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TỔNG QUAN 
Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tàiTính chống chịu ở thực vật thường là kết
quả của nhiều cơ chế đáp ứng stress hoạt động cùng đồng thời. Các nghiên cứu gần đây đưa ra
cơ chế liên quan đến tính chống chịu bao gồm: các gen chức năng (LEA, HSP, LTP,…), các gen
điều khiển phiên mã, vai trò của bộ rễ, khả năng điều chỉnh áp suất thẩm thấu, abscisic acid
(ABA), sự truyền tín hiệu và các nhân tố ức chế protease.Gen mã hóa protein dehydrin ở đậu
tương đã được nghiên cứu tại một số phòng thí nghiệm trên thế giới, cho đến nay đã có một số
trình tự gen dehydrin đậu tương và một số thực vật khác đã được công bố trình tự trên Ngân
hàng trình tự gen quốc tế. Maitra N. và cs (1994) đã phân lập được cDNA của dehydrin từ lá
đậu tương khi bị mất nước, ngoài ra tác giả còn phân lập được cDNA của LEA nhóm D-95 từ lá
và rễ cây đậu tương khi bị hạn hán. Nghiên cứu của Porcel và cs (2005), đã chỉ ra rằng, gen
mã hóa protein dehydrin (LEA - II) có vai trò với khả năng chống chịu của đậu tương.Gen PLC
liên quan đến sự huy động canxi. Canxi hoà tan được xem như chất truyền tín hiệu thứ cấp truyền
đến ngoại bào kích thích các tế bào có phản ứng bảo vệ. Sự truyền tín hiệu canxi trong suốt stress
hạn và muối đã được nghiên cứu nhiều ở thực vật bậc cao.  Gen LTP liên quan đến quá trình sinh
tổng hợp biểu bì. Khi bị stress hạn, LTP được kích thích tăng tổng hợp ngoại bì giúp thực vật có thể
giảm mất nước nhờ tăng độ dày của lớp vỏ ngoài. Ở đậu xanh, gen LTP cũng đã được phân lập
và công bố trên ngân hàng gen quốc tế.DREB (Dehydration Responsive Binding protein) là gen
tăng cường khả năng chịu hạn được biết đến trong nhóm các nhân tố khởi đầu phiên mã tham
gia điều khiển tính chịu hạn: DREB, AREB, NAC, MYB, MYC, bZIP, WRKY. Ngày nay đã có một
số nhà nghiên cứu phân tích đánh giá gen tăng cường khả năng chịu hạn (DREB) trên một số đối
tượng thực vật Arabidopsis, ngô, lúa, đậu tương, bông.Để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như
xuất khẩu, vấn đề nghiên cứu chọn tạo các giống đậu xanh và đậu tương có chất lượng và khả
năng chống chịu tốt bằng chỉ thị phân tử đã và đang được áp dụng rộng rãi. Các kỹ thuật sinh học
phân tử không những phát huy hiệu quả mà còn khắc phục nhược điểm của các phương pháp
truyền thống bởi hiệu quả sàng lọc cao, nhanh và tin cậy. RAPD (Random Amplified Polymorphic
DNA - đa hình các đoạn DNA được khuếch đại ngẫu nhiên) là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi,
bởi đây là phương pháp dễ thực hiện và ít tốn kém mà vẫn đánh giá được sự đa dạng di truyền và
mối quan hệ di truyền ở mức độ phân tử. Karuppanapandian và cs (2006) đã xác định quan hệ di
truyền của các giống đậu xanh được lựa chọn từ những vùng khác nhau ở Nam Tamil Nadu (Ấn
Độ) bằng kỹ thuật RAPD với 20 mồi ngẫu nhiên. Afzal và cs (2004) sử dụng kỹ thuật RAPD nghiên
cứu sự đa dạng di truyền của tập đoàn giống đậu xanh với 34 mồi ngẫu nhiên đã thu được 204
phân đoạn DNA được nhân bản, trong đó có 75% phân đoạn thể hiện tính đa hình. Sự tương
đồng di truyền nhận được trong nghiên cứu này có thể được sử dụng để chọn dòng bố mẹ phục vụ
mục đích chọn giống. Betal và cs (2004) đã sử dụng 14 giống đậu xanh cùng 14 mồi ngẫu nhiên
trong phản ứng RAPD để phân tích mối quan hệ di truyền, kết quả cho thấy các giống có năng
suất cao có liên quan chặt chẽ với tính trạng mùi thơm của hạt và tính trạng năng suất có mối liên
quan với đặc điểm hình thái như chiều cao cây, kích cỡ và màu sắc hạt….10.2. Danh mục các
công trình liên quan (Họ và tên tác giả; Nhan đề bài báo, ấn phẩm; Các yếu tố về xuất bản)1.
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