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TÓM TẮT
Ngô thực phẩm được định nghĩa đơn giản là bất kỳ loại ngô (Zea mays L.) nào được ăn khi chưa
trưởng thành. Ngô nếp và ngô ngọt là dạng ngô thực phẩm phổ biến trên toàn thế giới, phân biệt với
ngô thường ở cấu trúc tinh bột ở hạt. Tiến hóa từ ngô đá, các dạng ngô đặc biệt này có phổ di truyền
hẹp. Đây là một vấn đề lớn khi nghiên cứu ngô thực phẩm về khả năng chống chịu sâu bệnh và thích
ứng với căng thẳng phi sinh học do biến đổi khí hậu. Mục tiêu xuyên suốt của các nhà chọn giống
ngô thực phẩm là tích hợp được đa giá trị vào một giống ngô bao gồm các tính trạng chất lượng, năng
suất, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dinh dưỡng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước sự gia
tăng dân số toàn cầu, cùng với những biến đổi bất thường của khí hậu, biến động của thị trường và
biến chuyển xu thế người tiêu dùng đòi hỏi các nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới tăng tốc chọn
tạo giống ngô thực phẩm đáp ứng nhu cầu và góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Nghiên cứu này
tổng quan tiềm năng và ứng dụng các công nghệ mới trong nghiên cứu, chọn tạo giống ngô thực phẩm
để nâng cao lợi ích di truyền thông qua cải tiến các thành phần cốt lõi trong phương trình của nhà
chọn giống bao gồm: cải tiến cường độ chọn lọc; tăng độ chính xác của sự lựa chọn; nâng phương
sai di truyền cộng gộp trong quần thể; và giảm chu kỳ chọn tạo. Những tiến bộ trong công nghệ giải
trình tự gene thông lượng cao (NGS), chọn lọc, dự đoán trên bộ gene (GS/GP), và đánh giá kiểu hình
hiệu năng cao (HTP) sẽ giúp tăng độ chính xác của chọn lọc. Công nghệ chỉnh sửa gen (genome
editing), chọn lọc tăng tiến (speed breeding), đơn bội kép (double haploid) sẽ giúp tăng cường độ
chọn lọc, rút ngắn chu kỳ chọn tạo và nâng phương sai di truyền cộng gộp trong quần thể. Ngoài ra,
các công cụ hỗ trợ chọn lọc, đánh giá như các thuật toán máy tính, học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo
đã mở ra một kỷ nguyên mới trong chọn giống và do vậy cần được tích hợp góp phần tăng độ chính
xác của sự lựa chọn, tiến tới dự đoán được cấu trúc kiểu gen và biểu hiện kiểu hình. Cuối cùng, để
khai thác có hiệu quả các công nghệ mới và tích hợp thành một chu trình chọn giống ngô thực phẩm
hoàn chỉnh, cần có sự hợp tác đa ngành giữa các trường đại học, viện nghiên cứu liên kết với doanh
nghiệp giống cây trồng với mục tiêu cuối cùng là đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Từ khóa: NGS, GS/GP, HTP, Speed breeding, DH, Genome Editing
NEW TECHNOLOGIES IN VEGETABLE MAIZE RESEARCH: POTENTIAL AND
APPLICATION
ABSTRACT
Vegetable corn is simply defined as any type of maize (Zea mays L.) that eaten immature. Waxy corn
and sweet corn is the most popular vegetable corn around the world, distinguished from normal maize
by the starch structure in the grain. Divergence from flint maize, these specialty types have a narrow
genetic diversity. This is a major problem when studying pest tolerance and adaptation to abiotic
stresses due to climate change. The overriding goal of vegetable corn breeders is to integrate multiple
values into a maize variety including quality traits, yield, efficient use of nutrient resources, and
adaptation to climate change. In the face of global population growth, along with unusual changes in
climate, market fluctuations and changing consumer trends, it is imperative that research and
application of new technologies accelerate maize breeding is required to meets the customer demand
and contributes to food security. This study reviews the potential and application of new technologies
in research and selection of vegetable corn to enhance genetic gain through improving the core
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components of the breeder's equation including: including: selective intensity improvement; increase
the accuracy of the selection; raise the cumulative genetic variance in the population; and reduce the
selection cycle. Advances in high-throughput genome sequencing (HGS), genomic selection &
prediction (GS/GP), and high-throught phenotyping (HTP) technology will increase the accuracy of
selection. Genome editing, speed breeding, and double haploid will help to increase the selection
intensity, shorten the selection cycle and increase the cumulative genetic variance in the population.
In addition, decision support tools such as computer algorithms, machine learning, deep learning, and
artificial intelligence opened a new era in breeding, and thus need to be integrated to contribute to
increasing the selection accuracy, towards predictability genotype structure and phenotypic
expression. To effectively exploit new technologies and integrate into a One vegetable corn breeding
pipeline, multidisciplinary cooperation between universities, research institutes and seed enterprises
is required with the ultimate goal is to meet the needs of the market.
Keywords: NGS, HTP, GS, DH, Speed breeding, Genome Editing
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngô thực phẩm được định nghĩa đơn giản là bất kỳ loại ngô (Zea may L.) nào được ăn khi
chưa trưởng thành (Brewbaker & Martin, 2015). Tất cả các loại bắp có thể được ăn như một loại rau
khi chưa trưởng thành. Do có vỏ dày, ngô thường được trồng trọt và sử dụng rộng rãi làm lương thực,
thức ăn gia súc và công nghiệp chế biến và năng lượng sinh học. Ngô nếp và ngô ngọt là hai lại ngô
thực phẩm rất phổ biến, khác biệt chính giữa chúng với ngô thường là cấu trúc của tinh bột ở hạt.
Ngô nếp mang đột biến lặn waxy1 (wx1) (Tian & cs., 2009) trong khi ngô ngọt là do một số đột biến
gen lặn phổ biến là gen sugary1 (su1) và shrunken2 (sh2) điều khiển quá trình sinh tổng hợp đường
và tinh bột của hạt (Tracy & cs., 2019). Ngô nếp, ngô ngọt thuộc nhóm ngô thực phẩm có cùng chung
những ưu điểm vượt trội như được người tiêu dùng ưa thích vì có chất lượng dinh dưỡng cao, ngắn
ngày (65 - 95 ngày), có giá trị hàng hóa trong đời sống cộng đồng. Ngô ngọt được trồng phổ biến ở
Mỹ, Canada (Revilla & cs., 2021) trong khi ngô nếp và ngô ngọt rất được ưa chuộng tại Trung Quốc
(Tian & cs., 2009; Hu Xiaodan & cs., 2020), Hàn Quốc (So, 2018), Thái Lan (Harakotr & cs., 2015),
Việt Nam (Vu Van Liet & cs., 2017). Sản phẩm từ ngô nếp, ngô ngọt tạo ra đa dạng, phong phú: luộc,
nướng hoặc chế biến đóng hộp, ngô bao tử để làm rau cao cấp, một số loại ngô còn là nguyên liệu
của các nhà máy sản xuất rượu, cồn, tinh bột, dầu, đường gluco, bánh kẹo. Gần đây, đáp ứng nhu cầu
dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng, Nguyễn Trung Đức & cs. (2020) đã đề xuất dạng ngô
thực phẩm mới – ngô trái cây, một dạng ngô ngọt không chỉ dùng để chế biến mà còn có thể ăn tươi
trực tiếp ngay tại thời điểm thu hoạch. Như vậy, nhu cầu, thị hiếu sử dụng ngô thực phẩm ngày càng
tăng cao, đòi hỏi mẫu mã, chất lượng và khả năng sử dụng có thể làm những thực phẩm chức năng
nâng cao sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên là cần có bộ giống tốt, đồng thời
duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đảm bảo an ninh dinh dưỡng, kết hợp với an toàn
sinh học. Ở nước ta, việc nâng cao chất lượng nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước, đặc biệt là cho
xuất khẩu được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược, xuyên suốt trong mọi hoạt động nghiên cứu chọn
tạo giống và phát triển sản phẩm ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững của Việt Nam. Hiện trạng
các giống cây trồng nói chung và giống ngô trồng ở Việt Nam hiện nay phần lớn là các giống ngô lai
đơn, nhập nội khiến giá thành hạt giống cao và sản xuất phụ thuộc vào các công ty nhập khẩu. Những
thách thức của biến đổi khí hậu (hạn, mặn, bão lụt…), suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự
gia tăng không ngừng của dân số đặt ra nhiều thách thức trong sản xuất nông nghiệp và an ninh lương
thực của Việt Nam.
Ngô có lịch sử lâu dài về sự phát triển công cụ di truyền và hệ gen và được coi là một trong
những hệ thống thực vật bậc cao dễ tiếp cận nhất. Nó có thể được trồng thành công quanh năm trong
nhà kính và buồng tăng trưởng với ánh sáng thích hợp; nó cũng khá cứng và có thể được trồng ngoài
trời trong nhiều điều kiện, từ khí hậu nhiệt đới đến ôn đới. Ngô là loài lai xa tự nhiên, điều này làm
cho kiến trúc di truyền của nó đa dạng, có sự liên kết và tái tổ hợp giống với các sinh vật lai xa khác
như con người hơn là so với loài cây tự thụ phấn (Wallace & cs., 2014). Mặc dù di truyền của nó
tương tự như người, ngô vẫn giữ được thế mạnh chính của di truyền thực vật: khả năng giao phấn, tự
thụ phấn có thể nhanh chóng tạo ra các quần thể đồng hợp tử hoặc phân ly ở đời F2. Với bộ gen được
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giải trình tự đầy đủ, một bộ công cụ di truyền tế bào, các phương pháp cho cả di truyền thuận và di
truyền ngược, và các dấu hiệu kiểu hình đặc trưng, ngô có khả năng nghiên cứu các câu hỏi ngoài
sinh học thực vật.
Quá trình thuần hóa và chọn giống ưu thế lai trên ngô mặt dù đạt những thành tựu vượt bậc,
ví dụ năng suất ngô ở Mỹ đã tăng gấp 8 lần so với những năm 1930 (Kusmec & cs., 2021) nhưng mặt
khác đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với bộ gen ngô hiện đại, đặc biệt là đối với các gen
chịu trách nhiệm trực tiếp cho quá trình chuyển đổi từ tổ tiên của cỏ dại teosinte sang ngô hiện đại
(Chen & cs., 2021). Các gen này bao gồm các gen liên quan đến kích thước hạt và các đặc điểm thành
phần, vì những đặc điểm này là mục tiêu chọn lọc trong quá trình thuần hóa và nhân giống. Ngoài ra,
việc tập trung chính vào sản lượng trong thế kỷ trước đã làm mất đi sự biến đổi của các tính trạng
chất lượng (Karn & cs., 2017). Phát triển dòng thuần đồng nghĩa với việc suy giảm ưu thế và sức
sống do giao phối cận huyết được quan sát thấy không chỉ ở ngô mà còn trên hầu hết toàn hệ sinh vật.
Đây là kết quả của sự ít biến đổi di truyền giữa các gia đình chọn lọc hơn dự kiến dựa trên phương
sai cộng tính và tính trội được ước tính so với trong các gia đình lai xa. Hiệp phương sai giữa các
hiệu ứng ưu thế cộng tính và đồng hợp tử hạn chế sự biến đổi có sẵn cho sự chọn lọc dòng thuần
(Samayoa & cs., 2021). Phương sai kiểu gen trong quần thể ngô bao gồm các phương sai di truyền
tính cộng, tính trội và tính lấn át gen (Hallauer & cs., 2010). Các hiệp phương sai di truyền bổ sung
ảnh hưởng đến phương sai kiểu gen khi giao phối cận huyết (Charlesworth & Willis, 2009). Các thành
phần bổ sung này có thể tác động đến phản ứng đối với chọn lọc tự nhiên hoặc chọn lọc nhân tạo
trong các quần thể có lai xa và thụ phấn tự do. Nghiên cứu gần đây đã bắt đầu xác định cơ sở di truyền
học làm cơ sở cho suy thoái do giao phối cận huyết, tiết lộ một số biến thể lặn có tác dụng phân ly
lớn trong các quần thể tự nhiên và chọn giống làm mất đi đáng kể các yếu tố có thể chuyển vị trong
một số dòng họ (Zhang & cs., 2019) và những thay đổi trên toàn bộ bộ gen trong biểu hiện gen do
giao phối cận huyết. Tuy nhiên, một số câu hỏi quan trọng về suy giảm sức sống do cận huyết vẫn
chưa được giải đáp đó là mức độ suy thoái từ giao phối cận huyết do đột biến lặn gây chết hoặc đột
biến gen có hiệu ứng lớn so với các biến thể tác động nhỏ đa gen phân bố rộng rãi trong toàn bộ hệ
gen? Do vậy, các chương trình nghiên cứu hiện đại cần tập trung hơn vào các đặc điểm của hạt giống
và tìm cách tích hợp nghiên cứu về giao phối cận huyết và thích nghi đa môi trường để phát triển ngô
thực phẩm ngon hơn và giàu dinh dưỡng hơn.
Ngành chọn giống đang đứng trước thách thức đảm bảo an ninh lương thực do dân số thế giới
dự đoán sẽ đạt 10 tỉ người vào năm 2050 (Hickey & cs., 2019). Bằng chứng về khoảng cách giữa tiến
bộ khoa học thực vật và nhu cầu xã hội do Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) công bố
và các nghiên cứu mới đây đã đặt ra câu hỏi về tính bền vững của nông nghiệp hiện tại, khiến xã hội
và nhiều chuyên gia không khỏi lo lắng về an ninh lương thực trong tương lai (Beck & Mahony,
2017; Rosenzweig & cs., 2020). Khí thải nông nghiệp của CO2, mêtan và oxit nitơ chiếm khoảng
23% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu Mặc dù con số này cũng không ảnh hưởng đến việc bù
đắp CO2 do sản xuất cây nông nghiệp, nhưng hồ sơ rõ ràng về Biến đổi khí hậu và Đất đai của IPCC
báo cáo nêu bật sự phức tạp của các yếu tố khí hậu, môi trường và kinh tế phụ thuộc lẫn nhau khiến
các chuyên gia kêu gọi thay đổi trên diện rộng và sắp xảy ra đối với việc sử dụng đất và nước, sản
xuất lương thực và chế độ ăn uống. Đầu tư vào các công nghệ chọn giống thực vật và động vật tiên
tiến có khả năng làm giảm đáng kể lượng khí thải nông nghiệp và nâng cao tính bền vững nông nghiệp
đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa những tiến bộ trong khoa
học thực vật và sự chấp nhận các công nghệ di truyền mới của các xã hội trên thế giới vẫn còn khá
lớn. Các chuyên gia lĩnh vực và các nhà hoạch định chính sách hiện đang đối mặt với sự thiếu hiểu
biết tổng hợp về cách các hệ sinh thái quyết định sản lượng của các loại cây lương thực quan trọng
trên toàn cầu trong đó có cây ngô. Sản lượng các loại cây trồng này khó có thể theo kịp với nhu cầu
dự đoán trong tương lai do biến đổi khí hậu. Do đó, tương lai của an ninh lương thực phụ thuộc rất
nhiều vào khoa học chọn giống thực vật. Phát triển và ứng dụng các công nghệ chọn tạo giống mới
để phát triển nhanh chóng các giống cây trồng thích nghi với các áp lực khí hậu, cải thiện các đặc
điểm sản xuất, đồng thời giải quyết thách thức dinh dưỡng toàn cầu. Tuy nhiên, cần phải có một cách
tiếp cận từ các quan điểm khoa học, xã hội và chính sách để đạt được mục tiêu này. Thách thức về
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mất an ninh thực phẩm là đặc điểm nổi bật trong các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable
Development Goals - SDGs). Các dự báo về sản lượng nông nghiệp cho mười cây lương thực hàng
đầu toàn cầu đến năm 2050 của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho thấy có thể tăng
trưởng hơn nữa. FAO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư có mục tiêu vào công nghệ chọn
giống cây trồng như một điều kiện cần thiết để hướng tới an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi
khí hậu.
Đã có nhiều nghiên cứu tổng quan về ngô thực phẩm như chọn giống (Brewbaker & Martin,
2015), di truyền ở nội nhũ (Tracy & cs., 2019), và tổng hợp các nghiên cứu ngô ngọt giai đoạn 20152020 trên khắp thế giới (Revilla & cs., 2021). Tuy vậy, các nghiên cứu tổng thuật về ứng dụng các
công nghệ mới trong chọn giống ngô thực phẩm vẫn còn thiếu và nằm rải rác trên nhiều tài liệu khác
nhau. Để Nghiên cứu này tổng quan tiềm năng và ứng dụng các công nghệ mới trong nghiên cứu ngô
thực phẩm để nâng cao lợi ích di truyền (∆G) thông qua cải tiến các thành phần cốt lõi trong phương
trình của nhà chọn giống bao gồm cải tiến cường độ chọn lọc (i), độ chính xác của lựa chọn (r),
phương sai di truyền cộng gộp trong quần thể (σA) và chu kỳ chọn tạo (L).
2. PHƯƠNG TRÌNH CỦA NHÀ CHỌN GIỐNG
Năng suất ngô có thể được cải thiện thông qua quản lý nông học và cải tiến, lai tạo các giống
mới. Sự cải thiện năng suất và các tính trạng khác do chọn lọc nhân tạo hoặc chọn lọc bộ gen được
định lượng bằng cách sử dụng phương trình tăng lợi ích di truyền, thường được gọi là công thức của
nhà chọn giống được tính bằng phương trình sau:
irσA
∆𝐺 =
L
Trong đó ∆G là lợi ích di truyền (mức tăng hàng năm do các yếu tố di truyền), i là cường độ
chọn lọc, r là độ chính xác của lựa chọn, σA là căn bậc hai của phương sai di truyền cộng gộp trong
quần thể và L là độ dài của khoảng chu kỳ lai tạo (hoặc L là độ dài của khoảng chu kỳ sinh sản hoặc
thế hệ). Phương trình của nhà chọn giống cung cấp hướng dẫn chung và khuôn khổ hữu ích cho việc
thiết kế các chương trình chọn giống sao cho lợi ích di truyền có thể được cải thiện (Eberhart 1970;
Li & cs., 2018).
Từ công thức trên cho thấy lợi ích di truyền tỷ lệ thuận với các thông số về cường độ chọn
lọc, độ chính xác của sự chọn lọc và phương sai di truyền. Cường độ lựa chọn được xác định bởi tỷ
lệ lựa chọn, tức là tỷ lệ cá thể được chọn từ quần thể (Xu & cs., 2017). Kích thước quần thể lớn hơn
cho phép cường độ chọn lọc cao hơn và cải thiện xác suất xác định các đàn con với các đặc điểm
mong muốn, chẳng hạn như tiềm năng năng suất cao và khả năng chống chịu với các căng thẳng. Vì
vậy, cách đầu tiên để cải thiện lợi nhuận di truyền là tăng quần thể giống. Yếu tố thuận lợi thứ hai,
độ chính xác của chọn lọc, đề cập đến độ chính xác của chọn lọc về giá trị giống. Độ chính xác của
lựa chọn được xác định bởi hệ số di truyền và có thể tăng lên bằng cách tăng mật độ điểm đánh dấu.
Những tiến bộ trong công nghệ giải trình tự gene thông lượng cao (NGS) và chọn lọc bộ gen (genomic
selection) có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của việc lựa chọn (Bhat & cs., 2016; Crossa & cs.,
2017). Cùng với đó, độ chính xác của việc chọn lọc có thể được tăng lên bằng cách tăng khả năng lặp
lại trong quần thể giống, do vậy làm tăng phản ứng chọn lọc đối với tính trạng quan tâm (Araus &
cs., 2018). Đối với các chương trình nhân giống với kinh phí cố định, nó cần phải cân đối giữa quần
thể và nhân rộng để tối đa hóa lợi ích di truyền.
Covarrubias-Pazaran (2020) đã đề xuất chương trình chọn giống cây trồng ở quy mô công
nghiệp xoay quanh công thức của nhà chọn giống gồm 3 giai đoạn chính: giai đoạn thiết kế, giai đoạn
kỹ thuật và giai đoạn chuyển giao. Ở giai đoạn 1, mục tiêu chương trình chọn giống được xác định.
Giai đoạn này, các tính trạng mục tiêu được xác định và ưu tiên cùng với đó, lợi ích di truyền theo
các mục tiêu cũng được quyết định. Ở giai đoạn kỹ thuật, các chiến lược chương trình chọn giống
được xây dựng và thực hiện. Chúng bao gồm tất cả các hoạt động lai tạo, chẳng hạn như quá trình
phát triển bố mẹ, cải tiến quần thể và phát triển sản phẩm. Các giống ưu tú có tiềm năng thương mại
được tiến hành thử nghiệm trong các vùng sinh thái khác nhau. Ở giai đoạn chuyển giao, độ bao phủ
của các vật liệu ưu tú tăng lên nhờ các hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống, việc thương mại hóa
diễn ra. Chiến lược dài hạn tốt nhất để cung cấp các sản phẩm tốt trên thị trường là tăng tần số alen
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của các alen dương đối với các tính trạng được quan tâm (thông qua cải tiến quần thể / chọn lọc lặp
lại).
Ngoài ra, phương sai di truyền cũng có ý nghĩa tích cực đối với sự gia tăng lợi ích di truyền.
Mặc dù số lượng lớn các nguồn gen có giá trị trong ngân hàng gen có thể được sử dụng như một
nguồn để thu nhận các biến dị di truyền, nhưng sự đóng góp bị giới hạn bởi thời gian và nguồn lực
cần thiết để mô tả chính xác các tính trạng của việc tiếp cận ở quy mô lớn, đồng thời xác định và
chuyển các alen hữu ích thành các alen thích nghi tiềm năng. Cần có các công cụ nâng cao để xác
định thêm các chỉ thị phân tử có thể tiết lộ sự biến đổi di truyền và định lượng chính xác các biến thể
di truyền do môi trường (Araus & cs., 2018). Trong phương trình trên, độ dài của khoảng thời gian
hoặc thế hệ của chu kỳ giống có quan hệ tương hỗ trực tiếp với lợi ích di truyền. Các chương trình
nhân giống thông thường có một mốc thời gian cố định cho việc phát triển các giống mới và khó có
thể thay đổi chu kỳ nhân giống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đang nghiên
cứu một phương pháp gọi là chọn giống tăng tiến (speed breeding) để rút ngắn chu kỳ sinh sản và
đẩy nhanh các chương trình nghiên cứu và nhân giống (Watson & cs., 2018). Ví dụ, công nghệ nhân
giống tốc độ này có khả năng đạt được tối đa sáu thế hệ mỗi năm đối với lúa mì mùa xuân, lúa mì
cứng, lúa mạch, đậu xanh và hạt đậu, và bốn thế hệ đối với cải dầu trong điều kiện nhà kính bình
thường (Watson & cs., 2018). Ngoài ra, chu kỳ nhân giống cũng có khả năng tăng tốc bằng cách cải
thiện độ chính xác của dự đoán và phát hiện ra các đặc điểm cây trồng thứ cấp đáng tin cậy hơn bằng
cách sử dụng các công cụ phân tích kiểu hình mới nổi (Araus & cs. 2018).
Tóm lại, có nhiều cách tiếp cận để tăng lợi ích di truyền của chương trình nhân giống bằng
cách giải phương trình của nhà chọn giống (Cobb & cs., 2019; Hickey & cs., 2019; Varshney & cs.,
2021). Để phát triển các chương trình chọn giống thế hệ mới, chúng ta nên xem xét một số yếu tố
quan trọng liên quan chặt chẽ đến lợi ích di truyền. Một số ví dụ bao gồm: (a) làm thế nào để tăng
khả năng cho quần thể sinh sản lớn hơn để cho phép cường độ chọn lọc cao hơn; (b) làm thế nào để
nâng cao độ chính xác của lựa chọn bằng cách sử dụng các công nghệ mới; (c) cách xác định các biến
dị di truyền; và (d) làm thế nào để giảm các chu kỳ sinh sản. Song hành với việc thúc đẩy quá trình
chọn giống dựa trên phân tử, các chiến lược sử dụng công nghệ gen cần được thực hiện để loại bỏ
các nút thắt trong các chương trình chọn giống hiện tại, và làm thế nào để đo lường các kiểu hình
thực vật một cách hiệu quả và chính xác cho một quần thể nhân giống lớn. Các chương trình chọn
giống hiện tại bị giới hạn bởi chi phí, thời gian, sức lao động của con người, đất đai và các nguồn lực
khác để sang lọc một cách hiệu quả trên một quần thể lớn (Rebetzke & cs., 2019). Điều này làm hạn
chế cường độ chọn lọc, ảnh hưởng đến độ chính xác của di truyền và dẫn đến hiệu quả di truyền thấp.
Do đó, việc phát triển và áp dụng các công cụ đánh giá kiểu hình chi phí thấp, thông lượng, hiệu năng
cao tích hợp với dữ liệu kiểu gen cho phép phân bổ lại các nguồn lực để quản lý các quần thể lớn hơn,
cho phép tăng cường độ chọn lọc giảm chi phí và tăng lợi ích di truyền.
3. CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ
3.1. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới
Các nghiên cứu đa dạng ở các cấp độ di truyền, phân tử và gen chức năng đã cho thấy rằng,
các nguồn gen ngô nhiệt đới có phổ di truyền rộng. Tuy nhiên các nguồn gen ngô nếp ngô, ngọt lại
có phổ di truyền hẹp hơn (Hu Ying & cs., 2021). Các công nghệ giải trình tự đã tiết lộ thông tin có
giá trị ẩn trong bộ gen thực vật. Các công nghệ giải trình tự thế hệ đầu tiên, ví dụ, giải trình tự Sanger
và phân cắt hóa học Maxam – Gilbert, đã đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên gen (Schreiber & cs.,
2018). Giải trình tự Sanger vẫn có lợi cho đến nay, đặc biệt khi không yêu cầu giải trình tự thông
lượng cao, chẳng hạn như xác minh cấu trúc plasmid hoặc sản phẩm PCR. Tuy nhiên, nhu cầu thông
tin thông lượng cao cho các bộ gen thực vật lớn với chi phí thấp hơn đã thúc đẩy sự phát triển của
công nghệ giải trình tự thế hệ thứ hai có thể được nhóm thành hai loại, đó là xác định trình tự bằng
cách lai và giải trình tự bằng tổng hợp. Ví dụ về công nghệ giải trình tự thế hệ thứ hai bao gồm 454
Pyrosequencing, Ion Torrent và Illumina Tech. Tuy nhiên, trình tự đọc ngắn không thích hợp cho các
dự án quy mô lớn: điều này đòi hỏi các nền tảng thế hệ thứ ba, chẳng hạn như các công nghệ phân tử
đơn phân mảnh lớn. Các nền tảng giải trình tự thế hệ thứ ba bao gồm PacBio (hoặc thời gian thực
đơn phân tử; SMRT) và giải trình tự Oxford Nanopore. Về nguyên tắc, cả công nghệ đọc ngắn và đọc
dài đều có thể được sử dụng để lắp ráp bộ gen. Tuy nhiên, các công nghệ đọc ngắn thường dẫn đến
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các tập hợp không hoàn chỉnh (bản nháp) và do đó, bỏ sót trình tự, mất thông tin gen và giảm độ
chính xác của các phân tích hạ nguồn, chẳng hạn như phát hiện các biến thể cấu trúc (SV) (Cameron
& cs., 2019). Mặt khác, các lần đọc dài có độ chính xác cao, tạo ra các trình tự chồng chéo (1) cho
phép tạo ra các tập hợp bộ gen hoàn chỉnh, (2) kéo dài các biến thể cấu trúc lớn và (3) trình tự các
vùng GC cực đoan mà nếu không thì không thể giải trình tự bằng các đoạn đọc ngắn các công nghệ
giải trình tự. Các nền tảng giải trình tự thế hệ mới (NGS) này hỗ trợ giải mã lại cũng như lắp ráp bộ
gen de novo có thể được sử dụng để tìm các biến thể bộ gen bằng cách căn chỉnh bộ gen dự thảo với
bộ gen tham chiếu hoặc tập hợp trình tự bộ gen mới từ các lần đọc chồng lên nhau. Tuy nhiên, trình
tự đọc dài bằng cả công nghệ PacBio và Oxford Nanopore tạo ra các lần đọc vẫn không đủ để bao
phủ một số vùng gen lớn, lặp đi lặp lại và phức tạp. Để khắc phục các vấn đề về lắp ráp, có thể sử
dụng lập trình tự Hi-C và ánh xạ quang học. Hi-C là một phiên bản gần đây của phương pháp bắt cấu
trúc nhiễm sắc thể (3C) bằng kỹ thuật NGS. Công nghệ 3C được áp dụng trên thực vật vào năm 2009.
Trong kỹ thuật Hi-C, xác suất tiếp xúc của hai locus gần nhau hơn trong không gian hạt nhân 3D cao
hơn so với các locus xa nhau. Bằng cách sử dụng nguyên tắc Hi-C, dữ liệu lập bản đồ vật lý được tạo
ra trong lúa mì và lúa mạch được sử dụng cho các dự án lắp ráp bộ gen (Padmarasu & cs., 2019). Sự
tiến bộ về phương pháp đã dẫn đến công nghệ chụp cấu trúc nhiễm sắc thể trên chip (4C) và công
nghệ chụp bản sao carbon (5C) cấu hình nhiễm sắc thể. Chụp cấu trúc nhiễm sắc thể tết xoắn (TCC),
chụp Hi-C, Hi-C tại chỗ và Hi-C đơn bào là các biến thể của công nghệ Hi-C được phát triển để nâng
cao tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Padmarasu & cs., 2019)..

Nguồn: Purugganan & Jackson (2021)

Hình 1. Mốc thời gian giải trình tự bộ gen ở cây trồng
Mặc dù chi phí của Hi-C thấp, công nghệ này vẫn gặp phải các sai lệch về trình tự khiến nó
dễ bị lỗi. Hơn nữa, Hi-C cũng có thể dẫn đến lắp ráp sai, chẳng hạn như chuyển vị trí giàn giáo và
đảo ngược sai. Trái ngược với Hi-C, một công nghệ dựa trên kính hiển vi ánh sáng được sử dụng
trong lập bản đồ quang học để xác định vị trí vật lý của enzym hoặc mô-típ trình tự cụ thể. Các enzym
và động cơ này sau đó được sử dụng để tạo ra dấu vân tay trình tự DNA. Phân tử DNA được đánh
dấu huỳnh quang bởi các enzym đã chọn, và sau đó, các bản đồ quang học được tạo ra bằng cách sử
dụng hình ảnh của các mẫu tín hiệu huỳnh quang từ các enzym được đánh dấu. Nói chung, bản đồ
quang học lớn hơn các số đọc được tạo ra bởi cả kỹ thuật giải trình tự đọc ngắn và đọc dài, và chiều
dài phân tử trung bình của một bản đồ quang học là ~ 225 kb. Do đó, các bản đồ quang học này trải
rộng các vùng gen đang thách thức giải quyết bằng các công nghệ giải trình tự DNA khác và được sử
dụng để cải thiện việc lắp ráp bộ gen, để xác định các SV lớn và theo giai đoạn haplotype (Yuan &
cs., 2020). Gần đây nhất, lập bản đồ quang học đã được sử dụng để tinh chỉnh tổ hợp bộ gen lúa mì
bằng cách tạo ra phiên bản bộ gen lúa mì RefSeq v2.1 (Zhu & cs., 2021).
Trong số tất cả các chỉ thị phân tử, đa hình đơn nucleotide, single-nucleotide polymorphism,
SNP - là sự thay thế của một nucleotide đơn tại một vị trí cụ thể trong bộ gen có trong một phần đủ
lớn của quần thể ngày càng trở nên phổ biến. SNP là loại biến thể di truyền phổ biến nhất, mỗi SNP
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đại diện cho một sự khác biệt chỉ một đơn vị cấu trúc ADN duy nhất, được gọi là nucleotide. Ví dụ,
một SNP có thể thay thế nucleotide cytosine (C) bằng nucleotide thymine (T) trong một đoạn ADN
nhất định. SNP được lựa chọn cho tất cả các ứng dụng hệ gen trong nhân giống ngô. Lập bản đồ di
truyền đã được phát triển thông qua lập bản đồ liên kết thông thường (QTL mapping) và gần đây hơn
là thông qua các phân tích liên kết toàn hệ gen (GWAS). Bộ gen cây ngô (Zea mays) lần đầu tiên
được giải trình tự vào năm 2009 (Schnable & cs., 2009). Những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện
trong những năm gần đây qua các phương pháp chọn giống có sự hỗ trợ của bộ gen, nâng cao sự tiến
bộ về năng suất cũng như khả năng chống stress phi sinh học và sinh học đã cho thấy tầm quan trọng
của việc giải trình tự bộ gen (Yang Xiaohong & cs., 2010; Wang H. & cs., 2017; Guo & cs., 2019).
Nhiều cơ sở dữ liệu di truyền và các công cụ tin học đã được phát triển, trong đó MaizeGDB là loại
được phát triển và sử dụng rộng rãi nhất bởi cộng đồng nghiên cứu ngô. Bộ gen ngô nếp đã được giải
trình tự tại Trung Quốc (Luo & cs., 2020). Bộ gen ngô ngọt đã được giải trình tự tại Mỹ (Hu Ying &
cs., 2021) và Thái Lan (Ruanjaichon & cs., 2021). Kết quả phân tích bộ gen quần thể đã xác định
được các vùng của bộ gen đang được chọn lọc và các gen ứng viên liên quan đến các tính trạng của
ngô ngọt, chẳng hạn như ra thời gian tung phấn-phun râu, thành phần nội nhũ, cấu trúc cờ, số hàng
hạt trên bắp và xác định được SNP liên kết với gen su1 và sh2. Các nghiên cứu này cung cấp trình tự
bộ gen tham chiếu chất lượng cao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh gen, nghiên cứu chức
năng và chọn giống hỗ trợ bộ gen đối với ngô ngọt. Nguồn gen ngô tại Việt Nam tương đối phong
phú và chứa những biến dị có lợi cho chọn giống thích ứng với biến đổi khí khậu mà chưa được biết
đến và khai thác triệt để. Nguồn gene là tài nguyên vô giá, đặc biệt là những loài ngô hoang dại chưa
được thu thập hết. Như vậy, để thúc đẩy các nghiên cứu bộ gen học, xác định gen chức năng và tiến
tới chọn lọc dựa trên bộ gen, Việt Nam cần sớm xây dựng quần thể và tiến hành giải trình tự nguồn
gen ngô.
3.2. Chọn lọc và dự đoán dưa trên bộ gen
Phương pháp tiếp cận trên bộ gen được cho là giải pháp tốt nhất để tăng tốc cải thiện năng
suất nhằm đáp ứng những thách thức của dân số ngày càng tăng và biến đổi khí hậu toàn cầu (Yang
Ning & Yan, 2021). Chọn lọc bộ gen (Genomics Selection - GS) là một giải pháp đầy hứa hẹn khai
thác các chỉ thị di truyền phân tử để thiết kế các chương trình nhân giống mới và phát triển các mô
hình dựa trên chỉ thị phân tử mới để đánh giá di truyền (Bhat & cs., 2016). Trong tạo giống cây trồng,
nó tạo cơ hội để tăng khả năng di truyền của các tính trạng phức tạp trên một đơn vị thời gian và chi
phí. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) là công nghệ cho phép giải
mã đồng thời hàng triệu trình tự DNA cùng lúc, qua đó giúp nâng cao hiệu suất của quá trình giải mã
bộ gen của sinh vật nói chung và bộ gen ngô nói riêng. Kiểu gen giải trình tự dựa trên NGS đã làm
tăng độ chính xác dự đoán giá trị chọn giống ước tính theo bộ gen so với nền tảng chỉ thị phân thử
SSR truyền thống, đồng thời biến ước mơ của chọn lọc dựa trên bộ gen thành hiện thực trong chọn
giống cây trồng. Yang Ning & Yan (2021) đã tóm lược các phương pháp tiếp cận hiện tại để khám
phá sự biến đổi di truyền mới trong bộ gen, sửa đổi ADN và mức độ phiên mã của các giống ngô,
dòng và các loài ngô hoang dã. Các biến thể di truyền có thể được tác động bởi con người hoặc chọn
lọc tự nhiên giữ chìa khóa để cải thiện năng suất ngô và việc lắp ráp bộ gen tham chiếu có thể tạo
điều kiện thuận lợi cho việc khai thác các biến thể di truyền ở ngô. Bộ gen tham chiếu ngô đầu tiên
(B73 RefGen_v1) dựa trên thư viện BAC và công nghệ giải trình tự Sanger đã được xuất bản vào
năm 2009 (Schnable & cs., 2009). Bộ gen tham chiếu ban đầu này đã thúc đẩy sự tiến bộ đáng kể
trong hệ gen ngô bằng cách đẩy nhanh các cuộc khảo sát SNP trên toàn bộ gen (đa hình đơn
nucleotide) và các nghiên cứu lập bản đồ gen – phân tích liên kết toàn hệ gen (QTL / GWAS) để liên
kết các biến thể di truyền và kiểu hình. Kết quả đã mang lại những sự hiểu biết về kiến trúc di truyền
của các đặc điểm liên quan đến năng suất, các đặc điểm liên quan đến stress phi sinh học, độ bền của
thân cây, cấu trúc của cây, khả năng kháng bệnh, và thời gian ra hoa đã được kéo dài hơn rất nhiều.
Mặc dù bộ gen tham chiếu ban đầu này cho phép tiến bộ nhanh chóng trong hệ gen ngô, nhưng nó
chứa nhiều khoảng trống và hơn 100 000 đường nét nhỏ do số lượng lớn các trình tự lặp lại, nhiều
trong số đó được sắp xếp và định hướng không chính xác, làm phức tạp việc phân tích chi tiết cụ thể
loci rất quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về các biến thể kiểu hình. Tuy nhiên, sự phát
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triển của công nghệ giải trình tự đơn phân tử hiện nay cho phép sản xuất các bộ gen tham chiếu chất
lượng cao, nhiều bộ gen tham chiếu và đồ thị pangenome. Ngoài việc xác định các biến thể di truyền,
việc hiểu các mối quan hệ giữa biểu hiện gen, biến đổi biểu sinh, tương tác nhiễm sắc và các biến thể
chuyển hóa, proteome và kiểu hình có thể làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta. Với sự phát
triển của các tổ hợp bộ gen chất lượng cao, đặc điểm chính xác của sự đa dạng bộ gen ở nhiều cấp độ
và sự liên kết chính xác của các biến thể di truyền với các đặc điểm liên quan đến năng suất, giờ đây
chúng ta có thể đẩy nhanh việc cải thiện năng suất ngô bằng cách sử dụng chỉnh sửa bộ gen được
hướng dẫn bởi sự hiểu biết cơ học. Để khai thác những lợi ích thực sự từ GS, những công nghệ giải
trình tự này nên được kết hợp với đánh giá kiểu hình hiệu năng cao để đạt được lợi ích di truyền nhiều
hơn.
3.3. Đánh giá kiểu hình hiệu năng cao (HTP)
Kết hợp các công nghệ cảm biến và ứng dụng thuật toán máy tính, phương pháp đánh giá kiểu
hình cây trồng hiệu năng cao (HTP) cung cấp các phép đo tự động, có hệ thống, tiết kiệm thời gian
cùng với các lợi thế của phép đo, đếm không phá hủy, không xâm lấn, quan sát chính xác, khách
quan, đánh giá thường xuyên theo chu kỳ sinh trưởng và lưu trữ dữ liệu trực tiếp (Zhao & cs., 2019;
Yang Wanneng & cs., 2020). Nguyễn Trung Đức & cs. (2021b) phân chia HTP thành bốn nhóm ứng
dụng chính mà trong nghiên cứu ngô thực phẩm có thể khai thác ứng dụng như sau:
Nhóm 1: HTP cung cấp các phép đo hiệu quả và khách quan về các tính trạng cây trồng. Các
hệ thống HTP có thể đánh giá kiểu hình trên các cánh đồng nhân giống một cách hệ thống, hiệu quả
hơn và tiết kiệm chi phí hơn, điều này cho phép tăng hiệu suất của các chương trình chọn giống để
sàng lọc một quần thể cây trồng có cỡ mẫu lớn và cải thiện cường độ chọn lọc. Ví dụ, các nền tảng
HTP dựa trên UAV có thể sàng lọc các cánh đồng chọn giống trong một khoảng thời gian ngắn. Các
thiết bị phản xạ quang phổ và thị giác máy tính cung cấp các tiêu chí nhất quán để ước tính các tính
trạng cây trồng theo nhiều chiều, chẳng hạn như chiều cao cây, nhiệt độ cây và hàm lượng diệp lục.
Nhóm 2: HTP giúp xác định các tính trạng cây trồng mới. Các cảm biến tiên tiến (siêu phổ và
hồng ngoại) ghi lại thông tin bước sóng phản xạ ngoài tầm nhìn và cảm nhận của con người. Các
phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến và các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp phát hiện những
thông tin ẩn từ dữ liệu đồng thời có tiềm năng lớn trong việc khám phá các đặc điểm cây trồng mới.
Các đặc điểm mới có thể dung để mô tả năng suất cây trồng ở một giai đoạn sinh trưởng cụ thể hoặc
để xác định phản ứng động của cây trồng đối với môi trường theo chu kỳ sinh trưởng. Các đặc điểm
cây trồng mới phát sinh từ các biến dị có thể cung cấp thêm thông tin để định lượng các biến thể di
truyền đặc biệt và có khả năng làm tăng phương sai di truyền.
Nhóm 3: HTP tích hợp dữ liệu kiểu hình và dữ liệu kiểu gen. Các kiểu hình dựa trên HTP có
thể được tích hợp vào phân tích di truyền, chẳng hạn như lập bản đồ locus tính trạng số lượng (QTL)
hoặc nghiên cứu liên kết toàn hệ gen (GWAS) để xác định các tính trạng di truyền quan trọng. Các
gen, QTL triển vọng có thể được áp dụng thông qua chọn lọc có hỗ trợ của chỉ thị phân tử (MAS) để
sàng lọc và phát triển các nguồn vật liệu cây trồng mới trong quá trình lai tạo. Việc tích hợp sẽ cho
phép chọn lọc chính xác, giảm chu kỳ nhân giống và tăng lợi ích di truyền.
Nhóm 4: HTP cho phép các mô hình hóa G × E × M để dự đoán P chính xác hơn. Công nghệ
HTP cho phép thu thập dữ liệu lớn về cây trồng ở độ phân giải cao, đa chiều và khám phá các đặc
điểm cây trồng mới để làm sáng tỏ các tương tác G × E × M. Các mô hình, thuật toán tiên tiến dựa
trên công nghệ học máy và học sâu, AI sẽ chuyển đổi chương trình chọn giống từ mô tả kiểu hình
sang dự đoán kiểu hình cho phép thiết kế các đặc điểm cây trồng dựa trên nhu cầu.
3.4. Chọn lọc tăng tiến
Mặc dù bất kỳ phương pháp lai tạo gen nào được đề cập ở trên đều có thể được sử dụng để
cải thiện tính trạng, nhưng điều quan trọng là phải giảm thời gian chu kỳ thế hệ để nâng cao tỷ lệ thu
được gen mong muốn. Trong nửa cuối thế kỷ 20, công nghệ đơn bội kép (DH) đã tạo ra một cuộc
cách mạng rút ngắn thời gian cần thiết để đạt được sự cố định bộ gen đối với nhiều loài cây trồng.
Thật không may, hầu hết các cây trồng chủ lực ở các nước đang phát triển phần lớn vẫn không thích
ứng với các kỹ thuật đơn bội kép (Croser & cs., 2006). Việc thiếu các cơ sở nuôi cấy mô chuyên biệt
đòi hỏi một cách tiếp cận thay thế để cố định gen. Trong những tình huống như vậy, các phương pháp
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nhân giống phả hệ được sửa đổi, chẳng hạn như chọn lọc dòng dõi một hạt (SSD), tạo điều kiện cho
chu trình thế hệ nhanh hơn và kết hợp với nhân giống giữa các môi trường, là một thành phần quan
trọng cải tiến di truyền dẫn đến tăng năng suất cây trồng trong cuộc Cách mạng Xanh. Có thể đạt
được SSD tăng tốc ở một số loài thực vật bằng cách nhanh chóng hoàn thành chu kỳ thực vật đầy đủ
trong ống nghiệm. Khó khăn với sự phụ thuộc vào kiểu gen trong ống nghiệm, yêu cầu về cơ sở vật
chất chuyên dụng và nhu cầu giảm chi phí cho mỗi cây để nhân giống quy mô lớn đã thúc đẩy sự phát
triển của các nền tảng thay thế, chẳng hạn như hệ thống chu kỳ tạo thế hệ nhanh (Yan & cs., 2017)
và tốc độ nhân giống (Watson & cs., 2018). Các loài quan trọng trong hệ thống nông nghiệp toàn cầu
từ các họ Poaceae, Fabaceae và Brassicaceae có thể thích ứng với sự luân chuyển thế hệ nhanh chóng
trong đất trong điều kiện môi trường được kiểm soát.
Chọn lọc tăng tiến (speed breeding) một tập hợp các kỹ thuật liên quan đến việc điều chỉnh
các điều kiện môi trường mà theo đó các kiểu gen cây trồng được phát triển, nhằm mục đích đẩy
nhanh quá trình ra hoa và thiết lập hạt giống, để tiến tới thế hệ nhân giống tiếp theo càng nhanh càng
tốt. Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực nhân giống thông qua việc tiến bộ nhanh
chóng (Watson & cs., 2018; Wanga & cs., 2021). Chọn giống tăng tiến được cho là có tiềm năng lớn
để tích hợp với các công nghệ nhân giống cây trồng hiện đại khác, bao gồm chỉnh sửa bộ gen và chọn
lọc dựa trên bộ gen, để đẩy nhanh tốc độ cải thiện cây trồng. Việt Nam cần sớm nghiên cứu các
phương pháp chọn lọc tăng tiến trong các nghiên cứu ngô một cách có hệ thống và bài bản để tăng
tốc chọn giống và giảm chu kỳ lai tạo.
3.5. Công nghệ chỉnh sửa gen
Chỉnh sửa gen (Genome Editing) là quá trình sử dụng kỹ thuật CRISPR cho phép các nhà
khoa học cắt đoạn ADN chứa nhân tố gây bệnh ra khỏi bản mạch di truyền rồi viết lại các thông tin
di truyền của chúng dựa trên những nghiên cứu về tế bào gốc (Massel & cs., 2021). CRISPR/Cas9 là
hệ thống được mô tả lần đầu tiên và được dùng phổ biến (Dong & cs., 2018). Hệ thống CRISPR/Cas9
bao gồm 2 thành phần: enzyme Cas9 nuclease và RNA dẫn đường. Nhờ đoạn trình tự bổ sung của
RNA dẫn đường với trình tự đích mà phức hợp này có thể tìm thấy vị trí cần chỉnh sửa trên hệ gen.
Để có thể hoạt động, hệ thống CRISPR còn yêu cầu một trình tự ngắn từ 2-5 nucleotides trên DNA
đích được gọi là protospacer associated motif (PAM) ngay sau đoạn bổ sung của RNA dẫn đường
(đối với CRISPR/Cas9 của vi khuẩn Streptococcus pyogenes thì trình tự này là 5’-NGG, trong đó N
là bất kỳ nucleotide nào). Khi phức hợp Cas9 và guide RNA bám vào trình tự đích, enzyme Cas9 sẽ
dùng 2 tiểu phần HNH và RuVC của mình để cắt đoạn DNA trên cả 2 mạch tại vị trí nucleotide thứ
3-4 phía trước PAM.
Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới và công nghệ chỉnh sửa bộ gen phép sửa đổi có mục
tiêu các gen cần thiết để tạo ra các đặc điểm hoàn toàn mới và các tổ hợp tính trạng ưa thích, do đó
vượt qua các rào cản không tương thích giữa các loài. Trong khi những công nghệ này mang lại một
con đường rõ ràng cho các loại cây trồng thích nghi với khí hậu hơn, thì khoa học và công nghệ cơ
bản không phải lúc nào cũng được xã hội chấp nhận. Do đó, đóng góp thực sự của các công nghệ
nhân giống cây trồng mới nổi phải được đo lường bằng khả năng vượt qua sự phản đối của xã hội.
Những rào cản áp dụng như vậy là nguyên nhân sâu xa của việc hoạch định chính sách do dự, kéo
dài sự không chắc chắn về quy định và kìm hãm đầu tư. Các tài liệu gần đây nêu bật sức mạnh của
công nghệ sắp xếp trình tự gen và chỉnh sửa gen. Các nền tảng giải trình tự nhanh chóng và hiệu quả
về chi phí đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc giải trình tự bộ gen. Tuy nhiên, tương đối ít công
nghệ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được xác nhận trên thực địa theo cách có ý nghĩa
đối với người nông dân. Kết quả thu được từ các thí nghiệm trong môi trường được kiểm soát thường
rất khác so với kết quả quan sát được trong điều kiện hiện trường. Khả năng thuần hóa de novo các
loài thực vật hoang dã cũng đã được đề xuất như một lộ trình để đảm bảo an ninh lương thực và nông
nghiệp đầu vào thấp bền vững. Tương tự, thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được chuyển giao bởi
các chương trình nhân giống chu kỳ nhanh tạo ra các giống cải tiến. Trong chiến lược này, việc luân
chuyển giống nhanh chóng đòi hỏi phải tích cực phổ biến các giống mới cùng với việc loại bỏ những
giống lạc hậu. Ngoài ảnh hưởng đến các kiểm soát di truyền chi phối phản ứng của thực vật đối với
các căng thẳng liên quan đến biến đổi khí hậu, biểu sinh cũng được điều chỉnh mạnh mẽ bởi các yếu
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tố kích hoạt môi trường. Hầu hết các bộ gen thực vật được cấu tạo chủ yếu từ các retrotransposon
(RLX), là một phần năng động cao của bộ gen. Hơn nữa, RLX là động lực chính của quá trình tiến
hóa bộ gen và đột biến cũng như phản ứng của thực vật đối với các căng thẳng liên quan đến biến đổi
khí hậu, chẳng hạn như nắng nóng và hạn hán, và các yếu tố tương tác khác, chẳng hạn như ánh sáng
UV. Việc đọc qua các trình khởi động RLX có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự biểu hiện của các gen liền
kề. Hơn nữa, biểu hiện RLX kích hoạt nhắm mục tiêu biểu sinh bằng con đường RNAi cho cả quá
trình im lặng sau phiên mã và sự methyl hóa CHG DNA, hoạt động ở hạ lưu của con đường siRNA
để gắn nhãn DNA cho sự im lặng. Sự hình thành dị nhiễm sắc có thể là hậu quả của việc chèn RLX
gần đó. Quá trình methyl hóa RLX có thể lây lan ra bên ngoài sang các gen lân cận, đồng thời gây im
lặng. Điều quan trọng, nhiều gen ngũ cốc quan trọng là hàng xóm của RLXs. Do đó, sự cảm ứng của
RLX có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều phối trạng thái biểu sinh để ứng phó với các
căng thẳng liên quan đến biến đổi khí hậu. Cần có hiểu biết sâu sắc hơn về cách các căng thẳng liên
quan đến biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự nhân lên của RLX và do đó, tăng trưởng kích thước bộ
gen là cần thiết để kết hợp các yếu tố này vào các chiến lược nhân giống cây trồng hiện tại. Tuy nhiên,
việc sử dụng công nghệ RLX trong nhân giống cây trồng được dự đoán sẽ giúp các nhà chọn giống
tiếp tục chọn được giống năng suất cao và bền vững.
Công nghệ chỉnh sửa gene bước đầu đã được ứng dụng thành công nâng cao năng suất ngô
thông qua cải tiến số hàng hạt. Sự phát triển của tế bào gốc, cần thiết cho sự phát triển của hạt, được
kiểm soát ở ngô bởi một bộ gen được gọi là CLEs. Nhưng làm thế nào những gen này thay đổi ngô
rất phức tạp. Sử dụng chỉnh sửa bộ gen CRISPR, có thể thay đổi năng suất hàng hạt và kích thước
bắp bằng cách tinh chỉnh hoạt động của một trong các gen CLE, ZmCLE7 (Liu & cs., 2021). Công
nghệ chỉnh sửa gene được cho là công cụ mạnh mẽ trong nghiên cứu chọn tạo giống ngô mà các nhà
khoa học Việt Nam cần quan tâm, nghiên cứu.
3.6. Công nghệ kích tạo đơn bội
Ngô là một loài cây trồng điển hình cho hiện tượng ưu thế lai, và việc áp dụng các giống ngô
lai đã cải thiện đáng kể tổng sản lượng ngô trên toàn thế giới. Tạo dòng thuần là phần quan trọng nhất
của việc sử dụng ưu thế lai. Công nghệ nhân giống đơn bội kép (DH) là cách tiếp cận đang nổi lên
gần đây trong việc lai tạo các dòng thuần; so với phương pháp tự lặp lại thông thường, nó có thể đẩy
nhanh đáng kể quá trình nhân giống cây trồng. Tương tự như kỹ thuật nhân giống phân tử và kỹ thuật
chuyển gen, nhân giống ngô DH ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhân giống thương mại và
đang trở thành kỹ thuật cốt lõi trong chọn giống ngô hiện đại. Sự ra đời của công nghệ kích tạo đơn
bội (DH) là một cột mốc đánh dấu sự phát triển của công nghệ chọn giống cây trồng hiện đại và
những đột phá của công nghệ này sẽ tạo thành một bước ngoặt mới trong việc ứng dụng ưu thế lai
của ngô (Jacquier & cs., 2020; Meng & cs., 2021). Do vậy, việc làm chủ công nghệ này sẽ đóng một
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ nông nghiệp ở Việt Nam. Các đơn
bội được tạo ra tự nhiên ở ngô ( Zea mays L.) với các tỷ lệ khác nhau và cũng có thể được tạo ra thông
qua các phương pháp khác nhau. Các đơn bội được sử dụng để phát triển các đơn bội kép (DHs), có
nhiều tiềm năng sử dụng. Sự phát triển của các dòng DH ở ngô liên quan đến cảm ứng đơn bội, xác
định đơn bội, nhân đôi nhiễm sắc thể và gieo trên đồng ruộng cho tự thụ phấn cây. Các phương pháp
tiềm năng khác nhau được sử dụng để cảm ứng đơn bội, cảm ứng đơn bội ở mẹ in-vivo là phổ biến
nhất. Cảm ứng đơn bội phụ thuộc nhiều vào việc xác định rõ ràng các thể đơn bội giữa một hỗn hợp
các thể đơn bội khác nhau. Việc xác định đơn bội được tạo điều kiện thuận lợi bởi các dấu hiệu hình
thái trực quan, đếm nhiễm sắc thể, đo tế bào dòng chảy, chỉ thị phân tử và nhiều phương pháp tiếp
cận khác. Sự nhân đôi nhiễm sắc thể có thể đạt được bằng cách nhân đôi tự phát hoặc bằng cách cảm
ứng với các phương pháp điều trị kháng vi khuẩn khác nhau. Trong số các ứng dụng tiềm năng của
dòng DH là sự phát triển của các dòng cận huyết, chọn lọc bộ gen (GS), lập bản đồ các locus tính
trạng số lượng (QTL) và mở khóa các biến thể di truyền mới. Mặc dù công nghệ DH có khả năng đẩy
nhanh quá trình nhân giống ngô, nhưng nó vẫn phải đối mặt với những thách thức ở mỗi bước phát
triển dòng DH.
Để tạo ra các dòng đồng hợp tử và đồng nhất trong chọn giống ngô mất rất nhiều thời
gian. Bằng cách sử dụng các đơn bội kép (DHs), các dòng đồng hợp tử và đồng nhất có thể được tạo
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ra trong hai thay vì năm thế hệ trở lên. Các ưu điểm khác bao gồm giảm chi phí để sản xuất giống
cây trồng, đánh giá chính xác hơn các tính trạng kiểu hình, loại bỏ hiệu quả các gen không mong
muốn và cố định tính trạng ở các thể đơn bội bằng cách sử dụng chọn lọc có sự hỗ trợ của chỉ thị, dẫn
đến việc sử dụng hiệu quả các chỉ thị phân tử và tổ hợp các tính trạng hiệu quả hơn. Bởi vì sự thành
công của các chương trình nhân giống phụ thuộc vào mức tăng di truyền trên một đơn vị thời gian,
việc sử dụng công nghệ DH đã trở thành thông lệ trong việc nhân giống các loài ngũ cốc tự thụ phấn
chính là lúa mì và lúa mạch, cũng như các loại cây giao phấn như ngô và cải dầu. Những tiến bộ mới
trong công nghệ DH tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển dòng DH và thúc đẩy việc áp dụng nó trong
các chương trình nhân giống trên toàn thế giới. Thông thường, phải mất ít nhất 8 thế hệ tự phối để
tạo ra một dòng ngô lai thuần, nhưng công nghệ nhân giống đơn bội mới cho phép tạo ra các dòng
thuần đồng hợp tử qua hai thế hệ trong vòng một năm. Các dòng cận huyết sau đó được lai tạo để tạo
ra các giống cải tiến, làm cho quá trình lai tạo hiệu quả hơn rất nhiều (Ren et al., 2017; Chaikam et
al., 2019). Chọn dòng DH đã thay đổi sâu sắc so với chọn lọc chu kỳ trong phát triển giống ngô ưu
thế lai (Gallais, 2009). Tiến bộ chủ yếu của phương pháp này trong chọn tạo giống ngô lai là (i) biến
dị di truyền tối đa, (ii) đồng hợp hoàn toàn, (iii) khả năng thương mại hoá cao, (iv) đơn giản, (v) giảm
chi phí (vi) tối ưu cho ứng dụng chỉ thị phân tử (Geiger & Gordillo, 2010). Tuy nhiên, các dòng kích
tạo đơn bội có tính thích nghi còn rất hạn chế, là một trở ngại của kỹ thuật đơn bội kép ở tất cả các
chương trình chọn tạo giống ngô nhiệt đới (Prigge et al., 2012). Công nghệ in vivo DH đã được áp
dụng bởi nhiều chương trình nhân giống ngô thương mại ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc
(Molenaar and Melchinger, 2019). Trong những năm gần đây, các giống ngô lai cải tiến với các dòng
DH như các dòng bố mẹ đã được phát hành ở Châu Phi (Beyene et al., 2017; Chaikam et al., 2018).
Gần đây, các nghiên cứu mới đây về việc ứng dụng công nghệ kích tạo đơn bội trên ngô ngọt trên thế
giới cho thấy những kết quả triển vọng. Nghiên cứu của Sekiya et al. (2020) đã chỉ ra rằng màu xanh
của bẹ lá đầu tiên ở cây con ở giai đoạn V2-V3 rất hữu ích để xác định thể đơn bội cho các phép lai
giữa các quần thể ngô thuần siêu ngọt nhiệt đới và dòng ngô kích tạo đơn bội. Ngoài ra, phép đo hình
thái tế bào bảo vệ khí khổng là một phương pháp hữu ích khác để chọn lọc đơn bội các kiểu gen ngô
siêu bội nhiệt đới. Jacquier & cs. (2020) đã chỉ ra những tiến bộ gần đây của công nghệ kích tạo đơn
bội không chỉ là một chiến lược quan trọng trong chọn tạo giống cây trồng mà còn cung cấp cái nhìn
sâu sắc hơn về các cơ sở cơ bản của sinh sản hữu tính ở thực vật.
Ba cách tiếp cận thường được sử dụng để phát triển các dòng DH: (1) nuôi cấy vi bào tử và
bao phấn, (2) lai rộng giữa các loài khác nhau (chẳng hạn như sử dụng ngô làm chất cảm ứng đơn bội
ở lúa mì) để gây ra loại bỏ nhiễm sắc thể, và (3) sử dụng các kiểu gen cảm ứng cụ thể trong các loài
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các hạt có phôi đơn bội. Cách tiếp cận thứ hai này đã dẫn đến
việc phân lập các gen kiểm soát sự cảm ứng đơn bội. Gen tương ứng đầu tiên gọi là giao tử không
xác định 1 (indeterminate gametophyte 1 - ig1), được phát hiện ở ngô và cho phép tạo ra các đơn bội
ở dòng bố. Một gen mã hóa histone, CenH3, chịu trách nhiệm cho sự cảm ứng đơn bội ở cây cải tai
chuột Arabidopsis thaliana, và một gen tương đồng CenH3 tạo ra Hordeum bulbosum khả năng tạo
đơn bội ở đại mạch (Hordeum vulgare). Gần đây hơn, các locus tính trạng số lượng (QTL) đã được
lập bản đồ di truyền vật lý và được sử dụng để kiểm soát sự cảm ứng của các đơn bội mẹ ở ngô. Hơn
nữa, gen mẫu hệ (MTL) cơ bản QTL này đã được phân lập bởi ba nhóm nghiên cứu độc lập. Có thể
mong đợi rằng một số lượng ngày càng tăng các gen liên quan đến kiểm soát cảm ứng đơn bội sẽ có
sẵn trong tương lai gần. Người ta đã chứng minh rằng các gen này hoặc các gen tương đồng của
chúng có thể được sử dụng để thiết lập cảm ứng đơn bội ở các loài mới.
Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày
24/03/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm
2030 trong đó ưu tiên nhóm sản phẩm giống cây trồng, nhằm nâng cao tiềm lực nghiên cứu phát triển,
ứng dụng và làm chủ công nghệ sinh học nông nghiệp hiện đại của khu vực và thế giới. Đồng thời,
đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ công nghệ sinh học nông nghiệp ngang bằng các nước
tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đây là thời cơ hiếm có để các nhà chọn giống cây trồng
nghiên cứu làm chủ công nghệ kích tạo đơn bội và ứng dụng chúng trong chọn tạo giống cây trồng
góp phần tạo thành một bước ngoặt mới trong việc ứng dụng ưu thế lai của ngô và tạo tiền đề phát
triển các giống ngô nội địa mới. Nhóm các nhà khoa học Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng,
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Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có những nghiên cứu bước đầu với kết quả rất khả quan và triển
vọng về khả năng thích ứng và kích tạo đơn bội của dòng UH400 nhập nội từ Liên Bang Đức. Phạm
Quang Tuân & cs. (2016) đã tiến hành đánh giá khả năng thích ứng và kích tạo đơn bội của dòng
UH400 trong 4 thời vụ khác nhau năm 2014 - 2015 trong điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam, đồng
thời thử nghiệm quy trình lưỡng bội hoá và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng DH phục vụ
chương trình chọn tạo giống ngô lai. Kết quả cho thấy, dòng UH400 có khả năng sinh trưởng, phát
triển trong điều kiện vụ thu đông và xuân ở miền Bắc Việt Nam và nhân, duy trì dòng thích hợp trong
vụ xuân. Dòng UH400 có khả năng kích tạo đơn bội đối với các vật liệu ngô tẻ hạt F1 hạt vàng với
tỷ lệ kích tạo trung bình đạt 7,05%. Lưỡng bội hóa dòng đơn bội bằng colchicine nồng độ 0,06%
trong 8 giờ cho tỷ lệ hạt sống sót thấp (14,4%). Sử dụng chỉ thị phi065 để phân biệt dạng hạt đơn bội
tạo ra từ UH400 với 6 dòng mẹ cho hiệu quả cao. Đây là cơ sở vững chắc để tiến tới làm chủ công
nghệ kích tạo đơn bội và ứng dụng trong chọn tạo giống ngô nếp, ngô đường thích ứng với biến đổi
khí hậu ở Việt Nam.
3.7. Các công cụ hỗ trợ chọn lọc
Trong tạo giống cây trồng, trọng tâm chính của di truyền số lượng là xác định các ứng cử viên
có giá trị kiểu gen tốt nhất cho quần thể mục tiêu của môi trường. Giữ di truyền số lượng hiện tại đòi
hỏi phải giữ cho các khái niệm cũ vẫn hữu ích, loại bỏ những gì đã trở thành cổ xưa, và giới thiệu các
khái niệm và phương pháp mới hỗ trợ nhân giống hiện đại. Khái niệm cốt lõi về sự biến đổi liên tục
là do nhiều locus Mendel vẫn không thay đổi. Bởi vì toàn bộ nguồn gen có sẵn trong chương trình
chọn giống không ở trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg, các khái niệm cổ điển giả định giao phối
ngẫu nhiên, chẳng hạn như ảnh hưởng trung bình của một alen và phương sai cộng thêm, cần phải
được loại bỏ trong nhân giống cây trồng. Làm như vậy là khả thi vì với chỉ thị phân tử, các phương
pháp tiếp cận mô hình hỗn hợp yêu cầu giả định di truyền tối thiểu có thể được sử dụng để ước tính
và dự đoán không chệch tuyến tính tốt nhất (BLUE). Nhân giống cây trồng sẽ được hưởng lợi từ các
phương pháp vay mượn hữu ích trong các lĩnh vực khác. Các ví dụ bao gồm độ tin cậy như một thước
đo mới về ảnh hưởng của các hiệu ứng di truyền so với từ tính, và các phương pháp tiếp cận nghiên
cứu và mô phỏng hoạt động để thiết kế các chương trình nhân giống. Các thực thể di truyền trong các
mô phỏng như vậy không được chung chung mà phải được đại diện bằng phả hệ, dữ liệu đánh dấu và
dữ liệu kiểu hình cho các tế bào mầm thực tế trong một chương trình nhân giống. Trong những năm
qua, di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng ngày càng trở nên thực nghiệm và tính toán và ít
có cơ sở về mặt lý thuyết. Xu hướng này sẽ tiếp tục khi số lượng và loại dữ liệu có sẵn trong một
chương trình nhân giống tăng lên.
Công nghệ nhân đôi đơn bội (DH) đã được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp tạo giống ngô,
vì nó rút ngắn đáng kể thời kỳ phát triển các dòng lai đồng hợp tử thông qua việc bỏ qua một số vòng
tự lai. Thách thức hiện nay là làm thế nào để sàng lọc một cách hiệu quả khối lượng lớn các dòng cận
huyết dựa trên kiểu gen. Cheng & cs. (2021) phát triển hộp công cụ tối ưu hóa bộ gen thông qua mô
phỏng ảo (GOVS), bổ sung cho mô hình chọn lọc bộ gen truyền thống. GOVS mô phỏng bộ gen ảo
bao gồm 'kiểu gen tối ưu' dồi dào nhất trong quần thể lai tạo, sau đó hỗ trợ chọn lọc các dòng cao cấp
dựa trên các đoạn gen mà một dòng đóng góp vào bộ gen mô phỏng. GOVS (Genome Optimization
via Virtual Simulation) là một gói phần mềm R tích hợp cho các nhà chọn tạo giống ngô mà sắp xếp
hợp lý hệ gen tối ưu hóa thông qua mô phỏng ảo đạt được sự hướng dẫn của các dòng chọn lọc và
phát triển dân số. GOVS mô tả một chiến lược đầy hứa hẹn có thể giúp các nhà lai tạo chọn vật liệu
một cách có mục đích và có định hướng, với mục đích cho phép các nhà lai tạo kết hợp các công nghệ
khác với lợi ích thu được di truyền nhanh chóng bằng cách tối ưu hóa bộ gen. các mô-đun chính: Môđun tối ưu hóa bộ gen để mô phỏng ảo bộ gen tối ưu. Mô-đun chiết xuất & lắp ráp để khai thác và lắp
ráp bộ gen ảo. Mô-đun thống kê để thống kê đóng góp của bộ gen ảo. Mô-đun dự đoán bộ gen để dự
đoán kiểu gen thành kiểu hình của bộ gen tối ưu.
Chọn lọc đa biến Chỉ số chọn lọc MGIDI (Multi-Trait Genotype–Ideotype Distance Index)
(Olivoto T. & Nardino, 2021) bằng gói “metan” phát triển bởi Olivoto Tiago & Lúcio (2020) trên
phần mềm R 4.1.0 (R Core Team, 2021). Lý thuyết đăng sau phương pháp này là chọn lựa các kiểu
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gene đa tính trạng sao cho gần với kiểu cây lý tưởng nhất với hiệu quả chọn lọc cao nhất. Không chỉ
vậy, phương pháp MGIDI còn cung cấp các thông số phản ánh ưu điểm và hạn chế của các dòng ưu
tú.
4. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI
4.1. Đánh giá kiểu hình bắp qua ảnh
Bắp ngô là một yếu tố quan trọng của năng suất cây trồng, thể hiện sự đa dạng cao về kích
thước, hình dạng và màu sắc giữa giống bản địa và giống hiện đại, giữa dòng và con lai. Các phương
pháp tiếp cận kiểu hình khác nhau đã được phát triển để đo các thông số cấu trúc bắp qua ảnh với
hiệu năng và độ chính xác cao (Kienbaum & cs., 2021). Nghiên cứu của Nguyen Trung Duc & cs.
(2021) đã tiến hành đánh giá cấu trúc bắp ngô nếp trắng, ngô tím, và ngô ngọt vàng qua ảnh cho độ
chính xác rất cao và tiết kiệm thời gian trong chọn giống ngô thực phẩm (Hình 2).

Nguồn: Nguyen Trung Duc & cs. (2021)
Hình 2. Các bước đánh giá kiểu hình bắp qua ảnh
4.2. Chọn lọc các dòng/giống thuần ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến
Chỉ số chọn lọc MGIDI (Multi-Trait Genotype–Ideotype Distance Index) (Olivoto T. &
Nardino, 2021) bằng gói “metan” phát triển bởi Olivoto Tiago & Lúcio (2020) trên phần mềm R 4.1.0
(R Core Team, 2021). Lý thuyết đằng sau chỉ số MGIDI tập trung vào bốn bước chính: thay đổi tỷ lệ
các đặc điểm để tất cả đều có phạm vi 0-100; sử dụng phân tích nhân tố để giải thích cấu trúc tương
quan và giảm kích thước của dữ liệu; lên kế hoạch cho một kiểu gen lý tưởng dựa trên mục tiêu chọn
lọc theo các tính trạng mong muốn; và tính toán khoảng cách giữa mỗi kiểu gen với kiểu gen lý tưởng.
Kiểu gen có giá trị MGIDI càng thấp thì càng gần với kiểu gen lý tưởng. MGIDI có công thức như
sau:
𝑓

0.5

MGIDI𝑖 = [∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑗 )2 ]
𝑗=1

Trong đó:
+ MGIDIi là chỉ số khoảng cách kiểu gen đa tính trạng cho kiểu gen thứ i;
+ γij là điểm của hàng thứ i / kiểu gen / xử lý trong nhân tố thứ j (i = 1, 2, …, g; j = 1, 2, …,
f), với g là số kiểu gen, f là số yếu tố;
+ γj là điểm thứ j của kiểu cây lý tưởng.
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Pham Quang Tuan & cs. (2021), Nguyễn Trung Đức & cs. (2021a), Nguyễn Thị Nguyệt Anh
& cs. (2022) đã nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI chọn các dòng thuần tím
ngọt triển vọng, chọn dòng bố mẹ phát triển ngô trái cây và chọn lọc các THL ưu tú có tiềm năng
thương mại hóa.

Nguồn: Nguyễn Trung Đức & cs. (2021a)
Hình 3. Các tính trạng sử dụng và mục tiêu chọn lọc

Nguồn: Pham Quang Tuan & cs. (2021), Nguyễn Trung Đức & cs. (2021a), Nguyễn Thị Nguyệt Anh & cs. (2022)

Hình 4. Kết quả chọn lọc dòng/giống ưu tú
4.3. Phân tích cấu trúc rễ qua ảnh và phân tích liên kết toàn hệ gene từ các nguồn dữ liệu có
sẵn
Trong bài tổng quan này, chúng tôi giới thiệu các bước thực hành phân tích kiểu hình rễ hiệu
năng cao, phân tích liên kết toàn hệ gene từ số liệu đã được công bố mở của nghiên cứu trên cây ngô
bởi nhóm tác giả Yassue & cs. (2021).
A. Phân tích kiểu hình rễ hiệu năng cao
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Rễ được rửa sạch bằng nước, từng gốc được đựng trong chậu nhựa có pha dung dịch ethanol
25% để bảo quản. Đầu tiên, ảnh gốc được chụp để tính toán góc cấu trúc rễ (RA, độ, °) và diện tích
rễ (CHA, cm2) bằng máy ảnh Nikon CoolPix S8100 được gắn vào bệ có chiều cao và vị trí cố định.
Đối với RA, các hình ảnh được cắt để xem xét 10 cm đầu tiên đại diện cho lớp đất mặt. Những hình
ảnh này được xử lý bằng tập lệnh Python tại đường dẫn sau: https://github.com/RafaelYassue/Rootphenotyping/tree/master/python

Hình 5. Mô tả các bước phân tích rễ
B. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu kiểu gen
Reference genome: GCA_000005005.6_B73_RefGen_v4_genomic.fna.gz
Download links:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=txid4577[orgn]
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/genbank/plant/Zea_mays/latest_assembly_versions/
NGS: Genotyping-by-sequencing [single-end]
• file: maize_360.vcf
• 4 flowcell and 16 laines in total [AHMG3LAFXY, AHMGGWAFXY, AHMHJ5AFXY,
AHMHJLAFXY]
• plex of 49gen/laine
• 360 sequenced genotypes
• SNPcalling processed in TASSEL 5.0, with bowtie 2 alligner
• SNPs: 196236
• Enzima: Pst1-MSE1 [two enzymes approach - restriction site = TGCA and TA]
Filtering
• VCFtools filters:
o biallelic snps [–min-alleles 2 –max-alleles 2]
o Minor allele frequency [–maf 0.05]
o Call rate [–max-missing 0.90 (keep variants that have been successfully genotyped in
90% of individuals, the minimum quality was 20 - phred score)]
o file: maize_360_filtered.recode.vcf
o Filtered SNP’s = 17236
Imputation
• BEAGLE 5.0
• file: maize_360_filtered_imputed_sort.vcf
• 17125 SNP’s [whitout extra-chromossome SNPs]
C. Phân tích liên kết toàn hệ gen bằng gói GAPIT3 trên phần mềm R
Nghiên cứu liên kết toàn bộ gen (GWAS) và dự đoán / chọn lọc bộ gen (GP / GS) là hai công
việc thiết yếu trong nghiên cứu bộ gen. Do độ lớn và độ phức tạp của dữ liệu kiểu gen và kiểu hình,
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các phương pháp phân tích và các gói phần mềm liên quan của chúng thường được cập nhật, nâng
cao. GAPIT là một công cụ tích hợp dự đoán và liên kết bộ gen được sử dụng rộng rãi dưới dạng gói
R (Wang Jiabo & Zhang, 2021) Phiên bản đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 2012 với việc
triển khai mô hình tuyến tính tổng quát (GLM), mô hình tuyến tính hỗn hợp (MLM), MLM nén
(CMLM) và dự đoán không chệch tuyến tính tốt nhất của bộ gen (gBLUP). Phiên bản thứ hai được
phát hành vào năm 2016 với một số triển khai mới, bao gồm CMLM được bổ sung chi tiết (ECMLM)
và giải quyết các MLM theo mối quan hệ độc quyền dần dần (SUPER). Tất cả các phương pháp
GWAS đều dựa trên kiểm tra quỹ tích đơn. Lần đầu tiên, trong bản phát hành hiện tại của GAPIT,
phiên bản 3 đã triển khai ba phương pháp kiểm tra đa locus, bao gồm mô hình hỗn hợp nhiều locus
(MLMM), hợp nhất xác suất tuần hoàn mô hình cố định và ngẫu nhiên (FarmCPU) và thông tin
Bayesian và liên kết-mất cân bằng được lồng vào nhau (BLINK) Ngoài ra, hai phương pháp GP / GS
đã được triển khai dựa trên CMLM (được đặt tên là BLUP nén; cBLUP) và SUPER (được đặt tên là
SUPER BLUP; sBLUP). Những triển khai mới này không chỉ tăng cường sức mạnh thống kê cho
GWAS và độ chính xác dự đoán cho GP/GS mà còn cải thiện tốc độ tính toán và tăng khả năng phân
tích dữ liệu bộ gen lớn. Ở đây, chúng tôi ghi lại bản nâng cấp hiện tại của GAPIT bằng cách mô tả
việc lựa chọn các phương pháp được phát triển gần đây, cách triển khai của chúng và tác động tiềm
năng. Tất cả các tài liệu, bao gồm mã nguồn, hướng dẫn sử dụng, dữ liệu demo và hướng dẫn
(http://zzlab.net/GAPIT).
Câu lệnh như sau:
#Cài đặt gói “GAPIT3” trên phần mềm R 4.1.1
install.packages("devtools")
devtools::install_github("jiabowang/GAPIT3",force=TRUE)
library(GAPIT3)
#Phân tích GWAS bằng mô hình tuyến tính hỗn hợp (MLM)
myGAPIT_MLM <- GAPIT(
Y=myY[,c(1,2)],
GD=myGD,
GM=myGM,
model="MLM",
PCA.total=5,
file.output=T)
#Phân tích GWAS bằng mô hình tuyến tính thường (GLM)
myGAPIT_GLM <- GAPIT(
Y=myY[,c(1,2)],
GD=myGD,
GM=myGM,
model="GLM",
PCA.total=5,
file.output=T)
#Phân tích GWAS bằng mô hình Fixed and random model Circulating Probability Unification
(FarmCPU)
myGAPIT_FarmCPU <- GAPIT(
Y=myY[,c(1,2)],
GD=myGD,
GM=myGM,
model="FarmCPU",
PCA.total=5,
file.output=T)
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Hình 6. Biểu đồ Mahatan và QQplot tính trạng diện tích rễ (CHA)
Kết quả phân tích liên kế toàn hệ gen trên tính trạng diện tích rễ (CHA) đã xác định được hai
chỉ thị SNP bao gồm CM007647.1_27743555 và CM000781.4_59021533 có liên quan đến quá trình
thay đổi diện tích rễ.
5. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
5.1. Thách thức
(i) Biến đổi khí hậu mang lại những rủi ro lớn cho sản xuất lương thực và an ninh lương thực
toàn cầu trong đó có sản xuất ngô thực phẩm. Thời tiết cực đoan, vốn đã gây ra tác động đáng kể đến
sản xuất nông nghiệp, có khả năng trở nên thường xuyên hơn, tạo thêm thách thức cho người nông
dân trong việc tăng năng suất cho dân số ngày càng tăng với diện tích đất nông nghiệp ít hơn.
(ii) Khả năng thích ứng với các vùng khí hậu thay thế, cho phép mở rộng canh tác và khả năng
phục hồi năng suất, là chìa khóa để duy trì và tăng năng suất các giống ngô thực phẩm. Khả năng
chống chịu của các giống ngô thực phẩm cần phải có nhiều mặt và lý tưởng nhất là sẽ cung cấp khả
năng phục hồi đối với một loạt các điều kiện bất thuận phi sinh học (hạn, ngập, mặn, nóng, lạnh) mà
cây ngô có thể gặp phải trong những năm khác nhau.
(iii) Những tiến bộ đáng kể trong công nghệ chỉnh sửa bộ gen giúp cải thiện khả năng phục
hồi của cây trồng, nhưng những công nghệ như vậy cần có sự đồng thuận của xã hội và Chính phủ.
(iv) Những tiến bộ trong chọn giống cây trồng tương đối chậm, hiện tại thiếu những đổi mới
mới lạ và mang tính chuyển đổi trong khoa học thực vật cơ bản.
(v) Khoảng cách giữa những tiến bộ trong khoa học thực vật cơ bản và sự chấp nhận những
đổi mới chỉnh sửa bộ gen của xã hội là khá lớn và hiện tại khó có thể thay đổi.
5.2. Giải pháp
Cần có những cơ chế mới, biến đổi và đột phá để đáp ứng thách thức trong việc chuyển đổi
hệ thống chọn tạo giống ngô thực phẩm bao gồm:
(i) Ứng dụng khoa học cây trồng có tiềm năng cải thiện tính bền vững của năng suất ngô thực
phẩm và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt cần đa dạng hóa các hệ thống canh tác ngô thực
phẩm để có khả năng phục hồi và lợi ích môi trường cao hơn.
(ii) Sự chấp nhận của xã hội đối với các công nghệ chỉnh sửa gen hiện tại còn hạn chế không
có nghĩa là những cách tiếp cận này không thể đảm bảo gia tăng năng suất cây ngô thực phẩm trong
điều kiện biến đổi khí hậu. Nút thắt về hiểu biết, sự tiếp nhận của xã hội sẽ sớm có lời giải. Do đó,
nhu cầu cấp thiết về chọn tạo giống ngô thực phẩm là đẩy nhanh việc sản xuất và đưa vào
các giống cây trồng mới. Do đó, cần có sự chấp nhận và phổ biến của các phương pháp tạo giống cây
trồng sáng tạo dựa trên thuật toán tiến hóa.
(iii) Sản xuất ngô thực phẩm bền vững phải bảo vệ và tôn trọng đa dạng sinh học và hệ sinh
thái, được chấp nhận về mặt văn hóa, dễ tiếp cận, công bằng về kinh tế và giá cả phải chăng, đủ dinh
dưỡng, an toàn và lành mạnh trong khi tối ưu hóa các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người.
(iv) Sản xuất và cung cấp lương thực, kinh tế và văn hóa trong tương lai là các thành phần của
một hệ thống thích ứng phức tạp được thúc đẩy bởi hành vi của con người và biến đổi khí hậu. Do
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đó, việc cung cấp các chế độ ăn uống lành mạnh và dễ tiếp cận và sản xuất lương thực bền vững đòi
hỏi hành động liên ngành vì sức khỏe cá nhân, cộng đồng và toàn cầu. Cần có sự tích hợp của khoa
học xã hội, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng để giải quyết cung và cầu trong hệ thống lương thực
toàn cầu. Như vậy, ngô thực phẩm được định nghĩa là ở đây là sản phẩm của các quá trình kinh tế xã
hội và môi trường liên quan đến cả quá trình sản xuất, bán và tiêu thụ thực phẩm.
(v) Cần phải chuyển đổi chế độ ăn uống hiện tại từ số lượng sang chất lượng để có sức khỏe
dân số tốt hơn và đạt được các lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường, đặc biệt trong sự xuất hiện và
diễn biến khó lường của các đại dịch bệnh như COVID-19. Do đó, các giống ngô thực phẩm đa giá
trị cần được tập trung phát triển, cải thiện về các chỉ tiêu chất lượng (độ ngọt, độ dẻo, hàm lượng dinh
dưỡng khoáng, vitamin, tăng cường hợp chất anthocyanin, phenol). Một chế độ ăn uống như vậy sẽ
có tác động môi trường thấp hơn và cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng cũng như sức khỏe
cho các thế hệ hiện tại và tương lai và mang tính bền vững hơn.
6. KẾT LUẬN
Nhờ những đột phá gần đây trong việc xác định trình tự gen và phân loại kiểu hình, việc trích
xuất biến dị di truyền mới từ nguồn gen rộng rãi cho các ứng dụng tạo giống cây trồng hiện đã trở
thành hiện thực. Mặc dù ngô nếp, ngô ngọt là một trong những loại rau được tiêu thụ phổ biến nhất ở
Mỹ, và châu Á. Nhưng do chúng có phạm vi đa dạng di truyền hẹp nên khả năng chống chịu sâu bệnh
và thích ứng với căng thẳng phi sinh học đối với cây trồng do biến đổi khí hậu có phần hạn chế so
với các giống ngô thường. Do vậy, việc xác định các đặc điểm di truyền này có ý nghĩa quan trọng
trong chọn tạo ngô thực phẩm. Đây là điều rất cấp thiết để bảo vệ loại rau được ưa chuộng này khi
môi trường tiếp tục thay đổi cùng với sự nóng lên toàn cầu. Định hướng chọn tạo ngô thực phẩm
trong thời gian tới cần: (i) Làm chủ các công nghệ sẵn có và phát triển các công nghệ chọn giống mới
để giải quyết các mối quan tâm của công ty hạt giống và các công ty chế biến liên quan đến những
hạn chế trong sản xuất ngô ngọt; (ii) Tìm hiểu và làm rõ các cơ chế di truyền của ngô ngọt đóng vai
trò cho thu hoạch và bán trên thị trường, khả năng kháng sâu bệnh, chịu lạnh, chất lượng ăn tươi và
mùi thơm và (iii) Xác định sự đánh đổi chi phí chọn tạo giữa sự ưa thích của người tiêu dùng và giá
trị của các tính trạng.
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