
KHKT Chăn nuôi Số 220 - tháng 6 năm 2017

Tổng biên tập:
TS. ĐOÀN XUÂN TRÚC

Phó Tổng biên tập:
PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG VANG

Thư ký tòa soạn:
PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ủy viên Ban biên tập:
PGS.TS. NGUYỄN TẤN ANH
PGS.TS. NGUYỄN XUÂN BẢ
TS. NGUYỄN QUỐC ĐẠT
PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
PGS.TS. HOÀNG KIM GIAO
GS.TS. NGUYỄN DUY HOAN
PGS.TS. ĐỖ VÕ ANH KHOA
TS. ĐỖ ĐỨC LỰC
TS. NGUYỄN TẤT THẮNG

Xuất bản và Phát hành: 
TS. NGUYỄN TẤT THẮNG

 

Giấy phép:  Bộ Thông tin và Truyền thông
 Số 257/GP- BTTTT  ngày 20/05/2016
ISSN  1859 - 476X
Xuất bản:  Hàng tháng
Toà soạn:
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 73,    
 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa,  
 Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại:  04.36290621
Fax:  04.38691511
E - mail:  tapchichannuoi@hoichannuoi.vn
Website:  www.hoichannuoi.vn
Tài khoản: 
Tên tài khoản: Hội Chăn nuôi Việt Nam
Số tài khoản: 1300 311 0000 40, tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh  
Thăng Long - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
In 1.000 bản, khổ 19x27 tại Công ty CP KH&CN 
Hoàng Quốc Việt. In xong và nộp lưu chiểu: 
tháng 6/2017.

DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI
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của tổ hợp lợn lai giữa nái F1(YorkshirexMeishan) phối đực PiDu có thành phần di 
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thịt  33
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(COTURNIX COTURNIX JAPONICA)
Lý Thị Thu Lan1, Nguyễn Trọng Ngữ1 và Nguyễn Thị Hồng Nhân1 ∗ 
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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại nhằm đánh giá ảnh hưởng của đa hình trên gen Growth 

Hormone (GH) đến khả năng đẻ trứng của chim cút Nhật Bản. Các tính trạng về năng suất trứng 
được ghi nhận mỗi ngày trên từng cá thể thông qua thí nghiệm nuôi dưỡng chim cút trong 12 
tháng đẻ. Kiểu gen của chim cút được xác định bằng phương pháp PCR-RFLP với sự hiện diện 
của enzyme giới hạn MspI. Kết quả cho thấy năng suất bình quân của chim cút đạt 266,3 quả/mái/
năm với số lượng trứng cao và ổn định trong 5 tháng đẻ đầu tiên. Trên intron 1 của gen GH, đột 
biến GH/MspI có 3 kiểu gen với tần số xuất hiện tương ứng là 28,0% (AA); 45,1% (AB) và 26,9% 
(BB). Các kiểu gen này có ảnh hưởng đến năng suất trứng, số trứng có phôi và số con nở ra trong 
12 tháng đẻ với năng suất trứng cao nhất thuộc về cút mang kiểu gen BB (280,9 quả/mái) (P<0,05). 
Chim cút với kiểu gen BB có khối lượng trứng, tỷ lệ có phôi và tỷ lệ nở tương đương với cút mang 
2 kiểu gen còn lại; do đó, có thể sử dụng kiểu gen BB trong công tác giống nhằm chọn lọc đàn chim 
cút có năng suất trứng cao.

Từ khóa: Đột biến điểm, gen GH, chim cút Nhật Bản, sinh sản. 
ABSTRACT

Influence of Growth Hormone gene polymorphism on egg production traits of Japanese quails 
(Coturnix coturnix japonica)

Ly Thu Lan, Nguyen Trong Ngu and Nguyen Thi Hong Nhan
The objective of this study was to evaluate the effect of Growth Hormone (GH) gene 

polymorphism on egg production of Japanese quails. Egg traits were individually recorded daily 
in a feeding experiment on 12-month laying quails. The genotypes were determined by PCR-RFLP 
method with the presence of MspI-restricted enzyme. It was shown that average yield of quail 
was 266.3 eggs/quail/year with high and stable number of eggs in the first 5 months of laying. On 
the intron 1 of GH gene, the GH/MspI point mutation had three genotypes with corresponding 
frequencies of 28.0% (AA), 45.1% (AB) and 26.9% (BB). These genotypes influenced on egg yield, 
number of fertilized eggs, and number of hatched chicks during the 12-month laying period with 

1 Trường Đại học Cần Thơ
∗ Tác giả để liên hệ: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng- Trường Đại học Cần Thơ. Điện 
thoại: 0919 434989, E-mail: nthnhan@ctu.edu.vn.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mặc dù nghề nuôi chim cút phát triển 

mạnh trong những năm gần đây, nhưng vấn 
đề con giống vẫn là nỗi trăn trở chung cho 
hầu hết các nhà chăn nuôi. Khả năng sản 
xuất của các dòng cút hiện tại không đồng 
đều và chưa phát huy hết tiềm năng giống. 
Theo kết quả nghiên cứu của Bùi Hữu Đoàn 
và Hoàng Thanh (2010), tỷ lệ đẻ của cút Nhật 
Bản đạt 81,6% và sản lượng trứng đạt 244,8 
quả trong 10 tháng đẻ. Trong thời gian qua, 
các công trình nghiên cứu về cải thiện chất 
lượng của đàn giống chim cút còn hạn chế, 
đặc biệt là những công bố liên quan đến ảnh 
hưởng của một số gen ứng viên liên quan 
đến khả năng đẻ trứng của chim cút. Chiến 
lược tiếp cận gen ứng viên và đánh giá ảnh 
hưởng của chúng lên các tính trạng có giá trị 
kinh tế đã đặt nền móng cho việc sử dụng các 
chỉ thị phân tử trong chọn giống (Kulibaba và 
Podstreshnyi, 2012). Johari và ctv (2013) cho 
biết mối liên kết giữa gen Growth Hormone 
(GH) với tính trạng khối lượng cơ thể và sản 
lượng trứng trên chim cút. Growth hormone 
là một hormone polypeptide có vai trò quan 
trọng trong hoạt động sinh lý và sinh sản của 
tế bào (Feng và ctv, 1997). Những nghiên cứu 
trên gà gần đây cho thấy, trước và sau khi bắt 
đầu đẻ trứng, GH đóng vai trò sinh lý trong 
sự phát triển, trưởng thành và hoạt động nội 
tiết của nang buồng trứng bằng cách điều 
tiết steroid, quá trình tăng sinh và chu trình 
chết của tế bào trong giai đoạn trưởng thành 
(Hrabia và ctv, 2011; Ahumada-Solorzano và 
ctv, 2012). Nhằm làm rõ hơn về ảnh hưởng của 
gen GH, thí nghiệm hiện tại được tiến hành 
với mục tiêu xác định sự liên kết giữa đa hình 
GH/MspI với khả năng đẻ trứng của chim cút 
Nhật Bản nuôi tại Đồng bằng sông Cửu Long.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng thí nghiệm
Thí nghiệm được thực hiện tại trại chăn 

nuôi thực nghiệm thuộc trường Đại học Trà 
Vinh. Tất cả chim cút mái đẻ trứng (bắt đầu 
từ tuần tuổi thứ 6) được nuôi riêng trong ô 
chuồng và được phối với chim cút trống theo 
tỷ lệ 1:3. Tổng số 130 chim cút trống và 390 
mái được dùng trong thí nghiệm. Trứng được 
thu hàng ngày, đánh dấu, đo đạc các chỉ tiêu 
và giữ trong nhiệt độ mát đến 3 ngày để ấp. 
Xác định tỷ lệ có phôi vào ngày 10 và tiếp tục 
theo dõi đến ngày thứ 17 để xác định tỷ lệ nở. 
Thí nghiệm được kéo dài trong 12 tháng, trong 
thời gian này cút được cho ăn thức ăn hỗn hợp 
có năng lượng trao đổi là 2.750 Kcal/kg và 20% 
protein. Tất cả chim cút được tiêm phòng các 
bệnh theo quy trình ở giai đoạn trước và trong 
thời gian thí nghiệm.
2.2. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu theo dõi và cách thu thập số 
liệu được thực hiện theo Bùi Hữu Đoàn và 
ctv (2011). Tổng số trứng của mỗi cút mái là 
ghi nhận trong 12 tháng đẻ; khối lượng trứng 
được xác định bằng cân điện tử (sai số 0,01 g); 
tỷ lệ trứng có phôi (%) là tỷ lệ giữa số trứng có 
phôi trên tổng số trứng đẻ ra của một chim cút 
mái và tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) là tỷ lệ giữa 
số chim cút con nở ra còn sống trên tổng số 
trứng xác định có phôi của một cút mái.
2.3. Xác định kiểu gen bằng kỹ thuật PCR-
RFLP

Mỗi cá thể được thu thập khoảng 5-7 
sợi lông trên phần lưng, cho vào túi nilon và 
mang về phòng thí nghiệm để ly trích DNA 
(Nozawa và ctv, 1999). Xác định kiểu gen 
của đa hình GH/MspI bằng phương pháp 
PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction – 

the highest egg yield being those with BB genotype (280.9 eggs/quail) (P<0.05). Quails with BB 
genotype had similar egg weight, fertility rate and hatching rate of fertilized eggs with those of 
other two genotypes. It, therefore, the BB genotype can be used for selections of egg production on 
breeding Japanese quails.

Keywords: Point mutation, GH gene, Japanese quail, reproduction.
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Restriction Fragment Length Polymorphism) 
theo đề nghị của Kuhnlein và ctv (1997). Sản 
phẩm PCR có chiều dài 776 bp được khuếch 
đại từ cặp mồi 5’- ATC CCC AGG CAA ACA 
TCC TC - 3’ (mồi xuôi) và 5’- CCT CGA CAT 
CCA GCT CAC AT - 3’ (mồi ngược).

Thành phần hóa chất cho một phản ứng 
PCR bao gồm 25 ng DNA; 0,25 M mỗi mồi; 
0,25 M của mỗi dNTP, 1x đệm PCR, và 1U Taq 
DNA polymerase. Phản ứng PCR được thực 
hiện với chu kỳ nhiệt lần lượt là 1 chu kỳ 94oC 
- 5 phút, tiếp theo là 35 chu kỳ 94oC - 30 giây, 
52oC - 30 giây, 72oC - 1 phút và cuối cùng là 
1 chu kỳ 72oC - 10 phút. Tiếp theo, 15 µL sản 
phẩm PCR được cắt với 10 U enzyme MspI 
trong thời gian 16 giờ ở 37oC. Sản phẩm sau 
đó được kiểm tra trên gel agarose 2% để xác 
định kiểu gen.
2.4. Xử lý số liệu

Sự liên kết giữa kiểu gen và các tính trạng 
năng suất sinh sản được phân tích sử dụng 
mô hình tuyến tính tổng quát của phần mềm 
Minitab 16.0. Khi trung bình nghiệm thức 
khác biệt có ý nghĩa, tiến hành so sánh cặp với 
phép thử Tukey (P<0,05).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Năng suất trứng 
Năng suất trứng qua các tháng đẻ của 

chim cút được thể hiện qua Hình 1. Kết quả 
cho thấy, chim cút đẻ trứng khá ổn định trong 
5 tháng đầu tiên và có xu hướng giảm dần đến 
tháng đẻ thứ 9 và tiếp tục giảm nhanh ở những 
tháng tiếp theo. Tổng số trứng thu được trung 
bình là 266,3 quả/mái (tương ứng khoảng 0,7 
quả/mái/ngày). Các số liệu thu được phù hợp 
với kết luận của các tác giả Đỗ Thị Sợi (1999); 
Bùi Hữu Đoàn và Hoàng Thanh (2010) đều 
cho rằng chim cút bắt đầu đẻ trứng đầu tiên 
khi 41 ngày tuổi, tăng và đạt đỉnh cao nhất ở 
19-21 tuần tuổi với tỷ lệ đẻ đạt 95,4%, sau đó 
giảm dần và duy trì tỷ lệ đẻ trong khoảng 80-
90% đến 35 tuần tuổi. Ở tuần tuổi thứ 37, tỷ lệ 
đẻ giảm còn 65% đây chính là giai đoạn cần 
phải loại thải cút.

Hình 1. Năng suất trứng qua 12 tháng đẻ

3.2. Đa hình gen GH
Trong thí nghiệm hiện tại, cặp mồi sử 

dụng được tham khảo dựa trên đoạn mồi 
dùng để khuếch đại đoạn gen trong vùng 
intron 1 của gen GH trên gà. Đối với chim cút, 
các công bố tương tự còn khá ít, do vậy các kết 
quả sẽ được so sánh, thảo luận chủ yếu với 
những công bố trước đây trên gà.

Trên đàn chim cút thí nghiệm, sản phẩm 
PCR có chiều dài 776 bp. Các phân đoạn được 
cắt bởi enzyme MspI cho thấy locus này có 2 
alen (A, B), tương ứng với 3 kiểu gen AA (539 
và 237 bp), AB (776, 539 và 237 bp) và BB (776 
bp). Kết quả này ủng hộ công bố của Johari 
và ctv (2013) và Setiati và Mustikaningtyas 
(2014). Bên cạnh đó, kết quả cũng chỉ ra sự 
khác biệt về các phân đoạn trên cút và gà, theo 
đó đối với giống gà bản địa Trung Quốc, Ip và 
ctv (2001) tìm thấy đa hình GH/MspI có 3 kiểu 
gen: I (414, 237 và 125 bp), II (267, 237, 147 và 
125 bp) và III (539 và 237 bp) và trên 2 giống 
gà bản địa của Iran, Jafari và ctv (2015) cũng 
trình bày một báo cáo tương tự.

Hình 2. Sản phẩm PCR-RFLP của đa hình GH/
MspI, M: Thang chuẩn DNA (100 bp)
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3.2. Tần số kiểu gen và tần số alen của đa 
hình GH/MspI

Việc xác định tần số kiểu gen và tần số 
alen đóng một vai trò quan trọng trong chọn 
giống vật nuôi. Dựa trên các tần số này cùng 
với sự liên kết giữa kiểu gen và kiểu hình, có 
thể đánh giá tiềm năng phát triển và qua đó 
xây dựng kế hoạch lai tạo phát triển đàn. Tần 
số kiểu gen dị hợp tử AB chiếm 45,1%, cao 
hơn so với 2 kiểu gen đồng hợp tử AA (28,0%) 
và BB (26,9%). Tần số xuất hiện của 2 alen A 
và B là tương đương nhau, nhưng ở nghiên 
cứu của Johari và ctv (2013), alen A xuất hiện 
nhiều hơn trong quần thể chim cút (60%). Xu 
hướng tương tự cũng được tìm thấy trên gà 
với xuất hiện nhiều hơn của alen A (57%) so 
với alen B (43%) (Thakur và ctv, 2009); tuy 
nhiên sự khác biệt này không quá lớn, và hầu 
như còn bị chi phối hoàn toàn bởi quá trình 
chọn lọc tự nhiên.
Bảng 1. Tần số kiểu gen và tần số alen của đa 

hình GH/MspI

Locus Tần số kiểu gen (%) Tần số alen (%)

GH/
MspI

AA 
(n=109)

28,0

AB 
(n=176)

45,1

BB 
(n=105)

26,9

A 
(n=394)

50,5

B 
(n=386)

49,5

3.3. Ảnh hưởng của đa hình GH/MspI đến 
năng suất trứng và khối lượng trứng

Một cách tổng quát, đa hình GH/MspI 
có liên quan đến tổng số trứng, số trứng có 
phôi và số con nở ra, tuy nhiên đa hình này 
không ảnh hưởng đến khối lượng trứng, tỷ 
lệ có phôi và tỷ lệ nở (Bảng 2 và Bảng 3). Kết 
quả cho thấy, khả năng đẻ trứng cao nhất ở 
chim cút mang kiểu gen BB (280,9 quả/mái/12 
tháng đẻ) và do tỷ lệ có phôi và tỷ lệ nở là 
tương đương nhau giữa các nhóm cút nên số 
trứng có phôi và số con nở ra cũng cao hơn 
ở chim cút mang kiểu gen này (tương ứng 
241,8 quả và 210,2 con). 

Xét về năng suất trứng, mặc dù không có 
sự khác biệt thống kê giữa cút mang kiểu gen 
AA so với cút với kiểu gen BB nhưng số trứng 
có phôi và số con nở ra cao hơn trên cút với 
kiểu gen BB (P<0,05). Các số liệu tương ứng 
trên những cá thể dị hợp tử AB không khác 

biệt so với kiểu gen AA. Như vậy, trong quần 
thể cút nghiên cứu, alen B là alen có lợi đối 
với khả năng sinh sản của chim cút, alen này 
cần được duy trì và phát triển để phục vụ cho 
công tác giống.
Bảng 2. Ảnh hưởng của đa hình GH/MspI đến 

năng suất và khối lượng trứng

Kiểu 
gen n Tổng số trứng (quả) Khối lượng 

trứng (g)
AA 109 266,5ab±5,5 11,9±0,1
AB 176 262.3b±4,3 11,9±0,1
BB 105 280.9a±5,6 12,0±0,1
P 0,029 0,803

Ghi chú: Những chữ cái trên cùng một cột giống nhau 
thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05)

Bảng 3. Ảnh hưởng của đa hình GH/MspI đến 
tỷ lệ phôi và nở

Kiểu 
gen n Trứng có 

phôi (quả)
Tỷ lệ 

phôi (%)
Số con nở 

ra (con)
Tỷ lệ nở 

(%)
AA 109 226,8b±4,4 85,5±0,7 195,5b±3,7 86,3±0,7
AB 176 225,2b±3,5 86,5±0,5 195,7b±2,9 87,3±0,5
BB 105 241,8a±4,5 86,5±0,7 210,2a±3,8 87,4±0,7
P 0,010 0,417 0,005 0,488

Trong báo cáo của Johari và ctv (2013), các 
tác giả chia chim cút thành 3 nhóm khối lượng 
khác nhau và đánh giá khả năng sinh sản dựa 
vào kiểu gen trong từng nhóm. Kết quả chỉ 
ra rằng đa hình GH/MspI không ảnh hưởng 
đến năng suất trứng của chim cút, tuy nhiên 
đối với từng nhóm khối lượng cút, sự liên kết 
của kiểu gen với các chỉ tiêu về khả năng sản 
xuất trứng là khác nhau. Cụ thể, nhóm cút 
Q-R (cút có khối lượng ngẫu nhiên) và nhóm 
cút Q-L (cút có khối lượng thấp) các cá thể 
mang kiểu gen AA có tỷ lệ đẻ cao nhất (90,3% 
và 83,4%), còn đối với nhóm cút Q-H (cút có 
khối lượng cao) tỷ lệ đẻ cao nhất thuộc về cút 
mang kiểu gen BB (63,5%). Kết quả này khá 
thú vị và có phần trái ngược với nghiên cứu 
hiện tại. Trong nghiên cứu của chúng tôi, cút 
có khối lượng ngẫu nhiên và kiểu gen BB cho 
kết quả về năng suất trứng tốt hơn. Tuy nhiên 
các so sánh này chỉ mang tính chất tương đối 
vì trong công bố của Johari và ctv (2013) dung 
lượng mẫu thấp (100 cá thể) và chỉ theo dõi 
tỷ lệ đẻ vào tuần tuổi thứ 10. Sự không đồng 
nhất này cũng gợi ý một phân tích thêm về 
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ảnh hưởng của khối lượng và kiểu gen đối với 
chim cút trong thí nghiệm.

Trên gà, sản phẩm khuếch đại của đoạn 
gen này có chiều dài 776 bp và được chứng 
minh là có ảnh hưởng đến năng suất trứng và 
khối lượng cơ thể. Kuhnlein và ctv (1997) cho 
rằng trên giống gà White Leghorn, tồn tại 5 
alen ở các điểm cắt và sự kết hợp 2 alen A1/
A1 có năng suất trứng cao nhất (189,7 quả/11 
tháng đẻ). Bên cạnh đó, Sadegh và ctv (2012) 
đã xác định 3 alen tại các vị trí đột biến, trong 
đó kiểu gen CC và AC được đề nghị sử dụng 
trong công tác giống gà thịt trên các dòng gà 
ở Ấn Độ. Ảnh hưởng tương tự của các kiểu 
gen được tìm thấy trên gà thịt Arian, Iran 
(Ghelghachi và ctv, 2013). Như vậy, trên đoạn 
gen 776 bp của đa hình GH/MspI tồn tại các 
đột biến khác nhau tương ứng trên cút và gà. 
Tùy theo loài, giống và quần thể nghiên cứu, 
đáp ứng về năng suất trứng cũng khác nhau 
qua từng kiểu gen. Vì vậy, trước khi ứng dụng 
đa hình này trong thực tiễn, cần phải có kết 
quả nghiên cứu cụ thể trên đàn giống hiện 
có nhằm xác định chính xác mối liên kết giữa 
kiểu gen và kiểu hình mong muốn.

4. KẾT LUẬN 
Trên đàn chim cút Nhật Bản nuôi tại 

Đồng bằng sông Cửu Long, đa hình GH/MspI 
có mối liên kết chặt chẽ với tổng số trứng đẻ 
ra, số trứng có phôi và số con nở ra trong 12 
tháng đẻ. Tại đa hình này tồn tại 3 kiểu gen, 
trong đó cút mang kiểu gen BB cho kết quả 
cao nhất đối với 3 chỉ tiêu trên. Kiểu gen này 
có thể được sử dụng trong quá trình chọn lọc 
và lai tạo giống chim cút theo hướng cải thiện 
khả năng sinh sản.
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