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TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, 15 chỉ thị microsatellite cho cá chim vây vàng (Trachinotus spp.) từ các nghiên cứu trước
được chọn lọc để tối ưu quy trình nhằm phục vụ phân tích đa dạng di truyền. Bảy chỉ thị đơn đã được tối ưu thành
công trên cá chim vây vàng vây ngắn và 4 chỉ thị được tối ưu trên cá chim vây vàng vây dài. Từ đó, ba phản ứng
multiplex PCR được phát triển từ chín mồi đơn. Trong đó, lựa chọn được 02 tổ hợp cho cá chim vây vàng ngắn và
01 tổ hợp cho cá chim vây vàng dài. Quy trình phân tích đoạn với ba bộ chỉ thị microsatellite tương ứng với chín
locus được xây dựng. Kết quả phân tích đoạn cho thấy 8 locus (EC-7; EC-9; EC-10; EC-17; EC-20; EC-28; TB018;
TBG030) thể hiện tính đa hình với số alen dao động từ 3 - 6, riêng locus TO67 không thể hiện tính đa hình. Kết quả
này có ý nghĩa khoa học trong việc nghiên cứu đa dạng di truyền cá chim vây vàng (Trachinotus spp.)
Từ khóa: Cá chim vây vàng, microsatellite, PCR đa mồi, phân tích đoạn.

Optimizaton and Evaluation Multiplex PCR for Analysis of Pompano (Trachinotus spp.)
ABSTRACT
In this study, fifteen microsatellite markers were used to optimize a protocol for analyzing genetic diversity of
pompano (Trachinotus spp.). Seven single markers were successfully optimized for short fin Pompano and four
markers were optimized for long fin Pompano. Three multiplex PCR reactions including two multiplex pools for short
fin Pompano and one pool for long fin Pompano were developed which composed of nine fluorescent-labeled
markers. Fragment analysis process was successfully established with three pools of microsatellite markers
corresponding to nine loci. Genotyping results revealed polymorphism in eight loci (EC-7; EC-9; EC-10; EC-17; EC20; EC-28; TB018; TBG030) with the number of alleles ranging from 3 to 6, whereas locus TO67 showed
monomorphisms. These findings importantly contribute to the understanding of genetic diversity in pompano.
Keywords: Genotyping, microsatellite, multiplex PCR, Trachinotus spp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá chim vây vàng (Trachinotus spp.) đang
là đùi tĂčng nuôi tiềm nëng và đĂčc khuyến
khích trċ thành đùi tĂčng nuôi biển đæy hĄa
hẹn täi Việt Nam trong thĉi gian tĊi. Tuy nhiên,
sù lĂčng cĀng nhĂ chçt lĂčng con giùng cá chim
vây vàng phāc vā sân xuçt là müt trong nhĆng
khó khën trong phát triển nu÷i trøng thÿy sân
bền vĆng. Ngay tă nhĆng giai đoän đæu phát
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triển nghề nuôi cá chim vây vàng nói riêng, các
đùi tĂčng thÿy sân khác nói chung, việc nâng
cao chçt lĂčng giùng là vçn đề rçt quan tröng.
Müt trong nhĆng giâi pháp låu dài là thćc hiện
các chĂĈng trình lai täo, trong đó, việc đánh giá
đa däng di truyền các quæn đàn cá chim våy
vàng cæn đĂčc quan tåm.
Chî thị microsatellite có tính đa hình cao và
đĂčc są dāng rüng rãi trong nghiên cĄu bân đø
gen và di truyền quæn thể (Litt & Luty, 1989;
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Shao et al., 2009). Trên thế giĊi, müt sù nghiên
cĄu są dāng chî thị microsatellite để phân tích
đa däng di truyền trên cá chim vây vàng đã
đĂčc báo cáo (Gong et al., 2008; Sun et al., 2013;
Xie et al., 2014). Täi Việt Nam, chî thị
microsatellite đã và đang đĂčc są dāng rüng rãi
trong nghiên cĄu đa däng di truyền müt sù loài
nuôi thÿy sân quan tröng nhĂ cá r÷ phi đô (Bùi
Thị Liên Hà và cs., 2011), tôm thẻ chân tríng
(Træn Thị Thúy Hà và cs., 2013), cá r÷ đæu
vu÷ng (DĂĈng Thýy Yên và Phäm Trang
Nhung, 2015). Đùi vĊi cá chim vây vàng, các
nghiên cĄu trong nĂĊc hæu hết têp trung vào
phĂĈng pháp nu÷i, mêt đü nuôi, kích cČ thâ hay
dinh dĂČng (Chu Chí Thiết và cs., 2016, 2017;
Nguyen Quang Huy et al., 2017). Cho đến hiện
nay, theo chÿ quan cÿa nhóm nghiên cĄu, ċ Việt
Nam chĂa có nghiên cĄu liên quan đến phân
tích di truyền các quæn đàn cá chim våy vàng
nói chung hay Ąng dāng chî thị microsatellite
trong phån tích đa däng di truyền cá chim vây
vàng nói riêng. Thêm vào đó, việc phát triển các
chî thị phân tą trong nghiên cĄu thĂĉng mçt
thĉi gian tùi Ău và tùn kém kinh phí để chön lća
ra đĂčc bü chî thị hiệu quâ đùi vĊi đùi tĂčng
méu nghiên cĄu. Trong nghiên cĄu này phân
Ąng PCR đĈn và đa møi để nhân các vị trí gen
bċi chî thị microsatellite đĂčc tùi Ău, tă đó lća
chön ra các cặp møi hiệu quâ và xây dćng quy
trình phån tích để phāc vā đánh giá đa däng di
truyền trên cá chim vây vàng täi Việt Nam.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
Méu cá chim vây vàng vây ngín và dài đĂčc
thu täi Trung tâm quùc gia giùng hâi sân miền
Bíc - Cát Bà - Hâi Phòng. Túng sù 40 méu vây
(mûi méu thu 1 cm vây bāng) đĂčc thu tă 20 cá
thể cá chim vây ngín và 20 cá thể cá chim vây
vàng có khùi lĂčng trung bình 1 kg. Méu vây
sau thu đĂčc bâo quân trong cøn 98% và chuyển
về phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh
höc thuüc Viện Nghiên cĄu Nuôi trøng Thÿy sân
I - Đình Bâng - Tă SĈn - Bíc Ninh.
2.2. Tách chiết ADN
ADN đĂčc tách chiết theo phĂĈng pháp kết
tÿa muùi (Sambrook & Russell, 2001). Theo đó,

100 mg méu våy đĂčc cít nhô và tiến hành ÿ
trong 1000 µl dung dịch Cell Lysis Solution
(Tris - HCl 10 mM, EDTA 100 mM, SDS 2%, pH
8) và 5 µl Proteinase K 20 mg/ml ċ 60oC trong 3
- 4 h hoặc ÿ qua đêm. Sau khi méu tan hoàn
toàn, protein đĂčc loäi bìng cách thêm vào 250
µl amonium acetate 7,5 M và ly tâm länh 4oC
trong 20 phút ċ tùc đü 12.000 vòng/phþt. Sau đó,
ADN đĂčc tÿa bìng ethanol 100% và rąa tÿa
bìng ethanol 70%. Làm khô tÿa røi hòa tan
trong 100 ml nĂĊc khą ion và bâo quân ċ ╶20oC.
ADN tách chiết đĂčc kiểm tra định tính trên gel
agarose 0,8% và kiểm tra định lĂčng bìng máy
Nanodrop 2000C (Thermo Scientific).
2.3. Tối ưu phân ứng PCR
Trên cá chim vây vàng vây ngín, chín cặp
møi microsatellite tham khâo tă nghiên cĄu cÿa
Xie et al. (2014) đĂčc lća chön dća vào mĄc đü
đa hình và khuyến cáo cÿa tác giâ (Bâng 1).
Thành phæn phân Ąng PCR đĂčc thiết lêp ban
đæu dća theo hĂĊng dén cÿa bü KIT Master mix
(Thermo Scientific) vĊi thể tích 15 µl gøm: 7,5 µl
Mastermix 2X; 0,6 µl møi xuôi và 0,6 µl møi ngĂčc
nøng đü 10 µM, 1 µl DNA khuôn và H2O đề ion.
Chu trình nhiệt bĂĊc đæu nhĂ sau: 94oC trong 5
phþt; sau đó là 35 chu kĎ (94oC trong 30 giây,
54oC trong 30 giây, 72 oC trong 1 phút), cuùi
cùng ċ 72oC trong 3 phút. Trong quá trình tùi Ău
phân Ąng PCR cho tăng møi (PCR đĈn), các điều
kiện phân Ąng nhĂ nhiệt đü gín møi và nøng đü
møi và các chçt khác sẽ đĂčc thay đúi phù hčp.
VĊi cá chim vây vàng vây dài, sáu chî thị
microsatellite cĀng đĂčc chön lća tă nhĆng
nghiên cĄu cÿa Gong et al. (2008); Sun et al.
(2013) (Bâng 2) và thành phæn phân Ąng PCR
bĂĊc đæu đĂčc thiết lêp vĊi túng thể tích 12 µl
bao gøm 6 µl Mastermix 2 X; 0.48 µl møi xuôi và
0,48 µl møi ngĂčc (10 µM), 1 µl DNA khuôn và
H2O đề ion vĊi túng thể tích. Chu trình nhiệt:
94oC trong 5 phút; 35 chu kĎ (94oC trong 30
giây, 54 - 57oC trong 30 giây, 72oC trong 1
phút), cuùi cùng ċ 72oC trong 3 phút.
Sau khi tùi Ău đĂčc phân Ąng PCR đĈn
møi, hûn hčp các cặp møi (multiplex) sẽ đĂčc
thiết kế bìng phæn mềm Multiplex Manager
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(Holleley & Geerts, 2009) và kiểm tra việc bít
cặp chéo giĆa các cặp møi bìng Multiple
Primer Analyzer (Thermo Scientific). Quy
trình phân Ąng multiplex PCR cĀng đĂčc tùi
Ău dća vào hĂĊng dén KIT Master Mix
(Thermo Scientific) nhìm thu đĂčc tçt câ các
sân phèm PCR cÿa các møi trong cùng müt

phân Ąng. Sć thành công cÿa phân Ąng
multiplex PCR đĂčc kiểm chĄng bìng việc
phån tích đoän trên hệ thùng máy CEQ 80000
áp dāng quy trình hĂĊng dén cÿa hãng
Beckman Coulter. Đa hình alen các locus
nghiên cĄu sẽ đĂčc ĂĊc tính dća vào phæn
mềm GenAlEx 6.5 (Peakall & Smouse, 2012).

Bâng 1. Các chî thị microsatellite trên cá chim vây vàng vây ngắn (Trachinotus ovatus)
Locus

Số hiệu genbank

EC-7

KF623046

Trình tự mồi

Số alen*

Kích thước dự kiến (bp)

10

182 - 202

7

127 - 158

17

135 - 196

7

153 - 190

8

143 - 187

14

154 - 203

8

171 - 201

18

143 - 213

8

179 - 205

F:ATATCAGCGTCCACCCAAAC
R:GACGACACACATCCTGCACT

EC-9

KF623047

F:GCTTGTGGAGACCATGACG
R:CTCCTGGAGGAACTGTGGAG

EC-10

KF623048

F:CGTCTGATCCCATCTCTGTG
R:CTGGTCACTGGAGCTGTGTG

EC-12

KF623049

F:TGCTGTAAATCCACTCGCTCT
R:TGTGATGGTAAGGGGCTAGG

EC-14

KF623051

F:AGGGTAAGGGGCTAGGGAAT
R:GTTCTGGTCCACGCCTCTTA

EC-17

KF623053

F:GGTCTGTAGAGAACCAGAACAGT
R:GCTCCTGTGGAGGACAGAGA

EC-20

KF623055

F:CCACCATCAATCAGCTGTCA
R:AGGTGCTCCACAGATGTTCC

EC-25

KF623057

F:CCTTACTAAGTAGCAAGTACA
R:TGACTTGTTGAGGGTGAAAGTG

EC-28

KF623058

F:GACGTGTTCCACAGCAAGAA
R:AGGAATGGTCCCAAAGAATG

Nguồn*: Xie et al. (2014)

Bâng 2. Các chî thị microsatellite trên cá chim vây vàng vây dài (Trachinotus blochii)
Locus
TB018

Số hiệu
genbank
EU707447

Trình tự mồi
F:GGCCTCCTGCACCTCACCAT

Số
alen*

Kích thước
dự kiến (bp)

8

144 - 146

14

186 - 242

14

150 - 188

9

240 - 242

9

235 - 243

10

249 - 275

R:ACGCTTTGCCGCCTAACCTTC
TBG008

EU707449

F:AGCATTTTCACCTCCTCCATTG

Tác giả
Gong et al.
(2008)

R:TCGCGACAAACTTTAACTCATC
TBG015

EU707450

F:CACAGGGGGAACAAGCAAACT
R:TGGACATTGGCACTAAGCCTGA

TBG030

EU707452

F:TAGCGGGATCACTTTACCAAC
R:GCCTGCGCATGAATACACAGA

TBG034

EU707453

F:AGCCAATGCCAGGGTTGAGG
R:GTGGCTGCAGCAGGTTCACTG

TO67

F:GCAGCCAGATGTTATTTC
R:CCCTGTTTACCTCCACCC

Nguồn*: Gong et al. (2008); Sun et al. (2013)
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. ADN tổng số
ADN túng sù sau khi tách chiết cho kết quâ
định tính vĊi các väch bëng sáng, rõ nét (Hình
1) và định lĂčng vĊi nøng đü DNA dao đüng
trong khoâng 100 - 150 ng/µl. NhĂ vêy ADN
túng sù đâm bâo điều kiện để thćc hiện phân
Ąng PCR khuếch đäi các vị trí microsatellite ċ
các bĂĊc tiếp theo.
3.2. Tối ưu PCR
PCR đơn mồi
Kết quâ tùi Ău PCR đĈn møi ban đæu cho
thçy sáu møi (EC-7, EC-9, EC-10, EC-14, EC20, EC-28) trên túng sù chín møi thą nghiệm
cho các méu cá chim vây vàng vây ngín cho
bëng väch sáng, rõ nét, đþng vĊi kích thĂĊc dć
kiến và không có sân phèm phā (Hình 2).
Các møi EC-20, EC-25 qua nhiều læn tùi Ău
vén cho kết quâ kh÷ng nhĂ mong đči, bëng väch
kh÷ng đặc hiệu xuçt hiện, riêng møi EC-17 khi
thćc hiện PCR ċ các điều kiện nhiệt đü gín møi

khác nhau tă 54 - 56oC, giĆ nguyên thĉi gian và
nhiệt đü cÿa các giai đoän khác, giâm nøng đü møi
xuùng 0,4 µl thì đã cho kết quâ bëng väch rõ nét ċ
nhiệt đü gín møi 55oC (giếng 4).
NhĂ vêy, sau quá trình tùi Ău điều kiện phân
Ąng PCR møi đĈn cho cá chim våy vàng vây ngín
chþng t÷i đã tùi Ău đĂčc 7 trên túng sù 9 møi
microsatellite ban đæu. Các møi bao gøm: EC-7,
EC-9, EC-10, EC-14, EC-17, EC-20, EC-28.
Đùi vĊi cá chim vây vàng vây dài kết quâ
điện di kiểm tra sân phèm PCR đĈn møi (Hình
4) cho thçy: Møi TBG030 và møi TO67 cho bëng
väch rõ nét, không có sân phèm phā, kích thĂĊc
khoâng 240 - 270 bp. Møi TBG034 khi tùi Ău
nhiệt đü gín møi ċ 56oC cho sáng, rõ nét, kích
thĂĊc đþng vĊi kích thĂĊc møi 235 - 243 bp. Các
møi còn läi TBG015, TB018 và TBG008 cæn
phâi tùi Ău läi.
Sau khi thay đúi müt sù thành phæn và điều
kiện phân Ąng nhĂ tëng nhiệt đü gín møi lên 60
℃, giâm thĉi gian kéo dài xuùng 30 s, giâm sù
chu kì xuùng 30 chu kì và tëng thĉi gian høi

Hình 1. Kết quâ điện di tổng số DNA của mẫu cá chim vây vàng ngắn
và dài trên gel agarose 0,8%

Hình 2. Hình ânh điện di sân phẩm PCR trên gel agarose 1,5%
Ghi chú: Giếng 1: thang chuẩn 100 pb; Giếng 2,3,4: sản phẩm PCR mồi EC-7; Giếng 5,6,7: sản phẩm PCR mồi EC-9; Giếng
8,9,10: sản phẩm PCR mồi EC-20; Giếng 11,12,13: sản phẩm PCR mồi EC-28; Giếng 14,15,16: sản phẩm PCR mồi 14.
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Hình 3. Kết quâ điện di sân phẩm PCR trên gel agarose 1,5 %
Ghi chú: Giếng 1: thang chuẩn 100 pb; Giếng 2: sản phẩm PCR mồi EC-7, Tm=54oC; Giếng 3: sản phẩm PCR mồi EC-7,
Tm=54,5 oC; Giếng 4: sản phẩm PCR mồi EC-7, Tm=55 oC; Giếng 5: sản phẩm PCR mồi EC-7, Tm=56 oC.

Hình 4. Kiểm tra sân phẩm PCR trên gel agarose 1,5 %
Ghi chú: Giếng 1, 14, 21: thang chuẩn 100 pb; Giếng 2,3,4: sản phẩm PCR mồi TBG015 - Tm=56oC; Giếng 5,6,7: sản phẩm
PCR mồi TBG030 - Tm=56oC; Giếng 8,9,10: sản phẩm PCR mồi TB018 - Tm= 54oC; Giếng 11,12,13: sản phẩm PCR mồi
TBG008 - Tm=54oC; Giếng 15,16,17: sản phẩm PCR mồi TBG034 - Tm= 54oC, 55oC, 56 oC; Giếng 18,19,20: sản phảm PCR mồi
TO67 - Tm= 55oC, 56 oC, 57 oC.

Hình 5. Kiểm tra sân phẩm PCR trên gel agarose 1,5%
Giếng 1: thang chuẩn 100bp; Giếng 2,3- Tm=60oC: sản phẩm PCR mồi TB018- Tm=60oC; Giếng 4,5: sản phẩm PCR mồi
TBG008- Tm=60oC; Giếng 6,7: sản phẩm PCR mồi TBG015- Tm=60oC.

tính lên 10 phút so vĊi phân Ąng PCR đĈn møi
ban đæu. Kết quâ điện di hình 5 cho thçy møi
TB018 (giếng 2,3) cho bëng väch rõ nét, không
có sân phèm phā, kích thĂĊc sân phèm gæn 200
bp, nhĂ vêy locus TB018 đã đĂčc tùi Ău. Trong
khi đó, hai møi TBG008 và TBG015 qua müt sù
læn thay đúi chĂĈng trình phân Ąng PCR thì sân
phèm xuçt hiện nhiều bëng phā, kh÷ng đặc
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hiệu, kh÷ng đþng kích thĂĊc mong đči.
NhĂ vêy, sau quá trình tùi Ău điều kiện
phân Ąng PCR møi đĈn cho cá chim våy vàng
våy dài đã tùi Ău đĂčc 4 trên túng sù 6 møi
microsatellite ban đæu. Các møi bao gøm:
TBG030, TBG034, TB018 và TO67 sau đó sẽ
tiếp tāc đĂa vào nghiên cĄu thiết lêp quy trình
cho phân Ąng PCR đa møi (multiplex PCR).
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PCR đa mồi (multiplex PCR)
Multiplex PCR là müt kỹ thuêt sinh höc
phân tą phú biến để khuếch đäi nhiều ADN đích
trong müt phân Ąng PCR, qua đó nhiều hĈn müt
chuûi māc tiêu có thể đĂčc khuếch đäi bìng
cách są dāng nhiều cặp møi trong müt hûn hčp
phân Ąng. Do đó, kỹ thuêt này có khâ nëng tiết
kiệm đáng kể thĉi gian, nû lćc trong phòng thí
nghiệm đøng thĉi tëng hiệu suçt công việc trên
sù lĂčng méu lĊn mà không ânh hĂċng đến kết
quâ cÿa thí nghiệm.
Kết quâ są dāng phæn mềm thiết kế tú hčp
møi đa tă 11 møi đĈn đã lća chön đĂčc 3 tú hčp
multiplex PCR, mûi tú hčp có 3 møi trong đó có
2 tú hčp cÿa cá chim vây vàng vây ngín (nhóm
1, nhóm 2) và 1 tú hčp cÿa cá chim vây vàng vây
dài (nhóm 3).
Kết quâ tùi Ău quy trình phân Ąng
multiplex PCR dća vào kết quâ tùi Ău các møi
đĈn đều cho thçy khuếch đäi đĂčc sân phèm
PCR nìm trong khoâng kích thĂĊc dć kiến (150
- 250 bp) cho câ 3 tú hčp møi vĊi tỷ lệ pha møi
trong mûi tú hčp là (1:1:1). Các kết quâ này đĂčc
thể hiện rõ nét và chi tiết hĈn qua quá trình
phån tích đoän.
3.3. Phân tích đoạn trên hệ thống CEQ 8000
Kết quâ phån tích đoän thể hiện qua biểu
đø đĂĉng tín hiệu cho thçy các đînh tĂĈng Ąng
vĊi các đoän sân phèm ADN dć kiến đĂčc nhân
lên ċ câ 9 locus. Hình ânh tín hiệu đø rõ nét, ít
nhiễu. Ở các cá thể dị hčp tą sẽ quan sát đĂčc 2
đînh tín hiệu riêng rẽ tĂĈng Ąng vĊi 2 alen cách

nhau trong khoâng tă 2 đến 50 bp tùy theo kiểu
lặp cÿa locus microsatellite. Trong khi đó ċ các
cá thể đøng hčp tą, müt đînh tín hiệu sẽ đĂčc
ghi nhên tĂĈng Ąng vĊi 2 alen có cùng kích
thĂĊc. Tuy nhiên, ċ locus TO67 chî quan sát
đĂčc müt đînh tín hiệu duy nhçt cùng kích
thĂĊc (234 bp) trên tçt câ các méu cá chim vây
dài nghiên cĄu. Kết quâ khuếch đäi nhĆng locus
māc tiêu đĂčc thể hiện qua biểu đø đĂĉng tín
hiệu cho thçy mĄc đü tĂĈng thích giĆa các cặp
møi là thçp, trong khi đü tĂĈng đøng giĆa các
điều kiện phân Ąng là cao, cho thçy nhĆng bü
chî thị này là hiệu quâ trong việc ĂĊc tính các
kiểu gen (genotyping) trong biến đúi di truyền.
Kết quâ ĂĊc tính đa hình alen cho các cá thể cá
chim vây vàng vây ngín trên 6 locus
microsatellite nghiên cĄu đĂčc thể hiện ċ hình
7, đã phát hiện đĂčc túng sù 24 alen vĊi kích
thĂĊc alen dao đüng tă 143 đến 201 bp. Trong
đó chî có 2 alen thuüc locus EC-20 đĂčc coi là
hiếm vĊi tæn sù xuçt hiện thçp (0,063), sù lĂčng
alen mûi locus dao đüng tă 3 đến 6 alen. Trên tú
hčp multiplex 1 đã xác định đĂčc 10 alen túng
sù, trong đó tính đa hình cao hĈn đĂčc thể hiện
ċ EC-17 vĊi 4 alen; locus EC-9 và locus EC-10
có sù alen là 3 alen. TĂĈng tć nhóm vĊi 2, túng
sù có 14 alen đĂčc xác định, trong đó locus EC20 có tính đa hình cao nhçt vĊi 6 alen và 2 locus
còn läi là EC-7 và EC-28 có sù alen bìng nhau
là 4 alen. Tæn sù alen cÿa các locus
microsatellite đĂčc thể hiện ċ hình 7. Trong
nghiên cĄu này sù lĂčng alen cÿa tăng locus cho
kết quâ thçp hĈp so vĊi nghiên cĄu cÿa Xie et al.

Bâng 3. Thông tin các nhóm chî thị microsatellite
Nhóm

Tên mồi

Màu huỳnh quang

Nhiệt độ tối ưu (oC)

Loài nghiên cứu

1

EC-9

D4 (Xanh da trời)

54,0

Cá chim vây vàng vây ngắn

EC-10

D3 (Xanh lá cây)

EC-17

D2 (Đen)
54,5

Cá chim vây vàng vây ngắn

57,3

Cá chim vây vàng vây dài

2

3

EC-7

D4 (Xanh da trời)

EC-20

D3 (Xanh lá cây)

EC-28

D2 (Đen)

TB018

D4 (Xanh da trời)

TBG030

D3 (Xanh lá cây)

TO67

D4 ( Xanh da trời)
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Hình 6. Tín hiệu đồ phân tích đoạn sân phẩm PCR từ phân ứng multiplex PCR

Tần số Alen

0.8

Tần số

0.6
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0.2

0
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EC-9

EC-10

EC-17

EC-7
Locus

EC-20

EC-28

Hình 7. Tần số alen tại 6 vị trí microsatellite trên quần đàn cá chim vây vàng vây ngắn
1.2

Tần số Alen

Tần số

1
0.8

0.6
0.4
0.2
0

164

170

180
TB018

184

234

200

Locus

218

260

TBG030

262

234
TO67

Hình 8. Tần số alen tại 3 vị trí microsatellite trên quần đàn cá chim vây vàng vây dài
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(2014) ċ đùi tĂčng T. ovatus, sù alen dao đüng tă
8 đến 18 alen/locus. Nguyên nhân cÿa sć sai
khác này đĂčc lý giâi là do nghiên cĄu chî phân
tích trên sù lĂčng cá thể nhô (8 cá thể trên mûi
đùi tĂčng) so vĊi sù lĂčng cá trong nghiên cĄu
cÿa Xie et al. (2014) là 30 cá thể. NhĂ vêy, mĄc
đa hình trong các locus nghiên cĄu này nìm
trong phäm vi mang thông tin cao, phāc vā tùt
cho c÷ng tác đánh giá đa däng di truyền.
Trên đùi tĂčng cá chim vây vàng vây dài,
mĄc đü đa hình cho 3 locus nghiên cĄu là 10
alen túng sù, vĊi kích thĂĊc alen dao đüng tă
164 - 234 bp, trong đó có 3 alen có tæn sù xuçt
hiện thçp 0,063. Locus TB018 và TBG030 thể
hiện tính đa hình vĊi sù alen læn lĂčt là 5 alen
và 4 alen. Đặc biệt, locus TO67 chî thể hiện 1
alen duy nhçt vĊi tæn sù xuçt hiện 100% khi
phân tích trên câ 8 cá thể cá chim vây vàng vây
dài, do đó locus này kh÷ng thể hiện tính đa
hình, locus này không hiệu quâ khi są dāng
trong quá trình phån tích đa däng di truyền
trên quæn đàn cá chim Việt Nam (Hình 7).
NhĆng alen này có thể dễ dàng mçt đi nếu
không có sć lai täo để duy trì. Việc lai täo giĆa
các quæn đàn có nguøn gùc khác nhau là müt
giâi pháp hĆu hiệu giþp duy trì đa däng alen và
có thể phāc høi müt phæn sć đa däng di truyền
bị mçt đi nhĂ đề xuçt cÿa Freitas et al. (2007).

4. KẾT LUẬN
Nghiên cĄu đã tùi Ău thành c÷ng 11 chî thị
phân tą microsatellite cho cá chim vây vàng,
trong đó 7 vĊi cá chim vây ngín (EC-7, EC-9,
EC-10, EC-14, EC-17, EC-20, EC-28) và 4 vĊi
cá chim vây dài (TBG030, TBG034, TB018 và
TO67). Tă đó đã thiết kế đĂčc 3 tú hčp møi
multiplex, gøm nhóm 1: (EC- 9; EC-10; EC-17)
và nhóm 2: (EC-7, EC-20, EC-28) cho cá chim
vây ngín và nhóm 3: (TB018, TBG030) cho cá
chim vây dài.
Quy trình phån tích đoän phāc vā đánh giá
đa däng di truyền trên cá chim vây vàng vây
ngín và vây dài cĀng đĂčc phát triển thành
công. Các locus trong các tú hčp møi đều thể
hiện tính đa hình và có tiềm nëng są dāng trong
nghiên cĄu đa däng di truyền cĀng nhĂ hû trč

các nghiên cĄu khác liên quan đến cá chim vây
vàng vĊi thĉi gian rút ngín và tiết kiệm chi phí.
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