


 
môc lôc 

� NguyÔn thÕ hïng, nguyÔn thÞ l©n, nguyÔn viÕt h−ng, lª 
sü lîi. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña mét sè lo¹i ph©n h÷u c¬ ®Õn sinh 
tr−ëng vµ n¨ng suÊt cña gièng dong riÒng DR3 t¹i Tr−êng §¹i häc 
N«ng l©m Th¸i Nguyªn 

 5 - 11 

� NguyÔn thÞ l©n, nguyÔn viÕt h−ng, lª sü lîi, nguyÔn thÕ 
hïng. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n N, P, K v« c¬ ®Õn 
n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña gièng dong riÒng DR3 t¹i Tr−êng §¹i 
häc N«ng l©m Th¸i Nguyªn

 12 - 19 

� TrÇn trung kiªn, lª thÞ kiÒu oanh, vò thanh nh·, kiÒu 
xu©n ®µm. ¶nh h−ëng cña ph©n viªn nÐn ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
vµ n¨ng suÊt cña gièng ng« lai LVN99 trªn ®Êt dèc vô hÌ thu 2014 vµ 
vô xu©n 2015 t¹i Yªn B¸i 

20 - 29 

� Hoµng kim diÖu, nguyÔn viÕt h−ng, th¸I thÞ ngäc tr©m, 
nguyÔn thÞ thu th¶o. Nghiªn cøu thêi vô trång hai gièng s¾n míi 
– KM414 vµ HL28 -2004 cho n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶  kinh tÕ cao t¹i
vïng trung du miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam

30 - 36 

� Phan thÞ v©n, bïi huy ph−¬ng. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn vµ t−¬ng quan gi÷a n¨ng suÊt víi c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña mét 
sè tæ hîp ng« lai míi t¹i Th¸i Nguyªn 

37 – 43 

� NguyÔn thÞ t×nh, bïi ®×nh l·m, nguyÔn v¨n b¶o, ph¹m thÞ 
thñy, ng« xu©n b×nh. Nghiªn cøu nh©n gièng Lan Th¹ch héc 
(Dendrobium nobile Lindt) trong èng nghiÖm tõ ph«i 

44 - 52 

� NguyÔn thÞ m·o, lª thÞ kiÒu oanh. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
liÒu l−îng ®¹m ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l−îng vµ s©u bÖnh h¹i trªn gièng 
cµ chua TN386 t¹i Th¸i Nguyªn 

 53 - 58 

� Vò thÞ ¸nh, lª sü lîi, nguyÔn thÞ l©n. Nghiªn cøu tuyÓn chän 
dßng cµ chua phï hîp víi ®iÒu kiÖn trång trong nhµ l−íi vô xu©n hÌ vµ 
hÌ thu t¹i Th¸i Nguyªn 

59 - 66 

�  Lª sü lîi, nguyÔn thÞ l©n. Nghiªn cøu kh¶o nghiÖm mét sè gièng 
d−a vµng trong ®iÒu kiÖn nhµ l−íi t¹i Th¸i Nguyªn 

67 - 74 

� Lª tiÕn hïng, bïi ®×nh l·m, ng« xu©n b×nh. Nghiªn cøu kh¶ 
n¨ng t¹o h¹t vµ t¹o ®a béi thÓ b»ng kü thuËt lai h÷u tÝnh ë mét sè 
dßng/gièng thuéc hä cam quýt 

75 - 81 

� NguyÔn thÕ huÊn, vò thÞ thanh thñy, vò thÞ nguyªn. 
Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc liªn quan ®Õn tû lÖ ra 
hoa vµ ®Ëu qu¶ cña gièng b−ëi §¹i Minh 

 82 - 88 

� NguyÔn thÞ thu hµ, vò thÞ thanh thñy, nguyÔn duy 
lam, ng« xu©n b×nh. KÕt qu¶ nghiªn cøu xö lý ®ét biÕn t¹o ®a 
béi thÕ trªn c©y mËn 

89 - 97 

� Ph¹m thÞ thñy, nguyÔn v¨n b×nh, d−¬ng m¹nh c−êng, 
nguyÔn thÞ t×nh, ma thÞ hoµn, lý thÞ liÔu, ng« xu©n 
b×nh. Nghiªn cøu kü thuËt t¸i sinh khoai tõ  Dioscorea esculenta 
(Lour.) Burkill) b»ng ph−¬ng ph¸p in vitro t¹i Tr−êng §¹i häc N«ng 
l©m Th¸i Nguyªn  

98 – 105 

� D−¬ng trung dòng, lª thÞ kiÒu oanh, trÇn ®×nh hµ. Nghiªn 
cøu tuyÓn chän c©y chÌ trung du bóp tÝm ®Çu dßng t¹i Th¸i Nguyªn 

106 -111 

� Bïi ®×nh l·m, léc tuÊn ho¹t, l· v¨n hiÒn, nguyÔn v¨n 
duy, ph¹m thÞ th¶o, lª mai nhÊt, ng« xu©n b×nh. Ph¸t hiÖn 
nhanh bÖnh greening trªn c©y cã mói ë mét sè tØnh miÒn B¾c ViÖt 
Nam 

112-121

� Tr−¬ng h÷u dòng, nguyÔn thÞ h»ng, nguyÔn duy hoan. §¸nh 
gi¸ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña 3 tæ hîp lîn ®ùc lai cuèi cïng gi÷a 3 gièng 
Duroc, Pietrain vµ Landrace 

122-128

�  TrÇn v¨n phïng, bïi thÞ th¬m, d−¬ng thÞ khuyªn. ¶nh 
h−ëng cña ®a h×nh gien prolactin vµ properdin ®Õn chØ tiªu sè lîn con 
®Î trªn løa cña lîn n¸i lai F1 ( §ùc rõng x n¸i ®Þa ph−¬ng P¸c NÆm)  

129-135

 �  Ma thÞ trang, nguyÔn thÞ quyªn, nguyÔn v¨n hiªn, 
d−¬ng v¨n c−êng. Kh¶o s¸t mèi liªn kÕt gi÷a ®a h×nh gien GH víi 
kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña lîn rõng lai 

136-140

�  Tõ QUANG HIÓN, TRÇN THÞ HOAN, Tõ QUANG TRUNG, §ç THÞ 
H¦¥NG. C¸ch thøc phèi hîp bét l¸ s¾n vµo khÈu phÇn cña gµ thÞt 
gièng L−¬ng Ph−îng 

141-145

�  NguyÔn duy hoan, tr−¬ng h÷u dòng. ¶nh h−ëng cña bæ sung 
dÇu võng ®Õn n¨ng suÊt sinh s¶n cña chim cót ®Î 

146-151

�  NguyÔn hïng nguyÖt. T¸c ®éng cña viÖc bæ sung chÕ phÈm 
Aminomix – Polyvit vµo thøc ¨n ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, sinh s¶n 
vµ phßng bÖnh ®−êng tiªu hãa cña chim cót 

152-158

� TrÇn v¨n th¨ng, nguyÔn v¨n h¶i, mai anh khoa, tr−¬ng 
h÷u dòng, nguyÔn v¨n ®¹t. ¶nh h−ëng cña tû lÖ tinh th« trong 
khÈu phÇn ®Õn kh¶ n¨ng thu nhËn vµ tiªu hãa thøc ¨n cña nghÐ giai 
®o¹n 6 -12 th¸ng tuæi 

159-167

T¹p chÝ 

NÔNG NGHI�P 
 & PHÁT TRIN NÔNG THÔN 

ISSN  1859 - 4581

N¨m thø m−êi l¨m

Chuyªn ®Ò 
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng N«ng 

nghiÖp, n«ng th«n trung du, 
miÒn nói phÝa b¾c   

th¸ng 11/2015 

Tæng biªn tËp 
Ts. Bïi huy hiÒn 
§T: 04.38345457

Phã tæng biªn tËp 
Ph¹m Hµ Th¸i 

§T: 04.37711070
Th.s d−¬ng thanh h¶i 

§T: 04.37716634

Toµ so¹n - TrÞ sù 
Sè 10 NguyÔn C«ng Hoan 

QuËn Ba §×nh - Hµ Néi 
§T: 04.37711072
Fax: 04.37711073

E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn
Website: ww.tapchikhoahocnongnghiep.vn

Bé phËn th−êng trùc 
135 Pasteur 

QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh 
§T/Fax: 08.38274089

GiÊy phÐp sè: 
400/GP - BVHTT 

Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cÊp ngµy 28 
th¸ng 12 n¨m 2000. 

C«ng ty cæ phÇn Khoa häc vµ 
c«ng nghÖ Hoµng Quèc ViÖt 

§Þa chØ: Sè 18 Hoµng Quèc ViÖt,
NghÜa §«, CÇu GiÊy, Hµ Néi



� NguyÔn thÞ kim lan, nguyÔn thÞ ng©n, nguyÔn v¨n quang, 
trÇn nhËt th¾ng, ph¹m diÖu thïy, ph¹m thÞ t©m. Thö 
nghiÖm Kit TUAF – ELISA vµ TUAF – CATT chÕ t¹o trong n−íc chÈn 
®o¸n bÖnh tiªn mao trïng cho gia sóc 

168-173

�  Lª minh, nguyÔn minh nh·. X¸c ®Þnh thµnh phÇn loµi s¸n l¸ d¹ cá 
vµ mét sè ®Æc ®iÓm dÞch tÔ bÖnh s¸n l¸ d¹ cá ë tr©u nu«i t¹i ba huyÖn 
cña tØnh Th¸i Nguyªn 

174-180

�  L£ MINH, NGUYÔN THÞ KIM LAN, vò HOµNG L¢N. x¸c ®Þnh c¸c 
loµi s¸n d©y ë chã nu«i t¹i ba huyÖn miÒn nói tØnh Qu¶ng Ninh 

181-186

�  NguyÔn minh c−êng, nguyÔn quang tÝnh, t« long thµnh. 
Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm dÞch tÔ héi chøng rèi lo¹n h« hÊp vµ sinh 
s¶n ë lîn t¹i tØnh Qu¶ng Ninh 

187-192

�   NguyÔn thÞ thu hiÒn, trÇn huª viªn, nguyÔn h÷u c−êng, 
phïng v¨n c¶nh. X¸c ®Þnh hµm l−îng c¸c kim lo¹i Fe, Zn, Cu, Se 
trong thÞt, trøng, x−¬ng vµ c¸c c¬ quan néi t¹ng gµ LV sinh s¶n khi sö 
dông chÕ phÈm phøc kim lo¹i 

193- 199

�  Lª v¨n phóc, nguyÔn thÞ thoa. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh vËt 
häc loµi ThiÕt sam gi¶ l¸ ng¾n ( Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & 
L.K Fu) t¹i tØnh Hµ Giang

200-204

� Lª sü hång, lª sü trung, l−¬ng thÞ anh. ¶nh h−ëng cña chÕ 
®é ¸nh s¸ng ®Õn sinh tr−ëng cña c©y Phay ( Duabanga grandisflora Roxb. 
ex DC)  trong giai ®o¹n v−ên −¬m 

205-211

� NguyÔn thanh tiÕn, lôc v¨n c−êng. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng 
hÊp thô CO2  cña c©y chÌ trong m« h×nh n«ng l©m kÕt hîp chÌ – 
rõng t¹i huyÖn Phó L−¬ng tØnh Th¸i Nguyªn 

212-218

�  Lª sü trung, lôc xu©n viÖt, lª anh tó. HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ 
tiÒm n¨ng tÝch lòy c¸c bon cña m« h×nh cµ phª – keo dËu t¹i huyÖn 
M−êng ¶ng, tØnh §iÖn Biªn 

219-226

� §ç hoµng chung, nguyÔn c«ng hoan. Nghiªn cøu cÊu tróc
sinh khèi vµ tr÷ l−îng c¸c bon rõng t¹i V−ên Quèc gia Ba BÓ 

227-232

�  Ph¹m b»ng ph−¬ng, l−u hång s¬n, nguyÔn thÞ t×nh, ph¹m 
thÞ thñy, nguyÔn h÷u thä, nguyÔn v¨n b¶o, trÇn trung 
kiªn, ng« xu©n b×nh. Nghiªn cøu nh©n gièng in vitro c©y X¹ ®en 
(Ehretia asperula Zoll. & Mor.)  

233-241

�  NguyÔn thÞ t×nh, ph¹m thÞ thñy, d−¬ng m¹nh c−êng, 
nguyÔn h÷u thä, nguyÔn v¨n b¶o, ng« xu©n b×nh. Nh©n 
gièng c©y B×nh v«i tÝm ( Stephania rotunda Lour) b»ng kü thuËt nu«i cÊy 
®o¹n th©n  

242 -248 

� Bïi ®×nh l·m, nguyÔn thÞ t×nh, nguyÔn v¨n duy, nguyÔn 
v¨n b¶o, l· v¨n hiÒn, ng« xu©n b×nh. Nghiªn cøu nh©n gièng 
c©y gi¶o cæ lam ( Gynostemma pentaphyllum Thunb) b»ng ph−¬ng 
ph¸p in vitro 

249 -256 

� §µM V¡N VINH, §ÆNG KIM TUYÕN, QU¸CH THÞ HOE. kÕt qu¶ thö
nghiÖm mét sè lo¹i thuèc hãa häc phßng trõ bÖnh th¸n th− l¸ Mì 
(Manglietia glauca) t¹i v−ên −¬m Tr−êng §¹i häc N«ng l©m Th¸i 
Nguyªn 

257 -263 

� L−¬ng thÞ thu h−êng, vò hoµi nam, d−¬ng v¨n c−êng. 
T¸ch dßng gien crtB tõ Pantoea ananatis vµ thiÕt kÕ vector biÓu hiÖn 
c¸c gien m· hãa c¸c enzym tæng hîp β - caroten 

264 -273 

� Ma thÞ trang, l−¬ng thÞ thu h−êng, lª thÞ quúnh hoa, 
d−¬ng v¨n c−êng. T¸ch dßng, gi¶i tr×nh tù vµ thiÕt kÕ vector biÓu 
hiÖn c¸c gien m· hãa c¸c enzym tæng hîp vanilin tõ axit ferulic 

274 -283 

� L−¬ng hïng tiÕn, lª trung hiÕu, bïi ®×nh l·m. øng dông 
kiÕn thøc b¶n ®Þa vÒ c©y nhuém mµu tÝm trong chiÕt chÊt mµu sö dông 
vµo nhuém mµu thùc phÈm 

284 -291 

� Ph¹m thÞ tuyÕt mai, trÇn v¨n chÝ, trÇn thÞ thu lan. Nghiªn 
cøu chÕ biÕn trµ tói läc rau sam tæng hîp 

292 -297 

� Lª minh ch©u, jean pascal berge. ¶nh h−ëng cña nång ®é 
muèi cao trong thñy ph©n c¸ Mßi ( Sardina pilchardus) b»ng enzym 
th−¬ng m¹i 

298 -303 

 � NguyÔn thÞ thu hoµn. §Æc ®iÓm xãi mßn cña ®Êt sau canh t¸c 
n−¬ng rÉy vïng l−u vùc s«ng CÇu tØnh B¾c K¹n 

304 -311 

� Hµ ®×nh nghiªm, d− ngäc thµnh, nguyÔn thanh h¶I, 
nguyÔn thÞ huÖ. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t 
b»ng bÓ läc sinh häc t¹i Th¸i Nguyªn 

312 -317 

� Lu©n thÞ ®Ñp, hµ thÞ thanh h−¬ng, l−u thÞ xuyÕn, nguyÔn 
viÕt h−ng, tr−¬ng thÞ ¸nh tuyÕt, hµ huy hoµng, hoµng 
thÞ bÝch th¶o. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn sinh 
tr−ëng vµ n¨ng suÊt cña c©y CÈm nhuém mµu thùc phÈm 

318 -323 

� Phan thÞ hång phóc, nguyÔn thÞ ng©n, nguyÔn v¨n lÞch. 
T×nh h×nh nhiÔm bÖnh ngoµi da do ghÎ, mß bao l«ng, nÊm da trªn chã 
nu«i t¹i thµnh phè Th¸i Nguyªn vµ dïng thuèc ®iÒu trÞ 

324 -330 

T¹p chÝ 

NÔNG NGHI�P 
& PHÁT TRIN NÔNG THÔN 

ISSN  1859 - 4581

N¨m thø m−êi l¨m

Chuyªn ®Ò 
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng N«ng 

nghiÖp, n«ng th«n trung du, 
miÒn nói phÝa b¾c   

th¸ng 11/2015 

Tæng biªn tËp 
Ts. Bïi huy hiÒn 
§T: 04.38345457

Phã tæng biªn tËp 
Ph¹m Hµ Th¸i 

§T: 04.37711070
Th.s d−¬ng thanh h¶i 

§T: 04.37716634

Toµ so¹n - TrÞ sù 
Sè 10 NguyÔn C«ng Hoan 

QuËn Ba §×nh - Hµ Néi 
§T: 04.37711072
Fax: 04.37711073

E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn
Website: ww.tapchikhoahocnongnghiep.vn

Bé phËn th−êng trùc 
135 Pasteur 

QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh 
§T/Fax: 08.38274089

GiÊy phÐp sè: 
400/GP - BVHTT 

Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cÊp ngµy 28 
th¸ng 12 n¨m 2000. 

C«ng ty cæ phÇn Khoa häc vµ 
c«ng nghÖ Hoµng Quèc ViÖt 

§Þa chØ: Sè 18 Hoµng Quèc ViÖt,
NghÜa §«, CÇu GiÊy, Hµ Néi



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

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

TÁCH DÒNG GIEN crtB TỪ Pantoea ananatis VÀ 

THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN CÁC GIEN MÃ HOÁ CÁC 

ENZYM TỔNG HỢP β- caroten 

Lương Thị Thu Hường1, Vũ Hoài Nam2, Dương Văn Cường1,2 

TÓM TẮT 

β-carotenhay còn gọi là provitamin A là một sắc tố có màu da cam hoặc vàng, được tìm thấy ở một số 

loài thực vật. Sắc tố này có tính chất chống oxy hoá và đã được chứng minh là có nhiều tác dụng đối 

với sức khoẻ con người như ngăn ngừa ung thư, tăng cường thị giác, giảm nguy cơ mù loà và các bệnh 

về tim mạch. Do vậy, nhu cầu sử dụng β-caroten là rất lớn và việc sản xuất chất này trong E. coli tái tổ 

hợp là hướng nghiên cứu đang được quan tâm. Sinh tổng hợp β-caroten từ tiền chất isopenten 

diphotphat (IPP) được xúc tác bởi 5 enzym: isopentendiphotphatisomeraza, geranyl 

pyrophotphatsynthetaza, phytogene synthaza, phytogene dehydrogenaza và lycopenbeta-cyclaza, lần 

lượt được mã hoá bởi 5 gien idi, crtE, crtI, crtB và crtY. Trong nghiên cứu này, gien crtB được tách 

dòng và xác định trình tự, sau đó đưa vào vector biểu hiện pRSET-iEI cùng với gien crtY. Vector 

pRSET-iEI đã được tạo ra trước đó bằng cách đưa 3 gienidi, crtE, crtI vào vector pRSET-A. Kết quả đã 

tách dòng thành công gien crtB có kích thước 930bp từ vi khuẩn Pantoea ananatis chủng LMG 20103 

và thiết kế thành công vector pRSET-iEIBY mang polixistronic operon gồm 05 gien idi, crtE, crtI, crtB 

và crtY. Cảm ứng biểu hiện tổ hợp gien trong E. coli BL21(DE3) với IPTG thu được cặn khuẩn có màu 

da cam đặc trưng của β-caroten. 

Từ khóa:β-caroten, idi, crtE, crtI, crtB, crtY. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ36

β-carotenthuộc nhóm carotenoit, có sắc tố vàng 

hoặc da cam, được tổng hợp tự nhiên trong một số 

loài thực vật như cà rốt, khoai lang, đậu Hà Lan 

(Desobry et al., 1998). β-caroten còn được gọi là 

provitamin A, là tiền chất để tổng hợp vitamin A – 

một loại vitamin rất cần thiết cho mắt (Lampert et 

al., 2003; Stutz et al., 2015). Vai trò của sắc tố β-

caroten đối với sức khoẻ con người đã được chứng 

minh bởi nhiều nhóm nhà khoa học. Cũng giống 

như các carotenoit khác, β-caroten là chất chống 

oxy hoá sinh học, bảo vệ tế bào và mô khỏi tác hại 

của gốc tự do, vì vậy có tác dụng ngăn ngừa bệnh 

ung thư (Britton, 1995). Thêm vào đó, một số 

nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, β-caroten có khả 

năng tăng cường thị giác như giúp tạo thành 

rhodopsin – sắc tố nhạy cảm với ánh sáng ở võng 

mạc mắt, giúp võng mạc nhận được các hình ảnh 

trong điều kiện thiếu sáng (Wolf, 2001) và có khả 

năng làm chậm sự tiến triển của bệnh thoái hoá 

1
Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 
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điểm vàng, qua đó giảm nguy cơ mù loà 

(Snodderly, 1995; Gordon và Schooff, 2002). Một 

tác dụng khác của β-carotenlà giảm thiểu các bệnh 

về tim mạch – một nguyên nhân gây tử vong hàng 

đầu ở người. Bệnh tim mạch được hình thành do 

sự tích lũy quá nhiều sản phẩm oxy hóa (Singh et 

al., 1995), đặc biệt là quá trình oxy hóa lipoprotein 

tỷ trọng thấp (LDL) do ROS, dẫn đến hình thành 

các mảng bám trên thành mạch gây sơ vữa thành 

mạch (Dhalla et al., 2000). Khi ấy, β-caroten được 

vận chuyển trong các lipoprotein tỷ trọng thấp 

thông qua đó có thể trực tiếp ức chế quá trình oxy 

hóa của LDL (Reaven et al., 1994). 

Mặc dù có vai trò quan trọng trong bảo vệ sức 

khoẻ, song bản thân cơ thể con người lại không tự 

tổng hợp được β-caroten mà phải đưa vào nhờ thực 

phẩm. Và cũng nhờ những tác dụng hữu ích của β-

carotennên nhu cầu sử dụng chất này trong các 

lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm ngày 

càng cao (Mata-Gómez et al., 2014). Thị trường 

của β-caroten trong năm 2010 là 261 triệu USD và 

dự tính đến 2018 sẽ đạt 334 triệu USD (BCC, 

2011). 
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Tổng hợp β-caroten thường theo hai phương 

pháp chính là tách chiết từ các nguồn tự nhiên 

hoặc tổng hợp hoá học (Ribeiro et al., 2011; 

Vachali et al., 2012). Những phương pháp này đều 

có những nhược điểm nhất định. Tổng hợp hoá 

học tạo ra chất thải ô nhiễm, sản phẩm có hoạt 

tính sinh học thấp hơn β-caroten tự nhiên do 

không có các đồng phân α-carotene và γ-carotene 

(Voutilainenet al., 2006; Baky và El-Baroty, 2013). 

Trong khi đó β-carotentách chiết từ các nguồn tự 

nhiên sẽ cho hàm lượng không nhiều và phụ thuộc 

vào nguồn cung vật liệu có chứa β-caroten.  

Nhằm góp phần khắc phục những yếu điểm 

của các phương pháp nói trên, hướng nghiên cứu 

sử dụng kỹ thuật di truyền tạo ra các chủng E. coli 

tái tổ hợp có khả năng sản xuất β-carotenđang là 

một hướng đi được quan tâm. Con đường sinh 

tổng hợp β-carotentừ IPP được minh họa trên hình 

1. E. coli tự nhiên không tổng hợp được provitamin 

β-caroten vì không có các enzym chuyển hóa từ 

DMAPP đến chất này.Gien idi mặc dù có trong hệ 

gien của E. coli nhưng cũng cần được đưa vào 

vector biểu hiện để tăng cường mức độ biểu hiện, 

từ đó giúp cân bằng nguồn cơ chất IPP và DMAPP. 

Đã có một số nghiên cứu sinh tổng hợp carotenoit 

nói chung và β-caroten nói riêng sử dụng E. coli 

làm vật chủ cho thấy tiềm năng phát triển ở quy 

mô công nghiệp, tuy nhiên để đưa vào thực tiễn 

sản xuất vẫn cần được tối ưu hơn nữa (Kirby và 

Keasling 2009). 

 

Hình 1: Sơ đồ minh họa con đường sinh tổng hợp β-caroten từ DMAPP. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là thiết kế vector 

biểu hiện pRSET-iEIBY mang các gien idi, crtI, 

crtB, crtE, và crtY mã hoá cho các enzym xúc tác 

quá trình tổng hợp β-carotentrong vi khuẩn E. 

coli.Vector pRSET-iEI đã được tạo ra trước đó 

bằng việc gắn 3 gien idi, crtI và crtE vào vector 

biểu hiện pRSET-A. Gien crtB được tách dòng và 

xác định trình tự trước khi gắn vào vector pRSET-

iEI để tạo thành pRSET-iEIB. Gien crtY được cắt 

ra từ vector pLUG-Y và gắn vào pRSET-iEIB để tạo 

vector biểu hiện pRSET-iEIBY.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vi khuẩn Pantoea ananatis (P. ananatis) chủng được 

cung cấp bởi Ngân hàng DSMZ (Deutsche Sammlung 

von Microorganismen Zellkulturen GmbH) sử dụng để 

tách chiết ADN khuôn, khuếch đại gien crtB mã hoá 

cho enzym phytoen desaturaza, xúc tác cho phản ứng 

chuyển hóa phytoen thành lycopen. 

Cặp mồi khuyếch đại gien crtB 

(LifeTechnology): Thiết kế trình tự mồi dựa trên 

trình tự gien crtB của P.ananatis LMG 20103 đã 

công bố trên ngân hàng gien NCBI mã số 

CP001875.2. Trình tự cặp mồi được thể hiện trong 

bảng 1. 

Tên 

mồi Trình tự mồi 

crtB-F 5’AGGTACCAGGAGGGATCTGATATGAATAATCCGTCGTTA3’ 

crtB-R 3’TGAATTCCTAGAGCGGGCGCTGCCA5’ 

Bảng 1. Trình tự cặp mồi crtB. 

Vector tách dòng pLUG® TA-cloning (INtRON 

Biotechnology).Vector pLUG-Y là vector tách dòng pLUG  

chứa gien crtY (1161 bp) mã hóa cho enzym lycopen 

cyclaza, xúc tác cho quá trình chuyển hóa lycopen thành 

β-caroten. Vector pR-iEI là vector biểu hiện pRSET-A 

(LifeTechnology) đã được gắn thành công 3 gien idi, 

crtI, crtE  trước đó. 
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Vi khuẩn E. coli DH5α và E. coli BL21(DE3) 

được cung cấp bởi Hãng LifeTechnology. Enzym 

giới hạn (các enzymEcoRI, KpnI, HindIII, SacI, SalI, 

NcoI, NotI và cácenzym tương ứng) và enzym gắn T4 

ADN ligaza cùng với 10X T4 ADN ligaza của Hãng 

Thermo Scientific.β-caroten (Catalog No. C4582) 

được cung cấp bởi Sigma dùng làm chất chuẩn 

trong thí nghiệm sắc kí lỏng hiệu năng cao 

(HPLC). Các hoá chất phục vụ cho việc tách dòng 

gien crtB và gắn nối các gien vào vector. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tách dòng và xác định trình tự gien crtB 

Gien crtB được khuếch đại từ bộ gien vi khuẩn 

P.ananatis nhờ cặp mồi đặc hiệu (Bảng 1) với 

thành phần phản ứng như sau: 14,2μl nước cất khử 

ion, 2μl ADN, 6μl chất đệm 5X, 3μl MgCl2, 0,3μl 

enzym Taq ADN polymeraza, 1,5μl dNTP 10mM, 

1,5μl primer (chỉ thị)crtB-F (10pm/l), 1,5μl primer 

crtB-R (10pm/μl). Phản ứng PCR của hỗn hợp trên 

được thực hiện với chu trình nhiệt là 950C: 5 phút, 

30 chu kỳ của (950C: 45 giây; 550C: 45 giây; 720C: 1 

phút 30 giây), 720C: 8 phút, bảo quản ở 40C. Sau đó 

điện di sản phẩm PCR trên gel agaroza 1% và tinh 

sạch theo Kit MEGA- sinpTM Agaroza Gel 

Extraction Kit của Hãng  INtRON Biotechnology. 

Sau khi tinh sạch, gien crtB được gắn vào vector 

tách dòng pLUG® TA-cloning. Thành phần của phản 

ứng gắn nối gien crtB  vào vector pLUG như sau: 2μl 

5x buffer, 1μl TA-cloning vector, 6μl sản phẩm 

PCR, 1μl T4 ADN ligaza. Ủ hỗn hợp phản ứng 

trong bể ổn nhiệt ở 160C trong 5 giờ. Sau đó sản 

phẩm phản ứng gắn nối được biến nạp vào tế bào 

khả biến E. coli DH5α bằng phương pháp sốc 

nhiệt 420C trong 30 giây. Sản phẩm biến nạp được 

cấy trải trên môi trường LB đặc có bổ sung 

ampixilin (0,5μg/ml). Các dòng khuẩn lạc trắng  

được nhặt nuôi tăng sinh riêng rẽ trong 7ml LB 

lỏng có bổ sung ampixilin ở điều kiện lắc 370C qua 

đêm. Tách plasmit các dòng khuẩn lạc thu được, 

chọn lọc khuẩn lạc, kiểm tra sự có mặt của 

giencrtB trong vector tách dòng với các phản ứng 

cắt bằng enzym giới hạn HindIII, KpnI và EcoRI. 

Trình tự gien crtB được xác định bằng phương 

pháp xác định trình tự tự động sau đó so sánh với 

trình tự giencrtB của vi khuẩn P.ananatis chủng 

LMG 20103 đã dùng để thiết kế mồi với mã số 

CP00875.2 thông qua chương trình BLAST. 

2.2.2. Thiết kế vector pRSET-iEIBY 

Quá trình gắn nối gien crtY vào vector pRSET-

iEI được thực hiện như sau: Sử dụng hai enzym 

giới hạn EcoRI và HindIII để cắt văng gien crtY từ 

vector pLUG-Y và mở vòng vector pRSET-iEI, thành 

phần phản ứng cắt: 6μl dung dịch đệm, 6μl ADN 

plasmit, 2 μl enzym mỗi loại và 14μl nước cất. Hỗn 

hợp phản ứng được ủ ở 370C, trong 2 giờ. Sau đó 

điện di sản phẩm phản ứng cắt trên gel agaroza 1%, 

cắt lấy băng ADN cần thiết và chiết rút lại gien 

crtY và vector pRSET-iEI bằng bộ KIT “GeneJET 

Gel Extraction Kit” của Hãng Thermo Scientific. 

Gien crtY được ghép nối vào cấu trúc pRSET-

iEI (mở vòng) nhờ enzym T4 ligase, thành phần 

phản ứng gắn nối như sau: 2μl đệm 5X, 5μl vector, 

5μl đoạn xen và 1μl enzym nối T4 ligase, 14μl 

nước. Ủ phản ứng ở 220C trong 1 giờ. Sản phẩm 

phản ứng gắn nối được biến nạp vào tế bào khả 

biến E. coli DH5α bằng phương pháp sốc nhiệt 

420C trong 90 giây. Sản phẩm biến nạp được cấy 

trải trên môi trường LB đặc có bổ sung ampixilin 

(0,5μg/ml). Các dòng khuẩn lạc trắng được nhặt 

nuôi tăng sinh riêng rẽ trong 7ml LB lỏng có bổ 

sung ampixilin ở điều kiện lắc 370C qua đêm. Tách 

chiết ADN plasmit các dòng khuẩn lạc thu được 

bằng phương pháp sử dụng SDS-kiềm (theo quy 

trình của Sambrook và cộng sự, 1989 có sửa đổi). 

Thực hiện phản ứng cắt bằng enzym EcoRI và 

HindIII để kiểm tra sự có mặt của gien crtY trong 

vector và bằng enzym EcoRI và KpnI để kiểm tra chiều 

gắn của gien crtY trong vector biểu hiện. 

Sau khi gắn gien crtY vào vector pRSET-iEI sẽ tạo 

ra vector pRSET-iEIY. Việc gắn gien crtB vào vector 

pRSET-iEIY được thực hiện tương tự như trên để tạo ra 

vector biểu hiện pRSET-iEIBY có mang đầy đủ 5 gien 

tổng hợp β-caroten, chỉ khác là sử dụng enzym giới hạn 

EcoRI và KpnI để cắt thu đoạn gien và cắt mở vòng 

vector, bên cạnh đó việc kiểm tra sự có mặt của gien 

crtB được thực hiện bằng enzyme EcoRI và NcoI. 

2.2.3. Biểu hiện pRSET-iEIBY trong E. coli 

BL21(DE3)  

Biến nạp vector pRSET-iEIBY vào tế bào khả 

biến E. coli BL21(DE3) bằng phương pháp sốc 
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nhiệt, sau đó cấy trải trên môi trường LB đặc có bổ 

sung ampixilin (0,5µg/ml) và IPTG. Khuẩn lạc mọc 

trên đĩa thạch được nhặt nuôi riêng rẽ trong 5 ml LB 

lỏng có bổ sung ampixilin. Lấy 10μl mỗi dòng khuẩn 

nuôi trong 5ml LB lỏng có bổ sungampixilin, nuôi lắc 

370C sau 2 giờ rồi đo OD600 nm. Đến khi OD đạt 0,3 

đến 0,5 bổ sung IPTG đến nồng độ cuối là 0,5mM, 

nuôi lắc ở 370C trong 6 giờ.  

2.2.4. Phân tích β-caroten bằng HPLC 

β-caroten tạo thành trong dịch nuôi được phân 

tích bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 

(HPLC) (Yoon et al., 2007). Mẫu dịch nuôi cảm 

ứng được ly tâm thu cặn tế bào ở 14.000 vòng/phút 

trong 40 giây, rửa cặn với nước một lần. Bổ sung 

1ml axeton vào ống cặn tế bào và ủ ở 55oC, 15 phút 

ở trong tối. Sau đó ly tâm ở 14.000vòng/phút trong 

10 phút và thu dịch nổi chứa β-caroten sang một 

ống mới. β-caroten chiết xuất từ tế bào được định 

tính, định lượng trên máy HPLC (LC – 20A, 

Shimadzu, Japan) với điều kiện sắc ký là: Detector 

UV-VIS là 454 nm, cột Symmetry C18 (250×4mm; 

5 µm); pha động metanol: axetonitrin (70:30), tốc 

độ dòng 1,5ml/phút. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả tách dòng và xác định trình tự gien 

crtB 

Đoạn gien crtB được khuếch đại từ vi khuẩn 

P.ananatis nhờ cặp mồi đặc hiệu crtB-F và crtB-R, 

sản phẩm PCR được điện di kiểm tra và tinh sạch, 

kết quả ở hình 2A. Gien crtB sau đó được gắn vào 

vector tách dòng pLUG, biến nạp vào tế bào khả 

biến E. coli DH5α, sau đó cấy trải trên môi trường 

LB đặc có bổ sung ampixilin. Lựa chọn các dòng 

khuẩn lạc, nuôi tăng sinh trên môi trường LB lỏng 

để tách chiết ADN plasmit, kết quả thể hiện trên 

hình 2B. Sự có mặt của gien crtB trong vector tách 

dòng được xác định bằng cách cắt với enzym giới 

hạn HindIII (hình 2C); KpnI và EcoRI (hình 2D). 

Theo lý thuyết, do trong thiết kế vector pLUG có 

hai vị trí cắt của enzym Hind III nằm sát hai đầu 

treo T, khi cắt bằng enzym Hind III thì plasmit tái 

tổ hợp sẽ cho 2 băng, một băng gần 3000bp tương 

ứng với kích thước của pLUG, một băng có kích 

thước gần 1kb tương ứng với kích thước lý thuyết 

gien crtB là 930 bp. Sử dụng lần lượt enzym KpnI 

và EcoRI để cắt kiểm tra tính nguyên vẹn của 2 vị 

trí này nhằm đảm bảo cho việc đưa vào vector biểu 

hiện thành công. Theo lý thuyết sản phẩm cắt sẽ là 

1 băng có kích thước xấp xỉ 4 kb tương đương với 

kích thước 3 kb của pLUG cộng với 930bp của gien 

crtB.  

 

A     B              C         D 

Hình 2: Kết quả tinh sạch sản phẩm PCR (A), plasmid các dòng nghi ngờ mang gene crtB (B), cắt 

plasmid tái tổ hợp bằng HindIII (C), cắt lần lượt bằng EcoRI và KpnI (D). 

(A): L: Thang ADN chuẩn 1 kb, đường chạy 1:  Sản phẩm tinh sạch gien crtB; đường chạy 2: Đối 

chứng là sản phẩm PCR chưa qua tinh sạch. 

(B):Đường chạy X: AND plasmit tách từ khuẩn lạc màu xanh;đường chạy 1-14: AND plasmit tái tổ hợp 

tách từ các dòng khuẩn lạc trắng. 

(C): L: Thang chuẩn ADN 1kb; đường chạy 1, 2, 3, 4: Các dòng plasmit tái tổ hợp tương ứng với dòng 

B3, B4, B8, B11 cắt bằng HindIII. 

(D): L : Thang chuẩn ADN 1 kb; đường chạy 1, 2: plasmit tái tổ hợp dòng B4 lần lượt cắt bằng EcoRI 

và KpnI 
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Đường chạy 1 ở hình 2A là một băng sáng, rõ có 

kích thước gần 1kb, vậy gien crtB (930bp) đã được 

khuếch đại đặc hiệu và tinh sạch thành công. Ở hình 

2B, plasmit ở đường chạy 3, 4, 8, và 11 có kích thước 

cao hơn đường chạy X (plasmit của khuẩn lạc xanh) 

nên chúng là những vector tái tổ hợp có đoạn xen, được 

lựa chọn để kiểm tra có chèn gien crtB hay không 

bằng cách cắt enzym hạn chế HindIII (hình 2C). Chỉ có 

sản phẩm cắt ở đường chạy 2 (tương ứng với plasmit số 

4) là có 2 băng với kích thước mong đợi, một băng 

khoảng 3kb là kích thước của pLUG và một băng gần 

1kb là kích thước của gien crtB. Vậy chỉ có plasmit 

dòng 4 được chọn để kiểm tra tính nguyên vẹn vị trí cắt 

của enzym hạn chế KpnI và EcoRI. Đường chạy 1 

và 2 ở hình 2D cho thấy đều thu được một băng 

duy nhất có kích thước xấp xỉ 4kb, tương đương 

với kích thước của vector pLUG cộng với gien 

crtB. Vector đã được cắt mở vòng chứng tỏ vị trí 

cắt của 2 enzym KpnI và EcoRI vẫn còn nguyên 

vẹn và đã được gắn xuôi chiều vì nếu vector mang 

crtB gắn ngược chiều thì khi cắt lần lượt bằng 

KpnI và EcoRI sẽ cho hai băng, một băng vector và 

một băng là gien crtB. 

Dòng 4 được lựa chọn để xác định trình tự 

nucleotit. Kết quả xác định trình tự gien crtB được 

thể hiện qua hình 3.  

ATGAATAATCCGTCGTTACTCAATCATGCGGTCGAAACGATGGCAGTTGGCTCGAAAAGTTTTGCG

ACAGCCTCAAAGTTATTTGATGCAAAAACCCGGCGCAGCGTACTGATGCTCTACGCCTGGTGCCGC

CATTGTGACGATGTTATTGACGACCAGACGCTGGGCTTCCAGGCCCGGCAGCCTGCCTTACAAACG

CCCGAACAACGTCTGATGCAACTTGAGATGAAAACGCGCCAGGCCTATGCAGGATCGCAGATGCAC

GAACCGGCGTTTGCGGCTTTTCAGGAAGTGGCTATGGCTCATGATATCGCCCCGGCTTACGCGTTT

GATCATCTGGAAGGCTTCGCCATGGATGTACGCGAAGCGCAATACAGCCAACTGGACGATACGCTG

CGCTATTGCTATCACGTTGCAGGCGTTGTCGGCTTGATGATGGCGCAAATCATGGGCGTACGGGAT

AACGCCACGCTGGACCGCGCCTGTGACCTTGGGCTGGCATTTCAGTTGACCAATATTGCTCGCGAT

ATTGTGGACGATGCGCATGCGGGCCGCTGTTATCTGCCGGCAAGCTGGCTGGAGCATGAAGGTCT

GAACAAAGAGAATTATGCGGCACCTGAAAACCGTCAGGCGCTGAGCCGTATCGCCCGTCGTTTGGT

GCAGGAAGCAGAACCTTACTATTTGTCTGCCACAGCGGGCCTGGCTGGGTTGCCCCTGCGTTCGG

CCTGGGCAATCGCTACGGCGAAGCAGGTTTACCGGAAAATAGGTGTCAAAGTTGAACAGGCCGGT

CAGCAAGCCTGGGATCAGCGGCAGTCAACGACCACGCCCGAAAAATTAACGCTGCTGCTGGCCGC

CTCTGGTCAGGCCCTTACTTCCCGGATGCGGGCTCATCCTCCCCGCCCTGCGCATCTCTGGCAGC

GCCCGCTCTAG    (A) 

MNNPSLLNHAVETMAVGSKSFATASKLFDKTRRSVLMLYAWCRHCDDVIDDQTLGFQARQPALQTP

EQRLMQLEMKTRQAYAGSQMHEPAFAAFQEVAMAHDIAPAYAFDHLEGFAMDVREAQYSQLDDTL

RYCYHVAGVVGLMMAQIMGVRDNATLDRACDLGLAFQLTNIARDIVDDAHAGRCYLPASWLEHEGL

NKENYAAPENRQALSRIARRLVQEAEPYYLSATAGLAGLPLRSAWAIATAKQVYRKIGVKVEQAGQQA

WDQRQSTTTPEKLTLLLAASGQALTSRMRAHPPRPAHLWQRPL* 

(B) 

Hình 3: Kết quả xác định trình tự gene crtB (A) và dịch mã in silico (B) 

Gien crtB đã tách dòng từ vi khuẩn P.ananatis LMG 

20103 có kích thước 930 nucleotit, ở đầu 5’ có bộ ba mã 

mở đầu ATG và trình tự mồi crtB-F (in đậm), ở đầu 3’ 

có bộ ba mă kết thúc TAG và trình tự mồi crtB-R (in 

đậm).Bằng công cụ NCBI BLAST, trình tự giencrtB 

được tách dòng trong nghiên cứu này có độ tương 

đồng 100% so với trình tự gien crtB của vi khuẩn 

P.ananatis LMG 20103 (mã số CP001875.2) đã được 

dùng để thiết kế mồi cho phản ứng PCR. Các vị trí 

KpnI và EcoRI trong thiết kế ban đầu cho mục 

đích gắn gien sau khi tách dòng vào vector biểu 

hiện pR-iEIY được bảo toàn. Trình tự crtB được 

dịch mã in silico bằng công cụ trực tuyến 

EMBOSS Transeq cho thấy gien được dịch mã 

thành công, có thể sử dụng để biểu hiện ra 

enzymphytoen desaturaza. 

Trong nghiên cứu này, gien crtB của P. 

ananatis được sử dụng khuôn cho PCR có trình tự 

mã mở đầu TTG. Bộ ba mở đầu này đã được thay 

đổi thành ATG để làm tăng mức độ biểu hiện của 

gien này trong E.coli vì vi khuẩn này ưu tiên sử 

dụng ATG làm mã mở đầu với tần số 90% lớn hơn 

rất nhiều so với GTG (8%) và TTG (1%) (O'Donnell 

và Janssen, 2001; Schneider et al., 1986).  
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3.2. Kết quả thiết kế vector pRSET-iEIBY 

3.2.1. Gắn giencrtY vào vector biểu hiện pRSET-

iEI tạo vector tái tổ hợp pRSET-iEIY 

Gien crtY sau khi cắt từ vector tách dòng 

pLUG-Y, được gắn vào vector pRSET-iEI và biến 

nạp vào chủng vi khuẩn E. coli DH5α, nhặt ngẫu 

nhiên 10 dòng khuẩn lạc nuôi tăng sinh để tách chiết 

ADN plasmit, kết quả thể hiện trên hình 4A. Chọn lọc 

các dòng khuẩn lạc nghi ngờ mang đoạn xen để kiểm 

tra gien được gắn vào có phải là crtY hay không bằng 

cách cắt enzym giới hạn EcoRI và HindIII. Theo lý 

thuyết, khi cắt vector pRSET-iEIY đồng thời với 2 

enzym này sẽ tạo 2 băng: Một băng có kích thước 

1161 bp của gien crtY và một băng 5772 bp của 

vector pR-iEI. Kết quả được thể hiện ở hình 4B. 

 

    A                    B 

Hình 4. Plasmit của các dòng nghi nghờ mang gene crtY (A);sản phẩm cắt vecrtor pR-iEIY với EcoRI 

và HindIII 

(A): Đường chạy ĐC: Đối chứng vector pRSET-iEI; đường chạy 1 đến 10: Các dòng plasmit nghi ngờ 

là pRSET-iEIY 

(B) : Đường chạy ĐC: Đối chứng vector pR-iEIY; đường chạy 1 đến 6: Sản phẩm cắt các dòng nghi 

ngờ. 

Kết quả tách chiết AND plasmit ở hình 4A cho thấy 

10 dòng khuẩn lạc đều có 2 băng sáng với cấu hình 

siêu xoắn (dưới), dạng vòng (trên), và cao hơn đối 

chứng là plasmit pRSET-iEI, chứng tỏ khả năng đã gắn 

được đoạn gien crtY.  Khi cắt kiểm tra 6 dòng được lựa 

chọn ngẫu nhiên là dòng số 1, 2, 3, 4, 8 và 9 bằng 

enzyme EcoRI và HindIII ở hình 4B, tất cả 6 dòng đều 

cho 2 băng sáng tương ứng với kích thước của gien 

crtY và vector pRSET-iEI. 

Đoạn gien crtY khi gắn vào vector pRSET-iEI cần 

phải được gắn xuôi chiều (5’->3’) theo chiều hoạt 

động của promoter T7 thì mới biểu hiện được 

đúng protein mong muốn. Vì nếu gien gắn ngược 

chiều, mặc dù quá trình phiên mã vẫn diễn ra bình 

thường song vị trí nhận biết bộ ba mã mở đầu đã bị 

thay đổi dẫn đến ribosom sẽ dịch mã tạo thành 

một protein không mong muốn. Điều này được 

kiểm tra bằng cắt 2 enzym giới hạn EcoRI và KpnI 

vì trên vector pRSET-A có vị trí nhận biết của KpnI 

ngay liền trước vị trí nhận biết của EcoRI.Theo lý 

thuyết, khi cắt đồng thời bằng 2 enzym này sẽ có 2 

trường hợp xảy ra: (1) giencrtY gắn ngược chiều: 

trong trường hợp này vị trí của enzymEcoRI và 

KpnI cách nhau 1 khoảng bằng tổng chiều dài của 

đoạn gien crtY cộng thêm 5 nucleotiza. Tức là sản 

phẩm cắt sẽ tạo ra 2 đoạn gien: 1 đoạn kích thước 

khoảng 1166 bp và 1 đoạn kích thước khoảng 5,7 

kb (hình 5A). (2) gien crtY gắn xuôi chiều: Khi 

đó, vị trí của EcoRI nằm gần với vị trí KpnI (cách 

nhau 5 bp) nên khi cắt đồng thời với 2 enzym 

này sẽ tạo ra hai đoạn: 1 đoạn có kích thước 5 

bp, đoạn này có kích thước quá nhỏ nên sẽ bị 

chạy ra khỏi bản gel trong quá trình điện di; 1 

đoạn kích thước khoảng 6,9 kb (kích thước của 

vector pRSET-iEI cộng kích thước đoạn gien 

crtY.) (hình 5B). Kết quả cắt được thể hiện ở 

hình 5C. 
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  A                                   B 

Hình 5.  Trường hợp gien crtY được gắn ngược chiều (A), gắn xuôi chiều (B) theo lý thuyết và kết quả điện di 

sản phẩm cắt kiểm tra chiều gắn gien crtY trên pRSET-iEIY 

  (C)   Đường chạy ĐC: Đối chứng vector pR-iEYI không cắt; đường chạy 1 đến 6: sản phẩm cắt tương 

ứng với các dòng 1, 2, 3, 4, 8, 9; đường chạy L: Thang chuẩn ADNGeneRulerTM 1 kb của Thermo 

Sientific. 

Kết quả cắt kiểm tra chiều gắn của gien crtY vào 

vector pRSET-iEI ở hình 5C cho thấy cả 6 dòng khuẩn 

lạc đều cho 1 băng sáng duy nhất, có kích thước xấp xỉ 

6,9bp, tương ứng với trường hợp gien crtY được gắn 

xuôi chiều mô tả ở hình 5C. Vậy đã gắn thành công 

giencrtY vào vector pRSET-iEI để tạo vector pRSET-

iEIY. 

3.2.2. Gắn giencrtB vào vector biểu hiện 

pRSET-iEIY tạo vector tái tổ hợp pRSET-iEIBY 

Sản phẩm biến nạp giữa gien crtB và vector 

pRSET-iEIY mở vòng được nuôi cấy, chọn ngẫu 

nhiên 10 khuẩn lạc để nuôi và tách ADN plasmit, 

kết quả thu được ở hình 6A. Chọn các dòng khuẩn 

lạc nghi ngờ mang đoạn xen để cắt kiểm tra gien 

crtB có được gắn vào vector  hay không bằng 

enzym NcoI và EcoRI. Do trên đoạn gien crtB có 1 

vị trí nhận biết của enzym NcoI và cách vị trí nhận 

biết của enzym EcoRI 582bp (hình 6B) nên theo lý 

thuyết khi cắt vector pRSET-iEIBY với 2 enzymnày 

sẽ tạo 2 băng: một băng có kích thước 582 bp là khoảng 

cách giữa vị trí enzym EcoRI và NcoI và một băng 7279 

bp của vector pRSET-iEIY và một phần đoạn gien crtB. 

Kết quả cắt được thể hiện ở hình 6C. 

 

            A           B                     C 

Hình 6.  Plasmit của các dòng nghi nghờ mang giencrtB (A),vector pRSET-iEIBY được gắn xuôi chiều 

theo lý thuyết (B), sản phẩm cắt vector pRSET-iEIBY với EcoRI và NcoI. 

(A): Đường chạy ĐC: Đối chứng vector pR-iEIY; đường chạy 1 -> 10: Các dòng plasmit nghi ngờ là pR-

iEIBY 

(C): Đường chạy ĐC: Đối chứng vector pR-iEYBI; đường chạy 1 đến 5: Sản phẩm cắt tương ứng với 

các dòng 1, 2, 3, 4, 5.; đường chạy L: Thang chuẩn ADNGeneRulerTM 1 kb của Thermo Sientific 
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Kết quả tách chiết ADN plasmit ở hình 6A cho 

thấy tất cả các dòng khuẩn lạc đều có băng sáng 

cao hơn so với băng đối chứng là vector pRSET-

iEIY, đây có thể là những dòng nghi ngờ mang 

đoạn gien crtB. Lựa chọn 5 dòng số 1, 2, 3, 4, 5 để 

cắt kiểm tra khả năng gắn đúng gien crtB và kết 

quả ở hình 6C cho thấy cả 5 dòng này đều cho 2 

băng: một băng có kích thước 582bp tương đương 

kích thước giữa 2 vị trí EcoRI và NcoI và một băng 

xấp xỉ 7,3 kb tương đương kích thước vector 

pRSET-iEIY và một phần đoạn gien crtB. Điều này 

cho thấy đã gắn đúng gien crtB vào vector pRSET-

iEIY và gien được gắn đúng chiều như trên hình 

6B vì nếu gắn theo chiều ngược lại thì kích thước 

giữa 2 vị trí cắt là 402bp.  

Như vậy có thể kết luận đã gắn thành công gien 

crtY và crtB vào vector tương ứng pRSET-iEI và 

pRSET-iEIBY và các gien gắn xuôi chiều phiên mã 

điều khiển bởi promoter T7. Sơ đồ vector pRSET-

iEIBY thể hiện trong hình 6B. Các gien idi, crtE, 

crtI, crtB và crtY đều có chứa vị trí bám của 

ribosom, bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc. Các gien 

này được sắp xếp dưới dạng một thiết kế 

polyxistronic operon để đảm bảo biểu hiện đồng 

thời dưới sự điều khiển của promoter T7. 

3.3. Kết quả biểu hiện của 5 gien idi, crtE, crtI, 

crtB và crtY nằm trên vector pRSET-A trong E. coli 

BL21(DE3) 

3.3.1. Đánh giá biểu hiện màu sắc trực quan 

Sau khi gắn được 5 gien vào vector, biến nạp 

vector vào chủng vi khuẩn E. coli BL21(DE3) và 

cảm ứng bằng IPTG, chúng tôi thu được dòng 

khuẩn lạc có màu vàng cam đặc trưng của β-

caroten(hình 7, ống 3). 

 

Hình 7: Kết quả biểu hiện của 5 gien idi, crtE, 

crtI, crtB và crtY nằm trên vector pRSET-A trong 

E. coli BL21(DE3) 

Cặn khuẩn của các dòng tế bào: (1) E. coli 

BL21 (DE3) mang vector pRSET-A (đối chứng); 

(2): E. coli DH5α mang vector pR-iEIBY (màu 

vàng); (3): E. coli BL21 (DE3) mang vector pR-
iEIBY (màu da cam – màu đặc trưng của β-

caroten);  

Ống 1 không có sự biểu hiện màu sắc do chủng 

vi khuẩn E. coli BL21(DE3) chỉ mang plasmit gốc 

pRSET-A không có chứa 5 gien idi-crtE-crtI-crtB-

crtY mã hóa cho các enzym sinh tổng hợp β-

caroten. Ống số 2 và 3 cho cặn tế bào có màu 

tương ứng là vàng, da cam (màu đặc trưng của β-

caroten). Mức độ biểu hiện của chủng E. coli 
BL21(DE3) cũng vượt trội hơn so với chủng DH5α 

(dựa vào độ đậm của màu sắc). Tuy nhiên, theo lý 

thuyết, sự biểu hiện các gien nằm ở vị trí đa tách 

dòng trên vector pRSET-A chịu sự kiểm soát của 

hệ thống T7 promoter, đòi hỏi cần phải có sự xúc 

tác của enzym T7 ADN polymeraza. DH5α không 

có gien mã hóa cho enzym T7 ADN polymeraza để 

tương thích với T7 promoter, song kết quả chúng 

tôi vẫn thu được sự biểu hiện màu sắc ở mức độ 

thấp. Đây là một kết quả của hiện tượng rò rỉ biểu 

hiện gien. Có một số lý do dẫn đến hiện tượng này, 

tuy nhiên trong trường hợp cụ thể của chúng tôi 

giả thuyết được đặt ra đó là trên vector pRSET-A, 

ngoài trình tự của T7 còn một trình tự promoter 

nữa đó chính là bla promoter điều khiển hoạt động 

của gien kháng kháng sinh. Tuy nhiên tín hiệu kết 

thúc trên gien kháng kháng sinh không đủ mạnh 

nên kết quả promoter này sẽ phiên mã luôn cả 

đoạn gien kháng amp cùng các trình tự 5 gien nằm 

trên vùng MCS, sau đó đoạn mARN này được dịch 

mã và tạo thành protein. 

3.3.2. Xác định hàm lượng β-caroten sản phẩm 

bằng HPLC  

 

Hình 8: Đồ thị mức độ biểu hiện β-caroten 

trong E. coli BL21(DE3) tái tổ hợp mang vector 

pR-iEIBY sau các khoảng thời gian nuôi.  

Để xác định hàm lượng β-caroten thu được và 

khảo sát thời gian nuôi tối ưu, chủng BL21(DE3) 

tái tổ hợp mang vector pR-iEIBY được nuôi và thu 
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sinh khối ở các thời điểm 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 

72 giờ và phân tích hàm lượng β-caroten thu được. 

Kết quả được thể hiện trên hình 8. 

Kết quả cho thấy chủng E. coli tái tổ hợp sinh 

tổng hợp β-caroten thu được hàm lượng cao nhất 

tại mốc thời gian 96 giờ đạt 5,5 mg/L. Kết quả về 

thời gian nuôi cấy tối ưu của nghiên cứu này  

tương đồng với công bố của Yoon và cộng sự 

(2007). Tuy nhiên, hàm lượng β-caroten cao nhất 

thu được của nghiên cứu này còn thấp hơn so với 

một số công bố quốc tế. Yoon và cộng sự khi sử 

dụng vector pTCR99A mang crtE, crtB, crtI từ P. 

agglomerans và ipiHP1 từ H. pluvialis thu được 

hàm lượng β-caroten đạt mức 14 và 25 mg/L khi 

nuôi ở 24 và 48 giờ (Yoon et al., 2007). Điều này 

chứng tỏ các gien crt từ các nguồn sinh vật khác 

nhau có khả năng sinh tổng hợp β-caroten khác 

nhau khi được biểu hiện trong vật chủ E. coli. Cho 

đến hiện tại, công bố trên thế giới đạt hàm lượng 

β-caroten cao bằng phương pháp sử dụng E. coli 

tái tổ hợp khi tăng cường biểu hiện bổ sung cả hai 

con đường tạo thành IPP gồm MEP và MVA kèm 

theo tối ưu quá trình lên men là 259 mg/L (Yang 

và Guo 2014). Khi tăng cường biểu hiện MVA, sử 

dụng môi trường 2YT bổ sung glyxerol và 

arabinoza, nuôi ở 29oC 120 giờ, là 465 mg/L (Yoon 

et al., 2009).  Các yếu tố này là hướng để chúng tôi 

tiếp tục nghiên cứu cải tiến, tối ưu hóa hệ thống 

biểu hiện của mình nhằm đạt năng suất sinh tổng 

hợp β-caroten cao hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Đã tách dòng thành công gien crtB có kích 

thước 930bp từ vi khuẩn P. ananatiscó trình tự 

nucleotit trùng khớp với với trình tự gien crtB của 

vi khuẩn P. ananatis LMG 20103 đã công bố trước 

đó trên ngân hàng gien NCBI với mã số 

CP001875.2. 

Đã thiết kế thành công vector pRSET-iEIBY 

mang polixistron gồm 5gien idi, crtE, crtI, crtB và 

crtY mã hoá cho các enzym xúc tác con đường 
sinh tổng hợp β-caroten. Cảm ứng biểu hiện tổ hợp 

gien trong E. coli BL21(DE3) dưới sự điều khiển 

của promoter T7 thu được cặn khuẩn tế bào có 
màu da cam đặc trưng của β-caroten. Kết quả này là 

tiền đề cho các bước nghiên cứu tiếp theo bao gồm xác 

định hàm lượng β-caroten tái tổ hợp bằng HPLC, thiết kế 

các hệ thống vector khác để so sánh tìm ra hệ biểu hiện 

có năng lực tối ưu. 
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CLONING OF THE crtB GENE FROM Pantoea ananatis AND CONSTRUCTION OF EXPRESSION 

VECTOR CONTAINING GENES ENCODING ENZYMES THAT CATALYZETHE β- carotene 

SYNTHESIS 

Luong Thi Thu Huong1, Vu Hoai Nam2, Duong Van Cuong1,2 

1Facultyof Biotechnology and Food Technology, College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen 

University 2Division of Molecular Biology, Institute of Life Sciences, Thai Nguyen University 

Summary 

Beta-carotene, also called as provitamin A, is an orange/yellow pigment found in plants. This 

compound functions as an antioxidant and has been shown up to have beneficial effects on human 

health, particularly helps prevent cancers, improve eyesight and lower risks of night blindness as well 

as cardio-vascular disease. The demand of beta-carotene has been increased; resulting inthe 

biotechnological synthesis of this carotenoid in bacterium Escherichia coli by using recombinant 

DNA technology become more and more attractive. Beta-carotene biosynthetic pathway from 

isopentenyl diphosphate (IPP) precursor is carried out by 5 key enzymes, including isopentenyl 

diphosphate isomerase, geranylgeranyl pyrophosphate synthetase, phytoene synthase, phytoene 

dehydrogenase and lycopene beta-cyclase that are respectively encoded by 5 genes:idi, crtE, crtI, crtB 

andcrtY. In this study, crtB gene was cloned and sequenced. Afterward,thegene with crtY gene, were 

both inserted into the pRSET-iEI expression vector that had been constructed previously based on the 

pRSET-A vector. We Successfully cloned the crtB gene sized 930bp from the bacterium Pantoea 

ananatis, strain LMG 20103. WeAlso successfully constructed the pRSET-iEIBY vector holding 5 

genes idi, crtE, crtI, crtB andcrtYthat are assembled in a polycistron. Expression of the polycistron in 

E. coli BL21(DE3) was induced by IPTG leading the orange-coloured bacterial cell pellet – a great

indication that beta-carotene was being made.

Keywords:β-carotene, idi, crtE, crtI, crtB, crtY. 
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