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TÓM TẮT 

Chi lan Hài Paphiopedilum, một trong những chi lan đặc biệt thuộc họ Lan có hoa đẹp, màu sắc rực rỡ và cấu 

trúc độc đáo. Hiện nay, chi lan này đang bị đe dọa nghiêm trọng do khai thác quá mức, nhiều loài có nguy cơ 

tuyệt chủng. Trong chi có khá nhiều loài khác nhau nhưng lại tương đồng về hình thái lá, rất dễ nhầm lẫn khi 

phân biệt bằng mắt thường. Chính vì vậy, phát triển các phương pháp để nhận diện lan Hài là rất cần thiết. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi phân tích chi tiết hình thái cấu tạo thân, lá, đặc biệt là hoa của lan Hài Hằng  

(P. hangianum) có nguồn gốc tại Tuyên Quang, Việt Nam. Bên cạnh đó, trình tự gen rbcL cũng được sử dụng 

như DNA mã vạch tiềm năng để nhận diện P. hangianum. Kết quả cho thấy đoạn gen rbcL được phân lập từ mẫu 

Hài Hằng có kích thước 708 bp. Trình tự nucleotide của đoạn gen rbcL được phân tích và so sánh với các trình 

tự trên ngân hàng gen NCBI. Độ tương đồng về trình tự nucleotide của mẫu nghiên cứu so với một số loài trong 

chi Paphiopedilum dao động từ 99,13 - 99,85% (GenBank: MK161066.1, AB176547.1, JQ182212.1, 

JQ182211.1, JN181467.1, JN181466.1 JN181465.1, JN181468.1, JQ182209.1). Trên sơ đồ phân loại hình cây 

thiết lập dựa trên trình tự gen rbcL, Hài Hằng (P. hangianum) có quan hệ gần gũi với Hài Việt (P. vietnamense) 

và Hài Hồng (P. delenatii).  

Từ khóa: Mã vạch DNA, P. hangianum; hình thái thực vật, gen rbcL. 

MỞ ĐẦU 

Lan Hài (Paphiopedilum) là một chi lan rất đẹp và quý hiếm. Việt Nam là nước có sự đa dạng về lan hài lớn nhất 
thế giới với 22 trên tổng số khoảng 80 loài, trong đó có nhiều loài đặc hữu. Averyanov và đồng tác giả (2004) cho 
thấy trong 22 loài lan Hài được tìm thấy ở nước ta có bốn giống lai tự nhiên (Averyanov et al., 2004). Hiện nay, 

hầu hết các loài lan hài của Việt Nam đang trong nguy cơ tuyệt chủng (The IUCN, 2019) thậm chí một số loài 
không còn tìm thấy trong tự nhiên nữa do vùng phân bố hẹp và khai thác không kiểm soát như hài Việt  
(P. vietnamense), hài mốc vàng (P. armeniacum), hài Mốc hồng (P. micranthum). Do đó, việc bảo vệ các giống 
lan hài trong tự nhiên là rất cấp bách. Để thực hiện điều đó, ngoài việc thiết lập các khu vực bảo tồn và đề xuất, 
xây dựng ra các quy định để cấm buôn bán bất hợp pháp thì việc trang bị những kiến thức nhằm định danh, phân 
biệt giữa các loại lan hài là rất cần thiết. Với số lượng trên hai mươi loài bản địa, lan Hài Việt Nam phân bố ở cả 
2 miền Nam Bắc, thời điểm nở hoa lại rải rác trong năm. Việc phân biệt được các loài lan hài khi cây chưa ra hoa 
gặp nhiều hạn chế, nhất là đối với các loài có độ tương đồng cao về hình thái. Trong số 22 loài lan hài của Việt 
Nam, có tới gần một nửa các loài mang các đặc điểm về thân lá tương đồng, rất dễ nhầm lần. Ví dụ như  
P. micranthum và P. armeniacum, P. concolor và P. delenatii , P. callosum và P. purpuratum, P. tranlienianum và 
P. henryanum, P. helenae và P. x hermannii; P. hangianum và P. emersonii… (Huyen Trang Vu et al., 2019) 

Hài Hằng (P. hangianum) là loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố vô cùng hẹp ở một số vùng núi thuộc tỉnh Bắc 
Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang. Đây là loài cho hoa đẹp và rất được yêu thích, tuy nhiên về hình thái thân lá lại rất 
dễ nhầm lẫn với Hài Hương lan (P. emersonii) do mức độ tương đồng cao về đặc điểm thân lá. Nếu không phải 
là người có kinh nghiệm và từng được quan sát kĩ hai loài thì rất khó có thể phân biệt được chúng. Do đó, cần có 
sự kết hợp giữa việc đánh giá thông qua hình thái học (De et al., 2019) với việc phát triển các phương pháp định 
danh hiệu quả hơn cho lan Hài. Sử dụng mã vạch DNA (DNA barcode) là một trong những phương pháp phục vụ 
định danh loài chính xác, nhanh chóng, tự động hóa bằng cách thông qua một vùng DNA đặc hiệu hay còn gọi là 
chỉ thị DNA mã vạch. Ở thực vật, hệ gen lục lạp mang nhiều đặc điểm thích hợp đối với chỉ thị DNA. Để nhận 
diện các loài thực vật hiệu quả, phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn và sử dụng trình tự phù hợp. Chỉ thị rbcL  
mã hóa ribulose-1, 5- ribuloza carboxylase oxygenase là trình tự gen lục lạp, cùng với chỉ thị MatK là hai locus 

được nhiều tác giả sử dụng và cho thấy có hiệu quả tốt khi sử dụng đơn lẻ trong các nghiên cứu (Hollingsworth 
et al., 2009). Do vậy, chúng được đánh giá là các chỉ thị tiềm năng trong việc nhận dạng thực vật. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi cho thấy độ tin cậy cao trong nhận diện lan Hài Hằng (P. hangianum) trên cơ sở kết hợp 
nghiên cứu sử dụng trình tự DNA mã vạch  rbcL với các đặc điểm mô tả hình thái.  
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Vật liệu nghiên cứu 

Mẫu lan Hài Hằng (P. hangianum) thu thập tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, được trồng thuần và nở hoa 
tại vườn thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Cặp mồi nhân gen rbcL, 
hóa chất thiết bị dùng trong nghiên cứu được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Công nghệ Tế bào Thực vật, Viện 
Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái 

Sử dụng phương pháp quan sát mô tả trực tiếp đối tượng lựa chọn đại diện kết hợp với phương pháp đối chiếu, 
so sánh với các tài liệu, khóa định loại đã có. Đây là phương pháp thông dụng được dùng trong nghiên cứu thực 
vật học. Dụng cụ và thiết bị hỗ trợ: máy ảnh, thước dây, thước kẹp (palme).  

Phương pháp sinh học phân tử  

Tách chiết DNA tổng số theo phương pháp dùng CTAB (Collins & Symons, 1992) có cải tiến cho phù hợp với 
điều kiện thí nghiệm tại Việt Nam. Mẫu lá được nghiền nhanh trong nitơ lỏng, bổ sung đệm tách và ủ 65oC trong 
2 giờ. Dùng phenol: chloroform: isoamylalchohol (25:24:1) để loại bỏ tạp chất và dùng isopropanol để tủa DNA. 
Gen rbcL được khuếch đại với cặp mồi đặc hiệu (trình tự mồi xuôi/mồi ngược: 5’-

GTTATGCATGAACGTAATGCTC-3’/5’-CGCGCATGGTGGATTCACAATCC-3’). Thành phần phản ứng PCR bao 
gồm 12 µl H2O; 2 µl đệm 10x; 2µl MgCl2 25 mM, 1,6 µl dNTPs 2,5 mM; 0,8 µl  mồi 10 pmol mỗi loại; 3 µl DNA 
tổng số (nồng độ 50 µmol) và 0,4 µl Taq DNA polymerase 1u/µl. Phản ứng được tiến hành trong máy PCR với 
chu trình nhiệt bao gồm các bước: 94oC/5 phút; 30 chu kỳ (94oC/1 phút; 52oC/1 phút; 72oC/1 phút); kết thúc ở 
72oC/10 phút. Sản phẩm PCR được tinh sạch và sử dụng để xác định trình tự trên máy xác định trình tự 
nucleotid tự động ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analyzer. Các trình tự được xử lý bằng các phần mềm 
DNAstar và BioEdit. So sánh, phân tích trình tự gen rbcL phân lập được với một số trình tự rbcl được công bố 
trên GenBank (NCBI). 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm thực vật học của lan Hài Hằng  

Thân: Hài Hằng (P. hangianum) thuộc dạng cây cỏ lâu năm. 
Thân của loài này khá ngắn, chỉ cao 4 - 7 cm, mang trên nó  
3 - 8 lá xếp thành 2 dãy. Lá dài 15 - 20 cm, rộng 4 - 6 cm, hình 
thuôn dài, mép lá lượn sóng nhẹ. Mặt trên lá màu xanh đậm 
có độ bóng, nhìn thoáng qua gần như đồng màu, quan sát kỹ 
thấy có những vân xanh đậm nổi lên. Mặt dưới của lá màu 
xanh mờ đồng nhất, không có vân,  có sống gân lá nổi rõ. Lá 
bắc dài 1,8 đến 2,5 cm, hình ô-van, phủ lớp lông ngắn. Phát 
hoa màu xanh sáng, cao từ 15 - 25 cm, che phủ bởi lớp lông 
ngắn, và thường chỉ có một hoa trên mỗi phát hoa (hình 1,2). 

Hoa: Hoa của Hài Hằng  thuộc hoa mẫu 3, hoa mọc đứng trên 
phát hoa, hoa to, cỡ 8 -12 cm, có hình trứng ngược, màu vàng 
hay vàng xanh. Đài hoa dễ phân biệt vì chúng chỉ có hai lá đài 
tương tự đa số các loài Hài khác gồm một lá đài sau và một lá 
đài dưới (mặt lưng), cũng còn được biết như là giả cánh hoa, 
được hình thành từ kết quả của sự hợp nhất của hai lá đài bên. Lá đài sau hình ô van, có đường sống gân tương 
đối nổi rõ, mặt trong có gân màu đỏ nhạt tỏa ra từ gốc lá đài. Mặt trong và mặt ngoài của lá đài được bao phủ bởi 
lớp lông ngắn. Toàn bộ lá đài giống như cái nắp và ngả về phía trước. Màu của lá đài là màu vàng đến vàng lục, 
dài 3,5 - 4 cm và rộng khoảng 2,5 - 3 cm (hình 3B).  Lá đài dưới hình ô van nhưng có phần tròn hơn đài sau, đầu 
nhọn, có hai gân song song nổi rõ ở mặt lưng (hình 3A). Tràng hoa bao gồm 3 cánh (2 cánh hoa và cánh hoa thứ 
ba biến dạng thành cái túi - môi). Các cánh hoa có hình trứng ngang, càng về phía đỉnh càng rộng ra. Đầu cánh 
hoa hơi  tròn. Cánh hoa dài 6 đến 6,5 cm, rộng 4 - 4,5 cm, mặt trong có chứa lông tơ ở phần gốc. Các cánh hoa 
hơi úp về phía trước và đôi khi hơi rủ xuống. Màu của cánh hoa là màu vàng sáng với một ít gân màu đỏ tía chạy 
từ cuống rồi tỏa ra phía ngoài (hình 3C). 

Môi: Môi có chiều dài khoảng 4 cm, rộng 2 - 2,2 cm, chia làm ba thùy. Hai  thùy bên cuộn vào trong, thùy giữa 

tạo thành một cái túi sâu (dép, hài), mặt ngoài của túi nhẵn phần lưng có rãnh nông chia túi thành 2 thùy. Môi có 
màu vàng nhạt, bóng, phần dưới nhạt hơn, phần gốc ngả màu trắng kem. Mặt trong túi có nhiều chấm nhỏ màu 
nâu đỏ (hình 3D). Khiên đậy trụ hoa (staminode) hình tam giác dài chừng 1,2 cm và rộng cỡ 0,8 cm, mặt trên có 
nhiều gân màu nâu đỏ giống như các mắt lưới (hình 3E). Mặt dưới khiên đậy trụ hoa chứa bao phấn hình cầu, 

 

Hình 1. Hình ảnh cây P. hangianum  
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màu vàng đậm có viền nâu, kích thước khoảng 2 mm. Nhụy lớn màu vàng bóng, hình bầu dục đến hình trứng-
elip kích thước khoảng 6 mm (hình 3E). 

Quả: Quả của P. hangianum được phát triển từ bầu (hình 2), 

quả thuộc dạng quả nang hình trụ dài, hẹp, gân, có mỏ ngắn, 
quả dài khoảng 4 - 6 cm và rộng 5 - 7 mm. Lá bắc dài 1,8 
đến 2,5 cm, hình ô-van, phủ lớp lông ngắn, có sống gân, mặt 
ngoài màu xanh đậm, mặt trong màu xanh sáng (hình 2). 

Giống như các giống lan hài lá xanh quanh năm, rễ của Hài 
Hằng được bao phủ bởi một lớp vỏ lụa mang nhiều lông hút, 
làm cho rễ có khả năng hấp thụ độ ẩm trong không khí. Đầu 
rễ non của cây P. hangianum có màu trắng ngà, còn màu 
của những rễ già trở nên sậm và nhiều lông hơn. Rễ chính 
xuất phát từ thân, chỗ bắt đầu phân lá, rồi phân ra các rễ phụ 
(hình 2). Rễ của P. hangianum  rất dài có thể gấp nhiều lần 
chiều dài lá.  

Sử dụng đặc điểm hình thái để nhận dạng, phân loại thực vật 
từ xưa đến nay đã được xem là một kỹ thuật quan trọng. Có 
rất nhiều khóa định loại thực vật đã được xây dựng và phát 
triển nhằm phục vụ cho việc phân loại được dễ dàng hơn. 
Đối với họ lan (Orchidaceae), hầu hết những công bố loài 
mới đều dựa trên các mô tả về hình thái thực vật (Leonid et 
al., 2010; Olaf et al., 2018). Ngoài ra, hình thái còn đóng vai 
trò quan trọng trong xác định mối quan hệ họ hàng giữa các 
loài và hỗ trợ nghiên cứu về sự sinh trưởng, sinh sản để giúp 
bảo tồn các loài phong lan quý hiếm. Năm 2018, 
Kasutjianingati và Firgiyanto đã mô tả đặc điểm hình thái của 
một số loài lan Vanda của Indonesia đang có nguy cơ tuyệt 
chủng phục vụ cho việc bảo tồn và nhân giống. Việc phân 
tích và so sánh hình thái của quả và phấn hoa làm cơ sở 
cung cấp thông tin trong nghiên cứu quá trình thụ phấn, qua 
đó có thể làm tăng hiệu quả thụ phấn của một số hoa lan 
(Singer et al., 2001). Phân tích hình thái chức năng các cơ quan sinh dưỡng có thể suy đoán được điều kiện sinh 

trưởng và phát triển của cây trong tự nhiên. Đối với lan Hài, những quan sát hình thái và sinh trưởng đã cho thấy 
các loài Hài có lá đồng màu thường 
sinh trưởng thích nghi với vùng khí hậu 
lạnh, còn những loài lá có vân thường 
chịu nóng tốt hơn và thích nghi với biên 
độ nhiệt độ rộng hơn. Đặc biệt, hình 
thái, cấu tạo rễ có liên quan chặt chẽ 
với điều kiện môi trường sống 
(Einzmann et al., 2019).  

Khi sử dụng đặc điểm hình thái để phân 
loại họ lan nói chung và lan Hài nói 
riêng thì cấu trúc hoa là tiêu chí xác 
định loài chính xác nhất (De at al., 
2019; Tsiftsis, 2016; Zhang et al., 
2016), bởi vì hoa có đặc điểm rất riêng 
biệt, đặc trưng từ màu sắc đến tạo 
hình, ngay cả các loài rất gần gũi trong 
chi (Cribb, 1987; Cribb, 1998). Kết quả 
bài báo đã mô tả chi tiết cấu trúc hoa 
của P. hangianum, qua đó có thể nhận 
diện chính xác đây là Hài Hằng với tên 
khoa học là P. hangianum. Tuy nhiên, 
trong thực tế, hầu hết các loài lan nói 
chung và lan Hài nói riêng thời gian ra hoa rất ngắn, chỉ khoảng 2 tuần/năm, vì vậy để nhận dạng nhanh và chính 
xác các loài lan khi còn nhỏ hoặc lúc không có hoa thì cần phải phát triển các phương pháp định loại hiệu quả 
hơn. Do đó chúng tôi tiếp tục phân tích trình tự gen rbcL để có thể nhận diện lan Hài Hằng một cách nhanh 
chóng và chính xác. 

 

Hình 2. Hình thái thân, lá và hoa của   
P. Hangianum 

A, B, C. Hoa của Hài Hằng; B. Phát hoa mang bầu 
được bao bởi lá bắc; D. Các bộ phận tách rời của phát 

hoa, bầu và lá bắc; E,F. Mặt trước và sau của cây; 
H,G. Mặt trước và sau của lá 

 

Hình 3. Cấu tạo hoa của P. hangianum 

A. Mặt trong và mặt ngoài của lá đài dưới; B. Mặt trong và mặt ngoài của lá 
đài sau; C. Mặt trong và mặt ngoài của cánh hoa; D. Hình ảnh cánh môi; 

 E. Khiên đậy trụ hoa chứa bao phấn và nhụy 
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Phân tích trình tự gen rbcL 

Nhân bản và xác định trình tự gen rbcL của cây Hài Hằng 

Lá Hài Hằng được thu thập, tách chiết DNA tổng số và kiểm tra độ tinh sạch bằng đo quang phổ. Kết quả kiểm 
tra tỷ số OD260nm/OD280nm nằm trong khoảng 1,86 - 2,0, đảm bảo yêu cầu cho thí nghiệm nhân gen rbcL. 
Điện di sản phẩm PCR thu được một phân đoạn DNA có kích thước khoảng 700bp rất đặc hiệu, hoàn toàn phù 
hợp với tính toán lý thuyết. Vì vậy, phân đoạn này được sử dụng để xác định trình tự nucleotide.  

Tiến hành xác định trình tự bằng máy xác định trình tự tự động ABI PRIMS®3100 Avant Genetic Analyzer sau đó 
sử dụng BLAST của NCBI để so sánh các trình tự thu được. Kết quả khẳng định phân đoạn DNA nhân bản được 
là trình tự đoạn gen rbcL Với độ dài phân tích được là 708 nucleotid (hình 4). 

 
Hình 4. Trình tự gen rbcL của  mẫu Hài Hằng trong nghiên cứu 

So sánh trình tự gen rbcL của một số loài lan Hài khác nhau 

Kết quả  so sánh trình tự vùng gen rbcL của mẫu nghiên cứu với 9 trình tự vùng gen rbcL của các loài thuộc chi 
Paphiopedilum đã được công bố trên Genbank thấy có tỷ lệ tương đồng cao (độ tương đồng giao động từ 99,13% 
đến 99,85% (bảng 1). Sự sai khác giao động từ 0,15 - 0,87). Trong đó, trình tự vùng gen rbcL của mẫu cây Hài 
Hằng có độ tương đồng 99,85% so với vùng rbcL mã số JQ182212.1 (P. vietnamense) và JQ182211.1 
(P. delenatii) trên ngân hàng gen quốc tế. Kết quả đã khẳng định đối tượng nghiên cứu là thuộc họ lan Hài 
(Paphiopedilum).  

Bảng 1. Mức độ tương đồng của vùng rbcL của mẫu P. hangianum nghiên cứu với một số trình tự trên Genbank 

Mã số tra cứu trên 
Genbank 

Loài Giá trị E Độ tương đồng (5%) 

MK161066.1 Paphiopedilum purpuratum 0,0 99,29 

AB176547.1 Paphiopedilum haynaldianum 0,0 99,15 

JQ182212.1 Paphiopedilum vietnamense 0,0 99,85 

JQ182211.1 Paphiopedilum delenatii 0,0 99,85 

JN181467.1 Paphiopedilum wardii 0,0 99,27 

JN181466.1 Paphiopedilum hirsutissimum 0,0 99,27 

JN181465.1 Paphiopedilum bellatulum 0,0 99,27 

JN181468.1 Paphiopedilum primulinum 0,0 99,13 

JQ182209.1 Paphiopedilum adductum 0,0 99,13 

Sơ đồ phân loại hình cây dựa trên kết quả so sánh trình tự nucleotide của đoạn gen rbcL (hình 5) cho thấy 10 
loài thuộc chi Paphiopedilum được chia thành 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm các loài P. haynaldianum;  
P. hirsutissimum và nhóm thứ 2 gồm 8 loài còn lại, trong đó có Hài Hằng. Cây phân loại di truyền cũng cho thấy 
trình tự gen rbcL của Hài Hằng có độ tương đồng cao với Hài Việt (P. vietnamense), Hài Hồng (P. delenatii).  Sự 
khác biệt giữa ba loài lan hài này của Việt Nam cũng được thể hiện trong cây phân loại. 
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Như vậy, kết quả phân tích dựa vào  trình tự gen rbcL đã chỉ ra sự sai khác giữa các loài lan Hài khác nhau. Điều 
này cho thấy vùng gen rbcL là trình tự DNA mã vạch có tiềm năng lớn để nhận diện loài nhanh và chính xác loài 
lan Hài Hằng. Kết hợp giữa phân tích DNA mã vạch và đặc điểm hình thái sẽ cung cấp thông tin chính xác hơn 
trong định danh cũng như đánh giá đa dạng của các loài lan Hài. 

 

Hình 5. Sơ đồ phân loại hình cây được xây dựng dựa trên trình tự gen rbcL của Hài Hằng phân lập được  
với một số loài thuộc chi Paphiopedilum công bố trên ngân hàng GenBank 

Sử dụng mã vạch DNA có vai trò quan trọng trong việc nhận diện các mẫu thực vật. Đối với họ lan (Orchidaceae), mã 
vạch DNA cũng đã được áp dụng để nhận diện nhiều loài trong các chi Dendrobium (De et al., 2019; Ludan et al., 
2019), Phalaenopsis (Crib, 1987; De et al., 2019; Tsiftsis, 2016), Cypripedium (Kim et al., 2015), Grammatophyllum, 
Cymbidium (Siripiyasing, 2012), Vanda (Khew & Chia, 2011), và Spathoglottis (Ginibun et al., 2010). Đối với chi Lan 
Hài, nghiên cứu nhận dạng các loài dựa vào mã vạch lần đầu được tiến hành bởi nhóm tác giả Parveen et al (2012). 
Thí nghiệm trên tám loài Paphiopedilum của Ấn Độ, sử dụng năm mã vạch tiềm năng (rpoB, rpoC1, rbcL, matK, và 
ITS) (Parveen et al., 2012). Khi nghiên cứu về DNA barcode ở thực vật, Hollingsworth et al., 2009 đã xác nhận 
rbcL và matK có hiệu quả phân biệt tốt khi sử dụng đơn lẻ. rbcL có ưu điểm dễ dàng khuếch đại tuy nhiên lại khá 
bảo thủ trong khi đó MatK có sự biến đổi rộng nhưng khuếch đại kém. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về sử dụng 
mã vạch DNA trong nhận diện lan Hài cũng đã được tiến hành với một số chỉ thị khác nhau như ITS, LEAFY, 
ACO, matK, trnL, rpoB, rpoC1, trnH-psbA (Huyen Trang Vu et al., 2020). Tuy nhiên, thông tin về trình tự gen rbcL 
của lan Hài cũng như ứng dụng chỉ thị rbcL trong nhận diện lan Hài vẫn chưa được công bố. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi xác định trình tự rbcL trên mẫu Hài Hằng và phân tích khả năng nhận diện lan Hài của chỉ thị này. 
Kết quả nghiên cứu này đã có đóng góp thêm vào cơ sở dữ liệu về trình tự DNA mã vạch trong nghiên cứu các 
loài lan Hài của Việt Nam. 

KẾT LUẬN 

Bảng mô tả chi tiết đặc điểm hình thái lan Hài Hằng (P. Hangianum) của Việt Nam đã xây dựng thành công. Việc 
hoàn thiện trình tự đoạn gen rbcL cho thấy tiềm năng sử dụng DNA mã vạch này kết hợp với đặc điểm hình thái 
trong đinh danh chính xác cây hoa Hài Hằng của nước ta.  
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USING THE MOPHOLOGY CHARACTERISTICS AND DNA BARCODE TO 
IDENTIFYING Paphiopedilum hangianum OF VIET NAM 
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SUMMARY 

Orchid genus Paphiopedilum is one of the special genus of the orchid family having beautiful flowers, vibrant 

colors and a unique structure. This kind of orchid species are nowaday seriously threatened due to 

overexploitation and many of them are endangered. Many different species in this genus are similar in leaf 

characteristics, which is easy to confuse with the morphological way. Therefore, developing methods to identify 

these species of this orchid genus are essential. In this study, we analyzed and characterized the detail of stem 

and leave as well as flower morphological structure of P. hangianum collected from Tuyen Quang, Vietnam. In 

addition, the sequence of rbcL gene was also used as a potential barcode DNA to identify P. hangianum species. 

Our result showed that the rbcL gene fragment isolated from samples was 708 bp. Based on the nucleotide 

sequence of the rbcL gene segment and the BLAST software in the NCBI, we found that this sample belonged to 

Paphiopedilum genus, respectively. The similarity of the nucleotide sequence of this samples and other rbcL 

gene sequence of some species in genus Paphiopedilum on the GenBank ranges from 99.13% to 99.85% 

(GenBank: MK161066.1, AB176547.1, JQ182212.1, JQ182211.1, JN181467.1, JN181466.1 JN181465.1, 

JN181468.1, JQ182209.1). According to the dendrogram tree of a the rbcL gene sequences, P. hangianum 

species was closely related to P. vietnamense species and P. delenatii species. 

Keywords: DNA barcode, P. hangianum; botanical morphology, locus gen rbcL. 
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