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TÁCH DÒNG, GIẢI TRÌNH TỰ VÀ THIẾT KẾ VECTOR 

BIỂU HIỆN CÁC GIEN MÃ HOÁ CÁC ENZYM TỔNG HỢP 

VANILIN TỪ AXIT FERULIC 

Ma Thị Trang2, Lương Thị Thu Hường, 

Lê Thị Quỳnh Hoa1, Dương Văn Cường1 

TÓM TẮT 

Vanilin là một hợp chất được tìm thấy với hàm lượng lớn trong vỏ quả lan Vanila planifoia, được chứng 

minh có nhiều tác dụng đối với sức khoẻ con người như chống ung thư, chống oxy hoá, kháng khuẩn, 

kháng nấm. Ngoài ra, vanilin còn có hương thơm tự nhiên được ưa chuộng. Nhu cầu sử dụng chất này 

đang ngày một gia tăng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thuốc, mỹ phẩm, nước hoa và công nghiệp 

thực phẩm. Trong vi sinh vật, vanilin cũng được tổng hợp bởi một số con đường chuyển hoá từ các cơ 

chất khác nhau. Trong đó, sinh tổng hợp vanilin từ cơ chất axit ferulic được thực hiện bởi 2 enzym 

chính: enzym fcs mã hoá feruloyl-CoA synthetaza, xúc tác chuyển hoá axit ferulic thành feruloyl-CoA 

và enzym ech – mã hoá enoyl-CoA hydrataza/aldolaza, xúc tác chuyển hoá ferruloyl-CoA thành 

vanilin. Con đường trao đổi chất này sẽ tạo ra sản phẩm phụ axetyl-CoA, chất này được chuyển hoá 

thành CoA (một chất cần thiết cho sự chuyển hoá axit ferulic thành feruloyl-CoA) nhờ sự xúc tác của 

enzym xitrat synthaza mã hoá bởi gien gltA, qua đó làm tăng hiệu suất tổng hợp vanilin và giảm thiểu 

sự tạo thành sản phẩm phụ axetyl-CoA. Mục tiêu của nghiên cứu này là tách dòng và giải trình tự gien 

gltA, sau đó cùng với 2 gien ech và fcs đã được tách dòng từ trước để tạo nên policistronic operon xúc 

tác con đường sinh tổng hợp vanilin từ axit ferulic từ các nguồn vi khuẩn khác nhau và đưa vào vector 

biểu. Kết quả, đã tách dòng thành công gien gltA kích thước 1284 bp từ E.coli Dh5α, tương đồng 100% 

với trình tự gien gltA của E.coli sp. K-12 MC4100 công bố trên Genebank với mã số HG7388671. Đã 

gắn thành công gien gltA và ech vào vector pET22b+ để tạo vector pET22-GE, gắn thành công gien fcs 

vào vector pRSET để tạo vector pRSET-F. Sau đó, đã gắn thành công cụm gien GE lấy từ vector 

pET22-GE vào vector pRSET-F để tạo vector biểu hiện pRSET-GEF mang polycistronic operon gồm 3 

gien fcs, ech và gltA. 

Từ khóa: Vanilin, fcs, ech, gltA. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ37

Vanilin (3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyt) là 

một hợp chất thơm quan trọng, có nhiều trong vỏ 

quả loài lan Vanila planifoia. Nhiều nhà khoa học 

đã chứng minh được giá trị của vanilin đối với sức 

khoẻ con người như chống oxy hoá, kháng khuẩn, 

chống ung thư và chống bệnh hồng cầu lưỡi liềm. 

Vanilin và dẫn xuất thể hiện mức độ khác nhau về 

hoạt tính kháng nấm chẳng hạn như nấm mốc gây 

hỏng thực phẩm, ức chế sinh trưởng của nấm men, 

nấm mốc trong nước hoa quả ép, thạch hoa quả 

(Sinha et al., 2008) và chống lại nấm men gây bệnh 

quan trọng trong y học như Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans. Vanilin đã được công 

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

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 
2
 Bộ môn Sinh học phân tử, Viện Khoa học sự sống, Đại 

học Thái Nguyên 

nhận với khả năng chống oxy hoá cũng như hoạt 

tính phân huỷ gốc tự do (Makni et al., 2012). 

Ngoài ra vanilin còn có hoạt tính chống tạo hồng 

cầu lưỡi liềm (Abraham et al., 1991). Một số loại 

thuốc có thành phần vanilin như: Aldomet - thuốc 

chống tăng huyết áp, L-dopa - điều trị di chứng của 

bệnh Parkinsoon và Trimethoprim – điều trị 

chứng viêm đường hô hấp cấp và một số biến dạng 

của bệnh hoa liễu (Converti et al., 2010). Ngoài tác 

dụng y dược, vanilin còn được sử dụng nhiều trong 

công nghiệp thực phẩm, sản xuất nước hoa, mỹ 

phẩm và dược phẩm (Sinha et al., 2008). 

Do những tác dụng hữu ích của vanilin, nhu 

cầu sử dụng chất này của con người ngày càng 

tăng. Giá thành của vanilin tự nhiên có thể lên đến 

4000 USD/kg trong khi vanilin tổng hợp hoá học 

chỉ có giá khoảng 15 USD/kg (Yoon et al., 2005). 

Tuy nhiên, vanilin tổng hợp hoá học không được 
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đánh giá tương đương như vanilin tự nhiên theo 

quy định của Mỹ và châu Âu do thiếu hẳn các 

hương vị thuần khiết của vanilin tự nhiên và quá 

trình tổng hợp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

(Muheim & Lerch, 1999). Ngoài sản xuất bằng 

phương pháp tách chiết từ nguồn tự nhiên và tổng 

hợp hoá học, các nhà khoa học đã nghiên cứu 

phương pháp sản xuất vanilin bằng công nghệ sinh 

học như sử dụng enzym, nuôi cấy mô tế bào thực 

vật hoặc lên men vi sinh vật. Mặc dù có nhiều ưu 

điểm nhưng các phương pháp sinh học vẫn còn 

một vài hạn chế như hiệu suất chưa cao, phân huỷ 

vanilin thành các sản phẩm phụ. Một hướng ứng 

dụng khác của công nghệ sinh học trong sản xuất 

vanilin quy mô thương mại là ứng dụng công nghệ 

gien để tạo ra hệ thống vector biểu hiện các gien 

mã hoá cho các enzym tham gia vào con đường 

chuyển hoá axit ferulic thành vanilin và biểu hiện 

hệ thống vector này trong tế bào vật chủ thích hợp 

để sản xuất vanilin ở quy mô thương mại trong khi 

chất lượng tương đương như vanilin tách chiết tự 

nhiên. 

 Trên thế giới, đã có một số kết quả của các 

tác giả ghi nhận thành công bước đầu trong việc 

sản xuất vanilin từ các chủng E. coli tái tổ hợp. Các 

gien mã hoá các enzym trong con đường sinh tổng 

hợp vanilin từ axit ferulic được phân lập từ các 

chủng vi khuẩn khác và khảo sát trên các hệ thống 

vector biểu hiện khác nhau. Chẳng hạn, Converti 

và cộng sự (2010) đã tạo dòng các gien ech và fcs 

từ chủng P. fluorescens BF13 và đưa vào vector có 

số bản sao thấp pJB3Tc19. Ngoài ra, gien ech và 

fcs phân lập từ xạ khuẩn Amycolatopsis sp.HR167 

được biểu hiện trong E. coli cũng có khả năng 

chuyển đổi axit ferulic thành vanilin  (Achterholt 

et al., 2000). Năm 2009, Lee và cộng sự đã nghiên 

cứu sản xuất vanilin trên chủng E. coli DH5α 

(pTAHEF-gltA) với sự khuếch đại gien gltA, gien 

ech và fcs được tách dòng từ Amycolaptosis sp. 

strain HR104.  

Ở Việt Nam, hiện chưa có công bố nào về việc 

ứng dụng công nghệ ADN tái tổ hợp vào sản xuất 

vanilin.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là tách dòng và 

giải trình tự gien gltA mã hoá xitrat synthaza tách 

dòng từ E.coli DH5α chịu trách nhiệm chuyển hoá 

axetyl-CoA thành CoA. Do quá trình chuyển hoá từ 

feruloyl-CoA thành vanilin sẽ giải phóng ra axetyl-

CoA nên sự khuếch đại biểu hiện gien gltA sẽ làm 

tăng cường tiêu thụ axetyl-CoA để tạo ra nhiều 

CoA – một chất cần thiết cho sự chuyển hoá từ axit 

ferulic thành feruloyl-CoA, từ đó làm tăng hiệu 

suất tổng hợp vanilin. Sau khi tách dòng và giải 

trình tự, gien gltA cùng với gien ech (đã được tách 

dòng từ trước) sẽ được gắn vào vector pET22b+ để 

tạo vector pET22-GE. Gien fcs (đã được tách dòng 

từ trước) được gắn vào vector pRSET để tạo vector 

pRSET-F. Cụm gien GE sẽ được cắt văng từ vector 

pET22-GE rồi gắn vào vector pRSET-F để tạo 

vector pRSET-GEF. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Chủng vi khuẩn Escherichia coli DH5α cung 

cấp bởi Hãng Thermo Scientific để làm khuôn nhân 

gien gltA và làm tế bào tách dòng. Cặp mồi khuyếch 

đại gien gltA có trình tự như trong bảng 1. 

Bảng 1. Trình tự cặp mồi nhân gien gltA 

Vector tách dòng pTZ57R/T để tạo dòng gien 

gltA. Vector biểu hiện pET22b+ để thiết kế vector 

pET22-GE có mang  gien ech và gltA. Vector biểu hiện 

pRSET để thiết kế vector pRSET-GEF. Enzym giới hạn 

và enzym gắn T4 ADN ligaza của Hãng Thermo 

Scientific. Các hoá chất phục vụ cho việc tách dòng 

gien gltA và gắn nối các gien vào vector pTZ57R/T, 

pET22b+ và pRSET. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tách dòng và xác định trình tự gien gltA 

Gien gltA được khuếch đại từ hệ gien vi khuẩn 

E. coli DH5α nhờ cặp mồi đặc hiệu (Bảng 1) với 

tổng thể tích là 15 μl, chạy 25 chu kỳ. Thành phần 

phản ứng như sau: 2 μl ADN khuôn, 7,5 μl PCR 

Mastermix, 1,5 μl mồi SH, 4 μl dH2O. Chu trình 

Tên 

mồi Trình tự mồi 

gltA - F 5'TGAGCTCAGAAGGATATACATAT

GGCTGATACAAAA3' 

gltA - R 5'AAAGCTTTTAACGCTTGATATCG

CTTT3' 
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nhiệt của phản ứng là: 950C: 5 phút, 25 chu kỳ của 

(950C: 30 giây; 550C: 30 giây; 720C: 1 phút 30 giây), 

720C: 15 phút, bảo quản ở 40C. Nhiệt độ gắn mồi 

được khảo sát ở các nhiệt độ 53-590C. Tinh sạch 

sản phẩm PCR bằng phương pháp thu nhận lại 

ADN từ gel theo bộ kit MEGA-spinTM Agaroza Gel 

Extraction của Hãng iNtRON BiotechnologyTM. 

Đoạn gien gltA sau khi tinh sạch được gắn vào 

vector tách dòng pTZ57R/T với thành phần phản 

ứng gắn nối là: 3 μl vector pTZ57R/T, 6 μl 5X 

ligation buffer, 10 μl sản phẩm PCR đã tinh sạch, 1 

μl enzym T4-ADN ligaza, 10 μl dH2O. Ủ hỗn hợp 

phản ứng  ở 220C trong 1 giờ. Biến nạp sản phẩm 

gắn nối vào tế bào khả biến E.coli DH5α bằng sốc 

nhiệt 420C trong 90 giây. Sản phẩm biến nạp sau 

khi nuôi phục hồi trên môi trường LB lỏng được 

cấy trải trên môi trường LB đặc có bổ sung 100 

μg/ml ampixilin. Lựa chọn các dòng khuẩn lạc 

trắng để nuôi tăng sinh trong môi trường LB lỏng 

có bổ sung ampixilin ở điều kiện lắc 370C qua đêm. 

Tách chiết ADN plasmit của các khuẩn lạc chọn 

lọc, kiểm tra việc gắn gien gltA trong vector tách 

dòng nhờ phản ứng cắt bằng enzym giới hạn NcoI. 

Xác định trình tự gien gltA bằng phương pháp xác 

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

gien gltA của vi khuẩn E. coli công bố trên 

Genbank thông qua chương trình BLAST. 

2.2.2. Thiết kế vector biểu hiện pRSET-GEF 

Mục đích thiết kế vector biểu hiện pRSET-

GEF để đưa polycistronic operon chứa 3 gien gltA, 

ech và fcs vào vector pRSET). Các gien được gắn 

theo thứ tự gltA -> ech -> fcs tương ứng với thứ tự 

của các vị trí cắt giới hạn duy nhất trên vector 

pRSET. Để tạo vector pRSET-GEF, trước tiên gắn 

nối gien gltA và ech vào vector pET22b+ để tạo 

vector pET22-GE. Gắn gien fcs vào vector pRSET 

để tạo vector pRSET-F. Sau đó cắt cụm gien GE từ 

vector pET22-GE rồi gắn vào vector pRSET-F để 

tạo vector pRSET-GEF. 

- Tạo vector pET22-GE: 

+ Gắn nối gien gltA vào vector pET22b+ để tạo 

pET22-G: Sử dụng 2 enzym giới hạn HindIII và 

SacI để cắt văng gien gltA từ vector tách dòng 

pTZ57R/T và cắt mở vòng vector pET22b+, thành 

phần phản ứng cắt: 2 μl dung dịch đệm, 3 μl ADN 

plasmit, 2 μl enzym mỗi loại và 3 μl nước cất. Hỗn 

hợp phản ứng được ủ ở 370C, trong 40 phút. Sau đó 

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

cắt lấy băng ADN mong muốn và chiết rút lại gien 

gltA và vector pET22b+ bằng bộ KIT “GeneJET 

Gel Extraction Kit” của Hãng Thermo Scientific. 

Gien gltA được nối vào cấu trúc pET22b+ mở vòng 

nhờ enzym T4 ligaza với thành phần phản ứng như 

sau: 1 μl T4 buffer, 1μl enzym T4 ligaza, 5 μl đoạn 

xen và 1 μl vector, 1 μl 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 sau khi nuôi phục hồi được cấy trải trên môi 

trường LB đặc có bổ sung ampixilin 0,5 μg/ml. 

Lựa chọn các dòng khuẩn lạc trắng để nuôi trong 

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

qua đêm. Tách chiết ADN plasmit các dòng khuẩn 

lạc thu được. Thực hiện cắt enzym giới hạn HindIII 

và SacI để xác nhận sự có mặt của gien gltA trong 

vector và cắt bằng enzym NcoI để kiểm tra chiều 

gắn của gien gltA trong vector biểu hiện. 

+ Gắn nối gien ech vào vector pET22-G để tạo 

vector pET222-GE: Sau khi gắn thành công gien 

gltA vào vector biểu hiện pET22-G. Việc gắn gien 

ech vào vector pET22-G được thực hiện tương tự 

như trên để tạo ra vector biểu hiện pET22-GE, chỉ 

khác là sử dụng enzym giới hạn SacI và EcoRI để 

cắt thu nhận đoạn gien ech từ vector tách dòng và 

cắt mở vòng vector biểu hiện. Hai enzym giới hạn 

này cũng được sử dụng để kiểm tra sự có mặt của 

gien ech trong vector biểu hiện. Thêm vào đó, việc 

kiểm tra chiều gắn được thực hiện bằng enzym 

giới hạn EcoRI và BamHI.  

- Tạo vector pRSET-F: gắn nối gien fcs vào 

vector pRSET để tạo vector pRSET-F với phương 

pháp tương tự như trên.  Tuy nhiên, enzym giới 

hạn để cắt văng gien fcs từ vector tách dòng và cắt 

mở vòng vector biểu hiện là EcoRI và BamHI và 

việc kiểm tra sự có mặt của gien fcs trong vector 

biểu hiện pRSET-F được tiến hành với cắt enzym 

giới hạn SacI và BamHI. 

- Tạo vector pRSET-GEF: cắt cụm gien GE từ 

vector pET22-GE rồi gắn vào vector pRSET-F để 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 11/2015  277 

tạo vector pRSET-GEF mang đầy đủ 3 gien gltA, 

ech và fcs.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả tách dòng và xác định trình tự 

gien gltA 

Đoạn gien gltA được khuếch đại bằng cặp mồi 

gltA-F và gltA-R từ hệ gien vi khuẩn E. coli DH5α, kết 

quả PCR thể hiện ở hình 1A. Sản phẩm PCR tương 

ứng với nhiệt độ gắn mồi tốt nhất sẽ được tinh 

sạch bằng phương pháp thôi gel (Hình 1B), sau đó 

gắn nối vào vector tách dòng pTZ57R/T và biến nạp 

vào tế bào khả biến E. coli. Cấy trải trên môi trường LB 

đặc có bổ sung ampixillin. Lựa chọn các khuẩn lạc 

trắng để nuôi tăng sinh và tách chiết ADN plasmit 

(Hình 1C). 

      

                              A                        B                                   C             

Hình 1. Sản phẩm PCR gien gltA (A), sản phẩm PCR sau khi tinh sạch (B) và ADN plasmit các dòng 

khuẩn lạc màu trắng 

 (A): LD: Thang ADN chuẩn 1 kb; ĐC: đối chứng; đường chạy đánh số 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59: sản 

phẩm PCR khuếch đại gien gltA tương ứng với nhiệt độ gắn mồi là 530C, 540C, 550C, 560C, 570C, 580C và 

590C. (B) Sản phẩm PCR sau tinh sạch. (C): Đường chạy 1: Plasmit của khuẩn lạc màu xanh (đối chứng); 

đường chạy 2 -> 9: plasmit của các khuẩn lạc màu trắng 

Kết quả ở hình 1A cho thấy, ở tất cả các nhiệt độ 

gắn mồi đều cho một băng rõ nét có kích thước tương 

ứng với kích thước dự đoán của gien gltA là 1284 bp. 

Tuy nhiên, ở nhiệt độ gắn mồi là 530C, băng ADN sáng 

rõ nhất (đường chạy 53). Tiếp tục thực hiện phản ứng 

PCR với nhiệt độ gắn mồi là 530C với thể tích lớn hơn 

để tiến hành tinh sạch sản phẩm, phục vụ thí nghiệm 

gắn nối vào vector tách dòng. Hình 1B cho thấy sản 

phẩm PCR chỉ còn một băng sáng rõ có kích thước của 

gien gltA. Ở hình 1C, plasmit ở đường chạy 2 -> 9 là của 

các dòng khuẩn lạc trắng, có kích thước tương đồng 

nhau và cao hơn kích thước plasmit của dòng khuẩn lạc 

màu xanh (đường chạy 1). Do vậy tất cả các plasmit 

của khuẩn lạc màu trắng đã mang đoạn xen. 

 Lựa chọn plasmit dòng 1, 2, (tương ứng với đường 

chạy 2, 3) để kiểm tra sự có mặt của gien gltA trong 

vector tách dòng bằng cắt enzym giới hạn NcoI. Lý do 

sử dụng enzym này là vì trên vector tách dòng 

pTZ57R/T không có vị trí cắt của enzym này và trên 

gien gltA có duy nhất 1 vị trí cắt. Do vậy nếu chèn 

đúng gien gltA vào vector tách dòng thì khi xử lý 

enzym này vector tái tổ hợp sẽ bị cắt tạo thành 1 băng 

có kích thước 4170 bp (kích thước 2886 bp của vector 

pTZ57R/T l + kích thước 1284 bp của gien gltA) (hình 

2).  

 

                               

    

Hình 2. Plasmit nghi ngờ mang gien gltA được 

cắt bằng enzym NcoI 

  ĐC1: plasmit của dòng 1 không cắt enzym, 

đường chạy số 1: plasmit của dòng 1 cắt bằng 

NcoI; đường chạy 2: plasmit của dòng 2 cắt bằng 

NcoI; ĐC2 : plasmit của dòng 2 không cắt enzym. 

Kết quả ở hình 2 cho thấy plasmit dòng 1 và 2 sau 

khi xử lý bằng enzym giới hạn đều cho 1 băng với kích 
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thước xấp xỉ 4170 bp theo tính toán lý thuyết (đường 

chạy 1 và 2). Do vậy dòng 1 và 2 đều có gien gltA gắn 

vào vector tách dòng pTZ57R/T. Dòng 1 được lựa chọn 

để xác định trình tự nucleotit. Kết quả xác định trình tự 

gien gltA được thể hiện trong hình 3. 

CGATGCATCTAGATTTGAGCTCAGAAGGAGATATACATATGGCTGATACAAAAGCAAAACTCACCC

TCAACGGGGATACAGCTGTTGAACTGGATGTGCTGAAAGGCACGCTGGGTCAAGATGTTATTGATA

TCCGTACTCTCGGTTCAAAAGGTGTGTTCACCTTTGACCCAGGCTTCACTTCAACCGCATCCTGCG

AATCTAAAATTACTTTTATTGATGGTGATGAAGGTATTTTGCTGCACCGCGGTTTCCCGATCGATCA

GCTGGCGACCGATTCTAACTACCTGGAAGTTTGTTACATCCTGCTGAATGGTGAAAAACCGACTCA

GGAACAGTATGACGAATTTAAAACTACGGTGACCCGTCATACCATGATCCACGAGCAGATTACCCG

TCTGTTCCATGCTTTCCGTCGCGACTCGCATCCAATGGCAGTCATGTGTGGTATTACCGGCGCGCT

GGCGGCGTTCTATCACGACTCGCTGGATGTTAACAATCCTCGTCACCGTGAAATTGCCGCGTTCCG

CCTGCTGTCGAAAATGCCGACCATGGCCGCGATGTGTTACAAGTATTCCATTGGTCAGCCATTTGT

TTACCCGCGCAACGATCTCTCCTACGCCGGTAACTTCCTGAATATGATGTTCTCCACGCCGTGCGA

ACCGTATGAAGTTAATCCGATTCTGGAACGTGCTATGGACCGTATTCTGATCCTGCACGCTGACCA

TGAACAGAACGCCTCTACCTCCACCGTGCGTACCGCTGGCTCTTCGGGTGCGAACCCGTTTGCCTG

TATCGCAGCAGGTATTGCTTCACTGTGGGGACCTGCGCACGGCGGTGCTAACGAAGCGGCGCTGA

AAATGCTGGAAGAAATCAGCTCCGTTAAACACATTCCGGAATTTGTTCGTCGTGCGAAAGACAAAA

ATGATTCTTTCCGCCTGATGGGCTTCGGTCACCGCGTGTACAAAAATTACGACCCGCGCGCCACCG

TAATGCGTGAAACCTGCCATGAAGTGCTGAAAGAGCTGGGCACGAAGGATGACCTGCTGGAAGTG

GCTATGGAGCTGGAAAACATCGCGCTGAACGACCCGTACTTTATCGAGAAGAAACTGTACCCGAAC

GTCGATTTCTACTCTGGTATCATCCTGAAAGCGATGGGTATTCCGTCTTCCATGTTCACCGTCATTT

TCGCAATGGCACGTACCGTTGGCTGGATCGCCCACTGGAGCGAAATGCACAGTGACGGTATGAAG

ATTGCCCGTCCGCGTCAGCTGTATACAGGATATGAAAAACGCGACTTTAAAAGCGATATCAAGCGT

TAAAAGCTTTAATCGGATCCCGGGCCCGTCGACTGCAGAGGCCTGCATGCAAGCTTTCCCTATAGT

GAGTCGTATATTTCGTTTCGCTATAGTTCGCAATTTTCGAAA 

Hình 3. Kết quả xác định trình tự gien gltA 

Gien gltA tách dòng từ vi khuẩn E. coli Dh5α có 

kích thước 1284 bp có mã mở đầu ATG và mồi 

xuôi gltA-F (tô nền vàng) ở đầu 5’ và có bộ ba mã 

kết thúc TAG và trình tự mồi ngược gltA-R (tô nền 

xanh) ở đầu 3’. Vị trí cắt của enzym giới hạn ở 2 

đầu của gien được bảo toàn. Kết quả phân tích 

NCBI PLAST cho thấy trình tự gien gltA tách dòng 

có độ tương đồng 100% với trình tự gien gltA của E. 

coli sp. K-12 MC4100 công bố trên Gienbank với 

mã số HG7388671. Trình tự gien gltA được dịch 

mã in silico bằng công cụ trực tuyến EMBOSS 

Transeq cho thấy gien được dịch mã thành công, 

đảm bảo cho sự biểu hiện của gien này trong E. 

coli.  

3.2. Kết quả thiết kế vector biểu hiện pRSET-

GEF mang 3 gien ech, fcs và gltA  

3.2.1. Gắn gien gltA vào vector biểu hiện 

pET22b+ tạo vector tái tổ hợp pET22-G 

Gien gltA sau khi tách dòng thành công được 

cắt văng và gắn vào vector pET22b+ và biến nạp 

vào vi khuẩn E. coli DH5α, chọn các khuẩn lạc trắng 

nuôi tăng sinh để tách chiết ADN plasmit. Chọn lọc 2 

dòng khuẩn lạc nghi ngờ mang đoạn xen để kiểm tra 

gien gltA có được gắn vào vector biểu hiện hay không 

bằng cắt enzym giới hạn HindIII và SacI. Do ở 2 đầu 

của gien gltA được khuếch đại bằng PCR có vị trí cắt 

của 2 enzym này nên theo lý thuyết, khi cắt vector 

pET22-G bằng 2 enzym này sẽ tạo 2 băng: một 

băng có kích thước 1284 bp tương ứng với gien 

gltA và một băng có kích thước khoảng 5,5 kb 

tương ứng với kích thước của vector pET22b+ 

(Hình 4A). Thêm vào đó, đoạn gien gltA khi gắn 

vào vector pET22b+ cần phải được gắn xuôi chiều 

5’->3’ theo chiều hoạt động của promoter T7 thì 

mới biểu hiện được protein đích. Điều này được 

kiểm tra bằng cắt enzym giới hạn NcoI dựa trên cơ 

sở là cả trên gien gltA và vector pET22b+ đều có 1 
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vị trí nhận biết của enzym này. Theo lý thuyết, khi 

cắt bằng NcoI sẽ có 2 trường hợp xảy ra: (1) gien 

gltA được gắn ngược chiều: khoảng cách giữa 2 vị 

trí nhận biết của NcoI là 809 bp nên khi cắt bằng 

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

809 bp, một băng 6 kb. (2) gien gltA gắn xuôi 

chiều: khi đó khoảng cách giữa 2 vị trí nhận biết 

của NcoI là 569 bp nên khi cắt bằng enzym này sẽ 

cho một băng có kích thước 569 bp và một băng 

6.2 kb. Kết quả cắt kiểm tra chiều gắn được thể 

hiện trên hình 4B. 

                                      

                       A              B 

Hình 4. Cắt plasmit pET22-G bằng enzym HindIII và SacI (A)  và enzym NcoI (B)  

 (A): Đường chạy M: thang ADN chuẩn 1 kb; đường chạy 1, 2: plasmit cắt bằng enzym HindIII và 

SacI. (B) : Đường chạy M: thang ADN chuẩn 1 kb; đường chạy 1, 2: plasmit cắt bằng enzym NcoI. 

Kết quả cắt plasmit tái tổ hợp bằng enzym HindIII 

và SacI ở hình 4A cho thấy cả 2 dòng plasmit ở đường 

chạy 1 và 2 đều cho 2 băng sáng tương ứng với kích 

thước của gien gltA và vector pET22b+ theo tính toán lý 

thuyết. Do vậy, các plasmit này có thể coi là vector 

pET22-G. Kết quả kiểm tra chiều gắn của gien gltA 

trong vector biểu hiện ở hình 4B cho thấy cả 2 dòng 

đều cho 2 băng: một băng 569 bp và một băng 6.2 kb, 

tương ứng với trường hợp gien gltA được gắn xuôi 

chiều. Do vậy, có thể kết luận gien gltA đã được gắn 

thành công vào vector pET22b+ để tạo vector pET22-G. 

3.2.2. Gắn gien ech vào vector pET22-G để tạo 

vector tái tổ hợp pET22-GE 

Sau khi tạo ra được vector pET22-G, bước tiếp theo 

là gắn gien ech vào vector này để tạo thành vector 

pET22-GE. Gien ech được cắt từ vector tách dòng để 

gắn vào vector pET22-G và biến nạp vào vi khuẩn E. 

coli DH5α, cấy trải trên đĩa thạch thu được 6 dòng 

khuẩn lạc trắng. Nuôi tăng sinh và tách chiết ADN 

plasmit của 6 dòng khuẩn lạc này và sàng lọc dòng 

mang tổ hợp pET22-GE bằng cách so sánh kích 

thước với đối chứng là vector pET22-G, kết quả ở 

hình 5A. Chọn lọc các plasmit có vị trí băng cao hơn 

đối chứng để kiểm tra sự có mặt của gien ech trong 

vector biểu hiện bằng cách cắt enzym giới hạn SacI 

và E.coRI. Trên cơ sở có 2 vị trí cắt duy nhất của 2 

enzym này nằm ở 2 đầu của gien ech trên vector 

pET22-GE nên theo lý thuyết khi cắt đồng thời 2 

enzym SacI và E.coRI sẽ tạo ra 2 đoạn tương ứng với 

gien ech (860 bp) và vector pET22-G (khoảng 6,8 

kb), kết quả được thể hiện ở hình 5B. 

                               

                          A                    B 

Hình 5. ADN plasmit của các khuẩn lạc trắng nghi ngờ mang pET22-GE (A) và cắt plasmit pET22-

GE bằng enzym SacI và EcoRI (B) 
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 (A): pET22-G: là vector pET22-G làm đối chứng;  Đường chạy D1 -> D6: plasmit của 6 dòng khuẩn 

lạc trắng. (B): Đường chạy M: thang ADN chuẩn 1 kb; đường chạy 1: sản phẩm cắt vector pET22-G bằng 

enzym SacI và E.coRI; đường chạy 2 -> 6: sản phẩm cắt 5 dòng số 2, 3, 4, 5, 6 bằng SacI và E.coRI  

Hình 5A cho thấy plasmit của 5 dòng khuẩn lạc 

trắng ở đường chạy D2 -> D6 đều có vị trí băng cao hơn 

đối chứng plasmit pET22-G. Đây có thể là các dòng đã 

gắn được gien ech vào plasmit pET22-G. Kết quả cắt 

kiểm tra sự có mặt của gien này trong vector biểu hiện 

bằng cắt enzym SacI và E.coRI ở hình 5B cho thấy cả 5 

dòng đều cho 2 băng: một băng 860 bp và một băng 

khoảng 6.8 kb theo như tính toán lý thuyết. Như vậy, có 

thể kết luận gien ech đã gắn được vào vector pET22-G 

để tạo tổ hợp pET22-GE. 

Ngoài ra, gien ech khi gắn vào vector pET22-G 

cũng phải được gắn xuôi chiều theo chiều hoạt động 

của promoter T7 trong vector. Sử dụng 2 enzym là 

BamHI và EcoRI để cắt kiểm tra chiều gắn. Theo lý 

thuyết, do sau vị trí EcoRI của gien ech trên vector 

pET22-GE có một vị trí của enzym BamHI nên khi cắt 

đồng thời bằng 2 enzym này sẽ có 2 khả năng: (1) khả 

năng gien ech được gắn xuôi chiều (Hình 6A): khi đó 2 

vị trí BamHI và EcoRI cách nhau 12 bp nên khi cắt 

đồng thời bằng 2 enzym này sẽ tạo ra 2 đoạn gien: một 

đoạn có kích thước 12 bp (đoạn này sẽ chạy ra khỏi 

bản gel khi điện di) và một đoạn có kích thước khoảng 

7,6 kb; (2) khả năng gien ech gắn ngược chiều (Hình 

6B). Khi đó khoảng cách giữa 2 vị trí cắt BamHI và 

EcoRI sẽ cách nhau một khoảng cách bằng gien ech 

cộng thêm 10 bp, tức 871 bp. Vậy nên khi cắt đồng thời 

bằng 2 enzym này sẽ tạo ra 2 đoạn ADN: một đoạn 871 

bp và một đoạn khoảng 6,8 kb. Kết quả cắt kiểm tra 

chiều gắn của gien ech được thể hiện ở hình 6C. 

       

  A                                   B         C 

Hình 6.  Trường hợp gien ech được gắn xuôi chiều (A), gắn ngược chiều (B) theo lý thuyết và kết quả điện di 

sản phẩm cắt kiểm tra chiều gắn gien ech trên pET22-GE 

  (C) Đường chạy L: Thang chuẩn ADN 1kb; đường chạy 1: plasmit dòng 2 (pET22-GE dòng 2); 

đường chạy 2, 3, 4, 5, 6: plasmit của các dòng 2, 3, 4, 5, 6 tương ứng cắt bằng BamHI và EcoRI 

Kết quả cắt kiểm tra chiều gắn của gien ech vào 

vector pET22-G ở hình 6C đường chạy 2 -> 6 cho thấy 

cả 5 dòng khuẩn lạc đều cho 1 băng sáng duy nhất với 

kích thước xấp xỉ 7,6 kb theo tính toán của trường hợp 

1. Như vậy, gien ech đã được gắn xuôi chiều trong 

vector tái tổ hợp pET22-GE, đảm bảo vị trí enzym 

EcoRI và BamHI cho thí nghiệm gắn gien fcs. 

3.3. Gắn cụm gien GE vào vector pRSET-F để 

tạo vector biểu hiện pRSET-GEF 

3.3.1. Gắn gien fcs vào vector pRSET để tạo 

vector pRSET-F 

Gien fcs sau khi tách dòng thành công sẽ được 

cắt văng từ vector pTZ57R/T và gắn nối vào vector 

pRSET mở vòng, biến nạp vào tế bào vi khuẩn 

E.coli Dh5α. Sản phẩm biến nạp được nuôi cấy và 

chọn lọc ngẫu nhiên các khuẩn lạc để tách ADN, 

kết quả ở hình 7A.  

   

A  B 

Hình 7. ADN plasmit của các khuẩn lạc trắng nghi 

ngờ mang pRSET-F (A) và cắt plasmit bằng enzym 

SacI và BamHI (B) 
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 (A): ĐC: Đối chứng (plasmit khuẩn lạc màu 

xanh), Đường chạy 1 -> 3: plasmit khuẩn lạc màu 

trắng. (B): Đường chạy L: marker 1 kb, đường 

chạy 1: plasmit pRSET-F, đường chạy 2: sản phẩm 

cắt plasmit dòng 2 bằng SacI và BamHI.  

Chọn khuẩn lạc nghi ngờ mang đoạn xen để cắt 

kiểm tra gien fcs có được gắn đúng chiều vào vector 

hay không bằng enzym SacI và BamHI. Do trên 2 

đầu của gien fcs có vị trí nhận biết của 2 enzym này 

nên theo lý thuyết nếu gien fcs gắn được vào vector 

và xuôi chiều thì khi cắt đồng thời bằng 2 enzym này 

sẽ tạo 2 băng: một băng có kích thước khoảng 1,5 kb 

và một băng có kích thước gần bằng 3 kb của vector 

pRSET, kết quả ở hình 7B. 

Kết quả tách chiết ADN plasmit ở hình 7A cho 

thấy trong 3 dòng khuẩn lạc màu trắng, chỉ có 

dòng số 1 và 2 (ở đường chạy 1 và 2) cho plasmit 

có băng cao hơn của khuẩn lạc màu xanh (đường 

chạy ĐC), đây có thể là những dòng nghi ngờ 

mang đoạn gien fcs. Lựa chọn dòng số 2 để cắt 

kiểm tra và kết quả ở hình 7B đường chạy số 2 cho 

2 băng, một băng có kích thước khoảng 1541 bp 

của gien fcs và một băng 2897 bp của vector 

pRSET. Điều này cho thấy gien fcs đã được gắn 

đúng chiều vào vector pRSET để tạo pRSET-F. 

3.3.2. Gắn cụm gien GE vào vector pRSET-F 

để tạo vector pRSET-GEF 

Trong nghiên cứu trước của chúng tôi, gien 

gltA và ech đã được gắn thành công vào vector 

pET22b+ để tạo vector pET22-GE. Cụm gien GE 

được cắt văng từ vector pET22-GE bằng enzym 

HindIII và EcoRI để chuyển sang pRSET-F cũng 

cắt mở vòng bằng 2 enzym này. Sau khi gắn nối 

cụm gien GE vào vector pRSET-F, biến nạp và cấy 

trải. Chọn các dòng khuẩn lạc trắng để tách 

plasmit, điện di kiểm tra và chọn các plasmit nghi 

ngờ mang cụm gien GE để cắt kiểm tra sự có mặt 

của cụm gien này trong vector pRSET-F. Sử dụng 

nhiều tổ hợp enzym giới hạn khác nhau để cắt 

kiểm tra nhằm tăng độ tin cậy cho kết quả. Về mặt 

lý thuyết, nếu gắn thành công cụm gien GE vào 

vector pRSET-F và tất cả các gien được gắn xuôi 

chiều thì vector pREST-GEF sẽ có cấu trúc như 

hình 8A. Do vậy, nếu cắt bằng các tổ hợp enzym 

khác nhau sẽ cho các băng có kích thước khác 

nhau, tuỳ thuộc vào vị trí cắt của enzym đó trên 

vector, bao gồm: 

- Nếu cắt bằng enzym SacI thì vector pREST-

GEF sẽ tạo ra một băng (vì chỉ có một vị trí cắt duy 

nhất của SacI trên vector) có kích thước khoảng 

6582 bp (là kích thước của vector pREST cộng với 

tổng kích thước của 3 gien gltA, ech và fcs).  

- Nếu cắt đồng thời bằng EcoRI và HindIII 

thì sẽ tạo ra 2 băng: một băng có kích thước 2144 

của gien gltA cộng với ech và một băng có kích 

thước 4438 kb của gien fcs cộng với vector pRSET.  

- Nếu cắt bằng tổ hợp BamHI và HindIII sẽ 

tạo 3 băng vì như trên hình 8A có 2 vị trí cắt của 

enzym BamHI và 1 vị trí cắt của HindIII. Khi ấy 

một băng sẽ có kích thước gần 1,6 kb là của gien 

fcs và một phần của gien ech, một băng có kích 

thước xấp xỉ 2,2 kb là của phần còn lại của gien 

ech và gien gltA, một băng có kích thước 2897 bp 

của vector pRSET. 

- Nếu cắt bằng enzym BamHI và EcoRI thì 

sẽ tạo 3 băng, một băng có kích thước rất nhỏ 

(khoảng cách từ vị trí cắt EcoRI đến BamHI trên 

gien ech), băng này sẽ bị trôi ra khỏi bản gel khi 

điện di và một băng có kích thước 1541 của gien 

fcs và một băng có kích thước xấp xỉ 5 kb của 

vector pRSET cộng với gien gltA và phần còn lại 

của gien ech. 

                 

     A     B                       C 

Hình 8. Cấu trúc theo lý thuyết của vector pRSET-GEF (A), cắt plasmit bằng các tổ hợp enzym khác 

nhau (B) và marker (chỉ thị) 1 kb được dùng làm thang chuẩn để xác định kích thước các băng của sản 

phẩm cắt (C) 
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(B): Đường chạy L: thang ADN chuẩn 1 kb; đường chạy S: sản phẩm cắt plasmit bằng enzym SacI, 

đường chạy E-H: sản phẩm cắt plasmit bằng enzym EcoRI và HimdIII, đường chạy B-H: sản phẩm cắt plasmit 

bằng enzym BamHI và HindIII, đường chạy B-E: sản phẩm cắt plasmit bằng enzym BamHI và EcoRI. 

Kết quả cắt enzym giới hạn ADN plasmit nghi 

ngờ mang vector tái tổ hợp pRSET-GEF bằng các 

tổ hợp enzym giới hạn khác nhau ở hình 8B cho 

thấy tất cả các kết quả cắt của các tổ hợp enzym 

đều cho các băng theo đúng tính toán lý thuyết 

của việc gắn thành công cụm gien GE vào vector 

pRSET-F. Đó là: khi cắt bằng SacI chỉ cho một 

băng có kích thước khoảng 6,5 kb (đường chạy S), 

cắt bằng tổ hợp EcoRI và HindIII (đường chạy E-

H) cho 2 băng: một băng khoảng 2,1 kb và một 

băng khoảng 4,5 kb. Cắt đồng thời bằng enzym 

BamHI và HindIII (đường chạy B-H) cho 3 băng: 

một băng xấp xỉ 1,6 kb, một băng 2,2 kb và một 

băng 2,9 kb. Khi cắt bằng BamHI và EcoRI thì xuất 

hiện 2 băng: một băng là 1541 bp của gien fcs, một 

băng khoảng 5 kb của vector pRSET cộng với gien 

gltA và phần còn lại của gien ech. Còn băng có 

kích thước nhỏ bị trôi ra khỏi bản gel. 

Như vậy có thể kết luận đã gắn thành cụm 

gien GE vào vector pRSET-F để tạo vector biểu 

hiện pRSET-GEF và các gien được gắn xuôi chiều 

phiên mã và được điều khiển bởi promoter T7. Cấu 

trúc các gien trong vector pRSET-GEF thể hiện 

trong hình 8A. Cả 3 gien được sắp xếp liền kề dưới 

dạng polycistronic operon và đều có mã mở đầu và 

mã kết thúc, vị trí bám của ribosom để đảm bảo 

biểu hiện đồng thời. 

4. KẾT LUẬN 

Đã tách dòng và giải trình tự thành công gien 

gltA từ vi khuẩn Escherichia coli Dh5α, tương đồng 

100% với trình tự gien gltA của E.coli sp. K-12 

MC4100 công bố trên Gienbank với mã số 

HG7388671. Đã thiết kế thành công vector pRSET-

GEF mang policistron gồm 3 genes fcs, ech, và 

gltA mã hoá cho các enzym tham gia vào con 

đường chuyển hoá axit ferulic thành vanilin. Kết 

quả là tiền đề cho bước nghiên cứu tiếp theo là 

biểu hiện hệ thống vector tái tổ hợp trong tế bào vi 

khuẩn E.coli để sản xuất vanilin. 

Lời cảm ơn: Công trình được tài trợ bởi Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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CLONING, SEQUENCING AND CONSTRUCTING THE EXPRESSION VECTOR CONTAINING 

GENES ENCODING ENZYMES RESPONSIBLE FOR BIOSYNTHESIS OF VANILLIN FROM 

FERULIC ACID 

Ma Thi Trang1, Luong Thi Thu Huong1, Le Thi Quynh Hoa1, Duong Van Cuong1,2 
1Faculty of Biotechnology and Food Technology, Thai Nguyen University of Agriculture and 

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

Summary 

Vanillin is a compound found in seeds of an orchid species Vanilla planifoia. Vanillin has been 

demonstrated its positive effects on human health and displays antioxidant and antimicrobial 

properties. Due to these benefits as well as its pleasant aroma, the demand of vanilllin has been 

increased and it has been used in a wide range of fields such as producing medicine, cosmetics and 

perfumes and used as an additive to food and beverages. In microorganisms, vanillin is synthesized by 

a number of metabolic pathways from different substrates. Biosynthesis of vanillin from ferulic acid is 

carried out by 2 key enzymes: (1) feruloyl-CoA synthetase encoded by fcs gene that catalyzes the 

conversion of ferulic acid to feruloyl-CoA and (2) enoyl-CoA hydratase/aldolase encoded by ech gene 

catalyzing the conversion of feruloyl-CoA to vanillin. This pathway generates acetyl-CoA, which can be 

converted to CoA by the catalysis of citrate synthase enzyme encoded by gtlA gene. CoA is essential 

for vanillin production. The involvement of  citrate synthase in the TCA cycle leads to an increase of 

vanillin production efficiency. In this study, gltA was cloned and sequenced. Afterward, three genes 

were inserted into the expression vector holding a polycistronic operon of the three genes. In the 

results, we have successfully cloned gltA gene sized 1284 bp from E.coli Dh5α, having 100% of 

sequence similarity with gltA gene of strain E.coli sp. K-12 MC4100 published in Genbank, code 

HG7388671. The pRSET-GEF vector has been also successfully constructed that hold 3 genes: fcs, ech 

and gltA assembled in a polycistron which together are regulated by T7 promoter. The constructed 

recombinant vector will be further used for expression vanillin from E. coli BL21(DE3). 

Keywords: Vanillin, fcs, ech, gltA. 
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