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TỔNG QUAN 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI
NƯỚC Tổng quan tình hình nghiên cứu Đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) là cây công nghiệp
ngắn ngày được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới bởi giá trị kinh tế, dinh dưỡng cao,
cây cải tạo đất. Nghiên cứu đặc tính chịu hạn về mặt sinh lý, hoá sinh và cấu trúc tế bào, người ta
nhận thấy hàng loạt những biến đổi ở những mức độ khác nhau trong các giai đoạn phát triển
khác nhau, liên quan đến sản phẩm biểu hiện của nhiều gen và cho đến nay chưa tìm được một
gen cụ thể nào thực sự giữ vai trò quyết định tính chịu  hạn của cây trồng. Nghiên cứu cơ sở sinh
lý, hóa sinh và sinh học phân tử của đặc tính chịu hạn của cây đậu tương thể hiện ở ba nội dung
chính sau đây: (1) Khả năng thích nghi của bộ rễ trong điều kiện hạn hạn thể hiện ở sự phát triển
và khả năng đâm xuyên của bộ rễ, khả năng cố định nitơ của cây đậu tương trong điều kiện hạn;
(2) Các tính trạng liên quan đến sự thích ứng của lá cây đậu tương trong điều kiện hạn như cường
độ thoát hơi nước của khí khổng, cường độ thoát hơi nước của biểu bì, mật độ lông tơ của lá và
hiệu quả sử dụng nước; (3) Đáp ứng về phương diện hóa sinh và sinh học phân tử của cây đậu
tương trong điều kiện hạn hán. Trong đó nghiên cứu bản chất phân tử của mối liên quan giữa sự
phát triển và khả năng đâm xuyên của bộ rễ với khả năng chịu hạn của cây đậu tương còn ít được
quan tâm nghiên cứu.
Khả năng thích nghi của bộ rễ trong điều kiện hạn Bộ rễ là một trong những bộ phận quan trọng
của cây thực hiện nhiệm vụ lấy nước cung cấp cho các hoạt động sống và phát triển của cơ thể
thực vật. Ở cây đậu tương sự thích nghi với các điều kiện hạn hán chủ yếu thông qua việc phát
triển rễ trụ để có thể tìm kiếm các nguồn nước từ các lớp đất sâu (Taylor và đtg 1978). Bên cạnh
đó hệ thống rễ sợi phát triển cũng giúp cho cây có thể vươn tới các lớp đất có độ ẩm cao và tìm
kiếm các chất dinh dưỡng. Một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến độ sâu của rễ đậu
tương là tỉ số kéo dài rễ trụ (taproot elongation rate). Do rễ trụ được hình thành đầu tiên ở đậu
tương, chính vì thế việc xác định các giống đậu tương có đặc tính kéo dài rễ trụ nhanh sẽ cho
phép xác định khả năng đâm sâu của rễ. Sự khác nhau về tính trạng kéo dài bộ rễ ở các giống
đậu tương đã được nghiên cứu khá chi tiết ở trong điều kiện nhà lưới. Kaspar và đtg (1984) đã
đánh giá 105 giống đậu tương khác nhau cho thấy tỉ số kéo dài rễ trụ khác nhau giữa các giống
vào khoảng 1,3 cm/ngày. Những nghiên cứu tiếp theo trên các giống có tỉ số kéo dài rễ trụ cao
cho thấy những giống này có thể lấy nước ở chiều sâu trên 120 cm so với các giống còn lại. Một
vài nghiên cứu cũng đã được thực hiện đối với hệ thống rễ nhánh của cây đậu tương cho thấy
trong điều kiện hạn số lượng rễ nhánh trên đơn vị chiều dài rễ trụ tăng đáng kể, nhưng chiều dài
và đường kính rễ trụ không thay đổi. Hạn chế về nước ở cây đậu tương thường làm tăng sinh khối
của rễ, từ đó làm tăng tỉ lễ rễ/thân. Nghiên cứu cho thấy ở cây đậu tương không được tưới nước
thì bộ rễ có chiều dài hơn hẳn ở cây đậu tương được tưới nước (Huck và đtg 1983), ngoài ra các
nhà khoa học cũng nhận thấy mối tương quan rất chặt chẽ đối với nhiều tính trạng rễ như khối
lượng khô, chiều dài tổng số, cấu trúc và số lượng rễ nhánh ở các giống chịu hạn. Những tính
trạng này thường được dùng như các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá và nhận dạng các giống
đậu tương có tính chịu hạn. Ở cây đậu tương, khi hạn hán xảy ra ở các giai đoạn sớm hay muộn
của giai đoạn sinh trưởng sinh sản làm tăng mạnh sự phát triển bộ rễ, đặc biệt là hệ thống rễ ở
các lớp đất sâu. Trong một nghiên cứu khác cho thấy cây đậu tương khi bị xử lý hạn ở giai đoạn



trước khi ra hoa sẽ cho năng suất cao hơn những cây đậu tương bị xử lý hạn ở giai đoạn sau khi
nở hoa, điều này được giải thích là do chúng đã phát triển bộ rễ đầy đủ để thích ứng với điều kiện
hạn trước khi nở hoa (Hirasawa và đtg 1994). Các kết quả từ các nghiên cứu được trình bày trên
đây cho thấy những tính trạng liên quan đến bộ rễ có thể sử dụng để cải thiện tính chịu hạn của
cây đậu tương. Tuy nhiên, các phương pháp đo đạc các tính trạng liên quan đế bộ rễ thường rất
khó thực hiện. Thay vào đó các phương pháp phân tử sẽ là công cụ hỗ trợ cho các phương pháp
truyền thống để nghiên cứu các tính trạng về rễ. Quá trình chọn lọc các gen liên quan đến các tính
trạng về rễ bao gồm các nghiên cứu sàng lọc gen từ các cơ sở dữ liệu, thiết kế mồi để nhân bản
gen, xác định sự đa dạng, phát triển phương pháp phân tích hệ gen, xác định quần thể nghiên
cứu. Phương pháp này đã thành công trong việc xác định nhiều gen quý quy định các tính trạng rễ
ở lúa trong điều kiện hạn (Valliyodan và đtg 2006). Thêm vào đó, việc hiểu biết các cơ chế sinh lý
và quá trình điều hòa di truyền của sự thích nghi của bộ rễ dưới điều kiện hạn sẽ giúp ích cho việc
xác định các gen đặc hiệu, các quá trình chuyển hóa để sử dụng cho việc nâng cao khả năng chịu
hạn của cây đậu tương bằng phương pháp sử dụng chỉ thị gen hoặc kỹ thuật chuyển gen.Ở Việt
Nam, cây đậu tương được trồng cả 7 vùng nông nghiệp trên cả nước. Các giống đậu tương ở
nước ta rất đa dạng và phong phú, đặc biệt nguồn gen của tập đoàn các giống đậu tương địa
phương. Đậu tương thuộc nhóm cây chịu hạn kém, do vậy nhiều nhà khoa học đã quan tâm
nghiên cứu nhằm cải thiện, nâng cao khả năng chịu hạn của cây đậu tương bằng các biện pháp
kỹ thuật truyền thống khác nhau (Nguyễn Huy Hoàng, 1992, Maitra và đtg., 1994; Lê Trọng
Quang và đtg., 1994; Chu Hoàng Mậu và đtg., 2001), nghiên cứu gen liên quan đến tính chịu
hạn của các cây họ Đậu đã được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên  và
một số tác giả khác (Chu Hoàng Mậu và Nguyễn Vũ Thanh Thanh và đtg., 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011), (Trần Thị Phương Liên và đtg., 1999). Tuy nhiên, nghiên cứu khả năng chịu
hạn của cây đậu tương trên cơ sở phân tích sự phát triển và khả năng đâm xuyên của rễ và các
gen liên quan đến đặc tính này đang là điều mới mẻ trên thế giới và ở Việt Nam.Khả năng cố định
nitơ của cây đậu tương trong điều kiện hạn Khả năng cố định nitơ ở các loài cây họ đậu thường
rất nhạy cảm đối với tình trạng nước ở trong đất. Trong điều kiện hạn, cây đậu tương không chỉ
giảm khả năng cố định CO2, giảm sự phát triển lá mà khả năng cố định nitơ cũng bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Kết quả này làm giảm sinh tổng hợp protein (Purcell và đtg 1996). Nhiều nhân tố
hạn chế khả năng cố định nitơ trong điều kiện hạn đã được xác định ở cây đậu tương bao gồm
khả năng sử dụng O2 giảm, nguồn carbon tới các nốt sần giảm, hoạt tính của enzym sucrose
synthase giảm, hàm lượng ure và axit amin tự do tăng (King và Purcell, 2005). Đặc biệt, mối quan
hệ về thế năng nước của lá và nốt sần đã được xác định ở cây đậu tương trong điều kiện hạn.
Hoạt tính của enzym nitrogenase giảm 70% trong 4 ngày đầu tiên khi cây gặp hạn, trong khi đó
quá trình quang hợp giảm khoảng 5%. Ngoài ra, sự thiếu hụt về nước cũng ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt tính của nốt sần thông qua sự tăng cường tính kháng đối với khả năng khuếch tán oxy.
Tình trạng thiếu nước ở trong đất cũng dẫn tới sự tích lũy ure ở lá của cây đậu tương và hậu quả
này chính là một nhân tố ức chế quá trình hình thành nốt sần.Sự thay đổi về di truyền cũng được
xác định ở các cá thể nhạy cảm với khả năng cố định nitơ trong điều kiện hạn. Nghiên cứu của
Sinclair và đtg (2007) cho thấy quá trình dị hóa ure không phụ thuộc vào mangan và giống đậu
tương kháng hạn có khả năng cố định nitơ cao. Nhiều nghiên cứu cũng đang được thực hiện theo
hướng làm sáng tỏ bản chất phân tử các nhân tố hạn chế và điều hòa quá trình cố định nitơ trong
điều kiện hạn ở cây đậu tương.Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của
chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu
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MỤC TIÊU 
Xác định được sự khác biệt về đặc điểm, khả năng đâm xuyên của bộ rễ trong điều kiện hạn hán
và mối liên quan giữa cấu trúc gen với sự phát triển bộ rễ cây đậu tương; Tạo được vector chuyển
gen mang cấu trúc gen liên quan đến sự phát triển rễ đậu tương
NỘI DUNG 
- Đánh giá khả năng chịu hạn của các giống đậu tương trên phương diện sự phát triển bộ rễ, khả
năng đâm xuyên của rễ và số lượng nốt sần. Phân nhóm đậu tương dựa trên phương diện phát
triển bộ rễ.- So sánh hàm lượng protein, lipit trong hạt và rễ thuộc hai nhóm đậu tương khác biệt
về sự phát triển bộ rễ.- Phân lập gen liên quan đến sự phát triển bộ rễ và khả năng đâm xuyên của
rễ từ hệ gen của các giống đậu tương nghiên cứu. Đánh giá sự khác biệt về cấu trúc gen liên quan
đến sự phát triển bộ rễ của hai nhóm đậu tương.- Thiết kế vector mang cấu trúc gen liên quan đến
tính trạng rễ cây đậu tương. Đánh giá hoạt động của vector chuyển gen ở cây thuốc lá mô hình
hoặc cây đậu tương.
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cách tiếp cậnNghiên cứu tìm biện pháp cải thiện khả năng chịu hạn của cây đậu tương để rút
ngắn thời gian chọn lọc và nâng cao hiệu quả chọn giống bằng kỹ thuật gen: Xác định mối liên
quan giữa sự thay đổi cấu trúc gen với sự phát triển, khả năng đâm xuyên của bộ rễ đậu tương
bằng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật gen phục vụ việc cải thiện khả năng chịu hạn ở cây đậu
tương.
Phương pháp nghiên cứu(i) Phương pháp đánh giá khả năng chịu hạn thông qua sự phát triển,
khả năng đâm xuyên của bộ rễ của đậu tương ở giai đoạn cây non;(ii) Phương pháp sinh học
phân tử: tách chiết DNA, RNA tổng số, PCR, tách dòng và xác định trình tự gen liên quan đến khả
năng phát triển và khả năng đâm xuyên của bộ rễ;(iii) Phương pháp phân tích hoá sinh: phân tích
hàm lượng protein,  lipit...  ở hạt  và ở rễ.  (iv)  Thiết  kế vector  chuyển gen theo phương pháp
Gateway. Đánh giá hoạt động của vector ở cây mô hình hoặc cây đậu tương;(v) Phương pháp
phân tích số liệu thống kê bằng phần mềm Excel. Phân tích trình tự gen bằng phần mềm BioEdit và
DNAstar. So sánh trình tự gen, trình tự amino acid của protein bằng phần mềm Megline và
BioEdit.
HIỆU QUẢ KTXH 
Hiệu quả về Giáo dục và đào tạo: (i) Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu khoa học sẽ được sử
dụng trong giảng dạy các chuyên đề cho hệ đào tạo thạc sĩ; (ii) Góp phần đào tạo 01 nghiên cứu
sinh, đào tạo 03 thạc sĩ và 02 đề tài NCKH của sinh viên; (iii) Kết quả đề tài là tài liệu minh hoạ
cho giáo trình về Cách tiếp cận và Phương pháp công nghệ sinh học.



Hiệu quả về kinh tế - xã hội: (i) Chọn giống đậu tương chịu hạn bằng kỹ thuật gen rút ngắn được
thời gian chọn lọc, nâng cao hiệu quả chọn giống;. (ii) Các giống đậu tương ưu việt được tuyển
chọn là vật liệu chọn giống đậu tương chịu hạn, đáp ứng cho các vùng không chủ động được
nước tưới.
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sống, Trường Đại học Khoa học-ĐH Thái Nguyên


