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UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tiền Giang,  ngày    tháng   năm 201 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 

1. Tên học phần: DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG THỦY SẢN                                         Mã học phần: 77202 

2. Loại học phần: Lý thuyết - Thực hành 

3. Số tín chỉ: 2, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

- Lý thuyết   :  20 tiết  
- Thực hành, thí nghiệm : 20 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức:  
 Trình bày được những kiến thức cơ bản về di truyền học của cá và các phương pháp chọn giống thủy sản. 

- Về kỹ năng:  
 Vận dụng những kiến thức này trong việc quản lý trại giống và cải thiện chất lượng con giống thủy sản;  
 Thiết kế được một chương trình chọn giống và thực hiện hiện được chương trình chọn giống đó. 

- Về thái độ: Hình thành lòng say mê và hứng thú với di truyền và chọn giống thuỷ sản. 
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6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Lý thuyết: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về di truyền như di truyền các tính trạng chất lượng, di 
truyền số lượng, di truyền quần thể; vai trò của di truyền trong sinh sản và tăng trưởng của động vật thủy sản. Học phần cũng giới thiệu về 
các kỹ thuật di truyền (thuần hoá, chọn lọc, lai tạo, điều khiển giới tính…) và ứng dụng của các kỹ thuật này trong việc cải thiện chất lượng 
giống thủy sản.  

Thực hành: Sinh viên được thực hành một số kỹ thuật cơ bản trong di truyền thực nghiệm. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Phần A: Lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I.1. Gen và nhiễm sắc thể Trình bày các khái niệm cơ bản về gen 
và nhiễm sắc thể.  

I.2. Di truyền Mendel - Nêu được hai định luật Mendel và ý 
nghĩa của nó trong di truyền chọn giống 
thuỷ sản.  

I. Các khái 
niệm cơ 
bản về di 
truyền 

I.3. Giảm phân 

2 tiết 

- Nêu được ý nghĩa của giảm phân. 

- Tóm tắt được các bước cơ bản của quá 
trình giảm phân. 

- Phân biệt được quá trình nguyên phân 
và giảm phân.  

- So sánh sự hình thành giao tử đực và 
cái. 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc giáo trình 
[1], tham khảo 
thêm các tài liệu 
[2], [5] và các tài 
liệu có liên quan 
trước khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận và làm các 
bài tập theo yêu 
cầu.  
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I.4. Sự xác định giới tính - Ghi nhớ được 9 cơ chế xác định giới 
tính ở cá và cho ví dụ. 

- Trình bày được những đặc điểm sinh 
dục sơ cấp và thứ cấp chung của cá. 

- Trình bày được các phương pháp đơn 
giản để xác định giới tính cá. 

II.1. Gen nằm trên một nhiễm 
sắc thể thường 

- Nêu được khái niệm hiện tượng trội 
hoàn toàn, trội không hoàn toàn và 
côngh hợp của gen nằm trên một nhiễm 
sắc thể thường. 

- Cho được ví dụ tương ứng với mỗi hiện 
tượng ở động vật thuỷ sản.  

- Phân biệt được ba kiểu di truyền này. 

II. Di 
truyền các 
tính trạng 
chất lượng 

II.2. Di truyền 2 tính trạng 

3 tiết 

 

- Nêu được khái niệm di truyền 2 tính 
trạng. 

- Cho được ví dụ liên quan đến hiện 
tượng di truyền 2 tính trạng ở động vật 
thuỷ sản.  

- Vẽ hình vuông Punnett về tỉ lệ phân ly 
kiểu gen và kiểu hình ở đàn con F2. 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc giáo trình 
[1], tham khảo 
thêm các tài liệu 
[2], [7] và các tài 
liệu có liên quan 
trước khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận và làm các 
bài tập theo yêu 
cầu. 
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II.3. Hai hoặc nhiều gen trên 
nhiễm sắc thể thường 

- Nêu được khái niệm tu ̛ơng tác bổ trợ, 
tương tác cộng hợp; tương tác át chế, 
tương tác 2 gen trội, tương tác trội và lặn 
của hai hoặc nhiều gen trên nhiễm sắc 
thể thường.  

- Cho được ví dụ tương ứng với mỗi hiện 
tượng di truyền ở động vật thuỷ sản.  

- Vẽ hình vuông Punnett về tỉ lệ phân ly 
kiểu gen và kiểu hình ở đàn con F2 
tương ứng cho mỗi ví dụ đó.  

- Phân biệt được các kiểu di truyền này. 

II.4. Di truyền liên kết với giới 
tính 

- Trình bày những đặc điểm của hiện 
tượng di truyền của gen liên kết với 
nhiễm sắc thể Y và X.  

- Cho ví dụ trong mỗi trường hợp và vẽ 
hình vuông Punnett về tỉ lệ phân ly kiểu 
gen và kiểu hình ở đàn con F2.  

- Cho ví dụ trường hợp kiểu hình bị giới 
hạn bởi giới tính.  

II.5. Gen đa allen - Nêu đặc điểm của hiện tượng gen đa 
allele. 

- Cho một ví dụ về hiện tượng gen đa 
allele ở động vật thuỷ sản.  

II.6. Gen đa tính trạng.  - Nêu đặc điểm của hiện tượng gen có 
nhiều tính trạng và ý nghĩa của hiện 
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tượng này trong nuôi trồng thuỷ sản.  

- Cho một ví dụ về hiện tượng gen đa 
tính trạng ở động vật thuỷ sản. 

II.7. Mức ngoại biên và độ 
biểu hiện của kiểu hình  

- Nêu khái niệm mức ngoại biên và độ 
biểu hiện của kiểu hình.  

II.8. Liên kết gen - Nêu đặc điểm của  hiện tượng di truyền 
liên kết gen.  

III.1. Gen nằm trên nhiễm sắc 
thể thường 

- Hiểu được mục tiêu chính của di truyền 
học quẩn thể và những nguyên nhân làm 
thay đổi cấu trúc di truyền quần thể.  

- Trình bày hiện tượng di truyền học 
quần thể của gen nằm trên nhiễm sắc thể 
thường: trội không hoàn toàn hoặc cộng 
hợp; trội hoàn toàn; hai hay nhiều gen 
qui định các tính trạng riêng biệt và gen 
át chế.  

- Cho ví dụ tương ứng với mỗi trường 
hợp.  

- Phân tích và tính được tần số alen và 
tần số kiểu gen. 

- Chọn phương pháp chọn giống thích 
hợp để thay đổi kiểu hình và kiểu gen và 
tần suất kiểu gen.  

III. Di 
truyền học 
quần thể 

III.2. Gen liên kết với giới tính 

2 tiết 

- Trình bày hiện tượng di truyền học 
quần thể của gen liên kết với NST giới 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc giáo trình 
[1], tham khảo 
thêm các tài liệu 
[2], [3], [7] và 
các tài liệu có 
liên quan trước 
khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận và làm các 
bài tập theo yêu 
cầu. 
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tính: gen liên kết với NST X và Y.  

- Cho ví dụ tương ứng với mỗi trường hợp.  

- Phân tích và tính được tần số alen và 
tần số kiểu gen. 

Thi giữa học 
phần 

Chương I đến chương III 1 tiết Hệ thống lại các kiến thức từ chương I 
đến chương III.  

Thi tự luận - Ôn lại chương 
I, II & III.  

IV.1. Sự biến động của các 
tính trạng số lượng 

- Nêu được khái niệm tính trạng số lượng. 

- Trình bày nguyên nhân gây biến động 
của các tính trạng số lượng.  

- Trình bày đặc điểm của các tính trạng 
số lượng.  

IV.2. Biến động của di truyền 
cộng hợp và sự chọn lọc 

- Trình bày đặc điểm biến động của di 
truyền cộng hợp và sự chọn lọc.  

- Tính được hệ số di truyền, cường độ chọn 
lọc, hệ số chọn lọc, chỉ số chọn lọc … 

- Nêu ứng dụng của di truyền cộng hợp 
và sự chọn lọc trong quản lý để nâng cao 
chất lượng đàn cá bố mẹ.   

IV.3. Biến động của di truyền 
tính trội 

- Trình bày đặc điểm của biến động của 
di truyền tính trội.  

IV. Di 
truyền các 
tính trạng 
số lượng 

IV.4. Biến động của sự tương 
tác giữa gen và môi trường 

3 tiết 

- Trình bày đặc điểm của biến động của 
sự tương tác giữa gen và môi trường. 

- Ứng dụng của của sự tương tác giữa 
gen và môi trường trong chọn giống và 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc giáo trình 
[1], tham khảo 
thêm các tài liệu 
[3], [6], [7] và 
các tài liệu có 
liên quan trước 
khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận và làm các 
bài tập theo yêu 
cầu. 
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quản lý để nâng cao chất lượng đàn cá 
bố mẹ.  

IV.5 Biến động của môi 
trường 

- Nêu ý nghĩa của biến động của môi 
trường trong chọn giống và quản lý để 
nâng cao chất lượng đàn cá bố mẹ. 

- Trình bày những khái niệm và đặc 
điểm biến động của môi trường.  

V.1. Thuần hóa 2 tiết 

 

- Trình bày khái niệm và ý nghĩa của quá 
trình thuần hoá trong việc nâng cao chất 
lượng các giống loài thuỷ sản. 

- Nêu được những vấn đề cần lưu ý trước 
khi thuần hoá.  

- Tóm tắt được các bước của tiến trình 
thuần hóa.  

- Khái quát các phương thức áp dụng 
trong quá trình thuần hóa.  

- Phân tích những trở ngại của quá trình 
thuần hóa.  

- Trình bày những vấn đề  lưu ý của di 
nhập giống.   

V. Di 
truyền và 
chọn giống 
cá 

V.2. Chọn lọc 2 tiết 

 

- Trình bày khái niệm và đặc điểm của 
các phương pháp chọn lọc.  

- Phân tích ưu và nhược điểm của từng 
phương pháp chọn lọc.  

- Khái quát một số kết quả đạt được bằng 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc giáo trình 
[1], tham khảo 
thêm các tài liệu 
[2], [3], [4], [6], 
[7] và các tài liệu 
có liên quan 
trước khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận và làm các 
bài tập theo yêu 
cầu. 
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phương pháp chọn lọc. 

- Nêu đặc điểm của tác dụng kéo theo và 
chọn lọc gián tiếp.  

V.3. Các phương pháp lai 1 tiết 

 

- Trình bày đặc điểm chung và ý nghĩa 
của lai xa khác loài.  

- Trình bày đặc điểm, mục đích và những 
ảnh hưởng tiêu cực của lai cận huyết.  

- Trình bày đặc điểm của lai chéo cùng 
loài và ứng dụng của nó trong di truyền 
chọn giống thuỷ sản.  

- Nêu khái đặc điểm của lai xa khác loài 
và ví dụ một số công thức lai.  

- So sánh các phương pháp lai xa.  

V.4. Sinh sản đơn tính nhân 
tạo và đa bội thể 

1 tiết 

 
 
 
 
 
 

- Nêu những mục tiêu chung của sinh 
sản đơn tính nhân tạo và đa bội thể. 

- Trình bày mục đích, đặc điểm và các 
phương pháp sinh sản đơn tính cái nhân 
tạo.  

- Trình bày mục đích, đặc điểm và các 
phương pháp sinh sản đơn tính đực nhân tạo. 

- Trình bày mục đích, đặc điểm và các 
phương pháp tạo ra cá đa bội thể.  

V.5. Chuyển đổi giới tính ở cá 2 tiết 

 

- Nêu mục đích của chuyển đổi giới tính 
ở cá. 

- Trình bày các phương pháp chuyển đổi 
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giới tính ở cá. 

- So sánh ưu nhược điểm của mỗi 
phương pháp.  

V.6. Kỹ thuật di truyền trong 
sản xuất giống nhân tạo.  

1 tiết 

 

- Trình bày các bước cơ bản và yêu cầu 
của chuyển đổi gen. 

- Nêu tên được các kỹ thuật công nghệ 
sinh học phổ biến dùng trong phân loại 
cá và chọn giống như PCR, allozyme, 
RAPD, AFLP, Microsatellite, … 

- Trình bày những nguyên tắc cơ bản của 
kỹ thuật PCR và AFLP.  

Phần B: Thực hành (20 tiết) 

Bài Nội dung chi tiết 
Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể 
Dụng cụ, thiết 

bị sử dụng 
Định mức vật tư/ 

SV, nhóm SV 
1. Sự hình 
thành giao 
tử, thụ tinh 
và phát triển 
phôi 

Thực hành quan sát sự hình 
thành giao tử, thụ tinh và phát 
triển phôi bằng kính hiển vi.  

10 tiết - Quan sát và đánh giá quá trình hình 
giao tử, thụ tinh và phát triển phôi của 
cá. 

Bể composite, 
bể kính, kính 
hiển vi, mẫu cá, 
lam, lamel, 
khăn giấy, bao 
tay. 

- 1 kg cá rô phi 
bố mẹ/ 10 SV. 
- 1 hộp lam/ 10 
SV. 
- 1 hộp lamel/10 
SV. 
- 1 hộp bao tay/ 
10 sinh viên.  

2. Sự phát 
triển của 
tuyến sinh 
dục và xác 
định giới 

Thực hành giải phẫu và quan 
sát sự phát triển của tuyến 
sinh dục và xác định giới tính 
ở cá.  

10 tiết - Quan sát và đánh giá sự phát triển của 
tuyến sinh dục và xác định giới tính. 
- Phân biệt tuyến sinh dục của cá thể đực 
và cá thể cái. 

Dụng cụ giải 
phẩu, mẫu cá, 
thuốc nhuộm 
Aceto carmin, 
lamel, lam, 

- 0,5 kg cá rô phi 
giống/ 10 SV. 
- 0,5 kg cá trê 
giống/ 10 SV. 
- 0,5 kg cá rô phi 
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tính kính hiển vi.  thịt/ 10 SV. 
- 0,5 kg cá trê 
thịt/ 10 SV. 
- 100 ml dung 
dịch nhuộm 
Aceto carmin/ 20 
SV.  
- 1 hộp lam/ 10 
SV. 
- 1 hộp lamel/ 10 
SV. 
- 1 hộp bao tay/ 
10 SV 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1].  Phạm Thanh Liêm, Dương Thúy Yên, Bùi Minh Tâm, Di truyền và chọn giống cá, Trường Đại học Cần Thơ, 2007. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2].  Nguyễn Kim Đường, Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản, Trường Đại học Vinh, 2007.  
[3].  Beaumont, A.R., Hoare, K., Biotechnology and genetics in fisheries and aquaculture, Blackwell Science, Oxford, 2003 
[4].  Gjedrem, T., Selection and breeding programs in aquaculture, Springer, Dordrecht ; New York, 2005. 
[5].  Griffiths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C., Gelbart, W.M., Suzuki, D.T., Introduction to Genetic Analysis, Macmillan 

Higher Education, 2007. 
[6].  Lutz, C.G., Practical Genetics for Aquaculture, Wiley,  2008 

- Các website: 
[7].  http://www.fao.org/docrep/field/009/v8720e/v8720e02.htm 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 

- Thực hành (hệ số: 2): Điểm trung bình các bài thực hành.  
- Điểm chuyên cần (hệ số: 1): Điểm thảo luận tại lớp và bài tập về nhà.  
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- Thi giữa học phần (hệ số: 2):  tự luận, 50 phút.  

8.2. Thi kết thúc hc phần: Trọng số: 60% điểm học phần  

Thi tự luận 60 phút 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng, điểm 

trung bình cộng của các bài thực hành. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 
Sinh viên không được vắng các buổi thực hành. 

 
TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN      NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

              Giảng viên 1: Nguyễn Văn Thảo 
              Giảng viên 2: Bùi Văn Mướp 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


