BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
1.1. Tên học phần: Công Nghệ Tế Bào (Cell technology) Mã số học phần: CS633
1.2. Trình độ: Thạc sĩ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 2TC; BT:…; TH:…)
1.4. Học phần tiên quyết: Cơ sở di truyền học (CS124) và Sinh học phân tử (CS102)
Mã số:
1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Công nghệ Sinh học Phân tử, Viện Nghiên
cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học
1.6. Thông tin giảng viên:
TS. Trương Thị Bích Vân, ĐT: 0944353588, ttbvan@ctu.edu.vn
TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc , ĐT: 0939389209, nthphuc@ctu.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Pha, ĐT: 01204757123, ntpha@ctu.edu.vn
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật và chuyên sâu về tế bào học.
Học viên sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc chức năng, sự sinh trưởng và động học sinh trưởng
của tế bào, các hệ thống lên men, các kiến thức về việc nuôi cấy tế bào và công nghệ nuôi
cấy tế bào thực vật, động vật. Học phần này tập trung vào các công nghệ ứng dụng trên
các loại tế bào khác nhau (tế bào vi sinh vật, thực vật và động vật) như sản xuất thuốc
bằng công nghệ DNA tái tổ hợp, nuôi cấy mô thực vật, nhân bản vô tính động vật và tạo
động vật biến đổi gen, công nghệ tế bào gốc và ứng dụng cùng với các vấn đề đạo đức
trong nghiên cứu sinh học.
MỤC TIÊU HỌC PHẦN
2.1. Giới thiệu tổng quát về học phần
Học viên sẽ được học các kiến thức nâng cao với các chuyên đề chọn lọc từ cấu trúc chức
năng của tế bào, động học sinh trưởng của tế bào-thiết kế các hệ lên men, nuôi cấy tế bào
vi sinh vật, thực vật và động vật. Đặc biệt cập nhật kiến thức về công nghệ tế bào gốc,
các ứng dụng và vấn đề đạo đức trong nghiên cứu sinh học.
2.2. Nội dung chi tiết học phần
Chương
Chương 1. Các khái niệm chung về công nghệ tế bào
1.1 Sự đa dạng của tế bào
1.2 Cấu trúc, chức năng của tế bào
1.3 Tế bào nhân sơ (Procaryotic cell)
1.4 Tế bào nhân thật (Eucaryotic cell)
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Chương
1.5 Chu trình sống và sự chết của tế bào
Chương 2. Động học sinh trưởng của tế bào-Thiết kế hệ lên men
2.1 Xác định sinh trưởng của tế bào
2.2 Bất động tế bào
2.3 Đường cong sinh trưởng
2.4 Chu kỳ sinh trưởng của nuôi cấy mẻ
2.5 Hệ lên men thùng khuấy
2.6 Thu hồi tế bào
2.7 Các hệ lên men khác
Chương 3. Nuôi cấy tế bào vi sinh vật
3.1 Tế bào vi sinh vật
3.2 Vi khuẩn
3.3 Vi nấm
3.4 Môi trường nuôi cấy
3.5 Sản xuất kháng sinh
3.5 Công nghệ DNA tái tổ hợp, biểu hiện gen.
Chương 4. Nuôi cấy tế bào thực vật
4.1 Cơ sở công nghệ các loại nuôi cấy tế bào và mô thực vật
4.2 Các loại nuôi cấy tế bào và mô thực vật
4.3 Môi trường nuôi cấy
4.4 Chọn dòng tế bào biến dị soma
4.5 Dung hợp protoplast hay lai vô tính tế bào thực vật
4.6 Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào thực vật
Chương 5. Nuôi cấy tế bào động vật
5.1 Sinh học phát triển tế bào động vật
5.2 Các phương pháp nuôi cấy tế bào động vật
5.3 Một số quy trình nuôi cấy tế bào động vật
5.4 Nhân bản vô tính động vật và tạo động vật biến đổi gen
5.5 Ứng dụng công nghệ tế bào động vật
Chương 6. Tế Bào Gốc
6.1 Khái niệm tế bào gốc
6.2 Lược sử nghiên cứu tế bào gốc
6.3. Cách gọi tên và phân loại tế bào gốc
6.4 Tế bào phôi
6.5 Tế bào gốc trưởng thành
6.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa
6.7 Các ứng dụng tế bào gốc và đạo đức sinh học

28

5/0/5

5/0/5

5/0/5

5/0/5

5/0/5

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
3.1. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết: 30 tiết, cung cấp phần kiến thức cơ bản, nâng
cao và cập nhật của môn học, bao gồm cả phần hướng dẫn tìm hiểu, tự nghiên cứu,
sưu tập tài liệu và viết báo cáo chuyên đề.
3.2.
3.3. Đánh giá môn học: Kiểm tra giữa môn học: 20%; Seminar: 20%; Thi hết môn học
(cuối kỳ): 60%.
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher,
Hidde Ploegh, Angelika Amon and Matthew P. Scott. 2010. essential cell biology,
7 edition, Published by Garland Science, Taylor & Francis Group.
2. Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher,
Hidde Ploegh, Angelika Amon and Matthew P. Scott. 2013. Molercular cell
biology, 7 edition, W. H. Freeman and Company New York.
3. Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc và Trương Định, 2008. Công nghệ tế bào gốc,
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.
4. Phan Kim Ngọc và Phạm Văn Phúc, 2010. Công nghệ sinh học trên người và
động vật, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.
5. Nguyễn Hoàng Lộc, 2006. Giáo trình công nghệ tế bào, Nhà xuất bản đại học
Huế.
Cần Thơ, ngày 05 tháng 01 năm 2017
Viện NC&PT CNSH
VIỆN TRƯỞNG

Người biên soạn

TS. Trương Thị Bích Vân
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