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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của parvovirus gây hội chứng ngắn mỏ và còi cọc ở thủy 

cầm (short beak and dwarfism syndrome - SBDS) tại tỉnh Hưng Yên năm 2019. Triệu chứng quan sát được ở một số 

đàn vịt mắc SBDS là tiêu chảy, ngắn mỏ và còi cọc. Biến đổi bệnh lý đại thể gồm cơ tim nhạt màu, phủ màng fibrin 

trên bề mặt gan, túi mật sưng to. Kết quả phát hiện virus bằng phản ứng PCR kết hợp với giải mã và phân tích trình 

tự gen mã hóa protein NS và VP1 đã khẳng định sự có mặt của parvovirus gây bệnh ở thủy cầm trong các mẫu vịt 

bệnh thu thập. Chủng parvovirus phát hiện được thuộc nhóm biến chủng NGPV. 

Từ khóa: Parvovirus ở thủy cầm, vịt, PCR, Hưng Yên. 

The Preliminary Result on Detection of Waterfowl Parvovirus in Hung Yen Province 2019 

ABSTRACT 

This study was done in order to confirm the presence of waterfowl parvoviruses in clinical cases of short beak 

and dwarfism syndrome at Hung Yen province in 2019. The main clinical signs of sick ducks were watery diarrhea, 

short beak and stunting. Gross lesions were pale of myocardium, liver with fibrinous exudate and enlargement of the 

gallbladder. The combinations of PCR based-detection, sequencing and sequence analyses of the protein-coding 

genes (NS and VP1) confirmed the presence of waterfowl parvovirus in sick ducks. The detected waterfowl 

parvovirus was genetically grouped with novel goose parvovirus (NGPV group). 

Keywords: Waterfowl parvovirus, duck, PCR, Hung Yen province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Parvovirus gây bệnh ở thûy cæm thuộc 

giống Dependovirus, họ Parvoviridae (Lefkowitz 

& cs., 2018), có vêt chçt di truyền là sợi đơn 

ADN dài khoâng 5.106-5.132 nucleotide (Shien 

& cs., 2008). Cho đến nay, đã phát hiện đþợc 

một số loài parvovirus gây bệnh ở ngỗng 

(Gooose parvovirus - GPV), parvovirus gây bệnh 

ở vịt (Duck parvovirus - DPV) và parvovirus gây 

bệnh ở ngan (Muscovy duck parvovirus - 

MDPV) (Fan & cs., 2017). GPV có thể gây bệnh 

ở câ ngỗng ngan vịt con nuôi và hoang dã trong 

khi MDPV khác biệt về mặt kháng nguyên chî 

gây bệnh cho ngan (Glavits & cs., 2005, Jestin & 

cs., 1991). 

Trþớc nëm 2009, bệnh do parvovirus gây ra 

ở thûy cæm đþợc quan tâm nghiên cứu nhiều ở 

ngỗng, với công bố sớm nhçt täi Trung Quốc vào 

những nëm 1960 (Fang, 1962). Về sau, các ca 

bệnh tþơng tự đþợc phát hiện ở châu Âu với 

nhiều tên gọi khác nhau nhþ bệnh Derzsy 

(Derzsy’s disease), dịch tâ ngỗng (Goose or 

goosling plague) (Gough, 2008). Tÿ nëm 2009, 

parvovirus ở thûy cæm đã đþợc chứng minh gây 

bệnh cho vịt, với tên gọi là hội chứng ngín mỏ 
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và còi cọc (short beak and dwarfism syndrome - 

SBDS) (Palya & cs., 2009) hoặc hội chứng rýt 

mỏ và còi cọc (beak atrophy and dwarfism 

syndrome - BADS) (Chen & cs., 2015). Thûy 

cæm míc bệnh do parvovirus có biểu hiện triệu 

chứng đa däng, tùy thuộc vào lứa tuổi và tình 

träng miễn dịch. Thûy cæm non dþới 1 tuæn tuổi 

míc ở thể cçp tính với nhiều biểu hiện không 

điển hình nhþ: giâm ën, chây nþớc mít - nþớc 

müi, tiêu chây, kiệt sức và chết nhanh với tỷ lệ 

tử vong có thể lên tới 100% (Coudert & cs., 1972; 

Coudert & cs., 1974). Những con qua khỏi giai 

đoän cçp tính thì giâm thu nhên thức ën, chêm 

phát triển và rýng lông, đặc biệt là vùng cổ và 

lþng (Coudert & cs., 1974).  

Bệnh do parvovirus đã đþợc ghi nhên ở tçt 

câ các nþớc và khu vực có chën nuôi vịt cûa 

châu Âu và châu Á: Pháp (Villatte, 1989), Anh 

(Holmes & cs., 2004), Thýy Điển (Jansson & cs., 

2007), Ba Lan (Kozdruń & cs., 2008), Hungary 

(Tatar-Kis & cs., 2004), Nhêt Bân (Takehara & 

cs., 1995), Đài Loan (Lu & cs., 1993),… Ở Mỹ, đã 

có báo cáo về sự lþu hành biến chûng gây bệnh 

cho ngan (MDPV) (Poonia & cs., 2006). Ở Việt 

Nam, tÿ đæu nëm 2019 đến nay, đã xuçt hiện 

tình träng vịt ngín mỏ kèm theo các triệu 

chứng nhþ tiêu chây, khó thở, kém ën, kiệt sức 

và chết. Do chþa có nghiên cứu nào đþợc công bố 

nên nghiên cứu này đã đþợc thực hiện nhìm xác 

định sự có mặt cûa parvovirus gây bệnh ở một 

số đàn vịt có biểu hiện ngín mỏ thu thêp täi 

Hþng Yên nëm 2019. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

- Méu gộp phû täng cûa vịt có triệu chứng 

cûa bệnh do parvovirus, bao gồm: não, tim, phổi, 

gan, lách, thên, túi Fabricius, tuyến ức. 

- Hóa chçt dùng tách và tinh säch ADN 

tổng số gồm: (i) dung dịch ly giâi méu có chứa 

27% sucrose, 15 mM trisodium citrate, 0,15 M 

NaCl, 1 mM ethylene diaminetetraacetic acid, 

1% sodium dodecyl sulphate, 200 µg/ml 

proteinase K; (ii) phenol-chloroform-isoamyl 

alcohol (25:24:1); (iii) isopropyl; (iv) cồn 70%; (v) 

dung dịch đệm TE (pH 8).  

- Sinh phèm, hóa chçt dùng cho phân ứng 

PCR: (i) 2X PCR Master mix solution (i-MAXⅡ, 

25266, iNtRON Biotechnology); (ii) cặp mồi đặc 

hiệu cho gen mã hóa protein phi cçu trúc (NS) 

và protein cçu trúc (VP1) cûa virus đþợc lçy 

theo nghiên cứu đã công bố (Bian & cs., 2019, 

Wan & cs., 2016) (Bâng 1). 

2.2. Phương pháp  

2.2.1. Thu thập mẫu  

Vịt bệnh đþợc lçy tÿ các đàn có triệu chứng 

ngín mỏ. Tiến hành mổ khám kiểm tra bệnh 

tích đäi thể theo TCVN 8420:2010. Méu bệnh 

phèm đþợc thu thêp theo Quy chuèn kỹ thuêt 

Quốc gia QCVN 01-83:2011. 

2.2.2. Tách và tinh sạch ADN tổng số 

ADN tổng số đþợc tách chiết tÿ huyễn dịch 

bệnh phèm 10% theo quy trình đþợc mô tâ trþớc 

đåy (Yang & cs., 2003). Các bþớc chính gồm (i) 

ly giâi méu bìng proteinase K và lysis buffer, 

(ii) tách pha ADN bìng phenol-chloroform-

isoamyl (25:24:1), (iii) tûa và rửa ADN læn lþợt 

bìng 2-propanol và ethanol 75%, (iv) hoàn 

nguyên ADN bìng 30 µl dung dịch đệm TE (pH 

8,0). Các bþớc tÿ (ii) đến (iv) đþợc ly tâm ở điều 

kiện 12.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4C. Hòa 

tan tûa ADN bìng 30 µl TE buffer (pH = 8,0) và 

bâo quân ở -70C. 

Bảng 1. Trình tự mồi phát hiện và giải trình tự gen parvovirus gây bệnh ở vịt 

Tên mồi Trình tự mồi (5’ – 3’) Kích thước (bp) 

NSF1 CAATGGGCTTTTACCAATATGC 641 

NSR1 ATTTTTCCCTCCTCCCACCA 

P6F CTACAACCCGGACCTGTGTC 921 

P6R GCATGCGCGTGGTCAACCTAACA 
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Bảng 2. Các trình tự gen sử dụng trong nghiên cứu 

TT Tên chủng GenBank Quốc gia/khu vực Loài Năm phân lập 

1 P KU844281 Trung Quốc Ngan 1988 

2 FZ91-30 KT865605 Trung Quốc Ngan 1991 

3 YY KX000918 Trung Quốc Ngan 2000 

4 ZW KY744743 Trung Quốc Ngan 2006 

5 JH06 MH807697 Trung Quốc Ngan 2006 

6 YL08 MG932366 Trung Quốc Ngan 2008 

7 PT KY511293 Trung Quốc Ngan 2008 

8 P1 KU844282 Trung Quốc Ngan 2008 

9 JH10 MH807698 Trung Quốc Ngan 2010 

10 NM100 KU641556 Trung Quốc Ngan 2012 

11 GDNX MH204100 Trung Quốc Ngan 2016 

12 SYG61v KC996729 Trung Quốc Ngỗng 1961 

13 GDaGPV HQ891825 Trung Quốc Ngỗng 1978 

14 82-0321 EU583390 Đài Loan Ngỗng 1982 

15 98E KT598506 Trung Quốc Ngỗng 1998 

16 YZ99-6 KC996730 Trung Quốc Ngỗng 1999 

17 06-0329 EU583391 Đài Loan Ngỗng 2006 

18 SH JF333590 Trung Quốc Ngỗng 2009 

19 LH KM272560 Trung Quốc Ngỗng 2012 

20 98D15 KT598505 Trung Quốc Ngỗng 2012 

21 DY16 MH209633 Trung Quốc Ngỗng 2016 

22 SQ0412 MF942876 Trung Quốc Ngỗng 2017 

23 RC70 MH717785 Trung Quốc Ngỗng 2017 

24 82-0321V EU583389 Đài Loan Ngỗng 1982 

25 SHFX1201 KC478066 Trung Quốc Thiên nga 2012 

26 SD KY511124 Trung Quốc Vịt 2015 

27 AH MH444513 Trung Quốc Vịt Anh Đào 2015 

28 DS15 KX384726 Trung Quốc Vịt Anh Đào 2015 

29 SC16 KY679174 Trung Quốc Vịt Anh Đào 2016 

30 GXN45 MH717783 Trung Quốc Vịt Anh Đào 2017 

31 QH15 KT751090 Trung Quốc Vịt Anh Đào 2015 

32 HuN18 MK736656 Trung Quốc Vịt khoang 2018 

33 LH KY069274 Trung Quốc Vịt mỏ thìa 2008 

34 M15 KU844283 Trung Quốc Vịt mỏ thìa 2015 

35 GD MH444514 Trung Quốc Vịt mỏ thìa 2016 
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2.2.3. Phương pháp PCR  

Phân ứng PCR phát hiện parvovirus gây 

bệnh ở thûy cæm đþợc thực hiện bìng cặp mồi 

NSF1/NSR1, theo quy trình đã công bố trþớc 

đåy (Wan & cs., 2016). PCR nhân lên một phæn 

đoän gen mã hóa protein VP1 đþợc thực hiện bởi 

cặp mồi P6F/P6R với các điều kiện phân ứng 

tuân theo nghiên cứu đã công bố (Bian & cs., 

2019). Phân tích sân phèm PCR bìng điện di 

trong agarose 2% có bổ sung thuốc nhuộm ADN 

(RedSafe 1x). 

2.2.4. Phân tích trình tự gen  

Sân phèm PCR tinh säch đþợc giâi trình tự 

theo chiều xuôi và ngþợc, bìng phþơng pháp 

Sanger’s (Macrogen, Hàn Quốc). Trình tự 

nucleotide đþợc phân tích bìng chþơng trình 

BioEdit v7.1.3.0 (Hall, 1999) trên cơ sở so sánh 

giữa (i) trình tự nucleotide đþợc giâi theo  

chiều xuôi và chiều ngþợc, và (ii) với trình tự 

gen mã hóa protein NS/VP1 tham chiếu (Bian & 

cs., 2019). 

Trình tự một phæn gen mã hóa protein NS 

và VP1 thu đþợc trong nghiên cứu này dùng để 

xác định mối liên hệ di truyền giữa các chûng 

parvovirus gây bệnh phát hiện đþợc täi Hþng 

Yên với các chûng trên thế giới công bố ở 

GenBank (Bâng 2). Các trình tự tham chiếu 

đþợc chọn theo nghiên cứu trþớc đåy (Bian & 

cs., 2019). Trình tự nucleotide đþợc cën chînh 

(alignment) bìng phæn mềm MAFFT (Katoh & 

Standley, 2013) với các tham số mặc định. Cây 

phát sinh chûng loäi (phylogenetic tree) đþợc 

xây dựng bìng thuêt toán neighbor-joining, tích 

hợp trong chþơng trình MEGA phiên bân 7.0.26 

(Kumar & cs., 2016). Mức tin cêy cûa các nhánh 

phân chia ở mỗi nút (node) đþợc biểu thị bìng 

giá trị bootstrap. Biểu diễn và hiệu đính  

cây phát sinh chûng loäi bìng phæn mềm 

FigTree phiên bân 1.4.4 (http://tree.bio.ed.ac.uk/ 

software/figtree/). 

2.3. Địa điểm nghiên cứu 

Bộ môn Vi sinh vêt - Truyền nhiễm, Khoa 

Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả PCR phát hiện parvovirus  

gây bệnh  

Trong quá trình thu thêp méu ở những 

đàn vịt nghi míc bệnh do parvovirus, nghiên 

cứu này đã theo dõi triệu chứng và mổ khám 

kiểm tra bệnh tích với kết quâ đþợc tổng hợp ở 

hình 1. 

 

Ghi chú: A- vịt ngín mỏ, B- phû màng giâ ở xoang miệng (müi tên), C- phân xanh tríng, D- cơ tim nhät màu 

(müi tên), E- gan phû màng giâ (müi tên), F- túi mêt sþng (müi tên) 

Hình 1. Một số triệu chứng, bệnh tích của vịt nghi mắc bệnh do parvovirus 

http://tree.bio.ed.ac.uk/
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Ghi chú: Cặp mồi sử dýng là NSF1/NSR1. (A) giếng 1-6 là méu xét nghiệm, M là 100bp DNA ladder,  

(-) đối chứng âm; (B) giân đồ giâi trình tự gen sân phèm PCR cûa méu số 3 

Hình 2. Kết quả PCR phát hiện parvovirus gây bệnh ở vịt 

Bảng 3. Kết quả PCR phát hiện parvovirus gây bệnh ở thủy cầm 

Ký hiệu mẫu Địa phương Ngày tuổi Kết quả PCR 

VHY 001 Kim Động, Hưng Yên 70 Âm tính 

VHY 004 Khoái Châu, Hưng Yên 45 Dương tính 

G19.39 Khoái Châu, Hưng Yên 03 Dương tính 

VHY 002 Kim Động, Hưng Yên 39 Dương tính 

VHY 005 Yên Mỹ, Hưng Yên 14 Dương tính 

VHY 003 Yên Mỹ, Hưng Yên 40 Dương tính 

 

Ở các đàn theo dõi, bên cänh triệu chứng rõ 

ràng nhçt ở vịt bệnh là ngín mỏ (Hình 1A), còn 

quan sát đþợc một số biểu hiện không điển hình 

nhþ vịt lờ đờ, tiêu chây (Hình 1C). Kết quâ 

nghiên cứu biến đổi bệnh lý đäi thể cho thçy vịt 

bệnh có màng giâ ở xoang miệng (Hình 1B), cơ 

tim nhät màu (Hình 1D), phû màng fibrin trên 

bề mặt gan và túi mêt sþng to (Hình 1E-1F). 

Theo một số nghiên cứu (Glavits & cs., 2005; 

Irvine & Holmes, 2010; Fu & cs., 2017), GPV 

gây bệnh cho vịt ở thể cçp tính có triệu chứng 

chây nþớc mít, nþớc müi, viêm kết mäc, tiêu 

chây phân tríng; một số trþờng hợp loét và phû 

màng giâ ở lþỡi và xoang miệng. Nếu bệnh kéo 

dài, vịt có biểu hiện ngín mỏ, rýng lông ở vùng 

cổ và lþng. Về bệnh tích đäi thể, vịt bệnh có gan 

sþng to, phû màng giâ, cơ tim nhão và nhät 

màu. Ngoài ra có thể quan sát thçy hiện tþợng 

tích dịch ở xoang bao tim và xoang býng 

(Glavits & cs., 2005; Fu & cs., 2017). Do triệu 

chứng lâm sàng và bệnh tích đäi thể thu đþợc 

trong nghiên cứu này (Hình 1) giống với những 

mô tâ về bệnh do parvovirus gây ra ở thûy cæm, 

có thể chèn đoán låm sàng rìng hội chứng ngín 

mỏ và còi cọc đã xuçt hiện ở một số đàn vịt nuôi 

täi Hþng Yên nëm 2019. Nghiên cứu tiếp týc 

dùng phân ứng PCR để khîng định sự có mặt 

cûa parvovirus gây bệnh ở thûy cæm trong méu 

bệnh phèm (Hình 2, Bâng 3). 

Kết quâ cho thçy méu đối chứng âm cûa 

phân ứng không có väch đặc hiệu; có 5/6 méu 

xét nghiệm có väch sân phèm PCR trong 

khoâng kích thþớc 641 bp (Hình 2A). Méu bệnh 

phèm số 1 không có väch sân phèm và đþợc 
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đánh giá là åm tính. Méu bệnh phèm số 2 và số 

3 có väch sân phèm trong khoâng 641 bp nhþng 

mờ hơn các méu còn läi, đþợc đánh giá dþơng 

tính yếu. Vì parvovirus gây bệnh ở thûy cæm 

chþa tÿng đþợc công bố ở Việt Nam, để khîng 

định tính đặc hiệu cûa phân ứng, sân phèm 

PCR đã đþợc giâi trình tự gen (Hình 2B). Kết 

quâ tìm kiếm trình tự tþơng đồng tÿ cơ sở dữ 

liệu cûa GenBank (https://blast.ncbi.nlm. 

nih.gov/Blast.cgi) cho biết trình tự đæu vào (627 

nucleotide) giống 99,8% với các chûng 

parvovirus đã biết gây bệnh ở thûy cæm (mã số 

MH717783, MH444514). Nhþ vêy, phân ứng 

PCR là đặc hiệu và có 5/6 méu xét nghiệm 

dþơng tính với parvovirus gây bệnh ở thûy cæm 

(Bâng 3). 

Trong quá trình ứng dýng phân ứng PCR, 

nghiên cứu này đã dùng nhiều cặp mồi khác 

nhau để phát hiện parvovirus gây bệnh ở thûy 

cæm (Bian & cs., 2019; Chang & cs., 2000; Shen 

& cs., 2015; Wan & cs., 2016). Tuy nhiên, kết 

quâ phát hiện parvovirus giữa các cặp mồi là 

khác nhau (không trình bày) và chî có 2 cặp mồi 

(Bâng 1) phát hiện đþợc nhiều méu dþơng tính 

nhçt. Sai khác giữa trình tự cặp mồi sử dýng và 

trình tự gen cûa parvovirus lþu hành ở Hþng 

Yên có thể là nguyên nhân dén tới méu vịt bệnh 

VHY 001 mặc dù có triệu chứng ngín mỏ điển 

hình nhþng kết quâ PCR âm tính.  

3.2. Phân tích trình tự gen chủng 

parvovirus gây bệnh ở thủy cầm phát hiện 

tại Hưng Yên 

Đối với parvovirus gây bệnh ở thûy cæm, có 

thể dùng trình tự toàn bộ genome, trình tự gen 

mã hóa protein phi cçu trúc (gen NS) hoặc trình 

tự gen mã hóa protein VP1 để nghiên cứu mối 

liên hệ di truyền giữa các chûng virus (Bian & 

cs., 2019; Yu & cs., 2016). Trong khuôn khổ 

nghiên cứu này, trình tự một phæn gen mã hóa 

(i) protein phi cçu trúc NS và (ii) protein cçu 

trúc VP1 đã đþợc dùng để xây dựng cây phát 

sinh chûng loäi. 

Đoän polypeptide cûa protein NS (aa 174-

382) và cûa protein VP1 (aa 526-600) có các vị 

trí amino acid sai khác giữa các chûng 

parvovirus gây bệnh ở thûy cæm (đánh dçu màu 

xám, Hình 3A-3B). Về trình tự amino acid 

protein NS, kết quâ so sánh cho biết chûng 

G19.39 phát hiện đþợc ở Hþng Yên nëm 2019 

(i) giống 100% so với chûng virus thuộc nhóm 

NGPV (KT751090); (ii) tþơng đồng tÿ 97,6% 

đến 99,0% so với các chûng virus thuộc nhóm 

CGPV (HQ891825, KM272560) và (iii) tþơng 

đồng thçp nhçt (93,3%) so với chûng virus 

thuộc nhóm MDPV (MH807698). Về trình tự 

amino acid protein VP1, chûng G19.39 (iv) 

giống 100% so với chûng virus thuộc nhóm 

NGPV (KT751090); (v) tþơng đồng tÿ 96,0% 

đến 97,3% so với các chûng virus thuộc nhóm 

CGPV (HQ891825, KM272560) và (vi) tþơng 

đồng thçp nhçt (93,3%) so với chûng virus 

thuộc nhóm MDPV (MH807698). Nhþ vêy, kết 

quâ so sánh trình tự amino acid khîng định 

G19.39 phát hiện đþợc ở Hþng Yên là 

parvovirus gây bệnh ở thûy cæm. 

Do parvovirus gây bệnh ở thûy cæm có 

nhiều nhóm di truyền (Bian & cs., 2019), nghiên 

cứu này tiếp týc làm rõ mối liên hệ cûa chûng 

G10.39 thông qua phân tích cây phát sinh 

chûng loäi dựa vào trình tự gen mã hóa protein 

phi cçu trúc NS (Hình 4) và gen mã hóa protein 

cçu trúc VP1 (Hình 5). 

Kết quâ xây dựng cây phát sinh chûng loäi 

trong nghiên cứu này giống với công bố trþớc 

đåy (Bian & cs., 2019) khi cüng chî ra có 2 nhóm 

di truyền cûa parvovirus gây bệnh ở thûy cæm 

(MDPV và GPV) với giá trị bootstrap 100% 

(Hình 4). Dựa vào đặc điểm phân nhóm, các 

chûng virus thuộc nhóm GPV đþợc chia thành 2 

phân nhóm là nhóm cổ điển (classical GPV, 

CGPV) và nhóm biến chûng (novel GPV, 

NGPV). Sự phân nhánh này là rõ ràng với giá 

trị bootstrap 95,1% (müi tên rỗng, Hình 4). Dựa 

vào trình tự một phæn gen mã hóa protein NS, 

chûng parvovirus phát hiện đþợc ở trên vịt cûa 

Việt Nam đþợc xếp vào nhóm biến chûng NGPV 

(müi tên đæy, Hình 4). 

Kết quâ phân loäi parvovirus gây bệnh ở vịt 

täi Hþng Yên tiếp týc đþợc làm rõ dựa vào trình 

tự gen mã hóa protein cçu trúc VP1 (Hình 5). 

https://blast.ncbi.nlm/
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Ghi chú: Vị trí amino acid cûa protein NS (A) và protein VP1 (B) đþợc cën chỉnh theo chûng QH15 (KT715090). 

Các nhóm di truyền cûa parvovirus gây bệnh gồm: nhóm biến chûng (novel goose parvovirus, NGPV), nhóm cổ 

điển (classical goose parvovirus, CGPV), nhóm parvovirus gây bệnh ở ngan (muscovy duck parvovirus, MDPV). 

Vùng đóng khung làm rõ sự tþơng đồng giữa chûng virus cûa Việt Nam so với các chûng tham chiếu. 

Hình 3. Kết quả so sánh trình tự amino acid protein NS  

và VP1 của parvovirus gây bệnh ở thủy cầm  

 

Ghi chú: Trình tự một phæn gen mã hóa protein phi cçu trúc NS (627 nucleotide) đþợc dùng để phân tích. 

parvovirus gây bệnh ở thûy cæm gồm 2 nhóm chính đó là parvovirus gåy bệnh ở ngỗng (GPV) và parvovirus gây 

bệnh ở ngan (MDPV) dựa vào nghiên cứu cûa Bian & cs. (2019). Nhóm GPV läi đþợc chia thành 2 phân nhóm là 

nhóm biến chûng (novel GPV-NGPV) và nhóm cổ điển (classical GPV). Chûng phát hiện đþợc ở Hþng Yên nëm 

2019 đþợc đánh dçu bìng müi tên. 

Hình 4. Cây phát sinh chủng loại của parvovirus gây bệnh ở thủy cầm  

dựa vào trình tự gen mã hóa protein phi cấu trúc NS 
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Ghi chú: Trình tự một phæn gen mã hóa protein VP1 (225 nucleotide) đþợc dùng để phân tích. Parvovirus gây 

bệnh ở thûy cæm đþợc phån thành 2 nhóm chính đó là parvovirus gåy bệnh ở ngỗng (GPV) và parvovirus gây 

bệnh ở ngan (MDPV) dựa vào nghiên cứu cûa Bian & cs. (2019). Nhóm GPV läi đþợc chia thành 2 phân nhóm là 

nhóm biến chûng (novel GPV-NGPV) và nhóm cổ điển (classical GPV). Các chûng virus có sự thay đổi đặc điểm 

phân loäi (so với cây phát sinh chûng loäi dựa vào gen mã hóa protein NS) đþợc đánh dçu bởi hình vuông. 

Chûng phát hiện đþợc ở Hþng Yên nëm 2019 đþợc đánh dçu müi tên. 

Hình 5. Cây phát sinh chủng loại của parvovirus gây bệnh ở thủy cầm  

dựa vào trình tự gen mã hóa protein cấu trúc VP1 

Cây phát sinh chûng loäi dựa vào trình tự 

gen mã hóa protein cçu trúc VP1 (Hình 5) cho 

đặc điểm phån nhánh tþơng tự nhþ cåy phát sinh 

chûng loäi dựa vào trình tự gen mã hóa protein 

phi cçu trúc NS (Hình 4). Tuy nhiên, có sự thay 

đổi về phân loäi cûa một số chûng virus thuộc 

nhóm GPV cổ điển. Trong đó 7 chûng parvovirus 

gây bệnh ở ngan và vịt mỏ thìa (đánh dçu hình 

vuông, Hình 5) đþợc xếp vào nhóm parvovirus 

gây bệnh ở ngan (MDPV). Đã có một vài công bố 

trþớc đåy về hiện tþợng tái tổ hợp gen giữa các 

chûng virus thuộc nhóm MDPV và GPV (Fu & 

cs., 2017; Shen & cs., 2015). Đặc điểm trên đã 

dén tới sự thay đổi nhóm cûa các chûng virus có 

sự tái tổ hợp gen. Đối với nhóm biến chûng 

NGPV, kết quâ xây dựng cây phát sinh chûng 

loäi (Hình 4, 5) không thçy có sự thay đổi về đặc 

điểm phån nhóm. Đặc điểm phân nhánh dựa vào 

gen mã hóa protein VP1 (Hình 5) cho biết chûng 

parvovirus phát hiện đþợc ở vịt täi Hþng Yên 

nëm 2019 thuộc nhóm biến chûng NGPV và gæn 

güi (về trình tự gen mã hóa protein VP1) với 

chûng virus gây bệnh ở giống vịt Anh Đào, phát 

hiện ở Trung Quốc nëm 2015-2017 (KX384726, 

KY679174). Do có nhiều phân nhóm cûa 

parvovirus gây bệnh ở vịt đþợc phát hiện trên thế 

giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, cæn mở rộng 

nghiên cứu để xác định chính xác các nhóm di 

truyền cûa parvovirus gây bệnh ở thûy cæm lþu 

hành täi Việt Nam. 
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4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu này đã khîng định sự có mặt 

cûa parvovirus gây bệnh ở thûy cæm trong các 

méu vịt bệnh thu thêp täi Hþng Yên nëm 2019. 

Chûng parvovirus phát hiện đþợc thuộc nhóm 

biến chûng NGPV. 
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