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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ gen ty thể với các đặc điểm di truyền theo dòng mẹ, số 

lượng bản sao lớn và không tái tổ hợp nên việc nghiên cứu hệ 

gen ty thể không những có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán, 

điều trị các bệnh di truyền ty thể mà còn có ý nghĩa trong 

nghiên cứu mối quan hệ di truyền, tiến hóa của quần thể người. 

Vùng gen HV1, HV2 (Hypervariable region 1, 2) là đoạn 

DNA nằm trong vùng điều khiển của DNA ty thể (mtDNA). 

Đây là vùng có tần số đột biến cao nhất trong hệ gen ty thể 

người. Các nghiên cứu gần đây đã xác định được nhiều biến đổi 

của DNA ty thể có liên quan đến bệnh ung thư vú.  

Vùng HV1, HV2 mtDNA với tốc độ tiến hóa nhanh, nhiều 

điểm đa hình, nhiều loại đột biến, do đó các thông tin về trình 

tự, đa hình của vùng này được quan tâm nghiên cứu nhiều 

nhất. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá 

tính đa hình vùng HV1, HV2 trên DNA ty thể ở một số dân 

tộc và bệnh nhân ung thư vú người Việt Nam”. Với ba mục 

tiêu chính: 

1. Xác định tỷ lệ một số SNP (Single Nucleotid 

Polymorphisms) vùng HV1, HV2 trên DNA ty thể ở 4 dân 

tộc Kinh, Chăm, Mường, Khmer người Việt Nam. 

2. Phân nhóm SNP đặc trưng vùng HV1, HV2 của DNA ty thể 

trên 4 dân tộc Kinh, Chăm, Mường, Khmer người Việt 

Nam. 

3. Đánh giá một số SNP vùng HV1 của DNA ty thể trên bệnh 

nhân ung thư vú. 

1. Tính cấp thiết 

Gen ty thể có kích thước nhỏ, di truyền theo dòng mẹ, tần số 

đột biến cao, không tái tổ hợp nên việc nghiên cứu về hệ gen ty 

thể đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc nên ngoài các đặc điểm di 

truyền chung của mtDNA thì mỗi dân tộc sẽ có những đặc điểm 
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riêng biệt tạo nên sự đa dạng di truyền liên quan đến các đa 

hình của các quần thể, các dân tộc người, trong đó chủ yếu là 

các đa hình đơn nucleotid (SNP). Nhiều đa hình/đột biến 

mtDNA được dùng làm chỉ thị di truyền trong nghiên cứu 

nguồn gốc chủng tộc, di truyền tiến hóa người, nhận dạng cá 

thể và xác định nguyên nhân hoặc là yếu tố nguy cơ gây phát 

sinh một số bệnh. 

Cho đến nay, vấn đề này chưa được nghiên cứu đầy đủ tại 

Việt Nam và vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Chính vì vậy 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. 

2. Những đóng góp mới của luận án 

- Xác định được tỷ lệ một số đa hình hay gặp trên vùng gen 

HV1,  HV2 đặc biệt là đa hình A263G gặp ở 100% các mẫu nghiên 

cứu thuộc 4 dân tộc Kinh, Chăm, Mường, Khmer người Việt Nam. 

Có 3 SNP mới trên vùng gen HV1 mtDNA chưa được công bố 

trên Mitomap: 16038DelA, G16084C và A16515C. 

- Phân nhóm mtDNA người Việt Nam dựa trên các SNP 

đặc trưng trên HV1, HV2. Bốn nhóm đơn bội phổ biến nhất 

của người Việt Nam là F1a, B5a, M, M7b1.  

- Xác định được mối tương quan giữa đa hình vùng HV1 với 

bệnh ung thư người Việt Nam. Tỷ lệ SNP T16362C ở nhóm 

bệnh nhân ung thư vú cao hơn nhóm chứng và có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tỷ lệ haplotype T16223C, 

T16362C ở nhóm bệnh nhân ung thư vú cao hơn nhóm chứng 

và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

3. Bố cục của luận án 
- Luận án được trình bày 120 trang bao gồm: đặt vấn đề 2 trang, 

tổng quan 37 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 13 

trang, kết quả nghiên cứu 37 trang, bàn luận 29 trang, kết luận 2 

trang. 

- Luận án có 18 bảng, 4 biểu đồ, 27 hình, gồm 165 tài liệu tham 

khảo được xếp theo thứ tự xuất hiện trong luận án. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. DNA ty thể 

DNA ty thể có cấu trúc sợi kép, mạch vòng, kích thước 16569 

bp. Vùng duy nhất không tham gia mã hóa là vùng điều khiển D-

loop, có kích thước 1121bp, nằm từ vị trí 16024-16569/0-576 

chứa hai vùng siêu biến HV1, HV2. Với tần số đột biến cao, 

nhiều điểm đa hình nên hai vùng này được tập trung nghiên cứu 

nhiều hơn cả, đặc biệt là vùng gen HV1. 

Việc phân tích các đa hình di truyền mtDNA nhằm làm sáng 

tỏ mối quan hệ di truyền giữa các cá thể, đồng thời nghiên cứu 

mối liên quan giữa mtDNA với các bệnh di truyền theo dòng 

mẹ. Đa số các nghiên cứu dựa trên tính đa hình của vùng điều 

khiển D-loop. Do mtDNA không tái tổ hợp nên toàn bộ phân tử 

DNA có một lịch sử tiến hóa chung. Tuy nhiên, hai vùng HV1 

và HV2 lại có tốc độ đột biến khác nhau và nếu sự khác nhau 

trong tốc độ đột biến này đủ lớn thì sự đa hình của hai vùng này 

có thể phản ánh được các quá trình tiến hóa khác nhau.  

1.2. Đặc điểm di truyền DNA ty thể 

Ở động vật có vú 99,99% mtDNA được di truyền theo dòng 

mẹ. Hiện tượng tái tổ hợp của mtDNA rất hiếm hoặc hầu như 

không xảy ra do đó có thể coi mtDNA không có sự tái tổ hợp, 

vì vậy mtDNA gần như hoàn toàn giống mtDNA mẹ ban đầu. 

Các đặc điểm của hệ gen ty thể như không có histon bảo vệ, 

phân bố gần chuỗi phosphoryl oxy hóa, nơi mà các gốc tự do 

được tạo ra trong quá trình oxy hóa, đã làm cho khả năng bị đột 

biến của mtDNA cao hơn DNA trong nhân rất nhiều lần. Đặc 

biệt, các đột biến của mtDNA thường trung tính, đặc hiệu theo 

quần thể. Tốc độ đột biến của vùng điều khiển cao hơn vùng 

mã hóa, cao nhất ở hai vùng HV1, HV2. Các đột biến ở các tế 
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bào sinh dục của mẹ sẽ được di truyền cho thế hệ sau tạo nên 

các đa hình DNA ty thể 

mtDNA di truyền theo dòng mẹ nên nó tích lũy các đột biến 

và phát tán theo dòng mẹ. Hơn nữa, nhờ đặc tính chọn lọc gần 

như vô tính nên các dạng mtDNA khác nhau không bị loại bỏ 

trong quá trình chọn lọc và do đó chúng trở nên phổ biến do sự 

trôi dạt di truyền. Chính vì vậy, đã tạo nên tính đa hình của 

DNA ty thể, tạo nên các nhóm kiểu đơn của DNA ty thể có 

quan hệ với nhau hay còn gọi là nhóm đơn bội (Haplogroup). 

Việc phân loại DNA ty thể theo các nhóm đơn bội khá phức 

tạp. Theo Yao và cộng sự năm 2002, tác giả đã phân chia nhóm 

đơn bội (Haplogroup) các dân tộc người Trung Quốc dựa vào 

các vị trí đa hình đặc trưng trên hai vùng HV1 và HV2. 

Bảng 1.1: Phân chia các nhóm đơn bội DNA ty thể dựa vào vị 

trí đa hình đặc trưng trên vùng HV1 và HV2 (theoYao và cs). 

Haplogroup 
SNP trên HV1 

(16000+) 

SNP trên HV2  

(73, 263) 
Haplogroup 

SNP trên 

HV1 (16000+) 

SNP trên HV2  

(73, 263) 

B4 189, 217  G2 278, 362  

B4a 189, 217, 261  M 223  

B4b 136, 189, 217  M7  146, 199 

B5 189  M7b 297 150, 199 

B5a 140, 189, 266  M7b1 
129, 192, 

297 
150, 199 

D4 362  M7c 295 146, 199 

D5 189, 362 150 M9 234 153 

F 304 249DelA M10 311  

F1a 129, 172, 304 249DelA N9a 257A, 261 150 

….      

1.3. Nghiên cứu tính đa hình đơn nucleotid  

1.3.1. Đa hình đơn nucleotid (Single Nucleotid Polymorphisms-

SNP) 
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Đa hình đơn nucleotid (SNP) là loại biến đổi di truyền phổ biến 

nhất, đại diện cho sự khác biệt một nucleotid trong hệ gen người. 

Sự khác biệt của mỗi cá thể được tạo bởi sự đa hình của các 

gen. Bộ gen người có khoảng 3 tỉ base, trong đó có khoảng 10 

triệu vị trí base mà tại đó SNPs xảy ra tương đối thường xuyên. 

SNP là một hiện tượng phổ biến, được coi là hậu quả của 

những đột biến điểm thay thế một cặp nucleotid. Những đột biến 

xuất hiện >1% trong quần thể dân cư thì được coi là SNP. Theo 

dữ liệu của NCBI tính đến tháng 6/2012 có khoảng gần 19 triệu 

SNPs trong bộ gen người. Các đa hình đơn nucleotid có tính 

chủng tộc, cùng một SNP nhưng tỷ lệ các biến thể trong quần thể 

khác nhau giữa các tộc người, thậm chí có và không có trong bộ 

gen của những tộc người khác nhau. Các SNP được ứng dụng 

trong xác định huyết thống, điều tra tội phạm, pháp y, xác định 

mối quan hệ di truyền, tiến hóa giữa các quần thể người, xác 

định mối liên quan đến bệnh hoặc để theo dõi sự di truyền của 

một bệnh...  

1.3.2. Đa hình trên vùng HV1 và HV2 của DNA ty thể 

Cũng giống như hệ gen trong nhân, hệ gen ty thể mang 

những trình tự đa hình. Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu 

về tính đa hình gen ty thể, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào 

các SNP đặc biệt trên hai vùng HV1, HV2 thuộc vùng điều 

khiển D-loop. Các vị trí đa hình hay gặp trên vùng HV1 đã 

được công bố trên MITOMAP như vị trí 16189 (T-C), 16192 

(C-T), 16304 (T-C),... trên vùng HV2 như 73(A-G), 263(A-G), 

309 (thêm C), vị trí 310 (mất T) hoặc 310 (T-C), 315 (thêm 

C)… 

Các đa hình hay gặp nhất là sự thay thế nucleotid, có thể là 

các đột biến đồng hoán (transition) - đột biến thay thế nucleotid 

có cùng gốc purin (A-G) hoặc pyrimidin (C-T); hoặc là các đột 

biến dị hoán (transversion) - đột biến thay thế nucleotid có gốc 

purin thành pyrimidin hoặc ngược lại (A-T, C-G). 
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Những nghiên cứu gần đây, cho thấy đa hình trên gen ty thể 

có liên quan đến nhiều bệnh như: bệnh ung thư, bệnh lão hóa, 

chuyển hóa, bệnh di truyền ty thể…Thêm vào đó, việc nghiên 

cứu các SNP trên mtDNA cũng đã làm sáng tỏ sự khác biệt về 

trình tự của bộ gen ty thể có ý nghĩa trong nghiên cứu lịch sử 

mẫu hệ của con người, xác định các mối quan hệ về chủng tộc 

và các vùng địa lý khác nhau. Các nghiên cứu cũng cho thấy 

trình tự DNA ty thể của các chủng tộc người khác nhau có 

những khác biệt nhất định. 

1.4. Sơ lược về bệnh ung thư vú 

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, tại Việt 

Nam, theo số liệu ghi nhận ung thư năm 2010, ung thư vú đứng 

hàng đầu ở nữ giới với tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi trung bình 

trong cả nước là 29,9/100.000 dân. Ước tính năm 2020, con số 

này là 38,1/100.000. Nguyên nhân gây ung thư vú, có thể là do 

các yếu tố di truyền hoặc là các yếu tố môi trường, hoặc là sự 

kết hợp của cả di truyền và môi trường. 

Hiện nay, có một số các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán, theo dõi 

điều trị ung thư vú, ngoài ra, để sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư vú 

thì cần thiết phải thăm khám vú lâm sàng định kỳ, chụp nhũ ảnh và 

siêu âm. 

Những biến đổi di truyền được xem là một trong những 

nguyên nhân gây nên sự tiến triển ung thư vú. Bên cạnh những 

đột biến xảy ra trong nhân thì đột biến trên mtDNA đặc biệt là 

vùng D-loop cũng được quan sát ở bệnh ung thư vú. 

1.5. Đa hình gen ty thể và mối liên quan đến bệnh  

Những đặc điểm của hệ gen ty thể được công bố từ đầu 

những năm 1980, và tới năm 1988 những đột biến đầu tiên có 

liên quan tới các bệnh đã được tìm thấy. Tùy thuộc vào vị trí 

các tế bào bị ảnh hưởng mà các triệu chứng bệnh có thể bao 

gồm mất kiểm soát hoạt động cơ, yếu cơ, đau, rối loạn dạ dày - 

ruột, bệnh tim, bệnh gan, tiểu đường, co giật, bệnh thị giác, 
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thính giác, chậm phát triển, tăng quá trình lão hóa và bệnh ung 

thư.  

Đã có hơn 250 đột biến DNA ty thể gây ra các bệnh ở người 

được phát hiện. Đột biến mtDNA được di truyền theo dòng mẹ 

nên chẩn đoán cho một người có thể được dùng để chẩn đoán 

cho nhiều thế hệ trong gia đình.  

1.6.  Đa hình gen ty thể và bệnh ung thư vú  

Các đột biến của mtDNA từ lâu đã được cho là có liên quan 

với quá trình tạo khối u bởi vì các tế bào cần sử dụng nhiều 

năng lượng để sinh trưởng và tăng sinh dưới các điều kiện hạn 

chế. Việc giải mã toàn bộ hệ gen ty thể người đã giúp xác định 

được một số biến đổi của DNA ty thể liên quan đến nhiều bệnh 

ung thư khác nhau, bao gồm ung thư vú, ung thư buồng trứng, 

ung thư biểu mô dạ dày, ung thư gan…Trong những năm gần 

đây, nhiều tác giả đã tập trung nghiên cứu về đa hình/đột biến 

của DNA ty thể đặc biệt là đa hình/đột biến trên vùng gen HV1 

của mtDNA với bệnh ung thư vú.  

Nghiên cứu của Tan và cs đã tìm thấy 14 trong số 19 khối u 

vú (74%) có ít nhất một đột biến mtDNA, 22/27 đột biến soma 

đã được tìm thấy xảy ra trong khu vực vùng điều khiển D-loop. 

Sultana và cs năm 2012 cho thấy hai đa hình thường gặp 

nhất trên vùng gen HV1 ở bệnh nhân ung thư vú là SNP 

16290insT và 16293delA gặp trong 95% và 75% trường hợp 

bệnh, nhưng chỉ gặp ở <5% số người ở nhóm chứng. 

Năm 2011, Chuanzhong Ye và cs cho thấy đột biến vị trí 

MnlI của vùng gen HV1có thể đóng một vai trò trong sinh bệnh 

học của ung thư vú. Fang và cs khi nghiên cứu các đa hình đặc 

trưng, các nhóm đơn bội mtDNA cho kết quả nguy cơ bị ung thư 

vú của haplogroup M tăng hơn các nhóm đơn bội khác với 

p<0,05. Sự kết hợp của SNP T16362C và G16129A trong vùng 

HV1 của mtDNA có ảnh hưởng đến sự sao chép của DNA ty 

thể. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19381801
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Zhu và cs tìm thấy các đột biến ở vị trí 16293 trên HV1 và ở vị trí 

204, 207 trên HV2 của mtDNA có thể gợi ý sự hiện diện của ung thư 

vú.  

1.7. Một số đặc điểm dân tộc của người Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc anh em). 

Dân tộc Kinh chiếm 87% dân số còn lại là dân tộc ít người 

phân bố rải rác trên địa bàn cả nước. Trong nghiên cứu này 

chúng tôi lựa chọn 4 dân tộc thuộc 3 nhóm ngôn ngữ: dân tộc 

Kinh, Mường thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, dân tộc 

Khmer thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer, dân tộc Chăm thuộc 

họ ngôn ngữ Nam Đảo. Bởi vì, dân tộc Kinh là dân tộc đa số, 

dân tộc Mường và dân tộc Khmer là dân tộc thiểu số có số dân 

lớn, bên cạnh đó dân tộc Khmer, dân tộc Chăm là dân tộc còn 

theo chế độ mẫu hệ. 

1.8. Tình hình nghiên cứu về DNA ty thể người Việt Nam 

Nghiên cứu đầu tiên về DNA ty thể của người Việt Nam do 

Ballinger SW và cộng sự thực hiện năm 1992. Năm 1999, 

Ivanova cùng cộng sự nghiên cứu về sự đa hình mtDNA của 50 

người Kinh sống tại Hà Nội. Năm 2002, Oota và cộng sự công 

bố về đoạn HV1 của 35 cá thể người Việt Nam sống tại Hoa 

Kỳ. Năm 2003 có hai nhóm nghiên cứu công bố về ứng dụng 

phân tích trình tự đoạn HV1 vào việc giám định hài cốt liệt sỹ 

và nghiên cứu chỉ thị phân tử vùng D-loop trên một số bệnh 

nhân ung thư vú. Năm 2006, Phan Văn Chi và cộng sự tìm thấy 

một số biến đổi trên vùng D-loop của mtDNA ở người Việt 

Nam.  

Năm 2008, Nguyễn Đăng Tôn và cộng sự sử dụng phương 

pháp giải trình tự để nghiên cứu đa hình kiểu đơn bội DNA ty 

thể của 78 cá thể người Việt Nam thuộc ba dân tộc Kinh, Tày, 

Mường. Chu Văn Mẫn và cộng sự (2009) đã sử dụng phương 

pháp PCR-RFLP kết hợp với giải trình tự gen đã xác định 

thấy đột biến A3243G có mặt ở bệnh nhân và mẹ bệnh nhân 

trong một gia đình có người mắc hội chứng MELAS.  
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Một vài nghiên cứu về mối liên quan giữa DNA ty thể với 

bệnh ung thư cũng đã được thực hiện trong những năm gần 

đây. Tuy nhiên, số liệu thu được vẫn chỉ mang tính cá thể và 

chưa có ý nghĩa thống kê, đại diện cho các dân tộc Việt Nam. 

1.9. Một số phương pháp phát hiện đa hình thái gen ty 

thể  

1.9.1. Kỹ thuật PCR 

1.9.2.Kỹ thuật PCR-RFLP  

1.9.3. Kỹ thuật giải trình tự gen: Giải trình tự gen là phương 

pháp xác định vị trí sắp xếp của các nuceotid trong phân tử 

DNA, thường sử dụng hai phương pháp giải trình tự đó là 

phương pháp dideoxynucleotid và giải trình tự bằng máy tự 

động.  

1.9.3.1. Giải trình tự theo phương pháp dideoxynucleotid 

Dideoxynucleotid (ddNTP) là một phân tử nhân tạo, cấu trúc 

của nó tương tự như phân tử deoxynucleotid (dNTP), tuy nhiên 

ở carbon số 3 của đường deoxyribo không phải là nhóm 

hydroxyl (-OH) mà là (-H). Khi ddNTP được gắn vào đầu 3’ 

của chuỗi đang tổng hợp thì sự tổng hợp DNA sẽ dừng lại.  

1.7.3.2. Giải trình tự bằng máy tự động  

Máy giải trình tự hoạt động dựa theo nguyên lý của 

phương pháp Sanger có cải biến. Trong đó các ddNTP được 

đánh dấu bằng chất huỳnh quang có màu khác nhau cho mỗi 

loại ddNTP để các vạch điện di của các mạch đơn DNA được 

tổng hợp ra phát sáng khi đi qua một chùm tia sáng laser. 

Phương pháp giải trình tự gen cho phép phát hiện tất cả các đột 

biến, đặc biệt là các đột biến điểm, do đó kỹ thuật này được áp 

dụng cho việc phát hiện một số SNP không có vị trí cắt enzym 

giới hạn của gen. Mặc dù giải trình tự là kỹ thuật tương đối mất 

thời gian nhưng đây vẫn là tiêu chuẩn vàng để phát hiện các đột 

biến và xác định các SNP. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- 517 người bình thường khỏe mạnh thuộc 4 dân tộc: 

Kinh, Mường, Chăm và Khmer: 206 mẫu người dân tộc Kinh 

(lấy mẫu ở Hà Nội, TP HCM), 100 mẫu người dân tộc 

Mường (lấy mẫu ở Hòa Bình), 113 mẫu người dân tộc Chăm 

(lấy mẫu ở Bình Thuận) và 98 mẫu người dân tộc Khmer (lấy 

mẫu ở Sóc Trăng). Lấy máu ngoại vi để phân tích nghiên 

cứu.  

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Là người bình thường, khỏe mạnh 

thuộc 1 trong 4 dân tộc Kinh, Mường, Chăm, Khmer (cụ thể có 

mẹ và bà ngoại là người cùng một dân tộc).  

Các địa điểm chọn lấy mẫu là những nơi có số dân của các 

dân tộc trên chiếm tỷ lệ cao (dân tộc Kinh tập trung đông nhất ở 

Hà Nội và TP. HCM, dân tộc Mường tập trung đông nhất ở Hòa 

Bình, dân tộc Chăm ở Bình Thuận chiếm trên 30% dân số toàn 

tỉnh, dân tộc Khmer ở Sóc Trăng chiếm 30,7% dân số toàn tỉnh 

và chiếm khoảng 31,5% tổng số người Khmer tại Việt Nam).  

Bảo quản mẫu: mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt 

độ -80°C cho đến khi phân tích. 

- 186 bệnh nhân nữ bị ung thư vú đã được chẩn đoán xác định 

dựa vào kết quả giải phẫu bệnh, tại bệnh viện K Trung ương. Tiêu 

chuẩn loại trừ: loại trừ các trường hợp ung thư di căn từ nơi khác 

đến. Mẫu máu ngoại vi được lấy và lưu giữ bảo quản tại Trung 

tâm Nghiên cứu Gen và Protein, Trường Đại học Y Hà Nội đến 

khi phân tích.  

Mẫu đối chứng được chọn từ tất cả các mẫu người nữ/517 

mẫu người bình thường khỏe mạnh của 4 nhóm dân tộc ở trên 

(có tất cả 255 mẫu nữ/517 mẫu).  

Công thức tính cỡ mẫu:  

n = Z2
1-α/2 

p(1-p) 

d2 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn
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Trong đó: 

n: Cỡ mẫu cho mỗi một nhóm nghiên cứu 

Z: Hệ số tin cậy (với α = 0,05, độ tin cậy 95%), Z = 1,96. 

p: Ước tính tỉ lệ gặp đa hình gen ty thể trong quần thể, chọn p = 

0,5. 

d: Độ chính xác tuyệt đối mong muốn, d = 0,1. 

Áp dụng công thức trên tính được n=97 (cho mỗi nhóm). 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 đến năm 2019 

- Địa điểm nghiên cứu: Bộ môn Hóa Sinh, Trung tâm nghiên 

cứu Gen và Protein - Trường Đại học Y Hà Nội. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, nghiên cứu 

bệnh có nhóm đối chứng.  

2.4. Phương tiện, hóa chất: Sử dụng các trang thiết bị máy 

móc và hóa chất của các nhà sản xuất uy tín: QIAGEN, Sigma, 

ABI.  

2.5. Kỹ thuật nghiên cứu 

Tách chiết DNA  

DNA được tách chiết từ các mẫu máu theo phương pháp sử 

dụng enzym protease K và phenol:chloroform:isoamyl alcohol. 

Phản ứng PCR nhân đoạn vùng gen HV1, HV2 

- Hai vùng gen HV1 và HV2 được khuếch đại bằng phương 

pháp PCR, sử dụng các cặp mồi đặc hiệu:  

HV1-F: 5’- CTC CAC CAT TAG CAC CCA AAG C -3’ 

HV1-R: 5’- CCT GAA GTA GGA ACC AGA TG -3’ 

HV2-F: 5’- GGT CTA TCA CCC TAT TAA CCA C -3’ 

HV2-R: 5’- CTG TTA AAA GTG CAT ACC GCC A -3’ 

Thành phần phản ứng PCR (thể tích 20µl) gồm: 10X đệm 

PCR; 2,5mM dNTP; 0,5µl mồi xuôi và ngược; 0,1unit Taq 

polymerase; 50ng DNA và H2O. 

Chu trình nhiệt của phản ứng PCR: 94oC - 5 phút; 30 chu kỳ 

[94oC - 30 giây, 54oC - 30 giây, 72oC - 30 giây]; 72oC - 5 phút; 

bảo quản mẫu ở 15oC. 
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Sản phẩm PCR được điện di cùng với thang chuẩn 100bp 

trên gel agarose 1,5%. Các băng DNA được nhuộm ethidium 

bromide và chụp ảnh bằng hệ thống máy EC3 Imaging system. 

Giải trình tự đoạn HV1 và HV2 (DNA sequencing) 
 Thành phần phản ứng PCR giải trình tự gen HV1, HV2 

gồm: 1X Bigdye buffer; Bigdye; mồi xuôi hoặc ngược; DNA 

và H2O, tiến hành trên hệ thống máy giải trình tự gen ABI 3100 

vant. 

Phương pháp phân tích trình tự đoạn HV1 và HV2:  

Kết quả giải trình tự gen của các mẫu nghiên cứu được so 

sánh với trình tự chuẩn J01415 trên Genbank bằng phần mềm 

phân tích CLC Main Workbench. So sánh các loại đa hình được 

tìm thấy với các loại đa hình đã được công bố trên MITOMAP. 

Xác định độ đa dạng di truyền (genetic diversity) và xác suất 

trùng lặp ngẫu nhiên giữa hai cá thể trong quần thể nghiên cứu 

được tính theo công thức: h= (1- Σ𝑥2)n(n-1); trong đó: h là độ 

đa dạng di truyền, Σ𝑥2 là xác xuất trùng lặp ngẫu nhiên giữa hai 

cá thể trong quần thể, x là tần suất xuất hiện của haplotype 

trong quần thể và n là số mẫu, theo Fumio Tajima năm 1989. 

Phương pháp phân tích mối liên quan giữa một số đa hình 

đơn nucleotid (SNP) trên vùng HV1 với bệnh ung thư vú: 

Sử dụng phương pháp thống kê và kiểm định Chi-Square 

(χ2) trên phần mềm SPSS 12.0.1, xác định tương quan giữa một 

số SNP của vùng gen HV1 mtDNA bằng phân tích tương quan. 

Ước tính nguy cơ gây bệnh được biểu thị bằng tỉ số odds (Odds 

ratio-OR) và khoảng tin cậy 95% (95% confidence interval-95% 

CI).  

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 

Đề tài đã được thông qua hội đồng đạo đứcTrường Đại học 

Y Hà Nội. Bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện tham gia vào nghiên 

cứu.  

Chương 3 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả giải trình tự vùng gen HV1, HV2 của DNA ty 

thể ở 4 dân tộc người Việt Nam (Kinh, Chăm, Khmer và 

Mường)  

 
 

Hình 3.1: Hình ảnh giải trình tự SNP C16260T, SNP T16298C 

trên vùng HV1 và SNP A263G,  309insC, 315insC vùng HV2  

Nhận xét: SNP C16260T và SNP T16298C trên vùng HV1 

và đa hình A263G, 309insC, 315insC, hình ảnh trên cũng cho thấy 

tín hiệu các đỉnh cao, rõ, không bị nhiễu, tín hiệu đường nền thấp. 

3.2. Đa hình vùng  HV1, HV2 trên mtDNA ở 4 dân tộc Kinh, 

Chăm, Khmer, Mường người Việt Nam được đối chiếu với trình 

tự chuẩn. 

HV1 

16021 CTGTTCTTTC ATGGGGAAGC AGATTTGGGT ACCACCCAAG TATTGACTCA CCCATCAACA 

                       G-    A         G  C             G TC T   C   

16081 ACCGCTATGT ATTTCGTACA TTACTGCCAG CCACCATGAA TATTGTACGG TACCATAAAT 

         C C     TCC T       C T   T   T CA C      C C C  A       C   C 

                                       G                          A   A 

                                       A 

16141 ACTTGACCAC CTGTAGTACA TAAAAACCCA ATCCACATCA AAACCCCCTC CCCATGCTTA 

          A TTCT   AC  C    AGGG GTT    C TC  CA  CCCATTT C   TTCC G 

                       G         C                   T  +C   +C   

                                 - 

16201 CAAGCAAGTA CAGCAATCAA CCCTCAACTA TCACACATCA ACTGCAACTC CAAAGCCACC 

      T     G C    AT  CTG  T TC CG    CTGTG   TG CTCAT   CT      TA TT 

                                                                     A 

16261 CCTCACCCAC TAGGATACCA ACAAACCTAC CCACCCTTAA CAGTACATAG TACATAAAGC 

      TTC  A  GT CG AGA TA   A G TTCGT TTTTT CCCG TG CT   GA C     C AT 

           G                           A G     G 

           T                            +C 
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16321 CATTTACCGT ACATAGCACA TTACAGTCAA ATCCCTTCTC GTCCCCATGG ATGACCCCCC 

       C CC TT       G   G    GT   T    CTTTCC     C  T C     

16381 TCAGATAGGG GTCCCTTGAC CACCATCCTC CGTGAAATCA ATATCCCGCA CAAGAGTGCT 

      C        A A       GT                            G            A 

16441 ACTCTCCTCG CTCCGGGCCC ATAACACTTG GGGGTAGCTA AAGTGAACTG TATCCGACAT 

                                T   G     -                       AG 

                                    - 

16501 CTGGTTCCTA CTTCAGGGTC ATAAAGCCTA AATAGCCCAC ACGTTCCCCT TAAATAAGAC 

                 AC TCA AAT 

HV2      1 GATCACAGGT CTATCACCCT ATTAACCACT CACGGGAGCT CTCCATGCAT 

TTGGTATTTT 

                                                  T          A CCC   

                                                                G 

 61 CGTCTGGGGG GTATGCACGC GATAGCATTG CGAGACGCTG GAGCCGGAGC 

ACCCTATGTC 

    AACT A       G                C    GAC        A 

121 GCAGTATCTG TCTTTGATTC CTGCCTCATC CTATTATTTA TCGCACCTAC 

GTTCAATATT 

        C C    C            A  C   T TCG    AC                    

G 

181 ACAGGCGAAC ATACTTACTA AAGTGTGTTA ATTAATTAAT GCTTGTAGGA 

CATAATAATA 

     TG A   G    G-C  TCG  GCC  A  G    GC C        A G       GG G 

                  T 

241 ACAATTGAAT GTCTGCACAG CCACTTTCCA CACAGACATC ATAACAAAAA 

ATTTCCACCA 

       G    -  A       GA   G        T T        G   T      --C-  G 

            G                                                - 

301 AACCCCCCCT CCCCCGCTTC TGGCCACAGC ACTTAAACAC ATCTCTGCCA 

AACCCCAAAA 

     CA    T-C T  +CATCG       G GA   T -  -               G- 

           +C-      C 

           +CC    +CC 

361 ACAAAGAACC CTAACACCAG CCTAACCAGA TTTCAAATTT TATCTTTTGG 

CGGTATGCAC 

           G      G           G                                   

A 

           -                  - 

421 TTTTAACAGT CACCCCCCAA CTAACACATT ATTTTCCCCT CCCACTCCCA 

TACTACTAAT 

481 CTCATCAATA CAACCCCCGC CCATCCTACC CAGCACACAC ACACCGCTGC 

TAACCCCATA 
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Hình 3.2: Hình trình bày toàn bộ các vị trí và loại đa hình 
trên vùng HV1, HV2 của bốn dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, 
Mường Việt Nam. 

Nhận xét: Hình trên cho thấy có nhiều đa hình trên hai 
vùng HV1, HV2 của mtDNA đã được xác định: 172 vị trí đa 
hình trên vùng HV1 và 89 vị trí đa hình trên vùng HV2, phần 
lớn là đa hình thay thế nucleotid, ngoài ra còn có đa hình thêm, 
mất nucleotid.  

Bảng 3.1: Các dạng SNP trên vùng gen HV1 và HV2 của 
DNA ty thể ở 517 mẫu thuộc 4 dân tộc Kinh, Mường, Khmer, 

Chăm người Việt Nam 
Đa hình Vị trí 

                      Vùng gen HV1 

C-stretch 

polymorphism 
A16181C, A16182C, A16183C, 16188insC, T16189C, 16193insC 

Transition A16037G, G16042A, A16051G, C16069T, C16071T, T16075C,  

T16086C, T16092C, T16093C, C16095T, T16102C, C16104T, 

 C16108T, C16111T, T16124C, T16126C, G16129A, T16136C,  

………  

Transversion A16054C, C16067G, A16070C, G16084C, A16091T, C16111G, 

 C16111A, A16113C, C16114A, A16116C, A16122C, T16140A,  

A16149C, A16181C, A16182C, A16183C, C16184A,T16157G, 

 …… 

Del 16038DelA, 16166DelA, 16183DelA, 16469DelT, 16474DelG 

Đa hình            Vùng gen HV2 
C-stretch 

polymorphism 
309insC, 309 insCC, 315insC, 315insCC 

Transition C43T, G53A, T55C, T57C, G62A, T63C, C64T, G66A, A73G, T89C,  

G94A,  G103A, T125C, T127C, T131C, G143A, T146C, C150T, 

C151T,  

T152C, A153G, T159C, A178G, C182T,  A183G, G185A, A189G,  

……..  

Transversion A56C, C61A, A95C, T146A, T158A, G203C, A215C, A302C, C303A,  

G316C, T319G 

Del 194DelC, 249DelA, 291DelA, 292DelT, 293DelT, 294DelT, 309DelC,  
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310DelT, 334DelT, 337DelA, 352DelA, 368DelA, 385DelA 

Nhận xét: bảng 3.1 cho thấy tính đa hình cao của hai 
vùng HV1, HV2 mtDNA người Việt Nam. Các đa hình thường 
gặp là đa hình thay thế nucleotid trong đó chủ yếu gặp đa hình 
thay thế đồng hoán-cùng gốc purin (A-G) hoặc pyrimidin (C-
T). Trên vùng HV1 có 136 loại SNP là thay thế đồng hoán 
(transition) và 43 loại SNP là thay thế dị hoán (transversion). 
Trên vùng gen HV2 có 72 loại SNP là thay thế đồng hoán và 11 
SNP là thay thế dị hoán. Có tất cả 286 loại SNP, đa hình thay 
thế nucleotid chiếm 91,6% (262/286), đa hình thêm nucleotid 
chiếm 2,1% (6/286) và đa hình mất nucleotid chiếm 6,3% 
(18/286). Nucleotid mất đi thường là A, nucleotid thêm vào 
thường là C. 
3.3. Đa hình mới được phát hiện trên vùng gen HV1 và HV2 

của DNA ty thể người Việt Nam 
 

   

Hình 3.3: Hình ảnh giải trình tự  3 loại SNP (16038DelA, 
G16084C, A16515C) trên vùng HV1 mtDNA  

Nhận xét: Kết quả giải trình tự vùng gen ty thể HV1 mtDNA 
người Việt Nam cho thấy 3 SNP (16038DelA, G16084C, 
A16515C) là loại đa hình mới chưa thấy công bố trên Mitomap. 

 

3.4. Phân chia các nhóm đơn bội mtDNA trên hai vùng HV1 
và HV2 ở 4 dân tộc Kinh, Chăm, Mường, Khmer Việt Nam 

Phân nhóm đơn bội mtDNA dựa trên các SNP đặc trưng trên 
vùng HV1, HV2. Dưới đây là chi tiết một số nhóm đơn bội 
mtDNA:  

Bảng 3.2: Bảng một số nhóm đơn bội mtDNA của 4 dân tộc 
Kinh, Chăm, Mường, Khmer người Việt Nam: 

Mẫu Haplogroup HV1(16000+) HV2 
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Kh 040 A T93C, C223T, C234T, 

C290T, A293C, G319A 

A73G,  A235G, A263G, 

A279G, 315C 

Cham91 B5a T140C, A183C, T189C, 

C266A, T519A 

A73G, A210G, A263G, 

309C, 315C 

KN29 F1a G129A, A162G, T172C,  

T304C, Ả99G  

A73G, 249delA, A263G, 

315C 

M23 R9a T93C, C111T, C192T, 

T249C, T298C, C355T, 

T362C, G390A 

A73G, G207A, 249delA, 

A263G, 309C, 315C 

Khin22 Z C185T, C223T, C260T, 

T298C 

A73G, T152C, 249del, 

A263G, 315C 

Chú thích: Các SNP in đậm là các SNP đặc trưng cho nhóm 
đơn bội tương ứng. Cham: dân tộc Chăm, Khin: dân tộc Kinh ở 
Hà Nội, KN: dân tộc Kinh lấy mẫu ở TPHCM, Kh: dân tộc 
Khmer, M: dân tộc Mường. 

Phân loại 517 mẫu của 4 dân tộc Kinh, Chăm, Mường, 
Khmer vào 50 nhóm đơn bội (haplogroup) dựa theo các SNP đặc 
trưng trên hai vùng gen HV1 và HV2, sự phân chia nhóm đơn bội 
của các dân tộc Việt Nam tập trung vào 4 nhóm haplogroup F1a, 
M, B5a, M7b1. 

Kết quả giải trình tự của 517 mẫu nghiên cứu đã xác 
định được 438 haplotypes, trong đó có 393 haplotypes là duy 
nhất và 45 haplotypes xuất hiện ở nhiều hơn một cá thể, xác 
định được độ đa dạng di truyền là 99,83% và xác suất trùng 
lặp ngẫu nhiên giữa hai cá thể là 0,37%. 

 

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ các nhóm đơn bội 

mtDNA phổ biến của 4 dân tộc Kinh, Mường, Chăm và 

Khmer 

M7b1:7,74%

M: 8,9%

B5a: 

10,83%

F1a: 

15,67%

56,86%
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Nhận xét: Từ biểu đồ trên cho thấy với 4 nhóm đơn bội phổ 

biến F1a, M, B5a, M7b1 của người Việt Nam đã chiếm đến gần 

50%.  

 

Biểu đồ 3.2: Biểu đồ tỷ lệ các nhóm đơn bội chiếm tỷ lệ cao 

theo từng dân tộc của 4 dân tộc Kinh, Mường, Chăm, Khmer 

Nhận xét: Khi xét riêng từng dân tộc nhóm F1a chiếm tỷ lệ 

cao nhất ở dân tộc Kinh, Mường, B5a là nhóm đơn bội phổ 

biến nhất ở dân tộc Chăm, ở dân tộc Khmer nhóm M chiếm 

tỷ lệ cao nhất. 

3.5. Các vị trí đa hình thường gặp trong các mẫu nghiên cứu 

Chúng tôi cũng đã thống kê được một số vị trí đa hình thường 

gặp trên hai vùng gen HV1, HV2 của DNA ty thể ở 517 mẫu 

nghiên cứu. Bảng 3.12 dưới đây thể hiện các vị trí đa hình 

thường gặp: 

Bảng 3.3: Bảng một số vị trí đa hình thường gặp trên vùng 

HV1 và HV2 của DNA ty thể người Việt Nam 

Vị trí đa hình 

trên HV1 
Chăm 

(n=113) 
Kinh 

(n=206) 
Khmer 

(n=98) 
Mường 

(n=100) 
Tổng Tỷ lệ % 

(n=517) 

16129 26 82 33 30 171 33 

16223 41 80 52 39 212 41 

…       
Vị trí đa hình 

trên HV2 
Chăm 

(n=113) 
Kinh 

(n=206) 
Khmer 

(n=98) 
Mường 

(n=100) 
Tổng Tỷ lệ % 

(n=517) 

73 113 206 98 98 515 99,6 

263 113 206 98 100 517 100 

21

16 14,3
11,2
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…       

Nhận xét: Nghiên cứu đã thống kê được một số vị trí đa hình 

hay gặp trên vùng gen HV1, HV2 đặc biệt là đa hình tại vị trí 

A263G gặp ở 100% các mẫu nghiên cứu.  

3.6. Tỷ lệ một số SNP trên vùng HV1 của mtDNA trong nhóm 

bệnh nhân bị ung thư vú và nhóm nữ bình thường 

Để tìm hiểu về đa hình DNA ty trên bệnh nhân ung thư vú 

chúng tôi đã giải trình tự vùng gen HV1 của 186 mẫu bệnh 

nhân bị ung thư vú, phân tích so sánh với 255 mẫu nữ đối 

chứng (được chọn từ 255 mẫu nữ của 517 mẫu người bình 

thường thuộc 4 dân tộc Kinh, Chăm, Mường, Khmer ở trên).  

 

Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ một số SNP của 2 nhóm  

Nhận xét: SNP T16362C gặp ở nhóm bệnh nhiều hơn so 
với nhóm chứng.  

 

 

Bảng 3.4. Tỷ lệ một số SNP trên vùng HV1 mtDNA của nhóm 

ung thư vú và nhóm nữ bình thường  

SNP 
Nhóm K vú 

(n= 186) 

Nhóm chứng 

(n= 255) 
p OR 95%CI 

7%

14%

24.70%

19.30%

19.90%
22%

33.30%

45.70%

13.30%

33.30%

40%

11.40%

19.20%

26.30%
31.40%

42.40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

T16140C A16183C T16189C T16362C T16172C T16304C G16129A C16223T

Nhóm bệnh Nhóm chứng

Loại 

SNP 
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SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 

T16362C 36 19,3% 29 11,3% 0,02 1,87 1,1-3,18 

C16223T,T

16362C 
29 15,6% 16 6,3% 0,001 2,759 1,45-5,25 

….        

Nhận xét: Tỷ lệ SNP T16362C ở nhóm bệnh cao hơn nhóm 

chứng và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,02, 

OR=1,87 và 95% CI (1,1-3,18). Khi có đồng thời cả 2 SNP 

C16223T và T16362C khả năng bị ung thư vú tăng gấp 2,759 

lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p= 0,001, 95% CI 

(1,45-5,25).  Như vậy, có thể thấy đa hình trên vùng gen HV1 

của mtDNA có thể là yếu tố nguy cơ với bệnh ung thư vú. Biểu 

đồ dưới đây biểu thị mối tương quan của các SNP vùng gen ty 

thể HV1 với bệnh ung thư vú: 

 

Biểu đồ 3.4: Biểu diễn mối tương quan giữa SNP trên vùng 
gen HV1 với bệnh ung thư vú 

Nhận xét: Biểu đồ 3.4 cho thấy SNP T16362C và haplotype 
C16223T, T16362C là yếu tố nguy cơ với bệnh ung thư vú 
(p<0,05).  

 

Chương 4 

S

NP 
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BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa với 54 dân tộc anh em, 

việc nghiên cứu đặc điểm và nguồn gốc của mỗi dân tộc cũng như 

mối liên quan giữa các dân tộc là một việc làm cần thiết, nhất là 

trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, việc di cư giữa 

các vùng, kết hôn giữa các dân tộc ngày càng trở nên phổ biến. 

Trong những năm gần đây, một số khía cạnh nhân chủng học như 

khảo cổ, nhân trắc, văn hoá - xã hội, ngôn ngữ... đã được quan tâm 

nghiên cứu nhiều, những nghiên cứu này cho thấy các tộc người 

Kinh, Mường, Chăm, Khmer có nhiều điểm tương đồng. Tuy 

nhiên, khía cạnh về gen học chưa được quan tâm nghiên cứu, 

chưa có nhiều nghiên cứu về gen học đánh giá mối liên quan giữa 

các dân tộc Việt Nam.  

4.2. Phân tích tính đa hình vùng gen ty thể HV1 và HV2 trên 

một số dân tộc người Việt Nam bằng phương pháp giải trình tự 

gen. 

Phân nhóm đơn bội (haplogroup) DNA ty thể: 

Những nghiên cứu gần đây trên thế giới đã phân loại các nhóm 

đơn bội của DNA ty thể dựa vào các vị trí đa hình đặc trưng trên 

DNA ty thể mà đặc biệt là các vị trí đa hình trên vùng gen HV1 và 

HV2.  

Nghiên cứu của Yao và cs năm 2002 trên 6 dân tộc người Trung 

Quốc đã phân nhóm đơn bội mtDNA theo các vị trí đa hình đặc 

trưng trên HV1 và HV2 trong đó nhóm D4, A, F1a là haplogroup 

phổ biến.  

Kết quả của chúng tôi các haplogroup phổ biến ở người Việt Nam 

là F1a, B5a, M, M7b1.  

Nguyễn Thùy Dương và cs năm 2018 nghiên cứu trên người Việt 

Nam cũng cho thấy các haplogroup phổ biến là F1, M7, B5 

Năm 2009 Han Jun Jin và cs khi nghiên cứu trên 445 cá nhân từ 

bảy nhóm dân cư Đông Á cho kết quả: haplogroup chiếm tỷ lệ cao 
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nhất của người Hàn Quốc, Trung Quốc là D4, nhóm người Mông Cổ 

là haplogroup C, của người Việt Nam là haplogroup F1a.    

Bodner và cs khi nghiên cứu trên người Lào cho thấy không 

có sự khác biệt đáng kể về cấu trúc di truyền được tìm thấy 

giữa dân số Lào và Việt Nam, điều này có thể chỉ ra dòng gen 

mở rộng do di cư giữa hai quốc gia. Các nhóm đơn bội phổ 

biến nhất ở Lào là B5a, F1a, C7, M7b1. 

Zhang và cs khi nghiên cứu trên người Campuchia, các 

nhóm đơn bội chiếm ưu thế là nhóm B5a, F1a, M12,  R22 và 

B4. 

Có thể thấy mỗi chủng tộc người khác nhau có những nhóm đon 

bội mtDNA phổ biến khác nhau, tuy nhiên những chủng tộc người 

có mối quan hệ gần gũi có thể có cùng một số nhóm haplogroup 

mtDNA phổ biến. Lào, Campuchia và Việt Nam là 3 quốc gia 

Đông Nam Á, gần gũi về mặt vị trí địa lý, chính trị, có sự di cư, 

hợp tác về nhiều mặt của đời sống xã hội nên có sự tương đồng 

về mặt dân tộc.  

 Haplogroup F1a chiếm tỷ lệ cao nhất ở dân tộc Kinh và 

Mường. Dân tộc Chăm và Khmer cũng có sự tương đồng về 

các nhóm đơn bội phổ biến: ở dân tộc Chăm là nhóm B5a, 

M, B4c, ở dân tộc Khmer là nhóm M, B, B5a. Điều này cũng 

phù hợp với nghiên cứu của Peng và cs khi so sánh người 

Chăm với một số dân tộc khác ở Đông Nam Á khác cho thấy 

rằng người Chăm có mối quan hệ gần gũi hơn với quần thể 

người Môn- Khmer.  

Từ các phân tích ở trên cho thấy một số nhóm đơn bội là phổ 

biến ở các nước châu Á (bảng 4.1), trong đó đặc biệt là 3 quốc 

gia ở Đông Nam Á (Việt Nam, Lào, Campuchia) có những đặc 

điểm di truyền mtDNA là gần gũi hơn cả. Trong khi Trung 

Quốc, Hàn Quốc dường như cũng có đặc điểm di truyền 

mtDNA gần gũi hơn so với các quốc gia còn lại Như vậy, có 

thể thấy mặc dù các quốc gia khác nhau có nhiều chủng tộc 



25 

 
người khác nhau nhưng cũng vẫn có thể có một số đặc điểm 

chung. 

Bảng 4.1: Bảng tỷ lệ một số nhóm đơn bội mtDNA phổ biến ở 

Việt Nam và một số nước ở châu Á 

Nghiên 

cứu 
Quốc gia 

Haplogroup 

B4a B5a D4 F1a M M7b1 

Yao 

và cs 

Trung Quốc 

(n=263) 
9/263 6/263 27/263 15/263 10/263 6/263 

Han-Jun 

Jin và cs 

Hàn Quốc 

(n=185) 
11/185 2/185 44/185 8/185 1/185 1/185 

Boner 

và cs 

Lào 

(n=214) 
7/214 26/214 6/214 37/214 17/214 13/214 

Zhang 

và cs 

Campuchia 

(n=1054) 

52/1054 

 
288/1054  188/1054   

Nghiên 

cứu này 

Việt Nam 

(n=517) 
15/517 56/517 13/517 81/517 46/517 40/517 

Tính đa hình trên vùng gen HV1 và HV2 của DNA ty thể: 

Trong nghiên cứu này chúng tôi xác định được 172 vị trí đa 

hình trên gen HV1 và 89 vị trí đa hình trên gen HV2. 286 loại 

SNP đã được phát hiện trong đó có 3 SNP mới trên vùng gen 

HV1 chưa được công bố trên Mitomap: 16038DelA, G16084C 

và A16515C. 

Xác định được tỷ lệ một số đa hình hay gặp trên vùng gen 

HV1, HV2 đặc biệt đa hình A263G gặp ở 100%, A73G 

(99,6%) các mẫu nghiên cứu, phù hợp với kết quả của Nguyễn 

Đăng Tôn và cs đã thống kê được một số vị trí đa hình hay gặp 

giống như trong nghiên cứu của chúng tôi và cũng có tỷ lệ gặp 

tương tự A73G là 100%, A263G là 96,2%. 

Bảng 4.2: So sánh tỷ lệ một số đa hình trên vùng gen HV1 

của mtDNA với một số nghiên cứu khác 

Nghiên cứu 
Quốc 

gia 

Tỷ lệ % SNP trên HV1 (16000+) 

T172C A183C T189C T217C C223T 

Nguyễn Đăng Tôn và cs  

     

 

 

Việt Nam 28,2 29,5 39,7  33,3 
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Nguyễn Thy Ngọc và cs Việt Nam 19,3 28,4 34,1 
19,3 48,9 

Tuladhar và cs  Malaysia     37,22 

Fang và cs  Trung 

Quốc 
11,7 24,8 37,6 12,4 59,5 

Nghiên cứu này Việt Nam 21 33 39 12 41 

Bảng 4.3: So sánh tỷ lệ một số đa hình trên vùng HV2 của mtDNA 

với một số nghiên cứu khác 

Nghiên cứu Quốc gia 
Tỷ lệ % SNP trên HV2 

A73G T150C 249DelA A263G 

Nguyễn Đăng Tôn 

 và cs  
Việt Nam 100 25,6 32,1 

96,2 

Nguyễn Thy Ngọc 

 và cs  
Việt Nam 100 32,9  

98,8 

Yao và cs Trung Quốc 100   100 

Tuladhar và cs  Malaysia 100   100 

Nghiên cứu này  Việt Nam 99,6 23,4 24,7 100 

Một số vị trí đa hình hay gặp ở trên (bảng 4.2, 4.3) đều khá 

phổ biến và gặp ở nhiều quần thể người khác nhau trên thế giới. 

  

DNA ty thể với độ đa dạng di truyền và xác suất trùng 

khớp ngẫu nhiên giữa hai cá thể: 

Chúng tôi đã xác định được độ đa dạng di truyền mtDNA là 

99,83% và xác suất trùng khớp ngẫu nhiên giữa hai cá thể là 

0,37%. Rashid và cs năm 2010, nghiên cứu trên người 

Malaysia cho kết quả lần lượt là 99,47% và 0,93%. Trong một 

nghiên cứu về dân số Nhật Bản sự đa dạng di truyền và xác suất 

trùng khớp ngẫu nhiên giữa hai cá thể được ước tính là 99,69% 

và 0,40%. Nghiên cứu trên người Trung Quốc cho kết quả lần 

lượt là 99,16% và 0,84%. Có thể thấy sự đa dạng di truyền của 

vùng HV1, HV2 mtDNA người Việt Nam cao hơn các chủng 

tộc người khác ở châu Á. Mặc dù nghiên cứu mới được thực 

hiện trên 4 dân tộc trong số 54 dân tộc Việt Nam nhưng đã cho 
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thấy sự đa dạng di truyền của người Việt Nam, điều này làm 

nổi bật tính đa dạng di truyền của các dân tộc Việt Nam.   

4.3. Đánh giá tính đa hình vùng gen ty thể HV1 ở bệnh 

nhân ung thư vú 

Đa hình gen ty thể và mối liên quan đến một số bệnh: 

Saldana-Rivera (2018) cho thấy tỷ lệ SNP T16189C cao hơn 

ở nhóm người mắc hội chứng chuyển hóa với p = 0.0136.  

Charout và cs (2018) cho thấy SNP C16270T và C16320T 

liên quan có ý nghĩa (với p=0,02 và p=0,03) đến việc tăng nguy 

cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân người Ma-rốc.

  

Ya-Fang Chen năm 2015 chỉ ra rằng haplogroup B có thể có 

nguy cơ mắc Parkinson thấp hơn trong khi haplogroup D có thể 

dẫn đến nguy cơ mắc Parkinson cao hơn ở những người < 50 

tuổi.   

Hu và cs (2015) cho thấy đa hình T16362C được xác định là 

dấu hiệu dự đoán cho tuổi bắt đầu bị ung thư phổi không tế bào 

nhỏ. Su và cs (2016) cũng đã xác định đa hình T16362C trên 

vùng HV1 mtDNA có mối liên quan với ung thư tuyến giáp. 

Đa hình gen ty thể và bệnh ung thư vú: 

Nageswara và cs xác định được tỷ lệ đa hình C16223T trên 

vùng gen HV1 ở bệnh nhân ung thư vú là 45,5% kết quả này cũng 

phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi khi cho tỷ lệ của đa hình 

này là 45,7%. Tỷ lệ đa hình T16189C, T16362C ở bệnh nhân ung 

thư vú trong nghiên cứu trên là 17,8% và 10,8%, còn trong nghiên 

cứu của chúng tôi hai SNP này chiếm tỷ lệ cao hơn lần lượt là 

24,7% và 19,3%.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy đa hình T16362C 

là yếu tố tăng nguy cơ với bệnh ung thư vú người Việt Nam gấp 

1,87 lần với p= 0,02 và khi có đồng thời 2 loại SNP C16223T và 

T16362C nguy cơ ung thư vú tăng gấp gần 2,8 lần với p = 0,001. 

Như vậy các loại đa hình gen ty thể có thể ảnh hưởng khác nhau 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salda%C3%B1a-Rivera%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29765483
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trên các dân tộc người khác nhau. 

Tommasi và cs (2014) cho thấy SNP T16189C chiếm tỷ lệ cao 

hơn ở nhóm người khỏe mạnh p = 0,03. Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của chúng tôi SNP T16189C cũng chiếm tỷ lệ cao hơn 

ở người khỏe mạnh với p = 0,001.  

Czarnecka và cs (2010) đã phát hiện tỷ lệ đa hình T239C, 

A263G và C16207T ở bệnh nhân ung thư vú cao hơn đáng kể và tỷ 

lệ đa hình A73G, C150T, A16183C, T16189C, C16223T, 

T16362C thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng, các SNP này có thể 

liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển ung thư vú. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi haplotype C16223C, T16362C ở nhóm bệnh 

nhân ung thư vú cao hơn so với nhóm người khỏe mạnh (15,6% so 

với 6,3%, OR= 2,759 và 95%CI 1,45 - 5,25).  

Từ các kết quả trên có thể gợi ý rằng một số loại đa hình 

DNA ty thể có thể là yếu tố nguy cơ phát sinh bệnh ung thư vú 

nhưng cũng có một số loại đa hình là yếu tố bảo vệ khỏi sự phát 

triển của ung thư vú ở phụ nữ.  

 
KẾT LUẬN 

1. Xác định được tỷ lệ một số SNP trên gen ty thể HV1 và 
HV2 của 4 dân tộc Kinh, Chăm, Mường, Khmer của người 
Việt Nam. 

- Xác định được 172 vị trí đa hình trên gen HV1 và 89 vị trí 
đa hình trên gen HV2. 286 loại SNP đã được phát hiện trong đó 
có 3 SNP mới trên vùng gen HV1 chưa được công bố trên 
Mitomap: 16038DelA, G16084C và A16515C. 

- Tỷ lệ một số đa hình hay gặp trên vùng gen HV1 là: 
G16129A, A16183C: 33%, T16189C: 39% và C16223T: 41%.  

- Tỷ lệ các đa hình hay gặp trên vùng gen HV2 là: 309insC: 
56,4%, 315insC: 96,3%, A73G: 99,6%, đặc biệt là đa hình 
A263G gặp ở 100% các mẫu nghiên cứu.  

2. Phân nhóm SNP đặc trưng của 4 dân tộc Kinh, Mường, 
Chăm, Khmer của người Việt Nam  
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- Xác định được 438 haplotypes mtDNA, trong đó có 393 

haplotypes là duy nhất và 45 haplotypes xuất hiện ở nhiều 
hơn một cá thể. Sự đa dạng di truyền là 99,83% và xác suất 
trùng lặp ngẫu nhiên của hai cá thể là 0,37%.  

- Phân loại DNA ty thể người Việt Nam thành 50 nhóm 
đơn bội trong đó 4 nhóm đơn bội chiếm tỷ lệ cao nhất là F1a, 
B5a, M, M7b1. Nhóm F1a là nhóm đơn bội phổ biến nhất ở 
dân tộc Kinh và Mường. Hai nhóm đơn bội phổ biến nhất ở 
dân tộc Chăm và Khmer là nhóm B5a và nhóm M. 

3. Đánh giá một số đa hình đơn nucleotid vùng HV1 của 
DNA ty thể trên bệnh nhân ung thư vú. 

- Tỷ lệ SNP T16362C và haplotype T16223C, T16362C ở 
nhóm bệnh nhân ung thư vú cao hơn nhóm chứng và có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.  

- Tỷ lệ SNP A16183C, T16189C và hai haplotype HV1/HV2 
mtDNA A16183C, T16189C, haplotype T16140C, T16189C 
thấp hơn ở nhóm bệnh nhân ung thư vú, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05. 
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INTRODUCTION 

The mitochondrial genome with genetic characteristics according 
to maternal line, the number of large and non-recombinant copies, the 
study of mitochondrial genome not only has important implications for 
the diagnosis and treatment of genetic diseases. but also significant in 
studying the genetic and evolutionary relationship of human populations. 
The gense HV1, HV2 (Hypervariable region 1, 2) are the DNA fragment 
in the control region of mitochondrial DNA (mtDNA). This is the region 
with the highest mutation frequency in the human mitochondrial genome. 
Recent studies have identified many variations of mitochondrial DNA 
linked to breast cancer.  

The regions HV1, HV2 mtDNA with rapid evolution, many 
polymorphic points, many types of mutations, so the information on 
sequences and polymorphisms of this region are most studied. Therefore, 
we carried out the research project titled “Assessing the Polymorphism 
of the regions HV1, HV2 on mitochondrial DNA in some ethnic 
groups and Vietnamese breast cancer patients”. With three main 
objectives: 
1. Determining the ratio of some SNP (Single Nucleotid 
Polymorphisms) in the regions HV1, HV2 on mitochondrial DNA in 
the four ethnic groups of Kinh, Cham, Muong and Khmer Vietnamese 
people. 
2. Haplogroup SNP specific of the regions HV1, HV2 of mitochondrial 
DNA in the four ethnic groups of Kinh, Cham, Muong and Khmer 
Vietnamese people. 
3. Evaluating some SNP in the region HV1 of mitochondrial DNA in 
breast cancer patients. 
4.  The urgency  
 Mitochondrial genes are small in size, hereditary according to maternal 
lines, high mutation frequency, not recombinant, so the study of 
mitochondrial genome has been studied by many scientists. Vietnam is a 
multi-ethnic country, so in addition to the general genetic characteristics 
of mtDNA, each ethnic group will have unique characteristics that make 
up the genetic diversity related to the polymorphisms of populations and 
populations. Ethnic groups, which are mainly the Single Nucleotid 
Polymorphisms (SNP). Many mtDNA polymorphisms / mutations are 
used as genetic markers in the study of racial and genetic evolution, 
human identification and identification of the cause or risk factor of some 
diseases. 

So far, this issue has not been fully studied in Vietnam and there are 
still many things that are not clear. That's why we conduct research on 
this topic. 
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5.  New contributions of the thesis 

- Determining the prevalence of some common polymorphisms in 
the regions HV1, HV2, especially A263G polymorphism encountered in 
100% of the study samples from the four ethnic groups of Kinh, Cham, 
Muong and Khmer Vietnamese people. There are 3 new SNPs on the 
HV1 mtDNA genome that have not been published on Mitomap: 
16038DelA, G16084C and A16515C 

- Haplogroup mtDNA Vietnamese people based on characteristic 
SNPs in HV1, HV2. The four most common haplogroups of Vietnamese 
are F1a, B5a, M, M7b1.  

- Determining the correlation between HV1 polymorphism and 
cancers in Vietnamese people. The rate of SNP T16362C in breast cancer 
patients was higher than the control group and there was a significant 
difference with p <0.05. The proportion of C16223T, T16362C haplotype 
in breast cancer patients was higher than the control group and there was 
a difference with statistical significance with p <0.05. 
6.  The layout of the thesis 
- The thesis is presented in 120 pages, including 2 pages of introduction, 
37 pages of overview, 13 pages of research subjects and methods, 37 
pages of research results, 29 pages of discussion, 2 pages of conclusions 
- The thesis has 18 tables, 4 charts, 27 figures, including 165 references 
that are ranked in the order appearing in the thesis. 

Chapter 1 
LITERATURE REVIEW 

1.2. Mitochondrial DNA 
Mitochondrial DNA has a double-stranded and loop structure sized 

16569 bp. The only area, which is not involved in coding is the D-loop 
control area, which is 1121bp in size, located from the position 16024-
16569 / 0-576 containing two superfunctional regions HV1, HV2. With a 
high mutation frequency, many polymorphic points, these two regions 
are focused on studying more, especially the gene zone HV1. 

The analysis of mtDNA genetic polymorphisms aims to elucidate 
the genetic relationship between individuals, and to study the association 
between mtDNA and maternal hereditary diseases. Most studies are 
based on the polymorphism of the D-loop control area. Because mtDNA 
does not recombine, the entire DNA molecule has a general evolutionary 
history. However, the two regions HV1 and HV2 have different mutation 
rates and if the difference in this mutation rate is large enough, the 
polymorphism of these two regions may reflect different evolutionary 
processes.  
1.2. Genetic characteristics of mitochondrial DNA 
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 In mammals, 99.99% mtDNA is inherited in the maternal line. 
The recombinant mtDNA phenomenon is very rare or almost impossible, 
so mtDNA may not be considered recombinant, so mtDNA is almost 
identical to the original maternal mtDNA. The characteristics of the 
mitochondrial genome, such as the absence of protective histons, are 
distributed near the chain of oxidative phosphoryl, where free radicals 
are produced during oxidation, making the possibility of mutation of 
mtDNA higher. DNA in the nucleus many times. In particular, mutations 
of mtDNA are usually neutral, specific to populations. The mutation rate 
of the control area is higher than the coding region, the highest in the two 
regions HV1, HV2. Mutations in maternal genital cells will be inherited 
for later generations to form mitochondrial DNA polymorphisms. 

Genetic mtDNA follows the maternal line so it accumulates 
mutations and spreads along the maternal line. Furthermore, due to the 
almost asexual selectivity, different forms of mtDNA are not removed 
during the selection process and therefore they become popular due to 
genetic drift. Therefore, the polymorphism of mitochondrial DNA has 
been created, creating single-type groups of mitochondrial DNA that are 
related to each other or haplogroup. 

The classification of mitochondrial DNA in haploid groups is 
quite complicated. According to Yao et al. In 2002, the author divided 
haplogroup into Chinese ethnic groups based on typical polymorphic 
positions on two regions HV1 and HV2. 

Table 1.1: Division of mitochondrial DNA haplogroups based on 
characteristic polymorphic positions on the regions HV1 and HV2 

(according to Yao et al.). 

Haplogro

up 

 HV1 

(16000+) 

 HV2  

(73, 263) 

Haplogro

up 

HV1 

(16000+) 

HV2  

(73, 263) 

B4 189, 217  G2 278, 362  

B4a 
189, 217, 

261 
 M 223  

B4b 
136, 189, 

217 
 M7  146, 199 

B5 189  M7b 297 150, 199 

B5a 140, 189,  M7b1 129, 192, 150, 199 
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266 297 

D4 362  M7c 295 146, 199 

D5 189, 362 150 M9 234 153 

F 304 249DelA M10 311  

F1a 
129, 172, 

304 
249DelA N9a 257A, 261 150 

….      

1.3. Studying the properties of Single Nucleotid Polymorphisms  
1.3.1. Single Nucleotid Polymorphisms (Single Nucleotid 
Polymorphisms-SNP) 

Single Nucleotid Polymorphisms (SNP) are the most common 
type of genetic variation, representing a difference in a nucleotide in the 
human genome. The difference of each individual is caused by the 
polymorphism of the genes. The human genome has about 3 billion 
bases, of which there are about 10 million base positions where SNPs 
occur relatively frequently. 

SNP is a common phenomenon, considered as a consequence of 
mutation points that replace a pair of nucleotides. Mutations that appear> 
1% in population populations are considered SNP. According to NCBI 
data, as of June 2012, there were approximately 19 million SNPs in the 
human genome. The Single Nucleotid Polymorphisms are racial, the 
same SNP but the proportion of variations in the population varies 
between ethnic groups, even and not in the different ethnic genomes. 
SNPs are used in blood identification, criminal investigations, forensic 
identification, genetic and evolutionary relationships among human 
populations, identification of linkages to disease or to the genetics of a 
disease...  
1.3.2. Polymorphism in the regions HV1 and HV2 of mitochondrial 
DNA 

Like the internal genome, the mitochondrial genome carries 
polymorphic sequences. So far, there have been many studies of 
mitochondrial polymorphism, most studies focused on special SNPs on 
two regions HV1, HV2 in the D-loop control area. The common 
polymorphic positions in the HV1 region have been published in 
MITOMAP as position 16189 (TC), 16192 (CT), 16304 (TC), ... on the 
HV2 area such as 73 (AG), 263 (AG) , 309 (added C), position 310 (lost 
T) or 310 (TC), 315 (added C)… 
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The most common polymorphisms are nucleotide substitutions, 

which can be transition mutations - nucleotide-substituting mutants of the 
same purine origin (A-G) or pyrimidine (C-T); or transversion mutations 
- nucleotide-substituting mutants of purine origin into pyrimidin or vice 
versa (A-T, C-G) 

Recent studies show that mitochondrial polymorphism has been 
linked to many diseases such as cancer, aging, metabolism, 
mitochondrial genetic disease ... In addition, the study of SNPs on 
mtDNA It also sheds light on the differences in the sequence of 
mitochondrial genes that are significant in the study of human matrilineal 
history, identifying the relationships of race and different geographical 
regions. Studies also show that there are certain differences in the 
mitochondrial DNA sequences of different ethnic groups. 
1.4. Brief about breast cancer 

Breast cancer is the most common type of cancer in women, in 
Vietnam, according to 2010 cancer records, the leading breast cancer in 
women with the average age-standardized rate in the country is 29.9 / 
100,000 people. Estimated in 2020, this figure is 38.1 / 100,000. The 
cause of breast cancer, either due to genetic factors or environmental 
factors, or a combination of both genetics and environment. 
 Currently, there are a number of tests used in diagnosis, 
monitoring and treatment of breast cancer, in addition, to screen and 
diagnose breast cancer early, it is necessary to have periodic breast exam, 
mammography and ultrasound. 

Genetic changes are considered one of the causes of breast 
cancer progression. In addition to mutations that occur in the nucleus, 
mutations in mtDNA, especially in the D-loop region, are also observed 
in breast cancer. 
1.5. Polymorphism of mitochondrial genes and relations to the 
disease 

The characteristics of the mitochondrial genome were published 
in the early 1980s, and in 1988 the first mutations related to the disease 
were found. Depending on the location of the affected cells, disease 
symptoms may include loss of muscle activity, muscle weakness, pain, 
gastrointestinal disorders - intestines, heart disease, liver disease, 
diabetes, convulsions , vision, hearing, growth retardation, aging and 
cancer.  

There have been more than 250 mutations of mitochondrial DNA 
causing human diseases to be detected. The mtDNA mutation is inherited 
in the maternal line so diagnosis for one person can be used to diagnose 
for generations of families.  
1.6.  Polymorphism of mitochondrial genes and breast cancer  
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Mutations of mtDNA have long been thought to be involved in 

tumor formation because cells need to use more energy to grow and 
proliferate under limited conditions. Decoding the entire mitochondrial 
genome has helped to identify a number of mitochondrial DNA changes 
involving many different cancers, including breast cancer, ovarian 
cancer, and gastric carcinoma. , liver cancer ... In recent years, many 
authors have focused on the study of polymorphisms / mutations of 
mitochondrial DNA, especially polymorphic / mutagenic in the region of 
mtDNA HV1 gene with breast cancer. 

Tan et al. found 14 of the 19 breast tumors (74%) had at least 
one mtDNA mutation, 22/27 somatic mutations were found to occur in 
the D-loop control area. . 

Sultana et al. in 2012 showed that the two most common 
polymorphisms in the HV1 gene area in breast cancer patients are SNP 
16290insT and 16293delA in 95% and 75% of cases, but only in <5% of 
people control group. 

In 2011, Chuanzhong Ye et al showed that the MnlI location 
mutation of the HV1 gene region could play a role in the pathogenesis of 
breast cancer. Fang et al. investigated characteristic polymorphisms, 
mtDNA haploid groups, which resulted in a higher risk of breast cancer 
of haplogroup M than other haploid groups with p <0.05. The 
combination of SNP T16362C and G16129A in the HV1 region of 
mtDNA affects the replication of mitochondrial DNA. 

Zhu et al. found mutations at position 16293 in HV1 and at 
position 204, 207 on HV2 of mtDNA may suggest the presence of breast 
cancer.  
1.7. Some ethnic characteristics of Vietnamese people 

Vietnam is a multi-ethnic nation (54 ethnic groups). The Kinh 
ethnic group accounts for 87% of the remaining population and is ethnic 
minority people scattered throughout the country. In this study, we 
selected 4 ethnic groups of 3 language groups: the Kinh and Muong 
ethnic groups belong to the Vietnamese-Muong language group, the 
Khmer belongs to the Mon-Khmer language group, the Cham ethnic 
group belongs to the Nam Dao language family. . Because the Kinh 
people are the majority, the Muong and the Khmer are ethnic minorities 
with a large population, and the Khmer and the Cham are ethnic groups 
according to the matriarchy. 
1.8. The situation of studying mitochondrial DNA of Vietnamese 
people 

The first study of Vietnamese mitochondrial DNA was carried 
out by Ballinger SW et al. in 1992. In 1999, Ivanova et al. studied 
mtDNA polymorphism of 50 Kinh people living in Hanoi. In 2002, Oota 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19381801
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et al. published the HV1 segment of 35 Vietnamese individuals living in 
the United States. In 2003, two research groups published the application 
of HV1 sequence analysis in the identification of martyrs' remains and 
research on D-loop molecular markers in some breast cancer patients. In 
2006, Phan Van Chi et al. found some changes in the D-loop region of 
mtDNA in Vietnamese. 

In 2008, Nguyen Dang Ton et al. used sequencing to study 
polymorphic mitochondrial polymorphic polymorphisms of 78 
Vietnamese individuals belonging to the three ethnic groups of Kinh, Tay 
and Muong. Chu Van Man et al. (2009) used PCR-RFLP method in 
combination with gene sequencing to identify A3243G mutations present 
in patients and patients' mothers in a family with MELAS syndrome. . 

Several studies on the association between mitochondrial DNA 
and cancer have also been carried out in recent years. However, the data 
collected are still personal and not statistically significant, representing 
Vietnamese peoples. 
1.9. Some methods to detect polymorphism of mitochondrial genes 
1.9.1. PCR technique  
1.9.2. PCR-RFLP technique  
1.9.3. Genome sequencing techniques: Solving gene sequences is a 
method of determining the placement of nuceotids in DNA molecule, 
usually using two sequencing methods that are dideoxynucleotid and 
automatic sequencing methods.  
1.9.3.1. Sequencing according to dideoxynucleotid method: 
Dideoxynucleotid (ddNTP) is an artificial molecule, its structure is 
similar to the deoxynucleotid (dNTP) molecule, but at the No. 3 carbon 
of deoxyribo sugar is not hydroxyl group (-OH) but (-H). When ddNTP 
is attached to the top 3 'of the synthesis chain, DNA synthesis will stop.  
1.7.3.2. Sequencing with automatic machines  

The sequencing machine works based on the Sanger method of 
modifications. In it, DDNTPs are marked with fluorescent agents of 
different colors for each type of ddNTP so that the electrophoresis lines 
of single DNA circuits are synthesized to glow when passing through a 
laser beam. Genome sequencing allows the detection of all mutations, 
especially point mutations, so this technique is applied to the detection of 
some SNPs that do not have a gene restriction cut point. Although 
sequencing is a relatively time-consuming technique, this is still the gold 
standard for detecting mutations and identifying SNPs.  

 
Chapter 2 

RESEARCH SUBJECTS AND METHODS 
2.1. Research subjects 
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- 517 healthy healthy people belong to 4 ethnic groups: Kinh, 

Muong, Cham and Khmer: 206 samples of Kinh people (sampling in 
Hanoi, Ho Chi Minh City), 100 samples of Muong ethnic people (taking 
samples in Hoa Binh), 113 samples of Cham ethnic people (sampled in 
Binh Thuan) and 98 samples of ethnic Khmer (sampled in Soc Trang). 
Peripheral blood collection for research analysis.  

Sample selection criteria: Being a normal and healthy person 
belonging to one of four ethnic groups of Kinh, Muong, Cham and 
Khmer (specifically, mother and grandmother are people of the same 
ethnicity).  

The sampling locations are those with a high proportion of the 
population of the ethnic groups (Kinh people are most concentrated in 
Hanoi and Ho Chi Minh City, Muong people are the most concentrated 
in Hoa Binh and ethnic groups). Cham in Binh Thuan accounts for over 
30% of the province's population, the Khmer ethnic group in Soc Trang 
accounts for 30.7% of the provincial population and accounts for about 
31.5% of the total Khmer population in Vietnam).  

Storage of samples: blood samples after being stored at a 
temperature of -80 ° C until analysis. 

- 186 female patients with breast cancer were diagnosed based on 
the results of disease surgery, at Central Hospital K. Exclusion criteria: 
exclude cases of cancer that has spread from elsewhere. Peripheral blood 
samples were taken and stored at the Genetic and Protein Research 
Center, Hanoi Medical University until analysis.  

The control sample was selected from all female models / 517 
healthy normal samples of the above 4 ethnic groups (all 255 female 
samples / 517 samples).  
The formula for calculating sample size:  

n = Z2
1-α/2 

p(1-p) 
d2 

In which: 
n: Sample size for each research group 
Z: Reliability coefficient (with α = 0.05, reliability level 95%), Z = 1.96. 
p: Estimated rate of metabolic mitochondrial polymorphism in the 
population, select p = 0.5. 
d: Desired absolute accuracy, d = 0,1. 
Applying the above formula, we have n = 97 (for each group). 
2.2. Time and place of the study 
- Research period: From 2014 to 2019 
- Research location: Department of Biochemistry, Center for Genetic and 
Protein Research - Hanoi Medical University. 
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2.3. Research Methods: Cross-sectional description, disease study with 
control group.  
2.4. Means and chemicals   

Using machinery and chemicals of reputable manufacturers: 
QIAGEN, Sigma, ABI.  
2.5. Research techniques 
DNA extraction  

DNA is extracted from blood samples by using protease K 
enzymes and phenol: chloroform:isoamyl alcohol. 
PCR reaction on the gene segments HV1, HV2 

- Two regions of HV1 and HV2 were amplified by PCR, using 
specific primers:  

HV1-F: 5’- CTC CAC CAT TAG CAC CCA AAG C -3’ 
HV1-R: 5’- CCT GAA GTA GGA ACC AGA TG -3’ 
HV2-F: 5’- GGT CTA TCA CCC TAT TAA CCA C -3’ 
HV2-R: 5’- CTG TTA AAA GTG CAT ACC GCC A -3’ 
Polymerase chain reaction (PCR) amplification was performed in 20 

μl reaction mixture consisting: 1× PCR buffer, 2.5 mM of each dNTPs, 
0.2 μl of each primer, and 0.5U of Taq polymerase, 50ng DNA and H2O. 
PCR thermal cycle was performed at 94°C for 5 minutes, followed by 30 
cycles of [94oC for 30 seconds, 54oC for 30 seconds, 72oC for 30 
seconds], 72°C for 5 minutes, and final hold at 15°C. PCR products 
underwent gel electrophoresis with agarose gel standardized scale 100bp 
1%. DNA bands were stained with ethidium bromide and photographed 
EC3 system imaging system. 

Direct sequencing HV1 and HV2  
Composition PCR sequencing HV1 and HV2 include: 1X Bigdye 

buffer; forward primer or reverse; DNA and H2O. The thermal cycle was 
performed first at 95°C for 2 minutes, followed by 25 cycles of [95°C for 
5 seconds, 50°C for 10 seconds, 60°C for 4 mintutes], and final hold at 
4°C. The sequencing reaction was purified by ethanol precipitation prior 
to sequencing. The purified products were then sequenced on an ABI 
PRISM 3100 Genetic Analyzer. 
Methods of analyzing the sequence of the region HV1 and HV2:  

The sequencing results of the study samples were compared with 
the standard J01415 on Genbank with CLC Main Workbench analysis 
software. Compare the types of polymorphism found with polymorphic 
types that have been published on MITOMAP. 
 Determining genetic diversity and probability of random overlap 
between two individuals in the research population is calculated by the 
formula: h= (1- Σ𝑥2)n(n-1); where: h is the genetic diversity, Σ𝑥2 is the 
probability of random overlap between two individuals in the population, x 
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is the frequency of occurrence of the haplotype in the population and n is 
the number of samples, according to Fumio Tajima in the year 1989. 
Methods of analyzing the relationship between a Single Nucleotid 
Polymorphisms (SNP) in the HV1 region with breast cancer: 

Using Chi-Square and statistical method (χ2) on SPSS software 
12.0.1, determining the correlation between some SNPs of genome 
region HV1 mtDNA by correlation analysis. The estimated risk of 
disease is expressed as odds ratio (Odds ratio-OR) and 95% confidence 
interval (95% confidence interval-95% CI). 

2.6. Ethics in research 
The topic has been adopted by the Ethics Council, Hanoi Medical 

University. The patient completely voluntarily participated in the study.  

 

Chapter 3 

RESULTS 
3.1. Results of sequencing HV1, HV2 of ml DNA in 4 ethnic 
groups of Vietnam (Kinh, Cham, Khmer and Muong) 

 
 

Figure 3.1: SNP C16260T, T16298C in HV1 and SNP A263G,  

309insC, 315insC in HV2 region 
Comments: SNP C16260T, T16298C in HV1 and SNP A263G, 
309insC, 315insC in HV2 region of mtDNA, shows high signal, 
clear, no noise, low background signal. 

3.2. MtDNA polymorphisms for HV1, HV2 in 4 ethnics (Kinh, 

Chăm, Khmer, Muong) living in Vietnam compared with rCRS 

HV1 

16021 CTGTTCTTTC ATGGGGAAGC AGATTTGGGT ACCACCCAAG TATTGACTCA CCCATCAACA 

                       G-    A         G  C             G TC T   C   

16081 ACCGCTATGT ATTTCGTACA TTACTGCCAG CCACCATGAA TATTGTACGG TACCATAAAT 

         C C     TCC T       C T   T   T CA C      C C C  A       C   C 

                                       G                          A   A 

                                       A 
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16141 ACTTGACCAC CTGTAGTACA TAAAAACCCA ATCCACATCA AAACCCCCTC CCCATGCTTA 

          A TTCT   AC  C    AGGG GTT    C TC  CA  CCCATTT C   TTCC G 

                       G         C                   T  +C   +C   

                                 - 

16201 CAAGCAAGTA CAGCAATCAA CCCTCAACTA TCACACATCA ACTGCAACTC CAAAGCCACC 

      T     G C    AT  CTG  T TC CG    CTGTG   TG CTCAT   CT      TA TT 

                                                                     A 

16261 CCTCACCCAC TAGGATACCA ACAAACCTAC CCACCCTTAA CAGTACATAG TACATAAAGC 

      TTC  A  GT CG AGA TA   A G TTCGT TTTTT CCCG TG CT   GA C     C AT 

           G                           A G     G 

           T                            +C 

16321 CATTTACCGT ACATAGCACA TTACAGTCAA ATCCCTTCTC GTCCCCATGG ATGACCCCCC 

       C CC TT       G   G    GT   T    CTTTCC     C  T C     

16381 TCAGATAGGG GTCCCTTGAC CACCATCCTC CGTGAAATCA ATATCCCGCA CAAGAGTGCT 

      C        A A       GT                            G            A 

16441 ACTCTCCTCG CTCCGGGCCC ATAACACTTG GGGGTAGCTA AAGTGAACTG TATCCGACAT 

                                T   G     -                       AG 

                                    - 

16501 CTGGTTCCTA CTTCAGGGTC ATAAAGCCTA AATAGCCCAC ACGTTCCCCT TAAATAAGAC 

                 AC TCA AAT 

HV2  1 GATCACAGGT CTATCACCCT ATTAACCACT CACGGGAGCT CTCCATGCAT TTGGTATTTT 

                                              T          A CCC   

                                                            G 

    61 CGTCTGGGGG GTATGCACGC GATAGCATTG CGAGACGCTG GAGCCGGAGC ACCCTATGTC 

AACT A       G                C    GAC        A 

    121 GCAGTATCTG TCTTTGATTC CTGCCTCATC CTATTATTTA TCGCACCTAC GTTCAATATT 

     C C    C            A  C   T TCG    AC                    G 

    181 ACAGGCGAAC ATACTTACTA AAGTGTGTTA ATTAATTAAT GCTTGTAGGA CATAATAATA 

  TG A   G    G-C  TCG  GCC  A  G    GC C        A G       GG G 

                  T 

    241 ACAATTGAAT GTCTGCACAG CCACTTTCCA CACAGACATC ATAACAAAAA ATTTCCACCA 

    G    -  A       GA   G        T T        G   T      --C-  G 

         G                                                - 

    301 AACCCCCCCT CCCCCGCTTC TGGCCACAGC ACTTAAACAC ATCTCTGCCA AACCCCAAAA 

  CA    T-C T  +CATCG       G GA   T -  -               G- 

        +C-      C 

        +CC    +CC 

    361 ACAAAGAACC CTAACACCAG CCTAACCAGA TTTCAAATTT TATCTTTTGG CGGTATGCAC 

               G      G           G                                   A 

               -                  - 

    421 TTTTAACAGT CACCCCCCAA CTAACACATT ATTTTCCCCT CCCACTCCCA TACTACTAAT 
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    481 CTCATCAATA CAACCCCCGC CCATCCTACC CAGCACACAC ACACCGCTGC TAACCCCATA 

Figure 3.2: Figure showed all positions and SNPs in HV1 and HV2 
regions of 4 ethnics (Kinh, Cham, Khmer, Muong). 

Comments: Figure showed many SNPs in HV1 and HV2 
regions are identified: 172 SNPs in HV1 and 89 SNPs in HV2, 
with most of them are substitutions, and the others are either 
insertion or deletion.  
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Figure 3.1: Types of SNP in HV1 and HV2 regions of mtDNA in 517 

samples from 4 Vietnamese ethnics Kinh, Muong, Khmer, Cham 

SNP Position 

              HV1 region 

C-stretch 

polymorphism 
A16181C, A16182C, A16183C, 16188insC, T16189C, 16193insC 

Transition A16037G, G16042A, A16051G, C16069T, C16071T, T16075C,  

T16086C, T16092C, T16093C, C16095T, T16102C, C16104T, 

 C16108T, C16111T, T16124C, T16126C, G16129A, T16136C,  

………  

Transversion A16054C, C16067G, A16070C, G16084C, A16091T, C16111G, 

 C16111A, A16113C, C16114A, A16116C, A16122C, T16140A,  

A16149C, A16181C, A16182C, A16183C, C16184A,T16157G, 

 …… 

Del 16038DelA, 16166DelA, 16183DelA, 16469DelT, 16474DelG 

SNP            HV2 region 
C-stretch 

polymorphism 
309insC, 309 insCC, 315insC, 315insCC 

Transition C43T, G53A, T55C, T57C, G62A, T63C, C64T, G66A, A73G, T89C,  

G94A,  G103A, T125C, T127C, T131C, G143A, T146C, C150T, 

C151T,  

T152C, A153G, T159C, A178G, C182T,  A183G, G185A, A189G,  

……..  

Transversion A56C, C61A, A95C, T146A, T158A, G203C, A215C, A302C, C303A,  

G316C, T319G 

Del 194DelC, 249DelA, 291DelA, 292DelT, 293DelT, 294DelT, 309DelC,  

310DelT, 334DelT, 337DelA, 352DelA, 368DelA, 385DelA 

Comments : Table 3.1 showed high polymorphism in HV1 and 
HV2 region of Vietnamese’s mtDNA. The most common SNPs are 
substitutions, and most of them are transitions of purine or pyrimidine 
bases. in HV1 region, 136 SNPs are transitions and 43 SNPs are 
transversions. On HV2 region, 72 SNPs are transitions and 11 SNPs are 
transversions. In total, there are 286 SNPs, in which prevalence of 
substitution is 91.6% (262/286), prevalence of insertion is 2.1% (2/286), 
and prevalence of deletion is 6.3% (18/286). The most deleted nucleotide 
is A, while the most added nucleotide is C. 
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3.3. New polymorphisms were detected in the HV1 and HV2 

regions of Vietnamese mitochondrial DNA 

   

Figure 3.3: Figure 3 SNP (16038DelA, G16084C, A16515C) in 
HV1 region of mtDNA  

Comments: The sequencing results of HV1 region in 
Vietnamese mitochondrial mtDNA showed 3 SNPs (16038DelA, 
G16084C, A16515C) are new polymorphisms that are not 
published on Mitomap. 

3.4. Sorting mtDNA into haplogroups in HV1 and HV2 religions 
in 4 Vietnamese ethnics Kinh, Cham, Muong, Khmer 

Sorting mtDNA into haplogroups based on characteristic SNPs 
in HV1 and HV2 regions. Table below showed details of some 
haplogroups of Vietnamese mtDNA:  

Table 3.2: Table some mtDNA haplogroups of 4 ethnic groups of 
Kinh, Cham, Muong and Khmer 

Sample Haplogroup HV1(16000+) HV2 

Kh 040 A T93C, C223T, C234T, 

C290T, A293C, G319A 

A73G,  A235G, A263G, 

A279G, 315C 

Cham91 B5a T140C, A183C, T189C, 

C266A, T519A 

A73G, A210G, A263G, 

309C, 315C 

KN29 F1a G129A, A162G, T172C,  

T304C, Ả99G  

A73G, 249delA, A263G, 

315C 

M23 R9a T93C, C111T, C192T, 

T249C, T298C, C355T, 

T362C, G390A 

A73G, G207A, 249delA, 

A263G, 309C, 315C 

Khin22 Z C185T, C223T, C260T, 

T298C 

A73G, T152C, 249del, 

A263G, 315C 

Note: The SNPs in bold are characteristic ones for the corresponding 
haplogroups. Cham: Cham ethnic group, Khin: Kinh ethinic group in 
Hanoi, KN: Kinh ethnic group in TPHCM, Kh: Khmer ethnic group, M: 
Mường ethnic group. 
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Sorting 517 samples of 4 ethinics Kinh, Cham, Muong,Khmer into 50 

haplogroups based on characteristic SNPs in 2 region, HV1 and HV2, of 
mtDNA. The division of haplogroups is focused in 4 specific groups: F1a, M, 
B5a, M7b1. 

Sequencing results of 517 samples identified 438 haplotypes, 
in which 393 haplotypes are unique and 45 showed up in more than 1 
individual. It also determined the genetic diversity is 99.83% and the 
probability of duplicate haplotypes is 0.37%. 

 

Chart 3.1: Chart the prevalence of mtDNA haplogroups is common 

among the Kinh, Muong, Cham and Khmer ethnic Comment: From the 

chart above, it is shown that 4 common haplogroups F1a, M, B5a, M7b1 of 

Vietnamese ethnics are accounted for nearly 50% of the research population. 

 

Chart 3.2: Chart the prevalence of mtDNA haplogroups is 

common among the Kinh, Muong, Cham and Khmer ethnic. 

Comments: When take each ethnics individually, the highest 

prevalence of occur is F1a in Kinh and Muong, B5a in Cham, and 

M in Khmer. 

M7b1:7,74%

M: 8,9%

B5a: 

10,83%

F1a: 

15,67%

56,86%
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3.5. Common polymorphic positions in studied samples 

We determined some common SNPs in HV1 and HV2 regions of 

mtDNA in 517 samples. Table 3.3 showed common SNPs: 

Table 3.3: Some common polymorphic positions in HV1 and 

HV2 regions in Vietnamese mtDNA 

SNP in HV1 Cham 

(n=113) 
Kinh 

(n=206) 
Khmer 

(n=98) 
Muong 

(n=100) 
Total Prevalence 

% (n=517) 

16129 26 82 33 30 171 33 

16223 41 80 52 39 212 41 

…       
SNP on HV2 Cham 

(n=113) 
Kinh 

(n=206) 
Khmer 

(n=98) 
Muong 

(n=100) 
Total Prevalence 

% (n=517) 

73 113 206 98 98 515 99,6 

263 113 206 98 100 517 100 

…       

Comments: The study statistically listed some common SNPs in 

HV1 and HV2 region, especially the frequency of SNP A263G is 

100% of the study samples.  

3.6. Prevalence of some SNPs in HV1 region of mtDNA in 

disease and control group 

To understand mtDNA polymorphism in breast cancer patients, 

we sequenced HV1 region of 186 samples from disease group, and 

compared it with 255 female sample from control group (255 

female samples selected from 517 healthy people from 4 ethnic 

groups Kinh, Cham, Muong, Khmer)  
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Chart 3.3. Prevalence of some SNP in 2 groups  

          Comments: SNP T16362C was more common in the disease 
group than in the control group.  

Table 3.4. Prevalence of some SNPs in HV1 region of mtDNA in 

disease and control group 

SNP 

Disease 

(n= 186) 

Control 

 (n= 255) p OR 95%CI 

SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 

T16362C 36 19,3% 29 11,3% 0,02 1,87 1,1-3,18 

C16223T,

T16362C 
29 15,6% 16 6,3% 0,001 2,759 1,45-5,25 

….        

Comments: The rate SNP T16362C in the disease group is 

higher than the control group and there is a statistically significant 

difference with p = 0.02, OR = 1.87 and 95% CI (1.1-3.18). When 

both SNP C16223T and T16362C concomitant breast cancer 

increased by 2.759 times, the difference was statistically significant 

with p = 0.001, 95% CI (1.45-5.25). Thus, it can be seen that 

polymorphisms in the mt1NA region of HV1 may be a risk factor 

for breast cancer. The chart below shows the correlation of the 

HV1 mitochondrial region SNP with breast cancer: 
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22%
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Chart 3.4: Indicates the correlation between some SNPs in the HV1 

region with breast cancer 

Comments: Chart 3.4 shows SNP T16362C and haplotype C16223T, 

T16362C are risk factors for breast cancer (p <0.05).  

Chapter 4 

DISCUSSION 

4.1. Characteristics of research samples 

Vietnam is a multicultural country with 54 ethnic groups, 

studying the characteristics and origins of each ethnic group as well as 

the relationship between peoples is a necessary job, especially in terms of 

broadcasting conditions. The current socio-economic development, inter-

regional migration and inter-ethnic marriage has become increasingly 

popular. In recent years, some aspects of anthropology such as 

archeology, anthropology, culture - society, language ... have been 

interested in many studies, these studies show that Kinh ethnic groups, 

Muong, Cham and Khmer have many similarities. However, the aspect 

of genetics has not been studied, there are not many studies on genes that 

assess the relationship between Vietnamese peoples.  

4.2. Analysis of polymorphism of mitochondrial genome HV1 and 

HV2 on some Vietnamese peoples by gene sequencing method. 

 Haplogroup of mitochondrial DNA: 

Recent studies around the world have classified haploid groups 

of mitochondrial DNA based on typical polymorphic positions on 

mitochondrial DNA, especially polymorphic sites on the HV1 and HV2 

gene regions. 

S

NP 
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The study of Yao et al. in 2002 on six Chinese ethnic groups sub-

grouped mtDNA haploid according to typical polymorphic positions in 

HV1 and HV2 in which groups D4, A, and F1a were common 

haplogroup. 

Our results of popular haplogroup in Vietnamese are F1a, B5a, 

M, M7b1. 

Nguyen Thuy Duong and her colleagues in 2018 also found that 

the common haplogroups were F1, M7, B5. 

In 2009 Han Jun Jin et al. studied over 445 individuals from 

seven East Asian populations for the result: the highest proportion of 

haplogroup among Koreans, Chinese is D4, the Mongolian group is 

haplogroup C, of Vietnamese is haplogroup F1a. 

Bodner et al., when studying on Laotian people, showed no 

significant differences in the genetic structure found between the Lao and 

Vietnamese populations, which could indicate the extended gene flow 

due to migration between the two. nation. The most common single 

haploid groups in Laos are B5a, F1a, C7, M7b1. 

Zhang et al. studied Cambodians, the dominant haploid groups 

were B5a, F1a, M12, R22 and B4.. 

 It can be seen that different racial groups have different 

mtDNA multiples, but those closely related may have the same number 

of common mtDNA haplogroups. Laos, Cambodia and Vietnam are three 

Southeast Asian countries, close in terms of geographical, political 

position, migration and cooperation in many aspects of social life so 

there is a similarity in ethnicity..  

Haplogroup F1a accounts for the highest proportion in Kinh and 

Muong ethnic groups. The Cham and Khmer ethnic groups also have 

similarities in common haploid groups: in the Cham ethnic group are 

B5a, M, B4c, in the Khmer ethnic group M, B, and B5a. This is also 

consistent with Peng et al.' research when comparing Cham people with 

some other Southeast Asian ethnic groups, showing that Cham people 

have closer relationship with Mon-Khmer populations.  

 From the above analysis, some haploid groups are common in 

Asian countries (Table 4.1), especially the three countries in Southeast 

Asia (Vietnam, Laos, Cambodia) have characteristics mtDNA genetics 

are closer. While China and Korea seem to have mtDNA genetic 

characteristics closer to the rest of the world, it can be seen that although 

different countries have many different ethnic groups, there are still 



20 

 
There may be some common characteristics. 

Table 4.1: Table of prevalence of some mtDNA haplogroups common 

in Vietnam and some countries in Asia. 

 

Reseac

h 
Nation 

Haplogroup 

B4a B5a D4 F1a M M7b1 

Yao 

et al 

China 

(n=263) 
9/263 6/263 27/263 15/263 10/263 6/263 

Han-Jun 

Jin et al 

Korea 

(n=185) 
11/185 2/185 44/185 8/185 1/185 1/185 

Boner 

et al 

Laos 

(n=214) 
7/214 26/214 6/214 37/214 17/214 

13/21

4 

Zhang 

et al 

Cambodia 

(n=1054) 

52/105

4 

 

288/105

4 
 

188/105

4 
  

This 

reseach 

Vietnam 

(n=517) 
15/517 56/517 13/517 81/517 46/517 

40/51

7 

Polymorphism on the genetic regions HV1 and HV2 of mitochondrial 

DNA: 

 In this study, we identified 172 polymorphic positions in HV1 

and 89 polymorphic positions on HV2 gene. 286 SNP types were 

detected, of which 3 new SNPs on the HV1 genome have not been 

published on Mitomap: 16038DelA, G16084C and A16515C. 

 Determining the rate of some common polymorphisms in the 

region of HV1, HV2, especially A263G polymorphism met in 100%, 

A73G (99.6%) of the research samples, in accordance with the results of 

Nguyen Dang Ton and plus the statistics of some common polymorphic 

positions like in our study and the similar encounter rate of A73G is 

100%, A263G is 96.2%. 
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Table 4.2: Comparison of some polymorphisms in the HV1 

region of mtDNA with some other studies 

Reseach Nation 
Percentage SNP in HV1 (16000+) 

T172C A183C T189C T217C C223T 

Nguyễn Đăng Tôn et al  

     

 

 

Vietnam 28,2 29,5 39,7  33,3 

Nguyễn Thy Ngọc et al Vietnam 19,3 28,4 34,1 
19,3 48,9 

Tuladhar et al  Malaysia     37,22 

Fang et al China 11,7 24,8 37,6 12,4 59,5 

This reseach Vietnam 21 33 39 12 41 

Table 4.2: Comparison of some polymorphisms in the HV2 

region of mtDNA with some other studies. 

Reseach Nation Percentage SNP in HV2 region 

A73G T150C 249DelA A263G 

Nguyễn Đăng Tôn 

 et al 
Vietnam 100 25,6 32,1 

96,2 

Nguyễn Thy Ngọc 

 et el 
Vietnam 100 32,9  

98,8 

Yao et al China 100   100 

Tuladhar et al Malaysia 100   100 

This reseach Vietam 99,6 23,4 24,7 100 

Some of the common polymorphic positions above (Table 4.2, 

4.3) are quite common and found in many different populations in the 

world.   

Mitochondrial DNA with genetic diversity and probability of 

coincidence between two individuals: 

 We determined the mtDNA genetic diversity of 99.83% 

 Rashid et al. In 2010, the Malaysian study gave 99.47% and 0.93% 

respectively. In a study of Japanese population genetic diversity and 

probability of random coincidence between two individuals were 

estimated to be 99.69% and 0.40%. Research on Chinese people results 

in 99.16% and 0.84% respectively. It can be seen that the genetic 
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diversity of the HV1 region, HV2 mtDNA in Vietnam is higher than 

other Asian races. Although the new study was conducted on 4 ethnic 

groups among 54 Vietnamese ethnic groups, it showed the genetic 

diversity of Vietnamese people, which highlights the genetic diversity of 

the Vietnamese peoples.   

4.3. Assessing the polymorphism of the HV1 mitochondrial genome 

in breast cancer patients 

 Polymorphism of mitochondrial genes and association with 

some diseases: 

Saldana-Rivera (2018) showed that the ratio of SNP T16189C was 

higher in those with metabolic syndrome with p= 0.0136.  

Charout et al. (2018) showed that SNP C16270T and C16320T 

were significantly related (with p = 0.02 and p = 0.03) to increase the risk of 

type 2 diabetes in Moroccan patients.  

Ya Fang Chen 2015 indicates that haplogroup B may be at lower 

risk of Parkinson's disease while haplogroup D may lead to a higher risk of 

Parkinson's disease in people <50 years old.   

 Hu et al. (2015) showed that T16362C polymorphism was 

identified as a predictor of age for non-small cell lung cancer. Su et al. 

(2016) also identified the T16362C polymorph on the mtDNA HV1 

region in association with thyroid cancer. 

Polymorphism of mitochondrial genes and breast cancer: 

 Nageswara et al determined the proportion of polymorphic 

C16223T in the HV1 gene region in breast cancer patients is 45.5%. This 

result is also consistent with our study when the ratio of this polymorph 

is 45, 7%. The proportion of polymorphic T16189C, T16362C in breast 

cancer patients in this study was 17.8% and 10.8%, and in our study 

these two SNPs accounted for 24.7% higher and 19.3%. 

 In our study, it was shown that T16362C polymorphism is a 

factor that increases the risk of breast cancer in Vietnam by 1.87 times 

with p = 0.02 and when there are two types of SNP C16223T and 

T16362C at the same time. Breast cancer increased by nearly 2.8 times 

with p = 0.001. Thus, mitochondrial polymorphisms can affect different 

people. 

 Tommasi et al (2014) found that SNP T16189C accounted for 

a higher rate in healthy people p = 0.03. This result is consistent with our 

study SNP T16189C also accounts for a higher rate in healthy people 

with p = 0.001.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salda%C3%B1a-Rivera%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29765483
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 Czarnecka et al. (2010) discovered polymorphic T239C, A263G 

and C16207T polymorphism in breast cancer patients significantly higher 

and polymorphism A73G, C150T, A16183C, T16189C, C16223T, 

T16362C were significantly lower than With the control group, these 

SNPs may be associated with an increased risk of developing breast 

cancer. In our study, C16223C haplotype, T16362C in breast cancer 

patients was higher than healthy people (15.6% versus 6.3%, OR = 2.759 

and 95% CI 1.45 - 5.25).  

 From the above results, it is possible to suggest that some types 

of mitochondrial DNA polymorphism may be a risk factor for developing 

breast cancer but there are also some types of polymorphism that protect 

against the development of breast cancer in women. 
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CONCLUSION 
1. Determining the ratio of some SNP (Single Nucleotid 
Polymorphisms) in the regions HV1, HV2 on mitochondrial DNA in 
the four ethnic groups of Kinh, Cham, Muong and Khmer Vietnamese 
people. 

- Identify 172 polymorphic positions in the HV1 region and 89 
polymorphic positions in the HV2 region. 286 SNPs types were detected, 
three of which are new SNPs in the HV1 region and have not been 
published on Mitomap: 16038DelA, G16084C and A16515C. 

The prevalence of some common polymorphisms in the HV1 region 
is: G16129A, A16183C: 33%, T16189C: 39% and C16223T: 41% 

- The prevalence of common polymorphisms in the HV2 region is: 
309insC: 56.4%, 315insC: 96.3%, A73G: 99.6%, especially A263G 
polymorphism encountered in 100% of research samples. 
2. Haplogroup SNP specific of the regions HV1, HV2 of mitochondrial 
DNA in the four ethnic groups of Kinh, Cham, Muong and Khmer 
Vietnamese people. 

- Identified 438 mtDNA haplotypes, 393  of which are unique and 
45 haplotypes appear in more than one individual. The genetic diversity 
is 99.83% and the probability of random duplication of two individuals 
is 0.37%. 

- Sorting samples of 4 ethinics Kinh, Cham, Muong, Khmer into 50 
haplogroups in which 4 specific groups have highest prevalence are: F1a, 
M, B5a, M7b1. F1a is the most common haplogroup in Kinh and Muong, 
while B5a and M are the most common haplogroups in Cham and Muong 
ethnic groups, respectively. 
3. Evaluating some SNP in the region HV1 of mitochondrial DNA in 
breast cancer patients. 

-  The prevalence of SNP T16362C and haplotype C16223T, 
T16362C in breast cancer patients is higher than that in the control 
group, and the difference was statistically significance with p <0.05.  

- The prevalence of SNP A16183C, T16189C and two haplotypes in 
HV1 and HV2 mtDNA A16183C, T16189C, haplotype T16140C, 
T16189C were lower than that of those breast cancer patients compared 
to controls, with the difference was statistically significant with p <0.05 . 

 


