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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 
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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.
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 d
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, 
dòng CMS 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 

tác giả cũng khẳng định trong 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., 
rất hữu ích trong chọn 

tạo giống nhờ 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 
RM3870, 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 băng ADN 
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, 
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 r
hiệu quả trong việc sàng lọc kiểu gen và 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 RM3870 and 
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, 
tra; R18 và R253: các dòng bố kiểm tra. 

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 

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, 

46 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 

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 trong việc đưa gen 
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 
các giống khác hay để lại cho các thế hệ sau đòi 
hỏi tự thụ sau mỗi chu kỳ lai backross để xác 

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 

oặc 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 F
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

Hình 4. 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 

trên, chiều dài cổ bông của con lai trở lại 
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 
n của gen eui chúng tôi 

u 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 

Các 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 

ận 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/R18 đều trỗ thoát cổ 
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 cũng 
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  

Hình 4. 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 

kiểm 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 
và backcross 
hỉ 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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Bảng 3. Tỷ

Tổ hợp 

12A/11B 

11A/12B 

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

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

 

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

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
(eui/eui). Kết quả phân tích kiểu gen ở quần thể 

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

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 

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 

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 eui, 
chúng tôi thu được kết quả như sau: Các cá thể 

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 

) (kí hiệu là E), thể hiện tính 
trạng trỗ thoát cổ bông. Các cây mang kiểu gen 

t hiện băng vạch của 
cả bố và mẹ và các cây mang 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 
uần 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 

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

). Kết quả phân tích kiểu 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 
(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 

15 

1F1 

Tỷ lệ cây thoát cổ bông 
(%) 

0 

0 

0 

49 

 

quả kiểu gen con 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 
tổ hợp 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). 

àn 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 



Nghiên cứu sử dụng gen kéo dài lóng c
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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) 

Hình 7. Kiểu 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 t
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

Kiểu gen 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

eui (Eui/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 
hợp 12A/R18 và 12A/R253 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. 
(2009), 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 bấ
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
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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