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MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học cung cấp lý thuyết cơ bản về di truyền phân tử, di truyền quần thể và
ứng dụng của chỉ thị phân tử trong phân loại động vật thủy sản.
2.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong, người học có khả năng:
Về lý thuyết:
- Nắm vững hơn những kiến thức cơ bản về di truyền, di truyền phân tử và di
truyền quần thể.
- Hiểu được những quá trình biến đổi bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến
đa dạng di truyền của quần thể
- Hiểu được nguyên lý và những ứng dụng của chỉ thị phân tử trong phân loại
các giống loài thủy sản.
- Vận dụng những kiến thức trên trong quản lý trại giống và quản lý nguồn lợi
thủy sản.
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4.

NỘI DUNG HỌC PHẦN

Chương

Tiết(T/A/P)

Chương 1: Tổng quan về di truyền phân tử
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Chương này tập trung giới thiệu những lý thuyết cơ bản về di truyền
phân tử.
1.1 Một số kiến thức cơ bản về di truyền phân tử
1.2. Biến dị di truyền ở mức độ phân tử.
1.3. Chỉ thị phân tử dùng trong thủy sản
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1]-Chương
1 và [2]-Chương 3.
Chương 2: Đa dạng di truyền và phương pháp xác định sự đa
dạng di truyền của quần thể
Chương này tập trung giới thiệu kiến thức về đa dạng di truyền và
cách đánh giá đa dạng di truyền của các quần thể trong điều kiện
nuôi cũng như trong tự nhiên.
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2.1. Khái niệm, vai trò và các nguồn tạo nên và các mức độ của sự
đa dạng di truyền
2.2. Đa dạng kiểu hình, đa dạng di truyền, các thông số và phương
pháp xác định sự đa dạng di truyền
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1]-Chương
4; [3]-Chương 5
Chương 3: Các tiến trình biến đổi di truyền trong quần thể
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Chương này tập trung giới thiệu những quá trình di truyền tác động
đến sự đa dạng di truyền của quần thể.
3.1. Định luật Hardy-Weinberg
3.2. Đột biến
3.3. Chọn lọc tự nhiên
3.4. Biến đổi di truyền ngẫu nhiên
3.5. Di cư và dòng chảy gene
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3] –
Chương 5, 6,7, 8
Chương 4: Quản lý chất lượng di truyền đàn giống bố mẹ

4/0/0

Chương này đề cập đến những vấn đề liên quan đến chất lượng di
truyền của đàn cá bố mẹ trong trại giống và vận dụng kiến thức di
truyền quần thể trong duy trì và quản lý chất lượng di truyền của
đàn cá bố mẹ.
4.1 Kích cỡ quần thể và ảnh hưởng của quần thể nhỏ
4.2. Chọn lọc tự nhiên trong các quần thể nuôi
4.3. Lai cận huyết và lai không cận huyết
4.4. Duy trì và quản lý chất lượng di truyền đàn giống bố mẹ
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4]- Chương
4, 6
Chương 5: Ứng dụng chỉ thị phân tử trong phân loại
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Chương này giới thiệu những phương pháp ứng dụng chỉ thị phân
tử trong phân loại giống loài động vật thủy sản
5.1. Loài và cơ chế hình thành loài
5.2. Tổng quan về các phương pháp phân loại loài dựa trên chỉ thị
DNA
5.3. DNA mã vạch và ứng dụng
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [5]- Toàn bài
Phần bài tập:
Chương này học viên tự chọn chủ đề hoặc chọn một trong các chủ
đề được cho và trình bày theo nhóm (2-4 học viên)
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3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
3.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy lý thuyết (24 tiết) kết hợp
với 6 tiết bài tập nhóm và thuyết trình theo nhóm trước lớp.
3.2. Phương pháp đánh giá: Thi giữa kỳ 20%, thuyết trình: 30%, và thi cuối kỳ:
50%.
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