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TÓM TẮT 

Phosphoenolpyruvate cacboxylase kinase (PEPCK) là enzyme xúc tác cho phản 

ứng chuyển hóa oxaloacetate (OAA) thành phosphoenolpyruvate (PEP), do vậy 

PEPCK đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình điều hòa con đường 

cố định CO2 vào ban đêm theo chu trình Hatch-Slack của thực vật CAM 

(crassualcean acid metabolism). Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành tách 

dòng và xác định trình tự gene mã hóa PEPCK (ký hiệu là SNIKV) từ lá cây 

Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant) trồng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy gene này có độ dài 840 bp, mã hóa chuỗi polypeptide chứa 279 amino 

acid khác nhau. So sánh trình tự gene mã hóa PEPCK của cây M. crystallinum khi 

trồng ở Việt Nam trong nghiên cứu của chúng tôi với gene SNIK đã được công bố 

trên ngân hàng gene với số đăng ký AF158091 cho thấy mức độ tương đồng giữa 

hai gene này là 100%.  

Từ khóa: CAM (crasualacean acid metabolism), gene SNIK, M. crystallinum, 

phosphoenolpyruvate carboxylase kinase (PEPCK). 

 

1. MỞ ĐẦU 

Mesembryanthemum crystallinum được xem là một loài thực vật đặc trưng mang 

đặc tính trung gian của nhóm thực vật C3 và CAM  [1, 4,10]. Từ thế kỷ XV đến XVII, 

loại cây này đã được một số nhà khoa học trên thế giới đưa về trồng và nghiên cứu 

trong điều kiện tự nhiên ở một số vùng thuộc Bắc Mỹ. Đến năm 1985, loài cây này đã 

được du nhập về trồng và được nghiên cứu ở một số nơi ở Nhật Bản. Hiện nay, M. 

crystallinum  đã được trồng ở Úc, quanh Địa Trung Hải, dọc theo bờ biển miền Tây 

nước Mỹ, Mehico, Chile và vịnh Caribe [1, 5]. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy 

trong chu kỳ sống của M. crystallinum, ở giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng, cây thường 

quang hợp theo cơ chế của nhóm thực vật C3 và cố định CO2 theo chu trình Canvil [2]. 

mailto:hkhong@hueuni.edu.vn


 

 

Xác định gene mã hóa phosphoenolpyruvatecacboxylase kinase trong cây M. crystallinum 

122 

Tuy nhiên, trong giai đoạn sinh trưởng sinh sản nó thường cố định CO2 theo cơ chế của 

thực vật CAM. Vào thời điểm này, khí khổng của M. crystallinum sẽ đóng lại vào ban 

ngày để chống tình trạng mất nước, nhưng vào ban đêm khí khổng của chúng thường 

được mở ra để hấp thụ CO2 và cây M. crystallinum sẽ tiến hành cố định CO2 theo chu 

trình CAM. Trong chu trình này, phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) xúc tác cho 

phản ứng kết hợp giữa phosphoenolpyruvate (PEP) với HCO3- để tạo ra oxaloacetate 

(OAA) và phosphate vô cơ (Pi), sau đó OAA bị khử thành acid malic tích lũy trong 

không bào [3.12]. Phosphoenolpyruvate carboxylase có tính kết hợp mạnh với CO2 nên 

trong loại cây này, khí khổng không cần mở rộng toàn diện mà cây vẫn hấp thụ nhiều 

CO2, nhờ vậy làm giảm sự thoát hơi nước điều này rất quan trọng cho thực vật ở vùng 

khô hạn. Ban ngày, acid malic sẽ decacboxyl hoá để tạo CO2 và acid pyruvic hoặc OAA. 

Lượng CO2 này tiếp tục tham gia vào chu trình Calvin để tạo tinh bột còn acid pyruvic 

hoặc OAA sẽ được chuyển hóa tạo thành PEP và khép kín chu trình [14, 17, 19]. 

Phản ứng chuyển hóa giữa PEP và OAA là một phản ứng thuận nghịch trong 

đó PEPC xúc tác cho phản ứng chuyển hóa PEP để tạo thành OAA, trong khi đó 

phosphoenolpyruvate carboxylase kinase (PEPCK) là enzyme xúc tác cho phản ứng 

ngược lại trong quá trình chuyển hóa OAA thành PEP, do vậy PEPC và PEPCK là hai 

enzyme chính cùng hiện diện trong con đường cố định CO2 theo chu trình Hatch-Slack, 

trong đó PEPCK đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với cơ chế điều hòa sự hình 

thành và tích lũy acid malic trong quang hợp ở thực vật CAM nói chung và của M. 

crystallinum nói riêng. Quá trình chuyển hóa acid malic vào ban ngày sẽ tạo ra sản 

phẩm hữu cơ đồng thời cung cấp CO2 cho cây tiến hành quang hợp để tích lũy chất 

khô và một số hợp chất thứ cấp. Nhờ cơ chế đặc biệt này mà M. crystallinum vẫn có thể 

tồn tại và thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt của những vùng đất khô hạn. Ngoài 

ra M. crystallinum còn là một loại rau rất có giá trị thương mại trên thị trường Nhật 

Bản, chúng thường được làm các loại rau xào hay salat rất được ưa chuộng trong các 

nhà hàng, khách sạn... 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả đạt được trong quá trình  tách 

dòng và đọc trình tự gene SNIKV mã hóa PEPCK từ lá cây M. crystallinum lần đầu tiên 

được gieo trồng trong điều kiện tự nhiên ở Việt Nam. 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu này là hạt giống cây M. crystallinum do 

trường Đại học Kagawa (Nhật Bản) cung cấp. Hạt được gieo trồng theo phương pháp 

đã công bố trước đây (Hong và cộng sự (cs), 2013). Các đoạn mồi SNIKF và SNIKR 

được tổng hợp và cung cấp từ công ty Phù Sa Biochem., Việt Nam.  
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Vector tạo dòng pGEM®-T Easy (Promega), GoTaq Green Master Mix 2× (2,4 

mM dNTP mỗi loại, 0,3 đơn vị Taq DNA polymerase, Promega); các enzyme T4 ligase, 

khối lượng thang chuẩn DNA 1kb của hãng Fermantas,  tế bào E.coli TOP10 của hãng 

Invitrogen (USA); PureLink® Quick Plasmid DNA Miniprep Kits của hãng Invitrogen, 

SV Total RNA Isolation System của hãng Promega, Kít iPremiumiVA cDNA synthesis 

của công ty Việt Á, Isolate II PCR and Gel kit của hãng Bioline và một số hóa chất 

thông dụng khác dùng trong sinh học phân tử có độ tinh khiết cao. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập gene mã hóa PEPCK  trên cây M. crystallinum trồng ở Việt Nam 

Mẫu lá tách từ các cây M. crystallinum 2 tháng tuổi được thu và cố định mẫu 

trong nitrogen để tách chiết RNA. 

 

Hình 1. Cây M. crystallinum được sử dụng trong nghiên cứu tạo dòng 

và xác định gene mã hóa PEPCK. 

RNA tổng số của M. crystallinum được tách chiết bằng kit “SV Total RNA 

Isolation System” (Promega). Hàm lượng RNA và chất lượng của RNA có trong các 

mẫu nghiên cứu được kiểm tra trên gel agarose 1,5% với thuốc nhuộm ethydium 

bromide (0,5 µg/l). Sợi cDNA đầu tiên được tổng hợp dựa trên kit “iPremiumiVA cDNA 

synthesis kít do công ty Việt Á cung cấp. 

Các mồi xuôi và mồi ngược được dùng cho phản ứng PCR trong nghiên cứu 

tạo dòng và xác định gene mã hóa PEPCK từ cây M. crystallinum trồng ở Việt Nam 

được thiết kế dựa trên trình tự đã biết của đoạn gene dùng làm gene đích SNIK (mã số 

GenBank: AF158091) được trình bày ở bảng 1. 
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Bảng 1. Thành phần nucleotide các mồi dùng trong phản ứng PCR 

Tên mồi Trình tự chuỗi mồi (5’ → 3’) 

Mã số 

GenBank 

Độ dài sản 

phẩm thu 

được (bao 

gồm cả bộ ba 

kết thúc) 

SNIKF 5’- ATGTGTGAGAGCTTCAAGAGAGAATAC -3’ 
AF158091 840 bp 

SNIKR 5’- CATGTTGGCCAATCCTCCA -3’ 

Thành phần phản ứng PCR bao gồm: 1 µl cDNA, 12,5 µl 2x GoTaq Green 

Master Mix PCR, 1 µl mồi xuôi SNIKF(10 pmol/µl), 1 µl mồi ngược SNIKR (10 

pmol/µl) và bổ sung nước vô trùng để đạt thể tích phản ứng là 25 µl. Phản ứng PCR 

được thực hiện trong máy luân nhiệt (MJ miniTM Personnal Thermal cycler, Bio-Rad) 

theo quy trình nhiệt sau: biến tính genome 95oC/6 phút; tiếp đến là 30 chu kỳ: 95oC/30 

giây, 50oC/1 phút, và 72oC/1 phút, cuối cùng là 72oC/10 phút. Sản phẩm PCR được kiểm 

tra bằng điện di agarose gel 1% với thuốc nhuộm ethydium bromide (0,5 µg/l) và phân 

tích hình ảnh điện di bằng hệ thống đọc Gel Documentation (Bio-Rad). 

2.2.2. Tạo dòng gene  

Sản phẩm PCR sau khi tinh sạch bằng kit “Isolate II PCR and Gel kit” (Bioline) 

được tạo dòng trong vector pGEM®-T Easy (Promega), thành phần phản ứng gắn bao 

gồm: 50 ng vector pGEM®-T Easy, 5 µl đệm, 3 đơn vị T4 DNA ligase, 42 ng sản phẩm 

PCR, sau đó bổ sung nước cất vô trùng để đạt thể tích cuối cùng 10 µl, phản ứng được 

ủ 25ºC trong 1 giờ, sau đó ủ qua đêm ở 4ºC. Dung dịch gắn được biến nạp vào tế bào E. 

coli TOP10 bằng phương pháp sốc nhiệt, thể biến nạp được sàng lọc bằng phương 

pháp khuẩn lạc xanh-trắng trên môi trường với thành phần: 0,5% dịch chiết nấm mem 

+ 1% Tryptone + 1% NaCl + 1,5% agar + 100 µg/ml Ampicillin + 100 mM IPTG + 20 

mg/ml X– Gal. Các dòng tế bào E. coli là những khuẩn lạc trắng được kiểm tra bằng kỹ 

thuật PCR với các cặp mồi đặc hiệu cho gene SNIK. Sau khi tách chiết DNA plasmid tái 

tổ hợp bằng PureLink® Quick Plasmid DNA Miniprep Kits (Invitrogen), trình tự 

nucleotide của gene SNIK được gửi phân tích ở Công ty 1st BASE, Malaysia thông qua 

Công ty TNHH phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam VNDAT bằng phương pháp 

fluorescent dideoxy terminator trên máy 3031 Analysis.  

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Phân lập gene mã hóa PEPCK trên cây M. crystallinum trồng ở Việt Nam 

RNA tổng số sau khi tách chiết từ lá của cây M. crystallinum được điện di trên 

gel agarose 1,5% không biến tính. Kết quả cho thấy xuất hiện 2 băng RNA ribosome 
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đậm, rõ sạch. Vì không có thang chuẩn có kích thước lớn (5 kb) nên chưa thể xác định 

được đây là hai loại RNA ribosome nào. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ kiểm tra khả 

năng thu nhận RNA sau quá trình ly trích nên với kết quả này có thể kết luận với quy 

trình ly trích trong thí nghiệm của chúng tôi hoàn toàn có thể thu nhận được RNA với 

nồng độ cao, có độ sạch tốt nếu có sự tồn tại của RNA trong mẫu kiểm tra. Chất lượng 

của RNA tổng số này có thể sử dụng cho những thí nghiệm nghiên cứu tiếp theo (Hình 

2). 

 

Hình 2. Ảnh điện di kiểm tra chất lượng của RNA tổng số trên gel agarose 1,5% không biến 

tính: Lane 1: RNA được tách chiết từ lá cây M. crystallinum 

Gene SNIK (mã số GenBank: AF158091) có chiều dài 1.570 bp ở dạng mRNA, 

trong đó đoạn mã hóa dài 840 bp bao gồm cả bộ ba kết thúc (từ vị trí nucleotide 78 đến 

917), mã hóa chuỗi peptide dài 279 amino acid. Sau khi tổng hợp sợi cDNA thứ nhất và 

thực hiện phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu (Bảng 1), sản phẩm PCR được điện di 

trên gel agarose 1% và kết quả điện di thể hiện ở hình 3. 

Kết quả điện di cho thấy sản phẩm PCR là một băng DNA đơn nhất có chất 

lượng tốt, có kích thước khoảng 840 bp, tương ứng với chiều dài lý thuyết đoạn gene 

SNIK thiết kế ban đầu với cặp mồi đặc hiệu SNIKF và SNIKR, chứng tỏ toàn bộ quy 

trình phản ứng PCR là chính xác từ việc thiết kế mồi, chu trình nhiệt, các bước thực 

hiên và kết quả phản ứng hoàn toàn đặc hiệu (Hình 3). Kết quả này cho phép giả thiết 

đã khuếch đại thành công gene SNIKV mã hóa tạo PEPCK từ cây M. crystallinum trồng 

ở Việt Nam. 

                1            
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Hình 3. Ảnh điện di kiểm tra sản phẩm PCR với cặp mồi đặc hiệu SNIK. 

Lane M: khối lượng thang chuẩn DNA 100 -1.000 bp (GeneRulerTM DNA Ladder); giếng 1, 2 và 3: sản 

phẩm PCR của gene SNIK được phân lập từ RNA tổng số tách chiết từ lá của cây M. crystallinum qua 3 

lần lặp lại khác nhau 1, 2 và 3. 

3.2. Tạo dòng gene và phân tích trình tự gene (SNIKV) mã hóa PEPCK  trên cây M. 

crystallinum trồng ở Việt Nam 

Sau khi sản phẩm PCR giả thiết là gene SNIKV được gắn vào vector pGEM®-T 

Easy (Promega) và biến nạp vào tế bào E.coli TOP10, tiến hành chọn lọc một số tế bào 

E.coli TOP10 tái tổ hợp (khuẩn lạc trắng) để nuôi qua đêm ở 37°C và tách chiết plasmid 

tái tổ hợp bằng kit EZ-10 Spin column Plasmid DNA MiniPreps và kiểm tra sản phẩm 

trên gel, chúng tôi thu được trình bày ở hình 4.  Kết quả thu được ở hình 4 cho thấy 

trên ảnh điện di sản phẩm plasmid từ các dòng dương tính chỉ có một băng duy nhất 

có kích thước khoảng 2.500 bp (do plasmid ở dạng vòng xoắn). 

 

Hình 4. Ảnh điện di sản phẩm plasmid từ các dòng dương tính. 

Lane M: khối lượng thang chuẩn DNA (500 – 10.000 bp, BioBase); 1 và 2: plasmid được tách chiết từ hai 

dòng dương tính 1 và 2. 
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Sự hiện diện của gene trong plasmid tái tổ hợp được kiểm tra bằng phân tích 

PCR với cặp mồi M13 được thiết kế sẵn ở hai đầu của vector tạo dòng pGEM®-T Easy. 

Kết quả cho thấy đã xuất hiện băng DNA có kích thước khoảng 1.100 bp (bao gồm kích 

thước đoạn gene SNIK (840 bp) cộng với khoảng 200 bp do cặp mồi M13 khuếch đại 

được ở hai đầu của vector tạo dòng) (Hình 5). 

 

Hình 5. Ảnh điện di kiểm tra sản phẩm PCR với cặp mồi đặc hiệu SNIK và cặp mồi M13. 

Lane M: marker M13; 1,2 là sản phẩm PCR bao gồm kích thước gene SNIK + 200 bp do cặp mồi M13 

khuếch đại trên vector. 

Kết quả phân tích trình tự nucleotide của sản phẩm PCR cho thấy đoạn gene 

SNIKV phân lập được có độ dài 840 bp (bao gồm cả codon kết thúc) và tương đồng 

100% với vùng CDS  của gen đã dược công bố trên ngân hành gene thế giới với mã số 

AF158091 (Hình 6).  

 
SNIKV        1  ATGTGTGAGAGCTTCAAGAGAGAATACCAGCTCTGCGAGGAGATCGGTCGAGGCCGCTTC  60 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091   78  ATGTGTGAGAGCTTCAAGAGAGAATACCAGCTCTGCGAGGAGATCGGTCGAGGCCGCTTC  137 

 

SNIKV      61  GGCGTCGTCTACCGCTGCTACAACCCCTCCTCCACCGAAGATTCCGACACTCCTTTGGCT  120 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  138  GGCGTCGTCTACCGCTGCTACAACCCCTCCTCCACCGAAGATTCCGACACTCCTTTGGCT  197 

 

SNIKV     121  GTCAAGTCCATTGATAAGCGCCTCTTCCTCGACGACGAGACCGACCGTGAGTGCCTTGAC  180 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  198  GTCAAGTCCATTGATAAGCGCCTCTTCCTCGACGACGAGACCGACCGTGAGTGCCTTGAC  257 

 

SNIKV     181  AAGGAACCCAAAATCCTCCACCTTCTCTCTCCTCACCCTAATATTCTGCAGATCCATAAC  240 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  258  AAGGAACCCAAAATCCTCCACCTTCTCTCTCCTCACCCTAATATTCTGCAGATCCATAAC  317 

 

SNIKV     241  CTCTTTGATTCTGATACCCATCTCCTCATTGTTACCGATCTCTGCCAAGAGGAGACCCTT  300 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  318  CTCTTTGATTCTGATACCCATCTCCTCATTGTTACCGATCTCTGCCAAGAGGAGACCCTT  377 
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SNIKV     301  TACGAACGCATTATCTCTAACGGCCCCTTCTCTGAGCCTGACGCTGCGGCTATTTTCTGT  360 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  378  TACGAACGCATTATCTCTAACGGCCCCTTCTCTGAGCCTGACGCTGCGGCTATTTTCTGT  437 

 

SNIKV     361  CAGCTCGCCGAGGCCCTCGCTCACTGCCACCGCAACTACGTCGCTCACCGTGATATCAAA  420 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  438  CAGCTCGCCGAGGCCCTCGCTCACTGCCACCGCAACTACGTCGCTCACCGTGATATCAAA  497 

 

SNIKV     421  CCAGACAACATACTATTCGACTCAAGGAACAGGCTGAAGCTCTGCGACTTCGGCTCGGCC  480 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  498  CCAGACAACATACTATTCGACTCAAGGAACAGGCTGAAGCTCTGCGACTTCGGCTCGGCC  557 

 

SNIKV     481  GAGTGGTTCGGAGCAGGAGACAGAGAGATGCGCGGTGTGGTAGGAACACCCTACTACGTG  540 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  558  GAGTGGTTCGGAGCAGGAGACAGAGAGATGCGCGGTGTGGTAGGAACACCCTACTACGTG  617 

 

SNIKV     541  GCGCCGGAGGTGCTTTCCGGAAAAGACTACAATGAGAAGGCGGATGTGTGGAGTGCTGGT  600 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  618  GCGCCGGAGGTGCTTTCCGGAAAAGACTACAATGAGAAGGCGGATGTGTGGAGTGCTGGT  677 

 

SNIKV     601  GTTATTCTCTACATCATGCTCGGTGGAGTTCCACCCTTCTATGGTGAGACTGTTGAGGAG  660 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  678  GTTATTCTCTACATCATGCTCGGTGGAGTTCCACCCTTCTATGGTGAGACTGTTGAGGAG  737 

 

SNIKV     661  ACTTTTGAGGCTGTTCTTAGGGGAAATCTTCGCTTTCCGGCCAGGATTTTCCGAAACGTT  720 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  738  ACTTTTGAGGCTGTTCTTAGGGGAAATCTTCGCTTTCCGGCCAGGATTTTCCGAAACGTT  797 

 

SNIKV     721  TCTACTCAGGCAAGGGATTTGTTGAGGAAGATGATGTGCAAGGATGTTTCCAGAAGGTTT  780 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  798  TCTACTCAGGCAAGGGATTTGTTGAGGAAGATGATGTGCAAGGATGTTTCCAGAAGGTTT  857 

 

SNIKV     781  TCTGCTGAACAAGTCTTAAGGCATCCTTGGGTAACCAGTGGAGGATTGGCCAACATGTAA  840 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

AF158091  858  TCTGCTGAACAAGTCTTAAGGCATCCTTGGGTAACCAGTGGAGGATTGGCCAACATGTAA  917 

 

Hình 6. Mức độ tương đồng giữa gene SNIKV của chúng tôi 

với gene SNIK đã được công bố (AF158091) 

Ghi chú: + SNIKV: là trình tự nucleotide phân lập được từ mẫu cây trồng ở Việt Nam .  

               + AF158091: là trình tự nucleotide đã được công bố trên ngân hàng gene. 

     Mức độ tương đồng là 100%. 

Trình tự amino acid phân lập được có độ tương đồng cao với trình tự amino 

acid đã được công bố là 100% (mã số: AAF05112.1) (Hình 7). 

 
AAF05112.1   1  MCESFKREYQLCEEIGRGRFGVVYRCYNPSSTEDSDTPLAVKSIDKRLFLDDETDRECLD  60 

 

Pkinase      1  MCESFKREYQLCEEIGRGRFGVVYRCYNPSSTEDSDTPLAVKSIDKRLFLDDETDRECLD  60 

 

AAF05112.1  61  KEPKILHLLSPHPNILQIHNLFDSDTHLLIVTDLCQEETLYERIISNGPFSEPDAAAIFC  120 

 

Pkinase     61  KEPKILHLLSPHPNILQIHNLFDSDTHLLIVTDLCQEETLYERIISNGPFSEPDAAAIFC  120 

 

AAF05112.1 121  QLAEALAHCHRNYVAHRDIKPDNILFDSRNRLKLCDFGSAEWFGAGDREMRGVVGTPYYV  180 

 

Pkinase    121  QLAEALAHCHRNYVAHRDIKPDNILFDSRNRLKLCDFGSAEWFGAGDREMRGVVGTPYYV  180 

 

AAF05112.1 181  APEVLSGKDYNEKADVWSAGVILYIMLGGVPPFYGETVEETFEAVLRGNLRFPARIFRNV  240 
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Pkinase    181  APEVLSGKDYNEKADVWSAGVILYIMLGGVPPFYGETVEETFEAVLRGNLRFPARIFRNV  240 

 

AAF05112.1 241  STQARDLLRKMMCKDVSRRFSAEQVLRHPWVTSGGLANM  279 

 

Pkinase    241  STQARDLLRKMMCKDVSRRFSAEQVLRHPWVTSGGLANM  279 

Hình 7. Mức độ tương đồng của trình tự amino acid suy diễn của chuỗi polypeptide 

phân lập được và trình tự đã được công bố trên ngân hàng gene với mã số AAF05112.1 

Ghi chú: 

+ AAF05112.1: là trình tự aminoacid đã được công bố trên ngân hàng gene.  

+ Pkinase: là trình tự aminoacid phân lập được. . 

Mức độ tương đồng là 100%. 

 

4. KẾT LUẬN 

Đã phân lập và tạo dòng thành công gene mã hóa tạo PEPCK có trong cây M. 

crystallinum trồng ở Việt Nam. Gene thu được có kích thước 840 bp mã hóa tạo chuỗi 

peptide hoàn chỉnh dài 279 amino acid và có độ tương đồng 100% với trình tự 

nucleotide của gen có mã số AAF05112.1 đã được công bố trên ngân hàng gene thế 

giới. 
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DETERMINING A PHOSPHOENOLPYRUVATE CACBOXYLASE-KINASE (SNIK) 

GENE IN Mesembryanthemum crystallinum 
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ABSTRACT 

Phosphoenolpyruvate cacboxylase kinase (PEPCK) is enzyme which catalyzes the 

reaction in the metabolism of oxaloacetate (OAA) to produce 

phosphoenolpyruvate (PEP); therefore, PEPCK plays a crucial role in the 

regulation of CO2 fixed path at night via the Hatch-Slack cycle in CAM 

(crassualcean acid metabolism) plants. In this study, we have conducted cloning 

and sequencing gene coding for PEPCK from M. crystallinum leaves (SNIKV). The 

results indicate that SNIKV gene has 840 bp in length, encoding a polypeptide 

chain with 279 amino acids. Homology search showed that SNIKV gene encoding 

PEPCK in M. crystallinum leaves is 100% similarity with the published SNIK gene 

in Gene bank data (accession number: AF158091). 

Keywords: CAM (crassualacean acid metabolism), M. crystallinum, SNIK gene, 

phosphoenolpyruvate cacboxylase kinase (PEPCK). 
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