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TRONG LỤC LẠP CỦA LÁ DỨA (ANANAS COSMOSUS)  
 
Hoàng Thị Kim Hồng, Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thanh Phong 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

TÓM TẮT 

 Bài báo này trình bày các kết quả đạt được trong việc xây dựng qui trình tách chiết lục lạp và nghiên cứu 
ảnh hưởng của nước đến một số enzyme và cơ chất trong lục lạp của lá dứa (Ananas cosmosus). Kết quả trong 
nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng sucrose ở thang nồng độ % giảm dần từ dưới lên theo thứ tự là 90:75:40 
để tinh sạch lục lạp thô sau khi tách chiết thì sẽ đạt hiệu quả cao. Dịch chiết lục lạp sau khi xử lý bởi sucrose 
thường phân lớp rất rõ đồng thời lục lạp thu được thường nguyên vẹn và có độ tinh sạch cao. Ngoài ra, các kết 
quả trong nghiên cứu này cho thấy hoạt độ của phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) ở lục lạp của lá cây 
xử lý và lá cây không xử lý đạt giá trị cao nhất vào 6 giờ sáng, và hoạt độ của enzyme này ở lục lạp của lá cây 
không xử lý cao hơn ở lá cây xử lý. Hoạt độ của malate dehydrogenase (MDH) và hàm lượng oxaloacetic acid 
(OAA) trong lục lạp của lá ở cả cây xử lý và cây không xử lý đều có giá trị cao nhất vào lúc 12 giờ trưa. Từ nghiên cứu 
này có thể khẳng định việc chuyển cây dứa từ môi trường khô hạn sang môi trường tưới nước đầy đủ đã có ảnh hưởng 
đáng kể đến cơ chế chuyển hóa acid malic và làm giảm đi sự biểu hiện đặc tính CAM trong cây dứa.    

Từ khóa: cây dứa, lục lạp, MDH, OAA, PEPC, pyruvate, xử lý nước 

MỞ ĐẦU 

 Trong số các loài thực vật CAM (crassualacean 
acid metabolism), cây dứa (Ananas comosus) được 
xem là một loài điển hình trong nhóm phosphoenol 
pyruvate carboxykinase (PCK)-CAM. Cây dứa được 
trồng phổ biến ở hầu hết các nước nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, đây là một loại cây ăn trái rất có giá trị về 
mặt dinh dưỡng đồng thời bên trong quả dứa còn 
chứa một số chất dược liệu rất có giá trị trong y học. 
Cũng như các loài thực vật khác trong nhóm PCK-
CAM, khí khổng ở cây dứa sẽ mở ra vào ban đêm để 
tiếp nhận CO2 từ bên ngoài không khí vào, lượng 
CO2 này sẽ được acid phosphoenolpyruvate (PEP) 
tiếp nhận và chuyển hóa thành oxaloacetate (OAA), 
dưới tác dụng xúc tác của phosphoenolpyruvate 
carboxylase (PEPC), sau đó OAA bị khử thành acid 
malic. Ban ngày, acid malic sẽ được decacboxyl hoá 
để tạo CO2 và OAA. Lượng CO2 này tiếp tục tham 
gia vào chu trình Calvin để tạo đường glucose, còn 
OAA sẽ được chuyển hóa tạo thành PEP và khép kín 
chu trình (Dittrict et al., 1973, Kromer et al., 1996). 

 Một số nghiên cứu gần đây cho thấy dưới tác 
động thay đổi của yếu tố môi trường đặc biệt trong 
điều kiện bị thiếu nước trong pha tối quang hợp, một 
số loài thực vật CAM có khả năng thay đổi quá trình 
cố định CO2 trong quang hợp để tăng khả năng sống 
sót và thích nghi với sự biến đổi của môi trường. 
Quá trình chuyển hóa acid malic để tạo thành OAA 
hay pyruvate và giải phóng ra CO2 là một quá trình 

trao đổi chất rất quan trọng trong pha sáng của quang 
hợp ở thực vật CAM, trong đó MDH và PEPC đóng 
một vai trò hết sức quan trọng (Hong et al., 2004; 
O'Leary et al., 2011). Tuy nhiên, hiện nay sự biến 
động của các quá trình chuyển hóa cơ chất và 
enzyme trong quá trình quang hợp để thích ứng với 
biến động bất lợi của môi trường sống trong bào 
quan lục lạp là một vấn đề chưa được nghiên cứu 
nhiều ở thực vật CAM.  

 Trong nghiên cứu này chúng tôi tách bào quan lục 
lạp ra khỏi lá của cây dứa ở hai lô thí nghiệm, trong 
đó một lô có xử lý nước và một lô không xử lý nước, 
sau đó chúng tôi tiến hành xác định một số enzyme và 
cơ chất chính có trong lục lạp và liên quan đến quá 
trình quang hợp của cây dứa. Mục đích nghiên cứu 
của chúng tôi là nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của nước 
đến hoạt tính enzyme và cơ chất của lục lạp lá cây dứa 
nói riêng và quá trình quang hợp của cây dứa nói 
chung, làm cơ sở khoa học cho việc cải biến môi 
trường sống cho một số loài thực vật CAM có giá trị 
và nâng cao năng suất cây trồng của chúng. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Chọn các cây dứa sinh trưởng phát triển tương đối 
đồng đều nhau, có chiều cao cây khoảng 40-50cm 
(Hình 1), chia làm hai lô thí nghiệm (10 cây/lô). Lô 
thứ nhất không tưới nước và lô thứ hai có tưới bình 
thường (mỗi thí nghiệm lặp lại ba lần). Sau 21 ngày 
xử lý (mẫu không tưới nước ngừng thoát hơi nước 
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hoàn toàn, cường độ thoát hơi nước tại thời điểm này 
bằng 0), tiến hành thu mẫu lá để tách lục lạp. Chọn 
các lá ở vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 tính từ trên xuống để 
làm thí nghiệm. Sau đó, tiến hành xác định hoạt tính 
của PEPC, MDH và cơ chất OAA, pyruvate trong bào 
quan lục lạp của lá dứa thu tại năm thời điểm khác 
nhau trong ngày từ 6, 9, 12, 15 và 18 giờ.  

Tách chiết lục lạp  

 Cân 10 g lá dứa (10 g/mẫu), xay trong 30 mL 
đệm chiết lục lạp có chứa 50 mM Hepes-KOH (pH 
7,4), 2 mM EDTA, 1 mM MgCl2.6H2O, 300 mM D-
sorbitol, 1% (w/v) PVP, 1 mM DTT. Sau đó ly tâm 
nhẹ 1.500 vòng trong 10 phút ở 4oC để thu cặn. Bổ 
sung 5 mL đệm rửa có chứa 50 mM Hepes-KOH 
(pH 7,4), 2 mM EDTA, 1 mM MgCl2.6H2O, 300 
mM D-sorbitol và ly tâm 2.000 vòng trong 5 phút ở 
4oC để thu kết tủa (lặp lại bước rửa 2 lần), hòa tan 
kết tủa lại trong 1 mL đệm chiết. Kết tủa vừa thu 
được phân lớp và tinh sạch bởi dung dịch sucrose 
theo thang nồng độ khác nhau. Tiến hành ly tâm 
phân lớp 15.000 vòng trong 30 phút ở 4oC, thu các 
phân lớp, sau đó bổ sung 5 mL đệm rửa và ly tâm 
15.000 vòng trong 20 phút ở 4oC, thu kết tủa, hòa tan 
kết tủa trở lại trong 200 µL đệm chiết. Mẫu kết tủa 
vừa thu được dùng để tách chiết protein đồng thời 
xác định hoạt tính của một số enzyme và cơ chất 
trong lục lạp của cây dứa. Enzyme PEPC và MDH 
trong lục lạp của lá dứa được xác định theo phương 
pháp của Theng et al. (2007). Lấy 20 µL dịch chiết 
lục lạp cho vào 980 µL dung dịch có chứa 50 mM 
Tris-HCl (pH 8,2), 5 mM MgCl2, 0,2 mM NADH, 
10 U MDH, 2,5 mM PEP, 10 mM NaHCO3. Sau đó 
trộn đều, để yên trong 1 phút rồi tiến hành đo OD 
của mẫu trong máy GENESYS 10 UV 
(Thermospectronic, USA) ở bước sóng 340 nm 
(D340) để xác định hoạt tính PEPC có trong lục lạp 
của lá dứa.  

 Lấy 100 µL dịch chiết lục lạp cho vào 900 µL 
dung dịch có chứa 50 mM Tris-HCl (pH 8,2), 2,5 
mM EDTA, 5mM DTT, 0,5 mM NADP, 10 mM 
MgCl2, 0,1% Trixton X-100. Trộn đều, để yên sau 1 
phút rồi tiến hành đo OD dịch chiết bằng máy 
GENESYS 10 UV (Thermospectronic, USA) ở bước 
sóng 340 nm (D340) để xác định hoạt tính MDH trong 
lục lạp của lá dứa. Hàm lượng OAA và pyruvate 
trong lục lạp của lá dứa được xác định theo phương 
pháp của Chen và đồng tác giả (2002). Protein tổng 
số của lục lạp được xác định theo phương pháp 
Bradford (1976). Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần 
để tính trung bình mẫu và phân tích Duncan’s test 
(p<0,05) bằng chương trình SAS (ver. 6.12).  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khảo sát nồng độ sucrose để tách lục lạp lá dứa 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi thăm dò điều 
kiện tối ưu cho việc tách chiết và tinh sạch lục lạp 
bằng cách sử dụng các thang chênh lệch nồng độ 
sucrose khác nhau. Kết quả thăm dò sự phân lớp mẫu 
lục lạp tách chiết ở các thang nồng độ sucrose khác 
nhau thể hiện ở hình 2. 

 Kết quả thu được ở hình 2 cho thấy khi sử dụng 
thang nồng độ sucrose thấp như đã trình bày ở ống 1 
(60:40:10%) và ống 2 (80:40:20%) thì thấy mẫu lục 
lạp không được phân lớp rõ ràng. Phần lớn lục lạp 
tách chiết phân bố đều trong dung dịch (Hình 3, ống 
1 và 2). Khi thay đổi thang nồng sucrose ở các mức 
nồng độ cao hơn (ống 3 là: 100:80:60%; ống 4 là: 
100:75:50% và ống 5 là: 90:60:30% (Hình 2, ống 3, 
4 và 5) thì quan sát thấy lục lạp được phân thành các 
lớp khá rõ ràng. Tuy nhiên khi sử dụng thang nồng 
độ sucrose thay đổi ở mức 90:75:40% (Hình 2, ống 
6), thì sự phân lớp lục lạp thể hiện rõ ràng hơn, đồng 
thời hình ảnh lục lạp thu được khi được quan sát 
dưới kính hiển vi điện tử cho thấy lượng lục lạp thu 
được khá nhiều và các bào quan lục lạp thu được khá 
nguyên vẹn và dễ quan sát (Hình 3). Từ kết quả của 
thí nghiệm này, cho thấy có thể sử dụng thang nồng 
độ sucrose theo mức 90:75:40% thì hiệu quả tách 
chiết và tinh sạch bào quan lục lạp sẽ cao hơn. 

Xây dựng quy trình tách lục lạp của lá dứa 

 Thông qua nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra quy 
trình tách chiết và tinh sạch lục lạp từ lá của cây dứa 
theo sơ đồ được trình bày ở hình 4.  

 Các đệm chiết, đệm rửa và đệm hòa tan cũng 
như các bước tiến hành cụ thể trong quy trình này 
được chúng tôi trình bày ở phần “Phương pháp 
nghiên cứu”. Đồng thời, chúng tôi sử dụng quy trình 
này để tiến hành tách chiết lục lạp làm nguyên liệu 
cho các thí nghiệm tiếp theo trong nghiên cứu này. 

 Một điều cần lưu ý trong quy trình này, khi sử 
dụng thang nồng độ sucrose ở các mức khác nhau để 
tạo ra sự phân lớp trong ống nghiệm thì nên chọn 
ống Falcon trắng trong và có thể sử dụng để ly tâm. 
Khi cho sucrose vào ống Falcon thì chú ý cho lượng 
sucrose có nồng độ lớn trước sau đó mới bổ sung 
sucrose ở nồng độ giảm dần vào. Đồng thời khi cho 
sucrose vào ống Falcon thì nên dùng pipette dài và 
có phần đầu nhỏ và nhọn hoặc dùng kim tiêm cho 
vào ống thật nhẹ nhàng và từ từ để tránh hiện tượng 
các nồng độ pha trộn lẫn nhau trong dung dịch. 
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 Hình 4. Quy trình tách chiết lục lạp từ lá dứa. 

Hình 1. Mẫu cây dứa dùng làm thí nghiệm. 

Hình 3. Hình ảnh lục lạp lá dứa sau khi 
xử lý sucrose với thang nồng độ:  
90:75:40%. 

 

          1                    2                  3                    4                   5                   6 

Hình 2. Sự phân lớp của lục lạp bởi sucrose ở các thang nồng độ khác nhau. 
Thang nồng độ sucrose (%) thay đổi trong các ống theo thứ tự từ dưới lên 
trên lần lượt như sau: ống 1: 60:40:10; ống 2: 80:40:20; ống 3: 100:80:60; ống 
4: 100:75:50; ống 5: 90:60:30 và ống 6: 90:75:40. 

 

Lục lạp 
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Xác định hàm lượng protein tổng số có trong dịch 
chiết lục lạp của lá dứa 

      Hàm lượng protein tổng số trong dịch chiết lục 
lạp của lá dứa được trình bày ở bảng 1. 

 Qua bảng 1 cho thấy, hàm lượng protein của lục 
lạp lá dứa ở cây xử lý luôn cao hơn cây không xử lý, 
điều này có thể giải thích là do ở cây xử lý hạn hàm 
lượng nước tự do trong cây giảm nên hàm lượng chất 
khô tăng, do đó hàm lượng protein cũng tăng. Đối 
với cây không xử lý thì ngược lại, hàm lượng nước 
trong cây cao do đó hàm lượng chất khô giảm và dẫn 
đến hàm lượng protein giảm. Sự biến động đó được 
thể hiện như sau: ở lục lạp của lá dứa ở lô không xử 
lý, hàm lượng protein thấp nhất lúc 6 giờ sáng với 
giá trị tương ứng là 0,19 mg protein/mL và đạt giá trị 
cao nhất vào lúc 12 giờ với giá trị là 0,63 mg 
protein/mL, sau đó hàm lượng protein giảm dần đến 
18 giờ. Đối với lục lạp của lá dứa ở lô có xử lý, hàm 
lượng protein thấp nhất lúc 6 giờ sáng 0,36 mg 
protein/mL và cao nhất lúc 15 giờ với giá trị là 0,87 
mg protein/mL, sau đó đến 18 giờ thì hàm lượng 
protein giảm lại.  

 Một số nghiên cứu trước đây cho thấy quá trình 
tích lũy và chuyển hóa acid malic trong các loài thực 
vật CAM thường biến động theo nhịp điệu ngày đêm 
qua 4 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 18 giờ tối đến 6 giờ 
sáng là giai đoạn cố định CO2 và tích lũy acid malic 
bên trong không bào; giai đoạn 2 từ 6 giờ đến 9 giờ 
sáng là giai đoạn khởi đầu của quá trình chuyển hóa 
acid malic; giai đoạn 3 từ 9 giờ sáng đến 15 giờ 
chiều là giai đoạn chính thức của quá trình chuyển 
hóa acid malic để tạo thành sản phẩm có 4 C và giải 
phóng CO2 cho chu trình Calvin thực hiện quang 
hợp; giai đoạn 4 từ 15 giờ đến 18 giờ là giai đoạn 
chuẩn bị kết thúc quá trình chuyển hóa acid malic 
(Dittrict et al., 1973, Kromer et al., 1996). 

 Vào giai đoạn 3 của chu trình CAM, cây dứa 
thường chuyển hóa acid malic để tạo thành OAA 
nhờ xúc tác của MDH, sau đó OAA sẽ chuyển hóa 
tạo thành PEP nhờ xúc tác của PCK, đồng thời giải 
phóng và cung cấp nguồn CO2 cho chu trình Calvin 
trong quá trình quang hợp, trong đó quá trình chuyển 
hóa acid malic thường đạt cực đại vào lúc 12 giờ trưa 
(Dittrich, 1973; Hong, 2012). Sự tăng cường hoạt 
động của hai enzyme MDH và PCK trong quá trình 
chuyển hóa acid malic sẽ làm tăng lượng protein 
tổng số có trong lá dứa. Điều này có thể lý giải được 
vì sao hàm lượng protein cao nhất ở mẫu thu lúc 12 
giờ đối với lô không xử lý. Riêng đối với mẫu thu ở 
lô có xử lý nước thì hàm lượng protein lại đạt giá trị 

cao nhất lúc 15 giờ, điều này có thể là do trong điều 
kiện tưới nước đầy đủ, đặc tính CAM trong cây dứa 
có sự thay đổi, do vậy quá trình chuyển hóa acid 
malic cũng thay đổi theo, đồng thời cũng gây ra sự 
biến động của các enzyme tham gia xúc tác cho quá 
trình này dẫn đến có sự thay đổi về hàm lượng 
protein tổng số theo thời gian. 

 

Bảng 1. Hàm lượng protein tổng số trong dịch chiết lục lạp 
của lá dứa. 

 

Thời điểm thu 
mẫu trong 
ngày (giờ) 

Hàm lượng protein lục lạp 

 (mg protein/mL) 

Không xử lý Xử lý 

6 0,19
e
 0,36

e
 

9 0,24
b
 0,40

d
 

12 0,63
a
 0,49

c
 

15 0,47
b
 0,87

a
 

18 0,42
c
 0,55

b
 

(Các chữ cái khác nhau trong một cột chỉ ra sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê với p <0,05). 

 

Xác định hoạt tính của PEPC và MDH ở lục lạp  

 Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy PEPC là 
enzyme đóng vai trò quan trọng trong phản ứng cố 
định CO2 vào ban đêm ở thực vật CAM để tạo thành 
OAA và sau đó lượng OAA sẽ tiếp tục chuyển hóa 
để tạo thành acid malic tích lũy bên trong không bào 
nhờ tác dụng xúc tác của MDH, vì thế hoạt động của 
PEPC và MDH đóng vai trò quyết định lượng acid 
malic hình thành vào ban đêm, do vậy cũng có ảnh 
hưởng đến quá trình chuyển hóa acid malic vào ban 
ngày (O'Leary et al., 2011, Theng et al., 2007).  

 Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy MDH là 
enzyme có trong tế bào chất và ty thể của các loại 
thực vật CAM, enzyme này có khả năng xúc tác cho 
phản ứng thuận nghịch chuyển hóa acid malic tạo 
thành OAA và giải phóng ra CO2 hoặc ngược lại 
trong quá trình quang hợp (Wu et al., 1987). Do lục 
lạp là bào quan chính đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình quang hợp của thực vật CAM nên trong 
nghiên cứu này chúng tôi tiến hành xác định sự biến 
động của PEPC và MDH trong dịch chiết của lá và 
của bào quan lục lạp ở các mẫu cây có xử lý và 
không xử lý thiếu nước. Các kết quả thu được trong 
phần này được trình bày trong bảng 2. 
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Bảng 2. Sự biến động của PEPC và MDH trong dịch chiết lục lạp của lá dứa. 

 

Thời điểm thu mẫu 

trong ngày (giờ) 

Hoạt tính PEPC ở lục lạp 

(µmol/mg protein/phút) 

Hoạt tính MDH ở lục lạp 

(µmol/mg protein/phút) 

Không xử lý Xử lý Không xử lý Xử lý 

6 0,69
a
 0,39

a
 1,26

e
  0,32

e
  

9 0,13
c
 0,15

c
 3,21

c
 1,44

d
 

12 0,09
d
 0,13

c
 4,56

a
 1,58

a
 

15 0,08
d
 0,14

c
 4,15

b
 0,47

c
 

18 0,21
b
 0,26

b
 1,29

d
  0,34

d
  

Các chữ cái khác nhau trong một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p <0,05). 

 

 Qua bảng 2 cho thấy, hoạt tính PEPC ở lá dứa 
của cây không xử lý có giá trị cao hơn nhiều so với 
cây xử lý. Ở lục lạp của lá cây không xử lý, hoạt tính 
PEPC dao động từ 0,08-0,69 µmol/mg protein/phút 
và đạt giá trị cao nhất vào lúc 6 giờ sáng (0,69 
µmol/mg protein/phút), sau đó hoạt tính PEPC giảm 
dần và đạt giá trị thấp nhất vào lúc 15 giờ (0,08 
µmol/mg protein/phút), từ 18 giờ hoạt tính PEPC bắt 
đầu tăng lên lại. Ở lục lạp của cây xử lý, hoạt tính 
PEPC cũng có một khuynh hướng biến động tương 
tự trong đó hoạt tính PEPC đạt giá trị cao nhất vào 
lúc 6 giờ (0,39 µmol/mg protein/phút, và thấp nhất 
vào lúc 12 giờ (0,13 µmol/mg protein/phút). Nhìn 
chung, ở giai đoạn từ 9 giờ đến 15 giờ hoạt tính 
PEPC giảm đáng kể so với thời điểm 6 giờ và trong 
giai đoạn này hoạt tính PEPC biến động không đáng 
kể, sang khoảng thời gian 18 giờ hoạt tính PEPC lại 
tăng lên. Theng và đồng tác giả (2007) đã phát hiện 
PEPC ở các loài thực vật CAM thường hoạt động 
mạnh vào thời điểm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng (giai 
đoạn 1 của chu trình CAM) và chúng rất it hoạt động 
vào ban ngày. Vào thời điểm này, khí khổng của các 
loài CAM thường mở ra để tiếp nhận CO2 từ bên 
ngoài môi trường sống. Quá trình này thường xãy ra 
như sau: 

 

 

 Ban ngày khí khổng của thực vật CAM thường 
đóng lại để tránh mất nước nên quá trình cố định 
CO2 cũng bị hạn chế, do đó hoạt độ của PEPC cũng 
giảm đi. Điều này phù hợp với kết quả của chúng tôi 
thu được trong nghiên cứu này, trong đó hoạt động 
của PEPC ở lá dứa của cả hai lô thí nghiệm thường 
cao vào giai đoạn 1 của chu trình CAM và rất thấp ở 
các giai đoạn khác. 

 Từ kết quả ở bảng 2 chúng tôi nhận thấy hoạt 

tính của MDH trong lục lạp của cây dứa xử lý và 
không xử lý đều có giá trị cao nhất vào lúc 12 giờ, 
sau đó giảm dần đến 18 giờ và đạt giá trị thấp nhất 
vào lúc 6 giờ. Ở lục lạp của lá dứa của lô không xử 
lý, hoạt tính MDH dao động từ 1,26-4,56 µmol/mg 
protein/phút và ở lá dứa của lô xử lý thì dao động từ 
0,32-1,58 µmol/mg protein/phút. Sự biến động này 
phù hợp với cơ chế quang hợp của thực vật CAM là 
vào ban ngày, dưới tác dụng của MDH, malate sẽ 
chuyển hóa thành OAA, do đó ban ngày hoạt tính 
của MDH và sản phẩm OAA tạo thành thường cao, 
đặc biệt vào thời điểm 12 giờ, khi quá trình chuyển 
hóa acid malic trong cây dứa đạt giá trị cực đại.   

Xác định hàm lượng OAA và pyruvate trong lục 
lạp của lá dứa 

 Một số nghiên cứu trước đây trong ty thể tách từ 
lá dứa cho thấy chúng có khả năng chuyển hóa 
malate để tạo thành OAA và giải phóng CO2 dưới sự 
xúc tác của MDH. Đây là con đường chuyển hóa 
acid malic chính xảy ra trong cả tế bào chất và ty thể, 
tuy nhiên ty thể tách từ lá dứa còn có khả năng 
chuyển hóa acid malic để tạo thành pyruvate (Hong 
et al., 2004). Do vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi 
tiến hành xác định sản phẩm tạo thành của quá trình 
chuyển hóa acid malic thông qua việc xác định hàm 
lượng OAA và pyruvate trong lục lạp và trong lá dứa 
ở cả hai loại mẫu có xử lý và không xử lý của cây 
dứa. Kết quả được trình bày ở bảng 3. 

 Từ kết quả thu được ở bảng 3 chúng tôi nhận 
thấy, hàm lượng OAA trong lục lạp của cây dứa 
không xử lý và xử lý có giá trị cao nhất vào lúc 12 
giờ, và đạt giá trị thấp nhất vào lúc 18 giờ. Ở lục lạp 
của lá cây không xử lý, hàm lượng OAA dao động từ 
5,8-44 nmol/g và ở cây xử lý thì dao động từ 12,7-50 
nmol/g. Kết quả này khẳng định đặc tính CAM trong 
cây dứa, vào ban ngày, malate có trong lục lạp hoặc 
tế bào chất của lá dứa sẽ chuyển hóa acid malic tạo 

PEP +CO2 OAA 
PEPC MDH 

Acid malic 
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thành OAA dưới sự xúc tác của MDH, do đó vào 
ban ngày hàm lượng OAA cao, và trong thời điểm 
nghiên cứu cho thấy hàm lượng OAA cao nhất vào 
lúc 12 giờ ở tất cả các loại mẫu thí nghiệm. Ở lục lạp 
của cây không xử lý hàm lượng pyruvate dao dộng từ 
18-49 nmol/g, còn ở cây xử lý thì có giá trị thấp hơn và 
dao động từ 1,5-4,7 nmol/g. Kết quả này cho thấy trong 
điều kiện không xử lý thì hàm lượng pyruvate trong lá và 
trong lục lạp đều cao hơn nhiều so với mẫu có xử lý. Qua 
đó thấy rằng trong điều kiện cung cấp nước đầy đủ cho 
cây thì cây dứa có khả năng chuyển hóa acid malic tạo 
thành pyruvate, trong khi đó ở các mẫu lá và lục lạp của 
các mẫu có xử lý thì lượng pyruvate tạo thành thấp hơn 

nhiều. Kết quả này cho thấy trong điều kiện đặc trưng 
của CAM là khô hạn và thiếu nước thì cây dứa chủ yếu 
chuyển hóa acid malic tạo thành OAA, một phần acid 
malic có thể được chuyển hóa để tạo thành pyruvate tuy 
nhiên so với lượng OAA tạo thành thì hàm lượng 
pyruvate tạo thành là rất thấp. Ngược lại ở các mẫu 
không xử lý thì acid malic có khả năng chuyển hóa theo 
hai hướng để tạo thành OAA hoặc pyruvate trong đó 
lượng pyruvate tạo thành chỉ hơi thấp hơn so với lượng 
OAA hình thành. Kết quả này cho thấy việc chuyển cây 
dứa từ môi trường khô hạn sang môi trường tưới nước 
đầy đủ đã làm thay đổi cơ chế chuyển hóa acid malic và 
làm giảm đi sự biểu hiện đặc tính CAM trong cây dứa.  

 

Bảng 3. Hàm lượng OAA và pyruvate trong lục lạp của mẫu nghiên cứu. 

 

Thời điểm thu mẫu 

trong ngày(giờ) 

Hàm lượng OAA trong lục lạp (nmol/g) 
Hàm lượng pyruvate trong lục lạp 

(nmol/g) 

Không xử lý  Xử lý Không xử lý   Xử lý 

6 13
c
 20,5

c
 39,6

b
 3,7

b
 

9 39
b
 46

b
 49

a
 4,7

a
 

12 44
a
 50

a
 34

c
 3,3

c
 

15 8,5
d
 16,8

d
 22

d
 1,8

d
 

18 5,8
e
 12,7

e
 18

e
 1,5

e
 

(Các chữ cái khác nhau trong một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p <0,05). 

 
KẾT LUẬN 

 Sử dụng sucrose ở các nồng độ phân lớp là 90-
75-40% thích hợp cho việc tách chiết và tinh sạch 
bào quan lục lạp từ lá dứa. 

 Hoạt độ của PEPC ở lá của cây xử lý và cây 
không xử lý đạt giá trị cao nhất vào 6 giờ sáng, và 
hoạt độ của enzyme này ở lá và lục lạp của cây 
không xử lý cao hơn cây xử lý. 

 Hoạt độ của MDH và hàm lượng OAA trong lá và 
trong lục lạp của cả cây xử lý và cây không xử lý đều có 
giá trị cao nhất vào lúc 12 giờ trưa.  

 Khi chuyển cây dứa từ môi trường khô hạn sang 
môi trường tưới nước đầy đủ đã làm thay đổi cơ chế 
chuyển hóa acid malic và làm giảm đi sự biểu hiện đặc 
tính CAM trong cây dứa.   

Lời cảm ơn: Chúng tôi chân thành cám ơn Quỹ phát 
triển khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam 
(NAFOSTED) đã tài trợ kinh phí cho chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu này. 
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STUDY ON THE EFECT OF WATER TO THE ENZYME AND SUBSTRATE IN 
CHLOROPLAST OF (ANANAS COSMOSUS) 
 
Hoang Thi Kim Hong, Ngo Thi Kim Anh, Nguyen Thi Thu Thuy, Tran Thanh Phong 

College of Science, Hue University 

SUMMARY 

 This paper presents the achieved results in the established the chloroplast extraction process and the effects 
of the enzymes and products of malate metabolism in chloroplasts isolated from leaves of Ananas cosmosus. 
The results showed that using the sucrose at concentrations decreases from the bottom up order is 90:75:40% 
to clean washed chloroplasts after extraction would be highly effective. Chloroplast extracts after handled by 
sucrose usually layered very well and chloroplasts obtained is usually intact and highly purified. In addition, 
the results of this study showed that the activity of phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) in the 
chloroplasts of plants and processing plants do not handle the highest value at 6 am, and the activity of this 
enzyme in the continent chloroplasts of higher plants do not handle processing plant. Activity of malate 
dehydrogenase (MDH) and the amount of oxaloacetic acid (OAA) in chloroplasts of both treatment plants and 
untreated plants have the highest value at 12 noon. The initial results obtained in this study showed that the 
transfer of pineapple plants from arid environments to fully water environment has a significant impact on 
malic acid metabolism and reduces the expression of specific CAM in pineapple. 

Keywords: Ananas cosmosus, chloroplasts, MDH, OAA, PEPC, pyruvate, water stress 
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