình bày bởi những người chiến thắng 

quốc gia. 

Illumina ra mắt dòng thiết bị giải trình tự gen mới 

Illumina đã giới thiệu một công cụ giải trình tự gen dòng mới để 

giúp cải thiện quá trình giải trình tự gen.  Những chiếc máy mới này 

có thể tăng gấp đôi công suất và giảm một nửa chi phí cho mỗi bộ 

gen. Những chiếc máy này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng về bộ gen giá rẻ. 

Các máy này có thể phân tích 10 Terabyte dữ liệu mỗi ngày.  Những 

máy này nhanh hơn BGI. NovaSeq cũng có thể xử lý 10 Terabyte 

mỗi ngày. Các công ty vẫn chưa công bố giá hoặc nơi sẽ bán máy. 

Illumina thực hiện chiến lược tương tự như Intel là giảm giá và 

tăng khả năng giải trình tự. Công ty cũng đang cố gắng cải thiện 

hệ thống giải trình tự BGISEQ, hệ thống này đã thành công hạn 

chế. Trong hai quý vừa qua, công ty đã chi hơn 27 triệu USD cho 

những chiếc máy này. 



Illumina là nhà cung cấp thiết bị giải trình tự gen hàng đầu thế giới, 

với hơn 13.000 máy NovaSeq đang được sử dụng trên toàn thế 

giới. Công ty trước đó đã đề nghị mua lại Pacific Biosciences với 

giá 1,2 triệu USD. Ủy ban Thương mại Liên bang đã đệ đơn kiện 

để ngăn chặn việc mua lại công ty của Illumina.  Sau khi Illumina 

trả cho Pacific Biosciences 98 triệu đô la phí chấm dứt hợp đồng, 

thỏa thuận đã được ký kết. Illumina cũng đã đệ đơn kiện BGI vì vi 

phạm bằng sáng chế. 

Illumina đã tạo ra một dây chuyền mới trong công nghệ giải trình 

tự gen. NextSeq 1000, NextSeq 2000 được thiết kế để đơn giản 

hóa quy trình làm việc và giảm độ phức tạp.  Hai hình ảnh được sử 

dụng để phát hiện nucleotide trong mỗi hệ thống.  Điều này tăng tốc 

độ xử lý và cải thiện thông lượng.  

Dòng máy giải trình tự gen mới của Illumina hứa hẹn sẽ giảm tới 

2/3 chi phí giải trình tự gen so với công nghệ hiện có.  Những máy 

này chính xác hơn và nhanh hơn so với công nghệ hiện tại.  Họ 

cũng sẽ giảm 2/3 chi phí cho mỗi bộ gen.  Công nghệ mới này sẽ 

cho phép nhiều người hơn được tiếp cận với phân tích bộ gen.  

Các nhà nghiên cứu cũng có thể sử dụng Illumina để giúp phát hiện 

các loại virus như SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu cũng có thể tải 

xuống bộ công cụ phần mềm miễn phí từ công ty.  Một máy mới, 

DRAGEN, có sẵn trên Hệ thống phân tích được kết nối Illumina.  Nó 

kết hợp giữa tốc độ và độ chính xác.  Máy mới có giao diện nút bấm 

và bộ lưu trữ dễ sử dụng. Máy này cung cấp phân tích thứ cấp 

chính xác và hiệu quả hơn các hệ thống dựa trên CPU truyền thống.  

Pacific Biosciences (Khoa học sinh học Thái Bình Dương) 

Pacific Biosciences Gene Sequencer, một nền tảng thế hệ tiếp 

theo để tiến hành nghiên cứu bộ gen, hiện đã có sẵn. Nó cung cấp 

thông lượng và khả năng mở rộng tăng lên.  Nó rất phù hợp để giải 

quyết các vấn đề chưa được giải quyết trong nghiên cứu biểu sinh, 

bản sao hoặc bộ gen. Nó kém chính xác hơn và tạo ra các kết quả 

kém hơn có thể khó sử dụng cho ID gen.  



Công nghệ của PacBio sử dụng công nghệ giải trình tự thời gian 

thực phân tử đơn. Công nghệ SMRT của công ty làm giảm sự sai 

lệch về thành phần và mang lại thời lượng đọc lâu hơn.  Hồ sơ có 

trượt lên trực giao để che phủ bộ gen tối đa.  Công nghệ này cung 

cấp một cái nhìn rộng hơn và đầy đủ hơn về bộ gen vi sinh vật mà 

các phương pháp khác. 

Pacific Biosciences cũng cung cấp các dịch vụ giải trình tự khác.   

Pacific Biosciences Sequel II, một giải pháp thông lượng cao cho 

các phân tích đơn phân tử, là một ví dụ.  Các ô SMRT có hàng chục 

đến hàng nghìn ống dẫn sóng chế độ không.  Các ô SMRT này có 

sẵn trong các gói 8, 4 hoặc 8. 

Công ty này là công ty dẫn đầu về thiết bị giải trình tự DNA, và giá 

cổ phiếu của nó đã tăng chóng mặt trong những năm gần đây.  Việc 

mua lại Omniome gần đây của công ty đã làm tăng đáng kể giá cổ 

phiếu của công ty. PacBio sẽ mua lại Omniome, một công ty có giá 

trị lên tới 800 triệu đô la. Điều này sẽ cho phép PacBio kiểm soát 

công nghệ. PacBio sẽ trả 200 triệu đô la tiền mặt cho Omniome và 

cũng sẽ cung cấp 300 triệu đô la còn lại cho các nhà đầu tư hiện tại.  

Một lần chạy PacBio đã tạo ra một tập dữ liệu có trung bình chín 

mẫu được trình tự trên mỗi ô lưu lượng.  Các nhà nghiên cứu có 

thể phân tích nhiều quần thể theo trình tự ở các giai đoạn và thế 

hệ khác nhau của một chiến dịch tiến hóa có định hướng bằng 

cách sử dụng dữ liệu này. Các phân tích tương tự sẽ cho thấy các 

biến thể trong quần thể trình tự protein do áp lực chọn lọc.  

Hệ thống giải trình tự thông lượng cao của PacBio có thể tạo ra sự 

liên kết và giàn giáo đáng tin cậy. Nó cũng có độ chính xác đồng 

thuận cao. Công nghệ này cho phép phát hiện đồng thời các biến 

đổi biểu sinh. Công nghệ này từ PacBio là một công cụ có giá trị 

trong phân tích bộ gen. 

MGI 

MGI Gene Sequencer, một công nghệ tiên tiến giúp giải trình tự 

toàn bộ bộ gen của một mẫu, là một công nghệ đột phá.  Nó chính 



xác hơn các phương pháp truyền thống và cho kết quả nhanh 

hơn. MGI đã giúp các nhà nghiên cứu ở Châu Phi hiểu và chống lại 

COVID-19. Các sản phẩm của MGI cũng có thể được sử dụng để 

nghiên cứu trong lĩnh vực nông khoa hoặc ung thư.  Các công cụ 

của nó được sử dụng để trao quyền cho các nhà khoa học châu 

Phi và cải thiện chăm sóc sức khỏe địa phương.  

Bộ xử lý trình tự MGI DNBSeq G400 sẽ có sẵn ở Hoa Kỳ bắt đầu 

từ ngày 29 tháng 8. DNBSeq-G400 sẽ là một mô hình thông lượng 

từ trung bình đến cao. MGI đã phát triển một đội ngũ hỗ trợ khách 

hàng mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong ba năm qua.  MGI có kế hoạch 

tăng lực lượng lao động để hỗ trợ hàng trăm công cụ giải trình tự.  

MGI cũng hỗ trợ các dự án trình tự quy mô lớn. Nó cung cấp các 

công cụ phân tích sau giải trình tự hoàn chỉnh và liên tục xuất dữ 

liệu thông lượng cao. Công nghệ giải trình tự có thể xử lý 600 đến 

800 nghìn mẫu hàng năm và được tối ưu hóa cho thông lượng 

cao. MGI cung cấp thiết bị tự động hóa tùy chọn có thể được sử 

dụng để hỗ trợ quá trình giải trình tự.  

Nhân viên MGI liên kết trình tự của các gen MGI với các bộ gen 

khác và cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu gen.  MGI làm việc với các 

nhóm cơ sở dữ liệu gen khác, chẳng hạn như Trung tâm Thông tin 

Công nghệ Sinh học Quốc gia để đảm bảo rằng mỗi trình tự được 

liên kết với đúng gen. Quá trình tuyển chọn tạo ra các mối quan hệ 

có độ tin cậy cao giữa các gen MGI, các tổ hợp bản sao điện tử và 

các gen MGI. Nó cũng phát hiện ra các lỗi trong biểu diễn gen 

trong cơ sở dữ liệu MGI. 

Trình duyệt web có thể truy cập các tệp dữ liệu của trình tự sắp 

xếp gen MGI. Các tệp dữ liệu này có thể được truy cập thông qua 

trang web FTP công khai của MGI.  Đồ thị lưỡng phân liên kết trình 

tự gen MGI với các TC. Đồ thị lưỡng phân biểu diễn mối quan hệ 

giữa gen với gen theo một cách độc đáo.  

MGI đã phát triển mạnh mẽ trong 25 năm qua và không ngừng phát 

triển để bắt kịp với những tiến bộ nhanh chóng trong nghiên 

cứu. 25 năm trước, Worldwide Web không được phổ biến rộng rãi 



và máy tính chạy chậm và bị hạn chế.  Máy tính không được sử 

dụng hàng ngày bởi nhiều nhà sinh vật học.  Phần lớn máy tính để 

bàn được kết nối với một máy chủ trung tâm. Chúng cũng có bộ 

nhớ hạn chế và không thể tải các chương trình vào bộ nhớ. 

MGI được tạo ra để tích hợp dữ liệu gen, di truyền và sinh học 

nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu chăm sóc sức khỏe con người.  MGI 

là một cơ sở dữ liệu quốc tế chứa nhiều loại dữ liệu di truyền.  Bạn 

có thể truy cập dữ liệu bộ gen tích hợp, được tạo ra thông qua việc 

tuyển chọn và gửi trực tiếp của các nhà nghiên cứu.  Nó bao gồm 

thông tin về di truyền của con người và chuột cũng như các loài 

động vật có vú khác. Bạn cũng có thể tìm dữ liệu từ các nguồn 

công khai khác. 

 


