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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích tái sinh cây sắn (Manihot esculenta Crantz) thông qua phôi soma từ lá chưa 
trưởng thành. Vật liệu được sử dụng là các mảnh lá chưa trưởng thành của các cây in vitro từ 2-3 tuần tuổi. Phôi 
soma được cảm ứng tạo thành trên môi trường MS có bổ sung picloram với các nồng độ khác nhau. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, trên môi trường MS bổ sung 12 mg/l picloram, cả hai giống đều cho tỉ lệ hình thành phôi soma cao 
nhất. Sau 4 tuần, giống KM94 cho tỷ lệ hình thành phôi cao hơn 11,4% so với giống KM140. Tuy nhiên, khi cụm phôi 
được chuyển sang môi trường MS có bổ sung 0,3 mg/l BAP để nảy mầm tạo cây con, tỷ lệ tạo cây con ở giống 
KM140 lại cao hơn với giống KM 94. Chồi cây được tạo ra đạt chiều dài khoảng 1,0 - 1,5 cm được chuyển sang môi 
trường MS không có chất kích thích sinh trưởng cho tỷ lệ ra rễ đạt 100%, rễ sinh trưởng tốt nhất. Những cây tái sinh 
in vitro có bộ rễ hoàn chỉnh được trồng trong bầu giá thể trấu hun: đất cát (4: 6) đạt tỷ lệ cây sống 100%. Quy trình 
tạo cây non hoàn chỉnh trong 16 - 18 tuần là cơ sở quan trọng cho xây dựng quy trình chuyển gene ở cây sắn. 

Từ khóa: Cây sắn (Manihot esculenta Crantz), nuôi cấy mô, lá chưa trưởng thành, phôi soma, tái sinh. 

Establishment of Plant Regeneration Protocol for Cassava (Manihot esculenta Crantz)  
via Somatic Embryogenesis from Immature Leaves 

ABSTRACT 

The present study aimed at regenerating cassava (Manihot esculenta Crantz) via somatic embryogenesis. The 
explants used were immature leaves harvested from 2-3-week old in vitro plants derived from two cassava cultivars, 
KM94 and KM140. Somatic embryogenesis was achieved with high frequencies using MS medium supplemented 
with a wide range of picloram concentrations. The results showed that the highest rate of somatic embryo formation 
for both cultivars was obtained when cultured in MS medium containing 12 mg/l picloram. Although the number of 
embryos per explant was similar between two cultivars at 4 weeks of culture, KM94 cultivar gave a higher rate (81,4 ± 
1,7%) than KM140 cultivar (70,4 ± 2,9%). Somatic embryos were subsequently transferred to MS medium 
supplemented with 0.3 mg/l BAP for plantlet regeneration. All shoots with 1.0 - 1.5 cm in length transferred to - 
hormone-free MS medium formed roots in 2 weeks. Rooted plantlets were transplanted to a mixture of rice husk 
(40%) and sandy soil (60%) in greenhouse. This protocol required 16 to 18 weeks and was entirely appropriate for 
mass production of various cassava genotypes and further genetic transformation experiments. 

Keywords: Cassava (Manihot esculenta Crantz), callus culture, immature leaf, somatic embryos, regeneration. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây 
có củ được trồng ở vùng cận nhiệt đới của Châu 
Phi, Châu Á và Mỹ Latin, đáp ứng nhu cầu 

lương thực cho 500 triệu người. Củ sắn có hàm 
lượng chất khô chiếm 20% trong đó 80% là tinh 
bột. Mục đích sử dụng sắn khác nhau tùy mỗi 
vùng. Ở Châu Phi, sắn được sử dụng chủ yếu 
làm lương thực, trong khi đó ở Thái Lan, một 
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nửa sản lượng 20 triệu tấn sắn hàng năm được 
sử dụng cho công nghiệp tinh bột (Sriroth et 
al., 2001). Với sự phát triển kinh tế, lượng tinh 
bột cần cho công nghiệp tăng lên ở các quốc gia 
đang phát triển. Mặc dù các nước nhiệt đới có 
nguồn tinh bột sắn (hoặc khoai tây, củ cải) 
nhưng vẫn phải nhập khẩu tinh bột ngô đắt đỏ 
(Sriroth et al., 2001). Để đủ lượng tinh bột sử 
dụng, tinh bột phải được biến đổi theo nhiều 
cách khác nhau. Nếu tinh bột sắn với những 
đặc tính mong muốn được tạo ra, đây sẽ là 
nguồn tinh bột cạnh tranh với các nguồn tinh 
bột khác, người nông dân có thể trồng sắn để 
tăng thu nhập. 

Các công nghệ chuyển gene mới đã mở ra 
các khả năng tạo ra những giống sắn chất lượng 
tốt bằng cách kết hợp các tính trạng mong muốn 
vào một số giống sắn vốn được nông dân ưa 
thích (Kawano et al., 2003). Chuyển gene thành 
công phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả của hệ 
thống tái sinh. Đến năm 1995, hệ thống tái sinh 
duy nhất ở cây sắn là kiểu biệt hóa phát sinh 
phôi soma.  

Các hệ thống tái sinh cây sắn thông qua 
quá trình tạo phôi soma đã được cải tiến 
(Schopke et al., 1996). Đối với bất cứ quá trình 
vi nhân giống nào, giai đoạn sinh trưởng cũng 
quyết định hiệu suất của quá trình. Các thùy lá 
non (chưa trưởng thành) được cảm ứng bởi 2,4-
D và NAA để tạo phôi (Guohua Ma and 
Qiusheng Xu, 2002; Joseph et al., 2001). Thay vì 
được cảm ứng bằng 2,4-D, mô phân sinh đỉnh và 
thùy lá chưa trưởng thành được cảm ứng tạo 
phôi soma sơ cấp bởi picloram (Li et al., 1996; 
Zhang et al., 2001). Các mảnh lá mầm màu 
xanh được tách từ phôi giai đoạn lá mầm được 
đặt lên môi trường P-CIM để cảm ứng phôi 
soma thứ cấp. Cách cấy chuyển phôi soma đối 
với phát sinh phôi thứ cấp ảnh hưởng tới hình 
thái của mô phát sinh phôi (Raemakers et al., 
1997). Các phôi soma thứ cấp được chuyển sang 
môi trường bổ sung NAA hoặc BA để phôi 
trưởng thành (Joseph et al., 2001), hoặc có thể 
bổ sung thêm AgNO3 vào môi trường đã có BA 
nhằm kéo dài chồi. 

Sự cải tiến các giống sắn chuyển gen đều 
dựa vào sự cải tiến các hệ thống nuôi cấy mô 

nhằm tạo ra các tế bào và mô làm nguyên liệu 
chuyển gen. Vật liệu khởi đầu (lá, đỉnh sinh 
trưởng) được sử dụng để cảm ứng tạo phôi soma 
qua tiền phôi sơ cấp. Phôi soma có thể chuyển 
hóa theo nhiều hướng như phôi soma có thể cho 
nảy mầm trực tiếp tạo thành cây con, phôi soma 
chuyển hóa tiếp thành phôi soma thứ cấp, phôi 
soma được chọn lọc, nuôi cấy tạo thành mô sẹo 
tiền phôi tơi, được làm trưởng thành để trở lại 
phôi soma, từ mô sẹo tiền phôi tơi có thể tạo 
thành tế bào trần và ngược lại. Ở Việt Nam, sự 
tạo phôi soma và tạo các cơ quan của cây sắn 
mới chỉ đang được nghiên cứu. Bài báo này trình 
bày kết quả quá trình xây dựng quy trình cảm 
ứng tạo phôi soma qua lá chưa trưởng thành để 
tái sinh hai giống sắn KM 140 và KM 94 của 
Việt Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Hai giống sắn KM94 và KM140 có nguồn 
gốc từ Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện 
Khoa học nông nghiệp Việt Nam (An Khánh, 
Hoài Đức, Hà Tây). 

Đoạn thân trưởng thành của hai giống sắn 
KM94 và KM140 được giâm trong đất, sau 4 - 6 
tuần, các chồi nách phát triển thành đoạn thân 
màu xanh có đường kính 0,1 - 0,2 cm. Lấy các 
đoạn thân này cắt thành các đoạn ngắn có độ dài 
3 - 4 cm, rửa sạch dưới vòi nước 30 phút; bề mặt 
mẫu cấy được khử trùng bằng cồn 70% trong 30 
giây và trong HgCl2 0,1% 10 phút, cuối cùng rửa 
sạch HgCl2 bằng nước cất khử trùng trong 3 
phút, rửa lặp lại 5 lần. Mẫu cấy sau khi đã khử 
trùng được nuôi cấy trên môi trường Murashige - 
Skoog (MS) bổ sung thêm 3% sucrose với mật độ 
5 đoạn cắt/bình tam giác 250 ml (50 ml môi 
trường/bình), cấy chuyển 2 tháng 1 lần. Lá vừa 
được tạo thành (chưa trưởng thành) của cây con 
sau 12 - 14 ngày tuổi được sử dụng làm mẫu cấy. 
Mẫu cấy được cắt thành các mảnh nhỏ có kích 
thước 2 × 2 mm được đặt trong đĩa Petri bao gồm 
25 ml môi trường MS bổ sung 2% sucrose, 1 mg/l 
CuSO4 (2 mM) và picloram ở các nồng độ 1, 3, 6, 
9, 12 và 15 mg/l để tạo phôi soma. Mỗi đĩa môi 
trường đặt 10 mảnh mẫu, 5 đĩa/lần thí nghiệm, 
lặp lại 3 lần. Đầu tiên, thùy lá được đặt trong tối 
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1 tuần rồi chuyển ra sáng khoảng 3 tuần để tạo 
phôi soma sơ cấp. Sau khi phôi soma sơ cấp 
được tạo thành, việc cấy chuyển lặp lại 2 tuần 
1 lần trên cùng môi trường để tạo phôi soma 
thứ cấp. Các lá mầm, được tách từ phôi giai 
đoạn lá mầm 14 - 15 ngày tuổi, được cắt thành 
các mảnh nhỏ có kích thước 2 × 2 mm, đặt lên 
môi trường MS, có bổ sung 2% sucrose và 1 
mg/l CuSO4 (2 mM), đồng thời bổ sung BA ở các 
nồng độ 0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 mg/l trong thời 
gian 3 đến 4 tuần, đánh giá số phôi tạo thành 
cây con (Li et al., 1996). 

Khả năng nảy mầm của phôi soma tạo 
thành cây con: Khoảng 3 - 4 tuần sau khi tạo 
phôi và phôi chín trên môi trường có bổ sung 
picloram với các nồng độ khác nhau. Để nảy 
mầm tạo thành các mầm cây hoàn chỉnh, các 
cụm phôi chín này được chuyển sang môi trường 
có nồng độ BAP khác nhau (0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 
1,5 mg/l). Mỗi đĩa môi trường đặt 10 mảnh mẫu, 
5 đĩa/lần thí nghiệm, lặp lại 3 lần. Tỉ lệ phôi 
soma được tính theo công thức (số lượng mảnh 
mẫu có phôi soma: tổng số mảnh mẫu nghiên 
cứu) × 100 

Tạo rễ và ra cây: Các chồi đạt chiều dài từ  
1 - 1,5 cm được cấy chuyển sang môi trường MS 
0,2% sucrose có bổ sung IBA với các nồng độ 
khác nhau (0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 mg/l) trong thời 
gian 4 tuần. Mỗi bình đặt 5 chồi, 10 bình/lần thí 
nghiệm, lặp lại 3 lần. Cây có bộ rễ hoàn chỉnh 
được chuyển ra nhà lưới, trồng trên giá thể bao 
gồm đất cát pha 60% cộng với trấu hun 40%, 
trong 2 tuần đầu tránh ánh sáng chiếu trực xạ. 

Các môi trường sử dụng trong nghiên cứu 
này được chỉnh pH = 5,8 và bổ sung thêm 7 g/l 
agar. Khử trùng ở nhiệt độ 121C, áp suất 1,5 
atm trong thời gian 15 phút. Nuôi cấy ở nhiệt độ 
25  2C, cường độ ánh sáng 3.000 lux với thời 
gian chiếu sáng 16 h/ngày. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cảm ứng tạo phôi soma từ lá chưa 
trưởng thành của cây sắn nuôi cấy in vitro 

Vật liệu ban đầu được cảm ứng tạo phôi 
soma bởi các chất kích thích sinh trưởng thuộc 
nhóm auxin (2,4-D, picloram, dicamba) (Stamp 

and Henshaw, 1987a; Szabados et al., 1987; 
Mroginsky and Scocchi, 1993; Raemakers et al., 
1993a; Li et al., 1995; Narayanaswamy et 
al.,1995 (trích từ Hillocks, 2001). Trong nhóm 
auxin, 2,4D được áp dụng phổ biến nhất để tạo 
phôi soma. Tạo phôi soma trên môi trường có bổ 
sung picloram, dicamba cũng đã được báo cáo ở 
nhiều loài cây khác nhau (Raemakers et al., 
1997; Castillo et al., 1998; Groll et al., 2001; 
Mendoza and Kaeppler, 2002; Preeti and 
Kothari, 2004). 

Trong nghiên cứu này, phôi soma được tạo 
ra trên môi trường MS bổ sung picloram với các 
nồng độ khác nhau. Lá chưa trưởng thành của 
hai giống sắn KM94 và KM140 nuôi cấy in vitro 
được sử dụng để xác định hiệu quả nồng độ 
picloram trong việc tạo phôi soma. Các mẫu cấy 
được đặt trên môi trường tạo phôi soma trong 
vòng 2 tuần, giai đoạn đầu của quá trình tạo 
phôi (phôi hình cầu) quan sát được ở tuần thứ 3, 
giai đoạn sau của quá trình tạo phôi (hình chùy) 
có thể quan sát được ở tuần thứ 4 (Hình 1B). 

Kết quả trong bảng 1 cho thấy, khả năng 
tạo phôi soma và số phôi/mẫu trên tất cả các 
nồng độ picloram được thử nghiệm ở hai giống 
tương đối cao. Ở cả hai giống sắn, với phạm vi 
nồng độ picloram tăng dần từ 1 - 15 mg/l, tỷ lệ 
tạo phôi soma và số phôi soma/mẫu cấy tăng 
dần, đều thấp nhất ở nồng độ picloram 1 mg/l, 
đều đạt tỉ lệ cao nhất ở nồng độ 12 mg/l. Mặc dù 
cùng tỉ lệ thuận với nồng độ auxin, hai giá trị 
này ở KM 94 với bất kì nồng độ picloram thí 
nghiệm nào cũng đều cao hơn ở KM 140, đặc 
biệt là ở nồng độ 12 mg/l, KM 94 có tỷ lệ tạo 
phôi soma và số phôi soma/mẫu cấy lần lượt là 
81,4 ± 1,7% và 42,3 ± 3,0 cao hơn KM 140 với 
hai giá trị lần lượt là 70,4 ± 2,9% và 27,9 ± 2,5, 
trong đó tỉ lệ tạo phôi soma của KM 94 cao hơn 
KM 140 là 11% và số phôi trên mẫu cấy cao hơn 
14,4. Kết quả này cũng phù hợp với công bố của 
Zhang et al. (2001), cũng chỉ ra ở nồng độ 
picloram 12 mg/l, tỷ lệ tạo phôi và số phôi/mẫu 
cấy cho kết quả tốt nhất. Danso et al. (2010) cho 
rằng cả hai chất 2,4D và picloram đều cho hiệu 
quả cao (90 - 100%), tuy nhiên môi trường có bổ 
sung picloram quá trình tạo phôi soma nhanh 
và vượt trội so với môi trường bổ sung 2,4D bởi vì 
picloram tác động đến thành tế bào và làm giãn
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ picloram tới sự hình thành phôi soma  
từ lá chưa trưởng thành của hai giống sắn KM94 và KM140 nuôi cấy in vitro 

Picloram (mg/l) 
KM140 KM94 

Tỷ lệ phôi soma (%) Phôi soma/mẫu cấy Tỷ lệ phôi soma (%) Phôi soma/mẫu cấy 

1 23,2 ± 1,2 10,3 ± 2,1 28,6 ± 2,2 15,3 ± 2,6 

3 41,3 ± 1,7 18,4 ± 2,0 49,3 ± 2,0 31,3 ± 2,0 

6 56,7 ± 1,9 19,2 ± 1,2 70,3 ± 1,2 37,6 ± 1,8 

9 61,5 ± 1,7 21,4 ± 1,5 72,5 ± 1,5 39,6 ± 1,2 

12 70,4 ± 2,9 27,9 ± 2,5 81,4 ± 1,7 42,3 ± 3,0 

15 62,8 ± 1,2 24,2 ± 1,8 77, 8 ± 2,6 31,6 ± 2,0 

Ghi chú: Giá trị phôi/mẫu cấy là tổng số phôi ở các hình dạng như tròn, tim, cá đuối và lá mầm. Đánh giá được thực hiện sau 4 
tuần nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung picloram ở các nồng độ khác nhau. 

tế bào nhanh hơn 2,4D. Tuy nhiên, sự phát triển 
của phôi được cảm ứng bởi NAA nhanh hơn 2,4-
D, dicamba hoặc picloram (Sofiari, 1996).  

3.2. Khả năng nảy mầm của phôi soma tạo 
thành cây con  

Giai đoạn nảy mầm của phôi soma thành 
cây con đóng vai trò quyết định đối với đánh giá 
hiệu quả của quá trình tái sinh cây, đặc biệt là 
trong quá trình chuyển gene vì nếu tái sinh cây 
kém trong khi số lượng phôi tạo ra nhiều, gene 
có chuyển vào mô, phôi được thì tỉ lệ cây chuyển 
gene cũng rất thấp.  

Kết quả được thể hiện bảng 2 cho thấy, ở 
tất cả các nồng độ BAP thí nghiệm, các cụm 
phôi soma ở cả hai giống KM 140 và KM 94 
đều nảy mầm với tỉ lệ tương đối cao. Ngay cả 
môi trường không bổ sung BAP, phôi vẫn nảy 
mầm với tỉ lệ 45,6 ± 0,7 và 51,4 ± 2% lần lượt 
ở giống KM 140 và KM 94. Cả hai giống đều 
đạt tỉ lệ nảy mầm cao nhất ở nồng độ BAP 0,3 
mg/l, tuy nhiên giá trị này ở giống KM 140 
(82,1 ± 3,1%) cao hơn ở giống KM 94 (79,2 ± 
2,3%), sự sai khác về giá trị này ở hai giống 
hầu như không đáng kể. Tỉ lệ nảy mầm giảm 
dần ở cả hai giống khi nồng độ BAP tăng dần 
từ 0,6 - 1,5 mg/l. 

3.3. Khả năng tạo rễ và ra cây  
Sau 3 tuần nuôi cấy để tạo rễ, các chồi cây 

sắn mới được nảy mầm của hai giống KM94 và 
KM140 đạt chiều dài từ 1 - 1,5 cm được chuyển 

sang môi trường MS bổ sung các nồng độ IBA 
khác nhau (0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 mg/l). 

 Kết quả cho thấy, ở tất cả các nồng độ thí 
nghiệm, các chồi đều xuất hiện rễ (tỉ lệ đạt 
100%). Tuy nhiên, trên môi trường MS không có 
chất kích thích sinh trưởng IBA cho khả năng ra 
rễ nhanh hơn, số lượng từ 3 - 4 rễ/mẫu cấy, các 
công thức bổ sung IBA ra rễ chậm hơn khoảng 1 
- 2 tuần với số lượng rễ ít, kích thước ngắn.  

Cây sắn tái sinh có số lượng 2 - 3 rễ và chiều 
dài từ 6 - 8 cm được chuyển ra trồng trên giá thể 
trấu hun trộn đất cát với tỉ lệ thể tích 4: 6. Trong 
2 tuần đầu cây được nuôi trong phòng nuôi cấy 
với nhiệt độ 27C, cường độ chiếu sáng 1000 - 
1500 lux, thời gian chiếu sáng 12 h/ngày. Sau đó, 
cây con được đưa ra trồng trong nhà lưới, tuần 
đầu tránh ánh sáng chiếu trực xạ, cung cấp đầy 
đủ nước. Tỉ lệ cây sống đạt 100%. 

3. KẾT LUẬN 

Một hệ thống tái sinh cây sắn hoàn chỉnh 
thông qua phôi soma từ lá chưa trưởng thành 
trong 16 - 18 tuần đã được nghiên cứu thành 
công qua các bước: Cảm ứng tạo phôi soma từ lá 
chưa trưởng thành trên môi trường MS bổ sung 
picloram 12mg/l sau 4 tuần, giống KM94 cho tỷ 
lệ hình thành phôi (81,4 ± 1,7%) so với giống 
KM140 (70,4 ± 2,9%). Cụm phôi được chuyển 
sang môi trường MS có bổ sung 0,3 mg/l BAP để 
nảy mầm tạo cây con, tỷ lệ tạo cây con ở giống 
KM140 (82,1 ± 3,1%) lại cao hơn với giống KM
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Hình 1. Tái sinh cây 

Ghi chú: A: Mảnh lá; B: Mô sẹo phát sinh t
thành cây con; E: Cây trên môi trườ
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Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây sắn (Manihot esculenta Crantz) thông qua phôi soma từ lá chưa trưởng thành 
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94 (79,2 ± 2,3%). Chồi cây được tạo ra đạt chiều 
dài khoảng 1,0 - 1,5 cm được chuyển sang môi 
trường MS không có chất kích thích sinh trưởng 
cho tỷ lệ ra rễ đạt 100%, rễ sinh trưởng tốt nhất. 
Những cây tái sinh in vitro có bộ rễ hoàn chỉnh 
được trồng trong bầu giá thể trấu hun: đất cát 
(4: 6) đạt tỷ lệ cây sống 100%.  
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TÓM TẮT 

Dòng mẹ bất dục đực tế bào chất (cytoplasmic male sterile - CMS) sử dụng trong sản suất hạt giống lúa lai F1 
hệ ba dòng có nhược điểm là trỗ bông không thoát (nghẹn đòng) với mức độ từ 30-60% tùy thuộc vào từng dòng 
mẹ. Việc phun gibberellin (GA3) ngoại sinh là điều bắt buộc để khắc phục trình trạng này. Chọn tạo dòng mẹ lúa lai 
theo cách tiếp cận về mặt di truyền để thay thế cho việc sử dụng GA3 là một hướng đi rất được quan tâm. Eui 
(elongated uppermost internode) là một đột biến gen điều khiển sự kéo dài lóng cổ bông ở giai đoạn làm đòng, thể 
hiện tính trạng thoát cổ bông. Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử ADN nhằm xác định và sàng lọc cây lúa trong 
các dòng CMS và trong quần thể phân ly F2 và quần thể lai lại thứ nhất (BC1F1) được đề cập trong bài báo này. Kết 
quả đã thu được 6 dòng CMS 12A, L1A, L2A, L3A, L4A, L5A mang gen eui. Phân tích kiểu hình và kiểu gen ở quần 
thể phân ly F2 và BC1F1 khẳng định tính trạng kéo dài lóng cổ bông do một gen lặn quy định và tuân theo quy luật di 
truyền Mendel. 

Từ khóa: Eui, đột biến, kéo dài lóng cổ bông, trỗ thoát, nghẹn đòng, lúa lai. 

Utilization of Elongated Uppermost Internode (eui) Gene  
for Improving Panicle Exsertion of Rice Cytoplasmic Male Sterile  

ABSTRACT 

The major problem encountered in F1 hybrid seed production using cytoplasmic male sterile (CMS) lines is the 
incomplete panicle exsertion at a rate of 30-60% depending on genotype. Application of exogenous GA3 is often 
required to overcome this problem. A recessive mutant gene (eui) that causes elongation of the uppermost internode 
at heading stage can be used as a genetic approach to GA3. In this study, DNA markers were used to identify and 
screen rice plants with eui gene in CMS lines and in F2 segregating and BC1F1 population. The results showed that 6 
CMS lines, 12A, L1A, L2A, L3A, L4A and L5A contained eui gene. Phenotypic and genotypic analysis of F2 and 
BC1F1 population confirmed that elongated uppermost internode trait was regulated by a single recessive gene and 
followed of Mendelian segregation ratio.. 

Keywords: CMS lines, eui mutant, elongated uppermost internode, panicle enclosure, panicle exsertion 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc sử dụng các giống lúa lai trong sản xuất 
được chứng minh đã làm tăng năng suất lên 
khoảng 20% so với các giống lúa thuần (Yuan, 
1996), điều này đóng góp vào việc đảm bảo an 
ninh lương thực bền vững trên thế giới. Tuy 

nhiên, các dòng bất dục đực tế bào chất (CMS - 
Cytoplasmic Male Sterile) được sử dụng trong 
sản suất hạt F1 có nhược điểm là trỗ không thoát 
bông (nghẹn đòng) với mức độ khác nhau từ 
nghẹn một phần đến nghẹn hoàn toàn trong bẹ lá 
đòng. Nguyên nhân gây nên hiện tượng này là do 
sự thiếu hụt giberrelin ở đốt lóng giáp cổ bông 



Nghiên cứu sử dụng gen kéo dài lóng cổ bông (eui) trong chọn dòng bất dục đực tế bào chất ở lúa 
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làm cho lóng trên cùng không vươn dài được, hệ 
quả là bông lúa không thể trỗ thoát ra ngoài bẹ 
lá đòng (Yin et al., 2007). Trong sản xuất hạt lai, 
để khắc phục tình trạng nghẹn đòng, người ta 
phải phun giberrelin ngoại sinh vào thời điểm 
lúa trỗ bông với nồng độ, liều lượng và số lần 
khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của từng dòng 
CMS. Tuy nhiên, cách làm này này tồn tại những 
hạn chế như: tăng chi phí sản xuất, giảm chất 
lượng và thời gian lưu trữ hạt giống, gây ô nhiễm 
môi trường. Do đó, việc chọn tạo dòng mẹ lúa lai 
theo cách tiếp cận về mặt di truyền để thay thế 
cho việc sử dụng GA3 là một hướng đi bền vững 
được nhiều nhà khoa học quan tâm. 

Eui là một đột biến gen lặn điều khiển sự 
kéo dài lóng giáp cổ bông ở giai đoạn lúa làm 
đòng, định vị trên nhiễm sắc thế số 5 (Librojo 
and Khush,1986). Các giống lúa mang gen eui 
có hàm lượng gibberellin (GAs) cao hơn so với 
các cây dạng dại. Giống lúa Shuangdi PeieS, 
một dòng TGMS mang gen eui thu được thông 
qua chiếu xạ có bông trỗ thoát cao hơn 13,8 cm 
so với cây khởi đầu Shuangdi S (Xu et al., 1999; 
Zhou et al., 2000). Kiểu gen lặn kiểm soát tính 
trạng kéo dài lóng cổ bông được xem là nhân tố 
di truyền thứ 4 trong sản xuất lúa lai bên cạnh 
các gen gây bất dục đực, gen duy trì và gen phục 
hồi (Rutger and Carnahan, 1981). Tại Trung 
Quốc gen eui được đưa vào các dòng mẹ thông 
qua lai hữu tính và chọn lọc kiểu hình, dòng 
CMS có gen eui không cần phun GA3 để thúc 
đẩy trỗ thoát bông (Shen and He, 1989; He and 
Shen, 1991). Ở Việt Nam đến nay chưa có bất cứ 
một công bố nào về sử dụng gen eui hữu ích này. 

Việc ứng dụng chỉ thị phân tử nghiên cứu về 
gen eui trong các dòng CMS hay TGMS đã được 
công bố bởi nhiều tác giả (Xu et al., 2004; 
Gangashetti et al., 2006; Ma et al. 2006; Khera et 
al., 2009...). Năm 1998, Wu et al. khi tiến hành 
phân tích quần thể F2 là kết quả lai giữa dòng 
307T và Zhenghan 97 đã chỉ ra Eui định vị trên 
NST số 5 cách chỉ thị RFLP RG435 một khoảng 
29 cM. Xu et al., 2004 đã sử dụng 45 chỉ thị 
CAPS phân tích trên quần thể F2 để định vị và 
chỉ ra gen Eui nằm trong vùng ADN có kích 
thước 98 kb được giới hạn bởi hai chỉ thị M03876 
và M01. Tiếp đó, Zhu et al., 2006 cũng đã lập bản 

đồ vật lý nhằm thu hẹp vùng chứa gen Eui, kết 
quả xác định Eui nằm trong vùng ADN 24 kb 
giới hạn bởi 2 chỉ thị M8743 và Mgg18 và Eui 
đồng phân ly với chỉ thị M3295; Nhóm nghiên 
cứu của Gangashetti (2006) và Khera (2009) đã 
phát triển các chỉ thị STS và SSR để hỗ trợ cho 
chọn tạo giống nhờ chỉ thị phân tử. Trong những 
chỉ thị đã được công bố chúng tôi đã lựa chọn hai 
nhóm chỉ thị đó là nhóm chỉ thị STS gồm chỉ thị 
STS-SAG011051 và sMRF19 và nhóm chỉ thị SSR 
gồm ba chỉ thị RM7446, RM3870 và RM3476 để 
xác định sự có mặt của gen eui trong các dòng 
CMS đồng thời phân tích biểu hiện di truyền của 
gen này trong các dòng nghiên cứu. Đây là các 
nhóm chỉ thị được báo cao có mối liên kết chặt với 
gen eui. Hơn nữa, những chỉ thị này đã được 
khẳng định đồng phân ly đối với gen eui thể hiện 
tính trạng thoát cổ bông trong các quần thể phân 
ly và backcross và chúng rất hữu ích trong việc 
đưa gen eui vào các dòng CMS thông qua kỹ 
thuật lai tạo giống nhờ chỉ thị phân tử (marker - 
assisted backcrossing) (Khera et al., 2009). Trên 
cơ sở đó, các dòng CMS triển vọng sẽ được thuần 
hóa để đưa ra dòng mẹ ưu tú trong sản xuất hạt 
lai. Nghiên cứu này cung cấp những dẫn liệu về 
việc sử dụng gen eui nhằm thu được dòng CMS 
trỗ thoát góp phần hạn chế hoặc loại bỏ việc sử 
dụng GA3 trong sản xuất hạt lai F1. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 
Vật liệu nghiên cứu gồm 6 dòng CMS: 12A, 

L1A, L2A, L3A, L4A, L5A; dòng đối chứng 
âmcặp IR58025A/IR58025B (không mang gen 
eui); 11A/11B, dòng duy trì tương ứng 12B; 2 
dòng R (bố): R18, R253; Con lai thế hệ F1, F2 của 
các tổ hợp 12A/R18, 12A/R253 và backcross 
(11A/12B//12B;12A/11B//11B). Các vật liệu 
nghiên cứu được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu 
và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam. 

2.2. Phương pháp 

Nội dung 1: Xác định sự có mặt của gen eui 
bằng sử dụng chỉ thị phân tử 

Dựa vào các thông tin về gen eui và việc sử
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Bảng 1. Danh sách các chỉ thị phân tử sử dụng 

Loại 
chỉ thị 

Chỉ thị Trình tự mồi Nhiệt độ gắn 
mồi (oC) 

Kích thước sản 
phẩm (bp) 

Tài liệu tham 
khảo 

STS SAG011051F 
SAG011051R 

CTACGCCTTCAGCTTCGGC 
CTACGGCTTCCAACTCAGAGG 

52 1.051 Gangashetti et 
al. (2006) 

sMRF19 F 
sMRF19 R 

TTGGCAGTGATGATGGTGGC 
TGTGCTGGGACCGCCTTTTT 

58 300 

SSR RM3476F 
RM3476R 

GATTCTCGTCGTAATCAAGA 
GATTCTCGTCGTAATCAAGA 

47 130 Khera et al. 
(2009) 
 

RM3870F 
RM3870R 

TACATCTCCGGCGTTTACAC 
CCAAGGTTGAAACAGGAAGC 

55 193 

RM7446F 
RM7446R 

TGAAGGCAGTTTCACTGACG 
AGCCAAGAAGAAGAAAGGGG 

55 188 

 

dụng các chỉ thị phân tử có liên kết chặt với gen 
eui ở các kết quả nghiên cứu đã công bố, 2 cặp 
chỉ thị STS và 3 cặp chỉ thị SSR đã được lựa 
chọn (Bảng 1). 

Tách chiết ADN và phản ứng PCR 
Mẫu lá lúa ở giai đoạn làm đòng được thu 

thập và lưu giữ ở -20oC. ADN tổng số được tách 
chiết theo quy trình của Furuya et al. (2003), 
điện di kiểm tra sản phẩm trên gel agarose 1%. 
Mẫu sau khi tách chiết được bảo quản trong tủ 
lạnh -20oC. 

Trình tự các mồi sử dụng trong nghiên cứu 
được trình bày trong bảng 1. Thể tích phản ứng 
PCR được thực hiện theo quy trình của nhà sản 
xuất Thermo Scientific là 20 µl bao gồm 40 ng 
DNA tổng số, 2 µl 10X buffer, 200 µM dNTPs, 
250 µM MgCl2, 200 µM mỗi mồi và 0,2 unit Taq 
polymerase. Chu trình nhiệt được thực hiện như 
sau: 1 chu kỳ đầu 94oC trong 5 phút, 35 chu kỳ 
tiếp theo bao gồm 94oC trong 1 phút, Tm trong 1 
phút và 72oC trong 2 phút, 1 chu kỳ cuối cùng 
72oC trong 7 phút.  

Sản phẩm PCR được điện di trên gel 
agarose 1,5%, sau đó bản gel được nhuộm 
Ethilium bromide trong 15 phút rồi chụp ảnh 
dưới tia UV để phát hiện sản phẩm. 

Nội dung 2: Phân tích di truyền tính trạng 
kéo dài lóng cổ bông 

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ xuân 
và vụ mùa 2015 tại khu thí nghiệm của Viện 

Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam. Bố trí thí nghiệm theo 
phương pháp tập đoàn tuần tự không nhắc lại 
mỗi ô diện tích 5 m2, cấy 1 dảnh, mật độ cấy 40 
khóm/m2. Các đặc điểm nông sinh học như thời 
gian sinh trưởng, tốc độ tăng trưởng chiều cao 
cây, chiều dài và chiều rộng lá đòng, chiều dài 
cổ bông, chiều dài bông được đánh giá theo 
phương pháp của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế 
(IRRI, 2002). Chiều cao cây (cm) đo từ mặt đất 
đến đầu mút bông không kể râu; chiều dài lá 
đòng (cm) đo từ tai lá đến mút lá; chiều rộng lá 
đòng (cm) đo nơi rộng nhất của phiến lá; chiều 
dài bông (cm) đo từ đốt có gié đến đầu mút bông 
không kể râu; chiều dài cổ bông (cm) đo từ đốt 
cổ bông đến cổ lá đòng. Đánh giá đặc điểm tính 
dục của hạt phấn theo phương pháp của Yuan et 
al. (1995). Khi lúa trỗ lấy mỗi bông 3 hoa, dùng 
panh tách vỏ trấu lấy bao phấn đặt lên lam 
kính, nhỏ 1 giọt dung dịch I-KI 1%, dằm bao 
phấn để hạt phấn tung ra, đưa lên kính hiển vi 
điện tử ở độ phóng đại 10x10 quan sát để đánh 
giá hạt phấn bất dục hay hữu dục. Đánh giá về 
mặt kiểu hình và kiểu gen ở quần thể phân ly F2 
và quần thể lai lại thứ mất BC1F1: sự trỗ thoát 
cổ bông của các dòng và các thế hệ được lai theo 
sơ đồ 1. Trong mỗi tổ hợp chọn ngẫu nhiên 100 
cá thể để phân tích (ở hai tổ hợp lai để thu quần 
thể phân ly F2 đã tạo được 173 (12A/R18) và 162 
(12A/R253) cá thể; ở hai tổ hợp lai lại 
11A/12B//12B và 12A/11B//11B thu được lần 
lượt 115 và 123 cá thể. Kiểu hình trỗ thoát hay  
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♀ Dòng A  
(không hoặc có gen eui)  

X   ♂ Dòng B 
 (có hoặc không có gen eui)  

    

 ♀ F1 X ♂ Dòng B (có hoặc không có gen eui)  

  
 
 

 

  BC1F1  

Sơ đồ 1. Quá trình lai giữa các dòng  

nghẹn đòng được xác định theo mô tả của Chen 
et al. (2013). Mức độ bông trỗ thoát là khoảng 
cách được đo từ cổ lá đòng đến nút cổ bông. Giá 
trị âm thể hiện mức độ bông trỗ nghẹn trong bẹ 
lá đòng (nút cổ bông vẫn nằm trong bẹ lá của lá 
đòng). Về mặt kiểu gen, xác định sự có mặt của 
gen eui ở quần thể F2 và BC1F1 bằng sử dụng chỉ 
thị phân tử liên kết chặt với gen eui. Ở các cá 
thể có chứa gen eui được ký hiệu là E; không có 
gen eui ký hiệu N (Non - eui). Các nội dung 
phân tích chỉ thị phân tử được tiến hành tại 
phòng thí nghiệm trọng điểm CNSH thực vật, 
Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam. 

Số liệu phân tích phân li di truyền tính trạng 
được xử lý thống kê theo Gomez và Gomez (1984) 
nhờ kiểm định giá trị khi bình phương “2”. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sử dụng chỉ thị phân tử xác định sự có 
mặt của gen eui 

3.1.1. Chỉ thị STS 
Kết quả sử dụng nhóm chỉ thị STS cho 

thấy, cả hai chỉ thị SAG011051 và sMRF19 đều 
khuếch đại được các băng ADN đặc thù ở các 
dòng có và không có gen eui. Chỉ thị SAG011051 
khuếch đại được hai phân đoạn ADN đặc thù có 
kích thước 1051bp ở các dòng CMS kiểm tra là 
12A, L1A, L2A, L3A, L4A, L5A và đoạn 1100 bp 
ở dòng đối chứng âm là cặp IR58025A, 
IR58025B. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận 
khi sử dụng chỉ thị sMRF19. Hai phân đoạn 
ADN có kích thước 300 bp và 270 bp đã được 
khuếch đại ở các dòng CMS và các dòng đối 
chứng âm (Hình 1, 2). Dòng bố R18 và R253 

khuếch đại được băng ADN đặc thù của dòng 
không mang gen eui là 1100 bp và 270 bp khi sử 
dụng chỉ thị SAG011051 và sMRF19 (Hình 2). 

Chỉ thị SAG011051 là chỉ thị được báo cáo 
liên kết chặt với gen eui, được phát triển từ chỉ 
thị RAPD - OPAD011000. Gangashetti et al. 
(2004) đã xác định được sự liên kết giữa chỉ thị 
RAPD - OPAD011000 và tính trạng trỗ thoát cổ 
bông (EUI) ở dòng lúa IR91-1591-3 bằng 
phương pháp phân tích phân ly cộng dồn (bulk 
segregant analysis). Kế thừa các kết quả nghiên 
cứu này, năm 2006 nhóm nghiên cứu tiếp tục 
phát triển chỉ thị OPAG011000 thành chỉ thị STS 
- SAG011051. Chỉ thị này khuếch đại hai phân 
đoạn ADN đặc thù có kích thước 1.051 bp và 
1.100 bp trong các dòng bố mẹ IR91-1591-3 
(eui) và cặp IR58025A/IR58025B (non-eui) 
tương ứng (Gangashetti et al., 2006). Chỉ thị 
STS này được sử dụng để xác định kiểu gen của 
137 cá thể F2 có nguồn gốc từ tổ hợp 
IR58025B/IR-1591-3 về tính trạng trỗ thoát cổ 
bông (EUI) và trỗ không thoát (Non -EUI). Phân 
tích liên kết di truyền của cả chị STS này và chỉ 
thị RAPD với kiểu hình trỗ thoát chỉ ra rằng chỉ 
thị SAG011051 là một chỉ thị trội liên kết với tính 
trạng trỗ thoát cổ bông ở khoảng cách di truyền 
3,7 cM. Mặt khác, với mục tiêu xác định được 
chỉ thị đồng trội, dựa trên trình tự tương đồng 
với phân đoạn ADN 1051bp và khoảng cách liên 
kết di truyền với gen eui khoảng 3 cM khi sử 
dụng chỉ thị RAPD - OPAG011000 thì 23 các 
trình tự ngắn biểu hiện (expressed sequence tag 
(EST) đại diện cho 5 dòng OJ1119_H02, 
OSJNBa0088I06, OJ1579_G03, OJ11tr18_C04 
và P0010D04 đã được tổng hợp và sử dụng cho 
phân tích đa hình ở bố mẹ. Kết quả chỉ ra tính 
trạng thoát cổ bông EUI đồng phân ly duy nhất 
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Hình 1. Ảnh điện di phát hiện gen 

Ghi chú: A, B: IR58025A/IR58025B: dòng đối
L2A, L3A, L4A, L5A: các dòng CMS kiểm tra.

Hình 2. Ảnh điện di phát hiện gen 

Ghi chú: A (dòng IR58025A): dòng đối chứng âm không mang gen eui; 12A; L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, 
L2A, L3A, L4A, L5A: các dòng CMS kiểm tra; R18 và R253

với với chỉ thị sMRF19 khi phân tích 240 cá thể 
F3 nguồn gốc từ 30 cá thể F2 của cùng tổ hợp 
IR58025B/IR-1591-3. Chỉ thị này liên kết với 
gen eui ở khoảng cách di truyền 2.4 cM. Nhóm 
tác giả cũng khẳng định trong phương pháp 
chọn giống nhờ chỉ thị phân tử (MAS) có thể sử 
dụng cả hai chỉ thị SAG011051 và sMRF19 để đưa 
gen eui vào các dòng CMS nhằm loại bỏ tính 
nghẹn đòng của chúng (Gangashetti 
2006), điều này hứa hẹn rất hữu ích trong chọn 
tạo giống nhờ phân tử để phát triển các dòng 
CMS trỗ thoát cổ bông.  
3.3.2. Chỉ thị SSR 

Ba cặp chỉ thị SSR là RM3870, RM7446 và 
RM3476 được sử dụng để xác định sự đa hình 
trong các dòng có thể có mặt gen 
không có gen eui cho kết quả như sau
RM3870, RM7446 và RM3476 khuếch đại được 
các băng ADN đặc trưng ở các dòng mang gen 

ng Tú, Bùi Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngân, Đinh Trườ

. Ảnh điện di phát hiện gen eui sử dụng chỉ thị SAG011051

dòng đối chứng âm không mang gen eui; L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A
các dòng CMS kiểm tra. 

. Ảnh điện di phát hiện gen eui sử dụng mồi sMRF19

dòng đối chứng âm không mang gen eui; 12A; L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, 
kiểm tra; R18 và R253: các dòng bố kiểm tra. 

với với chỉ thị sMRF19 khi phân tích 240 cá thể 
của cùng tổ hợp 

3. Chỉ thị này liên kết với 
ở khoảng cách di truyền 2.4 cM. Nhóm 

ong phương pháp 
chọn giống nhờ chỉ thị phân tử (MAS) có thể sử 

và sMRF19 để đưa 
vào các dòng CMS nhằm loại bỏ tính 

nghẹn đòng của chúng (Gangashetti et al., 
2006), điều này hứa hẹn rất hữu ích trong chọn 

phân tử để phát triển các dòng 

cặp chỉ thị SSR là RM3870, RM7446 và 
RM3476 được sử dụng để xác định sự đa hình 
trong các dòng có thể có mặt gen eui và các dòng 

cho kết quả như sau: chỉ thị 
70, RM7446 và RM3476 khuếch đại được 

các băng ADN đặc trưng ở các dòng mang gen 

eui với kích thước tương ứng là 193
và 130 bp ở tất cả các dòng CMS kiểm tra 
L1A, L2A, L3A, L4A, L5A (
dòng bố R18 và R253 nhận được các bă
đặc trưng tương ứng với dòng không mang gen 
eui-IR58025A (Hình 3a, 3b, 3c).
được khi sử dụng nhóm chỉ thị này 
với kết quả khi sử dụng nhóm chỉ thị STS. 6 
dòng CMS kiểm tra là 12A, L1A, L2A, L3A, 
L4A, L5A đều mang gen eui
và R253 không mang gen 

Như vậy, có thể thấy rằng các chỉ thị SSR 
chúng tôi lựa chọn có độ đặc hiệu cao với tính 
trạng EUI. SSR là nhóm chỉ thị thể hiện sự di 
truyền đồng trội, do vậy sẽ được sử dụng rất 
hiệu quả trong việc sàng lọc kiểu 
hình. Hiện nay bản đồ SSR với hơn 18
thị phủ trên toàn bộ genome của lúa đã được 
báo cáo (http: //www.gramene.org

ờng Sơn, Nguyễn Thị Trâm 
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1051 và sMRF19 

chứng âm không mang gen eui; L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, 

 

sử dụng mồi sMRF19 

dòng đối chứng âm không mang gen eui; 12A; L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, 

với kích thước tương ứng là 193 bp, 188 bp 
bp ở tất cả các dòng CMS kiểm tra 12A, 

L1A, L2A, L3A, L4A, L5A (Hình 3a, 3b, 3c). Các 
nhận được các băng ADN 

đặc trưng tương ứng với dòng không mang gen 
ình 3a, 3b, 3c). Kết quả thu 

được khi sử dụng nhóm chỉ thị này tương ứng 
với kết quả khi sử dụng nhóm chỉ thị STS. 6 
dòng CMS kiểm tra là 12A, L1A, L2A, L3A, 

eui và các dòng bố R18 
và R253 không mang gen eui.  

Như vậy, có thể thấy rằng các chỉ thị SSR 
chúng tôi lựa chọn có độ đặc hiệu cao với tính 
trạng EUI. SSR là nhóm chỉ thị thể hiện sự di 

n đồng trội, do vậy sẽ được sử dụng rất 
hiệu quả trong việc sàng lọc kiểu gen và kiểu 
hình. Hiện nay bản đồ SSR với hơn 18.000 chỉ 
thị phủ trên toàn bộ genome của lúa đã được 

http: //www.gramene.org), đây sẽ là một 
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a. RM7446

b. RM3870

c.RM3476

Hình 3. Ảnh điện di phát hiện gen

Ghi chú: A (dòng IR58025A): dòng đối chứng âm không mang gen eui; 12A;L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, L2A, 
L3A, L4A, L5A: các dòng CMS kiểm tra; R18 và R253

kho cơ sở dữ liệu rất hữu ích để xác định được 
chỉ thị nào liên kết với tính trạng quan tâm tạo 
điều kiện cho công tác chọn tạo giống nhờ chỉ thị 
phân tử. Nhóm tác giả Khera et al.
dụng 28 chỉ thị SSR để đánh giá tính đa hình 
giữa các dòng bố mẹ IR91-1591
IR58025A, IR58025B (non-eui), nhận thấy 
trong 28 chỉ thị SSR đã chỉ ra sự đa hình. Trong 
số đó 7 chỉ thị SSR RM6054, RM3870, RM3476, 
RM5970, RM7801, RM7446 và RM3620 có liên 
kết chặt với eui ở khoảng cách di truyền từ 1,0
7,1 cM. Trong đó hai chỉ thị RM38
RM3476 đang được sử dụng để đưa gen 
dòng IR91-1591-3 vào các dòng CMS thương 
mại thông qua phương pháp lai lại.
chỉ thị được lựa chọn đều có thể sử dụng cho 

ng gen kéo dài lóng cổ bông (eui) trong chọn dòng bất dục đực tế bào ch

. Ảnh điện di phát hiện gen eui bằng sử dụng các chỉ thị SSR

chứng âm không mang gen eui; 12A;L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, L2A, 
các dòng CMS kiểm tra; R18 và R253: các dòng bố kiểm tra. 

ích để xác định được 
chỉ thị nào liên kết với tính trạng quan tâm tạo 
điều kiện cho công tác chọn tạo giống nhờ chỉ thị 

et al. (2009) đã sử 
dụng 28 chỉ thị SSR để đánh giá tính đa hình 

1591-3 (eui) và 
), nhận thấy 15 

trong 28 chỉ thị SSR đã chỉ ra sự đa hình. Trong 
số đó 7 chỉ thị SSR RM6054, RM3870, RM3476, 
RM5970, RM7801, RM7446 và RM3620 có liên 

ở khoảng cách di truyền từ 1,0-
7,1 cM. Trong đó hai chỉ thị RM3870 and 
RM3476 đang được sử dụng để đưa gen eui từ 

3 vào các dòng CMS thương 
mại thông qua phương pháp lai lại. Như vậy, 5 
chỉ thị được lựa chọn đều có thể sử dụng cho 

mục đích nhận dạng các dòng có và không có 
gen eui. Các dòng CMS kiểm tra 
L3A, L4A, L5A đều mang gen 
vật liệu quý trong chọn tạo giống. Thực tế, 
một đột biến gen lặn điều khiển sự kéo dài lóng 
giáp cổ bông ở giai đoạn lúa làm đòng (Librojo 
and Khush, 1986), vì vậy để có thể truyền cho 
các giống khác hay để lại cho các thế hệ sau đòi 
hỏi tự thụ sau mỗi chu kỳ lai backross để xác 
định cá thể mang gen quan tâm. Đây là một 
công việc khó khăn, tốn thời gian và công sức. 
Việc xác định được các chỉ thị phân tử liên kết 
với gen eui sẽ rất hữu ích t
này vào các dòng mong muốn có thể là 
CMS nhằm loại bỏ tính nghẹn đòng của chúng 
hoặc các dòng phục hồi (R) nhằm tạo ra các dòng 

bào chất ở lúa 

 

 

 

các chỉ thị SSR 

chứng âm không mang gen eui; 12A;L1, L2, L3, L4, L5 tương ứng là các dòng L1A, L2A, 

mục đích nhận dạng các dòng có và không có 
. Các dòng CMS kiểm tra 12A, L1A, L2A, 

đều mang gen eui, đây là nguồn 
vật liệu quý trong chọn tạo giống. Thực tế, eui là 
một đột biến gen lặn điều khiển sự kéo dài lóng 
giáp cổ bông ở giai đoạn lúa làm đòng (Librojo 

, vì vậy để có thể truyền cho 
giống khác hay để lại cho các thế hệ sau đòi 

hỏi tự thụ sau mỗi chu kỳ lai backross để xác 
định cá thể mang gen quan tâm. Đây là một 
công việc khó khăn, tốn thời gian và công sức. 
Việc xác định được các chỉ thị phân tử liên kết 

sẽ rất hữu ích trong việc đưa gen 
này vào các dòng mong muốn có thể là các dòng 
CMS nhằm loại bỏ tính nghẹn đòng của chúng 
hoặc các dòng phục hồi (R) nhằm tạo ra các dòng 
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R cao cây làm tăng khả năng tung phấn cho 
dòng mẹ. Trong các dòng CMS đã kiểm tra sự 
hiện diện gen eui ở trên, dòng 12A biểu hiện 
kiểu hình trỗ thoát rất tốt nên đã chọn để lai 
cùng với một số dòng B và R để đánh giá một số 
đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ và 
con lai F1, F2 và BC1F1. Đồng thời sử dụng chỉ 
thị phân tử kết hợp với biểu hiện kiểu hình 
nhằm tìm hiểu quy luật di truyền của gen eui 
cũng sẽ được phân tích. 

3.2. Đặc điểm nông sinh học và tính dục 
của các dòng bố mẹ và các con lai 

Vụ xuân 2015, các vật liệu thí nghiệm gieo 
ngày 19/1, cấy ngày 23/2, kết quả theo dõi đặc 
điểm nông sinh học và tính dục của bố mẹ và 
con lai được trình bày ở bảng 2. Kết quả cho 
thấy, về tính dục: Các dòng mẹ A (11A, 12A), 
các con lai đơn (11A/12B, 12A/11B) và các BC1F1 
(11A/12B//12B, 12A/11B//11B) đều bất dục hoàn 
toàn; các dòng B, dòng R và con lai A/R 
(12A/R18, 12A/R253) đều hữu dục. 

Về đặc điểm nông sinh học: các dòng 11A, 
11B và các tổ hợp lai 11A/12B, 12A/11B có chiều 

cao cây thấp cây (67,2 ± 2,6 đến 78,6 ± 1,5 cm) 
và bông ngắn (18,5 ± 3,6 đến 24,1 ± 0,34 cm). 
Dòng 12A, 12B cây cao hơn và bông dài hơn các 
vật liệu nói trên. Các dòng và con lai hữu dục 
đều trỗ thoát hoàn toàn. Các dòng và con lai bất 
dục đều trỗ nghẹn ở mức độ khác nhau với chiều 
dài cổ bông nằm trong bẹ lá đòng từ 0,2 - 9,4 
cm. Điều này chỉ ra rằng hoạt động của gen 
kiểm soát tính bất dục đực đã kìm hãm hoạt 
động của gen kiểm soát sự kéo dài lóng giáp cổ 
bông như kết luận của Yuan et al. (1996). Dòng 
mẹ 12A mang gen eui trỗ thoát nhất trong các 
vật liệu bất dục, đoạn cổ bông nằm trong bẹ lá 
đòng là -0,2 ± 0,40 cm, có thể coi như thoát, các 
hoa lúa đều nằm ngoài bẹ lá nên đủ điều kiện 
nhận phấn ngoài. Như vậy là gen eui trong dòng 
12A đã hoạt động thúc đẩy quá trình tự sinh 
GA3 làm suy yếu mối liên kết giữa gen kiểm 
soát tính bất dục và gen kiểm soát chiều dài 
lóng giáp cổ bông. Theo lý thuyết, dòng A và B 
cùng cặp có các tính trạng nông sinh học tương 
đương nhau, trong nghiên cứu này chiều dài cổ 
bông của dòng 12B chỉ hơn 11B là 1,1 cm nhưng 
dòng 11A trỗ nghẹn điển hình (đoạn cổ bông 

Bảng 2. Đặc điểm nông sinh học và tính dục của các dòng bố mẹ và tổ hợp lai 

Tên dòng, 
tổ hợp lai 

Đặc điểm 
tính dục 

Chiều dài cổ bông 
(cm) 

Chiều dài bông 
(cm) 

Chiều dài lá 
đòng (cm) 

Chiều rộng 
lá đòng (cm) 

Chiều cao 
cây (cm) 

11A Bất dục -9,4 ± 0,23 20,4 ± 0,25 37,3 2,1 67,2 ± 2,6 

11B Hữu dục 3,3 ± 0,31 18,5 ± 0,36 36,1 2,1 78,6 ± 1,5 

12A Bất dục -0,2 ± 0,40 27,8 ± 0,42 35,3 1,9 87,5 ± 3,2 

12B Hữu dục 4,4 ± 0,33 26,4 ± 0,38 33,4 1,9 93,3 ± 1,8 

R18 Hữu dục 8,2 ± 0,50 26,3 ± 0,46 31,6 2,0 104,1 ± 2,1 

R253 Hữu dục 4,2 ± 0,39 24,5 ± 0,41 30,5 2,1 91,4 ± 2,7 

11A/12B Bất dục -9,1 ± 0,21 23,6 ± 0,27 30,4 2,1 71,4 ± 2,7 

11A/12B//12B Bất dục -4,7 ± 1,17 23,9 ± 3,14 32,3 1,9 81,6 ± 3,1 

12A/11B Bất dục -8,9 ± 0,32 24,1 ± 0,34 28,7 2,0 76,7 ± 2,6 

12A/11B//11B Bất dục -4,5 ± 1,31 23,4 ± 3,28 31,8 1,9 80,8 ± 3,2 

12A/R18 Hữu dục 2,3 ± 0,24 27,2 ± 0,25 25,6 2,1 95,2 ± 2,5 

12A/R253 Hữu dục 2,0 ± 0,40 26,8 ± 0,41 24,5 2,0 91,7 ± 2,6 

Ghi chú: Giá trị âm (-) thể hiện mức độ bông trỗ nghẹn trong bẹ lá đòng 
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Dòng 11A. trỗ bông nghẹ

Hình 4. Sự trỗ bông của các dòng CMS nghiên cứu

nằm trong bẹ lá đòng là -9,4 ± 0,23 cm) vì 
mang gen eui. Chiều dài cổ bông của con lai đơn 
11A/12B và 12A/11B chênh lệch nhau không đáng 
kể (-9,1 ± 0,21 cm và -8,9 ± 0,32 cm), tương tự như 
trên, chiều dài cổ bông của con lai trở lại 
11A/12B//12B và 12A/11B//11B cũng chênh lệch 
không đáng kể (-4,7 ± 1,17 cm và 
điều này có thể cho phép nhận định rằng gen kiểm 
soát chiều dài cổ bông là lặn.Để trả lời câu hỏi trên 
và tìm ra quy luật di truyền của gen 
tiến hành phân tích kiểu hình thông qua đo đếm 
kết hợp với phân tích kiểu gen sử dụng chỉ thị 
phân tử liên kết chặt với gen eui
phân ly và backcross.  

3.3. Phân tích biểu hiện di truy

3.3.1. Phân tích kiểu hình 
Các tổ hợp lai được thu hạt F

gieo cấy riêng từng tổ hợp. Khi lúa chín thu 
ngẫu nhiên 100 cá thể/tổ hợp để đánh giá kiểu 
hình và kiểu gen về tính trạng thoát cổ bông và 
nghẹn đòng. Kết quả đo đếm và đánh giá mức 
độ trỗ thoát cổ bông của con lai
hợp lai của phép lai thuận và nghịch cho thấy 
100% số cây không thoát cổ bông.
bước đầu cho chúng ta thấy tính trạng thoát cổ 
bông là lặn so với tính trạng không thoát cổ 
bông hay nghẹn đòng (Bảng 3). 

Ở quần thể backcross 
12A/11B//11B cho kết quả tương tự 
hợp trên, 100 cá thể theo dõi đều không thoát cổ 

ng gen kéo dài lóng cổ bông (eui) trong chọn dòng bất dục đực tế bào ch

 
ẹn đòng Dòng 12A. trỗ thoát c

Sự trỗ bông của các dòng CMS nghiên cứu

0,23 cm) vì không 
. Chiều dài cổ bông của con lai đơn 

11A/12B và 12A/11B chênh lệch nhau không đáng 
0,32 cm), tương tự như 

bông của con lai trở lại 
11A/12B//12B và 12A/11B//11B cũng chênh lệch 

1,17 cm và -4,5 ± 1,31 cm), 
điều này có thể cho phép nhận định rằng gen kiểm 

Để trả lời câu hỏi trên 
gen eui chúng tôi 

tiến hành phân tích kiểu hình thông qua đo đếm 
kết hợp với phân tích kiểu gen sử dụng chỉ thị 

eui trong quần thể 

n di truyền gen eui 

c tổ hợp lai được thu hạt F1, phơi khô và 
gieo cấy riêng từng tổ hợp. Khi lúa chín thu 
ngẫu nhiên 100 cá thể/tổ hợp để đánh giá kiểu 
hình và kiểu gen về tính trạng thoát cổ bông và 

Kết quả đo đếm và đánh giá mức 
độ trỗ thoát cổ bông của con lai F1 trong các tổ 
hợp lai của phép lai thuận và nghịch cho thấy 
100% số cây không thoát cổ bông. Kết quả này 

cho chúng ta thấy tính trạng thoát cổ 
bông là lặn so với tính trạng không thoát cổ 

 
backcross của tổ hợp 

tương tự như hai tổ 
cá thể theo dõi đều không thoát cổ 

bông, trong khi quần thể
11A/12B//12B đo đếm được
và 51 cây trỗ nghẹn, tỷ lệ cây trỗ tho
nghẹn là 1: 1,04 xấp xỉ tỷ lệ lý thuyết là 1
(bảng 3). Ở kết quả này chúng tôi không theo dõi 
và đánh giá tỷ lệ cây thoát cổ bông
của tổ hợp lai 12A/R18 và 12A/R253. 
F1 này thể hiện tính dục là hữu dục, hơn nữa các 
dòng B và tổ hợp lai 12A/R
bông từ 2,3 ± 0,24 - 4,4 ± 
này cho thấy sự thoát cổ bông ở dòng này do gen 
eui kiểm soát hay không là không 
Nếu cho tổ hợp lai F1 này tự thụ thì thế hệ F
phân ly trỗ thoát cổ bông hay nghẹn đòng cũ
không xác định được là gen 
không. Trên cơ sở đó chúng tôi chỉ tiến hành 
phân tích kiểu gen sử dụng chỉ thị phân tử.
hợp các kết quả trên có thể kết luận rằng tính 
trạng thoát cổ bông của dòng 12A là do một gen 
lặn nằm trong nhân kiểm soát
tôi sẽ sử dụng chỉ thị phân tử liên kết chặt với 
gen eui là RM3870 và RM3476 kiểm định giá trị 
khi bình phương để khẳng định mức độ đáng tin 
cậy của kết quả thu được. 

3.3.2. Di truyền tính tr
thể phân ly F2 và backcross

RM3870 - chỉ thị SSR là một chỉ thị đồng 
trội, do vậy sẽ phân biệt được cá thể dị hợp tử và 
đồng hợp tử. Kết quả phân tích sử dụng chỉ thị 
phân tử cho thấy con lai mang cặp gen chung 
của bố và mẹ (Hình 5). 

bào chất ở lúa 

 
thoát cổ bông  

Sự trỗ bông của các dòng CMS nghiên cứu 

quần thể backcross của tổ hợp 
11A/12B//12B đo đếm được 49 cây thoát cổ bông 

, tỷ lệ cây trỗ thoát/cây trỗ 
xấp xỉ tỷ lệ lý thuyết là 1: 1 

chúng tôi không theo dõi 
và đánh giá tỷ lệ cây thoát cổ bông các con lai F1 

tổ hợp lai 12A/R18 và 12A/R253. Các con lai 
này thể hiện tính dục là hữu dục, hơn nữa các 

dòng B và tổ hợp lai 12A/R18 đều trỗ thoát cổ 
 0,33 cm (Bảng 2), điều 

này cho thấy sự thoát cổ bông ở dòng này do gen 
là không xác định được. 

này tự thụ thì thế hệ F2 
phân ly trỗ thoát cổ bông hay nghẹn đòng cũng 
không xác định được là gen eui quy định hay 
không. Trên cơ sở đó chúng tôi chỉ tiến hành 
phân tích kiểu gen sử dụng chỉ thị phân tử. Kết 

các kết quả trên có thể kết luận rằng tính 
trạng thoát cổ bông của dòng 12A là do một gen 

m soát. Tiếp tục, chúng 
tôi sẽ sử dụng chỉ thị phân tử liên kết chặt với 

và RM3476 kiểm định giá trị 
khẳng định mức độ đáng tin 

 

n tính trạng EUI trong quần 
cross 

chỉ thị SSR là một chỉ thị đồng 
trội, do vậy sẽ phân biệt được cá thể dị hợp tử và 
đồng hợp tử. Kết quả phân tích sử dụng chỉ thị 
phân tử cho thấy con lai mang cặp gen chung 
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Tổ hợp 

12A/11B 

11A/12B 

12A/11B//11B(BC1F1) 

11A/12B//12B (BC1F1) 

 

Hình 5. Kết quả kiểu gen con

Ghi chú: 12A: Dòng mẹ CMS-eui; R18, R253

Di truyền tính trạng EUI trong 
backcross 12A/11B//11B và 11A/12B//12B

Trong 100 cá thể được lựa chọn ngẫu nhiên 
trong mỗi tổ hợp lai, phân tích kiểu gen ở thế hệ 
backcross thứ nhất sử dụng chỉ thị phân tử 
RM3870 để xem xét sự có mặt của alen 
chúng tôi thu được kết quả như sau
có alen eui xuất hiện một băng đặc trưng trùng 
với băng vạch của dòng CMS 12A được kết luận 
là dòng có chứa gen ở trạng thái đồng hợp tử lặn 
về alen eui (eui/eui) (kí hiệu là E), thể hiện tính 
trạng trỗ thoát cổ bông. Các cây mang kiểu gen 
dị hợp tử (Eui/eui) đều xuất hiện băng vạch của 
cả bố và mẹ và các cây mang kiểu gen đồng hợp 
tử về alen Eui (Eui/Eui) chỉ mang băng vạch của 
dòng 11B, kiểu hình trỗ nghẹn đòng. Tất cả các 
cây mang kiểu gen dị hợp tử và đồng hợp tử về 
alen Eui này đều được kí hiệu N (Non 
quần thể backcross của tổ hợp lai thứ nhất 
11A/12B//12B số lượng cây trỗ thoát và cây 
nghẹn đòng tương ứng 49 và 51 cây (Bảng 3).
Trong tổng số 100 cây có 17 kiểu gen đồng hợp 
tử về alen Eui (Eui/Eui), 34 kiểu gen dị hợp tử 
(Eui/eui) và 49 kiểu gen đồng hợp tử về alen 
(eui/eui). Kết quả phân tích kiểu gen ở quần thể 
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ỷ lệ cây thoát cổ bông của con lai F1 và BC1

Số cây 
theo dõi 

Số cây thoát  
cổ bông 

Số cây không 
thoát cổ bông 

T

100 0 100 

100 0 100 

100 0 100 

100 49 51 

Hình 5. Kết quả kiểu gen con lai F1 của các tổ hợp lai sử dụng chỉ thị RM3870

eui; R18, R253: Dòng bố-không eui; F11 và F12: F1 của 12A/R18 và 12A/R253.

Di truyền tính trạng EUI trong quần thể 
11A/12B//12B 

chọn ngẫu nhiên 
trong mỗi tổ hợp lai, phân tích kiểu gen ở thế hệ 
backcross thứ nhất sử dụng chỉ thị phân tử 
RM3870 để xem xét sự có mặt của alen eui, 
chúng tôi thu được kết quả như sau: Các cá thể 

xuất hiện một băng đặc trưng trùng 
ạch của dòng CMS 12A được kết luận 

là dòng có chứa gen ở trạng thái đồng hợp tử lặn 
) (kí hiệu là E), thể hiện tính 

trạng trỗ thoát cổ bông. Các cây mang kiểu gen 
u xuất hiện băng vạch của 

ng kiểu gen đồng hợp 
) chỉ mang băng vạch của 

dòng 11B, kiểu hình trỗ nghẹn đòng. Tất cả các 
cây mang kiểu gen dị hợp tử và đồng hợp tử về 

này đều được kí hiệu N (Non - eui). Ở 
quần thể backcross của tổ hợp lai thứ nhất 

12B//12B số lượng cây trỗ thoát và cây 
nghẹn đòng tương ứng 49 và 51 cây (Bảng 3). 
Trong tổng số 100 cây có 17 kiểu gen đồng hợp 

), 34 kiểu gen dị hợp tử 
và 49 kiểu gen đồng hợp tử về alen eui 

iểu gen ở quần thể 

backcross này cho thấy tỷ lệ E
(Hình 7). Kết quả này tương ứng với kết quả 
phân tích kiểu hình ở bảng 3 khi thống kê mức 
độ trỗ thoát của các cá thể F
11A/12B//12B. Ở quần thể backcross thứ hai của 
tổ hợp 12A/11B//11B thống kê cho thấy có 34 
kiểu gen đồng hợp tử về alen 
66 kiểu gen dị hợp tử (Eui//eui
hiện thấy kiểu gen đồng hợp tử lặn (
Như vậy, toàn bộ kiểu gen của các cá thể phân 
tích đều cho thấy không chứa alen
tương ứng với kết quả 100% cây phân tích trỗ 
bông không thoát (Bảng 3).

Di truyền tính trạng EUI trong 
phân ly F2 của tổ hợp 12A/R18 và 12A/R253

F2 sinh ra từ kết quả tự thụ từ tổ hợp lai 
12A/R18 và 12A/R253 được phân tích kiểu gen
cũng sử dụng chỉ thị phân tử RM3870 và 
RM3476 tương ứng. Kết quả phân tích quần thể 
phân ly F2 của tổ hợp 12A/R18 sử dụng chỉ thị 
RM3870 cho thấy tỉ lệ kiểu gen tương ứng là 
(23: 48: 29) trong đó 23 kiểu gen đồng hợp tử về 
alen Eui (Eui/Eui), 48 dị hợp tử
đồng hợp tử về alen eui (eui/eui

ờng Sơn, Nguyễn Thị Trâm 
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1F1 

Tỷ lệ cây thoát cổ bông 
(%) 

0 

0 

0 

49 

 

lai F1 của các tổ hợp lai sử dụng chỉ thị RM3870 

F1 của 12A/R18 và 12A/R253. 

backcross này cho thấy tỷ lệ E: N cũng là 49: 51 
ình 7). Kết quả này tương ứng với kết quả 

bảng 3 khi thống kê mức 
độ trỗ thoát của các cá thể F2 trong ở tổ hợp 
11A/12B//12B. Ở quần thể backcross thứ hai của 

p 12A/11B//11B thống kê cho thấy có 34 
kiểu gen đồng hợp tử về alen Eui (Eui/Eui) và 

Eui//eui) và không phát 
hiện thấy kiểu gen đồng hợp tử lặn (Hình 6). 

toàn bộ kiểu gen của các cá thể phân 
tích đều cho thấy không chứa alen eui, điều này 
tương ứng với kết quả 100% cây phân tích trỗ 

ảng 3).  

Di truyền tính trạng EUI trong quần thể 
của tổ hợp 12A/R18 và 12A/R253 

sinh ra từ kết quả tự thụ từ tổ hợp lai 
12A/R18 và 12A/R253 được phân tích kiểu gen 
cũng sử dụng chỉ thị phân tử RM3870 và 
RM3476 tương ứng. Kết quả phân tích quần thể 

của tổ hợp 12A/R18 sử dụng chỉ thị 
tỉ lệ kiểu gen tương ứng là 

29) trong đó 23 kiểu gen đồng hợp tử về 
), 48 dị hợp tử (Eui//eui) và 29 

eui (eui/eui). Khi phân tích 
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thế hệ phân ly F2 ở tổ hợp 12A/R253 
thị RM3476 cho thấy tỉ lệ phân ly kiểu gen 
tương ứng là (24: 53: 23) trong đó 24 kiểu gen 

Hình 6. Kiểu gen ở quần thể backcross của tổ hợp 12A/11B//11B 

Ghi chú: N: Non - eui (Eui/Eui; Eui/eui); E

Hình 7. Kiểu gen ở quần thể backcross của

N: Non - eui (Eui/Eui; Eui/eui); E: đồng hợp tử về alen eui (eui/eui)

Bảng 4. Sự phân ly củ

Chỉ thị Tổng 

RM3870 100 

RM3476 100 

Ghi chú: Eui/Eui: đồng hợp tử về alen Eui; Eui/eui

ng gen kéo dài lóng cổ bông (eui) trong chọn dòng bất dục đực tế bào ch

ở tổ hợp 12A/R253 sử dụng chỉ 
tỉ lệ phân ly kiểu gen 

23) trong đó 24 kiểu gen 

đồng hợp tử về alen Eui 
dị hợp tử (Eui/eui) và 23 kiểu gen đồng hợp tử 
về alen eui (eui/eui) (Bảng 4).

Hình 6. Kiểu gen ở quần thể backcross của tổ hợp 12A/11B//11B 
sử dụng chỉ thị RM3870 

(Eui/Eui; Eui/eui); E: đồng hợp tử về alen eui (eui/eui) 

u gen ở quần thể backcross của tổ hợp11A/12B//12B sử dụng chỉ thị RM3870

đồng hợp tử về alen eui (eui/eui) 

ủa chỉ thị SSR liên kết gen trong quần thể 

Phân tích kiểu gen và kiểu hình 

Cây không có eui Cây có gen eui 

Eui/Eui Eui/eui eui/eui 

23 48 29 

24 53 23 

đồng hợp tử về alen Eui; Eui/eui: dị hợp tử; eui/eui: đồng hợp tử lặn về alen eui. 

bào chất ở lúa 

Eui (Eui/Eui), 53 kiểu gen 
) và 23 kiểu gen đồng hợp tử 

(Bảng 4). 

 

Hình 6. Kiểu gen ở quần thể backcross của tổ hợp 12A/11B//11B  

 

sử dụng chỉ thị RM3870 

 F2 (12A/R18) 

Giá trị ²  

1,02 

0,20 
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Hình 8. Kiểu gen ở quần thể phân ly F

Ghi chú: N: Non - eui (Eui/Eui; Eui/eui); E

Hình 9. Kiểu gen ở quần thể phân ly F

Ghi chú: N: Non - eui (Eui/Eui; Eui/eui); E

Kiểm định giá trị ² cho thấy giá trị này đạt
1,02 và 0,20 tương ứng ở chỉ thị RM3870 và 
RM3476 nhỏ hơn giá trị ² lý thuyết là 5,99 
(Bảng 4). Như vậy, quần thể phân ly F
hợp 12A/R18 và 12A/R253 tuân theo quy luật 
phân ly 1: 2: 1 của Mendel về kiểu gen 
trên kết quả thu nhận được có thể kết luận 
chắn rằng quy luật di truyền của gen 
12A này là do một gen lặn điểu khiển. Kết quả 
này cũng đã được báo cáo bởi Khera 
(2009), nhóm tác giả chỉ ra 7 trong tổng số 28 
chỉ thị SSR sử dụng để phân tích đều phân ly về 
kiểu gen eui trong quần thể F

ng Tú, Bùi Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngân, Đinh Trườ

n ở quần thể phân ly F2 của tổ hợp 12A/R18 sử dụng chỉ thị RM3870

eui (Eui/Eui; Eui/eui); E: đồng hợp tử về alen eui (eui/eui) 

Kiểu gen ở quần thể phân ly F2 của tổ hợp 12A/R253 sử dụng chỉ thị RM3476

i/Eui; Eui/eui); E: đồng hợp tử về alen eui (eui/eui) 

cho thấy giá trị này đạt 
1,02 và 0,20 tương ứng ở chỉ thị RM3870 và 

lý thuyết là 5,99 
(Bảng 4). Như vậy, quần thể phân ly F2 của tổ 

3 tuân theo quy luật 
1 của Mendel về kiểu gen eui. Dựa 

trên kết quả thu nhận được có thể kết luận chắc 
rằng quy luật di truyền của gen eui ở dòng 

điểu khiển. Kết quả 
này cũng đã được báo cáo bởi Khera et al. 

09), nhóm tác giả chỉ ra 7 trong tổng số 28 
chỉ thị SSR sử dụng để phân tích đều phân ly về 

trong quần thể F2 và backcross. 

Như vậy, việc phát hiện ra gen 
các dòng CMS đặc biệt dòng 12A là kết quả rất 
có ý nghĩa. Dòng 12A bất dụ
hình đẹp là vật liệu quý trong chọn tạo dòng mẹ 
thoát cổ bông. Thực tế gen kiểm soát tính trạng 
thoát cổ bông là gen lặn trong tự nhiên, chỉ biểu 
hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử, 
vì vậy để có thể truyền lại cho các thế hệ 
một công việc khó khăn, tốn thời gian và công 
sức vì cần tự thụ sau mỗi chu kỳ lai backross. 
Vấn đề này có thể giải quyết bằng việc sử dụng 
các chỉ thị phân tử có liên kết chặt với tính 
trạng quan tâm. Trong các chỉ thị trên, hai chỉ 
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sử dụng chỉ thị RM3870 

 

 

sử dụng chỉ thị RM3476 

Như vậy, việc phát hiện ra gen eui trong dòng 
các dòng CMS đặc biệt dòng 12A là kết quả rất 
có ý nghĩa. Dòng 12A bất dục ổn định, có kiểu 
hình đẹp là vật liệu quý trong chọn tạo dòng mẹ 
thoát cổ bông. Thực tế gen kiểm soát tính trạng 
thoát cổ bông là gen lặn trong tự nhiên, chỉ biểu 
hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử, 
vì vậy để có thể truyền lại cho các thế hệ sau là 
một công việc khó khăn, tốn thời gian và công 
sức vì cần tự thụ sau mỗi chu kỳ lai backross. 
Vấn đề này có thể giải quyết bằng việc sử dụng 
các chỉ thị phân tử có liên kết chặt với tính 
trạng quan tâm. Trong các chỉ thị trên, hai chỉ 
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thị STS là SAG011051 và sMRF19 và 2 chỉ thị 
RM3780 và RM3476 hiện nay đang được sử 
dụng trong các thực nghiệm để đưa gen eui từ 
các dòng cho vào các dòng CMS thương mại 
thông qua lai backcross.  

4. KẾT LUẬN 

Hai chỉ thị STS (SAG011051, sMRF19) và 3 
chỉ thị SSR (RM3870, RM7446, RM3476) đều có 
thể sử dụng để phát hiện sự hiện diện của gen 
eui trong lúa và cho đa hình giữa dòng có và 
không có gen eui. 

6 dòng CMS kiểm tra 12A, L1A, L2A, L3A, 
L4A, L5A đều mang gen eui thể hiện tính trạng 
trỗ thoát cổ bông. 

Tính trạng kéo dài lóng cổ bông trong dòng 
12A là do cặp gen lặn kiểm soát và tuân theo 
quy luật di truyền Mendel. 
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TỪ GIỐNG Japonica ASOMINORI TRÊN NỀN DI TRUYỀN GIỐNG Indica IR24 
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Ngày gửi bài: 18.01.2017 Ngày chấp nhận: 13.03.2017 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm trong chậu bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 5 lần nhắc lại được thực hiện tại nhà 
lưới Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vụ mùa 2016 nhằm đánh giá đặc điểm hình thái, giải phẫu của 
dòng lúa DCG66. Vật liệu thí nghiệm gồm giống lúa Asominori thuộc loài phụ Japonica là thể cho, giống IR24 thuộc 
loài phụ Indica là thể nhận, IAS66 là dòng mang một đoạn nhiễm sắc thể được tạo ra từ tổ hợp lai IR24/Asominori ở 
thế hệ BC2F3, dòng lúa DCG66 được chọn lọc từ IAS66 ở thế hệ BC2F8. Ở giai đoạn trỗ, lấy ngẫu nhiên 5 cây/dòng, 
giống để đo các chỉ tiêu hình thái và giải phẫu ở các bộ phận: rễ, đốt gốc, đốt cổ bông và lá đòng. Ở giai đoạn chín, 5 
cây/lần nhắc được lấy để đo đếm các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng 
lúa DCG66 có năng suất cá thể vượt so với IR24 là 11,5%, Asominori là 53,5% và IAS66 là 29,1% là do sự đóng góp 
của số hạt/bông nhiều. Đường kính lóng thân, thể tích rễ, tổng diện tích bề mặt rễ, số bó mạch lớn ở gốc, cổ bông và 
lá đòng của DCG66 cũng cao hơn Assominori, IR24 và IAS66. Số bó mạch lớn và nhỏ của cổ bông có tương quan 
chặt với các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cá thể ở tất cả các dòng/giống nghiên cứu. 

Từ khóa: CSSLs, đặc điểm hình thái giải phẫu, bó mạch lớn, bó mạch nhỏ. 

Morphology and Anatomy Characteristics  
of Rice Line DCG66 Harboring Chromosome Segment  

from Japonica Asominori in Indica IR24 Genetic Background  

ABSTRACT 

A pot-experiment was conducted using completely randomized design (CRD) with 5 replications in green house 
at Faculty of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture in autumn season 2016 to evaluate morphological 
and anatomical characteristics of DCG66 line that caries a chromosome segment substitution from cv. Asominori. 
Experiment used four entries: cv. Asominori (Subsp. Japonica), cv. IR24 variety (subsp. Indica), IAS66 line - a 
chromosome segment substitution line (CSSL) derived from IR24 and Asominori cross at BC2F3 generation, and 
DCG66 line - chromosome segment substitution line seleclted from IAS66 at BC2F8 generation. At heading stage, 5 
plants per entry were randomly selected to measure morphological and anatomical characteristics of root, basal 
internode, panicle internode and flag leaf. At maturing stage, 5 plants/replication were selected to measure yield 
components and individual yield. The results showed that DCG66 outyielded by 11.5% compared to IR24, 53.5% to 
Asominori and 29.1% to IAS66 because of large spikelet/panicle. The stem internode diameter, root volume, total of 
root surface area, number of flag leaf vascular bundles were higher in DCG66 than other entries. There was a 
positive correlation between number of vascular bundles in panicle and yield components and individual yield at all of 
research varieties. 

Keywords: Chromosome segment substitution line, morphological and anatomical characteristics, vascular bundle. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cải thiện năng suất cây trồng trong suốt 50 
năm qua đã có đóng góp lớn vào việc cải thiện 
cấu trúc kiểu cây, đã làm tăng chỉ số thu hoạch, 
tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu (Long 
et al., 2006; Fischer and Edmeades, 2010). 
Vergara et al. (1991) cho rằng tăng năng suất 
tiềm năng do tăng mật độ hạt/bông nên kiểu 
cây lúa mới có ít nhánh, bông to, bông với số 
nhánh cấp 1 và số hạt nhiều do đó bó mạch 
cuống bông phải to và thân dày. Hệ thống bó 
mạch có vai trò chống đỡ cho cây và có tương 
quan với cấu trúc bông. Chất lượng và năng 
suất lúa bị ảnh hưởng bởi số lượng, kích thước 
và đặc tính của bó mạch, mà bó mạch lại có 
nhiệm vụ vận chuyển sản phẩm quang hợp, 
dinh dưỡng và nước về hạt (dẫn theo Liu et al., 
2016). Sự khác nhau rõ rệt về số lượng bó mạch 
đã được phát hiện ở các loài phụ của lúa và có 
tương quan chặt với đặc điểm bông lúa (Wu et 
al., 2011). Hai loài phụ của lúa trồng, Oryza 
sativa ssp. indica và O. sativa ssp. japonica có 
đặc điểm hình thái và phân bố khác nhau nên 
việc lai giữa Indica và Japonica để tạo ưu thế 
lai là một chiến lược quan trọng trong chọn tạo 
giống. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này 
là tính bất dục khi lai và công tác chọn lọc mất 
thời gian do phổ phân ly rộng trên toàn bộ của 
bộ gennom. Để khắc phục điểm này người ta kết 
hợp chỉ thị phân tử để tạo các dòng thay thế 
một đoạn nhiễm sắc thể băng phương pháp lai. 
Nhiều công bố về các dòng thay thế đoạn nhiễm 
sắc thể trên nền giống Indica với nhiều đặc 
điểm tốt từ Japonica như số hạt/bông lớn, cấu 
trúc bông thẳng, chất lượng gạo cao (Takai et 
al., 2007; Zhu et al., 2009) 

Dòng DCG66 được chọn ra từ quần thể 
phân ly của dòng IAS66 có nền di truyền của 
IR24 mang một đoạn nhiễm sắc thể của 
Asominori, được tạo ra từ tổ hợp lai giữa 
IR24/Asominori. DCG66 có số hạt/bông nhiều, 
bông to. Do vậy mục đích của nghiên cứu này 
nhằm chỉ ra đặc điểm hình thái, giải phẫu ở rễ, 
đốt gốc, cổ bông và lá đòng của con lai xa, tương 
quan giữa các chỉ tiêu này với các yếu tố cấu 
thành năng suất để tạo nên cấu trúc bông to 

của DCG66 so với bố mẹ của nó và dòng IAS66 
ban đầu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giống IR24 thuộc loài phụ Indica, giống 

Asominori thuộc loài phụ Japonica. IAS66 là 
dòng lúa có nền di truyền của giống IR24 mang 
một đoạn nhiễm sắc thể của Asominori, được 
tạo ra từ tổ hợp lai giữa IR24(♀)/Asominori (♂) 
ở thế hệ BC2F3 (ở BC2

 tiến hành khảo sát toàn 
bộ bộ gennom đã phát hiện đoạn nhiễm sắc thể 
thay thế của Japonica trên nền Indica) (Kubo et 
al., 2002), DCG66 là dòng được chọn lọc phả hệ 
từ quần thể phân ly của IAS66 (Vũ Hồng 
Quảng và cs., 2014) ở thế hệ BC2F8.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm được bố trí tại Khoa Nông học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vụ mùa 2016. 
Chậu có dung tích 0,03 m3chứa 5,0 kg đất phù 
sa, mỗi chậu cấy 1 dảnh khi mạ được 3 lá. Các 
chậu được sắp xếp theo kiểu ngẫu nhiên hoàn 
toàn (CRD) với 5 lần nhắc lại, tổng số chậu thí 
nghiệm là 100 chậu. Lượng phân bón cho mỗi 
chậu là 10 g phân vi sinh Sông Gianh + 1 g N + 
0,5 g P2O5 + 0,5 g K2O. Bón lót với lượng 100% 
phân vi sinh +100% P2O5 + 20% N + 20% K2O, 
bón thúc lần 1 khi đẻ nhánh với lượng 50% N + 
50% K2O và lượng phân còn lại bón khi cây bắt 
đầu phân hóa đòng. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 
Ở giai đoạn đẻ nhánh và trỗ lấy 5 cây/dòng, 

giống để đo chỉ tiêu tổng chiều dài rễ, đường 
kính rễ, tổng diện tích bề mặt rễ và thể tích rễ 
bằng máy scan Epson Perfection V700 Photo và 
phần mềm WinRHIZO. Ở giai đoạn trỗ tiến 
hành lấy ngẫu nhiên mỗi dòng 5 chậu (tương 
ứng với 5 lần nhắc lại) để cắt giải phẫu: rễ (cách 
gốc rễ 1 cm), đốt gốc, đốt cổ bông (cách cổ bông 1 
cm) và lá đòng theo lát cắt ngang 2 lớp tế bào. 
Mỗi vị trí giải phẫu lấy 3 lát cắt, xử lý lát cắt 
theo phương pháp nhuộm kép của Lee et al. 
(1992), các chỉ tiêu về số bó mạch lớn, nhỏ, độ 
dày lá được đo đếm dưới kính hiển vi quang học 
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Nikon Alphaphot YS100. Diện tích trung trụ rễ, 
diện tích bó mạch đo bằng phần mềm ImageJ. 
Các cây lấy giải phẫu thì đo đếm chiều dài, 
đường kính các lóng thân, chiều dài, rộng 3 lá 
cuối cùng, số gié cấp 1, cấp 2. Ở giai đoạn chín 
lấy 5 cây trên một lần nhắc để đo đếm các chỉ 
tiêu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng 
suất: số hạt/gié cấp 1, cấp 2, tổng số hạt/bông, 
số hạt lép/bông, khối lượng 1.000 hạt và năng 
suất cá thể. 

4. Xử lý số liệu 
Số liệu được xử lý thống kê theo phương 

pháp phân tích phương sai ANOVA bằng phần 
mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái thân, rễ, lá của các 
dòng, giống lúa nghiên cứu 

Đường kính các lóng tăng dần từ lóng thứ 
nhất (lóng cổ bông) xuống đến lóng gốc, ngược 

lại chiều dài lóng lại giảm dần. Giống 
Asominori chỉ có 4 lóng trên thân chính, các 
dòng/giống còn lại có 5 lóng. DCG66 có chiều dài 
các lóng đạt lớn nhất, nhưng sai khác không có 
ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% so với dòng 
ban đầu IAS66. Đường kính các lóng đạt cao 
nhất ở DCG66 và sai khác có ý nghĩa thống kê 
với IR24, Asominori và IAS66 ở lóng thứ 3, thứ 
4 và lóng gốc (Bảng 1). Từ kết quả đó dẫn tới 
dòng DCG66 có chiều cao thân đạt cao nhất 
81,3 cm, kết quả này là do sự đóng góp chiều 
dài của các lóng thân. 

Ở giai đoạn đẻ nhánh, tổng chiều dài rễ, 
diện tích bề mặt rễ của DCG66 so với bố mẹ và 
IAS66 sai khác không có ý nghĩa thống kê. 
Đường kính rễ cũng không sai khác giữa 
DCG66 với dòng ban đầu IAS66. 

Ở giai đoạn trỗ DCG66 có chiều dài rễ, diện 
tích bề mặt rễ, đường kính rễ và thể tích rễ đạt 
lớn nhất nhưng sự sai khác thống kê chỉ phát 
hiện ở chỉ tiêu tổng diện tích bề mặt rễ, thể tích 
rễ so với bố mẹ và dòng IAS66 (Bảng 2).  

Bảng 1. Cấu trúc các lóng của các dòng, giống lúa nghiên cứu (Đơn vị: cm) 

Dòng, 
giống 

Lóng cổ bông Lóng thứ 2 Lóng thứ 3 Lóng thứ 4 Lóng gốc 
Cao 
thân Dài Đường 

kính Dài Đường 
kính Dài Đường 

kính Dài Đường 
kính 

Dài 
 

Đường 
kính 

IAS66 35,2a 0,236b 16,9b 0,470b 12,9a 0,55b 4,52a 0,59b 2,6ab 0,63c 72,2b 

DCG66 38,6a 0,264a 21,4a 0,562a 13,1a 0,72a 5,42a 0,77a 2,8a 0,81a 81,3a 

IR24 27,5b 0,252ab 12,1c 0,516ab 9,0b 0,56b 4,36a 0,57b 1,4b 0,72b 54,5c 

Asominori 34,4a 0,160c 17,2b 0,368c 6,9b 0,43c - - 1,7ab 0,49d 60,2c 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại, theo tiêu 
chuẩn Tukey ở mức ý nghĩa α = 0,05. 

Bảng 2. Một số đặc điểm hình thái rễ của các dòng giống lúa nghiên cứu 

Dòng, 
giống 

Đẻ nhánh Trỗ 

Tổng chiều 
dài rễ (cm) 

Diện tích bề 
mặt rễ (cm2) 

Đường 
kính rễ 
(mm) 

Thể tích 
rễ (cm3) 

Tổng chiều 
dài rễ (cm) 

Diện tích bề 
mặt rễ (cm2) 

Đường 
kính rễ 
(mm) 

Thể tích 
rễ (cm3) 

IAS66 8484,9a 994,9a 0,39ab 9,5ab 16333,3ab 1946,8b 0,4b 18,7c 

DCG66 6920,8a 988,7a 0,45a 11,4a 16911,6a 2591,4a 0,5a 32,0a 

IR24 9670,4a 1104,3a 0,37b 10,2a 12658,8b 1970,5b 0,5a 24,5b 

Asominori 8386,6a 875,3a 0,30c 6,1b 16127,2ab 1633,3b 0,3c 13,3c 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại, theo tiêu 
chuẩn Tukey ở mức ý nghĩa α = 0,05. 
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Bảng 3. Đặc điểm hình thái ba lá cuối cùng của các dòng giống lúa nghiên cứu 

Dòng, giống 
Lá đòng Lá thứ 2 Lá thứ 3 Góc lá 

đòng (0) Dài (cm) Rộng (cm) Dài (cm) Rộng (cm) Dài (cm) Rộng (cm) 

IAS66 37,9a 1,44b 47,0a 1,20b 48,4ab 0,98b 14,2b 

DCG66 35,7a 1,68a 45,8a 1,38a 47,8b 1,18a 14,0b 

IR24 33,6a 1,48ab 52,1a 1,36a 54,3a 1,08ab 15,6b 

Asominori 27,5b 1,26b 48,0a 1,02c 43,8b 0,82c 30,8a 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại, theo tiêu 
chuẩn Tukey ở mức ý nghĩa α = 0,05 

Chiều dài, rộng 3 lá cuối cùng của DCG66 
đạt cao nhưng không sai khác so với IR24, chiều 
rộng 3 lá cuối cùng đạt lớn nhất ở DCG66 với 
1,68 cm lá đòng, 1,38 cm lá thứ 2 và 1,18 cm lá 
thứ 3. Góc lá đòng của dòng DCG66 và IAS66 
thấp hơn bố mẹ tương ứng 14,00 và 14,20 điều 
này tạo điều kiện tốt cho quang hợp, trong khi 
đó Asosimori là thể cho thì góc lá đòng lớn 30,80 
và chiều dài, rộng 3 lá cuối cùng cuả Asominori 
bé nhất (Bảng 3). 

3.2. Đặc điểm giải phẫu của các dòng, 
giống lúa nghiên cứu 

Số bó mạch điểm và diện tích trung trụ của 
DCG66 không sai khác với giống IR24. Độ dày 
lóng gốc của DCG66 đạt 1.406,7 µm, số lượng bó 
mạch lớn và bó mạch nhỏ lóng gốc tương ứng là 
40,8 và 40, sai khác có ý nghĩa so với IR24, 
Asominori và IAS66. Theo Đỗ Việt Anh (2008), 
giống có độ dày lóng gốc > = 1,4 mm và số bó 
mạch lớn gốc > 30 thì là giống có khả năng 
chống đổ tốt. Điều này chứng tỏ DCG66 có khả 

năng chống đổ tốt. Độ dày cổ bông của các con 
lai và bố mẹ không có sự sai khác thống kê, số 
lượng bó mạch lớn cổ bông đạt cao nhất ở dòng 
IAS66 với 23,7 sau đó tới DCG66 với 23,1. Số bó 
mạch nhỏ cổ bông không sai khác giữa DCG66 
với dòng ban đâu IAS66 và giống Asominori.  

Độ dày lá đòng đạt thấp nhất ở dòng IAS66 
(118,7 µm). DCG66 có số lượng bó mạch lớn, bó 
mạch nhỏ ở lá đòng nhiều nhất tương ứng 17,8 
và 63,7 bó, sai khác có ý nghĩa so với bố mẹ và 
dòng IAS66, điều này do lá đòng của DCG66 
rộng nhất. 

3.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng 
suất của các dòng giống lúa nghiên cứu 

Chiều dài bông lớn nhất ở DCG66 đạt 28,3 
cm, sau đó tới dòng IAS66 với 27,1 cm, cao hơn 
so với bố mẹ. Số gié cấp 1, cấp 2 của IAS66 nằm 
giữa trung bình bố mẹ nhưng DCG66 vượt xa, 
đạt 16,5 gié cấp 1 và 64,3 gié cấp 2, sai khác có ý 
nghĩa thống kê so với các dòng, giống nghiên cứu. 
Tuy nhiên số hạt/gié cấp 1, cấp 2 của DCG66  

Bảng 4. Một số chỉ tiêu giải phẫu ở các bộ phận của các dòng, giống lúa nghiên cứu 

Dòng, 
giống 

Rễ Lóng gốc Cổ bông Lá đòng 

BMĐ 
DTTT 
(µm) Dày (µm) BML BMN 

Dày 
(µm) 

BML BMN 
Dày 
(µm) 

BML BMN 

IAS66 4,1b 44600,2ab 1185,0ab 32,2b 31,1b 329,2a 23,7a 25,5a 118,7b 14,8b 56,3b 

DCG66 4,9a 53146,2a 1406,7a 40,8a 40,0a 351,7a 23,1a 24,6ab 137,3a 17,8a 63,7a 

IR24 4,4ab 44291,4ab 1045,8b 32,4b 31,8b 345,0a 20,1b 21,9b 140,6a 15,7b 59,2ab 

Asominori 4,6ab 36448,4b 940,8b 23,6c 22,0c 347,5a 9,8c 24,5ab 140,8a 12,6c 48,0c 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại theo tiêu 
chuẩn Turkey ở mức ý nghĩa α = 0,05. BMĐ: bó mạch điểm, DTTT: diện tích trung trụ, BML: bó mạch lớn, BMN: bó mạch nhỏ. 
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Bảng 5. Đặc điểm cấu trúc bông của các dòng giống nghiên cứu 

Dòng, giống Dài bông 
(cm) 

Độ thoát cổ bông 
(cm) 

Số gié 
cấp 1 

Số gié cấp 
2 

Số hạt/gié cấp 
1 

Số hạt/gié 
cấp 2 

IAS66-3 27,1a 2,8b 11,7b 34,0c 15,3b 3,2b 

IAS66-8 28,3a 0,9c 16,5a 64,3a 19,1a 3,4a 

IR24 (♀) 22,1b -2,0d 12,6b 42,3b 17,6a 3,4a 

Asominori (♂) 19,5c 5,0a 8,0c 14,8d 10,5c 2,7b 

TB (♀+♂) 20,8 1,5 10,3 28,6 14,1 3,1 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại, theo tiêu 
chuẩn Tukey ở mức ý nghĩa α = 0,05. 

Bảng 6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
 của các dòng, giống lúa nghiên cứu 

Dòng, giống Số bông/khóm Tổng số hạt/bông Số hạt lép/bông P1.000 hạt (g) NSCT (g/khóm) 

IAS66 11,6a 178,2c 28,8b 24,9b 32,2c 

DCG66 8,8b 313,0a 19,8c 20,8d 45,4a 

IR24 12,6a 221,6b 39,7a 22,8c 40,7b 

Asominori 13,4a 83,8d 9,9d 26,1a 21,1d 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại, theo tiêu 
chuẩn Tukey ở mức ý nghĩa α = 0,05. 

không sai khác với IR24 (Bảng 5). DCG66 có độ 
thoát cổ bông đẹp 0,9 cm, trong khi IR24 lại 
không thoát (-2,0 cm).  

Số bông/khóm của Asominori đạt cao nhất 
13,4 bông/khóm do giống này đẻ nhánh ở tất cả 
các đốt thân, DCG66 đạt 8,8 bông/khóm đạt thấp 
nhất. Tuy nhiên, tổng số hạt/bông của DCG66 
đạt cao nhất 313 hạt/bông, IR24 (221,6 hạt/bông) 
đáp ứng tiêu chuẩn giống lúa mới (Khush, 2005). 
Số hạt lép trên bông của IR24 đạt cao nhất 39,7 
hạt/bông, điều này có thể giải thích do cổ bông 
không thoát (Bảng 5). Các dòng, giống đều có 
khối lượng 1.000 hạt lớn hơn 20 g, trong đó 
Asominori - thể cho có khối lượng 1.000 hạt lớn 
nhất 26,1 g, IAS66 có khối lượng 1.000 hạt nằm 
giữa trung bình bố mẹ, trong khi DCG66 có khối 
lượng 1.000 hạt thấp nhất 20,8 g. 

DCG66 có năng suất cá thể đạt cao nhất 
45,4g/khóm, sai khác có ý nghĩa thống kê so 
với IR24, Asominori và IAS66. Điều này có 
thể giải thích là do bộ rễ DCG66 lớn để hút 

nước, dinh dưỡng, tổng hợp các hormone 
(Zhang et al., 2009). Ngoài ra số lượng bó 
mạch cổ bông lớn dẫn tới số gié cấp 1, cấp 2 
cao từ đó tăng số hạt/bông và năng suất tiềm 
năng (Lee et al., 1992). 

3.4. Tương quan giữa chỉ tiêu giải phẫu và 
các yếu tố cấu thành năng suất 

Phân tích tương quan cho thấy có sự tương 
quan rất chặt giữa số bó mạch lớn cổ bông với số 
gié cấp 1 với hệ số tương quan r = 0,96 (Hình 
1A), số bó mạch nhỏ cổ bông với số gié cấp 2 với 
hệ số tương quan r = 0,91 (Hình 1B), đường 
kính rễ với năng suất cá thể r = 0,85 (Hình 2A), 
tổng số bó mạch cổ bông với năng suất cá thể r 
= 0,96 (Hình 2B). Các kết quả này cũng phù hợp 
với kết quả nghiên cứu của  Kim và Vergara 
(1991) trên 2 giống IR25888 và IR58 cho thấy 
tương quan giữa số bó mạch lớn với số gié cấp 1 
là chặt 0,85 và 0,96, số bó mạch nhỏ với số gié 
cấp 2 đạt 0,93 và 0,97. 

 



Hình 1. Tương quan giữa số bó mạch lớn cổ bông với số gié cấp 1/b
nhỏ cổ bông với số gié cấp 2 (1B).

(2A), tổng số bó mạch cổ bông với năng suất cá thể (2B)
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Hình 3. Lát cắt giải phẫu cổ bông của các giống nghiên cứu (bar
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Đặc điểm hình thái, giải phẫu của dòng lúa mang một đoạn nhiễm sắc thể từ giống Japonica Asominori trên nền di 
truyền giống Indica IR24 
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4. KẾT LUẬN 

Dòng lúa DCG66 mang một đoạn nhiễm sắc 
thể do lai giữa hai loài phụ Indica và Japonica 
có một số đặc điểm nông sinh học tốt như: số gié 
cấp 1 đạt 16,5 gié, cấp 2 đạt 64,3 gié và số 
hạt/bông nhiều 313,0 hạt/bông, năng suất cá 
thể đạt cao nhất 45,4 g/khóm. 

Các chỉ tiêu hình thái, giải phẫu của 
DCG66: Tổng diện tích bề mặt rễ và thể tích rễ; 
đường kính đốt gốc, đường kính cổ bông; số bó 
mạch lớn ở lóng cổ bông, lóng gốc và lá đòng cao 
hơn thể nhận IR24, thể cho Asominori và dòng 
ban đầu IAS66. 

Số bó mạch lớn, nhỏ ở cổ bông có tương 
quan thuận với năng suất cá thể ở các dòng, 
giống nghiên cứu. 
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QUANG HỢP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA KHOAI SỌ  
(Colocasia ecsculenta var. esculenta) Ở THỜI KỲ BẮT ĐẦU PHÂN HÓA CỦ  
VÀ THỜI KỲ TĂNG NHANH TÍCH LŨY VÀO CỦ NGỪNG SINH TRƯỞNG THÂN LÁ  

Dương Thị Thu Hằng1*, Nguyễn Thị Thơ2, Nguyễn Thị Ny2  

Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email*: hangttd1022@gmail.com 

Ngày gửi bài: 08.01.2015 Ngày chấp nhận: 14.02.2017 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ xuân năm 2014 (tháng 3 - 10), bố trí tuần tự, không nhắc lại trong khu thí 
nghiệm đồng ruộng của khoa Nông Học nhằm tìm hiểu đặc điểm quang hợp và tích lũy chất khô về củ của 16 giống 
khoai sọ thu thập ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam ở hai thời kỳ bắt đầu phân hóa củ và khi cây ngừng sinh trưởng và 
chuyển sang tàn lụi. Kết quả cho thấy: (1) Cường độ quang hợp (CĐQH) của thời kỳ bắt đầu phân hóa thân củ trong 
điều kiện vụ xuân ở miền Bắc Việt Nam có giá trị cao hơn các giai đoạn khác do điều kiện ánh sáng yếu và nhiệt độ 
thấp hơn cuối giai đoạn ngừng sinh trưởng và đầu giai đoạn tàn lụi, tích lũy về củ. Giá trị CĐQH không phải là yếu tố 
quyết định tới năng suất, có thể cần phải xem xét kết hợp với thời gian duy trì quang hợp trong ngày. (2) CĐQH ở 
thời kỳ đầu của phân hóa thân củ tương quan thuận nghịch rất chặt với nồng độ CO2 trong gian bào (r = -0,91) trong 
khi đó, CĐQH thời kỳ đầu của giai đoạn tàn lụi lại tương quan dương chặt với độ nhạy khí khổng (r = 0,74) và tốc độ 
thoát hơi nước (r = 0,84). (3) NAR tương quan thuận chặt với CGR ở giai đoạn đầu phân hóa củ với r = 0,66, ngược 
lại tương quan nghịch rất chặt ở giai đoạn đầu của tàn lụi và tích lũy về củ r = -0,85. (4) Hai giống Hậu Xít- Hà Giang 
(G8) và Tơ Hậu - Lào Cai (G5) là hai giống cho năng suất cao nhất khi trồng ở điều kiện đồng bằng, có đặc điểm 
chung là: cho tốc độ tăng trưởng củ (CoGR) cao và đều xuyên suốt cả thời kỳ sinh trưởng phát triển, đặc biệt là ở 
giai đoạn đầu của tàn lụi vẫn cho tích lũy về củ tương đối lớn. 

Từ khóa: Khoai sọ, Colocasia esculenta (L.) Schott, cường độ quang hợp (CĐQH), tốc độ tăng trưởng củ 
(CoGR), tốc đọ tăng trưởng cây trồng (CGR), hiệu suất quang hợp thuần (NAR).  

Photosynthesis and Plant Growth Rate of Taro (Colocasia esculenta var. esculenta)  
at Corm Initiation and Bulking Stages 

ABSTRACT 

A field trial was conducted from March to October 2014 in the experimental area of Agronomy Faculty, VNUA. 
The research aimed to determine photosynthesis and dry matter assimilation rate at corm initiation and corm bulking 
stages of 16 taro varieties collected from the northern part of Vietnam. The results showed that: (1) CO2 exchange 
rate (CER) at the beginning of rapid root and shoot development with corm initiation was higher than that in other 
phases due to lower radiation and temperature at the beginning of spring season. (2) A strong negative correlation 
was found between CER and intercellular CO2 concentration (r = -0.91) at the beginning of rapid root and shoot 
development with corm initiation However, there existed a relatively strong correlation between CER with stomatal 
conductance (r = 0.74) and leaf transpiration rate (r = 0.84) at the beginning of the senescence period. (3) Thre was a 
strong positive correlation between NAR and CGR (r = 0.66) at the beginning of rapid root and shoot development 
with corm initiation, in contrast, a strong negative correlation of that were found at the beginning of the senescence 
period. (4) Two varieties: Hau Xit and To Hau performed highest yield and showed high and uniform corm growth rate 
throughout growth and development, even at the beginning of the senescence. period. 

Keywords: Taro, Colocasia esculenta (L.) Schott, CO2 exchange rate (CER), crop growth rate (CGR), Cormel 
growth rate (CoGR), net assimilation rate (NAR). 



Quang hợp và tốc độ tăng trưởng của khoai sọ  (Colocasia ecsculenta var. esculenta) ở thời kỳ bắt đầu phân hóa củ 
và thời kỳ tăng nhanh tích lũy vào củ ngừng sinh trưởng thân lá 
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1. MỞ ĐẦU 

Nhóm cây khoai sọ (Colocasia ecsculenta 
(L.) Schott) thuộc họ Ráy (Araceae), có nguồn 
gốc tại Đông Nam Á (De Candolle, 1984), là một 
trong những cây lương thực có lịch sử lâu đời, từ 
khoảng 10.000 năm trước. Việt Nam là một 
trong những trung tâm khởi nguyên về đa dạng 
di truyền của cây khoai sọ. Nhóm khoai sọ ở 
Việt Nam được trồng phổ biến ở nhiều nơi do có 
tính thích ứng rộng, nguồn gen của cây khoai sọ 
rất đa dạng và phong phú, là cây lấy củ quan 
trọng thứ 4 sau khoai tây, khoai lang và sắn. Ở 
nhiều tỉnh miền núi, nó đóng vai trò quan trọng 
đối với an toàn lương thực của hộ nông dân 
(Nguyễn Thị Ngọc Huệ và cs., 2005), vì vậy có 
tiềm năng phát triển rất tốt với giá trị kinh tế 
cao. Theo Vincent (2009), vòng đời của cây khoai 
sọ được chia ra sáu giai đoạn: (1) Hình thành rễ 
và thân lá; (2) Phát triển rễ và thân lá trên mặt 
đất, phân hóa thân củ; (3) Thân lá và rễ phát 
triển tối đa và tăng kích thước thân củ; (4) Tích 
lũy chất khô vào thân lá; (5) Thân lá ngừng sinh 
trưởng, tích lũy chất khô vào thân củ; (6) Giai 
đoạn ngủ nghỉ. Giai đoạn (2) và giai đoạn (5) 
quyết định rất nhiều tới số lượng, khối lượng và 
chất lượng củ, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến năng 
suất củ sau này. 

Để phát triển các giống có tiềm năng về 
năng suất và phẩm chất, việc hiểu rõ đặc điểm 
sinh lý của loài cây này, đặc biệt là các quá 
trình quan trọng như quang hợp và tích lũy chất 
khô là rất cần thiết. Tuy nhiên, chưa có nghiên 

cứu nào về sinh lý quang hợp và tích lũy chất 
khô trên cây khoai sọ bản địa ở Việt Nam. Các 
nghiên trong nước cho tới nay mới chỉ tập trung 
chủ yếu theo hướng: Nghiên cứu đa dạng di 
truyền của các tác giả Nguyễn Văn Viết (2002), 
Nguyễn Văn Giang và cs. (2013); Nguyễn Thị 
Ngọc Huệ và cs. (2003, 2005); khảo nghiệm 
giống và xây dựng quy trình sản xuất của các 
tác giả Nguyễn Thị Huệ và cs. (2005), Lưu Ngọc 
Trình và cs. (2009), Lê Viết Bảo và cs. (2010); 
nghiên cứu khả năng nhân giống tạo củ in vitro 
(nuôi cấy mô) của các tác giả Đặng Thanh Mai 
và cs. (2011), Nguyễn Viết Hưng và cs. (2011). 

Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành 
nhằm đánh giá đặc điểm quang hợp và mối 
quan hệ giữa hiệu suất quang hợp thuần với tốc 
độ tăng trưởng của khoai sọ ở hai thời kỳ quan 
trọng của sự hình thành và tích lũy mạnh về củ: 
bắt đầu phân hóa củ (2) và thời kỳ thân lá 
ngừng sinh trưởng và tăng tích lũy vào củ (5). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Vật liệu nghiên cứu gồm 16 giống khoai sọ 
thu thập được ở miền Bắc Việt Nam (Bảng 1) 

Thí nghiệm được tiến hành ngoài đồng 
ruộng trong năm 2014 từ tháng 3 tới tháng 10. 
Các giống được trồng tuần tự không nhắc lại. 
Mỗi luống trồng 6,4 m2 (3,6 x 1 m), rãnh rộng 
0,6 m. Khoai được trồng theo hàng kép với mật 
độ 0,3 x 0,5 m (c-c x h-h) tương đương với 
37.000 cây/ha. Phân bón được áp dụng với

 Bảng 1. 16 giống khoai sọ thu thập từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam 

KH 
giống Tên địa phương Nguồn gốc thu thập KH 

giống Tên địa phương Nguồn gốc thu thập 

G1 Khoai sọ Tây Hâu Bắc Yên - Sơn La G10 Khoai sọ tím Viện KHNLMNPB 

G3 Mặc Phước Hóm Phù Yên - Sơn La G11 Khoai sọ Cò Trỏ Điện Biên 

G4 Má Phước Bắc Yên - Sơn La G12 Khoai sọ Đồi Văn Chấn - Yên Bái 

G5 KT3 - Tơ Hậu Bắc Hà - Lào Cai G13 Khoai sọ Cò Pó Chơ Viện KHNLMNPB 

G6 Cò Lẳng Mộc Châu - Sơn La G14 Ho Cạch  Than Uyên - Lai Châu 

G7 KT2 - Cò Cai Trạm Tấu - Yên Bái G15 Phước Đanh Viện KHNLMNPB 

G8 Hậu Xít  Bắc Mê - Hà Giang G16 Co Chu Ha Kỳ Sơn - Nghệ An 

G9 Khoai sọ Trắng Đà Bắc - Hòa Bình G17 KT1/Khoai Bỏi Phù Yên - Sơn La 

Ghi chú: KH: Ký hiệu, Viện KHNLMNPB: Viện khoa học Nông Lâm miền núi phía Bắc. 



lượng: 695 kg phân vi sinh: 100
P2O5: 100 kg K2O cho 1 ha; bón
và phâ nvi sinh, thúc lần 1 (sau trồng 30 ngày)
50% N + 33% K2O, thúc lần 2 (90 ngày sau 
trồng): 50% N + 67% K2O.  

Các chỉ tiêu sinh lý được đánh giá
- Diện tích lá, khối lượng chất khô của thân, 

lá, củ qua các giai đoạn sinh trưởng, mẫu
lấy 1 lần/tháng, mỗi lần lấy 5 cây/giống. Diện 
tích lá đo bằng phương pháp cân nhanh, thân, 
lá, củ được rửa sạch và sấy khô trong 48h ở 80
đến khối lượng không đổi được để tính RGR, 
CoGR và NAR. 

- Tốc độ tăng trưởng cây trồng

 

- Hiệu suất quang hợp thuần được tính theo 
công thức:  

Trong đó:  
W2, W1 là khối lượng chất khô toàn cây, 
Wc2, Wc1 là khối lượng chất khô của củ của 

các lần lấy mẫu 2 và 1;  
A2, A1: diện tích lá/cây 2 lần lấy mẫu 2 và 1; 
t2-t1: thời gian giữa 2 lần lấy mẫu.
- Cường độ quang hợp và các chỉ tiêu liên 

quan đến quang hợp: độ dẫn khí khổng (Cond), 
nồng độ CO2 trong gian bào (Ci) được đo 1 
tháng, 2 tháng và 5 tháng sau trồng bằng máy 
Licor 6400 (USA) ở nhiệt độ 30
là 400 ppm, cường độ ánh sáng 1
và độ ẩm tương đối là 60%. Đo quang hợp ở một 
lá phía trên cùng đã mở hoàn toàn.

- Năng suất củ và các yếu tố cấu thành 
năng suất củ được xác định vào thời gian thu 
hoạch. 

- Số liệu được đo đếm, phân tích tương quan
bằng phần mềm Sigmaplot 12.0 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Dựa vào sự tăng trưởng của chiều cao cây, 
chia ra các giai đoạn sinh trưởng của 
trong tập đoàn thí nghiệm như sau: (1)

Dương Thị Thu Hằng, Nguyễ

100 kg N: 80 kg 
O cho 1 ha; bón lót: 100% P2O5 

và phâ nvi sinh, thúc lần 1 (sau trồng 30 ngày): 
O, thúc lần 2 (90 ngày sau 

Các chỉ tiêu sinh lý được đánh giá:  
Diện tích lá, khối lượng chất khô của thân, 

inh trưởng, mẫu được 
tháng, mỗi lần lấy 5 cây/giống. Diện 

tích lá đo bằng phương pháp cân nhanh, thân, 
lá, củ được rửa sạch và sấy khô trong 48h ở 80oC 
đến khối lượng không đổi được để tính RGR, 

Tốc độ tăng trưởng cây trồng:  

  

Hiệu suất quang hợp thuần được tính theo 

 

là khối lượng chất khô toàn cây,  
là khối lượng chất khô của củ của 

diện tích lá/cây 2 lần lấy mẫu 2 và 1;  
i gian giữa 2 lần lấy mẫu. 

Cường độ quang hợp và các chỉ tiêu liên 
độ dẫn khí khổng (Cond), 

trong gian bào (Ci) được đo 1 
sau trồng bằng máy 

Licor 6400 (USA) ở nhiệt độ 30oC, nồng độ CO2 
m, cường độ ánh sáng 1.500 µmol/m2/s 

và độ ẩm tương đối là 60%. Đo quang hợp ở một 
lá phía trên cùng đã mở hoàn toàn. 

Năng suất củ và các yếu tố cấu thành 
năng suất củ được xác định vào thời gian thu 

phân tích tương quan 
igmaplot 12.0 và Excel. 

N 

Dựa vào sự tăng trưởng của chiều cao cây, 
chia ra các giai đoạn sinh trưởng của khoai sọ 

ập đoàn thí nghiệm như sau: (1) Hình 

thành rễ và thân lá: 0 
(NST); (2) Phát triển rễ và thân lá trên mặt đất, 
phân hóa thân củ; 30NST
và rễ phát triển tối đa và tăng kích t
củ: 80NST - 110NST; (4) 
thân lá; 110/120NST- 160NST; (5)
ngừng sinh trưởng, tích lũy chấ
củ; 160 - 210; (6) Giai đoạn ngủ nghỉ

Hai giai đoạn đánh giá là từ 30 ngày sau 
trồng (NST) cho tới 80 NST, đây là giai đoạn 
phát triển nhanh rễ và thân lá trên mặt đất, 
phân hóa thân củ và giai đoạn thứ hai là từ 160 
NST - 210 NST là giai đoạn t
trưởng, tích lũy chất khô vào thân củ.

 
Ở thời kỳ đầu của giai đoạn 2 (1 tháng sau 

trồng - TST), cường độ quang hợp (CĐQH) của 
tất cả các giống đạt mức cao nhất so với thời kỳ 
sau của giai đoạn 2 (2 TST) và thời kỳ đầu của 
giai đoạn 5 (5 TST), giá trị CĐQH dao động từ 
18,32 (µmol CO2/m2s-1) (G3) tới 25,01
CO2/m2s-1) (G11). Giai đoạn này cường độ ánh 
sáng yếu: cao nhất PARo
nhất PARo = 163.8 lux (khi có mây) (số liệu khí 
tượng không được trình bày ở đây), nhiệt độ k
mát, trung bình 27,5 oC. Thời kỳ muộn của giai 
đoạn 2, thân lá tuy phát triển mạnh hơn nhưng 
CĐQH của cây lại giảm đáng kể so với thời kỳ 
đầu trong cùng giai đoạn, giá trị CĐQH dao 
động từ 10.00 (µmol CO
(µmol CO2/m2s-1) (G4). Lúc
sáng rất mạnh, cao nhất PAR
nhất PARo = 458 lux (khi trời có mây nhưng rất 
ít), nhiệt độ không khí cũng tăng cao tới trung 
bình 36oC. Sang đầu giai đoạn 5, CĐQH của các 
giống đều cao hơn so với thời kỳ muộn của giai 
đoạn 2, nhưng vẫn thấp hơn thời kỳ sớm của 
giai đoạn này, giống cao nhất G17 đạt 23,06 
(µmol CO2/m2s-1), thấp nhất là G11 đạt 11,86 
(µmol CO2/m2s-1). Cường độ ánh sáng lúc này 
cao nhất với PARo = 2006 lux ở cực trên, 687
ở cực dưới, nhiệt độ lúc này khoản
Trong điều kiện ánh sáng yếu và mát mẻ, 
sọ quang hợp mạnh hơn, đã có nhiều kết quả 
trước đây cũng cho thấy khoai sọ
bóng rất tốt. Nếu trồng khoai sọ
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 - 30 ngày sau trồng 
n rễ và thân lá trên mặt đất, 

n hóa thân củ; 30NST - 80NST; (3) Thân lá 
và rễ phát triển tối đa và tăng kích thước thân 

 Tích lũy chất khô vào 
160NST; (5) Thân lá 

ngừng sinh trưởng, tích lũy chất khô vào thân 
Giai đoạn ngủ nghỉ: thu hoạch 

Hai giai đoạn đánh giá là từ 30 ngày sau 
trồng (NST) cho tới 80 NST, đây là giai đoạn 
phát triển nhanh rễ và thân lá trên mặt đất, 
phân hóa thân củ và giai đoạn thứ hai là từ 160 

210 NST là giai đoạn thân lá ngừng sinh 
trưởng, tích lũy chất khô vào thân củ. 

Ở thời kỳ đầu của giai đoạn 2 (1 tháng sau 
TST), cường độ quang hợp (CĐQH) của 

tất cả các giống đạt mức cao nhất so với thời kỳ 
sau của giai đoạn 2 (2 TST) và thời kỳ đầu của 

TST), giá trị CĐQH dao động từ 
) (G3) tới 25,01 (µmol 

) (G11). Giai đoạn này cường độ ánh 
cao nhất PARo = 681,45 lux, thấp 

lux (khi có mây) (số liệu khí 
tượng không được trình bày ở đây), nhiệt độ khá 

C. Thời kỳ muộn của giai 
đoạn 2, thân lá tuy phát triển mạnh hơn nhưng 
CĐQH của cây lại giảm đáng kể so với thời kỳ 
đầu trong cùng giai đoạn, giá trị CĐQH dao 

mol CO2/m2s-1) (G8) tới 19,86 
) (G4). Lúc này cường độ chiếu 

sáng rất mạnh, cao nhất PAR = 1784 lux, thấp 
lux (khi trời có mây nhưng rất 

ít), nhiệt độ không khí cũng tăng cao tới trung 
C. Sang đầu giai đoạn 5, CĐQH của các 

giống đều cao hơn so với thời kỳ muộn của giai 
n 2, nhưng vẫn thấp hơn thời kỳ sớm của 

giai đoạn này, giống cao nhất G17 đạt 23,06 
), thấp nhất là G11 đạt 11,86 
). Cường độ ánh sáng lúc này 

2006 lux ở cực trên, 687 lux 
ở cực dưới, nhiệt độ lúc này khoảng 33 - 340C. 
Trong điều kiện ánh sáng yếu và mát mẻ, khoai 

quang hợp mạnh hơn, đã có nhiều kết quả 
khoai sọ là cây chịu che 

khoai sọ trong điều kiện 



Quang hợp và tốc độ tăng trưởng của khoai sọ  (Colocasia ecsculenta var. esculenta) ở thời kỳ bắt đầu phân hóa củ 
và thời kỳ tăng nhanh tích lũy vào củ ngừng sinh trưởng thân lá 
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ánh sáng chỉ bằng 30% ánh sáng mặt trời tự 
nhiên thì mật độ khí khổng và hàm lượng diệp 
lục sẽ tăng lên, điều này xảy ra có thể do sự 
tăng hiệu suất quang hợp trong điều kiện ánh 
sáng thấp (Onwueme and Johnson, 2000). 
Quang hợp của khoai sọ rất mẫn cảm với điều 

kiện ngoại cảnh. Kết quả này trái ngược với kết 
quả của Tunnell và Arditti (1983): cường độ 
quang hợp của cây khoai sọ tăng dần cùng với 
sự sinh trưởng và phát triển của bộ lá, và có giá 
trị lớn nhất (CĐQHTĐ) ở thời điểm 2 tuần sau 
khi bộ lá đạt kích thước tối đa. 

 

Hình 1. Sự tăng trưởng chiều cao cây của khoai sọ 

Ghi chú: TST: tháng sau trồng, 2 tứ giác khoanh giai đoạn 2 và 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2. Cường độ quang hợp của khoai sọ 1, 2 và 5 tháng sau trồng 
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Hình 3. Tương quan giữa CĐQH và độ nhạy khí khổng: 3a: 1TST, 3b: 2TST; 3c: 5 TST 

 

Hình 4. Tương quan giữa CĐQH và nồng độ CO2  
trong gian bào: 3a: 1TST, 3b: 2TST; 3c: 5 TST 



Quang hợp và tốc độ tăng trưởng của khoai sọ  (Colocasia ecsculenta var. esculenta) ở thời kỳ bắt đầu phân hóa củ 
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Hình 5. Tương quan giữa CĐQH và tốc độ thoát hơi nước 5a: 1TST, 5b: 2TST; 5c: 5 TST 

 

Hình 6. Tương quan giữa tốc độ tăng trưởng cây trồng  
và hiệu suất quang hợp thuần - 6a: Giai đoạn (2), 6b: Giai đoạn (5) 

CĐQH tương quan thuận với độ nhạy khí 
khổng ở cả 2 giai đoạn 2 và 5, tuy nhiên mức độ 
tương quan không chặt (r = 0,4 và 0,5) (Đồ thị 
3a,b), trong khi đó tương quan này lại rất chặt ở 
giai đoạn (5) với r = 0,74 (Đồ thị 3c). 

CĐQH tương quan nghịch rất chặt với nồng 
độ CO2 trong gian bào ở giai đoạn 2 (r = -0,77) 
và gần như sự tương quan này là tuyến tính với 
r = -0,91 ở thời điểm sớm của giai đoạn này. 

Ngược lại, giá trị r dương ở giai đoạn (5) và 
không có sự tương quan. 

CĐQH gần như không tương quan và tương 
quan yếu với tốc độ thoát hơi nước ở giai đoạn 2 
với r lần lượt là 0,4 và 0,002 (Đồ thị 5a, 5b). 
Ngược lại, sự tương quan của hai chỉ tiêu này lại 
rất chặt ở giai đoạn (5) với r = 0,84 (Đồ thị 5c). 

Tốc độ tăng trưởng tương đối của cây trồng 
(CGR) và hiệu suất quang hợp thuần (NAR) 
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Hình 7. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của khoai sọ 

tương quan thuận tương đối chặt ở giai đoạn 2 
với r = 0,66, cho kết quả ngược lại là tương quan 
nghịch rất chặt ở giai đoạn 5, r = -0,85. Điều 
này có thể là do khi giai đoạn 5, thân lá bắt đầu 
tàn lụi, diện tích lá giảm mạnh, trong khi đó 
khối lượng chất khô được tích lũy về củ, củ tiếp 
tục quá trình phình to. Vì vậy, nếu giai đoạn 
này thân lá bị phát triển kéo dài sẽ làm giảm sự 
tích lũy về củ và từ đó giảm năng suất. Ngược 
lại, giai đoạn 2 cần có những biện pháp xúc tiến 
làm cho thân lá phát triển tốt để tạo tiền đề cho 
tích lũy về củ ở các giai đoạn sau. 

Năng suất thực thu (TT) và lý thuyết (LT) 
đạt cao nhất ở giống G8 (TT: 27.2 tấn/ha, LT: 
59.3 tấn/ha). Ngay sau đó là G5 (TT: 34,0 
tấn/ha, LT: 26,9 tấn/ha), rồi tới nhóm các giống 
đạt năng suất khá: G16 (TT: 24,8 tấn/ha, LT: 
21,7 tấn/ha), G15 (TT: 23,0 tấn/ha, LT: 21,1 
tấn/ha), G17 (TT: 20,5 tấn/ha, LT: 21,3 tấn/ha), 
G4 (TT: 24,8 tấn/ha, LT: 20,6 tấn/ha), G3 (TT: 
22,5 tấn/ha, LT: 20,6 tấn/ha). Giống G7 (TT: 
15,9 tấn/ha, LT: 15,9 tấn/ha), G11 (TT: 14,9 
tấn/ha, LT: 16,21 tấn/ha), G12 (TT: 16,8 tấn/ha, 
LT: 16 tấn/ha) cho năng suất thấp nhất.  

3 giống cho năng suất thấp CĐQH cũng 
gần như thấp nhất trong cả 2 giai đoạn 1 và 2. 
Điều này phù hợp với nghiên cứu của Moussa 

và Salem (2006) cho thấy: Cường độ quang hợp, 
hiệu suất vận chuyển và năng suất tổng số có 
quan hệ thuận với nhau. Tuy nhiên, hai giống 
đạt năng suất cao nhất, vượt trội hẳn so với các 
giống khác là G8 và G5 ở cả 2 giai đoạn 1 và 5 
đều không cho CĐQH cao nhất trong tập đoàn 
giống thí nghiệm. Giống G8 thậm chí còn cho 
quang hợp rất thấp ở giai đoạn 2. Như vậy, 
CĐQH ở giai đoạn 1 và 2 không có ý nghĩa 
nhiều trong đóng góp vào năng suất sau này. 
Chỉ dựa vào CĐQH chưa nói lên được đầy đủ 
về mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất 
thông qua quá trình tích lũy chất khô, rất có 
thể thời gian duy trì quang hợp trong ngày lại 
đóng vai trò quan trọng hơn (kết quả không 
được trình bày ở đây). Điều này có nghĩa là 
CĐQH không cao nhưng giống nào duy trì được 
quang hợp dài hơn trong ngày thì cho hiệu suất 
quang hợp lớn hơn.  

Hai giống G8 và G5 cho tốc độ tăng trưởng 
củ cao và đều xuyên suốt các thời kỳ sinh trưởng 
phát triển, đặc biệt là ở giai đoạn 5 (T9 - T8) 
vẫn cho tích lũy về củ tương đối lớn (Bảng 2). 
Giống G7 giai đoạn cuối cũng cho tích lũy về củ 
tương đối cao nhưng ở các giai đoạn trước sự 
tăng trưởng củ thấp hơn nên năng suất thấp, 
kết quả này tương tự thấy ở G11. 
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Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng củ (Corm and cormels growth rate: CoGR) 

Giống  
(CoGR) x 10/ngày 

T5-T4 T6-T5 T7-T6 T8-T7 T9-T8 T10-T9 

G1 0,79 0,12 0,29 0,25 0,02 0,01 

G3 0,86 0,15 0,34 0,17 0,11 0,09 

G4 0,31 0,28 0,00 0,64 0,05 0,05 

G5 0,66 0,34 0,29 0,17 0,18 0,03 

G6 0,97 0,07 0,31 0,10 0,07 0,13 

G7 0,89 0,24 0,25 0,18 0,12 0,00 

G8 0,51 0,23 0,30 0,25 0,12 0,01 

G9 0,63 0,16 0,47 0,22 0,00 0,01 

G10 0,56 0,19 0,31 0,35 0,03 0,03 

G11 0,60 0,24 0,29 0,11 0,10 -0,01 

G12 0,80 0,14 0,32 0,23 0,00 0,03 

G13 0,55 0,34 0,35 0,36 0,02 0,00 

G14 0,40 0,22 0,50 0,13 0,05 0,05 

G15 0,57 0,25 0,48 0,16 0,19 0,07 

G16 0,54 0,20 0,36 0,27 0,03 0,03 

G17 0,56 0,30 0,11 0,32 0,13 0,14 

Ghi chú: T: tháng 

4. KẾT LUẬN 

Cường độ quang hợp của thời kỳ đầu của 
giai đoạn phát triển rễ và thân lá trên mặt đất, 
phân hóa thân củ trong điều kiện vụ xuân ở 
miền Bắc Việt Nam có giá trị cao hơn các giai 
đoạn khác do điều kiện ánh sáng yếu và nhiệt 
độ thấp hơn cuối giai đoạn ngừng sinh trưởng và 
đầu giai đoạn tàn lụi, tích lũy về củ. Giá trị 
CĐQH không phải là yếu tố quyết định tới năng 
suất, có thể phải xem xét tới thời gian duy trì 
quang hợp trong ngày.  

Cường độ quang hợp ở thời kỳ đầu của phân 
hóa thân củ tương quan thuận nghịch rất chặt 
với nồng độ CO2 trong gian bào (r = -0,91) 
CĐQH thời kỳ đầu của giai đoạn tàn lụi lại 
tương quan dương chặt với độ nhạy khí khổng (r 
= 0,74) và tốc độ thoát hơi nước (r = 0,84). 

Hiệu suất quang hợp thuần tương quan 
thuận chặt với tốc độ tăng trưởng củ ở giai đoạn 
đầu phân hóa củ r = 0,66, ngược lại tương quan 
nghịch rất chặt ở giai đoạn đầu của tàn lụi và 
tích lũy về củ r = -0,85. 

Hai giống Hậu Xít - Hà Giang (G8) và Tơ 
Hậu- Lào Cai (G5) là hai giống cho năng suất 
cao nhất khi trồng ở điều kiện đồng bằng có đặc 
điểm là: cho tốc độ tăng trưởng củ cao trong tất 
cả các thời kỳ sinh trưởng phát triển, đặc biệt là 
ở giai đoạn đầu của tàn lụi vẫn cho tích lũy về 
củ tương đối lớn. 
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TÓM TẮT 

GHSR (Growth hormone secretagogue receptor) là một trong những gen ứng cử viên tiềm năng cho tính trạng 
chất lượng thịt ở gà. Nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ đa hình di truyền gen GHSR với các tính trạng 
chất lượng thịt của gà Tàu Vàng. Đa hình GHSR tại G656A và C3678T đã được nhận diện bằng kỹ thuật PCR/RFLP 
sử dụng enzyme cắt giới hạn MspI và Bsp119I. Tần số kiểu gen tại các locus A656G và C3678T tuân theo định luật 
cân bằng Hardy-Weinberg. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa hình tại A656G ảnh hưởng đến hàm lượng tro của thịt 
ức, trong khi đó có sự liên kết giữa đa hình C3678T và vật chất khô, béo thô của thịt đùi ở gà Tàu Vàng. 

Từ khóa: Gen GHSR, đa hình, gà Tàu Vàng, chất lượng thịt. 

Association of Single Nucleotide Polymorphism  
of The GHSR Gene with Meat Quality Traits in Tau Vang Chicken 

ABSTRACT 

Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) is one of the candidate genes for meat quality of chicken. The 
study focused on the association between the genetic polymorphism of the GHSR gene with meat quality traits in Tau 
Vang chickens. Two polymorphisms at nucleotide G656A and C3678T were identified by PCR/RFLP technique using 
restriction enzyme MspI and Bsp119I, repectively. The genotypic frequencies at G656A and C3678T loci were found 
in Hardy-Weinberg equilibrium. The study showed that the G656A polymorphism exerted influence on ash content of 
breast muscle and there was significant associations between C3678T polymorphism and dry matter and ether 
extract of leg muscle in Tau Vang chickens. 

Keywords: GHSR gene, polymorphism, Tau Vang chicken, meat quality traits. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chất lượng thịt phụ thuộc vào một số đặc 
điểm quan trọng như ngoại hình, màu sắc, 
hương vị, hàm lượng béo, kết cấu và độ mềm của 
thịt. Hàm lượng béo và chất xơ là thành phần 
chính quy định chất lượng thịt (Lei et al., 2007). 
Chất lượng thịt phụ thuộc vào loài, di truyền, 
tình trạng trao đổi chất của động vật trước khi 
chết, sự bổ sung protein cho cơ và các yếu tố môi 
trường (Ghelghachi et al., 2013). 

Trong nhiều năm qua, các kỹ thuật chọn 
giống được ứng dụng và đã cải tiến các tính trạng 
về năng suất và chất lượng thịt. Việc lập bản đồ 
QTL cho chất lượng thịt như hàm lượng béo và 
chất xơ đã được nghiên cứu rộng rãi trong thập kỉ 
qua (Ovilo et al., 2002; Nii et al., 2005; Stearns et 
al., 2005). Ở gà, một số nghiên cứu trên bản đồ 
QTL chất lượng thịt được hoàn thành với sự liên 
kết các phân tích sử dụng DNA microsatellite 
(Jennen et al., 2005; Abasht et al., 2006; 
Lagarrigue et al., 2006). Không chỉ phân tích liên 
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kết với các chỉ thị phân tử được sử dụng trong các 
nghiên cứu về chất lượng thịt, mà đa hình trên 
các ứng cử gen đã được áp dụng (Amills et al., 
2005; Guyonnet-Duperat et al., 2006). 

GHSR-thụ thể của Ghrelin, được xác định 
là một thụ thể G protein-coupled (GPCR) với 7 
miền xuyên màng điển hình (Yin et al., 2014). Ở 
gà, gen GHSR nằm trên nhiễm sắc thể thứ 9 
gồm 2 exon và 1 intron (Tanaka et al., 2003), 
liên quan đến tăng trưởng của gà (Fang et al., 
2010). Ngoài ra, đa hình gen GHSR đã được tìm 
thấy có liên quan đến tính trạng sinh trưởng ở 
gia súc (Zhang et al., 2009), đặc điểm chất béo 
trong thịt gà (Lei et al., 2007) và tham gia vào 
nhiều chức năng sinh lý như điều tiết hormone 
tăng trưởng tuyến yên, lượng thức ăn và tiêu 
hao năng lượng (Shuto et al., 2002). 

Gà Tàu Vàng được nuôi tập trung ở các 
tỉnh Nam Bộ. Gà trống Tàu Vàng trưởng thành 
nặng 3 kg, gà mái nặng 2,0 - 2,2 kg, dễ nuôi, 
cho thịt thơm ngon và phù hợp thị hiếu của 
người tiêu dùng (Bùi Xuân Mến và Đỗ Võ Anh 
Khoa, 2014). Trong nhiều năm qua công tác 
chọn lọc gà Tàu Vàng được dựa theo phương 
pháp di truyền quần thể và di truyền số lượng 
(Lâm Minh Thuận, 2003; Nguyễn Văn Bắc và 
cs., 2005; Hoàng Tuấn Thành và Nguyễn Quốc 
Đạt, 2009). Gần đây, việc nghiên cứu ảnh 
hưởng đa hình di truyền một số gen IGFBP2, 
insulin, GH, TSH-beta,... liên quan đến các 
nhóm tính trạng sinh trưởng, năng suất thịt và 
chất lượng thịt ở gà Tàu Vàng đã được thực 
hiện (Đỗ Võ Anh Khoa, 2012c; Đỗ Võ Anh Khoa 
và cs., 2014a; Đỗ Võ Anh Khoa và cs., 2014b; 
Châu Thiện Ngọc và Đỗ Võ Anh Khoa, 2016). 
Trong một công bố mới nhất, Đỗ Võ Anh Khoa 
và cs. (2016) đã chỉ ra locus G656A trên gen 
GHSR có liên kết chặt chẽ với khối lượng sống, 
tăng khối lượng, khối lượng xương đùi và tỷ lệ 
khối lượng sau nhổ lông ở gà Tàu Vàng. Vì vậy, 
nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích ảnh 
hưởng của locus G656A và C3678T lên các tính 
trạng về chất lượng thịt ở gà Tàu Vàng. Đó 
chính là điểm mới của nghiên cứu nhằm nỗ lực 
tìm kiếm chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn lọc nhanh 
giống gà Tàu Vàng.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành trên 152 cá thể 

gà Tàu Vàng (112 trống và 40 mái) thuộc 2 dòng 
CTU-BT01 (n = 68, mua từ các cơ sở giống ở 
miền Đông) và CTU-LA01 (n = 84, mua từ các 
cơ sở giống ở miền Tây).  

2.2. Bố trí thí nghiệm  
Thí nghiệm sử dụng thức ăn của Công ty Cổ 

phần GreenFeed Việt Nam loại thức ăn cho gà 
lông màu theo giai đoạn phát triển (Đỗ Võ Anh 
Khoa, 2012a). Gà ở giai đoạn 1 - 5 tuần tuổi 
được nuôi tập trung. Giai đoạn 6 - 13 tuần tuổi, 
gà thí nghiệm được nuôi nhốt trong lồng cá thể 
có máng ăn và máng uống riêng biệt, mỗi gà là 
một đơn vị thí nghiệm.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Khi kết thúc 13 tuần tuổi, tất cả gà thí 

nghiệm sẽ được giết mổ để: (i) cân đo các tính 
trạng về năng suất thân thịt (Đỗ Võ Anh Khoa 
và cs., 2012); (ii) phân tích thành phần hoá học 
của thịt (vật chất khô, đạm, béo, tro, canxi và 
phospho) theo quy trình phân tích của AOAC 
(2000); (iii) khảo sát các chỉ tiêu chất lượng thịt 
(pH, độ rỉ dịch, khả năng giữ nước) (Đỗ Võ Anh 
Khoa, 2012b) và (iv) thu thập mẫu cơ ức của gà 
thí nghiệm để ly trích DNA (Khoa et al., 2013) 
tại Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng và Phòng thí 
nghiệm Di truyền giống Động vật thuộc Bộ môn 
Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng 
dụng, Trường Đại học Cần Thơ. 

Các chỉ tiêu theo dõi gồm có:  
(i) Thành phần hoá học (vật chất khô, đạm, 

béo, tro, canxi và phospho,%) của thịt ức. 
(ii) Thành phần hoá học (vật chất khô, đạm, 

béo, tro, canxi và phospho,%) của thịt đùi. 
(iii) Giá trị pH của thịt ức và thịt đùi tại các 

thời điểm 15 phút, 24 giờ và 48 giờ sau giết mổ. 
(iv) Mức độ rỉ dịch của thịt ức tại các thời 

điểm 6 giờ, 12 giờ và 24 giờ sau giết mổ (DL,%). 
(v) Khả năng giữ nước của thịt ức (WHC,%). 
Các cặp mồi sử dụng trong nghiên cứu được 

thiết kế dựa trên GenBank số AB095994 (Nei et 
al., 2005) chứa điểm đa hình G656A và C3678T 
trên gen GHSR. 
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Bảng 1. Các cặp primer sử dụng trong nghiên cứu 

Trình tự primer 5‘-3‘ Ta (oC) Kích thước sản phẩm 
PCR (bp) Vị trí đa hình 

G656A 

Mồi xuôi: GTCGCCTGCGTCCTCCTCTT 59 533 Exon 1 

Mồi ngược: ACGGGCAGGAAAAAGAAGATG 

C3678T 

Mồi xuôi: TGGTTGAAAAGAGAGAATGCT 
Mồi ngược: CCACACGTCTCCTTTTATATTC 

60 598 Exon 2 

Ghi chú: Phản ứng PCR được thực hiện gồm 1X PCR buffer, 2,5 mM MgCl2, 0,25 mM dNTP, 0,25 pm mồi xuôi, 0,25 pm mồi 
ngược, 1u Taq DNA polymerase, 100 ng DNA khuôn mẫu và nước vừa đủ 10 l.  

Chu trình nhiệt cho một phản ứng PCR 
được thực hiện (i) ở nhiệt độ biến tính ban đầu 
là 95oC trong 3 phút, (ii) tiếp theo là 40 chu kỳ ở 
nhiệt độ 95oC trong 30 giây, Ta (Bảng 1) trong 
35 giây, 72oC trong 45 giây và (iii) nhiệt độ 72oC 
trong 5 phút. Để thực hiện phản ứng PCR-
RFLP, 8 l sản phẩm PCR được ủ với 10U 
enzyme cắt giới hạn (MspI và Bsp119I). Kết quả 
được xác định dựa trên điện di trên gel agarose 
3% trong 1x dung dịch đệm TAE nhuộm với 
ethidium bromide và quan sát dưới ánh sáng tử 
ngoại. 

2.3. Xử lý số liệu 
Tần số kiểu gen được tính toán bằng 

phương pháp Chi-square (÷2) theo trạng thái 
cân bằng Hardy-Weinberg. Mối quan hệ đa 
hình di truyền gen GHSR với các tính trạng 
được phân tích thông qua mô hình tuyến tính 
tổng quát của phần mềm MiniTab v.13.2:  

yijk = µ + Ai + Bj + ijk.  

Trong đó: Yijk là các tính trạng quan sát, µ 
là trung bình chung, Ai là ảnh hưởng của kiểu 
gen, Bj là ảnh hưởng của dòng gà, ij là sai số 
ngẫu nhiên. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tần số kiểu gen và kiểu alen 
Qua phân tích bằng kỹ thuật PCR-RFLP 

tại điểm đa hình G656A, sản phẩm PCR được ủ 
với enzyme MspI cho thấy có hai dạng alen A và 
G, tương ứng với 3 kiểu gen GG (3 băng có kích 
thước 356 bp, 105 bp, 72 bp), AG (4 băng có kích 
thước 461 bp, 356 bp, 105 bp và 72 bp) và AA (2 
băng có kích thước 461 bp và 72 bp). 

Tại vị trí đa hình C3678T, enzyme Bsp119I 
đã phân cắt sản phẩm PCR thành các đoạn có 
kích thước phân biệt tương ứng với các kiểu gen 
CC (2 băng có kích thước 427 bp và 171 bp), CT 
(3 băng có kích thước 598 bp, 427 bp và 171 bp) 
và TT (1 băng có kích thước 598 bp). 

 

Hình 1. Mẫu đại diện cho sự phân cắt của enzyme MspI tại điểm đột biến G656A 

Nguồn: Khoa et al., 2013 
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Hình 2. Mẫu đại diện cho sự phân cắt của enzyme Bsp119I  
tại điểm đột biến C3678T  

Nguồn: Khoa et al., 2013 

Bảng 2. Tần số kiểu gen và kiểu alen GHSR tại locus 
 G656A và C3678T ở gà Tàu Vàng 

 
Tần số kiểu gen 

Tần số alen P 
Tần số n Tần số N Tần số n 

G656A AA AG GG A G  

Giống (n = 152) 0,01 1 0,13 19 0,87 132 0,07 0,93 NS 

Dòng CTU-LA01 (n = 84) 0,01 1 0,17 14 0,82 69 0,10 0,90 NS 

Dòng CTU-BT01 (n = 68) 0,00 0 0,07 5 0,93 63 0,04 0,96 NS 

C3678T CC CT TT C T  

Giống (n = 152) 0,82 125 0,18 27 0,00 0 0,91 0,09 NS 

Dòng CTU-LA01 (n = 84) 0,87 73 0,13 11 0,00 0 0,93 0,07 NS 

Dòng CTU-BT01 (n = 68) 0,76 52 0,24 16 0,00 0 0,88 0,12 NS 

Chú thích: NS (P > 0,05)(Khoa et al., 2013) 

Đa hình di truyền tại G656A và C3678T 
trên gen GHSR trên gà Tàu Vàng đã được công 
bố bởi Khoa et al. (2013). Theo đó, tại locus 
G656A tần số alen G cao hơn tần số alen A ở 
quần thể nghiên cứu, trong khi tại locus C3678T 
tần số alen C cao hơn tần số alen T. Kiểu gen 
đồng hợp tử GG và CC có tần số cao hơn kiểu 
gen còn lại. Số lượng cá thể mang kiểu gen AA 
và TT rất thấp trong quần thể có thể là do kết 
quả của chọn lọc tự nhiên. Khi so sánh giữa tần 
số kiểu gen quan sát với tần số kiểu gen quần 
thể nhận thấy tần số kiểu gen ở các quần thể 
nghiên cứu tuân theo định luật cân bằng 
Hardy-Weinberg. Ngoài ra, hai đa hình này 
cũng được tìm thấy trên một số giống gà như 
Leghorn, White Recessive Rock, Taihe Silkies 
và Xinghua (Nie et al., 2005).  

3.2. Ảnh hưởng của kiểu gen lên chất lượng thịt 
Thành phần, tính chất của thịt và sản 

phẩm của thịt phụ thuộc vào loài, giống, giới 
tính, độ tuổi, chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng con 
vật cũng như những thay đổi xuất hiện trong 
mô dưới tác dụng của enzyme, vi sinh vật, oxy 
không khí và các yếu tố khác (Warris, 2000; 
Lawrie and Ledward, 2006). Theo Forrest 
(2002), có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh 
hưởng đến năng suất và chất lượng thịt gia cầm 
như: yếu tố di truyền, môi trường, hệ thống 
quản lý và sản xuất, vận chuyển và giết mổ. 
Trong đó, yếu tố di truyền là yếu tố quan trọng 
nhất ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Các yếu tố 
di truyền gồm có: giống và kiểu gen; hệ thống 
quản lý gồm có: thức ăn, sự vận động, cảm quan, 
phương pháp giết mổ, quá trình làm lạnh và 
phương pháp lưu trữ (Gao et al., 2007). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của đột biến G656A chất lượng thịt 

Tính trạng 
Kiểu gen 

P 
AG GG 

Thịt đùi    

DM 28,35 ± 0,35 28,11 ± 0,12 0,511 

Ash 1,30 ± 0,05 1,23 ± 0,02 0,191 

CP 20,22 ± 0,26 20,59 ± 0,09 0,190 

EE 6,04 ± 0,40 5,44 ± 0,13 0,154 

Ca 0,24 ± 0,01 0,24 ± 0,00 0,984 

P 0,24 ± 0,02 0,25 ± 0,01 0,627 

pH15 6,40 ± 0,07 6,48 ± 0,02 0,261 

pH24 6,42 ± 0,06 6,46 ± 0,02 0,538 

pH48 6,36 ± 0,06 6,41 ± 0,02 0,447 

Thịt ức    

DM 28,38 ± 0,27 28,47 ± 0,09 0,756 

Ash 1,37 ± 0,07 1,63 ± 0,03 0,001 

CP 23,76 ± 0,27 23,6 ± 0,09 0,580 

EE 2,32 ± 0,26 2,45 ± 0,09 0,659 

Ca 0,24 ± 0,01 0,22 ± 0,00 0,070 

P 0,27 ± 0,01 0,26 ± 0,00 0,816 

pH15 6,09 ± 0,07 5,98 ± 0,03 0,163 

pH24 5,88 ± 0,08 5,92 ± 0,03 0,643 

pH48 5,84 ± 0,08 5,86 ± 0,03 0,763 

DL6 4,01 ± 0,96 4,27 ± 0,32 0,793 

DL12 5,42 ± 1,00 5,34 ± 0,34 0,943 

DL24 6,72 ± 1,01 6,14 ± 0,34 0,584 

WHC 17,23 ± 1,52 17,24 ± 0,52 0,994 

Chú thích: DM (dry matter): vật chất khô (%); Ash: tro/tro tổng số (%); CP (crude protein): đạm thô (%); EE (ether extract): béo 
thô (%); Ca: canxi (%); P: phospho (%); pH15, 24, 48: giá trị pH của thịt ở các thời điểm 15, 24, 48 giờ sau giết mổ; DL6, 12, 24 
(driploss): mức độ rỉ dịch của thịt ở các thời điểm 6, 12, 24 giờ sau giết mổ (%); WHC (water holding capacity): khả năng giữ 
nước của thịt (%). 

Có sự ảnh hưởng của điểm đột biến G656A 
lên hàm lượng tro của thịt ức (P < 0,05). Gà 
mang kiểu gen GG (1,63%) có hàm lượng tro cao 
hơn gà mang kiểu gen AG (1,37%). Nghiên cứu 
của Nielson (1988) (trích dẫn của Ogunmola et 
al., 2013) cho rằng hàm lượng tro trong thịt gia 
cầm dao động từ 0,7 - 1,3%. Franco et al. (2011) 
đã báo cáo rằng hàm lượng tro ở gà Mos và gà 
Sasso T-44 lần lượt là 1,32% và 1,27%. Hơn 
nữa, Tougan et al. (2013) cho biết hàm lượng tro 
của thịt ức của gà Holli là 0,94%. Ngoài ra, 

nghiên cứu của Demby and Cunningham (1980) 
cho thấy hàm lượng tro trung bình là 1,6%. 

Qua thí nghiệm cho thấy, đột biến tại vị trí 
C3678T có ảnh hưởng lên hàm lượng vật chất khô 
và béo thô thịt đùi (P < 0,05). Gà mang kiểu gen 
CT có hàm lượng béo thô và vật chất khô (6,09% 
và 28,63%) cao hơn gà mang kiểu gen CC (5,36% 
và 28,00%). So sánh về thành phần hóa học giữa 
thịt ức và thịt dùi cho thấy hàm lượng béo thô ở 
thịt đùi cao khoảng gấp đôi thịt ức, tuy nhiên hàm 
lượng DM ở thịt đùi thấp hơn so với thịt ức.  
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Bảng 4. Ảnh hưởng của đột biến C3678T lên chất lượng thịt 

Tính trạng 
Kiểu gen 

P 
CC CT 

Thịt đùi 
DM 

 
28,00 ± 0,12 

 
28,63 ± 0,26 

 
0,029 

Ash 1,23 ± 0,02 1,26 ± 0,04 0,402 

CP 20,55 ± 0,09 20,54 ± 0,20 0,956 

EE 5,36 ± 0,14 6,09 ± 0,30 0,026 

Ca 0,23 ± 0,00 0,24 ± 0,01 0,818 

P 0,25 ± 0,01 0,24 ± 0,02 0,352 

pH15 6,48 ± 0,02 6,45 ± 0,05 0,675 

pH24 6,46 ± 0,02 6,42 ± 0,05 0,427 

pH48 6,40 ± 0,02 6,40 ± 0,05 0,961 

Thịt ức 
DM 

 
28,43 ± 0,10 

 
28,66 ± 0,21 

 
0,317 

Ash 1,60 ± 0,03 1,66 ± 0,06 0,361 

CP 23,65 ± 0,10 23,62 ± 0,20 0,880 

EE 2,34 ± 0,09 2,74 ± 0,19 0,063 

Ca 0,22 ± 0,00 0,22 ± 0,01 0,819 

P 0,26 ± 0,00 0,27 ± 0,01 0,539 

pH15 6,01 ± 0,03 5,93 ± 0,06 0,183 

pH24 5,94 ± 0,03 5,86 ± 0,06 0,229 

pH48 5,88 ± 0,03 5,81 ± 0,06 0,278 

DL6 4,22 ± 0,34 4,25 ± 0,72 0,964 

DL12 5,32 ± 0,36 5,25 ± 0,76 0,927 

DL24 6,14 ± 0,36 6,11 ± 0,76 0,974 

WHC 16,88 ± 0,53 18,71 ± 1,13 0,147 

Chú thích: - DM (dry matter): vật chất khô (%); Ash: tro/tro tổng số (%); CP (crude protein): đạm thô (%); EE (ether extract): 
béo thô (%); Ca: canxi (%); P: phospho (%); pH15, 24, 48: giá trị pH của thịt ở các thời điểm 15 phút, 24, 48 giờ sau giết mổ; 
DL6, 12, 24 (driploss): mức độ rỉ dịch của thịt ở các thời điểm 6, 12, 24 giờ sau giết mổ (%); WHC (water holding capacity): khả 
năng giữ nước của thịt (%). 

Nghiên cứu của Tougan et al. (2013) cho 
thấy rằng hàm lượng béo thô và hàm lượng vật 
chất khô của thịt đùi ở gà Holli, North, Fulani, 
Sahoue và South lần lượt là 2,75; 3,17; 3,17; 
2,94; 2,84% và 24,02; 23,90; 23,64; 23,74 và 
23,32%. Theo Gerbens (2004), hàm lượng béo 
trong cơ có tương quan với một số đặc tính khác 
về chất lượng thịt như sự mất nước, khả năng 
giữ nước, sự mất nước trong quá trình nấu ăn, 
độ mềm, độ mọng, mỡ dắt, hương vị và độ cứng 
của thịt. Nói cách khác là hàm lượng béo trong 

cơ làm cho thịt mọng nước, mềm, có hương vị 
hơn và mùi thơm. Điều này cho thấy thịt với 
hàm lượng béo trong cơ càng cao thì càng nhiều 
hương vị và cũng có thể giải thích tại sao các 
giống gà địa phương có chất lượng thịt ngon và 
dai hơn so với các giống gà khác. Như vậy, hàm 
lượng béo thô trong cơ của gà thí nghiệm cao 
hơn so với kết quả nghiên cứu khác có thể là do 
khác biệt về giống. Ngoài ra, nghiên cứu của 
Chang et al. (2010) tiết lộ rằng hàm lượng mỡ 
nội mô trong thịt ức tăng theo tuổi, khác nhau 
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giữa giống Anka (4,76 ± 0,79), Wenchang (3,99 ± 
0,88), Rugao (3,82 ± 0,32) và giới tính của gà 
Wenchang. Trong khi gà Australia có hàm lượng 
béo khoảng 5,5% (Hutchison, 1987).  

4. KẾT LUẬN  

Đa hình gen A656G và C3678T đã được 
nhận diện trên quần thể gà Tàu Vàng. Đa hình 
di truyền gen GHSR/A656G ảnh hưởng đến hàm 
lượng tro của thịt ức, trong khi đó tại điểm đột 
biến C3678T ảnh hưởng đến hàm lượng béo thô 
và vật chất khô của thịt đùi. Kết quả nghiên cứu 
này cho thấy tiềm năng sử dụng hai đột biến 
điểm này trong chọn lọc giống gà Tàu Vàng cải 
thiện tính trạng chất lượng thịt. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành để xác định một số đặc điểm sinh học phân tử của virus Ca rê phân lập được tại 
một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. 5 chủng virus Ca rê nghiên cứu được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm của chó mắc 
bệnh Ca rê thu thập từ 5 địa phương gồm Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội và Bắc Giang trong năm 2015. 
Tách chiết ARN tổng số, thực hiện phản ứng RT-PCR và PCR-sequence với cặp mồi (CDVff1, CDV-HS2) và (Upp1, 
Upp2) đặc hiệu khuếch đại gene Haemagglutinin (H) và Phosphoprotein (P) của virus. Sản phẩm phản ứng PCR-
sequence được giải trình tự gene dựa trên cơ sở của phương pháp Sanger. Kết quả giải trình tự gene H và P của 5 
chủng virus Ca rê nghiên cứu có độ dài lần lượt là 1824 bp và 402 bp. Mức độ tương đồng về nucleotide ở gene H 
và P giữa 5 chủng virus nghiên cứu đạt tỷ lệ cao lần lượt là 90,05 - 99,61% và 94,81 - 99,75%. Mức độ tương đồng 
về amino acid mã hóa từ gene H và P giữa 5 chủng virus nghiên cứu đạt tỷ lệ cao lần lượt là 89,38 - 99,5% và 92,47 
- 100,0%. Kết quả xây dựng phả hệ chỉ ra 5 chủng virus Ca rê phân lập được nằm trong 3 nhánh phát sinh khác 
nhau thuộc 3 genotype lần lượt là Asia 1, Asia 2 và Classic. Nghiên cứu đã chỉ ra được các genotype gây bệnh 
chính đang lưu hành tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam, từ đó giúp ích cho việc phát triển vacxin từ các chủng virus 
gây bệnh Ca rê trong nước góp phần kiểm soát dịch bệnh. 

Từ khóa: Virus Ca rê, sinh học phân tử, Việt Nam. 

Molecular Biological Characteristics of Canine Distemper Virus Strain  
Isolated from Some Provinces in The North of Vietnam 

ABSTRACT 

The study was conducted to investigate molecular biological characteristics of isolated canine distemper virus 
(CDV) strains from some provinces in the North of Vietnam. Five virus strains in this study were isolated from clinical 
samples of dogs infected with CDV in Nam Dinh, Thai Binh, Hung Yen, Hanoi and Bac Giang provinces in 2015. After 
the viral ARNs were extracted from tissue samples, RT-PCR and PCR-sequence assay were performed using 
specific primer pairs to amplify haemagglutinin (H) and phosphoprotein (P) genes of CDV. The products of PCR-
sequence were directly sequenced using Sanger sequencing method. The sequence of H and P genes was 1824bp 
and 402bp in length, respectively. The high similarity of nucleotides in H and P genes between 5 virus strains was 
90.05 - 99.61% and 94.81 - 99.75%, respectively. The high similarity of amino acids encoded by H and P genes 
between 5 virus strains was high with 89.38 - 99.5% and 92.47 - 100.0%, respectively. The phylogenetic trees 
showed that five isolated virus strains belonged to three different genotypes: Asia 1, Asia 2 and Classic. These 
results indicated that pathogenic genotypes of virus strains were circulating in northern provinces of Vietnam. These 
results are useful information for producing vaccine from pathogenic virus strains to control CDV in Vietnam. 

Keywords: Canine distemper virus, molecular biological characteristics, Vietnam. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh Ca rê (bệnh sài sốt) là một trong các 
bệnh nguy hiểm nhất trên chó con 3 - 6 tháng 
tuổi, tỷ lệ chết từ 50 - 90%. Chó mắc bệnh bị tổn 
thương lớn ở hệ tiêu hoá, đặc biệt là dạ dày và 
ruột, hệ thần kinh trung ương và hệ hô hấp 
(Woma and Van Vuuren, 2009). Hiện nay, bệnh 
có ở khắp nơi trên thế giới, không những xảy ra 
ở chó nuôi mà còn ở nhiều quần thể động vật 
hoang dã. Những chó mắc bệnh Ca rê nhưng 
không biểu hiện triệu chứng rõ ràng đã trở 
thành mối đe dọa nghiêm trọng cho việc bảo tồn 
nhiều loài thú ăn thịt và thú có túi. 

Nguyên nhân gây bệnh Ca rê trên chó là do 
virus Ca rê (Canine distemper virus - CDV). 
CDV là một thành viên của giống Morbillivirus, 
thuộc họ Paramyxoviridae. Virus Ca rê có cấu 
tạo gồm một sợi ARN đơn không phân đoạn 
(khoảng 15.690 nucleotide) và có vỏ bọc từ 150 - 
300 nm (Murphy et al., 1999). Trong cấu trúc bộ 
gen gồm 6 gen mã hóa cho một protein tạo lớp 
vỏ bọc (M), hai glycoprotein (yếu tố kết dính (H), 
yếu tố dung hợp (F)), hai protein có liên quan tới 
khả năng phiên mã (phosphoprotein - P và large 
protein - L) và nucleocapsid N đóng gói ARN 
của virus (Sidhu et al., 1993). Phân loại theo địa 
lý của virus Ca rê dựa trên trình tự của protein 
H theo Harder và Osterhaus (1997) và Martella 
et al., (2006) gồm 7 nhóm chính: Arctic - like, 
America 1/Classic, America 2, Asia 1, Asia 2, 
Europe, Europe-wildlife. 

Ở Việt Nam, bệnh Ca rê được phát hiện từ 
năm 1920. Chó phát bệnh thường chết với tỷ lệ c 
50 - 80%, có thể lên đến 100% nếu không được 
điều trị kịp thời (Hồ Đình Chúc, 1993). Cho đến 
nay, bệnh Ca rê xảy ra ở hầu hết các tỉnh và gây 
thiệt hại lớn cho đàn chó nuôi trong nước do tỷ lệ 
tử vong của bệnh rất cao (Lê Thị Tài, 2006). 
Nhưng các nghiên cứu về đặc tính di truyền của 
virus Ca rê ở trong nước còn rất khiêm tốn, bên 
cạnh đó hiệu quả bảo hộ của các vacxin phòng 
bệnh Ca rê đang lưu hành hiện nay chưa có 
nhiều báo cáo cụ thể. Xuất phát từ thực tiễn đó, 
nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu về đặc 
tính sinh học phân tử của các chủng virus Ca rê 
phân lập tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam. Kết 
quả nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng trong 

việc cung cấp thông tin về dịch tễ học phân tử 
dựa trên dữ liệu di truyền của các chủng virus 
Ca rê phân lập được, từ đó giúp cho việc sàng lọc 
và lựa chọn được chủng virus tiềm năng phục vụ 
sản xuất vacxin phòng bệnh, chế tạo kit chẩn 
đoán, chế tạo kháng nguyên dùng trong chẩn 
đoán, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do 
bệnh Ca rê gây ra cho đàn chó nuôi ở trong nước. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Nguyên liệu 
5 chủng virus Ca rê là CDV-VNUA-768, 

CDV-HUA-02H, CDV-HUA-03R, CDV-HUA-
04H và CDV-HUA-05P được phân lập từ các 
mẫu bệnh phẩm của chó mắc bệnh Ca rê (được 
chẩn đoán dương tính bằng RT-PCR và hóa mô 
miễn dịch) được thu thập từ 5 địa phương gồm: 
Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc 
Giang trong năm 2015. Các mẫu virus Ca rê 
được bảo quản ở điều kiện -800C tại Phòng thí 
nghiệm trọng điểm CNSH, Khoa Thú y, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tách chiết ARN tổng số 
Từ các chủng virus Ca rê được bảo quản trong 

điều kiện -800C, tiến hành tách chiết ARN tổng số 
theo hướng dẫn đi kèm của bộ Kit QIAamp Viral 
ARN Minikit (Qiagen, Hilden, Đức). 

2.2.2. Phương pháp RT-PCR 
Mẫu ARN sau khi tách chiết sẽ được tiến 

hành phản ứng RT-PCR theo bộ Kit Qiagen 
One-step RT-PCR. Trong đó, các cặp mồi được 
sử dụng gồm mồi nhân đoạn gene H (CDVff1; 
CDV-HS2); mồi nhân đoạn gene P (Upp1; Upp2) 
do công ty Greiner-bio-one (Nhật Bản) cung cấp 
và chu kì nhiệt phản ứng RT-PCR theo nghiên 
cứu của Lan et al. (2005a). 

2.2.3. Giải trình tự gene và xây dựng cây 
sinh học phân tử 

Sản phẩm phản ứng RT-PCR được tinh 
sạch bằng bột kit QIAquick Extraction (Qiagen, 
Hilden, Đức), chạy phản ứng PCR sequence, sau  
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Bảng 1. Các chủng tham chiếu sử dụng để xây dựng cây sinh học phân tử 

STT Gene Mã hiệu (Accession number) Tên chủng virus Quốc gia Năm phân lập 

1 H Z35493 Convac vaccine Đan Mạch 1994 

2 H X84999 1493/Han89 Anh 1996 

3 H Z54166 A92-6 Hà Lan 1996 

4 H Z47759 Danish mink Đan Mạch 1997 

5 H Z47763 black leopard Đan Mạch 1997 

6 H AB016776 Tanu96 Nhật Bản 1998 

7 Full gene AF014953 Wyeth-Lederke Hoa Kỳ 1998 

8 H D85755 Yanaka strain Nhật Bản 1999 

9 H AF172411 liud Trung Quốc 1999 

10 H AF259552 Snyder Hill Đức 2000 

11 H AB025271 KDK-1 Nhật Bản 2002 

12 Full gene AF378705 Onderstepoort Hoa Kỳ 2002 

13 H AB040767 HM-3 Nhật Bản 2002 

14 H D85754 Hamamatsu Nhật Bản 2003 

15 H AY297454 5VD Nhật Bản 2003 

16 Full gene AY466011 98-2654 Hoa Kỳ 2004 

17 H DQ228166 207/00 Italy 2006 

18 H DQ226087 179/94 Italy 2006 

19 H AB252718 009L Nhật Bản 2007 

20 H EU252148 Seoul Hàn Quốc 2007 

21 H FJ405224 monkey-KM-01 Trung Quốc 2008 

22 H EU743934 HLJ1 Trung Quốc 2008 

23 H EU716074 98Marten Hàn Quốc 2008 

24 H FJ848530 BJ080514 Trung Quốc 2009 

25 H EF445053 NM Trung Quốc 2009 

26 H EF445052 HL Trung Quốc 2009 

27 H FJ461715 4sp Nam Phi 2010 

28 H FJ461711 7L Nam Phi 2010 

29 H FJ416339 BV4 Australia 2011 

30 Full gene KJ466106 CDV SY Trung Quốc 2014 

31 P AB028915 Hamamatsu Nhật Bản 1999 

32 P AB028914 Yanaka Nhật Bản 1999 

33 P AB028916 Jujo Nhật Bản 1999 

34 P AF181446 Rockborn Nga 1999 

35 P AF259549 German dog Nga 2000 

36 Full gene AY386315 5804 Hoa Kỳ 2003 

37 P AY286481 Snyder Hill Hoa Kỳ 2004 

38 P AB212728 007Lm Nhật Bản 2005 

39 P AB212961 S124C Nhật Bản 2006 

40 P AB212959 Ac96l Nhật Bản 2006 

41 P AB212960 P94S Nhật Bản 2006 

42 P AB252715 011C Nhật Bản 2007 

43 P AB252714 009L Nhật Bản 2007 

44 P AB606409 ferret 1017 Nhật Bản 2010 

45 Full gene AB490680 007Lm/B Nhật Bản 2014 
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đó giải trình tự trực tiếp sản phẩm phản ứng 
PCR sequence trên máy giải trình tự gene tự 
động CEQ-8000 (Mỹ). Dữ liệu trình tự gene thu 
được từ máy giải trình tự gene được xử lý bằng 
phần mềm genetyx (version 5.0.4) và MEGA 
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis 
version 6.0). Cây sinh học phân tử được xây dựng 
bằng phần mềm MEGA, sử dụng phương pháp 
test Maximum likehood với giá trị bootstrap là 
1.000 đơn vị. Các chủng virus tham chiếu sử 
dụng để xây dựng cây sinh học phân tử được thu 
thập từ dữ liệu trên ngân hàng gene thế giới. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả so sánh trình tự nucleotide 
của các chủng virus nghiên cứu 

Sau bước tách chiết ARN tổng số và RT-
PCR, sản phẩm của phản ứng RT-PCR được 
điện di kiểm tra trước khi tiến hành phản ứng 
PCR sequence. Kết quả điện di sản phẩm phản 
ứng RT-PCR với đoạn gene P được trình bày ở 
hình 1 với một băng sáng duy nhất tương ứng 
với kích thước là 409 bp. Điều này cho thấy các 
bước tách chiết ARN tổng số và phản ứng PCR 
đã được thực hiện thành công, đây là cơ sở cho 
bước giải trình tự gene. 

Từ kết quả giải trình tự gene, qua phân tích 

và xử lý tín hiệu trình tự gene thu được bằng 
phần mềm Genetyx (phiên bản 5.0.4) đã thu 
được trình tự nucleotide của đoạn gene H và 
gene P của virus với độ dài lần lượt là 1.824 bp 
và 402 bp. Kết quả so sánh trình tự nucleotide 
giữa 5 chủng virus nghiên cứu có 231 vị trí sự 
sai khác tương đối về thành phần nucleotide với 
nhau và khác so với chủng virus vacxin. Khi so 
sánh về trình tự nucleotide ở gene H giữa 5 
chủng virus nghiên cứu với nhau kết quả thu 
được chủng CDV-VNUA-768 có số lượng vị trí 
sai khác so với chủng CDV-HUA-02H, CDV-
HUA-03R, CDV-HUA-04H và CDV-HUA-05P 
lần lượt là: 126, 131, 154, 16 vị trí. Chủng CDV-
HUA-02H có số lượng vị trí sai khác so với 
chủng CDV-HUA-03R, CDV-HUA-04H và 
CDV-HUA-05P lần lượt là: 7, 153, 124 vị trí. 
Chủng CDV-HUA-03R có số lượng vị trí sai 
khác so với chủng CDV-HUA-04H và CDV-
HUA-05P lần lượt là 156 và 128 vị trí. Chủng 
CDV-HUA-04H có 154 vị trí sai khác so với 
chủng CDV-HUA-05P. 

Kết quả so sánh trình tự gene phosphoprotein 
của các chủng virus nghiên cứu được giải trình tự 
gene có sự sai khác tương đối về thành phần 
nucleotide giữa 5 chủng virus nghiên cứu và khác 
so với chủng virus vacxin. Có 27 vị trí sai khác về 
nucleotide giữa 5 chủng virus nghiên 

 

Hình 1. Kết quả điện di sản phẩm phản ứng RT-PCR với đoạn gene P  
của 5 chủng virus nghiên cứu 

Ghi chú: Giếng 1, 2, 3 bên trái Marker tương ứng là mẫu virus CDV-VNUA-768, CDV-HUA-02H, CDV-HUA-03R; Giếng 4: 
Đối chứng âm là nước khử ion; Giếng 5: Đối chứng dương là ARN của virus vacxin Onderstepoort; Giếng 6, 7, 8 bên phải 
Marker tương ứng là mẫu virus CDV-HUA-04H và CDV-HUA-05P. 
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cứu và chủng virus vacxin lần lượt ở các vị trí: 48, 
49, 52, 55, 88, 96, 105, 129, 174, 183, 186, 216, 
225, 230, 237, 243, 246, 250, 253, 269, 288, 307, 
308, 344, 350, 356, 392. Trong đó, khi so sánh 
giữa các chủng virus nghiên cứu với nhau nhận 
thấy số lượng vị trí sự sai khác giữa chủng 
CDV-VNUA-768 với 4 chủng virus CDV-HUA-
02H, CDV-HUA-03R, CDV-HUA-04H và CDV-
HUA-05P lần lượt là 16, 15, 17, 1 vị trí. Chủng 
CDV-HUA-02H có số lượng vị trí sai khác so với 
chủng CDV-HUA-03R, CDV-HUA-04H và 
CDV-HUA-05P lần lượt là: 1, 19, 15 vị trí. 
Chủng CDV-HUA-03R có số lượng vị trí sai 
khác so với chủng CDV-HUA-04H và CDV-
HUA-05P lần lượt là 18 và 14 vị trí. Chủng 
CDV-HUA-04H có 16 vị trí sai khác so với 
chủng CDV-HUA-05P. 

Các vị trí sai khác được phân bố ở nhiều vị 
trí theo chiều dài của đoạn gene H và P, không 
tập trung ở một khu vực nhất định, điều này cho 
thấy có sự sai khác về tính kháng nguyên (trình 
tự amino acid mã hóa từ trình tự nucleotide) 

giữa 5 chủng virus nghiên cứu. Khi so sánh về 
thành phần nucleotide ở đoạn gene H và gene P 
giữa 5 chủng virus nghiên cứu với sự sai khác về 
nucleotide không quá 12,66% và 6,72% tổng số 
nucleotide của đoạn gene H và gene P. Điều này 
sẽ dẫn đến các chủng virus trong cùng một 
nhánh phát sinh sẽ có ít sự sai khác về trình tự 
nucleotide. 

Kết quả so sánh mức độ tương đồng về trình 
tự nucleotide ở gene H và P giữa 5 chủng virus 
nghiên cứuvà chủng virus vacxin Onderstepoort 
được trình bày ở bảng 2 và 3. 

Kết quả ở bảng 2 và 3 cho thấy 5 chủng 
virus nghiên cứu có mức độ tương đồng về 
nucleotide ở gene H và gene P đạt tỷ lệ khá cao 
lần lượt là 90,05 - 99,61% và 94,81 - 99,75%. Ở 
gene H thì 2 chủng CDV-VNUA-768 và CDV-
HUA-05P có mức độ tương đồng tương đối cao là 
99,11%; 2 chủng CDV-HUA-02H và CDV-HUA-
03R có mức độ tương đồng tương đối cao là 
99,61%; chủng CDV-HUA-04H thì có sự sai khác 

Bảng 2. Sự tương đồng về trình tự nucleotide của gene H giữa các chủng virus Ca rê 
nghiên cứu với mẫu virus vacxin Onderstepoort (%) 

 
CDV- 

VNUA-768 
CDV- 

HUA-02H 
CDV- 

HUA-03R 
CDV- 

HUA-04H 
CDV- 

HUA-05P 
Onderstepoort 

CDV-VNUA-768 100,0           

CDV-HUA-02H 92,19 100,0         

CDV-HUA-03R 91,84 99,61 100,0       

CDV-HUA-04H 90,23 90,26 90,05 100,0     

CDV-HUA-05P 99,11 92,39 92,05 90,30 100,0   

Onderstepoort 90,17 90,20 89,99 99,34 90,24 100,0 

Bảng 3. Sự tương đồng về trình tự nucleotide của gene P  
giữa các chủng virus Ca rê nghiên cứu với mẫu virus vacxin Onderstepoort (%) 

 
CDV- 

VNUA-768 
CDV- 

HUA-02H 
CDV- 

HUA-03R 
CDV- 

HUA-04H 
CDV- 

HUA-05P 
Onderstepoort 

CDV-VNUA-768 100,0           

CDV-HUA-02H 95,73 100,0         

CDV-HUA-03R 96,02 99,75 100,0       

CDV-HUA-04H 95,42 94,81 95,11 100,0     

CDV-HUA-05P 99,75 96,01 96,29 95,70 100,0   

Onderstepoort 95,42 94,81 95,11 99,50 95,70 100,0 
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khác nhiều so với 4 chủng virus còn lại với mức 
độ tương đồng dao động từ 90,05% tới 90,3%. Ở 
gene P thì 2 chủng CDV-VNUA-768 và CDV-
HUA-05P có mức độ tương đồng tương đối cao là 
99,75%; 2 chủng CDV-HUA-02H và CDV-HUA-
03R có mức độ tương đồng tương đối cao là 
99,75%; chủng CDV-HUA-04H thì có sự sai 
khác nhiều so với 4 chủng virus còn lại với mức 
độ tương đồng dao động từ 94,81% tới 95,42%. 

Kết quả nghiên cứu này thấp hơn so với kết 
quả nghiên cứu của Lan et al. (2006a) và Guo et 
al. (2013) về tỷ lệ tương đồng nucleotide; điều 
này cho thấy có sự sai khác nhau giữa 5 chủng 
virus nghiên cứu, các chủng virus này có thể nằm 
cách xa nhau trong cùng một nhánh phát sinh. 

Sự tương đồng về nucleotide ở gene H và 
gene P giữa 5 chủng virus nghiên cứu với chủng 
virus vacxin đạt tỷ lệ lần lượt là 89,99 - 99,34% 
và 94,81 - 99,50%. Kết quả nghiên cứu về mức 
độ tương đồng trình tự nucleotide giữa 5 chủng 
virus mới phân lập với chủng virus vacxin cao 
hơn so với kết quả nghiên cứu của Lan et al. 
(2006a). Trong đó, chủng CDV-HUA-04H có 
mức độ tương đồng với chủng virus vacxin cao 
hơn so với 4 chủng virus còn lại. Điều này cho 
thấy sự gần gũi trong mối quan hệ di truyền 
giữa chủng virus CDV-HUA-04H trong nghiên 
cứu và chủng virus vacxin. 

3.2. Kết quả so sánh trình tự amino acid 
của các chủng virus nghiên cứu 

Kết quả so sánh về trình tự amino acid được 
mã hóa từ gene H và gene P được trình bày ở 
hình 2, 3. 

Khi so sánh về trình tự amino acid mã hóa 
từ gene H giữa 5 chủng virus nghiên cứu và 
chủng virus vacxin thấy có 83 vị trí sai khác. 
Trong đó, khi so sánh giữa 5 chủng virus nghiên 
cứu với nhau thì chủng CDV-VNUA-768 có sự 
sai khác với chủng virus CDV-HUA-02H, CDV-
HUA-03R, CDV-HUA-04H và CDV-HUA-05P 
lần lượt là 40, 40, 57, 6 vị trí. Chủng virus CDV-
HUA-02H có sự sai khác với chủng virus CDV-
HUA-03R, CDV-HUA-04H và CDV-HUA-05P 
lần lượt là 3, 58, 41 vị trí. Chủng CDV-HUA-
03R có sự sai khác với chủng CDV-HUA-04H và 
CDV-HUA-05P lần lượt là 21 và 42 vị trí. 

Chủng CDV-HUA-04H có 58 vị trí sai khác với 
chủng CDV-HUA-05P. 

Kết quả ở hình 2 cho thấy 5 chủng virus Ca 
rê phân lập được có trình tự amino acid mã hóa 
từ gene H có độ dài là 607 amino acid. Trong khi 
đó, chủng virus vacxin có trình tự amino acid 
mã hóa từ gene H có độ dài ngắn hơn là 604 
amino acid. 5 chủng virus nghiên cứu và chủng 
virus vacxin Onderstepoort đều có 12 vùng chứa 
cysteine nằm rải rác theo chiều dài của trình tự 
amino acid mã hóa từ gene H ở các vị trí lần 
lượt là: 139, 154, 188, 283, 296, 377, 382, 390, 
490, 566, 575, 602. Khi so sánh kết quả nghiên 
cứu với kết quả nghiên cứu của Iwatsuki et al. 
(1997); Lan et al. (2005b, 2006a, 2006b, 2007, 
2009a) thấy không có sự thay đổi về số lượng vị 
trí chứa cysteine trên các chủng virus Ca rê đã 
được phân lập trước đây và 5 chủng mới được 
phân lập trong nghiên cứu này. 

Vùng kị nước chính của 3 chủng virus CDV-
VNUA-768, CDV-HUA-04H và CDV-HUA-05P 
dài 22 amino acid nằm ở vị trí từ amino acid 35 
tới 56, dài hơn so với các chủng virus 
Hamamatsu, Yanaka và Ueno (Iwatsuki et al., 
1997) và bằng với chủng virus vacxin 
Onderstepoort. Vùng kị nước chính của 2 chủng 
virus CDV-HUA-02H và CDV-HUA-03R dài 21 
amino acid từ amino acid 35 tới 55, bằng với các 
chủng Hamamatsu, Yanaka và Ueno (Iwatsuki 
et al., 1997) và ngắn hơn 1 amino acid so với 
chủng virus vacxin Onderstepoort. Kết quả so 
sánh về vùng kị nước của chủng virus vacxin 
Onderstepoort trong nghiên cứu này có sự sai 
khác với chủng virus vacxin được sử dụng trong 
các nghiên cứu trước đây của Lan et al. (2006a). 

Khi so sánh về các vị trí glycosyl hóa liên kết 
với Asparagine (N-glycosylation) giữa 5 chủng 
virus nghiên cứu thu được kết quả lần lượt là 9, 
8, 8, 7, 9 vị trí. Chủng virus vacxin 
Onderstepoory có 6 vị trí glycosyl hóa liên kết với 
Asparagine. Kết quả về các vị trí glycosyl hóa 
liên kết với Asparagine (N-glycosylation) đã chỉ 
ra 5 chủng virus nghiên cứu và chủng virus 
vacxin Onderstepoort trong nghiên cứu này có sự 
sai khác với chủng vacxin Onderstepoort 
(AAG30920) của Iwatsuki et al. (1997) và 
Hirama et al. (2004) khi chỉ có 4 vị trí liên kết N-
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glycosylation. Bên cạnh đó, trong 5 chủng virus 
phân lập được cũng có sự tương đồng với một số 
chủng trên thế giới về số lượng vị trí glycosyl hóa 
liên kết với Asparagine như: chủng 98-002 thuộc 
genotype Asia 2 có 8 vị trí (Mochizuki et al., 
1999); chủng virus phân lập tại Nhật Bản năm 
1997 thuộc genotype Asia 1 cũng có 9 vị trí 
(Iwatsuki et al., 1997); chủng 007Lm thuộc 
genotype Asia 2 có 8 vị trí (Lan et al., 2005b); 
chủng virus P94S, Ac96I và S124C thuộc 
genotype Asia 1 có 9 vị trí (Lan et al., 2007). Kết 
quả nghiên cứu này cho thấy có thể có sự sai 
khác về tính kháng nguyên giữa 5 chủng virus 
nghiên cứu và sai khác với các chủng virus Ca rê 
được phân lập và công bố trước đây. 

Từ kết quả so sánh về trình tự amino acid 
mã hóa từ gene H giữa 5 chủng virus nghiên 
cứu, nhận thấy có các vị trí sai khác tập trung ở 
một số vùng như: 61-77, 155-162, 313-344, 365-
376, 530-531, 583-586 (Hình 3.2). Những vị trí 
sai khác này có thể liên quan tới sự sai khác về 
đặc tính sinh học trên môi trường nuôi cấy giữa 
các chủng virus nghiên cứu. Bên cạnh đó, kết 
quả về các vùng sai khác về amino acid ở nghiên 
cứu này có sự sai khác với kết quả nghiên cứu 
của Vongpunsawad et al. (2004). 

Kết quả ở hình 3 cho thấy 5 chủng virus 
nghiên cứu và chủng virus vacxin có trình tự 
amino acid mã hóa từ gene P có độ dài là 134 
amino acid. Đồng thời, khi so sánh giữa 5 chủng 
virus nghiên cứu và chủng virus vacxin nhận 
thấy có 13 vị trí sai khác lần lượt là: 17, 18, 19, 
30, 77, 84, 85, 90, 103, 115, 117, 119, 131. Trong 
đó, khi so sánh giữa chủng virus CDV-VNUA-
768 có sự sai khác với với chủng CDV-HUA-02H, 
CDV-HUA-03R, CDV-HUA-04H và CDV-HUA-
05P lần lượt là 9, 9, 8, 1 vị trí. Chủng CDV-
HUA-02H có sự sai khác với chủng virus CDV-
HUA-04H và CDV-HUA-05P lần lượt là 10 và 8 
vị trí. Chủng CDV-HUA-03R có sự sai khác với 
chủng CDV-HUA-04H và CDV-HUA-05P lần 
lượt là 10 và 8 vị trí. Chủng CDV-HUA-04H có 7 
vị trí sai khác với chủng CDV-HUA-05P.  

Khi so sánh giữa kết quả các vị trí sai khác 
về trình tự amino acid mã hóa từ gene H và P 
với trình tự nucleotide gene H và P giữa 5 chủng 

virus nghiên cứu, nhận thấy có sự sai khác. 
Điều này có thể được lý giải là do có nhiều bộ ba 
nucleotide cùng mã hóa cho một amino acid duy 
nhất, do đó dẫn đến sự sai khác khi so sánh 
giữa kết quả so sánh về trình tự nucleotide và 
amino acid giữa các chủng virus Ca rê nghiên 
cứu. Kết quả so sánh về sự sai khác về trình tự 
amino acid mã hóa từ đoạn gene H và P của 5 
chủng virus nghiên cứu đã chỉ ra có sự sai khác 
trong tính kháng nguyên giữa các chủng virus 
Ca rê phân lập được thể hiện ở sự sai khác về 
khả năng kích thích đáp ứng miễn dịch ở chó; ái 
lực và khả năng gây bệnh tích tế bào giữa 5 
chủng virus nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu 
này có ý nghĩa trong việc xây dựng dữ liệu sinh 
học phân tử trong hồ sơ chủng giống và giúp lựa 
chọn và sàng lọc được chủng virus Ca rê có tiềm 
năng trong nghiên cứu sản xuất vacxin.  

Kết quả so sánh mức độ tương đồng về trình 
tự amino acid mã hóa từ gene H và P giữa 5 
chủng virus nghiên cứu và chủng virus vacxin 
Onderstepoort được trình bày ở bảng 4 và 5. 

Kết quả ở bảng 4 và 5 cho thấy 5 chủng 
virus Ca rê nghiên cứu có mức độ tương đồng về 
amino acid tương ứng ở gene H và gene P đạt tỷ 
lệ khá cao lần lượt là 89,38%-99,5% và 92,47%-
100,0%. Ở gene H thì 2 chủng CDV-VNUA-768 
và CDV-HUA-05P có mức độ tương đồng tương 
đối cao là 99,0%; 2 chủng CDV-HUA-02H và 
CDV-HUA-03R có mức độ tương đồng tương đối 
cao là 99,5%; chủng CDV-HUA-04H có mức độ 
tương đồng thấp với 4 chủng virus còn lại từ 
89,38% tới 90,1%.Ở gene P thì 2 chủng CDV-
VNUA-768 và CDV-HUA-05P có mức độ tương 
đồng tương đối cao là 99,26%; 2 chủng CDV-
HUA-02H và CDV-HUA-03R có mức độ tương 
đồng cao là 100,0%; chủng CDV-HUA-04H có 
mức độ tương đồng thấp với 4 chủng virus còn 
lại từ 92,47% tới 94,69%. 

Mức độ tương đồng về amino acid tương ứng 
ở gene H và gene P giữa 5 chủng virus Ca rê 
nghiên cứu với chủng virus vacxin đạt tỷ lệ dao 
động lần lượt là 89,39%-99,17% và 92,47%-
100,0%. Trong đó, chủng CDV-HUA-04H có mức 
độ tương đồng cao với chủng virus vacxin hơn so 
với 4 chủng virus còn lại. 
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Hình 2. So sánh trình tự amino acid mã hóa từ đoạn gene H  

của các chủng virus Ca rê nghiên cứu 
Ghi chú: Các vị trí amino acid giống nhau được biểu thị bằng dấu (.); các vị trí có sự sai khác được biểu thị bằng amino acid 
tương ứng ở chủng virus đó. Vùng kị nước của virus Ca rê (vị trí amino acid từ 35 tới 56) biểu thị là đường gạch chân màu đỏ. 
Cysteine được đánh dấu bằng hình chữ nhật viền xanh lá cây. Các vị trí glycosyl hóa liên kết với Asparagine được đánh dấu 
bằng hình chữ nhật viền đỏ.

Kết quả nghiên cứu này thấp hơn so với kết 
quả nghiên cứu của Lan et al. (2006a) khi chỉ ra 
mức độ tương đồng về gene H giữa 3 chủng 
P94S, Ac96I và S124C thuộc genotype Asia 1. 
Kết quả nghiên cứu này cũng thấp hơn so với kết 
quả nghiên cứu của Guo et al. (2013) chỉ ra mức 
độ tương đồng về gene H giữa các chủng virus Ca 
rê thuộc genotype Asia 1. 

3.3. Kết quả xây dựng cây sinh học phân tử 
Kết quả phân tích nguồn gốc phát sinh của 

các chủng virus Ca rê nghiên cứu dựa trên sự 
sai khác nucleotide và amino acid ở đoạn gene P 
và H được thể hiện lần lượt tại hình 4 và 5. 

Kết quả phân tích nguồn gốc phát sinh loài 
theo sự sai khác nucleotide gene P ở hình 4 cho 
thấy 5 chủng virus Ca rê nghiên cứu nằm trong 3 
nhánh phát sinh khác nhau. Trong đó, 2 chủng 
virus CDV-VNUA-768 và CDV-HUA-05P nằm 

trong cùng một nhánh phát sinh thuộc genotype 
Asia 1. Chủng CDV-VNUA-768 nằm trong cùng 
một nhánh phát sinh với các chủng virus 
Hamamatsu, S124C, Ac96l và P94S được phân 
lập tại Nhật Bản năm 1999 và năm 2006; và 
chủng CDV SY được phân lập tại Trung Quốc 
năm 2014. Chủng CDV-VNUA-768 và CDV-
HUA-05P nằm trong cùng nhánh phát sinh với 
2 chủng virus Yanaka và Jujo được phân lập tại 
Nhật Bản năm 1999. 

Chủng virus CDV-HUA-04H nằm trong 
cùng một nhánh phát sinh thuộc genotype 
Classic, cùng nhánh phát sinh với chủng ferret 
1017 phân lập được tại Nhật Bản (2010), 
Rockborn và Snyder Hill phân lập được lần lượt 
tại Nga (1999) và Mỹ (2004). 

Hai chủng virus CDV-HUA-02H và CDV-
HUA-03R nằm trong cùng một nhánh phát sinh 
thuộc genotype Asia 2. Chủng CDV-HUA-02H 
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nằm trong cùng nhánh phát sinh với chủng 
009L và 007Lm/B được phân lập tại Nhật Bản 
năm 2007 và 2014. Chủng CDV-HUA-02H và 
CDV-HUA-03R nằm trong cùng nhánh phát 
sinh với các chủng virus 007Lm, 011C phân lập 
tại Nhật Bản trong năm 2005 và 2007. 

Kết quả phân tích nguồn gốc phát sinh loài 
theo sự sai khác nucleotide gene H ở hình 5 cho 
thấy 5 chủng virus Ca rê nghiên cứu nằm trong 3 
nhánh phát sinh khác nhau. 2 chủng virus CDV- 
VNUA-768 và CDV-HUA-05P nằm trong cùng 
một nhánh phát sinh thuộc genotype Asia 1.

 

Hình 3. So sánh trình tự amino acid mã hóa từ đoạn gene P  
của các chủng virus Ca rê nghiên cứu 

Ghi chú: Các vị trí amino acid giống nhau được biểu thị bằng dấu (.); các vị trí có sự sai khác được biểu thị bằng amino acid 
tương ứng ở chủng virus đó. Các kí hiệu amino acid là: Alanine: A; Aspartic acid hoặc Asparagine: B; Cysteine: C; Aspartic 
acid: D; Glutamic acid: E; Phenylalanine: F; Glycine: G; Histidine: H; Isoleucine: I; Lysine: K; Leucine: L; Methionine: M; 
Asparagine: N; Proline: P; Glutamine: Q; Arginine: R; Serine: S; Threonine: T; Valine: V; Tryptophan: W; Tyrosine: Y; 
Glutamic acid hoặc glutamine: Z. 

Bảng 4. Sự tương đồng về amino acid mã hóa từ gene H giữa  
các chủng virus Ca rê nghiên cứu với chủng virus vacxin Onderstepoort (%) 

 CDV-VNUA-
768 

CDV-HUA-
02H 

CDV-HUA-
03R 

CDV-HUA-
04H 

CDV-HUA-
05P Onderstepoort 

CDV-VNUA-768 100,0      

CDV-HUA-02H 93,27 100,0     

CDV-HUA-03R 93,05 99,50 100,0    

CDV-HUA-04H 90,10 89,63 89,38 100,0   

CDV-HUA-05P 99,00 92,90 92,67 89,71 100,0  

Onderstepoort 90,10 89,64 89,39 99,17 89,71 100,0 
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Bảng 5. Sự tương đồng về amino acid mã hóa từ gene P giữa các chủng virus Ca rê nghiên 
cứu với chủng virus vacxin Onderstepoort(%) 

 
CDV-VNUA-

768 
CDV-HUA-

02H 
CDV-HUA-

03R 
CDV-HUA-

04H 
CDV-HUA-

05P 
Onderstepoor

t 

CDV-VNUA-768 100,0      

CDV-HUA-02H 93,24 100,0     

CDV-HUA-03R 93,24 100,0 100,0    

CDV-HUA-04H 93,90 92,47 92,47 100,0   

CDV-HUA-05P 99,26 94,02 94,02 94,69 100,0  

Onderstepoort 93,90 92,47 92,47 100,0 94,69 100,0 

 
Chủng virus CDV-VNUA-768 nằm trong cùng 
một nhánh phát sinh với 2 chủng virus 
BJ080514 và CDV SY phân lập tại Trung Quốc 
lần lượt ở năm 2009 và 2014. Chủng virus CDV-
HUA-05P nằm trong cùng một nhánh phát sinh 
với chủng virus Hamamatsu phân lập tại Nhật 
Bản năm 2003. 

Chủng virus CDV-HUA-04H nằm trong 
cùng một nhánh phát sinh thuộc genotype 
America 1/Classic, nằm trong cùng nhánh phát 
sinh với chủng virus Wyeth-Lederke phân lập 
được tại Mỹ (1998) và chủng virus vacxin 
Onderstepoort phân lập được tại Mỹ (2002). 3 
chủng virus này nằm cùng trong nhánh phát 
sinh với các chủng Convac, Snyder Hill và 98-
2654 phân lập được lần lượt tại Đan Mạch 
(1994), Đức (2000) và Mỹ (2004). 

Hai chủng virus CDV-HUA-02H và CDV-
HUA-03R nằm trong cùng một nhánh phát sinh 
thuộc genotype Asia 2. Chủng virus CDV-HUA-
02H và CDV-HUA-03R nằm trong cùng nhánh 
phát sinh với các chủng virus 009L, 5VD phân 
lập được lần lượt tại Nhật Bản (năm 2007 và 
2003). Khác nhánh phát sinh với chủng virus 
HLJ2 thuộc genotype Asia 3 phân lập tại Trung 
Quốc năm 2008. 

Như vậy, dựa trên kết quả phân tích nguồn 
gốc phát sinh loài theo sự sai khác nucleotide ở 
đoạn gene H và gene P của 5 chủng virus Ca rê 
nghiên cứu, nhận thấy 5 chủng virus nghiên 
cứu nằm trong 3 nhánh phát sinh khác nhau 
(thuộc 3 genotype lần lượt là Asia1, Asia2 và 
Classic), khác với nhánh phát sinh của các 
chủng tham chiếu trên thế giới thuộc các 

genotype khác như: Europe, Europe Wildlife, 
America 2, Africa, Arctic like, Asia 3. Kết quả 
nghiên cứu này sai khác với nghiên cứu của Lan 
et al. (2005b, 2006a, 2006b, 2009b) khi chỉ ra 
các chủng virus phân lập tại Nhật Bản và châu 
Á đang lưu hành 2 genotype chính là Asia 1 và 
Asia 2. Đồng thời, kết quả nghiên cứu này có sự 
sai khác với kết quả nghiên cứu của Guo et al. 
(2013) đã chỉ ra chủng virus Ca rê gây bệnh 
trên gấu trúc và chó hoang là thuộc genotype 
Asia1. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Lan et al. 
(2009a) đã chỉ ra chủng virus phân lập đầu tiên 
tại Việt Nam là thuộc genotype Classic cùng với 
chủng virus CDV-HUA-04H mới được phân lập 
trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu này 
là phù hợp với kết quả nghiên cứu của đề tài 
KC.04.23/11-15 của Nguyễn Thị Lan và cs. 
(2015) khi chỉ ra được 3 genotype đang gây bệnh 
chính ở Việt Nam, đồng thời kết quả của đề tài 
cũng đã chọn ra được 3 chủng virus tạo giống 
gốc sản xuất vacxin vô hoạt thuộc genotype 
Asia1 và Classic. Kết quả của nghiên cứu này có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn 
chủng virus để chế tạo vacxin trong nước để 
phòng bệnh. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả giải trình tự gene Haemagglutinin 
và Phosphoprotein của 5 chủng virus Ca rê 
phân lập được tại một số tỉnh phía Bắc Việt 
Nam có độ dài lần lượt là 1824 bp và 402 bp. 
Mức độ tương đồng về nucleotide ở gene H và P 
giữa 5 chủng virus nghiên cứu đạt tỷ lệ cao lần 
lượt là 90,05 - 99,61% và 94,81 - 99,75%. Mức độ  
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Hình 4. Cây sinh học phân tử dựa trên trình tự nucleotide gene P  
của các chủng virus Ca rê nghiên cứu 

tương đồng về nucleotide ở gene H và P giữa 5 
chủng virus nghiên cứu so với chủng virus vacxin 
đạt tỷ lệ lần lượt là 89,99%-99,34% và 94,81 - 
99,50%. Mức độ tương đồng về amino acid mã 
hóa từ gene H và gene P giữa 5 chủng virus 
nghiên cứu đạt tỷ lệ cao lần lượt là 89,38 - 99,5% 
và 92,47 - 100,0%. Mức độ tương đồng về amino 
acid tương ứng ở gene H và gene P giữa 5 chủng 
virus Ca rê nghiên cứu với chủng virus vacxin 
đạt tỷ lệ dao động lần lượt là 89,39 - 99,17% và 
92,47 - 100,0%. Kết quả xây dựng cây phả hệ đã 
chỉ ra 5 chủng virus Ca rê phân lập được nằm 
trong 3 nhánh phát sinh khác nhau thuộc 3 
genotype lần lượt là Asia 1, Asia 2 và Classic. 
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Hình 5. Cây sinh học phân tử dựa trên trình tự nucleotide gene H  

của các chủng virus Ca rê nghiên cứu 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả mô hình nuôi kết hợp giữa tôm chân trắng với cá Diêu hồng thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Thí nghiệm được thực hiện ở 6 ao nuôi có diện tích từ 2.000 - 2.500 m2 trong năm 2015 và 2016 ở 
xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trong đó có 2 ao nuôi ghép giữa tôm chân trắng với cá Diêu hồng 
trong nước ngọt, 2 ao nuôi đơn tôm chân trắng trong nước ngọt và nước lợ. Ao nuôi kết hợp cá Diêu hồng được thả 
với mật độ 2 con cùng với 100 con tôm chân trắng trong 1 m2, trong một lứa cá, tôm được thả 2 đợt, ao nuôi đơn 
Tôm chân trắng được thả với mật độ 100 con/m2. Kết quả cho thấy mô hình nuôi ghép giữa tôm chân trắng kết hợp 
với cá Diêu hồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình nuôi đơn 2,8 lần; chi phí về thuốc và hóa chất sử dụng trong 
mô hình nuôi kết hợp bằng 2/3 mô hình nuôi đơn và ít chịu rủi ro hơn trong vấn đề dịch bệnh. Mô hình nuôi kết hợp 
được xem như là mô hình đại diện cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, cá Diêu hồng, nuôi ghép, tôm chân trắng. 

Polyculture of Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei) and Red Tilapia  
(Oreochromis sp.) - A Response to Climate Change  

in Giao Thuy District, Nam Dinh Province 

ABSTRACT 

This study aimed at examining the model of integrated culture of whiteleg shrimp with red tilapia in the context of 
climate change (CC), an expectation for a good model for the local farmers to deal with climate change. The 
experiment was carried out in six ponds, ranging from 2000 to 2500 m2, in 2015 and 2016, in Giao Phong commune, 
Giao Thuy district, Nam Dinh province. The trials consisted of 6 models designed in six ponds: two integrated farms 
in freshwater, and four monoculture shrimp farms for control, two in brackish water and two in freshwater. In the 
integrated culture models, red tilapia was added at a density of 2 fish per m2 to a pond stocking 100 white shrimp per 
m2; the shrimp were stocked twice but red tilapia was stocked only once per year. In the monoculture models, 
whiteleg shrimp was stocked at the same time and the same density as those in the integrated models. Comparing to 
the monoculture of shrimp in both brackish and fresh water, the polyculture of shrimp with red tilapia where whiteleg 
shrimp was acclimatized to fresh water resulted in lower disease incidence, reduced the cost of drugs and chemicals 
by about 30%, and gained more than doubled the economic benefits. Farmers and the local authorities in the district 
highly appreciated the results of the integrated culture model. This model can be considered as a strategy to increase 
the adaptive capacity of aquatic production in the study area.  

Keywords: Climate change, polyculture, Red Tilapia, Whiteleg shrimp. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nuôi ghép là hình thức nuôi từ hai hoặc hơn 
hai đối tượng trong cùng một hệ thống nuôi 
nhằm tận dụng các tầng không gian nuôi, tận 
dụng thức ăn tự nhiên thông qua đặc tính dinh 
dưỡng của loài nuôi, ngoài ra còn tận dụng khả 
năng hỗ trợ giữa các loài nuôi về quản lý môi 
trường và dịch bệnh. Cá Diêu hồng 
(Oreochromis sp.) là loài ăn tạp, chúng có thể ăn 
cả thực vật, động vật thủy sinh, động vật đáy, 
mùn bã hữu cơ trong ao nuôi và thậm chí cả 
chất thải của đối tượng nuôi khác (Kim Văn Vạn 
và Nguyễn Thị Diệu Phương, 2004); cá có màu 
sắc đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, không có 
xương dăm nên được khách hàng ưa chuộng lựa 
chọn làm thực phẩm trong các bữa tiệc. Tôm 
chân trắng (Penaeus vannamei) là đối tượng 
nuôi có nhiều triển vọng và phát triển nhanh 
không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước có nghề 
nuôi tôm trên thế giới. Ở Việt Nam, sản lượng 
tôm chân trắng chỉ đứng thứ 2 sau tôm sú (Tổng 
Cục Thủy sản, 2016). Tôm chân trắng đang được 
lựa chọn với các ưu thế nổi trội so với tôm sú ở 
việc chủ động con giống sạch bệnh, nuôi được ở 
mật độ cao (có thể nuôi tôm chân trắng với mật 
độ lên tới 500 con/m2 ao), thức ăn cho tôm không 
cần độ đạm cao như nuôi tôm sú, nuôi với thời 
gian ngắn hơn (3 tháng so với 6 tháng nuôi tôm 
sú) và đặc biệt là tôm có thể nuôi được trong 
nước ngọt nếu được thuần hóa.  

Hiện tại, nhiều mô hình nuôi tôm chân 
trắng trong nước lợ đang đứng trước một thảm 
kịch đó là dịch bệnh chết sớm, hay bệnh hoại tử 
gan tụy cấp trên tôm nuôi do vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus chủng có độc lực cao gây ra, 
làm thiệt hại và gây nên nỗi ám ảnh cho người 
nuôi (Cục Thú y, 2016). Trong 6 tháng đầu năm 
2015, tính trên toàn quốc lượng thả nuôi đã bị 
giảm 30% để đối phó với dịch bệnh EMS và giá 
xuất khẩu theo đó cũng bị giảm một cách đáng 
kể (Tổng Cục Thủy sản, 2016). Theo thống kê 
của VASEP (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam), sản lượng tôm chân trắng 
trong 6 tháng đầu năm 2015 đã giảm 1,6% so 
với cùng kỳ năm 2014.  

Một số nghiên cứu trên thế giới 
(Anvimelech and Ritvo, 2003; Attasat et al., 

2013; Muangk et al., 2007) đã thử nghiệm nuôi 
tôm trong nước ngọt và chứng minh tình trạng 
bệnh của tôm được khắc phục do môi trường 
nước ngọt không thích hợp cho chủng vi khuẩn 
gây bệnh phát triển. Nhóm tác giả trên cũng 
khẳng định, khi nuôi kết hợp với cá rô phi mang 
lại nhiều lợi ích do có sự hỗ trợ tích cực của cá 
làm sạch môi trường. Trong quá trình phát 
triển, một phần nhớt trên cơ thể cá bong ra vừa 
làm thức ăn cho tôm, lại cung cấp một lượng 
kháng thể không đặc hiệu cho tôm để phòng 
chống lại một số tác nhân gây bệnh (Muangk et 
al., 2007). Nuôi tôm chân trắng kết hợp với cá 
Diêu hồng sẽ giảm thiểu vi khuẩn gây bệnh như 
AHPND/EMS (acute hepatopancreatic necrosis 
disease/Early Mortality Syndrome )(Salguero-
González et al., 2016) 

Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định là một trong những địa phương chịu 
nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong 
vùng: như hiện tượng xâm thực mặn, hiện tượng 
ngọt hóa một số thời điểm, một số vùng. Toàn xã 
có 145 ha diện tích mặt nước nuôi tôm chân 
trắng, tại đây có cả hệ thống nuôi nước ngọt và 
nước lợ (Nguyễn Văn Đông, 2016). Tuy nhiên, 
mô hình nuôi ghép tôm chân trắng với cá Diêu 
hồng lại rất mới mẻ với khu vực này và chưa có 
nghiên cứu nào thử nghiệm về khả năng phát 
triển của mô hình trong điều kiện đặc thù của 
địa phương. Nghiên cứu này được tiến hành để 
đánh giá khả năng phù hợp của mô hình xem 
đây có phải là một giải pháp thích ứng với biến 
đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản ở vùng 
duyên hải. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Thí nghiệm được bố trí trên 6 ao nuôi tại xã 
Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đinh 
trong thời gian từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 
10 năm 2016. Các ao nuôi thí nghiệm có diện 
tích từ 2.000 - 2.500 m2 đều được thả tôm chân 
trắng cỡ 2 - 3 cm/con, với mật độ 100 con/m2, 
tôm giống trước khi thả ra ao nuôi được thuần 
hóa về nước ngọt trên các bể ương từ 7 - 10 
ngày, trong 6 ao nuôi theo dõi được chia làm 3 
nghiệm thức có sự lặp lại 2 lần, gồm:  
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Nghiệm thức 1: Tôm chân trắng nuôi trong 
ao nước ngọt; 

Nghiệm thức 2: Tôm chân trắng nuôi kết 
hợp với cá Diêu hồng trong ao nước ngọt; 

Nghiệm thứ 3: Tôm chân trắng nuôi trong 
ao nước lợ. 

Diện tích ao, mật độ tôm và cá thả ở từng 
nghiệm thức được trình bày cụ thể ở bảng 2.1. 

Ở thời điểm thả tôm giống, nước ao có nhiệt 
độ dao động từ 22 - 25oC, với ao nước ngọt có độ 
mặn 0 - 0,5‰, ao nước lợ có độ mặn từ 5 - 10‰. 
Ôxy hòa tan được cung cấp bổ sung bằng cách bật 
quạt nước, mỗi ao nuôi được lắp đặt 2 hệ thống 
quạt 6 cánh ngay từ tháng nuôi thứ 2, hàng ngày 
quạt nước thường được bật ngay từ 21 h đêm cho 
đến 6 h sáng hôm sau, trong những ngày thời tiết 
thay đổi quạt còn được bật ngay cả ban ngày vừa 
để cung cấp ôxy hòa tan vừa thoát khí độc ra 
khỏi ao nuôi, chế phẩm vi sinh được bổ sung định 
kỳ 1 lần/tháng trong 2 tháng nuôi đầu và 1 lần/2 
tuần trong tháng nuôi cuối, chế phẩm vi sinh có 
chứa các chủng loại vi khuẩn có lợi như Bacillus 
sp., Notrosomonas sp., Nitrobacter sp. và định kỳ 
bổ sung rỉ mật đường. Do nhu cầu độ kiềm cao 
của tôm chân trắng khi nuôi trong nước ngọt 
nhằm tránh hiện tượng mềm vỏ nên Dolomit 
được bón định kỳ 2 lần /tháng.  

Thức ăn được dùng cho cá Diêu hồng là thức 
ăn viên nổi có hàm lượng đạm 30 - 35%, thức ăn 
sử dụng cho tôm chân trắng ở các nghiệm thức 1 
và 3 là thức ăn chuyên dùng cho tôm có hàm 
lượng đạm từ 32 - 34%, còn thức ăn cho tôm 
trong nghiệm thức 2 sử dụng thức ăn của Vịt đẻ 

có hàm lượng đạm từ 17 - 19%. Hàng ngày thức 
ăn được cung cấp 2 lần vào 8 - 9 h sáng và 4 - 5 
h chiều, đối với ao nuôi kết hợp cá được cho ăn 
trước sau mới cho tôm ăn. 

Trong quá trình theo dõi thí nghiệm các yếu 
tố môi trường như pH, nhiệt độ, ô xy hòa tan 
được đo 2 lần/ngày vào 6 h sáng và 2 h chiều, 
các yếu tố khác như N-NO2, NH3, S‰ được đo 1 
tuần 1 lần. Tốc độ sinh trưởng của cá, tôm được 
kiểm tra định kỳ 1 lần/2 tuần để kịp điều chỉnh 
lượng thức ăn. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường 
trong các ao nuôi 

Kết quả theo dõi thí nghiệm các yếu tố môi 
trường được được tổng hợp ở bảng 2. 

Trong quá trình theo dõi nước ao nuôi, các 
yếu tố môi trường quản lý nằm trong khoảng 
giới hạn cho phép sinh trưởng và phát triển của 
động vật thủy sản nói chung, tôm chân trắng và 
cá Diêu hồng nói riêng như nhiệt độ những ngày 
nắng nóng đều được bật quạt nước để đảm bảo 
nước ao không quá nóng, những ngày lạnh khi 
dự báo gió mùa nước ao nuôi được nâng mức 
nước thông qua việc bổ sung nước giếng khoan. 
Quản lý chất lượng nước ao nuôi ở đây được thực 
hiện theo cách quản lý nước ao nuôi cá trắm đen 
tại Hải Dương của Kim Văn Vạn và cs. (2010). 
Nhìn chung các thông số môi trường ở các ao 
nuôi trong các mô hình đều không có sự sai khác 
có ý nghĩa ngoại trừ yếu tố độ mặn.  

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm so sánh hiệu quả nuôi ghép cá Diêu hồng  
với tôm chân trắng ở Giao thủy, Nam Định, năm 2015 và 2016 

Ao số Diện tích ao (m2) Loài nuôi Cỡ thả* Thời gian thả giống Mật độ thả (con/m2) 

1 2.000 Tôm chân trắng 2-3 25/3/2015 100 

2 2.500 Tôm chân trắng 2-3 25/3/2015 100 

3 2.000 Tôm chân trắng  
Cá Diêu hồng 

2-3 
5,0 ± 0,35 

25/3/2015 
11/3/2015 

100 
2 

4 2.500 Tôm chân trắng  
Cá Diêu hồng 

2-3 
5,0 ± 0,35 

25/3/2015 
11/3/2015 

100 
2 

5 2.000 Tôm chân trắng 2-3 25/3/2015 100 

6 2.500 Tôm chân trắng 2-3 25/3/2015 100 

Ghi chú: *đối với cá là g/con, tôm: cm/con 
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Bảng 2. Kết quả theo dõi môi trường các ao nuôi tôm 

Ao 
số 

Nhiệt độ nước ao nuôi 
(oC) 

Ô xy hòa tan 
(mg/l) pH NO2 (mg/l) NH3 (mg/l) S (‰) 

1 24,92 ± 6,47 6,5 ± 2,7 7,67 ± 1,11 0,20 ± 0,05 0,07 ± 0,04 0 - 0,5 

2 25,03 ± 5,23 6,7 ± 2,1 7,72 ± 1,24 0,18 ± 0,03 0,06 ± 0,04 0 - 0,5 

3 25,07 ± 8,51 6,8 ± 2,4 7,81 ± 1,08 0,22 ± 0,04 0,08 ± 0,03 0 - 0,5 

4 24,68 ± 9,50 6,0 ± 2,5 7,82 ± 0,87 0,21 ± 0,03 0,08 ± 0,04 0 - 0,5 

5 24,82 ± 10,76 5,8 ± 2,2 8,01 ± 0,66 0,17 ± 0,04 0,09 ± 0,05 5 - 10 

6 24,86 ± 8,50 6,2 ± 2,5 7,92 ± 0,87 0,18 ± 0,03 0,08 ± 0,04 5 - 10 

Max 36,6 9,2 8,9 0,29 0,14  

Min 17 3,5 6,8 0,13 0,02  

 

3.2. Sinh trưởng và hệ số chuyển hóa thức ăn 
Kết quả theo dõi sinh trưởng, năng suất, 

kích cỡ thu hoạch, tỷ lệ sống, lượng thức ăn tiêu 
tốn, giá tôm được thể hiện trong bảng 3 và 4. 

Qua bảng 3 và 4 cho thấy với thời gian nuôi 
70-75 ngày đối với tôm chân trắng từ cỡ tôm 
giống 2 - 3 cm đến khi thu hoạch đều đạt kích 
cỡ 60-80 con/kg, có tỷ lệ sống đạt 40 - 45%, ở 
hình nuôi kết hợp với cá Diêu hồng cỡ tôm thu 
hoạch đạt kích cỡ lớn hơn (40 - 60 con/kg), mặc 
dù ở mô hình này đã sử dụng thức ăn thấp đạm 
(sử dụng thức ăn nuôi vịt đẻ), đây là ảnh hưởng 
tích cực của việc kết hợp giữa cá Diêu hồng với 
tôm chân trắng, đã tạo môi trường sinh thái 
thích hợp cho tôm phát triển, hơn nữa thức ăn 
có hàm lượng đạm thấp ở đây có ý nghĩa giống 
như việc nuôi tôm trong hệ thống Biofloc (cần 
bổ sung cám gạo, rỉ mật đường) nhằm mục đích 
sử dụng triệt để nguồn dinh dưỡng trong  
ao nuôi, tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi phát  

triển, phát huy tốt tỷ lệ C/N tránh tồn dư trong 
ao nuôi, các sinh vật tận dụng tốt nguồn thức 
ăn trong ao nuôi khi đó mang lại hiệu quả kinh 
tế cao hơn do thức ăn có hàm lượng đạm thấp sẽ 
rẻ hơn thức ăn cao đạm. Với mô hình nuôi ghép 
trong nước ngọt, tỷ lệ sống ổn định hơn và hệ số 
tiêu tốn thức ăn thấp hơn mô hình nuôi đơn. 
Trong cùng một diện tích ao nuôi, mô hình nuôi 
ghép có thể tận dụng được tầng nước trong thủy 
vực (tôm chân trắng thường sống tầng đáy 
trong khi đó cá Diêu hồng sống tầng nước giữa), 
hơn nữa giữa 2 loài nuôi ghép này lại có sự tận 
dụng một phần chất thải của nhau mang lại 
hiệu quả hơn trong việc sử dụng thức ăn và cho 
hiệu quả kinh tế cao hơn (Muangk et al., 2007). 
Ngoài ra còn có sự tăng hiệu quả kinh tế của 
tôm thương phẩm về giá ở cỡ tôm thu lớn hơn. 
Trong mô hình nuôi ghép, tôm chân trắng bán 
được giá cao hơn (170.000 đ/kg) mô hình nuôi 
đơn (140.000 đ/kg) là do cỡ tôm thương phẩm  

Bảng 3. Tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm cá nuôi ghép 

Ao số Loài nuôi Thời gian nuôi 
(ngày) 

Năng suất 
(kg/ao) 

Cỡ thu hoạch (tôm: số 
con/kg, cá: g/con) Tỷ lệ sống (%) 

1 Tôm chân trắng 75 1.080 60-80 40-45 

2 Tôm chân trắng 75 1.360 60-80 40-45 

3 Tôm chân trắng  70-75 1.120 40-60 40-45 

Cá Diêu hồng 180 3.150  > 800 85-90 

4 Tôm chân trắng  70-75 1.420 40-60 40-45 

Cá Diêu hồng 180 3.960  > 800 85-90 

5 Tôm chân trắng 75 840 60-80 30-70 

6 Tôm chân trắng 75 1.400 60-80 45-50 



Hiệu quả của mô hình nuôi  tôm chân trắng (Penaeus vannamei) ghép với cá diêu hồng (Oreochromis sp.) thích ứng 
với biển đổi khí hậu tại huyện Giao Thủy, Nam Định 

62 

Bảng 4. Hệ số tiêu thụ thức ăn khi nuôi ghép tôm - cá 

Ao 
số 

 
Loài nuôi* 

Lượng thức 
ăn (kg) 

Lượng 
tôm, cá 

(kg) 
FCR 

Giá thức ăn 
(nghìn đồng 

/kg) 

Giá tôm, cá 
thương phẩm 

(nghìn đồng /kg) 

Tổng tiền 
thức ăn 

(triệu đồng) 

Tổng thu 
nhập 

(triệu đồng) 

1 TCT 1.450 1.080 1,34 29 140 42,050 151,200 
2 TCT 1.775 1.360 1,30 29 140 51,475 190,400 

3 
TCT 1.690 1.120 1,51 9,5 170 16,055 190,400 

Cá DH 5.040 3.150 1,60 13 50 65,520 157,500 

4 
TCT 2.130 1.420 1,50 9,5 170 20,235 241,400 

Cá DH 6.180 3.960 1,56 13 50 80,340 198,000 
5 TCT 1.430 840 1,70 29 130 41,470 109,200 
6 TCT 1.820 1.400 1,30 29 140 52,780 196,000 

Ghi chú: *: TCT = Tôm chân trắng, Cá DH = Cá diêu hồng 

khi thu hoạch to hơn. Nhìn chung, mật độ thả 
và tỷ lệ sống của tôm chân trắng ở đây có thấp 
hơn mật độ thả và tỷ lệ sống của một số mô 
hình nuôi tôm thâm canh ở khu vực phía Nam, 
theo chúng tôi phần nào cũng có ảnh hưởng của 
chất lượng tôm giống vì ở đây người dân không 
chấp nhận giống giá cao của các hãng tin cậy, 
họ cho rằng nuôi bán thâm canh không cần 
phải đầu tư quá nhiều vào chi phí con giống. 

3.3. Tính toán hiệu quả kinh tế của mô hình 
Trong quá trình theo dõi mô hình, các chỉ 

tiêu về số tôm cá thả, giá con giống, giá thức ăn, 
lượng thức ăn tiêu thụ, lượng thuốc và chi phí 
thuốc hóa chất được ghi chép đầy đủ hàng ngày, 
mỗi mô hình, mỗi chủ hộ đều có sổ ghi chép 
riêng cụ thể, chỉ khác nhau một chút ở công lao 
động cho thực hiện từng mô hình, tuy nhiên 
không được đưa vào tính toán chi phí sơ bộ. Kết 
quả tính toán sơ bộ được thể hiện ở bảng 5. 

Từ bảng 3.4 cho thấy chi phí thuốc, hóa 
chất của mô hình nuôi ghép giữa tôm chân 
trắng với cá Diêu hồng cho chi phí thấp chỉ 
bằng 2/3 (xấp xỉ 1.600.000 đ/mô hình nuôi ghép 
và 2.400.000 đ/mô hình nuôi đơn) chi phí thuốc, 
hoá chất trong mô hình nuôi đơn và chi phí ở 
đây chủ yếu là cho chế phẩm vi sinh, rỉ mật 
đường và Dolomit. Hiệu quả kinh tế được tính 
trên 1000 m2 mỗi mô hình, trong đó mô hình 
nuôi kết hợp (đạt trung bình 125,646 triệu 
đồng/1000 m2) cho hiệu quả kinh tế tăng gần 
gấp 2,8 lần so với mô hình nuôi đơn tôm chân 
trắng (đạt trung bình 45,23 triệu đồng/1.000 
m2), hơn nữa mô hình nuôi đơn hiệu quả không 
ổn định (giao động lớn từ 28,3 đến 52,4 triệu 
đồng/1.000 m2), đặc biệt rủi ro cao do dịch bệnh, 
điển hình là bệnh hoại tử gan tụy cấp, bệnh 
phân trắng trong ao nuôi tôm trong nước lợ, 
bệnh mềm vỏ trong mô hình nuôi tôm trong nước 
ngọt. Các mô hình theo dõi tôm nuôi đều không

Bảng 5. Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế của mô hình 

Ao 
số 

 
Loài nuôi 

Số giống 
thả (con) 

Giá con giống 
(nghìn 

đồng/con) 

Chi phí 
tiền giống 

(triệu 
đồng) 

Chi phí 
thức ăn 

(triệu 
đồng) 

Chi phí thuốc 
và hóa chất 
(triệu đồng) 

Thu 
nhập/ao 

(triệu đồng) 

Hiệu quả kinh 
tế (triệu đồng/ 

1000 m2) 

1 TCT 20.000 0,4 8,000 42,050 2,000 151,200 49,575 
2 TCT 25.000 0,4 10,000 51,475 2,500 190,400 50,570 
3 TCT 20.000 0,4 8,000 16,055 1,400 190,400 124,462 

Cá DH 4.000 2 8,000 65,520 157,500 
4 TCT 25.000 0,4 10,000 20,235 1,750 241,400 126,830 

Cá DH 5.000 2 10,000 80,340 198,000 
5 TCT 2.000 0,4 8,000 41,470 3,000 109,200 28,356 
6 TCT 25.000 0,4 10,000 52,780 2,200 196,000 52,408 
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thấy xuất hiện hội chứng Taura (Kim Văn Vạn, 
2004). Trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất 
nhiều hình thức nuôi cá rô phi với tôm chân 
trắng như đặt lồng cá rô phi trong đầm nuôi tôm, 
hoặc nuôi cá rô phi trong ao lắng, hoặc nuôi 1 vụ 
cá rô phi 1 vụ tôm xen canh nhằm mục đích lợi 
dụng cá rô phi làm sạch nước ao sau vụ nuôi tôm 
(Attasat et al., 2013).  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nghiệm thức 2 nuôi tôm chân trắng kết hợp 
với cá Diêu hồng dùng thức ăn viên nổi có hàm 
lượng đạm 30 - 35% cho cá và thức ăn vịt đẻ có 
hàm lượng đạm 18 - 19% cho tôm. Nuôi cá trong 
vòng 6 tháng đạt kích cỡ > 800 g/con, nuôi tôm 
chung với cá trong vòng 3 tháng (một vụ cá kết 
hợp 2 vụ tôm) đạt kích cỡ 40 - 60 con/kg đã mang 
lại hiệu quả hơn hai nghiệm thức nuôi đơn tôm 
trong ao nước lợ và ao nước ngọt. Tôm nuôi 
không bị dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp, giảm chi 
phí thuốc và hóa chất của mô hình lên tới 30% và 
mang lại hiệu quả kinh tế tăng đến hơn 2,8 lần. 
Với mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế đạt 
từ 124 - 126 triệu đồng/1.000 m2 ao nuôi. Tuy 
nhiên trong mô hình nuôi tôm chân trắng kết 
hợp với cá Diêu hồng cũng xuất hiện một số hạn 
chế cần khắc phục như tôm hay bị bệnh mềm vỏ 
do nước ngọt thường có độ kiềm thấp nên cần 
tăng cường bổ sung Dolomit cho ao nuôi, chất 
lượng cá Diêu hồng giống thường bị hạn chế về 
màu sắc và gặp khó khăn trong việc tìm con 
giống sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh khu 
vực phía Bắc, các hộ nuôi thường lên cá thương 
phẩm đồng loạt do ảnh hưởng của mùa vụ khi 
thu hoạch nên phần nào đã bị ảnh hưởng của thị 
trường tiêu thụ (cung vượt cầu). Chưa có được thị 
trường ổn định nên thường ảnh hưởng đến giá cá 
thương phẩm và phần nào ảnh hưởng đến thu 
nhập của người nuôi. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá và lựa chọn mô hình nuôi tôm ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại 
Quỳnh Lưu, Nghệ An, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi tôm ven biển ở đây trong điều kiện BĐKH. Các tiêu 
chí đánh giá tập trung vào cơ sở hạ tầng (6 tiêu chí), công nghệ và quản lý trại nuôi (7 tiêu chí), nhận thức và ứng 
phó với BĐKH (2 tiêu chí). Mỗi tiêu chí được đánh giá, cho điểm theo thang điểm 5 (5 = rất tốt, 4 = tốt, 3 = trung 
bình, 2 = kém, 1 = yếu). Kết quả đánh giá chi tiết tại một số trại nuôi tôm (TNT) cho thấy các tiêu chí thường đạt mức 
trung bình trở lên, trừ những tiêu chí về hệ thống cấp, thoát nước, ao chứa và vị trí của trại nuôi (TNT2). Trại nuôi 
tôm ven biển (TNT1, TNT6) có điểm đánh giá cao và được đề xuất như mô hình nuôi tôm ven biển thích ứng với 
BĐKH nhằm giới thiệu cho cộng đồng nuôi tôm trong vùng.  

Từ khóa: Nuôi tôm ven biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Assessment and Selection of Coastal Shrimp Farming Models Adaptable  
to Climate Change in Quynh Luu District, Nghe An Province  

ABSTRACT 

This study aimed to assess and identify coastal shrimp farming models that are sustainable under climate change 
conditions in Quynh Luu, Nghe An. The evaluation criteria focused on infrastructure (6 criteria), culture techniques and 
cage management (7 criteria), and awareness of and response to climate change (2 criteria). Each criterion was 
assessed and scored on a 5 point scale (5 = very good, 4 = good, 3 = average, 2 = poor, 1 = weak). The assessment 
results found that most criteria were averaging upwards, except criteria on influent and effluent systems, reservoir and 
site location of the shrimp farm TNT2. Coastal shrimp farms (TNT1, TNT6) had a high overall score and thus can be 
selected as the coastal shrimp farming models for the coastal shrimp farming community in this location. 

Keywords: Coastal shrimp farming, climate change. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nuôi tôm ven biển ở Việt Nam đã có những 
bước phát triển đáng kể trong những năm qua, 
đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát 
triển kinh tế của đất nước, tạo công ăn việc làm, 
tăng thêm thu nhập cho cộng đồng cư dân ven 
biển cũng như tăng giá trị kim ngạch xuất 
khẩu. Diện tích nuôi tôm ven biển ở nước ta đạt 
khoảng 654 nghìn ha với sản lượng 593,8 nghìn 

tấn năm 2015 (Trung tâm Tin học và Thống kê, 
2015). Việt Nam là một trong 5 quốc gia đứng 
đầu trên thế giới (Trung Quốc, Thái Lan, Việt 
Nam, Indonesia, Ecuador) về sản lượng tôm 
nuôi (FAO, 2015). Giá trị xuất khẩu tôm của 
Việt Nam đạt 3,95 tỷ USD năm 2014 (Trung 
tâm Thông tin Thủy sản, 2015). Theo Đề án 
phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 và 
Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt, sản lượng tôm sú và tôm 
thẻ chân trắng nuôi tại các vùng ven biển của cả 
nước đạt 700 nghìn tấn vào năm 2020. 

Tại Nghệ An, nghề nuôi tôm ven biển được 
phát triển từ giữa những năm 90 của thế kỷ 20 
và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người 
dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của 
các địa phương ven biển. Các vùng nuôi tôm 
chính tập trung ở các huyện, thị như: Quỳnh 
Lưu, thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Nghi Lộc và 
xã Hưng Hòa (thành phố Vinh), trong đó huyện 
Quỳnh Lưu có diện tích nuôi tôm lớn nhất của 
tỉnh (khoảng hơn 400 ha). Theo số liệu của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, 
diện tích nuôi tôm ven biển của toàn tỉnh năm 
2015 là 1.500 ha, sản lượng tôm nuôi thu được 
gần 6.000 tấn. Dự kiến theo quy hoạch đến năm 
2020, nuôi tôm ven biển của tỉnh sẽ không tăng 
lên về diện tích nhưng sản lượng tôm nuôi sẽ 
đạt 10.000 tấn (UBND tỉnh Nghệ An, 2015). 
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, nghề nuôi 
tôm ven biển của tỉnh cũng sẽ gặp không ít 
thách thức do thực tế với quy mô nuôi nhỏ lẻ, ít 
được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật 
dẫn đến việc kiểm soát môi trường và dịch bệnh 
trong toàn vùng nuôi gặp nhiều khó khăn. Hơn 
nữa, những hiện tượng thời tiết cực đoan như 
nắng nóng kéo dài, mưa lớn/hạn hán, thay đổi 
cường độ và tần suất của bão… do tác động của 
biến đổi khí hậu (BĐKH) xuất hiện ngày càng 
nhiều và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 
nuôi tôm ven biển (như thay đổi nhiệt độ, độ 
mặn trong ao nuôi, ngập lụt, phá hủy cơ sở hạ 
tầng…). Ví dụ, tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã 
Hoàng Mai, bão số 10 và đợt lũ lịch sử tháng 10 
năm 2013 đã gây mất trắng hơn 400 ha diện 
tích tôm nuôi, phá hủy cơ sở hạ tầng của nhiều 
trại nuôi tôm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. 
Đợt mưa lũ tháng 10 năm 2016 cũng ảnh hưởng 
tới hàng trăm ha tôm nuôi tại xã Quỳnh Bảng, 
Quỳnh Lưu như sạt lở bờ ao, thay đổi chất lượng 
nước trong ao nuôi (Như Thủy, 2016). Báo cáo 
cáo của Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục 
Thủy sản Nghệ An (2016) cũng ghi nhận sự diễn 
biến bất thường của thời tiết như đầu vụ nuôi 
tôm có nhiệt độ thấp kéo dài, trong khi tháng 5 
xuất hiện các đợt nắng nóng dẫn đến nhiệt độ 
nước tăng cao làm môi trường ao nuôi biến động, 

ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi và tạo điều 
kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. 

Do vậy, đánh giá khả năng thích ứng với 
BĐKH của các trại nuôi tôm ven biển và đề xuất 
mô hình nuôi tôm ven biển thích ứng với BĐKH 
tại Quỳnh Lưu, Nghệ An hết sức có ý nghĩa 
nhằm phổ biến, chia sẻ thông tin đến cộng đồng 
xung quanh, góp phần phát triển bền vững nghề 
nuôi tôm ven biển ở đây trong điều kiện BĐKH. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện tại huyện 

Quỳnh Lưu, ở phía Bắc của tỉnh Nghệ An (Hình 
1). Quỳnh Lưu là huyện có diện tích ao đầm 
nuôi tôm ven biển lớn nhất tỉnh Nghệ An với 
400 ha, tập trung ở các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh 
Thanh, An Hòa, Quỳnh Lương… Các trại nuôi 
tôm tập trung dọc theo sông Mai Giang và sử 
dụng nguồn nước cấp chính từ sông Mai Giang. 

Thời gian nghiên cứu được thực hiện từ 
tháng 4 đến tháng 11 năm 2015. 

2.2. Các tiêu chí đánh giá lựa chọn mô hình 
Những ảnh hưởng chính từ BĐKH lên các 

hoạt động nuôi tôm ven biển phải kể đến như: 
phá hủy cơ sở hạ tầng, ngập úng hoặc hạn hán 
gây thiếu nước cho các trại nuôi do sự thay đổi 
cường độ, tần suất và hướng đi của các cơn bão, 
thay đổi chế độ mưa ở các vùng khác nhau; thay 
đổi mùa vụ, môi trường sống của các loài thủy 
sản nuôi do thay đổi chế độ nhiệt, xâm nhập mặn 
… Như vậy, các điều kiện về cơ sở hạ tầng tại các 
trại nuôi, kinh nghiệm nuôi, đặc biệt là việc xử lý 
các tình huống do bất lợi về thời tiết, khí hậu 
cũng như việc lựa chọn con giống, kiểm soát môi 
trường trong quá trình nuôi sẽ là những tiêu chí 
quan trọng trong việc lựa chọn mô hình nuôi tôm 
ven biển thích ứng với BĐKH. Hơn nữa, nhận 
thức của các chủ trại nuôi về BĐKH sẽ là yếu tố 
góp phần không nhỏ trong việc đầu tư nhân lực, 
vật lực cũng như phối hợp trong vùng nuôi, cộng 
đồng nuôi nhằm thích ứng với BĐKH. Do vậy, 
nhận thức của chủ trại nuôi về BĐKH cũng sẽ 
được xem xét trong các tiêu chí lựa chọn mô hình 
nuôi tôm ven biển thích ứng với BĐKH. 
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Hình 1. Địa điểm nghiên cứu tại Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Nguồn: nghean.gov.vn. 

Các tiêu chí sử dụng đánh giá, lựa chọn mô 
hình nuôi tôm ven biển thích ứng với BĐKH tại 
Quỳnh Lưu, Nghệ An (IMHEN, 2011; Bùi Đắ
Thuyết và cs., 2014), cụ thể như sau

Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng
- Các ao nuôi được xây dựng, kè đắp chắc 

chắn, không bị rò rỉ nước. 
- Các ao nuôi có độ sâu từ 1,5 
- Thiết kế cơ sở nuôi có hệ thống cấp, thoát 

nước chủ động (liên quan đến hệ t
trong vùng, kể cả ao chứa, nguồn nước dự 
phòng), đảm bảo nguồn nước sạch cấp cho các ao 
nuôi. 

- Vị trí trại nuôi trong vùng quy hoạch.
- Các kho chứa thức ăn, hóa chất, nhà trông 

coi được xây dựng chắc chắn, không bị ngập 
úng. 

- Có hệ thống điện, máy phát điện phù hợp 
để chạy máy sục khí khi cần thiết trong nuôi 
thâm canh. 

n mô hình nuôi tôm ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Qu

Địa điểm nghiên cứu tại Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Các tiêu chí sử dụng đánh giá, lựa chọn mô 
hình nuôi tôm ven biển thích ứng với BĐKH tại 
Quỳnh Lưu, Nghệ An (IMHEN, 2011; Bùi Đắc 
Thuyết và cs., 2014), cụ thể như sau:  

Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng 
Các ao nuôi được xây dựng, kè đắp chắc 

Các ao nuôi có độ sâu từ 1,5 - 2 m. 
Thiết kế cơ sở nuôi có hệ thống cấp, thoát 

nước chủ động (liên quan đến hệ thống thủy lợi 
trong vùng, kể cả ao chứa, nguồn nước dự 
phòng), đảm bảo nguồn nước sạch cấp cho các ao 

Vị trí trại nuôi trong vùng quy hoạch. 
Các kho chứa thức ăn, hóa chất, nhà trông 

coi được xây dựng chắc chắn, không bị ngập 

iện, máy phát điện phù hợp 
để chạy máy sục khí khi cần thiết trong nuôi 

Nhóm tiêu chí về công nghệ và quản lý 
trang trại nuôi 

- Phương thức nuôi phù hợp với điều kiện cơ 
sở hạ tầng, kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật.

- Mùa vụ thả nuôi thích hợp.
- Cải tạo ao nuôi hợp lý, theo quy trình 

hướng dẫn. 
- Sử dụng thức ăn có chất lượng và cho tôm 

ăn đầy đủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Con giống khỏe, đạt tiêu chuẩn chất lượng 

và được kiểm dịch. 
- Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi 

(như: định kỳ thu và phân tích mẫu nước, sử 
dụng các chế phẩm, hóa chất kiểm soát môi 
trường…). 

- Phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi (như
kiểm tra sức khỏe hàng ngày của tôm nuôi, cách 
xử lý khi tôm bị bệnh để tránh lây nhiễm giữa 
các ao, sử dụng vitamin và khoáng chất,
trùng…). 

n Quỳnh Lưu, Nghệ An 

 

Địa điểm nghiên cứu tại Quỳnh Lưu, Nghệ An  

Nhóm tiêu chí về công nghệ và quản lý 

Phương thức nuôi phù hợp với điều kiện cơ 
sở hạ tầng, kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật. 

Mùa vụ thả nuôi thích hợp. 
Cải tạo ao nuôi hợp lý, theo quy trình 

Sử dụng thức ăn có chất lượng và cho tôm 
ăn đầy đủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Con giống khỏe, đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi 
hu và phân tích mẫu nước, sử 

dụng các chế phẩm, hóa chất kiểm soát môi 

Phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi (như: 
kiểm tra sức khỏe hàng ngày của tôm nuôi, cách 
xử lý khi tôm bị bệnh để tránh lây nhiễm giữa 
các ao, sử dụng vitamin và khoáng chất, khử 
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Nhóm tiêu chí về nhận thức và ứng phó với 
BĐKH 

- Nhận thức về BĐKH và kế hoạch phòng 
chống với các tác động tiêu cực từ mưa, bão bất 
thường do tác động của BĐKH gây ra. 

- Phối hợp với cộng đồng, chính quyền địa 
phương trong ứng phó với BĐKH (để tránh thiệt 
hại về người và tài sản cũng như phục hồi sản 
xuất sau thiên tai). 

- Các tiêu chí nêu trên được tách thành các 
ý chi tiết, cụ thể trong bộ phiếu điều tra. Các 
tiêu chí sẽ được đánh giá và cho điểm ở từng cơ 
sở nuôi theo thang điểm 5 (5 = rất tốt, 4 = tốt, 3 
= trung bình, 2 = kém, 1 = yếu).  

2.3. Đánh giá, lựa chọn mô hình 
Đánh giá, lựa chọn mô hình nuôi tôm ven 

biển thích ứng với BĐKH tại Quỳnh Lưu, Nghệ 
An được thực hiện theo 2 bước:  

 Khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu về 
hiện trạng nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, 
Nghệ An làm cơ sở cho việc đánh giá chi tiết 
theo các tiêu chí đã xây dựng 

Các thông tin chung, dữ liệu về tình hình 
nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An 
được thu thập từ các báo cáo, tổng kết, số liệu 
của các cơ quan, ban ngành địa phương. Ngoài 
ra, thông tin sơ bộ về tình hình hoạt động của 
các trại nuôi tôm ven biển tại đây (như quy mô 

trang trại nuôi, tình trạng cơ sở hạ tầng như ao 
nuôi, kho chứa thức ăn, thuốc và hóa chất, hệ 
thống điện và máy sục khí, các loài tôm nuôi, 
sản lượng và hiệu quả kinh tế…) được thu thập 
qua tham vấn với các cán bộ phụ trách vùng 
nuôi của Chi cục Thủy sản Nghệ An. Nhóm 
nghiên cứu cũng trực tiếp khảo sát, đánh giá sơ 
bộ ban đầu 420 trại nuôi tôm của huyện Quỳnh 
Lưu trong đợt khảo sát xây dựng hệ thống bản 
đồ hiện trạng nuôi trồng thủy sản miền Bắc 
Việt Nam (ICA, 2015). Các thông tin, dữ liệu 
thu thập và khảo sát sơ bộ này là cơ sở để đề 
xuất một số trại nuôi tôm ven biển tại Quỳnh 
Lưu, Nghệ An để tiến hành đánh giá chi tiết 
theo các bộ tiêu chí được xây dựng.  

Khảo sát, đánh giá chi tiết các trại nuôi tôm 
ven biển theo bộ tiêu chí đã xây dựng 

Dựa trên các thông tin, dữ liệu và khảo 
sát sơ bộ về tình hình nuôi tôm ven biển tại 
Quỳnh Lưu, Nghệ An như đã nêu trên, 6 trại 
nuôi tôm ven biển đã được lựa chọn, khảo sát, 
đánh giá chi tiết theo bộ tiêu chí đã xây dựng 
(Bảng 1). 

Việc đánh giá, cho điểm theo từng tiêu chí ở 
mỗi trại nuôi được thực hiện dựa trên khảo sát 
thực tế cơ sở nuôi (nhóm tiêu chí về cơ sở hạ 
tầng) và phỏng vấn trực tiếp chủ trại nuôi theo 
bộ phiếu điều tra (nhóm tiêu chí công nghệ, 
quản lý trại nuôi và nhận thức, ứng phó với

Bảng 1. Các trại nuôi tôm (TNT) ven biển ở Quỳnh Lưu, Nghệ An  
được khảo sát, đánh giá chi tiết theo bộ tiêu chí 

Ký hiệu Vị trí trại Địa chỉ Diện tích  
trại nuôi Số ao nuôi 

TNT1 N 19o11’07.2’’ 
E 105o42’21.7’’ 

Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An 

12,0 ha 22 ao (8 ao x 5000 m2, 10 ao x 2500 
m2, 4 ao x 1000 m2) 

TNT2 N 19o11’32.8’’ 
E 105o42’33.0’’ 

Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An 

1,5 ha 4 ao (2 ao x 3500 m2, 2 ao x 1500 m2) 

TNT3 N 19o09’43.3’’ 
E 105o42’00.0’’ 

Quỳnh Thanh - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An 

1,5 ha 3 ao (1 ao x 3700 m2, 1 ao x 4200 m2, 
1 ao x 5000 m2) 

TNT4 N 19o09’45.5’’ 
E 105o41’55.3’’ 

Quỳnh Thanh - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An 

2,4 ha 3 ao x 4000 m2 

TNT5 N 19o09’13.8’’ 
E 105o42’16.6’’ 

Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An 

1,7 ha 3 ao (2 ao x 3600 m2, 1 ao x 4500 m2) 

TNT6 N 19o09’17.3’’ 
E 105o41’47.6’’ 

Quỳnh Minh - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An 

7,0 ha 9 ao (5 ao x 5000 m2, 2 ao x 4500 m2, 
2 ao x 3000 m2) 
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Hình 2. Đánh giá các tiêu ch
tại các trại nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

BĐKH). Trại nuôi đạt được phần lớn yêu cầu 
theo các tiêu chí qua đánh giá và có điểm đánh 
giá cao sẽ được đề xuất là mô hình nuôi tôm ven 
biển thích ứng với BĐKH tại Quỳnh Lưu, Nghệ 
An nhằm phổ biến, chia sẻ thông tin đến cộng 
đồng xung quanh. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Đánh giá nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng tại các 
trại nuôi tôm ven biển 

Để đánh giá, lựa chọn mô hình nuôi tôm 
ven biển thích ứng với BĐKH, cơ sở hạ tầng của
các trại nuôi cũng như của cả vùng nuôi đóng 
một vai trò hết sức quan trọng. Kết quả đánh 
giá cụ thể về các tiêu chí trong nhóm tiêu chí cơ 
sở hạ tầng được thực hiện tại các trại nuôi tôm 
ven biển ở Quỳnh Lưu, Nghệ An được trình bày 
trong hình 2. 

Kết quả đánh giá dựa trên các tiêu chí về cơ 
sở hạ tầng của 6 trại nuôi tôm ven biển tại 
Quỳnh Lưu, Nghệ An cho thấy các trại nuôi có 

n mô hình nuôi tôm ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Qu

Đánh giá các tiêu chí cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH 
tại các trại nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

BĐKH). Trại nuôi đạt được phần lớn yêu cầu 
theo các tiêu chí qua đánh giá và có điểm đánh 
giá cao sẽ được đề xuất là mô hình nuôi tôm ven 

Quỳnh Lưu, Nghệ 
An nhằm phổ biến, chia sẻ thông tin đến cộng 

N 

Đánh giá nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng tại các 

Để đánh giá, lựa chọn mô hình nuôi tôm 
ven biển thích ứng với BĐKH, cơ sở hạ tầng của 
các trại nuôi cũng như của cả vùng nuôi đóng 
một vai trò hết sức quan trọng. Kết quả đánh 
giá cụ thể về các tiêu chí trong nhóm tiêu chí cơ 
sở hạ tầng được thực hiện tại các trại nuôi tôm 
ven biển ở Quỳnh Lưu, Nghệ An được trình bày 

đánh giá dựa trên các tiêu chí về cơ 
sở hạ tầng của 6 trại nuôi tôm ven biển tại 
Quỳnh Lưu, Nghệ An cho thấy các trại nuôi có 

hệ thống ao nuôi được xây dựng, kè đắp tốt, bờ 
ao và hệ thống cống cấp, thoát nước được bê 
tông hóa, đáy ao được lót bạt hoặc đầm 
trải lèn thêm đá răm. Tuy nhiên, một số ao nuôi 
còn là bờ đất, lót bạt hoặc một số ao bờ xi măng 
đã bị sạt lở, nứt gãy. Các ao nuôi có độ sâu 
khoảng 1,8 - 2,0 m và duy trì mực nước trong 
quá trình nuôi từ 1,2 - 1,5 m.

Các trại nuôi tôm ven biển được
đều có kênh cấp, thoát nước riêng biệt. Tuy 
nhiên, nhiều ao nuôi phải sử dụng máy bơm để 
cấp hoặc xả nước khi cần, trừ một số ao ở TNT4 
và TNT6 có thể rút cạn được tới 90% lượng nước 
trong ao khi xử lý sau mỗi vụ nuôi. Nước cấp 
cho các ao nuôi chủ yếu theo hệ thống sông Mai 
Giang và các kênh thủy lợi sử dụng chung cho 
cả các hoạt động nông nghiệp. Riêng TNT1 còn 
xây dựng hệ thống ống lấy nước trực tiếp từ 
ngoài biển vào (dài ~4,7 km, đường ống 
mm), tuy nhiên do chi phí bơm nước lớn nên 
nguồn nước này chủ yếu sử dụng cho các hoạt 
động ương, gièo tôm trong các ao nhỏ, hoặc bổ 

n Quỳnh Lưu, Nghệ An 

 

í cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH  
tại các trại nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An 

hệ thống ao nuôi được xây dựng, kè đắp tốt, bờ 
ao và hệ thống cống cấp, thoát nước được bê 
tông hóa, đáy ao được lót bạt hoặc đầm nén và 
trải lèn thêm đá răm. Tuy nhiên, một số ao nuôi 
còn là bờ đất, lót bạt hoặc một số ao bờ xi măng 
đã bị sạt lở, nứt gãy. Các ao nuôi có độ sâu 

2,0 m và duy trì mực nước trong 
1,5 m. 

Các trại nuôi tôm ven biển được khảo sát 
đều có kênh cấp, thoát nước riêng biệt. Tuy 
nhiên, nhiều ao nuôi phải sử dụng máy bơm để 
cấp hoặc xả nước khi cần, trừ một số ao ở TNT4 
và TNT6 có thể rút cạn được tới 90% lượng nước 
trong ao khi xử lý sau mỗi vụ nuôi. Nước cấp 

ủ yếu theo hệ thống sông Mai 
Giang và các kênh thủy lợi sử dụng chung cho 
cả các hoạt động nông nghiệp. Riêng TNT1 còn 
xây dựng hệ thống ống lấy nước trực tiếp từ 

4,7 km, đường ống ö = 200 
mm), tuy nhiên do chi phí bơm nước lớn nên 

ồn nước này chủ yếu sử dụng cho các hoạt 
động ương, gièo tôm trong các ao nhỏ, hoặc bổ 



sung cho các ao nuôi khi cần thiết, còn các ao 
nuôi tôm thương phẩm vẫn sử dụng nguồn nước 
chính từ sông Mai Giang. 

Các trại nuôi tôm được điều tra đều có ao 
chứa, lắng xử lý nước trước khi cấp vào các ao 
nuôi, tuy nhiên diện tích các ao chứa, lắng 
thường không đủ để cung cấp nước cho các ao 
nuôi nên hiện nay một số trại thường không 
nuôi hết tất cả các ao trong 1 vụ mà để một số 
ao nuôi làm ao chứa, lắng (diện tích ao ch
lắng chiếm khoảng 15,5 - 62,5% so với diện tích 
ao nuôi). 

Quy hoạch toàn vùng nuôi còn có những bất 
cập, các kênh cấp nước và xả thải đều đổ ra dọc 
sông Mai Giang nên có thể gây ô nhiễm, lây lan 
dịch bệnh trong vùng nuôi. Trại nuôi tôm (như 
TNT2) nằm sâu trong nội đồng, cách xa cửa 
sông gặp khó khăn trong việc lấy nước mặn để 
cấp cho các ao nuôi, đặc biệt khi kênh thủy lợi 
xả nước ngọt cho các hoạt động nông nghiệp 
xung quanh vùng nuôi tôm. 

Các công trình phụ trợ tại các trại nuôi tôm 
như nhà trông coi, kho chứa thức ăn, thuốc, hóa 
chất, trang thiết bị… được xây dựng bằng gạch, 
lợp ngói hoặc tấm lợp xi măng khá chắc chắn và 

Hình 3. Đánh giá các tiêu chí công nghệ nuôi và quản lý trại nuôi
thích ứng với BĐKH tại Quỳnh Lưu, Nghệ An
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không bị ngập úng, trừ một số trại bị ngập do sự 
cố xả lũ đập thủy lợi Vực Mấu năm 2013. Hệ 
thống điện và máy phát điện dự phòng tại 
trại nuôi tôm được đầu tư khá tốt. Các trại nuôi 
thường chung nhau 1 trạm biến áp riêng theo 
nhóm để sử dụng nguồn điện lưới. Các trại nuôi 
tôm đều có máy phát điện dự phòng hoặc có các 
máy nổ gắn với các máy sục khí tại các ao nuôi 
tôm để sử dụng khi có sự cố mất điện lưới.

Đánh giá nhóm tiêu chí công nghệ và quản 
lý trại nuôi tôm ven biển 

Kết quả đánh giá thực tế, phỏng vấn 6 trại 
nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An về 
nhóm tiêu chí công nghệ và quản lý trang trại 
nuôi nhằm thích ứng với BĐKH cho
chí về cải tạo ao nuôi hợp lý và sử dụng thức ăn 
hợp lý tại cả 6 trại nuôi đều thực hiện rất tốt, 
các tiêu chí còn lại đạt ở mức tốt và trung bình 
(Hình 3). 

Các trại nuôi tôm ven biển được khảo sát, 
đánh giá tại Quỳnh Lưu, Nghệ An đều cho thấy 
có sự lựa chọn phương thức nuôi phù hợp với 
điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm và trình độ 
kỹ thuật của chủ trang trại. Hiện nay, đối tượng 
nuôi chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và sử dụng

Đánh giá các tiêu chí công nghệ nuôi và quản lý trại nuôi
thích ứng với BĐKH tại Quỳnh Lưu, Nghệ An 
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phương thức nuôi thâm canh với mật độ thả 
giống PL10-12 từ 80 - 100 con/m2. Một số trại 
nuôi tôm (như TNT1 và TNT6) thực hiện kỹ 
thuật gièo tôm trong ao với mật độ khoảng 400 - 
500 con/m3 trong 20 - 25 ngày nuôi đầu, sau đấy 
mới san thả ra các ao nuôi. Việc lựa chọn mùa 
vụ nuôi, thời điểm thả giống ở các trại nuôi tôm 
đều theo kinh nghiệm nuôi thực tế và khuyến 
cáo của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, 
cũng có những trại đã thử lựa chọn thời điểm 
nuôi sớm hơn (như TNT5) nhưng đã gặp phải 
thời tiết bất lợi (mưa, lạnh) làm ảnh hưởng đến 
tôm nuôi (có điểm đánh giá thấp hơn - Hình 
3).Qua khảo sát, đánh giá cũng cho thấy các trại 
nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An thực 
hiện cải tạo ao nuôi khá hợp lý, đúng quy trình 
kỹ thuật hướng dẫn sau mỗi vụ nuôi (như tháo 
cạn nước, nạo vét, rửa sạch bùn ao, bón vôi, phơi 
khô ao trước khi cấp nước cho vụ nuôi từ ao 
chứa). Các ao nuôi thường được gây màu bằng 
men vi sinh ủ với mật đường trong các thùng 
nhựa trước khi té ra ngoài ao nuôi. 

Các trại nuôi đều thực hiện tốt về kiểm soát 
thức ăn cho tôm theo hướng dẫn. Tôm thường 
được cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
thức ăn trong giai đoạn 20 ngày đầu sau khi thả 
nuôi. Từ ngày nuôi thứ 20 trở đi, sử dụng vó, 
nhá để tính toán lượng thức ăn phù hợp theo tỷ 
lệ sống của tôm nuôi. 

Về con giống, các trại nuôi tôm được khảo 
sát, đánh giá tại Quỳnh Lưu, Nghệ An đều sử 
dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng (từ các 
công ty CP, Thông Thuận, Việt Úc, Hải Tuấn, 
Vina…) và có giấy tờ kiểm dịch tại các cơ sở sản 
xuất giống về nguồn gốc con giống sử dụng. Các 
trại nuôi tôm không tự đi kiểm tra chất lượng 
con giống mà hoàn toàn tin tưởng vào các cơ sở 
cung cấp giống. Do vậy, có những trang trại sau 
khi thả nuôi đã phát hiện tôm giống bị nhiễm 
bệnh (như TNT5 bị bệnh phát sáng) buộc phải 
tiêu hủy và xử lý lại ao nuôi. 

Kiểm soát chất lượng nước trong ao nuôi rất 
được các chủ trại quan tâm như đánh giá màu 
nước, tiến hành quạt nước nhằm cung cấp thêm 
ôxy hòa tan trong ao, thoát các khí độc ra ngoài 
và tránh phân tầng nước sau những trận mưa 

lớn. Các trại nuôi tôm ở đây không thu và phân 
tích mẫu nước trong quá trình nuôi mà chủ yếu 
đánh giá, kiểm soát chất lượng nước theo kinh 
nghiệm. Khi có hiện tượng bất thường, các trại 
nuôi tôm tự kiểm tra bằng bộ kiểm tra nhanh 
hoặc gửi mẫu đi kiểm tra. Rất nhiều các loại 
men vi sinh khác nhau được sử dụng ở các trại 
nuôi tôm như Bioclean Aqua, pH Fixer, C.P. Bio 
Plus, Super VS, Deo-Rase … 

Phòng chống dịch bệnh cho tôm cũng được 
các trại nuôi rất quan tâm vì nó ảnh hưởng rất 
lớn đến sự thành công trong nuôi tôm. Các loại 
thuốc khử trùng được các trại sử dụng như 
BKC, Iodin, thuốc tím… Ngoài ra, các trại nuôi 
tôm còn sử dụng nhiều loại khoáng chất, 
vitamin để bổ sung vào thức ăn nhằm tăng 
cường sức đề kháng cho tôm nuôi. Tuy nhiên, 
các trại nuôi tôm được điều tra đều có tôm nuôi 
bị chết do bị bệnh phân trắng (năm 2014, 2015) 
và vẫn chưa có biện pháp phòng và xử lý bệnh 
hiệu quả. Các trại nuôi tôm sử dụng thuốc, hóa 
chất theo giới thiệu của các cửa hàng bán thuốc, 
hóa chất, thức ăn trên địa bàn địa phương với 
liều lượng và chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

Đánh giá nhóm tiêu chí về nhận thức và 
ứng phó với BĐKH 

Mặc dù các trại nuôi tôm ven biển được 
khảo sát, điều tra ở Quỳnh Lưu, Nghệ An chưa 
được tham gia lớp tập huấn, hội nghị nào về 
BĐKH, các chủ trại nuôi đều có những nhận 
thức nhất định liên quan đến BĐKH, đặc biệt là 
việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất 
thường trong những năm vừa qua. Các chủ trại 
nuôi tôm thường xuyên kiểm tra lại bờ cống 
trước những đợt mưa bão lớn, gia cố bờ kè chắc 
chắn và thường xuyên theo dõi thời tiết trên 
tivi, đài phát thanh và internet (bằng điện 
thoại) để có thể đối phó với những bất lợi về thời 
tiết do BĐKH gây ra. 

Các trại nuôi đều phối hợp tốt với cộng 
đồng, chính quyền địa phương khi có những đợt 
mưa bão lớn để tránh thiệt hại về người và tài 
sản. Các trại nuôi cũng nhận được sự hỗ trợ của 
địa phương sau những đợt bị thiệt hại do thiên 
tai để phục hồi, tái phát triển sản xuất. Ví dụ 
năm 2013 mưa bão lớn, vỡ hồ chứa nước Vực  



Hình 4. Đánh giá các tiêu chí về thích ứng với BĐKH 
ở một số trại nuôi tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

Mấu gây ngập lụt tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, 
các trại nuôi tôm bị thiệt hại được nhà nước hỗ 
trợ 30 triệu/ha trên diện tích nuôi bị thiệt hại để 
tái khôi phục sản xuất. 

Đề xuất mô hình nuôi tôm ven biển thích 
ứng với BĐKH 

Qua khảo sát, đánh giá một số trại nuôi 
tôm ven biển tại Quỳnh Lưu, Nghệ An theo các 
tiêu chí nhằm thích ứng với BĐKH cho thấy các 
trại nuôi đều đáp ứng phần lớn các tiêu chí đưa 
ra (đạt ở mức trung bình trở lên, trừ TNT2) 
nhằm ứng phó với BĐKH (Hình 4). Điểm đánh 
giá theo các tiêu chí của TNT1 và TNT6 cao 
hơn, có thể lựa chọn làm mô hình chia sẻ với 
cộng đồng về nuôi tôm ven biển thích ứng với 
BĐKH ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Qua đánh giá nhằm lựa chọn mô hình nuôi 
tôm ven biển thích ứng với BĐKH tại Quỳnh 
Lưu, Nghệ An cho thấy 6 trại nuôi được khảo 
sát đánh giá chi tiết đáp ứng được hầu hết các 
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Qua đánh giá nhằm lựa chọn mô hình nuôi 
tôm ven biển thích ứng với BĐKH tại Quỳnh 
Lưu, Nghệ An cho thấy 6 trại nuôi được khảo 
sát đánh giá chi tiết đáp ứng được hầu hết các 

tiêu chí (đạt ở mức trung bình trở lên). Tuy 
nhiên, trại nuôi tôm (TNT
được một số tiêu chí đưa ra nhằm thích ứng với 
BĐKH (như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 
ao chứa, lắng cũng như vị trí của trại nuôi trong 
vùng quy hoạch). Các trại nuôi tôm như TNT1 
và TNT6 đã đạt phần lớn yêu cầu trong các bộ 
tiêu chí đưa ra và đạt điểm đánh giá cao, có thể 
lựa chọn làm mô hình điểm ở Quỳnh Lưu, Nghệ 
An nhằm giới thiệu với cộng đồng về nuôi tôm 
ven biển thích ứng với BĐKH.
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TÓM TẮT 

Dự đoán gene gây bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu y sinh. Hiện nay có khá 
nhiều phương pháp được xây dựng để dự đoán các gene liên quan đến một số bệnh cụ thể. Tuy nhiên, do mối quan 
hệ phức tạp giữa các gene và bệnh nên rất nhiều các gene là nguyên nhân gây ra một số bệnh di truyền hiện vẫn 
chưa được phát hiện ra. Bài toán phân hạng gene để tìm ra các gene bệnh là một trong bài toán được nhiều nhà 
khoa học quan tâm nghiên cứu. Để tìm ra một phương pháp tốt với mục tiêu là dự đoán được các gene gây bệnh với 
hiệu suất cao, chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số phương pháp phân hạng gene đã có dựa trên mạng sinh học, 
sau đó đề xuất một phương pháp dự đoán sử dụng mô hình mạng Boolean Network. Trong mạng sinh học các 
khuyết tật do đột biến về gene/protein có thể gây ra một bệnh nào đó ở người. Cũng chính vì thế, những đột biến 
của gene/protein này có thể ảnh hưởng đến gene/protein khác thông qua cấu trúc của các mạng sinh học. Phương 
pháp mới sử dụng mô hình Boolean này đánh giá sự phù hợp của những gene ứng viên đối với một bệnh nào đó 
quan tâm bằng cách đo mức độ ảnh hưởng đột biến từ gene gây bệnh đã biết tới các gene ứng viên. Dựa trên giá trị 
này để sắp xếp các gene ứng viên sao cho các gene có khả năng liên quan tới bệnh được nhận thứ hạng cao hơn. 
Sau khi phân hạng, một nhóm nhỏ các gene với thứ hạng cao sẽ được lựa chọn để kiểm nghiệm bằng thực nghiệm 
để xác định có liên quan đến bệnh. Các kết quả giả lập trên một bộ dữ lieu gene - bệnh đã cho thấy rằng phương 
pháp đề xuất của chúng tôi tốt hơn phương pháp dựa trên giải thuật ngẫu nhiên - Random Walk Restart. Sử dụng 
phương pháp đề xuất, kết quả thử nghiệm đã xác định được 27 gene có liên quan đến bệnh ung thư vú. 

Từ khóa: Gene bệnh, mạng tín hiệu sinh học, Boolean động, phương pháp dựa trên mạng, thuật toán ngẫu nhiên.  

Study Method Base on Biological Networks for Disease Candidate Gene Prediction 

ABSTRACT 

Predicting genes which may associate with disease is one of the important goals of biomedical research. There 
have been many computational methods developed to rank genes involved in a particular disease. However, due to 
the complex relationship between genes and the diseases, many genes that cause genetic diseases have not yet 
been discovered. The problem of ranking genes to identify the disease-associated gene has drawn attention of many 
researchers. To find a good method to predict target genes that cause diseases with high performance, we have 
conducted a survey of prediction methods based on biological network. We then proposed a new method using a 
Boolean network model. In biological network, defects by mutations on genes/proteins may cause a disease to 
occurin a person. Also, these mutations may affect other genes/proteins through structures of the biological networks. 
In this study, we proposed to use Boolean network model to assess the relevance of candidate genes to a disease of 
interest by measuring the degree of mutational effect from known disease-associated genes to candidate genes. 
Particularly, we mutated known disease-associated genes and measured the effect of this mutation on candidate 
genes based on Boolean dynamics of biological networks. Based on this measured value, candidate genes can be 
prioritized and finally top-ranked candidate genes can be selected as novel promising disease genes. Simulation 
results on a set of diseases showed that the proposed method is superior to a state-of-the-art one, which is based on 
a random walk with a restart algorithm. Using the proposed method, we have identified 27 genes associated with 
breast cancer with evidences from literature. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xác định gene gây bệnh là bài toán quan 
trọng trong y sinh học và sinh học phân tử. Để dự 
đoán gene bệnh đã có một số phương pháp được 
đề xuất (Kann, 2010). Trước đây, việc xác định 
gene gây bệnh được thực hiện chủ yếu bằng các 
thực nghiệm sinh học. Phương pháp này được 
thực hiện cho hàng trăm gene ứng viên nằm trên 
một vùng nhiễm sắc thể khả nghi nên đòi hỏi 
nhiều thời gian và chi phí rất cao. Phân hạng 
gene là sử dụng các phương pháp tính toán để 
sắp xếp các gene ứng viên sao cho các gene có 
khả năng liên quan tới bệnh được nhận thứ hạng 
cao hơn. Sau khi phân hạng, một nhóm nhỏ các 
gene với thứ hạng cao sau đó sẽ được lựa chọn để 
kiểm nghiệm bằng thực nghiệm. 

 Các phương pháp phân hạng gene ứng viên 
đã được đề xuất có thể chia làm 3 hướng chính: 
i) Dựa trên đánh dấu nhãn chức năng; ii) dựa 
trên mạng và iii) dựa trên học máy. Trong đó, 
các phương pháp dựa trên đánh dấu nhãn chức 
năng phân hạng các gene ứng viên bằng cách đo 
mức độ tương tự của mỗi gene ứng viên tới một 
tập hợp các gene gây bệnh đã biết dựa trên các 
hồ sơ được xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu 
(Aerts, 2006). Do đó, những phương pháp này 
chủ yếu tập trung vào việc tích hợp nhiều bộ dữ 
liệu sinh học khác nhau để có được sự tương tự 
chính xác hơn để bao phủ toàn bộ hệ gene người. 
Bên cạnh các phương pháp dựa trên đánh dấu 
nhãn chức năng, các phương pháp dựa trên học 
máy với phân lớp nhị phân để xác định các gene 
bệnh tương ứng cũng đã được nghiên cứu. Ở thời 
kỳ đầu, những nghiên cứu dựa trên học máy 
thường tiếp cận dự đoán gene bệnh như bài toán 
phân lớp nhị phân. Một số kỹ thuật phân lớp 
nhị phân đã được đề xuất cho vấn đề này như: 
cây quyết định (Adie, 2005), k-láng giềng gần 
nhất (Li, 2006), phân loại Naïve Baysian (Calvo, 
2006), mạng nơron nhân tạo (Sun, 2009) và máy 
vector hỗ trợ (Keerthikumar, 2009). Trong 
những nghiên cứu này, các mẫu học bao gồm 
mẫu huấn luyện tích cực và tiêu cực. Trong đó, 
mẫu huấn luyện tích cực được xây dựng từ các 

gene gây bệnh đã biết, mẫu huấn luyện tiêu cực 
là gene chưa xác định là liên quan với bệnh. Đây 
là hạn chế của các giải pháp phân lớp nhị phân 
cho bài toán dự đoán gene bệnh vì tập huấn 
luyện tiêu cực không thực sự là những gene 
không liên quan tới bệnh. Tuy nhiên, việc xây 
dựng tập dữ liệu này là gần như không thể 
trong các nghiên cứu y sinh bởi vì trong y sinh 
những trường hợp không quan sát được liên kết 
không có nghĩa là liên kết đó không tồn tại. Do 
vậy, để giảm sự không chắc chắn này của các 
phương pháp trước đó, phương pháp bán giám 
sát đã được đề xuất cho vấn đề, trong đó bộ 
phân loại được học từ cả hai: dữ liệu có nhãn (ví 
dụ, gene bệnh đã biết) và không có nhãn (ví dụ, 
các gene chưa biết). Tuy nhiên, các mẫu tiêu cực 
vẫn phải được xác định trong các nghiên cứu 
này. Để khắc phục những hạn chế của cả hai 
phương pháp nêu trên, các phương pháp dựa 
trên mạng để xác định gene bệnh đã được đề 
xuất (Wang, 2011). Những phương pháp này 
chủ yếu dựa trên các mạng sinh học như mạng 
tương tác protein được sử dụng khá phổ biến do 
dữ liệu tương tác protein/gene ngày càng đầy đủ 
và đa dạng. Ngoài ra, phương pháp này vượt 
trội so với hai tiếp cận trước là bởi vì nó dựa 
trên nguyên lý “module bệnh” (chẳng hạn các 
gene/protein gắn kết với cùng một bệnh hoặc các 
bệnh tương tự thường có xu hướng nằm gần 
nhau trong mạng tương tác gene/protein). Hơn 
nữa, phương pháp dựa trên mạng này nhắm tới 
bản chất của vấn đề dự đoán gene bệnh, phân 
hạng thay vì phân loại các gene ứng viên (ví dụ, 
gán nhãn cho một gene ứng viên là gene bệnh 
hoặc không) như các phương pháp dựa trên học 
máy thực hiện. 
Theo lý thuyết, các khiếm khuyết trong đột biến 
trên gene/protein có thể là nguyên nhân gây ra 
một bệnh ở một người. Những đột biến này có thể 
ảnh hưởng đến gene/protein khác thông qua các 
cấu trúc của các mạng sinh học. Các đột biến 
trên gene/protein ảnh hưởng đến mạng sinh học 
được điều khiển bởi thuộc tính cấu trúc của mạng 
sinh học. Dưới đây là hình ảnh quá trình điều 
tiết gene trong mạng điều hòa.  
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Hình 1. Mô hình mạng điều hòa điều tiết hoạt động gene 

Ghi chú: Các thành phần trong mạng có thể ảnh hưởng (tác động tích cực hoặc tiêu cực) tới nhau trong quá trình phiên mã và 
phiên dịch thành các chất tương ứng. 

 

Hình 2: Một ví dụ về mạng lưới các tương tác giữa các gene phân đoạn của ruồi giấm  

Nguồn: Albert, Boolean Modeling of Genetic Regulatory Networks, 2004. 

Trên hình 2 thể hiện hình ảnh của các nút 
với các chất tương ứng: mRNAs (elip), proteins 
(chữ nhật), protein complexes (bát giác). Đường 
tín hiệu của mạng thể hiện phản ứng sinh hóa 
(phiên dịch) hoặc tương tác điều tiết (phiên mã). 
Đường mũi tên và đường có nét ngang đầu dòng 
đại diện tương tác tích cực và tiêu cực tương ứng 

Dựa vào sự ảnh hưởng của các quá trình 
chuyển hóa trong mạng, đột biến trên một nút 
có thể làm ảnh hưởng đến các giá trị của các nút 
khác. Chính vì thế trong nghiên cứu này nhóm 
nghiên cứu đi khảo sát một số phương pháp dự 
trên mạng sinh học để phân hạng và tìm ra 
gene bệnh. Sau đó chúng tôi đi nghiên cứu và sử 
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dụng mô hình Boolean Network trong mạng 
điều hòa gene để đo những tác động từ gene 
bệnh đã biết (được gọi là gene đích) tới gene ứng 
viên là gene có nguy cơ liên quan đến bệnh. Dựa 
trên giá trị này, các gene ứng viên có thể được 
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và gene được xếp 
hạng đầu tiên có thể được lựa chọn như gene 
bệnh mới để thử nghiệm. Kết quả so sánh hiệu 
suất của phương pháp này với thuật toán RWR 
(Random Walk with Restart) trên một tập gồm 
25 bệnh cho thấy phương pháp có sử dụng mô 
hình mạng Boolean Network thực hiện tốt hơn 
phương pháp RWR. Áp dụng phương pháp đề 
xuất để xác định gene liên quan đến bệnh ung 
thư và kết quả lựa chọn 27 trong số 50 gene ứng 
viên được xếp hạng cao và được chứng minh là 
liên quan đến bệnh ung thư vú. Kết quả nghiên 
cứu trên đạt được dựa trên các bộ dữ liệu về 
mạng sinh học và các liên kết gene bệnh đã biết 
được thu thập và nghiên cứu theo phương pháp 
được trình bày phần tiếp theo của bài báo.  

2. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ GIẢI 
PHÁP PHÂN HẠNG GENE ĐỀ XUẤT 

Trong phần này chúng tôi khảo sát một số 
phương pháp dựa trên mạng đã được các nhà 
nghiên cứu công bố trong và ngoài nước. Sau đó 
chúng tôi đi nghiên cứu cụ thể về mô hình 
Boolean network thuộc mạng điều hòa gene 
được đề xuất vào năm 1969 bởi Kauffmann và 
thử nghiệm trên bộ dữ liệu thu thập được. Sau 
đó so sánh hiệu suất với mô hình RWR đã được 
các nhóm nghiên cứu kiểm nghiệm (Le, 2012). 

2.1. Các nghiên cứu liên quan đến bài toán 
dự đoán gene bệnh dựa trên phương pháp 
mạng sinh học 

a. Phương pháp tính toán dựa vào tích hợp 
mạng tương tác protein, mạng tương tác 
microRNA-gene và các gene gây bệnh ung thư 
đã biết của tác giả Trần Thị Bích Phương và 
cộng sự đã nghiên cứu năm 2013 (Trần Thị Bích 
Phương, 2013) 

Phương pháp này nhằm tích hợp thông tin 
từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thành một 

mạng tổng thể, sau đó đưa ra một cách phân 
tích mạng tương tác này để biểu diễn các gene 
thông qua các gene khác có tương tác trực tiếp 
và gián tiếp với nó. Ý tưởng chính là tìm cách 
biểu diễn được sự tương tác của một gene với các 
gene khác để từ đó đoán nhận khả năng gây 
bệnh của nó. Điểm mới trong phương pháp này 
là tích hợp thông tin mạng tương tác 
microRNA-gene vào mạng tương tác protein và 
đưa ra một cách phân tích mạng tương tác dựa 
trên thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng để 
biểu diễn các nút trên mạng. Phương pháp được 
thử nghiệm trên dữ liệu thực tế được download 
từ các trung tâm dữ liệu sinh học trên thế giới 
và sử dụng các phương pháp phân lớp phổ biến 
(SVM, C4.5, K-NN) để đánh giá hiệu quả. Kết 
quả kiểm nghiệm trên dữ liệu thực cho thấy độ 
chính xác của các phương pháp dự đoán được 
nâng lên. Điều này chứng tỏ thông tin về 
microRNA là hữu ích trong việc tiên lượng các 
gene gây bệnh. Cụ thể của kết quả được công bố 
trên bài báo trên tạp chí khoa học của trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội (Trần Thị Bích 
Phương, 2013). 

b. Cách tiếp cận khác sử dụng xác suất tiền 
nghiệm là PRINCE  

PRINCE (PRIoritizatioN and Complex 
Elucidation) được phát triển bởi Vanunu et al. 
(2010). PRINCE sử dụng thuật toán lan truyền 
để dự đoán gene bệnh dựa vào thông tin tích 
hợp giữa kiểu hình bệnh và mạng tương tác 
protein. Phương pháp này tính toán mối liên 
quan giữa một bệnh và gene bệnh đã biết với 
một bệnh khác sử dụng hàm logistic dựa trên 
sự tương tự kiểu hình giữa hai bệnh. Gene liên 
quan tới bệnh sau đó được sử dụng như xác 
suất tiền nghiệm để xây dựng chức năng phân 
hạng gene. 

c. Phương pháp phân hạng RL_Rank và 
RL_Rank with priors 

Phương pháp phân hạng mới RL_Rank được 
đề xuất bởi Derhami et al. (2013) dựa trên sự liên 
kết của các nút trong đồ thị và khái niệm về học 
tăng cường để phân hạng các trang Web. Xuất 
phát từ sự thành công của các thuật toán trên 
trong việc sử dụng “thứ hạng đầu” hay xác suất 
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tiền nghiệm, để biến độ quan trọng tuyệt đối của 
các nút trong mạng thành độ quan trọng tương 
đối/độ tương tự của các nút đối với một tập các 
nút gốc. Sau đó Đặng Vũ Tùng và cs. (2015)sự đã 
cải tiến thuật toán RL_Rank thành thuật toán 
RL_Rank with priors bằng cách bổ sung thêm các 
xác suất tiền nghiệm nhằm mục đích nâng cao 
hiệu quảcủa thuật toán. Thuật toán này được cài 
đặt và thử nghiệm cho bài toán phân hạng và tìm 
kiếm gene gây bệnh dựa trên bộ dữ liệu mạng 
tương tác protein. Kết quả thực nghiệm cho thấy 
độ chính xác của phương pháp đề xuất tốt hơn so 
với phương pháp PageRank with priors trên cùng 
bộ dữ liệu thử nghiệm. 

d. Thuật toán RWR (Random Walk Restart) 
Thuật toán RWR khai thác cấu trúc tổng 

thể của mạng dựa trên hành vi của một chuyển 
động ngẫu nhiên trên một mạng hay đồ thị 
(Lovasz, 1996). Theo hành vi này, một thực thể 
xuất phát từ một nút khởi đầu sau đó di chuyển 
trên đồ thị bằng cách chuyển đến các nút lân 
cận một cách ngẫu nhiên với xác suất tỷ lệ với 
trọng số của các cạnh kết nối. Tập hợp các nút 
trong quá trình di chuyển là một chuỗi Markov 
và được gọi là một bước ngẫu nhiên trên đồ thị 
(random walk on graph) (Duc-Hau Le, 2012). 
Tại thời điểm bất kỳ trong quá trình di chuyển, 
thực thể cũng có thể quay lại nút khởi đầu với 
một xác suất nhất định được gọi là xác suất 
quay lại (back-probability)   (0, 1). Các nút 
được thăm nhiều hơn được coi là có độ quan 
trọng lớn hơn. Đại lượng này đánh giá tầm quan 
trọng tương đối/độ tương tự của các nút còn lại 
so với tập các nút gốc. Ưu điểm chính của 
phương pháp bước ngẫu nhiên là tốc độ thực 

hiện nhanh do đó có thể áp dụng cho các mạng 
có kích thước lớn. Khi áp dụng thuật toán này 
cho bài toán phân hạng gene gây bệnh, các gene 
gây bệnh đã biết đóng vai trò như các nút khởi 
đầu, các gene còn lại trên mạng được xem là các 
ứng viên. Kết quả thử nghiệm trên một tập gồm 
25 kiểu hình bệnh cho thấy phương pháp này 
đạt được hiệu năng dự đoán tốt. RWR có thể 
được mô tả bằng công thức như sau:  

푃푡 + 1 = (1 - ) 푊'푃푡 + 푃0  

Trong đó, Pt là một vector xác suất N1 của 
|V| nút tại bước thời gian t, trong đó, phần tử 
thứ i đại diện cho xác suất người đi đang ở nút vi 
∈ V và P0 là vector xác suất khởi tạo N1 mà giá 
trị của một phần tử tương ứng là 0 hoặc 1/|S| 
tương ứng với nút đó không là nút nguồn hoặc 
là nút nguồn. S là tập nút nguồn. Ma trận W’ là 
ma trận xác suất chuyển vị, vì thế (W')ij biểu thị 
xác suất người đi di chuyển từ vi tới vj trong V\{ 
vi } nút có thể. Về hình thức, đối với một mạng 
không trọng số, nó là được xác định như sau:  

 
với (Vout) tập nút đi ra vi.  

2.2. Phân hạng gene ứng viên dựa trên mô 
hình mạng boolean động 

2.2.1. Các bộ dữ liệu về mạng sinh học và 
các liên kết gene bệnh đã biết  

Để đánh giá tác động đột biến trên các gene 
liên quan tới bệnh đã biết tới các gene ứng viên, 
bài báo sử dụng mạng tín hiệu của người với 
quy mô lớn thu được từ một nghiên cứu đã được

 
Cột 1 (Mã gene) Cột 2 (Tương tác) Cột 3 (Mã gene) Mô tả tương tác 

10971 -1 572 inhibition  

10971 1 572 activation 

10971 0 572 neutral 

10971 -1 581 inhibition 

… … … … 

7472 1 23509 activation 

8882 1 29843 activation 

8409 1 11143 activation 
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công bố (Cui, 2009). Mạng tín hiệu này gồm 
1.539 nút và 4.754 tương tác. Ngoài ra, một tập 
bệnh và các gene liên quan đến bệnh đã biết 
được thu thập từ nghiên cứu về OMIM 
(Amberger, 2009). Do sử dụng phương pháp 
kiểm tra chéo bỏ ra một (LOOCV: leave-one-out 
cross validation) để đánh giá hiệu năng của các 
phương pháp phân hạng, nên mỗi bệnh phải có 
ít nhất hai gene liên quan. Do đó từ cơ cở dữ liệu 
mạng tương tác protein và quan hệ bệnh-gene, 
chúng tôi lọc ra được 25 bệnh gây ra bởi từ hai 
gene trở lên và các gene này có trong mạng 
tương tác protein. Dữ liệu về mạng tín hiệu được 
thể hiện dưới bảng 1 như sau:  

Chúng tôi sử dụng phần mềm Cytoscape 
phiên bản 2.7 để mô phỏng mạng tín hiệu trên. 

2.2.2. Phân hạng gene ứng viên dựa trên 
mô hình mạng boolean động 

Để định nghĩa độ đo đánh giá những tác 
động đột biến trên các gene liên quan đến bệnh 
đã biết tới các gene ứng viên, trong nghiên cứu 

này chúng tôi sử dụng mô hình mạng Boolean 
Network, đây là mô hình đã được sử dụng rộng 
rãi để biểu diễn các mạng sinh học và đã diễn 
đạt thành công một vài thuộc tính sinh học 
(Kauffman, 2003; Kwon, 2011). Đặc biệt, nó 
cũng được sử dụng thường xuyên trong giả lập 
hành vi động của nhiều mạng tín hiệu khác 
nhau (Kwone et al., 2011; Trinh, 2014). Dưới 
đây là mô hình mạng điều hòa gene thể hiện 
quá trình chuyển hóa và các tác động giữa các 
thành phần trong mạng. 

Nhìn vào sơ đồ mạng điều hòa gene trên ta 
có thể xây dựng được một đồ thị có hướng với các 
đường tín hiệu như ở hình 4. Trong đó protein A 
tác động tích cực đến quá trình gene a phiên mã 
tạo thành mRNA a. Protein B tác động tích cực 
đến quá trình gene c phiên mã tạo thành mRNA 
c. Protein C tác động tiêu cực (ức chế) quá trình 
gene b phiên mã tạo thành mRNA b và gene d 
phiên mã tạo thành mRNA d. Protein D tác 
động tiêu cực (ức chế) đến quá trình mRNA b 
tạo thành protein B. 

Bảng 1. Dữ liệu mạng tín hiệu gồm 1539 nút và 4754 tương tác 

Cột 1 (Mã gien) Cột 2 (Tương tác) Cột 3 (Mã gien) Mô tả tương tác 

10971 -1 572 inhibition  

10971 1 572 activation 

10971 0 572 neutral 

10971 -1 581 inhibition 

… … … … 

7472 1 23509 activation 

8882 1 29843 activation 

8409 1 11143 activation 

 

Hình 3. Mô phỏng liên kết trong mạng tín hiệu gồm 1.539 nút và 4.754 tương tác 
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Hình 4. Một ví dụ về mô hình mạng điều hòa 
bằng mạng Boolean network 

Mạng Boolean được biểu diễn bởi một đồ thị 
có hướng G(V, E), mỗi vi∈V có giá trị là 1 ("bật") 
hoặc 0 ("tắt"), biểu diễn cho các trạng thái có th
của các phần tử tương ứng. Giá trị của mỗi biến 
vi tại thời điểm t+1 được xác định bởi giá trị của 
ki các biến khác , ,…., 

tại thời gian t bằng hàm Boolean 
{0,1}. Do đó, có thể v

chúng tôi chọn ngẫu nhiên hoặc logic hội hoặc 
logic tuyển cho tất cả các liên hệ tín hiệu trong 
với phân bố đều. Ví dụ, nếu biến Boolean 
quan hệ tích cực từ v1, có quan hệ
và có quan hệ tích cực với v3 thì luật cập nhật 
theo logic hội và logic tuyển

trường hợp logic hội, giá trị của v tại thời điểm 
(t+1) là 1 chỉ khi các giá trị của 
thời điểm t tương ứng là 1, 0, 1, trong khi 
trường hợp logic tuyển, giá trị của v tại thời 
điểm t+1 là 1 nếu có ít nhất một trong các trạng 
thái của mệnh đề , 
Mặc dù có nhiều hàm logic khác có thể
ngoài logic hội và logic tuyển, trong nhiều 
nghiên cứu trước, các mạng sinh học đã được 
miêu tả thành công bằng mô hình Boolean sử 
dụng chỉ hai hàm logic hội và logic tuyển
(Albert, 2004; Faure, 2006). Ngoài ra, tín hiệu 
của mỗi liên kết được xác định là tích cực hay 
tiêu cực một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. 
nhiên trong mạng tín hiệu thu thập để thử 
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Mạng Boolean được biểu diễn bởi một đồ thị 
có giá trị là 1 ("bật") 

hoặc 0 ("tắt"), biểu diễn cho các trạng thái có thể 
của các phần tử tương ứng. Giá trị của mỗi biến 

được xác định bởi giá trị của 
 liên kết đến vi 

tại thời gian t bằng hàm Boolean fi:  → 
{0,1}. Do đó, có thể viết lại: 

 ở đây 

chúng tôi chọn ngẫu nhiên hoặc logic hội hoặc 
logic tuyển cho tất cả các liên hệ tín hiệu trong fi 
với phân bố đều. Ví dụ, nếu biến Boolean v có 

, có quan hệ tiêu cực từ v2, 
hì luật cập nhật 

theo logic hội và logic tuyển tương ứng là 
 và 
. Trong 

trường hợp logic hội, giá trị của v tại thời điểm 
các giá trị của , ,  tại 

1, 0, 1, trong khi 
trường hợp logic tuyển, giá trị của v tại thời 

có ít nhất một trong các trạng 
, và  là 1. 

Mặc dù có nhiều hàm logic khác có thể sử dụng 
tuyển, trong nhiều 

nghiên cứu trước, các mạng sinh học đã được 
miêu tả thành công bằng mô hình Boolean sử 
dụng chỉ hai hàm logic hội và logic tuyển 

Ngoài ra, tín hiệu 
của mỗi liên kết được xác định là tích cực hay 

cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy 
nhiên trong mạng tín hiệu thu thập để thử 

nghiệm cho mô hình này thì 
thực giữa các gene (activation, inhibition và 
neutral).  

Cho một mạng Boolean với N biến Boolean, 
v1, v2,..., vn, chúng ta định nghĩa trạn
mạng là một vector gồm giá trị của các biến 
Boolean: tất cả có 2N trạng thái có thể. Trạng 
thái này chuyển sang trạng thái khác thông qua 
một tập N hàm Boolean cập nhật
Chúng ta có thể xây dựng sơ đồ chuyển trạng 
thái biểu diễn sự dịch chuyển của mỗi trạng 
thái. Một lộ trình trạng thái bắt đầu từ trạng 
thái khởi tạo và cuối cùng hội tụ đến
cố định hoặc một attractor vòng hữu hạn. Ngoài 
ra, chúng ta xác định một chuỗi chuyển giá trị 
của node v như sau: Khi mạng Boolean 
khởi tạo với v1(0), v2(0),..., và 
khởi đầu 0, vi(t0, t1) biểu diễn cho chuỗi các giá 
trị tạm thời của nút vi trong khoảng thời gian từ 
t0 đến t1. 

Trong mô hình trên hình 5 mô phỏng m
Boolean với 8 nút và 14 liên kết, đường mũi tên 
và đường có nét ngang đầu dòng
tác tích cực và tiêu cực tương ứng. 'AND' và 'OR' 
biểu thị các hàm cập nhật 
ứng. Quỹ đạo bắt đầu từ trạng thái ban đầu 
(11010010) tới trạng thái khác (11011010) khi 
chịu sự thay đổi của trạng thái ban đầu. Trạng 
thái của mạng (chuỗi tám
nhật) đại diện cho các giá trị của 
chuỗi và hình chữ nhật màu xám 
nét đứt. Các trạng thái và quỹ đạo được tính
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biểu diễn  
với các luật cập nhật tương ứng 

nghiệm cho mô hình này thì kiểu tương tác là 
(activation, inhibition và 

Cho một mạng Boolean với N biến Boolean, 
chúng ta định nghĩa trạng thái 

gồm giá trị của các biến 
trạng thái có thể. Trạng 

thái này chuyển sang trạng thái khác thông qua 
hàm Boolean cập nhật: f1, f2,..., fn. 

Chúng ta có thể xây dựng sơ đồ chuyển trạng 
ịch chuyển của mỗi trạng 

thái. Một lộ trình trạng thái bắt đầu từ trạng 
tạo và cuối cùng hội tụ đến một điểm 

cố định hoặc một attractor vòng hữu hạn. Ngoài 
ra, chúng ta xác định một chuỗi chuyển giá trị 

Khi mạng Boolean G(V, E) 
.., và vn(0) tại thời điểm 

biểu diễn cho chuỗi các giá 
trong khoảng thời gian từ 

Trong mô hình trên hình 5 mô phỏng mạng 
Boolean với 8 nút và 14 liên kết, đường mũi tên 

đường có nét ngang đầu dòng đại diện tương 
tác tích cực và tiêu cực tương ứng. 'AND' và 'OR' 
biểu thị các hàm cập nhật hội và tuyển tương 

bắt đầu từ trạng thái ban đầu 
(11010010) tới trạng thái khác (11011010) khi v4 

ạng thái ban đầu. Trạng 
thái của mạng (chuỗi tám-bit trong hình chữ 
nhật) đại diện cho các giá trị của v0 qua v7 trong 

hình chữ nhật màu xám với các đường 
. Các trạng thái và quỹ đạo được tính  
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Hình 5. Ví dụ minh họa về tính

toán từ mạng. Sau đó, tính toán độ đo ảnh 
hưởng từ v4 để v7. Luật cập nhật và các hàm 
chuyển trạng thái tương ứng các trường hợp 
khởi tạo ngẫu nhiên: Ảnh hưởng
trong mạng boolean ngẫu nhiên 

Trong các mạng Boolean, chúng tôi đề xuất 
một độ đo mới, gọi là effectiveness, để định 
lượng sự ảnh hưởng từ một node tới một node 
khác trong cư xử động của mạng.
độ đo này, trước tiên chúng ta
loại dao động, dao động trạng thái khởi tạo và 
dao động theo luật cập nhật. Cho một mạng 
Boolean khởi tạo với v0(0), v1(0),
động khởi tạo tại nút viV là việc chuyển từ 
vi(0) sang (0). Mặt khác, dao động theo luật 
cập nhật tại vi V là việc thay đổi luật cập nhật 
ở vi từ logic hội sang logic tuyển hoặc ngược lại, 
tùy thuộc vào kiểu hàm đang được sử dụng. Giả 
định dao động ở vi, chúng ta định nghĩa độ đo 
effectiveness từ vi tới vj là e(vi, vj

1. Gọi ôi là thời gian hội tụ hợp lệ 
= max {Ti, T'i} trong đó Ti hoặc 
thời gian để mạng hội tụ tới một attractor khi 
bị dao động và không dao động tương ứng.

2. Chúng ta nhận được hai chuỗi dịch 
chuyển khác nhau của vj, vj(0, ôi)
tương ứng với khi vj chịu dao động

3. Sau đó, chúng ta tính e(v
v'j(0, ))/ôi trong đó d(∙) là khoảng cách 
Hamming (tức là số bit có giá trị khác nhau) 
giữa hai chuỗi. Do đó, e(vi, vj) 
của hành trình đối với vj khi bị ả
dao động ở vi. Điều này cũng
hưởng đột biến của vi tới vj. 

rên mạng sinh học để dự đoán các gene gây bệnh 

. Ví dụ minh họa về tính độ đo ảnh hưởng các nút trong mạng Boolean

tính toán độ đo ảnh 
Luật cập nhật và các hàm 

chuyển trạng thái tương ứng các trường hợp 
Ảnh hưởng từ nút tới nút 

 
ean, chúng tôi đề xuất 

một độ đo mới, gọi là effectiveness, để định 
lượng sự ảnh hưởng từ một node tới một node 
khác trong cư xử động của mạng. Để định nghĩa 
độ đo này, trước tiên chúng ta định nghĩa hai 
loại dao động, dao động trạng thái khởi tạo và 

ộng theo luật cập nhật. Cho một mạng 
(0),..., và vn(0), dao 

V là việc chuyển từ 
Mặt khác, dao động theo luật 

là việc thay đổi luật cập nhật 
hội sang logic tuyển hoặc ngược lại, 

tùy thuộc vào kiểu hàm đang được sử dụng. Giả 
chúng ta định nghĩa độ đo 

, vj), như sau:  
là thời gian hội tụ hợp lệ của vi,  

hoặc T'i là các bước 
thời gian để mạng hội tụ tới một attractor khi vi 
bị dao động và không dao động tương ứng. 

2. Chúng ta nhận được hai chuỗi dịch 
(0, ôi) và v'j (0, ) 

chịu dao động và không.  
e(vi, vj) = d(vj(0, ), 

là khoảng cách 
Hamming (tức là số bit có giá trị khác nhau) 

 thể hiện độ lớn 
khi bị ảnh hưởng bởi 

. Điều này cũng đo lường ảnh 

Vì vậy, effectiveness 
mỗi nút khi bị ảnh hưởng bởi dao động ở nút 
khác trong khía cạnh động.
Boolean, một nút được gọi là một nút chức năng
quan trọng nếu một dao động
không có dao động tại nút đó đều 
tụ tới một attractor khác với attractor ban đầu
Trong lĩnh vực này, các gene
coi là nút quan trọng trong mạng tín hiệu
effectivness trong các mạng Boolean có thể được 
sử dụng để biểu đạt sự ảnh hưởng
ứng viên khi các gene gắn kết 
bị đột biết trong các mạng
ví dụ về việc tính toán sự ảnh hưởng của 
v7. Để tính e(v4, v7), chúng ta nhận được 
chuỗi dịch chuyển của v7 là
tương ứng với khi v4 bị dao động và không bị dạo 
động. 

Ảnh hưởng từ một tập nút 
mạng boolean ngẫu nhiên 

Theo cách tương tự, cho một trạng thái khởi 
tạo, ảnh hưởng từ tập nút S tới 
được tính toán bằng cách áp dụng các dao động 
lên tất cả các nút trong tập một cách đồng thời, 
sau đó tính toán ảnh hưởng từ các nút đến một 
nút vj là e(S, vj). Đối với tập các trạng thái ban 
đầu Is, ảnh hưởng từ tập các nút đến một nút 
được xác định như sau:  

 
Đối với việc xác định các 

bệnh, S là một tập gene 
nào đó, vi là 1 gene trong tập các 

 đo ảnh hưởng từ 

 

trong mạng Boolean 

 là độ đo ảnh hưởng ở 
mỗi nút khi bị ảnh hưởng bởi dao động ở nút 
khác trong khía cạnh động. Trong mạng 
Boolean, một nút được gọi là một nút chức năng 
quan trọng nếu một dao động tại nút đó hoặc 
không có dao động tại nút đó đều làm mạng hội 

tới một attractor khác với attractor ban đầu. 
gene bệnh có thể được 

coi là nút quan trọng trong mạng tín hiệu và 
ng Boolean có thể được 

sự ảnh hưởng trên các gene 
gắn kết với bệnh đã biết 

bị đột biết trong các mạng hiệu. Hình 1 cho thấy 
ví dụ về việc tính toán sự ảnh hưởng của v4 tới 

chúng ta nhận được hai 
là v7 (0, ô4) và v7'(0, ô4) 

bị dao động và không bị dạo 

từ một tập nút tới một nút trong 
mạng boolean ngẫu nhiên  

Theo cách tương tự, cho một trạng thái khởi 
tạo, ảnh hưởng từ tập nút S tới một nút có thể 
được tính toán bằng cách áp dụng các dao động 
lên tất cả các nút trong tập một cách đồng thời, 

ảnh hưởng từ các nút đến một 
Đối với tập các trạng thái ban 

, ảnh hưởng từ tập các nút đến một nút 

Đối với việc xác định các gene liên quan 
 đã biết của một bệnh 

trong tập các gene ứng viên, 
từ tập các gene bệnh đã 
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biết tới gene ứng viên. Do đó, các gene ứng viên 
có thể được xếp hạng dựa trên mức độ liên quan 
tới bệnh thông qua độ đo này.  

2.2.3. Phương pháp đánh giá hiệu suất 
Hiệu suất xếp hạng được đánh giá thông 

qua quá trình kiểm tra chéo bỏ ra một gọi tắt là 
LOOCV (leave-one-out cross-validation). Đối 
với mỗi kiểu hình bệnh (d), mỗi vòng LOOCV 
lấy ra một gene s liên quan tới bệnh d đã biết. 
Phần còn lại của tập gene liên quan tới bệnh d 
được đặc tả như tập các nút nguồn (tức là, 
S\{s}). Các gene ứng viên trong mạng tín hiệu 
ký hiệu W. Các gene bị lấy ra và các gene còn lại 
trong mạng tín hiệu vốn không biết là có liên 
quan với bệnh d hay không thì được xếp hạng 
theo hai phương pháp nêu trên. Sau đó, chúng 
tôi vẽ đồ thị đường cong ROC và tính toán diện 
tích dưới đường cong AUC (Hanley, 1982) để so 
sánh hiệu suất của hai phương pháp này. Đường 
cong này đại diện cho các mối quan hệ giữa độ 
nhạy (sensitivity) và độ đặc hiệu (specificity). 
Mỗi cặp giá trị sensitivity và (1-specificity) 
tương ứng với một điểm trên đường cong ROC, 
trong đó độ nhạy là tỷ lệ phần trăm của các 
gene liên quan đến bệnh đã biết được xếp hạng 
trên một ngưỡng cụ thể và độ đặc hiệu là tỷ lệ 

phần trăm của các gene vốn chưa biết là có liên 
với bệnh hay không được xếp hạng ở dưới 
ngưỡng này. Giá trị sensitivity và 1-specificity 
được tính toán theo các công thức:  

  

 
Trong đó: TP (true positive) là số trường 

hợp thử nghiệm mà thứ hạng của s ≤ ô, FN 
(false negative) là số trường hợp thử nghiệm mà 
thứ hạng của s > ô, FP (false positive) là 
sốtrường hợp thử nghiệm mà thứ hạng của w ≤ 
ô (với mỗi w ∈ W) và TN (true negative) là số 
trường hợp thử nghiệm mà thứ hạng của w > ô 
(với mỗi w∈ W). Một cặp giá trị sensitivity và 1-
specificity tương ứng với một điểm trên đường 
cong ROC. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đánh giá hiệu suất  
Để đánh giá hiệu suất của phương pháp sử 

dụng mô hình Boolean Network này đối với bài 
toán xếp hạng các gene ứng viên liên quan tới 
bệnh, trong nghiên cứu thử nghiệm ta chọn ngẫu  

 

Hình 6. So sánh hiệu suất giữa Boolean Network và RWR 
Ghi chú: Hiệu suất của hai phương pháp được đánh giá bằng phương pháp LOOCV trên tập 25 loại bệnh từ OMIM. Đối với 
Boolean Network, phương pháp dao động trạng thái ban đầu và tập 100 trạng thái ban đầu được sử dụng. Đối với RWR, xác 
suất đã được thiết lập 0,5.  
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nhiên Is = 100 trạng thái khởi tạo và s
LOOCV để vẽ đường cong ROC và tính toán giá 
trị AUC cho tập của 25 kiểu hình bệnh thu thập 
từ OMIM. Để so sánh hiệu năng của phương 
pháp đề xuất với phương pháp dựa trên RWR, 
nhóm nghiên cứu tiến hành một thủ tục tương 
tự như đã làm cho Boolean Netw
xác suất quay lui là 0,5 vì hiệu năng của phương 
pháp dựa trên RWR ổn định với sự thay đổi của 
tham số xác suất quay lui. Hình 
năng của hai phương pháp, rõ ràng rằng 
Boolean Network (AUC = 0,77) vượt trội so với 
dựa trên phương pháp RWR (AUC
quả này cho thấy vấn đề phân hạng
có thể được tiếp cận hiệu quả
rằng đột biến trên các gene gây bệnh đã biết của 
một bệnh ảnh hưởng đến các gene
ảnh hưởng này có thể được sử dụng như mức đ
gắn kết giữa các gene ứng viên và bệnh. 

 

 Hình 7. Sơ đồ thực hiện

rên mạng sinh học để dự đoán các gene gây bệnh 

100 trạng thái khởi tạo và sử dụng 
LOOCV để vẽ đường cong ROC và tính toán giá 
trị AUC cho tập của 25 kiểu hình bệnh thu thập 
từ OMIM. Để so sánh hiệu năng của phương 
pháp đề xuất với phương pháp dựa trên RWR, 

tiến hành một thủ tục tương 
như đã làm cho Boolean Network và thiết lập 

xác suất quay lui là 0,5 vì hiệu năng của phương 
pháp dựa trên RWR ổn định với sự thay đổi của 

Hình 6 cho thấy hiệu 
năng của hai phương pháp, rõ ràng rằng 

0,77) vượt trội so với 
ương pháp RWR (AUC = 0,73). Kết 

phân hạng gene bệnh 
hiệu quả với giả thuyết 

gây bệnh đã biết của 
gene khác và sự 

ảnh hưởng này có thể được sử dụng như mức độ 
ứng viên và bệnh.  

Trong nghiên cứu này, tất cả các nút trong 
mạng cuối cùng được xếp hạng 
xác suất ở trạng thái ổn định 
cách lặp các vòng lặp cho đến khi ||P
10-6.  

Đối với việc xác định các gene 
đến bệnh, S là một tập các gene liên quan tới 
một loại bệnh cụ thể đã biết, một phần tử của

 đo lường mức độ liên quan 
gene trong mạng. Vì vậy, nó 
là mức độ liên quan giữa một ge
bệnh quan tâm. 

Phương pháp RWR được tiến hành trên gói 
Plugin GPEC.jar chạy trên phân mềm 
Cytoscape 2.7 được nhóm tác giả Lê Đức Hậu và 
cộng sự nghiên cứu và phát triển vào năm 2012 
(Le, 2012). Các bước tiến hành phương pháp này 
được thực hiện theo sơ đồ sau

Sơ đồ thực hiện phương pháp RWR trên gói plugin GPEC.jar

Trong nghiên cứu này, tất cả các nút trong 
mạng cuối cùng được xếp hạng dựa theo vector 

ổn định  thu được bằng 
ng lặp cho đến khi ||Pt + 1-Pt|| < 

ệc xác định các gene liên quan 
là một tập các gene liên quan tới 

đã biết, một phần tử của 
đo lường mức độ liên quan của S tới một 

gene trong mạng. Vì vậy, nó có thể gọi đó chính 
mức độ liên quan giữa một gene ứng viên và 

Phương pháp RWR được tiến hành trên gói 
Plugin GPEC.jar chạy trên phân mềm 
Cytoscape 2.7 được nhóm tác giả Lê Đức Hậu và 
cộng sự nghiên cứu và phát triển vào năm 2012 

. Các bước tiến hành phương pháp này 
ện theo sơ đồ sau:  

 

phương pháp RWR trên gói plugin GPEC.jar 
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3.2. Nghiên cứu thử nghiệm trên bệnh ung 
thư vú  

Kết quả bài báo được thử nghiệm trên 
phương pháp đã đề xuất với bệnh ung thư vú 
(OMIM ID: 114.480), đây là một bệnh phức tạp 
với 22 gene có liên quan đến bệnh đã biết. Tuy 
vậy, chỉ có 10 gene trong số đó là có sẵn trên 
mạng tín hiệu. Sử dụng những gene này như là 
các nút nguồn và xem xét các gene khác trong 
mạng như các gene ứng viên, chúng tôi tính độ 
ảnh hưởng từ những gene đã biết liên quan đến  

bệnh này tới tất cả các gene ứng viên, các gene 
ứng viên sau đó được xếp hạng dựa trên độ đo 
ảnh hưởng đã được tính toán. Kết quả lựa chọn 
được 50 gene ứng viên được xếp hạng cao để tìm 
bằng chứng về sự liên quan với ung thư vú theo 
lý thuyết y sinh học. Sau khi tìm kiếm bằng 
chứng thì kết quả thu được là 27 gene trong số 
các gene đó có ít nhất một bằng chứng có liên 
quan tới bệnh ung thư vú (Bảng 2). Các gene 
ứng viên khác trong top 50 có thể sử dụng nhiều 
cho các nghiên cứu trong tương lai.  

Bảng 2. Tổng 27 gene trong số 50 gene được xếp thứ hạng cao nhất  
có bằng chứng y văn liên quan đến bệnh ung thư vú ở người 

Entrez 
Gene ID Gene Symbol PubMed ID 

1111 CHEK1 20567916, 21401699, 21752283, 23844225 
1647 GADD45A  15735726, 18350249, 19728081, 23158659, 23706118 
1649 DDIT3 21741997, 23065795, 24625971 
1839 HBEGF 17962208, 24013225 
1843 DUSP1 15448190, 15590693, 19724859, 25377473 
2150 F2RL1 16650817, 16925462, 19074826, 19543320, 19795460, 24177339, 24568471, 12813467, 

15580312, 17631500, 17911267, 18612547, 18652687, 18787170, 18831768, 20030877, 
20459645, 20479250, 

2475  MTOR 21046231, 21963359, 22349822, 23991038, 24323026, 24630930, 24637915, 25659153 
2908 NR3C1 15590693, 17512111, 18668364, 19875955, 21868756 
3339 HSPG2 23436656 
375 ARF1 18990689, 21478909, 24407288 

15492785, 16807677, 16821086, 17259657, 17262178, 17592771, 17726138, 19671875, 
20204503, 20428939, 20720556, 21409393, 21671140, 21872972, 24265520 

4846 NOS3 21409393, 21671140, 21872972, 24265520 
51085 MLXIPL 19252981 
5111 PCNA 12088102, 22238610, 22622474, 23542172 
51341 ZBTB7A 20394500, 21392388 
5294 PIK3CG 17515959, 18625725, 18652687, 18725974, 19269083, 19471547, 20030877, 20226014, 

20458733, 23500535 
5313  PKLR  19655166 
5333  PLCD1  11960991, 20657189 
5524 PPP2R4  19890961, 24958351 
5581  PRKCE 18317451, 20198332, 23562764, 24825907 
6097  RORC 22404826, 24911119 
6647  SOD1 16423367 
7015 TERT 19501078, 19596972, 19787269, 20056641, 20225759, 21411498, 21526393, 21627565, 

21911295, 21949822, 22037553, 22134622, 23065203, 23158658, 23629941, 23677713, 
23741361, 24216762 

7161 TP73 15450420, 15849742, 16814250, 17446929, 21127199, 21933556, 22535334, 23443851 
79444 BIRC7 16026775, 17035597, 23524337 
8915 BCL10 16280327 
8976 WASL 17985201, 20880986, 22559840 
9181 ARHGEF2 22002306 
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4. KẾT LUẬN 

Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày 
các nghiên cứu về các phương pháp phân hạng 
gene ứng viên có khả năng liên quan đến bệnh, 
sau đó đề xuất một phương pháp dựa trên mạng 
để dự đoán các gene liên quan đến bệnh. Nghiên 
cứu này được dựa trên mạng sinh học boolean 
động dưới giả thuyết rằng sự đột biến về gene 
gây bệnh đã biết ảnh hưởng đến gene khác 
thông qua mạng và mức độ ảnh hưởng này có 
thể được sử dụng như là mức độ liên kết giữa 
các gene ứng viên với bệnh quan tâm. Các kết 
quả giả lập cho thấy rằng phương pháp của 
chúng tôi vượt trội hơn so với phương pháp dựa 
trên dựa trên mạng hiện tại. Sử dụng phương 
pháp đề xuất, chúng tôi cũng dự đoán 27 gene 
mới liên quan đến bênh ung thư vú. Trong 
nghiên cứu tương lai, bên cạnh Boolean động, 
chúng tôi sẽ tích hợp tính chất cấu trúc của 
mạng sinh học để đo liên kết giữa các gene ứng 
viên và bệnh vì một vài nghiên cứu đã cho thấy 
những tính chất cấu trúc đặc biệt của các gene 
bệnh trong các mạng sinh học.  
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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, 221 khuẩn lạc đã được phân lập từ 3 mẫu dạ cỏ bò thu nhận ở 3 vùng: Lệ Chi - Gia 
Lâm, Khoái Châu - Hưng Yên, Phú Xuyên - Hà Nội. Trong đó, 94 chủng xác định là Bacillus spp. được dùng để kiểm 
tra khả năng sinh enzyme - glucanase. Kết quả cho thấy, đa số các chủng Bacillus spp. phân lập được đều có khả 
năng sinh enzyme - glucanase ngoại bào, trong đó chủng PX.07 có hoạt độ enzyme cao nhất đạt 6,8 U/l. Enzyme - 
glucanase từ dịch nuôi cấy của chủng này được tinh sạch bằng (NH4)2SO4 50% nồng độ bão hòa để xác định đặc 
tính. Nhiệt độ và pH tối ưu của enzyme tương ứng là 60oC và pH 6. Enzyme bền trong khoảng nhiệt độ 30 - 600C và 
pH từ 3 - 6.  

Từ khóa: Bacillus spp., -glucanase, dạ cỏ bò, enzyme. 

Isolation, Selection of β -Glucanase Producing Bacillus spp.  
from Cow Rumens and Primary Characterization of Enzyme 

ABSTRACT 

In this study, 221 colonies have been isolated from 3 samples of cow rumens collected from Le Chi - Gia Lam, 
Khoai Chau - Hung Yen, and Phu Xuyen - Ha Noi. 94 strains primarily identified as Bacillus spp. were used to 
determine β-glucanase activity. Results indicated that most of them produced extracellular β-glucanase and the strain 
PX.07 secreted enzyme with highest enzyme activity at 6.8 U/ml. The enzyme was purified from medium culture 
using 50% saturated (NH4)2SO4 and then used for further characterization. Optimal temperature and pH of the 
purified enzyme were 60oC and pH 6, respectively. The enzyme is stable when incubated at temperature range of 30-
60oC and pH of 3 - 6. 

Keywords: Bacillus spp., β-glucanase, cow rumen. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

-glucanase là đại diện cho một nhóm các 
enzyme thủy phân carbohydrate, cắt các liên 
kết -glycoside trong phân tử -glucan. Trong 
cơ thể, -glucanase là một enzyme quan trọng 
giúp tiêu hóa chất xơ, khắc phục các vấn đề về 
tiêu hóa và dinh dưỡng mà cơ thể không thể tự 
sản sinh được (Quyền Đình Thi và cs., 2014). -
glucanase có thể được tổng hợp từ nhiều nguồn 
khác nhau trong tự nhiên như động vật, thực 
vật và vi sinh vật. Các enzyme có nguồn gốc 

khác nhau sẽ có cấu trúc khác nhau. Điều này 
dẫn tới sự khác nhau về hoạt tính xúc tác và 
điều kiện phản ứng tối ưu (Meena et al., 1999).  

Vi sinh vật là nguồn cung cấp enzyme với 
nhiều ưu điểm nổi bật so với enzyme có nguồn 
gốc khác. Một số chủng vi khuẩn Bacillus spp. 
an toàn trong thực phẩm có khả năng sinh 
enzyme cao và enzyme có khả năng chịu nhiệt 
(Quyền Đình Thi và cs., 2014). Tuy nhiên, việc 
nghiên cứu sử dụng enzyme -glucanase từ vi 
khuẩn Bacillus spp. đến nay vẫn còn hạn chế và 
cần được quan tâm phát triển.  
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Dạ cỏ bò là phần túi lớn nhất của dạ dày bò, 
chiếm 85 - 90% dung tích dạ dày, 75% dung tích 
đường tiêu hóa, có tác dụng tích trữ, nhào trộn 
và lên men phân giải thức ăn (Nguyễn Xuân 
Trạch, 2004). pH và nhiệt độ trong dạ cỏ tương 
ứng khoảng 6,5 và 38 - 420C (Trần Cừ, 1979). 
Hệ vi sinh vật dạ cỏ rất phức tạp và phụ thuộc 
nhiều vào khẩu phần thức ăn. Hệ vi sinh vật dạ 
cỏ gồm có 3 nhóm chính: Vi khuẩn với số lượng 
1010 - 1011 tế bào/ml, động vật nguyên sinh là 105 
- 106 tế bào/ml và nấm 103 - 104 tế bào/ml. Hệ vi 
sinh vật có khả năng tiết ra hệ enzyme để giúp 
bò có thể tiêu hóa nguồn chất xơ trong đó có 
enzyme -glucanase. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Nguyên liệu 
Mẫu dạ cỏ thu nhận từ ba vùng Lệ Chi - 

Gia Lâm - Hà Nội (ký hiệu LC), Khoái Châu - 
Hưng Yên (ký hiệu KC) và Phú Xuyên - Hà Nội 
(ký hiệu PX) được sử dụng để phân lập các 
chủng vi khuẩn Bacillus spp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập và định danh sơ bộ các 
chủng vi khuẩn Bacillus spp.  

Bacillus spp. được phân lập trên môi trường 
NA theo mô tả bởi Nguyễn Lân Dũng và Đinh 
Thúy Hằng (2006) và định danh sơ bộ dựa trên 
đặc điểm hình thái (khuẩn lạc và tế bào), đặc 
tính sinh lý, sinh hóa (nhuộm Gram, hoạt tính 
catalase, phản ứng MR) (Garrity et al., 2004; 
Nguyễn Lân Dũng và Đinh Thúy Hằng, 2006). 

2.2.2. Xác định khả năng sinh enzyme -
glucanase của vi khuẩn Bacillus spp.  

Khả năng sinh enzyme -glucanase của vi 
khuẩn Bacillus spp. được xác định theo phương 
pháp của Quyền Đình Thi và Đỗ Thị Tuyên 
(2014) dựa trên nguyên tắc: CMC có trong đĩa 
thạch bị endo--1,4-glucanase thủy phân sẽ 
không bắt màu với lugol.  

Môi trường thử hoạt tính enzyme được hấp 
khử trùng ở 1210C, 20 phút và đổ vào đĩa peptri 
với độ dày ~ 4 mm. Mỗi đĩa thạch được đục 4 lỗ 
tròn đường kính 7 mm. 100 µl dịch khuẩn lạc từ 

môi trường MT2 đã li tâm được nhỏ vào lỗ thạch 
đục sẵn. Mẫu đối chứng được tiến hành tương 
tự, trong đó 100 µl dịch khuẩn được thay thế 
bằng 100 µl nước cất đã khử trùng. Ủ ở 40C 
trong 30 phút để dịch enzyme khuếch tán vào 
các lỗ thạch, ủ tiếp ở 37oC trong 24 h. Sử dụng 
lugol 1% tráng đều trên bề mặt thạch trong 30 
phút và quan sát. Vùng CMC bị phân giải xung 
quanh lỗ sẽ có màu trong suốt do không bắt 
màu lugol. Đường kính vòng phân giải D - d 
(mm) (D là đường kính vòng ngoài và d là đường 
kính lỗ) càng lớn thì hoạt tính enzyme càng cao.  

2.2.3. Xác định hoạt độ của enzyme -
glucasnase  

Hoạt độ của enzyme -glucanase được xác 
định thông qua nhuộm sản phẩm thủy phần 
bằng DNS như mô tả bởi Saowapar Khianngam 
et al., 2014. 

2.2.4. Tinh sạch enzyme -glucanase  
Enzyme -glucanase được kết tủa bằng 

muối (NH4)2SO4 như mô tả bởi Nguyễn Thị Uyên 
Thảo, 2007. 

 (NH4)2SO4 30, 40, 50, 60 và 70% bão hòa 
được cho từ từ vào dịch nuôi cấy sau khi đã ly 
tâm 6.000 vòng/phút ở 40C trong vòng 15 phút để 
loại bỏ tế bào, khuấy cho tan hết. Sau đó, 
protein trong dịch nuôi cấy được kết tủa ở 40C 
trong vòng 1 giờ trước khi ly tâm 6.000 
vòng/phút ở 40C trong vòng 30 phút để lấy tủa. 
Phần dịch tủa được hòa tan bởi đệm photphate 
pH = 6,5. Dịch enzyme -glucanase tinh sạch 
được dùng để xác định hoạt độ và hoạt độ riêng 
từ đó xác định độ tinh sạch của enzyme và hiệu 
suất thu hồi của enzyme  

2.2.5. Xác định protein tổng số  
Protein tổng số được xác định theo phương 

pháp của Bradford (1976). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập Bacillus spp. từ dạ cỏ bò 
Từ các mẫu dạ cỏ được lấy ở 3 vùng: Lệ Chi - 

Gia Lâm; Khoái Châu - Hưng Yên và Phú Xuyên - 
Hà Nội, đã phân lập được 221 loại khuẩn lạc khác 
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Bảng 1. Kết quả phân lập Bacillus spp. của các mẫu dạ cỏ bò 

Kí hiệu mẫu Tổng số khuẩn lạc thu được Tổng số Bacillus spp. thu được Ký hiệu các chủng Bacillus spp. 

LC 39 20 LC.01 đến LC.20 

KC 106 41 KC.01 đến KC.41 

PX 76 33 PX.01 đến PX.33 

Tổng số  221 94  

 
nhau. Dựa vào đặc điểm hình thái và một số đặc 
tính sinh lý sinh hóa trên môi trường phân lập 
như được mô tả ở mục 2.2.1, 94 chủng Bacillus 
spp. đã được thu nhận (Bảng 1). 

Kết quả cho thấy, số lượng khuẩn lạc thuộc 
chi Bacillus tương đối cao (94/221) so với tổng số 
loại khuẩn lạc thu được. Mẫu dạ cỏ bò thu nhận từ 
Khoái Châu có số lượng khuẩn lạc Bacillus cao 
nhất (41/94), tiếp đến là Phú Xuyên (33/94) và 
thấp nhất là Lệ Chi (20/94). Đa số khuẩn lạc phân 
lập được có dạng tròn, màu trắng ngà, một số màu 
vàng nhạt, ria răng cưa, bề mặt khuẩn lạc lồi, 
nhẵn bóng, khô, ướt. Chủng lựa chọn được bảo 
quản trong glycerol 50% ở -80oC để sử dụng cho 
các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2. Khả năng sinh enzyme -glucanase và 
hoạt độ enzyme -glucanase của vi khuẩn 
Bacillus spp. phân lập được 

3.2.1. Khả năng sinh enzyme -glucanase 
của vi khuẩn Bacillus spp.  

Khả năng sinh enzyme được xác định thông 
qua việc đo vòng phân giải trên môi trường thạch 
CMC (Bảng 2, Hình 1). Từ 94 chủng Bacillus spp. 
phân lập được, có 46 chủng thể hiện khả năng 
sinh enzyme ở nhiều mức độ khác nhau trong đó 
có 12 chủng có đường kính vòng phân giải lớn hơn 
15mm. Các chủng được phân lập từ dạ cỏ bò thu 
nhận tại Khoái Châu thể hiện khả năng sinh 
enzyme cao, đồng đều hơn so với các nguồn khác.  

Bảng 2. Khả năng sinh enzyme -glucanase của 12 chủng Bacillus spp. phân lập được 

STT Ký hiệu khuẩn lạc Đường kính vòng phân giải (mm) STT Ký hiệu khuẩn lạc Đường kính vòng phân giải (mm) 

1 KC.04 19 7 KC.30 19 

2 KC.06 16 8 KC.31 20 

3 KC.15 17 9 KC.33 18 

4 KC.17 17 10 KC.34 19 

5 KC.23 18 11 PX.02 19 

6 KC.25 16 12 PX.07 21 

 

   

KC.04 PX.07 KC.31 

Hình 1. Vòng phân giải thể hiện khả năng sinh enzyme của 3 chủng Bacillus spp. 
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12 chủng có đường kính vòng phân giải lớn hơn 15 
mm được tiếp tục sử dụng để xác định hoạt độ của 
enzyme nhằm tìm ra chủng vi khuẩn Bacillus spp. 
có khả năng sinh enzyme -glucanase với hoạt độ 
cao nhất để định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2.2. Hoạt độ của enzyme -glucanase của 
vi khuẩn Bacillus spp. 

Hoạt độ của enzyme -glucanase của 12 
chủng có vòng phân giải lớn nhất được thể hiện ở 
hình 2. Từ hình 2 cho thấy trong số 12 chủng vi 
khuẩn được chọn để xác định hoạt độ enzyme -
glucanase thì có 3 chủng vi khuẩn Bacillus spp. cho 
hoạt độ tốt nhất là: PX.07 (6,8 U/l); KC.31 (4,63 U/l) 
và KC.04 (3,93 U/l). Kết quả này phù hợp với kết 
quả khảo sát khả năng sinh enzyme -glucanase 
của 12 chủng Bacillus spp. phân lập được bằng 
phương pháp đục lỗ thạch (Bảng 2), chủng PX.07 có 
hoạt độ enzyme cao nhất trong số 12 chủng 
Bacillus spp. sẽ được tiếp tục nghiên cứu. 

3.3. Điều kiện tinh sạch enzyme -
glucanase bằng muối (NH4)2SO4 

Dịch enzyme thô của chủng PX.07 được tinh 
sạch bằng cách kết tủa ở các nồng độ (NH4)2SO4 
khác nhau. Hiệu quả tinh sạch được xác định 
thông qua hoạt độ chung, hoạt tính riêng và hiệu 
suất thu hồi của enzyme. Kết quả được thể hiện ở 
bảng 3. 

Hoạt độ riêng của enzyme -glucanase được 
lựa chọn để xác định khả năng kết tủa enzyme -
glucanase, hoạt độ riêng càng cao chứng tỏ độ 
sạch của enzyme càng cao. Kết quả tinh sạch 
enzyme ở bảng 3 cho thấy hoạt độ riêng của 
enzyme khi tinh sạch cao nhất ở nồng độ 50% 
(NH4)2SO4 bão hòa và bằng 0,1199 so với trước 
tinh sạch là 0,0263. Ngoài ra, tại nồng độ 50% 
(NH4)2SO4 bão hòa cũng cho hiệu suất thu hồi cao 
nhất đạt 22%. Điều kiện tinh sạch này được áp 
dụng cho các nghiên cứu tiếp theo.  

 

Hình 2. Hoạt độ enzyme -glucanase của 12 chủng Bacillus spp. 

Bảng 3. Kết quả tinh sạch enzyme ở các nồng độ muối (NH4)2SO4 khác nhau 

Nồng độ 
(NH4)2SO4 

Thể tích 
(ml) Hoạt độ chung (U) Protein tổng số (mg) Hoạt độ riêng 

(%) 
Hiệu suất  

thu hồi (%) 

Trước khi tủa 80 0,6064 ± 0,0004 14,2954 ± 0,0005 0,0424 100 

(NH4)2SO4 40% 20 0,0703 ± 0,0003 0,1793 ± 0,0005 0,3920 12 

(NH4)2SO4 50% 20 0,1341 ± 0,0003 0,1076 ± 0,0005 1,2467 22 

(NH4)2SO4 60% 20 0,1224 ± 0,0005 0,2869 ± 0,0004 0,4267 20 

(NH4)2SO4 70% 20 0,1164 ± 0,0005 0,3122 ± 0,0004 0,3727 19 



3.4. Ảnh hưởng của nhiệt đ
hoạt tính của enzyme -glucanase 

3.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt đ
tính của enzyme -glucanase

- Nhiệt độ tối thích của enzyme 
Tiến hành xác định hoạt tính của enzyme 

tại giải nhiệt độ từ 20- 800C. Kết quả ở hình 3 
cho thấy, hoạt tính tương đối của enzyme 
glucanase tinh sạch cao nhất tro
nhiệt độ từ 60 - 65oC trong điều kiện thí 
nghiệm 10 phút, sử dụng CMC làm cơ chất. 

Hình 3. Nhiệt độ tối ưu của enzyme 

Hình 4.

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Th

t độ và pH đến 
glucanase  

t độ đến hoạt 
glucanase 

hiệt độ tối thích của enzyme -glucanase  
Tiến hành xác định hoạt tính của enzyme 

C. Kết quả ở hình 3 
cho thấy, hoạt tính tương đối của enzyme -
glucanase tinh sạch cao nhất trong khoảng 

C trong điều kiện thí 
nghiệm 10 phút, sử dụng CMC làm cơ chất. 

Tuy nhiên, hoạt tính tương đối của enzyme 
bắt đầu giảm khi nhiệt độ tiếp tục tăng và chỉ 
còn lại 53% ở 75oC và 34% ở 80
cũng tương đồng với kết quả 
Li et al. (2010). 

- Độ bền nhiệt của enzyme 
Nghiên cứu độ bền nhiệt của enzyme 

glucanase tại các nhiệt độ 30
Kết quả được thể hiện ở hình 4. 

Qua hình 4 nhận thấy, hoạt tính enzyme 
glucanase từ chủng vi khuẩn 

Hình 3. Nhiệt độ tối ưu của enzyme -glucanase 

Hình 4. Độ bền nhiệt của enzyme -glucanase 

Thanh Thủy, Nguyễn Vĩnh Hoàng 

89 

Tuy nhiên, hoạt tính tương đối của enzyme 
bắt đầu giảm khi nhiệt độ tiếp tục tăng và chỉ 

C và 34% ở 800C. Kết quả này 
cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của 

ộ bền nhiệt của enzyme -glucanase 
Nghiên cứu độ bền nhiệt của enzyme -

glucanase tại các nhiệt độ 300C, 370C, 600C, 800C. 
Kết quả được thể hiện ở hình 4.  

Qua hình 4 nhận thấy, hoạt tính enzyme -
huẩn Bacillus spp. tương

 

 



Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus
định đặc tính của enzyme 
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đối bền trong khoảng nhiệt độ 30
giờ, hoạt tính còn lại của enzyme ở nhiệt độ 
300C, 370C và 600C tương ứng là 52%, 43% v
38%. Trong khi đó ở nhiệt độ 80
enzyme giảm đi nhanh chóng, sau 4 giờ hoạt 
tính chỉ còn lại hơn 20% và sau 12
mất hoàn toàn hoạt tính. Kết quả bền nhiệt của 
enzyme tinh sạch có thể so sánh với kết quả 
enzyme -glucanase từ Aspergi
VTCC-F021, sau 8 giờ ủ ở 30 và 37
còn lại khoảng 80%, ở 600C hoạt tính giảm 
mạnh chỉ còn 34% sau 8 giờ ủ (
và Đỗ Thị Quyên, 2014). Như vậy, enzyme 
nghiên cứu khá bền ở dải nhiệt độ 30

3.5. Xác định ảnh hưởng của 
tính enzyme -glucanase 

3.5.1. pH tối ưu của enzyme 
Xác định hoạt tính tương đối của

glucanase tại các giá trị pH từ 3 
370C. Kết quả được thể hiện ở hình 5

Từ hình 5 cho thấy hoạt tính 

Hình 5. pH tối ưu của enzyme 

acillus spp. từ dạ cỏ bò có khả năng  sinh enzyme -glucanase và bư

đối bền trong khoảng nhiệt độ 30 - 600C. Sau 16 
giờ, hoạt tính còn lại của enzyme ở nhiệt độ 

C tương ứng là 52%, 43% và 
38%. Trong khi đó ở nhiệt độ 800C hoạt tính 
enzyme giảm đi nhanh chóng, sau 4 giờ hoạt 

hơn 20% và sau 12 h enzyme bị 
Kết quả bền nhiệt của 

enzyme tinh sạch có thể so sánh với kết quả 
Asperginus niger 

sau 8 giờ ủ ở 30 và 370C hoạt tính 
C hoạt tính giảm 

mạnh chỉ còn 34% sau 8 giờ ủ (Quyền Đình Thi 
). Như vậy, enzyme 

nghiên cứu khá bền ở dải nhiệt độ 30 - 600C. 

a pH đến hoạt 

-glucanase 
tương đối của enzyme -

glucanase tại các giá trị pH từ 3 - 8 ở nhiệt độ 
C. Kết quả được thể hiện ở hình 5. 

Từ hình 5 cho thấy hoạt tính tương đối của

 enzyme -glucanase tăng lên khi pH tăng từ 3 và 
đạt cực đại tại pH 6. Hoạt tính 
enzyme giảm mạnh xuống còn 57%, 45%, 18% khi 
tăng pH lên 7, 8, 9 tương ứng. Kết quả này cũng 
tương đồng với kết quả nghiên cứu của Yin 
(2010) là enzyme từ Bacillu
cao nhất ở pH 6.  

3.5.2. Độ bền pH của enzyme 
Enzyme được giữ ở trong dung dịch đệm với 

pH là 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ở 370

gian xác định hoạt tính enzyme và so sánh hoạt 
tính này với hoạt tính enzyme b
được thể hiện trong hình 6.

Enzyme -glucanase có giảm nhẹ và vừa theo 
thời gian ở dải pH từ 3 - 6. Ở pH 7 
enzyme giảm đi nhanh chóng, chỉ sau 8 giờ hoạt 
tính enzyme đã mất đi khoảng 70% hoạt tính so với 
ban đầu. Qua kết quả trên cho ta thấy, 
của vi khuẩn này là enzyme bền trong môi trường 
axit yếu, đây là một tính chất quan trọng khi ứng 
dụng enzyme trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hình 5. pH tối ưu của enzyme -glucanase 

glucanase và bước đầu xác 

glucanase tăng lên khi pH tăng từ 3 và 
đạt cực đại tại pH 6. Hoạt tính tương đối của 
enzyme giảm mạnh xuống còn 57%, 45%, 18% khi 
tăng pH lên 7, 8, 9 tương ứng. Kết quả này cũng 
tương đồng với kết quả nghiên cứu của Yin et al. 

Bacillus spp. YJ1 có hoạt tính 

a enzyme -glucanase  
ở trong dung dịch đệm với 

0C, sau mỗi khoảng thời 
enzyme và so sánh hoạt 

enzyme ban đầu, kết quả 
được thể hiện trong hình 6. 

glucanase có giảm nhẹ và vừa theo 
6. Ở pH 7 - 8 hoạt tính 

enzyme giảm đi nhanh chóng, chỉ sau 8 giờ hoạt 
tính enzyme đã mất đi khoảng 70% hoạt tính so với 

rên cho ta thấy, -glucanase 
của vi khuẩn này là enzyme bền trong môi trường 

yếu, đây là một tính chất quan trọng khi ứng 
dụng enzyme trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

  



Hình 6. Ảnh hưởng của pH đến độ bền 

4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, 12/94 chủng 
spp. phân lập từ dạ cỏ bò có hoạt 
glucanase cao. Trong đó, chủng 
PX.07 có hoạt độ enzyme cao nhất
được sử dụng để nuôi cấy, tinh sạch và x
một số đặc tính chính của enzyme. Kết quả chỉ ra 
rằng enzyme -glucanase có nhiệt độ tối thích, 
bền nhiệt ở 60oC và bền pH từ 3 
bước đầu mở ra định hướng ứng dụng của enzyme 
trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
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TÓC KHỔ QUA RỪNG (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.) 
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TÓM TẮT 

Khổ qua rừng (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.) được biết đến như một loài thực phẩm và thảo 
dược quý. Trong cây khổ qua rừng có chứa nhiều hoạt chất như glycoside, saponin, alkaloid, hỗn hợp lipid, triterpen, 
protein và steroid. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xây dựng một quy trình chuyển gen đơn giản, hiệu quả và 
nhanh chóng để tạo rễ tóc cây khổ qua rừng nhờ chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes TR7 có chứa plasmid 
pPE113 mang gen e-gfp. Các yếu tố như độ tuổi của cây, vị trí xâm nhiễm đã được khảo sát. Kết quả ghi nhận cây 7 
ngày tuổi với vị trí xâm nhiễm ở trụ dưới lá mầm cho tỷ lệ cảm ứng tạo rễ tóc đạt 69,66-73,33%. Sau quá trình tái 
sinh và sàng lọc, 30 dòng rễ giả định chuyển gen được chia thành 4 nhóm kiểu hình khác nhau với các đặc điểm 
như rễ trắng, sinh trưởng nhanh, phân nhánh mạnh trên môi trường MS. Tỷ lệ biểu hiện của protein e-GFP cho 4 
nhóm đạt trung bình 46,7%. Kết quả PCR đã khẳng định 4 dòng rễ đại diện cho 4 nhóm kiểu hình đã được chuyển 
gen thành công thông qua sự hiện diện của gen rolA và sự vắng mặt của gen virD.  

Từ khóa: Agrobacterium rhizogenes, chuyển gen, gen rol, khổ qua rừng, rễ tóc. 

Establishment of A Simple and Efficient Transformation Protocol for Hairy Root 
Induction of Wild Bitter Melon (Momordica charantia L.var. abbreviata Ser.) 

ABSTRACT 

Wild bitter melon (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.) is known as a valuable vegetable and herb. It 
contains several important bioactive substances, including glycoside, saponin, alkaloide, triterpen and steroide. This 
study was carried out to establish a simple and efficient transformation protocol for inducting hairy roots of wild bitter 
melon by using strain TR7 of Agrobacterium rhizogenes which carries pPE113 binary vector harbouring e-gfp gene. 
Major parameters were optimized including, the age of plant and position for injection. The results indicated that highest 
hairy root induction frequencies was about 69.66-73.33% when seven-day-old seedlings were used to infect with the 
bacterium using hypocotyl. After regeneration and selection, thirty putative root clones of 4 specific phenotypes, i.e. 
white hairs, fast growth and branching on hormone-free MS medium, were obtained. The average GFP expression rate 
in 4 specific phenotypic groups were about 46.7%. PCR analysis using specific primers for rolA gene and virD gene 
confirmed the presence of the rolA gene and absence of virD gene in the genome of four hairy root lines. It was 
suggested that this simple transformation protocol can be applied for hairy root induction of other varieties as well. 

Keywords: Agrobacterium rhizogenes, hairy root, Momordica charantia L. var. abbreviata Ser., rol gene, 
transformation. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Khổ qua rừng (Momordica charantia L. var. 
abbreviata Ser.) là một loại cây vừa làm thực 
phẩm vừa có giá trị dược liệu. Các bài thuốc từ 

khổ qua rừng cũng đã được chứng minh là có 
khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường, kháng vi 
khuẩn, virus, ức chế sự phát triển của khối u, 
hạn chế viêm loét, ngăn ngừa bệnh viêm khớp 
(Grover and Yadav, 2004). Đặc biệt, charatin - 
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hợp chất đặc trưng của khổ qua rừng được sử 
dụng để điều trị tiểu đường hiệu quả. Ngoài ra, 
một số protein như MAP30, anpha momorchain, 
beta momorchain thu nhận từ khổ qua cũng đã 
được ghi nhận có khả năng kháng lại virus HIV 
(Bourinbaiar and Lee-Huang, 1996). Hiện nay, 
khổ qua rừng thu hái tự nhiên không có nhiều 
để cung cấp cho sản xuất, cần hướng đến giải 
pháp sản xuất bằng con đường công nghệ sinh 
học. Chuyển nạp gen là một công cụ có tiềm năng 
trong việc nâng cao hiệu năng sản xuất những hoạt 
chất sinh học giá trị cao, đặc biệt là dùng vi khuẩn 
Agrobacterium rhizogenes chứa gen rol cảm ứng 
tạo rễ tóc. 

Rễ tóc được tạo ra nhờ vi khuẩn 
Agrobacterium rhizogenes, với khả năng phát 
triển nhanh và phù hợp với các qui trình nuôi 
cấy tạo sinh khối liên tục, là nguồn nguyên liệu 
thích hợp để sản xuất các hợp chất thứ cấp hay 
các dược phẩm sinh học tái tổ hợp (Guillon et 
al., 2006). Tuy nhiên, hiện nay, một số quy trình 
chuyển gen cảm ứng tạo rễ tóc thông qua vi 
khuẩn A. rhizogenes phải trải qua nhiều công 
đoạn và hiệu quả biến nạp chưa cao. Để cải 
thiện, chúng tôi đã sử dụng phương pháp 
chuyển gen đơn giản hơn với thao tác nhanh và 
thực tế đã thu được hiệu quả biến nạp tương đối 
cao cho việc tạo rễ tóc trên cây khổ qua rừng.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu 
Hạt khổ qua rừng được thu thập ở thị xã An 

Khê - Gia Lai. Chủng vi khuẩn Agrobacterium 
rhizogenes TR7 mang hệ thống vector nhị thể 
gồm plasmid Ri và plasmid pPE113 với đoạn T-
DNA có chứa gen chỉ thị e-gfp được điều khiển 
bởi promoter 35S, gen chọn lọc nptII được điều 
khiển bởi promoter nos. Chủng vi khuẩn này 
được cung cấp bởi Phòng Thí nghiệm Nông 
nghiệp và Môi trường - Trường Đại học Nông 
nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Nancy - 
Cộng hòa Pháp. 

2.2. Phương pháp 
Chuẩn bị mẫu thực vật:  
Hạt khổ qua rừng sau khi được khử trùng

bằng nước Javel 20% trong 10 phút và tách vỏ 
được cấy vào môi trường MS. Những cây khổ 
qua in vitro 5, 7, 10 ngày tuổi có kích thước 
đồng nhất và sức sống tốt đã được dùng để tiến 
hành xâm nhiễm. 

Chuẩn bị vi khuẩn:  
Vi khuẩn A. rhizogenes TR7 bảo quản ở -

80oC được hoạt hóa bằng cách nuôi trải lên môi 
trường YMB đặc bổ sung 50 mg/L kanamycine 
trong 48 h ở 28oC trong điều kiện tối. Sau 2 
ngày, lấy một khuẩn lạc đơn chuyển sang nuôi 
cấy trong môi trường YMB lỏng có bổ sung 
kanamycine 50 mg/L, lắc 120 vòng/phút ở 28oC 
trong 16 h. Ly tâm, loại bỏ phần dịch trên, sau 
đó vi khuẩn được hòa lại với môi trường MS lỏng 
tới mật độ khi OD ở bước sóng 600 nm đạt chỉ số 
0,5 - 0,6. 

Xâm nhiễm:  
Dùng ống, kim tiêm vô trùng 26G x 1/2 lấy 

dịch khuẩn và châm nhẹ xung quanh vị trí trên 
và dưới, cách đốt lá mầm 0,5 cm từ 2 - 3 điểm. 
Tiêm khoảng 5 - 10 µL dịch khuẩn vào các vị trí 
đã gây vết thương. Sau đó cấy cây trở lại môi 
trường, để trong phòng nuôi cấy mô ở 25oC, ánh 
sáng 1.000 lux. Sau 2 - 3 tuần, sẽ xuất hiện các 
cụm rễ nhú ra tại vị trí xâm nhiễm hoặc vùng 
lân cận, mỗi một rễ nhú ra được coi là một dòng 
giả định chuyển gen (transformationevent). 
Tiếp tục nuôi cây 4 - 5 tuần, cắt dòng rễ ra và 
nuôi trên môi trường MS có bổ sung cefotaxime 
200 mg/L để loại bỏ vi khuẩn. Mẫu đối chứng là 
những cây được tạo vết thương và tiêm với nước 
cất vô trùng thay cho dịch khuẩn. 

Đánh giá hình thái và khả năng tăng 
trưởng các dòng rễ:  

Sau nhiều lần cấy truyền để khử khuẩn và 
chọn lọc, các dòng rễ giả định chuyển gen được 
nuôi trên môi trường MS lỏng và rắn để đánh 
giá khả năng phân nhánh, tốc độ sinh trưởng, 
tính ổn định và phân nhóm kiểu hình.  

Kiểm tra nhanh kết quả chuyển gen bằng 
xác định sự biểu hiện protein e-GFP:  

Các dòng rễ giả định chuyển gen, sau 2 - 3 
lần cấy chuyền trên môi trường MS có bổ sung 
cefotaxime 200 mg/L được soi dưới kính hiển vi 
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huỳnh quang (Eclipse E-800, Nikon, Nhật Bản) 
với kính lọc sắc B-2A, bước sóng kích thích tín 
hiệu FITC 480 nm, hiển thị và chụp ảnh tế bào 
bằng camera DS Nikon để kiểm tra sự biểu hiện 
của protein e-GFP. Những mẫu có hiện màu 
xanh lục sáng đặc trưng là những mẫu
hiện dương tính với protein GFP 
mã hóa (Chiu et al., 1996). 

Xác định rễ chuyển gen bằng kỹ thuật PCR
DNA tổng số của các mẫu

chuyển gen được tách chiết theo hướng dẫn của 
Kit Qiagen (DNeasy Plant Mini Kit). Sử dụng 
kỹ thuật PCR khuếch đại gen rolA 
rolAF (CAGAATGGAATTAGCCGGACTA
rolAR (ÔÔÁÁÔCCCGTAGGTTTGTTTCG) và 
kiểm tra sự vắng mặt của vi khuẩn 
rhizogenes bằng cặp mồi khuếch đại gen 
virDF (GAAGAAAGCCGAAATAAAGAG) và 
virDR (TTGAACGTATAGTCGCCGATA) (Quan 
et al., 2001). Sản phẩm PCR được kiểm tra trên 
gel agrose 1%.  

Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu
Mỗi thí nghiệm đều được lặp lại 3 lần với số

mẫu trên mỗi nghiệm thức 50 mẫu. Số liệu thu 
được từ kết quả của các thí nghiệm được xử lý 

Bảng 1. Ảnh hưởng đ

Tuối cây (ngày)

5

7

10

CV (%)

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Hình 1. Rễ tóc cảm ứng từ cây 

Ghi chú: 1. Cây 5 ngày tuổi, 2. Cây 7 ngày tuổi, 

n giản và hiệu quả để cảm ứng tạo rễ  tóc khổ qua rừng (

800, Nikon, Nhật Bản) 
2A, bước sóng kích thích tín 

nm, hiển thị và chụp ảnh tế bào 
kiểm tra sự biểu hiện 

. Những mẫu có hiện màu 
những mẫu có biểu 
GFP do gen e-gfp 

Xác định rễ chuyển gen bằng kỹ thuật PCR:  
DNA tổng số của các mẫu rễ giả định 

chuyển gen được tách chiết theo hướng dẫn của 
(DNeasy Plant Mini Kit). Sử dụng 

rolA bằng cặp mồi 
CAGAATGGAATTAGCCGGACTA) và 

rolAR (ÔÔÁÁÔCCCGTAGGTTTGTTTCG) và 
kiểm tra sự vắng mặt của vi khuẩn A. 

bằng cặp mồi khuếch đại gen virD: 
virDF (GAAGAAAGCCGAAATAAAGAG) và 
virDR (TTGAACGTATAGTCGCCGATA) (Quan 

Sản phẩm PCR được kiểm tra trên 

Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu:  
Mỗi thí nghiệm đều được lặp lại 3 lần với số 

mẫu trên mỗi nghiệm thức 50 mẫu. Số liệu thu 
được từ kết quả của các thí nghiệm được xử lý 

thống kê bằng phần mềm Ex
centurion XVII. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LU

3.1. Ảnh hưởng của độ 
ứng tạo rễ tóc  

Cây khổ qua rừng in v
tuổi được xâm nhiễm với vi khuẩn 
nhằm xác định độ tuổi của cây thích hợp
hiệu quả chuyển nạp gen cao
bảng 3.1 cho thấy cây con 7 ngày tuổi 
cảm ứng tạo rễ tới 73,33%,
nghiệm thức còn lại. Với cây 10 ngày tuổi,
36,67% mẫu cảm ứng tạo rễ.
giải thích do mẫu tương đối già, tế bào hình 
thành vách cellulose dày hơn 
nhiễm của vi khuẩn A. rhizogenes 
hạn chế (Ni et al., 1998). T
tuổi, tỷ lệ cây chết lớn do cây non, khả năng 
chống chịu với lực tác động cơ học khi tiêm vi 
khuẩn kém, do đó tỷ lệ này
cả các cây đối chứng (tiêm nước cất) ở cả 
3 độ tuổi đều không hình thành rễ. Điều này 
cho thấy rễ tạo ra là do cảm ứng của vi khuẩn

ng độ tuổi cây lên tỷ lệ cảm ứng tạo rễ tóc kh

i cây (ngày) 
Tỷ lệ cây cảm ứng tạo rễ tóc (%) 

ĐC Mẫu xâm nhiễm 

5 0,00 58,15 ± 1,61b 

7 0,00 73,33 ± 1,69a 

10 0,00 36,67 ± 1,69c 

CV (%)  4,21 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) giữa các giá trị trung bình.

Hình 1. Rễ tóc cảm ứng từ cây khổ qua rừng in vitro với các độ tuổi khác nhau

1. Cây 5 ngày tuổi, 2. Cây 7 ngày tuổi, 3. Cây 10 ngày tuổi. Thanh ngang ứng với 1 cm. 

ng (Momordica charantia L. 

thống kê bằng phần mềm Excel và Starphaphics 

O LUẬN 

 tuổi cây đến sự cảm 

in vitro 5, 7 và 10 ngày 
tuổi được xâm nhiễm với vi khuẩn A. rhizogenes 
nhằm xác định độ tuổi của cây thích hợp cho 
hiệu quả chuyển nạp gen cao nhất. Kết quả 

cho thấy cây con 7 ngày tuổi cho tỷ lệ 
73,33%, cao nhất so với các 

ới cây 10 ngày tuổi, có 
36,67% mẫu cảm ứng tạo rễ. Điều này có thể 

do mẫu tương đối già, tế bào hình 
dày hơn nên khả năng xâm 
A. rhizogenes vào tế bào bị 

Trong khi ở cây 5 ngày 
tỷ lệ cây chết lớn do cây non, khả năng 

chống chịu với lực tác động cơ học khi tiêm vi 
này chỉ đạt 58,15%. Tất 

cả các cây đối chứng (tiêm nước cất) ở cả  
3 độ tuổi đều không hình thành rễ. Điều này  

o ra là do cảm ứng của vi khuẩn 

tóc khổ qua rừng 

0,05) giữa các giá trị trung bình. 

 

độ tuổi khác nhau  



A. rhizogenes. Như vậy, cây khổ qua rừng 7 
ngày tuổi là loại mẫu thích hợp nhất để cảm ứng 
tạo rễ tóc bằng phương pháp tiêm.

3.2. Ảnh hưởng của vị trí xâm nhi
cảm ứng tạo rễ tóc  

Trong nghiên cứu này, hai vị trí xâm nhiễm 
đã được khảo sát trên cây khổ qua rừng 
7 ngày tuổi đó là trụ trên và trụ dưới lá mầm
Kết quả thí nghiệm cho thấy khi xâm nhiễm vi 
khuẩn A. rhizogenes ở trụ dưới lá mầm
cây cảm ứng tạo rễ tóc đạt 69,63%
phân nhánh và kéo dài nhanh. Trong khi, ở 
phần trụ trên lá mầm, do thân mảnh, nhỏ nên 
rễ tạo ra khi xâm nhiễm ở vị trí này có kiểu 
hình mảnh, nhỏ và sinh trưởng chậm với tỷ lệ 
cảm ứng chỉ đạt 35,55%. Như vậy, vị trí cảm 
ứng rễ tóc thích hợp ở cây khổ qua rừn
dưới lá mầm.  

3.3. Đánh giá hình thái và s
các dòng rễ  

Sau nhiều lần cấy chuyền và chọn lọc các 
dòng rễ trên môi trường chứa kháng sinh để loại 
bỏ vi khuẩn A. rhizogenes trên bề mặt rễ, chúng 

Bảng 2. Ảnh hưởng vị trí xâm nhi

Vị trí xâm nhi

Trên lá mầ

Dưới lá mầ

CV (%) 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Hình 2. Rễ tóc khổ qua rừng cảm ứng từ cây 
Ghi chú: 1. Trụ dưới lá mầm, 2. Trụ trên lá mầm. Mỗi thanh ngang ứng với 1 cm.
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Như vậy, cây khổ qua rừng 7 
thích hợp nhất để cảm ứng 

tạo rễ tóc bằng phương pháp tiêm. 

trí xâm nhiễm đến sự 

ai vị trí xâm nhiễm 
đã được khảo sát trên cây khổ qua rừng in vitro 
7 ngày tuổi đó là trụ trên và trụ dưới lá mầm. 

khi xâm nhiễm vi 
trụ dưới lá mầm, tỷ lệ 

69,63%, cho rễ to, 
ân nhánh và kéo dài nhanh. Trong khi, ở 

phần trụ trên lá mầm, do thân mảnh, nhỏ nên 
rễ tạo ra khi xâm nhiễm ở vị trí này có kiểu 
hình mảnh, nhỏ và sinh trưởng chậm với tỷ lệ 
cảm ứng chỉ đạt 35,55%. Như vậy, vị trí cảm 
ứng rễ tóc thích hợp ở cây khổ qua rừng là trụ 

3.3. Đánh giá hình thái và sự tăng trưởng 

Sau nhiều lần cấy chuyền và chọn lọc các 
dòng rễ trên môi trường chứa kháng sinh để loại 

trên bề mặt rễ, chúng 

tôi đã thu được 30 dòng rễ có khả năng si
trưởng nhanh và ổn định. 
này và dòng rễ đối chứng
cây khổ qua rừng in vitro
trên môi trường MS rắn và 
nhận được rễ cảm ứng từ cây xâm nhiễm với vi 
khuẩn A. rhizogenes có màu 
trưởng rất nhanh trong khi 
trưởng rất chậm và màu sắc 
nâu. Các dòng rễ giả định chuyển gen có nhiều 
hình thái khác nhau, tuy nhiên được phân loại 
thành 4 kiểu hình thái chính
rễ tóc mảnh, ngắn, mọc thành chùm
tóc to, thẳng, phân nhánh
và phân nhánh, (4) dạng rễ tóc 
rễ đối chứng (Hình 3) có kiểu hình mảnh, không 
phân nhánh. Trong 4 kiểu hình thái rễ tóc đạt 
được thì kiểu hình rễ tóc 
trưởng nhanh hơn so với ba kiểu hình còn 
lại.Khi tính toán tốc độ tăng trưởng 
hình rễ trên môi trường MS lỏng (
chúng tôi nhận thấy kiểu hình rễ tóc to, thẳng 
và phân nhánh có hệ số nhân sinh khối đạt tới 
11,73 lần sau 30 ngày nuôi cấy, trong khi với rễ 
đối chứng hệ số này chỉ đạt được 2,79 lần. 

trí xâm nhiễm lên tỷ lệ cảm ứng tạo rễ tóc kh

xâm nhiễm 
Tỷ lệ mẫu tạo rễ tóc (%) 

ĐC Mẫu xâm nhiễm 

ầm 0,00 35,55 ± 0,64b 

ầm 0,00 69,63 ± 1,61a 

 3,67% 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) giữa các giá trị trung bình.

hổ qua rừng cảm ứng từ cây in vitro ở các vị trí xâm
1. Trụ dưới lá mầm, 2. Trụ trên lá mầm. Mỗi thanh ngang ứng với 1 cm. 

Thu Trang, Vũ Thị Đào, Bùi Minh Trí 
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tôi đã thu được 30 dòng rễ có khả năng sinh 
trưởng nhanh và ổn định. Khi nuôi các dòng rễ 

rễ đối chứng (thu nhận từ rễ của 
in vitro không chuyển gen) 

rắn và lỏng, chúng tôi ghi 
cảm ứng từ cây xâm nhiễm với vi 

có màu trắng và sinh 
rất nhanh trong khi đó rễ đối chứng sinh 

và màu sắc chuyển dần sang 
. Các dòng rễ giả định chuyển gen có nhiều 

hình thái khác nhau, tuy nhiên được phân loại 
4 kiểu hình thái chính (Hình 4): (1) dạng 

, ngắn, mọc thành chùm;(2) dạng rễ 
tóc to, thẳng, phân nhánh, (3) dạng rễ tóc xoắn 

ạng rễ tóc tạo mô sẹo và (5) 
ình 3) có kiểu hình mảnh, không 

Trong 4 kiểu hình thái rễ tóc đạt 
rễ tóc (2) có khả năng sinh 

trưởng nhanh hơn so với ba kiểu hình còn 
tốc độ tăng trưởng của các kiểu 

hình rễ trên môi trường MS lỏng (Bảng 3), 
chúng tôi nhận thấy kiểu hình rễ tóc to, thẳng 
và phân nhánh có hệ số nhân sinh khối đạt tới 

30 ngày nuôi cấy, trong khi với rễ 
hệ số này chỉ đạt được 2,79 lần.  

tóc khổ qua rừng 

0,05) giữa các giá trị trung bình. 

 

xâm nhiễm khác nhau  
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Bảng 3. Hệ 
sau 30 ngày nuôi c

Dòng 

1 R

2 R

3 R

4 R

5 R

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Hình 3. Rễ đối chứng (1), 
rễ khổ qua rừng giả định 
chuyển gen (2) trên môi 

trường MS rắn (A) và lỏng (B) 

Ghi chú: Thanh ngang ứng với 1 cm. 

3.4. Kiểm tra sự biểu hiện c
GFP 

Kết quả kiểm tra biểu hiện của protein e
GFP cho 30 dòng rễ (Hình 5 

Bảng 4. K

Nhóm Số dòng rễ 

1 4 

2 12 

3 9 

4 5 

Tổng cộng 30 

Trung bình  

n giản và hiệu quả để cảm ứng tạo rễ  tóc khổ qua rừng (

 số tăng trưởng của các dòng rễ khổ qua rừ
sau 30 ngày nuôi cấy trên môi trường MS lỏng 

Đặc điểm hình thái Hệ số tăng trưởng

Rễ mảnh, nhỏ, mọc thành chùm 9,82 ± 0,42b 

Rễ to, thẳng, phân nhánh 11,73 ± 0,19a 

Rễ xoắn, phân nhánh 9,78 ± 0,34b 

Rễ hình thành sẹo 8,63 ± 0,14c 

Rễ đối chứng 2,79 ± 0,21d 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) giữa

 

 

trường MS rắn (A) và lỏng (B)  

 

Hình 4. Các kiểu hình rễ khổ qua rừng 
trên môi trường rắn (A) và lỏng (B)

Ghi chú: 1. Dạng rễ mảnh nhỏ, 2. Dạng rễ tóc to, thẳng, 3. Dạng rễ 
4. Dạng rễ tóc tạo mô sẹo; Mỗi thanh ngang tương ứng 1 cm.

n của protein e-

kiểm tra biểu hiện của protein e-
5 và Bảng 4) cho

 

thấy: Ở cả 4 nhóm kiểu hình
biểu hiện protein e-GFP trong khoảng 
và tần số biểu hiện protein e
cho 4 dòng trung bình đạt 46,7%.

ng 4. Kết quả kiểm tra sự biểu hiện protein e-GFP

Tống số mẫu kiểm tra Số mẫu biếu hiện 

12 5 

36 18 

27 13 

15 7 

90 42 

  

ng (Momordica charantia L. 

ừng  

ng 

0,05) giữa các giá trị trung bình. 

 

Các kiểu hình rễ khổ qua rừng  
môi trường rắn (A) và lỏng (B) 

to, thẳng, 3. Dạng rễ tóc xoắn,  
sẹo; Mỗi thanh ngang tương ứng 1 cm. 

nhóm kiểu hình rễ đều có tỷ lệ 
trong khoảng 41 - 50% 

và tần số biểu hiện protein e-GFP trung bình 
cho 4 dòng trung bình đạt 46,7%. 

GFP 

Tỷ lệ biểu hiện (%) 

41,67 

50,00 

48,15 

46,67 

 

46,70 



3.5. Kiểm kết quả chuyển gen 
thuật PCR 

Kết quả điện di sản phẩm gen 
khuếch đại bằng kỹ thuật PCR 
dòng rễ tóc đều xuất hiện vạch sáng ở vị trí 
bp (cùng vị trí với đối chứng dương gen
Kết quả điện di sản phẩm PCR
thấy chỉ có giếng đối chứng dương có xuất hiện 
sản phẩm ở vị trí 540 bp, các giếng còn l
không có sản phẩm khuếch đại (
những kết quả trên có thể kết luận 
tóc đã qua kiểm tra được khẳng định là những 
dòng rễ chuyển gen thực sự bởi sự có mặt của 
gen rolA và sự vắng mặt của gen 
cũng chứng minh rằng những dòng rễ tóc được 
tạo ra đã hoàn toàn loại bỏ vi khuẩn bám trên 
bề mặt tế bào. 

4. THẢO LUẬN 

Phương pháp chuyển gen tạo rễ tóc nhanh 
và hiệu quả là điều kiện tiên quyết trong quy 
trình nuôi cấy rễ tóc - một hệ thống sản xuất 
các hợp chất thứ cấp ổn định từ cây thuốc đầy 
hứa hẹn. Phương pháp chuyển gen “truyền 
thống” bằng cách ngâm mẫu với dịch khuẩn đã 
được thực hiện để cảm ứng tạo rễ tóc trên rất 
nhiều đối tượng. Với cây khổ qua, 
Thiruvengadam et al. (2014) 
mầm, lá thật, trụ mầm và đốt thân
vật liệu để xâm nhiễm với
rhizogenes, tần số biến nạp gen thu được từ 35,5
- 91,5%, tùy vào loại mẫu và chủng vi khuẩn

 

Hình5. Biểu hiện gen e
ở các dòng rễ tóc khổ qua rừng

Ghi chú: 1. Rễ đối chứng, 2. Rễ tóc.  
Thang ngang ứng với 100 µm 

Nguyễn Thị Thu Trang, V

n gen bằng kỹ 

ết quả điện di sản phẩm gen rolA sau khi 
kỹ thuật PCR cho thấy ở cả 4 

dòng rễ tóc đều xuất hiện vạch sáng ở vị trí 307 
bp (cùng vị trí với đối chứng dương gen rolA). 
Kết quả điện di sản phẩm PCR gen virD cho 
thấy chỉ có giếng đối chứng dương có xuất hiện 

ở vị trí 540 bp, các giếng còn lại đều 
sản phẩm khuếch đại (Hình 6). Từ 

luận các dòng rễ 
tóc đã qua kiểm tra được khẳng định là những 
dòng rễ chuyển gen thực sự bởi sự có mặt của 

và sự vắng mặt của gen virD. Điều này 
ững dòng rễ tóc được 

i bỏ vi khuẩn bám trên 

Phương pháp chuyển gen tạo rễ tóc nhanh 
và hiệu quả là điều kiện tiên quyết trong quy 

một hệ thống sản xuất 
từ cây thuốc đầy 

hứa hẹn. Phương pháp chuyển gen “truyền 
thống” bằng cách ngâm mẫu với dịch khuẩn đã 
được thực hiện để cảm ứng tạo rễ tóc trên rất 
nhiều đối tượng. Với cây khổ qua, 

 đã sử dụng lá 
mầm, lá thật, trụ mầm và đốt thân làm nguồn 

với vi khuẩn A. 
tần số biến nạp gen thu được từ 35,5 

91,5%, tùy vào loại mẫu và chủng vi khuẩn. 

Trong khi một quy trình chuyển gen được xem 
là tốt phải đảm bảo tần số chuyển gen không 
phụ thuộc vào kiểu gen
Đồng thời, vấn đề còn tồn tại trong phương pháp 
“truyền thống” là thao tác phức tạp và thời gian 
kéo dài do phải trải qua nhiều giai đoạn như 
tiền nuôi cấy mẫu, ủ mẫu với dịch khuẩn, đồng 
nuôi cấy, diệt vi khuẩn. Đặc biệt giai đoạn diệt 
khuẩn phải tái rửa mẫu với kháng sinh nhiều 
lần, điều này gây mất nhiều thời gian, tốn kém 
và làm giảm sức sống của mẫu do đó tỷ lệ cảm 
ứng của mẫu tạo rễ tóc bị sụt giảm.

Thực tế, phương pháp xâm nhiễm vi khuẩn 
lên thân cây con đã được ứng dụng để cảm ứn
tạo rễ tóc trên một số đối tượng như cây 
Solanum dulcamara L. (Amani 
đậu nành (Kereszt et al
Zanettini, 2011; Khandual
đủ (Nguyen et al., 2010)
nghiên cứu nào áp dụng phương ph
đối tượng khổ qua rừng. Do đó, trong nghiên 
cứu này, một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến hiệu quả chuyển nạp gen như độ tuổi của 
mẫu và vị trí xâm nhiễm (
2004) đã được khảo sát với cây khổ qua rừng.
Kết quả nghiên cứu cho 
đáng kể về tỷ lệ mẫu cảm ứng tạo rễ và chất 
lượng rễ khi tiến hành xâm nhiễm vi khuẩn vào 
cây con khổ qua rừng với các độ tuổi và vị trí 
xâm nhiễm khác nhau. Ở cây 5 ngày tuổi, tỷ lệ
mẫu chết khá cao trong khi ở cây 10 ngày tuổi,
tỷ lệ mẫu cảm ứng tạo rễ lại thấp. Cây 7 ngày 
tuổi với vị trí xâm nhiễm ở trụ dưới lá mầm

 

. Biểu hiện gen e-GFP  
khổ qua rừng 

Hình 6. Kết quả điện di sả
mồi gen rolA (1) và virD (2) 

Ghi chú: M: thang chuẩn 1.000 bp, giếng 1
giếng 2: đối chứng dương, 3: dòng rễ 1, giếng 4
giếng 5: dòng rễ 3, giếng 6: dòng rễ 4.
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Trong khi một quy trình chuyển gen được xem 
là tốt phải đảm bảo tần số chuyển gen không 
phụ thuộc vào kiểu gen (Geng et al., 2012). 
Đồng thời, vấn đề còn tồn tại trong phương pháp 
“truyền thống” là thao tác phức tạp và thời gian 
kéo dài do phải trải qua nhiều giai đoạn như 
tiền nuôi cấy mẫu, ủ mẫu với dịch khuẩn, đồng 
nuôi cấy, diệt vi khuẩn. Đặc biệt giai đoạn diệt 
khuẩn phải tái rửa mẫu với kháng sinh nhiều 
lần, điều này gây mất nhiều thời gian, tốn kém 
và làm giảm sức sống của mẫu do đó tỷ lệ cảm 
ứng của mẫu tạo rễ tóc bị sụt giảm.  

Thực tế, phương pháp xâm nhiễm vi khuẩn 
lên thân cây con đã được ứng dụng để cảm ứng 
tạo rễ tóc trên một số đối tượng như cây 

Amani et al., 2011), cây 
et al., 2007; Weber and 

Khandual and Reddy, 2014), đu 
2010). Tuy nhiên, chưa có 

áp dụng phương pháp này với 
đối tượng khổ qua rừng. Do đó, trong nghiên 
cứu này, một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến hiệu quả chuyển nạp gen như độ tuổi của 
mẫu và vị trí xâm nhiễm (Tazeen and Mirza, 

đã được khảo sát với cây khổ qua rừng. 
cho thấy có sự khác biệt 

đáng kể về tỷ lệ mẫu cảm ứng tạo rễ và chất 
lượng rễ khi tiến hành xâm nhiễm vi khuẩn vào 
cây con khổ qua rừng với các độ tuổi và vị trí 
xâm nhiễm khác nhau. Ở cây 5 ngày tuổi, tỷ lệ 
mẫu chết khá cao trong khi ở cây 10 ngày tuổi, 

ẫu cảm ứng tạo rễ lại thấp. Cây 7 ngày 
tuổi với vị trí xâm nhiễm ở trụ dưới lá mầm

 

Hình 6. Kết quả điện di sản phẩm PCR cặp 
mồi gen rolA (1) và virD (2)  

000 bp, giếng 1: đối chứng âm, 
dòng rễ 1, giếng 4: dòng rễ 2, 

dòng rễ 4. 



Xây dựng quy trình chuyển gen đơn giản và hiệu quả để cảm ứng tạo rễ  tóc khổ qua rừng (Momordica charantia L. 
var. abbreviata Ser.) 
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cho tỷ lệ mẫu cảm ứng tạo rễ đạt 69,63 - 
73,33%. Rễ tạo ra ở công thức này có kiểu hình 
to, phân nhánh mạnh và kéo dài nhanh hơn so 
với rễ tạo ra khi xâm nhiễm ở trụ trên lá mầm. 
Với đậu nành - một đối tượng được nghiên cứu 
cảm ứng tạo rễ tóc rộng rãi bằng phương pháp 
chuyển gen nhờ vi khuẩn đã cho thấycây5 ngày 
tuổi cho tần số biến nạp gen là 70% khi tiêm vi 
khuẩn ở đốt mầm (Khandual and Reddy, 2014) 
và đạt 100% khi tiêm vi khuẩn ở vị trí trụ dưới 
lá mầm (Kereszt et al., 2007). Trong khi kết quả 
từ nghiên cứu của Weber và Zanettini (2011) 
cho thấy với vị trí xâm nhiễm ở đốt mầm, tần số 
biến nạp gen chỉ đạt từ 14 - 52% ở cây 4 ngày 
tuổi. Như vậy, hiệu quả của việc chuyển gen nhờ 
vi khuẩn Agrobacterium mang gen mục tiêu có 
mối quan hệ chặt chẽ với độ tuổi và vị trí xâm 
nhiễm. Điều này có thể giải thích, do cây ở các 
giai đoạn phát triển khác nhau thì cấu tạo của 
vách tế bào khác nhau. Khi tế bào trưởng thành, 
thành phần của vách sẽ bị thay đổi làm vị trí 
gắn kết của vi khuẩn Agrobacterium cũng dần 
dần mất đi (Ni et al., 1998), ngoài ra còn do sự 
khác biệt về nồng độ của các chất điều hòa nội 
sinh ở các vị trí khác nhau trong cùng một mẫu 
và những mẫu có độ tuổi khác nhau (Karmarkar 
et al., 2001). 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của rễ tóc khổ 
qua rừng có thể là do sự hiện diện của auxin được 
hình thành với nồng độ cao do các gen rol và gen 
aux quy định. Bản chất của sự tăng trưởng này là 
sự kích thích mạnh của auxin lên sự phân chia tế 
bào (Geng et al., 2012). Đồng thời, có sự đa dạng 
về kiểu hình rễ tóc là do sự biểu hiện đồng thời 
hoặc riêng lẻ của các gen rolA, rolB and rolC nằm 
trên T-DNA dẫn đến sự thay đổi quá trình trao 
đổi chất hay tỷ lệ của auxin trong tế bào được 
chuyển gen (Gelvin, 2003). Ngoài ra một số yếu tố 
khác cũng ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen như 
mối tương tác gen, sự sắp xếp lại gen, số bản sao 
hoặc sự hợp nhất của gen vào tế bào chủ (Chan 
and Choo, 2004). 

Trong nghiên cứu này, gen e-gfp được sử 
dụng như một chỉ thị phân tử để đánh giá sơ bộ 
khả năng chuyển nạp gen của vi khuẩn A. 
rhizogenes TR7 vào cây khổ qua rừng. Do có độ 
tương đồng lớn, giữa các vùng gây độc của 2 

plasmid nên gen e-gfp nằm trên vùng T-DNA của 
plasmid pPE113 sẽ cùng đi vào tế bào thực vật với 
T-DNA của plasmid Ri (Simpson et al., 1986). Do 
đó, thông qua khả năng biểu hiện của gen e-gfp ở 
các dòng rễ giả định chuyển gen, có thể nhận xét 
phương pháp chuyển gen tạo rễ tóc khổ qua rừng 
thông qua vi khuẩn A. rhizogenes TR7 có khả 
năng thành công với tần số biến nạp gen là 
46,67%. Bên cạnh đó, 4 dòng rễ tóc đại diện cho 4 
nhóm kiểu hình đều cho kết quả dương tính với 
gen rolA và âm tính với gen virD - một gen gây 
độc có mặt ở vùng gen vir trên Ri-plasmid của vi 
khuẩn và không được chuyển vào tế bào genome 
thực vật trong quá trình xâm nhiễm.  

Như vậy, nghiên cứu này đã thiết lập được 
quy trình chuyển gen đơn giản, nhanh chóng và 
hiệu quả cho đối tượng cây khổ qua rừng. Sau 
khi xâm nhiễm với vi khuẩn, cây cảm ứng tạo rễ 
tóc khá nhanh, chỉ sau 7 - 10 ngày tiêm vi 
khuẩn đã có khối u hình thành tại vị trí xâm 
nhiễm và sau 14 ngày thì rễ bắt đầu nhú ra từ 
khối u, kéo dài rất nhanh và xuất hiện rất nhiều 
lông hút màu trắng đục bao quanh rễ. Đây là 
quy trình chuyển gen tạo rễ tóc đơn giản, nhanh 
chóng và hiệu quả vì không phải sử dụng kháng 
sinh sau khi đồng nuôi cấy và số lần cấy truyền 
để khử khuẩn ít hơn so với khi xâm nhiễm mẫu 
mô với dịch khuẩn.  

5. KẾT LUẬN 

Từ kết quả thu được, chúng tôi nhận xét 
đây là một quy trình chuyển gen nhanh chóng, 
cho hiệu quả cao trong việc cảm ứng tạo rễ tóc 
khổ qua rừng đã được thiết lập bằng cách tiêm 
vi khuẩn vào phần trụ dưới lá mầm của cây in 
vitro 7 ngày tuổi. Tỷ lệ mẫu cảm ứng tạo rễ tóc 
đạt từ 69,63 - 73,33%. Với tần suất biến nạp gen 
e-gfp 46,7%, 30 dòng rễ tóc khổ qua rừng thuộc 
4 nhóm kiểu hình rễ khác nhau đã được tạo ra. 
Kiểm tra PCR với 4 dòng rễ đại diện cho 4 nhóm 
kiểu hình cho phản ứng dương tính với gen mục 
tiêu rolA và âm tính với gen virD. Các dòng rễ 
tóc thu nhận được sinh trưởng tốt trên môi 
trường dinh dưỡng không cần bổ sung chất điều 
hòa sinh trưởng thực vật, điều này mở ra triển 
vọng loại bỏ hoàn toàn các chất kích thích dùng 
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cho ngành sản xuất sinh khối và các hợp chất 
thứ cấp từ tế bào thực vật. 
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TÓM TẮT 

Cây rau cải xanh (Brassica juncea L. Czern) thuộc họ thập tự, được sử dụng rộng rãi và chiếm vị trí quan trọng 
trong sản xuất rau tại các địa phương. Tuy nhiên, hạn hán có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát 
triển của cây rau cải xanh. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của polyme giữ ẩm đến sinh 
trưởng, phát triển và nâng cao khả năng chống chịu hạn của cây cải xanh. Giá thể bổ sung 5% polyme giữ ẩm cho tỷ 
lệ nảy mầm cao 91,11%; cây sinh trưởng tốt nhất (chiều cao cây đạt 21,75 cm; đường kính tán 22,09 cm; số lá 6,93 
lá; chiều rộng lá 12,10 cm; chiều dài 21,17cm; diện tích lá 185,64 cm2) và năng suất cao nhất với sinh khối tươi đạt 
61,41 g/cây. Khi ngừng tưới, lượng nước trong đất, trong cây giảm, đồng thời hàm lượng proline trong cây tăng tỷ lệ 
thuận với thời gian xử lý. Việc bổ sung vật liệu polyme giữ ẩm đã giúp cho sự mất nước chậm lại, giúp cây vẫn sinh 
trưởng và phát triển tốt hơn ở giá thể không bổ sung polyme. Sau 10 ngày ngừng tưới nước, hàm lượng proline tăng 
93 lần ở cây trồng trên giá thể đối chứng trong khi ở giá thể bổ sung 5% polyme giữ ẩm, proline chỉ tăng 3,6 lần so 
với tưới nước đầy đủ. 

Từ khóa: Độ ẩm, phát triển, proline, rau cải xanh, sinh trưởng 

Effects of Moisturizing Polymers on Growth, Development  
and Drought Tolerance in Mustard Greens (Brassica juncea) 

ABSTRACT 

Mustard greens (Brassica juncea (L.) Czern.) is widely grown and plays an important role in local vegetable 
production. However, drought has serious effect on growth and development of mustard greens. This research aimed 
to examine the role of moisturizing polymers on growth, development and drought tolerance in mustard greens. 
Results showed that the use of substrate containing moisturizing polymers helped maintain humidity in the soil and 
create right conditions for seed germination and plant health. Substrates supplemented with 5% of moisturizing 
polymers yielded the highest rate of germination (91.11%), good plant growth ( 21.75cm of plant height, 22.09 cm of 
canopy diameter, 6.73 of leaves number, 12,10 cm of leaf width, 21.17cm of leaf length, 185.64cm2 of leaf area), and 
highest leaf yield (61.41g/plant). Addition of polymers also helped retain soil moisture and lower moisture loss and 
improve plant growth. 10 days after water withholding, proline concentration increased only 3.6 times in the plants 
grown in medium containing 5% of moisturizing polymes whereas it increased 93 times in control plants. 

Keywords: Mustard greens, moisturizing polymers, plant, growth, proline content. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Polyme giữ ẩm là những hợp chất cao phân 
tử, có khả năng giữ nước từ 100 đến 1.000 lần so 
với khối lượng của nó. Tính trương hay tính ưa 

nước của polyme được quyết định bởi các nhóm 
chức phân cực như: -OH, -COOH, -CONH2,… 
phân bố trên cấu trúc phân tử polyme (Chen, 
and Shen, 2000; Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cs, 
2010). Quá trình hấp thụ nước của polyme xảy 
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ra dưới tác dụng của các lực ion, lực Vander 
vaals, liên kết hydro… Polyme giữ ẩm được ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực: Đệm thấm mồ hôi, 
vật liệu giữ nước, phụ gia chống thấm, vật liệu 
xây dựng, công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm, 
bao gói, công nghiệp dược, y tế… và một hướng 
ứng dụng đặc biệt quan trọng và đang rất được 
quan tâm là làm chất giữ ẩm và cung cấp các 
nguyên tố vi lượng cho cây trồng (Chatzoudis et 
al., 1998; Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cs., 2010; 
Nguyễn Thế Hùng và cs., 2013).  

Rau cải là cây rau được sử dụng rộng rãi và 
chiếm vị trí quan trọng trong ngành rau nhờ 
chủng loại phong phú. Rau cải thuộc họ thập tự, 
có sự đa dạng về loài lớn nhất khu vực Địa 
Trung Hải. Ngoài việc dùng làm thực phẩm 
trong bữa ăn hằng ngày, rau cải còn là nguyên 
liệu chế biến bánh kẹo, nước giải khát, hương 
liệu, dược liệu,… (Pogrebnyak, 2006; Tạ Thu 
Cúc, 2009; Saha et al., 2016). Để cây rau cải đạt 
năng suất cao và chất lượng tốt thì ngoài các 
yếu tố về giống, điều kiện sinh thái, đất đai thì 
các biện pháp kỹ thuật như tưới nước, bón phân, 
phòng trừ sâu bệnh,… là những yếu tố không thể 
thiếu. Đặc biệt là dinh dưỡng và lượng nước tưới 
cho cây ở những thời kỳ phát triển là hết sức 
cần thiết (Nguyễn Thế Hùng và cs., 2013; 
Hoàng Minh Tấn, 2000; Burubai et al., 2011; 
Saha et al., 2016). Nhằm đánh giá khả năng 
sinh trưởng và phát triển của cây rau cải xanh 
trên nền giá thể có bổ sung chất giữ ẩm, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu: “Ảnh hưởng của 
polyme giữ ẩm đến sinh trưởng, phát triển và 
tăng cường khả năng chịu hạn của rau cải xanh 
(Brassica juncea)”. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Cây trồng: Giống cải dưa Jialing 212 

thuộc loài cải xanh (Brassica juncea)  
- Giá thể: Phối trộn đất phù sa : trấu hun 

theo tỷ lệ 2 : 1 
- Vật liệu polyme giữ ẩm được tổng hợp từ 

vỏ trấu theo tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh và 
Trần Thị Như Mai (2010), sản phẩm có độ 
trương trong nước cất 250 g/g vật liệu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới, 

có mái che ni lông trong, cây được trồng trong 
bầu 15 x 13 cm. Mỗi bầu gieo 3 hạt, sau khi hạt 
nảy mầm tiến hành tỉa chỉ để lại 2 cây/bầu. 
Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 
nhiên đầy đủ (RCB), mỗi công thức (CT) được 
lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại là 30 cây. Cố định 
lượng giá thể 300 g và phân bón như nhau cho 
mỗi bầu thí nghiệm.  

CT1 (Đối chứng): Đất phù sa : Trấu hun (2 : 1) 
CT2: 97% [Đất phù sa : Trấu hun (2 : 1)] + 

3% polyme giữ ẩm 
CT3: 95% [Đất phù sa : Trấu hun (2 : 1)] + 

5% polyme giữ ẩm. 
Các công thức được chăm sóc với cùng một 

chế độ, tưới nước đầy đủ đến 40 ngày sau gieo 
thì phân thành 3 lô và thay đổi chế độ tưới nước: 
lô 1 tưới nước đầy đủ đến 50 ngày sau gieo, lô 2 
ngừng tưới nước trong 7 ngày (từ ngày thứ 43 
đến ngày 50 sau gieo), lô 3 ngừng tưới nước 10 
ngày (từ ngày thứ 40 đến 50 ngày sau gieo). 
Theo dõi độ ẩm đất, lượng nước trong cây và sự 
tích lũy hàm lượng proline trong lá ở công thức 
tưới nước đầy đủ và công thức ngừng tưới nước 7 
ngày và 10 ngày.  

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi  
Các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của 

cây hàng tuần được thống kê vào thời điểm 7 
tuần sau khi hạt nảy mầm. 

Theo dõi các chỉ tiêu về tỷ lệ nảy mầm (%), 
chiều cao cây (cm), đường kính tán (cm), số 
lượng lá (lá/cây), chiều dài lá (cm), chiều rộng lá 
(cm), diện tích lá (cm2), năng suất cây trồng 
(g/cây)… theo phương pháp chung cho nghiên 
cứu về cây rau (Kahlon et al., 2008; Dias, 2012). 
Hàm lượng proline được xác định bằng phương 
pháp so màu có cải tiến theo Bates et al. (1973). 
Hàm lượng nước trong cây và lượng nước trong 
giá thể trồng được xác định bằng phương pháp 
cân khối lượng cây, khối lượng bầu theo Phung 
et al. (2011). 



Ảnh hưởng của polyme giữ ẩm đến sinh trưởng, phát triển và tăng cường khả năng chịu hạn của rau cải xanh 
(Brassica juncea) trồng trên giá thể 

102 

2.2.3. Xử lý số liệu 
Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm 

IRRISTAT 5.0 và Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ảnh hưởng của polyme giữ ẩm đến sự 
sinh trưởng và phát triển của cây cải xanh 

Trong thí nghiệm này, chúng tôi đánh giá 
sự sinh trưởng và phát triển của rau cải xanh 
trên nền giá thể bổ sung vật liệu polyme giữ ẩm 
với tỷ lệ khác nhau dựa trên một số chỉ tiêu sinh 
trưởng và phát triển của cây rau cải (Bảng 1).  

Tỷ lệ nảy mầm là chỉ tiêu quan trọng nhằm 
đánh giá khả năng thích ứng ban đầu của cây 
trồng với môi trường sống. Tỷ lệ nảy mầm cao sẽ 
đảm bảo mật độ trồng trên đơn vị diện tích, là cơ 
sở cho việc xác định năng suất sau này. Tuy 
nhiên, tỷ lệ nảy mầm chịu nhiều ảnh hưởng và bị 
chi phối bởi nhiều điều kiện khác nhau của ngoại 
cảnh, đặc biệt là điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khi 
gieo. Kết quả thí nghiệm ở bảng 1 cho thấy, tỷ lệ 
nảy mầm của cây rau cải xanh trên cả ba nền giá 
thể đều tương đối cao, đạt trên 77%. Tuy nhiên, 
các giá thể có bổ sung polyme giữ ẩm cho tỷ lệ 
nảy mầm cao hơn từ 10 - 15% so với giá thể đối 
chứng (CT1), sai khác có ý nghĩa ở mức 95%. 
Trong đó, giá thể có bổ sung 5% chất giữ ẩm 
(CT3), cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất, đạt 91,11%. 
Điều này cho thấy giá thể có thành phần polyme 
giữ ẩm đã cung cấp môi trường ban đầu phù hợp, 
làm tăng tỉ lệ nảy mầm, tăng khả năng sống sót 
của của cây rau cải xanh trong giai đoạn đầu của 
thời kỳ sinh trưởng. 

Rau cải xanh là cây rau ăn lá, các chỉ tiêu 
sinh trưởng của thân và lá sẽ quyết định năng 
suất của cây. Chiều cao cây là chỉ tiêu thể hiện 
rõ đặc tính của giống, đồng thời cũng phản ánh 
tổng quát ảnh hưởng của các yếu tố tác động 
như điều kiện ngoại cảnh, các biện pháp kỹ 
thuật chăm sóc. Chiều cao cây cải xanh có sự sai 
khác đáng kể giữa các công thức thí nghiệm, 
trong đó các giá thể có bổ sung polyme giữ ẩm 
cho chiều cao cây lớn hơn giá thể đối chứng từ 
2,56 - 4,81 cm, sai khác có ý nghĩa ở mức 95%; 
giá thể có bổ sung 5% polyme giữ ẩm (CT3) cho 
chiều cao cây lớn nhất, đạt 21,75 cm sau 7 tuần 
hạt nảy mầm.  

Chỉ tiêu về đường kính tán có vai trò quan 
trọng trong việc bố trí mật độ cây trồng hợp lý, 
nhằm tận dụng khả năng quang hợp cũng như 
tạo năng suất cây trồng cao nhất. Kết quả 
nghiên cứu sau 7 tuần hạt nảy mầm cho thấy có 
sự sai khác đáng kể về đường kính tán giữa các 
công thức thí nghiệm. Trong suốt quá trình sinh 
trưởng, đường kính tán của cây rau cải trên các 
nền giá thể bổ sung polyme giữ ẩm luôn cao hơn 
giá thể đối chứng, trong đó CT3 bổ sung 5% 
polyme giữ ẩm cho đường kính tán lớn nhất, đạt 
22,09 cm sau 7 tuần hạt nảy mầm, cao hơn giá 
thể có bổ sung 3% polyme giữ ẩm (CT2) và giá 
thể đối chứng (CT1) lần lượt là 2,48 và 5,94 cm, 
sai khác có ý nghĩa ở mức 95%. 

Lá là cơ quan sinh dưỡng của thực vật, thực 
hiện các chức năng chính là quang hợp, trao đổi 
khí và hô hấp. Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc 
độ ra lá của cây rau cải xanh tương đối đồng đều 
trên các nền giá thể khác nhau, đạt từ 6,53 - 

Bảng 1. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm  
đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của cây cải xanh 

Công thức 
Tỷ lệ hạt 
nảy mầm 

(%) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Đường 
kính tán 

(cm) 

Số lá cây 
(lá/cây) 

Kích thước lá Năng suất  
cá thể 

(g tươi/cây) 
Chiều dài 

(cm) 
Chiều rộng 

(cm) 
Diện tích 
lá (cm2) 

CT1 (ĐC) 77,41  16,94  16,15  6,53   15,60   9,81  112,28   33,01 

CT2 86,67  19,50  19,61   6,87   19,88   11,89  171,09  50,79 

CT3 91,11  21,75  22,09   6,93   21,17   12,10  185,64  61,41 

LSD (5%) 2,90 0,79 0,90 0,97 1,52 1,11 16,49 10,75 

CV% 5,50 1,80 2,10 6,30 3,60 4,30 4,70 13,50 



6,93 lá/cây, sai khác không có ý nghĩa giữa các
công thức thí nghiệm. Tuy nhiên, có sự khác 
biệt đáng kể về kích thước lá ở các giá thể có bổ 
sung polyme giữ ẩm và giá thể đối chứng từ 4,28
- 5,57 cm chiều dài và 2,08 - 2,29 cm chiều rộng, 
dẫn tới diện tích lá rau cải xanh ở giá thể có bổ 
sung polyme giữ ẩm cao hơn 58,81
so với giá thể đối chứng. Trong đó rau cải xanh 
trồng trên giá thể bổ sung 5% polyme giữ ẩm 
(CT3) cho kích thước lá cao nhất 21,17 x 12,10 
cm và diện tích lá lớn nhất 185,64 cm
thời, năng suất cây rau cải trồng trên giá t
sung polyme giữ ẩm cũng cao hơn (CT3) đạt 
61,41 g/cây, CT2 đạt 50,79 g/cây và
g/cây.  

Các kết quả trên cho thấy polyme 
ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển 
của rau cải xanh. Bên cạnh khả năng hấp thụ 
nước, nhả dần cho cây, vật liệu còn bổ sung 
thêm một số các chất dinh dưỡng hữu cơ cần 
thiết cho sự phát triển của cây (Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh và cs., 2010; Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh và cs., 2011; Nguyễn Thế Hùng và cs
2013), chính vì vậy giúp tăng khả năng nảy 
mầm của hạt cải, cây cải xanh sinh trưởng và 
phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn. Trong 
3 nền giá thể nghiên cứu thì giá thể có bổ sung 
5% polyme giữ ẩm (CT3) thích hợp hơn cả cho 
sự sinh trưởng, phát triển của cây rau cải xanh.

Hình 1. Tỷ lệ nước trong cây
sau 0

Ghi chú: Các kết quả thể hiện trên hình là giá trị trung bình

Nguyễn Thị Hồng H

6,93 lá/cây, sai khác không có ý nghĩa giữa các 
g thức thí nghiệm. Tuy nhiên, có sự khác 

biệt đáng kể về kích thước lá ở các giá thể có bổ 
sung polyme giữ ẩm và giá thể đối chứng từ 4,28 

2,29 cm chiều rộng, 
dẫn tới diện tích lá rau cải xanh ở giá thể có bổ 

m cao hơn 58,81 - 73,36 cm2 
so với giá thể đối chứng. Trong đó rau cải xanh 
trồng trên giá thể bổ sung 5% polyme giữ ẩm 
(CT3) cho kích thước lá cao nhất 21,17 x 12,10 
cm và diện tích lá lớn nhất 185,64 cm2. Đồng 
thời, năng suất cây rau cải trồng trên giá thể bổ 
sung polyme giữ ẩm cũng cao hơn (CT3) đạt 
61,41 g/cây, CT2 đạt 50,79 g/cây và CT1 là 33,01 

polyme giữ ẩm có 
sinh trưởng và phát triển 

cải xanh. Bên cạnh khả năng hấp thụ 
cây, vật liệu còn bổ sung 

thêm một số các chất dinh dưỡng hữu cơ cần 
thiết cho sự phát triển của cây (Nguyễn Thị 

2010; Nguyễn Thị Hồng 
, 2011; Nguyễn Thế Hùng và cs., 

chính vì vậy giúp tăng khả năng nảy 
cây cải xanh sinh trưởng và 

phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn. Trong 
3 nền giá thể nghiên cứu thì giá thể có bổ sung 
5% polyme giữ ẩm (CT3) thích hợp hơn cả cho 
sự sinh trưởng, phát triển của cây rau cải xanh. 

3.2. Ảnh hưởng của poly
năng chịu hạn của rau c

Polyme hấp thụ nước được tổng hợp trên cơ 
sở trùng hợp ghép axit acrylic lên xenlulo
chất khơi mào amoni pesunfat và chất tạo lưới 
N, N’-metylen bis acrylamit, vật liệu này có khả 
năng giữ nước 100 lần thậm chí 1
lượng của vật liệu và có khả năng nhả dần nước 
cho cây sử dụng trong các điều kiện thiếu nước 
tưới hoặc không có điều kiện chăm sóc thường 
xuyên (Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Trần Thị 
Như Mai, 2010). Chính vì vậy sử dụng vật liệu 
này cho các vùng đất có lượng mưa trong năm 
thấp có thể giúp giữ nước trong đất và cung cấp 
dần cho cây trồng trong các thời gian không có 
mưa để duy trì sự sinh trưởng của cây. Trong 
nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi khảo sát khả 
năng tích lũy nước trong bầu giá thể, trong cây
và hàm lượng proline tích lũy trong lá cải xanh 
trồng trên 3 nền giá thể khác nhau sau thời 
gian 7 và 10 ngày ngừng tưới nước so với đối 
chứng tưới nước đầy đủ. 

Điều kiện khô hạn sẽ khiến lượng nước 
trong giá thể trồng giảm, dẫn tới hiện tượng 
mất nước trong cây, biểu hiện là cây héo khô 
dẫn đến giảm năng suất, thậm chí cây có thể bị 
chết (Phung et al., 2011; Zhang 
Phùng Thị Thu Hà, 2014). Kết quả thí nghiệm
cho thấy sau khi ngừng tưới nước 7 và 10 ngày,

       

Tỷ lệ nước trong cây và hàm lượng nước trong giá thể 
sau 0, 7 và 10 ngày ngừng tưới nước 

Các kết quả thể hiện trên hình là giá trị trung bình ± SE với n = 3 - 5    
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polyme giữ ẩm đến khả 
a rau cải xanh 

Polyme hấp thụ nước được tổng hợp trên cơ 
sở trùng hợp ghép axit acrylic lên xenluloza với 
chất khơi mào amoni pesunfat và chất tạo lưới 

metylen bis acrylamit, vật liệu này có khả 
năng giữ nước 100 lần thậm chí 1.000 lần khối 
lượng của vật liệu và có khả năng nhả dần nước 
cho cây sử dụng trong các điều kiện thiếu nước 
tưới hoặc không có điều kiện chăm sóc thường 
xuyên (Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Trần Thị 
Như Mai, 2010). Chính vì vậy sử dụng vật liệu 

có lượng mưa trong năm 
thấp có thể giúp giữ nước trong đất và cung cấp 
dần cho cây trồng trong các thời gian không có 
mưa để duy trì sự sinh trưởng của cây. Trong 
nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi khảo sát khả 
năng tích lũy nước trong bầu giá thể, trong cây 
và hàm lượng proline tích lũy trong lá cải xanh 
trồng trên 3 nền giá thể khác nhau sau thời 
gian 7 và 10 ngày ngừng tưới nước so với đối 

Điều kiện khô hạn sẽ khiến lượng nước 
trong giá thể trồng giảm, dẫn tới hiện tượng 

ong cây, biểu hiện là cây héo khô 
dẫn đến giảm năng suất, thậm chí cây có thể bị 

., 2011; Zhang et al., 2013; 
Phùng Thị Thu Hà, 2014). Kết quả thí nghiệm 
cho thấy sau khi ngừng tưới nước 7 và 10 ngày,

 

và hàm lượng nước trong giá thể  
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lượng nước trong cây cải xanh và trong bầu giá 
thể đều giảm tỷ lệ thuận với thời gian ngừng 
tưới nước ở tất cả các công thức thí nghiệm. 
Trong đó công thức đối chứng không bổ sung 
polyme giữ ẩm (CT1) có sự giảm lượng nước 
nhanh và nhiều nhất. Sau 7 và 10 ngày ngừng 
tưới nước, lượng nước trong bầu giá thể đối 
chứng chỉ còn lần lượt là 23,3% và 10,83% so với 
tưới nước đầy đủ, dẫn tới hiện tượng mất nước 
trong cây chỉ còn lại lần lượt 39,56% và 33,52%, 
cây biểu hiện héo lá (Hình 2).  

Trong các giá thể có bổ sung polyme giữ 
ẩm đã giúp giữ nước vào trong vật liệu 
polyme, do đó khi tưới nước đầy đủ, trong giá 
thể CT2 và CT3 đã có lượng nước nhiều hơn 
1,5 - 1,8 lần so với giá thể đối chứng, lượng 
nước này được nhả dần cho cây làm tổng lượng 
nước trong giá thể giảm dần trong thời gian 
ngừng tưới nước. Tuy nhiên sau 10 ngày 
ngừng tưới nước lượng nước ở giá thể có 
polyme giữ ẩm vẫn ở mức cao hơn 2,7 - 5,7 lần 
so với giá thể đối chứng, điều này giúp cho 
lượng nước trong cây rau cải cải xanh cao gấp 

2 - 2,4 lần so với cây cải xanh trên giá thể đối 
chứng. Trong 2 nền giá thể bổ sung polyme 
giữ ẩm thì giá thể bổ sung 5% (CT3) giữ nước 
tốt hơn, rau cải vẫn còn tươi sau 10 ngày 
ngừng tưới nước (Hình 1, 2).  

Proline là một thông số chỉ thị cho mức độ 
chịu hạn của cây trồng. Nhiều công bố cho thấy 
khi lượng nước trong cây giảm, hàm lượng 
proline trong lá sẽ tăng lên (Phung et al., 2011; 
Galmes et al., 2007; Salama et al., 2011; Zhang 
et al., 2013). Trong thí nghiệm này, cùng với 
việc giảm lượng nước trong giá thể, trong cây, 
hàm lượng proline cũng tăng lên đáng kể trong 
lá rau cải, đặc biệt ở công thức đối chứng tăng 
lần lượt 57 và 93 lần sau 7 và 10 ngày ngừng 
tưới nước. Còn ở giá thể có bổ sung polyme giữ 
ẩm, nước được giữ cho cây sử dụng dần nên 
lượng nước trong đất, trong cây giảm chậm và 
hàm lượng proline trong lá rau cải tăng ít hơn 
so với ở giá thể đối chứng. Bổ sung 5% polyme 
giữ ẩm vào giá thể (CT3) cây cải có hàm lượng 
proline tăng ít nhất (3,6 lần) sau 10 ngày ngừng 
tưới nước (Hình 3). 

 

 0 ngày 

   

7 ngày 

   

10 ngày 

   
 CT1 CT2 CT3 

Hình 2. Rau cải xanh trên các nền giá thể đối chứng  
và giá thể bổ sung 3 và 5% polyme sau 0, 7 và 10 ngày ngừng tưới nước 
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Hình 3. Hàm lượng proline trong lá rau cải xanh trên các nền giá thể khác nhau  
sau 0, 7 và 10 ngày ngừng tưới nước 

Ghi chú: Các kết quả thể hiện trên hình là giá trị trung bình ± SE với n = 3 - 5  

4. KẾT LUẬN 

Việc sung polyme giữ ẩm vào giá thể trồng 
có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng của cây, 
trong CT3 bổ sung 5% polyme giữ ẩm cho kết 
quả các chỉ tiêu chiều cao cây, đường kính tán, 
chiều dài và chiều rộng lá, diện tích lá, năng 
suất tốt nhất, đạt 61,41 g/cây. 

Chất giữ ẩm có khả năng giữ nước tốt, duy 
trì độ ẩm phù hợp cho cây phát triển, trong thời 
gian ngừng tưới 7 ngày và 10 ngày. Ở CT3 bổ 
sung 5% polyme giữ ẩm, khả năng giữ nước tốt 
hơn các giá thể còn lại, rau cải vẫn tươi sau 10 
ngày ngừng tưới nước. Mặt khác, hàm lượng 
proline ở CT3 chỉ tăng 3,6 lần, còn ở giá thể đối 
chứng hàm lượng proline tăng 93 lần so với tưới 
nước đầy đủ.  
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TÓM TẮT 

Với 193 mẫu nghiên cứu khách hàng sử dụng sữa tươi tại Gia lâm, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố 
khám phá, nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), nghiên cứu đã xây dựng được mô hình Lòng 
trung thành khách hàng cho sản phẩm sữa tươi Vinamilk dựa trên bốn yếu tố: Chất lượng sản phẩm, giá cả cảm 
nhận, hình ảnh công ty và các chương trình khuyến mãi. Đồng thời, xác định thứ tự các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
hài lòng, niềm tin và lòng trung thành khách hàng. Đối với sự hài lòng khách hàng của sản phẩm sữa tươi lần lượt là: 
Giá cả, chương trình khuyến mãi, chất lượng sản phẩm và hình ảnh công ty. Đối với niềm tin, thứ tự các yếu tố ảnh 
hưởng là: Hình ảnh công ty, chất lượng sản phẩm, chương trình khuyễn mãi và giá cả. Cả hai yếu tố niềm tin và sự 
hài lòng khách hàng đều ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng. Để duy trì và nâng cao lòng trung thành 
khách hàng, Công ty cổ phần sữa Vinamilk cần nâng cao sự hài lòng và cùng cố niềm tin khách hàng thông qua việc 
thực hiện các giải pháp theo thứ tự ưu tiên: Duy trì và tăng cường các hoạt động xây dựng hình ảnh công ty, không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự phù hợp về giá cả tương đương chất lượng sản phẩm và đối 
tượng khách hàng, mở rộng các chương trình khuyến mãi.  

Từ khóa: Sữa tươi Vinamilk, lòng trung thành của khách hàng, sự hài lòng, niềm tin. 

Analyzing Factors Affecting Customers’ Loyalty  
to Vinamilk’s Fresh Milk in Gia Lam, Ha Noi 

ABSTRACT 

Sampling 193 fresh milk customers in Gia Lam district and using EFA, CFA, and SEM analysis methods, the 
Vinamilk’s fresh milk customers’ loyalty was built based on four components: product quality, perceived price, 
company imange and promotion programs. This study also ranked the factors affecting to the customers’ satisfaction, 
trust and loyalty. Customer’s satisfaction was affected, in the order, by price, promotion program, product quality and 
company image; the customer’s trust was affected by company image, product quality, promotion program and price. 
Both customers’ trust and satisfaction affected customers’ loyalty. To maintain and enhance customers’ loyalty, 
Vinamilk should improve the customer satisfaction and customer trust with prioritized implementation of the following 
solutions: Maintaining and enhancing the company image, constantly improving product quality, offering affordable 
price, and expanding the promotions. 

Keywords: Vinamilk fresh milk, customers’ loyalty, satifaction, trust. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lòng trung thành khách hàng là một trong 
những yếu tố quan trọng của một nhãn hiệu, 
một thương hiệu, một sản phẩm. Nghiên cứu 

trường hợp của Hoàng Minh Châu (2015) chỉ 
rằng, nếu thương hiệu mất đi một khách hàng 
thì doanh nghiệp không chỉ mất doanh thu từ 
một khách hàng này mà họ sẽ có thể mất tiếp 20 
khách hàng. Không những mất đi doanh thu 
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của khách hàng này mà doanh nghiệp mất chi 
phí để tìm lại số khách hàng đã mất nếu doanh 
nghiệp muốn duy trì tăng trưởng. Chi phí để 
tìm khách hàng mới sẽ gấp 5 lần duy trì một 
khách hàng cũ (Kotler and Armstrong,1999).  

Trong điều kiện kinh tế phát triển, đời sống 
được nâng cao, quan điểm về dinh dưỡng thay 
đổi thì sữa là một sản phẩm dinh dưỡng rất 
quen thuộc và phổ biến trong mọi gia đình. Sự 
phổ biến này đã tạo nên một sức hấp dẫn cho sự 
cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm 
trong nước và nhập khẩu với rất nhiều thương 
hiệu nổi tiếng. Khi tham gia vào thị trường cạnh 
tranh, các doanh nghiệp kinh doanh sữa phải nỗ 
lực hết mình để có thể duy trì khách hàng cũ và 
thu hút khách hàng mới, từ đó duy trì sự tăng 
trưởng doanh thu và lợi nhuận, giúp tăng giá trị 
của doanh nghiệp. 

Vinamilk là một thương hiệu sữa nổi tiếng 
của Việt Nam với rất nhiều loại sản phẩm như 
sữa bột trẻ em, sữa bột người lớn, bột sữa dinh 
dưỡng, sữa đặc có đường, sữa chua, sữa tươi. 
Vinamilk đã có nhiều chính sách xây dựng 
thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu cho sữa 
tươi. Công ty có giá trị doanh nghiệp tăng 
trưởng liên tục trong nhiều năm qua (Vinamilk, 
2015). Chúng tôi lựa chọn nghiên cứu này nhằm 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung 
thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa 
tươi Vinamilk, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao lòng trung thành khách hàng đối với 
sản phẩm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình lý thuyết và giả thuyết  
Lòng trung thành là sự cam kết của khách 

hàng sẽ mua lại sản phẩm hoặc dịch vụ ưa thích 
(Chaudhuri, 1999), sẽ ưu tiên tìm mua sản 
phẩm của một thương hiệu nào đó (Yoo et al., 
2000) trong tương lai. Lòng trung thành được đo 
lường theo ba cách khác nhau: Đo lường hành vi 
thông qua hành vi “mua hàng lặp lại” và bỏ qua 
các yếu tố tiềm ẩn khác (Nodman, 2004); đo 
lường thông qua thái độ như: ý định mua, đề 
nghị đối với những người khác hoặc nói thuận 

lợi về sản phẩm hoặc dịch vụ (Oliver, 1999); đo 
lường kết hợp cả hành vi và thái độ (Jacoby and 
Chesnut, 1978).  

Sự hài lòng là một phản ứng mang tính cảm 
xúc của khách hàng đáp lại một sản phẩm hay 
dịch vụ nào đó sau một thời gian sử dụng 
Bachelet (1995).  

Hình ảnh của công ty là hình ảnh tổng thể 
của một công ty trong suy nghĩ của công chúng 
(Barich and Kotler, 1991) và được hình thành 
thông qua quá trình tích lũy những đánh giá 
những thông tin về doanh nghiệp như: tên công 
ty, kiến trúc, sự đa dạng của sản phẩm/dịch vụ 
và những thông tin có được qua việc tiếp xúc 
với những người khác và các phương tiện 
truyền thông. 

Chất lượng cảm nhận: là những cảm nhận 
của khách hàng đối với chất lượng của sản 
phẩm. Một sản phẩm được người tiêu dùng 
đánh giá là có chất lượng cao thì họ sẽ thể hiện 
những cảm xúc như: thích thú, họ muốn được sở 
hữu sản phẩm đó. Do đó, có sự khác nhau giữa 
chất lượng thật sự của một sản phẩm và chất 
lượng mà khách hàng cảm nhận được. 

Giá cả là cái mà người tiêu dùng phải bỏ ra 
để có được một sản phẩm (Zeithaml, 1988). 
Trong nghiên cứu này giá cả được định nghĩa và 
đo lường dưới góc độ là giá mà người tiêu dùng 
cảm nhận, có nghĩa là số tiền mà họ bỏ ra có 
xứng đáng với gì mà họ nhận lại được khi sử 
dụng sản phẩm 

Trên cơ sở mục tiêu và lý thuyết có liên 
quan về vấn đề nghiên cứu và các nghiên cứu 
có liên quan của Huỳnh Phương Linh và Lưu 
Tiến Thuận (Lòng trung thành của khách 
hàng đối với sản phẩm nước giải khát Pepsi); 
nghiên cứu của Trần Đình Lý, Hoàng Hữu 
Hòa (Lòng trung thành của khách hàng đối 
với nhãn hiệu xoài cái Hòa Lộc); Nguyễn Hải 
Ninh (Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu 
dùng đối với sản phẩm sữa tươi đóng hộp 
dành cho trẻ em) có thể tóm tắt mô hình 
nghiên cứu về sự trung thành của khách hàng 
đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa 
bàn Gia Lâm, Hà Nội sơ đồ 1. 
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Sơ đồ 1. Khung phân tích các yếu tố ảnh hưởng  
đến lòng trung thành khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk 

2.1.2. Giả thuyết nghiên cứu 
Các giả thuyết nghiên cứu được tóm tắt 

theo bảng 1.  
Thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp được thu 

thập từ Website của Công ty Cổ phần sữa Việt 
Nam Vinamilk, các loại sách báo, các trang Web 
có bài viết về sản phẩm sữa Vinamilk và các đề 
tài nghiên cứu trước có liên quan. 

Số liệu sơ cấp: Chọn điểm nghiên cứu và số 
mẫu: Sữa tươi đang là sản phẩm được ưa 
chuộng không chỉ ở thành thị mà còn được sử 
dụng rộng rãi ở nông thôn. Gia Lâm là huyện 
ngoại thành có 20 xã và 2 thị trấn. Để nghiên 

cứu, chúng tôi tiến hành điều tra mẫu đại diện, 
điển hình bằng bảng hỏi trực tiếp khách hàng 
sử dụng sản phẩm sữa tươi Vinamilk ở 7 xã và 
thị trấn (thị trấn Yên Viên, Trâu Quỳ, xã Đặng 
Xá, Dương Xá, Bát Tràng, Cổ Bi và Ninh Hiệp). 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 
cấu trúc tuyến tính (SEM), mô hình nghiên cứu 
có 35 biến đo lường, do đó cỡ mẫu tối thiểu phải 
là 175 quan sát (Hair, 1988). Để đáp ứng yêu 
cầu, tác giả thực hiện hỏi những người dùng sữa 
tươi Vinamilk từ 2 lần trở lên trong vòng 1 năm 
trở lại đây, là người lớn (trên 18 tuổi) và số 
lượng phỏng vấn 193 khách hàng.  

Bảng 1. Các giả thuyết nghiên cứu 

Các giả thuyết Kì vọng 

Chất lượng sữa tươi Vinamilk ảnh hưởng đến Niềm tin khách hàng  + 

Giá cả sữa tươi Vinamilk ảnh hưởng đến Niềm tin khách hàng + 

Hình ảnh công ty ảnh hưởng đến Niềm tin khách hàng + 

Hài lòng khách hàng ảnh hưởng đến Niềm tin khách hàng + 

Khuyến mãi của công ty ảnh hưởng đến Niềm tin khách hàng + 

Niềm tin khách hàng ảnh hưởng đến Lòng trung thành khách hàng + 

Chất lượng sữa tươi Vinamilk ảnh hưởng đến Hài lòng khách hàng + 

Giá cả sữa tươi Vinamilk ảnh hưởng đến Hài lòng khách hàng + 

Hình ảnh công ty ảnh hưởng đến Hài lòng khách hàng + 

Các chương trình khuyến mãiảnh hưởng đến Hài lòng khách hàng + 

Hài lòng khách hàng ảnh hưởng đến Lòng trung thành khách hàng + 

Chất lượng  
cảm nhận 

Giá cả cảm nhận 

Chương trình 
khuyến mãi 

Hình ảnh công ty 

Niềm tin 

Sự hài lòng 

Lòng trung thành 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 
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Xây dựng phiếu điều tra:  
Dựa trên khung phân tích của nghiên cứu, 

bảng câu hỏi được phát triển và hiệu chỉnh, sau 
đó được đưa vào phỏng vấn thử 5 khách hàng để 
phát hiện những sai sót. Sau khi bảng hỏi được 
hiệu chỉnh sẽ sử dụng để phỏng vấn chính thức. 

Bảng câu hỏi được sử dụng thang đo Likert 
5 cấp độ để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến 
lòng trung thành của khách hàng đối với sản 
phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn huyện Gia 
Lâm, Hà Nội: (1) Rất không đồng ý, (2) Không 
đồng ý, (3) Không ý kiến, (4) Đồng ý, (5) Hoàn 
toàn đồng ý. 

2.2.3. Xử lý số liệu 
Nghiên cứu sử dụng SPSS và Amos 20 để 

xử lý số liệu 

2.2.4. Phương pháp phân tích 
a. Thống kê mô tả: được sử dụng để mô tả 

và so sánh các đặc điểm của khách hàng sử 
dụng Vinamilk. 

b. Phân tích nhân tố khám phá (EFA): được 
sử dụng để xác định các nhân tố thuộc biến quan 
sát dựa trên hệ số trích (Extraction) (nếu nhỏ hơn 
5 sẽ bị loại); hệ số KMO (0,5 < KMO < 1) (Hoàng 
Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005); kiểm 
định sự tương quan giữa các biến và trích các 
nhân tố Eigenvalue. Thang đo được chấp nhận 
với tổng phương sai trích lớn hơn hoặc bằng 50% 
(Gerbing and Andessen, 1988). 

c. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 
Phân tích độ tin cậy thông qua nhận xét hệ 

số Cronbach’s Alpha để loại các biến không phù 
hợp. Các biến quan sát có hệ số tương quan giữa 
biến và tổng trong bảng kết quả dưới 0,3 sẽ bị 
loại bỏ (Nunnally and Burnstein, 1994). Đối với 
hệ số Cronbach’s Alpha tổng hợp của mô hình: 
1) Lớn hơn 0,8 thì thang đo được sử dụng tốt, 2) 
Từ 0,6 đến gần 0,8 là sử dụng được. 

Phân tích nhân tố khẳng định:  
Được sử dụng để kiểm định mối liên hệ giữa 

các biến không quan sát được. Các hệ số được 
quan tâm bao gồm các hệ số của mô hình và các 
hệ số của các biến giống như mô hình cấu trúc 
tuyến tính SEM sẽ được mô tả dưới đây. 

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM):  
Một mô hình SEM bình thường gồm 2 mô 

hình, mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. 
Nghiên cứu này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến 
tính bởi vì: 1) Ước lượng của nhiều mối quan hệ 
phụ thuộc lẫn nhau, 2) Khả năng phát hiện của 
các biến tiềm ẩn trong mối quan hệ và giải thích 
lỗi đo lường trong tiến trình ước lượng. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả chạy Cronbach’s Alpha 
Kết quả chạy Cronbach’s Alpha các nhân tố 

của thang đo thành phần của các biến độc lập 
được trình bày ở bảng 3. 

Các thang đo thành phần biến độc lập đều 
có hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha đạt tiêu 
chuẩn kiểm định (> 0,6). Qua bảng cho thấy 
không có hệ số tương quan biến tổng nào nhỏ 
hơn 0,3 nên thang đo này đủ độ tin cậy trong sử 
dụng phân tích nghiên cứu. 

- Đối với thang đo niềm tin 
Đối với thang đo niềm tin, tiến hành kiểm 

tra Cronbach’s Alpha lần 1 thu được hệ số thang 
đo là 0,858 được đánh giá sử dụng tốt và không 
có hệ số tương quan biến tổng nào nhỏ hơn 0,3 
nên thang đo được chấp nhận và đưa vào phân 
tích ở bước tiếp theo. 

- Đối với thang đo sự hài lòng 
Kết quả kiểm định các thang đo hài lòng 

khách hàng cho thấy, các biến quan sát HL03, 
HL05 thuộc thang đo hài lòng là các biến quan 
sát không đảm bảo được yêu cầu về tính tương 
quan với tổng thể thang đo. Do hệ số tương quan 
biến tổng của biến HL03 đạt 0,006 < 0,3, HL05 
đạt 0,077 < 0,3. Vì vậy, cần loại bỏ các biến 
quan sát này để làm tăng độ tin cậy của thang 
đo. Sau khi đã loại bỏ, các thang đo đều thể hiện 
độ tin cậy cao như bảng 4 và được sử dụng cho 
các phân tích tiếp theo. 

Đối với thang đo lòng trung thành 
Số liệu bảng 3 cho thấy thang đo lòng trung 

thành có hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha là 
0,869, sự tương quan biến tổng của các biến 
quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0,3 nên các 
biến này đều được chấp nhận đưa vào phân tích 
phần tiếp theo. 
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Bảng 3. Cronbach’s Alpha các thang đo các biến độc lập 

Ký hiệu Biến Tương quan 
biến tổng 

Cronbach's Alpha  
nếu loại biến 

Chất lượng cảm nhận                 (Cronbach Alpha: 0,881) 

CL01 Hàm lượng dinh dưỡng 0,707 0,858 

CL02 Đảm bảo vệ sinh thực phẩm 0,662 0,865 

CL03 Sự đa dạng về dung tích 0,662 0,865 

CL04 Bao bì đẹp mắt, hấp dẫn 0,727 0,854 

CL05 Bao bì đa dạng 0,672 0,864 

Giá cả cảm nhận                   (Cronbach Alpha: 0,910) 

GC01 Giá phải chăng. 0,805 0,88 

GC02 Giá hợp lý hơn một số hãng sữa tươi cạnh tranh. 0,819 0,875 

GC03 Giá phù hợp với thu nhập 0,801 0,881 

Chương trình khuyến mãi               (Cronbach Alpha 0,861) 

KM01  Chương trình khuyến mãi đa dạng. 0,681 0,834 

KM02  Chương trình khuyến mãi hấp dẫn. 0,722 0,817 

KM03  Chương trình khuyến mãi diễn ra thường xuyên. 0,719 0,818 

Hình ảnh công ty                   (Cronbach Alpha: 0,875) 

HA01  Vinamilk có những sản phẩm chất lượng 0,735 0,845 

HA02  Vinamilk hành động có trách nhiệm với môi trường 0,691 0,852 

HA03 Vinamilk luôn đóng góp nguồn lực cho các chương trình nghệ thuật 
và văn hóa 0,694 0,851 

HA04  Vinamilk có quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo và y tế 0,72 0,846 

HA05  Dễ dàng phân biệt sản phẩm sữa vinamilk với các loại sữa khác. 0,58 0,869 

HA06  Quảng cáo sữa tươi Vinamilk ấn tượng 0,653 0,858 

Niềm tin                      (Cronbach Alpha: 0,858) 

NT01 Cảm giác yên tâm về sản phẩm sữa tươi Vinamilk 0,738 0,798 

NT02 Khi sản phẩm có vấn đề, Vinamilk luôn quan tâm giải quyết 0,715 0,82 

NT03  Vinamilk thực hiện đúng cam kết với khách hàng  0,748 0,787 

Sự hài lòng khách hàng               (Cronbach Alpha: 0,665) 

HL01  Hài lòng với chất lượng sữa tươi Vinamilk 0,559 0,585 

HL02  Hài lòng với bao gói của sữa tươi Viamilk 0,498 0,595 

HL03  Hài lòng với các chương trình khuyến mãi của Vinamilk 0,006 0,777 

HL04  Hài lòng với giá cả của sữa tươi Vinamilk 0,637 0,558 

HL05  Hài lòng với hình ảnh công ty Vinamilk 0,077 0,71 

HL06  Thích thú khi dùng sữa tươi Vinamilk. 0,592 0,569 

HL07  Hài lòng khi dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk 0,62 0,564 

Lòng trung thành                       (Cronbach Alpha: 0,869) 

TT01  Tôi là khách hàng trung thành của sản phẩm 0,69 0,842 

TT02  Chỉ mua sữa tươi Vinamilk mặc dù có nhiều loại sữa tươi khác bán 
ở cửa hàng. 0,682 0,844 

TT03  Tìm mua sữa tươi Vinamilk ở cửa hàng khác nếu không có sẵn ở 
cửa hàng tôi đến 0,633 0,857 

TT04 Sản phẩm là lựa chọn đầu tiên 0,715 0,836 

TT05 Sẵn lòng giới thiệu sữa tươi Vinamilk cho bạn bè người thân 0,749 0,828 

Nguồn: số liệu điều tra, 2015 
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Bảng 4. Cronbach’s Alpha: thang đo sự hài lòng lần 2 

Kí hiệu  Biến  Tương quan 
biến tổng 

Cronbach's Alpha 
nếu loại biến 

Cronbach’s 
Alpha 

HL01 Hài lòng với chất lượng sữa tươi Vinamilk 0,751 0,843 

0,878 
 

HL02 Hài lòng với bao gói của sữa tươi Viamilk 0,632 0,871 

HL04 Hài lòng với giá cả của sữa tươi Vinamilk 0,689 0,857 

HL06 Thích thú khi dùng sữa tươi Vinamilk. 0,715 0,851 

HL07 Hài lòng khi dùng sản phẩm sữa tươi Vinamilk 0,767 0,838 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015. 

3.2. Phân tích nhân tố khám phá 

3.2.1. Phân tích nhân tố với biến độc lập 
Kết quả phân tích nhân tố khám phá đối 

với biến độc lập ở bảng 8 cho thấy, giá trị hệ số 
KMO là 0,846 lớn hơn mức 0,6, kiểm định 
Bartlet cho giá trị sig = 0,000, điều này cho thấy 
việc phân tích nhân tố đảm bảo độ tin cậy. 

Hệ số phương sai trích đối với phân tích đạt 
giá trị trên 50%, và bằng 60,209 cho thấy các 
nhân tố được đưa ra từ phân tích có thể giải 
thích được 60,21% sự biến thiên của dữ liệu 
khảo sát ban đầu. Hệ số eigenvalues đối với 
nhân tố thứ tư bằng 2,206 > 1 cho thấy sự hội tụ 
cao của 04 nhân tố được đưa ra từ phép phân 
tích nhân tố. 

Bảng 5. Kết quả EFA của các nhân tố độc lập 

Biến 1 2 3 4 

CL04: Bao bì đẹp mắt, hấp dẫn 0,790       

CL01: Hàm lượng dinh dưỡng 0,760       

CL05: Bao bì đa dạng 0,720       

CL02: Đảm bảo vệ sinh thực phẩm 0,718       

CL03: Bao bì đa dạng về dung tích 0,711       

HA01: Vinamilk có những sản phẩm chất lượng   0,802     

HA04: Luôn có quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo và y tế cộng đồng   0,782     

HA03: Vinamilk đóng góp nguồn lực cho các chương trình nghệ thuật, văn hóa   0,748     

HA02: Vinamilk hành động trách nhiệm với môi trường   0,742     

HA06: Quảng cáo sữa tươi Vinamilk ấn tượng   0,708     

HA05: Dễ dàng phân biệt sữa tươi Vinamilk với các loại sữa khác   0,630     

GC03: Giá hợp lí hơn một số hãng sữa tươi cạnh tranh     0,878   

GC04: Giáphù hợp với thu nhập     0,857   

GC01: Giá phải chăng     0,853   

KM03: Chương trình khuyến mãi diễn ra thường xuyên       0,798 

KM02: Chương trình khuyến mãi hấp dẫn       0,793 

KM01: Chương trình khuyến mãi đa dạng       0,747 

Eigenvalues 5,575 3,259 2,532 2,206 

Phương sai trích 25,748 40,584 51,078 60,209 

KMO = 0,846 Sig = 0,000 

Nguồn: số liệu điều tra, 2015 
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Các nhân tố được đưa ra bao gồm: Chất 
lượng cảm nhận, hình ảnh công ty, giá cả cảm 
nhận, thái độ với chương trình khuyến mãi. Các 
nhân tố sau khi được xác định qua phân tích sẽ 
được sử dụng để phân tích khẳng định và phân 
tích mô hình tiếp theo. 

3.2.2. Phân tích nhân tố EFA cho các nhân 
tố liên quan 

Dựa vào kết quả phân tích EFA cho thấy, 
kết quả kiểm định Bartlett’s có giá trị Sig. = 
0,000 (giá trị sig nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,05) cho 

thấy các biến trong thang đo có mối tương quan 
với nhau. Hệ số KMO = 0,837 lớn hơn 0,5 có ý 
nghĩa là phân tích nhân tố thích hợp (Bảng 6). 

3.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA 
Kết quả phân tích nhân tố khẳng định được 

thể hiện ở hình 2 và bảng 7. Niềm tin và sự hài 
lòng được đánh giá giá trị phân biệt thông qua 
mô hình tới hạn (saturate model). Kết quả mô 
hình tới hạn cho thấy có 19 bậc tự do, chi bình 
phương là 42,599 với xác suất p = 0,000 cho thấy 
mô hình thích hợp với dữ liệu thị trường (Chỉ số. 

Bảng 6. Kết quả EFA của các nhân tố liên quan 

Biến 1 2 

HL07: Hài lòng khi dùng sữa tươi Vinamilk 0,840  

HL01: Hài lòng về chất lượng sữa tươi Vinamilk 0,808  

HL06: Thích thú khi dùng sữa tươi Vinamilk 0,786  

HL04: Hài lòng với giá cả của sữa tươi Vinamilk 0,721  

HL02: Hài lòng với bao gói của sữa tươi Vinamilk 0,690  

NT03: Vinamilk thực hiện đúng cam kết với khách hàng   0,842 

NT01: Sữa tươi Vinamilk luôn tạo cho tôi sự an tâm về chất lượng sản phẩm  0,819 

NT02: Khi sản phẩm có vấn đề, Vinamilk luôn quan tâm giải quyết  0,798 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,837 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 798,853 

Df 28 

Sig. 0,000 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2015 

 

Hình 2. Kết quả mô hình tới hạn thang đo niềm tin và sự hài lòng 
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Bảng 7. Các hệ số đã chuẩn hóa trong CFA 

Mối quan hệ Ước lượng S.E. C.R. P 

NT01  NiemTin 0,825    

NT02  NiemTin 0,787    

NT03  NiemTin 0,846    

HL06  HaiLong 0,744    

HL04  HaiLong 0,775    

HL02  HaiLong 0,659    

HL01  HaiLong 0,824    

HL07  HaiLong 0,845    

NiemTin  HaiLong 0,0137 0,028 4,803 **** 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015 

Bảng 8. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích 

Thang đo Độ tin cậy tổng hợp Tổng phương sai trích 

Niềm tin 0,860 0,672 

Sự hài lòng 0,880 0,596 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015 

Chi-square/df = 2,242 < 5 đạt yêu cầu độ tương 
thích, NFI = 0,948, TLI = 0,956, CFI = 0,970 và 
RMSEA = 0,080) 

Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa hai khái 
niệm nghiên cứu niềm tin và hài lòng khác 1 và 
có ý nghĩa thống kê. Như vậy, hai khái niệm 
niềm tin và hài lòng đạt giá trị phân biệt. 

Hệ số tin cậy tổng hợp và tổng phương sai 
trích của 2 nhân tố niềm tin và hài lòng được 
trình bày ở bảng 8. Các thang đo 2 khái niệm 
này đều đạt yêu cầu về giá trị và độ tin cậy, phù 
hợp với dữ liệu nghiên cứu thị trường. 

Kết quả kiểm định CFA là đảm bảo phù hợp 
với dữ liệu thị trường, các thang đo đều đảm bảo 
tính đơn hướng và sự phân biệt giữa các biến 
quan sát biểu diễn trong cùng thang đo. 

3.4. Kiểm định mô hình các nhân tố ảnh 
hưởng đến lòng trung thành của khách 
hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk 

Dựa vào kết quả đã có, nghiên cứu tiếp tục 
phân tích mô hình cấu trúc để đưa ra đánh giá 
về mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố độc lập 
trong mô hình đến lòng trung thành của khách 

hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk thông 
qua mô hình cấu trúc SEM. Kết quả thể hiện ở 
hình 3 và bảng 9. 

Sau khi hiệu chỉnh các hệ số, kết quả thu 
được ở bảng 9. Tại đây, yếu tố niềm tin có tác 
động mạnh mẽ nhất đến lòng trung thành 
(trọng số hồi quy đạt tới 0,526), tiếp theo là yếu 
tố hài lòng (trọng số hồi quy đạt 0,490). Đối với 
yếu tố niềm tin có tương tác với chất lượng, giá 
cả, hình ảnh khuyến mãi, trong đó yếu tố hình 
ảnh có tác động mạnh nhất tới niềm tin (trọng 
số hồi quy đạt 0,740), giá cả tác động ít nhất đến 
niềm tin (trọng số hồi quy đạt 0,249). Yếu tố hài 
lòng có mối quan hệ với cả 4 yếu tố chất lượng, 
giá cả, hình ảnh, khuyến mãi, trong đó yếu tố 
giá cả tác động mạnh mẽ nhất đến hài lòng 
(trọng số hồi quy đạt 0,608) và yếu tố hình ảnh 
tác động ít nhất (trọng số hồi quy đạt 0,227).  

Các mối ảnh hưởng của các biến độc lập tới hai 
biến phụ thuộc là niềm tin và hài lòng đều có hệ số 
P = 0,000, hệ số ảnh hưởng đều lớn hơn 0, như vậy, 
các nhân tố độc lập đều thể hiện sự tương quan 
thuận chiều với niềm tin và hài lòng của khách 
hàng về sản phẩm sữa tươi của Vinamilk. 
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Hình 3. Kết quả chuẩn hóa mô hình cấu trúc SEM 

Ghi chú: Chi-square/df = 1,400 (< 2), TLI = 0,943, CFI = 0,948 (> 0,9), RMSEA = 0,046 (< 0,08), NFI = 0,841 > 0,8, các giá trị 
này cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường. 

Bảng 9. Kết quả ước lượng mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu 

  Mối quan hệ Estimate S.E. C.R. P Chuẩn hóa 

NiemTin  ChatLuong 0,375 0,050 7,524 *** 0,577 

NiemTin  GiaCa 0,162 0,038 4,278 *** 0,249 

NiemTin  KhuyenMai 0,212 0,040 5,287 *** 0,355 

NiemTin  HinhAnh 0,501 0,062 8,133 *** 0,740 

HaiLong  ChatLuong 0,219 0,044 4,947 *** 0,334 

HaiLong  GiaCa 0,398 0,045 8,927 *** 0,608 

HaiLong  KhuyenMai 0,350 0,046 7,689 *** 0,580 

HaiLong  HinhAnh 0,155 0,046 3,403 *** 0,227 

TrungThanh  NiemTin 0,434 0,066 6,550 *** 0,526 

TrungThanh  HaiLong 0,343 0,061 5,581 *** 0,419 

Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, ** có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (Nguồn: Điều tra, 2015) 
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Đối với lòng trung thành, các hệ số ảnh 
hưởng của hai yếu tố niềm tin và hài lòng đều 
đạt mức khá cao và lớn hơn 0, hệ số P = 0,000, vì 
thế sự trung thành của khách hàng với sản 
phẩm sữa tươi Vinamilk có tương quan thuận 
chiều với niềm tin và sự hài lòng. 

Hệ số R bình phương trong bảng tổng hợp 
Squared Multiple Correlations đối với nhân tố 
Niềm tin bằng 0,766, đối với nhân tố hài lòng 
bằng 0,678 và nhân tố trung thành là 0,692, đều 
lớn hơn 0,5, tuy chưa thực sự cao nhưng vẫn cho 
thấy sự phù hợp của mô hình nghiên cứu đối với 
việc biểu diễn các biến phụ thuộc thông qua các 
biến độc lập trong mô hình với tỷ lệ khá tốt. 

3.5. Thảo luận 
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và hội 

nhập sâu rộng, yếu tố làm khách hàng hài lòng 
và trung thành đều cần phải được doanh nghiệp 
quan tâm. Do đó, các doanh nghiệp phải thực 
hiện các biện pháp tác động nhằm tăng sự hài 
lòng và từ đó duy trì khách hàng trung thành 
một cách thường xuyên và bài bản. Đối với sản 
phẩm sữa tươi Vinamilk, bốn yêu tố tác động 
đến sự hài lòng và niềm tin khách hàng bao 
gồm: Chất lượng cảm nhận, giá cả cảm nhận, 
chương trình khuyến mại và hình ảnh công ty. 
Trong đó, hình ảnh công ty và chất lượng sản 
phẩm là hai yếu tố tác động mạnh mẽ đến niềm 
tin khách hàng, một yếu tố rất quan trọng ảnh 
hưởng đến lòng trung thành của họ. Kết quả 
này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết và thực 
tiễn của marketing hiện đại. Trong điều kiện 
kinh tế phát triển, khách hàng quan tâm nhiều 
đến các yếu tố tạo hình ảnh công ty như: có 
nhiều sản phẩm chất lượng, luôn quan tâm đến 
sức khỏe cộng đồng và có quỹ từ thiện chia sẻ 
với người yếu thế thiệt thòi, quan tâm đến các 
vấn đề môi trường. Bên cạnh đó, các vấn đề về 
chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá 
cao như hàm lượng dinh dưỡng, vấn đề an toàn 
thực phẩm, bao bì đẹp, đa dạng… Trong nghiên 
cứu này, đối với niềm tin khách hàng, hình ảnh 
và chất lượng sản phẩm được đánh giá cao hơn.  

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tâm lý 
khách hàng sử dụng sữa tươi đang có sự mâu 
thuẫn, họ thích giá cả thấp hơn, có nhiều khuyến 

mại hơn nhưng khi được đáp ứng họ lại cho rằng, 
giá thấp và khuyến mại nhiều nghĩa là chất 
lượng thường không được tốt. Cụ thể trong 
trường hợp này, hai yếu tố tác động mạnh đến 
niềm tin thì lại tác động yếu hơn đến sự hài lòng 
khách hàng và ngược lại. Giá cả cảm nhận và 
chương trình khuyến mại tác động đến niềm tin 
yếu hơn so với hình ảnh công ty và chất lượng 
sản phẩm nhưng lại tác động mạnh mẽ đến sự 
hài lòng của khách hàng sử dụng sữa tươi.  

Trong ngắn hạn, khách hàng hài lòng nhiều 
hơn về giá cả và các chương trình khuyến mãi, 
do đó để nâng cao sự hài lòng khách hàng, chiến 
lược định giá phù hợp với thu nhập khách hàng, 
tương xứng với chất lượng nên được duy trì. 
Thêm vào đó, các chương trình khuyến mãi nên 
được duy trì, hình thức nên đa dạng, thường 
xuyên và hấp dẫn. Tuy nhiên về lâu dài, khi 
chất lượng sản phẩm nâng cao, niềm tin được 
củng cố và duy trì thì chiến lược định giá nên 
được xem xét sao cho giá cả tương ứng với chất 
lượng sản phẩm thay vì nhìn vào đối thủ cạnh 
tranh như hiện nay.  

Để củng cố niềm tin vững chắc cho khách 
hàng sử dụng sữa tươi Vinamilk, công ty tập 
trung nhiều hơn vào các giải pháp xây dựng 
hình ảnh công ty như các chương trình từ thiện, 
đóng góp cho các chương trình nghệ thuật và 
truyền thông nhiều hơn đến công chúng những 
sản phẩm mà công ty đang có. Đồng thời công ty 
luôn luôn cải tiến chất lượng sản phẩm về hàm 
lượng dinh dưỡng, độ an toàn thực phẩm và 
cách đóng gói sản phẩm. 

4. KẾT LUẬN 

Sữa tươi là sản phẩm thực phẩm phổ biến 
và trở nên quen thuộc đối với mỗi gia đình. Kết 
quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại vùng Gia Lâm, 
ngoại thành Hà Nội, khách hàng đánh giá chất 
lượng sản phẩm, giá cả, hình ảnh công ty và 
chương trình khuyến mãi là 4 nhân tố ảnh 
hưởng trực tiếp đến niềm tin và sự hài lòng của 
khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk 
và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là khác 
nhau. Các yếu tố có thứ tự ảnh hưởng đến niềm 
tin của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi 
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Vinamilk lần lượt là hình ảnh công ty, chất 
lượng sản phẩm, chương trình khuyến mãi và 
giá cả. Đối với yếu tố “hài lòng” thứ tự các yếu tố 
ảnh hưởng là giá cả, chương trình khuyến mãi, 
chất lượng sản phẩm và hình ảnh công ty. 

Cả hai yếu tố niềm tin và sự hài lòng đều 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với lòng 
trung thành khách hàng tại Gia Lâm đối với sản 
phẩm sữa tươi Vinamilk. Vì vậy, để khách hàng 
luôn lựa chọn sản phẩm sữa tươi Vinamilk, 
Công ty cổ phần sữa Vinamilk cần đưa ra những 
giải pháp thích hợp nhằm củng cố niềm tin và 
nâng cao sự hài lòng khách hàng. Đó là (1) 
Nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) Tăng cường 
các chương trình khuyến mãi cả về số lượng và 
chất lượng; (3) Đẩy mạnh các hoạt động quan hệ 
công chúng và làm tốt công tác truyền thông; (4) 
Đảm bảo giá cả phù hợp với chất lượng và túi 
tiền của người tiêu dùng sữa tươi trong điều 
kiện hiện nay. 
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HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NẤM RƠM (Volvariella volvacea)  
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TÓM TẮT 

Bài viết phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất nấm rơm (Volvariella volvacea) ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang. Tác giả đã phỏng vấn trực tiếp 180 hộ trồng nấm rơm ở 4 xã sản xuất nấm rơm nhiều nhất tại huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang từ tháng 4 - 5/2015. Số vụ trồng nấm rơm trung bình là 3,9 ± 2,0 vụ/năm và 59% số hộ 
trồng nấm rơm quanh năm. Các hộ trồng nấm rơm đã sử dụng 12% lượng rơm nhà và 88% lượng rơm mua. Số hộ 
thu hoạch vụ nấm rơm gần nhất vào mùa nắng (2015) và mùa mưa (2014) tương ứng là 68% và 32% số hộ phỏng 
vấn. Năng suất nấm rơm đạt 35 ± 10 kg/tấn rơm khô (3,5 ± 1,0% nguyên liệu). Chi phí sản xuất nấm rơm là 1.101 ± 
682 nghìn đồng/tấn rơm (58% là chi phí không bằng tiền). Doanh thu là 1.057 ± 350 nghìn đồng/tấn rơm/vụ, thu nhập 
ròng là 596 ± 335 nghìn đồng/tấn rơm/vụ và lợi nhuận là -44 ± 704 nghìn đồng/tấn rơm/vụ. Khó khăn lớn nhất trong 
sản xuất nấm rơm ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là phụ thuộc vào thời tiết, chất lượng meo không tốt, 
thiếu vốn đầu tư, giá rơm tăng, thiếu kỹ thuật trồng nấm rơm năng suất cao và giá nấm rơm thay đổi lớn. 

Từ khóa: Nấm rơm, Volvariella volvacea, ngoài trời, hiệu quả kinh tế. 

Economic Efficiency of Outdoor Straw Mushroom (Volvariella volvacea) Production  
in Long My District, Hau Giang Province 

ABSTRACT 

This article aimed to analyze the economic efficiency of the outdoor production of straw mushroom (Volvariella 
volvacea) in Long My District, Hau Giang Province. The authors conducted face-to-face interviews of 180 straw 
mushroom growers in four largest straw mushroom growing communes in Long My District, Hau Giang Province in 
April - May, 2015. The survey showed that the straw mushroom cycles were 3.9 ± 2,0 per year, of which 59% of the 
surveyed households grew straw mushroom in the whole year. 12% of the quantity of rice straws used for growing 
straw mushroom were from their own rice production and the rest of 88% were purchased from rice straw collectors 
or providers. 68% of the survey households harvested straw mushroom in dry season of 2015 and 32% in the rainy 
season 2014. The average yield of straw mushroom was 35 ± 10 kg/kg straw (dry weight) (3,5 ± 1,0% materials). The 
total cost of straw mushroom production was 1,001 ± VND 682 thousand/ton straw/cycle (58% of the total cost is non-
cash cost). The gross income was 1,057 ± 350 thousand VND/ton, net income is 596 ± VND 335 thousand /ton 
straw/cycle and profit is - 44 ± VND 704 thousand /ton straw/cycle. The major constraints in growing straw mushroom 
in this area were weather dependence due to to outdoor mushroom production, low spawn quality, lack of capital 
investment and advanced mushroom growing techniques increased price of rice straw and unstable selling price of 
straw mushroom. 

Keywords: straw mushroom, Volvariella volvacea, outdoor cultivation, economic efficiency 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất nấm rơm ngoài trời phát triển từ 
những năm 1980 ở ĐBSCL (trong đó có Hậu 
Giang) và là một trong các hình thức sử dụng 
rơm mang lại hiệu quả kinh tế nhất ở khu vực 
này (Ngo Thi Thanh Truc et al., 2013; Ngô Thị 
Thanh Trúc và cs., 2016). Đẩy mạnh sản xuất 
nấm rơm vừa mang lại thu nhập cho nông dân 
trồng lúa, người sản xuất và tiêu thụ nấm rơm, 
vừa góp phần giảm khí thải nhà kính từ sản 
xuất lúa ở ĐBSCL (Ngo Thi Thanh Truc, 2011; 
Arai et al., 2015).  

Theo thời gian, một số hộ trồng nấm rơm ở 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã chuyển 
sang trồng nấm rơm chuyên canh (trồng quanh 
năm). Tuy nhiên, đời sống người trồng nấm rơm 
vẫn chưa thật sự được cải thiện. Nghề trồng 
nấm rơm ở tỉnh Hậu Giang được hình thành 
một cách tự phát, nông dân tự học hỏi kỹ thuật 
và sản xuất nấm rơm theo cách truyền thống, 
ngại áp dụng kỹ thuật mới và tiêu thụ nhỏ lẻ, 
chủ yếu bán cho đại lý nên bị ép giá (Lê Thị 
Thanh Hiếu, 2009; Võ Xuân Tân, 2013). Câu hỏi 
đặt ra là làm thế nào để tăng hiệu quả kinh tế 
nghề trồng nấm rơm và thúc đẩy sự phát triển 
nghề trồng nấm rơm ở tỉnh Hậu Giang.  

Bài viết là kết quả của nghiên cứu phân 
tích hiện trạng sản xuất nấm rơm, hiệu quả sản 
xuất và hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm rơm 
ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy sự phát triển 
nghề trồng nấm rơm ở tỉnh này. Hiệu quả kinh 
tế được đề cập trong bài viết là các chỉ số tài 

chính trong hạch toán chi phí doanh thu lợi 
nhuận của sản xuất nấm rơm.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa bàn nghiên cứu 
Số liệu sơ cấp của bài viết được thu thập từ 

tháng 4 - 5/2015 ở các xã Thuận Hòa, Long Phú, 
Thuận Hừng và Xà Phiên, nơi có diện tích trồng 
nấm rơm lớn nhất ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang (Bảng 1). 

2.2. Thu thập số liệu 
Số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp từ Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang và 
Trạm Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang về hiện trạng sản xuất lúa và sản xuất nấm 
rơm của địa bàn nghiên cứu. Ngoài ra, các tài liệu 
xuất bản liên quan đến hiệu quả sản xuất và hiệu 
quả kinh tế sản xuất nấm rơm cũng được thu thập.  

Số liệu sơ cấp: 180 hộ sản xuất nấm rơm 
được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi bán 
cấu trúc. Đáp viên là người phụ trách trồng nấm 
rơm chính của hộ trồng nấm rơm. Xã có nhiều 
hộ trồng nấm rơm thì được chọn nhiều hộ hơn 
để phỏng vấn) và việc chọn hộ phỏng vấn được 
thực hiện theo phương pháp chọn mẫu phi xác 
suất (định mức và phán đoán) do thiếu số liệu 
thống kê của địa phương. Tuy nhiên, việc chọn 
hộ phỏng vấn cũng được hỗ trợ của cán bộ 
khuyến nông nhằm việc chọn mẫu vẫn đảm bảo 
tính đại diện cho địa bàn nghiên cứu (về số hộ, 
quy mô, đặc điểm sản xuất và phân bố ở các ấp 
trong các xã được chọn phỏng vấn).  

Bảng 1. Diện tích sản xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Tên xã Diện tích (ha)* Số hộ Tỷ lệ (%) 

Thuận Hưng 37,6 45 25 

Xà Phiên 22,0 20 11 

Long Phú 15,6 74 41 

Thuận Hòa 10,8 41 23 

Vĩnh Thuận Đông 10,4   

Vinh Viễn 7,0   

Lương Nghĩa 0,7   

Tổng cộng 104,1 180 100 

Nguồn: *Trạm Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, 2015 



Hiệu quả kinh tế sản xuất nấm rơm (Volvariella volvacea)  ngoài trời ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang 

120 

2.2.1. Phương pháp phân tích  
Đơn vị đo lường hiệu quả kinh tế được tính 

theo tấn rơm (lượng nguyên liệu khô, dry 
matter). Lượng rơm khô được tính theo tỷ lệ lúa: 
rơm = 1: 1 trong trường hợp hộ trồng nấm rơm 
sử dụng rơm nhà (tính lượng rơm thông qua 
lượng lúa) và 85% lượng rơm mua (Ngo Thi 
Thanh Truc, 2011; Trần Sỹ Nam và cs., 2014). 
Ngoài ra, kết quả phân tích cũng được tính theo 
100 m dòng (chiều dài) (đơn vị địa phương). Số 
mét dòng đã được chuẩn hóa theo kích thước 
dòng nấm rơm phổ biến nhất ở địa bàn nghiên 
cứu là 30 cm chiều rộng và 40 cm chiều cao.  

Phương pháp phân tích chi phí doanh thu 
lợi nhuận (cost return analysis) được sử dụng để 
đo lường hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm 
rơm ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang. Các chỉ tiêu tài chính được sử dụng gồm:  

Năng suất nấm rơm (kg nấm rơm/tấn rơm 
khô hay kg nấm rơm/100 m dòng) là tổng lượng 
nấm rơm thu hoạch được, bao gồm cả nấm rơm 
tròn (nấm non) và nấm dù (nấm nở), tính theo 
cách bán của người sản xuất nấm rơm.  

Tổng chi phí (1.000 đồng/tấn rơm khô hay 
1.000 đồng/100 m dòng) hay còn gọi là chi phí 
đầy đủ (full costs), bao gồm chi phí bằng tiền 
(cash costs, chi phí vật liệu mua ngoài và công 
lao động thuê/mướn) và chi phí không bằng tiền 
(non-cash costs, chi phí vật liệu nhà và công lao 
động nhà). Tổng chi phí còn được tính theo chi 
phí vật liệu (đất, rơm, meo giống, vật liệu khác) 
và chi phí lao động.  

Doanh thu hay thu nhập (gross income) 
(1.000 đồng/tấn rơm khô hay 1.000 đồng/100 m 
dòng) là tổng số tiền thu được từ bán nấm rơm 
và rơm sau chất nấm rơm (bã rơm sau chất nấm 
rơm) của một tấn rơm hay 100 m dòng. 

Thu nhập ròng (net income) = Doanh thu - 
chi phí bằng tiền. Thu nhập ròng (không bao 
gồm lao động nhà) = Doanh thu - chi phí vật liệu 
- chi phí lao động (thuê/mướn).  

Lợi nhuận (profit) = Doanh thu - chi phí  
đầy đủ. 

Doanh thu/tổng chi phí và doanh thu/chi 
phí bằng tiền cho biết 1.000 đồng tổng chi phí 

hay 1.000 đồng chi phí bằng tiền bỏ ra thu được 
bao nhiêu doanh thu hay thu nhập.  

Thu nhập ròng/ngày công lao động là thu 
nhập ròng (không bao gồm lao động nhà) chia cho 
tổng số ngày công của một vụ sản xuất nấm rơm. 

Phương pháp so sánh (T-Test) được sử dụng 
để so sánh năng suất và lợi nhuận của sản xuất 
nấm rơm theo các yếu tố như sử dụng rơm lúa 
mùa (giống lúa quang kỳ), hộ có ứng vốn từ 
thương lái, số ngày chăm sóc nấm rơm, giá bán 
nấm rơm, giá rơm để tìm ra các yếu tố ảnh 
hưởng đến năng suất và lợi nhuận trong sản 
xuất nấm rơm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sản xuất nấm rơm ngoài 
trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

3.1.1. Đặc điểm của người sản xuất nấm 
rơm và hộ sản xuất nấm rơm  

Bảng 2 cho thấy tuổi trung bình của người 
trồng nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang là 41,8 tuổi và 68% đáp viên là nam. 
100% đáp viên là dân tộc Kinh. Số năm đi học 
trung bình của đáp viên là 6,6 năm. Trình độ 
học vấn của người trồng nấm tương đối thấp 
nhưng phản ánh đúng với trình độ học vấn 
trung bình của các hộ sản xuất nông nghiệp ở 
tỉnh Hậu Giang. Số năm kinh nghiệm của người 
trồng nấm rơm là 9,6 năm. Người trồng nấm 
rơm thường làm theo kinh nghiệm của gia đình 
hoặc học hỏi từ những người đi trước trong địa 
bàn. Nguồn thu nhập chính của các hộ phỏng 
vấn là lúa (66% số hộ) và nấm rơm (28% số hộ).  

3.1.2. Đặc điểm sản xuất nấm rơm ngoài 
trời  

Tổng số ngày trồng nấm rơm ngoài trời ở 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là 50 ngày tính 
từ ngày bắt đầu ủ rơm đến khi kết thúc thu 
hoạch nấm rơm. Trong đó, thời gian ủ rơm là 23 
ngày, tương đối dài so với Cần Thơ và Đồng 
Tháp (Ngo Thi Thanh Truc, 2011). Thời gian ủ 
rơm dài hay ngắn tùy thuộc vào chất lượng rơm 
trước khi đem ủ. Theo Lê Duy Thắng (2006), 
thời gian ủ đống thường chỉ từ 10 - 15 ngày.
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Bảng 2. Đặc điểm của người và hộ sản xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Đặc điểm đáp viên Trung bình Độ lệch chuẩn Trẻ nhất Già nhất 

Tuổi  41,8 11,5 19 80 

Số năm đi học 6,6 3,2 0 15 

Số năm sản xuất nấm rơm 9,6 6,4 1 35 

Giới tính Số hộ (n = 180) Tỷ lệ (%)   

Nam 123 68   

Nữ 57 32   

Dân tộc     

Kinh 180 100   

Thu nhập chính của hộ     

Lúa 119 66   

Nấm rơm 50 28   

Khác 11 6   

 

Nguyễn Thị Xuân Thu và cs. (2010) cho biết thời 
gian ủ rơm có thể chỉ cần 6 ngày. Rơm sau khi ủ 
được đánh thành dòng và rải meo nấm rơm. 
Khoảng 3 - 5 ngày sau khi đánh dòng, rơm áo 
được đậy lên dòng nấm nhằm giữ nhiệt cho dòng 
nấm và giảm ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết, 
đặc biệt là mưa. Ngoài ra, việc phủ rơm áo còn 
giúp nấm rơm khi thu hoạch có màu trắng. Rơm 
áo sau khi phủ lên dòng nấm rơm thường được 
đảo để tránh tơ lan lên lớp rơm áo (91,2% hộ 
trồng nấm rơm có đảo lớp rơm áo). Thời gian 
chăm sóc là 27 ngày tính từ khi đánh dòng và 
rải meo đến khi kết thúc quy trình sản xuất 
nấm rơm. Thời gian thu hoạch nấm rơm kéo dài 
khoảng 16 ngày, thông thường chia thành 2 đợt.  

 Số vụ nấm trồng bình quân là 3,9 ± 2 
vụ/năm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 59% 
số hộ trồng nấm rơm quanh năm và 41% số hộ 
chỉ trồng nấm rơm từ tận dụng rơm nhà sau vụ 
lúa. Các hộ được phỏng vấn thu hoạch vụ nấm 
rơm gần nhất vào mùa nắng 2015 (tháng 1 - 5) 

và mùa mưa (2014 (tháng 6 - 12) tương ứng 49% 
và 51% số hộ. Ngoài ra, chỉ có 28% số hộ cho là 
nấm rơm là nguồn thu nhập chính của họ (Bảng 
2). Hay nói cách khác, nghề trồng nấm rơm ở 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Ginag vẫn là nghề hỗ 
trợ thu nhập cho các hộ sản xuất nông nghiệp, 
đặc biệt là hộ trồng lúa.  

Đất trồng nấm rơm là diện tích mặt bằng để 
trồng nấm rơm, chủ yếu là tận dụng đất nhà 
(68%), còn lại là đất thuê (21%) và đất mượn 
(11%). Các hộ có thuê hay mượn thêm đất trồng 
nấm rơm chủ yếu là các hộ trồng nấm rơm 
quanh năm. Ngoài ra, các hộ trồng nấm rơm còn 
phải đổi nền đất trồng nấm rơm sau khi thu 
hoạch để giữ được năng suất nấm rơm cao 
(khoảng một năm sau khi thu hoạch mới được 
sử dụng lại để trồng nấm rơm). Diện tích đất 
trồng nấm rơm bình quân là 869 ± 1.068 m2 

(Bảng 3) (trong đó tỷ lệ hộ trồng nấm rơm có 
diện tích lớn hơn 1000 m2 là 29%). Chi phí đất 
thuê trung bình 191.300 đồng/100 m2.  

Bảng 3. Đặc điểm đất trồng nấm rơm ở Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (ĐVT: m2/hộ/vụ) 

Diện tích đất Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Đất nhà 777 763 100 6.000 

Đất mượn 726 480 100 2.000 

Đất thuê 951 1.854 100 10.400 

Tổng diện tích 869 1.068 100 10.400 
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Bảng 4. Đặc điểm rơm trồng nấm rơm ở Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Đặc điểm Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Lượng rơm sử dụng/vụ Tấn 40,9 43,5 6,8 300 

Số mét dòng/vụ 100m 12,7 14,7 1,6 104 

 

Quy mô trồng nấm rơm giữa các hộ ở huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có chênh lệch rất lớn 
(Bảng 4). Lượng rơm sử dụng để trồng nấm rơm 
mỗi vụ là 40,9 ± 43,5 tấn rơm khô tương ứng với 
khoảng 12.700 ± 14.700 m dòng. Tỷ lệ hộ sử 
dụng trên 50 tấn rơm/vụ là 24%. Theo ước tính, 
chỉ có 11% số hộ có sử dụng rơm nhà và 92% số 
hộ sử dụng rơm mua. Các hộ trồng nấm sử dụng 
12% lượng rơm nhà và 88% lượng rơm mua. 
Rơm được người trồng nấm rơm mua từ Bến Tre 
đến Cà Mau. Chi phí trung bình 1 tấn rơm là 
347.815 đồng. Rơm thường được chở bằng ghe 
12,4 tấn rơm khô/ghe, với giá trung bình là 4,1 
triệu đồng/ghe. 

Meo giống hay còn gọi là giống nấm rơm, là 
thành phần quan trọng thứ hai trong các 
nguyên liệu để sản xuất nấm rơm (Rơm, meo 
giống, thuốc dưỡng,...). Kết quả trình bày ở 
Bảng 5 cho thấy các hộ trồng nấm rơm sử dụng 
5 nhãn hiệu meo khác nhau (5 Sài Gòn, 9 Sài 
Gòn, Thần Nông, Sài Gòn, và Hoàn Mỹ). Trong 
đó, 95,4% lượng meo từ nhãn hiệu 5 Sài Gòn. 
Lượng meo sử dụng là 17,9 chai meo/tấn rơm 
hay 57,1 chai meo/100 m dòng. Chi phí meo 
trung bình là 2,3 nghìn đồng/chai meo, tương 
ứng với 41 nghìn đồng/tấn rơm hay 131 nghìn 
đồng/100 m dòng. Trung bình mỗi hộ sử dụng 
698,7 chai meo cho 40,9 tấn rơm. 

Các loại nông dược được sử dụng trong quá 
trình trồng nấm rơm gồm thuốc dưỡng tơ và 
thuốc diệt nấm dại, kiến và mạt. Các hộ thường 

trộn các loại thuốc dưỡng tơ chung với meo trước 
khi rải meo lên dòng nấm. Các loại thuốc còn lại 
được sử dụng trước khi đậy rơm áo cho dòng 
nấm. Chưa có kết luận chính xác về tính đúng 
đắn trong sử dụng các loại thuốc trên. 86,1% hộ 
có sử dụng ít nhất 1 loại thuốc dưỡng, thuốc sâu 
hay thuốc diệt nấm dại và 13,9% hộ cho biết họ 
không bổ sung bất kỳ loại thuốc gì ngoại trừ 
meo nấm rơm (Hình 1). Các loại nông dược được 
người trồng nấm rơm sử dụng là Bioted dưỡng 
chất sinh học, GIB 3000, Demax và dung dịch 
dinh dưỡng và phân MPK (Mono Potassium 
Phosphate). Tác dụng của các chất trên giúp 
nấm rơm tạo nhiều quả thể, tăng trưởng nhanh, 
năng suất cao (tăng 20 - 50% năng suất nấm), 
chống dộp và nấm nở đồng đều.  

  

Hình 1. Hiện trạng sử dụng nông dược  
của các hộ trồng nấm rơm ngoài trời tỉnh 

Hậu Giang 

Ghi chú: Tổng số hộ phỏng vấn (n) là 180 hộ. 

Bảng 5. Các loại meo giống được sử dụng ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Khoản mục Số hộ Tỷ lệ (%) Tổng số lượng meo (chai) Cơ cấu (%) 

5 Sài Gòn 168 93,3 119.959 95,4 

9 Sài Gòn 11 6,1 2.420 1,9 

Thần Nông 4 2,2 1.560 1,2 

Sài Gòn 4 2,2 1.230 1,0 

Hoàn Mỹ 1 0,6 600 0,5 

Có sử 
dụng, 
86,1%

Không 
có sử 
dụng, 
13,9%
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3.2. Chi phí sản xuất nấm rơm ngoài trời ở 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Chi phí sản xuất nấm rơm ngoài trời ở 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được tóm tắt ở 
Bảng 6 và Hình 2. Tổng chi phí sản xuất nấm 
rơm là 1.101 nghìn đồng/tấn rơm và tương ứng 
với 3.667 nghìn đồng/100 m dòng. Trong đó, chi 
phí vật liệu chiếm 41% tổng chi phí sản xuất 
nấm rơm, bao gồm chi phí đất, rơm, meo, nông 
dược và nhiên liệu tưới nước. Chi phí lao động 
chiếm 59% tổng chi phí, bao gồm lao động để ủ 
rơm, đánh dòng, chăm sóc dòng nấm rơm và thu 
hoạch nấm rơm.  

 

Hình 2. Cơ cấu chi phí sản xuất nấm rơm 
ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Ghi chú: Cơ cấu chi phí được tính từ tổng chi phí sản xuất 
nấm rơm là 3.696 nghìn đồng/100 m dòng hay 1.100 nghìn 
đồng/tấn rơm 

Chi phí bằng tiền trong sản xuất nấm rơm 
chỉ chiếm 42% tổng chi phí sản xuất nấm rơm, 
tương ứng với 461 nghìn đồng/tấn rơm hay 
1.552 nghìn đồng/100 m dòng. Chi phí bằng tiền 
chủ yếu chi trả cho việc mua rơm hay chi phí 
thu gom rơm nhà, mua meo, nông dược và chi 
phí tưới nước và mướn lao động và mướn đất. 
Trong các khoản chi phí vật liệu, chỉ có chi phí 
đất chủ yếu là từ chi phí không bằng tiền (84% 
tổng chi phí) trong khi các chi phí nguyên liệu 
khác đều trả bằng tiền. Chi phí lao động chủ 
yếu vẫn là lao động nhà (91% tổng chi phí). 

3.3. Hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm rơm 
ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang 

Bảng 7 thống kê hiệu quả kinh tế sản xuất 
nấm rơm ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang. Doanh thu từ bán nấm tròn, nấm dù và 
bã rơm sau bán nấm rơm là 1.057 nghìn đồng/tấn 
rơm hay 3.554 nghìn đồng/100 m dòng. Kết quả 
cho thấy thu nhập ròng là 596 nghìn đồng/tấn 
rơm (2.002 nghìn đồng/100 m dòng) và thu nhập 
ròng không bao gồm công lao động nhà là 553 
nghìn đồng/tấn rơm (1.854 nghìn đồng/100m 
dòng). Lợi nhuận tương ứng là -44 ± 704 nghìn 
đồng/tấn rơm hay -113 ± 2.263 nghìn đồng/100 m 
dòng (với 45% số hộ bị lỗ). Chỉ số doanh thu/chi  

Bảng 6. Chi phí sản xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Khoản mục chi phí 
1.000đ/tấn rơm 1.000đ/100m dòng Cơ cấu chi phí (%) 

Trung bình STD Trung bình STD Bằng tiền Không bằng tiền 

1. Vật liệu 448 160 1.515 716 89 11 

1.1. Đất 51 33 176 135 16 84 

1.2. Rơm 348 151 1.181 637 100 0 

1.3. Meo 41 18 131 39 100 0 

1.4. Nông dược 7 10 26 44 100 0 

1.5. Khác 0,5 4,6 1 8 100 0 

2. Lao động 653 633 2.152 1.972 9 91 

2.1. Ủ rơm 193 265 618 779 11 89 

2.. Đánh dòng 36 24 119 80 51 49 

2.3. Chăm sóc 144 162 489 540 2 98 

2.4. Thu hoạch 280 294 926 951 5 95 

Tổng cộng 1.101 682 3.667 2.313 42 58 

Đất 
4,80%

Rơm 
32,74%

Meo 
3,57%

Thuốc 
0,71%

Khác 
0,03%

Lao 
động 

58,69%
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Bảng 7. Hiệu quả kinh tế sản xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Khoản mục  1.000đ/tấn rơm 1.000đ/100 m dòng 

Trung bình STD Trung bình STD 

1. Tổng chi phí  1.101 682 3.667 2.313 

1.1. Chi phí bằng tiền 461 175 1.552 724 

1.2. Chi phí không bằng tiền 639 642 2.115 2.015 

2. Doanh thu 1.057 350 3.554 1.546 

2.1. Nấm tròn 347 547 1.069 1.882 

2.2. Nấm dù 710 468 2.483 1.793 

2.3. Rơm sau chất nấm 0,4 2,9 2,0 13,3 

3. Thu nhập ròng     

3.1. Thu nhập ròng ([2] - [1.1]) 596 335 2.002 1.254 

3.2. Thu nhập ròng (không gồm công lao động nhà) 553 334 1.854 1.289 

4. Lợi nhuận ([2] - [1]) -44 704 -113 2.263 

5. Số ngày công lao động nhà (ngày) 4,0 4,2 13,2 13,0 

6. Thu nhập/ngày công lao động nhà (1.000 đ/ngày) 
([3.2] /[5]) 

138 573 140 573 

7. Doanh thu/tổng chi phí (lần) ([2] /[1] 0,96 0,7 0,96 0,7 

8. Doanh thu/chi phí bằng tiền (lần) ([2]/[1.1] 2,29 2,0 2,29 2,1 

Ghi chú: STD: độ lệch chuẩn 

phí là 0,96 lần có nghĩa là doanh thu chỉ bằng 
0,96 lần chi phí hay trồng nầm rơm lỗ 4%. Trong 
khi đó chỉ số doanh thu/chi phí bằng tiền là 2,29 
lần nghĩa là doanh thu gấp 2,29 lần chi phí bằng 
tiền hay thu nhập ròng là 129%.  

Năng suất nấm rơm ngoài trời ở huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt 35 ± 10 kg/tấn 
nấm rơm (3,5 ± 1% nguyên liệu) hay 119 ± 48 
kg/100 m dòng, tương ứng với năng suất nấm 
rơm ngoài trời ở các địa bàn khác (2 - 6%) (Lê 
Thị Thanh Hiếu, 2009 (Hậu Giang); Đoàn Hoài 
Nhân, 2010 (An Giang), Ngo Thi Thanh Truc, 
2011 (Cần Thơ). Theo Nguyễn Văn Hòa và 
Nguyễn Việt Thiên (2011) năng suất nấm rơm 
phụ thuộc rất nhiều tố như thời tiết, kỹ thuật 
chăm sóc, rơm lúa mùa và chất lượng meo. 
Ngoài ra, năng suất nấm còn phụ thuộc vào việc 
phối trộn nguyên liệu trồng như kết quả nghiên 
cứu của Biswas và Layak (2014) năng suất nấm 
rơm chỉ đạt 9,8% khi trồng trên rơm, nhưng có 
thể tăng lên 14,9% khi phối trộn với thân chuối.  

3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh tế của sản xuất nấm rơm ngoài trời 
của hộ nông dân 

Sản xuất nấm rơm ngoài trời phụ thuộc rất 
lớn vào thời tiết. Đây là trở ngại lớn nhất trong 
sản xuất nấm rơm ở Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang mà các hộ trồng nấm rơm đã đề cập 
(80,6%, Bảng 8). Để giảm bớt mức độ phụ thuộc 
vào thời tiết, đặc biệt vào mùa nắng và mùa 
mưa, các hộ trồng nấm rơm thường tưới nước bổ 
sung cho đống ủ và dòng nấm rơm hoặc phải 
tăng thêm lượng rơm phủ để giảm thoát nhiệt 
hoặc giữ ấm cho dòng nấm rơm. Các công việc 
trên dẫn tới chi phí rơm và nhân công tăng cao. 
Sản xuất nấm rơm ngoài trời cũng cần diện tích 
đất sản xuất nhiều hơn và phải đổi nền đất sau 
vụ thu hoạch và dẫn tới chi phí mướn đất hoặc 
sử dụng đất nhiều hơn so với sản xuất nấm rơm 
trong nhà.  

Sản xuất nấm rơm ngoài trời cho năng suất 
thấp hơn và không ổn định so với sản xuất nấm 
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rơm ngoài trời theo quy trình cải tiến hay trong 
nhà (Võ Xuân Tân, 2013; Nguyễn Văn Hòa và 
Nguyễn Việt Thiên, 2011; Lê Duy Thắng, 2006). 
Kết quả so sánh năng suất nấm rơm ở huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho thấy năng suất nấm rơm 
trồng ở mùa nắng (tháng 12/2014 - tháng 4/2015) 
cao hơn so với năng suất nấm rơm trồng ở mùa 
mưa (tháng 5 - tháng 11/2015) (p < 0,05).  

Ngoài ra, chất lượng rơm cũng ảnh hưởng đến 
năng suất nấm rơm. Năng suất nấm rơm khi sử 
dụng rơm lúa mùa cao so với sử dụng rơm từ các 
giống lúa khác (p < 0,01). Năng suất nấm rơm cao 
khi sử dụng rơm lúa mùa có thể do chất lượng rơm 
tốt, phù hợp để trồng nấm rơm hoặc rơm lúa mùa 
có thể ít bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt 
là các loại thuốc trừ nấm. Tuy nhiên, lợi nhuận 
của các hộ sử dụng rơm lúa mùa lại thấp hơn so 
với lợi nhuận từ các hộ sử dụng rơm của các giống 
lúa khác (p < 0,05) do giá rơm lúa mùa cao hơn. 
Người trồng nấm rơm không có thói quen tìm hiểu 
nguồn gốc của rơm, đặc biệt là người trồng lúa đã 
sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nào, đặc 
biệt là thuốc trừ nấm. Đây có thể là một trong các 
nguyên nhân khó kiểm soát năng suất và chất 
lượng nấm rơm.  

Một yếu tố khác ảnh hưởng rất lớn đến 
năng suất nấm rơm là chất lượng của meo 
giống. Theo kết quả khảo sát, 22,2% hộ cho rằng 
khó khăn trong nhề trồng nấm tại địa phương là 
do chất lượng meo không tốt (Bảng 8). Các hộ 
sản xuất nấm rơm thường chọn mua meo giống 
tại các đại lý quen (80,6%) hoặc bằng kinh 
nghiệm của chính họ để chọn meo giống (22%). 

Người trồng nấm rơm thật sự khó có thể phân 
biệt hay nhận biết được năng suất nấm rơm ở 
mỗi vụ có thật sự là do chất lượng meo hay do 
ảnh hưởng của các yếu tố khác. Các loại nông 
dược đang được sử dụng mà chưa có đánh giá về 
tính hiệu quả và độ an toàn cho người sản xuất 
và tiêu thu nấm rơm.  

Vốn sản xuất cũng ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh tế sản xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang (15%, Bảng 8). Kết quả thống 
kê cho thấy, với lượng rơm sử dụng để trồng 
nấm rơm trung bình là 40,9 tấn rơm/vụ trong 50 
ngày, hộ sản xuất nấm rơm cần đầu tư khoảng 
18,5 triệu đồng cho các khoản chi phí bằng tiền 
như rơm, đất và lao động. Để có đủ vốn sản 
xuất, người sản xuất nấm rơm thường ứng vốn 
từ thương lái mua nấm rơm. Dù việc ứng vốn 
này ảnh hưởng đến việc quyết định giá bán nấm 
rơm hay người sản xuất nấm rơm bị ép giá (Lê 
Thị Thanh Hiếu, 2009 và Võ Xuân Tân, 2013), 
kết quả so sánh lợi nhuận cho thấy lợi nhuận 
của các hộ có ứng vốn từ thương lái (người mua 
nấm rơm) cao hơn lợi nhuận của hộ không ứng 
vốn (p < 0,01).  

Thực tế cho thấy lợi nhuận của hộ trồng 
nấm rơm phụ thuộc rất lớn vào giá bán nấm 
rơm cho thị trường nấm tươi (nấm tròn) của 
ngày thường và ngày ăn chay (Hình 3). Và đây 
là lý do các hộ trồng nấm rơm lựa chọn đầu tư 
để bán nấm rơm cho thị trường nấm tươi, đặc 
biệt vào các ngày ăn chay. Tuy nhiên, mức đầu 
tư cũng cao hơn do lượng rơm sử dụng nhiều 
hơn từ 20 - 30% lượng rơm so với sản xuất nấm  

Bảng 8. Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

TT Thuận lợi Tỷ lệ hộ (%)  Khó khăn Tỷ lệ hộ (%)  

1 Thời tiết 74,4 Thời tiết 80,6 

2 Lợi nhuận cao hơn so với các cây trồng khác 37,2 Chất lượng meo không tốt 22,2 

3 Có nguồn rơm dồi dào 30,6 Thiếu vốn sản xuất 15,0 

4 Được cung ứng tiền để mua rơm 6,7 Giá rơm tăng 6,1 

5 Được bao tiêu sản phẩm 6,1 Thiếu kỹ thuật chất nấm 4,4 

6 Biết kỹ thuật trồng nấm 5,6 Rơm không tốt 2,2 

7 Khác  1,7 Lao động không có tay nghề 1,7 

8   Khác 0,1 

Ghi chú: Tổng số hộ phỏng vấn (n) là 180 hộ. 



Hiệu quả kinh tế sản xuất nấm rơm (Volvariella volvacea)  ngoài trời ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang 

126 

 

Hình 3. Diễn biến giá nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang từ tháng 5/2014 - 4/2015 

rơm để tiêu thụ cho thị trường nấm rơm chế 
biến (nấm dù). Giá rơm ngày càng tăng và sẽ 
tăng nhiều hơn trong tương lai nên các hộ sản 
xuất nấm rơm cần tính toán lại lợi nhuận để lựa 
chọn đầu tư sản xuất cho thị trường nấm tươi 
hay nấm chế biến.  

Ngoài các yếu tố trên, thiếu kỹ thuật trồng 
nấm cho năng suất cao, chất lượng rơm không 
tốt và lao động không có tay nghề là các yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất nấm rơm ở huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Bảng 8).  

Bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất và hiệu quả kinh tế của nghề sản 
xuất nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang, sản xuất nấm rơm phù hợp với điều kiện 
thời tiết ở Hậu Giang. Theo Lê Duy Thắng 
(2006) điều kiện trồng nấm rơm ở thời gian nuôi 
tơ có nhiệt độ 35 ± 20C, ẩm độ 60 ± 5%, ở thời 
gian ra quả thể có nhiệt độ 28 ± 20C, ẩm độ 90 ± 
5% và pH là 6,5 là phù hợp cho nấm rơm phát 
triển. Thời gian trồng nấm rơm ngắn và có lợi 
nhuận cao hơn so với các loại cây trồng khác 
(37,2%). Ngoài ra, các hộ trồng nấm rơm tận 
dụng được nguồn rơm dồi dào tại địa phương và 
các hộ có thể liên hệ với chủ ghe gom rơm (người 
thu gom rơm) dễ dàng nên có thể sản xuất nấm 
rơm quanh năm (30,6%). Vì vậy, nghề trồng 
nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vẫn 
có cơ hội phát triển trong tương lai.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  

Sản xuất nấm rơm ngoài trời ở huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang mang lại thu nhập và công 
ăn việc làm cho nông hộ, đặc biệt là hộ trồng lúa 
(ước tính khoảng 138.000 - 140.000 
đồng/ngày/người). Với mức đầu tư bằng tiền 
khoảng 462.000 đồng/tấn rơm (~ 1,5 triệu 
đồng/100 m dòng), hộ trồng nấm rơm thu được 
hơn 1 triệu đồng/tấn rơm (~ 3,5 triệu đồng/100 
m dòng) và thu nhập ròng khoảng 600.000 
đồng/tấn rơm (~ hơn 2 triệu đồng/100 m dòng). 
Sản xuất nấm rơm ngoài trời ở huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang phụ thuộc rất nhiều vào thời 
tiết gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và 
hiệu quả kinh tế, thiếu nguồn meo giống và rơm 
đảm bảo chất lượng, giá rơm tăng, thiếu vốn 
đầu tư và giá bán nấm rơm dao động nhiều, đặc 
biệt là thị trường tiêu thụ nấm tươi.  

Để nghề nấm rơm ở huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang mang lại hiệu quả hơn, các hộ trồng 
sản xuất nấm rơm cần chuyển dần sang sản 
xuất nấm rơm theo quy trình cải tiến và trong 
nhà nhằm tăng hiệu quả sản xuất và hiệu quả 
kinh tế. Ngoài ra, người sản xuất nấm rơm cần 
biết kỹ thuật quản lý chất lượng rơm, chọn 
giống meo tốt và cơ chế liên kết giữa người sản 
xuất nấm rơm với các nhà cung cấp (rơm và meo 
giống) và tiêu thụ nấm rơm để hỗ trợ nguồn vốn 
đầu tư và tiêu thụ nấm rơm tốt hơn. Phát triển 



Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Quyến Hương 

127 

kỹ thuật sơ chế và chế biến nấm rơm nhằm giúp 
phát triển tốt hơn thị trường nấm rơm chế biến, 
tăng mức tiêu thụ nấm rơm và giúp điều tiết giá 
thị trường nấm rơm tươi ở huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang cũng như ở các tỉnh ở Đồng Bằng 
Sông Cửu Long.  
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TÓM TẮT 

Có nhiều nhân tố khác nhau tác động đến năng lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt Nam trên thị trường 
quốc tế. Tiếp cận với thị trường Mỹ, trong thời gian qua chúng ta thấy rõ giá xuất khẩu đang trở thành nhân tố chủ 
yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt nam tại thị trường tiềm năng này. Giá xuất khẩu 
cá ngừ của nước ta lại phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu cá ngừ ở trong nước, tỷ giá hối đoái và biến động 
giá bán ở thị trường quốc tế. Nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích tác động của 3 yếu tố giá nội địa, giá quốc tế và 
tỷ giá hối đoái đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn 
2006-2015. Kết quả phân tích sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng quan năng lực cạnh tranh về giá của mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong việc hoạch định các chính sách phát triển 
ngành hàng cá ngừ theo hướng hiệu quả và bền vững. 

Từ khóa: Giá, năng lực cạnh tranh, xuất khẩu, cá ngừ, Việt nam. 

Price Competitiveness of Tuna Exported  
from Vietnam to The U.S Market during 2006 - 2015 Period 

ABSTRACT 

There are several factors affecting the competitiveness of tuna exported from Vietnam to the world market. In 
the U.S market, tuna price has been increasingly recognized as the main factor affecting the competitiveness of tuna 
exported from Vietnam. Tuna export price from Vietnam depends mainly on three factors, namely domestic tuna 
material price, exchange rate, and world tuna price. The study aimed to analyze the impact of the three factors on the 
competitiveness of tuna exported from Vietnam to the U.S market during 2006- 2015 period. The results provide an 
overview on price competitiveness of tuna exported from Vietnam to the U.S market, which serves as a scientific 
background for policy makers and authorities in designing policies for efficient and sustainable development of tuna 
commodity chain. 

 Keywords: Price, competitiveness, tuna, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Cạnh tranh là quy luật tất yếu của nền 
kinh tế thị trường. Không ngừng nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của sản 
phẩm là mục tiêu và cũng là động lực của bất kỳ 
một nền kinh tế, một ngành sản xuất kinh 
doanh hay một doanh nghiệp. Xuất khẩu cá ngừ 

đại dương là một hoạt động đặc thù của ngành 
khai thác và chế biến hải sản của các tỉnh Nam 
Trung bộ nước ta. Sản phẩm cá ngừ của Việt 
nam đã được xuất khẩu đến 105 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất 
khảu cá ngừ tăng mạnh có năm đạt hơn 526 
triệu USD, tuy nhiên áp lực cạnh tranh đối với 
mặt hàng cá ngừ ngày càng cao trên thị trường 
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đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức và phải 
lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp với điều 
kiện và từng thị trường trong đó thị trường Mỹ 
là một thị trường tiềm năng lớn.  

Giai đoạn 2006 - 2015 cho thấy, giá xuất 
khẩu cá ngừ của Việt nam vào thị trường Mỹ đã 
thể hiện năng lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ 
nước ta vẫn còn thua xa so với một số nước trong 
khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Trung Quốc và 
Philipines…. Theo số liệu của Hiệp hội chế biến 
và xuất khẩu thuỷ sản Việt nam (VASEP) năm 
2015, giá cá ngừ xuất khẩu bình quân vào thị 
trường Mỹ của Việt Nam vẫn cao hơn 203 
USD/tấn so với bình quân chung toàn thế giới, 
cao hơn 1.695 USD/tấn so với Thái Lan, cao hơn 
1.600 USD/tấn so với Trung Quốc và cao hơn 
817 USD/tấn so với Philipines... Đây là mức giá 
không có lợi cho ngành cá ngừ của Việt Nam 
nếu như muốn thâm nhập sâu hơn vào thị 
trường Mỹ hiện tại cũng như trong thời gian tới. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là năng lực 
khai thác của ngư dân nước ta còn nhiều hạn 
chế, đa số ngư dân sử dụng tàu vỏ gỗ nhỏ, trang 
thiết bị máy móc và cơ giới hóa vào các khâu 
khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu còn thủ 
công, lạc hậu. Ngoài ra, sản phẩm cá ngừ của 
Việt Nam quá đơn điệu, không có sự khác biệt 
nhiều, hơn 10 năm qua xuất khẩu chủ yếu các 
sản phẩm cá ngừ nguyên liệu hoặc phi lê đông 
lạnh, cá hộp. 

Mặt khác, cùng với quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, các rảo cản kỹ thuật nhằm bảo vệ và 
khai thác hợp lý nguồn lợi cá ngừ của các tổ 
chức quốc tế như: Ủy ban nghề cá Trung và Tây 
Thái Bình Dương (WCPFC - Western and 
Central Pacific Fisheries Commission); Ủy ban 
nghề cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC- Indian Ocean 
Tuna Commission); Ủy ban Quốc tế về bảo tồn 
cá ngừ vùng Đại Tây Dương (ICCAT- 
International Commission for the Conservation 
of Atlantic Tunas); Ủy ban quản lý nghề cá ngừ 
vùng nhiệt đới của Trung Mỹ (IATTC - Inter -
American Tropical Tuna Commission); Ủy ban 
bảo tồn cá ngừ Vây xanh phía Nam (CCSBT - 
Commission for the Conservation of Southern 
Bluefin Tuna); Các hoạt động đánh bắt cá bất 
hợp pháp (IUU - Illegal, unreported and 

unregulated)... và các rào cản kỹ thuật về an 
toàn vệ sinh thực phẩm, truy nguồn gốc, yêu 
cầu về trách nhiệm xã hội và môi trường cũng 
như các chứng nhận sản xuất bền vững từ các 
nước nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO, 
FTAs, TPP... đã tạo một sức ép cạnh tranh vô 
cùng lớn cho cá ngừ của Việt Nam khi thâm 
nhập thị trường cá ngừ thế giới... 

Từ những bất cập trên cần thiết phải 
nghiên cứu năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ 
xuất khẩu của Việt Nam so với một số nước 
trong khu vực và trên thế giới. Do đó mục tiêu 
của nghiên cứu là phân tích biến động giá cá 
ngừ xuất khẩu của nước ta vào thị trường Mỹ 
trong giai đoạn 2006 - 2015 đồng thời đánh giá 
thực trạng năng lực cạnh tranh về giá của sản 
phẩm cá ngừ Việt nam trên cơ sở xem xét biến 
động của giá cá ngừ nội địa, giá quốc tế và tỷ giá 
hối đoái giữa USD với VNĐ, làm căn cứ khoa 
học cho các nhà quản lý hoạch định chiến lược 
nâng cao năng lực cạnh tranh về giá của sản 
phẩm cá ngừ Việt Nam xuất khẩu vào thị 
trường Mỹ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Sử dụng thông tin 
Thông tin sử dụng trong nghiên cứu này 

chủ yếu được thu thập từ Tổng cục Thống kê, 
Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt nam 
(VASEP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT), Tổng cục Thủy sản và Tổ 
chức Nông lương thế giới (FAO) 

 Tỷ giá hối đoái USD/VNĐ giai đoạn 2006-
2015 dùng trong phân tích này được thu thập từ 
Tổng cục Thống kê. 

 Số liệu về giá xuất khẩu cá ngừ trong nhóm 
10 quốc gia xuất khẩu cá ngừ hàng đầu thế giới 
giai đoạn 2006 - 2015 được thu thập từ VASEP, số 
liệu về giá quốc tế giai đoạn 2006 - 2015 được thu 
thập từ nguồn công bố của FAO, các viện nghiên 
cứu, các trường đại học trong và ngoài nước cùng 
các tổ chức quốc tế có liên quan. 

Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng phương 
pháp PRA tiếp cận và đi sâu tìm hiểu tình hình 
khai thác bảo quản, chế biến cá ngừ đại dương 
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của một số chủ doanh nghiệp và ngư dân tại 
tỉnh Phú Yên, Bình Định.  

2.2. Phân tích thông tin 

2.2.1. Phân tích chỉ số 
Sử dụng các chỉ số phân tích năng lực cạnh 

tranh để phân tích ảnh hưởng của: Giá cá ngừ 
nội địa, tỷ giá hối đoái và giá quốc tế đến năng 
lực cạnh tranh về giá sản phẩm cá ngừ của Việt 
Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 

2.2.3. Một số chỉ số phân tích 

a. Hệ số năng lực cạnh tranh về giá  

퐻 	= 	
푃
푃
				(1) 

Trong đó:  
HC là hệ số năng lực cạnh tranh về giá. 
PW là giá quốc tế hay giá của nước khác 

muốn so sánh về mặt hàng được xét. 
PD là giá nội địa của nước muốn so sánh về 

mặt hàng được xét. 
(PW và PD được tính theo một loại tiền, cụ 

thể được quy về USD). 
Nếu PW là giá xuất khẩu của một nước khác 

(ta gọi là nước A) và PD là giá xuất khẩu (nước 
B) thì ta có hệ số phản ánh năng lực cạnh tranh 
của A và B về hàng hóa được xét. 

HC > 1: Càng lớn hơn 1 càng có năng lực 
cạnh tranh cao và ngược lại. Trường hợp so sánh 
hai nước A và B thì phản ánh năng lực cạnh 
tranh của B cao hơn A và ngược lại. 

b. Hệ số năng lực cạnh tranh về giá theo 
thời gian 

Để thấy được sự biến động năng lực cạnh 
tranh về giá theo thời gian, tính chỉ số hệ số năng 
lực cạnh tranh IHC từ công thức (1) như sau:  

- Hệ số năng lực cạnh tranh kỳ gốc:  

퐻 	= 	
푃
푃

	 

- Hệ số năng lực cạnh tranh kỳ nghiên cứu:  

퐻 	= 	
푃
푃

 

- Chỉ số biến động năng lực cạnh tranh IHC 
sẽ được tính:  

퐼 	= 	
퐻
퐻

	= 	
푃 /푃
푃 /푃

	= 	
푃
푃

×
푃
푃

			(2) 

c. Ảnh hưởng của giá nội địa và tỷ giá tới 
năng lực cạnh tranh về giá 

Hệ số năng lực cạnh tranh về giá HC càng 
lớn thì hàng hóa càng có khả năng cạnh tranh 
cao trên trường quốc tế. Có nhiều nhân tố khác 
nhau tác động đến khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm trên thị trường quốc tế. Sự xuất hiện của 
các đối thủ cạnh tranh mới và sự ra đời của các 
sản phẩm thay thế, thường có thể làm suy giảm 
khả năng cạnh tranh của hàng hóa tương ứng 
của một quốc gia. Biến động của tỷ giá hối đoái 
cũng là một yếu tố quan trọng tác động đến khả 
năng cạnh tranh về giá. Việc đánh giá quá cao 
đồng tiền nội địa có thể làm giảm khả năng 
cạnh tranh của các hàng hóa xuất khẩu và 
ngược lại. 

Giả sử giá quốc tế PW không thay đổi, giá nội 
địa tăng thêm PD (%) và tỷ giá TG (tính 
theo%) thì từ công thức số (1) với thay đổi là PD 
tính theo đồng tiền nội địa và được tính như sau:  

퐻 	= 	
푃

푃 /푇퐺
									(3) 

Kỳ gốc: 퐻 	= 	
/

	 

Kỳ nghiên cứu: 퐻 	= 	
/

 

Thay:  
PD1 = PD0(1+PD) 
TG1 = TG0(1+TG) 

ta có: 퐻 	= 	퐻 ∆
∆

       (4) 

Vì các số PD và TG là các số đo tương 
đối (nhịp độ tăng thêm của giá nội địa và của tỷ 
giá kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc) thì có thể dùng 
cách tính xấp xỉ như sau:  

HC1 = HC0 (1 − PD + TG) 
퐻 −퐻

퐻
	≈ 	−∆P + ∆TG 

HC ≈ −PD + TG      (5) 

Như vậy, tốc độ biến động của hệ số năng 
lực cạnh tranh về giá xấp xỉ bằng hiệu số giữa 
tỷ lệ tăng tỷ giá (theo nghĩa tăng giá ngoại tệ) 
và tỷ lệ tăng giá nội địa hàng xuất khẩu. 



Lưu Văn Huy, Nguyễn Hữu Ngoan, Nguyễn Tiến Hưng 

131 

d. Ảnh hưởng của ba yếu tố giá quốc tế, giá 
nội địa và tỷ giá hối đoái đến năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm cá ngừ 

Kỳ gốc:  퐻 	= 	
/

	 

Kỳ nghiên cứu:  퐻 	= 	
/

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh kỳ nghiên cứu 
so với kỳ gốc:  

퐼 	= 	
퐻
퐻

	= 	
푃
푃

×
푇퐺
푇퐺

×
푃
푃

 

퐼 	= 	
(1 + ∆푃 )(1 + ∆푇퐺)

1 + ∆푃
 

Đặt ∆퐻 	= 	 ( ) là tỷ lệ năng lực cạnh 

tranh. 
HC ≈ Pw + TG − PD     (6) 
Công thức số (6) cho thấy tốc độ tăng năng 

lực cạnh tranh về giá xấp xỉ bằng tổng tốc độ 
tăng giá quốc tế và tốc độ tăng tỷ giá hối đoái, trừ 
đi tốc độ tăng giá nội địa về sản phẩm cá ngừ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng quan về xuất khẩu cá ngừ vào thị 
trường Mỹ giai đoạn 2006-2015 

Về mặt lý luận chung thì năng lực cạnh 
tranh được xem xét ở các cấp độ khác nhau như 
năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh 
tranh ngành, năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hay 
dịch vụ. Tuy nhiên ở cấp độ nào muốn nâng cao 
năng lực cạnh tranh các nhà quản trị phải lựa 
chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp để hoạt 
động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh trên thị 
trường nhằm thu được doanh thu và lợi nhuận 
cao hơn mức bình quân. Có thể lựa chọn từ ba 
chiến lược cạnh tranh cơ bản: Dẫn đầu về chi 
phí; Khác biệt hoá sản phẩm và tập trung hoá. 
Chiến lược dẫn đầu về chi phí hoặc chiến lược 
chi phí thấp. Chiến lược này có hai lợi thế cơ 
bản: Thứ nhất là vì chi phí thấp hơn nên người 
dẫn đầu về chi phí có thể đặt giá thấp hơn các 
đối thủ cạnh tranh mà vẫn thu được lợi nhuận 
bằng các đối thủ. Nếu các đối thủ trong ngành 
đạt các giá trị tương tự cho các sản phẩm của 
mình thì người dẫn đầu chi phí có thể thu được 

lợi nhuận cao hơn. Thứ hai là, nếu sự canh 
tranh trong ngành tăng và các đối thủ bắt đầu 
cạnh tranh về giá thì người dẫn đầu về chi phí 
sẽ có khả năng đứng vững trong cạnh tranh tốt 
hơn các đối thủ. Đối với thị trường cá ngừ đại 
dương ở Mỹ ngoài các giải pháp đồng bộ để nâng 
cao năng lực cạnh tranh thì chiến lược dẫn đầu 
về chi phí đang có những lợi thế cho Việt nam. 

Theo số liệu thống kê của VASEP (2015), 
sản lượng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam xếp 
thứ 2 trong 10 nước xuất khẩu cá ngừ nhiều 
nhất vào thị trường Mỹ, chỉ sau Thái Lan (tương 
đương 25,08 nghìn tấn, chiếm 9,76% thị phần 
sản lượng cá ngừ ở thị trường Mỹ). Giá xuất 
khẩu bình quân cá ngừ của Việt Nam vào thị 
trường Mỹ là 6.127 USD/tấn. Mức giá này khá 
cao so với một số nước trong khu vực và trên thế 
giới, đặc biệt là so với Thái Lan, Trung Quốc và 
Philipines… Như vậy, năng lực cạnh tranh về 
giá sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam bị 
hạn chế rất nhiều khi xuất khẩu vào thị trường 
Mỹ hiện tại cũng như trong thời gian tới.  

3.2. Năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất 
khẩu của Việt Nam so với một số nước 
trong khu vực và trên thế giới vào thị 
trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 

3.2.1. Các chỉ số năng lực cạnh tranh về giá 
cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam trong 
nhóm 10 quốc gia xuất khẩu cá ngừ nhiều 
nhất vào thị trường Mỹ 

Áp dụng công thức số (1) cho kết quả phân 
tích khả năng cạnh tranh về giá cá ngừ của Việt 
Nam so với một số nước trong khu vực và trên 
thế giới vào thị trường Mỹ như sau:  

 Bình quân trong giai đoạn 2006-2015, 
năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu 
của Việt Nam vào thị trường Mỹ cao hơn một số 
nước như Indonexia (Hc = 1,11); Ecuador (Hc = 
1,16); Sri Lanka (Hc = 2,43), Maldivers (Hc = 
2,96); Fiji (Hc = 1,06). Sở dĩ như vậy (Theo 
VASEP) là do chi phí khai thác cá ngừ đại 
dương của ngư dân các nước này còn khá lạc 
hậu năng suất thấp nên giá thành cao, phải bán 
với giá cao hơn mới có lợi nhuận. Nhưng so với 
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Bảng 1. Thống kê xuất khẩu cá ngừ của 10 quốc gia đứng đầu vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 

TT Tên quốc gia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TĐTBQ (%/năm) 

I Sản lượng cá ngừ xuất khẩu của 10 quốc gia hàng đầu thế giới vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (Đơn vị tính: Tấn) 

 Thế giới 274.904 253.120 292.530 258.253 292.594 275.793 280.899 272.076 284.507 256.994 -0,75% 

1 Thái Lan 104.089 93.031 122.010 115.154 145.704 125.917 109.996 104.549 110.020 92.128 -1,35% 

2 Việt Nam 14.942 16.666 15.674 16.598 22.879 21.235 25.594 24.569 24.153 25.089 5,93% 

3 Trung Quốc 5.632 8.116 6.118 5.814 6.412 13.906 19.135 23.369 28.708 23.750 17,34% 

4 Indonexia 21.296 18.759 18.696 15.289 15.587 11.841 17.918 17.793 19.606 22.832 0,78% 

5 Ecuador 24.789 18.237 33.591 14.989 18.586 21.167 20.712 19.004 18.383 20.888 -1,88% 

6 Philippines 41.572 36.178 37.321 28.614 24.417 27.732 27.297 21.536 25.426 18.630 -8,53% 

7 Fiji 13.623 12.344 18.005 14.350 16.159 6.155 12.255 13.479 12.180 13.037 -0,49% 

8 Mauritius 7.613 6.900 4.020 9.300 5.141 8.646 5.784 7.464 8.129 7.162 -0,68% 

9 Mexico 4.575 4.624 3.942 4.477 3.374 4.214 5.938 4.956 7.388 6.454 3,90% 

10 Sri Lanka 836 879 641 338 353 639 1.910 2.446 3.105 3.328 16,59% 

III Giá bình quân cá ngừ xuất khẩu của 10 quốc gia hàng đầu thế giới vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (Đơn vị tính: USD/tấn) 

 Thế giới 3.746 4.018 3.969 4.075 4.111 4.738 6.483 6.259 5.726 5.924 5,22% 

1 Thái Lan 2.924 3.252 3.390 3.495 3.624 4.376 5.567 5.223 4.539 4.432 4,73% 

2 Indonexia 3.938 4.250 4.189 4.689 4.478 5.296 8.829 8.193 7.437 7.406 7,27% 

3 Việt Nam 3.806 3.926 4.424 4.707 4.591 5.555 6.745 6.244 5.865 6.127 5,43% 

4 Ecuador 4.720 5.841 3.677 6.607 5.499 5.402 6.714 7.479 7.130 6.412 3,46% 

5 Trung Quốc 2.013 2.757 3.357 2.429 2.692 4.120 5.316 5.157 4.274 4.527 9,42% 

6 Philippines 3.121 3.646 4.202 3.287 3.486 4.264 7.174 6.492 5.530 5.595 6,70% 

7 Fiji 5.120 4.741 3.635 5.414 5.118 5.789 6.705 5.717 5.761 6.090 1,95% 

8 Sri Lanka 10.322 10.701 12.127 12.447 12.966 13.141 12.869 12.007 12.586 14.165 3,58% 

9 Mauritius 5.077 2.506 3.363 2.065 1.631 2.673 5.263 5.966 5.403 5.698 1,29% 

10 Maldivers 8.568 9.777 9.532 10.444 26.750 18.991 16.571 19.020 17.757 16.575 7,61% 

Nguồn: Báo cáo Thị trường thủy sản Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (VASEP năm 2015) 
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Bảng 2. Năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam  
so với một số nước thuộc nhóm 10 nước xuất khẩu nhiều nhất cá ngừ  

vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (Đvt: lần) 
Quốc gia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bình quân 

Thế giới/VN 0,98 1,02 0,90 0,87 0,90 0,85 0,96 1,00 0,98 0,97 0,94 

Trung Quốc/VN 0,53 0,70 0,76 0,52 0,59 0,74 0,79 0,83 0,73 0,74 0,69 

Mauritius/VN 1,33 0,64 0,76 0,44 0,36 0,48 0,78 0,96 0,92 0,93 0,76 

Thái Lan/VN 0,77 0,83 0,77 0,74 0,79 0,79 0,83 0,84 0,77 0,72 0,78 

Philippines/VN 0,82 0,93 0,95 0,70 0,76 0,77 1,06 1,04 0,94 0,91 0,89 

Fiji/VN 1,35 1,21 0,82 1,15 1,11 1,04 0,99 0,92 0,98 0,99 1,06 

Indonexia/VN 1,03 1,08 0,95 1,00 0,98 0,95 1,31 1,31 1,27 1,21 1,11 

Ecuador/VN 1,24 1,49 0,83 1,40 1,20 0,97 1,00 1,20 1,22 1,05 1,16 

Sri Lanka/VN 2,71 2,73 2,74 2,64 2,82 2,37 1,91 1,92 2,15 2,31 2,43 

Maldivers/VN 2,25 2,49 2,15 2,22 5,83 3,42 2,46 3,05 3,03 2,71 2,96 

Nguồn: Báo cáo Thị trường thủy sản Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (VASEP năm 2015) 

các nước đều khai thác cá ngừ ở vùng biển giáp 
với Tây Thái bình dương như Trung quốc, Phi 
líp pin, Thái Lan thì năng lực cạnh tranh về giá 
cá ngừ của Việt Nam lại thấp hơn một số nước 
như Thái Lan (Hc = 0,72); Trung Quốc (Hc = 
0,74); Philippines (Hc = 0,91) và cuối cùng là 
Mauritius (Hc = 0,93). Nguyên nhân chính là 
Việt nam vẫn chủ yếu khai thác và bảo quản cá 
ngừ theo phương thức truyền thống, mỗi chuyến 
đi biển thường kéo dài làm tăng thêm chi phí. 
So với mức giá cá ngừ bình quân chung của thế 
giới xuất khẩu vào thị trường Mỹ thì giá cá ngừ 
của Việt Nam vẫn cao hơn 203 USD/tấn, cao 
hơn 1.695 USD/tấn so với Thái Lan và cao hơn 
1.600 USD/tấn so với Trung Quốc... Đây là mức 
giá không có lợi cho sản phẩm cá ngừ của Việt 
Nam nếu như muốn thâm nhập sâu hơn vào thị 
trường Mỹ hiện tại cũng như trong thời gian tới. 
Cũng qua các chỉ số cho thấy so với các nước 
trong nhóm 10 nước xuất khẩu nhiều nhất cá 
ngừ vào thị trường Mỹ thì Việt Nam vẫn có khả 
năng để cạnh tranh về giá. 

3.2.2. Tác động của giá nội địa và tỷ giá hối 
đoái tới năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam 

Áp dụng công thức (5) tính được các yếu tố 
tác động đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 

ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường 
Mỹ trong giai đoạn 2006 - 2015 như sau: Kết 
quả tính toán ở bảng 3 cho thấy, trong giai 
đoạn 2006 - 2015 hệ số năng lực cạnh tranh về 
giá mặt hàng cá ngừ của Việt Nam giảm trong 
các năm 2010, 2013, 2014 và năm 2015. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu 
do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế từ 
năm 2009 khiến cho giá cá ngừ xuất khẩu trên 
thế giới nói chung và ở thị trường Mỹ nói riêng 
đều sụt giảm mạnh, cụ thể năm 2010 giá cá 
ngừ xuất khẩu bình quân của Việt Nam giảm 
2,46% so với năm 2009, tương tự năm 2013 
giảm 7,43% so với năm 2012, năm 2014 giảm 
6,07% so với năm 2013. Riêng năm 2015 giá có 
tăng so với năm 2014 nhưng do Quỹ tiền tệ Mỹ 
(IMF) tăng giá USD trên trường quốc tế dẫn 
đến tình trạng các nước đồng loạt nới lỏng biên 
độ phá giá đồng nội tệ rất cao từ 3-5% (trong 
khi đó của Việt Nam không quá 2%) đã làm 
ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam phải 
nhập khẩu số lượng lớn cá ngừ nguyên liệu cho 
chế biến xuất khẩu cộng với chi phí giá xăng 
dầu tăng cao đã đẩy chi phí khai thác nguyên 
liệu cá ngừ trong nước tăng cao, từ đó làm 
giảm khả năng cạnh tranh cá ngừ xuất khẩu 
của Việt Nam trong các năm này. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng củ
về giá cá ng

Năm PD (USD/tấn) 

2006 3.806 

2007 3.926 

2008 4.424 

2009 4.707 

2010 4.591 

2011 5.555 

2012 6.745 

2013 6.244 

2014 5.865 

2015 6.127 

Ghi chú: Tính toán dựa vào nguồn số liệu của, FAO, VASEP, Tổng cục Thống kê năm 2015

Hình 1. Năng lực cạnh tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam 
dưới tác động của giá nội địa và tỷ giá hối đoái

3.2.3. Yếu tố giá quốc tế, giá n
giá hối đoái tác động tới năng l
tranh mặt hàng cá ngừ xuất kh
Nam 

Áp dụng công thức (6) tính được các yếu tố 
tác động đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ 
trong giai đoạn 2006 - 2015 (Bảng 3). N
cạnh tranh về giá cá ngừ của Việt Nam giảm 
mạnh ở năm 2013 và 2014, nguyên nhân c
yếu là do giá cá ngừ bình quân xuất khẩu của 
các nước vào thị trường Mỹ giảm mạnh trong 
khi đó giá thành sản xuất trong nước có xu 

xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 

ủa giá nội địa và tỷ giá hối đoái đến năng lự
cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường M

TG (VNĐ/USD) ∆HC (%) ∆PD (%)

16.072   

16.100 2,98 3,15 

16.116 12,59 12,68 

16.784 2,25 6,40 

18.247 -11,18 -2,46 

19.775 12,62 21,00 

20.587 17,32 21,42 

20.811 -8,52 -7,43 

21.025 -7,10 -6,07 

22.148 -0,87 4,47 

Tính toán dựa vào nguồn số liệu của, FAO, VASEP, Tổng cục Thống kê năm 2015 

1. Năng lực cạnh tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam 
dưới tác động của giá nội địa và tỷ giá hối đoái 

, giá nội địa và tỷ 
i năng lực cạnh 

t khẩu của Việt 

ng công thức (6) tính được các yếu tố 
tác động đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ 

(Bảng 3). Năng lực 
cạnh tranh về giá cá ngừ của Việt Nam giảm 

nguyên nhân chủ 
yếu là do giá cá ngừ bình quân xuất khẩu của 
các nước vào thị trường Mỹ giảm mạnh trong 
khi đó giá thành sản xuất trong nước có xu 

hướng tăng lên đã ảnh hưởng rất lớn đến năng 
lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt Nam ở 
thị trường Mỹ trong thời gian n
lại năng lực cạnh tranh tăng nhờ cơ chế điều 
chỉnh tỷ giá USD/VNĐ có lợi cho xuất khẩu
vậy khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh 
xuất khẩu để hưởng chênh lệch do điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ ở trong nước. Đặc biệt năng lực 
cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt 
Nam tăng mạnh trong các năm 2011, 2012, đây 
là năm mà năng lực cạnh tranh cá ngừ của Việt 
Nam vào thị trường Mỹ cao nhất trong vòng hơn 
10 năm qua. Tuy nhiên, lợi thế từ điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ không có lợi

n 2006 - 2015 

ực cạnh tranh  
ng Mỹ 

(%) ∆TG (%) 

 

 0,17 

 0,10 

 4,14 

 8,72 

 8,37 

 4,11 

 1,09 

 1,03 

 5,34 

 
1. Năng lực cạnh tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam  

hướng tăng lên đã ảnh hưởng rất lớn đến năng 
lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt Nam ở 
thị trường Mỹ trong thời gian này. Các năm còn 
lại năng lực cạnh tranh tăng nhờ cơ chế điều 
chỉnh tỷ giá USD/VNĐ có lợi cho xuất khẩu, vì 
vậy khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh 
xuất khẩu để hưởng chênh lệch do điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ ở trong nước. Đặc biệt năng lực 

hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt 
Nam tăng mạnh trong các năm 2011, 2012, đây 
là năm mà năng lực cạnh tranh cá ngừ của Việt 
Nam vào thị trường Mỹ cao nhất trong vòng hơn 
10 năm qua. Tuy nhiên, lợi thế từ điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ không có lợi, đôi khi còn tác động 
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ngược trở lại đối với các doanh nghiệp nhập 
khẩu nguyên liệu cá ngừ chế biến rồi tái xuất ra 
thị trường thế giới, đồng thời còn do giá xăng 
dầu trong nước lên cao đã tạo hiệu ứng “chi phí 
đẩy” làm cho chi phí sản xuất nguyên liệu cá 
ngừ trong nước tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khả năng cạnh tranh về giá cá ngừ xuất 
khẩu của Việt Nam trên trường quốc tế (chi phí 
xăng, dầu chiếm trên 70% chi phí sản xuất mỗi 
chuyến đi biển khai thác cá ngừ). Vì vậy điều 
chỉnh tỷ giá USD/VNĐ đều có tác động đến chi 
phí và giá thành sản xuất nguyên liệu cá ngừ 
trong nước. Xét về lâu dài và đảm bảo tính bền 
vững của xuất khẩu cá ngừ thì giải pháp căn cơ 
nhất là hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phẩm cá ngừ khai thác và chế biến làm cơ sở để 
xác định giá bán thấp hơn so với các đối thủ 
cạnh tranh khi xuất khẩu cá ngừ vào thị trường 
Mỹ. Mặt khác, nhằm hạn chế tác động của tỷ 
giá hối đoái, Việt nam cần nâng cao khả năng để 
tăng sản lượng khai thác cá ngừ đại dương hạn 
chế nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Cũng 
theo nghiên cứu của VASEP, sản lượng cá ngừ 
đại dương khai thác được của ngư dân nước ta 
còn khiêm tốn (mới chỉ đạt khoảng 50% so với 
thực tế có thể khai thác) vì vùng biển khai thác 
của ta khá xa (chủ yếu ở 2 quần đảo Trường Sa 
và Hoàng Sa), tàu, thuyền công suất nhỏ, ngư 
dân phải đi 3 - 4 ngày mới ra đến khu vực khai 
thác. Để thực hiện được giải pháp này trước hết 
phải nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn 
thời gian mỗi chuyến đi biển của ngư dân, để 

cùng một lượng chi phí xăng dầu, nguyên nhiên 
vật liệu, nhân công mà đạt được năng suất cao 
thì mới giảm chi phí bình quân cho 1kg sản 
phẩm (Theo ông Nguyễn bá Hồng, giám đốc 
công ty cổ phần Bá Hải - Đơn vị khai thác, chế 
biến và xuất khẩu cá ngừ tỉnh Phú Yên, mỗi 
chuyến ra khơi câu cá ngừ của ngư dân thường 
kéo dài 20 - 25 ngày làm cho chi phí khai thác 
và bảo quản cá ngừ tăng cao đồng thời chất 
lượng cá cũng giảm. Vì vậy, công ty ông Hồng sẽ 
mua mới 3 tàu vỏ thép loại lớn (dài 36 m) để kịp 
thời thu mua sản phẩm và làm dịch vụ hậu cần 
trực tiếp trên biển cho ngư dân với chu kỳ 5 - 8 
ngày/chuyến và cam kết bao tiêu toàn bộ sản 
phẩm cho các chủ tàu ký hợp đồng với công ty. 
Như vậy, sẽ góp phần làm giảm chi phí cho ngư 
dân khai thác cá ngừ). Mặt khác, theo VASEP 
năm 2015 khi áp dụng công nghệ khai thác và 
bảo quản cá ngừ của Nhật Bản chuyển giao cho 
ngư dân khai thác cá ngừ đại dương các tỉnh 
Nam Trung bộ, chất lượng sản phẩm cá ngừ 
Việt nam đã tăng mạnh và bán đấu giá tại thị 
trường Nhật Bản đã tăng gấp 3 - 4 lần giá so với 
sản phẩm khai thác và bảo quản truyền thống. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả bước đầu phân tích năng lực cạnh 
tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của 
Việt Nam so với một số nước trong khu vực và 
trên thế giới vào thị trường Mỹ cho thấy, nhìn 
chung năng lực cạnh tranh giá sản phẩm cá ngừ

Bảng 3. Ảnh hưởng của giá quốc tế, giá nội địa và tỷ giá hối đoái  
đến năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ 
Năm Pw USD/tấn PD USD/tấn TG (VNĐ/USD) ∆HC (%) ∆Pw (%) ∆TG (%) ∆PD (%) 

2006 3.746 3.806 16.072     
2007 4.018 3.926 16.100 10,59 7,26 0,17 3,15 
2008 3.969 4.424 16.116 11,56 -1,22 0,10 12,68 
2009 4.075 4.707 16.784 13,21 2,67 4,14 6,40 
2010 4.111 4.591 18.247 7,14 0,88 8,72 -2,46 
2011 4.738 5.555 19.775 44,62 15,25 8,37 21,00 
2012 6.483 6.745 20.587 62,36 36,83 4,11 21,42 
2013 6.259 6.244 20.811 -9,79 -3,46 1,09 -7,43 
2014 5.726 5.865 21.025 -13,56 -8,52 1,03 -6,07 
2015 5.924 6.127 22.148 13,27 3,46 5,34 4,47 

Ghi chú: Tính toán dựa vào nguồn số liệu của, FAO, VASEP, Tổng Cục thống kê năm 2015 
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Hình 2. Năng lực cạnh tranh 
dưới tác động của giá quốc tế, giá nội địa và tỷ giá hối đoái
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