
 1 

 

ĐỊNH DANH CÂY INSULIN ẤN ĐỘ CÓ TÁC DỤNG PHÒNG TRỊ BỆNH TIỂU ĐƢỜNG 

 

TÓM TẮT 

 

Cây Insulin Ấn độ thuộc họ Costaceae  được sử dụng rộng rãi ở Ấn Độ như một thảo dược có tính năng phòng trị bệnh 

tiểu đường. Việc sử dụng lá cây này được cho là làm giảm đường huyết và những bệnh nhân tiểu đường khi ăn lá cây 

này đều cho thấy biểu hiện giảm lượng đường trong máu. Do có những giá trị quý này nên loại cây này đã được một số 

tổ chức du nhập về Việt Nam. Phân loại và định danh loại cây du nhập này là một bước đi cần thiết để phát triển và ứng 

dụng cây này như một nguồn thảo dược quý. Dựa trên hình thái và việc giải trình tự gen rbcl, Matk, ITS1 của mẫu lá 

cây insulin Ấn Độ nhập nội cho thấy chúng là loài Costus pictus (D. Don, 1833). (phân tích trình tự. ..) 

Từ khóa: insulin Ấn Độ, tiểu đường, Costus pictus, định danh 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây insulin Ấn Độ là cây thân thảo nhiệt đới lâu năm, thuộc họ Costaceae, có nguồn gốc từ 

châu Mỹ và được du nhập vào Ân độ như một loại dược liệu quý và được trồng rộng rãi trong ở 

nước này. Do cây này được ứng dụng khá rộng rãi trong y học cổ truyền ở Ân Độ cho nên mặc dù 

có nguồn gốc từ Châu Mỹ nhưng cây này vẫn thường được gọi là cây Insulin Ấn Độ.  Một số loài 

thuộc chi Costus L. như Costus igneus, Costus pictus và Costus speciosus đã được sử dụng trong hệ 

thống y học Unani và Ayurvedic của Ấn Độ. Theo kinh nghiệm của người dân Ấn Độ, nhai 2-3 lá 

cây insulin Ấn Độ  2 lần trong ngày thì có thể kiểm soát được đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường, 

do đó loài cây này được gọi là cây insulin [1-2]. Lá cây thường được sử dụng để trị bệnh tiểu đường 

[3-11], hạ lipid máu [11], kháng khuẩn [12-13], chống ung thư [14] và  lợi tiểu [15-16]. Ở Ấn độ đã 

có rất nhiều sản phẩm đặc trị bệnh tiểu đường dựa trên sinh khối cây insulin Ấn độ. 

Nhận thức được tính năng kỳ diệu của loài cây này, một số tổ chức, cá nhân đã mang cây 

giống insulin Ấn Độ về Việt Nam để trồng. Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM (Bộ 

Khoa học và Công nghệ)  hiện cũng đang nhân giống để phát triển nguồn giống cây insulin Ấn Độ 

này. Qua thời gian trồng thử nghiệm cho thấy loài cây này có khả năng thích nghi với điều kiện thổ 

nhưỡng và khí hậu ở nước ta, và vẫn đảm bảo được các hoạt chất dược (nêu rõ ở vùng nào, đảm bảo 

chất lượng ? nêu tài liệu tham khảo).  Để có cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển và ứng 

dụng nguồn dược liệu quý này, việc định danh nguồn giống cây insulin Ân Độ (đổi là mẫu giống) 

đang được trồng tại Việt Nam là rất cần thiết.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (không thấy có phƣơng pháp?) 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

Cây insulin Ấn Độ do Viện Ứng dụng Công nghệ nhập nội, trồng và chăm sóc. 

2.2. Thiết kế thí nghiệm 
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2.2.1. Định danh cây insulin Ấn Độ bằng phương pháp quan sát đặc điểm hình thái. 

Quan sát đặc điểm hình thái lá, hoa của cây insulin trưởng thành, sau đó sử dụng phương pháp 

hình thái so sánh để xác định tên loài. (theo tài liệu nào?) 

2.2.2. Định danh cây insulin Ấn Độ bằng kỹ thuật sinh học phân tử. 

Một phần của gen lục lạp vùng ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase large subunit 

(rbcL) Maturase K (MatK) và gen ITS1 (internal transcribed spacer1) được sử dụng để xác định tên 

loài của các mẫu lá (bỏ). Các gen này thích hợp để định danh thực vật [17-18]. Mồi được thiết kế có 

trình tự (tài liệu tham khảo ?) 

Tên Mồi Trình tự mồi Chiều dài gen khuếch đại 

Rbcl F CCCTGCGGAAGGATCATTGTCG 650bp 

Rbcl R GCGCAACTTGCGTTCAAAGACT 

MatKF TTAGAGGATAAATTATTGCA 910 

MatKF GCCAAAGTTCGGGCACATGA 

ITS1F CCCTGCGGAAGGATCATTGTCG 400bp 

 

Tách chiết DNA tổng số: Mẫu lá được nghiền trong nitơ lỏng (-196
o
C) thành dạng bột mịn, lấy 

100 mg bột mẫu để tách DNA tổng số bằng Dneasy plant mini kit (Qiagen, Đức).  

Sử dụng kỹ thuật PCR với các để bản đoạn gen đích với các thành phần Taq PCR Mastermix 

2X 12,5µl mồi xuôi và mồi ngược có nồng độ (10PM) 1µl ADN tổng số 1µl nước 9,51µl. Sản phẩm 

PCR được điện di kiểm tra trên gel Agarose 1% và tinh sạch bằng Qiaquyck gel extraction kit 

(Qiagen, Đức). Giải trình tự trực tiếp sản phẩm PCR sử dụng mồi xuôi, mồi ngược và bộ hóa chất 

BigDye terminator cycler v3.1, đọc kết quả trên hệ thống ABI 3100 Avant Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Mỹ). 

Phân tích kết quả: Sử dụng các phần mềm Blast, Mega 6.0.6 [19-20] để so sánh, phân tích, xây 

dựng cây phát sinh chủng loại của trình tự thu được và các trình tự tương đồng của loài trên thế giới 

đã được công bố trên ngân hàng gen. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Định danh cây insulin Ấn Độ bằng phƣơng pháp quan sát đặc điểm hình thái 

Cây insulin Ấn Độ được nhập về Việt Nam, trồng và chăm sóc đến khi ra hoa, nẩy chồi mới. 

Trong quá trình trồng và chăm sóc, quan sát và ghi nhận các đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh 

trưởng và phát triển của cây theo thời gian. 

3.1. Đặc điểm và kích thƣớc của lá 

Lá đơn, mọc thành một đường xoắn ốc rất đặc biệt, phiến lá có hình thon ngược, đầu lá có mũi 

nhọn, gốc lá nhọn, mép lá nguyên, mặt trên nhẵn, mặt dưới nhẵn, dài trung bình khoảng 20-30 cm, 

rộng khoảng 6 - 7 cm, gân chính nổi rõ, lá lúc non màu lục nhạt sau chuyển xanh đậm (hình 3.1). Lá 

có bẹ ôm sát thân. (đây là đặc điểm lá ở tuổi nào, trưởng thành ?). 
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Hình 3.1. Cách sắp xếp lá hình xoắn ốc và lá của cây insulin Ấn độ 

3.2. Thời điểm ra hoa và đặc điểm hoa 

Khi cây khoảng 4 tháng tuổi thì cây bắt đầu ra hoa, vào mùa nắng thì cây ra hoa nhanh hơn 

(khoảng 3,5 tháng). Cụm hoa mọc thành bông ở ngọn thân, không cuống, hình trứng, mọc rất sít 

(hình 3.2). Lá bắc xếp cặp đôi không đối xứng, có kích thước to nhỏ khác nhau. Lá bắc lớn thường 

có màu xanh ở trên, đỏ ở dưới (hình 3.3.a), trong khi lá bắc nhỏ có màu đỏ và có kích thước khoảng 

1,7 cm (hình 3.3.b). Kích thước của hoa dài khoảng 5-6 cm rộng khoảng 2-3cm (hình 3.3.c). 3 lá đài 

có màu đỏ, hợp và đều (hình 3.3.d), kích thước khoảng 0,7 cm. Tràng hoa không đều, dính ở đáy, 

gồm 5 cánh hoa trong đó 3 cánh hoa bên ngoài khá đều nhau và có màu vàng, trong khi cánh hoa 

tiếp theo có kích thước lớn nhất, có màu vàng sọc đỏ phần đầu tạo cho hoa có tràng hình môi; cánh 

trong cùng có mang nhị hoa (hình 3.3.e). Chỉ nhị tròn và dài khoảng 4-5 cm (hình 3.3.f), 2 bao phấn 

gắn ở ngọn. Bầu hoa là bầu dưới (bầu hạ), kích thước khoảng 0,5 cm (hình 3.3.g), bộ nhụy cấu tạo 

bởi 3 lá noãn dính liền nhau thành bầu 3 ô (hình 3.2.h). ? 

 (a) (b) 

Hình 3.2. Cụm hoa của cây insulin Ấn Độ 4 tháng tuổi 

(a) chụp nghiêng (b) chụp thẳng 

 

Mặt trên Mặt dưới 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1_b%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
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Hình 3.3. Giải phẫu hoa cây insulin Ấn Độ (a) các dạng lá bắc lớn, (b) lá bắc nhỏ, (c)hoa (d) lá đài 

(e) cánh hoa (f) chỉ nhị (g) bầu noãn (h) bầu noãn cắt ngang. 

Đặc điểm hình thái của cụm hoa và hoa cây insulin Ấn Độ nhập nội về Việt Nam giống hoàn 

toàn với cây Costus pictus D. Don ex Lindl đã được các tác giả Murugan P. và Kalidass C. công bố 

trên tạp chí “Journal on New Biological Reports” số 5, tập 2 năm 2016 [21]. Như vậy có thể phân 

loại cây insulin Ấn Độ nhập nội về Việt Nam như sau:  

- Giới: Thực vật 

- Ngành: Tracheophyta 

- Lớp: Liliopsida 

- Bộ: Zingiberales 

- Họ: Costaceae 

- Chi: Costus L 

- Loài: Costus pictus D. Don ex Lindl (bổ sung tên đầy đủ). 

2.3. Định danh cây insulin Ấn Độ bằng kỹ thuật sinh học phân tử 

a b 

e 

g f h 

c d 
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Kết quả nghiên cứu một phần trình tự gen lục nạp và gen ITS – rDNA khẳng định thêm kết quả 

nghiên cứu hình thái. Kết quả giải trình tự DNA đích của các mẫu nghiên cứu sau khi cắt bỏ trình tự 

mồi, thu được trình tự nucleotide đích có chiều dài của các gen rbcL, MatK, ITS1 lần lượt là 603 

bp, 875bp, 343bp. (vì sao cắt bỏ mồi ? không thuộc trình từ gen ?- nên để trình tự đủ như phần tóm 

tắt đã thông báo độ dài của các gen) 

2.3.1. So sánh trình tự của các mẫu nghiên cứu: 

Các trình tự gen rbcL, MatK và ITS1 của hai mẫu CSP1 và CSP2 được so sánh và kết quả cho 

thấy trình tự của hai mẫu này giống nhau hoàn toàn. Như vậy có thể kết luận rằng 2 cá thể CSP1 và 

CSP2 thuộc cùng một loài. Để xác định tên loài, việc so sánh trình tự gen rbcl, MatK, ITS1 của các 

mẫu nghiên cứu với các trình tự trên ngân hàng gen được thực hiện bằng phần mềm Blast. 

2.3.2. Kết quả phân tích trên phần mềm Blast 

2.3.2.1. Đối chiếu và so sánh các trình tự DNA gen rbcL của các mẫu nghiên cứu 

 Đối chiếu các trình tự DNA của gen rbcL của các mẫu này với cơ sở dữ liệu trình tự DNA 

(Genbank) bằng chương trình BLAST cho thấy các trình tự DNA của 2 mẫu nghiên cứu đều tương 

đồng 99% với trình tự của loài Costus pulverulentus có mã hiệu Gen Bank KF601573 (vì trên ngân 

hàng gen không có trình tự gen rbcl của loài Costus pictus) (hình 3.4.) 

Costus pulverulentus plastid, partial genome 

Sequence ID: gb|KF601573.1|Length: 163239Number of Matches: 1 

Related Information 

Range 1: 59819 to 60421 GenBankGraphics Next Match Previous Match 
Alignment stat istics  for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1098 bits(594) 0.0 600/603(99%) 0/603(0%) Plus/Plus 

Query  1      TTACAGATTGACTTATTATACTCCTGACTACGAAGTCAAAGATACGGATATCTTGGCAGC  60 

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

Sbjct  59819  TTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTACGAAGTCAAAGATACGGATATCTTGGCAGC  59878 

 

Query  61     ATTTCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGC  120 

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

Sbjct  59879  ATTTCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGC  59938 

 

Query  121    CGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGCCTTGATCG  180 

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

Sbjct  59939  CGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGCCTTGATCG  59998 

 

Query  181    TTACAAAGGGCGATGCTACCACATCGAGGCCGTTGTTGGGGAGGATAATCAATATATTGC  240 

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

Sbjct  59999  TTACAAAGGGCGATGCTACCACATCGAGGCCGTTGTTGGGGAGGATAATCAATATATTGC  60058 

 

Query  241    TTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTC  300 

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

Sbjct  60059  TTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTC  60118 

 

Query  301    CATTGTGGGTAATGTATTTGGTTTCAAAGCCTTACGGGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCG  360 

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

Sbjct  60119  CATTGTGGGTAATGTATTTGGTTTCAAAGCCTTACGGGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCG  60178 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/557637393?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=KV4YWFGY01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/557637393?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=KV4YWFGY01N&from=59819&to=60421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/557637393?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=KV4YWFGY01N&from=59819&to=60421
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Query  361    AATTCCCACTTGTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACGGCATTCAGGTTGAAAG  420 

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

Sbjct  60179  AATTCCCACTTGTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACGGCATTCAGGTTGAAAG  60238 

 

Query  421    AGATAAGTTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTGTTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGG  480 

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

Sbjct  60239  AGATAAGTTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTGTTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGG  60298 

 

Query  481    ATTATCCGCAAAAAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTT  540 

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

Sbjct  60299  ATTATCCGCAAAAAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTT  60358 

 

Query  541    TACCAAAGATGATGAAAACGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGT  600 

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

Sbjct  60359  TACCAAAGATGATGAAAACGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTT  60418 

 

Query  601    ATT  603 

              ||| 

Sbjct  60419  ATT  60421 

 

Hình 3.4. Kết quả so sánh trình tự DNA của gen rbcL các mẫu nghiên cứu với cơ sở dữ liệu trình tự 

DNA (Genbank) bằng phần mềm Blast  

2.3.2.2. Đối chiếu các trình tự DNA gen MatK của các mẫu nghiên cứu  

Đối chiếu các trình tự DNA của gen MatK các mẫu này với cơ sở dữ liệu trình tự DNA 

(Genbank) bằng chương trình BLAST cho thấy các trình tự DNA của 2 mẫu nghiên cứu đều tương 

đồng 100% với trình tự của loài Costus pictus có mã hiệu Gen Bank AY994632, AY994631 (hình 

3.5.). 

Costus pictus voucher NY 352/95A tRNA-Lys (trnK) and maturase K-like genes, partial sequence; 

chloroplast 

Sequence ID: gb|AY994632.1|Length: 2606 Number of Matches: 1 

Related Information 

Range 1: 1238 to 2112GenBankGraphicsNext Match Previous Match 
Alignment stat istics  for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1616 bits(875) 0.0 875/875(100%) 0/875(0%) Plus/Plus 

 
Query  1     TTTAAATTATCTGTCAAATATACTAATACCCCACTCCATCCATATGGAAATCTTGGTCCA  60 

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

Sbjct  1238  TTTAAATTATCTGTCAAATATACTAATACCCCACTCCATCCATATGGAAATCTTGGTCCA  1297 

 

Query  61    AATCCTTCAATCCTGGATCCAGGATGTTCCCTCTTTGCATTTATTGCGGTTCTTTCTCCA  120 

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

Sbjct  1298  AATCCTTCAATCCTGGATCCAGGATGTTCCCTCTTTGCATTTATTGCGGTTCTTTCTCCA  1357 

 

Query  121   CGAATATTATAATTCGAATAGTCTCACTACCCCGAAGAAATCTATTTACGTATTTTCaaa  180 

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

Sbjct  1358  CGAATATTATAATTCGAATAGTCTCACTACCCCGAAGAAATCTATTTACGTATTTTCAAA  1417 

 

Query  181   agaaaataaaaaaTTATTTCGGTTCTTATATAATTCTTATGGATCTGAATGCGAATTTTT  240 

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

Sbjct  1418  AGAAAATAAAAAATTATTTCGGTTCTTATATAATTCTTATGGATCTGAATGCGAATTTTT  1477 

 

Query  241   ATTAGTTTTTCTTCGTAAACAATCTTCTTATTTACGATTAACATCTTCTGGAGTCTTTCA  300 

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

Sbjct  1478  ATTAGTTTTTCTTCGTAAACAATCTTCTTATTTACGATTAACATCTTCTGGAGTCTTTCA  1537 

 

Query  301   TGAGCGAACACATTTTTATAGAAAAATAGAACATCTTGTAGTGTGCCGAAATTCTAATTA  360 

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

Sbjct  1538  TGAGCGAACACATTTTTATAGAAAAATAGAACATCTTGTAGTGTGCCGAAATTCTAATTA  1597 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/66731968?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=KV4JTTM601N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/66731968?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=KV4JTTM601N&from=1238&to=2112
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/66731968?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=KV4JTTM601N&from=1238&to=2112
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Query  361   TGTTGAGAAGACTCTATGGGTCTTCAAGGATCCTTTTATGCATTATGTTCGATATCAAGG  420 

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

Sbjct  1598  TGTTGAGAAGACTCTATGGGTCTTCAAGGATCCTTTTATGCATTATGTTCGATATCAAGG  1657 

 

Query  421   AAAAGCGATTTTGGGTTCAAGAGGGACTCATTTTCTGATGAAGAAATGGAAATGCCACCT  480 

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

Sbjct  1658  AAAAGCGATTTTGGGTTCAAGAGGGACTCATTTTCTGATGAAGAAATGGAAATGCCACCT  1717 

 

Query  481   TGTCAATTTCTGGCAATATTATTTTCATTTTTGGTCTCAACCGTATAGGATTCATATAAA  540 

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

Sbjct  1718  TGTCAATTTCTGGCAATATTATTTTCATTTTTGGTCTCAACCGTATAGGATTCATATAAA  1777 

 

Query  541   CCAATTATCAAACTATTCCTTCTATTTTCTGGGTTATTTTTCAAGTGTACTAATAAATTC  600 

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

Sbjct  1778  CCAATTATCAAACTATTCCTTCTATTTTCTGGGTTATTTTTCAAGTGTACTAATAAATTC  1837 

 

Query  601   TTCGATGGTAAAGAATCAAATGGTAGATAATTCATTTCTAGTGAATACTCTTACTAAGAA  660 

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

Sbjct  1838  TTCGATGGTAAAGAATCAAATGGTAGATAATTCATTTCTAGTGAATACTCTTACTAAGAA  1897 

 

Query  661   ATTCGATACTATAGTCCCAATTATTCCTCTTATTCGATCATTGTCTAAAGCTCAATTTTG  720 

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

Sbjct  1898  ATTCGATACTATAGTCCCAATTATTCCTCTTATTCGATCATTGTCTAAAGCTCAATTTTG  1957 

 

Query  721   TAACGTATCCGGGCATCCTATTAGTAAGCCAATTTGGACCGATCTATCAGATTGTGATAT  780 

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

Sbjct  1958  TAACGTATCCGGGCATCCTATTAGTAAGCCAATTTGGACCGATCTATCAGATTGTGATAT  2017 

 

Query  781   TATTAATCGATTTGGTCGGATATATAGAAATCTTTCTCACTACCATAGTGGATCCTCaaa  840 

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

Sbjct  2018  TATTAATCGATTTGGTCGGATATATAGAAATCTTTCTCACTACCATAGTGGATCCTCAAA  2077 

 

Query  841   aaaaCAGAGTTTGTATCGAATGAAGTATATACTTC  875 

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

Sbjct  2078  AAAACAGAGTTTGTATCGAATGAAGTATATACTTC  2112 

 

Hình 3.5. Kết quả so sánh trình tự DNA của gen MatK các mẫu nghiên cứu với cơ sở dữ liệu trình 

tự DNA (Genbank) bằng phần mềm Blast 

2.3.2.3. Đối chiếu các trình tự DNA gen ITS của các mẫu nghiên cứu 

Đối chiếu các trình tự DNA của gen ITS1 các mẫu này với cơ sở dữ liệu trình tự DNA 

(Genbank) bằng chương trình BLAST cho thấy các trình tự DNA của 2 mẫu nghiên cứu đều tương 

đồng 100% với trình tự của loài Costus pictus có mã hiệu Gen Bank AY972932 (hình 3.6.). 

Costus pictus isolate 98.160.pic internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal DNA gene, and 

internal transcribed spacer 2, complete sequence 

Sequence ID: gb|AY972932.1|Length: 685Number of Matches: 1 

Related Information 

Range 1: 33 to 375GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 
Alignment stat istics  for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

634 bits(343) 4e-178 343/343(100%) 0/343(0%) Plus/Plus 

Query  1    TCGAGACCCTACAAGGAATGACTGCGAATACGTAAACCAAGTGTCACTGTTGGCTTTGGC  60 

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

Sbjct  33   TCGAGACCCTACAAGGAATGACTGCGAATACGTAAACCAAGTGTCACTGTTGGCTTTGGC  92 

 

Query  61   GGGCAAGGTCCCCTTTGGCCCAGTGGCTTCGTGCGCCCCATCCCATCTCATCCCATTGGG  120 

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

Sbjct  93   GGGCAAGGTCCCCTTTGGCCCAGTGGCTTCGTGCGCCCCATCCCATCTCATCCCATTGGG  152 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/66476194?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=M7UB7WWY01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/66476194?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=M7UB7WWY01R&from=33&to=375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/66476194?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=M7UB7WWY01R&from=33&to=375
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Query  121  GTCGGATGGGTAGGACGAACCATGAAAGCCCGGCGCAATGGGCGCCAAGGAACACAAACC  180 

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

Sbjct  153  GTCGGATGGGTAGGACGAACCATGAAAGCCCGGCGCAATGGGCGCCAAGGAACACAAACC  212 

 

Query  181  TCGGGGGCACATGTTTGGGGCCATGTTGGCCTCTAATGCACTCCCGTGTATGAATCCAAA  240 

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

Sbjct  213  TCGGGGGCACATGTTTGGGGCCATGTTGGCCTCTAATGCACTCCCGTGTATGAATCCAAA  272 

 

Query  241  CCTCACATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAA  300 

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

Sbjct  273  CCTCACATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAA  332 

 

Query  301  ATGTGATATTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGA  343 

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

Sbjct  333  ATGTGATATTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGA  375 

Hình 3.6. Kết quả so sánh trình tự DNA của gen ITS1 các mẫu nghiên cứu với cơ sở dữ liệu trình tự 

DNA (Genbank) bằng phần mềm Blast. 

Kết quả so sánh trình tự gen rbcl, MatK, ITS1 của các mẫu nghiên cứu với các trình tự trên 

ngân hàng gen dự đoán 2 mẫu nghiên cứu được ký hiệu là CSP1 và CSP2 thuộc loài Costus pictus 

họ mía dò (Costaceae). 

Để có thể xác định một cách chính xác hơn, chúng tôi sử dụng trình tự gen MatK và gen 

ITS1 của hai mẫu CSP1 và CSP2 để nghiên cứu mối quan hệ di truyền của 2 mẫu này với một số 

loài thuộc chi Costus đã được công bố trên ngân hàng gen.  

Hai cây phát sinh chủng loại được xây dựng với gen MatK dựa trên mô hình thay thế 

nucleotide T92 (Tamura 3-parameter) có chỉ số (BIC = 2957.817, AICc = 2724.026 , -lnL = 

1330.942, R=1.79 Base frequencies (A = 0.339, C =0.161, G = 0.161, T = 0.367); với gen ITS1 dựa 

trên mô hình K2 (Kimura 2-parameter) có chỉ số (BIC = 2287.033, AICc = 2082.511, -lnL = 

1010.073, R=1.79 Base frequencies (A = 2.05, C = 2.05, G = 2.05, T = 2.05) [20]. Trình tự của loài 

Chamaecostus cuspidatus được sử dụng làm gốc nhóm minh họa rõ hơn cho mối quan hệ di truyền 

giữa các trình tự nghiên cứu với các trình tự tham khảo. 
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 AY994632.1| Costus pictus

 AY994631.1| Costus pictus

 AY041061.1| Costus pictus

 |AY041048.1| Costus pictus

 |AY994624.1| Costus chartaceus

 CSP1.MatK

 CSP2.MatK

 |AY994652.1| Costus allenii

 |AY041050.1| Costus laevis

 |AY994626.1| Costus phaeotrichus

 |AY041057.1| Costus talbotii

 |AY994663.1| Costus dinklagei

 |AY994635.1| Costus megalobractea

 |AY994646.1| Costus dubius

 |AY994638.1| Costus letestui

 |AY994647.1| Chamaecostus cuspidatus

64

4

65

95

0.002  

Hình 3.7. Cây phát sinh chủng loại được xây dựng dựa trên gen MatK để xác định mối quan hệ di truyền 

của các loài nghiên cứu theo phương pháp ML (Maximum Likelihood) 

 CSP1-ITS

 CSP2-ITS

 |AY041042.1| Costus pictus

 |AY994726.1| Costus pictus

 |AY041033.1| Costus pictus

 |AY994727.1| Costus pictus

 |AY972933.1| Costus dubius

 |AY972932.1| Costus pictus

 |AY994730.1| Costus megalobractea

 |AY972918.1| Costus laevis

 |AY972877.1| Costus allenii

 |AY972911.1| Costus chartaceus

 |AY994721.1| Costus phaeotrichus

 |AY972939.1| Costus letestui

 |KJ011471.1| Costus talbotii

 |KU215041.1| Chamaecostus cuspidatus

60

19

67

37

0.05  

Hình 3.8. Cây phát sinh chủng loại được xây dựng dựa trên gen ITS1 để xác định mối quan hệ di 

truyền của các loài nghiên cứu theo phương pháp ML (Maximum Likelihood) 

Hình 3.7 và 3.8 cho thấy các trình tự của hai mẫu nghiên cứu nằm cùng vị trí với các trình tự thuộc 

loài Costus pictus. Như vậy có thể khẳng định 2 cá thể CSP1 và CSP2 nhập nội vào Việt Nam đều 

thuộc loài Costus pictus họ mía dò (Costaceae). (tên đầy đủ) 
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4. KẾT LUẬN 

Đã giải trình tự được một phần vùng gen rbcL có chiều dài 603bp, gen Matk có chiều dài 875bp 

của hệ gen lục lạp và gen ITS1 có chiều dài 343 bp của hai cá thể cây insulin Ấn Độ (CPS1 và 

CPS2) được nhập nội vào Việt Nam. Các trình tự gen rbcL, MatK và ITS1 của hai cá thể CSP1 và 

CSP2  giống nhau hoàn toàn. Kết quả quan sát đặc điểm hình thái cùng với việc giải trình tự gen 

rbcl, Matk, ITS1 của mẫu lá cây insulin Ấn Độ nhập nội đã xác định chúng là loài Costus pictus (D. 

Don, 1833). (số liệu trình tự về độ dài các gen cần thống nhất ở kết luận với mục phương pháp) 

LỜI CÁM ƠN:  

Công trình được sự hỗ trợ kinh phí của đề tài cấp Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016 “Nghiên 

cứu nhân giống vô tính cây insulin Ấn Độ (Costus sp.) cho mục đích phòng trị bệnh tiểu đường”. 
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IDENTIFICATION INSULIN PLANT FROM INDIA – A HERB FOR 

DIABETES TREATMENT  

 

SUMMARY 
 

Indian insulin plant belongs to the family Costaceae is commonly used as a medicinal plant and 

capable of having magic cure for diabetes. Consumption of the leaves are believed to lower blood 

glucose levels, and diabetics who consumed the leaves of this plant did report a fall in their blood 

glucose levels. Because of the preciuos medicinal value, this plant have improrted to grow in Viet  

Nam by some organisation. Identification of this plant is a necessary step to develop this plant as a 

new herbal medicinal source. Morphological identification and analysis partial sequence of rbcL, 

Matk, ITS1 genes of insulin plant’s leaves had pointed out that insulin plants which had been 

imported in Vietnam are Costus pictus (D. Don, 1833). 

 

Keyword: insulin plant, diabetes, Costus pictus, identification 
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