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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng và biến đổi 

bệnh lý của gà được gây nhiễm virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm (CIAV). Bằng phương pháp tiêm huyễn dịch 

virus với liều 10
4
 TCID50/mL, đã nhiễm thành công CIAV cho gà 1 tuần tuổi. Hiện tượng virus huyết bắt đầu xuất hiện 

tại thời điểm 3 tuần sau gây nhiễm (20,0%) sau đó tăng dần và đạt 100% từ tuần thứ 6. Trong điều kiện thực 

nghiệm, gà nhiễm CIAV không có triệu chứng điển hình của bệnh thiếu máu truyền nhiễm như ngoài tự nhiên. Nhóm 

gà nhiễm CIAV có xu hướng tăng khối lượng chậm hơn, có khối lượng thấp hơn rõ rệt so với nhóm đối chứng bắt 

đầu từ tuần thứ 5 sau nhiễm virus. Tỷ khối huyết cầu trung bình của nhóm dương tính CIAV lúc 8 tuần sau gây 

nhiễm nhỏ hơn 27% và thấp hơn rõ rệt so với nhóm đối chứng. Nhóm gà nhiễm CIAV có bệnh tích của bệnh thiếu 

máu truyền nhiễm, điển hình là: tủy xương nhạt màu (77,8%), teo tuyến ức (33,3%), teo túi Fabricius (55,6%). Kết 

quả thu được từ nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học giúp chẩn đoán phân biệt bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở đàn 

gà nuôi tại Việt Nam. 

Từ khóa: Gà, virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm, gây bệnh thực nghiệm. 

Clinical and Non-Clinical Characteristics  and Gross Lesions of Chickens Infected  
by Chicken Infectious Anemia Virus (CIAV) under Experimental Condition 

ABSTRACT 

This study was conducted  to reveal  the clinical and non-clinical characteristics as well as gross lesions of 

chickens infected by chicken infectiousaAnemia virus (CIAV) under an experimental condition. Via intra-abdominal 

inoculation of the virus at a dose of 10
4
 TCID50/mL, one-week old chickens were sucessfully infected by the field 

strain of CIAV with the viremia appeared at 3 weeks postinfection (20.0%) and reached 100% at the sixth week 

postinfection. Under the current condition, viremic CIAV chickens exhibited minimum clinical signs. From the fifth 

week after infection, CIAV infected group exhibited a reduction in the growth rate and had significantly lower body 

weight than that of the control group. Additionally, at eighth week postinfection, the packed cell volume of CIAV 

positive group was less than 27% and was significantly lower than the control group. The chickens of the 

experimental group had compatible gross lesions of anemia, such as pale of bone marrow (77.8%) and atrophy of 

primary lymphoid organs (bursa of Fabricius and thymus, 33.3% and 55.6%, respectively). The results of this study 

appeared helpful for differential diagnosis of chicken infectious anemia in the field. 

Keywords: Chicken, chicken infectious anemia virus, experimental infection. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà là mût 

bệnh do virus có tên tiếng Anh là Chicken 

Infectious Anemia Virus (CIAV) gây ra. Trên 

thế giới, bệnh đã được biết đến từ lâu (Yuasa & 

cs., 1979) và phù biến ở nhiều nước thuûc châu 

Á, châu Âu và châu Mỹ (Olszewska-Tomczyk & 
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cs., 2016; McNulty, 1991; van Santen & cs., 

2001; Kye & cs., 2013; Zhou & cs., 1997). Bệnh 

gây thiệt häi cho chën nuöi gà ở nhiều mặt, ví 

dụ như: tëng tỷ lệ tiêu tøn thức ën (FCR tëng 

2%), giâm tỷ lệ tëng trõng khoâng 2,5% 

(McNulty, 1991). Gà míc bệnh, đặc biệt là giai 

đoän <3 tuæn tuùi có tỷ lệ chết từ 10-20% 

(McNulty, 1991), thêm chí lên tới 50% trong mût 

sø điều kiện thí nghiệm (Yuasa & cs., 1979). Do 

đặc điểm ức chế miễn dðch, virus gây bệnh thiếu 

máu truyền nhiễm không những làm giâm hiệu 

lực cþa vacxin phòng bệnh (Sun & cs., 2009), mà 

còn hiệp đ÷ng làm træm trõng hơn nhiều tình 

träng bệnh như bệnh Gumboro và Marek’s,... 

(Yuasa & cs., 1980; Miles & cs., 2001; Subler & 

cs., 2006). Về mặt lâm sàng, biểu hiện đặc trưng 

cþa bệnh là tình träng thiếu máu không tái täo 

(aplastic anemia) do sự phá hþy các tế bào täo 

máu (hematopoietic stem cell) ở tþy xương và 

thoái hóa các mô lympho (McNulty, 1991). 

Ở Việt Nam, bìng chứng đæu tiên về sự có 

mặt cþa CIAV được được công bø vào nëm 2015 

dựa vào kết quâ phát hiện kháng thể kháng 

CIAV ở méu huyết thanh gà thu täi Hà Nûi và 

Hà Nam nëm 2013 (Trinh & cs., 2015). Tiếp sau 

đò, mût sø nghiên cứu đã được thực hiện và cho 

biết CIAV lưu hành rçt phù biến ở các tînh miền 

Bíc với tỷ lệ dương tính với virus từ 47,6% (Van 

Dong & cs., 2019) đến 62,2% (Huynh & cs., 

2019). Các nghiên cứu này đều khîng đðnh 

CIAV lưu hành ở các tînh miền Bíc không phâi 

là chþng virus vacxin (Đào Đoan Trang & cs., 

2018; Huynh & cs., 2019) và mang đặc điểm gen 

cþa chþng virus cò đûc lực (Huynh & cs., 2019). 

Tuy nhiên, cho đến nay chưa cò nghiên cứu nào 

công bø nào về đặc điểm bệnh lý cþa gà míc 

bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở ngoài tự nhiên 

cÿng như trong phñng thí nghiệm. Do vêy, 

nghiên cứu này được thực hiện nhìm cung cçp 

thông tin về mût sø chî tiêu lâm sàng, phi lâm 

sàng và biến đùi bệnh lý đäi thể cþa gà khi được 

gây nhiễm thực nghiệm virus gây bệnh thiếu 

máu truyền nhiễm. Các kết quâ thu được sẽ góp 

phæn làm rõ khâ nëng gåy bệnh cþa chþng 

CIAV lưu hành täi thực đða và là cơ sở giúp 

chèn đoán phån biệt bệnh thiếu máu truyền 

nhiễm ở gà nuôi täi Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

- Huyễn dịch virus dùng gây nhiễm: CIAV 

được phân lêp từ gà míc bệnh tự nhiên trên môi 

trường tế bào MSB1, theo phương pháp được 

công bø trước đåy (Yuasa & cs., 1983). Huyễn 

dðch bệnh phèm 10% dùng phân lêp virus là 

méu gûp phþ täng (gan, lách, thên, tuyến ức, 

tþy xương và týi Fabricius) đã được bçt hoät 

virus có vó bõc (nếu có) bìng chloroform (tỷ lệ  

1 mL huyễn dðch và 50 µL chloroform) ở nhiệt 

đû phòng trong 10 phút (Allan & cs., 1999). 

Huyễn dðch virus phân lêp được khîng đðnh là 

CIAV bìng phân ứng PCR (van Santen & cs., 

2001) với cặp m÷i đặc hiệu trình bày dưới đåy. 

CIAV phân lêp được âm tính với virus: 

Newcastle, cúm gia cæm, Gumboro, IB, ILT (kết 

quâ không trình bày). 

- Gà thí nghiệm: Trứng gà cò phöi được lçy 

từ đàn gà åm tính CIAV, chưa từng được tiêm 

vacxin phòng bệnh thiếu máu truyền nhiễm. 

Trứng được çp nở täi phòng thí nghiệm, gà con 1 

ngày tuùi được kiểm tra âm tính CIAV bìng 

phân ứng semi-nested PCR.  

- Mồi đặc hiệu: m÷i được chõn dựa theo 

nghiên cứu trước đåy (van Santen & cs., 2001), 

có trình tự (5’-3’) như sau: CAVVP3F (TTA AGA 

TGG ACG CTC TCC AAG AAG ATA CT), CAV1 

(GAC TGT AAG ATG GCA AGA CGA GCT C) 

và CAV2 (GGC TGA AGG ATC CCT CAT TC). 

Sân phèm PCR cþa cặp m÷i CAVVP3F/CAV2 và 

CAV1/CAV2 cò kích thước læn lượt 1038 bp và 

676 bp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu   

2.4.1. Bố trí thí nghiệm và lấy mẫu 

Tùng sø có 20 gà 1 ngày tuùi âm tính CIAV, 

được chia thành 2 nhóm. Nhóm thí nghiệm: 10 

gà, được tiêm 1 mL huyễn dðch CIAV (104,0 

TCID50/mL) vào xoang phúc mäc, 7 ngày sau 

tiêm nhíc läi læn 2. Nhòm đøi chứng: 10 gà được 

tiêm 1 mL dung dðch PBS 1x vào xoang phúc 

mäc. Liều gây nhiễm được chõn dựa vào (i) liều 

nhiễm từ 104,0 TCID50/mL cho đến 2×104,5 

TCID50/mL cþa mût sø nghiên cứu đã cöng bø 
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(Kaffashi & cs., 2006; Wani & cs., 2015; 

Tongkamsai & cs., 2019) và (ii) kết quâ gây 

nhiễm thử được thực hiện mût sø læn trước đò 

bởi nhóm tác giâ. 

Gà cþa nhóm thí nghiệm và đøi chứng được 

nuôi riêng biệt, cách ly hoàn toàn với nhau và 

được cho ën, uøng tự do trong thời gian nuôi thí 

nghiệm (8 tuæn). Để chứng minh việc gây nhiễm 

CIAV thành công, lçy méu máu chít huyết 

thanh từ tuæn 1 đến tuæn 8 sau gây nhiễm, lçy 

méu 1 tuæn/læn. 

2.4.2. Tách chiết ADN 

ADN tùng sø được tách chiết từ huyễn dðch 

bệnh phèm 10% hoặc huyết thanh theo quy 

trình được mô tâ trước đåy (Yang & cs., 2003). 

Các bước chính g÷m (i) ly giâi méu bìng 

proteinase K và lysis buffer, (ii) tách pha ADN 

bìng phenol-chloroform-isoamyl (25:24:1), (iii) 

tþa và rửa ADN læn lượt bìng 2-propanol và 

ethanol 75%, (iv) hoàn nguyên ADN bìng 30 µL 

dung dðch đệm TE (pH 8,0). 

2.4.3. Phát hiện CIAV bằng semi-nested PCR  

Thành phæn phân ứng PCR (2X PCR 

Master mix Solution, iNtRON, 25166) được trûn 

theo hướng dén, trong đò: 16 µL nước, 1 µL múi 

loäi m÷i (pha ở n÷ng đû 10 pmol), 1 µL ADN 

méu tách chiết. Chu trình nhiệt phân ứng PCR 

dùng 3 m÷i CAVVP3F/CAV1/CAV2 g÷m: tiền 

biến tính ở 94C trong 5 phút; theo sau bởi 40 

chu kỳ nhiệt bao g÷m biến tính 94C/20 giây, 

bít m÷i 57C/30 giây, kéo dài 72C/60 giây; giữ 

ở nhiệt đû 25C cho tới khi dừng. Phân tích sân 

phèm PCR bìng điện di trên gel agarose 2%, bù 

sung thuøc nhuûm ADN (RedSafe Nucleic Acid 

Staining Solution, iNtRON, 21141). 

2.4.4. Theo dõi khả năng tăng trọng ở gà 

sau nhiễm CIAV 

Khøi lượng cþa gà được theo dõi bìng 

phương pháp cån. Düng cån điện tử cân khøi 

lượng từng cá thể vào buùi sáng trước khi cho 

ën. Thực hiện với tæn suçt 1 læn/tuæn và từ tuæn 

1 đến tuæn 8. Tính khøi lượng trung bình và đû 

lệch chuèn cþa múi nhóm täi từng thời điểm cân 

và dùng giá trð này để so sánh giữa nhòm đøi 

chứng và nhóm thí nghiệm. 

2.4.5. Xác định tỷ khối huyết cầu ở gà sau 

nhiễm CIAV 

Tỷ khøi huyết cæu (%) cþa từng cá thể trong 

múi nhóm thí nghiệm và đøi chứng được xác 

đðnh hàng tuæn. Các bước thực hiện được tóm 

tít như sau. Lçy máu tïnh mäch cù (gà <2 tuæn 

tuùi) hoặc tïnh mäch cánh vào buùi sáng trước 

khi cho ën, múi con 0,5 mL. Máu được cho vào 

øng có chçt chøng đöng EDTA. Hýt máu vào øng 

mao quân, bðt chặt 1 đæu øng bìng đçt sét 

chuyên dụng. Møi tương quan giữa lực ly tâm và 

thời gian ly tåm được xác đðnh theo công thức: 

thời gian ly tâm (phút) = 100.000/lực ly tâm 

(RCF). Ống mao quân được ly tâm ở tøc đû 

10.000 xg, trong vòng 10 phút ở 25C. Sau khi ly 

tâm, máu sẽ tách được 2 phæn: phæn trên lóng là 

huyết tương, phæn dưới đặc bao g÷m tçt câ các 

tế bào máu. Düng thước đo chuyên dụng 

(Janetzki) để xác đðnh chiều cao cþa cût h÷ng 

cæu (tỷ lệ phæn trëm giữa thể tích khøi h÷ng cæu 

và máu toàn phæn). 

2.4.6. Xử lý số liệu 

Sø liệu được tính bìng phæn mềm Excel 

2010. Kiểm đðnh sự sai khác giữa các công thức 

thí nghiệm bìng phån tích phương sai mût nhân 

tø (one-way ANOVA) bìng chương trình 

Minitab 16. Sự sai khác giữa các công thức được 

coi là cò ý nghïa thøng kê nếu P ≤0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ gây nhiễm CIAV thực nghiệm 

Sau gây nhiễm, méu máu được thu đðnh kỳ 

để kiểm tra virus huyết. Kết quâ semi-nested 

PCR phát hiện virus huyết täi thời điểm 4 tuæn 

sau gây nhiễm cho thçy chî có 5/9 gà được tiêm 

virus có hiện tượng virus huyết (giếng sø 1, 2, 5, 

7 và 8, Hình 1). 

Kết quâ phát hiện CIAV trong máu gà 8 

tuæn sau gây nhiễm (Bâng 1) cho thçy: Bìng 

phương pháp semi-nested PCR, nghiên cứu này 

không phát hiện được CIAV ở máu cþa gà nhóm 

gây nhiễm trong 2 tuæn đæu. Hiện tượng virus 

huyết bít đæu xuçt hiện ở tuæn thứ 3 sau gây 

nhiễm (tỷ lệ 20,0%) và tëng dæn cho đến tuæn 
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thứ 6 (100%). Virus huyết duy trì tới tuæn thứ 8 

(thời điểm dừng thí nghiệm). Ở nhòm đøi chứng 

(không gây nhiễm virus), trong toàn bû thời gian 

thí nghiệm (tuæn 1 - tuæn 8) đều không phát 

hiện được virus trong máu, kể câ ở 1 gà chết ở 

tuæn thứ 6. 

Trong nhiều nghiên cứu gây bệnh thực 

nghiệm trên thế giới, täi múi thời điểm cø đðnh 

sau gây nhiễm đều mù khám và kiểm tra virus ở 

các cơ quan nûi täng (Tan & Tannock, 2005; 

Cardona & cs., 2000; Toro & cs., 1997). Để hän 

chế sø lượng đûng vêt thí nghiệm, nghiên này 

dùng chî tiêu virus huyết để đánh giá sự thành 

công cþa gây nhiễm và mù khám kiểm tra bệnh 

tích täi thời điểm kết thúc thí nghiệm. Đøi với 

bệnh thiếu máu truyền nhiễm, lứa tuùi mén 

câm nhçt và thường biểu hiện triệu chứng lâm 

sàng ở nhóm gà ≤3 tuæn tuùi (McNulty, 1991). 

Mặc dù vêy, hiện tượng nhiễm CIAV có thể xây 

ra ở gà mõi lứa tuùi, với khâ nëng nhån lên cþa 

virus ở gà 1 ngày tuùi và 6 tuæn tuùi được xác 

đðnh là tương đương (Kaffashi & cs., 2006). 

Trong nghiên cứu này, gà được gây nhiễm virus 

vào giai đoän mén câm, tuy nhiên hiện tượng 

virus huyết xuçt hiện tương đøi muûn so với 

nhiều công bø trước đåy. Ví dụ, thí nghiệm gây 

nhiễm cho gà 1 ngày tuùi qua đường tiêm bíp, 

sau 5 ngày hoặc 7 ngày đã phát hiện CIAV ở 

trong máu (Toro & cs., 1997; Tan & Tannock, 

2005). Đøi với vacxin CIAV nhược đûc, sau khi 

tiêm cho gà 23 tuæn tuùi có thể phát hiện virus 

huyết (với lượng thçp hơn so với các cơ quan nûi 

täng) sau 7 ngày (Vagnozzi & cs., 2018). Nguyên 

nhân dén tới sự sai khác về thời điểm xuçt hiện 

virus huyết ở nghiên cứu này so với mût sø 

nghiên cứu sử dụng đường gây nhiễm tương tự 

(Tan & Tannock, 2005; Toro & cs., 1997) chưa 

được làm rõ. Mặc dù xuçt hiện muûn, hiện 

tượng virus huyết ở tuæn thứ 3 sau gây nhiễm 

với tỷ lệ tëng dæn và duy trì cho tới thời điểm 

dừng thí nghiệm chứng tó đã gåy nhiễm thực 

nghiệm thành công chþng CIAV thực đða cho gà 

1 tuæn tuùi. 

3.2. Một số chỉ tiêu lâm sàng của gà  

nhiễm CIAV 

Ở Việt Nam, mặc dü CIAV được chứng 

minh lưu hành rçt phù biến ở các tînh miền Bíc 

(Đào Đoan Trang & cs., 2018; Huynh & cs., 

2019; Van Dong & cs., 2019) nhưng chưa cò 

nhiều thông tin về triệu chứng, bệnh tích cþa gà 

chî nhiễm CIAV. Vì vêy, chúng tôi theo dõi mût 

sø chî tiêu lâm sàng cþa gà được gây nhiễm 

thành công CIAV. 

 

Ghi chú: Đối chứng dương (+) và đối chứng âm (-) của phân ứng PCR, thang 100  bp ADN (M), 

giếng ký hiệu từ 1-9 là các mẫu xét nghiệm. Sân phẩm PCR của cặp mồi CAVVP3F/CAV2 

(đầu mũi tên) và CAV1/CAV2 (mũi tên) có kích thước lần lượt là 1038 bp và 676 bp  

Hình 1. Kết quâ semi-nested PCR phát hiện CIAV ở nhóm gà gây nhiễm 

(+) (-) M 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Bâng 1. Kết quâ phát hiện virus huyết ở gà sau gây nhiễm 

Nhóm 
Tuổi gà  
(ngày) 

Thời gian sau gây nhiễm  
(tuần) 

Số mẫu 
kiểm tra* 

Số mẫu 
dương tính 

Tỷ lệ dương tính 
(%) 

Đối chứng 9 1 10 0 0 

16 2 10 0 0 

23 3 10 0 0 

30 4 10 0 0 

37 5 10 0 0 

44 6 9 0 0 

51 7 9 0 0 

56 8 9 0 0 

Thí nghiệm 9 1 10 0 0 

16 2 10 0 0 

23 3 10 2 20,0 

30 4 9 5 55,6 

37 5 9 7 77,8 

44 6 9 9 100 

51 7 9 9 100 

56 8 9 9 100 

Ghi chú: * 1 gà nhóm đối chứng chết ở tuần thứ 6, 1 gà nhóm thí nghiệm chết ở tuần thứ 4.  

 

Hình 2. Màu của mào gà ở thời điểm sau gây nhiễm CIAV 6 tuần 

Biểu hiện lâm sàng cþa hiện tượng thiếu 

máu ở gà thường xuçt hiện trong tuæn thứ 2 đến 

tuæn thứ 3 sau gây nhiễm (Yuasa & cs., 1979; 

McNulty, 1991; Tan & Tannock, 2005). Do đò, 

nghiên cứu này têp trung quan sát triệu chứng 

lâm sàng cþa gà täi thời điểm 6 tuæn tuùi (2 tuæn 

sau khi bít đæu có hiện tượng virus huyết và là 

thời điểm 100% gà gây nhiễm dương tính virus 

huyết). Trong suøt quá trình theo dõi, hæu như 

không quan sát được triệu chứng thiếu máu cþa 

gà nhiễm virus thực nghiệm. Ví dụ ở hình 2, 

không thçy khác biệt về màu síc mào cþa nhóm 

gà thí nghiệm và đøi chứng. Ở mût sø nghiên cứu 

gây nhiễm CIAV qua đường tiêm bíp, ngoài hiện 

tượng chết, gà thí nghiệm míc bệnh thiếu máu 

truyền nhiễm có biểu hiện þ rÿ, bó ën, xü löng và 

mào yếm nhợt nhät (Yuasa & cs., 1979; Tan & 

Tannock, 2005). Ngược läi, kết quâ gây nhiễm 

đơn CIAV (chþng CAA 1/80) qua đường tiêm 

phúc mäc cho thçy gà thí nghiệm không có triệu 
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chứng lâm sàng, chî cò thay đùi chî tiêu huyết 

hõc và biến đùi bệnh lý điển hình cþa bệnh 

(Engström & cs., 1988). Vén dùng chþng CAA 

1/80 để nhiễm đ÷ng thời với reovirus (chþng Reo 

1/80), gà thí nghiệm biểu hiện triệu chứng như 

lười vên đûng, xù lông và chết (Engström & cs., 

1988). Có thể nhên xét rìng: Trong điều kiện thí 

nghiệm, triệu chứng cþa bệnh thiếu máu truyền 

nhiễm còn phụ thuûc vào hiện tượng đ÷ng nhiễm. 

Như vêy, việc khöng quan sát được triệu chứng 

lâm sàng ở gà nhiễm CIAV trong nghiên cứu này 

không phâi là trường hợp đặc biệt.  

Trong thực tế, gà nhiễm CIAV có mût sø 

triệu chứng liên quan đến thiếu máu như: mào 

tích nhợt nhät, xuçt huyết ở da cánh,... (Goryo 

& cs., 1989; Buscaglia & cs., 1994; Rozypal & 

cs., 1997; Ledesma & cs., 2001; Toro & cs., 1997; 

Zhou & cs., 1997). Theo mût sø bài nghiên cứu 

tùng hợp, bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà 

thường biểu nặng nhçt khi nhiễm ghép với mût 

sø mæm bệnh khác như: Avian Reoviruses, 

Avian Adenoviruses, Reticuloendotheliosis 

virus, Marek’s disease virus, hoặc virus gây 

bệnh Gumboro (McNeilly & cs., 1995; Yuasa & 

cs., 1980). Vì vêy, ở điều kiện thí nghiệm, khi gà 

chî nhiễm CIAV có thể không có những triệu 

chứng giøng như ngoài tự nhiên. 

3.3. Khâ năng tăng trọng của gà nhiễm CIAV 

Ngoài gây thiếu máu, gà nhiễm CIAV còn 

giâm sức sinh trưởng (Tan & Tannock, 2005), do 

đò khøi lượng cþa gà được theo dõi hàng tuæn 

sau gây nhiễm để lượng hóa ânh hưởng này. 

Gà nhóm thí nghiệm (gây nhiễm CIAV) và 

nhòm đøi chứng (không gây nhiễm CIAV) đều 

tëng khøi lượng qua các møc thời gian theo dõi 

(Hình 3). Từ 1-4 tuæn sau gây nhiễm (9-30 ngày 

tuùi), gà thuûc nhóm thí nghiệm và đøi chứng có 

sự chênh lệch về khøi lượng, nhưng sự khác biệt 

trong giai đoän này khöng cò ý nghïa thøng kê 

(khoâng tin cêy 95% giao nhau, Hình 3). Từ 

tuæn thứ 5 sau gây nhiễm (thời điểm có từ >70% 

đến 100% gà dương tính virus huyết), nhóm 

nhiễm virus có khøi lượng thçp hơn rô rệt so với 

nhòm đøi chứng (dçu *, Hình 3). 

 

Ghi chú: Khối lượng được tính trung bình cho nhóm (biểu diễn dưới dạng cột) và 

biên độ dao động của khối lượng (biểu diễn dưới dạng đoạn thẳng). Dấu * biểu thị 

sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,05. 

Hình 3. Khối lượng trung bình của lô gà nhiễm CIAV và đối chứng 
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Ghi chú: Tại mỗi thời điểm, tỷ khối huyết cầu được biểu diễn dưới dạng trung bình cho 

nhóm và biên độ dao động. Dấu * biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,05. 

Hình 4. Biến động tỷ khối huyết cầu ở nhóm gà gây nhiễm và đối chứng 

Bìng gây nhiễm thực nghiệm, ânh hưởng 

cþa CIAV tới tëng khøi lượng cþa gà được thể 

hiện rõ nhçt sau gây nhiễm 2-3 tuæn: nhóm gây 

nhiễm là 85 ± 8 và 94 ± 33 g; nhóm đøi chứng là 

139 ± 11 và 163 ± 27 g (Goryo & cs., 1989). So 

với kết quâ nghiên cứu này thì ânh hưởng cþa 

CIAV tới tëng khøi lượng cþa gà mới thực sự rõ 

vào tuæn thứ 6 đến tuæn thứ 8 sau gây nhiễm. 

Sự sai khác về thời điểm nhiễm CIAV ânh 

hưởng tới tëng khøi lượng cþa gà như đã nêu cò 

thể được giâi thích bởi hiện tượng virus huyết 

xuçt hiện tương đøi muûn ở nghiên cứu này. Kết 

quâ nghiên cứu trình bày ở hình 3 cho biết 

CIAV thực sự ânh hưởng tới mức tëng khøi 

lượng cþa gà thí nghiệm. Kết hợp với kết quâ 

nghiên cứu về triệu chứng lâm sàng và so sánh 

với nhòm gà đøi chứng, có thể rút ra nhên xét: 

trong điều kiện thí nghiệm, gà nhiễm CIAV mặc 

dù ít biểu hiện triệu chứng điển hình cþa bệnh 

nhưng vén có thể đo lường tác häi qua chî tiêu 

phi lâm sàng, ví dụ như mức tëng khøi lượng. 

3.4. Biến động tỷ khối huyết cầu ở gà gây 

nhiễm CIAV 

CIAV nhân lên và phá hþy các tế bào täo 

máu ở tþy xương, dén tới giâm sø lượng h÷ng 

cæu. Để lượng hóa ânh hưởng cþa hiện tượng 

nhiễm CIAV, mût chî tiêu cæn theo dõi là tỷ khøi 

huyết cæu ở các thời điểm sau gây nhiễm. Tỷ 

khøi huyết cæu cþa gà là khác nhau giữa các 

giøng (Goodwin & cs., 1992a) và thay đùi theo 

lứa tuùi (Goodwin & cs., 1992b). Vì vêy, cæn cën 

cứ vào các yếu tø kể trên để đưa ra ngưỡng tỷ 

khøi huyết cæu chî thð cho thiếu máu (Goodwin 

& cs., 1991; Goodwin & cs., 1992b). Mặc dù vêy, 

nhiều nghiên cứu không tuân theo khuyến cáo 

nêu trên khi xác đðnh giá trð tỷ khøi huyết cæu 

để đánh giá hiện tượng thiếu máu ở gà bệnh 

(Aly, 2001; Hegazy & cs., 2014; Tan & Tannock, 

2005; Tongkamsai & cs., 2019; van Santen & 

cs., 2004; Wani & cs., 2014). Nhên biết được các 

chú ý quan trõng đò, biến đûng về tỷ khøi huyết 

cæu trong nghiên cứu này khöng düng để đánh 
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giá hiện tượng thiếu máu (do gây nhiễm virus 

cho giøng gà Hisex white) mà để chứng minh có 

hay không có sự khác biệt giữa nhóm gà nhiễm 

CIAV và nhóm gà không nhiễm CIAV. 

Täi thời điểm 1 tuæn sau gây nhiễm CIAV, 

tỷ khøi huyết cæu trung bình cþa nhóm gây 

nhiễm CIAV thçp hơn nhòm đøi chứng, nhưng 

sự khác biệt này khöng cò ý nghïa thøng kê  

(P >0,05). Dựa vào kết quâ PCR, sau gây nhiễm 

3 tuæn bít đæu phát hiện gà dương tính với 

CIAV, tỷ khøi huyết cæu từ thời điểm này ở 

nhóm thí nghiệm bít đæu giâm nhiều so với 

nhòm đøi chứng. Từ tuæn 5 sau gây nhiễm trở 

đi, kết quâ kiểm đðnh về sự khác biệt tỷ khøi 

huyết cæu giữa 2 nhóm gà cho giá trð P <0,05, 

chứng tó sự sai khác là cò ý nghïa thøng kê. 

Trong đò, thçy rõ nhóm gà nhiễm CIAV có tỷ 

khøi huyết cæu thçp hơn rõ rệt so với nhóm gà 

đøi chứng (các vð trí đánh dçu *, Hình 4).  

Về thời điểm, các kết quâ gây bệnh thực 

nghiệm cho biết biểu hiện thiếu máu (đánh giá 

qua chî tiêu bệnh lý vi thể hoặc tỷ khøi huyết 

cæu) bít đæu xuçt hiện trong tuæn thứ nhçt sau 

gây nhiễm, tiến triển nặng dæn và nặng nhçt 

sau khi nhiễm virus 2-3 tuæn (Yuasa & cs., 

1979). Trong mût sø trường hợp, sự thay đùi chî 

sø huyết hõc có thể xây ra sớm, khoâng 8 ngày 

sau gây nhiễm virus (McNulty, 1991). Đøi chiếu 

thời điểm bít đæu xuçt hiện hiện tượng virus 

huyết ở nhóm gà gây nhiễm (Bâng 1) với thời 

điểm tỷ khøi huyết cæu có sự khác biệt giữa 

nhóm thí nghiệm và đøi chứng (Hình 4) có thể 

thçy đû trễ là 2 tuæn. Ở khía cänh này, kết quâ 

trên phù hợp với các mô tâ trước đåy.  

3.5. Biến đổi bệnh lý đại thể ở gà được gây 

nhiễm CIAV 

Täi thời điểm hiện tượng thiếu máu là khác 

biệt rõ rệt nhçt giữa nhóm thí nghiệm và đøi 

chứng (ngày 56 sau nhiễm virus, Hình 4), toàn 

bû gà cþa 2 nhòm được mù khám để nghiên cứu 

biến đùi bệnh lý đäi thể. Biến đùi bệnh lý đäi thể 

được trình bày ở hình 5 và 6 là cơ quan täo máu, 

mô lympho têp trung và vð trí có biến đùi bệnh 

lý. Hình 5 cho biết các thùy cþa tuyến ức ở 

nhòm gà đøi chứng có kích thước tương đøi đ÷ng 

đều (Hình 5E, 5F), trong khi đò kích thước cþa 

các thùy này cþa nhóm thí nghiệm có sự teo mût 

phæn (Hình 5B) hoặc teo gæn như hoàn toàn 

(Hình 5A). Tþy xương ở nhóm thí nghiệm nhät 

màu (Hình 5D) hoặc có màu vàng rõ (Hình 5C). 

Ngược läi, tþy xương cþa nhòm gà đøi chứng 

luön cò màu đó nåu (Hình 5G, 5H). Như vêy, gà 

được gây nhiễm bởi chþng CIAV thực đða trong 

nghiên cứu này có biến đùi bệnh tích điển hình 

cþa bệnh thiếu máu truyền nhiễm, giøng như 

mô tâ cþa nhiều nghiên cứu trên thế giới (Yuasa 

& cs., 1979; Yuasa & cs., 1980). 

 

Hình 5. Bệnh tích của nhóm thí nghiệm và đối chứng ở tuyến ức và tủy xương 
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Trong träng thái sinh lý bình thường, tuyến 

ức và túi Fabricius teo nhó/ thoái hóa khi gà >13 

tuæn tuùi (Tarek & cs., 2012). Hiện tượng teo túi 

Fabricius ở gà <13 tuæn tuùi có thể quan sát rõ 

ràng khi so sánh kích thước với lách. Ở nhóm gà 

nhiễm CIAV, ngoài tuyến ức, týi Fabricius cÿng 

là cơ quan cò biến đùi rõ với hiện tượng teo nhó 

(Hình 6A-6F). 

Hình 6A-6C cho thçy kích thước túi 

Fabricius cþa nhòm gà đøi chứng luôn lớn gçp 3 

læn so với kích thước lách. Ngược läi, ở nhóm gà 

nhiễm CIAV, kích thước tương đøi, túi Fabricius 

so với kích thước cþa lách chî gçp khoâng 1,5 læn 

(Hình 6D, 6E), thêm chí là nhó hơn (Hình 6F). 

Kết quâ trên cho thçy túi Fabricius ở nhóm gà 

thí nghiệm đã teo nhó. Hiện tượng thoái hóa/teo 

nhó cþa tuyến ức và túi Fabricius ở gà nhiễm 

CIAV có thể được giâi thích là do virus có thể 

nhân lên ở nhiều loäi tế bào cþa gà mén câm, 

trong đò cò các tế bào tiền lympho T (Adair, 

2000). Ngoài các cơ quan kể trên, khi đøi chiếu 

màu gan giữa nhóm thí nghiệm và nhòm đøi 

chứng, có thể thçy rô màu gan vàng hơn ở nhóm 

thí nghiệm (Hình 6J-6L) so với nhòm đøi chứng 

(Hình 6G-6I). Kết quâ này phân ánh tình träng 

thiếu máu, dén tới nhät màu cþa mût sø cơ quan 

nûi täng, nhçt là gan. Trong quá trình mù khám, 

ngoài các cơ quan kể trên, hæu hết các hệ cơ quan 

khác cþa gà nhiễm CIAV đều không có biến đùi 

bệnh tích đäi thể rõ so với nhòm đøi chứng. 

  

Hình 6. Bệnh tích của nhóm thí nghiệm và đối chứng ở túi Fabricius và gan 

Bâng 2. Biến đổi bệnh lý đại thể ở nhóm gà nhiễm CIAV 

Biến đổi bệnh lý Số con mổ khám Số con có bệnh tích Tỷ lệ (%) 

Tủy xương nhạt màu 9 7 77,8 

Tuyến ức teo 9 3 33,3 

Tuyến ức xuất huyết 9 8 88,9 

Gan có ánh vàng 9 7 77,8 

Túi Fabricius teo 9 5 55,6 

Túi Fabricius xuất huyết 9 0 0,0 

Xuất huyết cơ 9 0 0,0 
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Kết quâ tùng hợp (Bâng 2) cho thçy nhóm 

gà thí nghiệm xuçt hiện bệnh tích điển hình cþa 

bệnh thiếu máu truyền nhiễm là hiện tượng tþy 

xương nhät màu với tỷ lệ 77,8%, tiếp sau là teo 

túi Fabricius (55,6%) và teo tuyến ức (33,3%). 

Ngoài ra, các bệnh tích khác như gan nhät màu 

và xuçt huyết điểm ở tuyến ức cÿng gặp với tỷ lệ 

cao, læn lượt là 77,8% và 88,9%. Cho đến nay, đã 

có nhiều công trình nghiên cứu về biến đùi bệnh 

lý đäi thể cþa gà míc bệnh thiếu máu truyền 

nhiễm ở ngoài tự nhiên (Buscaglia & cs., 1994; 

Toro & cs., 1997; Ledesma & cs., 2001; Rimondi 

& cs., 2014) cÿng như trong điều kiện thí 

nghiệm (Goodwin & cs., 1989; Bougiouklis & cs., 

2007; Hegazy & cs., 2014; Simeonov & cs., 2014; 

Hussein & cs., 2016). Điểm chung cþa các 

nghiên cứu này là: ngoäi trừ mût sø bệnh tích ít 

gặp như xuçt huyết dưới da, xuçt huyết cơ, biến 

đùi ở tuyến ức và tþy xương là phù biến nhçt. 

Dựa vào đặc điểm trên, kết quâ nghiên cứu về 

biến đùi bệnh lý đäi thể cþa nhóm gà nhiễm 

CIAV trong nghiên cứu này là phù hợp. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này không phát hiện được 

bệnh tích xuçt huyết ở mût sø cơ quan như dä 

dày tuyến và cơ đüi, cơ lườn đã được mô tâ khi 

gây bệnh thực nghiệm cho gà SPF 1 ngày tuùi 

(Yuasa & cs., 1979). Sự khác biệt về loäi tùn 

thương cÿng như mức đû nghiêm trõng cþa tùn 

thương đã được chứng minh phụ thuûc vào đûc 

lực cþa chþng virus (Spackman & cs., 2002). 

Cÿng cæn chú ý, bệnh tích teo túi Fabricius hoặc 

teo tuyến ức có thể do nhiễm virus gây bệnh 

Gumboro hoặc virus Marek’s thể tëng đûc lực 

(vvIBDV, vv + MDV) (Calnek & cs., 1998; 

Stoute & cs., 2009). Do đò, chèn đoán låm sàng 

bệnh thiếu máu truyền nhiễm cæn (i) phân biệt 

với các bệnh kể trên và (ii) dựa vào đặc điểm về 

lứa tuùi và bệnh tích ở tþy xương. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu này đã gåy nhiễm thành công 

CIAV cho gà 1 tuæn tuùi với hiện tượng virus 

huyết bít đæu xuçt hiện täi thời điểm 3 tuæn 

(20,0%), sau đò tëng dæn, đät 100% từ tuæn thứ 6 

sau gây nhiễm. Gà nhiễm CIAV trong điều kiện 

thí nghiệm ít có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, 

nhưng mức tëng khøi lượng giâm rõ so với nhóm 

đøi chứng bít đæu từ tuæn thứ 5 sau gây nhiễm 

virus. Bên cänh đò, gà nhiễm CIAV có tỷ khøi 

huyết cæu trung bình ở thời điểm 8 tuæn sau 

nhiễm virus thçp hơn rô rệt so với nhòm đøi 

chứng. Gà nhiễm CIAV có bệnh tích điển hình 

cþa bệnh thiếu máu truyền nhiễm, với đặc điểm 

teo các cơ quan lympho (tuyến ức 33,3%, túi 

Fabricius 55,6%) và tþy xương nhät màu (77,8%). 
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