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Mô tả học phần: Học phần cung cấp các thông tin cơ bản về: Vài trò của nước trong tế bào, tương tác 

giữa nước và các đại phân tử sinh học (protein). Các acid amin: đơn vị cơ bản trong cấu tạo protein. 

Cấu trúc protein: bậc 1, 2, 3, 4 và các hệ đa protein/enzyme. Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc 

protein. Quá trình biến đổi protein sau tổng hợp. Sự cuộn lại của protein trong tế bào. Các phương 

pháp thu nhận, tinh sạch và đặc điểm hóa protein: kết tủa, sắc ký trao đổi ion, sắc ký ái lực hấp phụ, 

sắc ký tương tác kỵ nước, sắc ký lọc gel... Đánh giá độ tinh sạch của protein/enzyme qua điện di SDS-

PAGE. Tổng quan về enzyme: cấu trúc, đặc điểm, cơ chế hoạt động. Ứng dụng của enzyme trong thực 

tiễn đời sống. 

Học phần tiên quyết: Không 

Mục tiêu: Mục đích của môn học là nhằm cung cấp những kiến thức sâu về protein, enzyme,  những 

đại phân tử sinh học đóng vai trò quan trọng trong cơ thể sống. Giúp sinh viên hiểu rõ về cấu trúc, 

chức năng, đặc điểm đồng thời nắm vững các kỹ thuật trích ly và tinh sạch protein, enzyme nhằm ứng 

dụng trong các lĩnh vực thực tiễn của đời sống như:  Nghiên cứu trích ly và tinh sạch enzyme từ một 

nguồn dồi dào enzyme nào đó để sử dụng trong công nghệ chế biến thức phẩm. Hay nghiên cứu về hệ 

protein của các cá thể trong những điều kiên biến đổi môi trường khác nhau để tìm ra các dấu sinh học 

đặc trưng (marker sinh học) nhắm ứng dụng trong di truyền chọn giống. Hay nghiên cứu về đa dạng 

sinh học dựa trên thành phần protein... 

Nội dung: 

Chương 1.  Nước - 1. Giới thiệu; 2. Tính phân cực của phân tử nước; 3. Các liên kết phi cộng hóa trị; 4. Thang 

pH; 5. Hằng số phân ly của các axit yếu; 6. Hệ dung dịch đệm 
Chương 2.  Các amino acid - 1. Giới thiệu; 2. Cấu trúc của axit amin; 3. Tính chất lý hóa học của axit amin 

Chương 3. Protein (1) - 1. Chức năng sinh học của protein; 2. Cấu trúc của protein ; 3. Các phương pháp 

nghiên cứu cấu trúc bậc 1 của  protein; 4. Phương pháp tổng hợp chuỗi polypeptide 
Chương 4. Protein (2) - 1. Các liên kết ảnh hưởng đến cấu trúc của protein; 2. Cấu trúc bậc 2 của protein; 3. 

Cấu trúc bậc 3 của protein; 4. Cấu trúc bậc 4 của protein; 5. Hệ protein-enzyme đa đơn vị 
Chương 5. Enzyme - 1. Khái niệm chung về enzyme và lịch sử phát triển; 2. Đặc điểm chung của enzyme; 3. 

Phân loại enzyme; 4. Cấu trúc phân tử của enzyme; 5. Cơ chế hoạt động của enzyme; 6. Động học 

enzyme; 7. Các tiền chất của enzyme (zymogen) 
Chương 6. Kỹ thuật tinh sạch protein-enzyme - 1. Giới thiệu; 2. Chọn nguồn protein-enzym để tinh sạch; 3. 

Phương pháp nghiền và trích ly protein-enzyme; 4. Phương pháp tinh sạch; 5. Đánh giá phương 

pháp tinh sạch; 6. Một số thí dụ về qui trình tinh sạch protein-enzyme 
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