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TÓM TẮT 

Lúa l   ây trồng  ó vai trò quan trọng trong nền kinh tế nướ  ta, tuy nhiên tình hình  anh tá   ây 

trồng n y  ang gặp nhiều khó kh n do h u quả  ủa  iến  ổi khí h u,  ặ   iệt l  do tá   ộng  ủa ng p lụt 

v  quá trình xâm nh p mặn. Trong khi  ó  á  phương pháp  họn tạo giống lúa truyền thống vẫn  hưa 

theo kịp sự thay  ổi nhanh  ất thường  ủa tự nhiên. Trong v i th p niên gần  ây, nhờ áp dụng  á  th nh 

tựu  ủa  ông nghệ sinh họ  v   ặ   iệt l  sinh họ  phân tử,  á  nh   họn tạo giống  ó thể rút ngắn thời 

gian lai tạo  ể ra  á  giống lúa  ó khả n ng thí h nghi  ao với  iến  ổi khí h u. Nội dung  ủa   i n y tóm 

lượ  một số nghiên  ứu về tìm hiểu  ơ  hế  hống  hịu  iều kiện ng p v  mặn ở lúa  ũng như việ  ứng 

dụng  ủa sinh họ  phân tử v o lai tạo  á  giống lúa mới  ó khả n ng thí h nghi với tình hình ng p v  mặn 

 ang diễn ra rất nhanh ở nướ  ta,  ặ   iệt l  khu vự   ồng  ằng sông Cửu Long. 

Từ khóa: Lúa, kháng mặn, kháng ng p, Sub1a, Saltol. 

1. TÌNH HÌNH NHIỄM MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Lúa (Oryza sativa) l  l   ây trồng quan trọng  ủa nướ  ta, tuy nhiên, hiện nay n ng suất lúa  ị ảnh 

hưởng nghiêm trọng do  iến  ổi khí h u. Với diện tí h khoảng 40.000 km
2
,  ồng  ằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL)  ị ng p lụt từ 3-4 tháng v  tới 40% diện tí h trồng lúa  ị ảnh hưởng  ởi xâm nh p mặn vì  ịa 

hình thấp [1]. Trong tương lai, h u quả  ủa sự nóng lên  ủa trái  ất l  mự  nướ   iển sẽ dâng lên v  mặn 

sẽ xâm nh p sâu hơn v o trong  ất liền. Theo dự  áo  ủa  ộ T i nguyên v  Môi trường  ông  ố n m 

2012, v o giai  oạn 2020-2039  hiều d i xâm nh p mặn  n sâu v o 67-70 km  ối với sông Cửu Long, 

125 km  ối với sông V m Cỏ Tây v  tới giai  oạn 2040-2059 sẽ t ng lần lượt l  70-75 km với sông Cửu 

Long v  129 km với sông V m Cỏ Tây. Trong 30 n m tới, diện tí h  ất  ị nhiễm với  ộ mặn lớn hơn 4‰ 

l  khoảng 1.605.200 ha v   hiếm tới 41% to n diện tí h ĐBSCL, ướ  tính t ng 255.100 ha so với thời kỳ 

1991-2000 (Hình 1). Trong khi  ó,  ộ mặn 4‰  ượ  xem l  ngưỡng sinh trưởng v  phát triển  ủa lúa, 

hầu hết  á  giống lúa hiện nay ở Việt Nam v  trên thế giới không thể phát triển ở  ộ mặn  ao hơn mứ  

giới hạn n y. 

 

 ình  . Tình hình  ất nhiễm mặn ở ĐBSCL  (http://www.vncold.vn) 

http://www.vncold.vn/
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V  tương lai trong 50 n m tới, diện tí h  ị nhiễm với  ộ mặn trên 4‰ sẽ lên tới 47% diện tí h  ủa 

to n  ộ khu vự . Ngo i  á  tỉnh/th nh phố Long An, Bến Tre, Tr  Vinh, Só  Tr ng, Bạ  Liêu, C  Mau, 

Kiên Giang, An Giang  ang  ị nhiễm mặn  ao hiện nay thì trong tương lai  á  tỉnh Tiền Giang, Vĩnh 

Long v  Cần Thơ sẽ ng y   ng  ị mặn xâm lấn nhiều hơn v  rõ r ng hơn [2]. 

2. NGHIÊN CỨU VỀ LÚA CHỊU MẶN 

Hầu hết  á  giống lúa  ó thân phát triển mạnh sẽ  ó khả n ng  hịu mặn tốt,  á  nghiên  ứu  ã  hỉ ra 

rằng những giống n y  ó khả n ng  hịu mặn theo  ơ  hế pha loãng nồng  ộ muối xuống thấp hơn mứ  

gây  ộ   ho tế   o. Tuy nhiên, tính trạng n y thường  ị  ỏ qua trong quá trình  họn tạo giống lúa do tính 

trạng  ây  ao gây  ất lợi trong  anh tá  vì lúa dễ  ị  ổ ngã. Ngo i ra, một số giống lúa  ó khả n ng t p 

trung Na
+
 v  Cl

-
 v o  á  lá gi  như v y sẽ l m giảm nồng  ộ  á  ion n y ở  á  mô non  ang sinh trưởng 

mạnh [3].  

Tỷ lệ Na
+
/K

+
 trong thân lúa quyết  ịnh tính  hống  hịu mặn  ủa những dòng lúa khá  nhau. Vì v y, 

ở những giống  hống  hịu mặn tốt  ó liên quan  ến hiệu quả ng n  hặn  á  ion Na
+ 
v  Cl

-
, sự hấp thu ưu 

tiên v  lựa  họn ion K
+
 v  Zn

2+
,  ể  ó tỷ lệ K

+
/Na

+
 v  Zn/P tốt hơn  ho tính  hống  hịu [4]. Khi nghiên 

 ứu tại viện lúa quố  tế IRRI tại Philippines, Gregorio  ã xá   ịnh  ượ  QTL Saltol thông qua tổ hợp lai 

giữa hai giống lúa Pokkali (giống kháng mặn  ó nguồn gố  Ấn Độ) v  IR29 (giống nhạy  ảm với mặn  ó 

nguồn gố  ở IRRI), trong  ó dòng  on lai  ủa Pokkali v  IR29 l  FL478 thể hiện khả n ng kháng mặn  ao 

nhất v  thường sử dụng trong nghiên  ứu về  hứ  n ng  ủa Saltol  ũng như sử dụng l m v t liệu lai tạo 

 ể tạo giống lúa kháng mặn. QTL Saltol l  một vùng DNA ở  ánh tay ngắn  ủa nhiễm sắ  thể số 1 ở lúa 

 ó vai trò quan trọng trong khả n ng  hịu mặn  ủa lúa (Hình 2). Saltol giúp  ây lúa duy trì nồng  ộ Na
+
 

thấp trong thân  ể giúp  ây lúa không  ị ngộ  ộ  với kim loại n y trong trường hợp  ị nhiễm mặn. QTL 

n y giúp  ho  ây lúa  ó khả n ng kháng mặn tốt ở giai  oạn sinh trưởng dinh dưỡng v   hiếm tới 64-80% 

tổng khả n ng kháng mặn  ủa giống lúa n y. QTL n y  ã  ượ  nghiên  ứu kỹ hơn v   ượ   huyển v o 

nhiều giống lúa  ể l m t ng khả n ng kháng mặn [5,6]. 

 

 ình  . Vị trí  ủa QTL Saltol trên nhiễm sắc thể số 1 của lúa [7]. 

Giống lúa IR64 (hay  òn gọi l  OM 89) l  giống lúa  ượ  trồng phổ  iến ở  ồng  ằng sông Cửu 

Long, Đông Nam Bộ v  duyên hải Trung Bộ với ưu  iểm  hất lượng  ao, thời gian sinh trưởng ngắn tuy 

nhiên khả n ng  hịu mặn kém. Bằng phương pháp lai tạo dựa v o  hỉ thị phân tử, sau 3 thế hệ hồi giao v  

một thế hệ tự thụ, Hồ Viết Thế v   ộng sự  ã  huyển th nh  ông QTL Saltol v o giống IR64 v  loại  ỏ 

ho n to n những gen không mong muốn từ  ây  ho QTL (Hình 3) [8]. 

Sau  ó,  ốn dòng IR64-Saltol  ùng với giống  ối  hứng kháng FL478, giống  ối  hứng nhiễm IR29, 

v  giống IR64  ượ  thử nghiệm trự  tiếp ở  iều kiện mặn 6‰ (12 dSm
-1
) ở trong nh  kính  ó kiểm soát 

nhiệt  ộ v   ộ ẩm với dung dị h dinh dưỡng Yoshida. Kết quả  ho thấy ở  iều kiện  ối  hứng với dung 

dị h dinh dưỡng không  ượ   ổ sung thêm NaCl,  á   hỉ tiêu về khả n ng  hống  hịu v  hình thái  ủa 

 á  dòng lúa thử nghiệm  ều giống nhau (Hình 4a). Điều n y  ho thấy trong  iều kiện không  ị mặn, sự 

hiện diện  ủa Saltol không l m ảnh hưởng tới sinh trưởng  ủa giống lúa khi nh n QLT n y. Ngượ  lại, 

trong  iều kiện nhiễm mặn,  á  giống lúa thể hiện dấu hiệu  ặ  trưng khi nhiễm mặn như xo n lá, lá thứ 
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nhất v  thứ 2  ị  huyển sang m u trắng. Mặn ảnh hưởng  ến tất  ả  á  dòng lúa thử nghiệm, tuy nhiên 

những dòng lúa IR64-Saltol  ều phát triển tốt hơn giống không  ó QTL n y về mặt hình thái (Hình 4 ) v  

 á   hỉ tiêu sinh lý (Bảng 1). 

 

 ình 3  Bản  ồ thể hiện kết quả việc kết hợp th nh  ông QTL Saltol v o giống lúa IR64. Ô m u  en ở 

nhiễm sắc thể số 1 thể hiện QTL Saltol [8]. 

 

 ình 4  Đánh giá khả n ng  hịu mặn của giống lúa IR64-Saltol. 

 (a) ở  iều kiện sử dụng nướ  l m  ối chứng, (b) ở  iều kiện mặn 6‰ [8]. 
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Bảng1. Sự biến  ộng của  á   hỉ tiêu nông học của  á  dòng lúa IR64-Saltol (168; 181; 284; v  557) 

ở  iều kiện  ối chứng v   iều kiện mặn. Giống FL478 l  giống cho QTL Saltol  ược sử dụng l m  ối 

chứng kháng, trong khi  ó giống IR29  ược sử dụng l m giống  ối chứng mẫn cảm [8]. 

Dòng 
Chiều cao (cm) Trọng lượng thân tươi (g) Độ chịu mặn 

Đối chứng Mặn Đối chứng Mặn  

IR29 54,4 33,0
b
 1,9 0,5 7,8

a
 

168 59,0 44,1
a
 2,1 1,0

a
 4,2

b
 

181 58,1 48,5
a
 2,0 1,6

a
 4,5

b
 

284 60,4 46,9
a
 2,3 1,2

a
 4,3

b
 

557 55,6 45,5
a
 1,7 1,1

a
 4,3

b
 

IR64 54,8 38,9 1,8 0,7 5,8
ab

 

FL478 60,8 48,9
a
 3,4 1,6

a
 3,3

b
 

a
Thể hiện  ao hơn giống mẹ IR64 ở  ộ tin   y P< 0,05; 

b
Thể hiện thấp hơn giống mẹ IR64 ở  ộ tin   y 

P< 0,05. 

Như v y trong nghiên  ứu n y  húng tôi khẳng  ịnh  ượ  hiệu quả  ủa việ  sử dụng  hỉ thị phân tử 

trong việ  nâng  ao hiệu quả trong lai tạo giống,  ặ   iệt l  lai tạo giống lúa. Nếu so sánh với phương 

pháp lai truyền thống thì phương pháp lai  ó sự trợ giúp  ủa  hỉ thị phân tử sẽ rút ngắn  ượ  từ 2-3 thế hệ 

lai, ngo i ra nh   họn tạo giống  òn  ó thể kiểm soát  ể loại  ỏ tất  ả những gen không mong muốn từ 

 ây  ố v   ây mẹ. Cá  dòng lúa mới  ượ  lai tạo IR64-Saltol ho n to n giống với giống mẹ IR64 ngoại 

trừ khả n ng kháng mặn  ượ  nâng  ao. Kết quả n y sẽ hữu í h  ho những vùng  anh tá  lúa ven  iển nơi 

 hịu nhiều tá   ộng xấu do tình hình nhiễm mặn. 

 

 ình 5  Bản  ồ liên kết v  vị trí  á  QTL xá   ịnh  ượ  thông qua tổ hợp lai Kalarata v  Azu ena. 

Thông số  ên phải nhiễm sắc thể l  tên  hỉ thị SSR v  thông số  ên trái l  vị trí  ủa chỉ thị, thông số in 

nghiêng v  gạ h  hân l   á  QTL  ượ  phát hiện [10]. 
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Cho tới hiện nay  hỉ duy nhất QTL kháng mặn Saltol  ượ  ứng dụng rộng rãi trong  ông tá  lai tạo 

giống  ể  ổ sung khả n ng  hống  hịu mặn  ho  á  giống lúa  anh tá   hính. Vì v y, việ  tìm ra  á  QTL 

mới từ  á  tổ hợp lai mới sẽ giúp  ho những nh   họn tạo giống  ó thêm nhiều lựa  họn trong việ  tạo ra 

những giống lúa  ó khả n ng  hịu mặn tốt hơn ở nhiều giai  oạn sinh trưởng khá  nhau  ủa  ây lúa [5,9]. 

N m 2015, Hồ Viết Thế v   ộng sự  ã sử dụng quần thể lúa ở thế hệ F3  ao gồm 400  á thể lúa từ tổ hợp 

lai giữa Kalarata (giống lúa  ó nguồn gố  từ Ấn Độ với khả n ng kháng mặn  ao) v  Azu ena (giống lúa 

 ó nguồn gố  từ Philippines  ó phẩm  hất gạo  ao nhưng mẫn  ảm với mặn)  ể l p  ản  ồ liên kết gen 

với tổng  ộng 100  hỉ thị phân tử SSR [10]. Với tổng  ộng 100  hỉ thị phân tử SSR,  ộ  ao phủ tổng  ộng 

lên tới 1405  M v  khoảng  á h trung  ình giữa  á   hỉ thị phân tử l  14,05  M (Hình 5). 

Trong nghiên  ứu n y  húng tôi xá   ịnh  ượ  QTL ndkt1.1  óng vai trò duy trì nồng  ộ K
+
 ở thân 

 ây lúa ở giai  oạn mạ,  ây l  QTL  ó nguồn gố  từ giống kháng Kalarata. Đây l  QTL quan trọng  ó thể 

ứng dụng v o trong  ông tá  lai tạo giống kháng mặn, nh  tạo giống  ó thể kết hợp  ổ sung QTL n y với 

QTL Saltol  ể tạo ra giống lúa  ó khả n ng kháng mặn  ao ở  á  giai  oạn sinh trưởng khá  nhau. Ngo i 

ra,  húng tôi  ũng xá   ịnh  ượ   á  QTL liên quan  ến khả n ng duy trì h m lượng diệp lụ   ao trong 

lá, duy trì nồng  ộ K
+
  ao ở rễ v  nồng  ộ Na

+
 thấp ở  ây lúa. Cá  QTL n y sẽ  ó ý nghĩa trong những 

nghiên  ứu tiếp theo v  mở rộng hiểu  iết  ủa  húng ta về  ơ  hế  hịu mặn  ủa  ây lúa ở giai  oạn mạ. 

Cũng trong thời gian n y, Hồ Viết Thế v  Ngô Thị Kim Anh sau khi khảo sát 17 giống lúa  ịa 

phương  ó nguồn gố  ở ĐBSCL,  á  giống lúa n y hiện  ang  ượ  lưu giữ ở ngân h ng hạt giống lúa  ủa 

viện lúa quố  tế IRRI,  ã nh n thấy  ó sự  iến  ộng mạnh về khả n ng kháng mặn giữa  á  giống [11]. 

Trong  ó giống Tiêu Phát  ó mứ   hống  hịu mặn rất  ao với  hỉ số  hống  hịu mặn l  1  ằng với giống 

 ối  hứng dương FL478 v  Pokkali,  hỉ số n y  ho thấy  ây lúa  ó mứ   hống  hịu rất  ao,  ây phát triển 

 ình thường v  không  ó  iểu hiện  ị nhiễm mặn ở lá. Sau  ó l  giống N ng Quớt  ó  hỉ số  hịu mặn l  

3, mứ   hống  hịu  ao,  ây phát triển gần như  ình thường. Hai giống n y  ó tỷ sống rất  ao lần lượt l  

75% (Tiêu Phát) v  65% (N ng Quớt) ở  iều kiện mặn. Cá  giống  òn lại như Đố  Phụng Lùn AR 16, 

Đố  Phụng, N ng Tây Đùm, N ng Ngướt, Trắng Lùn, N ng Som, N ng Thơm, Lúa Thướ   ó khả n ng 

kháng yếu hoặ  mẫn  ảm với mặn nên  ó tỷ lệ sống thấp. Khi thự  hiện phản ứng PCR với  á   ặp primer 

 huyên  iệt,  húng tôi phát hiện ở hai giống kháng mặn tốt gồm Tiêu Phát v  N ng Quớt  ều  ó sự hiện 

diện  ủa sản phẩm PCR  ó kí h thướ  tương  ồng với sản phẩm khuế h  ại từ  ây  ối  hứng dương 

kháng mặn v   ó  hứa gen Saltol l  FL 478. Vì v y,  húng tôi  ướ   ầu  ưa ra giả thuyết 3 giống lúa n y 

 ó khả n ng kháng mặn theo  ơ  hế  ủa gen Saltol như  ã  ượ   áo  áo trướ   ây [4,5]. Đây l  những 

nguồn gen quý  ó nguồn gố  trong nướ   ó thể tiếp tụ  nghiên  ứu  ể phụ  vụ  ông tá   họn tạo giống 

lúa  ể thí h nghi với tình hình  iến  ổi khí h u hiện diễn  iến phứ  tạp ở nướ  ta.  

3. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

 ình 6  Thực trạng v  dự  áo tình hình ng p nước ở  ồng bằng sông Cửu Long (http://vawr.org.vn) 

Theo Viện Khoa họ  Thủy lợi thì ĐBSCL l  một trong những nơi hứng  hịu lũ lụt nặng nề nhất trên 

 ả nướ . Có rất nhiều nguyên nhân gây ra ng p lụt nhưng  hủ yếu  ượ   hia l m 2 nguyên nhân  hính: 

(1) Nguyên nhân  ến từ thiên nhiên như mưa  ão, triều  ường. Nằm trong vùng  ó khí h u nhiệt  ới với 

lượng mưa h ng n m khá  ao nên ĐBSCL phải hứng  hịu những  ơn mưa nặng hạt với m t  ộ tương  ối 

 ao. H ng n m, những tr n  ão v  gió mùa Tây Nam  ã gây nên những tr n mưa lớn l m mự  nướ  sông 

dâng  ao gây ra lũ lụt. (2) Nguyên nhân  ến từ  on người như nạn phá rừng, di dân, quy hoạ h  ô thị 

http://vawr.org.vn/
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không hợp lí…  hính những  iều n y  ã khiến tình hình lũ lụt thêm trầm trọng. Khi mưa lũ  ến, không  ó 

sự  ảo vệ  ủa rừng,  on người không thể một mình ng n  hặn thảm họa, hay việ  di dân v  quy hoạ h  ô 

thị không hợp lý  ã l m thay  ổi  ấu trú   ân  ằng m  thiên nhiên vốn  ã tạo nên. Sự ng p lụt ở ĐBSCL 

 ang ng y   ng trở nên nghiêm trọng, dự kiến trong tương lai,  á  vùng như Đồng Tháp, Long An, Tiền 

Giang, An Giang sẽ ng p sâu (Hình 6) [12]. 

4. NGHIÊN CỨU VỀ LÚA KHÁNG NGẬP 

Theo Khush  ây lúa  ó hai  ơ  hế kháng ng p  hính  ó l   ơ  hế vươn lóng v   ơ  hế ngủ yên. Ở  ơ 

 hế vươn lóng,  ây lúa  ó khả n ng vượt lên khỏi mặt nướ  khi mự  nướ  dâng từ từ, kéo d i trong nhiều 

tháng (Hình 7). Còn nhóm lúa không  ó khả n ng vượt nướ , nhưng thí h nghi tốt trong vùng nướ  ng p 

sâu kéo d i từ 2  ến 3 tuần gọi l   ơ  hế ngủ yên [13]. Khả n ng vươn lóng l  tính trạng quan trọng  ủa 

giống lúa  hịu ng p, l m gia t ng  hiều  ao  ây lúa nhờ  ặ  tính vươn d i lóng thân, vươn d i  ẹ v  lá 

lúa, hoặ  phối hợp tất  ả những tính trạng n y  ùng một lú . Hiện tượng vươn lóng thường xảy ra ở giai 

 oạn t ng trưởng, v  ít thấy ở giai  oạn sinh sản.  

 

 ình 7. Cơ  hế kháng ng p của lúa dựa trên khả n ng vươn lóng [14]. 

Tuy nhiên,  ơ  hế vươn lóng n y  ũng gây ra nhiều  ất lợi  ối với  ây lúa như  ây lúa t p trung  hất 

dinh dưỡng  ể phát triển thân nên  hất lượng hạt sẽ suy giảm. Khi mự  nướ  hạ xuống,  ây lúa sẽ không 

thể thấp xuống lại, nếu gặp thời tiết gió  ão,  ây lúa ngã  ổ v   ị gãy. Cơ  hế kháng ng p thứ 2 ở lúa l  

 ơ  hế  hủ yếu do gen Sub1a  iều khiển. Gen n y  ượ  phát hiện ở giống lúa FR13A,  ây l  giống lúa  ó 

khả n ng sinh trưởng tốt ở vùng  ất trũng thường xuyên  ị ng p lụt ở miền Đông Ấn Độ [15]. Gen Sub1a 

nằm ở nhiễm sắ  thể số 9 v   ó ảnh hưởng mạnh nhất  ến khả n ng kháng ng p. Lúa  ó  hứa gen Sub1a 

sẽ không phát triển  hiều d i thân ở  iều kiện ng p nướ  v  như v y sẽ tiết kiệm  ượ  nguồn n ng lượng 

nội sinh trong  ây, khi nướ  rút  i  ây sẽ sử dụng n ng lượng n y  ể phát triển trở lại. Khi ng p nướ , 

gen Sub1a kìm hãm sự hoạt  ộng  ủa gen α-amylase (RAMY3D),  ây l  gen  hủ yếu gây tiêu hao n ng 

lượng ở  á  giống lúa kháng ng p yếu. Ở lúa, 2 protein Slender rice-1 (SLR1) v  SLR1-like 1 (SLRL1) 

 ó vai trò ứ   hế sự phát triển  hiều  ao gây ra  ởi gi  eriline (GA), sự hoạt  ộng  ủa gen Sub1a sẽ kí h 

thí h sự tí h lũy  ủa 2 protein n y sẽ hạn  hế sự phát triển  hiều  ao  ủa  ây lúa dưới  iều kiện ng p. 

Ngo i ra, gen Sub1a  ũng l m t ng sự hoạt  ộng  ủa  á  enzyme pyruvate decarboxylase (PDC) v  

alcohol dehydrogenase (ADH) trong  iều kiện ng p, sự hoạt  ộng  ủa hai gen n y  ó khả n ng giảm 

thiểu sự tí h lũy  ộ  tố do hô hấp kỵ khí xảy ra ở  ây lúa khi  ị ng p (Hình 8).  

 

 ình    Cơ  hế kháng ng p của lúa dựa v o gen Sub1a [14] 

Hiện tại,  ơ  hế  hịu ng p n y  ượ  quan tâm hơn vì  ơ  hế n y giúp  ho  ây lúa t p trung  hất dinh 
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dưỡng  ể phát triển hạt v  hạn  hế sự gãy  ổ  ủa  ây do vươn lóng quá d i trong thời gian ng p. Những 

giống lúa  ải tiến  ó  hứa gen Su 1a  ã  ượ   ưa ra trồng  ại tr  ở nhiều nướ  như Ấn Độ, Indonesia, 

Bangladesh, Philippines v   ã  ho thấy khả n ng kháng ng p hơn hẳn  ây  ối  hứng (Hình 9) [15,16] .  

Tuy l   ây trồng ở môi trường nướ , lúa không  ó khả n ng  hịu ng p ho n to n v   á  dòng lúa 

khá  nhau  ó khả n ng  hống  hịu  iều kiện ng p khá  nhau. Hiện nay, nhiều nguồn gen lúa vẫn  òn 

 hưa  ượ  nghiên  ứu v  khai thá   ầy  ủ,  ây l  nguồn t i nguyên rất quý vì  húng  ó thể  hứa những 

gen  ó tiềm n ng  ao trong việ  thí h nghi với  iến  ổi khí h u. N m 2012, Hồ Viết Thế v   ộng sự  ã 

sưu tầm  ượ  109 giống lúa hoang ở  á  nơi khá  nhau trên thế giới, kết quả  ho thấy mứ   ộ kháng ng p 

 ủa  á  giống lúa n y  ó mứ   ộ  iến  ộng lớn. Cá  giống lúa hoang O. eichingeri (IRGC-101429), O. 

alta (IRGC-100161) v  O. rhizomatis (IRGC-103421) thể hiện khả n ng kháng ng p rất tốt với tỉ lệ sống 

gần 100% v  tương  ương với giống  huẩn FR13A l  giống  ượ  sử dụng phổ  iến trên thế giới l m  ối 

kháng  huẩn kháng ng p. Một  iều thú vị nữa l   á  giống lúa n y  ũng thể hiện kiểu hình tương tự như 

giống FR13A  ó l  khả n ng hạn  hế vươn lóng khi  ị ng p [17]. 

 

 ình    Kết quả so sánh mứ   ộ chịu ng p của  á  giống lúa  ó v  không  ó kết hợp gen Sub1 [15]. 

Để tìm hiểu hơn về  ơ  hế  hống  hịu ng p  ủa  á  giống lúa tiềm n ng n y, nhóm tá  giả sử dụng 

 á  primer  huyên  iệt  ho gen Sub1a, tổng  ộng 22 giống lúa  ao gồm lo i O. nivara, O. rufipogon v  

một số giống khá   ượ   họn phân tí h. Kết quả  ho thấy  ó 7 nguồn gen  ó xuất hiện sản phẩm khuế h 

 ại tương tự như giống  ối kháng  huẩn FR13A (Hình 10). 

 

 ình  0  Kết quả s ng lọc sự hiện diện gen Sub1a ở  á  nguồn gen lúa hoang [17]. 

Chúng tôi  ũng phát hiện rằng một số nguồn gen  ó khả n ng kháng ng p  ao tương  ương với 

giống  ối  hứng  huẩn nhưng lại không  ó sự hiện diện  ủa gen Sub1a (Hình 11). Vì v y, những  ơ  hế 

mới về khả n ng  hịu ng p  ủa  á  nguồn gen n y  ang  ượ  tiếp tụ  nghiên  ứu  ể ứng dụng v o 

thự  tế.  

QTL Saltol  ó vai trò quan trọng trong khả n ng kháng ng p ở  ây lúa trong giai  oạn sinh trưởng, 

tuy nhiên QTL n y không  ó vai trò trong khả n ng nảy mầm  ủa lúa ở  iều kiện ng p nướ . Lúa l  ngũ 

 ố  duy nhất  ó khả n ng nảy mầm trong  iều kiện ng p nướ , n m 2009  ơ  hế n y  ã  ượ  xá   ịnh l  

do  ó sự liên quan  ủa gen CIPK15 [18]. Trong n m 2017, Hồ Viết Thế v   ộng sự  ã l m sáng tỏ hơn  ơ 

 hế phân tử liên quan  ến hoạt  ộng  ủa gen n y. Khi lúa  ị ng p, nồng  ộ ion Ca
2+

 trong tế   o sẽ  ượ  

t ng lên, tín hiệu n y sẽ  ượ   ảm nh n  ởi gen CBL4, sau  ó, gen n y sẽ tương tá  với CIPK15 từ  ó 

kiểm soát quá trình tạo n ng lượng thông qua gen RAMY3D  ể duy trì khả n ng nảy mầm  ủa hạt lúa 
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trong  iều kiện ng p [19]. Để  ánh giá tầm quan trọng  ủa Ca
2+

  ối với quá trình nh n diện sự thiếu hụt 

O2 khi hạt lúa ng p nướ ,  húng tôi sử dụng Ruthenium red (RR)  ể ứ   hế sự t ng lên  ủa nồng  ộ Ca
2+

, 

kết quả  ho thấy mứ   ộ  iểu hiện  ủa gen CBL4  ị giảm khi  ổ sung RR. Trong khi  ó, ở những nghiệm 

thứ   ó  ổ sung RR  ùng với việ  t ng  ường thêm Ca
2+ 
từ  ên ngo i thì mứ   ộ  iểu hiện  ủa gen CBL4 

 ượ  phụ  hồi. Mặ  dù gen RAMY3D không  ị ảnh hưởng ở mứ   ộ phiên mã  ởi sự thay  ổi nồng  ộ 

Ca
2+
, sản phẩm protein  ủa gen n y  ó sự thay  ổi tương ứng theo nồng  ộ Ca

2+
 (Hình 12). 

 

 ình     So sánh khả n ng kháng ng p của một số giống lúa hoang. Giống lúa FR13A v  Nippon are 

lần lượt  ược sử dụng l m giống  ối chứng kháng v  nhiễm. (a) khả n ng  hịu ng p của 2 nguồn gen 

O. eichingeri  (IRGC-101429) v  O. rhizomatis (IRGC-103421) sau 14 ng y ng p ho n to n. (b) kết 

quả s ng lọc gen Sub1a ở  á  nguồn gen [17]. 

Ở thí nghiệm tiếp theo, mối liên quan giữa CBL4 v  CIPK15  ượ   hứng minh rõ hơn thông qua 

quá trình quan sát sự tương tá  giữa hai protein n y trong tế   o lúa. Trướ   ó, Lee v   ộng sự (2009)  ã 

 hứng minh khi  ột  iến gen cipk15 thì quá trình hoạt  ộng  ủa gen  iều hòa n ng lượng trong tế   o 

RAMY3D  ị ứ   hế, trong nghiên  ứu n y  húng tôi tạo gen cbl4  ột  iến v  kết quả  ũng dẫn tới sự sút 

giảm mạnh trong mứ   ộ  iểu hiện  ủa gen RAMY3D. Ngo i ra,  húng tôi  ũng phát hiện ra sự tương tá  

giữa protein CBL4 v  CIPK15 trong  iều kiện tế   o thông qua phương pháp BiFC. Như v y, trong 

nghiên  ứu n y  húng tôi  ã  hứng minh CBL4 tương tá  với CIPK15  ể  ảm  ảo quá trình nảy mầm  ủa 

lúa ở  iều kiện ng p nướ . Nghiên  ứu n y sẽ giúp í h  ho việ  tạo ra  á  giống lúa  ó khả n ng  hịu 

ng p tốt ở giai  oạt nảy mầm từ  ó nâng  ao hiệu quả  ủa việ   họn lúa giống. 

 

 ình     Ảnh hưởng của nồng  ộ Ca
2+

  ến sự biểu biểu hiện của CBL4 (a) v  RAMY3D ( ) 

 KN: không ng p; Ng p; RR: ng p  ó  ổ sung Ruthenium Red;  

RR/Ca: ng p  ó  ổ sung Ruthenium Red v  CaCl2  [19]. 
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5. KẾT LUẬN 

Lai tạo ra những giống lúa mới  ó khả n ng thí h nghi với biến  ổi khí h u l   ông việc quan trọng 

trong nền nông nghiệp nướ  ta  ể  ảm bảo an ninh lương thự  v  xuất khẩu. Tuy nhiên, phương pháp 

chọn tạo giống truyền thống  ang gặp nhiều khó kh n vì thời gian tạo ra một giống mới khá d i, khó  áp 

ứng kịp những thay  ổi của  iều kiện khí h u. Ngo i ra, việc lai tạo truyền thống  ũng gặp nhiều vấn  ề 

về sự liên kết với những tính trạng không mong muốn ở sản phẩm lai tạo. Gần  ây, sự kết hợp của những 

tiến bộ trong sinh họ  phân tử, di truyền họ  v   hỉ thị phân tử, kỹ thu t lai tạo truyền thống  ang dần 

 ược thay thế bởi chọn tạo giống “ hính xá ”. Mặ  dù  hưa thể thay thế ho n to n phương pháp lai tạo 

giống truyền thống nhưng một số kết quả trên  ã góp phần chứng minh sự hữu í h  ủa sinh họ  phân tử 

trong việ  l m sáng tỏ chứ  n ng  ủa  á  gen trong  ơ  hế chống chịu  ối với  á  yếu tố bất lợi của thời 

tiết ở  ây lúa. Sự kết hợp của sinh họ  phân tử v o  ông tá   họn tạo giống lúa  ũng giúp rút ngắn thời 

gian lai tạo giống mới v  loại bỏ  ượ  ho n to n  á   ặ  tính không mong muốn ở v t liệu lai tạo v o thế 

hệ  on lai. Cùng với việc giải trình tự DNA ng y   ng dễ d ng hơn, việ  xá   ịnh  á   hỉ thị phân tử v  

tìm hiểu cấu trú  gen ng y   ng dễ thực hiện, việc ứng dụng  ông nghệ sinh họ  v o  họn tạo giống lúa 

sẽ thu n lợi với  hi phí ng y   ng thấp hơn. Với  ông  ụ sinh họ  phân tử, việc lai tạo giống lúa  ó thể 

mở rộng với  á  tính trạng khá  như t ng n ng suất, t ng  hất lượng, t ng khả n ng thí h ứng với  ất 

nghèo dinh dưỡng, chống chịu  á  yếu tố bất lợi  ó nguồn gốc sinh họ  v  phi sinh họ  khá  trong tương 

lai gần. 
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ABSTRACT 

POTENTIALS OF MOLECULAR BIOLOGY IN STUDYING AND DEVELOPING RICE 

CULTIVARS TO ADAPT WITH CLIMATE CHANGE 

Ho Viet The 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

Email: thehv@cntp.edu.vn 

Rice has important roles in Vietnam economy; however in recent years the rice production has faced 

with several difficulties due to the negative effects of climate change. Regardless of several efforts, 

conventional rice breeding is still unable to release new rice cultivars meeting the extremes of climate 

change especially in salinity and submergence. In last few decades, the application of molecular biology 

in rice breeding has resulted significant successes and become the most suitable method to develop new 

rice culivars in shorter time with desirable characteristics. This review presents new results in using 

molecular biology to investigate tolerant mechanisms of rice under submerged and salized conditions and 

the application of molecular markers to breed new rices which can adapt in flooded and high salinity 

areas.  

Key words: Rice, salinity tolerance, submergence tolerance, Sub1a, Saltol. 
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