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TÓM TẮT 
Hương thơm ở lúa được tạo nên bởi hơn một trăm loại chất khác nhau, trong đó 2-acetyl-1-

pyroline (2-AP) là chất dễ bay hơi đóng vai trò chính thể hiện mùi thơm trong nhiều giống lúa. Hàm 
lượng 2-AP cao có liên quan đến đột biến gen mã hóa enzyme betaine aldehyde dehydrogenase 2 
(BAD2). Cặp mồi ESP & IFAP dùng để phát hiện gen thơm fgr của 19 giống lúa đang cấy phổ biến, 45 
giống lúa triển vọng và 39 giống lúa địa phương bằng kỹ thuật PCR được thiết kế dựa trên sự đa hình 
DNA và được sử dụng để đánh giá về sự tương đồng so với phương pháp ngửi mùi ở bột gạo và lá. 
Kết quả đã phát hiện gen thơm fgr có mặt trong các giống lúa tẻ, nhưng không thấy trong các giống 
lúa nếp. Một vài giống lúa có gen thơm fgr và biểu hiện mùi thơm ở lá và bột gạo. Nghiên cứu đã chọn 
được 2 dòng lúa tẻ triển vọng tốt (T33 và T12), chứa gen mùi thơm 2-AP, năng suất khá và 2 dòng lúa 
nếp thơm (NV1 và NV3), nhưng không chứa gen sinh 2-AP. 

Từ khóa: Lúa thơm, 2-acetyl-1-pyroline (2-AP), PCR. 

SUMMARY 
Scent of aromatic rice derives from more than 100 volatile substances, among them 2-acetyl-1-

pyroline (2-AP) plays a key role. Content of 2-AP involved in the deletion 8 nucleotides and 3 SNPs in 
the seventh exon of gene coding betaine aldehyde dehydrogenase 2 (BAD2). PCR technique was 
developed using primers corresponding to DNA polymorphism. We used ESP& IFAP primers in PCR 
to detect aromatic gene (fgr) in 19 dominant planting varieties (10 non - aromatic and 9 aromatic), 39 
local accessions and 45 promising lines. Results showed that the MAS method can be applied 
successfully to detect aromatic gene (fgr) in non-glutinous rices, but not for sticky ones. Several non-
glutenous accessions containing fgr gene and fragrance in leaves and grains were detected for 
utilization in breeding program. Four promising lines, off them two sticky, namely NV1, NV2 and two 
non-glutinous lines, T33, T12 with high yield potential, good grain quality and scent character were 
developed.  

Key words: Aromatic rices, 2-acetyl-1-pyroline, PCR.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

Mïi th¬m ë lóa lμ mét tÝnh tr¹ng chÊt 
l−îng ®ang ®−îc −a chuéng hiÖn nay. Cã 
kho¶ng h¬n mét tr¨m chÊt t¹o ra, trong ®ã 
2-acetyl-1-pyroline (2-AP) lμ chÊt bay h¬i 
®ãng vai trß chÝnh thÓ hiÖn mïi th¬m trong 
nhiÒu  gièng  lóa  (Buttery vμ cs., 1983; 
Lorieux vμ cs., 1996; Yoshihashi, 2002). Cã 
ba gen tréi quy ®Þnh mïi th¬m ë lóa ®· ®−îc 

x¸c ®Þnh lμ Ska, Skb vμ Skc (Reddy vμ 
Sathyanarayanaiad, 1980).  Tuy nhiªn, tïy 
tõng t¸c gi¶, tïy tõng tæ hîp lai sö dông mμ 
kÕt luËn vÒ sè l−îng gen quy ®Þnh mïi th¬m 
cã kh¸c nhau, tõ 1- 3 gen tréi quy ®Þnh. Qu¸ 
tr×nh tæng hîp 2-AP phô thuéc gi¸n tiÕp vμo 
ho¹t tÝnh cña enzyme Betaine Aldehyde 
Dehydrogenase (BAD2). Khi BAD2 ho¹t ®éng 
m¹nh sÏ c¹nh tranh c¬ chÊt víi enzyme sinh 
tæng hîp ra 2-AP dÉn ®Õn hμm l−îng 2-AP bÞ 
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gi¶m vμ lóa sÏ kh«ng cã mïi th¬m (Kuo vμ 
cs., 2006).  Ng−îc l¹i, nÕu gen sinh enzyme 
BAD2 bÞ ®ét biÕn dÉn ®Õn xuÊt hiÖn m· kÕt 
thóc sím sÏ lμm enzyme BAD2 mÊt ho¹t 
tÝnh, dÉn ®Õn enzyme tæng hîp sinh ra 2-AP 
nhiÒu vμ th¬m, chøa gen th¬m lÆn fgr. Gièng 
lóa nμo mang gen m· hãa BAD2 nguyªn vÑn 
b×nh th−êng sÏ kh«ng thÓ hiÖn mïi th¬m 2-
AP, kh«ng chøa gen th¬m fgr. Sù ®a h×nh 
DNA nμy lμ c¬ së ®Ó Bradbury vμ cs. (2005), 
Kuo vμ cs. (2006), Chen vμ cs. (2006) x©y 
dùng ph−¬ng ph¸p chØ thÞ ph©n tö DNA 
nh»m ph¸t hiÖn ra gen th¬m fgr ë lóa. §Ó t¹o 
gièng lóa th¬m, c¸c nhμ chän gièng th−êng 
ph¶i tiÕn hμnh lai chuyÓn gen th¬m, chän läc 
c¸c ®êi ph©n ly, ®ång thêi tù phèi ®Ó lμm 
thuÇn qua nhiÒu thÕ hÖ. Trong qu¸ tr×nh ®ã, 
viÖc ph¸t hiÖn vμ chän sím nh÷ng c¸ thÓ 
mang hay kh«ng mang gen th¬m cã ý nghÜa 
quyÕt ®Þnh. §· cã mét sè ph−¬ng ph¸p nh»m 
ph¸t hiÖn mïi th¬m ë lóa nh− nhÊm h¹t, ngöi 
mïi trùc tiÕp trªn l¸ hoÆc ng©m l¸ hay h¹t 
vμo dung dÞch KOH 1,7%  (Sood vμ cs., 1978) 
råi ngöi mïi hay x¸c ®Þnh hμm l−îng 2-AP 
b»ng s¾c kÝ (Butterly vμ cs., 1986). GÇn ®©y 
cã ph−¬ng ph¸p nhê chØ thÞ ph©n tö MAS 
(Marker-Assisted Selection) ph¸t hiÖn gen 
mïi th¬m lμ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt, chän 
nhanh, sím, chÝnh x¸c, cïng mét lóc cã thÓ 
tiÕn hμnh chän ®−îc nhiÒu tÝnh tr¹ng vμ chän 
läc kh«ng phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn m«i tr−êng. 

Nghiªn cøu nμy øng dông ph−¬ng ph¸p 
chØ thÞ ph©n tö DNA ®Ó sμng läc gen qui 
®Þnh mïi th¬m 2-AP trong tËp ®oμn c¸c mÉu 
gièng lóa ViÖt Nam ®−îc l−u gi÷ t¹i Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi vμ mét sè dßng 
lóa míi chän t¹o cã triÓn väng. KÕt qu¶ thu 
®−îc sÏ lμm c¬ së cho viÖc b¶o tån vμ sö dông 
nguån gen quÝ nμy trong chän t¹o gièng lóa 
th¬m phôc vô s¶n xuÊt ë ViÖt Nam. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 

2.1. VËt liÖu  

VËt liÖu gåm 19 gièng lóa ®ang trång phæ 
biÕn, trong ®ã 9 gièng lóa th¬m vμ 10 gièng 

kh«ng th¬m; 39 mÉu gièng lóa tÎ ®Þa ph−¬ng 
thu thËp ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c ViÖt 
Nam; 45 dßng triÓn väng ®· thuÇn ®−îc chän 
läc tõ mét sè tæ hîp lai gi÷a gièng lóa th¬m 
vμ kh«ng th¬m, trong ®ã 18 dßng lóa nÕp vμ  
27 dßng lóa tÎ cã nguån gèc tõ Bé m«n C«ng 
nghÖ sinh häc øng dông, Khoa C«ng nghÖ Sinh 
häc, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p  

C¸c dßng gièng ®−îc cÊy tuÇn tù, kh«ng 
nh¾c l¹i, mËt ®é cÊy 42 c©y/m2, trång vô 
xu©n 2009. §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc 
vμ n¨ng suÊt theo ph−¬ng ph¸p cña IRRI 
(2002).  

2.2.1. §¸nh gi¸ c¶m quan mïi th¬m 

Theo Sood vμ Siddiq (1978), mïi th¬m 
®−îc ®¸nh gi¸ c¶m quan nh− sau: 

Mïi th¬m trªn l¸: Thu 10 l¸ cña mçi 
mÉu gièng ë giai ®o¹n lóa ®Î nh¸nh ré. LÊy 
1 g l¸, c¾t thμnh nh÷ng ®o¹n dμi 5 mm, bá 
vμo èng nghiÖm, ng©m víi 5 ml dung dÞch 
KOH 1,7%, ®Ëy n¾p l¹i vμ ®Ó ë nhiÖt ®é 
phßng trong 10 phót. Møc ®é th¬m ®−îc 
chÊm ®iÓm bëi 5 ng−êi cho theo 3 møc: th¬m 
(®iÓm 3), h¬i th¬m (®iÓm 2), kh«ng th¬m 
(®iÓm 1) råi lÊy trung b×nh. 

Mïi th¬m cña g¹o: LÊy 10 h¹t cña mçi 
gièng, võa míi thu ho¹ch, bãc vá, lμm tr¾ng 
råi nghiÒn nhá. Bét g¹o cña mçi gièng ®−îc 
cho vμo mét èng chøa 500 μl KOH 1,7%, ®Ëy 
n¾p vμ ®Ó ë nhiÖt ®é phßng trong 10 phót. 
§¸nh gi¸ mïi th¬m còng b»ng ph−¬ng ph¸p 
ngöi cña 5 ng−êi råi cho ®iÓm nh− trªn. 

2.2.2. X¸c ®Þnh gen th¬m fgr b»ng PCR 

* ChiÕt xuÊt DNA 

LÊy 2 cm l¸ non, thu vμo buæi s¸ng, c¾t 
nhá bá vμo cèi sø vμ nghiÒn víi 400 μl dung 
dÞch chiÕt xuÊt DNA chøa 50 mM Tris - HCl 
pH8,0; 0,25 mM EDTA; 300 mM NaCl vμ 1% 
SDS, tíi khi mÉu chuyÓn thμnh mμu xanh l¸ 
c©y. Bæ sung 400 μl dung dÞch chiÕt xuÊt vμo 
cèi, trén ®Òu råi chuyÓn sang èng eppendorf, 
quay ly t©m nhÑ.  LÊy 400 μl dung dÞch phÝa 
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trªn vμo èng eppendorf míi råi thªm 700 μl 
dung dÞch phenol: chloroform: isosaminealcohol 
(25:24:1), ly t©m vμ thu dÞch næi phÝa trªn. KÕt 
tña DNA b»ng ethanol 99,9%, thu kÕt tña råi 
hoμ trong TE chøa 10 mM Tris-HCl pH 8,0 vμ 
1mM EDTA pH 8,0. 

* Ph¶n øng PCR  
- Sö dông cÆp måi cã tr×nh tù ®−îc thiÕt 

kÕ dùa trªn ®o¹n ®a h×nh theo c«ng bè cña 
Bradbury vμ cs., 2005 lμ: ESP:  5’-TTG TTT 
GGA GTC TGC TGA TG-3’, IFAP 5’-CAT 
AGG AGC AGC TGA AAT ATA TACC-3’. 
Theo ®ã, gièng lóa nμo mang gen mïi th¬m 
fgr sÏ nh©n ®−îc ®o¹n DNA cã kÝch th−íc 
257 bp, gièng kh«ng mang gen sÏ kh«ng 
nh©n ®−îc ®o¹n DNA nμo. 

- TiÕn hμnh ph¶n øng PCR víi chu kú 
nhiÖt sau: 94oC trong 2 gi©y, 30 chu kú 94oC 
trong 5 gi©y, 58oC trong 5 gi©y, 72oC trong 5 
gi©y vμ cuèi cïng 72oC trong 5 phót. 

* §iÖn di 
S¶n phÈm PCR ®−îc tiÕn hμnh trªn gel 

agarose 2% víi hiÖu ®iÖn thÕ 65V trong 
kho¶ng 45 phót. B¶n gel ®−îc nhuém víi 
Ethydium bromide 0,1% trong 10 phót råi 
chôp ¶nh. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Sù cã mÆt cña gen mïi th¬m fgr trong 
       mét sè gièng phæ biÕn 

Tr−íc khi thùc hiÖn x¸c ®Þnh sù cã mÆt 
cña gen qui ®Þnh mïi th¬m 2-AP trong c¸c 
dßng, gièng nghiªn cøu, chóng t«i tiÕn hμnh 
kiÓm tra, ph¸t hiÖn gen th¬m cña cÆp måi 
nμy ë c¸c dßng gièng ®· biÕt râ th¬m hay 
kh«ng th¬m. Ph¶n øng PCR ®−îc thùc hiÖn 
trªn c¸c gièng ®èi chøng th¬m vμ kh«ng 
th¬m, kÕt qu¶ thu ®−îc sau khi ®iÖn di s¶n 
phÈm PCR ®−îc tr×nh bμy ë h×nh 1 A vμ 1B. 

                          A                                                                                B 

      

H×nh 1. (A, B) KÕt qu¶ ®iÖn di s¶n phÈm PCR sö dông cÆp måi ESP & IFAP  

A 

Giếng 1 : ladder 100 bp 

Giếng 2 : H2O 

Giếng 3 : BT7 

Giếng 4 : LT3 

 

Giếng 5: Nếp Lào 

Giếng 6: IR64 

Giếng 7: ĐR3 

Giếng 8: DV108 

B 

Giếng 1, 17 : ladder 100 bp 

Giếng 2: BT7 

Giếng 3: IR64 

Giếng 4: Hương cốm 

Giếng 5: ST10 

Giếng 6: HT1 

Giếng 7: N46 

Giếng 8: MT1 

 

Giếng 9   : Bao Thai 

Giếng 10 : Hồng Kông 1 

Giếng 11 : KD 

Giếng 12 : Q5 

Giếng 13 : MT18 

Giếng 14 : ĐB5 

Giếng 15 :  Trắc 64 

Giếng 16 : TN13-5 
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Theo Bradbury vμ cs. (2005), gièng chøa 
gen fgr sÏ cho vÖt b¨ng kÝch th−íc 275 bp, 
cßn nh÷ng gièng kh«ng chøa gen fgr th× 
ADN kh«ng ®−îc nh©n, tøc kh«ng cã v¹ch 
nμo. H×nh 1A vμ 1B cho thÊy, c¸c gièng cã 
mïi th¬m nh−: B¾c th¬m 7 (BT 7), LT3, nÕp 
Lμo, H−¬ng cèm, ST10, HT1, N46, MT1 vμ 
Bao thai cã xuÊt hiÖn v¹ch b¨ng 257bp, cßn 
c¸c gièng kh«ng cã mïi th¬m nh− : IR64, 
§R3, DV108, Hång K«ng 1, KD, Q5, MT18, 
§B5, Tr¾c 64 vμ TN13-5 ®Òu kh«ng cã v¹ch 
b¨ng nμo ®−îc nh©n lªn. §Ó kiÓm chøng l¹i 
®é chÝnh x¸c cña ph−¬ng ph¸p PCR, chóng 
t«i tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ c¶m quan mïi th¬m 
thÓ hiÖn ë l¸ vμ g¹o (B¶ng 1). 

Sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy, trong sè 19 
gièng, 9 gièng ®¸nh gi¸ c¶m quan cã mïi 
th¬m ®Òu thÓ hiÖn v¹ch b¨ng dμi kho¶ng 
257bp chøng tá cã chøa gen fgr, 10 gièng 
kh«ng cã mïi th¬m th× kh«ng cã v¹ch b¨ng 
nμo ®−îc nh©n lªn. Tõ kÕt qu¶ nμy, cã thÓ 
kÕt luËn lμ mïi th¬m cña c¸c gièng nghiªn 
cøu ®Òu lμ mïi th¬m do chÊt 2-AP g©y lªn vμ 
c¸c gièng cã mïi th¬m ®Òu chøa gen fgr ®ét 
biÕn lÆn mÊt kh¶ n¨ng tæng hîp enzyme 
BAD2 ho¹t hãa.  

3.2. §iÒu tra gen mïi th¬m cña c¸c mÉu 
       gièng lóa ®Þa ph−¬ng 

Trong tæng sè 39 mÉu gièng lóa tÎ ®Þa 
ph−¬ng ®−îc ®iÒu tra b»ng chØ thÞ ph©n tö 
DNA (B¶ng 2), ®· ph¸t hiÖn ®−îc 12 mÉu 
gièng cã chøa gen fgr lμ: 10600, 10596, 
10595, 10585, 10689, 10577, 10574, 10504, 
10672, 10619, 10606, 10449. Tuy chøa gen 
mïi th¬m nh−ng møc ®é thÓ hiÖn mïi th¬m 
trªn l¸ vμ g¹o gi÷a c¸c mÉu gièng cã kh¸c 
nhau. VÝ dô ë mÉu 10604, 10595, 10577, 
10574, 10572 vμ 10607, c¶ l¸ vμ g¹o ®Òu th¬m, 
trong khi ®ã mÉu gièng 10585 vμ 10619 chØ 
thÊy mïi th¬m trªn g¹o. Riªng 2 dßng 10596 
vμ 10449 cã gen th¬m nh−ng kh«ng cã mïi 
th¬m. §iÒu nμy cã thÓ lμ do mét c¬ chÕ nμo 
®ã g©y mÊt mïi th¬m 2-AP sau khi ®−îc 
sinh ra hoÆc gen nμy n»m ë tr¹ng th¸i dÞ 
hîp tö lÆn nªn kh«ng thÓ hiÖn ra kiÓu h×nh 
th¬m. Tr−êng hîp nμy cÇn tiÕp tôc ®−îc 
nghiªn cøu ®Ó lμm râ. 

3.3. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gen th¬m 2-AP dßng  
        lóa nÕp míi chän t¹o 

KÕt qu¶ thùc hiÖn kü thuËt PCR x¸c 
®Þnh gen fgr trong 18 dßng, gièng lóa nÕp kÕt 
hîp víi ®¸nh gi¸ c¶m quan b»ng ngöi mïi 
trªn l¸ vμ bét g¹o cho ë b¶ng 2.  

B¶ng 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ mïi th¬m vμ PCR cña c¸c gièng lóa th¬m vμ kh«ng th¬m 
(®iÓm) 

Giống thơm Lá Gạo Gen fgr Giống lúa không thơm Lá Gạo Gen fgr 

1 Bắc thơm 7 (BT7) 3,0 3,0 + 10 IR64 1,0 1,0 - 

2 HT1 2,8 2,0 + 11 ĐR3 1,0 1,0 - 

3 Hương cốm 3,0 2,0 + 12 HK 1 1,0 1,0 - 

4 Nếp Lào 2,8 2,6 + 13 DV108 1,0 1,0 - 

5 ST10 2,0 2,8 + 14 Khang dân (KD) 1,0 1,0 - 

6 LT3 2,8 2,6 + 15 MT18 1,0 1,0 - 

7 MT1 2,8 2,0 + 16 ĐB5 1,0 1,0 - 

8 Bao thai 1,8 2,6 + 17 Q5 1,0 1,0 - 

9 N46 3,0 2,6 + 18 TN13-5 1,0 1,0 - 

     19 Trắc 64 1,0 1,0 - 

Ghi chú:  + có mùi thơm 
                         - không có mùi thơm 
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B¶ng 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ mïi th¬m b»ng ngöi mïi vμ PCR cña c¸c mÉu gièng 

Tên 
giống 

Mùi 
trên lá 

Mùi 
bột gạo 

Gen 
fgr 

Tên 
giống 

Mùi 
trên lá 

Mùi 
bột gạo 

Gen
fgr 

Tên 
giống 

Mùi 
trên lá 

Mùi 
bột gạo 

Gen
fgr 

Mẫu giống lúa địa phương 

10698 2,0 1,8 - 10689 3,0 2,6 + 10675 1,0 1,0 - 

10696 1,0 1,0 - 10682 2,0 1,0 - 10674 2,6 1,0 - 

10694 1,0 1,0 - 10681 1,0 1,o - 10672 3,0 2,0 + 

10693 1,0 1,0 - 10678 2,6 3,0 - 10666 1,0 1,0 - 

10605 1,8 1,0 - 10577 2,0 2,0 + 10495-1 1,0 1,0 - 

10604 1,0 1,0 - 10574 2,0 2,0 + 10471cc 1,0 1,0 - 

10600 2,8 1,8 + 10518 1,0 1,0 - 10122-1 1,0 1,0 - 

10596 1,0 1,0 + 10517 1,0 1,0 - 10619 2,0 1,0 + 

10595 2,4 2,0 + 10512 2,0 1,0 - 10606 2,4 2,6 + 

10594 1,0 1,0 - 10504 2,0 1,0 + 10489 2,0 1,0 - 

10585 2,0 1,0 + 10503 1,0 1,0 - 10449 1,0 1,0 + 

10581 1,0 1,0 - 10491 1,0 1,0 - 10196 1,0 1,0 - 

10342 1,9 2,6 - 10341 2,8 3,0 - 10097 1,0 1,0 - 

Mẫu dòng lúa nếp mới chọn tạo 

NV8(1) 2,4 3,0 - NV10(1) 2,0 3,0 - HĐ10(2) 2,8 2,0 - 

NV6 3,0 2,4 - NV12(1) 3,0 2,4 - HĐ10(1) 3,0 3,0 - 

NV5(1) 2,0 2,0 - N56 2,6 3,0 - HĐ1(1) 3,0 3,0 - 

NV4 1,0 1,9 - HĐ9 3,0 3,0 - NV1 3,0 3,0 - 

NV3 3,0 3,0 - HĐ6 2,4 3,0 - BM9603 2,8 3,0  

NV2 3,0 2,4 - HĐ3 1,0 1,0 - HĐ11 2,4 3,0 - 

Các dòng lúa tẻ mới chọn tạo 

TH7A-2 1,0 1,0 - 21-8-1B-1 1,0 1,0 - 21-1-2 1,0 1,0 - 

SS-2' 1,0 1,0 - 21-8-1B 1,0 1,0 - 21-1-1-3 2,0 1,0 - 

SS-2 1,0 1,0 - 21-8-1A 1,9 1,0 - 21-1-1 1,0 1,0 - 

SS-1 1,0 1,0 - 21-8-16-2 1,0 1,0 - 128T-
2B2 1,0 1,0 + 

SS 2,0 1,0 - 21-13-1A 1,0 1,0 - N50 1,0 1,0 - 

SC2 2,4 3,0 + 21-12-3-2 1,0 1,0 - N19 1,0 1,0 - 

SC1(1) 1,0 1,0 - 21-12-3-1 1,0 1,0 - N18 1,0 1,0 - 

21-8-2B-2 1,0 1,0 - 21-8-2A 1,0 1,0 - TN13-5 1,0 1,0 - 

T33 1,0 1,0 + T59 3,0 3,0 + T12 3,0 2,0 + 
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KÕt qu¶ ë b¶ng 2 cho thÊy, hÇu hÕt c¸c 
dßng nÕp ®Òu thÓ hiÖn mïi th¬m nh−ng l¹i 
kh«ng chøa gen th¬m fgr. §iÒu nμy chøng tá 
d¹ng mïi th¬m cã trong c¸c dßng lóa nÕp 
nghiªn cøu ë trªn, cã b¶n chÊt di truyÒn 
kh¸c víi d¹ng mïi th¬m cña c¸c gièng lóa tÎ. 
B¶n chÊt mïi th¬m cña lóa nÕp kh¸c víi lóa 
tÎ nh− thÕ nμo, t¹i sao trªn lóa tÎ ph¸t hiÖn 
ra gen mïi th¬m ®ång nghÜa víi cã mïi th¬m 
b»ng ®¸nh gi¸ c¶m quan mμ trªn lóa nÕp cã 
mïi th¬m l¹i kh«ng t×m thÊy gen fgr cho ®Õn 
nay ch−a ®−îc t¸c gi¶ nμo ®Ò cËp. 

Tuy nhiªn ®Ó cã kÕt luËn chÝnh x¸c, cÇn 
cã nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo vÒ c¬ chÕ t¹o 
mïi th¬m ë lóa nÕp. 

3.4. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gen th¬m cña c¸c 
      dßng lóa triÓn väng 

Sö dông 2 måi ESP vμ IFAP ®Ó x¸c 
®Þnh sù cã mÆt cña gen th¬m 2-AP trong c¸c 
dßng, gièng lóa triÓn väng míi ®−îc lai t¹o. 
KÕt qu¶ ®iÖn di s¶n phÈm PCR cña 27 dßng 
cho thÊy cã 5 dßng cã chøa gen fgr lμ SC2, 
T33, T59, 128T-2B2 vμ T12. So s¸nh víi 
viÖc ®¸nh gi¸ c¶m quan qua l¸, h¹t g¹o cho 

 

thÊy, trong 5 dßng chøa gen th¬m th× chØ 
cã 3 dßng SC2, T59 vμ T12 lμ cã mïi 
th¬m, c¸c dßng cßn l¹i 128T - 2B2 vμ T33 
kh«ng cã mïi th¬m. §iÒu nμy cã thÓ do gen 
th¬m lμ gen lÆn, qua phÐp lai gi÷a c¸c 
gièng, cÆp alen nμy cã thÓ tån t¹i ë d¹ng dÞ 
hîp tö nªn kh«ng biÓu hiÖn mïi th¬m ë l¸ 
vμ bét g¹o.  

3.5. Giíi thiÖu mét sè dßng tèt 

Nghiªn cøu nμy ®· chän ®−îc 4 dßng cã 
n¨ng suÊt kh¸, chÊt l−îng cao vμ cã mïi 
th¬m (B¶ng 3). 

Hai dßng lóa nÕp NV1 vμ NV3 tuy  
ph−¬ng ph¸p PCR kh«ng ph¸t hiÖn thÊy gen  
fgr nh−ng b»ng c¶m quan nhËn thÊy chóng 
rÊt th¬m, n¨ng suÊt trung b×nh ®¹t lÇn l−ît 
lμ 51,32 t¹/ha vμ 52,25 t¹/ha, cho c¬m dÎo. 

Hai dßng lóa tÎ T33 vμ T12 b»ng 
ph−¬ng ph¸p PCR ®Òu ph¸t hiÖn thÊy cã sù 
hiÖn diÖn cña gen fgr, nh−ng b»ng ®¸nh gi¸ 
c¶m quan chØ cã dßng T12 lμ cã mïi th¬m, 
cßn dßng T33 kh«ng th¬m, tuy nhiªn c¬m ¨n 
®−îm, ngon vμ mÒm ®¸p øng yªu cÇu cña 
ng−êi tiªu thô................................................... 

B¶ng 3. Giíi thiÖu mét sè dßng lóa chÊt l−îng vμ th¬m tèt 

Tên 
dòng Đặc điểm Gen 

fgr 
TGST 
(ngày) 

Số 
nhánh 
hữu 
hiệu/ 
khóm 

Số bông 
hữu 
hiệu/ 
khóm 

Số hạt 
trên 
bông 

Khối 
lượng 

1000 hạt
(g) 

Năng 
suất 

(tạ/ha) 

Hàm 
lượng 

amylose 
(%) 

NV1 Nếp (thơm) - 152 7,3 6,5 156,0 27,0 51,32 9,6 

NV3 Nếp (thơm) - 153 7,9 6,4 162,0 27,2 52,25 9,5 

T33 Tẻ 
(không thơm + 142 6,7 5,8 197,0 24,5 62,35 19,5 

T12 Tẻ (thơm) + 140 6,8 6,0 215,0 23,5 63,50 20,5 
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4. KÕT LUËN  
B»ng chØ thÞ ph©n tö DNA ®· ph¸t hiÖn 

®−îc sù hiÖn diÖn cña gen fgr trong tËp ®oμn 
c¸c gièng lóa cÊy phæ biÕn, c¸c gièng lóa lóa 
®Þa ph−¬ng vμ c¸c dßng gièng lóa tÎ míi 
chän t¹o. §èi víi c¸c dßng lóa nÕp kh«ng 
ph¸t hiÖn ®−îc gen fgr mÆc dï b»ng c¶m 
quan ®¸nh gi¸ l¹i rÊt th¬m. 

Dùa trªn kÕt qu¶ PCR nh©n gen fgr vμ 
ngöi mïi l¸, bét g¹o ë c¸c gièng tÎ vμ nÕp, 
chóng t«i b−íc ®Çu ®−a ra kÕt luËn mïi 
th¬m ë lóa tÎ vμ lóa nÕp cã b¶n chÊt di 
truyÒn kh¸c nhau. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò nμy 
cÇn ®−îc nghiªn cøu thªm. 

Nghiªn cøu nμy ®· chän ®−îc 2 dßng nÕp 
(NV1, NV2) vμ 2 dßng lóa tÎ (T12, T33) cã 
n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt vμ cã mïi th¬m. 
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