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Mô tả:
Học phần gồm hai phần: Cơ sở về các quy luật di truyền và các kỹ thuật sinh học
phân tử; phương pháp nghiên cứu di truyền và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản.

3.

Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức về các quy luật di truyền, ứng dụng của di
truyền phân tử trong nghiên cứu đa dạng di truyền và chọn giống thủy sản; lựa chọn và
áp dụng những phương pháp đánh giá đa dạng di truyền quần thể; phương pháp chọn
giống vật nuôi thủy sản hiệu quả.

4.

Kết quả học tập mong đợi:
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
1) Giải thích các quy luật di truyền ở vật nuôi thủy sản.
2) Hiểu biết và ứng dụng các chỉ thị phân tử trong phân tích đa dạng di truyền trên đối
tượng thủy sản
3) Đánh giá quy luật di truyền tính trạng số lượng trên đối tượng thủy sản
4) Áp dụng các phương pháp chọn giống và các marker di truyền phân tử trong chọn
giống.
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5) Xây dựng và thực hiện chương trình chọn giống cho vật nuôi thủy sản.
6) Thuần hóa, di giống, bảo tồn nguồn quỹ gen quý ở thủy sinh vật.
5.

Nội dung:
TT

Chủ đề

Nhằm
đạt

Số tiết
LT

KQHT
1.

Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền

1.1.

Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền

1.2.

Tổ chức gen ở genome và cơ chế điều hòa hoạt

1

4

3,4

6

2

5

3

5

động của gen
2.

Chỉ thị phân tử dùng trong thủy sản

2.1

Chỉ thị Allozyme và DNA ti thể

2.2

Đa hình các phân đoạn bị cắt bở enzyme cắt giới
hạn (RFLP)

2.3

Đa hình các đoạn DNA khuếch đại ngẫu nhiên
(RAPD)

2.4

Đa hình chiều dài những đoạn khuếch đại (AFLP)
Microsatellites

2.5

Đa hình đơn nucleotide (SNP)

2.6
3.

Di truyền tính trạng số lượng

3.1.

Tính trạng số lượng và di truyền số lượng

3.2.

Những tham số thống kê quan trọng để nghiên cứu
di truyền và biến dị của tính trạng số lượng

3.3

Giả thuyết đa gen

3.4

Quy luật di truyền và biến dị trên một số tính trạng
số lượng ở động vật thuỷ sản

4.
4.1.

Di truyền quần thể
Định luật Hardy-Weinberg về trạng thái cân bằng di
truyền trong quần thể giao phối

4.2.

Biến dị di truyền trong các quân thể tự nhiên

4.3

Các nhân tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng di
truyền trong quần thể

4.4

Duy trì đa dạng nguồn quỹ gen
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5.

Các phương pháp chọn giống

4,5

7

3

5.1.

Tạo nguồn vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống

5.2.

Các phương pháp chọn lọc

5.3

Cận huyết và ưu thế lai

5.4

Các hướng chọn giống hiện đại

5.5

Xây dựng chương trình chọn giống

6.

Công tác thuần hóa – di giống, bảo tồn và lưu giữ 5,6
nguồn quỹ gen quý

6.1.

Thuần hóa – di giống

6.2.

Vấn đề xâm nhập của thủy sinh vật lạ vào Việt Nam
Bảo tồn, lưu giữ và phát triển vốn gen quý trên thủy

6.3

6.

sinh vật ở Việt Nam
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7.

Kiểm tra và Đánh giá:
TT

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Nhằm đạt KQHT
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1.

Tiểu luận cá nhân

2.
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1, 2 và 3

30

3, 4, 5 và 6
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