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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

136 N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 11/2015

KHẢO SÁT MỐI LIÊN KẾT GIỮA ĐA HÌNH GIEN GH VỚI 

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN RỪNG LAI 

Ma Thị Trang1, Nguyễn Thị Quyên2, 

Nguyễn Văn Hiên1, Dương Văn Cường1,2 

TÓM TẮT 

Hoóc môn sinh trưởng (Growth Hormone - GH) là một trong những nhân tố quan trọng nhất cho sự 

tăng trưởng và phát triển của tế bào động vật. Gien Hoóc môn đa hình sinh trưởng có mối tương quan 

với hàm lượng Hoóc môn sinh trưởng trong huyết thanh từ đó ảnh hưởng tới khả năng vỗ béo, khả năng 

tăng trọng hàng ngày, tỷ lệ nạc, mỡ và khả năng chống lại các stress. Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật 

PCR-RFLP để phân tích đa hình đoạn gien GH trên giống lợn rừng lai và giống lợn đối chứng 

(Yorkshire). Phân đoạn gien GH với kích thước 605 bp được khuếch đại bằng phương pháp PCR từ cặp 

mồi đặc hiệu GH, sau đó sản phẩm PCR được phân tích đa hình bởi enzyme DdeI. Tỉ lệ kiểu gien D1D1, 

D1D2, D2D2 ở lợn rừng lai và lợn Yorkshire lần lượt là 33,3%, 56,7%, 10% và 63,3%, 36,7%, 0%. Kết quả 

phân tích mối tương quan giữa kiểu gien GH với khả năng sinh trưởng của lợn cho thấy kiểu gien dị hợp 

tử D1D2 có khả năng sinh trưởng cao hơn kiểu gien đồng hợp D1D1 và D2D2 ở lợn rừng lai cũng như 

D1D1 ở lợn Yorkshire. Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu khoa học và công cụ cho chọn giống lợn rừng 

lai nhằm nâng cao hiệu quả cho chăn nuôi. 

Từ khóa: Hoóc môn sinh trưởng, gien GH, lợn rừng lai, PCR-RFLP. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ17 

Chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng trong cơ 

cấu ngành chăn nuôi. Hai yếu tố chính cần lưu tâm 

trong công tác chọn giống lợn là năng suất và chất 

lượng thịt. Lợn rừng lai được nuôi phổ biến theo 

hình thức bán hoang dã đang hứa hẹn trở thành 

hướng làm kinh tế hiệu quả cao. Lợn rừng lai mang 

ưu thế lai cao của cả bố và mẹ, được nuôi theo hình 

thức bán hoang dã quanh nhà và vườn rừng, với 

nguồn thức ăn chủ yếu là ngô, sắn, cám gạo và rau 

cỏ tự nhiên. Lợn rừng lai có những đặc điểm nổi trội 

như khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên 

cao, ít dịch bệnh, thịt thơm ngon, nhiều nạc, ít mỡ 

có vị thơm ngon đặc trưng, không có tồn dư các 

chất tăng trọng cũng như kháng sinh, là sản phẩm 

thực phẩm có chất lượng cao để cung cấp cho đúng 

thị hiếu tiêu dùng hiện nay.  

Trong công tác chọn tạo giống, sự hỗ trợ của 

công nghệ gien dựa vào các chỉ thị phân tử làm tăng 

hiệu quả chọn tạo, rút ngắn thời gian và nâng cao 

hiệu quả chọn lọc. Trong đó, nghiên cứu các mối 

liên quan về gien đa hình với các tính trạng sinh 

trưởng là cần thiết trong công tác chọn giống 

1
 Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên 

2
 Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 

(Nguyễn Văn Nơi và cs, 2010). Gien GH mã hóa 

cho Hoóc môn sinh trưởng là một trong những gien 

liên quan đến khả năng sinh trưởng của lợn đã được 

các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu. Hoóc 

môn sinh trưởng là một trong những nhân tố quan 

trọng nhất cho sự tăng trưởng và phát triển của tế 

bào động vật (Pierzchała và cs, 2004). Hàm lượng 

Hoóc môn sinh trưởng ở lợn có liên quan đến khả 

năng vỗ béo, thành phần thân thịt, chất lượng thịt 

và khả năng chống chịu tác động căng thẳng 

(Knorr và cs, 1997). Đa hình gien GH xảy ra do 

xuất hiện đột biến nucleotit đầu tiên trong bộ ba mã 

hóa cho glyxin từ G trở thành A làm thay đổi bộ ba 

mã hóa GGG thành AGG mã hóa cho acginin. Đột 

biến xảy ra làm thay đổi một axit amin trong trình 

tự protein (Franco và cs, 2005). Sự đa hình gien 

Hoóc môn sinh trưởng còn ảnh hưởng đến khả 

năng tăng trọng hàng ngày, tỷ lệ nạc, mỡ và nồng 

độ Hoóc môn sinh trưởng trong huyết thanh 

(Nielsen và cs, 1995). Đây chính là những tiền đề 

quan trọng để chúng ta có thể tìm ra mối tương 

quan của gien GH đến tốc độ sinh trưởng của lợn 

rừng lai nhằm có những biện pháp cải tiến giúp 

nâng cao hơn nữa năng suất trong chăn nuôi.  

Với mục đích ứng dụng các kỹ thuật hiện đại 

của công nghệ gien và kỹ thuật di truyền phân tử 

vào trong chăn nuôi lợn rừng lai để mang lại hiệu 
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quả kinh tế cao nhất cho người chăn nuôi mà vẫn 

giữ được những ưu điểm vượt trội của giống lợn 

rừng lai, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 

khảo sát mối tương quan giữa đa hình gien GH với 

tăng trưởng của lợn rừng lai.   

2.  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là 30 cá thể lợn rừng lai 

có nguồn gốc từ lợn đực rừng Việt Nam được lai với 

lợn nái địa phương Pắc Nặm được nuôi tại Chi 

nhánh nghiên cứu và phát triển động thực vật bản 

địa, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên. Nhóm lợn đối chứng gồm 30 cá thể lợn 

Yorkshire được nuôi tại trại lợn Trần Đức Hùng, xã 

Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với tỷ 

lệ đực cái là 50/50 trong nhóm nghiên cứu. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Lợn thí nghiệm bao gồm 30 cá thể lợn rừng lai 

và 30 cá thể lợn Yorkshire được nuôi theo đúng quy 

trình nuôi vỗ béo tại chi nhánh nghiên cứu và phát 

triển động thực vật bản địa xã Tức Tranh, huyện 

Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp lấy mẫu: Dùng kìm chuyên 

dụng lấy một mẩu mô tai đưa vào ống eppendorf chứa 

cồn 70% và bảo quản lạnh trong tủ (-200C) cho đến khi 

sử dụng. Các mẫu mô tai được đánh số từ 1 đến 60. 

2.3.2. Phương pháp tách chiết ADN: Từ mỗi 

mẫu mô tai đã được bảo quản trong cồn 70%, dùng 

dao sắc thái nhỏ khoảng 30-40 mg, sau đó cho vào 

từng ống eppendorf  riêng biệt và tiến hành tách 

chiết theo phương pháp của Asubel và cộng sự 

(1995) có sửa đổi.  

2.3.3. Phương pháp PCR-RFLP phân tích đa 

hình đoạn gien GH:  

Đoạn gien GH với kích thước 605 bp được nhân 

lên bởi cặp mồi GH được thiết kế bởi Nielsen 

(Nielsen và cs, 1995) có trình tự như sau: 

Mồi xuôi (GH-F): 

5’TTATCCATTAGCACATGCCTGCCAG’3 

Mồi ngược (GH-R): 

5’CTGGGGAGCTTACAAACTCCTT’3 

 Thành phần phản ứng PCR nhân đoạn gien GH 

gồm (tổng thể tích 15 µl): 1,5 µl ADN, 1,0 µl GH-

F/GH-R primer (10 pmol/µl mồi xuôi và mồi 

ngược), 0,3 µl dNTPs, 1,5 µl Buffer (10X), 0,2 µl Taq 

ADN polymeraza và 10,5 µl H2O. 

 Điều kiện của phản ứng PCR: Biến tính 950C 

trong 3 phút, 30 chu kỳ lặp lại gồm biến tính 950C 

trong 45 giây, gắn mồi 590C trong 45 giây, kéo dài 

720C trong 1 phút. Kết thúc phản ứng ở 720C trong 

4 phút.  

Sản phẩm PCR đoạn gien GH được điện di 

kiểm tra trên gel agaroza 0,8%, sau đó được xử lý với 

enzym DdeI ủ qua đêm ở 370C, sản phẩm cắt được 

điện di kiểm tra trên gel agarose 2,5%, nhuộm bằng 

ethidium bromide và quan sát sản phẩm bằng máy 

chụp ảnh gel Gel Logic 1500 – Kodak – USA. Do 

xuất hiện các đoạn ADN nhỏ 122 bp và 148 bp nên 

thí nghiệm phân tích đa hình đoạn giới hạn được 

thực hiện trên gel agaroza 2,5%. 

 Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê 

ANOVA trong phần mềm thống kê Minitab 16 

Statistical Software là phương pháp kiểm tra thống 

kê được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình 

trên nhiều nhóm mẫu. Để tiến hành so sánh sự 

khác biết giữa tăng khối lượng trung bình của đàn 

lợn thí nghiệm khi mang các kiểu gien khác nhau 

đã tiến hành xử lý số liệu bằng phép phân tích 

ANOVA một nhân tố. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhân đoạn gien GH bằng cặp mồi đặc hiệu 

Bằng phương pháp PCR, đã nhân thành công 

đoạn gien GH của 60 cá thể lợn với kích thước 605 

bp. Kết quả thu được cho thấy sản phẩm PCR gien 

GH là đặc hiệu với một băng sáng rõ duy nhất, 

đúng với kích thước dự kiến đủ điều kiện để thực 

hiện nghiên cứu tiếp theo.   

 

Hình 1. Sản phẩm PCR nhân lên từ cặp mồi GH 

L: GeneRulerTM 1kb; (-): Đối chứng âm; 1->5: Sản 

phẩm PCR đoạn gien GH của lợn rừng lai; 6->10: 

Sản phẩm PCR đoạn gien GH  của lợn Yorkshire)  
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3.2. Phân tích đa hình đoạn gien GH bằng 

enzym DdeI 

Sản phẩm PCR đoạn gien GH của 60 cá thể lợn 

sau khi cắt bằng enzym giới hạn DdeI được điện di 

trên gel agaroza 2,5%. Kết quả đại diện được thể 

hiện ở hình 2.  

 

Hình 2. Kết quả phân tích đa hình đoạn gien 

GH bằng DdeI 

L: GeneRulerTM 100 bp; (-): Đối chứng âm; 4, 5, 

6, 8, 9, 10: Kiểu gien D1D1; 1, 3, 7: Kiểu gien D1D2; 

2: Kiểu gien D2D2) 

Kết quả cắt đoạn gien GH bởi enzym DdeI thu 

được 2 dạng alen D1 và D2 và 3 kiểu gien tương 

ứng D1D1 (122 bp, 148 bp, 335 bp), D1D2 (122 bp, 

148 bp, 335 bp, 457 bp) và kiểu gien D2D2 (148 bp, 

457 bp).  

Các kiểu gien của đoạn gien GH ở các giống 

lợn đã được xác định, từ đó tỷ lệ các kiểu gien và tần 

số alen cũng được tính toán dựa trên tổng số cá thể 

mang kiểu gien đó. Kết quả được thể hiện trong 

hình 3 

  

(A) Tỷ lệ phần trăm các kiểu gien GH                                      (B) Tần số alen của gien GH  

Hình 3. Tỷ lệ kiểu gien và tần số alen gien GH trong quần thể lợn nghiên cứu 

Kết quả trên hình 2 và 3 cho thấy, khi sử dụng 

enzym DdeI phân tích đa hình đoạn gien GH ở hai 

giống lợn có sự xuất hiện của các kiểu gien khác 

nhau. Ở lợn rừng lai xuất hiện cả ba kiểu gien 

D1D1, D1D2 và D2D2 với tỷ lệ lần lượt là 33,3%, 

56,7% và 10%. Trong đó, kiểu gien D1D2 chiếm ưu 

thế hơn so với hai kiểu gien còn lại với 56,7%. Tuy 

nhiên, ở giống lợn đối chứng (Yorkshire) chỉ xuất 

hiện hai kiểu gien D1D1 và D1D2 với kiểu gien 

D1D1 chiếm ưu thế với 63,3%, kiểu gien D1D2 chỉ 

chiếm 36,7%. Sự khác nhau ở tần số alen giữa hai 

giống lợn cũng được thể hiện rõ ràng ở hình trong 

đó ở nhóm lợn rừng lai alen D1 chiếm tỷ lệ cao hơn 

alen D2, tương tự như vậy trong nhóm lợn 

Yorkshire tần số của alen D1 là 0,82 trong khi alen 

D2 chỉ chiếm 0,18. Nghiên cứu đã tiến hành phân 

tích được đa hình gien GH ở lợn rừng lai và quần 

thể đối chứng là lợn Yorkshire khi sử dụng enzym 

DdeI cắt sản phẩm PCR của đoạn gien GH. 

3.3. Phân tích mối tương quan của đoạn gien 

GH đến khả năng sinh trưởng của lợn rừng lai 

 Để đánh giá mối tương quan của đoạn gien 

GH đến khả năng sinh trưởng của lợn rừng lai 

chúng tôi tiến hành theo dõi các chỉ tiêu liên quan 

đến sinh trưởng ở các cá thể lợn trong quần thể 

nghiên cứu. Sau khi thu thập các chỉ số về tăng 
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trưởng tích lũy và tăng trưởng tuyệt đối trong ba 

tháng của các cá thể được nghiên cứu, tiến hành xử 

lý số liệu và so sánh sự khác biệt giữa tăng khối 

lượng trung bình trong ba tháng của 30 cá thể lợn 

rừng lai được nghiên cứu khi mang các kiểu gien 

D1D1, D1D2 và D2D2 được trình bày tại bảng 1.  

Bảng 1. Tương quan của kiểu gien GH đến khả năng sinh trưởng của lợn 

Đối 

tượng 
N=30 

Kiểu 

gien 

Tăng khối 

lượng trung 

bình 

(gam/ngày) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Sai số 

chuẩn 

(SE) 

giá trị F Giá trị P 

Lợn 

rừng lai 

6 ♀, 4 ♂ D1D1 68,3 1,75 0,556     

9 ♀ 8 ♂ D1D2 74,61 4,47 1,08  11,1 0,000 

♂ 3 D2D2 68,3 1,66 0,96     

Từ kết quả thu được ta thấy rằng, giá trị P tính 

được đều nhỏ hơn 0,05. Như vậy sự khác nhau về 

tăng khối lượng giữa ba kiểu gien trên là có ý nghĩa 

về mặt thống kê. Do vậy, kiểu gien có mối liên kết 

với tính trạng tăng trọng của lợn. Trong 30 cá thể 

lợn rừng lai được nghiên cứu xuất hiện cả ba kiểu 

gien D1D1, D1D2 và D2D2, tuy nhiên các cá thể 

mang kiểu gien dị hợp tử D1D2 chiếm số lượng lớn 

nhất là 17 cá thể với 9 cá thể cái và 8 cá thể đực. 

Chúng cũng có tăng khối lượng trung bình cao hơn 

hai nhóm còn lại là 74,61 gam/ngày. Các cá thể 

mang kiểu gien đồng hợp tử là D1D1 và D2D2 

chiếm số lượng ít lần lượt là 10 cá thể mang kiểu 

gien D1D1 và 3 cá thể mang kiểu gien D2D2. Điều 

đặc biệt là hai kiểu gien đồng hợp tử có tăng khối 

lượng trung bình bằng nhau là 68,3 gam/ngày, có 

thể do số lượng mẫu ít nên sự sai khác giữa hai kiểu 

gien chưa rõ rệt.  

Như vậy ở các cá thể lợn rừng lai được nghiên 

cứu, những cá thể lợn mang kiểu gien D1D2 cho 

tăng khối lượng cao hơn những cá thể mang kiểu 

gien khác, từ đó cho phép chúng ta tiếp tục nghiên 

cứu sâu hơn về ảnh hưởng của kiểu gien D1D2 tới 

tới tốc độ tăng trọng của lợn rừng lai và sử dụng các 

kiểu gien này để chọn lọc các cá thể có khả năng 

tăng trọng cao hơn nhằm mang lại hiệu quả cao 

trong chăn nuôi lợn rừng lai thương phẩm. Việc xác 

định được các gien có ảnh hưởng tới khả năng sinh 

trưởng của lợn mang lại ý nghĩa lớn trong chọn 

giống vật nuôi, giúp các nhà chọn tạo giống thêm 

các căn cứ tin cậy và giảm thời gian chọn tạo để đưa 

ra những sản phẩm tốt nhất mang lại hiệu quả kinh 

tế cao cho ngành chăn nuôi. Nghiên cứu này đã 

phân tích được đa hình gien GH trên hai nhóm 

nghiên cứu là lợn rừng lai, một giống lợn lai mang 

đặc thù của chăn nuôi miền núi và giống lợn 

Yorksine, để từ đó bước đầu xác định được mối liên 

kết giữa đa hình kiểu gien GH với khả năng tăng 

trọng của lợn rừng lai. 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng enzym DdeI để phân tích đa hình đoạn 

gien GH của lợn rừng lai và nhóm đối chứng 

Yorkshire. Kết quả thu được sự khác biệt về kiểu 

gien của lợn rừng lai xuất hiện cả 3 kiểu gien D1D1, 

D1D2 và D2D2 còn lợn Yorkshire chỉ xuất hiện hai 

kiểu gien là D1D1 và D1D2. Tỉ lệ kiểu gien D1D1, 

D1D2, D2D2 ở lợn rừng lai và lợn Yorkshire lần lượt 

là 33,3%, 56,7%, 10% và 63,3%, 36,7%, 0%. 

Kết quả so sánh ANOVA cho thấy sự khác 

nhau có ý nghĩa thống kê giữa ba kiểu gien D1D1, 

D1D2 và D2D2 với tính trạng tăng khối lượng của 

lợn rừng lai. Lợn mang kiểu gien dị hợp tử D1D2 có 

khả năng sinh trưởng cao hơn so với lợn mang kiểu 

gien D1D1 và D2D2. 
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN GH GENE POLYMORPHISM AND 

GROWTH RATE OF THE HYBRID WILD PIGS 
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Summary 

 Growth hormone is one of the important factors related to the growth and development of animal cells.  

Polymorphism of growth hormone gene (GH) was shown in correlation with the concentration of 

growth hormone in pig serum and therefore affects growth rate, fat percentage, and stress tollerance of 

pigs. In this study, the PCR-RFLP technique were employed to analyse the polymorphism of GH gene in 

30 individuals of hybrid wild pigs in Thai Nguyen province. A group of 30 individuas of Yorkshire pigs is 

included as control. The 605 bp fragment of GH gene was amplified by PCR. The single nucleotide 

polymorphism of PCR products was analyzed by digesting with DdeI restriction enzyme. The 

percentages of D1D1, D1D2, D2D2 geneotypes of hybrid wild pigs were founded and Yorkshire pigs are 

33.3%, 56.7%, 10% and 63.3%, 36.7%, 0%, respectively. Combination of geneotypes and growth 

mesurements in both groups of studied pigs indicates that the heterozygous geneotype D1D2 correlated 

with higher growth rate while the homozygous geneotype D1D1 and D2D2 associated with lower 

growth rate. This study provides scientific data and applicable tools for pig breeding. 

Từ khóa: Growth hormone, GH gene, hybrid wild pigs, PCR-RFLP. 
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