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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: GIẢI PHẪU BỆNH THÚ Y (Anatomical Pathology)
- Mã số học phần: NN121
- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành.
2. Đơn vị phụ trách học phần
- Bộ môn: Thú y
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.
3. Điều kiện tiên quyết: Cơ thể học gia súc (NN102), Tổ chức học động vật (NN108)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản bệnh học (bệnh học đại
cương, bệnh học chuyên biệt, giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh, bệnh học đại
thể, bệnh học vi thể…)
4.1.2. Cung cấp các khái niệm, nguyên nhân, phân loại về những biến đổi bất
thường trên cơ thể động vật (rối loạn trong tuần hoàn, rối loạn trong dinh
dưỡng và tăng trưởng tế bào, viêm, sốt, rối loạn chuyển hóa…)
4.1.3. Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích cơ chế phát sinh bệnh, diễn
biến, biến chứng và hậu quả do những biến đổi gây ra thông qua việc khảo
sát bệnh tích đại thể và vi thể.
4.1.4. Từ các kiến thức đã học đưa ra thảo luận về các biện pháp hạn chế những
hậu quả do biến đổi gây ra và xử lý một số tình huống rối loạn chức năng.
4.2 Kỹ năng: sau khi hoàn thành học phần giúp người học đạt được những kỹ năng
như sau:
4.2.1 Kỹ năng cứng: đạt được những kiến thức chuyên môn về giải phẫu bệnh
có thể vận dụng vào thực tế sản xuất như: chẩn đoán bệnh, chẩn đoán pháp
y, phương pháp mổ khám động vật, nắm được qui trình lấy mẫu bệnh
phẩm chẩn đoán và mô tả những biến đổi trên cơ thể động vật.

4.2.2 Kỹ năng mềm: có khả năng phân tích, tổng hợp các hiện tượng dựa trên
những sự kiện, từ đó đưa ra tư vấn và xử lý một số tình huống rối loạn
chức năng. Nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử và cách giải quyết
vấn đề của người học khi có điều kiện tiếp xúc thực tế với người chăn
nuôi, nhà khoa học.
4.3 Thái độ
4.3.1 Có thái độ tích cực trong việc học tập, thực hành chuyên môn
4.3.2 Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực tế.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: người học tham gia học phần sẽ được cung cấp
những nội dung cơ bản như sau:
Giải phẫu bệnh là môn khoa học nghiên cứu những thay đổi về phân tử, sinh
hóa, chức năng và những thay đổi hình thái trong tế bào, mô, hoặc cơ quan phản ứng
đối phó với những tổn thương.
Giải phẫu bệnh đưa ra các khái niệm, nghiên cứu các nguyên nhân, diễn biến
các nhóm rối loạn trên cơ thể như rối loạn tuần hoàn, những biến đổi trong dinh dưỡng
tế bào, rối loạn chuyển hóa, điều nhiệt và viêm nhiễm; sự chết tế bào và hoại tử, hiện
tượng kết thạch, tân bào, cung cấp cho người học các kiến thức trong việc chẩn đoán.
Người học nắm bắt các nguyên lý phát sinh bệnh, diễn biến trên các biến đổi ở bệnh
tích có thể tư vấn hoặc can thiệp có hiệu quả vào một số rối loạn.
Giải phẫu bệnh bệnh giúp người học nắm được các cơ chế hình thành các biến
đổi để từ đó đưa ra các biện pháp phòng, tránh và xử lý các rối loạn có thể xảy ra.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Giới thiệu môn học

Số tiết

Mục tiêu

2

4.1.1

6

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;

1.1. Bệnh học
1.2. Một số thuật ngữ thường dùng
Chương 2. Những rối loạn trong tuần hoàn

4.2.2; 4.3.1; 4.3.2
2.1. Sung huyết hay cương mạch

...

(Hyperemia)
2.2. Xuất huyết (Hemorrhage)

...

2.3. Chứng huyết khối (Thrombosis)

...

2.4. Chứng tắc mạch (Embolism)
2.5. Nhồi máu (Infarction)
2.6. Phù thủng (Edema)
2.7. Kích xúc (Shock)
Chương 3. Những rối loạn trong dinh dưỡng và

4

tăng trưởng tế bào

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

3.1. Bất triển (Aplasia)
3.2. Kém triển (Hypoplasia)
3.3. Bất dưỡng (Atropy)
3.4. Triển dưỡng (Hypertropy)
3.5. Bội triển hay tăng sinh quá mức
(Hyperplasia)
3.6. Thoái triển (Anaplasia) và Biến triển
(Metaplasia)
Chương 4. Rối loạn chuyển hóa

3

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

4.1. Rối loạn chuyển hóa protein
4.2. Rối loạn chuyển hóa mỡ hay lipit
4.3. Rối loạn chuyển hóa gluxit
4.4. Rối loạn chuyển hóa calci
4.5. Rối loạn chuyển hóa sắc tố
4.6. Sắc tố ngoại nhập
Chương 5. Sự chết tế bào và hoại tử

3

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

Sự chết tế bào theo chương trình
(Apoptosis)
Hoại tử (Necrosis)
Sự chết toàn diện
Chương 6. Viêm (Inflammation)

4

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

Nguyên nhân gây viêm

Những biến đổi chính của mô trong
phản ứng viêm
Phân loại viêm
Cách tác động của chất kháng viêm
Các yếu tố làm thay đổi chất lượng đáp
ứng hồi phục trong viêm
Viêm do siêu vi trùng
Sự lành vết thương
Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể
Nguyên tắc xử lý ổ viêm
Chương 7. Sốt (Fever)

3

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

Nguyên nhân gây sốt
Các giai đoạn của quá trình sốt
Cơ chế phát sốt
Các loại hình sốt
Ảnh hưởng của sốt đến các hoạt động
bình thường của cơ thể
Ý nghĩa của sốt
Cách xử lý
Chương 8. Kết thạch

2

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

Sỏi sạn (Calculi)
Các kết thạch khác
Chương 9. Tân bào (Bướu)

3

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2

Khái niệm cơ bản về bướu (Tumors)
Phân loại bướu
Chẩn đoán và điều trị bướu
Các dạng tân bào mô liên kết
Một số dạng bướu thường xảy ra trên
chó

6.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1. Phương pháp quan sát mô tả bệnh tích (vi thể, đại

Số tiết

Mục tiêu

2

4.2.1; 4.2.2;

thể)

4.3.1; 4.3.2

1.1 Quan sát mô, cơ quan bình thường đại thể và vi thể
1.2 Quan sát mô, cơ quan biến đổi đại thể và vi thể
Bài 2. Phương pháp chẩn đoán phân biệt bệnh tích.

5

4.2.1; 4.2.2;
4.3.1; 4.3.2

Bài 3. Biên bản mổ khám gia súc.

1

4.2.1; 4.2.2;
4.3.1; 4.3.2

Bài 4. Phương pháp khám nghiệm gia súc.

5

4.2.1; 4.2.2;
4.3.1; 4.3.2

4.1 Phương pháp khám nghiệm trên gia súc
4.2 Phương pháp khám nghiệm trên gia cầm
Bài 5. Phương pháp thu thập bệnh phẩm, bảo quản đóng
gói và gửi đi xét nghiệm.

2

4.2.1; 4.2.2;
4.3.1; 4.3.2

5.1 Ý nghĩa, qui định trong việc thu thập bệnh phẩm
5.2 Qui trình thu thập bệnh phẩm, bảo quản và xét
nghiệm
7. Phương pháp giảng dạy:
- Kết hợp giữa thuyết trình, đặt câu hỏi và báo cáo chuyên đề
- Trình chiếu hình ảnh và video clip liên quan.
- Đưa ra các tình huống thực tế, chia nhóm thảo luận trên vấn đề được đưa ra.
8. Nhiệm vụ của người học:
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham khảo những tài liệu đã được giới thiệu, báo cáo chuyên đề đã được phân
công, thảo luận nhóm.
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của người học:
9.1. Cách đánh giá
Người học được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
1

Điểm thành phần
Điểm

báo

Quy định

Trọng số

Mục tiêu

10%

4.2.2; 4.2.5;

cáo - Báo cáo

chuyên đề

- Được nhóm xác nhận có tham

4.2.6; 4.3.

gia
3

Điểm kiểm tra giữa - Thi viết (30 phút)

15%

kỳ
4

4.1.4

Điểm thi kết thúc - Thi viết (60 phút)
học phần

4.1.1 đến

75%

4.1; 4.2; 4.3

- Bắt buộc dự thi

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
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