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GIỚI THIỆU MÔN HỌC 

 
Bài giảng “Thực hành sinh lý động thực vật” dành cho sinh viên năm thứ hai 

khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ 

TP.HCM. Đây là môn thực hành tiếp theo của môn Thực hành Sinh học đại cương. 

Sinh viên làm quen với các cấu trúc mô thực vật, thực hành đếm trực tíêp tế bào 

eukaryote dưới kính hiển vi và khảo sát enzyme trích ly từ mô động vật từ đó tìm hiểu 

chức năng mô cơ quan. Bài giảng bao gồm 4 bài thực hành phân bố theo các tíêt học 

như sau:  

Bài số 1: Khảo sát mô thực vật (5 tiết) 

Bài số 2: Khảo sát Cấu trúc hình thái thực vật có hoa (10 tiết) 

Bài số 3: Xác định số lượng hồng cầu, bạch cầu (5 tiết) 

Bài số 4: Khảo sát enzyme catalase trong gan (5 tiết). 
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BÀI SỐ 1: MÔ THỰC VẬT 

--------------------- 

I. LÝ THUYẾT 

Cơ thể thực vật được cấu tạo từ những đơn vị hình thái được gọi là tế bào, mỗi tế 

bào được liên kết với những tế bào khác bởi chất kết dính gian bào bao quanh. Mô là 

tập hợp của những tế bào có cùng cấu tạo và chức năng. Mô còn là kết quả phân hóa 

của những tế bào cùng được phân cắt từ những tế bào còn non, sinh sản mạnh gọi là 

mô phân sinh. Có 2 loại mô phân sinh: 

- Mô phân sinh sơ cấp: ở ngọn thân, ngọn cành, ngọn rễ giúp cây tăng trưởng 

theo chiều dài. 

- Mô phân sinh thứ cấp: ở bên trong các cơ quan như rễ, thân… giúp cho cây 

tăng trưởng theo chiều ngang, thường gặp ở cây hai lá mầm. 

Một số mô có cấu tạo đơn giản, chỉ gồm một loại tế bào, những mô khác phức tạp 

hơn gồm nhiều hơn một kiểu tế bào. Các mô thực vật tập hợp thành ba hệ thống : hệ 

mô bì, hệ mô nền và hệ mô mạch như hình 1. 

 

 

Hình 1. Các hệ mô thực vật 

 

 Tế bào biểu bì 
Tế bào lông 
Tế bào tuyến 
Tế bào bảo vệ 

 Tế bào nhu mô 
Tế bào hậu mô 
Tế bào cương 

mô (sợi, cương 
bào) 

Quản bào + yếu tố 
mạch 

Tế bào ống sàng + tế 
bào kèm 

Mô biểu bì 
 

Nhu mô 
Hậu mô 

Cương mô 

Xylem (nước, chất 
khoáng) 

Phloem (đường, 
hormone…) 

Hệ mô bì 
(Bảo vệ) 

Hệ mô nền 
(cấu trúc) 

Hệ mô 
mạch (dẫn) 

Mô phân sinh 
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1. Hệ mô bì  

Bao bọc mặt ngoài các cơ quan và có nhiệm vụ che chở chống lại các ảnh hưởng của 

môi trường bên ngoài và chống lại sự thoát hơi nước. Gồm có 2 loại: 

Biểu bì có nguồn gốc từ mô phân sinh sơ cấp 

Bần có nguồn gốc từ mô phân sinh thứ cấp 

a. Biểu bì 

Bao bọc mặt ngoài lá cây, hoa, thân cành non, …, cấu tạo bởi 1 lớp tế bào sống, không 

chứa lục lạp, mặt ngoài lớp biểu bì được phủ bởi 1 lớp cutin và sáp không thấm nước. 

Tế bào biểu bì có thể phân hóa thành tế bào bảo vệ viền hai bên khí khổng là nơi thực 

hiện sự trao đổi nước và khí. Tế bào biểu bì còn phân hóa thành tế bào lông, tế bào 

tuyến. 

 

Hình 2. Tế bào bảo vệ và khí khổng. 

b. Chu bì (Bần) 

Bao bọc mặt ngoài của thân già, rễ già. Bần do tầng sinh bần tạo ra cấu tạo bởi các tế 

bào chết hình chữ nhật, xếp chồng lên nhau, vách tNm chất bần (suberin). 

2. Hệ mô nền  

a) Nhu mô 

Cấu tạo bởi tế bào sống, vách cellulose nên có màu hồng khi nhuộm màu. Nhu mô có 

ở lá (tế bào thịt lá), thân và rễ (vỏ và ruột). Nhu mô đóng vai trò quang hợp (lá), dự trữ 

(rễ). Ở lá tế bào nhu mô có thể có lục lạp, ở rễ tế bào nhu mô có thể chứa bôt lạp.  

b) Hậu mô 

Tế bào sống dài, vách cellulose dày khi nhuộm sẽ bắt màu hồng, đóng vai trò chống 

đỡ, thường nằm phía ngoài dưới lớp biểu bì. 
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a)  

 

b) 

Hình 3. Hệ mô nền  

a) Tế bào nhu mô (par) vách 

cellulose mỏng và tế bào hậu mô 

(col) vách cellulose dày. 

b) Tế bào cương mô có vách thứ 

cấp dày 

 

c) Cương mô:  

Tế bào chết, có vách thứ cấp chứa lignin, khi nhuộm sẽ bắt màu xanh. 

3. Hệ mô dẫn 

Gồm xylem và phloem, cấu tạo bởi các tế bào dài, xếp thành ống, chung quanh ống là 

nhu mô. 

a. Xylem 

Gồm quản bào và các yếu tố mạch, cấu tạo bởi các tế bào chết, vách lignin có vai trò 

dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 

b. Phloem 

Cấu tạo bởi các tế bào sống, gồm yếu tố ống sàng và tế bào kèm, vách cellulose, có vai 

trò dẫn đường và các chất hữu cơ khác từ lá đi đến các cơ quan khác. 

4. Hệ thống tiết (Mô tiết) 

Cấu tạo bởi 1 nhóm tế bào làm nhiệm vụ bài tiết các chất của quá trình trao đổi chất ra 

ngoài hay tích lũy chúng trong những cấu tạo riêng. 

Có 2 loại hệ thống tiết: 

a) Hệ thống tiết ngoài 
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Mô tiết do tế bào biểu bì tạo ra gồm lông tiết, lông tuyến, tuyến mật, tuyến thơm và 

thủy khổng. Muốn quan sát các loại mô tiết này thì phải quan sát ở lớp biểu bì. Các 

chất tiết là muối, mật (đường), chất nhày, hợp chất thứ cấp (hương). 

 

(I) 
 

(II) 

Hình 4. (I) Tế bào lông và tế bào lông tiết ở hoa oải hương (Lavandula vera)       

            (II) Tế bào lông tiết ở hoa oải hương. A. lớp cutin nằm sát tế bào; B, C. lớp 

cutin do chất tiết làm phồng lên. 

b) Hệ thống tiết trong: ở sâu trong cơ quan gồm tế bào tiết, túi tiết, ống tiết và 

ống nhựa mủ. Các chất tiết là dầu, nhựa, mủ, tannin… 

Tế bào tiết là những tế bào có kích thước phát triển. 

Túi tiết, ống tiết là khoảng không gian ngoại bào chứa các chất tiết. Chúng được tạo 

nên bởi lớp tế bào tiết. 

Ống nhựa mủ là tập hợp các tế bào nối nhau thành ống chứa mủ. 

 

 

 

 

Hình 5: Ống nhựa mủ cây 

Euphorbia eyassiana (thuộc họ 

Thầu dầu) , mặt cắt dọc thân cây  

 

II. THỰC HÀNH 

1. Vật liệu: 

- Lá khoai lang (Ipomoea batatas) 
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- Lá lốt (Piper lolot) 

- Thân cây hoa hồng (Rosa spp.) 

- Lá rau tần dày lá (húng chanh) (Plectranthus amboinicus) 

- Dao cắt 

- Kim mũi mác 

- Kính hiển vi quang học 

2. Quan sát khí khổng 

Bóc biểu bì dưới lá Khoai lang, Lá lốt …, đặt trong 1 giọt nước. Quan sát với vật kính 

x10 và x40. Phân biệt khí khổng và cặp tế bào bảo vệ. 

3. Quan sát tế bào tiết ở lá Rau tần (còn gọi là vảy tiết) 

- Cắt ngang lá Rau tần thành lất mỏng và đặt trong giọt nước. Quan sát thấy ở ngoài 

lớp biểu bì có nhiều lông bảo vệ đa bào có đầu nhọn và thỉnh thoảng có vảy tiết gồm 2 

loại:  

- Vảy tiết non cấu tạo bởi 1 chân ngắn đơn bào, đầu tròn mang 2 tế bào tiết màu vàng. 

Bên ngoài có lớp cutin bao phủ. 

- Vảy tiết trưởng thành được cấu tạo bởi 1 chân đơn bào, 2 tế bào tiết màu vàng tiết ra 

chất tiết thải ra ngoài lớp cutin nên lớp cutin bị phồng to lên và chứa đầy chất tiết, còn 

tế bào tiết thu nhỏ thành vNy ở chân của chất tiết, lớp cutin mỏng nên dễ vỡ vì thế khi 

cắt mẫu cần phải nhẹ tay. 

4. Quan sát mô tiết thân cây Hoa hồng và thân Lá lốt 

- Cắt ngang thân Hoa Hồng thành lát mỏng, đặt trong 1 giọt nước, quan sát trong 

phần ruột của thân có 2 dạng tế bào: tế bào nhỏ, màng dày có nhiều lỗ trên màng, tụ 

thành nhóm vài tế bào màu vàng, đó là tế bào tiết, chất tiết là chất tannin được chứa 

trong tế bào tiết và tế bào lớn hình đa giác màng mỏng là nhu mô ruột. 

- Cắt ngang thân Lá lốt thành lá mỏng, đặt trong 1 giọt nước, quan sát ngay tâm của 

lát cắt có một ống tiết gồm một khoảng trống chứa chất tiết do các tế bào tiết màu 

xanh bao quanh khoảng trống này tiết ra. 

III. BÀI NỘP 

1. Vẽ tế bào bảo vệ và khí khổng quan sát dưới kính hiển vi  

2. Vẽ cấu trúc tiết ở lá rau tần và than cây hoa hồng, thân cây lá lốt. 

3.  Cho biết vai trò của các cấu trúc tíêt trong cây hoa hồng và cây lá lốt. 

 

BÀI SỐ 2: CẤU TRÚC HÌNH THÁI THỰC VẬT CÓ HOA   
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I. LÝ THUYẾT 

1. Giới thiệu cây có hoa  

Thực vật có hoa (thực vật có phôi) là nhóm thực vật tiến hóa nhất và phổ biến nhất 

trên Trái Đất. Hai lớp chính của cây có hoa là cây hai lá mầm và cây một lá mầm. Có 

thể phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm qua cấu trúc hình thái trình bày tóm 

tắt trong hình 1.   

 

Hình 1. Phân biệt cấu trúc hình thái cây một lá mầm và cây hai lá mầm 

2. Cấu trúc lá cây có hoa 

a) Lá cây hai lá mầm  

Lá 2 là mầm thông thường lá dẹp, màu xanh lục gồm 3 phần: 

- Phiến lá mang hệ thống gân lá hình mạng. 

- Cuống lá 

- Lá kèm (lá bẹ) 

Lá cây hai lá mầm thường nằm ngang, mang nhiều gân là hình mạng lưới, gồm 2 

mặt: mặt trên (mặt bụng) màu xanh đậm tiếp nhận ánh sáng mặt trời và mặt dưới (mặt 

lưng) màu xanh nhạt hơn, có hệ thống gân lá nổi hẳn.  

b) Lá cây một lá mầm 

Lá cây 1 là mầm có cấu tạo hệ gân song song gồm các bó mạch lớn gần bằng nhau. 

Lá một lá mầm có cấu tạo đẳng diện vì các lá mọc thẳng đứng ở cả 2 mặt đều phơi 

ra ánh sáng. 

Caây moät laù maàm 

Caây hai laù maàm 

Haït: moät laù 
maàm 

Haït: hai laù 
maàm 

Reã: xylem vaø 
phloem xeáp 
thaønh voøng 

Reã: phloem 
xen keõ vôùi 

xylem  

Thaân: boù maïch 
phaân taùn 

Thaân: boù maïch 
xeáp thaønh voøng 

rieâng bieät 

Laù: gaân laù phaân 
nhaùnh 

Laù: gaân laù song 
song 

Hoa: caáu taïo 
theo boäi soá 

cuûa 3 

Hoa: caáu taïo boäi 
soá cuûa 4 hoaëc 5 
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3. Cấu trúc thân cây có hoa 

a) Thân cây hai lá mầm  

Thân cây hai lá mầm có tăng trưởng sơ cấp và tăng trưởng thứ cấp. Tăng trưởng sơ 

cấp là tăng trưởng theo chiều dài; tăng trưởng thứ cấp là tăng trưởng theo chiều ngang 

(Hình 2). 

 

Hình 2. Tăng trưởng sơ cấp và tăng trưởng thứ cấp ở cây hai lá mầm 

i) Thân cây hai lá mầm sơ cấp  

Chỉ gặp ở thân, cành non. Thân 2 lá mầm sơ cấp có các đặc điểm sau: 

- Đối xứng qua một trục 

- Vỏ mỏng hơn phần trụ giữ 

- Có vòng tinh bột  

- Bó mạch gồm bó xylem và bó phloem xếp chồng chất (phloem ở ngoài xylem). 

Xylem là tam giác đỉnh ở trong đáy ở ngoài (phân hóa ly tâm). Số lượng bó mạch 

nhiều hơn 7 bó. 

- Nhu mô ruột rất nhiều. 

ii) Thân cây hai lá mầm thứ cấp 

Thân và cành già tăng trưởng thứ cấp nhờ mô phân sinh thứ cấp. Tầng phát sinh mạch 

phân hóa thành xylem và phloem thứ cấp. Tầng sinh bần phân hóa thành bần. Thân 2 

lá mầm thứ cấp có các đặc điểm sau: 

- Có bần và tầng sinh bần. 

 

Bieåu bì  

Voû 

Loõi 

Phloem sô caáp 
Xylem sô caáp 

Phloem sô caáp 
Phloem thöù caáp 
Xylem sô caáp 
Xylem thöù caáp 

Taàng phát 
sinh maïch 

Voû 

Baàn 
Taàng sinh baàn 
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- Có tầng phát sinh mạch phân hóa thành phloem và xylem thứ cấp. 

- Vòng phloem thứ cấp nằm trong vòng phloem sơ cấp. 

- Vòng xylem thứ cấp nằm ngoài vòng xylem sơ cấp. 

- Có xuất hiện tia ruột. 

- Có nhu mô ruột. 

b) Thân cây một lá mầm  

Thân 1 lá mầm không có cấu tạo thứ cấp và có cấu tạo khác hẳn với thân 2 lá mầm. 

Thân 1 lá mầm có các đặc điểm sau: 

- Có biểu bì. 

- Bó xylem bó phloem xếp chồng chất: phloem ngoài, xylem trong. 

- Các bó mạch phân bố phân tán trên mặt cắt. 

- Không có cấu tạo thứ cấp. 

4. Cấu trúc rễ cây có hoa  

a) Rễ cây hai lá mầm 

Rễ cây hai lá mầm có tăng trưởng sơ cấp và thứ cấp.  

i) Rễ cây hai lá mầm sơ cấp 

Tăng trưởng sơ cấp chỉ gặp ở rễ còn non. Cấu tạo của rễ chia làm 2 phần rõ rệt, 

phần vỏ dày hơn phần trụ (Hình 3). 

Vỏ 

-  Biểu bì có lông rễ  

- Ngoại bì ngấm bần (suberin) 

- Nhu mô vỏ gồm nhiều lớp tế bào sống, vách mỏng, hình dạng không đồng 

đều, chứa các hạt tinh bột (nơi dự trữ dinh dưỡng). Các tế bào sắp xếp lỏng lẻo, 

không khí, nước và chất khoáng dễ dàng chuyển động qua lớp vỏ.  

- Nội bì cấu tạo bởi một lớp tế bào sống, dẹp, hình chữ nhật, là nơi ngăn cách 

giữa  lớp vỏ và trụ dẫn bên trong. Nội bì có đai Caspary.  

Trụ dẫn 

- Trụ bì là lớp tế bào đầu tiên trong trụ dẫn, cấu tạo bởi một lớp tế bào sống vẫn 

giữ khả năng phân chia  nên có thể tạo thành rễ bên. 

- Bó mạch gồm có bó xylem và bó phloem xếp xen kẽ nhau, số lượng bó mạch 

thường nhỏ hơn 7 bó. 
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- Bó xylem gồm các mạch gỗ nhỏ phía ngoài, to dần vào bên trong nên có hình 

dạng tam giác đỉnh quay ra ngoài, đáy hướng vào trong (phân hóa hướng tâm). 

 

 

Hình 3. Sơ đồ mặt cắt rễ cây hai lá mầm sơ cấp điển hình. 

 

ii) Rễ cây hai lá mầm thứ cấp 

Cũng như thân, cấu tạo của rễ gồm sự hình thành mô dẫn thứ cấp từ tầng phát sinh 

mạch và chu bì từ tầng sinh bần.  

b) Rễ cây một lá mầm 

Rễ 1 lá mầm giữ mãi cấu tạo sơ cấp (không có cấu tạo thứ cấp) có nghĩa là còn giữ các 

đặc tính chung của rễ non 2 lá mầm, chỉ khác vài điểm. 

Vỏ:  

- Biểu bì có lông rễ  

- Ngoại bì ngấm bần (suberin) 

- Nhu mô vỏ gồm rất nhiều lớp tế bào sống chứa chất dự trữ hay chất cặn bã, phần 

ngoài tế bào xếp lộn xộn, phần trong tế bào xếp thành dãy đều đặn. 

 - Nội bì cấu tạo bởi 1 lớp tế bào sống, dẹp, hình chữ nhật, có đai Caspary. 

Trụ dẫn: 

- Trụ bì 

Biểu bì 
Vỏ Lông rễ 

Nội bì 

Tầng phát sinh mạch  
Phloem sơ cấp 

Xylem sơ cấp 

Trụ bì  
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- Bó mạch bao gồm bó xylem và bó phloem xếp xen kẽ, số lượng bó mạch > 7 bó, 

thông thường 20 – 30 bó. 

- Nhu mô ruột nhiều hơn ở rễ 2 lá mầm. 

 

II. THỰC HÀNH 

1. Nguyên liệu: 

- Lá cây chanh, bưởi hay cam quít (Citrus spp.), 

- Thân, rễ cây rau muống (Ipomoea aquatica), rau lang (Ipomoea batatas) 

- Lá, thân, rễ cây cỏ voi (Miscanthus sinensis), 

- Rễ cây dâm bụt già (Hibicus spp.)   

- Chén nhuộm 

- Bóng bàn làm rổ đựng mẫu 

- Kính hiển vi quang học 

- Nước Javel 

- Dung dịch acid acetic 10% 

- PhNm nhuộm hai màu (carmin và xanh iod):  

Cách pha phNm nhuộm hai màu:  

• Trong 200 ml nước cất hòa tan 6 g Carmin 40 và 12 g KAl(SO4)2. 12 

H2O 

• Đun lửa nhẹ 

• Thêm 200 ml nước cất 

• 0,4 g xanh iod (iodine green)  

• Đun sôi, để nguội, lọc. 

 
 

Carmin  

C22H20O13 

M = 492.4 g/l 

Iodine green 

C27H35N3Cl,  

M= 472.5 g/mol 
 

2. Kỹ thuật làm vi mẫu 
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a) Cắt mẫu 

 Muốn quan sát dễ dàng cấu tạo ta phải cắt các cơ quan thực vật (rễ, thân, lá …) 

thành các lát mỏng gọi là thiết vật. 

 Người ta có thể đặt cơ quan lên tấm thớt bằng khoai lang hay cục gôm rồi dao lam 

thật bén để cắt, các lát cắt phải thẳng góc với trục của cơ quan và phải thật mỏng. 

 Cắt xong, dùng kim mũi mác vớt thiết vật nhúng vào nước hay hóa chất thích ứng. 

i) Nhuộm màu 

 Có thể đặt thiết vật vào ngay giọt nước hóa chất thích ứng để xem. 

Nhưng thông thường muốn phân biệt được các loại mô trong mẫu ta dùng 2 loại 

phNm nhuộm: 

- PhNm nhuộm carmin sẽ nhuộm màu hồng lợt hay tím lợt nếu vách tế bào cấu 

tạo từ cellulose và pectin. 

- PhNm nhuộm xanh iod sẽ nhuộm màu xanh lục nếu vách tế bào thấm lignin hay 

bần (suberin). 

Muốn nhuộm 2 màu phải lần lượt ngâm thiết vật trong các dung dịch sau: 

- Nước Javel 15’ để loại nội dung tế bào. 

- Rửa nước cho sạch Javel 

- Acid acetic 5’ để loại nước Javel còn lại 

- Rửa nước cho sạch nước Javel còn lại 

- PhNm nhuộm 2 màu trong 3’ 

- Rửa sạch phNm thừa và ngâm thiết vật trong nước khi quan sát 

Chỉ nên dùng một chén nhỏ (chén bánh bèo hay mặt kính đồng hồ) để tiến hành 

nhuộm và dùng một ống nhỏ giọt hay 1 cái rổ (nửa trái bóng bàn đục lỗ) để tiến hành 

thay hóa chất hay nước trong dĩa, không được dùng kim nhọn để vớt thiết vật vì sẽ làm 

vỡ thiết vật khó quan sát. 

ii) Cách đặt thiết vật lên lame 

 Sau khi nhuộm xong, thiết vật phải được ngâm trong nước sạch để tránh mẫu bị 

khô, khó quan sát. 

Nhỏ một giọt nước (hay giọt glycerin) lên lame sạch, lấy kim mũi mác vớt 2 – 3 

thiết vật mỏng (màu nhạt) vào, rồi đậy lại bằng lamelle. Khi đặt lamelle, dùng kim mũi 

mác để nghiêng 450 đối với lame rồi hạ từ từ và rút dần kim sang bên phải để tránh bọt 

khí len vào thiết vật khó quan sát. 

3. Quan sát cấu trúc lá cây 
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a) Lá cây hai lá mầm 

Cắt ngang qua phiến lá chanh hoặc lá bưởi phần gần cuống lá thành những lát mỏng. 

Nhuộm 2 màu. 

Quan sát: Dưới kính hiển vi thấy 2 phần 

i) Phần gân chính: từ ngoài vào trong (hình 4) 

- Biểu bì: gồm biểu bì bao bọc mặt bụng và biểu bì dưới bao bọc mặt lưng, không 

thấy khí khổng. 

- Hậu mô: chất cellulose dày ở góc 

- Vòng bao bó mạch 

- Bó mạch của gân chính cắt ngang cấu tạo bởi nhiều bó nhỏ tập trung thành các bó 

lớn hình vòng cung, xylem ở trên và phloem ở dưới. 

ii) Phần phiến lá dẹp 

- Biểu bì: gồm biểu bì trên bao bọc mặt bụng có lớp cutin dày vì tiếp nhận ánh sáng, 

không có khí khổng hay rất ít và biểu bì dưới bao bọc mặt lưng có lớp cutin mỏng và 

có nhiều khí khổng. 

- Thịt lá: có 2 loại: 

Tế bào thịt lá nhu mô giậu: nằm dưới lớp tế bào biểu bì, cấu tạo bởi tế bào hẹp, dài và 

xếp thẳng đứng với bề mặt lá, chứa nhiều lục lạp, khiến mặt trên lá có màu xanh đậm. 

Tế bào thịt lá nhu mô xốp: nằm dưới lớp tế bào thịt lá nhu mô giậu và dày hơn, 

gồm những tế bào hình thể không đều, chứa ít lục lạp nên mặt dưới lá có màu xanh 

nhạt. 

- Các bó mạch của gân bên nhỏ gần ra mép lá gồm 2 loại là các bó mạch cắt ngang và 

bó mạch cắt dọc cũng gồm xylem nằm trên và phloem nằm dưới. 
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Hình 4. Lá cây hai lá mầm (gân chính) 

 

b) Lá cây một lá mầm 

Cắt ngang qua thân lá cỏ voi hoặc lá bắp thành lát mỏng, nhuộm 2 màu 

Quan sát: Dưới kính hiển vi ta nhận thấy (Hình 5) 

- Biểu bì trên và biểu bì dưới đều giống nhau: có cùng lớp cutin, khí khổng và 

lông bảo vệ. 

- Nhu mô: chỉ có tế bào nhu mô xốp. 

- Cương mô ở dưới biểu bì trên của gân chính hoặc rải rác thành các đám nhỏ ở 

gần bó mạch. 

- Mô dẫn: vì là một lá mầm có gân song song nên mô dẫn gồm các bó mạch cắt 

ngang có kích thước gần bằng nhau. 

 

Biểu bì 

Nhu mô giậu 

Nhu mô xốp 

Xylem 

Phloem 

Tế bào bao 
mạch lá 

Biểu bì 
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Hình 5. Lá cây một lá mầm 

 

3. Quan sát cấu trúc thân cây  

a) Thân cây hai lá mầm sơ cấp 

Cắt ngang thân khoai lang non thành các khoanh mỏng. Nhuộm 2 màu. Lựa khoanh 

mỏng đặt trong giọt nước giữa lame và lamelle và quan sát. 

Quan sát: Dưới kính hiển vi thấy thân cây có 2 phần: vỏ mỏng hơn trụ giữa. 

Vỏ (mỏng):  

- Biểu bì: có lớp cutin, cấu tạo bởi 1 lớp tế bào xếp đều đặn, đôi khi có thể thấy lỗ 

vỏ. 

- Hậu mô góc: có vách cellulose dày ở góc tế bào nên ăn phNm hồng đậm. 

- Nhu mô vỏ màu hồng nhạt 

- Vòng tinh bột 

Trụ dẫn (to):  

- Trụ bì: khó phân biệt ở thân non, chỉ ở các thân già thì các tế bào này bắt màu 

xanh. 

- Bó mạch bao gồm bó phloem và bó xylem xếp chồng chất. 

- Bó phloem nằm bên ngoài bắt màu hồng. 

- Bó xylem nằm bên trong có dạng tổng quát là hình tam giác với đỉnh quay vào 

trong và đáy phía ngoài bắt màu xanh. 

- Nhu mô ruột rất nhiều. 
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Hình 6. Mặt cắt ngang thân cây hai lá mầm sơ cấp      

    

b) Thân cây hai lá mầm thứ cấp  

Cắt ngang thân dâm bụt già thành khoanh mỏng. Nhuộm 2 màu. Chọn những lát 

mỏng đặt trong giọt nước giữa lame và lamelle và quan sát. 

Quan sát: Dưới kính hiển vi thấy từ ngoài vào trong 

Vỏ:  

- Bần: nhiều tế bào chết hình chữ nhật, vách ngấm suberin, xếp chồng lên nhau, 

bắt màu xanh. 

- Tầng sinh bần: vài lớp tế bào mỏng hình chữ nhật. 

Trụ dẫn:  

- Trụ bì có nhiều tế bào có vách ngấm lignin bắt màu xanh. 

- Phloem sơ cấp bị ép nát khó thấy. 

- Phloem thứ cấp gồm các lớp xanh xen giữa các lớp tím hồng. 

- Tầng phát sinh mạch gồm tế bào sống hình chữ nhật vách mỏng màu hồng nhạt 

- Xylem thứ cấp  

- Tia ruột gồm những tế bào hẹp, dài chạy dọc suốt phần xylem thứ cấp. 

- Xylem sơ cấp  

- Ruột là tế bào nhu mô.  

c) Thân cây một lá mầm  

Thực hành: Cắt ngang thân cây cỏ voi thành những lát mỏng. Nhuộm 2 màu. Chọn 

những lát mỏng nhất, đặt trong một giọt nước giứa lame và lamelle và quan sát. 

- Sự phân bố các bó mạch rải rác trong thân 

- Xung quanh mỗi bó mạch có lớp tế bào cương mô màu xanh. 

Phloem sơ cấp 

Tầng phát sinh mạch 

Xylem 
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- Xylem màu xanh và phloem màu hồng.tím. 

 

 

 

Hình 7. Mặt cắt thân cây một lá mầm 

 

4. Quan sát cấu trúc rễ cây 

a) Rễ cây hai lá mầm sơ cấp  

Cắt ngang rễ non cây rau muống thành khoanh mỏng. Nhuộm 2 màu. Chọn những 

khoanh mỏng nhất đặt trong 1 giọt nước giưa lame và lamelle và quan sát. 

Quan sát: Dưới kính hiển vi, thấy rõ cấu tạo của rễ chia làm 2 phần rõ rệt, phần vỏ 

dày hơn phần trụ 

Vỏ:  

- Biểu bì có lông rễ bắt màu hồng. 

- Ngoại bì cấu tạo bởi 1 lớp tế bào tNm bần (suberin) bắt màu xanh. 

- Nhu mô vỏ. 

-  Nội bì cấu tạo bởi một lớp tế bào sống, dẹp, hình chữ nhật có đai Caspary bắt 

màu xanh. 

Trụ dẫn:  

- Trụ bì  

- Bó mạch gồm có bó xylem và bó phloem xếp xen kẽ nhau, số lượng bó mạch 

thường nhỏ hơn 7 bó. 

- Bó xylem gồm cách mạch gỗ nhỏ phía ngoài, to dần vào bên trong nên có hình 

dạng tam giác đỉnh quay ra ngoài, đáy hướng vào trong (phân hóa hướng tâm). 

Phloem 

Xylem 

Cương 
mô 
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- Bó phloem là những đám tế bào nhỏ màu hồng. 

 

 

Hình 8. Rễ cây hai lá mầm sơ cấp 

 

b) Rễ cây hai lá mầm thứ cấp 

Cắt ngang rễ cây khoai lang già thành các lát mỏng. Nhuộm 2 màu. Chọn những 

lát mỏng nhất đặt vào một giọt nước giữa lame và lamelle và quan sát 

Quan sát: Dưới kính hiển vi, thấy từ ngoài vào trong 

-  Có sự xuất hiện của bần và tầng sinh bần 

-  Xuất hiện tầng phát sinh mạch 

-  Phloem sơ cấp và phloem thứ cấp  

-  Xylem sơ cấp và xylem thứ cấp, trong đó xylem sơ cấp xếp thành bó và phân 

hóa hướng tâm. 

-  Có sự xuất hiện của tia ruột. 

 

Hình 9. Rễ cây hai lá mầm thứ cấp 

(pe = chu bì, ph = phloem, vc = tầng phát sinh mạch, xy = xylem) 

 

c) Rễ cây một lá mầm  

Vỏ 

Nội bì 

Xylem 

Phloem 
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Cắt ngang rễ cây cỏ voi thành khoanh mỏng. Nhuộm 2 màu. Chọn những lát 

mỏng đặt trong 1 giọt nước giữa lame và lamelle và quan sát. 

 

 

 

Hình 10. Rễ cây một lá mầm  

 

III. BÀI NỘP: 

Vẽ cấu trúc lá, thân, rễ cây một lá mầm, hai lá mầm dưới kính hiển vi có chú thích các 

mô cấu tạo.  

Biểu bì 

Vỏ 

Nội bì 

Phloem 

Trụ bì 

Xylem 

Tủy 
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BÀI SỐ 3 

XÁC ĐNNH SỐ LƯỢNG HỒNG CẦU VÀ BẠCH CẦU 

I. LÝ THUYẾT 

1. Sinh lý máu 

Máu là loại mô liên kết bao gồm các tế bào lơ lửng trong khoảng gian bào là dịch lỏng. 

Chúng có chức năng vận chuyển các chất giữa các tế bào trong cơ thể và môi trường 

bên ngoài, đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, điều hòa hoạt động của các cơ quan, 

điều hòa thân nhiệt, cân bằng nước và muối khoáng. Ngoài ra máu còn tham gia vào 

việc duy trì ổn định áp suất thNm thấu và độ pH của dịch thể. 

Cùng với bạch huyết và các dịch thể khác, máu tạo thành môi trường bên trong (nội 

môi). Môi trường này luôn có chỉ tiêu sinh lý – sinh hóa ổn định đảm bảo cho sự tồn 

tại và phát triển của hệ thống sống trong cơ thể.  

Nếu để máu vào ống nghiệm để lắng hoặc ly tâm sẽ thấy máu phân thành 2 lớp: phía 

trên là huyết tương màu vàng nhạt chiếm 55% thể tích , phía dưới là tế bào máu chiếm 

45 % thể tích. Trong các tế bào máu hồng cầu có số lượng lớn nhất khoảng trên 99% 

tổng số, còn lại một phần rất ít là bạch cầu và tiểu cầu (xem hình 1). 

 

 

Cellular elements 45% 

Daïng teá 
baøo 

Soá löôïng/ 
µL (mm3) 

Chöùc naêng 

HoÀng caàu 5–6 trieäu 
Vaän chuyeån oxy  

Baïch caàu  5,000–10,000 Baûo veä, mieãn dòch  

Bạch cầu ưa acid 

Bạch cầu ưa kiềm 

Tieåu caàu 

Bạch cầu trung tính 
Monocyte 

Tế bào lympho 

250,000−−−− 
400,000  

Ñoâng maùu 

Hình 1. Caùc teá baøo maùu  
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II. THỰC HÀNH  

1. Xác định số lượng hồng cầu 

Trong thành phần của máu, số lượng tế bào máu thay đổi rất ít ở người bình thường 

trong điều kiện bình thường. Vì vậy, sự thay đổi số lượng hồng cầu cũng như sự thay 

đổi số lượng và thành phần các bạch cầu sẽ là những dấu hiệu cho ta biết được trạng 

thái sinh lý của cơ thể.  

Nguyên tắc xác định số lượng hồng cầu: 

Do lượng hồng cầu trong máu rất nhiều nên muốn xác định ta phải pha loãng, sau đó 

đếm trong một thể tích nhỏ, từ đó tính số lượng trên thể tích lớn. 

a) Vật liệu cần thiết 

-  Kính hiển vi 

-  Buồng đếm hồng cầu: có nhiều loại nhưng thường dùng buồng đếm Neubauer, là 

một miếng kính dày hình chữ nhật, mặt trên có 2 khu vực có kẻ ô đếm (Hình 2). 

 

 

a) Buồng đếm 

nhìn thẳng và 

nhìn nghiêng, 
 

b) Buồng đếm hồng cầu 

Neubauer dưới kính hiển vi: 

đếm hồng cầu trong ô lớn trung 

tâm, thường đếm 5 ô trung bình 

(R); đếm bạch cầu ở các ô lớn 

4 góc (W). 

 

 

 

Hình 2. Buồng đếm hồng cầu 

Neubauer 
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Dưới kính hiển vi ta thấy cấu tạo của buồng đếm hồng cầu như sau: Buồng đếm được 

chia thành 9 ô vuông lớn, mỗi ô có diện tích 1 mm2. 

Ô chính giữa được sử dụng để đếm hồng cầu, các cạnh là những đường song song, 

được chia thành 25 ô trung bình, mỗi ô trung bình được thành 16 ô nhỏ. Tổng cộng ô 

đếm hồng cầu có 400 ô nhỏ (mỗi ô có diện tích 1/400 mm2) 

Bốn ô 4 góc được sử dụng để đếm bạch cầu, mỗi ô được chia thành 16 ô trung bình. 

Lưu ý ô đếm bạch cầu chỉ chia đến ô trung bình không chia ô nhỏ. 

-  Ống trộn hồng cầu: là ống thủy tinh có đường kính rất nhỏ, giống như pipette, 

phần trên có bầu phình ra, trong bầu có hạt nhựa vuông hoặc hạt thủy tinh màu đỏ, nó 

được sử dụng để trộn đều hồng cầu với dung dịch pha loãng. Ống trộn có khắc vạch và 

đánh số 0,5 – 1 – 101. Các số này biểu thị thể tích bên trong của ống trộn, theo đó thể 

tích từ đầu ống đến vạch 101 gấp 200 lần so với đoạn từ đầu ống đến vạch 0,5 và gấp 

100 lần vạch so với đoạn từ đầu ống đến vạch 1.  

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Ống trộn hồng cầu (phải), bạch 

cầu (trái). 

 

-  Lamelle 

-  Bông, cồn 
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-  Dung dịch pha loãng hồng cầu: Dung dịch pha loãng hồng cầu là một dung dịch 

đẳng trương và chứa các chất chống kết dính hồng cầu. Có thể dùng dung dịch các 

dung dịch pha loãng dưới đây: 

Dung dịch Hayem: NaCl (1g), Na2SO4  (5g), HgCl2 (0,5 g), nước cất (200 ml) 

Dung dịch Ringer: trong 100 ml có 860 mg NaCl, 30 mg KCl, 35 mg CaCl2. 

Dung dịch nước muối sinh lý NaCl (9g) , nước cất (1000 ml). 

b) Cách thực hiện 

i) Lấy máu: vào buổi sáng khi thú chưa ăn, ít vận động 

-  Vị trí lấy máu: tĩnh mạch rìa tai, tĩnh mạch cổ hoặc đuôi tùy loại thú 

-  Máu có thể được kháng đông hay không kháng đông. Nếu lấy máu trực tiếp thì 

không cần chất kháng đông. 

-   Cắt lông chỗ định lấy máu, sát trùng chỗ lấy máu và kim chích bằng cồn, bỏ giọt 

máu đầu, hút giọt thứ nhì chảy ra. Lưu ý để máu chảy tự nhiên không được nặn. Đặt 

ống hút nghiêng 300 hoặc 450 với giọt máu. Nếu lấy máu kháng đông ta phải chuNn bị 

chất kháng đông và lọ đựng máu đã được rửa sạch và sấy khô. Chất kháng đông 

thường dùng là Natri citrate 5%. 

-   Hút máu đến vạch 0,5; cột máu liên tục không lẫn bọt khí, dùng cồn lau sạch đầu 

ống hút  

i) Pha loãng: cho ống hút vào lọ dung dịch pha loãng hồng cầu hút đến 

vạch 0,5 và hút dung dịch pha loãng đến vạch 101. Như vậy, hồng cầu được 

pha loãng 200 lần. Trong trường hợp mẫu máu của các loài có số lượng hồng 

cầu thấp thì có thể hút máu đến vạch 1 và dịch pha loãng đến vạch 101 để có độ 

pha loãng là 100 lần. 

ii) Trộn máu: Bịt kín 2 đầu ống hút bằng ngón giữa và ngón cái rồi lắc ống 

trộn đều theo động tác số 8 ít nhất 1 phút để hồng cầu được trộn đều trong dung 

dịch. Cũng có thể dùng máy lắc pipette để trộn. 

iii) Cho máu vào buồng đếm và đếm: Buồng đếm được làm sạch và sấy 

khô. Đậy lamelle lên 2 khu vực có kẻ ô đếm; Đưa buồng đếm lên kính hiển vi, 

dùng thị kính 10 và vật kính 10 điều chỉnh để tìm ô đếm; Đặt buồng đếm lên 

mặt phẳng, lắc lại ống hút và bỏ đi một vài giọt đầu, sau đó nhỏ một giọt vào 

khe buồng đếm chỗ lá kính đậy lên, dung dịch máu theo mao dẫn sẽ lan khắp ô 

đếm; Để yên buồng đếm trong 2 phút để hồng cầu lắng xuống, sau đó đưa lên 

kính hiển vi đếm với vật kính 40; Trên buồng đếm Neubauer: Đếm hồng cầu ở 
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5 ô trung bình của khu vực đếm hồng cầu (4 ô ở bốn góc và 1 ô ở giữa). Trong 

mỗi ô trung bình đếm cả 16 ô nhỏ. Trong mỗi ô nhỏ, đếm tất cả những hồng cầu 

nằm gọn trong ô và những hồng cầu nằm ở cạnh trên và cạnh trái. Như vậy, biết 

được số hồng cầu trong 80 ô nhỏ (mỗi ô là 1/400mm2). Những hồng cầu nằm 

ngay trên vạch ngoài thì đếm 2 tính 1, còn hồng cầu nào nằm giữa 2 vạch hoặc 

trên vạch thì 1 tính 1. 

-  Mỗi mẫu máu nên được đếm 2 lần để tự kiểm chứng khả năng. 

 

 

 

 

Hình 4. Quy tắc đếm hồng cầu 

 

c) Cách tính 

 Nếu gọi A là tổng số hồng cầu đếm được trên 80 ô nhỏ thì số hồng cầu trong 

buồng đếm máu sẽ là 

      A x 4.000 x 200 

 Số HC trong 1mm3 = -----------------------------------= A x 10.000 

              5 x 16 

 Trong đó: A: số hồng cầu đếm được trong 80 ô 

   4.000 = 400 x 10 ( 1/400 mm2: diện tích một ô nhỏ; 1/10 mm: 

chiều cao từ mặt buồng đếm đến tấm lamelle) 

   200: độ pha loãng mẫu máu 

d) Rửa dụng cụ 

-  Sau khi làm xong phải thổi hết dung dịch máu trong ống trộn hồng cầu và 

rửa nhiều lần bằng HCl 0,1N, nước cất. 

-  Rửa buồng đếm bằng nước cất và lau nhẹ bằng bông gòn 

-  Sấy hoặc lau khô buồng đếm, ống trộn. 
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2. Xác định số lượng bạch cầu 

Bạch cầu là những tế bào có nhân, có hình dạng biến đổi và di động được. Số lượng 

bạch cầu thay đổi tùy loại và phụ thuộc vào điều kiện sinh lý, bệnh lý. 

Ở người bình thường có 7000 BC/mm3 

Heo: 20.000 BC/mm3; Trâu: 13.000.mm3; Gà: 30.000 BC/mm3 

a) Vật liệu cần thiết 

Tương tự như phần đếm hồng cầu 

-  Buồng đếm Neubauer để đếm bạch cầu là 4 ô vuông lớn ở 4 góc có diện 

tích mỗi ô lớn là 1 mm2. Mỗi ô vuông lớn được chia thành 16 ô vuông nhỏ 

-  Ống trộn bạch cầu: trong bầu phình có viên đá hoặc nhựa màu trắng, trên 

ống có khắc vạch 0,5 – 1 – 11. 

-  Dung dịch pha loãng bạch cầu: là dung dịch có tác dụng phá vỡ hồng 

cầu, đó là dung dịch HCl 1N hoặc acid acetic 2 – 3%. 

b) Cách làm 

-  Lấy máu: tương tự 

-  Pha loãng: hút máu đến vạch 0,5 rồi hút dung dịch pha loãng đến 11, như 

vậy bạch cầu được pha loãng 20 lần 

-  Trộn máu 

- ChuNn bị buồng đếm 

-  Cho máu vào buồng đếm 

-  Đếm máu: Trên buồng đếm Neubauer đếm 4 ô vuông ở 4 góc với tổng số 

64 trung bình. Cách đếm giống như đếm hồng cầu. 

c) Cách tính toán 

Nếu gọi B là số bạch cầu đếm được trên 64 ô trung bình (4 mm2) thì số bạch cầu 

trong 1 mm3 sẽ là: 

 

      B x 10 x 20 

Số bạch cầu trong 1 mm3 = --------------------- = B x 50 

   4 

Trong đó:  B: số bạch cầu đếm được 

   1/10: chiều cao từ buồng đếm đến lamelle 

   20: độ pha loãng 

   4: vì 1 mm3 có 16 ô trung bình trong khi đó đếm 64 ô 
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d) Rửa dụng cụ 

-  Sau khi làm xong phải thổi hết dung dịch máu trong ống trộn hồng cầu và 

rửa nhiều lần bằng HCl 0,1N, nước cất. 

-  Rửa buồng đếm bằng nước cất và lau nhẹ bằng bông gòn 

-  Sấy hoặc lau khô buồng đếm, ống trộn. 

 

III. BÀI NỘP  

1. Mô tả thí nghiệm và kết quả. 

2. Ý nghĩa của kết quả phân tích số lượng hồng cầu và bạch cầu: cao hơn hoặc thấp 

hơn giá trị trung bình. 

3. Nêu ứng dụng phương pháp đếm tế bào bằng buồng đếm hồng cầu đối với các đối 

tượng tế bào khác. 
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BÀI 4 

KHẢO SÁT ENZYME CATALASE TRONG GAN 

 
I. LÝ THUYẾT 
 
Gan là một cơ quan trung gian giữa tiêu hóa và trao đổi chất của cơ thể. Gan có các 

chức năng chính sau đây: 

- Chức năng trao đổi chất bao gồm cả dị hóa và đồng hóa: chuyển hóa protein, chuyển 

hóa carbohydrate, chuyển hóa lipid, chuyển hóa cholesterol. 

- Chức năng dự trữ: vitamin tan trong dầu, B12, Fe, dự trữ máu. 

- Chức năng tiết mật để tiêu hóa chất béo 

- Chức năng khử độc: NH3, sắc tố độc porphyrin,  purine, thuốc, các chất độc từ môi 

trường như kim loại nặng, thuốc trừ sâu, alcohol... 

 
Hình 1: Cấu tạo gan  

 

 

 

Quá trình trao đổi chất xảy ra mạnh mẽ ở tế bào gan dẫn đến số lượng peroxisome 

trong tế bào gan rất cao.  H2O2, một dạng gốc tự do (reactive oxygen species, ROS) 

sinh ra trong quá trình trao đổi chất bình thường hay bệnh lý là phụ phNm độc của quá 

trình trao đổi chất của tế bào được phân hủy nhờ catalase – enzyme chủ yếu của 

peroxisome. 

Catalase là enzyme thuộc nhóm oxy hóa khử (oxidoreductase, EC 1.11.1.6). Đó là 

một hemoprotein, một phân tử catalase chứa 4 nguyên tử sắt. Catalase xúc 
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tác phản ứng phân hủy hydrogen peroxide (H2O2) thành nước và oxy theo 

phương trình sau:  

2H2O2 → 2H2O + O2 

Catalase có trong mọi tế bào, đặc biệt trong gan và hồng cầu. Đây là một 

enzyme thuộc chức năng giải độc của gan hoạt động mạnh nhất. Ngoài 

việc phá hủy hydrogen peroxide, catalase còn oxy hóa các rượu phân tử 

như methanol, ethanol.  

 

II.THỰC HÀNH 

1. Nguyên tắc:  

Trong bài này sinh viên sẽ tách chiết catalase từ gan bò bằng hỗn hợp 

dung môi alcohol: chloroform 1:1 và kết tủa enzyme bằng ammonium 

sulfate. Cuối cùng hoạt tính catalase được xác định qua nồng độ cơ chất 

được sử dụng trong phản ứng enzyme. Muốn vậy, nồng độ H2O2 còn lại 

sau phản ứng được xác định tại thời điểm “0” và thời điểm “t” của phản 

ứng bằng phương pháp chuNn độ iod  rồi lấy hiệu số.  Để chuNn độ Iod, ta 

thêm KI vào hỗn hợp phản ứng. Trong điều kiện acid, KI chuyển thành 

HI. H2O2 oxy hóa HI thành Iod tự do theo phương trình:  

H+ + KI → HI + K+ 

H2O2 + 2HI → I2 + H2O 

Một mol H2O2 giải phóng 1 mol I2. Iod tự do được chuNn độ bằng sodium 

thiosulfate  với sự có mặt của dung dịch tinh bột làm chất chỉ thị màu. Khử I 2 thành  2I-  lạ i  

làm dung d ịch mấ t  màu theo phương t r ình :   

                  2Na2S2O3 + I2 →2NaI+Na2S4O6 

Phương trình tổng quát: 

H2O2 + 2HI +  2Na2S2O3 → 2NaI+Na2S4O6+ H2O                           

Qua lượng dung dịch sodium thiosulfate sử dụng để chuNn độ, ta tính lượng H2O2 còn 

lại tại mỗi thời điểm phản ứng enzyme.  

2. Vật liệu  

� Gan bò tươi (có thể trữ động lạnh vài ngày) 5 g cho mỗi nhóm 

� Cân 

� Cối, chày 
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� Bình tam giác 100 ml: 3 cái 

� Cốc thủy tinh có mỏ 50 ml: 1 cái 

� Máy ly tâm 

� Ống ly tâm 50 ml 

� Đũa thủy tinh 

� Biuret chuNn độ 

� Pipette 

Hóa chất:  

� Hỗn hợp dung môi ethanol: chloroform = 1:1 

� Dung dịch đệm phosphate 0,15 M pH = 7,2 

� (NH4)2SO4 

� H2SO4 1M 

� Dung dịch H2O2 10mM trong đệm phosphate 0,15 M, pH = 7,2.  

� Dung dịch KI 5% 

� Dung dịch ammonium molybdate bão hòa 

� Dung dịch 0,005 M Na2S2O3 

� Dung dịch tinh bột 0,1%. 

3. Quy trình thí nghiệm 

a) Tách chiết catalase từ gan bò:  

- Cắt 5 g gan bò thành miếng nhỏ, thêm 10 ml nước cất rồi nghiền trong cối.  

- Chuyển gan đã nghiền sang bình tam giác, thêm 5 ml hỗn hợp ethanol-chloroform 

(1:1) và lắc mạnh trong vòng một phút.  

- Ly tâm dịch nghiền gan 3000 vòng/min trong 10 phút.  

- Lấy dịch trong chứa catalase, đo chính xác thể tích V. Thêm vào dung dịch catalase 

mới thu được ammonium sulphate (3 g cho mỗi 10 ml dung dịch enzyme). Dùng đũa 

thủy tinh khuấy cho đến khi hòa tan toàn bộ muối.  

- Catalase kết tủa sẽ được tách bằng ly tâm 3000 vòng/phút trong 15 phút. Loại bỏ 

dịch trong.  

- Thêm vào ống ly tâm một thể tích đệm phosphate 0,15 M (pH=7,2) bằng thể tích 

dịch trong vừa loại bỏ để hòa tan kết tủa. Đó là dung dịch catalase gốc. 

- Pha loãng dung dịch enzyme gốc 100, 200, 400 lần và xác định hoạt tính. 

b) Xác định hoạt tính catalase.  
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ChuNn bị 2 bình tam giác 100 ml và đánh dấu 1 bình là đối chứng (ĐC) và 1 bình là 

thí nghiệm (TN).  

- Cho vào mỗi bình tam giác 5 ml H2 O 2 10 mM pha trong đệm phosphate.  

- Cho vào bình đối chứng 5 ml H2SO4 1M. 

- Thêm vào mỗi  bình tam giác 1 ml dung dịch catalase pha loãng. 

(Enzyme trong bình đối  chứng b ị  bấ t hoạt  ngay từ  đầu do acid).  

- Sau 5 phút,  thêm vào bình thí nghiệm 5 ml H2SO4 1M. để chấm dứt phản ứng 

enzyme.  

- Thêm vào bình tam giác 1ml KI 5% và 0,5 ml dung dịch ammonium molybdate 

bão hòa, lắc và để yên 3 phút.  

- ChuNn độ I2 sinh ra bằng sodium thiosulfate 0,005M đến khi thấy màu vàng nhạt. 

Cho vào 3 giọt dung dịch tinh bột 0,1 % thấy màu xanh xuất hiện. 

- Tiếp tục  chuNn độ  vớ i  sodium thiosulfate 0,005M cho  đến khi  mấ t  màu  

hoàn  toàn .   

Bảng tóm tắt phương pháp xác định hoạt tính enzyme catalase 

Hóa chất  Đối chứng Thí nghiệm 

Phản ứng enzyme 

H2O2 10 mM trong đệm 

phosphate pH = 7,2 

5 ml 5 ml 

H2SO4 1M 5 ml - 

Dung dịch enzyme pha 

loãng 

1 ml  1 ml 

 Phản ứng enzyme 5 phút, nhiệt độ phòng 

H2SO4 1M - 5 ml 

Xác định H2O2 còn lại trong hỗn hợp phản ứng enzyme 

KI 5% 1 ml 1ml 

Ammonium molybdate bão 

hòa 

3 giọt 3 giọt 

ChuNn độ bằng Na2S2O3 

0,005 M 

Màu vàng nhạt Màu vàng nhạt 

Tinh bột 0,1% 3 giọt  3 giọt 
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ChuNn độ tiếp bằng 

Na2S2O3 0,005 M 

Mất màu xanh của phản 

ứng iod – tinh bột  

Mất màu xanh của phản 

ứng iod – tinh bột  

Thể tích Na2S2O3 0,005 M 

dùng để chuNn độ 

VĐC =  VTN = 

 

c) Tính kết quả 

Hoạt tính enzyme đo bằng đơn vị katal (1 mol cơ chất bị phá hủy trong 1 giây) hoặc 

đơn vị quốc tế U (1 micromol cơ chất bị phá hủy trong 1 phút). 

Thí dụ tính toán hoạt tính catalase:  

Thể tích Na2S2O3 0,005 M dùng để chuNn độ mẫu đối chứng và thí nghiệm là VĐC = 16,3 ml 

và VTN = 12,1 ml. Như vậy, trong thời gian phản ứng 5 phút lượng H2O2  bị phân hủy 

tương ứng (VĐC –VTN) =16,3 – 12,1 = 4,2 ml dung dịch sodium thiosulfate 0,005 M. 

Biết rằng 1 ml sodium thiosulfate 0,005M dùng để chuNn độ tương ứng 2,5 µmol 

H2O2, như vậy, số micromole cơ chất bị phân hủy được tính như sau:  

 

1,0 ml Na2S2O3 0,005M - 2,5 micromol H2O2 
4,2 ml Na2S2O3 0,005M - X micromol H2O2 

 

X = 10,5 micromol H2O2 

Để biểu diễn hoạt tính enzyme bằng đơn vị quốc tế, chia số lượng micromole H2O2 bị 

phân hủy cho số phút thời gian phản ứng.  

Trong trường hợp trên hoạt tính enzyme catalase trong dung dịch enzyme pha lõang là 

)( phútt

X
= 10,5 micromole: 5 = 2,1 U/ml. Để biểu diễn hoạt tính enzyme bằng katal, 

chuyển micromole thành mol và phút thành giây.  

Hoạt tính dung dịch enzyme gốc = hoạt tính enzyme thí nghiệm x hệ số pha loãng n 

=
)( phútt

nX •
 

Để hoạt tính enzyme catalase trong 1g gan bò, cần tính đến thể tích dung dịch chiết  

enzyme và khối lượng gan bò dùng để tách chiết enzyme (5g).  

Tóm lại, hoạt tính catalase/ 1 g gan bò  

A (U) = 
mphútt

VnX

•

••

)(
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X  số micromol H2O2 

n = hệ số pha loãng (ví dụ n = 200) 

V = thể tích dung dịch chiết enzyme (ml) 

t = thời gian phản ứng (phút) 

m= khối lượng gan bò (g) 

 

A (U) = 
55

102005,10

•

••
 

A = 840 U/g 
 
 

A (katal) = 
)(

10)(  -6

giâyt

UA •
 = 

60

10840  -6
•

= •14  -610 katal/g = •14 10-6 katal/(10-3 kg) = •14  

10-3 katal/ kg. 

 
 
III.BÀI NỘP 

1. Mô tả thí nghiệm và cách tính toán cùng với kết quả hoạt tính theo bảng sau: 

 Đơn vị quốc tế U Katal 

Hoạt tính catalase trong mẫu thí 

nghiệm (đvht/ml) 

  

Hoạt tính catalase trong dung 

dịch enzyme gốc (đvht/ml) 

  

Hoạt tính catalase trong 1 g gan 

bò (đvht/g) 

  

2. So sánh họat tính enzyme với các hệ số pha lõang khác nhau.  
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PHỤ LỤC 

Vật liệu thí nghiệm 

 
Lá khoai lang 

 
Lá lốt 

 
Thân cây hoa hồng 

Rau tần dày 

lá (húng 

chanh) 

 
Cây chanh (Citrus limon) 

 
Cây cỏ voi 

 
Cây rau muống 

 
Cây dâm bụt 

 


