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Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, 
núi Ngũ Lĩnh (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) gặp một nàng tiên, lấy 

nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng 
ế Nghi làm vua phương Bắc (từ núi Ngũ Lĩnh về phía Bắc), phong cho Lộc 

c làm vua phương Nam (từ núi Ngũ Lĩnh về phía Nam), xưng là Kinh Dương 
ương, quốc hiệu là Xích Quỷ. 

Kinh Dương Vương làm vua Xích Quỷ vào năm Nhâm Tuất 2879 TCN, 
y con gái Động Đình Hồ quân (còn có tên là Thần Long) là Long nữ sinh 

ùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu 
(một nàng tiên ở phương Bắc), sinh một lần trăm người con.

Một hôm, Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là
ng tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt nhau, chia 50 

con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền biển (có bản chép là về Nam Hải), 
phong cho con trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi vua.

(Theo Đại Việt Sử ký Toàn 

Về sau, Xích Quỷ chia ra thành những nước nhỏ, gọi là Bách Việt.
Đầu thời kỳ đồ đồng: 15 nhóm Lạc Việt khác nhau vùng núi miền Bắc
& châu thổ sông Hồng 12 nhóm Âu Việt sống ở vùng Đông Bắc, một 
số nhóm người khác sinh sống trên các lưu vực sông Thanh -Nghệ -
Tĩnh ngày nay. Để trao đổi buôn bán, phòng chống lụt lội, chống lại kẻ
thù... các bộ lạc Lạc Việt dần hình thành một nước lấy tên Văn Lang, 
người đứng đầu tự xưng là Hùng Vương. Có 18 đời Hùng Vương cai 
trị ở thời đại Hồng Bàng (đến năm 258 TCN). 
Các bằng chứng khảo cổ học như trống đồng Đông Sơn được tìm 
thấy ở miền bắc Việt Nam có cùng niên đại với thời kỳ Hồng Bàng, thể
hiện một nền văn hóa đồ đồng rất phát triển (văn hóa Đông Sơn).
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BẢN ĐỒ TRUNG QUỐC VÀ BẮC VIỆT NAM THỜI XUÂN THU, CHIẾN QUỐC, TẦN, HÁN 



DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
ăn Lang ăn Lang -- Âu LÂu Lạạcc
ối thời Văn Lang: ~500 ngàn  (nhiều bộ tộc)

Âu Lạc (An Dương Vương (người Tày? Tai-Kadai?): ~70-80 vạn, bao gồm 2 tộc người: Âu Việt (Tày-Nùng cổ?), Lạc
(Kinh /Việt-Mường cổ) và 10 vạn tù binh Tần bị đày đi khai hoang các miền xa xôi)

ờời ki kỳỳ BBắắc thuc thuộộcc
ời nước Nam Việt (Triệu Đà): 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân: ~40 vạn (đa số người Bách Việt cũ và 10 vạn người 

n)/ Hán di cư ), không tính các quận khác thuộc đất TQ ngày nay
n Vũ Đế (Tây Hán): Giao Chỉ ~75 vạn; Cửu Chân ~17 vạn; Nhật Nam 7 vạn, tổng ~99 vạn

Hai Bà Trưng: ~1 triệu
Đông Hán: Giao Chỉ: ~70 vạn, Cửu Chân: ~21 vạn; Nhật Nam ~14 vạn, tổng ~1,05 triệu

- Đường: Chỉ thấy ghi số hộ dân, chưa thấy ghi số dân

ờời ki kỳỳ đ độộc lc lậập vp vàà ttựự chchủủ
Ngô Quyền: ~2 triệu                                                            
Lê Hoàn: ~ 1,5 triệu

(Đại Việt): ~2,2 triệu
n: ?

Lê: ~4-5 triệu
 Lê Trung Hưng (1750): Đàng trong ~1,5 triệu, đàng ngoài ~4 triệu, tổng 5,5 triệu
Nguyễn: Gia Long ~5,7 triệu, Minh Mạng ~7,8 triệu
1870 (Pháp thuộc): ~10 triệu

ờời hii hiệện đn đạạii
1975/1976: Miền Bắc ~30 triệu; Miền Nam ~19 triệu, tổng ~49 triệu
Nay: >96 triệu

ồn Wikipedia)

“Thế là từ đấy Đông Ng
châu, 83 quận, 313 huy
hộ khẩu 52 vạn 3 ng
quan lại 3 vạn 2 ng
quân 23 vạn, trai gái già
cả thảy 230 vạn, thóc 
280 vạn hộc, thuyền hơ
nghìn chiếc, cung nữ hơ
nghìn người đều về cả
Đại Tấn". Như vậy, toà
quan dân già trẻ gái tra
hơn có 3 triệu!

(Tam Quốc Diễn Nghĩa



NGỮ HỆ NAM Á (AUSTROASIATIC LANGUAGES, AA) 

Nhóm Việt-Mường (Vietic), 4 dân tộc: Kinh, Mường, Thổ,  Chứt
Nhóm Mon-Khmer, 21 dân tộc: Ba Na, Brâu, Bru-Vân Kiều, Chơ Ro, 
Co, Cơ Ho, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Hrê, Kháng, Khơ Me, Khơ Mú, Mạ, 
Mảng, M’Nông, Ơ Đu, Rơ Măm, Tà Ôi, Xinh Mun, Xơ Đăng, X’Tiêng 



NGỮ HỆ TAI – KADAI (TAI-KADAI LANGUAGES, TK)
Nhóm Tày Thái, 8 dân tộc: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái
Nhóm Kadai (Kra), 4 dân tộc: Cơ Lao, La Chí, La Ha, Pu Péo



NGỮ HỆ H’MONG – MIỀN (H’MONG-MIEN LANGUAGES, HM)
Nhóm H’Mong-Dao, 3 dân tộc: Dao, H’Mong (Mông), Pà Thẻn



NGỮ HỆ HÁN - TẠNG (SINO-TIBETAN LANGUAGES, ST) 

• Nhóm Hán (Sinitic), 3 dân tộc: Hoa, Ngái (Hakka), Sán D
• Nhóm Tạng-Miến (Tibet-Burma), 6 dân tộc: Cống, Hà

Nhì, La Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La



NGỮ HỆ NAM ĐẢO (AUSTRONESIAN LANGUAGES, AN)

• Nhóm Nam Đảo (Malayo-Polynesia), 5 dân tộc: Chăm (Chàm), Chu Ru, Ê Đê, Gia Lai, Ra Glai 



NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ DI TRUYỀN CÁC DÂN TỘC/ TỘC NGƯỜI 

� DNA người cổ
� DNA người hiện đại 

HỆ GEN TY THỂ
mtDNA GENOME
Di truyền theo dòng MẸ
(Mẫu hệ) 

PHÂN TÍCH TRÊN 
TOÀN BỘ HỆ GEN:  

SNP CHIP, WES, WGS
(Di truyền theo cả dòng BỐ

và dòng MẸ, mức độ
lai hỗn hợp/ hoà huyết) 

VÙNG ĐẶC HIỆU GIỚI TÍNH NAM 
TRÊN NHIỄM SẮC THỂ Y
MALE SPECIFIC REGION 

OF Y CHROMOSOME  (MSY) 
Di truyền theo dòng BỐ (Phụ hệ)





















Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc 
trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

ình 11. Vị trí lấy mẫu 17 dân tộc người Việt Nam

• Đã thu được mẫu máu của 609 cá thể nam thuộc 
17 dân tộc 5 ngữ hệ

• Đã tách chiết DNA tổng số và giải trình tự toàn bộ
hệ gen ty thể trên hệ thống NextSeq500

• Trình tự hoàn chỉnh của hệ gen ty thể được sử
dụng để tiến hành cách phân tích tiếp theo



ải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các dân t
ệt Nam (tiếp)

STT Dân tộc Ngữ hệ Số lượng mẫu Số đa hình

1 Gia Rai Nam Đảo 30 203

2 Ê Đê 24 172

3 Phù Lá Hán Tạng 35 235

4 Si La 31 135

5 Lô Lô 36 151

6 La Hủ 32 219

7 Hà Nhì 33 246

8 Pà Thẻn Mông – Dao

(H’mông-Miền)

36 159

9 Dao 44 231

10 H’mông 41 181

11 Thái Thái - Kadai 24 242

12 Tày 48 336

13 Nùng 37 251

14 Cờ Lao 34 261

15 La Chí 36 159

16 Mảng Nam Á 37 142

17 Kinh 51 394

Thống kê số đa hình của 609 cá thể thuộc 17 dân tộc theo 5 ngữ hệ



Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các dân t
ệt Nam (tiếp)

Tần suất các nhóm đơn bội chính của 2742 cá thể theo 5 ngữ hệ

m đơn Nam Á

(657)

Thái-Kadai

(932)

Mông-Dao 

(154)

Hán-Tạng 

(399)

Nam Đảo

(600)

Tổng số

(2742)

Nhóm đơn 

bội

Nam Á

(657)

Thái-Kadai

(932)

Mông-Dao 

(154)

Hán-
Tạng 

(399)

Nam Đảo

(600)

Tổng 

(2742)

AxA17 0,91 0,5 5,84 2,26 0,50 1,17 M12 5,94 1,18 3,25 0,25 0,17 2,08

1,52 0,00 1,30 1,00 0,00 0,58 M20 2,59 1,29 0,00 0,25 0,67 1,24

0,46 2,68 2,60 4,51 0,50 1,93 M21 1,22 0,21 0,00 0,50 3,17 1,13

0,46 2,47 9,09 3,01 7,83 3,61 M24 1,98 0,97 0,00 1,00 0,33 1,02

0,30 2,90 0,00 0,75 5,33 2,33 M51 1,98 0,43 0,00 0,50 0,50 0,80

0,30 3,22 1,30 8,52 3,00 3,14 M61 0,15 1,18 0,00 0,00 0,00 0,44

10,05 11,91 8,44 4,26 5,17 8,68 M62b 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 0,40

0,46 0,21 0,00 1,00 0,17 0,36 M68a 2,13 0,11 0,00 0,00 0,50 0,66

4,11 1,93 2,60 0,00 0,17 1,82 M71 3,81 1,07 0,00 0,25 3,50 2,08

C(xC7) 0,30 0,21 5,19 0,50 0,00 0,51 M73 0,76 0,11 0,00 0,00 0,50 0,33

1,83 3,97 7,79 1,25 0,83 2,59 M74 3,35 1,82 1,30 0,75 0,50 1,71

5,63 2,90 4,55 7,02 0,67 3,76 M7b 3,96 12,23 1,30 5,01 9,50 7,99

0,61 0,97 1,30 3,01 6,50 2,41 M7c 1,07 3,65 0,00 2,76 5,67 3,14

0,00 0,00 0,00 0,75 0,33 0,18 M8 0,15 0,43 0,00 0,50 0,17 0,29

0,00 0,00 0,00 0,25 8,83 1,97 M9 0,46 0,97 0,00 2,01 0,17 0,77

F1(xF1a) 6,54 6,44 5,84 5,01 0,17 4,85 M91 0,76 0,43 0,00 0,75 0,00 0,44

15,07 12,88 11,69 6,27 9,17 11,56 N 1,83 1,07 0,00 0,25 1,50 1,17

0,00 1,39 5,19 2,76 0,50 1,28 N21 1,07 0,43 1,30 0,75 1,67 0,95

0,15 2,04 5,84 1,00 6,00 2,52 N9a 1,07 3,54 4,55 3,26 3,83 3,03

0,15 0,75 0,00 0,00 4,33 1,24 R 3,35 1,39 0,00 2,51 1,33 1,93

0,30 0,54 5,84 2,01 0,33 0,95 R9 2,28 3,43 1,95 1,50 3,83 2,88

8,52 4,51 1,30 17,54 1,00 6,42 Other 2,44 0,64 0,65 1,25 0,83 1,20

0,00 0,97 0,00 0,50 0,33 0,47



Nhóm đơn bội A

(a, b) Network nhóm đơn bội ty 
thể A, được mã hóa màu theo 
ngữ hệ và nguồn gốc địa lý;
(c) Bản đồ phân bố theo tần suất 
của nhóm đơn bội A: màu càng 
đậm, tần suất trong dân số càng 
cao; Các dấu chữ thập đánh dấu 
các vị trí của 68 quần thể Đông 
Nam Á có trong phân tích.

Nội dung 3: Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam (tiếp)

� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông nam Á



Nhóm đơn bội B

(a, b) Network nhóm đơn bội ty thể B4
(c, d) Network nhóm đơn bội ty thể B5 và B6a, được mã 
hóa màu theo ngữ hệ và nguồn gốc địa lý
(e-g) Bản đồ phân bố theo tần suất của nhóm đơn bội B:
màu càng đậm, tần suất trong dân số càng cao
Các dấu chữ thập đánh dấu các vị trí của 68 quần thể Đô
Nam Á có trong phân tích.

Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các dân

tộc Việt Nam (tiếp)

� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông nam Á



(a, b) Network nhóm đơn bội ty thể B4, được 
hóa màu theo ngữ hệ và nguồn gốc địa lý
(c) Bản đồ phân bố theo tần suất của nhóm đơ
bội C: màu càng đậm, tần suất trong dân số c
cao
Các dấu chữ thập đánh dấu các vị trí của 68 q
thể Đông Nam Á

Nhóm đơn bội C

ội dung 3: Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộ
ng các dân tộc Việt Nam (tiếp)
� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông nam Á



Nhóm đơn bội D

(a, b) Network nhóm đơn bội ty thể B, đượ
hóa màu theo ngữ hệ và nguồn gốc địa lý 
(c) Bản đồ phân bố theo tần suất của nhó
bội D: màu càng đậm, tần suất trong dân s
càng cao
Các dấu chữ thập đánh dấu các vị trí của 
quần thể MSEA có trong phân tích

Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các dân
tộc Việt Nam (tiếp)

� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông Nam Á



Nhóm đơn bội F
(a, b) Network nhóm đơn bội 
thể F1a; (c,d) Network nhóm đ
bội ty thể F2-4, được mã hóa
màu theo ngữ hệ và nguồn g
địa lý 
(e) Bản đồ phân bố theo tần s
của nhóm đơn bội F: màu cà
đậm, tần suất trong dân số cà
cao
Các dấu chữ thập đánh dấu c
vị trí của 68 quần thể MSEA c
trong phân tích

ải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các
dân tộc Việt Nam (tiếp)
� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông Nam Á



óm đơn bội G

(a, b) Network nhóm đơn bội ty thể G
được mã hóa màu theo ngữ hệ và
nguồn gốc địa lý
(c) Bản đồ phân bố theo tần suất của 
nhóm đơn bội F: màu càng đậm, tần 
suất trong dân số càng cao
Các dấu chữ thập đánh dấu các vị trí
của 68 quần thể MSEA có trong phân
tích

ải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các
dân tộc Việt Nam (tiếp)
� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông Nam Á



(a, b) Network nhóm đơn bội ty th
M7
(c,d) Network nhóm đơn bội ty th
M71, được mã hóa màu theo ngữ
và nguồn gốc địa lý
(e,f) Bản đồ phân bố theo tần suấ
của nhóm đơn bội F: màu càng đ
tần suất trong dân số càng cao
Các dấu chữ thập đánh dấu các v
của 68 quần thể MSEA phân tích.

ải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các
dân tộc Việt Nam (tiếp)
� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông Nam Á

Nhóm đơn bội M



ải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng đồng các
dân tộc Việt Nam (tiếp)

� Các dòng nhóm đơn bội mtDNA ở lục địa Đông nam Á

(a, b) Network nhóm đơn bội ty thể 
N9a, được mã hóa màu theo ngữ hệ
và nguồn gốc địa lý
(c) Bản đồ phân bố theo tần suất của 
nhóm đơn bội N9a: màu càng đậm, tần
suất trong dân số càng cao
Các dấu chữ thập đánh dấu các vị trí
của 68 quần thể MSEA phân tích.

Nhóm đơn bội N9a



Biều đồ các khoảng thời gian hợp nhất các nhóm đơn bội mtDNA mới

• Phát hiện được 111 dòng nhánh mới 
của mtDNA

• Phát hiện được đỉnh cao của sự đa 
dạng mtDNA khoảng 2,5-3 ngàn năm 
về trước, trùng với nền văn hoá 
Đông Sơn, có thể liên quan đến sự
mở rộng nền văn hoá theo xu hướng 
nông nghiệp. 

• Đây là bằng chứng khoa học mới, 
đầu tiên trên thế giới về di truyền 
phân tử người liên quan đến khoảng 
thời gian ra đời của nền văn hoá 
Đông Sơn. 

ội dung 3: Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng 
ồng các dân tộc Việt Nam (tiếp)



Biểu đồ kích thước quần thể dựa tính theo mtDNA

• Phát hiện sự mở rộng kích 
thước quần thể khoảng 4-5 
ngàn năm trước

i dung 3: Giải trình tự và phân tích hệ gen ty thể của một số dân tộc trong cộng 
ng các dân tộc Việt Nam (tiếp)



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễ
c thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

c định các SNP của 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam

Phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội O1 ở 17 dân tộc



i dung 4: Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi 
éo của nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân t
ệt Nam (tiếp)

Xác định các SNP thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội O1 ở 17 dân tộc



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễ
c thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam (tiếp)

Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội O1 ở 17 dân tộc



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)

Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam
Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội O2 ở 17 dân tộc



Nội dung 4: Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi 
chéo của nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân 
ộc Việt Nam (tiếp)
Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội O2 ở 17 dân tộc



Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam

Tần suất nhóm đơi
O ở 17 dân tộc Việ
Nam

Cây phát sinh nh
đơn bội O ở 17 
tộc Việt Nam

Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)



ác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội C ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội C ở 17 dân tộc

Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)



ác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội O ở 17 dân tộc Việt Nam

ần suất nhóm đơi bội C ở 17 dân tộc Việt Nam

Cây phát sinh nhóm đơn bội C ở 17 dân tộc Vi
Nam

Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)



Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội D ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội D ở 17 dân tộc

SNP
Nhóm đơn 

bội

Dân tộc
Tổng số

Ê Đê Hmong Pà Thẻn Lô Lô Nùng

M174 D* 1 1

CTS11577 D1 5 1 6

N1 D1a1a 6 3 9

Tần suất nhóm đơi bội D ở 17 dân tộc Việt Nam

Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễ
c thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam (tiếp)



Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội F ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội F ở 17 dân tộc

Tần suất nhóm đơi bội F ở 17 dân tộc Việt Nam

SNP Nhóm đơn bội
Dân tộc

Tổng số
Hà Nhì La Hủ Lô Lô Phù Lá Tày Thái Dao

M89 F* 5 10 1 26 3 1 1 47

Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễ
c thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam (tiếp)

� Xác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội N ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội N ở 17 dân tộc

Tần suất nhóm đơi bội N ở 17 dân tộc Việt Nam

SNP
Nhóm đơn 

bội

Dân tộc Tổng 

sốCờ Lao Hà Nhì Kinh La Hủ Lô Lô Nùng Si La Tày Dao

L665 N1c2b2 3 3 2 7 1 1 1 1 3 22



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)

ác định các SNP 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội khác ở 17 dân tộc Việt Nam

Sự phân bố các đa hình đại diện cho nhóm đơn bội khác ở 17 dân tộc

SNP Nhóm đơn bội
Dân tộc

Tổng số
Kinh Mảng Gia Rai Ê Đê

Z4487 H1a2a 1 1

M27 L1a1 1 1

M2313 NO 1 1

M120 Q1a1a1 2 2

Z645 R1a1a1b 1 1
3

Z2123 R1a1a1b2a2a 1

M479 R2 1 1 2



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễm
Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam (tiếp)

Tần suất các nhóm đơn bội NST Y ở 600 cá thể thuộc 17 dân tộc

77.00%

3.67%

7.17%

2.67%

7.83%

0.17%

0.17%

0.17%

0.83%

0.33%

1.67%

Nhóm đơn bội O

Nhóm đơn bội N

Nhóm đơn bội C

Nhóm đơn bội D

Nhóm đơn bội F

Nhóm đơn bội H

Nhóm đơn bội L

Nhóm đơn bội NO

Nhóm đơn bội R

Nhóm đơn bội Q



Nghiên cứu xác định đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của 
nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam (tiếp)
ết quả xác định các SNP của 600 cá thể thuộc nhóm đơn bội khác nhau ở 17 dân tộc Việt Nam

Số lượng các phân nhóm đơn bội NST Y ở 17 dân tộc
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What are Genomics, Proteomics and Bioinformatics?



XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!



Công bố chấn động về gen: Người Việt có nguồn gốc từ Châu Phi?
Công bố quốc tế về giải trình tự gen cho thấy người Việt có nguồn gốc từ châu Phi, không liên quan đế

người Hán ở phía bắc Trung Quốc””””....









CÔNG TRÌNH “CƠ SỞ DỮ LIỆU BIẾN THỂ DI TRUYỀN NGƯỜI VIỆT NAM”
CỦA VINMEC














