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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của gà Lạc Sơn với một số giống gà 

khác thông qua sử dụng 20 chỉ thị microsatellites. Kết quả chỉ ra rằng các locus sử dụng trong nghiên cứu này là đa 

hình và phong phú về alen với trung bình số alen trên một locus là 6,73. Gà Lạc Sơn có tính đa dạng di truyền ở 

mức trung bình với dị hợp tử lý thuyết là 0,60, số alen trung bình là 6,05 alen/locus; hệ số cận huyết rất thấp. Khoảng 

cách di truyền giữa gà Lạc Sơn với gà Tai đỏ là lớn nhất và với gà Đông Tảo là nhỏ nhất và có phân bố riêng một 

nhánh trong cây quan hệ phát sinh loài. Sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể phụ thuộc vào khoảng cách địa 

lý. Ba giống gà Ri, Đông Tảo và Mía ở vùng đồng bằng sông Hồng được xếp chung vào một nhóm. Giống gà Lạc 

Sơn ở vùng Bắc Trung Bộ tách thành một nhánh riêng và khác biệt với gà rừng Tai đỏ.  

Từ khóa: Gà Lạc Sơn, đa dạng di truyền, sai khác di truyền, microsatellite. 

Assessment of Genetic Diversity of Lac Son Chicken using Microsatellite Markers 

ABTRACT 

The objective of this study was to assess genetic diversity and genetic differentiation between Lạc Sơn chicken 

and other native chicken breeds using 20 microsatellite markers. The results indicated that microsatellite markers 

studied were polymophic with an average of 6.73 alleles/locus. The genetic diversity of Lạc Sơn chicken was on the 

average level with the expected heterozygosity of 0.60 and the number of alleles/locus was 6.05. The inbreeding 

coefficient of Lac Son chicken was very low. The lowest genetic distance was found between Lạc Sơn chicken and 

Đông Tảo chicken but the highest genetic distance was found between Lạc Sơn chicken and Tai đỏ chicken. Sub-

structuring of the Vietnamese chicken breeds was related to their  geographical distribution distance. Three chicken 

breeds, viz. Ri, Đong Tao and Mia, in the Red River Delta were in the same group, while Lac Son chicken in the 

northern central region was seperated and different from Tai Đỏ chicken (Red Jungle Fowl) breed. 

Keywords: Microsatellite markers, genetic diversity, genetic differentiation, Lac Son chicken. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gà Läc Sơn cò ngu÷n gøc ở xã Läc Sơn thuûc 

huyện Tuyên Hoá, tînh Quâng Bình. Đåy là 

giøng gà được cûng đ÷ng người dån đða phương 

nuôi từ låu đời, nó gín liền với têp quán vën hòa 

và đời søng tinh thæn cþa người dân ở đåy. 

Giøng gà này có chçt lượng thðt thơm ngon, khâ 

nëng thích nghi tøt với điều kiện chën nuöi ở đða 

phương. Gà Läc Sơn lýc 1 ngày tuùi cò löng đ÷ng 

nhçt màu tríng ngà, chân và mó màu vàng. Lúc 

20 tuæn tuùi, gà trøng có lông màu vàng sém, đó 

tía, chân vàng và da vàng; gà mái có lông vàng 

nhät, vàng và xám, chân vàng và da vàng. Lúc 8 

tuæn tuùi khøi lượng trung bình cþa gà trøng 

đät 615,4-633,2 g/con, gà mái đät 492,1-500,2 

g/con. Đến 20 tuæn tuùi, khøi lượng con mái là 

1.304,2-1.402,2 g gà Läc Sơn cò nëng suçt trứng 

đät 115 quâ (Phäm Công Thiếu, 2016; Mai Vën 

Minh, 2017).  

Giøng gà Läc Sơn được nuôi giữ và bâo t÷n 

từ nëm 2013. Đåy là giøng gà mới được phát 

hiện, do vêy việc đánh giá về kiểu hình và kiểu 

gen đòng vai trñ quan trõng nhìm xác đðnh møi 

quan hệ di truyền cþa quæn thể này với các 

quæn thể gà khác. Từ đò cò thể xây dựng chương 

trình bâo t÷n các giøng phù hợp trong điều 

ngu÷n ngân sách dành cho bâo t÷n là hän chế. 

Bên cänh đò, để sử dụng có hiệu quâ ngu÷n gen 

này thì việc đánh giá mức đû đa däng di truyền 
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cþa quæn thể, mức đû cên huyết trong quæn thể 

nhìm đưa ra giâi pháp phù hợp trong tương lai 

để nång cao nëng suçt cþa giøng là cæn thiết. Do 

vêy, møi quan hệ di truyền cþa quæn thể gà Läc 

Sơn với các quæn thể gà khác có ngoäi hình và 

khøi lượng tương tự như gà Ri, gà Mía, gà Đöng 

Tâo và gà rừng Tai đó cæn phâi được đánh giá. 

Trong những nëm gæn đåy, nhờ sựu phát triển 

cþa công nghệ sinh hõc hiện đäi, microsatellite 

đã được sử dụng và được FAO khuyến cáo (FAO, 

2007) düng để đánh giá đa däng di truyền quæn 

thể và mức đû cên huyết cþa quæn thể, xác đðnh 

khoâng cách di truyền và cây phân loài di 

truyền giữa các quæn thể. Chính vì vêy, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu này nhìm đánh giá đa 

däng di truyền và sai khác di truyền cþa gà Läc 

Sơn so sánh với mût sø giøng gà nûi khác. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian 

nghiên cứu  

Đøi tượng nghiên cứu được thực hiện trên 

giøng gà Läc Sơn với sø lượng 40 méu được thu 

thêp täi Trung tâm Giøng vêt nuôi Quâng Bình, 

tînh Quâng Bình nëm 2018. Các cá thể trong 

quæn thể là các cá thẻ xuçt síc được thu thêp về 

từ các nông hû khác nhau trong tînh. Trong quá 

trình lçy méu nhóm tác giâ đã tránh lçy méu 

những cá thể có quan hệ huyết thøng với nhau. 

 Các giøng gà Đöng Tâo, Mía, Ri, Tai đó 

được sử dụng như là quæn thể tham chiếu và là 

dữ liệu sẵn có täi Phòng thí nghiệm trõng điểm 

công nghệ tế bào đûng vêt cþa Viện Chën nuöi 

từ các đề tài trước đåy (Lê Thð Thúy, 2010, 

Hoàng Xuân Thþy, 2018) 

Các cá thể gà được chõn để lçy méu ngéu 

nhiên và hän chế tøi đa møi quan hệ huyết 

thøng giữa chúng.  

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được 

tiến hành täi Phòng thí nghiệm trõng điểm 

Công nghệ Tế bào Đûng vêt, Viện Chën nuöi. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Lấy mẫu máu và tách ADN 

Lçy múi cá thể khoâng 1 ml máu từ tïnh 

mäch cánh bìng loäi kim và øng lçy méu 

chuyên dụng, chuyển ngay méu máu sau khi lçy 

vào tube eppendorf 1,5 ml có níp kín chứa 50 µl 

dung dðch EDTA 0,5 M, líc nhẹ cho đều sau đò 

chuyển méu vào hûp länh để bâo quân. 

Tách ADN bìng bû kit Quiagen (Đức), tách 

ADN từ máu. 

2.2.2. Quy trình thí nghiệm 

Nghiên cứu này sử dụng 20 locus 

microsatellite theo khuyên cáo cþa FAO (FAO, 

2007) và dự án phát triển chiến lược và áp dụng 

kỹ thuêt phân tử để đánh giá đa däng sinh hõc 

ngu÷n gen gà Châu Âu (AVIANDIV, 

https://aviandiv.fli.de/standardproben.html. 

Thông tin chi tiết về 20 locus microsatellite 

trong nghiên cứu được thể hiện ở bâng 1. 

Bû kít Multiplex Master Mix PCR cþa hãng 

Quiagen được sử dụng để thực hiện các phân ứng 

PCR đa m÷i khuếch đäi cùng lúc nhiều locus 

microsatellite. Các m÷i xuöi được gín màu huỳnh 

quang là đen, lam và lục. Sân phèm PCR được 

đưa vào máy CEQ8000 để phån tích xác đðnh 

kích thước cþa chúng. Bøn mix PCR đa m÷i được 

chuèn hòa để khuyếch đäi các locus. Mix I g÷m 6 

locus MCW0295, ADL0112, MCW0216, 

MCW0014, MCW0098 và LEI234 gín m÷i täi 

60C. Mix II g÷m 5 locus MCW0111, MCW0078, 

MCW0222, LEI0094, MCW0183 gín m÷i täi 

57C. Mix III g÷m 5 locus ADL0268, MCW0037, 

MCW0067, MCW0206, LEI192 gín m÷i täi 58C. 

Mix IV g÷m 4 locus MCW0081, MCW0248, 

LEI0166, MCW0330 gín m÷i täi 60C. 

Các alen được xác đðnh kích thước bìng 

máy CEQ8000 cþa hãng Beckman Coulter. 

Thành phæn trong múi phân ứng được đưa vào 

máy CEQ8000 g÷m: 25 µl đệm SLS, 0,17 µl size 

standard 400, 06-0,8 µl sân phèm PCR. Phæn 

mềm CEQ Genetic System sẽ cho ra danh sách 

các alen cþa từng locus ở múi cá thể dưới däng 

file Excel. Hệ thøng máy CEQ 8000 được thể 

hiện trong hình 1. 

2.3. Xử lý số liệu 

Sø lượng alen và trung bình sø alen trên 

múi chî thð, tæn sø dð hợp tử lý thuyết (He), dð 

hợp tử quan sát (Ho), hệ sø cên huyết (Fis) cþa 

các quæn thể được ước lượng bìng phæn mềm 

Genetix 4.0.5.2. (Belkhir et al., 2004). 

https://aviandiv.fli.de/standardproben.html


Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Ba 

119 

Bảng 1. Các cặp mồi microsatellite được sử dụng trong nghiên cứu 

Locus 
NST 

Trình tự mồi (5' -> 3') xuôi (ở trên),  
mồi ngược (ở dưới) 

T
o 
gắn mồi 

Mã 
GeneBank 

Khoảng 
alen 

MCW 0295 
4 

ATCACTACAGAACACCCTCTC 
60 

G32052 
88-106 

TATGTATGCACGCAGATATCC 

ADL 0112 
10 

GGCTTAAGCTGACCCATTAT 
58 

G01725 
120-134 

ATCTCAAATGTAATGCGTGC 

MCW 0216
 

13 
GGGTTTTACAGGATGGGACG 

60 
AF030586 

139-149 
AGTTTCACTCCCAGGGCTCG 

MCW 0014
 

6 
TATTGGCTCTAGGAACTGTC 

58 
L40040  

164-182 
GAAATGAAGGTAAGACTAGC 

MCW 0098
 

4 
GGCTGCTTTGTGCTCTTCTCG 

60 
L40074  

261-265 
CGATGGTCGTAATTCTCACGT 

LEI 234 
2 

ATGCATCAGATTGGTATTCAA  
60 

Z94837 
216-364 

CGTGGCTGTGAACAAATATG 

MCW 0078
 

5 
CCACACGGAGAGGAGAAGGTCT 

60 
L43686 

135-147 
TAGCATATGAGTGTACTGAGCTTC 

MCW 0111
 

1 
GCTCCATGTGAAGTGGTTTA 

60 
L48909 

96-120 
ATGTCCACTTGTCAATGATG 

MCW 0222
 

3 
GCAGTTACATTGAAATGATTCC 

60 
G31996 

220-226 
TTCTCAAAACACCTAGAAGAC 

LEI 0094
 

4 
GATCTCACCAGTATGAGCTGC 

60 
X83246 

247-287 
TCTCACACTGTAACACAGTGC 

MCW 0183 
7 

ATCCCAGTGTCGAGTATCCGA 
58 

G31974 
296-326 

TGAGATTTACTGGAGCCTGCC 

ADL 0268
 

1 
CTCCACCCCTCTCAGAACTA 

60 
G01688 

102-116 
CAACTTCCCATCTACCTACT 

MCW 0037
 

3 
ACCGGTGCCATCAATTACCTATTA 

64 
L43676 

154-160 
GAAAGCTCACATGACACTGCGAAA 

MCW 0067
 

10 
GCACTACTGTGTGCTGCAGTTT 

60 
G31945 

176-186 
GAGATGTAGTTGCCACATTCCGAC 

MCW 0206
 

2 
ACATCTAGAATTGACTGTTCAC 

60 
AF030579 

221-249 
CTTGACAGTGATGCATTAAATG 

LEI 192 
6 

TGCCAGAGCTTCAGTCTGT 
 

Z83797 
244-370 

GTCATTACTGTTATGTTTATTGC 

MCW 0248
 

W29 
GTTGTTCAAAAGAAGATGCATG 

60 
G32016 

205-225 
TTGCATTAACTGGGCACTTTC 

MCW 0081
 

5 
GTTGCTGAGAGCCTGGTGCAG 

60 
L43636  

112-135 
CCTGTATGTGGAATTACTTCTC 

LEI 0166
 

3 
CTCCTGCCCTTAGCTACGCA 

60 
X85531 

354-370 
TATCCCCTGGCTGGGAGTTT 

MCW 0330
 

17 
TGGACCTCATCAGTCTGACAG 

60 
G32085 

256-300 
AATGTTCTCATAGAGTTCCTGC 

http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?G32051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/L40040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/L40074
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?L48909
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?X83246
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?G31974
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?G01688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/L43676
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?G31945
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?AF030579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/L43636
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?X85531
http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/emblfetch?G32085


Đánh giá đa dạng di truyền của quần thể gà Lạc Sơn bằng chỉ thị microsatellite 

120 

 Khoâng cách di truyền cþa 5 giøng gà nûi 

được ước lượng theo giá trð Ds (Nei 1972). 

Phương pháp phån tích thành phæn chính 

(PCA) được thực hiện bìng phæn mềm Genetic 

phiên bân 4.0.5.2. (Belkhir et al., 2004). Cây 

quan hệ di truyền được xây dựng theo phương 

pháp neighbour joining và dựa trên khoâng cách 

di truyền cþa Nei (1972) với giâ thuyết các giøng 

có mức đû tiến hòa tương tự nhau sử dụng phæn 

mềm PHYLIP (Felsenstein, 1993).  

 Cçu trúc di truyền cþa các giøng gà được 

thực hiện dựa trên phương pháp đa biến-phân 

tích biệt thức các thành phæn chính 

(Discriminant Analysis of Principal 

Components-DAPC) theo Jombart & Collins 

(2015) bìng gói phæn mềm “adegenet” trong möi 

trường ngôn ngữ thøng kê R phiên bân 2.0.0. Sø 

lượng trục tøi ưu cþa các thành phæn chính được 

lựa chõn dựa vào các giá trð phương sai với tỷ lệ 

phương sai duy trì tøi thiểu đät 95%.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đa dạng di truyền của quần thể gà 

Lạc Sơn 

3.1.1. Tính đa dạng các locus microsatellite 

Kết quâ bâng 3 với tùng sø 235 alen phân 

tích được cþa 20 chî thð microsatellite chî ra 

rìng các microsatellite sử dụng trong nghiên 

cứu này là đa hình và phong phú về alen. Với gà 

Läc Sơn, kết quâ phån tích đa däng các 

microsatellite cþa gà Läc Sơn thu được tùng sø 

121 alen. Sø alen trong mût locus biến đûng từ 2 

(MCW098) đến 19 (LEI234) alen. Kết quâ bâng 

2 chî ra rìng so với các quæn thề khác quæn thể 

gà Läc Sơn cò tùng sø alen thçp nhçt. Quæn thể 

có tùng sø alen cao nhçt là quæn thể gà Mía.  

3.1.2. Đa dạng di truyền trong quần thể  

Đa däng di truyền trong quæn thể được thể 

hiện qua giá trð dð hợp tử mong đợi và sø lượng 

alen/locus. Sø lượng alen/locus, dð hợp tử mong 

đợi và dð hợp tử quan sát ở múi quæn thể gà được 

trình bày ở bâng 3. 

Trung bình sø alen trên mût locus cþa quæn 

thể gà Läc sơn là 6,73 alen. Các nghiên cứu gæn 

đåy về đa däng di truyền cþa các quæn thể gà nûi 

ở Việt Nam cþa Nguyễn Khíc Khánh (2015) cho 

thçy trung bình sø alen trên mût locus cþa 6 

quæn thể nghiên cứu là 11,10. Nghiên cứu cþa 

Ngô Thð Kim Cúc và Nguyễn Thanh Sơn (2018) 

cho thçy trung bình sø alen trên mût locus cþa 6 

quæn thể gà nûi là từ 5,8 và 6,67 alen. Abebe et 

al. (2015) đã chî ra rìng sø lượng alen trung bình 

trên 1 locus cþa 5 giøng gà Thụy Điển là 4,7 alen. 

Okumo et al. (2017) nghiên cứu trên 8 quæn thể 

gà nûi Kenya cho thçy. sø lượng alen trên mût 

locus là 15,7 alen. Fathi et al. (2018) và Karsli và 

Balcioglu (2019) nghiên cứu trên 6 giøng gà nûi 

cþa Saudi và gà đẻ trứng chî ra rìng sø lượng 

alen trên mût locus là 4,35-5,45 alen.  

 

Hình 1. Hệ thống máy CEQ 8000 
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Bảng 2. Số lượng các alen của các locus, tổng số alen/locus/quần thể và tổng alen/quần thể 

Locus Lạc Sơn 
Quần thể tham chiếu* 

Tai đỏ Ri Mía Đông Tảo Tổng 

MCW 0295 7 7 5 8 6 10 

ADL 0112 3 5 3 4 4 6 

MCW 0216 6 7 4 6 5 9 

MCW 0014
 

8 8 8 6 6 11 

MCW 0098 2 3 3 3 2 4 

LEI 234
 

19 18 15 26 14 41 

MCW 0078 7 6 4 5 6 7 

MCW 0111
 

4 6 4 3 2 6 

MCW 0222 2 5 4 2 3 5 

LEI 0094
 

10 11 11 12 11 18 

MCW 0183 7 9 8 9 7 13 

ADL 0268
 

3 8 4 6 5 8 

MCW 0037 3 4 6 4 4 6 

MCW 0067
 

4 7 6 5 4 8 

MCW 0206 6 7 8 9 8 13 

LEI 192
 

9 16 10 18 16 34 

MCW 0248 5 6 4 3 3 8 

MCW 0081
 

4 4 4 6 4 6 

LEI 0166 4 4 6 7 8 10 

MCW 0330
 

8 5 9 11 9 12 

Tổng 121 146 126 153 127 235 

Ghi chú: * Nguồn: Lê Thị Thúy, 2010; Hoàng Xuân Thủy, 2018 

 Bảng 3. Số lượng alen/locus, dị hợp tử mong đợi và dị hợp tử quan sát ở mỗi quần thể gà 

Breeds n Alleles/locus (X ± SD) HE ± SD Ho ± SD Fis ± SD 

Lạc Sơn 40 6,05 ± 3,85 0,61 ± 0,14 0,61 ± 0,14 0,01 ± 0,15 

Quần thể tham chiếu * 

Tai đỏ 40 7,30 ± 3,84 0,70 ± 0,19 0,67 ± 0,21 0,06 ± 0,16 

Ri 55 6,30 ± 3,15 0,64 ± 0,14 0,58 ± 0,14 0,09 ± 0,13 

Mía 55 7,65 ± 5,74 0,64 ± 0,19 0,54 ± 0,17 0,16 ± 0,13 

Đông Tảo 55 6,35 ± 3,79 0,60 ± 0,17 0,55 ± 0,17 0,10 ± 0,13 

Trung bình 49 6,73 ± 0,701 0,64 ± 0,039 0,59 ± 0,052 0,08 ± 0,055 

Ghi chú: * Nguồn: Lê Thị Thúy, 2010; Hoàng Xuân Thủy, 2018 

So với các nghiên cứu gæn đåy, sø lượng 

alen trung bình trên 1 locus cþa nghiên cứu 

nghiên cứu này là thçp hơn nghiên cứu Nguyễn 

Khíc Khánh (2016) và Okumo et al. (2017) 

nhưng cao hơn nghiên cứu cþa Cuc et al. (2010), 

Ngô Thð Kim Cúc và Nguyễn Thanh Sơn (2018), 

Abebe et al. (2015), Fathi et al. (2018) và Karsli 

& Balcioglu (2019). Sự khác nhau này có thể do 

nghiên cứu cþa Nguyễn Khíc Khánh (2016) 

được tiến hành trên các quæn thể gà nuôi giữ 

quỹ gen chưa được chõn lõc theo các tính träng 

mong muøn. Nghiên cứu cþa Okumo et al. 
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(2017) được tiến hành trên các quæn thể gà có sø 

lượng lớn và đặc trưng cþa chën nuöi gà ở châu 

Phi là nuöi chën thâ trên diện rûng hän chế sự 

giao phøi giữa các cá thể có quan hệ hõ hàng. 

Ngược läi các giøng gà ở Thụy điển (Abebe et al., 

2015) và các giøng gà trong nghiên cứu cþa 

Karsli & Balcioglu (2019); Ngô Thð Kim Cúc và 

Nguyễn Thanh Sơn (2018); Cuc et al. (2010); 

Abebe et al. (2015); Karsli & Balcioglu (2019) là 

các giøng gà đã được chõn lõc theo các tính 

träng mong muøn qua nhiều thế hệ.  

Tæn sø dð hợp tử lý thuyết cþa giøng gà 

Đöng Tâo và gà Läc Sơn là thçp nhçt læn lượt là 

0,60 và 0,61 và cao nhçt là gà Tai đó (0,70). So 

với các nghiên cứu trước đåy trên các giøng gà 

Việt nam thì dð hợp tử lý thuyết cþa gà Läc Son 

là thçp hơn các nghiên cứu trên các giøng gà nûi 

khác cþa (Cuc et al., 2010; Nguyễn Vën Ba, 

2013 & Nguyễn Khíc Khánh, 2015; Ngô Thð 

Kim Cúc & Nguyễn Thanh Sơn, 2016) nhưng 

cao hơn các quæn thể gà nûi ở Hà Giang 

(Berthouly et al., 2009). So với các giøng gà nûi 

khác trên thế giới thì dð hợp tử mong đợi cþa gà 

Läc Sơn cao hơn các giøng gà nûi khác cþa châu 

Á và châu Phi (Granevitze et al., 2007; Tadano 

et al., 2007; Berthouly et al., 2009; Lyno et al., 

2014; Abebe et al., 2015; Okumo et al., 2017; 

Karsli & Balcioglu, 2018) nhưng thçp hơn trong 

nghiên cứu cþa Fathi et al. (2018).  

Hệ sø cên huyết trung bình trên 5 giøng gà 

là 0,08. Trong đò cên huyết cao nhçt ở giøng gà 

Mía và thçp nhçt là giøng gà Läc Sơn. Hệ sø cên 

huyết cþa gà Läc Sơn rçt thçp (0,01) chứng tó 

giøng gà này không có sự giao phøi cên huyết sây 

ra trong quæn thể. Karsli & Balcioglu (2018) 

nghiên cứu trên 22 microsatellite trên 6 quæn thể 

gà chî ra rìng hệ sø cçn huyết cþa các giøng gà 

trong nghiên cứu này là từ 0,16 đến 0,46. So với 

các giøng gà nûi Việt Nam trong các nghiên cứu 

khác, hệ sø cên huyết cþa giøng gà này là thçp 

hơn các nghiên cứu cþa (Cuc et al., 2010; Nguyễn 

Vën Ba, 2013; Nguyễn Khíc Khánh, 2015; Ngô 

Thð Kim Cúc & Nguyễn Thanh Sơn, 2016). So với 

các nghiên cứu trên các giøng gà nûi khác, hệ sø 

cên huyết cþa giøng gà läc sơn cÿng thçp hơn 

nhiều. Lyimo et al. (2014) đã chî ra rìng giá trð 

cên huyết cþa các quæn thể châu Á là từ 0,28 đến 

0,63. Giá trð cên huyết cþa các quæn thể gà ở 

châu Phi là từ 0,19 đến 0,70 và cþa các quæn thể 

châu Âu là từ -0,113 đến 0,091.  

3.2. Đánh giá sai khác di truyền của gà Lạc 

Sơn với các giống gà nội Việt Nam 

3.2.1. Khoảng cách di truyền giữa các giống  

Bâng 4 chî ra rìng khoâng cách di truyền 

giữa các giøng có sự biến đûng từ 0,06 giữa gà 

Mía và gà Đöng Tâo đến 0,35 giữa gà Tai đó và 

gà Läc Sơn. Gà Tai đó có khoâng cách di truyền 

khá xa với 3 giøng gà Mía, Ri và Đöng Tâo 

(0,32-0,33). Gà Läc Sơn cÿng cò khoâng cách di 

truyền khá xa với 3 giøng gà trên (0,27-0,28). 

Kết quâ cþa Cuc và et al. (2010) sử dụng 29 

microsatellite khi nghiên cứu 9 giøng gà nûi và 

2 giøng gà Trung Quøc đã xác đðnh rìng các 

giøng gà Việt Nam có sự khác biệt so với các 

giøng gà Trung Quøc và khoâng cách di truyền 

cþa các giøng gà nûi Việt Nam cò liên quan đến 

khoâng cách về mặt đða lý cþa các giøng gà 

nghiên cứu. Nguyễn Khíc Khánh (2015) chî ra 

rìng khoâng cách di truyền giữa 6 giøng gà nûi 

là từ 0,024-0,960. Các nghiên cứu trên thế giới 

cho thçy khoâng cách di truyền giữa các quæn 

thể châu Âu là từ 0,108-0,120 (Lyimo et al., 

2014), khoâng cách di truyền giữa các quæn thể 

gà Saudi và gà Kenya læn lượt là từ 0,11 đến 

0,38 và từ 0,017 đến 0,126 (Fathi et al., 2017; 

Okumo et al., 2017). 

Bảng 4. Khoảng cách di truyền 5 giống gà 

 Đông Tảo Mía Ri Tai Đỏ Lạc Sơn 

Đông Tảo 0 0.06 0.14 0.33 0.27 

Mía * 0 0.11 0.32 0.28 

Ri * * 0 0.32 0.28 

Tai đỏ * * * 0 0.35 

Lạc Sơn * * * * 0 
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3.2.2. Thành phần chính và cây quan hệ 

phát sinh loài  

Kết quâ cho thçy 5 giøng gà phân bø thành 

3 nhóm chính: Nhóm 1 g÷m 3 giøng gà Mía, gà 

Đöng Tâo và gà Ri có phân bø gæn nhau. Trong 

đò gà Mía và Đöng Tâo rçt gæn nhau, gà Ri hơi 

tách ra mût chút. Nhóm 2 g÷m gà Tai đó nìm 

đûc lêp và nhóm 3 là giøng gà Läc Sơn phån bø 

xa và tách biệt rô ràng đûc lêp với 2 nhóm trên. 

Cây quan hệ phát sinh loài giữa các giøng 

được minh hõa ở hình 3. Tương tự như kết quâ 

PCA, 5 giøng gà phân bø thành 3 nhánh chính 

trên cây phát sinh chþng loài: Nhánh 1: G÷m 3 

giøng gà: Ri, Đöng Tâo và Mía. Trong nhánh 

này, hai giøng gà Mía và Đöng Tâo có møi quan 

hệ gæn gÿi nhau hơn so với gà Ri. Nhánh 2 là 

giøng gà Tai đó và nhánh 3 là giøng gà Läc Sơn. 

Gà Läc Sơn cò khoâng cách di truyền rçt xa  

so với các giøng gà khác và tiến hóa theo  

hướng riêng. 

3.3.2. Cấu trúc di truyền của các giống 

Để xác đðnh khâ nëng 5 giøng gà nûi có bao 

nhiêu cçu trúc di truyền, chúng tôi sử dụng 

phân tích DAPC với giâ lêp sø cçu trúc (K) từ 1 

đến 10. Kết quâ cho thçy sø cçu trúc khâ nëng 

cao nhçt là 3, tức là trong 6 giøng t÷n täi 3 cçu 

trúc di truyền. Cçu trúc di truyền cþa các quæn 

thể gà được trình bày ở hình 4. 

Phân tích cçu trúc di truyền chî ra rìng câ 

5 giøng gà nghiên cứu đều có cçu trúc di truyền 

thuæn. Tuy nhiên gà Tai Đó có tỷ lệ nhó gen cþa 

nhóm gà Ri có thể do cá thể này bð lai täp với gà 

bân đða trong khu vực lân cên rừng Cúc 

Phương. Kết quâ này là phù hợp với nghiên cứu 

cþa Berthouly et al. (2009) đã nghiên cứu quæn 

thể gà Hà Giang và kết luên rìng có mût sø 

lượng lớn alen chung giữa gà Hà Giang và gà 

rừng. Mût nghiên cứu so sánh gà bân đða với các 

dñng gà thương mäi Thái Lan (Dorji et al., 2011) 

đã phát hiện ra 4 nhóm cçu trúc di truyền theo 

các các mục đích khai thác nhau. Lyimo et al. 

(2014) nghiên cứu trên các giøng gà ở các châu 

lục khác nhau cho thçy hai nhóm di truyền 

chính g÷m các giøng gà tây bíc châu Âu và châu 

Á, trong khi đò các quæn thể gà châu Phi ch÷ng 

lçp với các giøng khác từ Đöng Âu và vüng Đða 

Trung Hâi. Gà thðt và gà trứng nâu nìm giữa 

cụm châu Á và Tây Bíc Âu. 

Kết quâ phân tích cçu trýc cÿng phü hợp 

với cây quan hệ phát sinh loài và kết quâ PCA 

mà 5 giøng gà phân bø trong 3 nhóm cçu trúc di 

truyền. Nhóm cçu trúc 1: Bao g÷m 3 giøng gà 

Đöng Tâo, gà Mía và gà Ri. Nhóm cçu trúc 2 là 

giøng gà Tai đó. Nhóm cçu trúc 3 là giøng gà 

Läc Sơn. Như vêy kết quâ phân tích cho thçy 3 

giøng gà Đöng Tâo, Mía và gà Ri có khoâng cách 

di truyền gæn gÿi với nhau và khác xa so với các 

giøng gà Läc Sơn và gà Tai đó. 

  

Hình 2. Kết quả PCA 5 giống gà nội 
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Hình 3. Cây quan hệ phát sinh loài  

  

Hình 4. Cấu trúc di truyền của 5 giống gà 

4. KẾT LUẬN  

Các locus sử dụng trong nghiên cứu này là đa 

hình và phong phú về alen. Gà Läc Sơn cò tính đa 

däng di truyền ở mức trung bình với dð hợp tử lý 

thuyết là 0,60 với hệ sø cên huyết rçt thçp. 

Khoâng cách di truyền cþa gà Läc Sơn lớn 

nhçt với gà tai đó và nhó nhçt với gà Đöng Tâo 

và có phân bø riêng mût nhánh trong cây quan 

hệ phát sinh loài 

 Sự khác biệt về di truyền giữa các quæn thể 

phụ thuûc vào khoâng cách đða lý. Ba giøng gà: 

Ri, Đöng Tâo và Mía ở vüng đ÷ng bìng sông 

H÷ng được nhóm chung vào mût nhóm. Giøng gà 

Läc sơn ở vùng Bíc Trung Bû tách thành mût 

nhánh riêng và khác biệt với gà rừng Tai Đó.  
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