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MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này nhằm giúp cho học viên có kiến thức cơ bản về chức năng của tế bào,
các quá trình sinh học phân tử cơ bản. Học phần còn giúp cho học viên hiểu rõ các
cơ chế sinh học tế bào ở mức độ phân tử, làm thế nào để cho một gen được biểu
hiện trong tế bào sơ hạch hay chân hạch. Chú trọng đến cơ chế sao chép DNA,
phiên mã, dịch mã và sự điều hóa biểu hiện của gen.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về chức năng của tế bào, các quá trình
sinh học phân tử cơ bản, hiểu rõ các cơ chế sinh học tế bào ở mức độ phân tử.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chƣơng
Chƣơng 1.

Tế bào sinh vật

Tiết
(LT/BT/TH)
(5/0/0)

1.1. Thuyết tế bào.
1.2.Cấu tạo ngoại vi của tế bào, màng tế bào chất.
1.3. Cấu tạo cấp phân tử của tế bào: tế bào chất, cytosol và
cytoskeleton, mạng nội chất, hệ thống golgi, ly sô thể, peroxisom và
không bào, ri bô-thể
1.4. Bài tập:...
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [3], [4],
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Tiết
(LT/BT/TH)
(5/0/10)

Chƣơng
Chƣơng 2: Acid nhân
2.1 Hóa học acid nhân. Cấu trúc DNA và RNA. Các loại RNA.
2.2 Các cơ chế sao chép DNA,
hiện của gen

a biểu

2.3 Thực hành: Ly trích, định tính và định lượng DNA thực vật
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [2], [4],
Chƣơng 3: Cấu trúc

(5/0/10)

3.1. Lục lạp ở thực vật xanh và rong xanh. Cấu trúc quang dưỡng của
sinh vật sơ hạch
3.3 V
3.4. Thực hành: Khảo sát một số gene trên lục lạp và ty thể
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [3], [4],
Chƣơng 4

(5/0/0)

4.1
4.2

(Telomere)

4.3

plasmid

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [3], [4],
Chƣơng 5: Biến dƣỡng chất vô cơ
trọng

(5/0/10)

5.1 Tổng hợp ATP. Tổng hợp tiền chất.
5.2 Tổng hợp acid nhân.
5.3 Sinh tổng hợp protein
5.4. Thực hành: So sánh vùng gen bảo tồn ở thực vật bằng kỹ thuật
nhân bản DNA kết hợp vớ enzyme cắt giới hạn.
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [3], [4],
Chƣơng 6: Tăng trƣởng và phân cắt tế bào

(5/0/0)

6.1. Chu kỳ sinh trưởng tế bào sơ hạch
6.2. Chu kỳ sinh trưởng tế bào chân hạch,
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [3], [4],
5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (3
tiết), thực hành (1 tiết), trong quá trình học, học viên sẽ làm bài tập và thuyết
trình theo nhóm trước lớp, ….. (nếu có).
5.2. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 50 % và thi cuối kỳ: 50 %, thực
hành.
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