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TÓM TẮT

Rau diếp (Lactuca sativa L.) được trồng phổ biến khắp thế giới. Các nghiên cứu trước đây đã ghi nhận rằng cây
trồng này nhiễm virus thuộc các chi potyvirus (Lettuce mosaic virus, Bidden mosaic virus), cucumovirus (Cucumber
mosaic virus) và tospovirus (Tomato spotted wilt virus). Hiện tại, rau diếp được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và
các vùng khác của Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có ghi nhận nào về virus nhiễm trên rau diếp ở Việt Nam đến thời
điểm hiện tại. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các potyvirus từ sáu mẫu lá rau diếp có triệu chứng khảm
giống virus thu thập ở sáu tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Các mẫu bệnh được lây nhiễm lên cây chỉ thị rau muối
(Chenopodium quinoa và C. amaranticolor) và thuốc lá cảnh (Nicotiana benthamiana) để kiểm tra sự có mặt của
virus. Tiếp theo, các mẫu bệnh được kiểm tra sự có mặt của potyvirus bằng kỹ thuật RT-PCR sử dụng cặp mồi
chung CIFor và CIRev. Sản phẩm RT-PCR được giải trình tự sử dụng cùng cặp mồi chung RT-PCR để xác định loài
virus. Kết quả nghiên cứu cho thấy các cây chỉ thị C. quinoa, C. amaranticolor và N. benthamiana đều xuất hiện triệu
chứng, trong đó, C. quinoa, C. amaranticolor xuất hiện các đốm chết hoại màu vàng và nhiễm hệ thống, N.
benthamiana có triệu chứng khảm. Điều đó chứng tỏ các mẫu rau diếp thu được đều bị nhiễm virus. Hơn nữa, kết
quả RT-PCR cho thấy sản phẩm khuếch đại có kính thước khoảng 0,7 kb. Ngoài ra, kết quả giải trình tự sản phẩm
PCR cho thấy virus gây bệnh là Lettuce mosaic virus (LMV). Thử nghiệm tính gây bệnh của LMV trên một số cây chỉ
thị và ký chủ khác cho thấy LMV có thể nhiễm trên cúc bách nhật (Gomphrena globosa), cà độc dược (Datura metel),
đậu Hà Lan (Pisum sativum) và cà chua (Solanum lycopersicum). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy lần đầu
tiên phát hiện LMV ở Việt Nam.
Từ khóa: Lactuca sativa, potyvirus, Lettuce mosaic virus, cây chỉ thị, RT-PCR.

Detection and Identification of Virus Causing Mosaic
on Lettuce in Some Provinces of the Red River Delta
ABSTRACT
Lettuce (Lactuca sativa L.) is grown worldwide. The crop is commonly infected by potyvirus (Lettuce mosaic
virus, Bidden mosaic virus), cucumovirus (Cucumber mosaic virus) and tospovirus (Tomato spotted wilt virus). The
aim of this study was to identify potyviruses from lettuce leaf samples showing virus-like symptom collected from six
provinces in the Red River Delta. The leaf samples were inoculated onto indicator plants such as Chenopodium
quinoa, C. amaranticolor and Nicotiana benthamiana for examining the presence of the viruses. Furthermore, total
RNAs were extracted from the leaf samples and amplified by RT-PCR using universal primer pairs, CI-For and CIRev, for the detection of potyvirus. After inoculation, indicator plants showed yellow spot and systemic infection on C.
quinoa, C. amaranticolor and mosaic on N. benthamiana, indicating that lettuce the leaves were infected with virus.
RT-PCR amplification of about 0.7 kb revealed that the leaf samples were infected by genus potyvirus. Sequencing of
RT-PCR products showed 99.0 % nucleotide identiy of C terminus of the cylindrical inclusion (CI) with Lettuce mosaic
virus (LMV). LMV infects Gomphrena globose, Datura metel, Pisum sativum and Solanum lycopersicum in the
pathogenicity test. This is the first report on LMV in Vietnam.
Keywords: Lactuca sativa, potyvirus, Lettuce mosaic virus, indicator plants, RT-PCR.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rau diếp (Lactuca sativa L.) thuûc hõ cúc
(Asteraceace) cò ngu÷n gøc tĂ Ai Cêp và đāợc
tr÷ng phù biến Ċ nhiều quøc gia trên thế giĉi.
Giøng nhā các cåy tr÷ng nông nghiệp khác, rau
diếp cÿng bð nhiều bệnh gây häi nhā bệnh lĊ cù
rễ (Rhizoctonia solani); bệnh đøm lá, thøi ngõn
(Xanthomonas campestris pv. vitians); bệnh
thøi
nhÿn
vi
khuèn
(Pectobacterium
carotovorum), bệnh khâm lá do virus (Lettuce
mosaic virus, Cucumber mosaic virus,...); bệnh
sāng rễ do tuyến trùng (Meloidogyne spp.)(
Subbarao et al., 2017). Bệnh khâm lá rau diếp
do Lettuce mosaic virus (LMV) là bệnh virus
gåy häi rau diếp cò ý nghïa kinh tế nhçt và đāợc
lan truyền khíp thế giĉi thöng qua hät giøng
(Dinant & Lot, 1992). LMV cÿng đāợc phát hiện
và ghi nhên læn đæu tiên gây häi trên rau diếp Ċ
Iran (Soleimani et al., 2004; 2011), Ấn Đû vĉi
triệu chăng khâm nhẹ và làm lùn cây (Sharma
et al., 2013). Virus này cÿng đāợc phát hiện và
nghiên cău Ċ Hàn Quøc (Lim et al., 2014). Ngoài
LMV, triệu chăng khâm trên rau diếp Ċ Đài
Loan cñn đāợc xác đðnh là do Bidens mottle
virus (BiMoV)(Chen & Li, 2012).
Theo Ủy ban phân loäi virus quøc tế (ICTV,
2014), LMV thuûc chi Potyvirus trong hõ
Potyviridae vĉi bû genome là mût phân tĄ RNA
sợi đćn, cĆc dāćng ((+) ssRNA). Phån tĄ virus
hình sợi mềm, kích thāĉc khoâng 680 - 900 nm
(chiều dài) và khoâng 11 - 15 nm (chiều rûng)
(Moreno et al., 2007). LMV đāợc chia thành 3
nhóm chính g÷m: LMV-Yar (mût chþng thu
đāợc tĂ Yemen), LMV-Greek (10 chþng thu
đāợc tĂ Hy Läp) và LMV-RoW (các chþng còn
läi xuçt hiện phù biến Ċ nhiều vùng lãnh thù
(Krause-Sakate et al., 2002). Kết quâ nghiên
cău cho rìng chî có nhóm LMV-RoW có khâ
nëng låy truyền qua hät giøng và ăc chế tính
kháng cþa cây (Lim et al., 2014). Nhóm này g÷m
2 nhóm phĀ là LMV - Common (không lây
nhiễm cho các cây có chăa gene kháng lặn mo11
hoặc mo12) và LMV-Most (“LMV mo1-breaking,
seed transmitted”, cò khâ nëng ăc chế gen
kháng mo1 (mo1-breaking)) (Sorel et al., 2014).
Triệu chăng thāĈng thçy trên rau diếp là lùn
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cây, cây không cuøn đāợc (đøi vĉi nhąng giøng
rau diếp cuøn bíp nhā xà lách cuûn, xà lách
Romaine), lá bð biến däng, có triệu chăng khâm
hoặc đøm, sáng gån và đöi khi xuçt hiện triệu
chăng hoäi tĄ (Candresse et al., 2007). Ngoài ra,
lây nhiễm nhân täo LMV lên mût sø cây chî thð
cho thçy LMV nhiễm trên cây rau muøi đó
(Chenopodium amarannticolor) vĉi các triệu
chăng điển hình nhā đøm chết hoäi màu vàng,
có quæng đó, rau muøi tríng (Chenopodium
quinoa) vĉi đøm chết hoäi màu vàng, không có
quæng đó, lá ngõn có thể bð vàng gån, xoën và
còi cõc, cúc bách nhêt (Gomphrena globosa) vĉi
triệu chăng điển hình là đøm màu nåu đó
(Pavan et al., 2008). Ngoài ra, LMV có thể gây
bệnh trong suøt thĈi kỳ phát triển cþa rau diếp,
tĂ giai đoän cåy non đến cåy trāĊng thành, tỷ lệ
bệnh trên đ÷ng ruûng có thể lên đến 75%
(Jagger, 1921) hoặc 100% (Ryder, 2002). LMV
đāợc lan truyền trên đ÷ng ruûng thông qua môi
giĉi truyền bệnh là rệp muûi theo kiểu bán bền
vąng (German-Retana et al., 2008). Kết quâ
nghiên cău cþa Abd El-Wahab (2012) về sĆ lan
truyền LMV thông qua các loài rệp muûi khác
nhau täi Ai Cêp cho thçy: Myzus persicae (rệp
đào) là vector chính lan truyền LMV vĉi tỷ lệ
lan truyền lên đến 86%, theo sau đò là loài
Hyperomyzus lactucae (42,3%), Aphis gosssypii
(rệp bông) (38,0%), Acyrthosiphon lactucae
(25,3%) và Macrosiphum euphorbiae (24,5%).
Ngoài ra, LMV còn có khâ nëng lan truyền
thông qua hät giøng, phĀ thuûc vào loäi giøng
và thĈi điểm lây nhiễm virus vào các giai sinh
trāĊng khác nhau cþa hät (German-Retana et
al., 2008).
Cho đến thĈi điểm hiện nay, Ċ Việt Nam
chāa cò xác đðnh về virus gây bệnh khâm lá trên
cây rau diếp nói chung và LMV nói riêng. Trên
đ÷ng ruûng, triệu chăng khâm lá rau diếp
thāĈng xuyên xuçt hiện vĉi tỷ lệ cây bð bệnh
đáng kể. Do đò, nghiên cău này nhìm i) điều tra
tình hình nhiễm bệnh khâm lá trên rau diếp,
thu thêp méu bệnh täi mût sø tînh thuûc đ÷ng
bìng sông H÷ng cþa Việt Nam và diễn biến
bệnh khâm lá rau diếp täi Hà Nûi, ii) xác đðnh
virus gây bệnh khâm lá rau diếp dĆa vào trình
tĆ vüng gene CI và iii) đánh giá tính gåy bệnh
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trên mût sø cây ký chþ và sĆ truyền bệnh qua
hät giøng rau diếp cþa virus.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Thu thập và phát hiện sự có mặt của
virus trong mẫu bệnh
2.1.1. Thu thập mẫu bệnh
Các cây, lá rau diếp (Lactuca sativa L. var.
crispa) có triệu chăng giøng virus đāợc thu thêp
täi 6 tînh thuûc đ÷ng bìng sông H÷ng g÷m Hà
Nûi, Hâi Dāćng, Hâi Phñng, Hāng Yên, Nam
Đðnh và Thái Bình tĂ các ruûng tr÷ng rau diếp
30 - 45 ngày tuùi trong vĀ Đông xuân 2016 và
2017. Các méu bệnh đāợc lāu gią dāĉi däng i)
méu tāći, cåy bệnh tr÷ng và duy trì trong nhà
lāĉi làm ngu÷n lây nhiễm và ii) bâo quân trong
Silica gel Ċ 4oC düng để chiết RNA tùng sø.
Ngoài ra, rau diếp ng÷ng (Lactuca sativa L. var.
angustana) và rau diếp cuûn (Lactuca sativa L.
var. capitata) cÿng đāợc điều tra nhāng khöng
phát hiện thçy triệu chăng khâm hoặc triệu
chăng giøng virus.
2.1.2. Phát hiện sự có mặt của virus trong
mẫu bệnh bằng cây chỉ thị
Méu thu thêp bāĉc đæu đāợc kiểm tra sĆ có
mặt cþa virus bìng lây nhiễm lên các cây chî thð
(rau muøi và thuøc lá cânh...). Các méu bệnh đāợc
nghiền trong đệm Photphatase pH 7.0 vĉi bût
Carborundum cò đāĈng kính 600 mesh bù sung
thêm 0,1% Na2SO3 (Soneimai et al., 2011). Cây chî
thð 4 - 5 lá thêt đāợc sĄ dĀng để lây nhiễm. Cây
sau lây nhiễm đāợc gią Ċ nhà lāĉi vĉi nhiệt đû
khoâng 20 - 25oC. Quan sát triệu chăng trên các
lá lây và các lá mĉi xuçt hiện sau 7 - 10 ngày lây.
Thí nghiệm đāợc thĆc hiện täi nhà lāĉi sø 7, Khoa
Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam.
2.2. Xác định virus bằng kỹ thuật RT-PCR
và giải trình tự gene
2.2.1. Chiết RNA tổng số
RNA tùng sø đāợc chiết tĂ sáu méu lá rau
diếp (Bâng 1) bìng Kit chiết thāćng mäi Trizol
theo hāĉng dén cþa nhà sân xuçt. Cặn RNA
tùng sø đāợc hòa trong 30 µl Diethyl

pyrocarbonate (DEPC), sau đò þ dung dðch Ċ
65oC trong 10 phút. RNA tùng sø đāợc bâo quân
trong tþ -30oC và sĄ dĀng để xác đðnh virus
bìng kỹ thuêt RT-PCR.
2.2.2. RT-PCR và giải trình tự gene
Phân ăng RT-PCR đāợc thĆc hiện theo 2
bāĉc i) Phân ăng RT (reverse transcriptase) täo
cDNA (complementary DNA) vĉi tùng thể tích
phân ăng là 20,0 µl g÷m 11,0 µl DEPC, 4,0 µl
5xRT buffer, 2,0 µl dNTPs, 1,0 µl m÷i CI-Rev,
1,0 µl M-MLV và 1,0 µl RNA tùng sø. Phân ăng
đāợc thĆc hiện trong øng 0,5 ml Ċ 42oC trong 1
giĈ. ii) Phân ăng PCR khuếch đäi và nhân mût
phæn vùng gene CI vĉi kích thāĉc ~ 0,7 kb bìng
cặp m÷i CI-For và CI-Rev (Ha et al., 2008) vĉi
tùng thể tích cþa phân ăng là 25 µl g÷m các
thành phæn 9,5 µl dH20, 12,5 µl 2xDreamTaq,
0,5 µl m÷i CI-For, 0,5 µl m÷i CI-Rev và 2,0 µl
cDNA. Phân ăng PCR đāợc thĆc hiện trong øng
0,5 ml vĉi chu trình nhiệt 94oC trong 4 phút.
Tiếp theo là 94oC trong 35 giây, 40oC trong 35
giây, 72oC trong 1 phút vĉi 35 chu kỳ. Cuøi cùng
là 72oC trong 5 phút. Sân phèm RT-PCR đāợc
tinh säch bìng Kit thāćng mäi theo hāĉng dén
cþa nhà sân xuçt và giâi trình tĆ dùng m÷i
CIFor täi hãng Macrogene (Hàn Quøc). Các thí
nghiệm đāợc thĆc hiện täi Bû môn Bệnh cây,
Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt
Nam trong nëm 2016 và 2017.
2.2.3. Tìm kiếm chuỗi gần gũi trên ngân
hàng gene
Trình tĆ sequence đāợc tìm kiếm và so sánh
vĉi các trình tĆ gæn gÿi, sẵn có trên ngân hàng
gene GenBank bìng sĄ dĀng phæn mềm trĆc tuyến
BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
2.3. Tính gây bệnh của virus gây bệnh
khảm lá rau diếp
Sau khi xác đðnh đāợc virus gây bệnh khâm
lá rau diếp, tính gây bệnh cþa virus đāợc thĄ
nghiệm trên mût sø cåy nhā cýc bách nhêt
(Gomphrena globosa), cà chua (Solanum
lycopersicum), đêu Hà lan (Pisum sativum)
bìng tiếp xýc cć hõc. Phāćng pháp låy nhā mö
tâ Ċ mĀc 2.1.2.
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2.4 Thử nghiệm virus truyền qua hạt giống
Trong thí nghiệm này, 1.000 hät giøng đāợc
gieo trong chêu nilon đen đāĈng kính 20 cm, múi
chêu 10 hät. Các hät rau diếp sau nây mæm đāợc
chëm sòc để cåy sinh trāĊng phát triển tøt. Các
chêu rau diếp đāợc gią trong điều kiện nhà lāĉi 20
- 25oC. Thí nghiệm đāợc tiến hành tĂ tháng 10 12 nëm 2016 và 2017 täi Khoa Nông hõc. Theo dõi
và quan sát sĆ hình thành triệu chăng trên các
cây rau diếp trong 60 ngày. Các cây có triệu chăng
giøng virus đāợc kiểm tra bìng cây chî thð (xem
2.1.2) và RT-PCR (xem 2.2).

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Mức độ nhiễm bệnh, diễn biến bệnh và
thu thập mẫu bệnh khảm lá rau diếp
Điều tra đ÷ng ruûng cho thçy bệnh khâm lá
rau diếp thāĈng xuçt hiện tĂ 30 ngày sau tr÷ng.
Triệu chăng chþ yếu là các lá bð khâm nhẹ đến
dą dûi (Hình 1), mût sø trāĈng hợp cây bð lùn,
còi cõc. Trong nghiên cău này, sáu tînh thuûc
đ÷ng bìng sông H÷ng đāợc điều tra và thu thêp
méu bệnh khâm lá (Bâng 1). Diễn biến bệnh
khâm lá cÿng đāợc điều tra täi Hà Nûi và vùng
phĀ cên (Bâng 2).
Bệnh khâm lá rau diếp xuçt hiện chþ yếu
khoâng 30 ngày sau tr÷ng. Bệnh nặng nhçt vào
giai đoän cây rau bít đæu vào thu hoäch (43 - 50

ngày sau tr÷ng). Bệnh khâm lá trên rau diếp täi
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nûi xuçt hiện tāćng
đøi sĉm tĂ giai đoän cây có 4 - 6 lá thêt (22 ngày
sau tr÷ng). Ở giai đoän này, bệnh tuy mĉi xuçt
hiện trên lá nhāng biểu hiện tāćng đøi rõ nhā lá
bð khâm dą dûi và có hiện tāợng nhën nhẹ. Tỷ lệ
bệnh vào lýc này đät 15,05%. Tỷ lệ này không
thay đùi cho đến khi cây có 10 - 12 lá thêt (36
ngày sau tr÷ng), lúc này, tỷ lệ bệnh tëng lên
thành 16,50%; triệu chăng trên lá không thay
đùi, chî lan rûng hćn. Tỷ lệ bệnh tiếp tĀc tëng lên
sau đò 7 ngày, đät măc 17,46% vào thĈi điểm 43
ngày sau tr÷ng. TĂ giai đoän 43 - 50 ngày sau
tr÷ng (khi ruûng bít đæu đāợc thu hoäch), tỷ lệ
bệnh gią nguyên Ċ măc 17,46%. Triệu chăng
bệnh Ċ 2 giai đoän này khöng thay đùi, chî lan
rûng hćn và chiếm gæn nhā toàn bû lá.
Täi Vân Trì - Đöng Anh - Hà Nûi, bệnh bít
đæu xuçt hiện khi cåy đã cò 7 - 9 lá thêt (29
ngày sau tr÷ng) vĉi tỷ lệ 1,29% sø cây trên
ruûng có triệu chăng khâm lá. Tỷ lệ bệnh tiếp
tĀc tëng vào giai đoän 43 ngày sau tr÷ng và
khöng thay đùi cho tĉi giai đoän thu hoäch (50
ngày sau tr÷ng) vĉi tỷ lệ bệnh là 1,58%. Qua các
giai đoän phát triển, triệu chăng cþa bệnh
khöng thay đùi nhiều: lá khâm rô, hći nhën, khi
mĉi bít đæu chî xuçt hiện triệu chăng khâm Ċ
mép lá, sau đò bệnh phát triển lan rûng, lá bð
khâm dõc theo gân chính và mép lá (Hình 1a).

Bảng 1. Mức độ nhiễm bệnh khảm lá trên rau diếp xoăn (Lactuca sativa L. var. crispa)
tại 6 tînh thuộc đồng bằng sông Hồng vụ Đông xuân 2016 và 2017
Địa điểm

Giai đoạn sinh trưởng
(ngày sau trồng)

Triệu chứng

TLB
(%)

Năm
thu
thập

Bộ phận

Sô
mẫu
thu

Ký hiệu mẫu

Gia Lâm - Hà Nội

35

Lá khảm rõ, bề
mặt lá hơi nhăn

10,65

2017

lá

01

LM01

Hòa Đình - Bắc Ninh

45

Lá khảm rõ, bề
mặt lá hơi nhăn

1,35

2017

lá

01

LM02

Thái Thụy - Thái Bình

40

Khảm rõ

6,79

2014

lá

01

LM04

Vĩnh Bảo - Hải Phòng

45

Khảm rõ

1,61

2016

lá

01

LM05

Mỹ Lộc - Nam Định

50

Khảm nhẹ

3,55

2017

lá

01

LM06

Hiến Thành - Hải
Dương

40

Khảm rõ

8,02

2017

lá

01

LM07

Ghi chú: TLB (tỷ lệ bệnh). Tại các vùng trồng rau diếp được điều tra, tỷ lệ bệnh khâm lá rau diếp cao nhất tại Gia Lâm, Hà
Nội (10,56%), sau đó là Hiến Thành, Hâi Dương với tỷ lệ bệnh là 8,02%. Tỷ lệ bệnh khâm lá thấp nhất ở Hòa Đình, Bắc Ninh
(1,35%) và Vĩnh Bâo, Hâi Phòng (1,61%).
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a

b

c

Hình 1. Triệu chứng bệnh khảm lá rau diếp
Ghi chú: a) Vân Trì - Đông Anh-Hà Nội; b) Hòa Đình - Bắc Ninh và c) Thái Thụy - Thái Bình

Bảng 2. Diễn biến bệnh khảm lá trên rau diếp xoăn (Lactuca sativa L. var. crispa L.)
tại một số vùng trồng rau diếp ở Hà Nội và vùng phụ cận vụ Đông xuân 2017
Trâu Quỳ - Gia Lâm, Hà Nội

Giai đoạn sinh
trưởng

Triệu chứng

Vân Trì - Đông Anh, Hà Nội

TLB (%)

Triệu chứng

TLB (%)

Hoà Đình, Bắc Ninh
Triệu chứng

TLB (%)

2 lá mầm
(7 ngày sau trồng)

Chưa xuất hiện

0

Chưa xuất hiện

0

Chưa xuất hiện

0

2 - 3 lá thật
(15 ngày sau trồng)

Chưa xuất hiện

0

Chưa xuất hiện

0

Chưa xuất hiện

0

4 - 6 lá thật
(22 ngày sau trồng)

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

15,05

Chưa xuất hiện

0

Lá bị khảm mờ, hơi
nhăn

1,15

7 - 9 lá thật
(29 ngày sau trồng)

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

15,05

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,29

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,23

10 - 12 lá thật
(36 ngày sau trồng)

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

16,50

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,56

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,30

Thu hoạch
(43 ngày sau trồng)

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

17,46

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,58

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,30

Thu hoạch
(50 ngày sau trồng)

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

17,46

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,58

Lá bị khảm rõ rệt,
hơi nhăn

1,30

Ghi chú: TLB (tỷ lệ bệnh)

Tāćng tĆ kết quâ điều tra täi Trâu Quỳ Gia Lâm, täi Hoà Đình - Bíc Ninh, bệnh xuçt
hiện sĉm vào giai đoän cây 4 - 6 lá thêt (22 ngày
sau tr÷ng) vĉi tỷ lệ 1,15%. Lúc này, lá biểu hiện
triệu chăng khâm mĈ, hći nhën. Bệnh nặng dæn
trong nhąng giai đoän về sau, đät tỷ lệ cao nhçt
là 1,30% vào giai đoän 10 - 12 lá thêt (36 ngày
sau tr÷ng) và gią nguyên tỷ lệ bệnh này cho đến
khi cåy đāợc thu hoäch. Triệu chăng trĊ nên rõ
rệt hćn kể tĂ giai đoän 7 - 9 lá thêt: lá khâm rõ,
loang rûng, hći nhën.

3.2. Sự có mặt của virus trong mẫu bệnh
bằng cây chî thị
Sáu méu lá rau diếp thu thêp täi sáu tînh
thuûc đ÷ng bìng sông H÷ng đāợc lây nhiễm lên
3 cây chî thð g÷m C. quinoa, C. amaranticolor và
N. benthamiana (Bâng 3, Hình 2) để kiểm tra
sĆ có mặt cþa virus nhā đã mö tâ trong phæn
phāćng pháp nghiên cău.
Kết quâ lây nhiễm cho thçy câ 3 loài cây chî
thð C. quinoa, C. amaranticolor và N. benthamiana
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Bảng 3. Kết quả kiểm tra sự có mặt của virus trong mẫu khảm lá rau diếp bằng cây chî thị
Chenopodium quinoa

Chenopodium amaranticolor

Nicotiana benthamiana

Ký hiệu
mẫu

SCL

SCN

SCL

SCN

SCL

SCN

LM01

5

5

5

5

3

2

LM02

5

5

5

5

3

3

LM04

5

5

5

5

3

3

LM05

5

5

5

5

3

3

LM06

5

5

5

5

3

2

LM07

5

5

5

5

3

3

Ghi chú: SCL (Số cây lây); SCN (Số cây nhiễm)

a

b

c

Hình 2. Triệu chứng lây bệnh nhân tạo trên cây chî thî
Ghi chú: a) Chenopodium quinoa; b) Chenopodium amaranticolor và c) Nicotiana benthamiana.

đều xuçt hiện triệu chăng. Trên các cây C.
quinoa và C. amaranticolor xuçt hiện các triệu
chăng đøm vàng và nhiễm hệ thøng. N.
benthamiana có triệu chăng khâm rõ và nhiễm
hệ thøng. Điều đò chăng tó 6 méu khâm lá rau
diếp thu thêp täi 6 tînh thuûc đ÷ng bìng sông
H÷ng đều bð nhiễm virus. Tuy nhiên, để xác
đðnh chính xác chi và loài virus, kỹ thuêt RTPCR và giâi trình tĆ gene đāợc sĄ dĀng để nhân
vùng gene CI vĉi mĀc đích xác đðnh chi
potyvirus (Hình 3).
3.3. Xác định virus gây bệnh khảm lá rau
diếp bằng kỹ thuật RT-PCR và giải trình tự
gene vùng CI
Các nghiên cău trāĉc đåy cho thçy triệu
chăng khâm lá rau diếp chþ yếu do Lettuce
mosaic virus (LMV). LMV là thành viên thuûc
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chi potyvirus trong hõ potyviride. Trong phäm
vi và mĀc tiêu cþa nghiên cău này, các méu
khâm lá đāợc têp trung xác đðnh sĆ có mặt cþa
potyvirus vĉi cặp m÷i chung CIFor và CIRev.
Sân phèm RT-PCR đã đāợc khuếch đäi có kích
thāĉc khoâng 0,7 kb. Nhā vêy, 3 méu khâm lá
đāợc lĆa chõn đều có phân ăng dāćng tính vĉi
potyvirus, giøng vĉi méu đøi chăng dāćng (bệnh
khâm lá đu đþ do Papaya ringspot virus), trong
khi đò đøi chăng åm (nāĉc cçt) không có phân
ăng (Hình 3).
Tiếp theo, để xác đðnh tên loài potyvirus gây
bệnh trên cây rau diếp, sân phèm RT-PCR cþa 3
méu LM01, LM04 và LM05 đāợc cít và tinh säch
DNA bìng kit tinh säch theo hāĉng dén cþa nhà
sân xuçt. Sân phèm RT-PCR đāợc giâi trình tĆ
dùng m÷i CIFor và thu đāợc kết quâ tøt, rõ nét
vĉi chiều dài trình tĆ đõc đāợc là 640 bp.
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Hình 3. Sản phẩm RT-PCR được khuếch đại với kích thước khoảng 0.7kb
Ghi chú: 1) Đối chứng âm (nước cất), 2) Đối chứng dương (mẫu bệnh đốm hình nhẫn đu đủ do Papaya ringspot virus, PRSV),
LM01 (mẫu khâm lá rau diếp thu tại Hà Nội), LM04 (mẫu khâm lá rau diếp thu tại Thái Bình và LM05 (mẫu khâm lá rau
diếp thu tại Hâi Phòng).

Bảng 4. Kết quả giải trình tự vùng gene CI và tìm kiếm các chuỗi gần gũi
trên ngân hàng gene (GenBank)
Mẫu

Mã đồng nhất1

Tên virus

LM01

AJ306288, X97704, KF955619,
KF268955 và KF268954

Lettuce mosaic virus

LM04

AJ306288, X97704, KF955619,
KF268955 và KF268954

Lettuce mosaic virus

LM05

AJ306288, X97704, KF955619,
KF268955 và KF268954

Lettuce mosaic virus

Đoạn đọc được
(bp)

% Đoạn
so sánh

Mức đồng nhất
trình tự (%)

~ 640

100

99,0

~ 640

100

99,0

~ 640

100

99,0

Ghi chú: 1Mã trình tự gene sẵn có trên ngân hàng gene (GenBank)

TĂ kết quâ thu đāợc, các trình tĆ đāợc so
sánh vĉi các chuúi sẵn có trên ngân hàng gene
(Genbank) bìng phæn mềm BLAST trĆc tuyến.
Kết quâ cho thçy trình tĆ cþa các méu LM01,
LM04 và LM05 đều giøng vĉi Lettuce moaic
virus (LMV) vĉi măc đû đ÷ng nhçt trình tĆ là
99,0% (Bâng 4).
Kết quâ xác đðnh cho thçy méu virus gây
bệnh khâm lá rau diếp täi mût sø tînh thuûc đ÷ng
bìng sông H÷ng là do Lettuce moaic virus (LMV)
và læn đæu tiên phát hiện virus này täi Việt Nam.
LVM thuûc chi Potyvirus trong hõ Potyviridae,
đāợc truyền theo kiểu không bền vąng qua nhiều

loài rệp muûi nhā Myzus persicae and
Macrosiphum euphorbiae. LMV cÿng truyền qua
hät giøng (German-Retana et al., 2008).
3.4. Lây nhiễm nhân tạo trên một số cây ký
chủ phụ
Để đánh giá tính gåy bệnh cÿng nhā phù
ký chþ cþa LVM, 7 cây chî thð và ký chþ khác
đāợc lây nhiễm vĉi méu LM01 (Bâng 5). LMV
nhiễm trên đêu Hà Lan (khâm nhẹ) và vết
đøm chết hoäi màu đen trên cà chua, vết đøm
cĀc bû màu vàng trên cà đûc dāợc. LMV không
nhiễm trên cþ câi đó, cþ dền đó và đêu thćm.
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Bảng 5. Kết quả lây nhiễm nhân tạo trên một số cây ký chủ phụ (sĄ dĀng méu LM01)
Cây ký chủ

Tên khoa học

Họ

Số cây
lây

Số cây
nhiễm bệnh

Triệu chứng

Rau diếp

Lactuca sativa

Asteraceae

10

10

Khảm rõ

Cà độc dược

Datura metel

Solanaceace

4

4

Đốm vàng trên lá

Cà chua

Solanum lycopersicum

Solanaceace

4

4

Đốm chết hoại màu đen

Đậu Hà Lan

Pisum sativum

Fabaceace

15

7

Khảm nhẹ

Đậu thơm

Lathyrus odoratus

Fabaceace

10

0

-

Củ dền đỏ

Beta vulgaris

Amaranthaceace

15

0

-

Củ cải đỏ

Raphanus sativus

Brassicaceace

10

0

-

Ghi chú: - (không có triệu chứng)

a

b

c

Hình 4. Triệu chứng lây bệnh nhân tạo
Ghi chú: a) đậu Hà lan (khâm nhẹ); b) Cúc bách nhật (đốm chết hoại và c) cà chua (đốm cục bộ màu đen).

3.4. Khả năng truyền qua hạt giống của
Lettuce mosaic virus
Đánh giá virus truyền qua hät giøng là
quan trõng nhìm phát hiện và ngën chặn sĆ lây

lan cþa virus trên đ÷ng ruûng. Trong nghiên
cău này, méu hät giøng rau diếp đāợc mua täi
các cĄa hàng bán hät giøng cþa Đöng Anh và
Gia Lâm - Hà Nûi. Sø cây theo dõi sau gieo hät
là 1.000 cây (Bâng 6) tĂ 15 - 60 ngày sau tr÷ng.

Bảng 6. Kết quả đánh giá khả năng truyền bệnh qua hạt của giống rau diếp
của Lettuce mosaic virus trên rau diếp xoăn (Lactuca sativa L. var. crispa L.)
Ngày sau
gieo hạt

Số cây
theo dõi

15

1.000

Không

0

30

1.000

Khảm nhẹ giống virus

4

Không có triệu chứng

-

45

1.000

Khảm nhẹ giống virus

7

Không có triệu chứng

-

60

1.000

Khảm nhẹ giống virus

5

Không có triệu chứng

-

Triệu chứng

Số cây có triệu
chứng giống virus

Kiểm tra bằng
cây chỉ thị1

Kiểm tra bằng
RT-PCR2

Ghi chú: 1Chenopodium quinoa, C. armanticolor và Nicotiana benthamiana; 2Kiểm tra bằng RT-PCR sử dụng cặp mồi chung
để phát hiện potyvirus CIFor và CIRev.
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a

b

Hình 5. Thí nghiệm đánh giá truyền qua hạt giống của Lettuce mosaic virus
Ghi chú: a) cây rau diếp sau trồng 30 ngày và b) cây rau diếp sau trồng 45 ngày

TĂ 30 - 60 ngày sau gieo hät triệu chăng
quan sát thçy chþ yếu là các đøm vàng trên lá,
mût sø cây giøng triệu chăng khâm nhẹ do virus
gåy ra, nhāng khöng rô. Tuy nhiên, khi låy nhiễm
các triệu chăng này lên các cây chî thð C. quinoa,
C. armanticolor và N. benthamiana không thçy có
triệu chăng. SĄ dĀng kỹ thuêt RT-PCR vĉi cặp
m÷i chung CIFor và CIRev để phát hiện potyvirus
cÿng cho kết quâ åm tính. Nhā vêy, trong phäm vi
thí nghiệm này, chāa phát hiện thçy virus truyền
qua hät giøng rau diếp.

4. KẾT LUẬN
Bệnh khâm lá rau diếp täi 6 tînh thuûc
đ÷ng bìng sông H÷ng đāợc xác đðnh là do
Lettuce mosaic virus (LMV). LMV đāợc phát
hiện læn đæu tiên Ċ Việt Nam. LMV nhiễm trên
rau diếp (Lactuca sativa), các cây chî thð nhā
rau muøi (Chenopodium quinoa và C.
amaranticolor), thuøc lá cânh (Nicotiana
benthamiana), cúc bách nhêt (Gomphrena
globosa) và mût sø cây ký chþ khác nhā cà chua
(Solanum lycopersicum) và đêu Hà Lan (Pisum
sativum). Nghiên cău này chāa phát hiện thçy
LMV truyền qua hät giøng rau diếp.
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