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MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung học phần Bộ gen học và Ứng dụng giảng dạy ở bậc đại học nhằm giới thiệu
khái quát về bộ gen học (Genomics) của sinh vật cũng như nhữn g kiến thức cơ bản về dấu
phân tử trong việc khai thác bộ gen của sinh vật. Ở bậc thạc sĩ, học phần bộ gen học nâng
cao sẽ giúp học viên có kiến thức sâu hơn về bộ gen của sinh vật nói chung. Ngoài ra, học
phần này là nền tảng cho học viên biết cách ứng dụng dấu phân tử trong việc khai thác bộ
gen của loài trong việc thực hiện luận án tố t nghiệp thạc sĩ, đồng thời thời cũng giúp học
viên biết được phương pháp vẽ bản đồ gen cùng phương pháp làm sao biết được chức năng
của một gen.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức, kỹ năng và
thái độ học tập đối với học phần Bộ Gen học và Ứng dụng , cụ thể : (i) những hiểu biết
chuyên sâu về bộ gen học; (ii) hiểu rõ những nguyên lý về dấu phân tử; và (iii)
những ứng dụng của bộ gen học trong chọn tạo, cải thiện giống cây trồng/vật nuôi.
Ngoài ra, cũng giúp nghiên cứu sinh hiểu biết một cách khái quát về phương pháp
vẽ bản đồ gen một trong những phương pháp được sử dụng khá rộng rãi hiện nay để
điều trị bệnh trên người .
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Nội dung

Số tiết

1

Chương 1. Giới thiệu bộ gen học
1.1.
Học Thuyết Trung Tâm của Di truyền học Phân tử
1.2.
So sánh tổ chức và cấu trúc của bộ gen sinh vật
1.3.
Kỹ thuật nghiên cứu bộ gen: động thái tái bổ sung..
1.4.
Tổ chức bộ gen của lục lạp
1.5.
Tổ chức bộ gen của ty thể
1.6.
Sự biểu hiện gen của sinh vật tiền và chân hạch

3

Chương 2. Các dấu phân tử : nguyên lý và ứng dụng
2.1. Dấu phân tử là gì?
2.2. Dấu dựa trên protein: Isozymes và Allozymes
2.3. Dấu dựa vào DNA: dấu RFLPs
2.4. Cá c p hư ơ ng p h á p d ựa và o p hả n ứ n g PCR
2.5. D ấ u RAPDs : nguyên lý và ứng dụng
2.6. Dấu dựa vào DNA: Sequence-Tagged sites (STS)
2.7. Dấu SSRs và dấu fSSRs
2.8. Dấu AFLPs

6

Chương 3. Các dấu phân tử (phần III): dấu SNPs
3.1. Dấu Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) là gì?
3.2. Dấu SNPs : ưu và nhược điểm
3.3. Tại sao phải thu thập SNPs?
3.4. Các dấu LSOPs và ASOPs
3.5. Sự xác định SNP dựa vào trình tự chuỗi
3.6. Các ứng dụng của dấu SNPs:
3.6.1. Các chiến lược căn bản cho việc phát hiện SNP
3.6.2. Dấu Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP)
3.6.3. In dấu kiểu gen SNP ở hệ thống Luminex: DH, SBCE, ASPCR, OL
3.6.4. Thiết kế mồi và phân tích trình tự chuỗi
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Chương 4. Đa dạng di truyền
4.1. Đột biến: định nghĩa, các dạng đột biến, sửa sai DNA đột biến

3

4.2. Đa dạng di truyền
4.2.1. Tổng quan
4.2.2. Các dấu di truyền
4.2.3. Đo đa dạng di truyền
4.2.4. Các giá trị độ dị hợp (Heterozygosity)
4.2.5. Các quá trỉnh làm xói mòn đa dạng di truyền
4.2.6. Các ứng dụng

2

Chương 5. Bản đồ di truyền
5.1. Bản đồ di truyền là gì?

3

5.2. Các dạng dấu cho vẽ bản đồ
5.3. Các dạng bản đồ
5.4. Các khái niệm: đơn vị bản đồ di truyền; Các điểm (Points) & các khoảng
cách (Intervals); các quần thể vẽ bản đồ
5.5. Các bước trong việc vẽ bản đồ di truyền
5.6. Bản đồ QTLs
5.7. Nhân dòng vị trí (Positional Cloning): nhiễ m sắ c thể đi bộ (Chromosome
walking); các gen ứng viên
5.8. Marker Assisted Selection (MAS)
Chương 6. Liên kết không cân bằng (Linkage Disequilibrium)
6.1. Liên kết không cân bằng là gì?
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6.2. Liên kết so với Liên kết không cân bằng
6.3. Liên kết không cân bằng được đo như thế nào?
6.4. Phân tích liên kết (Association Analysis)
6.5. Bản đồ QTLs- Phương pháp truyền thống
6.6. Bản đồ liên kết là gì?
Chương 7. Phương pháp xác định chức năng gen
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Di truyền thuận (Forward Genetics)
7.1. Quần thể đột biến quan trọng cho việc phân tích chức năng của gen
7.2. Các phương pháp tạo quần thể đột biến
7.2.1. Đột biến thêm đoạn
7.2.2. Đột biến mất đoạn
7.3. Nhân dòng Gen
Di truyền ngược (Reverse Genetics)
7.4. Các phương pháp ấn định chức năng gen giả định của ESTs
7.5. Các phương pháp khác
7.5.1. Phân tích chức năng sinh học của các đột biến đã xác định
7.5.2. Phương pháp phân lập các thể đột từ quần thể đột biến mất đoạn

5.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy lý thuyết ( 30 tiết).
5.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30% và thi cuối kỳ: 60%, thảo luận lớp
10%.
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