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2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Cung cấp những kiến thức cơ bản, nguyên lý, kiến thức mới và những ứng dụng của
sinh hóa học trong khoa học và đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực sinh học. Người học
sẽ được trang bị kiến thức nâng cao về các nhóm chất chính trong cơ thể sinh vật, quá
trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sinh vật sống bao gồm tổng hợp và phân giải các
hợp chất hữu cơ, sự phát sinh và trao đổi năng lượng có liên quan đến bản chất của sự
sống. Việc phân tích và ly trích các hợp chất sinh hóa cũng được đề cập.
MỤC TIÊU HỌC PHẦN
a. Giới thiệu tổng quát về học phần
Nội dung của học phần sẽ cập nhật các kiến thức mới trên cơ sở kiến thức sinh hóa
học đã học ở bậc đại học. Cấu tạo, chuyển hóa và ứng dụng của các hợp chất trong cơ thể
sống và những chất sinh trưởng liên quan đến đời sống của động vật, thực vật và vi sinh
vật cũng được đề cập trong nội dung của học phần này.
b. Nội dung chi tiết học phần
Chương

Tiết (LT/TH/BT)

Chương 1. Giới thiệu về sinh hóa học và những nguyên lý cơ bản

3 (2/0/1)

1.1 Lịch sử phát triển sinh hóa học
1.2 Những khái niệm và kiến thức cơ bản của sinh hóa học
1.3 Cơ sở tế bào học
1.4 Cơ sở hóa học
1.5 Cơ sở vật lý học
1.6 Cơ sở di truyền học
1.7 Cơ sở tiến hóa học
Chương 2. Cấu trúc của những hợp chất sinh hóa và xúc tác sinh học
2.1 Vai trò của nước
24

9 (8/0/1)

2.2 Carbohydrate
2.3 Lipid
2.4 Amino acid và protein
2.5 Nucleotide và nucleic acid
2.6 Màng sinh học
2.7 Enzyme và vai trò của vitamin
2.8 Phân loại enzyme
2.9 Ứng dụng của enzyme
Chương 3. Năng lượng sinh học và các con đường chuyển hóa

9 (8/0/1)

3.1 Những nguyên lý của năng lượng sinh học
3.2 Sự chuyển hóa của carbohydrate và các hợp chất có liên quan
3.3 Nguyên lý của sự điều hòa chuyển hóa
3.4 Chu trình citric acid
3.5 Sự chuyển hóa acid béo
3.6 Sự oxi hóa amino acid và sự sản sinh urea
3.7 Sự phosphoryl hóa oxi hóa và quang phosphoryl hóa
3.8 Sinh tổng hợp carbohydrate ở thực vật và vi sinh vật
3.9 Tổng hợp lipid
3.10 Tổng hợp những hợp chất liên quan đến amino acid và nucleotides
Chương 4. Sự chuyển hóa của các chất liên quan đến thông tin di truyền

3 (2/0/1)

4.1 Gene và nhiễm sắc thể
4.2 Sự chuyển hóa của DNA
4.3 Sự chuyển hóa của RNA
4.4 Sự chuyển hóa của protein
4.5 Điều hòa sự thể hiện gene
Chương 5. Những hợp chất có hoạt tính sinh học đặc biệt

6 (5/0/1)

5.1 Hormone động vật
5.2 Những nơi sản sinh hormone động vật
5.3 Vai trò điều hòa các các phản ứng sinh học của hormone động vật
5.4 Các chất sinh trưởng thực vật
5.5 Sự sinh tổng hợp các chất sinh trưởng thực vật ở thực vật và vi sinh vật
5.6 Những ứng dụng thực tiễn của chất sinh trưởng thực vật
5.7 Ly trích hợp chất thiên nhiên
5.8 Dược phẩm sinh học

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
a. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết: 25 tiết, cung cấp phần kiến thức cơ bản, nâng
cao và ứng dụng. Bài tập, tự nghiên cứu và thảo luận: 10 tiết (tương đương 5 tiết
chuẩn) làm bài tập, sưu tập tài liệu và viết báo cáo chuyên đề.
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b.

Đánh giá môn học: Kiểm tra giữa kỳ: 30%; Seminar: 20%; Thi hết môn học: 50%.
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