
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 2: 225 - 232     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

225 

¶NH H¦ëNG CñA ALLEN HALOTHANE §ÕN KH¶ N¡NG SINH TR¦ëNG CñA LîN 
Vμ Sù XUÊT HIÖN TÇN Sè KIÓU GEN ë §êI SAU  

Effect of the Halothane Allele on Growth Performance of Pigs and 
its Genotype Frequencies in the Progeny  

Đỗ Đức Lực1, Nguyễn Chí Thành1, Bùi Văn Định1, Vũ Đình Tôn², 
F.Farnir³, P.Leroy³ và Đặng Vũ Bình² 

1Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
²Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

³Khoa Thú y, Trường Đại học Liège, Bỉ 
Địa chỉ email tác giả liên hệ: ddluc@hua.edu.vn  

Ngày gửi đăng: 13.01.2011; Ngày chấp nhận: 08.2.2011 

TÓM TẮT 

Mẫu đuôi của 395 lợn sơ sinh giống Pietrain kháng stress nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng 
Hiệp Hải Phòng được sử dụng để xác định kiểu gen halothane (CC, CT và TT) nhằm nghiên cứu ảnh 
hưởng của kiểu ghép đôi giao phối (♂CC×♀CC, ♂CC×♀CT, ♂CT×♀CC và ♂CT×♀CT) đến tần số kiểu 
gen halothane đời sau. Ảnh hưởng của kiểu gen đến sinh trưởng cũng được nghiên cứu trên 174 lợn 
60 ngày tuổi; 96 lợn 5,5 tháng tuổi; độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc ước tính trên 117 lợn; 
tăng khối lượng trung bình/ngày của 89 con. Các kết quả cho thấy: Việc ghép đôi giao phối ảnh 
hưởng tới tần số kiểu gen đời sau. Ở công thức ghép đôi giao phối ♂CC×♀CT và ♂CT×♀CT, tần số 
kiểu gen có chứa allen T đời sau đã giảm xuống. Ở 2 công thức còn lại (♂CC×♀CC và ♂CT×♀CC), tần 
số kiểu gen đời sau xuất hiện phù hợp với tần số lý thuyết. Kiểu gen halothane (CC và CT) không ảnh 
hưởng đến các chỉ tiêu khối lượng ở 2,0 và 5,5 tháng tuổi, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày 
cơ thăn và tỷ lệ nạc. 

Từ khoá: Piétrain kháng stress, sinh trưởng, tần số kiểu gen halothane. 

SUMMARY 

A total of 395 tail samples of  stress negative Piétrain new born piglets from the pig farm of Dong 
Hiep Haiphong were used to determine halothane genotypes (CC, CT and TT) in order to study the 
effect of mating type (♂CC×♀CC, ♂CC×♀CT, ♂CT×♀CC, and ♂CT×♀CT) on halothane genotype 
frequencies. Effects of genotype on live weight (174 pigs of 2 month old, 96 pigs of 5.5 month old), 
back fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage (117 pigs), average daily gain (89 pigs) 
were also studied. Results showed that the mating type affected halothane genotype frequencies in 
the progeny. For the mating type ♂CC×♀CT and ♂CT×♀CT, the genotype containing allele T was 
reduced in the next generation; in the rest two genotypes (♂CC×♀CC and ♂CT×♀CC) the halothane 
allele frequency in the offspring was consistent with the theoretical frequency. The halothane 
genotypes CC and CT did not affect live weights at 2.0 and 5.5 months of age, average daily gain, back 
fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage. 

Key words: Growth, halothane genotype frequency, stress negative Piétrain.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Kü thuËt di truyÒn ph©n tö ®ang ®−îc 

øng dông réng r·i trong lÜnh vùc chän läc vμ 
nh©n gièng vËt nu«i. §èi víi ch¨n nu«i lîn, 
nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ¶nh h−ëng cña c¸c gen 
®Õn n¨ng suÊt sinh s¶n, sinh tr−ëng, chÊt 
l−îng thÞt nh− gen halothane, IGF2... ®· 
®−îc øng dông trong chän läc nh»m n©ng cao 
n¨ng suÊt vμ c¶i thiÖn chÊt l−îng s¶n phÈm. 
Gen halothane ®−îc biÕt ®Õn sím nhÊt vμ cã 
¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn kh¶ n¨ng kh¸ng stress, 
sinh tr−ëng vμ chÊt l−îng thÞt (Sather vμ cs., 
1991; Jones vμ cs., 1988; Pommier vμ cs., 
1992). Lîn PiÐtrain cña BØ ®−îc biÕt ®Õn víi 
tû lÖ n¹c cao (>60%) vμ tÇn sè kiÓu gen TT 
d−¬ng tÝnh víi halothane rÊt cao (Hanset vμ 
cs., 1983). Tuy nhiªn, kiÓu gen TT ®· lμm 
gi¶m t¨ng khèi l−îng vμ t¨ng tû lÖ thÞt PSE. 
Víi sù trî gióp cña di truyÒn ph©n tö, viÖc 
chän läc ®· gãp phÇn lμm gi¶m tû lÖ lîn 
mang kiÓu gen TT trong quÇn thÓ lîn 
PiÐtrain. 

N¨m 2007, ®μn lîn thuÇn PiÐtrain 
kh¸ng stress (PiÐtrain RÐHal) ®· ®−îc nhËp 
tõ BØ, nu«i thÝch nghi vμ nh©n gièng thuÇn 
chñng t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp 
H¶i Phßng. KÕt qu¶ b−íc ®Çu cho thÊy, ®μn 
lîn cã triÓn väng ph¸t triÓn tèt trong ®iÒu 
kiÖn trang tr¹i t¹i H¶i Phßng, ViÖt Nam (§ç 
§øc Lùc vμ cs., 2008). Trong 3 n¨m qua, tÊt 
c¶ c¸c æ ®Î cña ®μn lîn nμy ®Òu ®−îc kiÓm 
tra kiÓu gen halothan. ViÖc chän läc ghÐp ®«i 
giao phèi ®· ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së kiÓu 
gen vμ n¨ng suÊt sinh tr−ëng. Nghiªn cøu 
nμy nh»m x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña viÖc ghÐp 
®«i giao phèi theo kiÓu gen halothane ®Õn sù 
xuÊt hiÖn cña tÇn sè kiÓu gen vμ kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng ë ®êi sau. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu  

Lîn PiÐtrain kh¸ng stress thuÇn chñng 
sinh ra tõ ®μn gèc nhËp tõ V−¬ng quèc BØ 

nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i 
Phßng trong thêi gian tõ 10/2008 ®Õn 
10/2010 víi 4 kiÓu ghÐp ®«i giao phèi theo 
kiÓu gen halothane (CC×CC, CC×CT, CT×CC 
vμ CT×CT). 

MÉu ®u«i cña 395 lîn s¬ sinh ®−îc sö 
dông ®Ó x¸c ®Þnh kiÓu gen halothane. Khèi 
l−îng 2 th¸ng tuæi cña 174 lîn; khèi l−îng 
5,5 th¸ng tuæi cña 96 lîn; ®é dμy mì l−ng, ®é 
dμy c¬ th¨n vμ tû lÖ n¹c −íc tÝnh ë 5,5 th¸ng 
tuæi cña 117 lîn; t¨ng khèi l−îng trung 
b×nh/ngμy tõ 2 ®Õn 5,5 th¸ng tuæi cña 89 lîn. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. X¸c ®Þnh kiÓu gen halothane 

MÉu ®u«i sau khi lÊy tõ lîn con s¬ sinh 
®−îc vËn chuyÓn b»ng b×nh ®¸ l¹nh vμ b¶o 
qu¶n ë nhiÖt ®é -500C cho ®Õn khi ph©n tÝch. 
X¸c ®Þnh kiÓu gen halothane cña tõng c¸ thÓ 
®−îc thùc hiÖn t¹i Phßng ThÝ nghiÖm Bé 
m«n Di truyÒn - Gièng, Khoa Ch¨n nu«i & 
Nu«i trång thuû s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi. 

T¸ch chiÕt ADN tõ mÉu ®u«i theo quy 
tr×nh cña Sambrook vμ cs. (1989). S¶n phÈm 
t¸ch chiÕt ®−îc kiÓm tra trªn m¸y quang phæ 
víi c«ng thøc tÝnh nång ®é ADN lμ CADN = 
OD260 × ®é pha lo·ng × 50μg. §é tinh s¹ch 
cña c¸c mÉu ADN t¸ch chiÕt (OD260nm/ 
OD280nm) ®¹t tõ 1,52 - 1,75 lμ ®¶m b¶o ®Ó 
thùc hiÖn ph¶n øng PCR.  

Ph¶n øng PCR nh©n gen halothane 
®−îc thùc hiÖn dùa vμo ph−¬ng ph¸p cña 
Otsu vμ cs. (1992) vμ Nakajima vμ cs. 
(1996). Ph¶n øng ®−îc chia thμnh 4 giai 
®o¹n: 1) 940C - 3 phót, 2) 35 chu kú (940C - 
1 phót, 640C -1 phót, 720C - 2 phót), 3) 720C 
- 8 phót vμ 4) 40C-∞. ThÓ tÝch 25 μl cña 
ph¶n øng gåm: 2 μl ADN khu«n; 0,5 μl 
dNTP (10mM); 0,25 μl Taq ADNpolymerase 
(5u/l), 2,5 μl buffer, 1,5 μl MgCl (25mM), 
15,75 μl H2O vμ 1,25 μl cÆp måi ®Æc hiÖu  
(Forward, 5’-TCC AGT TTG CCA CAG GTC 
CTA CCA-3’; 1,25 μl Reverse 5’-ATT CAC 
CGG AGT GGA GTC TCT GAG -3’).   
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S¶n phÈm PCR ®−îc c¾t bëi enzyme h¹n 
chÕ HhaI ë 37oC trong 4 - 12 giê (s¶n phÈm 
PCR: 10 μl; HhaI: 1,5 μl; Buffer: 2 μl; H2O: 
18 μl). §iÖn di s¶n phÈm c¾t enzyme trªn 
th¹ch agaro 3%. So s¸nh víi gene ruler 
TM100bp DNA lader 50 μg (code SM0241 - 
Fermentas) b¨ng trªn th¹ch sau khi ®· 
nhuém b»ng ethidium bromide.  

2.2.2. C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng 

Khèi l−îng cña tõng lîn ®−îc x¸c ®Þnh 
vμo thêi ®iÓm 2 vμ 5,5 th¸ng tuæi t−¬ng øng 
víi khèi l−îng b¾t ®Çu vμ kÕt thóc thÝ 
nghiÖm. T¨ng khèi l−îng trung b×nh/ngμy 
®−îc x¸c ®Þnh dùa vμo khèi l−îng b¾t ®Çu vμ 
kÕt thóc thÝ nghiÖm.  

§é dμy mì l−ng vμ ®é dμy c¬ th¨n ®−îc 
®o trªn tõng lîn sèng b»ng m¸y siªu ©m 
Agroscan AL víi ®Çu dß ALAL350 (ECM, 
France) ë vÞ trÝ tõ x−¬ng s−ên cuèi cïng, 
c¸ch ®−êng sèng l−ng 6 cm theo ph−¬ng 
ph¸p ®o cña Youssao vμ cs. (2002) trªn lîn 
PiÐtrain RÐHal. ¦íc tÝnh tû lÖ n¹c th«ng qua 
®é dμy mì l−ng vμ ®é dμy c¬ th¨n b»ng 
ph−¬ng tr×nh håi quy ®−îc Bé N«ng nghiÖp 
BØ khuyÕn c¸o (1998): 

  Y = 59,902386 - 1,060750 X1 + 0,229324 X2 

Trong ®ã:  
Y = Tû lÖ n¹c −íc tÝnh cña th©n thÞt (%),  
X1 = §é dμy mì l−ng (bao gåm c¶ da) 

                  tÝnh b»ng mm, 
X2 = §é dμy th¨n thÞt tÝnh b»ng mm.  

2.3. Ph©n tÝch sè liÖu  

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm SAS 
9.1. KiÓm ®Þnh møc ®é phï hîp cña tÇn sè 
kiÓu gen halothane quan s¸t b»ng phÐp thö 
χ2. M« h×nh tuyÕn tÝnh tæng hîp (GLM) ®−îc 
sö dông ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h−ëng cña 
c¸c yÕu tè thÝ nghiÖm (kiÓu gen, tÝnh biÖt, 
løa) c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng. Do sè ngμy c©n 
khèi l−îng vμ ®o ®é dμy mì l−ng, c¬ th¨n vμ 
tû lÖ n¹c kh«ng hoμn toμn ®−îc thùc hiÖn 
®óng 2,0 vμ 5,5 th¸ng tuæi nªn sè ngμy nu«i 
thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm c©n ®o ®−îc sö dông 
nh− hiÖp ph−¬ng sai. YÕu tè løa ®−îc coi nh− 

khèi ®Ó t¨ng hÖ sè x¸c ®Þnh trong m« h×nh 
ph©n tÝch sè liÖu v× vËy sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn 
kÕt qu¶ qua c¸c løa trong nghiªn cøu nμy: 

  yijkmn = μ + αi + βj + γk + (α×β)ij + λxijkm + εijkmn 

Trong ®ã: 
yijkmn- gi¸ trÞ quan s¸t thø m cña chØ  

                 tiªu nghiªn cøu ë kiÓu gen i, tÝnh 
                  biÖt j vμ løa k 

μ - trung b×nh cña chØ tiªu nghiªn cøu 
αi - ¶nh h−ëng cña kiÓu gen i (CC vμ CT)  
βj-  ¶nh h−ëng cña tÝnh biÖt j (®ùc vμ c¸i)  
γk-  ¶nh h−ëng cña løa k (1, 2, 3 vμ 4)  
(α×β)ij- ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a kiÓu 

              gen i vμ tÝnh biÖt j  
λxijkm- ¶nh h−ëng cña sè ngμy nu«i (hiÖp 

                  ph−¬ng sai) 
εijkmn - sai sè ngÉu nhiªn.  

¦íc tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh b×nh ph−¬ng 
bÐ nhÊt (LSM), sai sè cña trung b×nh b×nh 
ph−¬ng bÐ nhÊt (SE) b»ng c©u lÖnh lsmeans 
víi so s¸nh cÆp b»ng pdiff hiÖu chØnh Tukey. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. TÇn sè kiÓu gen halothane cña ®μn 
       lîn PiÐtrain kh¸ng stress 

Trong tæng sè 395 lîn ®−îc kiÓm tra cã 
306 mang kiÓu gen halothane CC, 88 mang 
kiÓu gen CT vμ 1 mang kiÓu gen TT víi tû lÖ 
t−¬ng øng lμ 77,47; 22,28 vμ 0,25%. Nhê cã 
sù chän läc vμ ghÐp ®«i giao phèi theo kiÓu 
gen halothane, tû lÖ lîn mang kiÓu gen TT 
®· gi¶m ®¸ng kÓ (0,25%) (B¶ng 1). 

NÕu kh«ng cã sù kiÓm so¸t, chän läc vμ 
ghÐp ®«i giao phèi, tÇn sè kiÓu gen TT trong 
quÇn thÓ lîn PiÐtrain sÏ cã tû lÖ rÊt cao. 
Hanset vμ cs. (1983) ®· t×m thÊy tû lÖ lîn 
®ùc vμ lîn c¸i mang kiÓu gen TT t−¬ng øng 
lμ 88,47% vμ 93,30%. Tæng sè 1557 lîn 
PiÐtrain tõ 3 Trung t©m kiÓm ®Þnh cña Ph¸p 
cã 128 CC, 334 CT vμ 1095 TT t−¬ng øng 
8,22; 21,45 vμ 70,33% (MÐrour vμ cs., 2009). 
Tû lÖ lîn mang kiÓu gen TT ë Landrace ë 
Thuþ SÜ 17,70% n¨m 1978 xuèng cßn 1,1% 
n¨m 1983 (Schwrer, 1988).  
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B¶ng 1. TÇn sè kiÓu gen mong ®îi vμ thùc tÕ ë ®êi sau víi c¸c kiÓu giao phèi kh¸c nhau 

Công thức Kiểu gen Dung lượng mẫu Tần số kiểu gen quan sát Tần số kiểu gen lý thuyết P 

CC 185 1,00 1,00 
CT 0 0 0 ♂CC×♀CC 
TT 0 0 0 

Exact fit 

CC 75 0,61 0,50 
CT 47 0,39 0,50 ♂CC×♀CT 
TT 0 0 0 

0,011 
 

CC 36 0,53 0,50 
CT 32 0,47 0,50 ♂CT×♀CC 
TT 0 0 0 

0,628 

CC 10 0,50 0,25 
CT 9 0,45 0,50 ♂CT×♀CT 
TT 1 0,05 0,25 

0,016 

Tổng số  395    

 

KÕt qu¶ b¶ng 1 cho thÊy 185 lîn (100%) 
mang kiÓu gen CC sinh ra tõ c«ng thøc ghÐp 
®«i giao phèi theo kiÓu gen halothane 
CC×CC. TÇn sè kiÓu gen ®êi sau hoμn toμn 
gièng víi tÇn sè kiÓu gen mong ®îi theo lý 
thuyÕt (Exact fit). Ng−îc l¹i, víi c«ng thøc 
ghÐp ®«i giao phèi CT×CT th× tÇn sè kiÓu 
gen TT xuÊt hiÖn rÊt thÊp (0,05) so víi tÇn 
sè mong ®îi (0,25) trong khi ®ã kiÓu gen CC 
l¹i xuÊt hiÖn víi tÇn sè cao gÊp 2 lÇn (0,50) 
so víi lý thuyÕt. Theo qui luËt cña Mendel, 
tû lÖ kiÓu gen ë ®êi sau trong kiÓu giao phèi 
nμy lμ CC, CT vμ TT víi tÇn sè t−¬ng øng lμ 
0,25; 0,5 vμ 0,25. Tuy nhiªn tÇn suÊt quan 
s¸t ®−îc kh«ng theo qui luËt Mendel (P = 
0,016). Nh− vËy, c¸c c¸ thÓ mang kiÓu gen 
®ång hîp tö lÆn TT cã søc sèng kÐm h¬n 
nhiÒu so víi c¸c c¸ thÓ mang kiÓu gen ®ång 
hîp tù tréi (CC) hoÆc dÞ hîp tö (CT). MÆt 
kh¸c, dung l−îng mÉu bÐ (20 mÉu) cã thÓ lμ 
nguyªn nh©n tÇn sè quan s¸t kh«ng tu©n 
theo qui luËt Mendel.   

Víi kiÓu ghÐp ®«i giao phèi CT×CC, tÇn 
sè kiÓu gen ë ®êi sau phï hîp víi lý thuyÕt 
(P=0,628). Víi kiÓu ghÐp ®«i giao phèi 
CC×CT, theo lý thuyÕt ®êi sau cã 2 kiÓu gen 
CC vμ CT víi tÇn sè t−¬ng øng lμ 0,50 vμ 
0,50. Tuy nhiªn trong kÕt qu¶ nghiªn cøu 

nμy, tÇn sè quan s¸t t−¬ng øng lμ 0,61 vμ 0,39 
(B¶ng 1). Sù xuÊt hiÖn cña kiÓu gen CT thÊp 
h¬n so víi lý thuyÕt (P = 0,011). Lîn mÑ mang 
allen T trong thêi gian mang thai cã thÓ ¶nh 
h−ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ 
ph¸t triÓn nh÷ng bμo thai cã kiÓu gen CT. 
Nh− vËy, viÖc sö dông lîn mÑ cã kiÓu gen CT 
®· lμm gi¶m sè l−îng còng nh− tÇn sè xuÊt 
hiÖn cña ®êi sau mang kiÓu gen CT.  

Nh− vËy, ®èi víi c¶ 4 kiÓu ghÐp ®«i giao 
phèi theo kiÓu gen halothan, tÇn sè xuÊt 
hiÖn c¸c kiÓu gen cã chøa allene T trong thùc 
tÕ ®Òu thÊp h¬n so víi lý thuyÕt. KÕt qu¶ cña 
nghiªn cøu nμy phï hîp víi c«ng bè cña  
NguyÔn Ngäc Tu©n vμ TrÇn ThÞ D©n (2003). 
Nhãm t¸c gi¶ nμy kÕt luËn r»ng sù xuÊt hiÖn 
cña c¸c kiÓu gen halothane cã chøa allele T 
rÊt thÊp trong quÇn thÓ. Khi nghiªn cøu tÇn 
sè kiÓu gen halothane trªn lîn Landrace, 
Yorkshire vμ F1 (Landrace × Yorkshire), 
§inh V¨n ChØnh vμ cs. (1998) còng t×m thÊy 
kiÓu gen TT xuÊt hiÖn víi tÇn sè rÊt thÊp 
(c¸c tû lÖ t−¬ng øng lμ 1,55; 16,67 vμ 0%).  

3.2. Sinh tr−ëng cña lîn PiÐtrain kh¸ng 
       stress 

KiÓu gen halothane kh«ng ¶nh h−ëng 
®Õn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu nghiªn cøu (P>0,05). 
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B¶ng 2. Møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
cña lîn PiÐtrain 

Yếu tố 
Chỉ tiêu 

Kiểu gen Tính biệt Lứa Kiểu gen × Tính biệt 
R² 
(%) 

Khối lượng 2 tháng tuổi NS NS *** NS 16,64 
Khối lượng 5,5 tháng tuổi NS NS NS NS 16,94 
Tăng khối lượng trung bình/ngày NS NS NS * 20,51 
Độ dày mỡ lưng NS * ** NS 26,59 
Độ dày cơ thăn NS ** * NS 27,90 
Tỷ lệ nạc NS NS * NS 13,26 

Ghi chú:  * P<0,05 ; ** P< 0,01 ; *** P<0,001 ; NS  P ≥ 0,05 ; R²  Hệ số xác định 

TÝnh biÖt chØ ¶nh h−ëng ®Õn ®é dμy mì 
l−ng (P<0,05) vμ ®é dμy c¬ th¨n (P<0,01). 
Løa ®Î cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn khèi l−îng 
lîn ë 2 th¸ng tuæi (P<0,001), ®é dμy mì l−ng 
(P<0,01), ®é dμy c¬ th¨n vμ tû lÖ n¹c 
(P<0,05). MÆc dï kiÓu gen vμ tÝnh biÖt kh«ng 
¶nh h−ëng ®Õn t¨ng khèi l−îng cña lîn, 
nh−ng l¹i tån t¹i mèi t−¬ng t¸c gi÷a 2 yÕu tè 
nμy (P<0,05). HÖ sè x¸c ®Þnh (R) thÊp nhÊt ë 
tû lÖ n¹c (13,26%) vμ cao nhÊt ë ®é c¬ th¨n 
(27,90%) (B¶ng 2). 

3.2.1. ¶nh h−ëng cña kiÓu gen halothane 
          (CC vμ CT) 

Khèi l−îng 2 th¸ng tuæi cña lîn mang 
kiÓu gen CT cã xu h−íng cao h¬n ë lîn mang 
kiÓu gen CC. Tuy nhiªn ®Õn thêi ®iÓm 5,5 
th¸ng tuæi l¹i cã xu h−íng ng−îc lai. ChÝnh 
v× vËy mμ t¨ng khèi l−îng vμ ®é dμy c¬ th¨n 
ë kiÓu gen CC còng cã xu h−íng cao h¬n ë 
CT (B¶ng 3).  

T¨ng khèi l−îng ë lîn cã kiÓu gen CC cã 
xu h−íng cao h¬n CT chÝnh v× vËy ®é dμy mì 
l−ng cña lîn cã kiÓu gen CC cao h¬n CT. 
T−¬ng tù, ®é dμy c¬ th¨n ë kiÓu gen CC còng 
cã xu h−íng cao h¬n. MÆc dï vËy, ¶nh h−ëng 
cña kiÓu gen halothane ®Õn c¸c chØ tiªu 
nghiªn cøu ®Òu kh«ng cã ý nghÜa thèng kÕ 
(P>0,05). 

3.2.2. ¶nh h−ëng cña tÝnh biÖt (®ùc vμ c¸i) 

Khèi l−îng 2 th¸ng tuæi cña lîn c¸i vμ 
®ùc lÇn l−ît lμ 13,90 vμ 13,33 kg; ë 5,5 th¸ng 
tuæi t−¬ng øng lμ 70,96 vμ 69,87 kg. T¨ng 
khèi l−îng trung b×nh/ngμy ë lîn c¸i vμ ®ùc 

t−¬ng øng lμ 537,53 vμ 525,22 g (B¶ng 4). 
Kh«ng cã sù sai kh¸c ë c¸c chØ tiªu nμy gi÷a 
lîn c¸i vμ ®ùc (P>0,05). Ng−îc l¹i, mì l−ng 
vμ c¬ th¨n ë lîn c¸i dμy h¬n so víi ®ùc 
(P<0,05). MÆc dï cã ®é dμy mì l−ng cao h¬n, 
nh−ng tû lÖ n¹c kh«ng cã sù sai kh¸c so víi 
con ®ùc v× dμy c¬ th¨n ë lîn c¸i cao h¬n.  

Schirvel vμ Hanset (1988), Leach vμ cs. 
(1996), Youssao vμ cs. (2002),  Hanset vμ cs. 
(1995) ®· nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña giíi 
tÝnh ®Õn t¨ng khèi l−îng vμ tû lÖ n¹c. C¸c 
t¸c gi¶ ®Òu cã chung kÕt luËn r»ng: t¨ng 
khèi l−îng ë lîn ®ùc cao h¬n lîn c¸i, nh−ng 
tû lÖ n¹c l¹i thÊp h¬n. T¨ng khèi l−îng vμ tû 
lÖ n¹c kh«ng cã sù sai kh¸c gi÷a lîn ®ùc vμ 
lîn c¸i cã thÓ do lîn ®ùc trong nghiªn cøu 
nμy ®Òu lμ ®ùc hËu bÞ (kh«ng thiÕn). 

3.2.3. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a kiÓu gen 
           halothan vμ tÝnh biÖt 

Cã sù kh¸c biÖt vÒ t¨ng khèi l−îng gi÷a 
lîn ®ùc vμ c¸i mang c¸c kiÓu gen halothane 
kh¸c nhau (P<0,05). Lîn ®ùc mang kiÓu gen 
CT cho t¨ng khèi l−îng thÊp nhÊt (500,11 g), 
ng−îc l¹i lîn ®ùc mang kiÓu gen CC l¹i cho 
t¨ng khèi l−îng cao nhÊt (550,32 g). Tuy 
nhiªn kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ t¨ng khèi l−îng 
gi÷a lîn ®ùc vμ c¸i mang kiÓu gen CC so víi 

lîn c¸i mang kiÓu gen CC vμ CT (B¶ng 5). ë 
c¸c chØ tiªu cßn l¹i (khèi l−îng ë 2 vμ 5,5 
th¸ng tuæi, ®é dμy mì l−ng, c¬ th¨n vμ tû lÖ 
n¹c kh«ng cã sù kh¸c biÖt (P>0,05); tuy 
nhiªn lîn ®ùc mang kiÓu gen CT thμnh tÝch 
cã xu h−íng thÊp h¬n (B¶ng 5). 
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B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh tr−ëng cña lîn PiÐtrain theo kiÓu gen halothane 

CC  CT 
Chỉ tiêu 

n LSM SE  n LSM SE 

Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con) 125 13,23 0,33  49 14,00 0,48 

Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con) 59 71,59 1,22  37 69,24 1,42 

Tăng khối lượng trung bình/ngày 
từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (g) 55 541,27 9,43  34 521,48 10,97 

Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm) 74 7,86 0,20  43 7,74 0,25 

Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm) 74 49,37 0,88  43 47,39 1,06 

Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%) 74 62,89 0,26  43 62,56 0,32 

      Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05 

B¶ng 4. N¨ng suÊt sinh tr−ëng cña lîn PiÐtrain theo tÝnh biÖt 

Cái  Đực 
Chỉ tiêu 

n LSM SE  n LSM SE 

Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con) 88 13,90 0,40  86 13,33 0,41 

Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con) 54 70,96 1,24  42 69,87 1,41 

Tăng khối lượng trung bình/ngày 
từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (gram) 50 537,53 9,55  39 525,22 10,88 

Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm) 63 8,12a 0,21  54 7,48b 0,24 

Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm) 63 50,38a 0,91  54 46,38b 1,02 

Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%) 63 62,85 0,28  54 62,61 0,31 

       Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05 

B¶ng 5. N¨ng suÊt sinh tr−ëng cña lîn PiÐtrain theo kiÓu gen holothane vμ tÝnh biÖt  

CC×Cái CC×Đực CT×Cái CT×Đực 
Chỉ tiêu 

N LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng 2 tháng 
tuổi (kg/con) 64 13,36 0,43 61 13,10 0,45 24 14,44 0,67 25 13,56 0,66

Khối lượng 5,5 
tháng tuổi (kg/con) 35 70,47 1,48 24 72,72 1,80 19 71,45 1,95 18 67,02 2,05

Tăng khối lượng 
trung bình/ngày từ 
2,0 đến 5,5 tháng 
tuổi (g) 

32 532,22ab 11,41 23 550,32b 13,93 18 542,84ab 15,09 16 500,11a 15,83

Độ dày mỡ lưng ở 
5,5 tháng tuổi (mm) 41 8,10 0,26 33 7,62 0,29 22 8,14 0,33 21 7,34 0,36

Độ dày cơ thăn ở 
5,5 tháng tuổi (mm) 41 50,98 1,12 33 47,76 1,23 22 49,79 1,40 21 45,00 1,53

Tỷ lệ nạc ở 5,5 
tháng tuổi (%) 41 63,01 0,34 33 62,78 0,37 22 62,68 0,42 21 62,44 0,46

        Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05 
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4. KÕT LUËN 
ViÖc ghÐp ®«i giao phèi ®· cã ¶nh h−ëng 

tíi tÇn sè kiÓu gen ®êi sau. ë c«ng thøc ghÐp 
®«i giao phèi CC×CT vμ CT×CT, tÇn kiÓu gen 
cã chøa allen T ë ®êi sau ®· gi¶m xuèng, ë 2 
c«ng thøc cßn l¹i (CC×CC vμ CT×CC) tÇn sè 
kiÓu gen ë ®êi sau xuÊt hiÖn phï hîp víi tÇn 
sè lý thuyÕt. Trong c«ng thøc ghÐp ®«i giao 
phèi, nÕu con ®ùc lμ CT vμ con c¸i lμ CC, tÇn 
sè c¸c kiÓu gen ë ®êi sau xuÊt hiÖn sÏ phï 
hîp víi lý thuyÕt (P=0,628), ng−îc l¹i nÕu 
con ®ùc lμ CC vμ con c¸i lμ CT, c¸c c¸ thÓ cã 
kiÓu gen chøa allen T sÏ xuÊt hiÖn víi sè 
l−îng thÊp h¬n so víi lý thuyÕt. 

KiÓu gen halothane (CC vμ CT) kh«ng 
¶nh h−ëng ®Õn c¸c chØ tiªu khèi l−îng ë 2 vμ 
5,5 th¸ng tuæi, t¨ng khèi l−îng, ®é dμy mì 
l−ng, ®é dμy c¬ th¨n vμ tû lÖ n¹c. TÝnh biÖt 
chØ ¶nh h−ëng ®Õn ®é dμy mì l−ng vμ ®é dμy 
c¬ th¨n. Lîn ®ùc mang kiÓu gen CT cã t¨ng 
khèi l−îng thÊp nhÊt. 

Lêi c¶m ¬n 
Nhãm t¸c gi¶ xin ch©n thμnh c¶m ¬n Bé 

Gi¸o dôc vμ §μo t¹o ®· hç trî kinh phÝ ®Ó 
thùc hiÖn nghiªn cøu nμy; Ban gi¸m ®èc vμ 
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TÓM TẮT


Mẫu đuôi của 395 lợn sơ sinh giống Pietrain kháng stress nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng được sử dụng để xác định kiểu gen halothane (CC, CT và TT) nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu ghép đôi giao phối (♂CC(♀CC, ♂CC(♀CT, ♂CT(♀CC và ♂CT(♀CT) đến tần số kiểu gen halothane đời sau. Ảnh hưởng của kiểu gen đến sinh trưởng cũng được nghiên cứu trên 174 lợn 60 ngày tuổi; 96 lợn 5,5 tháng tuổi; độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc ước tính trên 117 lợn; tăng khối lượng trung bình/ngày của 89 con. Các kết quả cho thấy: Việc ghép đôi giao phối ảnh hưởng tới tần số kiểu gen đời sau. Ở công thức ghép đôi giao phối ♂CC(♀CT và ♂CT(♀CT, tần số kiểu gen có chứa allen T đời sau đã giảm xuống. Ở 2 công thức còn lại (♂CC(♀CC và ♂CT(♀CC), tần số kiểu gen đời sau xuất hiện phù hợp với tần số lý thuyết. Kiểu gen halothane (CC và CT) không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khối lượng ở 2,0 và 5,5 tháng tuổi, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc.


Từ khoá: Piétrain kháng stress, sinh trưởng, tần số kiểu gen halothane.


SUMMARY


A total of 395 tail samples of  stress negative Piétrain new born piglets from the pig farm of Dong Hiep Haiphong were used to determine halothane genotypes (CC, CT and TT) in order to study the effect of mating type (♂CC(♀CC, ♂CC(♀CT, ♂CT(♀CC, and ♂CT(♀CT) on halothane genotype frequencies. Effects of genotype on live weight (174 pigs of 2 month old, 96 pigs of 5.5 month old), back fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage (117 pigs), average daily gain (89 pigs) were also studied. Results showed that the mating type affected halothane genotype frequencies in the progeny. For the mating type ♂CC(♀CT and ♂CT(♀CT, the genotype containing allele T was reduced in the next generation; in the rest two genotypes (♂CC(♀CC and ♂CT(♀CC) the halothane allele frequency in the offspring was consistent with the theoretical frequency. The halothane genotypes CC and CT did not affect live weights at 2.0 and 5.5 months of age, average daily gain, back fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage.


Key words: Growth, halothane genotype frequency, stress negative Piétrain. 

1. §ÆT VÊN §Ò


Kü thuËt di truyÒn ph©n tö ®ang ®îc øng dông réng r·i trong lÜnh vùc chän läc vµ nh©n gièng vËt nu«i. §èi víi ch¨n nu«i lîn, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ¶nh hëng cña c¸c gen ®Õn n¨ng suÊt sinh s¶n, sinh trëng, chÊt lîng thÞt nh gen halothane, IGF2... ®· ®îc øng dông trong chän läc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ c¶i thiÖn chÊt lîng s¶n phÈm. Gen halothane ®îc biÕt ®Õn sím nhÊt vµ cã ¶nh hëng râ rÖt ®Õn kh¶ n¨ng kh¸ng stress, sinh trëng vµ chÊt lîng thÞt (Sather vµ cs., 1991; Jones vµ cs., 1988; Pommier vµ cs., 1992). Lîn PiÐtrain cña BØ ®îc biÕt ®Õn víi tû lÖ n¹c cao (>60%) vµ tÇn sè kiÓu gen TT d¬ng tÝnh víi halothane rÊt cao (Hanset vµ cs., 1983). Tuy nhiªn, kiÓu gen TT ®· lµm gi¶m t¨ng khèi lîng vµ t¨ng tû lÖ thÞt PSE. Víi sù trî gióp cña di truyÒn ph©n tö, viÖc chän läc ®· gãp phÇn lµm gi¶m tû lÖ lîn mang kiÓu gen TT trong quÇn thÓ lîn PiÐtrain.


N¨m 2007, ®µn lîn thuÇn PiÐtrain kh¸ng stress (PiÐtrain RÐHal) ®· ®îc nhËp tõ BØ, nu«i thÝch nghi vµ nh©n gièng thuÇn chñng t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng. KÕt qu¶ bíc ®Çu cho thÊy, ®µn lîn cã triÓn väng ph¸t triÓn tèt trong ®iÒu kiÖn trang tr¹i t¹i H¶i Phßng, ViÖt Nam (§ç §øc Lùc vµ cs., 2008). Trong 3 n¨m qua, tÊt c¶ c¸c æ ®Î cña ®µn lîn nµy ®Òu ®îc kiÓm tra kiÓu gen halothan. ViÖc chän läc ghÐp ®«i giao phèi ®· ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së kiÓu gen vµ n¨ng suÊt sinh trëng. Nghiªn cøu nµy nh»m x¸c ®Þnh ¶nh hëng cña viÖc ghÐp ®«i giao phèi theo kiÓu gen halothane ®Õn sù xuÊt hiÖn cña tÇn sè kiÓu gen vµ kh¶ n¨ng sinh trëng ë ®êi sau.


2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P
      NGHI£N CøU

2.1. VËt liÖu 


Lîn PiÐtrain kh¸ng stress thuÇn chñng sinh ra tõ ®µn gèc nhËp tõ V¬ng quèc BØ nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng trong thêi gian tõ 10/2008 ®Õn 10/2010 víi 4 kiÓu ghÐp ®«i giao phèi theo kiÓu gen halothane (CC(CC, CC(CT, CT(CC vµ CT(CT).


MÉu ®u«i cña 395 lîn s¬ sinh ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh kiÓu gen halothane. Khèi lîng 2 th¸ng tuæi cña 174 lîn; khèi lîng 5,5 th¸ng tuæi cña 96 lîn; ®é dµy mì lng, ®é dµy c¬ th¨n vµ tû lÖ n¹c íc tÝnh ë 5,5 th¸ng tuæi cña 117 lîn; t¨ng khèi lîng trung b×nh/ngµy tõ 2 ®Õn 5,5 th¸ng tuæi cña 89 lîn.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.2.1. X¸c ®Þnh kiÓu gen halothane

MÉu ®u«i sau khi lÊy tõ lîn con s¬ sinh ®îc vËn chuyÓn b»ng b×nh ®¸ l¹nh vµ b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é -500C cho ®Õn khi ph©n tÝch. X¸c ®Þnh kiÓu gen halothane cña tõng c¸ thÓ ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng ThÝ nghiÖm Bé m«n Di truyÒn - Gièng, Khoa Ch¨n nu«i & Nu«i trång thuû s¶n, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


T¸ch chiÕt ADN tõ mÉu ®u«i theo quy tr×nh cña Sambrook vµ cs. (1989). S¶n phÈm t¸ch chiÕt ®îc kiÓm tra trªn m¸y quang phæ víi c«ng thøc tÝnh nång ®é ADN lµ CADN = OD260 ( ®é pha lo·ng ( 50(g. §é tinh s¹ch cña c¸c mÉu ADN t¸ch chiÕt (OD260nm/ OD280nm) ®¹t tõ 1,52 - 1,75 lµ ®¶m b¶o ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng PCR. 


Ph¶n øng PCR nh©n gen halothane ®îc thùc hiÖn dùa vµo ph¬ng ph¸p cña Otsu vµ cs. (1992) vµ Nakajima vµ cs. (1996). Ph¶n øng ®îc chia thµnh 4 giai ®o¹n: 1) 940C - 3 phót, 2) 35 chu kú (940C - 1 phót, 640C -1 phót, 720C - 2 phót), 3) 720C - 8 phót vµ 4) 40C-(. ThÓ tÝch 25 (l cña ph¶n øng gåm: 2 (l ADN khu«n; 0,5 (l dNTP (10mM); 0,25 (l Taq ADNpolymerase (5u/l), 2,5 (l buffer, 1,5 (l MgCl (25mM), 15,75 (l H2O vµ 1,25 (l cÆp måi ®Æc hiÖu  (Forward, 5’-TCC AGT TTG CCA CAG GTC CTA CCA-3’; 1,25 (l Reverse 5’-ATT CAC CGG AGT GGA GTC TCT GAG -3’).  


S¶n phÈm PCR ®îc c¾t bëi enzyme h¹n chÕ HhaI ë 37oC trong 4 - 12 giê (s¶n phÈm PCR: 10 (l; HhaI: 1,5 (l; Buffer: 2 (l; H2O: 18 (l). §iÖn di s¶n phÈm c¾t enzyme trªn th¹ch agaro 3%. So s¸nh víi gene ruler TM100bp DNA lader 50 (g (code SM0241 - Fermentas) b¨ng trªn th¹ch sau khi ®· nhuém b»ng ethidium bromide. 


2.2.2. C¸c chØ tiªu sinh trëng


Khèi lîng cña tõng lîn ®îc x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm 2 vµ 5,5 th¸ng tuæi t¬ng øng víi khèi lîng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc thÝ nghiÖm. T¨ng khèi lîng trung b×nh/ngµy ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo khèi lîng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc thÝ nghiÖm. 


§é dµy mì lng vµ ®é dµy c¬ th¨n ®îc ®o trªn tõng lîn sèng b»ng m¸y siªu ©m Agroscan AL víi ®Çu dß ALAL350 (ECM, France) ë vÞ trÝ tõ x¬ng sên cuèi cïng, c¸ch ®êng sèng lng 6 cm theo ph¬ng ph¸p ®o cña Youssao vµ cs. (2002) trªn lîn PiÐtrain RÐHal. ¦íc tÝnh tû lÖ n¹c th«ng qua ®é dµy mì lng vµ ®é dµy c¬ th¨n b»ng ph¬ng tr×nh håi quy ®îc Bé N«ng nghiÖp BØ khuyÕn c¸o (1998):


  Y = 59,902386 - 1,060750 X1 + 0,229324 X2

Trong ®ã:



Y = Tû lÖ n¹c íc tÝnh cña th©n thÞt (%), 


X1 = §é dµy mì lng (bao gåm c¶ da)
                  tÝnh b»ng mm,


X2 = §é dµy th¨n thÞt tÝnh b»ng mm. 


2.3. Ph©n tÝch sè liÖu 


Sè liÖu ®îc xö lý b»ng phÇn mÒm SAS 9.1. KiÓm ®Þnh møc ®é phï hîp cña tÇn sè kiÓu gen halothane quan s¸t b»ng phÐp thö (2. M« h×nh tuyÕn tÝnh tæng hîp (GLM) ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè thÝ nghiÖm (kiÓu gen, tÝnh biÖt, løa) c¸c chØ tiªu sinh trëng. Do sè ngµy c©n khèi lîng vµ ®o ®é dµy mì lng, c¬ th¨n vµ tû lÖ n¹c kh«ng hoµn toµn ®îc thùc hiÖn ®óng 2,0 vµ 5,5 th¸ng tuæi nªn sè ngµy nu«i thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm c©n ®o ®îc sö dông nh hiÖp ph¬ng sai. YÕu tè løa ®îc coi nh khèi ®Ó t¨ng hÖ sè x¸c ®Þnh trong m« h×nh ph©n tÝch sè liÖu v× vËy sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn kÕt qu¶ qua c¸c løa trong nghiªn cøu nµy:


  yijkmn = ( + (i + (j + (k + (((()ij + (xijkm + (ijkmn

Trong ®ã:


yijkmn- gi¸ trÞ quan s¸t thø m cña chØ 
                 tiªu nghiªn cøu ë kiÓu gen i, tÝnh
                  biÖt j vµ løa k


( - trung b×nh cña chØ tiªu nghiªn cøu


(i - ¶nh hëng cña kiÓu gen i (CC vµ CT) 


(j-  ¶nh hëng cña tÝnh biÖt j (®ùc vµ c¸i) 


(k-  ¶nh hëng cña løa k (1, 2, 3 vµ 4) 


(((()ij- ¶nh hëng t¬ng t¸c gi÷a kiÓu
              gen i vµ tÝnh biÖt j 


(xijkm- ¶nh hëng cña sè ngµy nu«i (hiÖp
                  ph¬ng sai)

(ijkmn - sai sè ngÉu nhiªn. 


¦íc tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh b×nh ph¬ng bÐ nhÊt (LSM), sai sè cña trung b×nh b×nh ph¬ng bÐ nhÊt (SE) b»ng c©u lÖnh lsmeans víi so s¸nh cÆp b»ng pdiff hiÖu chØnh Tukey.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. TÇn sè kiÓu gen halothane cña ®µn
       lîn PiÐtrain kh¸ng stress


Trong tæng sè 395 lîn ®îc kiÓm tra cã 306 mang kiÓu gen halothane CC, 88 mang kiÓu gen CT vµ 1 mang kiÓu gen TT víi tû lÖ t¬ng øng lµ 77,47; 22,28 vµ 0,25%. Nhê cã sù chän läc vµ ghÐp ®«i giao phèi theo kiÓu gen halothane, tû lÖ lîn mang kiÓu gen TT ®· gi¶m ®¸ng kÓ (0,25%) (B¶ng 1).


NÕu kh«ng cã sù kiÓm so¸t, chän läc vµ ghÐp ®«i giao phèi, tÇn sè kiÓu gen TT trong quÇn thÓ lîn PiÐtrain sÏ cã tû lÖ rÊt cao. Hanset vµ cs. (1983) ®· t×m thÊy tû lÖ lîn ®ùc vµ lîn c¸i mang kiÓu gen TT t¬ng øng lµ 88,47% vµ 93,30%. Tæng sè 1557 lîn PiÐtrain tõ 3 Trung t©m kiÓm ®Þnh cña Ph¸p cã 128 CC, 334 CT vµ 1095 TT t¬ng øng 8,22; 21,45 vµ 70,33% (MÐrour vµ cs., 2009). Tû lÖ lîn mang kiÓu gen TT ë Landrace ë Thuþ SÜ 17,70% n¨m 1978 xuèng cßn 1,1% n¨m 1983 (Schwrer, 1988). 


B¶ng 1. TÇn sè kiÓu gen mong ®îi vµ thùc tÕ ë ®êi sau víi c¸c kiÓu giao phèi kh¸c nhau


		Công thức

		Kiểu gen

		Dung lượng mẫu

		Tần số kiểu gen quan sát

		Tần số kiểu gen lý thuyết

		P



		♂CC(♀CC

		CC

		185

		1,00

		1,00

		Exact fit



		

		CT

		0

		0

		0

		



		

		TT

		0

		0

		0

		



		♂CC(♀CT

		CC

		75

		0,61

		0,50

		0,011






		

		CT

		47

		0,39

		0,50

		



		

		TT

		0

		0

		0

		



		♂CT(♀CC

		CC

		36

		0,53

		0,50

		0,628



		

		CT

		32

		0,47

		0,50

		



		

		TT

		0

		0

		0

		



		♂CT(♀CT

		CC

		10

		0,50

		0,25

		0,016



		

		CT

		9

		0,45

		0,50

		



		

		TT

		1

		0,05

		0,25

		



		Tổng số

		

		395

		

		

		





KÕt qu¶ b¶ng 1 cho thÊy 185 lîn (100%) mang kiÓu gen CC sinh ra tõ c«ng thøc ghÐp ®«i giao phèi theo kiÓu gen halothane CC(CC. TÇn sè kiÓu gen ®êi sau hoµn toµn gièng víi tÇn sè kiÓu gen mong ®îi theo lý thuyÕt (Exact fit). Ngîc l¹i, víi c«ng thøc ghÐp ®«i giao phèi CT(CT th× tÇn sè kiÓu gen TT xuÊt hiÖn rÊt thÊp (0,05) so víi tÇn sè mong ®îi (0,25) trong khi ®ã kiÓu gen CC l¹i xuÊt hiÖn víi tÇn sè cao gÊp 2 lÇn (0,50) so víi lý thuyÕt. Theo qui luËt cña Mendel, tû lÖ kiÓu gen ë ®êi sau trong kiÓu giao phèi nµy lµ CC, CT vµ TT víi tÇn sè t¬ng øng lµ 0,25; 0,5 vµ 0,25. Tuy nhiªn tÇn suÊt quan s¸t ®îc kh«ng theo qui luËt Mendel (P = 0,016). Nh vËy, c¸c c¸ thÓ mang kiÓu gen ®ång hîp tö lÆn TT cã søc sèng kÐm h¬n nhiÒu so víi c¸c c¸ thÓ mang kiÓu gen ®ång hîp tù tréi (CC) hoÆc dÞ hîp tö (CT). MÆt kh¸c, dung lîng mÉu bÐ (20 mÉu) cã thÓ lµ nguyªn nh©n tÇn sè quan s¸t kh«ng tu©n theo qui luËt Mendel.  


Víi kiÓu ghÐp ®«i giao phèi CT(CC, tÇn sè kiÓu gen ë ®êi sau phï hîp víi lý thuyÕt (P=0,628). Víi kiÓu ghÐp ®«i giao phèi CC(CT, theo lý thuyÕt ®êi sau cã 2 kiÓu gen CC vµ CT víi tÇn sè t¬ng øng lµ 0,50 vµ 0,50. Tuy nhiªn trong kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy, tÇn sè quan s¸t t¬ng øng lµ 0,61 vµ 0,39 (B¶ng 1). Sù xuÊt hiÖn cña kiÓu gen CT thÊp h¬n so víi lý thuyÕt (P = 0,011). Lîn mÑ mang allen T trong thêi gian mang thai cã thÓ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng bµo thai cã kiÓu gen CT. Nh vËy, viÖc sö dông lîn mÑ cã kiÓu gen CT ®· lµm gi¶m sè lîng còng nh tÇn sè xuÊt hiÖn cña ®êi sau mang kiÓu gen CT. 


Nh vËy, ®èi víi c¶ 4 kiÓu ghÐp ®«i giao phèi theo kiÓu gen halothan, tÇn sè xuÊt hiÖn c¸c kiÓu gen cã chøa allene T trong thùc tÕ ®Òu thÊp h¬n so víi lý thuyÕt. KÕt qu¶ cña nghiªn cøu nµy phï hîp víi c«ng bè cña  NguyÔn Ngäc Tu©n vµ TrÇn ThÞ D©n (2003). Nhãm t¸c gi¶ nµy kÕt luËn r»ng sù xuÊt hiÖn cña c¸c kiÓu gen halothane cã chøa allele T rÊt thÊp trong quÇn thÓ. Khi nghiªn cøu tÇn sè kiÓu gen halothane trªn lîn Landrace, Yorkshire vµ F1 (Landrace ( Yorkshire), §inh V¨n ChØnh vµ cs. (1998) còng t×m thÊy kiÓu gen TT xuÊt hiÖn víi tÇn sè rÊt thÊp (c¸c tû lÖ t¬ng øng lµ 1,55; 16,67 vµ 0%). 


3.2. Sinh trëng cña lîn PiÐtrain kh¸ng
       stress


KiÓu gen halothane kh«ng ¶nh hëng ®Õn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu nghiªn cøu (P>0,05).


B¶ng 2. Møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng
cña lîn PiÐtrain


		Chỉ tiêu

		Yếu tố

		R²
(%)



		

		Kiểu gen

		Tính biệt

		Lứa

		Kiểu gen ( Tính biệt

		



		Khối lượng 2 tháng tuổi

		NS

		NS

		***

		NS

		16,64



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi

		NS

		NS

		NS

		NS

		16,94



		Tăng khối lượng trung bình/ngày

		NS

		NS

		NS

		*

		20,51



		Độ dày mỡ lưng

		NS

		*

		**

		NS

		26,59



		Độ dày cơ thăn

		NS

		**

		*

		NS

		27,90



		Tỷ lệ nạc

		NS

		NS

		*

		NS

		13,26





Ghi chú:  * P<0,05 ; ** P< 0,01 ; *** P<0,001 ; NS  P ≥ 0,05 ; R²  Hệ số xác định

TÝnh biÖt chØ ¶nh hëng ®Õn ®é dµy mì lng (P<0,05) vµ ®é dµy c¬ th¨n (P<0,01). Løa ®Î cã ¶nh hëng râ rÖt ®Õn khèi lîng lîn ë 2 th¸ng tuæi (P<0,001), ®é dµy mì lng (P<0,01), ®é dµy c¬ th¨n vµ tû lÖ n¹c (P<0,05). MÆc dï kiÓu gen vµ tÝnh biÖt kh«ng ¶nh hëng ®Õn t¨ng khèi lîng cña lîn, nhng l¹i tån t¹i mèi t¬ng t¸c gi÷a 2 yÕu tè nµy (P<0,05). HÖ sè x¸c ®Þnh (R) thÊp nhÊt ë tû lÖ n¹c (13,26%) vµ cao nhÊt ë ®é c¬ th¨n (27,90%) (B¶ng 2).

3.2.1. ¶nh hëng cña kiÓu gen halothane
          (CC vµ CT)


Khèi lîng 2 th¸ng tuæi cña lîn mang kiÓu gen CT cã xu híng cao h¬n ë lîn mang kiÓu gen CC. Tuy nhiªn ®Õn thêi ®iÓm 5,5 th¸ng tuæi l¹i cã xu híng ngîc lai. ChÝnh v× vËy mµ t¨ng khèi lîng vµ ®é dµy c¬ th¨n ë kiÓu gen CC còng cã xu híng cao h¬n ë CT (B¶ng 3). 


T¨ng khèi lîng ë lîn cã kiÓu gen CC cã xu híng cao h¬n CT chÝnh v× vËy ®é dµy mì lng cña lîn cã kiÓu gen CC cao h¬n CT. T¬ng tù, ®é dµy c¬ th¨n ë kiÓu gen CC còng cã xu híng cao h¬n. MÆc dï vËy, ¶nh hëng cña kiÓu gen halothane ®Õn c¸c chØ tiªu nghiªn cøu ®Òu kh«ng cã ý nghÜa thèng kÕ (P>0,05).


3.2.2. ¶nh hëng cña tÝnh biÖt (®ùc vµ c¸i)


Khèi lîng 2 th¸ng tuæi cña lîn c¸i vµ ®ùc lÇn lît lµ 13,90 vµ 13,33 kg; ë 5,5 th¸ng tuæi t¬ng øng lµ 70,96 vµ 69,87 kg. T¨ng khèi lîng trung b×nh/ngµy ë lîn c¸i vµ ®ùc t¬ng øng lµ 537,53 vµ 525,22 g (B¶ng 4). Kh«ng cã sù sai kh¸c ë c¸c chØ tiªu nµy gi÷a lîn c¸i vµ ®ùc (P>0,05). Ngîc l¹i, mì lng vµ c¬ th¨n ë lîn c¸i dµy h¬n so víi ®ùc (P<0,05). MÆc dï cã ®é dµy mì lng cao h¬n, nhng tû lÖ n¹c kh«ng cã sù sai kh¸c so víi con ®ùc v× dµy c¬ th¨n ë lîn c¸i cao h¬n. 


Schirvel vµ Hanset (1988), Leach vµ cs. (1996), Youssao vµ cs. (2002),  Hanset vµ cs. (1995) ®· nghiªn cøu ¶nh hëng cña giíi tÝnh ®Õn t¨ng khèi lîng vµ tû lÖ n¹c. C¸c t¸c gi¶ ®Òu cã chung kÕt luËn r»ng: t¨ng khèi lîng ë lîn ®ùc cao h¬n lîn c¸i, nhng tû lÖ n¹c l¹i thÊp h¬n. T¨ng khèi lîng vµ tû lÖ n¹c kh«ng cã sù sai kh¸c gi÷a lîn ®ùc vµ lîn c¸i cã thÓ do lîn ®ùc trong nghiªn cøu nµy ®Òu lµ ®ùc hËu bÞ (kh«ng thiÕn).


3.2.3. ¶nh hëng t¬ng t¸c gi÷a kiÓu gen
           halothan vµ tÝnh biÖt


Cã sù kh¸c biÖt vÒ t¨ng khèi lîng gi÷a lîn ®ùc vµ c¸i mang c¸c kiÓu gen halothane kh¸c nhau (P<0,05). Lîn ®ùc mang kiÓu gen CT cho t¨ng khèi lîng thÊp nhÊt (500,11 g), ngîc l¹i lîn ®ùc mang kiÓu gen CC l¹i cho t¨ng khèi lîng cao nhÊt (550,32 g). Tuy nhiªn kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ t¨ng khèi lîng gi÷a lîn ®ùc vµ c¸i mang kiÓu gen CC so víi lîn c¸i mang kiÓu gen CC vµ CT (B¶ng 5). ë c¸c chØ tiªu cßn l¹i (khèi lîng ë 2 vµ 5,5 th¸ng tuæi, ®é dµy mì lng, c¬ th¨n vµ tû lÖ n¹c kh«ng cã sù kh¸c biÖt (P>0,05); tuy nhiªn lîn ®ùc mang kiÓu gen CT thµnh tÝch cã xu híng thÊp h¬n (B¶ng 5).


B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh trëng cña lîn PiÐtrain theo kiÓu gen halothane


		Chỉ tiêu

		CC

		

		CT



		

		n

		LSM

		SE

		

		n

		LSM

		SE



		Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con)

		125

		13,23

		0,33

		

		49

		14,00

		0,48



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con)

		59

		71,59

		1,22

		

		37

		69,24

		1,42



		Tăng khối lượng trung bình/ngày
từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (g)

		55

		541,27

		9,43

		

		34

		521,48

		10,97



		Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		74

		7,86

		0,20

		

		43

		7,74

		0,25



		Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		74

		49,37

		0,88

		

		43

		47,39

		1,06



		Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%)

		74

		62,89

		0,26

		

		43

		62,56

		0,32





      Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


B¶ng 4. N¨ng suÊt sinh trëng cña lîn PiÐtrain theo tÝnh biÖt


		Chỉ tiêu

		Cái

		

		Đực



		

		n

		LSM

		SE

		

		n

		LSM

		SE



		Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con)

		88

		13,90

		0,40

		

		86

		13,33

		0,41



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con)

		54

		70,96

		1,24

		

		42

		69,87

		1,41



		Tăng khối lượng trung bình/ngày
từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (gram)

		50

		537,53

		9,55

		

		39

		525,22

		10,88



		Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		63

		8,12a

		0,21

		

		54

		7,48b

		0,24



		Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		63

		50,38a

		0,91

		

		54

		46,38b

		1,02



		Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%)

		63

		62,85

		0,28

		

		54

		62,61

		0,31





       Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


B¶ng 5. N¨ng suÊt sinh trëng cña lîn PiÐtrain theo kiÓu gen holothane vµ tÝnh biÖt 


		Chỉ tiêu

		CC(Cái

		CC(Đực

		CT(Cái

		CT(Đực



		

		N

		LSM

		SE

		n

		LSM

		SE

		n

		LSM

		SE

		n

		LSM

		SE



		Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con)

		64

		13,36

		0,43

		61

		13,10

		0,45

		24

		14,44

		0,67

		25

		13,56

		0,66



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con)

		35

		70,47

		1,48

		24

		72,72

		1,80

		19

		71,45

		1,95

		18

		67,02

		2,05



		Tăng khối lượng trung bình/ngày từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (g)

		32

		532,22ab

		11,41

		23

		550,32b

		13,93

		18

		542,84ab

		15,09

		16

		500,11a

		15,83



		Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		41

		8,10

		0,26

		33

		7,62

		0,29

		22

		8,14

		0,33

		21

		7,34

		0,36



		Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		41

		50,98

		1,12

		33

		47,76

		1,23

		22

		49,79

		1,40

		21

		45,00

		1,53



		Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%)

		41

		63,01

		0,34

		33

		62,78

		0,37

		22

		62,68

		0,42

		21

		62,44

		0,46





        Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


4. KÕT LUËN


ViÖc ghÐp ®«i giao phèi ®· cã ¶nh hëng tíi tÇn sè kiÓu gen ®êi sau. ë c«ng thøc ghÐp ®«i giao phèi CC(CT vµ CT(CT, tÇn kiÓu gen cã chøa allen T ë ®êi sau ®· gi¶m xuèng, ë 2 c«ng thøc cßn l¹i (CC(CC vµ CT(CC) tÇn sè kiÓu gen ë ®êi sau xuÊt hiÖn phï hîp víi tÇn sè lý thuyÕt. Trong c«ng thøc ghÐp ®«i giao phèi, nÕu con ®ùc lµ CT vµ con c¸i lµ CC, tÇn sè c¸c kiÓu gen ë ®êi sau xuÊt hiÖn sÏ phï hîp víi lý thuyÕt (P=0,628), ngîc l¹i nÕu con ®ùc lµ CC vµ con c¸i lµ CT, c¸c c¸ thÓ cã kiÓu gen chøa allen T sÏ xuÊt hiÖn víi sè lîng thÊp h¬n so víi lý thuyÕt.


KiÓu gen halothane (CC vµ CT) kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¸c chØ tiªu khèi lîng ë 2 vµ 5,5 th¸ng tuæi, t¨ng khèi lîng, ®é dµy mì lng, ®é dµy c¬ th¨n vµ tû lÖ n¹c. TÝnh biÖt chØ ¶nh hëng ®Õn ®é dµy mì lng vµ ®é dµy c¬ th¨n. Lîn ®ùc mang kiÓu gen CT cã t¨ng khèi lîng thÊp nhÊt.


Lêi c¶m ¬n


Nhãm t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· hç trî kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nghiªn cøu nµy; Ban gi¸m ®èc vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp, H¶i Phßng ®· phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó theo dâi vµ thu thËp c¸c th«ng tin cña ®µn lîn; PGS. TS NguyÔn ViÕt Kh«ng, PGS. TS Phan Xu©n H¶o vµ ThS NguyÔn Hoµng ThÞnh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u ®Ó hoµn thiÖn quy tr×nh PCR, t¸ch triÕt ADN; häc viªn cao häc NguyÔn ThÞ H¶i ®· hç trî trong viÖc ph©n tÝch mÉu.
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