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Các giống gà bản địa Việt Nam thích nghi tốt với điều kiện nhiệt đới, chất lượng thịt, trứng thơm ngon nhưng có
tốc độ sinh trưởng và năng suất trứng thấp nên khó cạnh tranh được với các giống gà công nghiệp năng suất cao
dẫn đến số lượng giảm sút. Đa hình 24-bp Insertion-Deletetion và C2402T của gen prolactin được xem là gen ứng
cử để cải tiến năng suất trứng ở gia cầm (Cui et al., 2006; Rashidi et al., 2012). Nghiên cứu được tiến hành để xác
định hai đa hình 24-bp Insertion-Deletetion và C2402T ở gà Ri và gà Mía. Kết quả cho thấy ở hai quần thể nghiên
cứu đa hình 24-bp Insertion-Deletetion xuất hiện 3 kiểu gen là: DD, ID và II. Trong đó kiểu gen II ở gà Ri và gà Mía
có tần số xuất hiện thấp, tương đối như nhau (0,07) trong khi đó đối với kiểu gen DD ở gà Ri và Mía xuất hiện với
tần số cao, lần lượt tương ứng 0,68 và 0,82. Đối với đa hình C2402T ở cả 2 quần thể đều xuất hiện 3 kiểu gen là:
CC, CT và TT. Tần số kiểu gen TT ở cả hai giống xuất hiện với tần số cao lần lượt tương ứng là 0,64 và 0,84; kiểu
gen CC ở cả hai giống gà Ri và gà Mía xuất hiện với tần số thấp tương ứng là 0,08 và 0,07.
Từ khóa: đa hình, gà bản địa, gen prolactin.

Evaluation of 24-bp Insertion-Deletion and C2402T Polymorphisms of
the Prolactin Gene in Two Vietnamese Native Chickens: Ri and Mia Chicken
ABSTRACT
The Vietnamese native chickens have good adaptability to tropical condition and high meat and egg quality.
However, these breeds have low growth rates and reproduction so they can not compete with high-yield industrial
breeds and their population is declining. Polymorphisms (24-bp Insertion-Deletetion và C2402T) of Prolactin gene
was popularly considered as candidate genes in the genetic analysis for the improved performance traits in poultry.
The study was conducted to determine two SNPs (24-bp Insertion-Deletetion and C2402T) of Prolactin gene in two
Vietnamese native breeds Ri and Mia chicken. For 24-bp Insertion-Deletetion polymorphism, the II genotype in Ri
chicken and Mia chicken occurred at low frequencies, (0.07) whereas for DD genotypes in Ri and Mia chickens
occured at high frequencies, 0.68 and 0.82, respectively. For C2402T polymorphism, the study showed that two
breeds (Ri and Mia) had the highest TT genotypic frequency with 0.64 and 0.84, respectively. The CC genotype in
both Ri and Mia chickens appeared at low frequencies of 0.08 and 0.07, respectively.
Keywords: Polymorphisms, native chickens, Prolactin gene.

1. MỞ ĐẦU
Trong cơ cçu chën nuôi gia cæm ở nước ta, tî
lệ gà bân đða chiếm 50 - 70% trên tổng đàn gà
(Hanh et al., 2007; Desvaux et al., 2008;
Berthouly et al., 2010). Trứng của các giống gà
nội với phương thức chën nuôi truyền thống chî
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nặng khoâng 45 g nhưng luôn được người tiêu
dùng ưa thích và sẵn sàng trâ giá cao hơn để
mua thay vì mua trứng gà công nghiệp nặng đến
60 g. Trứng gà nội, mặc dù rçt được ưa chuộng và
có giá cao nhưng vén không đáp ứng đủ nhu cæu
của thð trường bởi do các giống gà nội có têp tính
çp cao, thành thục sinh dục muộn nên sân lượng
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trứng thçp (gà Ri khoâng 110 quâ/mái/nëm, gà
Mía 80 quâ/mái/nëm, gà Đông Tâo 60
quâ/mái/nëm) so với các giống gà ngoäi nhêp cao
sân hướng trứng (gà Leghor 270 quâ/mái/nëm,
Gà ISA Brown 300 trứng/mái/nëm) để đät được
sân lượng trứng cao các giống gà siêu trứng đã
phâi trâi qua chọn lọc kï lưỡng và qua nhiều thế
hệ và điểm nổi bêt của các giống gà này hæu như
không còn tính çp bóng.
Để khíc phục nhược điểm đẻ kém ở các
giống gà bân đða, đã có nhiều công trình nghiên
cứu về câi tiến giống cũng như về dinh dưỡng đã
được tiến hành. Nhưng do chọn lọc chủ yếu vén
dựa vào các đặc điểm ngoäi hình, quân lý đàn gà
giống không tốt và bên cänh đó phương thức
chën thâ quâng canh dén đến gà bð pha täp, sức
đẻ kém, sân lượng trứng thçp, tëng trọng chêm
và các giống gà bân đða vén trên đà bð suy giâm
nghiêm trọng.
Những nëm gæn đåy, việc ứng dụng di
truyền phân tử trong chọn lọc giống câi thiện
một số tính nëng sân xuçt một số giống gà bân
đða trên thế giới đã có những thành tựu nhçt
đðnh. Việc chọn täo giống dựa vào các gen đặc
hiệu sẽ mang läi hiệu quâ lớn không chî chọn
được những cá thể có vốn gen tốt mà còn rút
ngín được đáng kể thời gian chọn lọc. Trong
công tác giống gia cæm đã có nhiều nghiên cứu
để cêp đến đa hình và chọn lọc dựa vào các gen
sinh sân nhìm câi thiện khâ nëng cho trứng của
một số giống gà bân đða (Romanov et al., 2002;
Rashidi et al., 2012; Goto et al., 2014). Hiện
nay, có nhiều marker phân tử liên quan đến các
tính träng sân xuçt đã được sử dụng nhìm trợ
giúp nâng cao kết quâ chọn lọc tính träng sân
lượng trứng, giâm thời gian và số læn çp của
một giống gia cæm bân đða, trong đó có chî thð
phân tử SNPs (Jiang et al., 2005; Cui et al.,
2006; Bhattacharya et al., 2011).
Khâ nëng đẻ trứng, thời gian và số læn çp ở
gia cæm được điều khiển bởi các gen trong trục
sinh sân, trong đó có gen tổng hợp Prolactin là
ânh hưởng lớn nhçt đến tính träng này. Gen
prolactin (đðnh khu trên nhiễm síc thể số 2, dài
khoâng 8 kbp, có 5 exon) mã hóa tổng hợp
hormon Prolactin (hormone polypeptit) và được

tiết ra bởi tuyến yên, từ đó tác động đến thụ thể
của hormon này để điều khiển khâ nëng đẻ trứng
và têp tính çp của gia cæm (Shimada et al., 1991;
Wong et al., 1991; Ohkubo et al., 1998).
Việc giâm hoặc loäi bỏ têp tính çp của gia
cæm có thể đät được bìng cách ức chế sự biểu
hiện của gen prolactin hoặc ngën cân sự tương
tác của Prolactin với thụ thể của nó (Youngren
et al., 1991; Kurima et al., 1995). Quá trình
phiên mã của gen prolactin được hoät hóa bởi
nhân tố Pit-1 (Nelson et al., 1988; Bradford et
al., 2000). Nhân tố Pit-1 bám vào vùng 5’
untranslation của gen prolactin, từ đó khởi động
cho quá trình phiên mã täo ra mARN thông tin
để tổng hợp hormon Prolactin (Kurima et al.,
1995; Ohkubo et al., 2000). Các nghiên cứu đều
cho thçy vð trí bám của nhân tố Pit-1 thay đổi
sẽ dén đến ânh hưởng đến sự biểu hiện của
mRNA, từ đó sẽ ânh hưởng đến têp tính çp và
khâ nëng sân xuçt trứng của gia cæm.
Gen prolactin có tính đa hình cao và có
nhiều SNP đã được phát hiện (Wong et al.,
1991; Liang et al., 2006; Cui et al., 2006 &
2011). Trong các đa hình SNP đã được phát
hiện, có hai đa hình 24-bp Insertion-Deletetion
và C2402T là đa hình có ânh hưởng đến sân
lượng trứng và têp tính çp của gia cæm. Theo
dõi trên hai giống gà bàn đða Nongdahe và
Taihe Silkies của Trung Quốc từ giai đoän 17 72 tuæn tuổi cho thçy cá thể mang kiểu gen ID
cho sân lượng trứng 257,4 quâ trong khi đó các
cá thể mang kiểu gen DD cho sân lượng trứng
thçp hơn (225,4 quâ) (Jiang et al., 2005, Cui et
al., 2006). Theo nghiên cứu của Cui et al. (2006),
Rashidi et al. (2012) cũng cho thçy mối tương
quan của đa hình C2402T đến khâ nëng sân
xuçt ở gia cæm. Điều này cho thçy những đa
hình trên có triển vọng như là một chî thð phân
tử trong trợ giúp chọn lọc những cá thể có khâ
nëng đẻ trứng cao ở gia cæm. Tuy nhiên, các
nghiên cứu về đa hình và ânh hưởng của gen
prolactin đến khâ nëng cho trứng của các giống
gà bân đða của Việt Nam chưa được nghiên cứu.
Để có cơ sở và là tiền đề ứng dụng chî thð phân
tử của gen prolactin trong công tác chọn giống
gà, chúng tôi tiến hành nghiên cứu phån tích đa
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däng di truyền của đa hình 24-bp InsertionDeletetion và C2402T của gen prolactin ở hai
quæn thể gà bân đða là gà Ri và gà Mía. Từ đó
làm cơ sở cho các nghiên cứu câi tiến nëng suçt
cho trứng của gà Mía, gà Ri sau này.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Méu máu của hai quæn thể gà Ri (n = 54),
gà Mía (n= 45) được thu thêp ở các nông hộ chën
nuôi täi Sơn Tåy; Trung tâm Nghiên cứu và
Huçn luyện chën nuôi - Viện Chën nuôi để
đánh giá đa hình 24-bp Insertion-Deletetion và
C2402T của gen prolactin.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Các cá thể gà được chọn đäi diện cho từng
giống để đâm bâo cá thể lçy méu không có họ
hàng thân thuộc với nhau. Các méu máu được
lçy từ tïnh mäch cánh của gà và máu được
chuyển ngay vào ống có chứa dung dðch chống
đông máu. Méu được bâo quân ở 40C và chuyển
về phòng thí nghiệm để tiến hành tách chiết
ADN hệ gen.
Các méu máu sau xử lý được tách chiết
ADN theo phương pháp của Sambook et al.
(1998) có câi tiến để phù hợp với điều kiện
phòng thí nghiệm. Nồng độ và độ tinh säch của
ADN được kiểm tra trên gel agarose 1% và đo
ODA260/A280. ADN sau đó được pha loãng bìng
dung dðch đệm TE ở nồng độ ADN trong mỗi
microlit là 50 ng/µl.
Nghiên cứu sử dụng hai cặp mồi (Cui et al.,
2006) để khuếch đäi hai đoän ADN đặc trưng
của hai đa hình 24-bp Insertion-Deletetion và
C2402T tương ứng (Bâng 1).
Phân ứng khuếch đäi hai đoän ADN
prolactin có chứa đột biến 24-bp InsertionDeletetion và C2402T được thực hiện như sau: 5
phút ở 94oC, tiếp theo là 35 chu kỳ (30 giây ở
94oC, 30 giây ở nhiệt độ bít cặp mồi và 30 giây ở
72oC) và giai đoän kết thúc 5 phút ở 72oC. Phân
ứng thực hiện có thể tích 25 µl thành phæn của
phân ứng: PCR buffer 1x, 1 µM cho mỗi loäi
mồi, 0,2 mM dNTP, 1,5 mM MgCl2, 1,25 UI Taq
DNA polymerase và 50 ng ADN hệ gen.
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Sân phèm của khuếch đäi vùng ADN chứa đột
biến 24-bp Insertion-Deletetion được chäy trên gel
agarose 3% để xác đðnh kiểu gen của cá thể.
Sân phèm của khuếch đäi vùng ADN chứa
điểm đa hình C2402T được cít bìng enzyme Alu
I ủ ở 370C trong thời gian 8 giờ. Thành phæn của
phân ứng cít enzyme bao gồm: 8 µl sân phèm
PCR, 1x đệm cít và 3 đơn vð enzyme giới hän.
Để xác đðnh kiểu gen SNP của các cá thể sân
phèm ủ enzyme giới hän được chäy trên gel
agarose 3%.
2.3. Phân tích số liệu
Sau khi xác đðnh kiểu gen prolactin, tæn
suçt kiểu gen đa hình 24-bp InsertionDeletetion và C2404T của gen prolactin được
phân tích bìng phương pháp kiểm đðnh ChiSquare (χ2) bìng phæn mềm SAS 9.1. Sự cân
bìng của quæn thể gà được kiểm tra bìng đðnh
luêt cân bìng Hardy-Weinberg.

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Kết quả xác định đa hình 24-bp
Insertion-Deletetion của gen prolactin
Kết quâ xác đðnh kiểu gen ở đa hình 24-bp
Insertion-Deletetion của gen prolactin được thể
hiện ở hình 1. Tæn số kiểu gen, tæn số alen của
đa hình 24-bp Insertion-Deletetion của gen
prolactin ở hai quæn thể gà được trình bày ở
bâng 2.
Kết quâ nghiên cứu cho thçy, tæn số kiểu
gen II của đa hình 24-bp Insertion-Deletetion ở
quæn thể gà Ri xuçt hiện với tæn số thçp (0,07)
nhưng vén phù hợp với tuæn suçt kiểu gen
mong đợi theo lý thuyết. Như vêy, kết quâ
nghiên cứu không có sự sai khác so với quæn thể
mong đợi theo đðnh luêt Hardy-Weinberg. Còn ở
gà Mía, kiểu gen II và ID cũng xuçt hiện với tæn
số thçp læn lượt tương ứng là 0,07 và 0,11, còn
kiểu gen DD xuçt hiện với tæn số cao (0,88). Sự
phân bố kiểu gen ở quæn thể gà Mía cho thçy có
sự sai khác có ý nghïa thống kê so với quæn thể
mong đợi theo đðnh luât Hardy-Weinberg (P <
0,01). Kết quâ này cũng tương đồng với kết quâ
nghiên cứu của Jiang et al. (2005); Cui et al.,
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(2006) trên một số giống gà bân đða Trung Quốc.
Điều này cho thçy sự phân bố tæn số kiểu gen
của đa hình 24-bp Insertion-Deletetion gen

prolactin ở một số giống gà bân đða có nëng suçt
trứng thçp là tương đối giống nhau (Jiang et al.,
2005; Cui et al., 2006).

Bảng 1. Trình tự các cặp mồi nhân đoạn gen có chứa đột biến
24-bp Insertion-Deletetion và C2402T
Trình tự mồi

Chiều dài đoạn
khuyếc đại (bp)

Nhiệt độ bắt cặp
mồi (0C)

24-bp InsertionDeletetion

154 và 130

54

C2402T

439

52

Đa hình

F:5′-TTTAATATTGGTGGGTGAAGAGACA-3′
R:5′-ATGCCACTGATCCTCGAAAACTC-3′
F: 5′-TGCAAACCATAAAAGAAAAGA-3′
R: 5′- CAATGAAAAGTGGCAAAGCA-3′

DD DD DD ID II DD DD DD DD M

154 bp
130 bp

Hình 1. Kiểu gen 24-bp Insertion-Deletetion của gen prolactin
(M = thang ADN 100 bp)
Bảng 2. Tần số kiểu gen và tần số alen của đa hình 24-bp Insertion-Deletetion
của gen prolactin của gà Ri và gà Mía
Giống
Gà Ri

Gà Mía

Gen
Prolactin (24bp InsertionDeletetion)

Prolactin (24bp InsertionDeletetion)

Kiểu gen/
Alen

n

Tần số

Cân bằng Hardy - Weinberg

Tần số
quan sát

lý thuyết

χ² (5.99)

P value

1,8025

0,406

16,8464

0,0002

II

4

0,07

0,04

ID

15

0,25

0,31

DD

40

0,68

0,65

I

0,19

D

0,81

II

3

0,07

0,01

ID

5

0,11

0,21

DD

37

0,82

0,78

I

0,12

D

0,88

Ghi chú: Giá trị χ²: với χ² > 15,09; P < 0,01

335

Đa hình 24-bp insertion-deletetion và C2402T của gen prolactin ở hai giống gà bản địa Việt Nam: gà Ri và gà Mía

3.2. Kết quả xác định đa hình C2402T của
gen prolactin
Kết quâ xác đðnh kiểu gen của đa hình
C2402T gen prolactin được thể hiện ở hình 2.
Tæn số kiểu gen, tæn số alen của đa hình
C2402T của gen prolactin ở hai quæn thể gà
được trình bày trong bâng 3.
Đối với đa hình C2402T, kết quâ nghiên cứu
trên giống gà Ri cho thçy không có sự sai khác
về tæn số kiểu gen giữa quæn thể nghiên cứu và
quæn thể lý thuyết theo đðnh luât Hardy Weinberg, nhưng tæn số xuçt hiện của kiểu gen
CC quan tåm cũng ở mức thçp (0,08).

Bên cänh đó, kết quâ cho thçy sự phân bố
kiểu gen ở quæn thể gà Mía có sự sai khác về tæn
số kiểu gen giữa quæn thể nghiên cứu và quæn
thể mong đợi (quæn thể theo đðnh luêt Hardy Weinberg) (P < 0,01) với tæn số của hai kiểu gen
läi CC và CT rçt thçp læn lượt là 0,07 và 0,09.
Kết quâ này cũng tương đồng với kết quâ
nghiên cứu của Jiang et al. (2005); Cui et al.,
(2006) trên một số giống gà bân đða Trung Quốc
nhưng läi có khác so với nghiên cứu của Rashidi
et al. (2012) khi nghiên cứu về sự xuçt hiện của
đa hình này trên giống gà bân đða đẻ trứng
xanh của Iran. Như vêy, nghiên cứu của chúng
tôi cho thçy sự mçt cân bìng về tæn số kiểu gen

CT TT TT CC CT TT TT M TT TT TT CT TT CT TT

304 bp
160 bp
144 bp
81 bp
54 bp

Hình 2. Sản phẩm cắt đoạn gen prolactin tại điểm C2402T bằng enzyme AluI.
(M = thang ADN 100 bp)
Bảng 3. Tần số kiểu gen và tần số alen của đa hình C2402T của gen prolactin
Giống
Gà Ri

Gà Mía

Kiểu
gen/Alen

n

Prolactin

CC

(C2402T)

Gen

Tần số
quan sát

Tần số
lý thuyết

5

0,08

0,04

CT

16

0,27

0,31

TT

38

0,64

0,65

C

0,22

T

0,78

Prolactin

CC

(C2402T)

3

0,07

0,01

CT

4

0,09

0,20

TT

38

0,84

0,79

C

0,11

T

0,89

Ghi chú: χ² value with χ² > 15,09; P < 0,01
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Cân bằng Hardy - Weinberg
χ² (5,99)

P value

2,3585

0,3075

17,3966

0,0002

Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Châu Giang

của đa hình C2402T ở quæn thể gà Mía, điều
này xây ra có thể một phæn do đàn gà lçy méu
còn số lượng ít như gà Mía (n = 45), bên cänh đó
có thể con do phương thức chën nuôi nông hộ
việc chọn số gà trống làm giống hän chế trong
các làng, xã cũng góp phæn làm mçt đi đa däng
về đa hình chúng tôi quan tåm.
Nghiên cứu của Jiang et al., (2005); Cui et
al., (2006) cho thçy đối với gen prolactin đã xác
đðnh được 6 đa hình đơn (SNP) (C-2402T, C2161G, T-2101G, C-2062G, T-2054A, G-2040A)
và một đoän 24-bp Insertion-Deletetion có thể
có mối tương quan đến các tính träng đẻ trứng ở
gà, chính vì vêy gen prolactin được coi như là
một gen ứng cử trong phân tích di truyền các
tính träng liên quan đến nëng suçt đẻ trứng.
Như vêy, nghiên cứu này đã xác đðnh được
hai đa hình của gen prolactin có ở hai giống gà
Ri và gà Mía, những đa hình này có tiềm nëng
trong việc câi thiện khâ nëng cho trứng ở các
giống gà này.

5. KẾT LUẬN
Tæn số kiểu gen ở đa hình 24-bp InsertionDeletetion hai giống gà Ri, Mía đều có tæn số
kiểu gen DD cao tương ứng là 0,68; 0,82; kiểu
gen II của đa hình 24 bp indel ở câ hai giống gà
xuçt hiện với tæn số thçp 0,07.
Tæn số kiểu gen ở đa hình C2402T của gen
prolactin ở gà Ri và gà Mía có tæn số kiểu gen TT
cao læn lượt là 0,64 và 0,84 trong khi đó đối với
kiểu gen CC thì câ hai giống gà trên đều xuçt hiện
với tæn số thçp tương ứng là 0,08 và 0,07.
Tæn số kiểu gen của đa hình 24-bp
Insertion-Deletetion và C2402T của gen
prolactin trên quæn thể gà Mía trong nghiên cứu
này có sự sai có ý nghïa thống kê so với quæn thể
mong đợi theo đðnh luêt Hardy - Weinberg.
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