BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Miễn dịch Học Nâng cao.
Tên tiếng anh: Advanced Immunology

Mã số…NN730…..

1.2. Trình độ: Thạc sĩ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT:30 BT:0…; TH:0…)
1.4. Học phần tiên quyết:…………………….……………..Mã số:………………..
1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy:Bộ môn Thú Y; Khoa/Viện: NN & SHUD
1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên:Trần Ngọc Bích….
Học hàm, học vị:…Tiến sĩ…………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918313954...Email: tnbich@ctu.edu.vn
2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này bao gồm các chủ đề nâng cao về miễn dịch học và phù hợp với
học viên đã có kiến thức cơ bản về miễn dịch học. Chủ đề bao gồm cơ sở phân tử
của các phản ứng miễn dịch và các bệnh lý liên quan tới hệ miễn dịch. Từ những
kiến thức nền nâng cao về miễn dịch học, các chương tiếp theo trong học phần tập
trung vào những lĩnh vực liên quan tới hệ miễn dịch. Những lĩnh vực này đề cấp
đến: ứng dụng công nghệ sinh học trong miễn dịch học, liệu pháp miễn dịch trong
điều trị ung thư và những nghiên cứu và ứng dụng mới nhất của công nghệ Nano và
miễn dịch học trong điều trị bệnh.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1. Kiến thức
- Nhận biết được các thành phần của hệ miễn dịch
- Trình bày được phản ứng của các tế bào miễn dịch trong các loại miễn dịch
- Vẽ được sơ đồ phản ứng miễn dịch trong của một bệnh cụ thể
- Hiểu được cơ sở phân tử của phản ứng kháng nguyên-kháng thể
- Mô tả được những bệnh lý liên quan tới miễn dịch được trình bày trong học phần
- Hiểu được cơ chế áp dụng của công nghệ sinh học trong miễn dịch: vaccin, kháng
thể đơn dòng và các chẩn đoán miễn dịch
- Trình bày được cơ chế và ứng dụng của liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư
- Trình bày được cơ chế và ứng dụng của miễn dịch học và công nghệ Nano trong
điều trị bệnh
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3.2. Kỹ năng
- Kỹ năng liên kết những kiến thức cơ bản đã học với những kiến thức nâng cao
trong học phần này
- Kỹ năng vận dụng những kiến thức trong học phần để hiểu về ứng dụng miễn dịch
trong điều trị bệnh trong thực tế
- Đọc, hiểu, tổng hợp và trình bày các tài liệu khoa học trong lĩnh vực miễn dịch
học
- Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng phản biện trong quá
trình thực hiện các bài tập nhóm và thảo luận trên lớp.
3.3. Thái độ
- Chuyên cần và tham gia sôi nổi các hoạt động trên lớp
- Hợp tác, lắng nghe và cầu tiến trong quá trình làm việc nhóm
- Có thái độ tự học, tự nghiên cứu và nâng cao kiến thức của học phần
.
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4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chƣơng
Chƣơng 1.

Giới thiệu về hệ miễn dịch và các loại miễn dịch

Tiết
(LT/BT/TH)
9LT/30

(Mô tả nội dung chương: Giới thiệu về kiến thức cơ bản của hệ miễn
dịch và những kiến thức nâng cao trong từng loại và từng phản ứng
miễn dịch.)
1.1 Giới thiệu về hệ miễn dịch
1.2 Hệ miễn dịch bẩm sinh
1.3 Bắt giữ và trình diện kháng nguyên trong hệ thống miễn dịch thích
ứng
1.4 Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
1.5 Đáp ứng miễn dịch dịch thể
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [1], [5]
Chƣơng 2.

Miễn dịch học bệnh lý

3LT/30

(Mô tả nội dung chương: Định nghĩa, nguyên nhân và quá trình hình
thành các loại bệnh liên quan tới hệ miễn dịch.)
2.1 Dung nạp miễn dịch và tự miễn
2.2 Đáp ứng miễn dịch với ung thư và vật ghép
2.3 Các bệnh quá mẫn
2.4 Các suy giảm miễn dịch bẩm sinh và mắc phải
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3]
Chƣơng 3.

Các ứng dụng Công nghệ sinh học trong miễn dịch
học

6LT/30

3.1 Công nghệ vaccin
3.2 Kháng thể đơn dòng
3.3 Kỹ thuật và ứng dụng kỹ thuật miễn dịch
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [4], [5],
Chƣơng 4.

Liệu pháp miễn dịch

6LT/30

(Mô tả nội dung chương: Khái niệm về ung thư, các cách tiếp cận
trong điều trị ung thư và ứng dụng liệu pháp miễn dịch trong điều trị
một số bệnh ung thư phổ biến)
4.1 Giới thiệu về liệu pháp miễn dịch trong ung thư
4.2 Kháng thể đơn dòng trong điều trị ung thư
4.3 Ức chế immune checkpoint trong điều trị ung thư
4.4 Vaccin phòng ngừa ung thư
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [4],[5]
Chƣơng 5.

Ứng dụng công nghệ nano trong miễn dịch học

6LT/30

(Mô tả nội dung chương: Giới thiệu về các vật liệu cấu trúc nano, hạt
nano, nanoemulsions hoặc các ống nano. Ứng dụng của các vật liệu
Nano trong điều trị bệnh, xét nghiệm nhanh và hỗ trợ đưa thuốc đến
đích tế bào bệnh.)
5.1 Giới thiệu về cấu trúc Nano
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Tiết
(LT/BT/TH)

Chƣơng
5.2 Công nghệ nano trong điều chế vaccin
5.3 Những liệu pháp kích thích tế bào miễn dịch bằng công nghệ nano
5.4 Các liệu pháp trúng đích trong điều trị bệnh
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]
5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30
tiết), thực hành (0 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm việc nhóm và
thuyết trình theo nhóm trước lớp
5.2. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 50% và thi cuối kỳ: 50%
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