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MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Cây lúa (Oryza sativa) là một loại cây ngũ cốc có lịch sử trồng trọt lâu
đời, nó gắn liền với lịch sử phát triển loài ngƣời trên trái đất. Hiện nay cây lúa
có mặt ở hầu hết các lục địa và là cây lƣơng thực quan trọng đối với 3,5 tỷ
ngƣời, chiếm 50% dân số thế giới. Châu Á là nơi sản xuất cũng nhƣ tiêu thụ
đến 90% sản lƣợng gạo trên thế giới, trong tƣơng lai xu thế sử dụng lúa gạo sẽ
ngày một tăng cao vì đây là loại lƣơng thực dễ bảo quản, chế biến và cho
năng suất cao.
Sơn la là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, sản xuất nông nghiệp vẫn
còn gặp nhiều kh khăn. Cơ cấu giống lúa chủ yếu là các giống lúa địa
phƣơng, có giá trị cả về mặt dinh dƣỡng, kinh tế, cũng nhƣ tinh thần... Nó góp
phần cung cấp nguồn lƣơng thực tại chỗ cho ngƣời dân đặc biệt ở những vùng
c điều kiện giao thông đi lại kh khăn.
Long Hẹ là một xã miền núi vùng III thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh
Sơn La cách trung tâm huyện 52km theo đƣờng tỉnh lộ 108, c độ cao 750m
so với mặt nƣớc biển. Diện tích đất tự nhiên 11.558,20 ha trong đ diện tích
sản xuất lúa là 430 ha. Khí hậu nằm trong khu vực miền Bắc nên khí hậu khắc
nghiệt mùa hạ nắng kéo dài, kèm theo gió Tây Nam, gió lào khô nóng, mùa
mƣa khí hậu lạnh kèm theo gi mùa Đông

ắc làm cho nhiệt độ hạ xuống

thấp, đất nông nghiệp chủ yếu là đất thịt nhẹ, thịt trung bình và đất cát pha.
Tiểu vùng khí hậu, đất đai tƣơng đối đa dạng phù hợp để phát triển cây nông,
lâm nghiệp trong đ c cây lúa.
Các giống lúa địa phƣơng n i chung và các giống lúa trồng ở xã Long
Hẹ nói riêng có nhiều đặc tính quý nhƣ khả năng chịu hạn tốt, cứng cây,
kháng sâu bệnh cao, thân cao, hạt to, chất lƣợng gạo thơm ngon; thích nghi tốt
với điều kiện khí hậu và thổ nhƣỡng địa phƣơng.
1

Tuy nhiên các giống lúa địa phƣơng canh tác phân tán, tự phát chƣa c
khoanh vùng, định hƣớng cho các giống lúa địa phƣơng có chất lƣợng bị mất
dần, diện tích sản xuất, gieo trồng đang dần bị thu hẹp. Chính vì vậy nghiên
cứu chọn lọc và bảo tồn nguồn gen quý của các giống lúa địa phƣơng c ý
nghĩa cao trong thực tiễn.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài "Nghiên cứu
đặc điểm sinh học của một số giống lúa địa phương (Oryza sativa) thu thập
tại xã Long Hẹ - huyện Thuận Châu -tỉnh Sơn La".
2. Mục đích và nội dung nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
So sánh chất lƣợng hạt của một số giống lúa địa phƣơng nghiên cứu
trên phƣơng diện cảm quan và hóa sinh.
Đánh giá sự đa dạng di truyền ở cấp độ phân tử của các giống lúa
nghiên cứu làm cơ sở phát triển và bảo tồn nguồn gen.
2.2. Nội dung nghiên cứu
Phân loại và phân tích một số đặc điểm hình thái của các giống lúa địa
phƣơng nghiên cứu.
Phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh trong hạt của các giống lúa nghiên
cứu (hàm lƣợng protein, lipid, amylose...).
Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử (RAPD, SSR...) phân tích đa dạng di
truyền và thiết lập mối quan hệ di truyền giữa các giống lúa nghiên cứu.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài nghiên cứu các đặc điểm sinh học để đánh giá độ đa dạng di truyền
của các giống lúa địa phƣơng. Kết quả của đề tài góp phần tạo cơ sở khoa học để
xây dựng đánh giá đa dạng di truyền và phân loại các một số mẫu giống lúa địa
phƣơng của xã Long Hẹ nói riêng và tài nguyên cây lúa nói chung.
2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của đề tài c ý nghĩa trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc
điểm phân loại, hình thái, hóa sinh hạt, sự đa dạng di truyền của các giống lúa
nghiên cứu ở mức phân tử phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác và sử dụng
nguồn gen lúa địa phƣơng của xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Giới thiệu chung về cây lúa
1.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố cây lúa
Về nguồn gốc thực vật, cây lúa thuộc lớp Một lá mầm
Monocotyledones, bộ Hòa thảo có hoa Graminales, họ Hòa thảo Graminae,
chi Oryza[26].
Ngƣời ta cho rằng tổ tiên của chi lúa Oryza là một loài cây hoang dại
trên siêu lục địa Gondwana cách đây ít nhất 130 triệu năm và phát tán rộng
khắp các châu lục trong quá trình trôi dạt lục địa.Hiện nay có khoảng 21 loài
cây hoang dại thuộc chi này và 2 loài lúa đã đƣợc thuần hoá là lúa châu Á
(Oryza sativa) và lúa châu Phi (Oryzaglaberrima) [26].
Lúa châu Phi đã đƣợc thuần hóa từ khoảng 3.500 năm trƣớc. Trong
khoảng thời gian từ 1500 TCN đến 800 TCN thì O. glaberrima đã lan rộng từ
trung tâm xuất phát của n là lƣu vực châu thổ sông Niger và mở rộng tới
Senegal. Tuy nhiên, nó không bao giờ phát triển xa khỏi khu vực nguồn gốc
của nó [26].
Lúa trồng Oryza sativa (2n=24) là một loại lúa hoang phổ biến
(Oryzarufipogon) có nguồn gốc tại khu vực xung quanh vùng Đông Nam Á.
1.1.2. Phân loại lúa
C.Linne là ngƣời đầu tiên đặt nền móng cho việc phân loại Oryza.
Trong cuốn các loại thực vật (Species Plantarum, 1753), C.Linne đã mô tả
loài Sativatrồng ở Ấn Độ (Goutchin G.G. 1938).
Việc phân loại Ozyza có nhiều ý kiến khác nhau: Rohevits R.U. (1931)
chia Ozyza thành 19 loài; Chaherjee, (1948) chia làm 23 loài; Richharia R,
(1960) chia làm 18 loài; Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI, (1963) đã phân
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loại Ozyza làm 19 loài [15].
Sau này Vaughan (1994) phát hiện thêm một loài lúa dại mới ở Papua
New Ginea là loài Oryza rhizomatis, đƣa số loài của chi Oryza lên thành 23
loài và chia thành 6 nhóm genome [78].
Ngày nay, đa số các nhà phân loại học cho rằng, chi Oryza có 23 loài
trong đ 21 loài hoang dại và hai loài lúa trồng là Oryzasativa và Oryza
glaberrima thuộc loài nhị bội 2n=24 có bộ gen AA. Loài Oryza glaberrima
phân bố chủ yếu ở Tây và Trung Phi còn loài Oryza sativa đƣợc gieo trồng
khắp thế giới và phân chia thành hai loài phụ là Japonica và Indica [12].
1.1.3. Đặc tính nông sinh học của các giống lúa
Lúa là cây thân thảo sinh sống hàng năm. Thời gian sinh trƣởng của các
giống dài ngắn khác nhau, tuỳ theo giống ngắn ngày, trung ngày hay dài ngày,
(giống ngắn ngày có thời gian sinh trƣởng khoảng 90 - 120 ngày, các giống
trung ngày có thời gian sinh trƣởng 140 - 160 ngày, các giống cũ ở miền Bắc
do sinh trƣởng trong điều kiện nhiệt độ thấp thời gian sinh trƣởng kéo dài 180
- 200 ngày, nếu trồng cấy ở miền núi phía Bắc có thể kéo dài đến 240 ngày),
vụ lúa chiêm hay mùa, cấy sớm hay muộn.... [12].
Chu kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây lúa bắt đầu từ hạt và cây lúa
cũng kết thúc một chu kỳ của nó khi tạo ra hạt mới. Quá trình sinh trƣởng và
phát triển của cây lúa có thể đƣợc chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn sinh
trƣởng dinh dƣỡng đƣợc tính từ lúc gieo đến lúc làm đòng. Trong thời kì này
cây chủ yếu phát triển các cơ quan dinh dƣỡng nhƣ ra lá, phát triển rễ, đẻ
nhánh...; Giai đoạn sinh trƣởng sinh thực là thời kì phân h a hình thành cơ
quan sinh sản bắt đầu từ khi làm đòng đến khi thu hoạch. Quá trình làm đốt
(phát triển thân) tuy là sinh trƣởng dinh dƣỡng nhƣng lại tiến hành song song
với quá trình phân h a đòng nên n cũng nằm trong thời kì sinh trƣởng sinh
thực. Thời kì sinh trƣởng dinh dƣỡng có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc hình
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thành số bông. Còn thời kì sinh trƣởng sinh thực quyết định việc hình thành
số hạt trên bông, tỷ lệ hạt chắc và trọng lƣợng 1.000 hạt [12].
Các nhân tố sinh thái (nhiệt độ, ánh sáng, nƣớc, đất...) thƣờng xuyên
ảnh hƣởng đến sinh trƣởng và phát triển của cây lúa, trong đ nhiệt độ có tác
dụng quyết định. Ở mỗi giai đoạn sinh trƣởng, cây lúa yêu cầu nhiệt độ khác
nhau, nhiệt độ thích hợp nhất là 280C - 320C, ngừng sinh trƣởng khi nhiệt độ
dƣới 130C. Nhiệt độ tối thích cho nảy mầm là 200C - 350C, ra rễ là 250 C - 280
C, vƣơn lá là 310C, trên 400C không có lợi cho quá trình nảy mầm [2].
Ánhsáng ảnh hƣởng không nhỏ đến sinh trƣởng và năng suất lúa. Cƣờng độ
ánh sáng ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động quang hợp và tạo năng suất, chu
kì chiếu sáng tác động đến quá trình làm đòng, ra hoa ở một số giống nhất là
các giống địa phƣơng trung ngàyhay dài ngày [15].Quang hợp là hoạt động
chủ yếu quyết định đến sinh trƣởng và năng suất của lúa (quang hợp cây lúa
nƣớc tiến hành thuận lợi ở 250 - 400 cal/cm2/ngày) [14].
Cƣờng độánh sáng trong ngày ảnh hƣởng đến quá trình ra hoa, kết quả
ở lúa. Dựa vào phảnứng quang chu kỳ ngƣời ta chia cây lúa làm 3 loại: loại
phản ứng với ánh sáng ngàydài, yêu cầu thời gian chiếu sáng trên 13
giờ/ngày; loại phản ứng với ánh sáng ngàyngắn, yêu cầu thời gian chiếu sáng
dƣới 13 giờ/ngày; loại phản ứng trung tính có thể ra hoa trong bất cứ điều
kiện ngày ngắn hay ngày dài [3]. Ngoài ra thời gian chiếu sáng, cƣờng độ ánh
sáng cũng ảnh hƣởng tới quá trình phân h a đòng, ánh sáng yếu hơn 100 lux
làm chậm quá trình làm đòng.
Lúa yêu cầu nhiều nƣớc hơn các cây trồng khác, để tạo ra 1g chất khô
cây lúa cần 628g nƣớc. Lƣợng nƣớc cần thiết cho cây lúa trung bình 6 7mm/ngày trong mùa mƣa, 8 - 9mm/ngày trong mùa khô. Đất trồng lúa tốt
nhất là đất thịt, trung tính đến đất sét, có hàm lƣợng N, P, K tổng số cao; pH =
4,5 - 7,0, độ mặn nhỏ hơn 0,5% tổng số muối tan [3], [14].
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1.2. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới
Cây lúa có nguồn gốc nhiệt đới, dễ trồng cho năng suất cao. Hiện nay
trên thế giới có trên 100 quốc gia trồng lúa. Từ năm 2010 trở lại đây diện tích
trồng lúa gạo trên thế giới có xu thế tăng nhƣng không đáng kể, năm 2010
diện tích trồng lúa 161,569 triệu ha,đến năm 2014 diện tích trồng lúa đạt
162,717 triệu ha (tăng 0,01%). Ngoài việc tăng diện tích trồng lúa thì việc
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp giúp cho năng suất và sản lƣợng
lúa tăng lên đáng kể, năm 2010 năng suất lúa đạt 43,402 tạ/ha, năm 2014 năng
suất lúa đạt 45,569 tạ/ha (tăng 1,04%), sản lƣợng lúa năm 2010 đạt 701.228
triệu tấn đến năm 2014 đạt 741,478 triệu tấn (tăng 1,06%).
Bảng 1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo trên thế giới
Diện tích

Năng suất

Sản lƣợng

(Triệu ha)

(Tạ/ha)

(Triệu tấn)

2010

161,564

43,402

701,228

2011

162,713

44,348

721,604

2012

162,264

45,174

733,013

2013

164,263

44,996

739,120

2014

162,717

45,569

741,478

Năm

(Nguồn: FAO STAT năm 2014)

Theo FAO STAT (Ban Cố vấn khoa học và kỹ thuật của FAO) sản xuất
lúa gạo chủ yếu tập trung ở các nƣớc Châu Á chiếm đến 90% diện tích gieo
trồng và sản lƣợng.Trong đ Ấn Độ là nƣớc có diện tích trồng lúa lớn nhất
(43,855 triệu ha) sau đ đến Trung Quốc(30,572triệu ha) nhƣng năng suất và
sản lƣợng của Trung Quốc cao hơn so với Ấn độ [86].
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Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng của 10 nước có sản lượng lúa gạo cao
nhất thế giới năm 2014
Nƣớc

Diện tích

Năng suất

Sản lƣợng

(Triệu ha)

(Tạ/ha)

(Triệu tấn)

Trung Quốc

30,572

68,115

208,240

Ấn Độ

43,855

35,845

157,200

Thái Lan

10,665

30,586

32,620

Việt Nam

7,816

57,538

44,974

Myanma

6,790

38,915

26,423

Philippin

4,740

40,019

18,968

Indonexia

13,797

51,348

70,846

Bangladesh

11,319

46,226

52,326

Nhật Bản

1,575

66,978

10,549

Brazin

2,341

52,013

12,176

(Nguồn: FAO STAT năm 2014)

1.2.2. Tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam
Việt Nam nằm ở vùng đông nam châu Á, khí hậu nhiệt đới gió mùa rất
thích hợp với sự phát triển của cây lúa. Có nhiều đồng bằng châu thổ rộng lớn
đƣợc bồi đắp thƣờng xuyên nhƣ đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng
sông Cửu Long cùng hàng loạt các châu thổ nhỏ hẹp ở ven các dòng sông, và
ven biển miền trung khác.Các đồng bằng châu thổ đều đƣợc sử dụng trong
sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là nghề trồng lúa. Sản xuất lúa gắn liền với sự
phát triển của nền nông nghiệp nƣớc ta.
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Bảng 1.3. Diện tích, năng suất và sản lượng lúa của Việt Nam
trong giai đoạn 2010-2014
Diện tích

Năng suất

Sản lƣợng

(triệu ha)

(tấn/ha)

(triệu tấn)

2010

7,49

53,42

40,01

2011

7,66

55,38

42,40

2012

7,76

56,35

43,74

2013

7,90

55,73

44,04

2014

7,82

57,54

44,97

Năm

(Số liệu thống kê của FAO, 2014)

Kết quả phân tích cho thấy diện tích trồng lúa giai đoạn 2010 đến 2014
không tăng đáng kể năm 2010 diện tích trồng lúa 7,49 triệu ha năm 2014 đạt
7,82 triệu ha (tăng 1,04%). Năng suất lúa năm 2010 đạt 53,42 tấn/ha năm
2014 đạt 57,54 tấn/ha (tăng 1,08 %). Sản lƣợng lúa năm 2010 đạt 40,01 triệu
tấn đến năm 2014 đạt 44,97 triệu tấn (tăng 1,12 %).
1.3. Tình hình sản xuất lúa gạo Sơn La

Sơn La là một tỉnh miền núi, phía Tây Bắc Việt Nam, gồm có 10 huyện
và 1 thành phố với tổng diện tích đất tự nhiên 14.123,49 km2, tổng dân số
trung bình tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 1208,2 nghìn ngƣời, mật độ
86 ngƣời/km2. Địa hình Sơn La khá phức tạp có nhiều dãy núi đá vôi chạy dài
theo hƣớng Đông

ắc - Tây Nam, trong đ c 3 cao nguyên rộng lớn và

tƣơng đối bằng phẳng (Sơn La, Nà Sản, Mộc Châu). Độ cao bình quân từ
600m - 700m so với mặt nƣớc biển, cao nhất là dãy Pu Luông nằm ở Bắc
huyện Mƣờng La với các đỉnh cao tới 2.849m, 2.925m, 2.985m. Thấp nhất là
khu vực sôngĐà với độ cao 120m. Hệ thống sông suối c độ dốc lớn nhiều
thác ghềnh, mật độ sông suối khá cao1,8km/km2, 97% diện tích tỉnh Sơn La
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nằm trong lƣu vực của 2 sông chính đ là: Sông Đà, Sông Mã, tổng lƣu lƣợng
nƣớc hàng năm khoảng 19 tỷ m3.
Bảng 1.4. Tình hình sản xuất lúa tại Sơn La giai đoạn 2012 - 2016
Diện tích

Năng suất

Sản lƣợng

(Nghìn ha)

(Tạ/ha)

(Nghìn tấn)

2012

60,47

29,59

178,96

2

2013

56,75

31,94

181,26

3

2014

54,36

33,79

183,68

4

2015

52,14

30,02

177,37

5

2016

51,76

35,33

182,85

STT

Năm

1

(Nguồn Niên gián thống kê tỉnh Sơn La 2016)

Khí hậu Sơn La mang tính chất khí hậu nhiệt đới xen lẫn khí hậu ôn
đới. Tỉnh Sơn La c 8 nh m đất chính với 27 loại đất khác nhau trong đ chủ
yếu là đất đỏ vàng và mùn đỏ vàng trên núi, chiếm hơn 89% tổng diện tích tự
nhiên. Đất c độ dầy tầng đất > 50cm chiếm 69%, độ phì đất cao..., rất phù
hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp.
Trong những năm gần đây diện tích đất dành cho sản xuất lúa ngày
càng thu hẹp nhƣng năng suất, sản lƣợng lúa ngày càng tăng do ngƣời dân đã
chú trọng đến công tác chọn giống và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm
canh tăng năng suất.
Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, diện tích trồng lúa của
tỉnh Sơn La giảm 8,56 %, năm 2012 diện tích trồng lúa đạt 60,47 nghìn ha
đến năm 2016 giảm xuống còn 51,76 nghìn ha. Năng suất lúa năm 2012 đạt
29,59 tạ/ha đến năm 2016năng suất lúa tăng 35,33 tạ/ha (tăng 11.93%). Sản
lƣợng lúa năm 2012 đạt 178,96 nghìn tấn đến năm 2016 sản lƣợng lúa cả năm
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đạt 182,85 nghìn tấn (tăng 10,21 %).
Trong những năm qua, diện tích sản xuất giảm nhƣng năng xuất và sản
lƣợng lúa không ngừng tăng lên, đã đ ng góp vào sự phát triển kinh tế của
tỉnh, cung cấp nguồn lƣơng thực tại chỗ cho ngƣời dân, tạo ra nguồn thu nhập
đáng kể cho các hộ gia đình, đồng thời cung cấp một lƣợng nguyên liệu cho
chăn nuôi ở địa phƣơng.
1.4. Chỉ thị RAPD, SSRtrong nghiên cứu đa dạng di truyền của lúa ở
mức độ phân tử
1.4.1. Chỉ thị RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA – ADN đa
hình đƣợc nhân bội ngẫu nhiên)
RAPD là kỹ thuật phân tích sự đa hình chiều dài các phân đoạn ADN
đƣợcnhân bản nhờ các mồi ngẫu nhiên c kích thƣớc 10bp, do hai nhóm
nghiên cứu của Williams và cs (1990) [80] ; Welsh và cs (1991) [79] đồng
thời xây dựng. Đây là một kỹ thuật phát hiện chỉ thị di truyền dựa trên phản
ứng chuỗi polymerase (PCR). Kỹ thuật RAPD là phƣơng pháp tƣơng đối đơn
giản trong đánh giá hệ gen thực vật, nó không những khắc phục đƣợc nhƣợc
điểm của phƣơng pháp chọn giống truyền thống mà còn góp bảo tồn nguồn
gen cây trồng và nâng cao hiệu quả chọn lọc.
Các yếu tố cần thiết để tiến hành phản ứng RAPD bao gồm: ADN
khuôn (DNAtemplate); Đoạn mồi (primer): chỉ sử dụng một mồi đ là mồi
oligonucleotide có trật tự nucleotide ngẫu nhiên và có chiều dài khoảng 10
nucleotide,

trong

đ

C

+

G

chiếm

hơn

60%;

ADN

–

polymerase(TaqDNApolymerase): hoạt động của Taq polymerase phụ thuộc
vào Mg2+, nồng độ dNTP, pH, nhiệt độ biến tính ADN. Bốn loại
deoxyribonucleotidetriphotphat (dNTP): ATP, TTP, CTP, GTP; Ion Mg2+.
Phản ứng RAPD đƣợc tiến hành qua 3 giai đoạn, sau một chu kỳ gồm
ba giai đoạn, một phân đoạn ADN khuôn đƣợc nhân lên thành hai, các đoạn
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ADN đƣợc nhân bản trong mỗi chu kỳ lại đƣợc coi là AND khuôn cho mỗi
chu kỳ nhân bản tiếp theo. Vậy sau k chu kỳ nhân bản sẽ tạo ra 2k các
đoạn ADN giống đoạn ADN khuôn ban đầu. RAPD có thể thực hiện từ 40
- 45 chu kỳ.
Nhƣ vậy, thành phần và các bƣớc của phản ứng RAPD dựa trên cơ sở
của phảnứng PCR chỉ khác ở chỗ nồng độ Mg2+ trong thành phần của phản
ứng cao hơn, mồi đơn ngắn (10bp) có thể tiếp hợp ở nhiều vị trí trong ADN
và kết quả nhân bản đƣợc số đoạn ADN từ hai phân đoạn ADN trở lên. Mỗi
đoạn ADN đƣợc nhân c kích thƣớc 100-5000bp. Sử dụng kỹ thuật RAPD
không cần biết trình tự đoạn ADN cần nghiên cứu,quy trình tiến hành nhanh,
chỉ cần một lƣợng nhỏ ADN khuôn và chỉ cần một bộ mồi có thể đƣợc sử
dụng với các loài khác nhau.
Kỹ thuật RAPD c ƣu điểm ở chỗ, sửdụng các mồi ngẫu nhiên dài 10
nucleotide, quá trình nhân bản ADN là ngẫu nhiên.Đoạn mồi này có thể bám
vào bất kỳ vị trí nào có trình tự nucleotide bổ sung trên phântử ADN hệ gen.
Với đặc điểm là ngắn, nên xác suất đoạn mồi có đƣợc điểm gắn trênphân tử
ADN khuôn là rất lớn. Tùy vào nhóm, loài thực vật hayvi sinh vật mà
cácđoạn mồi ngẫu nhiên đƣợc thiết kế chuyên dụng. Theo lý thuyết, số lƣợng
các ADN đƣợc nhân bản phụ thuộc vào độ dài, vị trí của các đoạn mồi, kích
thƣớc và cấu trúc ADN genome. Thông thƣờng mỗi đoạn mồi ngẫu nhiên sẽ
tạo ra từ 2 - 10 sản phẩm nhân bản [80]. Kết quả là sau khi điện di sản phẩm
RAPD sẽ phát hiện đƣợc sự khácnhau trong phổ các phân đoạn ADN
đƣợc nhân bản, sự khác nhau đ gọi là tính đahình. Hiện tƣợng đa hình
các đoạn ADN đƣợc nhân bản ngẫu nhiên xuất hiện là docó sự biến đổi
trình tự nucleotide tại vị trí các đoạn mồi liên kết. Sản phẩm khuếch
đạiđƣợc phân tích bằng điện di trên gel agarose hoặc polyacrylamide và
có thể quan sátđƣợc sau khi gel đƣợc nhuộm bằng hoá chất đặc trƣng. Vì
vậy, tính đa hình thƣờngđƣợc nhận ra do sự có mặt hay vắng mặt của một
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sản phẩm nhân bản [80].
1.4.2. Ứng dụngchỉ thị RAPD
Hiện nay, RAPD đã và đang đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều
lĩnhvực của sinh học phân tử. Ngƣời ta đã dùng chỉ thị này để thiết lập bản đồ
di truyền phân tử nhận dạng các giống cây trồng, phát hiện quan hệ phát sinh
chủngloại đối với nhiều loại cây trồng, đánh giá sự thay đổi genome của các
dòng chọn lọc, đánh giá hệ gen của giống và sự đa dạng di truyền của tập
đoàn giống.
Vũ Anh Đào và cs (2009), đánh giá sự đa dạng di truyền ở mức phân tử
của 16 giống đậu tƣơng với 10 mồi ngẫu nhiên bằng kỹ thuật RAPD tổng số
phân đoạn ADN thu đƣợc là 766. Trong phạm vi vùng phân tích có 56 phân
đoạn ADN đƣợc nhân bản trong đ c 21 băng vạch cho tính đa hình (tƣơng
ứng 37,5%) [11]. Từ khi ra đời kỹ thuật RAPD đã đƣợc ứng dụng rộng rãi
cho nhiều đối tƣợngkhác nhau nhƣ: đậu xanh, lúa, lạc, chuối, ngô, đậu
tƣơng... trong việc đánh giá đadạng di truyền giữa các loài và trong phạm vi
một loài, phân tích và đánh giá bộgenome thực vật nhằm xác định những thay
đổi của các dòng chọn lọc ở mức độphân tử.
Các kết quả nghiên cứu củaXiel và cs (2000) [81], Lê Xuân Đắc và cs
(2003) [9]... đã chỉ ra rằng RAPD là phƣơng pháp đánh giá đƣợc sự đa dạng
di truyền của cây lúa ở mức độ phân tử ADN và có thể thiết lập chỉ thị phân
tử RADP liên kết với các tính trạng liên quan đến chất lƣợng hạt gạo và các
tính trạng khác của cây lúa. Đánh giá tính đa dạng của một số giống lạc trong
tập đoàn giống chống chịu bệnh gỉ sắt [48], với 11 đoạn mồi ngẫu nhiên, tác
giả đã nhận đƣợc 109 phân đoạn ADN, trong đ c 66 phân đoạn đa hình,
chiếm 60,6%. Điều này cho thấy, trong phạm vi của mỗi phản ứng RAPD
giữa 33 giống lạc nghiên cứu khác nhau về cấu trúc ADN, mức sai khác từ
4% đến 18%. Kết quả phân tích ADN cho thấy các giống lạc ở cùng một vùng
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địa lý, sinh thái đƣợc tập trung thành từng nhóm, giữa các giống chống chịu
bệnh gỉsắt của tập đoàn giống ICRISAT và các giống năng suất trong nƣớc
không nằm trong cùng một nhánh. Vì thế có thể lựa chọn các cặp bố mẹ mong
muốn đểphục vụ cho công táclai giống. Vũ Thanh Trà và cs (2012) đã sử
dụng kỹ thuật SSR để đánh giá tính đa dạng di truyền của các giống đậu
tƣơng c phản ứng khác nhau với bệnh gỉ sắt [51]. Tƣơng tự nhƣ vậy, để
phân biệt các loài phụđối với lúa và các loại cây trồng nhƣ ngô, đu đủ, hành
tây, xoài, cỏ đinh lăng... nhiều tác giả đã sử dụng kỹ thuật RAPD để thiết lập
sơ đồ hình cây biểu thịmối quan hệgiữa các đối tƣợng nghiên cứu.
1.4.3. Chỉ thị SSR (Simple Sequence Repeats - sự lặp lại của một trật tự
đơn giản)
Theo Chambers và MacAvoy (2000) SSR là những đoạn AND nhỏ nhất,
những đoạn này gồm một số nucleotide lặp lại liên tiếp, mỗi một đơn vị có
chiều dài từ 2 đến 6 cặp bazơ [64]. Những đoạn SSR phân bố ở đầu và cuối
tâm động NST có tác dụng bảo vệ và liên quan đến sự di chuyển của NST[47].
Chỉ thị SSR đƣợc phát triển dựa trên nguyên lí của PCR với các cặp
mồi đặc hiệu để nhân các đoạn trình tự SSR. Sự khác nhau trong cấu trúc đơn
vị lặp lại đẫn đến sự thay đổi độ dài đoạn lặp lại đƣợc nhân lên và đƣợc xác
định khi kiểm tra bằng chạy điện di trên gel agarose hoặc gel polyacrylamide.
Chỉ thị SSR c ƣu điểm:
Tính đặc hiệu cao: các đoạn mồi SSR đƣợc thiết kế dựa trên vùng trình
tự sƣờn có tính bảo thủ cao của các đoạn lặp SSR, do đ sản phẩm nhân gen
của phản ứng SSR-PCR đặc hiệu và ổn định hơn các chỉ thị ADN ngẫu nhiên.
Di truyền đồng trội và mức độ đa hình cao: Trải qua tiến hóa và các
biến đổi di truyền, số lần lặp lại các motip SSR thay đổi rất nhiều và làm cho
các đoạn SSR có chiều dài khác nhau. Do đ phản ứng SSR-PCR có thể phát
hiện các alen khác nhau trong cùng một locus SSR, qua đ phát hiện đƣợc các
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cá thể đồng hợp tử/dị hợp tử của locus đ .
Nhƣợc điểm cơ bản của việc sử dụng chỉ thị này là: tốn công sức, giá
thành cao trong việc xây dựng các cặp mồi đặc hiệu cho mỗi locus đa hình
bao gồm việc tách dòng và đọc trình tự một số lƣợng lớn các đoạn ADN trong
hệ gen chứa SSR, mỗi loại mồi chỉ đặc trƣng cho một loài [47], [60].
1.4.4. Ứng dụng chỉ thị SSR
Cho đến nay SSR đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực di truyền
phân tử, của nhiều đối tƣợng khác nhau nhƣ: đánh dấu gen, xác định giống
chuẩn đoán bệnh di truyền…Kết quả bƣớc đầu về sử dụng chỉ thị SSR để lập
bản đồ liên kết di truyền ở lúa đã đƣợc Zhao và Kochet (1993) công bố [47].
SSR xuất hiện và phân bố rộng trong hệ gen, của tất cả vi sinh vật nhân
thực. Các đoạn SSR đa hình về độ dài có thể đƣợc phát hiện khi lai AND trên
gel hoặc có thể đƣợc tách dòng, đọc trình tự và nhân bằng PCR với mồi là các
đoạn oligonucleotide phụ cận. Các SSR là các chỉ thị đồng trội vì vậy chứa
đựng thông tin cao.SSR cũng là một chỉ thị trong lập bản đồ và xác định độ
thuần [47].
Các nghiên cứu sâu về cấu trúc và chức năng của các trình tự lặp lại,
thích hợp cho việc sử dụng trong phân tích hệ gen, cho di truyền quần thể, xác
định các thứ và các loài có quan hệ gần gũi, chất lƣợng lai đánh giá gen và
nghiên cứu hệ thống phát sinh loài. SSR đƣợc dùng trong nhiều nghiên cứu,
quan hệ di truyền và sự đa dạng của các loài cây khác nhau nhƣ: lúa mạch,
ngô, lúa, mía. Trình tự SSR sẽ đƣợc dùng nhƣ chỉ thị phân tử rộng rãi hơn
trong tƣơng lai, nhằm cải biến cây trồng do mức độ đa hình cao và tiềm năng
cho phân tích tự động [47].
Tác giả Olufowote và cộng sự (1997) đã nghiên cứu biến động di
truyền trong giống của 71 giống lúa bằng cả hai loại chỉ thị SSR và RFLP.
Kết quả cho thấy, các giống lúa địa phƣơng c mức độ đa dạng, hỗn tạp và dị
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hợp tử cao hơn các giống lúa cải tiến. Cả hai phƣơng pháp đều cho thấy số
lƣợng các alen ở các giống lúa địa phƣơng cao hơn hẳn các giống lúa cải tiến.
Chỉ thị SSR có khả năng phân biệt các cá thể có quan hệ di truyền gần gũi,
đồng thời số lƣợng các alen cao hơn chỉ thị AFLP. Các tác giả cũng chỉ ra
rằng chỉ cần chọn chính xác 4 chỉ thị SSR là có thể nghiên cứu các alen dị
hợp tử ở lúa [74].
Tác giả Mahmoud (2005) tiến hành nghiên cứu biến động và quan hệ di
truyền của 7 giống lúa, bằng việc kết hợp của 8 mồi RAPD, 6 mồi SSR và 8
mồi AFLP. Kết quả thu đƣợc cho thấy, mức độ đa hình tƣơng ứng với chỉ thị
RAPD, SSR và AFLP là 72,2%,90% và 67,9%. Cũng qua kết quả này, tác giả
khẳng định rằng các kỹ thuật nêu trên đều có thể áp dụng tốt cho nghiên cứu
đa dạng di truyền cây lúa (Mahmoud M. Saker và cs., 2005) [72].
1.5. Một số nghiên cứu về đa dạng di truyền ở lúa
1.5.1. Thế giới
Tác giả Yu và cs. (2003) đã sử dụng 101 chỉ thị SSR để đánh giá đa
dạng 193 giống lúa từ 26 nƣớc trên thế giới. Khoảng cách di truyền từ 0,13 0,88, trung bình là 0,68. Số alen/locus từ 2-11, trung bình 6,3/locus. Kết quả
phân tích nh m đã phân 193 giống thành 3 nhóm chính và 9 phân
nhóm.Nhóm I là các giống lúa Indica, nhóm II và III thuộc loài phụ Japonica.
Các locus thuộc nhiễm sắc thể 9,12 phân biệt rõ nhất sự khác nhau giữa
Indica và Japonica [83].
Tác giả Xu và cs (2004) sử dụng 113 chỉ thị RFLP và 60 chỉ thị SSR để
định lƣợng đa dạng alen của 125 giống lúa thu đƣợc từ các bang miền Tây và
miền Nam nƣớc Mỹ và 111 giống từ tập đoàn lúa Quốc tế IRRI. Các tác giả
nhận thấy cơ sở di truyền các giống lúa hiện nay có ở Mỹ hẹp hơn nhiều so
với các giống từ tập đoàn lúa Quốc tế (56% SSR alen so với 96%, và 92
RFLP so với 99%).Có tới 31 trong số 236 giống lúa có số lƣợng các alen cao
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(chiếm 95% số alen của RFLP và 74% số alen của SSR) có thể sử dụng làm
tập đoàn hạt nhân. Kết quả cho thấy chỉ thị SSR sử dụng hữu hiệu hơn RFLP
cả về khả năng phát hiện các alen lẫn chi phí và kỹ thuật[82].
Jingguo Wang và cs (2013) đánh giá 288 giống lúa bản địa vùng Đông
Bắc Á bằng 154 chỉ thị SSR.Kết quả đánh giá hệ số đa dạng di truyền dao
động từ 0,060-0,856, trung bình 5,344 alen/locus. Hệ số tƣơng đồng di truyền
trong 288 giống lúa dao động từ 0,06-0,869 [68].
1.5.2. Việt Nam
Nghiên cứu đa dạng di truyền và phân loại một cách hệ thống lúa trồng
ở Việt Nam đã và đang đánh giá đa dạng tài nguyên lúa nƣớc ta. Theo Lƣu
Ngọc Trình (1997) [51] sử dụng chỉ thị phân tử để nghiên cứu đa dạng di
truyền của 643 giống lúa, trong đ c 464 giống từ miền Bắc Việt Nam. Kết
quả đánh giá 454 giống lúa có nguồn gốc miền Bắc Việt Nam thì có 412
giống (89%) thuộc nhóm lúa Indica, 44 giống (9,5%) thuộc nhóm lúa
Japonica và 8 giống (1,5%) không phân loại đƣợc.
Nguyễn Đức Thành và cs, (1999) [46] đã sử dụng 10 mồi RAPD, 50
cặp mồi SSR và 15 cặp mồi AFLP để nghiên cứu 72 giống lúa nƣơng. Kết
quả cho thấy các giống lúa nƣơng c đa dạng di truyền cao và là nguồn vật
liệu tốt cho công tác chọn giống.
Một số nhà nghiên cứu thực hiện so sánh phƣơng pháp phân tích
khoảng cách di truyền bằng chỉ thị RAPD và phƣơng pháp phân tích khoảng
cách di truyền bằng các tính trạng hình thái của các giống lúa đã cho thấy kết
quả của hai phƣơng pháp gần giống nhau, nhƣng chỉ thị RAPD rõ ràng và
chính xác hơn [75].
Bùi Chí Bửu và cs (1999) [1] sử dụng 20 mồi RAPD để đánh giá đa
dạng di truyền 72 giống lúa địa phƣơng. Trong 20 mồi thử nghiệm thuộc
nhóm OPA kit, có 10 mồi cho kết quả tốt với 59 băng. Kết quả có hai nhóm
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chính và nhiều nhóm phụ đƣợc phân lập.
Trần Danh Sửu và cs (2001) sử dụng kỹ thuật RAPD để nghiên cứu các
giống lúa ở vùng Tây Bắc và Tây Nam nƣớc ta cho thấy hầu hết các giống lúa
ở vùng Tây Bắc thuộc loài phụ Japonica, còn các giống lúa nƣớc ở Tây Nam
nƣớc ta thuộc loại phụ Indica[41].
Vũ Thị Thu Hiền (2012) đã đánh giá đặc điểm nông sinh học và đa
dạng di truyền của 41 mẫu giống lúa mới, thu thập và chọn tạo để sử dụng
trong chọn giống lúa thuần năng suất và chất lƣợng. Kết quả nghiên cứu đã
cho thấy các mẫu giống trong tập đoàn c thời gian sinh trƣởng ngắn, nhiều
dạng thấp cây phù hợp cho vùng thâm canh cao. Số bông/khóm, chiều dài
bông và chiều dài, chiều rộng lá đòng, khối lƣợng 1000 có mức độ đa dạng.
Hình dạng hạt thuộc nhóm thon và thon dài chiếm đa số là nguồn gen quý
phục vụ công tác chọn giống lúa chất lƣợng. Dựa trên 14 các tính trạng kiểu
hình, 41 mẫu giống lúa với sự sai khác 0,08 phân thành 10 nhóm cách biệt di
truyền [20].
Ngô Thị Hồng Tƣơi và cs (2014) sử dụng 35 chỉ thị phân tử SSR đánh
giá đa dạng di truyền 46 dòng/giống lúa cẩm gồm cả lúa nếp và tẻ đƣợc thu
thập từ các địa phƣơng trong đ c 9 chỉ thị đơn hình và 26 chỉ thị đa hình với
tổng số 68 alen đa hình chiếm tỷ lệ trung bình 62 alen trên một locus. Hệ số
đa dạng di truyền (PIC) dao động từ 0,08 đến 0,74 với giá trị trung bình là
0,46 [56].
1.5.3. Sơn La
Lúa là cây lƣơng thực, có nhu cầu sử dụng thƣờng xuyên, đƣợc trồng ở
khắp nơi không chỉ cung cấp lƣơng thực cho con ngƣời mà còn phục vụ cho
sản xuất chăn nuôi. Giá trị dinh dƣỡng của cây lúa thể hiện ở thành phần, hàm
lƣợng các chất nhƣ protein, lipid, axitamin, vitamin… các quá trình tổng hợp,
tích luỹ hay phân giải các chất nhƣ protein dự trữ, amilaza, các amino acid,…
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đều liên quan đến sự sinh trƣởng, phát triển và khả năng chống chịu của cây
lúa. Vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm sinh học của các giống lúa nhằm tìm ra
các giống lúa c năng suất cao, chất lƣợng tốt và chống chịu đƣợc các điều
kiện bất lợi của môi trƣờng là góp phần chọn đƣợc các giống c năng suất và
chất lƣợng ổn định.Trong những năm gần đây c nhiều công trình nghiên cứu
về các giống lúa địa phƣơng nhằm bảo tồn và phát huy các đặc tính tốt của
giống nhƣ khả năng chịu hạn tốt, thân cao cứng cây, chất lƣợng sản phẩm
tốt... nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của ngƣời tiêu dùng.
Công tác bảo tồn phục tráng giống lúa địa phƣơng tại Sơn La đã đƣợc
sự quan tâm của các cấp các ngành, giai đoạn 2004 - 2006 đƣợc sự tài trợ của
dự án Danida (Đan Mạch) Trung tâm Giống cây trồng Sơn la đã thực hiện
phục tráng thành công các giống lúa nếp Tan Mƣờng Chanh, nếp Con Dòi,
nếp Đuôi Trâu, gần đây Viện Cây lƣơng thực, thực phẩm thực hiện phục tráng
giống I1, và tiến hành thu thập các giống lúa tẻ nƣơng để phục tráng
Phục tráng và phát triển giống lúa nếp Tan, Nếp con giòi, nếp Đuôi
Trâu tại Sơn La - Tác giả Lƣu ình Khiêm ( ộ Nông nghiệp và PTNT) công
bố năm 2006.
Đánh giá chất lƣợng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn
Sơn La - Tác giả Vì Thị Xuân Thuỷ, công bố năm 2008 [50].
Năm 2012, Dƣơng Gia Định và cs đã phục tráng thành công và phát
triển giống lúa Tan Hin, Tan Lo, Săm pa Tong trên địa bàn huyện Sốp Cộp,
tỉnh Sơn La, kết quả 3 giống lúa phục tráng Tan Hin, Tan Lo, Săm pa Tong c
số hạt/bông cao đạt từ 524-1028 hạt/ bông, số hạt chắc đạt 390-897 hạt/ bông.
Năng suất thực thu của 3 giống ƣớc đạt 30-40 tạ/ha cao hơn năng suất chƣa
phục tráng từ 4,9-8,7 lần. Các giống đã đƣợc cải thiện năng suất sau khi chọn
dòng và phục tráng, chất lƣợng gạo dẻo, thơm ngon tỉ lệ bạc bụng ít có khả
năng chống chọi tốt với ngoại cảnh (Dƣơng Gia Định và cs, 2012).
19

Năm 2015, Vũ Minh Toàn và cs đã nhân giống và phục tráng thành công
giống lúa nếp tan Ngọc Chiến, tác giả đã xây dựng bảng tính trạng ban đầu
của giống lúa nếp Tan Ngọc Chiến làm cơ sở để lựa chọn các dòng sau phục
tráng, xây dựng 01 quy trình phục tráng và nhân giống nếp tan Ngọc Chiến,
sản xuất đƣợc 1056 kg hạt giống siêu nguyên chủng, giám định và xác định
thành phần, diễn biến sâu hại chính trên giống lúa và biện pháp xử lý sâu
bệnh hại,…
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn và
một số biện pháp kĩ thuật canh tác lúa cạn địa phƣơng tại vùng Tây bắc Việt
Nam - tác giả Nguyễn Văn Khoa công bố năm 2016 g p phần cải tiến năng
suất lúa cạn ở vùng Tây Bắc [24].
Năm 2016, Nguyễn Thị Thanh Nga và csđã Ứng dụng công nghệ Sinh
học phục tráng giống lúa tẻ Dao tại Sơn La theo hƣớng tăng năng suất và chất
lƣợng.Đã xây dựng đƣợc 01 quy trình phục tráng giống lúa tẻ Dao bằng Công
nghệ nuôi cấy bao phấn. Đã tiến hành đánh giá các chỉ tiêu nông sinh học,
năng suất, chất lƣợng của các dòng tẻ Dao sau phục tráng, so sánh với đặc
điểm của giống trƣớc phục tráng và lựa chọn 10 dòng đạt tiêu chuẩn về sinh
trƣởng, phát triển, độ thuần ...
Nhƣ vậy có thể thấy, ở Tây Bắc nói chung và ở Sơn La n i riêng đã c
một số đề tài khoa học nghiên cứu trên đối tƣợng lúa địa phƣơng với các khía
cạnh: đánh giá khả năng chống chịu, phục tráng, cải thiện phẩm giống, nâng
cao năng suất... Những nghiên cứu về đặc điểm sinh học, đánh giá chất lƣợng
hạt trên phƣơng diện h a sinh; đánh giá sự đa dạng di truyền ở cấp độ phân tử
của các giống lúa địa phƣơng Sơn La là hƣớng mới góp phần xây dựng cơ sở
dữ liệu tập đoàn giống địa phƣơng, làm cơ sở phát triển và bảo tồn nguồn gen.
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Chƣơng 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành trên 8 giống lúa sƣu tầm tại Xã Long Hẹ, Huyện
Thuận Châu, Tỉnh Sơn La và 1 giống lúa nếp 87 - giống lúa lai làm vật liệu
đối chứng.
Bảng 2.1. Các giống lúa sử dụng làm vật liệu nghiên cứu
TT

Kí hiệu

Tên địa phƣơng

Đặc tính sinh thái

1

Kb

Khẩu bẻ

Lúa cạn

2

Mt

Ma Tra

Lúa cạn

3

Tn

Tam nương

Lúa cạn

4

Pl

Pe Lạnh

Lúa cạn

Xã Long Hẹ huyện
Thuận Châu tỉnh

5

Kc

Khẩu Chiến

Lúa nƣớc

Sơn La

6

Tt

Tan Tốc

Lúa nƣớc

7

Bt1

Bao Thai 1

Lúa cạn

8

Bt2

Bao Thai 2

Lúa cạn

9

N87

Nếp 87

Lúa nƣớc

Nguồn gốc

Trung tâm Giống cây
trồng tỉnh Sơn La

2.2. Hóa chất và thiết bị nghiên cứu
Hoá chất: Tinh bột chuẩn, amylose, amylopectin, agarose, abumin
huyết thanh bò, CuSO4, Na2CO3, C4H4O6KNa.4H2O, H2SO4, I2,KI, thuốc thử
folin, petroleum ether, các loại đệm phosphat citrat, K3[Fe(CN)6], Fe2(SO4)3,
H2SO4,gelatin, và nhiều h a chất thông dụng kháccủa các hãng Anh, Đức,
Trung Quốc...Thang ADN chuẩn, các bộ KIT dùng trong tách dòng gen.
Thiết bị:Cân phân tích điện tử (Anh), máy ly tâm lạnh (Đức), bộ điện
di protein (Mỹ), máy PCR (Mỹ), máy đo pH (Metter Toledo), tủ lạnh sâu, tủ
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sấy, máy điện di, máy li tâm lạnh (Hettich, Đức), máy đo pH, buồng cấy vô
trùng (Nuare, Mỹ), nồi khử trùng (ToMy, Nhật), máy soi chụp gel, máy
PCR...và một số thiết bị chuyên dụng khác.
2.3. Địa điểm nghiên cứu
Các thí nghiệm sinh lý hoá sinh đánh giá một số tính trạng, đặc tính của
các giống lúa đƣợc tiến hành tại Phòng thí nghiệm khoa Sinh Hoá, trƣờng Đại
học Tây Bắc và Phòng thí nghiệm khoa Tự nhiên, trƣờng Cao đẳng Sơn La.
Các thí nghiệm phân tích ADN phòng Công nghệ ADN ứng dụng,
Phòng Công nghệ Tế bào thực vật thuộc Viện Công nghệ Sinh học - Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

nh 2.1. Mô hình khái quát quá trình nghiên cứu của đề tài

Khái quát quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn thực hiện qua các
bƣớc đƣợc mô tả ở Hình 2.1. Các giống lúa nghiên cứu trƣớc hết đƣợc phân
22

loại, sau đ đồng thời đánh giá chất lƣợng hạt trên phƣơng diện cảm quan và
hoá sinh và đánh giá sự đa hình di truyền ở mức độ phân tử bằng các kỹ thuật
phân tích SSR, RAPD. Kết quả của các phân tích là cơ sở cho việc tuyển
chọn, bảo tồn và khai thác hợp lý các giống lúa địa phƣơng.
2.4.1. Phƣơng pháp phân loại và đánh giá các giống lúa
Phân loại nếp/tẻ dựa theo phản ứng bắt màu với dung dịch I-KI theo
Lƣu Ngọc Trình (1997) [51].
Phân loại dựa theo tỷ lệ dài/rộng và khả năng bắt màu với thuốc thử
phenol theo Chang (1976) [65].
Đánh giá các tính trạng hình thái hạt, đặc điểm chất lƣợng gạo theo tiêu
chuẩn của IRRI [59].
2.4.2. Các phƣơng pháp phân tích hoá sinh
2.4.2.1. Định lượng protein tổng số theo phương pháp Lowry
Cách làm: Mẫu đƣợc nghiền nhỏ, sấy khô rồi cân 0,05g mẫu cho vào
mỗi tube, chiết protein bằng đệm TRIS0,125M lắc nhẹ 10 phút để qua đêm ở
40C, đem li tâm 12000 vòng/phút trong 20 phút, thu lấy dịch. Dịch thu đƣợc
định mức lên 5ml, bổ sung thuốc thử Folin và đo hấp thụ quang phổ trên máy
UV - VIisible ở bƣớc s ng 750nm. Hàm lƣợng protein đƣợc tính theo nhƣ
công thức mô tả trong tài liệu của Phạm Thị Trân Châu và cộng sự [5], kết
quả đƣợc tính toán theo đồ thị đƣờng chuẩn(đƣợc xây dựng bằng abumin
huyết thanh bò).
2.4.2.2. Định lượng lipid tổng số
Dựa vào tính chất hòa tan của lipit trong dung môi hữu cở để chiết lipit,
dung môi đƣợc sử dụng là petroleum ether [52].
Hạt th c đƣợc bóc vỏ, bỏ phôi mầm, nghiền mịn, sấy đến khô tuyệt
đối... Cân 0,05g mẫu cho vào eppendorf, thêm 1,5 ml petroleum ether lắc đều
bằng voltex 10 phút, để qua đêm ở nhiệt độ 40C. Sau đ ly tâm 12000
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vòng/phút ở 40C trong 15 phút, bỏ dịch. Tiến hành lặp lại 3 lần. Sấy khô mẫu
đến khối lƣợng không đổi.
Hàm lƣợng lipit (L(%)) đƣợc tính theo công thức sau:
L(%) =

A-B
A *100%

Trong đ : A : Khối lƣợng mẫu trƣớc khi chiết (mg)
B : Khối lƣợng mẫu sau khi chiết chiết (mg)
2.4.2.3. Định lượng amylose trong tinh bột thực vật
Nguyên tắc: Dựa vào cƣờng độ màu của phức hợp tinh bột với iod để
định lƣợng amylose.
Cách làm: Cho vào cốc 100mg tinh bột khô, thêm vào đ 6,5ml NAOH
khuấy đều, để lắng qua đêm ở nhiệt độ phòng tiếp tực khuấy đều, dùng nƣớc
dẫn đến bình định mức 100ml.
Lấy 10ml dung dịch tinh bột cho vào bình định mức (V = 200ml) pha
loãng sơ bộ dung dịch đến mức 150ml, sau đ dùng HCl 1N để trung hòa
dung dịch đến độ pH=5. Thêm 2ml dung dịch iod cho vào bình định mức
dùng nƣớc cất dẫn đến mức của bình. Khuấy đều đƣợc dung dịch màu xanh
nhạt. Lấy 25ml dung dịch đã nhuộm màu pha loãng đến mức 150ml, so màu
trên máy với phin lọc ánh sáng đỏ. Hàm lƣợng amylose đƣợc tính theo nhƣ
công thức mô tả trong tài liệu của Phạm Thị Trân Châu và cộng sự [5], kết
quả đƣợc tính toán theo đồ thị đƣờng chuẩn. Đồ thị đƣợc xây dựng bằng dung
dịch amylose chuẩn (mg).
2.4.3. Phƣơng pháp Sinh học phân tử
2.4.3.1. Phương pháp tách chiết ADN tổng số
DNA tổng số từ các mẫu đƣợc tách chiết tiến hành theo phƣơng pháp
của Gewel và cs (1991) [62].
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2.4.3.2. Phản ứng PCR-RAPD
- Phân tích đa hình ADN bằng phản ứng PCR-RAPD tiến hành theo
phƣơng pháp của William và cộng sự (1990) [80] có cải tiến. Phƣơng pháp
PCR với các mồi RAPD đƣợc thực hiện trên máy PCRPTC-100 (MJ Research
Inc, Mỹ), với tổng thể tích là 25 /mẫu gồm H2O13,8l; dNTP (2,5 mM)2,5l;
Đệm 10× PCR2,5l; MgCl2 (25 mM)2l; Mồi RAPD (10 ng/μl)2l; Enzyme
Taq Sigma polymerase(5 UI/μl)0,2l; DNA tổng số (25 ng/µl)3l.
Trộn đều các thành phần của hỗn hợp rồi chuyển vào máy PCR sau đ
chạy theo chƣơng trình đã cài đặt sẵn với 45 chu kỳ gồm các bƣớc:

nh 2.2. Chế độ nhiệt và thời gian chạy phản ứng RAPD – PCR

Năm (05) mồi ngẫu nhiên dùng trong phân tích có kí hiệu M3, M4, M7,
M13, M14, trình tự nucleotide thể hiện trong Bảng 2.2.
Bảng 2.2. Trình tự các mồi RAPD sử dụng trong nghiên cứu
STT

Kí hiệu mồi

Trình tự nucleotide(5'-3')

Tm (0C)

1

M3

TACCACCCCG

37,9

2

M4

GGCGGACTGT

39,9

3

M7

CAGCACCCAC

37,7

4

M13

GCCACGGAGA

39,3

5

M14

TAGGCGAACG

35,0
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Kiểm tra kết quả của phản ứng PCR-RAPD bằng điện di trên gel agrose
(Các mẫu ADN thí nghiệm đƣợc pha loãng ở nồng độ 100mg/ml. Chuẩn bị
gel agarose 0,8% hoặc 1,5%. Điện di ADN tổng số hoặc sản phẩm RADP ở
hiệu điện thế 80-100V trong 120 phút. Nhuộm gel bằng Ethidium bromide
0,5mg/ml trong 15 phút, rửasạch bằng nƣớc, soi gel dƣới ánh sáng tia UV và
chụp ảnh).
2.4.3.3. Kỹ thuật SSR
Phản ứng SSR đƣợc tiến hành theo phƣơng pháp của Kanagarai và cs,
(2010) [69] có cải tiến trên máy PCR PTC-100 (MJ Research Inc, Hoa Kỳ).
Trong tổng dung dịch phản ứng là 20 µl bao gồm 1 µl DNA genome
(25 ng/µl); 13,4 µl H2O; 2,0 µl đệm 10xPCR; 2,5 µl dNTP (1 mM); 0,5 µl
mồi xuôi (50 ng/µl); 0,5 µl mồi ngƣợc (50 ng/µl); 0,1 µl enzyme Taq
polymerase (5 U/µl).
Bảng 2.3. Trình tự các mồi SSR sử dụng trong nghiên cứu
Stt

1

2

3

4

Kí hiệu

Trình tự mồi

Nhiệt độ

mồi

(5’-3’)

gắn mồi (0C)

F: CGTCGGATGATGTAAAGCCT

54,8

R: CATATCGGCATTCGCCTG

53,8

F: CACATGGCACCAACCTCC

56,5

R: GCCAAGTCATTCACTACTCTGG

55,3

F: GTACTACCGACCTACCGTTCAC

56,5

R: CTGCTATGCATGAACTGCTC

53,9

F: ACGCACAAGCAGATGATGAG

55,5

R: GGGAGAAGACGAATGTTTGC

54,0

RM219

RM296

RM307

RM471
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Điều kiện phản ứng PCR: 94 0C trong 4 phút; 35 chu kỳ, mỗi chu kỳ
gồm: 1 phút 94 0C, 1 phút 550C-590C (tùy thuộc Tm của mồi), 1phút 720C;
720C trong 10 phútổn định mẫu; Lƣu giữ mẫu ở 150C. Sản phẩm đƣợc kiểm
tra trên gel polyacrylamide3,5% trong dung dịch đệm TBE ở 75V, thời gian
chạy phụ thuộc vào kíchthƣớc của sản phẩm PCR, dao động từ 1-3 giờ.
Kết quả phân tích dựa trên sự xuất hiện(đánh số „1‟) và không xuất hiện
(đánh số„0‟)của các băng DNA. Hàm lƣợng thông tin đahình (PICPolymorphic Information Content)đƣợc tính toán theo phƣơng pháp của Saal
và Wricke (1999) [76].
PICi =1-Pij2
Trong đ , Pij là tần số xuất hiện của alen thứ jcủa kiểu gen i đƣợc kiểm
tra. Phạm vi giá trị PICtừ 0 (không đa hình) tới 1 (đa hình hoàn toàn).Xác
định hệ số tƣơng đồng di truyền Jaccard,thiết lập sơ đồ hình cây để so sánh hệ
số tƣơngđồng di truyền giữa các giống lúa dựa theophƣơng pháp UPGMA
trongNTSYSpc.
2.4.3.4. Phân tích và xử lý số liệu
Các số liệu về đánh giá các tính trạng hình thái, hoá sinh đƣợc xử lý bằng
phần mềm Microsoft Excel để xác định các đại lƣợng thống kê nhƣ: giá trị trung
bình, phƣơng sai, độ lệch chuẩn, sai số trung bình mẫu, kiểm định giả thiết... với
mức ý nghĩa α = 0,05.So sánh các trị số thống kê bằng t-Test với mức ý nghĩa α
bằng 0,01 với nhóm hàm xử lý thống kê Anova Data Analysis [31], [34].
Phân tích đánh giá đa dạng di truyền phân tử đƣợc thực hiện trên phần
mềm NTSYS-PC, UPGMA Cluster... để phân tích hệ số tƣơng đồng, khoảng
cách di truyền và xây dựng cây phân nhóm di truyền [34].
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Chƣơng 3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm hình thái và phân loại của các giống lúa nghiên cứu
3.1.1. Phân loại các giống lúa
Tiến hành phân loại các giống lúa nếp/tẻ nghiên cứu dựa theo phản ứng
bắt màu với dung dịch KI 1% theo Lƣu Ngọc Trình (1997) [51].Phân loài phụ
dựa theo tỷ lệ dài/rộng và khả năng bắt màu với thuốc thử phenol theo Chang
(1976) [65]. Kết quả đƣợc trình bày ở Bảng 3.1.
Bảng 3.1. Kết quả phân loại 9 giống lúa nghiên cứu

Kí hiệu
mẫu

Lúa
nếp/tẻ

Phân loại theo dài
rộng

Phân loại theo bắt
màu phenol

D/R (mm) Loài phụ

Bắt màu
phenol

Loài phụ

Kết luận
chung về
loài phụ

Kb

Tẻ

2,25

Japonica

+

Indica

Indica

Mt

Tẻ

2

Japonica

+

Indica

Indica

Tn

Nếp

2,4

I/J

-

Japonica

Pl

Nếp

4,5

I/J

+

Indica

Indica

Kc

Nếp

3,4

I/J

+

Indica

Indica

Tt

Nếp

2

Japonica

-

Japonica

Japonica

Bt1

Tẻ

2,75

I/J

-

Japonica

Japonica

Bt2

Nếp

2

Japonica

-

Japonica

Japonica

N87

Nếp

2,5

I/J

+

Indica

Japonica

Indica

(D: Dài hạt thóc; R: Rộng hạt thóc: (+): Bắt màu thuốc thử phenol
(-): Không bắt màu với thuốc thử phenol; I/J: Không phân biệt được loài phụ)

Kết quả ở Bảng 3.1 cho thấy trong 9 giống lúa sƣu tập có 6 giống lúa
nếp, 3 giống lúa tẻ.Căn cứ vào tỉ lệ dài, rộng của hạt thóc kết quả phân loại
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đƣợc 4 giống thuộc loài phụJaponica, còn lại 5 giống không phân biệt đƣợc
loài phụ (chiếm 56 %). Kết quả này phù hợp với kết luận của Lƣu Ngọc Trình
cho rằng dùng tỉ lệ dài/rộng phân biệt loài phụ rất khó và thiếu chính xác vì
khó có thể khẳng định đƣợc loài lúa nào khi tỷ lệ dài/rộng nằm trong khoảng
2,3-3,0[51].
Căn cứ vào khả năng bắt màu với thuốc thử phenol 10%, kết quả phân
loại xác định đƣợc trong 9 giống lúa có 5 giống thuộc loài phụ Indica(cho
phản ứng +)và 4 giống thuộc loài phụ Japonica(cho phản ứng -). Các giống
thuộc loài phụ Indica là giống lúa Kb, Mt, Pl, Kc, N87 các giống thuộc loài
phụ Joponica Tn, Tt, Bt1, Bt2. Phƣơng pháp này cho phép phân loại đƣợc lúa
Indica và lúa Japonica tƣơng đối chính xác. Vì vậy, có thể sử dụng phƣơng
pháp này để nhận biết gần đúng các giống lúa trong quỹ gen lúa cạn còn rất
phong phú hiện nay. Tuy nhiên, trong số 4 giống thuộc loài phụ Japonica rất
có thể còn có giống thuộc loài phụ Javanica, vì theo phƣơng pháp này chỉ có
thể phân biệt đƣợc lúa Indica và lúa Japonica.
3.1.2. Đặc điểm hình thái và khối lƣợng hạt
Hình thái và chất lƣợng hạt thóc là một đặc tính quan trọng trong chọn
giống. Chúng tôi tiến hành đánh giá các tính trạng hình thái hạt, đặc điểm chất
lƣợng gạo trên phƣơng diện cảm quan theo tiêu chuẩn của IRRI [59]. Kết quả
đƣợc thể hiện Bảng 3.2.

29

Bảng 3.2. Đặc điểm hình thái và khối lượng của 1000 hạt của các giống lúa
Chỉ tiêu/

Râu đầu

Màu vỏ

Hình dạng

Khối lƣợng1000

giống

hạt

trấu

hạt thóc

hạt (g)

Kb

0

0

1

1

32,06 ± 0,15

Mt

5

3

2

2

30,11 ± 0,11

Tn

5

3

3

2

31,54 ± 0,34

Pl

0

0

6

1

29,58 ± 0,36

Kc

0

0

2

2

23,42 ± 0,34

Tt

9

1

2

5

28,5 ± 0,25

Bt1t

9

3

2

1

32,48 ± 0,42

Bt2m

5

5

7

2

33,49 ± 0,29

N87

0

0

2

5

26,03 ± 0,12

Màu râu

Số liệu ở Bảng 3.2 và Hình 3.1 cho thấy, màu sắc của vỏ trấu ở các
giống lúa nghiên cứu rất khác nhau thể hiện sự đa dạng về tổ hợp gen xác
định tính trạng này. Giống Kb màu vàng và rãnh màu vàng trên nên nền vàng
rơm (điểm 1), giống Mt, Kc, Tt,

t1, N87 c chấm nâu trên nền vàng rơm

(điểm 2), giống Tn c rãnh nâu trên nền vàng rơm (điểm 3), giống t2 rãnh
tím trên nền vàng rơm (điểm 7), Theo Khush G.H và Oka H.I (1996) c tới 13
locus phân bố trên 7 NST chi phối tính trạng màu sắc vỏ trấu. Tuỳ theo tổ hợp
alen của chúng mà vỏ trấu có màu sắc khác nhau, tính trạng vàng rơm là trội
hơn so với tính trạng màu vàng [73].
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Tn

Kc

Kb

Mt

Bt2

Bt1

Bl

Tt

N87

nh 3.1. Hình thái của các giống lúa nghiên cứu

Phần lớn các giống đều có râu ở đầu hạt, tỉ lệ giống có râu ở đầu hạt là
5/9 chiếm 56% trong đ c 2 giống c dâu dài và c đều ở các hạt đ là giống
Bt1 và Tt. Về màu râu có 3/5 giống Mt, Tn, Bt1 c dâu màu nâu (ngăm đen hung hung) (điểm 3), giống Tt c râu màu vàng rơm (điểm 1), giống Bt2 có
râu màu tím (điểm 5).
Giống có lông trên vỏ 4 giống; Giống Bl, Kc, Tt, N87. Giống vỏ nhẵn 5
giống: Bt1, Bt2, Mt, Kb, Tn. Vỏ trấu nhẵn không có lông bao phủ phù hợp
với thị hiếu ngƣời tiêu dùng hơn so với giống có lông bao phủ.
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Khối lƣợng 1000 hạt là tính trạng dùng để phân loại hạt, giống lúa có
khối lƣợng 1000 hạt nhỏ hơn 18,0g thuộc loại giống có hạt rất nhỏ, từ 18,1 22,9g thuộc loại giống có hạt nhỏ, từ 23,0 - 26,9g là giống có hạt trung bình,
từ 27,0 - 34,9g là giống có hạt to và lớn hơn 34,9g là loại hạt rất to[39].Kết
quả ở Bảng 3.2 cho thấy khối lƣợng của 1000 hạt của 9 giống lúa giao động
từ 26,03g đến 33,49g, không có giống lúa nào có khối lƣợng 1000 hạt nhỏ,
mà chủ yếu là các giống có hạt trung bình và hạt to. Giống lúa có khối lƣợng
1000 hạt cao nhất là giống

t2 (lúa nƣơng) c khối lƣợng 33,49 gam, thấp

nhất là giống Kc là 23,42g. Khối lƣợng 1000 hạt cao nghĩa là hạt mẩy, chắc,
khi gieo cấy mầm khỏe, sức sống cao, kết quả này phù hợp với nghiên cứu
của nhiều tác giả [8], [41]. Khối lƣợng của hạt lúa không chỉ là tính trạng phụ
thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào môi trƣờng, mùa vụ, đồng thời là
chỉ tiêu quan trọng cấu thành năng suất. Tuy nhiên khối lƣợng 1000 hạt thóc
có thể thay đổi do tác động xấu khi môi trƣờng thay đổi ở những giai đoạn
nhất định, song sự thay đổi là không đáng kể.
Kết quả phân tích đặc điểm hình thái, kích thƣớc và khối lƣợng hạt của
9 giống lúa nghiên cứu theo thang tiêu chuẩn IRRI cho thấy tính đa dạng của
các giống lúa thể hiện qua màu sắc, kích thƣớc, khối lƣợng 1000 hạt... đây là
cơ sở sàng lọc các đặc tính của các giống lúa tốt đáp ứng nhu cầu thị hiếu của
ngƣời tiêu dùng.
3.2. Đánh giá chất lƣợng hạt
3.2.1. Đánh giá chất lƣợng hạt trên phƣơng diện cảm quan
Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hạt trên phƣơng diện cảm quan
đƣợc nghiên cứa theo phƣơng pháp cho điểm của IRRI [59]. Kết quả đƣợc
trình bày ở Bảng 3.3.
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Bảng 3.3.

ột số chỉ tiêu chất lượng hạt của các giống lúa

Kí hiệu
mẫu

Dạng nội
nhũ

Độ bạc bụng
nội nhũ

Chiều dài
gạo xay

Màu vỏ
cám

Độ thơm

Kb

2

5

2

1

0

Mt

2

1

7

5

0

Tn

2

0

2

2

2

Pl

3

0

5

2

1

Kc

3

0

5

1

2

Tt

2

0

7

4

2

Bt1t

3

1

2

2

1

Bt2m

2

1

5

3

2

N87

2

0

7

2

1

Nội nhũ của hạt gạo chứa các chất dinh dƣỡng c giá trị nhƣ gluxit, tinh
bột, protein, lipid,... Dẫn liệu bảng 3.3 cho thấy nội nhũ của 9 giống đều dẻo,
khi nhuộm nội nhũbằng dung dịch I-KI 1%đều bắt màu xanh đậm ở các
giốngTn, Pl, Kc,Tt, t2, N87(điểm2)và bắt màu xanh nhạt (điểm 3) các giống
Pl, Kc, Bt1.
Độ bạc bụng là hiện tƣợng gạo đục ở một phần hạt gạo đƣợc quy định
bởi giống và ngoại cảnh. Bạc bụng ở gạo làm giảm giá trị xuất khẩu và làm
giảm tỷ lệ xay chà (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008). Bạc bụng ảnh hƣởng rất lớn đến
giá trị phẩm chất của gạo, (ảnh hƣởng đến hàm lƣợng amylose), bạc bụng cấp
1 c hàm lƣợng amylose cao nhất, kế đến là cấp 5, giữa gạo bạc bụng cấp 9 và
gạo không bạc bụng c hàm lƣợng amylose không khác nhau (Nguyễn Thanh
Tâm và Nguyễn Diệu Ánh, 2012). Qua dẫn liệu bảng 3.3 ta thấy trong 9 giống
c giống Mt, t1, t2 c độ bạc bụng dƣới 10% (điểm 1), giống Kb c độ bạc
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bụng 11 -20% (điểm 2) còn Tn, Pl, Kc, Tt, N87 là các giống không c độ bạc
bụng (điểm 0) đây là đặc điểm tốt của các giống.
Hình dạng hạt gạo xay giống hình dạng hạt thóc vì hình dạng hạt gạo
do vỏ trấu khống chế nghiêm ngặt và vỏ trấu phủ kín sát với vỏ cám. Màu vỏ
cám gần giống màu vỏ trấu.
Tỷ lệ xay xát còn bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố ngoại cảnh nhƣ công tác
thu hoạch và các phƣơng tiện xay chà. Thu hoạch từ 25-30 ngày sau khi trổ là
tốt nhất cho tỷ lệgạo nguyên cao nhất (Bùi Chí Bửu, 1997). Theo nghiên cứu
của Yadaw và sing (1989) cho thấy tỷ lệ gạo nguyên tăng so với giảm tỷ lệ
dài/rộng của hạt, nghĩa là hạt gạo càng dài thì tỷ lệ gạo nguyên càng thấp. Qua
Bảng 3.3 ta thấy có 3/9 giống có hạt gạo dài chiếm 33,3 % đ là giống Kb,
Tn, t1 c chiều dàihạt gạo xay từ 6,6 - 7,5 mm (điểm 2), 3 giống Pl, Kc, Bt2
có chiều dài gạo xay từ 5,5 - 6,6 mm (điểm 5) còn lại các giống Mt, Tt, N87
có chiều dài gạo xay dƣới 5,5mm (điểm 7). Đa phần các giống gạo đều c
hình tròn bầu đây chính là hình dạng phù hợp với thị hiếu tiêu dùng chiếm
66,7%. Với hình dạng này rất c lợi trong khâu xay xát, đánh b ng hạt gạo sẽ
ít bị gãy, vụn.
Độ thơm của các giống từ không thơm đến rất thơm; giống Kb, Mt
không thơm (điểm 0) giống

t1, Pl, N87 c độ thơm ít (điểm 1), các giống

Tn, Kc, Tt, Bt2 rất thơm (điểm 2). Juliano và Duff (1991) đã kết luận rằng
chất lƣợng hạt đ ng vai trò quan trọng thứ hai sau sản lƣợng và là mục tiêu
của chọn giống và nâng cao sản xuất lúa. Ngoài tiêu chí chất lƣợng, thì mùi
thơm cũng là một trong những tiêu chí thu hút ngƣời tiêu dùng góp phần nâng
cao giá trị của các giống lúa. Đặc điểm này rất quý đối với nguồn gen của tập
đoàn lúa gạo nƣớc ta.
Nhƣ vậy, kết quả phân tích những chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hạt trên
phƣơng diện cảm quan về đặc điểm hình thái, kích thƣớc và khối lƣợng hạt
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của 9 giống lúa theo tiêu chuẩn của IRRI đã cho thấy tính đa dạng của các
giống lúa thể hiện ở màu sắc vỏ trấu, râu đầu hạt, khối lƣợng 1000 hạt… Đây
là cơ sở cho việc sàng lọc các giống lúa c đặc tính tốt, đáp ứng đƣợc nhu
cầu, thị hiếu của ngƣời tiêu dùng và xuất khẩu. Trong đ xét trên phƣơng diện
cảm quan các giống Tn, Kc, Bt2, N87 có chất lƣợng tốt.
3.2.2. Đánh giá chất lƣợng hạt trên phƣơng diện hóa sinh
Hàm lƣợng protein, lipid, amylose là các thành phần quan trọng để
đánh giá chất lƣợng hạt của các giống lúa.Để đánh giá đƣợc chất lƣợng hạt
của các giống lúa chúng tôi tiến hành phân tích hàm lƣợng protein, lipid,
amylose trong 9 giống lúa nghiên cứu kết quả thể hiện trong Bảng 3.4.
Trị số trung bình về protein, lipid, hàm lƣợng amylose của các mẫu
nghiên cứu đều đƣợc kiểm định giả thiết về sự sai khác c ý nghĩa trong thống
kê với mức ý nghĩa α bằng 0,01 (nghĩa là độ tin tƣởng của kết luận đạt 99%).
Protein là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lƣợng của hạt
lúa, hàm lƣợng protein trong gạo tỉ lệ thuận với chất lƣợng của gạo. So với
các loại ngũ cốc khác hàm lƣợng protein trong lúa thấp hơn các loại ngũ cốc
khác nhƣng lại là các protein dễ tiêu hóa và hấp thu đối với cơ thể ngƣời và
động vật, bởi nó chứa một lƣợng lyzin cao từ 3,4 - 4% trong khi đ hàm
lƣợng này ở các loại ngũ cốc khác thấp hơn nhiều,gạo c

hàm lƣợng

protein càng cao có giá trị dinh dƣỡng caovà ngày càng đƣợc ngƣời tiêu
dùng quan tâm.
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Bảng 3.4.

àm lượng protein,lipid vàamylose của các giống lúa nghiên cứu
(% khối lượng khô)

Kí hiệu mẫu

Protein (%)

Kb

8,08 ± 0,10

2,85 ± 0,03

18,53 ± 0,21

Mt

7,82 ± 0,12

3,72 ± 0,07

21,45 ± 0,14

Tn

8,13 ± 0,16

4,12 ± 0,04

3,67 ± 0,01

Pl

8,94 ± 0,12

3,67 ± 0,06

4,93 ± 0,04

Kc

9,26 ± 0,05

4,02 ± 0,08

4,15 ± 0,19

Tt

10,2 ± 0,07

3,51 ± 0,03

4,5 ± 0,0,6

Bt1

7,98 ± 0,09

1,96 ± 0,02

24,23 ± 0,14

Bt2

11,25 ± 0,09

3,95 ± 0,03

2.82 ± 0,01

N87

9,14 ± 0,08

3,15 ± 0,04

3,72 ± 0,02

Lipid (%)

Amylose (%)

Qua Bảng 3.4 cho thấy hàm lƣợng protein của các giống lúa đều khá
cao, dao động từ 7,82% đến 11,25 %. Trong đ giống t2 cao nhất (11,25%)
tiếp đến là giống Tt, Kc, N87,Pl, Tn, Kb và thấp nhất là giống Mt (7,82%) và
giống

t1(7,98%). Hàm lƣợng protein không chỉ là chỉ tiêu quan trọng để

đánh giá chất lƣợng hạt mà còn là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng
chống chịu của cây [3],[4]. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Lộc
(1992), Trần Phƣơng liên (1999) khi phân tích các đối tƣợng lúa, thuốc lá
cũng cho kết quả tƣơng tự [27], [29]. Vì vậy trong công tác tuyển chọn giống,
ngoài chỉ tiêu về năng suất, khả năng chống chịu còn phải chú ý đến chất
lƣợng gạo trong đ hàm lƣợng protein rất quan trọng.
Hàm lƣợng lipid chiếm rất thấp trong hạt lúa nhƣng đây cũng là một
chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lƣợng hạt. Thành phần lipid của hạt lúa
có hai loại axít béo chủ yếu là axít oleic và axít linoleic sau đ là axít
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palmitic. Lipid trong hạt không chỉ liên quan đến vấn đề dinh dƣỡng mà còn
liên quan đến vấn đề bảo quản hạt [77]. Qua Bảng 3.4cho thấy hàm lƣợng
lipid ở 9 giống lúa giao động từ 1,96% đến 4,12%, nhƣ vậy hàm lƣợng lipid
của các giống lúa không cao, kết quả này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu
khác [14], [33]. Trong đ giống Tn c hàm lƣợng lipid cao nhất (4,12%) và
thấp nhất là giống t1(1,96%). Ngoài ra thành phần lipid trong hạt còn đ ng
vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lƣợng cho sự nảy mầm của hạt,
tham gia vào cấu trúc màng tế bào. Thành phần lipid trong màng tế bào có
liên quan đến tính chịu lạnh của cây, thành phần axit béo không no càng cao
thì khả năng chịu lạnh càng tốt [3].
Amyloselà phần tinh bột không phân nhánh có trong gạo. Hàm lƣợng
amyloselà một chỉ tiêu quan trọng bậc nhất ảnh hƣởng đến chất lƣợng nấu ăn,
bởi vì nó là yếu tố quyết định cơm dẻo, cơm mềm, hay cơm cứng. Theo tiêu
chuẩn đánh giá phẩm chất hạt (IRRI, 1996) cho thấy, nhóm lúa tẻ Kb, Mt, Bt1
c hàm lƣợng amylosetrong hạt gạo (% chất khô) biến động trong khoảng từ
18,53 – 24,23%, trong đ giống giống
(24,23%), giống

t1 c hàm lƣợng amylose cao nhất

b c hàm lƣợng amylose thấp nhất (18,53%). Nhóm lúa

nếp Tn, Kc, Tt, t2, N87 c hàm lƣợng amylose biến động từ 2,82 đến 4,93.
Trong đ giống

t2 c hàm lƣợng amylose thấp nhất (2,82%), giống Bl có

hàm lƣợng amylose cao nhất (4,93%). Các giống lúa c hàm lƣợng amylose
trong khoảng giao động từ (18,53 - 24,23%, đối với lúa tẻ), từ (2,82 - 4,93%,
đối với lúa nếp) nên đều cho cơm ngon, mềm và dẻo, đáp ứng nhu cầu thị
hiếu của ngƣời tiêu dùng hiện nay và c ý nghĩa trong công tác chọn giống.
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nh 3.2. Biểu đồ so sánh hàm lượng protein, lipid và amylose
của 9 giống lúa nghiên cứu

Từ kết quả phân tích chất lƣợng hạt trên phƣơng diện cảm quan và h a
sinh của 9 giống lúa ta c thể rút ra một số nhận xét sau: Các đặc điểm về
chiều dài, hình dạng hạt th c, độ bạc bụng, dạng nội nhũ, độ thơm của các
giống lúa ít có sự sai khác và đều phù hợp đáp ứng đƣợc nhu cầu thị hiếu của
ngƣời tiêu dùng. Kết hợp đánh giá hàm lƣợng protein, lipid và amylose của 9
giống lúa ta thấy giống có chất lƣợng tốt là giống Bt2 và giống Tt, giống có
chất lƣợng thấp nhất là giống Bt1.
3.3. Kết quả phân tích sự đa dạng di truyền của các giống lúa nghiên cứu
ở mức độ phân tử
Sự đa dạng của cây lúa không chỉ biểu hiện ở tính trạng hình thái, đặc
điểm phả hệ mà còn biểu hiện ở cấu trúc ở các dữ liệu ADN trong cấu trúc
gen của chúng (Fuentes và đtg, 2005) [61]. Trong những năm gần đây c
nhiều nghiên đã cho thấy RAPD, SSR là phƣơng pháp hiệu quả trong việc
phân tích đa dạng di truyền, phân tích quần thể, nguồn gốc loài... Vì vậy căn
cứ vào kết quả cảm quan và h a sinh chúng tôi đã tiếp tục tiến hành phân tích
38

đặc điểm hệ gen nhằm xác định quan hệ di truyền ở mức độ phân tử ADN
bằng kĩ thuật RAPD, SSR của 9 giống lúa nghiên cứu.
3.3.1. Phân tích sự đa hình ADN bằng kĩ thuật RADP
Lá mạ của các giống lúa đƣợc sử dụng để tách chiết ADN phục vụ cho
việc phân tích tính đa hìnhADN bằng kĩ thuật RAPD. Sau khi tách ADN
chúng tôi điện di kiểm tra trên gel agarose 0,8% và chụp ảnh để phân tích sự
đa hình ADN của các giống nghiên cứu, kết quả cho thấy ở tất cả các mẫu đều
cho một băng sáng rõ nét ở gần giếng truyền mẫu. Điều này cho thấy ADN
của các mẫu thu đƣợc đều tinh sạch và ít bị đứt gãy. Khi OD ở bƣớc sóng
260nm - 280nm thì phổ hấp thụ chỉ có một đỉnh duy nhất ở bƣớc sóng 260nm.
Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 5 mồi ngẫu nhiên có chiều dài
10 nucleotide để phân tích mối quan hệ di truyền của 9 giống lúa, 5 mồi có kí
hiệu là: M3, M4, M7, M13, M14. Các mồi n i trên đã đƣợc tác giả Lò Mai
Thu và cs (2008) sử dụng trong nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền của
một số giống lúa cạn có khả năng chịu hạn khác nhau [49].
Sau khi hoàn thành phản ứng PCR sản phẩm đƣợc điện di trên gel
agarose 0,8% để phân tích đa hình ADN của các mẫu nghiên cứu. Các băng
ADN thu đƣợc đƣợc phân tích dựa trên sự có mặt hay vắng mặt của chúng ở
các mẫu nghiên cứu. Nếu có thì ký hiệu là 1, còn không có thì ký hiệu là 0.
Dựa vào mức độ đa hình của các băng này chúng ta c thể đánh giá mức độ
khác nhau và giống nhau giữa các mẫu nghiên cứu.
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nh 3.3.Hình ảnh điện di với mồi M3
(M: DNA marker 1kb, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87,(-) đối chứng âm )

Kết quả thể hiện trên hìnhcho thấy xuất hiện số băng vạch phân bố
trong khoảng 0,3 kb đến 1,6 kb. Tuy nhiên trong 33 băng xuất hiện c 27
băng cho kết quả đa hình,6 băng đơn hình phân bố trong khoảng 0,3kb đến
0,5kb ở các giống (5-Kc, 6-Tt, 7-Bt1, 9-N87).

nh 3.4.Hình ảnh điện di với mồi M4
(M: DNA marker 1kb, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87,(-) đối chứng âm )

Phân tích kết quả điện di RAPD với mồi M4 cho thấy xuất hiện 74
băng, phân bố trong khoảng 0,3 kb đến1,6 kb, trong đ xuất hiện c 70 băng
cho kết quả đa hình ở cả 9 giống lúa phân bố trong khoảng 0,5kb - 2,7kb, 4
băng đơn hình phân bố trong khoảng 0,3kb ở các giống (4-Pl, 5-Kc, 6-Tt, 940

N87).Trong 9 giống lúa nghiên cứu với mồi M4 có 5 giống 1, 2, 3, 4, 8 xuất
hiện 8 phân đoạn ADN, giống số 7 xuất hiện 7 phân đoạn ADN, giống số 5, 6,
9 xuất hiện 9 phân đoạn ADN. Kết quả cho thấy mồi M4 cho kết quả đa hình
cao nhất.

nh 3.5.Hình ảnh điện di với mồi M7
(M: DNA marker 1kb, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87,(-) đối chứng âm )

Phân tích kết quả điện di RAPD với mồi M7 của 9 giống lúa nghiên
cứu xuất hiện 80 băng ADN đƣợc phân bố ngẫu nhiên. Kết quả phân tích cho
số băng vạch phân bố trong khoảng 0,3kb đến 2,5kb. Phân đoạn ADN trong
khoảng 0,75-1kb, 1,6-2,5kb xuất hiện băng đa hình ở 9 giống lúa, trong
khoảng 0,3-0,45kb xuất hiện 14 băng đơn hình ở 7 giống lúa. Trong đ thấy
xuất hiện 1 alen hiếm giống số 6 -Tt trong khoảng 0,4 kb (alen chỉ xuất
hiệnduy nhất ở một mẫu giống có tần số0,0125. Theo Zahida và cs (2009)
[84], tần số xuất hiện của alen nào đ dƣới 0,05 thì đƣợc coi là alen hiếm.Nhƣ
vậy, băng ADN đặc biệt nói trên là một alen hiếm.
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nh 3.6.Hình ảnh điện di với mồi M13
(M: DNA marker 1kb, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87,(-) đối chứng âm )

Kết quả thể hiện trên hình cho thấy tuy chỉ xuất hiện số băng vạch ít,
phân bố trong khoảng 0,75kb đến 1,3 kb xuất hiện 26 băng trong đ c 19
băng đa hình, 7 băng đơn hình xuất hiện ở giống (2-Mt, 5-Kc, 6-Tt, 8Bt2)nằm trong khoảng 0,8kb đến 1,2kb. Đồng thời xuất hiện 1 băng DNA duy
nhất với kích thƣớc khoảng 0,8kb ở giếng số 6 (tần số xuất hiện là 1/26 =
0,038) là một alen hiếm.

nh 3.7.Hình ảnh điện di với mồi M14
(M: DNA marker 1kb, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87,(-) đối chứng âm )

Kết quả thể hiện trên hình cho thấy số băng vạch phân bố trong khoảng
0,5kp đến 2kb, xuất hiện 32 băng trong đ 27 băng đa hình nằm trong khoảng
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0,5kb, 0,9kb, 1,9kb. Số băng đơn hình xuất hiện ở 5 giống (1-Kb, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 9-N87) nằm trong khoảng1,4kb.
Với 9 giống lúa nghiên cứu và sử dụng 5 trình tự mồi ngẫu nhiên, kết
quả nhận thấy cả 5 mồi đều biểu hiện tính đa hình, tuy nhiên tính đa hình ở
các mồi là khác nhau, đƣợc thể hiện Bảng 3.5.
Bảng 3.5. Phân tích đa h nh các phân đoạn ADN của các giống lúa nghiên cứu
với 5 mồi ngẫu nhiên trong phản ứng RADP
TT

Mồi

Tổng sốphân
đoạn ADN

Số phân đoạn
đa hình

Số phân đoạn
đơn hình

Tỉ lệ % phân
đoạn đa hình

1

M3

33

27

6

81,81

2

M4

74

70

4

94,45

3

M7

80

66

14

89,33

4

M13

26

19

7

73,07

5

M14

32

27

5

84,37

245

209

36

85,30

Tổng

Bảng 3.5 cho thấy, trong 5 mồi RADP sử dụng phân tích tính đa hình
của 9 giống lúa c 245 phân đoạn trong đ số phân đoạn đa hình là 209 chiếm
85,30%, phân đoạn đơn hình là 36 chiếm 14,69%.
Phân tích đa hình với 5 mồi cho thấy sự khác biệt về số lƣợng và tỷ lệ
phân đoạn DNA khuếch đại đƣợc giữa 9 giống lúa nghiên cứu.Mồi M7 có
tổng số phân đoạn ADN nhiều nhất (80 phân đoạn), mồi M13 có số phân đoạn
ADN ít nhất (26 phân đoạn).Năm mồi sử dụng để phân tích tình đa hình của 9
giống lúa trong nghiên cứu bằng chỉ thị RAPD đều cho tính đa hình cao, trong
đ tỉ lệ đa hình cao nhất mồi M4 chiếm 94,45%, mồi M13 có tỉ lệ đa hình
thấp nhất (73,37%). Kết quả trên cũng phù hợp với nghiên cứu của tác giả Lò
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Mai Thu và cs (2008), khi sử dụng mồi M3, M4, M7, M13, M14 đã nhân bản
đƣợc 182 phân đoạn ADN của 7 giống lúa nghiên cứu. Năm mồi sử dụng
trong nghiên cứu đều thể hiện tính đa hình; sự đa hình cao đƣợc thể hiện ở các
mồi M4, M7, M13 [49].
Kết quả thu đƣợc sau khi thực hiện PCR-RAPD đƣợc xử lý bằng phần
mềm NTSYSpc version 2.1. Hệ số tƣơng đồng di truyền phản ánh quan hệ di
truyền của các cặp giống lúa với nhau, hai giống lúa càng gần nhau về mặt di
truyền thì hệ số tƣơng đồng di truyền giữa chúng càng lớn và ngƣợc lại hai
giống có hệ số tƣơng đồng di truyền thấp thì mối quan hệ di truyền của chúng
là xa nhau (Bảng 3.6).
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Bảng 3.6. Hệ số tương đồng di truyền giữa 9 giống lúa nghiên cứu bằng chỉ thị RADP
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Rows\Cols

Kb

Mt

Tn

Pl

Kc

Kb

1,000000

Mt

0,984285

1,000000

Tn

0,914477

0,989065

1,000000

Pl

1,000000

0,988429

0,914477

1,000000

Kc

0,909883

0,979232

0,911913

0,909883

1,000000

Tt

0,901815

0,927073

0,989945

0,901815

0,974497

1,000000

Bt2

0,989486

0,984251

0,926537

0,989486

0,988605

0,949764

1,000000

Bt1

0,917451

0,961183

0,978038

0,917451

0,921889

0,988577

0,988532

1,000000

N87

0,988402

0,943043

0,986979

0,988402

0,977248

0,986429

0,911338

0,989073

45

Tt

Bt1

Bt2

N87

1,000000

Bảng 3.6 cho thấy,khi sử dụng phân tích quan hệ di truyền bằng các
mồi RAPD hệ số tƣơng đồng di truyền nằm trong khoảng 0,902 đến 1,000.
Các giống Tt và (Kb, Pl)hệ số di truyền thấp nhất(0,902) thể hiện mối quan hệ
di truyền xa nhất trong số 9 giống nghiên cứu. Giống Kb và Pl hệ số di truyền
cao nhất (1,000) thể hiện mối quan hệ di truyền gần gũi.
Sau khi phân tíchhệ số tƣơng đồng di truyền (Bảng 3.6) chúng tôi xây
dựng cây phát sinh chủng loại đƣợc thể hiện trên hình Hình 3.8.

nh 3.8.Sơ đồ hình cây mô tả mối quan hệ di truyền của 9 giống lúa
(xây dựng bằng chỉ thị RAPD)

Kết quả phân tích mối quan hệ di truyền của 9 giống lúa qua Hình 3.8
cho thấy 9 giống lúa đƣợc chia làm 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm 6
giống, nhóm thứ 2 gồm 3 giống với hệ số sai khác là 92% (1,0-0,08 =0,92).
Nhóm thứ nhất gồm 6 giống chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 gồm 5 giống
Kb, Pl, Mt, Bt2 và Tn; nhánh 2 có sự phân bố của 1 giống là Bt1. Hệ số sai
khác giữa hai nhánh của nhóm này là khoảng 60% (1-0,402=0,598).
Nhóm thứ hai gồm 3 giống chia 2 nhánh; Nhánh 1 gồm 1 giốngKc;
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nhánh 2 gồm giốngTt, N87 với hệ số khác nhau là khoảng 30% (1-0,701
=0,299).
Từ các dữ liệu trên ta thấy tính đa hình ADN của 9 giống lúa ngiên cứu
với 5 cặp mồi (M3, M7, M13, M14) có khả năngphân tích tính chịu hạn để
chạy PCR-RAPD ta thấy các giống lúa sống trong điều kiện ít nƣớc đƣợc
phân bố vào 1 nhóm với hệ số sai khác 92%, các giống lúa trồng điều kiện
đầy đủ nƣớc đƣợc phân bố ở một nh m (Kc, N87, Tt). Nhƣ vậy khi sử dụng
các mồi trong nghiên cứu này ta thấy rõ sự phân nhóm dựa trên kết quả phân
tích ADN và khả năng phản ứng của cây lúa trong điều kiện ít nƣớc.
3.3.2. Phân tích sự đa hình ADN bằng kĩ thuật SSR
Chỉ thị SSR là một chỉ thị đồng trội biểu hiện tính đa hình cao, đƣợc sử
dụng rộng rãi và sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu cấu trúc di truyền, nghiên
cứu quá trình tiến h a, làm rõ độ thuần của vật liệu tạo giống... Hiện nay chỉ
thị SSR đƣợc phát triển mạnh và có nhiều ƣu thế trong nghiên cứu.
Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 04 cặp mồi SSR (Bảng 2.4) để
phân tích với 09 giống lúa. Các mồi sử dụng trong phân tích đều gắn liền với
chỉ thị liên quan đến khả năng chịu hạn của lúa: Mồi RM219 là chỉ thị liên
quan đến tỷ lệ sinh trƣởng của rễ trong điều kiện hạn; Mồi RM 296 là chỉ thị
liên quan đến thể tích rễ ở độ sâu trong điều kiện hạn; Mồi RM 307 là chỉ thị
liên quan đến độ sâu của rễ tối đa trong điều kiện tƣới đủ nƣớc; Mồi RM 471
là chỉ thị liên quan đến sinh trƣởng của rễ ở độ sâu gây hạn [58]. Kết quả cả 9
giống lúa đều thu đƣợc các chỉ thị SSR khác biệt nhau.
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nh 3.9.Ảnh điện di sản phẩm PCR mồi RM219
(M: DNA marker 50bp, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87, (-) - đối chứng âm)

Kết quả điện di sản phẩm PCR của 9 mẫu lúa nghiên cứu với cặp mồi
RM219 (Hình 3.9) cho thấy: xuất hiện 2 loại alen khác nhau với kích thƣớc
trong khoảng 180bp- 240bp. Trong đ , giống số 2,3,7,8 xuất hiện 2 alen (ở
trạng thái dị hợp).Các giống số1, 4, 5, 9 xuất hiện 1 alen c kích thƣớc
khoảng 180bp (ở trạng thái đồng hợp). Đặc biệt, với cặp mồi RM219 đã
khuếch đại đƣợc hai băng DNA riêng lẻ ở vị trí khoảng 208 bp (giống Bt1) và
230 bp (giống Bt2). Mặc dù 2 alen này xuất hiện một lần trên bản điện di với
9 giống nghiên cứu nhƣng c tần số xuất hiện là 0,07 (1/13 tổng số alen). Do
tần số xuất hiện lớn hơn 0,05 nên2 alen đặc biệt n i trên không đƣợc coi là
alen hiếm.

nh 3.10.Ảnh điện di sản phẩm PCR mồi RM296
(M: DNA marker 50bp, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87, (-) - đối chứng âm)

Kết quả điện di sản phẩm PCR với cặp mồi mồi RM296 của 9 giống
lúa (Hình 3.10) cho thấy xuất hiện 2 loại alen khác nhau với kích thƣớc trong
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khoảng 220bp - 260bp. Trong đ , mẫu số 1, 3, 4, 6, 8 xuất hiện 2 alen (ở trạng
thái dị hợp).Các giống còn lại 2, 5, 7, 9 xuất hiện 1 alen duynhất (ở trạng thái
đồng hợp). Nhƣ vậy, khi sử dụng cặp mồi RM296 có thể nhậndạng đƣợc các
giống Mt, Kc, Bt1, N87 trong 9 giống lúa nghiên cứu,

nh 3.11.Ảnh điện di sản phẩm PCR mồi RM307
(M: DNA marker 50bp, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc,
6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87, (-) - đối chứng âm)

Kết quả điện di sản phẩm PCR với cặp mồi RM307 của 9 giống lúa
(Hình 3.11) cho thấy: xuất hiện 2băng với kích thƣớc trong khoảng 170 175bp. Trong đ , mẫu số 5, 6, 9 xuất hiện 2 alen (ở trạng thái dị hợp), các
giống số 1, 2, 3, 4, 7, 8 xuất hiện 1 alen duy nhất (ở trạng thái đồng hợp). Nhƣ
vậy, khi sử dụng cặp mồi RM296 có thể nhận dạng đƣợc các giống số 5, 6, 9
trong 9 giống lúa nghiên cứu.
Kết quả điện di sản phẩm PCR với cặp mồi mồi RM471 của 9 giống
lúa (Hình 3.12) cho thấy: xuất hiện 4 loại băng DNA khác nhau với kích
thƣớc trong khoảng 110bp - 160bp. Trong đ , mẫu số 1, 2, 4, 5, 7, 8, xuất
hiện 2 alen (ở trạng thái dị hợp), giống số 3, 6, 9 xuất hiện 1 alen duy nhất (ở
trạng thái đồng hợp). Nhƣ vậy, khi sử dụng cặp mồi RM296 có thể nhận dạng
đƣợc chính xác giống số 3 (Tn), 6 (Tt), 9 (N87) trong 9 giống lúa nghiên cứu.
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nh 3.12.Ảnh điện di sản phẩm PCR mồi RM471
(M-marker, 1-Kb, 2-Mt, 3-Tn, 4-Pl, 5-Kc, 6-Tt, 7-Bt1, 8-Bt2, 9-N87)

Từ kết quả phân tích SSR bằng 4 mồi nêu trên, chúng tôi tính toán hệ
số tƣơng đồng di truyền của 9 giống lúa bằng phần mềm NTSYSpc 2.1. Kết
quả thể hiện ở Bảng 3.7.
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Bảng 3.7.Hệ số tương đồng di truyền giữa 9 giống lúa nghiên cứubằng chỉ thị SSR
Kb

Mt

Tn

Pl

Kc

Tt

Bt1

Bt2

Kb

1,000000

Mt

0,986061

1,000000

Tn

0,915681

0,960387

1,000000

Pl

1,000000

0,986061

0,915681

1,000000

Kc

0,989424

0,989878

0,988148

0,989425

1,000000

Tt

0,907799

0,972693

0,983018

0,907799

0,919957

1,000000

Bt1

0,982799

1,000000

0,987378

0,982799

0,987020

0,975898

1,000000

Bt2

0,937924

0,986709

0,973678

0,937924

0,979894

0,980244

0,958130

1,000000

N87

0,989425

0,989878

0,988148

0,989425

0,971421

0,919957

0,987020

0,907799

N87
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1,000000

Bảng 3.7 cho thấy, hệ số tƣơng đồng di truyền của các giống lúa dao
động từ 0,908 đến 1,000. Ba giống có hệ số tƣơng đồng di truyền thấp nhất
(0,908) thể hiện khoảng cách di truyền xa nhất giữa giống Tt với giống Kb và
Pl. Hai giống Kb và Pl có hệ số tƣơng đồng di truyền là 1,000; giống Mt và
t1 cũng c hệ số tƣơng đồng di truyền giữa chúng là 1,000 thể hiện mối
quan hệ di truyền gần gũi giữa hai cặp giống lúa phân tích bằng chỉ thị SSR
nói trên.

nh 3.13.Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền giữa các giống lúa nghiên cứu

(xây dựng bằng chỉ thị SSR)

Kết quả phân tích mối quan hệ di truyền của 9 giống lúa qua Hình 3.13
cho thấy 9 giống lúa đƣợc chia làm 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm 6
giống, nhóm thứ 2 gồm 3 giống với hệ số sai khác khoảng 71% (1,00-0,29 =
0,71).
Nhóm thứ nhất gồm 6 giống chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 gồm 5 giống
Kb, Pl, Bt2, Mt và Bt1; nhánh 2 có sự phân bố của 1 giống là Tn. Hệ số sai
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khác giữa hai nhánh của nhóm này là khoảng 13,4% (1-0,866=0,134).
Nhóm thứ hai gồm 3 giống chia 2 nhánh; Nhánh 1 gồm 2 giống là Kc
và N87; nhánh 2 gồm giống Tt với hệ số sai khác là khoảng 38% (10,62=0,38).
Những kết quả phân tích mối quan hệ di truyền giữa các giống lúa
thông quakhoảng cách di truyền và sơ đồ hình cây phân nhóm di truyền đã
cho thấy sự đadạng khá lớn về mặt di truyền giữa 9 giống lúa địa phƣơng
nghiên cứu. Kết hợp kết quả phân nhóm di truyền bằng chỉ thị phân tử SSR
với các mồi c liên quan đến đặc tính chịu hạn của các giống lúa, chúng tôi đã
phân loại ra đƣợc các giống lúa đại diện cho các nhóm di truyền có khả năng
phản ứng trong môi trƣờng đầy đủ nƣớc (gồm 3 giống Kc, Tt, N87) và nhóm
phản ứng trong môi trƣờng ít nƣớc (gồm 6 giống Kb, Tn, Pl, Bt2, Mt,
t1).Đặc biệt, với mồi RM219 có thể nhận dạng đƣợc 2 giống lúa phản ứng
trong môi trƣờng ít nƣớc là

t1 và t2 qua hai alen đặc trƣng tƣơng đƣơng

với băng DNA kích thƣớc lần lƣợt là 208 và 230 bp. Kết quả nghiên cứu này
phù hợp với nghiên cứu của Vũ Thị Bích Huyền và cs (2013) [5] trên 75
giống lúa với 22 cặp mồi SSR về đánh giá đa dạng di truyền một số giống lúa
bằng kỹ thuật SSR phục vụ cho chọn lọc cặp lai tạo giống chịu hạn.
Phân tích 4 cặp mồi SSR trên tập đoàn 9 giống lúa nghiên cứu thu đƣợc
tổng số 54 băng DNA của 4locus khác nhau. Kết quả phân tích SSR cho thấy,
4 cặp mồi đều thể hiện sự đa hình về các đoạn lặp lại trên mỗi
locus(Bảng.3.8)
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Bảng 3.8. Số alen thể hiện và hệ số PIC của 4 cặp mồi SSR
STT Tên Mồi

Số alen
thể hiện

Số băng
diện di

Kích thƣớc của
sản phẩm PCR(bp)

PIC

1

RM219

5

13

180 - 240

0,656

2

RM296

2

14

220 - 260

0,375

3

RM307

2

12

170 - 175

0,305

4

RM471

4

15

110 - 160

0,6379

13
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Tổng

1,9739
0,49

Trung bình

Hệ số PIC (Polymorphic InformationContent) phản ánh khả năng cho
đa hình của các cặp mồi SSR.Hệ số PIC của cặp mồi nào cao thì khả năng cho
đa hình càng cao trong phân tích đa dạng di truyền của các đối tƣợng nghiên
cứu và ngƣợc lại.Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mồi sử dụng đều có khả
năng cho đa hình.Hệ số PIC của 4 cặp mồi dao động từ 0,305 (RM307) đến
0,656(RM219). Hệ số PIC trung bình của 4 cặp mồi nghiên cứu là 0,49.
Kết quả này tƣơng tự với một số kết quả ghiên cứu của Việt Nam và
trên thế giới: Khuất Hữu Trung và cs (2010) [55] và Nguyễn Thị Phƣơng
Đoài và cs (2010) [13] khi đánh giá đa dạng di truyền của một số giống lúa
bản địa của Việt Nam đã chỉ ra hệ số PIC của các giống lúa nghiên cứu dao
động từ 0 đến 0,65 (đối với tập đoàn lúa Tám đặc sản) và từ 0 đến 0,808 (đối
với tập đoàn lúa Nƣơng); Kumaret al. (2006) [71] khi sử dụng 12 cặp mồi
SSR để đánh giá đa dạng di truyền các giống lúa của Ấn Độ, đã chỉ ra hệ số
PIC dao động từ 0 đến 0,830; Jayamani (2007) [66] đánh giá đa dạng di
truyền của 179 giống lúa ở 19 địa phƣơng bằng các chỉ thị SSR cũng đã chỉ
ra hệ số PIC dao động từ 0,179 đến 0,894.
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Kết quả phân tích 9 giống lúa dựa trên các chỉ thị SSR khi sử dụng 4
mồi trong nghiên cứu này có thể phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo về
tạo lập cơ sở dữ liệu cho nguồn gen cây lúa địa phƣơng Việt Nam.
Mối tƣơng quan giữa chỉ thị RAPD và SSR khi phân tích đa hình ở
9 giống lúa.
Bằng việc áp dụng chỉ thị RAPD và SSR chúng tôi đã đánh giá đƣợc sự
đa dạng di truyền của 9 giống lúa.Kết quả thể hiện sự phân nhánh lớn và nhánh
phụ của 9 giống lúa khi sử dụng 2 chỉ thị khác nhau.Sử dụng chỉ thị RAPD và
SSR đều phân loại 9 giống lúa nghiên cứu thành 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất
gồm 6 giống lúa phản ứng với điều kiện ít nƣớc (gồm Kb, Mt, Bt2, Tn và Bt1)
và nhóm thứ hai gồm 3 giống lúa phản ứng với điều kiện đầy đủ nƣớc (gồm
Kc, Tt và N87). Sử dụng chỉ thị RAPD và SSR đểu có thể chỉ ra sự khác biệt
giữa hai nhóm chính tuy nhiên, hệ số sai khác của RAPD (92%) cao hơn so với
SSR (71%).
Ngoài ra, khi sử dụng chỉ thị RAPD và SSR có thể thu nhận đƣợc
những băng DNA đặc thù để nhận diện tính trạng đặc biệt ở mỗi cá thể. Với
mồi M7 và M13 trong phân tích RAPD ghi nhận sự xuất hiện của 2 alen hiếm
đều thuộc giống Tt. Phân tích SSR với mồi RM219 ghi nhận sự xuất hiện của
alen đặc biệt thuộc giống Bt1 và Bt2.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
1. Đã phân loại đƣợc 9 giống lúa với 6 giống lúa nếp và 3 giống lúa tẻ
trong đ c 5 giống thuộc loài phụ Indica 4 giống thuộc loài phụ Japonica.
Khối lƣợng 1000 hạt th c giao động từ 26,03 đến 33,49g. Hầu hết các giống
đều có chất lƣợng gạo tốt hạt gạo trong, to c hƣơng thơm.
2. Hàm lƣợng protein của các giống lúa đều khá cao, dao động từ
7,82% đến 11,25%. Trong đ giống t2 cao nhất (11,25%) tiếp đến là giống
Tt, Kc, N87,Pl, Tn, Kb và thấp nhất là giống Mt (7,82%) và giống Bt1
(7,98%). Hàm lƣợng lipid ở 9 giống lúa dao động từ 1,96 % đến 4,12%, trong
đ giống Tn c hàm lƣợng lipid cao nhất (4,12%) và thấp nhất là giống t1
(1,96%). Các giống lúa c hàm lƣợng amylose trong khoảng giao động từ
(18,53% – 24,23%, đối với lúa tẻ), từ (2,82 - 4,93%, đối với lúa nếp) nên đều
cho cơm ngon, mềm và dẻo, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của ngƣời tiêu dùng
hiện nay và c ý nghĩa trong công tác chọn giống.
3. Sử dụng chỉ thị RADP đã nhân bản 245 phân đoạn trong đ số phân
đoạn đa hình là 209 chiếm 85,30%, phân đoạn đơn hình là 36 chiếm 14,69%.
Năm mồi dùng trong nghiên cứu, mồi M7 có tổng số phân đoạn ADN nhiều
nhất (80 phân đoạn), mồi M13 có số phân đoạn ADN ít nhất (26 phân đoạn).
Tỉ lệ đa hình cao nhất mồi M4 chiếm 94,45%, mồi M13 có tỉ lệ đa hình thấp
nhất (73,37%). Các giống lúa nghiên cứu đƣợc chia thành 2 nhóm chính với
hệ số sai khác 92%; Nhóm phản ứng với điều kiện ít nƣớc gồm 6 giống và
nhóm phản ứng với điều kiện đầy đủ nƣớc gồm 3 giống. Trong số 5 cặp mồi
RDPD nghiên cứu có 2 cặp mồi (M7 và M13) xác định đƣợc 2 alen hiếm
nhận dạng giống Tt với tần số xuất hiện là 0,0081.
4. Sử dụngchỉ thị SSR với 4 cặp mồi trên tập đoàn 9 giống lúa nghiên
cứu thu đƣợc tổng số 54 băng DNA của 4 locut khác nhau. Các giống lúa
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nghiên cứu đƣợc chia thành 2 nhóm chính với hệ số sai khác 71%; Nhóm
phản ứng với điều kiện ít nƣớc gồm 6 giống và nhóm phản ứng với điều kiện
đầy đủ nƣớc gồm 3 giống.Những đặc trƣng phân tích đƣợc từ chỉ thị SSR có
thể làm tƣ liệu phục vụ cho những nghiên cứu tổng hợp về tập đoàn giống lúa
phân bố ở khu vực miền núi phía Bắc.
2. Kiến nghị
1.Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá đa dạng di truyền của các giống lúa
địa phƣơng ở mức hình thái nông sinh học kết hợp với đánh giá bằng chỉ thị
RAPD, SSRnhằm xác định các marker liên kết với tính trạng chống chịu để
phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa địa phƣơng c chất lƣợng tốt.
2. Tiếp tục nghiên xác định các alen đặc trƣng, alen hiếm để nhận dạng
chính xác các nguồn gen ƣu tú phục vụ nghiên cứu lai tạo giống và định
hƣớng cho công tác thu thập bảo tồn đa dạng nguồn gen lúa chịu hạn ở mức
phân tử.
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