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ĐA HÌNH GEN MELANOCORTIN-1 RECEPTER (MC1R)
Ở CHIM YẾN HÀNG (Aerodramus fuciphagus Thunberg, 1812)
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Loài chim yến tổ trắng (Aerodramus fuciphagus) hiện được ghi nhận có 8 phân loài bao
gồm: A. f. inexpectatus, A. f. amechanus, A. f. germani, A. f. vestitus, A. f. perplexus,
A. f. fuciphagus, A. f. dammermani, A. f. micans phân bố ở Đông Nam Á và Australia [3]. Sự
phân biệt phân loài dựa trên chiều dài cánh, kích thước cơ thể và màu sắc lông ở hông chim [1].
Kết quả nghiên cứu của Đặng Tất Thế (2007) và Nguyễn Quang Phách (2007) cho thấy, Việt
Nam có hai phân loài chim yến tổ trắng. Một phân loài làm tổ ở các đảo ven biển miền Trung
Việt Nam (yến đảo). Một phân loài chim yến sinh sống và làm tổ trong các nhà yến xây dựng
ven biển (yến nhà). Yến đảo có màu lông ở hông sáng rõ tách biệt với với lưng. Yến nhà có màu
lông ở hông gần đồng màu hoặc hơi sáng hơn màu lông ở lưng [7].
Gen melanocortin-1 recepter (MC1R) là gen điều hòa tổng hợp melanin (sắc tố đen)-một trong
những tế bào sắc tố quy định màu sắc của lông vũ ở chim. Sắc tố melanin tạo thành màu đen, nâu,
xám kết hợp với sắc tố tan trong mỡ (lipocrom) gần giống sắc tố loại caroten tạo màu đỏ vàng, lục.
Tùy sự pha trộn, biểu hiện khác nhau ở từng loài mà tạo nên sự đa dạng về màu sắc của bộ lông vũ
các loài chim. Gen này đã được nghiên cứu nhiều ở các loài gia cầm nuôi nhưng ít được nghiên cứu
ở các loài chim hoang dã và chưa được nghiên cứu ở chim Yến hàng [5]. Chính vì vậy, chúng tôi
tiến hành nghiên cứu sự đa hình nucleotide trên gen MC1R ở chim Yến hàng.
I. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
ậ i nghiên ứ : Chúng tôi phân tích 2 mẫu chim yến làm tổ trong nhà ký hiệu NBD2,
NBD3 và 1 mẫu chim yến làm tổ ngoài đảo ký hiệu DBD3 được thu tại tỉnh Bình Định bởi
Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp. Mẫu được ngâm trong cồn và bảo quản ở
-20oC đảm bảo cho việc phân tích trình tự DNA.
Phư ng h nghiên ứ : DNA tổng số của 03 mẫu nghiên cứu được tách chiết bằng
Dneasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Đức). Nhân bản một phần vùng gen MC1R bằng kỹ
thuật PCR sử dụng PCR Taq Mastermix (Qiagen) với cặp mồi: AMC1F: 5-CCT TTG TAG
GTG CTG CAG TTG TG-3, AMC1R: 5-CCT GTC TGT GCC GCC TCC TA-3). Chu trình
nhiệt: 96oC 3 phút, 40 chu kỳ của 94oC 30 giây, 55oC 30 giây, 72oC 1 phút, 72oC 5 phút. Sản
phẩm PCR điện di trên gel agarose 1,5% và được giải trình tự theo phương pháp giải trình tự
trực tiếp bằng máy ABI 3730XL. Sử dụng phần mềm BLAST, ClustalX, Mega 4.0 phân tích kết
quả giải trình tự [8, 9].
II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đã giải trình tự DNA đích của các mẫu nghiên cứu có chiều dài 460bp. Đối chiếu trình tự
DNA đã xác định với cơ sở dữ liệu trình tự DNA (Genbank) cho thấy chúng có độ tương đồng
tới 94% so với vùng gen melanocortin 1 receptor MC1R của loài vịt Anas platyrhynchos (mã
hiệu Genbank HQ190952, HQ699486), chứng tỏ gen đích đã được xác định, mặc dù trình tự
tương đồng của loài nghiên cứu hiện chưa có tại ngân hàng trình tự DNA của Genbank.
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Hình 1. Sắc ký

i n di trình t nucleotide

Trong tổng 460 nucleotide chỉ có 02 vị trí đa hình thể hiện, ở các vị trí này có hai đỉnh khác
màu trùng khít nhau. Kết quả thể hiện ở hình 1 và bảng 1.
ng 1
Đa hình nucleotide của gen MC1R
ẫu

Vị trí 14

Vị trí 65

Yến đảo DBD3

TT

TC

Yến nhà NBD2

TC

TC

Yến nhà NBD3

CC

TT

Các trình tự nghiên cứu được dịch mã sang trình tự axit amin theo bảng mã gen nhân của
sinh vật nhân chuẩn. Kết quả được thể hiện ở bảng 2.
Kết quả đối chiếu các trình tự axit amin không ghi nhận có sự biến đổi nào ở cả hai vị
trí đa hình. Theo bảng dịch mã: Nucleotide ở vị trí 14, 65 tham gia mã hóa cho axit amin
H-His-Histidine và axit amin I-Ile-Isoleucine ở vị trí thứ 3. Ở vị trí thứ 3 của cả hai axit
amin này gen mã hóa có thể là C hoặc T chính vì vậy các biến đổi đều không có sự thay đổi
axit amin (biến đổi đồng nghĩa). Điều này cũng hợp lý bởi các đối tượng so sánh có mối
quan hệ di truyền gần gũi, thời gian phân hóa chưa lâu. Tuy nhiên ở vị trí 14 của mẫu
NDB2 mang thông tin di truyền dị hợp tử của cả yến đảo và yến nhà. Do đó mẫu chim yến
nhà NBD2 có khả năng là con lai của yến nhà và yến đảo. Điều này có khả năng xảy ra vì
chúng chỉ là hai phân loài có khả năng giao phối được với nhau. Tuy vậy, vẫn cần nghiên
cứu thêm một vài gen nhân khác để có kết luận chính xác hơn về hiện tượng lai giữa hai
phân loài này.
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ng 2
Đối chiếu trình tự axit amin của các m u nghiên cứu

III. KẾT LUẬN
Đã xác định được một đoạn trình tự ncleotide thuộc gen MC1R có chiều dài 460bp từ 03 mẫu
chim yến hàng làm tổ ngoài đảo và trong nhà. Có 02 vị trí đa hình nucleotide trong đoạn gen nghiên
cứu, tuy nhiên, chỉ là các đột biến đồng nghĩa, không dẫn tới sự thay đổi trình tự axit amin.
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POLYMORPHISM OF MELANOCORTIN-1 RECEPTER (MC1R) GENE OF EDIBLE NEST
SWIFTLET Aerodramus fuciphagus, Thunberg, 1812
HO THI LOAN, DANG TAT THE, NGUYEN GIANG SON, NGUYEN LAN HUNG SON

SUMMARY
Genetic variation in melanocortin-1 recepter (MC1R) gene, partial coding sequences (460bp), of the
Edible-nest swiftlet (Aerodramus fuciphagus) from Binh Dinh province was analyzed based on
bioinformatic tools. The MC1R gene was known that regulate the synthesis of melanine pigment color of
bird feathers. The results indicate that there are two nucleotide polymorphism sites, but both two
nucleotide substitutions are synonym.

134

