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XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ 

 
Sinh viên: Nguyễn Văn Út  Khóa: 2001 – 2005  

Đối tượng được nghiên cứu trong đề tài là ba giống bò ta Vàng, lai Sind và sữa Hà Lan. 
Đây là những giống bò được nuôi phổ biến nhất ở Việt Nam và mang lại nguồn lợi lớn cho 
ngành chăn nuôi. Do đó chúng tôi sử dụng phương pháp multiplex PCR để xác định giới tính 
của chúng nhằm ứng dụng phương pháp này trong xác định giới tính của phôi ở các giống bò 
sau này. 

Kết quả đạt được như sau: 
1. Ly trích được 54 mẫu DNA từ cơ vân và 10 mẫu DNA từ lông đuôi của ba giống bò. Trong 
đó, DNA từ cơ (tỷ số OD trung bình 1,76) tinh sạch và có hàm lượng cao hơn DNA từ lông 
(1,49), thấp nhất từ ngọn lông (1,22).  
2. Trong hai chu trình nhiệt của phản ứng PCR được thử nghiệm, chu trình nhiệt I cho hiệu quả 
xác định giới tính kém hơn chu trình nhiệt II (0% so với 100%) khi tiến hành trên giống ta Vàng. 
Chu trình nhiệt I có thời gian ngắn hơn chu trình nhiệt II 
3. Taq polymerase có nguồn gốc từ hãng ABgene và Bio-rad cho hiệu quả xác định giới tính 
cao hơn Taq có nguồn gốc từ hãng Promega (100% so với 0%) khi thí nghiệm trên giống ta 
Vàng.  
4. Qui trình PCR với chu trình nhiệt I và Taq ABgene 1,5 UI có thể xác định giới tính trên ba 
giống ta Vàng, lai Sind và sữa Hà Lan với tỷ lệ thành công 100%. 
5. 11 mẫu DNA cơ làm khô theo mức độ I cho hiệu quả PCR cao hơn 11 mẫu DNA cơ làm khô 
theo mức độ II (100% so với 20%). 
6. Tỷ lệ thành công trong xác định giới tính bằng PCR trên 10 mẫu DNA lông thấp hơn rất nhiều 
so với tỷ lệ thành công trên 32 mẫu DNA cơ (20% so với 100%). 
 

 


