Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 1: 56-64

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(1): 56-64
www.vnua.edu.vn

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ MÍA
MANG ĐA HÌNH CỦA GEN INSULIN VÀ GROWTH HORMONE
Hoàng Anh Tuấn*, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn
Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
*

Tác giả liên hệ: hatuan@vnua.edu.vn

Ngày nhận bài: 29.07.2021

Ngày chấp nhận đăng: 09.12.2021
TÓM TẮT

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của gà Mía mang một số đa hình của gen
INS và GH. Tổng số 1.100 gà Mía mới nở có ngoại hình đặc trưng, được chọn từ các cơ sở chăn nuôi gà Mía trên
địa bàn thị xã Sơn Tây, nuôi để theo dõi sinh trưởng tại Xí nghiệp Chăn nuôi gà Mía Hadinco, thị xã Sơn Tây, Hà
Nội. Mẫu máu được của từng cá thể được lấy từ tĩnh mạch cánh lúc gà 8 tuần tuổi và kiểu gen của cá thể gà được xác
định bằng phương pháp PCR-RFLP. Kết quả cho thấy, đa hình A3971G của gen INS có 3 kiểu gen: AA; AG và GG,
với tần số tương ứng là 29%; 55% và 16%. Đa hình T3737C có 2 kiểu gen là CT (78%) và TT (22%), không tìm thấy
kiểu gen CC. Đa hình C423T có 3 kiểu gen: CC; CT và TT với tần số tương ứng là 21%, 45% và 34%; đa hình
G662A có 3 kiểu gen, trong đó kiểu gen AA; AG có tần số là 51% và 40%. Tất cả các kiểu gen nói trên đều không có
liên quan với khối lượng của gà Mía; chỉ có gà Mía mang kiểu gen GG của gen GH có khối lượng cao hơn 10,4% so
với quần thể. Tuy nhiên, tỉ lệ gà Mía mang kiểu gen này trong quần thể tương đối thấp, chiếm 9%.
Từ khóa: Khối lượng cơ thể, gà Mía, kiểu gen, đa hình gen INS, đa hình gen GH.

Growth Performances of Mia Chicken Carrying Polymorphisms of the INS and GH genes
ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the growth performances of the Mia chicken carrying polymorphisms of
the INS and GH genes. A total of 1,100 newly hatched of Mia chickens with characteristic morphological features,
were selected from the Mia population in Son Tay town, and raised for evaluation of growth performance at Hadinco
Farm. At 8 weeks of age, blood samples were taken from the wing veins of each individual and were identified the
genotype by PCR-RFLP method.The results showed that the A3971G polymorphism of the INS gene had 3
genotypes AA, AG and GG with a frequency of 29%, 55% and 16%, respectively. The T3737C polymorphism had 2
genotypes CT (78%) and TT (22%); no CC genotype was found. The C423T polymorphism has 3 genotypes CC, CT
and TT with frequencies of 21%, 45% and 34%, respectively. The polymorphism of G662A had 3 genotypes, in which
genotypes AA and AG had frequencies of 51% and 40%, respectively. All of the above genotypes did not have a
significant effect on the weight of Mia chickens, while those carrying GG genotype of the G662A had bodyweight
higher by 10.4% in the general population. However, the number of Mia chickens carrying this genotype in the
population was very low, accounting for only 9%.
Keywords: Body weight, Mia chicken, gene, polymorphism of INS and GH gene.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gà Mía là một trong nhĂng giống gà bân
đ÷a nổi tiïng vî ngoäi hình và chçt lþĉng th÷t.
Vî ngoäi hình, gà Mía là giống gà đìp, mào đĄn,
đæu công, mình cốc, cánh trai, ngín quân, dài
đùi, diîu v÷t, mã lönh. NhĂng đặc điðm đó làm
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cho gà Mía có nét đìp cûa loài chim công. Vî
chçt lþĉng th÷t, trong nhóm các giống gà thân
to: gà Đông Tâo, gà Mía, gà Hồ, gà Chọi, gà
Móng… thó gà Môa có thån th÷t đìp và ngon
nhçt: da vàng, th÷t sáng màu, da ròn và th÷t có
hþĄng v÷ rçt đêm đà, thĄm ngon hiïm có. Vì
vêy, gà Mía có vai trò quan trọng trong viòc
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cung cçp giống thuæn cüng nhþ lai giống ć nþĆc
ta. Cüng nhþ nhiîu giống gà bân đ÷a khác, bên
cänh rçt nhiîu þu điðm nhþ ngoäi hónh đìp,
chçt lþĉng th÷t, trĀng rçt ngon, dñ nuôi và dñ
bán, giống gà này có 2 nhþĉc điðm cố hĂu là
tëng khối lþĉng chêm và đê ít. Trong nhĂng
nëm gæn đåy, nhiîu nhà khoa học đã nghiín
cĀu nhìm nâng cao 2 tính träng này, đó là các
công trình cûa các tác giâ nhþ Nguyñn Huy Đät
& cs. (2004); Hồ Xuân Tùng & cs. (2009); Ngô
Th÷ Kim Cúc & cs. (2016) và Nguyñn Duy Vý
(2016). Tuy nhiên, tçt câ các nghiên cĀu này
mĆi chõ sā dýng phþĄng pháp chọn lọc truyîn
thống dăa theo ngoäi hình và các tính träng
nëng suçt nên tiïn bộ di truyîn rçt chêm.
Nhiîu nhà di truyîn phân tā trên thï giĆi
đã chõ ra rìng, hai gen insulin (INS) và growth
hormone (GH) có mối liên hò vĆi tính träng tëng
khối lþĉng và đã đþĉc sā dýng đð làm chõ th÷
(marker) nhìm hỗ trĉ chọn giống theo hþĆng
nâng cao khâ nëng sinh trþćng cûa gà (Dekkers,
2004; Jiang & cs., 2004; Qiu & cs., 2006; Nadaf
& cs., 2007; Do Vo Anh Khoa & cs., 2013). Gen
INS quy đ÷nh viòc sinh tổng hĉp hormone
insulin, tham gia vào quá trình chuyðn hóa
carbohydrate, chçt béo và protein, thúc đèy să
hçp thu glucose tÿ máu vào tï bào gan, mĈ và cĄ
xþĄng. Trong các mô này, glucose hçp thý đþĉc
së chuyðn đổi thành glycogen thông qua
glycogenesis hoặc chuyðn hóa axit béo
(triglyceride) thông qua quá trình lipogenesis,
ânh hþćng đïn viòc hçp thu và chuyðn hóa
glucose thành glycogen, sā dýng đð tổng hĉp
protein và chçt béo, giúp cho cĄ thð tëng trþćng.
Gen GH quy đ÷nh tổng hĉp hormone tëng
trþćng, thuộc họ somatotropin/prolactin, là một
polypeptide đþĉc tổng hĉp và tiït ra tÿ tuyïn
yên, gồm 91 axit amin, có vai trò quan trọng
trong viòc kiðm soát să tëng trþćng và nhiîu
quá trình trao đổi, chuyðn hóa lipid,
carbohydrate, nitĄ và khoáng; ânh hþćng đïn
khối lþĉng cĄ thð; thành phæn thân th÷t: tõ lò
th÷t đùi, mĈ býng; kiðm soát să thèm ën; khâ
nëng kháng bònh và sinh sân… (Nie & cs., 2005;
Nadaf & cs., 2007). Ở Viòt Nam, khi nghiên cĀu
quæn thð nhỏ, cho thçy gen INS và GH có ânh
hþćng khác nhau đïn khâ nëng sinh trþćng cûa
gà Mía (Nguyen Hoang Thinh & cs., 2020).

Mýc tiêu cûa nghiên cĀu này là (1) Đánh
giá đþĉc mĀc độ đa hónh cûa các gen INS và GH
trên quæn thð gà Môa; (2) Xác đ÷nh mối liên kït
giāa các kiðu gen cûa 2 gen INS và GH vĆi khối
lþĉng cĄ thð gà Mía trên quæn thð gà Mía lĆn
hĄn, làm cĄ sć đð chọn ra dòng gà Mía có tốc độ
sinh trþćng nhanh.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Gà Mía có ngoäi hónh đặc trþng (TCCS
01:2020/HVN, 2020), đþĉc chọn tÿ các cĄ sć
chën nuôi gà Môa trín đ÷a bàn th÷ xã SĄn Tåy,
không có quan hò huyït thống, nuôi đð theo dõi
sinh trþćng täi Xí nghiòp Chën nuôi gà Môa
Hadinco, th÷ xã SĄn Tåy, Hà Nội.
Phân tích máu: tách chiït ADN và xác đ÷nh
đa hónh cûa các gen INS và GH đþĉc thăc hiòn
täi Bộ môn Di truyîn - giống, Khoa Chën nuôi,
Học viòn Nông nghiòp Viòt Nam.
Thąi gian nghiên cĀu: tÿ nëm 2018 đïn
nëm 2019.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Xác đ÷nh khối lþĉng cĄ thð gà thí nghiòm:
Tổng số 1.100 gà Mía mĆi nć đþĉc nuôi theo quy
trónh chën nuôi gà lông màu thâ vþąn cûa Viòn
Chën nuôi; tçt câ đîu đþĉc đánh số chân. Gà thí
nghiòm đþĉc cho ën tă do đïn 8 tuæn tuổi, sau
đó đþĉc cho ën theo đ÷nh mĀc đð làm giống. Gà
thí nghiòm đþĉc cân khối lþĉng cĄ thð qua các
tuæn tuổi bìng cách cân tÿng con một vào một
ngày nhçt đ÷nh trong tuæn trþĆc khi cho ën. Đối
vĆi gà mĆi nć (1 ngày tuổi) cân bìng cân kỹ
thuêt có độ chính xác ± 0,5g, khi khối lþĉng gà
< 500g, cân bìng cån điòn tā có độ chính xác
± 5g, khi khối lþĉng gà > 500g, cân bìng cân
đồng hồ có độ chính xác ± 10g.
Xác đ÷nh kiðu gen và tæn số gen: Khi gà 8
tuæn tuổi, lçy méu máu tÿ tönh mäch cánh cûa
tÿng cá thð đð xác đ÷nh kiðu gen cûa đa hónh
cûa gen INS và GH ć tÿng cá thð gà bìng
phþĄng pháp PCR-RFLP. Sau khi lçy, méu máu
đþĉc chống đông (EDTA), bâo quân ć 4C và
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chuyðn vî phòng thí nghiòm đð phân tích; tách
ADN theo phþĄng pháp cûa Sambook & cs.
(1998). Nồng độ và độ tinh säch cûa ADN đþĉc
kiðm tra trín gel agarose 1% và đo OD ć bþĆc
sóng 206nm và 280nm trên thiït b÷ nanodrop
cûa hãng Thermofisher; ADN sau đó đþĉc pha
loãng ć nồng độ 50 ng/µl. Sā dýng hai cặp mồi
theo khuyïn cáo cûa Qiu & cs. (2006) đð khuïch
đäi hai đoän ADN chĀa điðm đột biïn A3971G
và T3737C cûa gen INS; hai cặp mồi theo
khuyïn cáo cûa Nie & cs. (2005) đð khuïch đäi
hai đoän ADN chĀa điðm đột biïn G662A và
C423T cûa gen GH. Thông tin chi tiït vî các cặp
mồi, enzyme cít giĆi hän đþĉc thð hiòn ć bâng 1.
Phân Āng khuïch đäi bốn đoän ADN có
chĀa điðm đa hónh cûa hai gen INS và GH đþĉc
thăc hiòn theo các bþĆc sau: 3 phút ć 94C, tiïp
theo là 35 chu kĊ (30 giây ć 94C, 35 giây nhiòt
độ tÿ 55C tĆi 65C tùy thuộc vào tÿng mồi và
45 giây ć 72C) và giai đoän kït thúc 5 phút ć
72C. Phân Āng thăc hiòn có thð tích 25µl;
thành phæn cûa phân Āng: PCR buffer 1x, 1µm
cho mỗi loäi mồi, 0,2mm dNTP, 1,5mm MgCl2,
1,25 đĄn v÷ Taq DNA polymerase và 50ng ADN
hò gen gà.
Sân phèm cûa khuïch đäi đoän ADN đþĉc
cít bìng enzyme MspI, û ć 37C trong thąi gian
8 gią đối vĆi các đa hónh A3971G, T3737C cûa
gen INS và đa hónh G662A cûa gen GH; enzyme
PagI cít cho đa hónh C423T. Thành phæn cûa
phân Āng cít enzyme bao gồm: 8µl sân phèm
PCR, 1x đòm cít và 3 đĄn v÷ enzyme giĆi hän.
Đð xác đ÷nh kiðu gen cûa các đa hónh cûa các cá

thð, sân phèm sau khi û enzyme giĆi hän đþĉc
chäy trên gel agarose 3%.
2.3. Phương pháp phân tích thống kê
PhþĄng pháp phån tôch mối liên hò giĂa các
kiðu gen vĆi khối lþĉng gà đþĉc thăc hiòn bìng
mô hình General Linear Model (GLM) theo
phþĄng trónh:
Yij = µ + Gi + ℇijk
Trong đó:
Yij là giá tr÷ cûa cá thð j;
µ là giá tr÷ trung bình;
Gi là ânh hþćng cûa tÿng kiðu gen cûa mỗi
đa hónh (i = A3971G: AA/AG/GG; T3737C:
TT/CT; G662A: AA/AG/GG; C432T: TT/CT/CC);
Să sai khác giĂa các cặp giá tr÷ trung bình
đþĉc kiðm đ÷nh bìng phép thā Turkey ć mĀc sai
khác 95%;
ijk là sai số ngéu nhiên.

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Kiểu gen và tần số gen của gà thí
nghiệm
Kiðu gen và tæn số gen cûa các đa hónh
thuộc 2 gen INS và GH cûa 921 cá thð gà thí
nghiòm (còn sống đïn 20 tuæn tuổi) đþĉc trình
bày trong bâng 3.
Kït quâ ć bâng 3 cho thçy, tæn số xuçt hiòn
các kiðu gen cûa gen INS và GH trong quæn thð
gà Môa đúng vĆi dă tính lý thuyït và hoàn toàn
tuån theo đ÷nh luêt Hardy-Weinberg.

Bâng 1. Thành phần giá trị dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm
Chỉ tiêu
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Mức dinh dưỡng/kg TAHH
0-4 tt

5-8 tt

9-20 tt

> 20 tt

NLTĐ - ME (kcal)

2900

2850

2700

2750

Protein thô (%)

21,0

19,0

15,5

17,5

Canxi (%)

1,0

0,95

0,9

3,3-3,5

Phốt pho (%)

0,5

0,45

0,45

0,42

Lysine (%)

1,1

1,0

0,75

0,75

Metionin (%)

0,54

0,45

0,35

0,40

Nacl (%)

0,15

0,15

0,15

0,15
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Bâng 2. Thông tin về cặp mồi và enzyme cắt giới hạn
Gen

Vị trí

Insulin

A3971G

Trình tự mồi
F: GGTATCTGAAAAGCGGGTCTC

GenBank

Region

Kích thước
PCR (bp)

Nhiệt độ ủ
(°C)

Enzyme

AY438372

3’UTR

280

58

MspI

AY438372

Intron 2

370

58

MspI

R: AATGCTTTGAAGGTGCGATAG
Insulin

T3737C

F: CTCCATGTGGCTTCCCTGTA
R: GGCTTCTTGGCTAGTTGCAGT

GH1

G662A

F:AACATCCTCCCCAACCTTTC
R: CCCTGTCAAGGTTAGGCTCA

AY461843

Intron 1

466

60

MspI

GH2

C423T

F: GCCCTGGCAGCCCTGTTAACC

AY461843

5’-flanking

518

60

PagI

R: CACCCCACCATCGTATCCCATC

Bâng 3. Kiểu gen và tần số xuất hiện của các đa hình gen trên đàn gà Mía (chung trống mái)
Gen Đa hình
INS

A3971G

T3737C

GH

G662A

C423T

Cân bằng Hardy-Weinberg

Kiểu gen/Alen

n

Tần số
phân tích (%)

Tần số
lý thuyết (%)

² (5,99)

P-value

AA

267

29

33

2,89

0,23

GA

501

55

49

GG

153

16

18

1,31

0,52

2,58

0,28

0,05

0,98

A

57

G

43

TT

718

78

71

CT

203

22

27

CC

0

0

02

T

89

C

11

AA

470

51

54

AG

369

40

39

GG

82

09

07

A

74

G

26

TT

194

21

0,15

CT

415

45

47

CC

312

34

38

T

56

C

44

VĆi gen INS, đa hónh A3971G có 3 kiðu gen
AA, GA và GG vĆi tæn số tþĄng Āng là 29%; 55%
và 16%; tæn số xuçt hiòn các alen A và G tþĄng
Āng là 57% và 43%. Đa hónh gen T3737C chõ có
2 kiðu gen TT và CT vĆi tæn số tþĄng Āng là
78% và 22% (không tìm thçy kiðu gen CC); tæn
số các alen T và C læn lþĉt là 89% và 11%.

Một số nghiên cĀu gæn đåy trín gà bân đ÷a
cûa nhiîu tác giâ cho biït, tæn số kiðu gen GG
cûa đa hónh A3971G/INS trín gà Liín Minh là
7% (Træn Th÷ Bình Nguyên & cs., 2019), gà Tàu
vàng, gà Nòi và gà Cobb 500 læn lþĉt là 20%,
15% và 18% (Do Vo Anh Khoa & cs., 2013). Một
số tác giâ khác cho thçy, alen G có ânh hþćng
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đïn viòc câi thiòn khối lþĉng cĄ thð ć gà nhþng
xuçt hiòn vĆi tæn số thçp tÿ 5 đïn 8% (Lei & cs.,
2005; Qiu & cs., 2006). Một số tác giâ cho biït,
kiðu gen CC cûa đa hónh T3737C cûa gen INS
chõ xuçt hiòn có 1% ć gà Cobb và 3% ć gà Nòi
(Do Vo Anh Khoa & cs., 2013) và nghiên cĀu
này đã không tóm thçy kiðu gen này ć trín đàn
gà Mía. Theo Lþu Quang Minh & cs. (2016);
Nguyñn Trọng Tuyðn & cs., (2017) cho biït, tæn
số alen G täi điðm đa hónh G1705A trín
cGH-int3 ć gà Mía là 95,5%, gà Ri là 92,7%, gà
Chọi lai là 93,0% và gà Móng là 92,0%.
VĆi gen GH, đa hónh G662A có 3 kiðu gen
AA, AG và GG vĆi tæn số tþĄng Āng là 51%; 40%
và 9%; tæn số các alen A và G tþĄng Āng là 74%
và 26%. Đa hónh gen C423T cüng có 3 kiðu gen
TT, CT và CC vĆi tæn số tþĄng Āng là 21%, 45%
và 34%; tæn số các alen T và C læn lþĉt là 56%
và 44%.
Đối vĆi đa hónh G662A cûa gen GH, kiðu
gen AA xuçt hiòn vĆi tæn số rçt cao (51%) trong
khi kiðu gen GG chõ có 9%. Các kït quâ này
tþĄng đþĄng vĆi công bố cûa một số tác giâ khác
nhþ Do Vo Anh Khoa & cs. (2013) khi nghiên
cĀu trên gà Tàu Vàng (11%) và gà Qingyuan
Partridge cûa Trung Quốc (Shu & cs., 2011).
Thakur & cs. (2009) cho biït tæn số kiðu gen AA,
AB và BB cûa đa hónh GH/MspI trên gà bân đ÷a
Kadaknath læn lþĉt là 32,08%, 50,94% và
16,98%. Ngoài ra, Jafari & cs. (2015) chõ ra
rìng, trên intron 1 cûa đa hónh gen GH/MspI ć
giống gà bân đ÷a Isfahan cûa Iran cüng tóm thçy
ba alen A1 (414, 217, 125bp), A2 (125, 147, 137,

267bp) và alen A3 (237, 539bp) vĆi tæn số tþĄng
Āng là 60%, 21% và 19%.
Ở gà Liên Minh, kiðu gen AA/GHi3 xuçt
hiòn vĆi tæn số rçt cao (94,0%), kiðu gen AG rçt
thçp (6,0%) tþĄng Āng tæn số alen A là 97%,
còn alen G chõ có 3% (Træn Th÷ Bình Nguyên
& cs., 2019).
3.2. Mối liên hệ của kiểu gen đến khối
lượng của gà
3.2.1. Mối liên hệ của các kiểu gen của gen
INS đến khối lượng gà Mía
a. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của đa hình
A3971G của gen INS đến khối lượng gà Mía
Ânh hþćng cûa các kiðu gen thuộc đa hónh
A3971G cûa gen INS đïn khối lþĉng gà Mía
đþĉc thð hiòn ć bâng 4.
Kït quâ ć bâng 4 cho thçy, đàn gà Môa thí
nghiòm có khối lþĉng cĄ thð tëng lín theo tuổi
theo đúng quy luêt sinh trþćng. Lúc 20 tuæn
tuổi, khối lþĉng trung bình cûa gà Mía là
1.728,30g trong khi khối lþĉng gà mang các
kiðu gen GG, AG và AA læn lþĉt là: 1.744,80g,
1.729,31g và 1.716,46g. So sánh thống kê cho
thçy, khối lþĉng cûa gà Mía mang 3 kiðu gen
AA, AG và GG cûa đa hónh A3971G INS không
có să khác nhau đáng kð và cüng không có sai
khác so vĆi trung bình cûa quæn thð (P >0,05);
nghöa là đa hónh A3971G thuộc gen INS trong
nghiên cĀu này không ânh hþćng đáng kð đïn
khâ nëng sinh trþćng ć gà Mía.

Bâng 4. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của đa hình A3971G
của gen INS đến khối lượng gà Mía từ 1-20 tuần tuổi (g; LSM ± SE)
Tuần tuổi
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Kiểu gen

Quần thể
(n = 921)

AA (n = 267)

AG (n = 501)

GG (n = 153)

1

53,29 ± 0,72

53,07 ± 0,48

54,10 ± 1,06

53,29 ± 0,36

4

242,33 ± 3,49

243,56 ± 2,32

247,89 ± 5,14

244,10 ± 1,78

8

603,85 ± 6,63

607,47 ± 4,41

613,10 ± 9,75

606,92 ± 3,38

12

1.001,46 ± 10,24

1.010,54 ± 6,81

1.017,67 ± 15,07

1.008,70 ± 5,23

16

1.378,22 ± 12,83

1.384,45 ± 8,53

1.392,69 ± 18,88

1.383,82 ± 6,55

20

1.716,46 ± 14,62

1.729,31 ± 9,72

1.744,80 ± 21,51

1.728,30 ± 7,46
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Bâng 5. Mối liên hệ giữa các kiểu gen
của đa hình T3737C gen INS đến khối lượng gà Mía từ 1-20 tuần tuổi (g; LSM ± SE)
Tuần tuổi

Kiểu gen

Quần thể (n = 921)

CT (n = 203)

TT (n = 718)

1

52,37 ± 0,84

53,53 ± 0,41

53,29 ± 0,36

4

241,49 ± 4,06

244,59 ± 1,99

244,10 ± 1,78

8

600,85 ± 7,70

608,34 ± 3,78

606,92 ± 3,38

12

995,70 ± 11,89

1.012,03 ± 5,84

1.008,70 ± 5,22

16

1.380,52 ± 14,90

1.384,68 ± 7,31

1.383,82 ± 6,54

20

1.710,83 ± 16,98

1.732,51 ± 8,33

1.728,30 ± 7,46

Bâng 6. Mối liên hệ giữa các kiểu gen
của đa hình C423T gen GH đến khối lượng gà Mía từ 1-20 tuần tuổi (g; LSM ± SE)
Tuần tuổi

Kiểu gen
CC (n = 312)

CT (n = 415)

TT (n = 194)

Quần thể (n =
921)

1

53,66 ± 0,68

53,23 ± 0,53

52,69 ± 0,78

53,29 ± 0,36

4

244,16 ± 3,30

242,62 ± 2,59

248,03 ± 3,78

244,10 ± 1,78

8

613,85 ± 6,26

600,85 ± 4,92

610,76 ± 7,18

606,92 ± 3,38

12

1.016,51 ± 9,67

1.006,61 ± 7,60

1.001,38 ± 11,10

1.008,70 ± 5,23

16

1.390,78 ± 12,12

1.380,35 ± 9,52

1.379,68 ± 13,91

1.383,82 ± 6,55

20

1.746,44 ± 13,80

1.721,48 ± 10,85

1.717,12 ± 15,84

1.728,30 ± 7,46

Khi nghiên cĀu trên gà bân đ÷a Xinghua
cûa Trung Quốc, Lei & cs. (2007) cho thçy, hai
đa hónh A3971G cûa gen INS có mối quan hò
mêt thiït vĆi khối lþĉng khi gà mĆi nć, 28, 56
ngày tuổi; thành phæn thân th÷t và mêt độ sĉi
cĄ. Trong đó, alen G cûa đa hónh A3971G có ânh
hþćng đïn khối lþĉng rõ ròt, gà mang kiðu gen
GG ć 56 ngày tuổi có khối lþĉng là 928,97g
trong khi đó cá thð mang kiðu gen AA chõ là
795,2g (cao hĄn 133,77g). Træn Th÷ Bình
Nguyên & cs. (2021) cüng tóm thçy mối liên hò
giĂa kiðu gen GG cûa đa hónh A3971G/INS vĆi
khối lþĉng cĄ thð cûa gà mái Liên Minh täi 14
và 16 tuæn tuổi, ć gà trống lúc 18 tuæn tuổi. Tuy
nhiên, theo Qiu & cs. (2006), trên gà lai
Xinghua × White Recessive Rock, thó đa hónh
A3971G chõ có ânh hþćng đïn tính träng khối
lþĉng lþĉng cĄ thð cûa gà ć giai đoän 4 và 8
tuæn tuổi. Nhþ vêy, tÿ các kït quâ trên cho thçy
đa hónh A3971G chõ ânh hþćng đïn khối lþĉng
cĄ thð cûa gà täi một số thąi điðm nhçt đ÷nh,
không có mối liên hò đïn khâ nëng tëng khối
lþĉng cûa gà Mía trong câ giai đoän.

b. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của của đa hình
T3737C của gen INS đến khối lượng gà Mía
Liên hò cûa các kiðu gen thuộc đa hónh
T3737C gen INS đïn khối lþĉng cûa gà Mía
đþĉc thð hiòn ć bâng 5.
Nhþ vêy, vî cĄ bân, gen Insulin (INS) ć gà
Mía vĆi 2 đa hónh A3971G và T3737C vĆi 5 kiðu
gen: GG, AG, AA, TT và CT không có mối liên
hò đïn sinh trþćng cûa gà.
3.2.2. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của gen
GH đến đến khối lượng gà Mía
a. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của của đa hình
C423T của gen GH đến khối lượng gà Mía
Liên hò cûa các kiðu gen thuộc đa hónh
C423T gen GH đïn tính träng sinh trþćng ć gà
Môa đþĉc thð hiòn qua bâng 6.
Bâng 6 cho thçy, gà Mía mang các kiðu gen
CC, CT và TT cûa đa hónh C423T cûa gen GH ć
20 tuæn tuổi có khối lþĉng tþĄng Āng là
1.746,44g, 1.721,48g và 1.717,12g, trong khi
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khối lþĉng chung cûa quæn thð là 1728,30g. So
sánh giĂa 4 giá tr÷ này cho thçy giĂa chúng
không có sai khác thống kí (P >0,05), nghöa là
các kiðu gen này không có liên hò đïn khối
lþĉng cûa gà.
b. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của của đa hình
G662A của gen GH đến khối lượng gà Mía
Liên hò giĂa các kiðu gen thuộc đa hónh
G662A cûa gen GH đïn sinh trþćng cûa gà Mía
đþĉc thð hiòn ć bâng 7.
Kït quâ bâng 7 cho thçy, gà Mía mang kiðu
gen GG cûa đa hónh G662A có khối lþĉng cĄ thð
cao nhçt và cao hĄn rõ ròt so vĆi 2 kðu gen AA
và AG cüng nhþ cûa câ quæn thð (vĆi P <0,05).
Cý thð, khi 20 tuæn tuổi, trong khi khối lþĉng
trung bình cûa gà Mía mang kiðu gen GG là
1.906,60g thì khối lþĉng cûa gà mang kiðu gen
AG chõ là 1.721,41g, nhỏ hĄn 185,19g (10,7%);

gà có kiðu gen AA chõ nặng 1.700,86g, nhỏ hĄn
205,74g (12,3%); trung bình quæn thð gà Mía là
1.728,30g, chênh lòch 178,30g (10,3%).
Gà mang gen AA có khối lþĉng nhỏ hĄn gà
mang gen AG, tuy nhiên să chênh lòch này
không đáng kð (P >0,05); và nhỏ hĄn so vĆi trung
bình quæn thð, nhþng să sai khác này chõ có ý
nghöa thống kê tÿ tuæn thĀ 9 đïn khi kït thúc thí
nghiòm. Điîu rçt quan trọng là, ngay ć 8 tuæn
tuổi, trong khi gà Mía có kiðu gen GG có khối
lþĉng cĄ thð là 656,12g thì gà có kiðu gen AG chõ
nặng 606,86g; gà có kiðu gen AA chõ nặng
600,14g và trung bónh toàn đàn là 606,92g. Să
sai khác này là có ċ nghöa thống kê (P <0,05).
Nhþ vêy, có thð dăa vào să có mặt cûa kiðu gen
GG khi phân tích máu gà ć 8 tuæn tuổi làm chõ
th÷ phân tā đð trĉ giúp chọn lọc. Bâng 8 và bâng
9 së thð hiòn rõ liên hò cûa các kiðu gen thuộc đa
hình G662A lên gà trống và gà mái.

Bâng 7. Mối liên hệ giữa các kiểu gen
của đa hình G662A gen GH đến khối lượng gà Mía từ 1-20 tuần tuổi (g; LSM ± SE)
Tuần tuổi

Kiểu gen

Quần thể (n = 921)

AA (n = 470)

AG (n = 369)

GG (n = 82)

1

53,04 ± 0,58

53,43 ± 0,55

54,10 ± 1,41

53,29 ± 0,36

4

241,59 ± 2,84

245,57 ± 2,66

248,53 ± 6,82

244,10 ± 1,78

8

b

600,14 ± 5,36

b

12

b

983,24 ± 8,07

16
20

656,12 ± 12,88

606,92b ± 3,38

1.002,84 ± 7,56

a

1.176,51 ± 19,37

1.008,70c ± 5,23

1.351,26b ± 10,08

1.374,57bc ± 9,44

1.607,88a ± 24,20

1.383,82c ± 6,55

1.700,86b ± 11,70

1.721,41bc ± 10,96

1.906,60a ± 28,10

1.728,30c ± 7,46

606,86 ± 5,02
bc

a

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì giữa chúng có sai khác
mang ý nghĩa thống kê (P <0,05).

Bâng 8. Mối liên hệ giữa các kiểu gen
của đa hình G662A gen GH đến khối lượng gà trống Mía từ 1-20 tuần tuổi (g; LSM ± SE)
Tuần tuổi

Kiểu gen
AA (n = 104)

AG (n = 187)

GG (n = 18)

Quần thể (n =
309)

1

53,59 ± 1,03

53,95 ± 0,77

54,94 ± 2,49

53,89 ± 0,60

4

252,20 ± 5,01

257,57 ± 3,74

261,77 ± 12,05

256,01 ± 2,91

8

648,01b ± 9,47

651,85b ± 7,06

719,77a ± 22,76

654,52b ± 5,49

12

1.110,72b ± 14,24

1.136,91bc ± 10,62

1.310,00a ± 34,23

1.138,18c ± 8,26

16

b

1.556,02 ± 17,79

bc

1.589,82 ± 13,26

a

1.832,88 ± 42,76

1.592,61c ± 10,32

20

1.971,77b ± 20,65

2.005,85bc ± 15,40

2.206,33a ± 49,66

2.006,06c ± 11,98

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì giữa chúng có sai khác
mang ý nghĩa thống kê (P <0,05).
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Bâng 9. Mối liên hệ giữa các kiểu gen
của đa hình G662A gen GH đến khối lượng gà mái Mía từ 1-20 tuần tuổi (g; LSM ± SE)
Tuần tuổi

Kiểu gen

Quần thể gà mái

AA(n = 366)

AG(n = 182)

GG(n = 64)

(n = 612)

1

52,5 ± 0,55

52,90 ± 0,78

53,26 ± 1,32

52,70 ± 0,42

4

230,97 ± 2,67

233,56 ± 3,79

235,29 ± 6,39

232,19 ± 2,06

8

b

552,27 ± 5,04

b

561,86 ± 7,15

592,46 ± 12,07

559,33b ± 3,90

12

855,76b ± 7,59

868,78bc ± 10,76

1.043,03a ± 18,15

879,22c ± 5,87

bc

a

b

a

16

1.146,51 ± 9,48

1.159,32 ± 13,45

1.382,89 ± 22,68

1.175,04c ± 7,33

20

1.429,95b ± 11,01

1.436,96bc ± 15,61

1.606,87a ± 26,33

1.450,53c ± 8,51

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì giữa chúng có sai khác
mang ý nghĩa thống kê (P <0,05).

Kït quâ trong bâng 9 cho thçy, nhìn chung
mối liên hò giĂa các kiðu gen cûa đa hónh G662A
gen GH đïn tÿng giĆi tônh là tþĄng tă nhþ trín
đàn gà chung trống mái. Gà mang kiðu gen GG ć
câ trống và mái đîu cao hĄn so vĆi gà mang kiðu
gen AA, AG và trung bình quæn thð (P <0,05). Täi
20 tuæn tuổi, khối lþĉng gà trống là 2.206,33g,
trong khi trung bình khối lþĉng toàn đàn trống là
2.006,06g, chênh lòch 200,27g (9,9%). TþĄng Āng,
khối lþĉng gà mái là 1.606,87g so vĆi 1.450,53g
cûa trung bình quæn thð gà mái, chênh lòch là
156,34g (10,7%) vĆi P <0,05.
Theo Nguyñn Huy Đät & cs. (2004); Hồ Xuân
Tùng & cs. (2009); Ngô Th÷ Kim Cúc & cs. (2016);
Nguyñn Duy Vý (2016) lúc 20 tuæn tuổi khối
lþĉng cĄ thð gà trống dao động tÿ 1.858-2.000g;
gà mái dao động tÿ 1.421g-1.520g. Nhþ vêy, gà
Mía tÿ đàn quæn thð trong thí nghiòm này tþĄng
đþĄng vĆi kït quâ cûa các tác giâ vÿa dén.
Mehdi & Reza (2012) nghiên cĀu vî ânh
hþćng cûa các đa hónh thuộc gen GH đïn khối
lþĉng cĄ thð và hò cĄ xþĄng cho thçy gà mang đa
hónh G662A cüng có khối lþĉng cao hĄn các cá
thð đối chĀng täi thąi điðm 1 và 8 tuæn tuổi. Tuy
nhiên, Shu & cs. (2011) cho rìng đa hónh G662A
gen GH không ânh hþćng đïn khối lþĉng cĄ thð
và khâ nëng sinh sân cûa gà bân đ÷a Qingyuan
Trung Quốc. Tác giâ Feng & cs. (1997);
Vasilatos-Younken & cs. (2000) cho biït, gen GH
có ânh hþćng rõ ròt đïn tính träng sinh trþćng
cûa gà và có thð sā dýng kiðu gen này nhþ một
marker Āng cā cho viòc sā dýng đð hỗ trĉ chọn
lọc câi thiòn tốc độ sinh trþćng ć trên gà Mía.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Đa hónh A3971G cûa gen INS có 3 kiðu gen:
AA; AG và GG, vĆi tæn số tþĄng Āng là 29%;
55% và 16%. Đa hónh T3737C có 2 kiðu gen là
CT (78%) và TT (22%). Đa hónh C423T cûa gen
GH có 3 kiðu gen: CC; CT và TT vĆi tæn số
tþĄng Āng là 21%, 45% và 34%. Đa hónh G662A
cûa gen GH có 3 kiðu gen, trong đó kiðu gen AA;
AG có tæn số là 51% và 40%. Să xuçt hiòn các
kiðu gen nói trên trong quæn thð gà Mía tuân
theo đ÷nh luêt Hardy-Weinberg và không có
ânh hþćng đáng kð đïn khối lþĉng cûa gà Mía.
Riêng kiðu gen GG cûa gen GH là có ânh hþćng
rõ ròt đïn khối lþĉng gà Mía; gà mang kiðu gen
này có khối lþĉng cao hĄn 9,9% ć gà trống,
10,7% ć gà mái và 10,4% so vĆi quæn thð chung.
Tuy nhiên, số gà Mía mang kiðu gen này trong
quæn thð rçt ít, chõ có 82 trong tổng số 921 cá
thð, chiïm tõ lò 9%. Nhþ vêy, qua nghiên cĀu
cho thçy có thð sā dýng kiðu gen GG cûa đa
hónh G662A gen GH làm marker đð trĉ giúp
chọn lọc gà Mía dòng trống - dòng có khâ nëng
sinh trþćng nhanh.
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