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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cây đảng sâm hay còn gọi là Sâm dây (Codonopsis javanica) là loại
cây dƣợc liệu có giá trị kinh tế. Đảng sâm là cây thuốc quý, có tác dụng bổ
ngũ tạng, nâng cao thể lực, tăng sức dẻo dai, tăng cƣờng khả năng miễn dịch
cho cơ thể, có tác dụng ích huyết, sinh tân dịch, chống mệt mỏi, giảm stress.
Đảng sâm là cây dây leo, thân thảo, sống nhiều năm. Toàn cây có nhựa
mủ trắng, nhất là bộ phận non và lá. Rễ đảng sâm là rễ củ, hình trụ dài, phân
nhánh, nạc. Bộ phận dùng làm thuốc duy nhất của đảng sâm là rễ. Rễ cây
đảng sâm chứa saponins, triterpenes và steroid. Các hoạt chất có trong đảng
Sâm giúp cho các hoạt động trao đổi chất của cơ thể tốt hơn. Đảng sâm là
nguồn gen quý và là cây thuốc quý, đƣợc sử dụng phổ biến trong y học dân
tộc.
Đảng sâm mọc ở ven rừng, nƣơng rẫy, trảng cỏ tranh ở độ cao khoảng
700m trở lên. Cây ƣa ẩm, sáng và có thể chịu bóng, ƣa mọc nơi đất tốt nhiều
mùn. Cây thƣờng leo lên các loại cây cỏ khác. Trƣớc đây, cây đảng sâm phân
bố nhiều ở Sơn La và một số địa phƣơng khác. Tuy nhiên, do bị khai thác
không có kế hoạch và diễn ra thƣờng xuyên, liên tục, cùng với nạn tàn phá
rừng làm nƣơng rẫy đã làm cho vùng phân bố tự nhiên của cây đảng sâm bị
thu hẹp nhanh chóng. Hiện nay cây đảng sâm đang ở mức độ đe dọa Bậc V
cần đƣợc bảo vệ.
Hiện nay, các mẫu thực vật vẫn thƣờng đƣợc nhận diện b ng các đặc
điểm hình thái, giải phẫu hoặc các đặc tính sinh lý, hóa sinh, di truyền nhờ
vào bảng hƣớng dẫn định danh có sẵn. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp,
mẫu vật chƣa phát triển đầy đủ các đặc tính hình thái, hoặc chúng bị hƣ hỏng
các bộ phận ngoài, hoặc mẫu vật chết đã khiến quá trình nhận diện trở nên
khó khăn thậm chí là không thể. Trong những trƣờng hợp này phƣơng pháp
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phân loại học phân tử dựa trên mã vạch DNA đã giúp giải quyết bài toán trên.
Mã vạch DNA (DNA barcoding) sử dụng một trình tự DNA ngắn n m trong
hệ gen của sinh vật nhƣ là một chu i ký tự duy nhất giúp phân biệt hai loài
sinh vật với nhau, nó tƣơng tự nhƣ máy quét trong siêu thị đọc hai mã vạch
của hai sản phẩm mà nhìn bên ngoài chúng rất giống nhau, nhƣng thực sự là
khác nhau. Hơn nữa, mã vạch DNA còn đóng góp thêm một ý nghĩa khác
ngoài ý nghĩa giúp định danh mẫu vật, nó còn giúp quá trình phân tích sự tiến
hóa sinh học của loài trong tự nhiên.
uất phát từ những cơ sở trên, tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc
điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây đảng sâm
(Codonopsis javanica (Blume). Hook.f.) ở Sơn La”.
2. Mục đích và nội dung nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Phân tích đƣợc đặc điểm hình thái, giải phẫu, hóa sinh và phân loại học
phân tử của cây đảng sâm nh m góp phần bảo tồn và khai thác nguồn gen cây
đảng sâm ở Sơn La.
2.2. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu các đặc điểm hình thái ngoài và giải phẫu của cơ quan sinh
dƣỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) của cây đảng sâm trên địa
bàn tỉnh Sơn La.
- Tách chiết và xác định hàm lƣợng các chất có hoạt tính dƣợc học
trong cây đảng sâm (Cụ thể xác định hàm lƣợng của saponin, chất béo và
đƣờng).
- Đánh giá khả năng sinh trƣởng và phát triển của cây đảng sâm trên địa
bàn tỉnh Sơn La.
- Phân lập và giải trình tự một số gen của cây đảng sâm ở Sơn La.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
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3.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài nghiên cứu các đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học
phân tử của cây đảng sâm ở Sơn La. Kết quả của đề tài góp phần tạo cơ sở
khoa học để cung cấp thêm dữ liệu giúp định danh mẫu vật, xác định đúng
cây đảng sâm Việt Nam đồng thời thấy đƣợc giá trị của cây thuốc đối với sức
khỏe của con ngƣời.
3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của đề tài có ý nghĩa trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc
điểm hình thái, giải phẫu, hóa sinh, phân loại học phân tử phục vụ cho công
tác bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lí cây đảng sâm tại Sơn La.
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CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
1.1. Giới thiệu về cây đảng sâm
Ở Việt Nam thƣờng gặp loài Codonopsis javanica (Blume). Loài này
phân bố ở độ cao 900 – 2200m, có ở hầu hết các tỉnh miền núi, tập trung
nhiều ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La,…; phía Nam có ở núi Ngọc
Linh, Đà lạt.
1.1.1. Phân loại
Ngành: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Lớp: Ngọc lan (Magnoliosida)
Bộ: Cúc (Asterales)
Họ: Hoa Chuông (Campanulaceae)
Giống: Codonopsis
Loài: Codonopsis javanica (Blume)
Tên Việt Nam: Đảng sâm Việt Nam, sâm leo, đùi gà, hồng đảng sâm,
đẳng sâm,... tùy địa phƣơng [5].
1.1.2. Đặc điểm hình thái
Đảng sâm là một loại cây thân thảo sống lâu năm, mọc bò hay leo
b ng thân cuốn, dài 2- 3m, phân nhiều nhánh, phía dƣới hơi có lông, phần
ngọn nhẵn. Toàn cây có nhựa mủ màu trắng.
Lá đơn, mọc đối, hình trứng hoặc hình tim. Phiến lá mỏng, mềm, dài
từ 3 -8cm, rộng từ 2 – 4cm, mép nguyên lƣợn sóng hoặc hơi khía cƣa, mặt
trên màu lục nhạt, mặt dƣới màu trắng xám, nhẵn hoặc có lông rải rác.
Rễ hình trụ dài, nạc, đƣờng kính từ 1 – 1,7cm, dài từ 10 – 35cm. Đầu
rễ phình to, trên có vết sẹo lồi của thân cũ, phía dƣới thƣờng phân nhánh và
có nhiều nếp vân ngang. Toàn rễ có nhiều nếp nhăn dọc, rễ dẻo, phần lõi có
màu trắng ngà, mặt ngoài màu vàng nhạt, khi khô màu xám.
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Đảng sâm là cây dây leo chủ yếu b ng thân quấn, có thể leo bám trên
nhiều loại giá thể khác nhau nhƣ cây g , tre nứa, cây bụi, cây thân thảo hoặc
bò lan trên mặt đất hay vách đá mà không cần leo bám vào giá thể khác.
Những dây đảng sâm bò trên mặt đất thì ở những đốt thân sẽ mọc ra rễ mới,
một số đốt sẽ hình thành nên củ con [13].
Hoa mọc đơn độc ở kẽ lá, hình chuông có cuống dài 3– 7cm. Đài có 5
phiến hẹp, tràng hình chuông, màu trắng hoặc hơi vàng, có vân tím ở cọng và
chia thành 5 thùy, nhị 5, chỉ nhị hơi dẹt. Bao phấn đính gốc, bầu hình cầu có 5
ô. Quả nang hình cầu, có 5 cạnh mờ, đầu bẹt, phía trên có một núm nhỏ hình
nón, đƣờng kính từ 1 – 2cm, có đài tồn tại, khi chín màu tím hoặc đỏ. Hạt
nhiều và có màu vàng nhạt.
1.1.3. Đặc điểm vi phẫu
Cắt ngang rễ, tẩy nhuộm kép và soi dƣới kính hiển vi quan sát thấy lớp
bần gồm 4 – 5 hàng tế bào hình chữ nhật xếp đều đặn thành hàng đồng tâm và
dãy xuyên tâm.
Mô mềm vỏ đƣợc cấu tạo bởi nhiều tế bào hình nhiều cạnh, hơi dài dẹt,
rải rác có đám tế bào mô cứng. Các tế bào libe nhỏ và xếp xít nhau. Các mạch
g xếp thành hàng tạo thành hệ thống hình nan quạt tỏa ra từ tâm. Các bó libe
g phân cách nhau bởi tia tủy rộng.
Soi bột dƣới kính hiển vi thấy mảnh mô mềm, đám tế bào mô cứng
riêng lẻ, màu vàng nhạt, thành dày, mảnh mạch điểm, tinh thể oxalat calci
hình khối, hạt tinh bột đơn lẻ có rốn phân nhánh [7].
1.1.4. Đặc điểm sinh học, sinh thái và phân bố
Mùa hoa tháng 5 - 7, quả tháng 7- 9. Nhân giống tự nhiên từ hạt. Khả
năng tái sinh từ rễ củ còn sót lại khi thu hoạch kém. Cây ƣa ẩm và ƣa sáng
nhƣng chịu đƣợc bóng. Thƣờng mọc ở những nơi đất tốt, nhiều mùn, trong
các ch trống và ven các rừng thứ sinh và nƣơng rẫy, ở độ cao 600 – 2000m
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[16].
Trong nƣớc, loài cây này phân bố ở các tỉnh nhƣ: Lai Châu, Điện Biên,
Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang…Thế giới: Ấn Độ, Trung Quốc,
Mianma, Lào, Thái Lan, Inđônêxia [39].
1.1.5. Thành phần hóa học
Lá non chứa 77,5% nƣớc; 4,2% protid; 13,1% glucid; 3,3% xơ; caroten;
vitamin C.
Trong rễ cây có đƣờng, chất béo, saponin còn có tinh dầu, glucosid
scutellarin và các acid amin [18].
Hoàng Minh Chung đã bƣớc đầu nghiên cứu thành phần hóa học của vị
thuốc đảng sâm Việt Nam cho thấy kết quả định tính các nhóm chất trong rễ
đảng sâm Việt Nam và hàm lƣợng acid amin toàn phần trong rễ đảng sâm
Việt Nam đƣợc thể hiện trong bảng 1.1 và bảng 1.2.
Bảng 1.1. Kết quả định tính các nhóm chất trong rễ đảng sâm Việt Nam
STT

Nhóm chất

Kết quả

1

Đƣờng khử

+

2

Chất béo

+

3

Acid amin

+

4

Saponin

+

5

Alkaloid

-

6

Glycosid

-

7

Flavonoid

-

8

Tanin

-

9

Coumarin

-
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Bảng 1.2. Hàm lƣợng acid amin toàn phần trong rễ đảng sâm Việt Nam [6]
STT

Acid
amin

Mẫu ĐSVN

Mẫu ĐSVN
STT

Sống

Acid amin

Chế

Sống

Chế

1

Aspartic

0,16

0,11

10

Cystein + Cystin

0,05

0,03

2

Glutamic

0,23

0,23

11

Valin

0,09

0,06

3

Serin

0,06

0,04

12

Methionin

0,03

0,02

4

Histidin

0,07

0,05

13

Phenylalanin

0,09

0,05

5

Glycin

0,09

0,06

14

Isoleucin

0,08

0,05

6

Threonin

0,07

0,04

15

Leucin

0,12

0,08

7

Alanin

0,19

0,07

16

Lysin

0,06

0,04

8

Arginin

0,17

0,21

17

Prolin

0,14

0,12

9

Tyrosin

0,07

0,04

Tổng số

1,78

1,30

1.1.6. Tác dụng dược lý của cây đảng sâm
Đảng sâm có vị ngọt, tính bình, quy kinh: phế, tỳ, có các công năng, chủ trị
sau [5, 25, 38]:
- Tăng sức, chống suy nhƣợc cơ thể, chống mệt mỏi, ăn không ngon.
Chữa tiêu chảy, kiết lỵ; chữa vàng da, thiếu máu; chữa viêm thƣợng thận;
chữa chân phù đau.
- Đối với tim mạch: Cao lỏng đảng sâm có tác dụng hạ áp ở chó và thỏ
trong thời gian ngắn. Tiêm vào tĩnh mạch dịch chiết xuất đảng sâm với liều
lƣợng 2g/kg cho mèo gây mê có tác dụng tăng cƣờng độ co bóp của tim, tăng
lƣu lƣợng máu cho não, chân và nội tạng.
- Đối với hệ tiêu hóa: dịch của đảng sâm làm tăng trƣơng lực của hồi
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tràng, đảng sâm có tác dụng bảo vệ rõ rệt đối với 4 loại mô hình gây loét bao
tử ở súc vật .
- Đối với máu và hệ thống tạo máu: nƣớc sắc đảng sâm có tác dụng làm
tăng số lƣợng hồng cầu, huyết sắc tố, làm giảm số lƣợng bạch cầu.
- Đối với huyết đƣờng: tiêm đảng sâm vào con thỏ bình thƣờng thấy
lƣợng đƣờng huyết tăng lên.
- Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể
- Kháng viêm, hoá đàm, giảm ho.
- Kháng khuẩn: Trên thực nghiêm In-vitro thấy đảng sâm có tác dụng
kháng khuẩn ở mức độ khác nhau đối với các loại vi khuẩn sau: Não mô cầu
khuẩn, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn và phó trực khuẩn đại tràng, tụ cầu
khuẩn vàng, trực khuẩn lao ở ngƣời.
1.2. Sơ lƣợc những nghiên cứu về cây thuốc
1.2.1. Những nghiên cứu về cây thuốc trên thế giới
Thực vật cung cấp một nguồn dồi dào các hợp chất nhƣ các hợp chất
phenolic, hợp chất nitơ, vitamin, terpenoid và một số chất chuyển hóa trung
gian khác, trong đó nhiều chất rất giàu hoạt tính sinh học có giá trị [39].
Lƣợng lớn thực vật đƣợc sử dụng cho việc phát triển dƣợc phẩm thảo
dƣợc làm thuốc, có khoảng 35.000 trong hơn 250.000 loài thực vật xác định.
Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1% cây từ rừng nhiệt đới trên thế giới đã đƣợc
nghiên cứu trong lĩnh vực y học [39].
Cuốn “Kinh Thần Nông” vào thể kỷ I sau Công nguyên (SCN) đã ghi
chép 364 vị thuốc. Đây là cuốn sách tạo nền tảng cơ bản cho sự phát triển liên
tục của nền y học dƣợc thảo Trung Quốc cho đến ngày nay [40].
Năm 1595, Lý Thời Trân (Trung Quốc) soạn thành cuốn: “Bản thảo
cƣơng mục”, tác giả đã mô tả và giới thiệu 1.094 cây thuốc và vị thuốc từ cây
cỏ [22].
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Năm 384 – 322 (TCN), Aristote, ngƣời Hy Lạp đã ghi chép và lƣu giữ
sớm nhất về kiến thức cây cỏ ở nƣớc này. Sau đó, năm 340 (TCN),
Theophrase với tác phẩm “Lịch sử thực vật” đã giới thiệu gần 480 loài cây cỏ
và công dụng của chúng. [8].
Thầy thuốc ngƣời Hy Lạp Dioscoride năm 60 – 20 (TCN) đã giới thiệu
600 loài cây cỏ chủ yếu dùng để chữa bệnh. Đồng thời, ông cũng là ngƣời đặt
nền móng cho nền y dƣợc học [8].
Năm 79 – 24 (TCN), nhà tự nhiên học ngƣời La Mã Plinus soạn thảo bộ
sách “Vạn vật học” gồm 37 tập giới thiệu 1000 loài cây có ích [8].
1.2.2. Những nghiên cứu về cây thuốc ở Việt nam
Ở Việt Nam, tập quán sử dụng cây thuốc cũng đã có từ lâu. Tổ tiên
chúng ta đã dần tích luỹ đƣợc nhiều kinh nghiệm, biết lợi dụng tính chất cây
rừng để làm thức ăn và làm thuốc chữa bệnh.
Thế kỷ I (TCN), nhân dân ta có tục ăn trầu cho ấm ngƣời, thơm miệng,
uống nƣớc chè xanh cho mát. Điều đó nói lên những hiểu biết về dinh dƣỡng
và sử dụng thuốc của dân tộc [17].
Thế kỷ II (TCN), hàng trăm loại thuốc đã đƣợc phát hiện nhƣ: sắn dây,
khoai lang, mơ, quýt… và trong thời kỳ Bắc thuộc, nhiều vị thuốc của ta đã
đƣợc xuất sang Trung Quốc. [11]
Dƣới triều Trần (1244 – 1399), đã có kế hoạch tự túc thuốc Nam để
kháng chiến. Tƣớng Phạm Ngũ Lão đã trồng cây thuốc ở Vạn An và Dƣợc
Sơn (xã Hƣng Đạo, Chí Linh, Hải Dƣơng) để cung cấp cho quân y [10].
Thế kỷ thứ

VIII, Hải Thƣợng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1927 – 1791) đã

thừa kế dƣợc học của Tuệ Tĩnh chép vào tập “Lĩnh Nam bán thảo”, nội dung
gồm 496 vị thuốc Nam của “Nam dƣợc thần hiệu” và phát hiện thêm 300 vị
nữa. Tƣ liệu vĩ đại nhất của ông là bộ sách: “Hải Thƣợng y tông tâm lĩnh”
gồm 66 quyển viết về lý luận cơ bản, phƣơng pháp chuẩn đoán, trị bệnh [9].
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Triều Tây Sơn (1788 – 1808), Nguyễn Hoành đã để lại tập “Nam dƣợc”
với 620 vị thuốc với các phƣơng thuốc kinh nghiệm gia truyền [10].
Dƣợc điển Việt Nam tập 2 (1983) của Nhà xuất bản Y học do nhiều thành
viên và các cơ quan tham gia xây dựng, đã mô tả công dụng của hơn 430 loài
cây thuốc.
Trần Đình Lý (1995) đã xuất bản “1900 loài cây có ích” cho biết trong
số các loài thực vật bậc cao có mạch đã biết ở Việt Nam, có 76 loài cho nhựa
thơm, 160 loài có tinh dầu, 260 loài cho dầu béo, 600 loài chứa tanin, 50 loài
cây g có giá trị, 40 loài tre nứa, 40 loài song mây [15].
Lƣơng y lão thành, thầy thuốc ƣu tú Lê Trần Đức với tác phẩm “Cây
thuốc Việt Nam” (1995) đã mô tả hơn 830 loài cây thuốc và giới thiệu cách
trồng, hái, chế biến, trị bệnh ban đầu [11].
Đ Tất Lợi (1970 – 2005) khi nghiên cứu các loài cây thuốc và vị thuốc
Việt Nam đã công bố 793 loài thuốc thuộc 146 họ thực vật ở hầu hết các tỉnh
của nƣớc ta[14].
Võ Văn Chi (1996) với bộ sách “Từ điển cây thuốc Việt Nam” đã giới
thiệu 3.200 loài cây mọc hoang và trồng ở Việt Nam. [3].
Cùng với sự ra đời các công trình nghiên cứu, nhiều tổ chức về y học
dân tộc đƣợc thành lập: Hội Đông y Việt Nam, Viện nghiên cứu Đông y,… đã
thành công trong việc điều tra, sƣu tầm dƣợc liệu, sƣu tầm đƣợc 1.863 loài
cây thuốc thuộc 238 họ thực vật, thu thập 8.000 tiêu bản của 1.296 loài [2].
Viện dƣợc liệu, năm 2006 đã cho ra đời cuốn “Nghiên cứu thuốc từ thảo
dƣợc” [1].
Vì vậy, việc điều tra, thu thập cây thuốc, công tác nghiên cứu, nhân
giống các loài cây dƣợc liệu là hoạt động vô cùng cùng quan trọng.
1.3. Tình hình nghiên cứu về cây Đảng sâm trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
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Đảng sâm hay cây Đùi gà, Ngân đ ng đƣợc phân bố ở các nƣớc nhƣ
Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Inđonêxia, Mianma, Ấn Độ. Ở Trung Quốc loài cây
này phần lớn mọc hoang dại, nhiều nơi sản xuất chính hiện nay ở các tỉnh Tứ
uyên, Cam Túc, Sơn Tây, Vân Nam, Hà Nam, Thanh Hải, Liêu Ninh… Đảng
sâm đƣợc chia thành nhiều loài nhƣ Tây đảng sâm. Lộ đảng sâm… đƣợc sử
dụng để tăng cƣờng sức khỏe cho con ngƣời.
Trên thế giới, chi Codonopsis có 44 loài, phân bố chủ yếu từ
Hymalaya đến Nhật bản. Châu Á có khoảng 11 loài, Trung Quốc có 6-7 loài,
Đông Dƣơng có 3 loài, trong đó Việt Nam có 2 loài đƣợc mô tả và dùng làm
thuốc với tên đảng sâm.
Các nghiên cứu ngoài nƣớc chủ yếu đƣợc thực hiện trên các loài họ
hàng của cây đảng sâm Việt Nam Codonopsis sp. Nhiều công trình nghiên
cứu cây đảng sâm chủ yếu là về phân tích thành phần hoá học, tác dụng dƣợc
lý và quy trình nuôi cấy in – vitro:
- Về thành phần hoá học:
Năm 1982, Thái Quốc Định đã tìm ra Fructose và Inulin. Năm 1987,
Trƣơng Tƣ Cự đã tìm ra CP1, CP2, CP3 và CP4.
- Về tác dụng dược lý:
Kinh Lợi Bân và Thạch Nguyên Cao (1934) khi nghiên cứu tác dụng
của Đảng sâm trên thỏ và chó đã đƣa ra kết luận sau: làm tăng đƣờng huyết;
tăng hồng cầu, bạch cầu giảm xuống khi tiêm đảng sâm 20%; làm hạ đƣờng
huyết khi tiêm dịch đảng sâm 20% cho thỏ và chó đánh mê [4].
- Các nghiên cứu in-vitro:
Yeh F. T., Chen C. C., Lin Y. C., đã nghiên cứu sự ảnh hƣởng của một
số chất điều hoà sinh trƣởng trong quá trình tạo callus cây đảng sâm.
Slupski và đồng tác giả (2011) đã công bố về quá trình vi nhân giống
cây codonopsis pilosula [40].
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Peng Jin Huan và đồng tác giả (2011) đã công bố quy trình tạo mô sẹo
từ lá là tốt nhất trong các nguồn nguyên liệu đoạn thân, hạt ở Codonopsis
lanceolata.
1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
Những nghiên cứu trong nƣớc trên Codonopsis javanica chủ yếu là về
phân tích thành phần hoá học, tác dụng dƣợc lý, tình hình phân bố.
Năm 2002, Hoàng Minh Chung và đồng tác giả đã bƣớc đầu nghiên
cứu thành phần hoá học của vị thuốc đảng sâm Việt Nam cho thấy: Trong rễ
sống và chế biến của đảng sâm có đƣờng, saponin, acid amin và chất béo. Rễ
có 17 acid amin cần thiết cho cơ thể [6].
Hoàng Minh Chung và Phạm

uân Sinh cũng đã xác định hàm lƣợng

đƣờng khử của 11 mẫu thử đảng sâm chế biến theo các cách khác nhau và
nghiên cứu tác dụng tăng lực b ng thí nghiệm chuột bơi [6]. Năm 2008,
Nguyễn Kiều Uyên Vi đã nghiên cứu tìm hiểu ảnh hƣởng của chất điều hoà
sinh trƣởng thực vật lên sự tạo saponin cây đảng sâm Việt Nam Codonopsis
javanica nuôi cấy in-vitro [23].
Năm 2014, Tống

uân Hoa đã nghiên cứu nhân giống cây Sâm dây

(Codonopsis javanica) b ng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật.
Năm 2015, Đoàn Trọng Đức và Trần Văn Minh đã nghiên cứu ảnh
hƣởng của nguồn cây giống, phƣơng thức trồng đến sinh trƣởng, phát triển và
năng suất của cây đảng sâm Việt Nam tại Kon Tum.
1.4. Giới thiệu về saponin
1.4.1. Khái niệm và phân loại
Một trong những sản phẩm thứ cấp và là thành phần thảo dƣợc quan
trọng có trong cây đảng sâm chính là saponin. Saponin còn gọi là saponosid,
ginsenoside, là một nhóm glycosid lớn, gặp phổ biến ở thực vật.
Dựa vào cấu trúc hóa học, saponin đƣợc chia làm 2 loại:
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- Saponin triterpenoid (phần genin có 30C cấu tạo bởi 6 nhóm
Hemiterpen)
- Saponin steroid (phần genin có 27C) [18].
1.4.2. Tính chất
Saponin đa số có vị đắng, tan trong nƣớc, alcol, rất ít tan trong aceton,
ether, hexan. Saponin có thể bị kết tủa bởi chì acetat, amoni sunfat.
Saponin khó bị thẩm tích, dựa vào tính chất này để tinh chế saponin
trong quá trình chiết xuất.
Làm giảm sức căng bề mặt, tạo nhiều bọt khi lắc mạnh với nƣớc, có tác
dụng nhũ hóa và tẩy sạch.
Làm vỡ hồng cầu ngay ở nồng độ rất loãng. [18]
Saponin triterpenoid thì có loại trung tính và loại acid; Saponin steroid
có loại trung tính và loại kiềm.
1.4.3. Công dụng
Saponin có mặt trong một số vị thuốc bổ, tăng lực, chống nhƣợc sức,
chống stress và lão hoá,…
Một số saponin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, kháng nấm, ức
chế virus. Một số có tác dụng chống ung thƣ trên thực nghiệm.
Saponin có tác dụng long đờm, lợi tiểu, chữa ho; liều cao có thể gây
nôn mửa, đi lỏng; là hoạt chất chính trong các dƣợc liệu chữa ho nhƣ viễn chí,
cát cánh, cam thảo,…
Saponin làm tăng tính thấm của tế bào làm cho các hợp chất khác dễ
hòa tan và hấp thu; làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.
Một số nguyên liệu chứa saponin dùng để pha nƣớc gội đầu, giặt len
dạ, tơ lụa [18].
Nhiều saponin steroid có tác dụng tiêu diệt các loài thân mềm.
1.5. ADN mã vạch (barcode) trong phân loại học thực vật [42, 43, 44].
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ADN mã vạch là một khái niệm tƣơng đối mới sử dụng trình tự ADN
nhƣ một ký tự nhận dạng để xác định nhanh chóng và chính xác loài. Sử dụng
ADN mã vạch là quá trình xác định dựa trên sự đa dạng về trình tự nucleotide
của đoạn ADN ngắn (400 - 800 bp) có trình tự nucleotide không thay đổi giữa
các loài.
Nhƣ vậy, mục tiêu ban đầu của ADN mã vạch là quá trình mã hóa, xây
dựng thƣ viện trình tự cho tất cả các loài đƣợc biết đến, có thể phục vụ nhƣ là
một ngân hàng so sánh mã vạch ADN của bất kỳ mẫu vật nào cần xác định.
ADN mã vạch cung cấp chỉ thị cho các nhà phân loại học giúp bảo tồn và xác
định các loài nhanh, với một chi phí rẻ, có thể thực hiện số lƣợng mẫu lớn và
dễ thực hiện nhƣ là một mã vạch xác định ở các sản phẩm siêu thị.
1.5.1. Các đặc điểm cơ bản của trình tự mã vạch
ADN mã vạch dễ dàng sử dụng nó phổ biến giữa các sinh vật và đặc
hiệu trong các biến dị. Đoạn gen đƣợc sử dụng nhƣ một mã vạch cho nhiều
đơn vị phân loại, có sự biến đổi giữa các loài, ổn định và bảo thủ cao bên
trong loài có biến đổi nhƣng không đáng kể. Một mã vạch ADN lý tƣởng là
mã đọc lại đƣợc với một cặp mồi duy nhất chịu trách nhiệm sắp xếp hai chiều
với một số yêu cầu nhỏ để chỉnh sửa trình tự định ra. Nhìn chung, ADN mã
vạch dựa trên việc sử dụng 1 vùng gen ngắn, tiêu chuẩn cho phép nhận dạng
các loài hiệu quả. Ở thực vật, ADN lục lạp tỷ lệ biến đổi thấp và thay thế bởi
gen cấu trúc và gen chức năng, làm cho COI không còn phù hợp với mã vạch,
cần thiết phải nghiên cứu tìm kiếm trình tự gen mã vạch phù hợp.
1.5.2. Một số locus được sử dụng ADN mã vạch
1.5.2.1. Trình tự gen nhân
Trình tự vạch dựa trên sự thừa hƣởng đoạn ADN nhân của bố mẹ dự
kiến sẽ cung cấp nhiều hơn thông tin về các loài xác định, bao gồm kết quả lai
giống, cho đến khi phiên mã nội vùng đệm (ITS) của ADN ribosome (rADN),
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ADN nhân đã đƣợc kiểm nghiệm nhƣ mã vạch trong thực vật.
1.5.2.2. Vùng gen mã hóa ribosome
Gen rADN là hệ thống các gen mã hóa cho axit nucleic của ribosome.
Trong tế bào, rADN sắp xếp ngay sau đơn vị lặp lại bao gồm vùng mã hóa
18S, 5.8S, 26S và 2 đơn vị sao chép (ITS1 và ITS2) trên 2 ranh giới của vùng
5.8S.
NrITS đƣợc xem là một trong những công cụ hữu ích nhất để đánh giá
phát sinh loài ở sinh vật vì nó phổ biến trong tự nhiên, kế thừa từ bố mẹ và
biến đổi cao do ít hạn chế chức năng. Trên cơ sở này, nrITS có thể đƣợc sử
dụng để phân định chính xác và hiệu quả sinh học - thực vật trong cùng loài
với đặc điểm lịch sử đời sống khác nhau (một năm, lâu năm, trên cạn, dƣới
nƣớc,…) và nguồn gốc tiến hóa
1.5.2.3. Trình tự gen lục lạp.
Ở thực vật bậc cao, gen lục lạp cấu trúc vòng có kích thƣớc 120 – 160
kb đại diện bởi một bản sao lớn và nhỏ (LSC và SSC) xen giữa bởi hai bản
sao của một sự lặp lại đảo ngƣợc lớn (Ira và Irb). Bộ gen lục lạp chứa tất cả
các gen ARN vận chuyển và ARN ribosome và gen cho các protein tổng hợp
trong lục lạp (khoảng 100 gen) cần thiết cho sự tồn tại của chúng.
* Trình tự gen rbCl
Trong gen lục lạp, rbCl là trình tự gen đặc trƣng nhất, mã hóa các tiểu
đơn vị lớn của Rubilose – 1,5 – bisphosphate cacboxylase/oxygenase
(RUBISCO). RbCl là gen đầu tiên đƣợc lập trình từ thực vật đã đƣợc sử dụng
rộng rãi trong nghiên cứu phát sinh loài thực vật với hơn 10.000 trình tự rbCl
có sẵn trong Gen Bank.
* Trình tự gen matK
Trong số các gen lục lạp, matK là một trong những gen nghiên cứu
nhiều nhất. Nó có kích thƣớc khoảng 1.550 bp và mã hóa cho enzyme
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Maturase.
* Trình tự gen rpoB và rpoC1
Gen rpoB, rpoC1, rpoC2 mã hóa ba trong bốn tiểu đơn vị của enzyme
ARN polymerase lục lạp. Hiện nay, rpoB đã đƣợc coi là gen nghiên cứu nhiều
cho phân tích phát sinh loài và xác định các loài vi khuẩn đặc biệt là khi
nghiên cứu tƣơng quan chặt chẽ độc lập
* Trình tự hai gen trnH – psbA
Gen trnH - psbA có kích thƣớc dao động 296 đến 1.120 bp trung bình
khoảng 450 bp có khả năng xác định loài cao. Locus trnH - psbA đã khuếch
đại thành công ở nhiều thực vật hạt kín và hạt trần, dƣơng xỉ, rêu.
* Trình tự hai gen psbK - psbI
Gen psbK và psbI mã hóa hai chu i peptide có phân tử lƣợng thấp
tƣơng ứng cho quang hệ II và đƣợc bảo tồn từ tảo tới thực vật đất
* Trình tự hai gen trnL(UAA) – trnF(GAA): gen, intron và trình tự hai
gen.
Locus trnL (UAA) – trnF (GAA) chứa gen trnL (UAA), intron và vùng
hoạt động của hai gen n m giữa trnL (UAA) và trnF (GAA). Vùng trnL
(UAA) – trnF (GAA) là khu vực không mã hóa biến đổi nhất của ADN lục
lạp. Có kết luận r ng “sự phân tích thấp của trnL intron, nó có thể sử dụng
nhƣ là một mã vạch của thực vật, trnL - trnF là một mã vạch tiềm năng cho
phân tích, xác định các loài thực vật” (Jung và cộng sự, 2003).
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CHƢƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Cây đảng sâm thu hái ngoài tự nhiên tại các huyện Thuận Châu, Yên
Châu, Mộc Châu.
2.2. Hóa chất và thiết bị nghiên cứu
- Hoá chất:
+ Các hóa chất dùng trong phƣơng pháp định lƣợng các chất:
methanol, ether ethylic, butanol, MeOH, clorofom, Pb(CH3COO)2, Na2SO4,
glucose,…
+ Các hóa chất dùng trong PCR
- Thiết bị:
+ Các thiết bị chính đƣợc sử dụng: máy ly tâm lạnh (Đức), bộ điện di
protein (Mỹ), máy PCR (Mỹ), tủ lạnh sâu, tủ sấy, máy điện di, máy li tâm
lạnh (Hettich Đức), buồng cấy vô trùng (Nuare, Mỹ), máy soi chụp gel, máy
PCR...và một số thiết bị thông dụng khác.
2.3. Địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu cây đảng sâm tại một số địa phƣơng thuộc Tỉnh Sơn La.
Các thí nghiệm hoá sinh định lƣợng một số hoạt chất dƣợc học có trong
cây đảng sâm tiến hành tại Phòng thí nghiệm khoa Sinh Hoá, trƣờng Đại học
Tây Bắc.
Các thí nghiệm về sinh học phân tử tiến hành tại Viện Công nghệ Sinh
học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.4.1. Nghiên cứu hình thái giải phẫu cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh
sản
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Thu thập mẫu ở ngoài tự nhiên đƣa về phòng thực hành quan sát, đo
kích thƣớc và làm các tiêu bản lát cắt rễ, lá theo Nguyễn Nghĩa Thìn, 2006.
2.4.2. Tách chiết và xác định hàm lượng saponin, chất béo và đường có
trong cây đảng sâm Codonopsis javanica
* Lựa chọn mẫu nghiên cứu:
Củ đem phơi khô và nghiền bột là những củ mới đƣợc khai thác, không
mang sâu bệnh, không bị tổn thƣơng.
* Xử lí mẫu nghiên cứu:
Củ đảng sâm đƣợc lựa chọn sẽ thái lát nhỏ, phơi khô trong điều kiện
phòng thí nghiệm, sau đó nghiền nhỏ tạo thành bột rễ đảng sâm.
* Xác định độ ẩm mẫu nghiên cứu
Độ ẩm nguyên liệu đƣợc xác định theo phƣơng pháp sấy.
Nguyên tắc: Mẫu thử đƣợc sấy ở 1050C, nƣớc trong mẫu sẽ bốc hơi làm
giảm khối lƣợng mẫu, cân khối lƣợng mẫu sau khi sấy sẽ tính đƣợc độ ẩm của
mẫu.
Tiến hành: Cân chính xác 5g nguyên liệu cho vào chén cân dùng để xác
định độ ẩm đã đƣợc cân bì trƣớc. Cho chén chứa nguyên liệu vào tủ sấy, sấy ở
nhiệt độ 100-1050C trong 4 giờ. Cho chén vào bình hút ẩm đến khi nguội.
Cân, làm lại nhiều lần đến khi khối lƣợng nguyên liệu không đổi.
Độ ẩm (b %) của nguyên liệu đƣợc tính theo công thức sau:
b=

x 100 (%)

Trong đó:
b: Độ ẩm nguyên liệu (%)
p: khối lƣợng nguyên liệu trƣớc khi sấy (g)
a: Khối lƣợng nguyên liệu sau khi sấy (g)
2.4.2.1. Định lượng saponin toàn phần trong rễ đảng sâm
Saponin toàn phần đƣợc định lƣợng theo phƣơng pháp cân nhƣ sau:
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- Cân chính xác 20g bột rễ đảng sâm, gói vào túi giấy lọc, cho vào cốc
thuỷ tinh 200ml, ngâm b ng 100ml methanol trong 24 giờ.
- Sau đó đặt vào bình Soxhlet chiết trong 8 giờ.
- Cất thu hồi dung môi đƣợc cắn, thêm 30ml nƣớc lắc cho tan, chuyển
sang bình gạn 100ml, dùng ether ethylic lắc để loại tạp cho đến khi lớp ether
ethylic không có màu.
- Dịch thu đƣợc lắc với n-butanol bão hoà nƣớc đến khi lớp n-butanol
không có màu.
- Gộp dịch n-butanol, bốc hơi n-butanol đến còn khoảng 4-5ml, cho vào
chén cân đã sấy khô và xác định khối lƣợng trƣớc, bốc hơi dung môi đến cắn.
- Sấy cắn ở nhiệt độ 60-650C đến khối lƣợng không đổi và đem cân.
- Lặp lại thí nghiệm 3 lần để lấy giá trị trung bình.
Hàm lƣợng saponin toàn phần đƣợc tính theo công thức:
X% =

x 100

Trong đó:
%: Hàm lƣợng saponin toàn phần
b: Độ ẩm của nguyên liệu (%)
a: Khối lƣợng cắn saponin thu đƣợc (g)
m: khối lƣợng dƣợc liệu đem chiết (g)
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Định lƣợng saponin toàn phần thể hiện qua sơ đồ hình 2.1.
Ngâm methanol

Bột nguyên
liệu

Chiết Soxhlet

Bã

Dịch chiết
Cất thu hồi dung môi

Cắn

MeOH

Nƣớc
Dịch nƣớc
Ether ethylic

Lớp nƣớc

Lớp ether ethylic

Butanol bão hoà nƣớc

Lớp nƣớc

Lớp ebutanol
thu hồi butanol

Butanol

Cắn saponin

Sấy đến khối lƣợng
không đổi (60-650C)

Cắn khô saponin
Hình 2.1. Sơ đồ định lƣợng saponin toàn phần trong nguyên liệu
đảng sâm theo phƣơng pháp cân
2.4.2.2. Định lượng chất béo trong rễ đảng sâm
- Cân lấy 10g mẫu, sử dụng phƣơng pháp chiết soxhlet với clorofom
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trong thời gian 8 tiếng.
- Thu đƣợc dung dịch chất béo và clorofom, tiến hành chƣng cất thu hồi
dung môi clorofom, tách lấy cắn chất béo.
- Sấy cắn ở nhiệt độ 60-65 °c đến khối lƣợng không đổi và đem cân.
- Nhiệt độ 60-65 °c đến khối lƣợng không đổi và đem cân.
- M i mẫu tiến hành 3 lần, lấy kết quả trung bình. Hàm lƣợng chất béo
theo dƣợc liệu khô tuyệt đối đƣợc tính theo công thức :

Trong đó:
: hàm lƣợng chất béo trong mẫu lựa chọn (%)
c: khối lƣợng cắn chất béo thu đƣợc (g)
m: khối lƣợng dƣợc liệu đem chiết (g)
d: độ ẩm của mẫu dƣợc liệu (%)
2.4.2.3. Định lượng đường trong rễ đảng sâm
Định lƣợng đƣờng khử theo phƣơng pháp Lane Eynon:
- Lấy 10g bột rễ đảng sâm cho vào 100ml nƣớc cất, đun sôi cách thủy 15
phút. Sau đó lọc lấy dịch chiết. Chƣng cất thu hồi dung môi của dịch chiết.
- Lấy 25ml dịch chiết sau khi thu hồi dung môi, nhỏ 2ml Pb(CH3COO)2
10% tạo kết tủa. Tiếp theo cho Na2SO4 10% đến khi tan hết kết tủa.
- Đem dung dịch vào lọc loại bỏ cặn. Sau đó, cho 5g than hoạt tính
khuấy đều rồi đun sôi cách thủy 5 phút.
- Lọc loại bỏ than hoạt tính thu đƣợc dung dịch đƣờng cho vào bình định
mức và thêm nƣớc cất định mức 100ml.
- Tiến hành chuẩn độ b ng đƣờng Glucose 0,25%:
+ Bình A: 5ml Feling A + 5ml Feling B + 5ml đƣờng Glucose 0,25%.
+ Bình B: 5ml Feling A + 5ml Feling B + 5ml đƣờng Glucose 0,25% +
10ml dung dịch đƣờng bột rễ đảng sâm. Đem đun cách thủy 2 phút để nguội
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rồi nhỏ 1 giọt xanhmetylen.
- Đo thể tích dung dịch đƣờng Glucose 0,25% chuẩn độ cả 2 bình A và B.
- M i mẫu tiến hành 3 lần, lấy kết quả trung bình. Hàm lƣợng đƣờng
đƣợc tính theo công thức:
(

)
(

)

Trong đó:
: hàm lƣợng đƣờng khử trong mẫu lựa chọn (%)
V1: thể tích bình nón 1 (ml)
V2: thể tích bình nón 2 (ml)
m: khối lƣợng dƣợc liệu đem chiết (g)
d: độ ẩm của mẫu dƣợc liệu (%)
C: độ pha loãng
Định lƣợng đƣờng khử theo phƣơng pháp Lane Eynon đƣợc thể hiện qua
sơ đồ hình 2.2.
Bột nguyên
liệu
H2O

Bã

Dịch chiết
Pb(CH3COO)2 10% ; NaSO4 10%

Tủa

Dịch lọc

Than hoạt tính
Dịch đƣờng

Than

Hình 2.2. Sơ đồ định lƣợng đƣờng khử toàn phần trong nguyên liệu
đảng sâm theo phƣơng pháp Lane Eynon
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2.4.3. Các phương pháp sinh học phân tử
2.4.3.1.Tách chiết DNA tổng số
Tách chiết AND tổng số theo phƣơng pháp của Gewel và cộng sự
(1991) theo các bƣớc sau:
Chuẩn bị các thành phần đệm tách CTAB (cho 10 ml)
Thành phần

Stock

Thể tích sử dụng

Nồng độ cuối

1M

1 ml

100 mM

EDTA

0,5 M

1 ml

50 mM

NaCl

5M

2,8 ml

1,4 M

CTAB

(Bột)

0,2 g

2 % (w/v)

PVP

(Bột)

0,2 g

2 % (w/v)

SDS

20 %

1 ml

2%

β-Mercaptoethanol

100 %

0,2 ml

2 % (v/v)

Tris HCl

H2O

3,6 ml

Tổng thể tích

10 ml

- Nghiền mẫu lá trong nitơ lỏng b ng cối chày sứ. Bột đã nghiền cho vào
ống eppendorf 1,5 ml. Thêm 0,7 ml đệm CTAB đã làm ấm ở 65°C.
- Để các ống trong bể ổn nhiệt ở 65°C trong 90 phút, đảo ống nhẹ nhàng
15 phút một lần để việc tách có hiệu quả.
- Thêm 0,7 ml h n hợp Phenol/ Chloroform/ Isoamyl alcohol (25: 24: 1),
đảo nhẹ nhàng trong 15 phút.
- Ly tâm 12.000 vòng/ phút trong 10 phút ở 4oC.
- Hút 500 µl lớp trên cùng sang ống eppendorf 1,5 ml mới. Thêm 1 ml
cồn tuyệt đối lạnh và 15 µl muối NaCl 5 M. Để mẫu ở tủ -20ºC ít nhất trong
2 giờ.
- Ly tâm thu tủa ở tốc độ 12.000 vòng/ phút trong 15 phút (4oC).
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- Rửa tủa b ng cồn 70% lạnh, ly tâm lại 12.000 vòng /phút trong 10
phút.
- Để khô DNA tự nhiên ở điều kiện nhiệt độ phòng. Sau đó hoà tan tủa
trong 50 µl nƣớc deion có chứa Rnase (100 µg/µl). Ủ mẫu trong tủ ấm 37oC
trong 30 phút. Giữ mẫu trong tủ -20°C.
- DNA tổng số đƣợc sử dụng để điện di trên gel agarose 1% và đo nồng
độ trên máy Nanodrop, sau đó pha loãng đến nồng độ 25 ng/ µl cho phản ứng
PCR.
2.4.3.2. Điện di trên gel agarose
Chuẩn bị gel: cho 0.8g agarose vào 99.2 ml TAE 1

. Đun sôi đến khi

agarose tan hoàn toàn. Để cho agarose nguội xuống khoảng 55oC, đổ dung
dịch vào khuôn gel điện di đã cài sẵn răng lƣợc. Sau 15 – 20 phút, khi gel
agarose đã đông cứng, gỡ khay gel cài vào bể điện di, tháo lƣợc ra khỏi bản
gel. Đổ đệm TAE 1X ngập bản gel agarose khoảng 2mm.
- Tra mẫu: trộn mẫu theo tỷ lệ (2 µl DNA/1 µl đệm tra mẫu 10X: 7 µl

H20) và tra vào giếng.
- Điện di: điện thế dùng để điện di từ 80 – 100 V. DNA chuyển từ cực

âm sang cực dƣơng. Quan sát sự di chuyển b ng màu của bromophenol blue
để kiểm soát quá trình điện di.
- Nhuộm DNA b ng Ethidium Bromide. Bản gel đƣợc lấy ra khỏi khay

điện di và đƣa vào dung dịch EtBr 0.5 µg/ml trong thời gian khoảng 15
phút.
- Soi DNA: soi trên máy UV và chụp ảnh b ng máy Gen-Doc.

2.4.3.3. Phương pháp PCR và tinh sạch sản phẩm PCR
Phản ứng PCR vòng đƣợc thực hiện với 2 cặp mồi:
- Cặp mồi nhân gen rpoB có:
+ Mồi xuôi: 5’- GTGGATACACTTCTTGATAATGG -3’
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+ Mồi ngƣợc: 5’- TGAGAAAACATAAGTAAACGGGC -3’
- Cặp mồi nhân gen matK
+ Mồi xuôi: 5’- CATATAAACCAATTATCAAAC -3’
+ Mồi ngƣợc: 5’- AGTTTGATAATTGGTTTATATG -3’)
Trong thể tích 25 µl, thành phần phản ứng gồm:
Thành phần

Thể tích

Đệm 10 x PCR

2,5 µl

MgCl2 (25 mM)

1,5 µl

dNTP (1 mM)

2,5 µl

Mồi xuôi (10 pmol):

0,5 µl

Mồi ngƣợc 10 pmol)

0,5 µl

Taq DNA polymerase (5 U/µl)

1 µl

DNA (25 ng/ µl)

3 µl

Nƣớc deion

13,5 µl

Tổng thể tích

25 µl

Phản ứng PCR vòng đƣợc thực hiện trên máy luân nhiệt GeneAmp PCR
9700 (Mỹ) với chu trình nhiệt nhƣ sau: 95°C/ 3 phút, 35 chu kỳ (95°C/1 phút,
54°C/1 phút, 72°C/1 phút), 72°C/7 phút, giữ sản phẩm ở 4C.
Sản phẩm của phản ứng PCR đƣợc điện di kiểm tra trên gel agarose 1%
và nhuộm b ng Ethidium bromide để chụp ảnh. Kích thƣớc sản phẩm dự kiến
khoảng với gen rpoB khoảng 475 bp và gen matK khoảng 875 bp.
Sản phẩm PCR đƣợc điện di trên gel agarose 0,8% và tinh sạch sản
phẩm PCR thực hiện theo tinh sạch b ng QiAquick gel extraction kit (Qiagen,
Đức) theo các bƣớc:
- Bổ sung đệm hòa tan (QG) theo tỉ lệ: Vmẫu : V

ứng với 1 mg mẫu).
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QG

= 1 : 1 ( 1 µl tƣơng

- Chuyển h n hợp dung dịch lên cột thôi gel Qiaquick spin column, ly

tâm 13000 v/p trong 1 phút. Loại bỏ dịch chảy qua cột.
- Bổ sung thêm 500 µl QG, ly tâm 13000 v/p trong 1 phút. Loại bỏ dịch

chảy qua cột.
- Thêm 750 µl đệm rửa PE vào cột, để ở nhiệt độ phòng trong 5 phút.
- Ly tâm 13000 v/p trong 1 phút, loại bỏ dịch chảy qua cột, ly tâm bổ

sung 1 phút để loại hết PE.
o

- Hòa tan DNA rong 30 – 50 µl H20 khử ion đã đƣợc làm ấm đến 50 C

để ở nhiệt độ phòng 1 phút sau đó ly tâm 13000 v/p trong 1 phút.
2.4.3.4. Phương pháp xác định trình tự gen
* Giải trình tự và hiệu chỉnh trình tự:
Sản phẩm PCR sau khi tinh sạch đƣợc sử dụng làm khuôn cho phản
ứng giải trình tự trực tiếp hai chiều (mồi xuôi và mồi ngƣợc), sử dụng BigDye
terminator cycler v3.1 và đọc kết quả trên hệ thống ABI 3500 XL (Applied
Biosystems, Mỹ). Trình tự nucleotide của gen đƣợc so sánh với các trình tự
đã có trên Genbank, sử dụng phần mềm BLAST trong NCBI (website
http:www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Trình tự DNA sau khi đọc đƣợc hiệu
chỉnh b ng mắt với sự trợ giúp của phần mềm Bioedit để loại bỏ các vùng tín
hiệu nhiễu. Các vùng không có khả năng sắp xếp bị loại bỏ trƣớc khi phân
tích.
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Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm hình thái giải phẫu cây đảng sâm
3.1.1. Cơ quan sinh dưỡng
3.1.1.1. Rễ
Tiến hành thu thập rễ củ đảng sâm ngoài tự nhiên ở các địa phƣơng
khác nhau: huyện Yên Châu, huyện Thuận Châu, huyện Mộc Châu. Sau đó
đƣa về phòng thực hành quan sát đặc điểm hình thái của rễ đảng sâm.

Hình 3.1. Rễ củ đảng sâm nghiên cứu
Hình 3.1 là hình ảnh chụp rễ củ đảng sâm, nhận thấy rễ đảng sâm thu
mẫu ở những địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Sơn La ( huyện Thuận
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Châu, Yên Châu, Mộc Châu) đều có những đặc điểm chung nhƣ sau: Rễ đảng
sâm là dạng rễ củ, có hình trụ, cũng có trƣờng hợp phân nhánh, đƣờng kính
khoảng 0,5 – 2 cm, dài từ 5 – 15 cm. Đầu phía trên củ phình to hơn so với
phía dƣới củ, có nhiều sẹo của thân. Mặt ngoài có màu vàng nâu nhạt, trên có
những rãnh dọc và ngang, chia rễ thành những đƣờng lồi lõm. Rễ củ chắc,
dai, khó bẻ đôi, mặt bẻ không b ng phẳng. Có mùi thơm và vị khá ngọt.
Đặc điểm vi phẫu rễ: Tiến hành cắt ngang rễ, tẩy nhuộm kép và soi
kính hiển vi. Kết qua thu đƣợc thể hiện ở hình 3.2.

Hình 3.2. Cấu tạo vi phẫu rễ đảng sâm.
Qua hình 3.2 nhận thấy cấu tạo vi phẫu rễ đảng sâm có đặc điểm sau:
- Lớp bần gồm 4-5 hàng tế bào hình chữ nhật xếp đều đặn thành hàng
đồng tâm và dãy xuyên tâm, có nhiều ch bị nứt rách.
- Mô mềm, vỏ cấu tạo bởi nhiều tế bào hình nhiều cạnh, hơi dài dẹt, rải
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rác có đám tế bào mô cứng.
- Các tế bào libe nhỏ xếp xít nhau.
- Các mạch g xếp thành hàng tạo thành hệ thống hình nan quạt toả ra từ
tâm.
- Các bó libe g phân cách nhau bởi tia ruột rộng có tế bào thành mỏng.
3.1.1.2. Thân
Tiến hành thu thập mẫu ngoài tự nhiện nhận thấy thân đảng sâm có dạng
thân leo, thân có màu lục nhạt hoặc hơi pha tím. Thân phân nhiều nhánh.

Hình 3.3. Hình dạng thân của đảng sâm
Qua quá trình điều tra cho thấy, đảng sâm hầu nhƣ có thể leo bám trên
nhiều loại giá thể khác nhau nhƣ cây g (thông), tre nứa, cây bụi, cây thân
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thảo, bò lan trên mặt đất hoặc vách đá mà không cần leo bám vào cây giá thể
khác. Tuy nhiên, giá thể của đảng sâm chủ yếu là các cây thân thảo và bụi nhỏ
do đảng sâm thƣờng leo bám thấp.
Một điểm đáng chú ý là những dây đảng sâm bò trên mặt đất thì ở
những đốt thân sẽ mọc ra rễ mới. M i cây đảng sâm thƣờng có một nhánh
chính và các nhánh phụ. Số nhánh phụ nhiều hay ít phụ thuộc chủ yếu vào độ
già của củ và số củ trong m i cây. Chúng thƣờng phân bố nhiều ở khu vực
ven nƣơng rẫy của ngƣời dân. Điều này có thể giải thích là do đảng sâm là
cây ƣa ẩm nên chúng thƣờng mọc ở những nơi có độ ẩm cao hơn nhƣ chân và
sƣờn núi. Đây là điểm cần chú ý khi bảo tồn và gây trồng loài cây đảng sâm.
3.1.1.3. Lá
Tiến hành thu thập mẫu ngoài tự nhiên và quan sát đặc điểm hình thái
lá đảng sâm.

Hình 3.4. Hình thái ngoài của lá đảng sâm.
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Hình 3.1 là hình chụp lá đảng sâm: Lá đảng sâm mọc đối, gân lá hình
mạng, lá hình tim ở gốc, nhọn ở đầu, phiến lá mỏng, hình tim hay hình trứng
rộng, mép nguyên lƣợn sóng hoặc hơi khía răng, mặt trên màu xanh nhạt, mặt
dƣới màu trắng xám nhẵn. Trên bề mặt lá có lông bao phủ dày đặc. Kích
thƣớc lá: dài 3-5cm, rộng 2- 4 cm.
3.1.2. Cơ quan sinh sản
3.1.2.1. Hoa
Hoa mọc riêng lẻ ở kẽ lá, có cuống hoa dài 2-5cm, đài gồm 5 phiến
gvvvvhẹp, tràng hoa hình chuông, màu trắng hoặc hơi vàng nhạt, có vân tím ở
họng, chia thành 5 thùy, nhị 5, chỉ nhị hơi dẹt, bao phấn đính gốc, bầu hình
cầu, có 5 ô.
3.1.2.2. Quả và hạt
Quả nang 5 cạnh, khi chín có màu tím đỏ, hạt nhiều, màu vàng nhạt,
bóng.

Hình 3.5. Hoa và quả cây đảng sâm tại Yên Châu – Sơn La
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Qua kết quả điều tra cho thấy quả đảng sâm khi chín, hạt rơi rụng xuống
đất thuận lợi cho tái sinh tự nhiên. Đối với đảng sâm, khả năng tái sinh từ hạt
là khá tốt và hệ số nhân giống lớn vì hạt đảng sâm rất nhỏ, một quả mang rất
nhiều hạt. Tuy nhiên, đối với công tác nhân giống cần chú ý phải thu hái và
tiến hành gieo ngay sau khi quả chín vì hạt đảng sâm rất nhanh mất sức nẩy
mầm.
Sau khi tiến hành thu mẫu đảng sâm ngoài tự nhiên và quan sát đặc điểm
hình thái các cơ quan sinh dƣỡng, cơ quan sinh sản và cấu tạo giải phẫu các
mẫu đảng sâm ở Sơn La tôi đem so sánh với đặc điểm cây đảng sâm tại Việt
Nam. Chúng tôi nhận thấy mẫu đảng sâm thu đƣợc và phân tích ở Sơn La
hoàn toàn giống với cây đảng sâm Việt Nam. Qua đó có thể sơ bộ khẳng định
mẫu đảng sâm thu đƣợc là loài đảng sâm Codonopsis javanica.
Mẫu đảng sâm thu đƣợc tại Sơn La là dạng cây cỏ, sống lâu năm, leo
b ng thân quấn. Cây thƣờng mọc ở ch trống, thƣờng ở ven rừng thứ sinh,
trong các savan có độ cao từ 900-2200m.
Đảng sâm thích nghi ở những vùng có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt
độ từ 18-25ºC. Vào mùa hè, cây có thể chịu đƣợc nhiệt độ trên 30ºC, thậm chí
là 40ºC nhƣng không kéo dài. Về mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, cây vẫn
sống đƣợc. Lƣợng mƣa trung bình 1500mm.
Đảng sâm sinh trƣởng theo mùa, sau khi ra hoa, kết quả (tháng 9-11)
Đảng sâm sẽ lụi phần thân leo phía trên, các củ ẩn dƣới đất, đến mùa sinh
trƣởng năm sau lại mọc lên.
Do bộ phận sử dụng là củ nên khi khai thác toàn bộ khóm củ bị đào lên
không còn khả năng tái sinh. Đây là nguyên nhân khiến số lƣợng Đảng sâm
ngày càng suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là số lƣợng bụi trƣởng thành rất ít.
Đất cao ráo, xốp, thoát nƣớc, nhiều mùn, giàu chất dinh dƣỡng. Các
triền đồi thoai thoải, ruộng bậc thang hay chân ruộng cao là thích hợp.
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Hiện tại, đảng sâm đang đƣợc ngƣời dân trồng rất nhiều ở Tỉnh Sơn la.
Cụ thể ở các huyện nhƣ Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu, Bắc Yên,.. và
ngay cả tại Thành phố Sơn La. Tuy nhiên chƣa có số liệu cụ thể về diện tích
trồng đảng sâm ở các địa điểm này.
Các địa điểm trên có các điều kiện thuận lợi cho đảng sâm sinh trƣởng
và phát triển. Theo nhƣ tìm hiểu Thuận Châu là huyện có diện tích trồng cây
đảng sâm rất lớn.
Huyện Thuận Châu n m ở phía Tây bắc của tỉnh Sơn La có diện tích tự
nhiên lớn nhất tỉnh là: 154.126 ha, trong đó đất nông nghiệp 91.195,54 ha
chiếm 59,17%. N m dọc trên đƣờng Quốc lộ 6 (Hà Nội - Hoà Bình - Sơn LaĐiện Biên), cách Thành phố Sơn La 34 km, cách huyện Tuần Giáo tỉnh Điện
Biên 52 km [51].
Các hộ gia đình trồng đảng sâm trên địa bàn tỉnh chỉ là tự phát chƣa
đƣợc quy hoạch thành quy mô lớn. Với phƣơng pháp canh tác truyền thống,
chƣa áp dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ do đó ảnh hƣởng tới sản
lƣợng và chất lƣợng cây trồng. Đảng sâm có nhiều tác dụng dƣợc học nếu nhƣ
đƣợc trồng với quy mô lớn có thể đem lại rất nhiều lợi ích. Ngoài ra, việc
trồng nhân trồng đảng sâm có thể phát triển kinh tế cho ngƣời dân, tăng thêm
thu nhập.
Đảng sâm sinh trƣởng và phát triển tốt trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3.2. Định lƣợng hàm lƣợng saponin, chất béo và đƣờng trong cây dảng
sâm.
* Lựa chọn mẫu nghiên cứu:
Tiến hành thu thập củ đảng sâm ngoài tự nhiên là những củ mới đƣợc
khai thác, không mang sâu bệnh, không bị tổn thƣơng sau đó đem phơi khô và
nghiền bột.

33

Hình 3.6. Củ giống đảng sâm đƣợc chọn đem phơi khô và nghiền bột.
* Xử lí mẫu nghiên cứu:
Củ đảng sâm đƣợc lựa chọn sẽ thái lát nhỏ, phơi khô trong điều kiện
phòng thí nghiệm, sau đó nghiền nhỏ tạo thành bột rễ đảng sâm.

Hình 3.7. Mẫu đảng sâm sau khi đƣợc phơi khô
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* Xác định độ ẩm mẫu nghiên cứu:
Tiến hành xác định độ ẩm nguyên liệu phƣơng pháp sấy thu đƣợc kết
quả: 10.3%.
3.2.1. Định lượng hàm lượng saponin trong cây đảng sâm
Bảng 3.1. Kết quả định lƣợng saponin trong rễ đảng sâm
X%

̅%

Mẫu

Đảng Sâm

X1

X2

X3

2,57

2,45

2,54

2,52

Sau khi tiến hành xác định độ ẩm của mẫu nghiên cứu chúng tôi tiến
hành định lƣợng saponin trong rễ đảng sâm theo phƣơng pháp cân. Kết quả
thu đƣợc thể hiện ở bảng 3.1.
Bảng 3.1 cho thấy hàm lƣợng saponin trong mẫu đảng sâm ở Sơn La là
2,52%, chúng tôi đem so sánh kết quả với hàm lƣợng saponin trong mẫu đảng
sâm ở Sapa là 2,17% [12]. Có thể thấy hàm lƣợng saponin trong mẫu đảng
sâm ở Sơn La cao hơn so với hàm lƣợng saponin trong mẫu đảng sâm ở Sapa.
Saponin có là một hoạt chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe của con
ngƣời là một chất chống oxy hóa giảm nguy cơ ung thƣ, tăng cƣờng khả năng
miễn dịch. Sự có mặt của saopnin trong cơ thể sẽ làm cho các hoạt chất khác
dễ hòa tan và dễ hấp thu. Saponin có tác dụng tăng lực, chống nhƣợc sức,
chống stress và lão hoá, saponin có tác dụng long đờm, lợi tiểu ...
Hàm lƣợng saponin trong mẫu đảng sâm cao là một chỉ tiêu rất quan
trọng một mặt đánh giá đƣợc giá trị làm thuốc mặt khác khẳng định r ng điều
kiện khí hậu sinh thái tại tỉnh Sơn La rất thích hợp với sự sinh trƣởng và phát
triển của cây đảng sâm. Đây chính là một tiềm năng và lợi thế của ngành
dƣợc liệu Sơn La nói riêng và của Việt Nam nói chung.
35

3.2.2. Định lượng hàm lượng chất béo trong cây đảng sâm
Bảng 3.2 Kết quả định lƣợng chất béo trong rễ đảng sâm
X%

̅%

Mẫu

Đảng sâm

X1

X2

X3

4,55

4,35

4,60

4,5

Tiến hành định lƣợng chất béo trong rễ đảng sâm theo phƣơng pháp
chiết soxhlet với clorofom trong thời gian 8 tiếng. M i mẫu tiến hành 3 lần
lấy giá trị trung bình kết quả thu đƣợc thể hiện ở bảng 3.2.
Bảng 3.2 cho thấy hàm lƣợng chất béo trong mẫu đảng sâm ở Sơn La
4,5%. Tuy nhiên, chúng tôi chƣa tìm đƣợc nghiên cứu nào định lƣợng chất
béo có trong Đảng sâm mà chỉ có nghiên cứu định tính chất béo trong mẫu
đảng sâm ở Sapa. Theo nhƣ nghiên cứu họ mới chỉ khả định trong mẫu đảng
sâm có tồn tại chất béo.
Chất béo thực vật (dầu béo) thành phần có nhiều axit béo chƣa no và ở
dạng lỏng ở nhiệt độ thƣờng. Các dầu béo có nhiều nối đôi đƣợc xem là các
vitamin F là những chất cần thiết cho cơ thể. Dầu béo có chứa các axit béo
không no có tác dụng làm giảm lƣợng cholesterol trong máu góp phần làm
giảm sự xơ vữa động mạch. Chất béo đƣợc dùng làm dung môi cho một số
loại thuốc tiêm, làm tá dƣợc hay điều chế các tá dƣợc cho thuốc mỡ, thuốc
đạn, viên nén v.v… Một số chất béo có tác dụng bảo vệ da và niêm mạc, làm
mau lên da non ở các vết thƣơng, vết bỏng. Ngoài ra chất béo còn cung cấp
một số nguyên tố vi lƣợng khác cho cơ thể nhƣ: Vitamin tan trong chất béo
nhƣ A, D, E, K. Ngoài ra thành phần lipit đóng vai trò quan trọng với cây
trồng vì nó tham gia vào cấu trúc màng tế bào. Thành phần lipit trong màng
tế bào có liên quan đến tính chịu lạnh của cây, thành phần axit béo không no
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càng cao thì khả năng chịu lạnh càng tốt.
Nhƣ vậy, chất béo thực vật có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể
do đó định lƣợng đƣợc hàm lƣợng chất béo có trong cây đảng sâm càng cho
thấy giá trị sử dụng cao của cây đảng sâm.
3.2.3. Định lượng hàm lượng đường trong cây Đảng sâm
Bảng 3.3. Kết quả định lƣợng đƣờng khử trong rễ Đảng sâm
X10

̅% ± ε

Đảng 13,9 13,9 16,2 11,6 13,9 16,2 13,9 13,9 13,9 16,2

14,4 ±

X%

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

1,27

sâm

Tiến hành định lƣợng hàm lƣợng đƣờng trong mẫu đảng sâm theo
phƣơng pháp Lane Eynon. Tiến hành trên 10 mẫu, m i mẫu tiến hành 3 lần,
lấy kết quả trung bình. Kết quả thu đƣợc thể hiện ở bảng 3.3.
Bảng 3.3 cho thấy hàm lƣợng đƣờng trong mẫu đảng sâm ở Sơn La là
14,4%, chúng tôi đem so sánh kết quả với hàm lƣợng đƣờng trong mẫu đảng
sâm ở Sapa là 14,6% [12]. Kết quả nghiên cứu hàm lƣợng đƣờng trong mẫu
đảng sâm ở Sơn La và Sapa gần tƣơng đƣơng nhau.
Hàm lƣợng đƣờng có trong mẫu đảng sâm cũng là một chỉ tiêu quan
trọng, với một hàm lƣợng vừa phải có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể
sống. Đƣờng là dƣỡng chất tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa vật chất
cơ bản của cơ thể sống, bổ sung, cung cấp năng lƣợng cho cơ thể. Đây cũng là
một chỉ tiêu quan trọng một mặt cho thấy giá trị làm thuốc của cây đảng sâm
một mặt khẳng định điều kiện khí hậu ở Sơn La là môi trƣờng thuận lợi cho
đảng sâm sinh trƣởng và phát triển.
Nhƣ vậy, đã xác định hàm lƣợng saponin, chất béo và đƣờng trong mẫu
đảng sâm ở tỉnh Sơn La. Cụ thể, hàm lƣợng saponin 2,52%; hàm lƣợng chất
béo 4,5%; hàm lƣợng đƣờng 14,4%. Các hoạt chất dƣợc học thu đƣợc trong
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cây đảng sâm cho thấy giá trị sử dụng làm thuốc rất hiệu quả. Với kết quả này
có thể khẳng định điều kiện khí hậu của tỉnh Sơn La rất thuận lợi cho sự sinh
trƣởng phát triển của cây đảng sâm.
3.3. Kết quả phân lập và giải trình tự gen
Sau khi ADN tổng số của các mẫu nghiên cứu đƣợc tách theo phƣơng
pháp sử dụng đệm CTAB 2% đã mô tả, sản phẩm điện di trên gel agarose 1%
thể hiện trên hình 3.8.

Hình 3.8. Hình ảnh điện di DNA tổng số trên gel agarose 1%.
M: marker 1kb
Từ kết quả điện di ở hình 3.8 cho thấy, các băng DNA thu đƣợc đều
sáng, đậm, rõ nét, điều này cho thấy ADN của mẫu thu đƣợc đều tinh sạch và
ít bị đứt gãy. Chứng tỏ DNA tổng số đều đƣợc tách chiết thành công.
Để xác định nồng độ DNA tổng số thu đƣợc, các mẫu DNA đƣợc định
lƣợng b ng máy đo Nanodrop và pha loãng đến nồng độ thích hợp cho phản
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ứng PCR là 25 ng/µl.
3.3.1. Kết quả nhân dòng, trình tự các đoạn gen nghiên cứu
DNA tổng số sau khi tách chiết đƣợc dùng làm khuôn cho phản ứng
PCR với các cặp mồi rpoB, matK. Kết quả điện di các sản phẩm PCR trên gel
agarose 1% đƣợc thể hiện trên hình 3.9.

Hình 3.9. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR trên gel agarose 1%.
Ghi chú: M: marker 1kb;
1: sản phẩm điện di của gen rpoB;
2: sản phẩm điện di gen matK;
(-) Đối chứng âm.
Kết quả điện di sản phẩm PCR ở hình 3.9 cho thấy, các cặp mồi sử
dụng để khuếch đại gen rpoB và matK đã nhân thành công các đoạn gen có
kích thƣớc tƣơng đƣơng khoảng 500 bp và 900 bp. Các sản phẩm PCR này
đƣợc tinh sạch và gửi đọc trình tự.
39

3.3.2. Kết quả xác định trình tự gen rpoB
Sau khi đọc trình tự tại Viện Công nghệ sinh học, trên hệ thống ABI
3500 XL (Applied Biosystems, Mỹ), đoạn trình tự gen rpoB đƣợc xử lý b ng
phần mềm BioEit (version 7.0.5.3) để hiệu chỉnh các vùng tín hiệu nhiễu.
• Loại bỏ những tín hiệu không chính xác ở hai đầu trình tự khảo sát
Đối với các tín hiệu ở đầu trình tự, tín hiệu thƣờng lớn và có biên độ
không ổn định, các đỉnh tín hiệu không rõ ràng. Với các tín hiệu gần cuối
trình tự, tín hiệu rất thấp và không thể phân biệt rõ ràng các đỉnh tín hiệu.
Việc đọc base ở vùng này hoàn toàn không bảo đảm đƣợc độ tin cậy và cần
phải đƣợc loại bỏ.
• Kiểm tra các sai lệch giữa hai kết quả giải trình tự
Thông thƣờng, đoạn DNA khảo sát sẽ đƣợc giải trình tự hai chiều bởi
mồi xuôi và mồi ngƣợc. Việc này giúp giảm thiểu việc đọc sai base, những tín
hiệu không rõ ràng trong trình tự khi đọc với mồi xuôi có thể đƣợc giải quyết
trong khi đọc kết quả với mồi ngƣợc và ngƣợc lại.
Do đƣợc đọc theo hai chiều nên kết quả của mồi ngƣợc cần đƣợc
chuyển đổi lại b ng phần mềm trƣớc khi tiến hành so sánh. Mức độ tƣơng
đồng và tìm sai lệch giữa hai kết quả giải trình tự (mồi xuôi và mồi ngƣợc)
đƣợc thực hiện b ng công cụ Dot plot trên phần mềm Sea View.
Hai trình tự sau khi đƣợc sắp gióng cột cần phải tƣơng đồng nhau,
những sai lệch thu đƣợc cho thấy các sai sót trong khi đọc base b ng máy tự
động và cần đƣợc kiểm tra trực tiếp lại trên biểu đồ phát huỳnh quang (hiển
thị nhờ phầm mềm FinchTV). So sánh tín hiệu huỳnh quang ngay tại vị trí sai
lệch giữa hai kết quả giải trình tự có thể xác định đƣợc đúng loại base nào
tƣơng ứng ở vị trí đó. Kết quả giải trình tự gồm có chu i trình tự các
nucleotides và phần đồ thị phát huỳnh quang đặc trƣng màu sắc cho từng loại
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nuclotide thể hiện ở hình 3.10.

Hình 3.10. Hình ảnh phổ đọc trình tự gen rpoB trên phần mềm Bioedit

41

Sau khi hiệu chỉnh, đoạn trình tự hoàn chỉnh của gen rpoB nhƣ sau:
TTGATCCCAGCATCACAATTCCATTTTTGATGCGGTATTTCAT
TAGTGATCCTTTCAGGGCCTTGACTTGTCACATGAATCTGAATTTC
ATATTTACGTATGTGAAAAGAAGTATAAATATCTTCATATACCAAG
CGCTCGCTAATGAGGACTGCATCTTCAAAATTGTAACCTTCCCATG
GCATATAAGCTACTAATACGTTTTTCCCCAAAGCGAGTTCGCCGCC
AACTGTAGCAGCGCCATGCGCTAAAATTTGTCCCCTTTTAATGCAT
TTACCCCGCTGAACCTGGGGTTTTTGATGCATACAAGTATTTTTGTT
GGAACGTTCATACATAACTAATGGAATGCTTAGAGTATCGCCATTA
CCTGATAAAAGAATCTTGTCAGTATCGGTATAAATGATCTTTCCCT
CGTGTTCGGCTAGAGCAAGAGCCCCTGAATCTAGAGCTGCTTGGC
GTTCCAATCCAGTTCCAACAATGCACTT
Sử dụng trình tự sau khi hiệu chỉnh để so sánh với các tình tự đã công
bố trên ngân hàng gen, chúng tôi thu đƣợc kết quả ở hình 3.11.

Hình 3.11. Kết quả so sánh trình tự gen rpoB của loài đảng sâm với các
trình tự đã công bố trên NCBI
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Kết quả ở hình 3.11 cho thấy, trình tự gen rpoB của loài đảng sâm có
độ tƣơng đồng 96% với loài Platycodon grandiflorus, đây là loài thuộc chi
Platycodon. Trong nhánh Platycodon bao gồm 3 chi: Platycodon,
Echinocodon và Condonopsis (Qiang et al., 2013).
Do chƣa có các trình tự gen rpoB tham chiếu của các loài trong chi
Condonopsis nên trình tự gen rpoB của loài đảng sâm trong nghiên cứu này
sẽ cung cấp thêm dữ liệu về trình tự DNA mã vạch cho chi Codonopsis.
Chúng tôi đã đăng ký trình tự gen rpoB trên ngân hàng gen quốc tế với mã số
BK205697.
3.3.3. Kết quả xác định trình tự gen matK
Trình tự gen matK sau khi đƣợc giải trình tự trên máy ABI 3500 XL
chúng tôi thu đƣợc phổ đọc trình tự khi mở b ng phần mềm Bioedit (version
7.0.5.3) nhƣ hình 3.12.
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Hình 3.12. Hình ảnh phổ đọc trình tự gen matK trên phần mềm Bioedit
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Sau khi hiệu chỉnh, loại bỏ các vùng trình tự nhiễu đoạn trình tự hoàn
chỉnh của gen matK nhƣ sau:
ACTTTAGGAAACTCTTTTTTTTTGAGGATCCACTATAATCTGAGAA
AGATTTCTGGATATACGCCCGAAGCGGTCAATAATATCAGAATCT
GATAAATCGACCCAAACCGCCTTACTAATAGGATGACCTGCTCTAT
TAGTAAAGTTGGATTTAGCCAATGATCCAATTAGGGGAATAATTG
GAAGAATCGTATCAAATTTATGAATAGCATTATCACTTAGAAATGC
CTTTTCTAGCATTTGATTGCGTACCCTTGAAGTCTTTCGACGCACAC
TTGAAAAATAACCCAGAAAATCCAGGGAATGATTGGATAATTGGT
TTATATGGATTCTTCTTAGTTGAGACCACAGGTAAAAATAAGATTG
CCATAAATTTACAAAGTAATATTTCCATTTATTCATCAAATGAGAC
GTACCTTTTGAAGCGAGAATTGCTTTTCCTTGATACCTAACATAAT
GCATGAAAGAATCCTCGAACACCCATAGATTGGCTTGCAAAGCCC
TGGACAAGACTTCTCCAAGATGCTCTATTTTTCCATAGAAATAGAT
TCGTTCAAGAAGGGCTCTAGAAGATGTTGATCGTAAATGAGAAGA
TTGGTTACGGAGAAAGACAAAGGCGGATTCGTATTCCCATATATG
AAAATTATATAGGAAGAAAAAGAATCTTTGATTTCTTTCGGAAAA
AGAAGGACCGGCTTTCTTTGAAGTAATAAGACTATTCCAATTAGG
AAACTCGTGGAGAAAGAATCTTAATAAATGCAAAGACGAAGCATC
TTTTAGCCAGTAGCGAAGAGCTTGAACCAAGATTTCTAGATGGATT
GGGTAAGGTATTAGTATATCTAATACATAATTAGAATGTGAAATTT
TGTCCTCTAAAAAAGAAAATATTGAATGAATTGATCGTAAATTATC
GGAT
Khi so sánh trình tự gen thu đƣợc với cơ sở dữ liệu NCBI, chúng tôi
thu đƣợc kết quả ở hình 3.13.
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Hình 3.13. Kết quả so sánh trình tự gen matK của loài Đảng sâm với các
trình tự đã công bố trên NCBI
Kết quả ở hình 3.13 cho thấy, trình tự gen matK của loài đảng sâm có
độ tƣơng đồng 99% với loài đảng sâm (Codonopsis javanica) đã công bố
trƣớc đó trên ngân hàng gen quốc tế. Trình tự gen matK phân lập đƣợc từ loài
đảng sâm đã đƣợc đăng ký trên ngân hàng gen quốc tế với mã số BK205697.
Nhƣ vậy, có thể khẳng định chúng tôi đã nhân dòng thành công gen
rpoB và matK trên cây đảng sâm thu mẫu tại Sơn La.
Công tác phân loại các loài sinh vật trƣớc đây chủ yếu dựa trên đánh giá
các đặc điểm hình thái, do đó yêu cầu các nhà phân loại học phải có kiến thức
chuyên sâu về loài phân tích. Việc phân loại sẽ trở nên khó khăn khi gặp một
số trƣờng hợp mẫu vật thiếu các đặc điểm hình thái cần thiết. Do đó, sự ra đời
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của kỹ thuật DNA mã vạch đã khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm của các
phƣơng pháp phân loại truyền thống và đã đƣợc ứng dụng có hiệu quả trong
việc định danh loài [30, 41]. Một trong những ƣu điểm lớn của kỹ thuật DNA
mã vạch là cho phép xác định mẫu vật tại bất kỳ thời điểm nào của quá trình
sinh trƣởng hoặc xác định các mẫu vật trong tình trạng không còn nguyên
vẹn. Bên cạnh đó, kỹ thuật DNA mã vạch còn có ƣu điểm là cần rất ít DNA
khuôn, các bƣớc phân tích cũng đơn giản, nhanh chóng và chính nhƣ phân
tích trình tự DNA nói chung [19].
Ở động vật, một chỉ thị DNA mã vạch có khả năng phân biệt đƣợc đến
98% các loài động vật là gen COI, mã hóa cho tiểu đơn vị cytochrome c
oxidase 1 [27]. Ngoài gen COI, các đoạn gen ti thể Cytb (cytochrome b), gen
ribosome 12S, 16S cũng đƣợc làm chỉ thị DNA mã vạch trong nhận dạng
động vật. Ở thực vật, số lƣợng các vùng gen đƣợc đề xuất làm chỉ thị DNA
mã vạch nhiều hơn, tuy nhiên chƣa có chỉ thị nào đƣợc đa phần các nhà phân
loại học thực vật chấp nhận [33, 35].
Tuy vậy, quan điểm chung của các nhà phân loại học sinh vật là sử dụng
nhiều vùng DNA chỉ thị để định danh thực vật [35]. Trong đó các vùng gen
lục lạp, nơi chứa các vùng DNA chỉ thị tiềm năng, đã đƣợc nhiều nhà nghiên
cứu đề xuất làm các chỉ thị DNA [25]. Ƣu điểm của các gen đƣợc sử dụng
làm DNA mã vạch trong lục lạp là chúng có tính bảo thủ cao, tần suất đột
biến thấp lại không phụ thuộc vào tình trạng mẫu vật [25, 29].
Trong số các gen lục lạp, gen matK là một trong số các gen có sự tiến
hóa nhanh. Chiều dài khoảng 1550 bp và mã hóa cho enzyme maturase liên
quan đến quá trình splicing intron type 2 của phiên mã RNA. Trong phân loại
học thực vật, gen matK đƣợc xếp vào nhóm intron II của gen trnK, nó có thể
đƣợc khuếch đại dễ dàng trong phản ứng PCR b ng việc sử dụng các mồi
thiết kế tại vùng bảo thủ của gen trnK, rps16 và psbA. Gen matK đƣợc dùng
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nhƣ một chỉ thị bởi vì nó có sự tiến hóa nhanh và phổ biến trong thực vật.
Vùng DNA đƣợc sử dụng làm chỉ thị là 1 vùng xấp xỉ ~ 930 bp n m giữa
nucleotide số 429 và 1313 của gen matK. Gen chỉ thị matK đã đƣợc ứng dụng
thành công trong việc xác định các loại thảo dƣợc ở các khu vực địa lý khác
nhau. Vùng gen này cùng với vùng gen rbcL đƣợc xem là 2 vùng DNA mã
vạch chính để nhận biết các loài thực vật. Năm 2015, Jian và cộng sự đã sử
dụng chỉ thị này để xác định thành công các loài thảo dƣợc thuộc họ
Schisandraceae tại Trung Quốc [31]. Mới đây, chỉ thị này cũng đã đƣợc Javed
sử dụng thành công để nhận dạng 3 loài thực vật Solanum nigrum, Euphorbia
helioscopia và Dalbergia sissoo [32].
Gene rpoB mã hóa cho 1 trong 4 tiểu đơn vị của enzyme RNA
polymerase. Gen này đƣợc sử dụng nhƣ một chỉ thị chính giúp phân biệt các
loài vi khuẩn có quan hệ gần gũi, kết hợp với gen 16S. Trong định danh thực
vật, chỉ thị rpoB cũng đƣợc sử dụng phổ biến, đặc biệt là sự kết hợp giữa chỉ
thị này và chỉ thị matK đƣợc coi là hữu hiệu cho hầu hết các loài thực vật.
Đặc biệt, đối với chi Dendrobium sự kết hợp giữa các chỉ thị này có thể giúp
phân biệt lên tới 92,31% các loài trong chi [26]. Tại Việt Nam, chỉ thị rpoB
và matK cũng đã đƣợc sử dụng trong việc xây dựng mã vạch phục vụ nhận
dạng và phân loại cây sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis), một số loài thuộc
chi sao (Hopea) [20, 21].
Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ thị rpoB nói riêng và sử dụng các chỉ thị
DNA mã vạch nói chung và để nghiên cứu xác định loài đảng sâm
Codonopsis javanica tại Việt Nam còn hạn chế. Trình tự gen rpoB và matK
của loài đảng sâm Việt Nam đƣợc đăng ký lên ngân hàng gen quốc tế còn
chƣa có. Do đó, các trình tự gen rpoB và matK của loài đảng sâm Việt Nam
đƣợc đăng ký trên Ngân hàng gen BK205697 và BK205698, cùng các kết quả
nghiên cứu trƣớc đây trên thế giới sẽ cung cấp thêm dữ liệu cho các nghiên
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cứu định loài thuộc chi Codonopsis cũng nhƣ cho việc xác định loài đảng sâm
và các loài dƣợc liệu quý khác.
Hiện nay, không chỉ Việt Nam và trên thế giới với xu hƣớng ” Trở về
thiên nhiên” thì việc sử dụng các loại dƣợc liệu nói chung và đảng sâm nói
riêng của ngƣời dân ngày càng gia tăng, vì nó ít có hại và phù hợp với quy
luật sinh lý của cơ thể.
Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng cao phía Tây Bắc Việt Nam.
Tỉnh Sơn La có tổng diện tích tự nhiên là 14.174 km2, đứng thứ 3 trên tổng số
63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng của cả nƣớc (sau Nghệ An và Gia
Lai), b ng 4,28% diện tích tự nhiên toàn quốc và b ng 37,88% tổng diện tích
tự nhiên vùng Tây Bắc. Sơn La có độ cao trung bình 600 – 700 m so với mực
nƣớc biển. Địa hình của Sơn La bị chia cắt và tạo thành ba vùng sinh thái :
Vùng trục quốc lộ 6, vùng lòng hồ sông Đà và vùng cao biên giới. Riêng hai
cao nguyên lớn Mộc Châu và Nà Sản với độ cao hàng trăm mét đã tạo nên nét
đặc trƣng cho địa hình Sơn La. Đất đai phì nhiêu, màu mỡ. Khí hậu Sơn La
chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mùa hè
từ tháng 4 đến tháng 9. Nhiệt độ trung bình năm 21,4oC (nhiệt độ trung bình
cao nhất là 27oC , thấp nhất trung bình là 16oC ). Lƣợng mƣa trung bình hàng
năm 1.200 - 1.600mm. Độ ẩm không khí trung bình là 81%. Tất cả đặc điểm
đó đều thuận lợi cho sự phát triển sinh trƣởng của cây đảng sâm.
Ngành y tế cần triển khai đồng bộ các nội dung để phát triển cây đảng
sâm bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về nguồn đảng sâm trong thời
gian tới. Trong đó, cần chú ý thực hiện chƣơng trình bảo tồn nguồn gen,
giống đảng sâm, thực hiện chƣơng trình khoa học công nghệ trọng điểm để
phát triển cây đảng sâm dƣợc liệu. Qua khảo sát thực tế nhận thấy tình trạng
nuôi trồng và khai thác cây đảng sâm trên địa bàn tỉnh Sơn La còn tự phát,
quy mô nhỏ dẫn đến sản lƣợng cây đảng sâm không ổn định, giá cả biến
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động. Tình trạng khai thác quá mức mà không đi đôi với việc tái tạo, bảo tồn
đã dẫn đến số lƣợng loài đảng sâm có khả năng khai thác tự nhiên còn rất ít
đang đứng trƣớc nguy cơ cạn kiệt. Dƣợc liệu không đƣợc sản xuất theo quy
trình, quy hoạch cụ thể (trồng lẫn với vùng trồng lúa và hoa màu, kỹ thuật
trồng và chăm sóc chủ yếu theo kinh nghiệm, việc sử dụng giống, phân bón,
thuốc bảo vệ thực phẩm, nguồn nƣớc tƣới… còn tùy tiện, thu hái không tuân
thủ theo mùa, vụ và tuổi của cây) làm ảnh hƣởng tới chất lƣợng cây đảng sâm,
qua đó cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng thuốc sản xuất từ dƣợc liệu.
Ngành dƣợc liệu cần gấp rút quy hoạch vùng trồng, xây dựng các quy
trình nhân giống, kỹ thuật nuôi trồng, sơ chế dƣợc liệu, phối hợp cùng các địa
phƣơng vận động nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh việc mở rộng sản xuất
dƣợc liệu này, phát triển thành cây hàng hóa của địa phƣơng; góp phần
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho ngƣời dân góp phần xóa đói
giảm nghèo. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cần tiến hành các nghiên
cứu chuyên sâu hơn về thành phần, tính năng tác dụng của đảng sâm Việt
Nam, để công bố trên báo chí, phổ cập trong giới thầy thuốc Đông y biết sử
dụng cây thuốc quý này thay thế cho dƣợc liệu đảng sâm Trung Quốc.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Qua một thời gian nghiên cứu về mẫu đảng sâm ở Sơn La, chúng tôi đã
thu đƣợc một số kết quả:
Về hình thái, giải phẫu thực vật: Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cơ
quan sinh dƣỡng( rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản ( hoa, quả) của cây đảng
sâm thu hái ở Yên Châu – Sơn La, quan sát cấu tạo vi phẫu của rễ cây đảng
sâm. Qua so sánh nhận thấy: Đặc điểm hình thái các cơ quan sinh dƣỡng, cơ
quan sinh sản và cấu tạo giải phẫu các mẫu đảng sâm thu đƣợc và phân tích ở
Sơn La hoàn toàn giống với cây đảng sâm tại Việt Nam. Qua đó có thể sơ bộ
khẳng định mẫu đảng sâm thu đƣợc là loài đảng sâm Codonopsis javanica.
Về thành phần hóa học: Đã xác định hàm lƣợng saponin, chất béo và
đƣờng trong mẫu đảng sâm ở tỉnh Sơn La. Cụ thể, hàm lƣợng saponin 2,52%;
hàm lƣợng chất béo 4,5%; hàm lƣợng đƣờng 14,4%.
Đánh giá về khả năng sinh trƣởng và phát triển của cây đảng sâm trên
dịa bàn ở tỉnh Sơn La: Cây đảng sâm sinh trƣởng và phát triển tốt với điều
kiện khí hậu và sinh thái của tỉnh Sơn La.
Đã phân lập và xác định đƣợc trình tự gen rpoB và matK của loài đảng
sâm Việt Nam và các trình tự này đã đƣợc đăng ký trên Ngân hàng gen mã số
BK205697 và BK205698.
2. KIẾN NGHỊ
Về thành phần hoá học đi sâu nghiên cứu saponin. Ngoài ra, xác định
hàm lƣợng của các chất có trong đảng sâm ngoại trừ 3 chất đã đƣợc nghiên
cứu ở trên.
Phân lập thêm về một số vùng gen lục lạp khác ở thực vật để cung cấp
thêm các dữ liệu phân tử nh m xác định đúng cây đảng sâm Việt Nam.
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