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Tóm tắt: 
 

Gen mã hoá luciferase mang bởi plasmid pSP-luc+ được khuyếch đại 
bằng phản ứng PCR (Polymerase Chain Reaction). Sản phẩm PCR được nối với 
pBlueScript II KS (+) đã được xử lý bằng enzyme cắt hạn chế SmaI để tạo 
pBKSII+luc+ có khả năng biểu hiện luciferase dưới sự điều khiển của lac 
promoter (plac). Sản phẩm nối được biến nạp vào tế bào chủ E. coli DH5α. Kết 
quả đo hoạt tính luciferase của thể biến nạp cho thấy hoạt tính luciferase của 
dòng DH5α/pBKSII+luc+ cao gấp 18 lần so với dòng DH5α/pSP-luc+. Một số 
điều kiện ảnh hưởng tới sự biểu hiện luciferase như thời gian nuôi cấy, nồng độ 
lactose và nhiệt độ đã được khảo sát.  
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Abstract: 
 

The luciferase-encoding gene, contained on the plasmid pSP-luc+ was 
amplified by PCR (Polymerase Chain Reaction). The PCR product was ligated 
with SmaI restriction enzyme-treated pBlueScript II KS (+), to construct the 
pBKSII+luc+ which can express the luciferase-encoding gene under control of 
the lac promoter. The ligation mixture was electrotransformed into E. coli DH5α 
host cells. Results of measuring luciferase activity of transformants showed that 
the activity of the DH5α/pBKSII+luc+ clone was 18-fold higher than in 
DH5α/pSP-luc+ clone. Conditions affecting the expression of luciferase such as 
incubation time, lactose concentration and incubation temperature were 
examined.  
 


