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TÓM TẮT
Solanum hainanense Hance là một loài cây thuốc quý có giá trị y tế để điều trị
nhiều bệnh như viêm gan vi rút, giải độc gan, chống oxy hóa, ung thư, v.v…
Nó phân bố ở Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Tổng số 17
mẫu giống cà gai leo thu thập tại 10 tỉnh ở Việt Nam được đánh giá đa dạng di
truyền. Hai mươi mốt chỉ thị SSR đã được chọn lọc từ các nghiên cứu đánh giá
đa dạng di truyền nguồn gien họ cà. Kết quả cho thấy có 4 cặp mồi tạo ra 14
loại băng alen đồng hình có kích thước từ 0,03 đến 0,27 kb và 5 cặp mồi là
EEMS21, EEMS24, CSM30, EEMS29, EMS23 tạo ra 39 loại băng len có kích
thước từ 0,09 đến 1,6 kb, trong đó có 5 loại băng alen đồng hình và 34 loại
băng alen đa hình. Chỉ số đa hình (PIC) dao động trong khoảng 0,604-0,972.
Hệ số tương đồng di truyền giữa các mẫu dao động khá lớn, thấp nhất là 0,120,
cao nhất là 0,897. Các mẫu cà gai leo được chia làm 3 nhóm lớn: Nhóm I gồm:
CGL1.1, CGL1.2, CGL2.1, CGL2.2, CGL3, CGL4; nhóm II bao gồm: CGL5,
CGL14; nhóm III gồm các mẫu còn lại: CGL6, CGL7, CGL8, CGL9.1,
CGL9.2, CGL10, CGL11, CGL12, CGL13. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp
thông tin di truyền phục vụ bảo tồn và chọn giống cà gai leo tại Việt Nam.
Từ khóa: Cà gai leo, đa dạng di truyền, SSR, Solanum hainanense Hance.
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