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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của Bovine Coronavirus (BCoV) gây tiêu chảy ở bò 

nuôi tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Kỹ thuật RT-PCR đã xác định được 14/180 mẫu phân (7,78%) dương tính với BCoV. 

Tỷ lệ lưu hành BCoV cao nhất ở nhóm bê dưới 1 tháng tuổi (9,24%), sau đó đến nhóm bê 1-3 tháng tuổi (6,25%). 

Không phát hiện thấy BCoV ở nhóm bò 4-12 tháng tuổi. Kết quả giải trình tự gen và phân tích trình tự gen S cho thấy 

các chủng BCoV trong nghiên cứu này thuộc nhóm di truyền C1, cùng nhóm di truyền với chủng virus vacxin 0501 

của Hàn Quốc. 

Từ khóa: Bovine Coronavirus, lưu hành, Hà Tĩnh, Nghệ An, RT-PCR, gen S. 

Prevalence of Bovine Coronavirus Causing Diarrhea in Calves  
in Ha Tinh and Nghe An Province 

ABSTRACT  

This study was carried out to find the presence of Bovine Coronavirus (BCoV) causing diarrhea in calves in Ha 

Tinh and Nghe An province. The detection of virus using the RT-PCR method showed that 14/180 (7.78%) stool 

samples were positive to BCoV. The prevalence of BCoV was the highest in the calves group under 1 month old 

(9.24%), followed by the calves group from 1 to 3 months old (6.25%). BCoV was not detected in the calves aged 

from 4 to 12 months. The S gene sequencing and analysis results revealed that the BCoV strains isolated in the 

present study belonged to the C1 group, the same as Korean vaccine strain 0501. 

Keywords: Bovine Coronavirus, prevalence, Ha Tinh, Nghe An, RT-PCR, S gene. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bovine Coronavirus (BCoV) là tác nhân gây 

tiêu chây và nhiễm trùng đþờng hô hçp ở câ bê 

và bñ trþởng thành (Bidokhti & cs., 2012; Park 

& cs., 2006). BCoV thuộc chi Betacoronavirus, họ 

Coronavirinae, bộ Nidovirales (Bok & cs., 2015). 

Giống nhþ Coronavirus khác, BCoV là một virus 

với bộ gen ARN sợi đơn dþơng, với kích thþớc 

khoâng 32 kb (Bidokhti & cs., 2013). Trong số 

các protein cûa virus, protein S là một loäi 

protein cçu trúc lớn nìm trên bề mặt cûa virus, 

đòng vai trñ quan trọng trong quá trình sinh học 

cûa BCoV (Bidokhti & cs., 2013). Cho đến nay, 

chþa cò hệ thống phân loäi chính thức cûa BCoV 

trên toàn thế giới. Dựa trên mối quan hệ di 

truyền cûa protein S, BCoV lþu hành ở Nhêt 

Bân đþợc chia thành bốn nhóm (Kanno & cs., 

2007; Kanno & cs., 2009). Tuy nhiên, Shin & cs. 

(2009) đã phån loäi BCoV thành 3 nhóm. Nhóm 

C1 gồm các chûng ở Châu Á và Cu Ba đþợc phát 

hiện sau nëm 2000. Nhòm C2 gồm các chûng 

đþợc phát hiện ở Châu Âu. Nhóm C3 gồm các 

chûng BCoV đþợc phát hiện trþớc nëm 2000. 

Hơn nữa, các đặc tính kháng nguyên cûa BCoV 

thay đổi không chî giữa các nhóm khác nhau mà 

còn trong cùng một nhóm (Kanno & cs., 2013). 

Do đò, rçt khò để phát triển một loäi vacxin hiệu 
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quâ chống läi BCoV. Phân tích protein S hoàn 

chînh cûa BCoV lþu hành ở Thýy Điển và Đan 

Mäch giai đoän 2002-2010 cho thçy sự thay đổi 

axit amin (aa) lên đến 3%, sự đột biến thay đổi 

aa thþờng diễn ra ở các vð trí tÿ 109-131 và 495-

527 (Bidokhti & cs., 2013). 

Ở Việt Nam, bệnh tiêu chây do virus ở bò 

thþờng xuyên xây ra và gây ânh hþởng nghiêm 

trọng cho ngành chën nuôi bñ trong câ nþớc. 

Chao & cs. (2014) cho biết bò täi Huế dþơng tính 

huyết thanh học với BCoV. Một nghiên cứu khác 

về đặc điểm di truyền cûa Coronavirus ở Việt 

Nam cüng đã đþợc thực hiện bởi Shin & cs. 

(2019). Trong nghiên cứu này sự lþu hành cûa 

BCoV gây tiêu chây ở bñ đþợc nuôi täi hai tînh 

Nghệ An và Hà Tïnh cüng đã đþợc khâo sát và 

đánh giá. Đåy là hai tînh têp trung số lþợng lớn 

bò sữa trong câ nþớc và là nơi cò các trang träi 

chën nuôi bñ sữa quy mô công nghiệp cûa công 

ty Vinamilk và TH-TrueMilk. Kết quâ thu đþợc 

về sự lþu hành cüng nhþ một số đặc điểm di 

truyền cûa BCoV gây tiêu chây trên đàn bñ sẽ là 

cơ sở khoa học quan trọng trong việc đðnh hþớng 

lựa chọn chûng virus thích hợp cho các nghiên 

cứu sân xuçt vacxin cüng nhþ nhêp khèu vacxin 

thích hợp phýc vý nhu cæu sử dýng trong nþớc. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu là các méu phân tiêu chây cûa 

bò thu thêp đþợc täi tînh Hà Tïnh và Nghệ An 

trong nëm 2019. 

2.2. Phương pháp tách chiết ARN từ mẫu 

bệnh phẩm 

Trizol (Invitrogen) đþợc dùng để tách chiết 

ARN cûa BCoV, các bþớc tiến hành theo sự 

hþớng dén cý thể cûa nhà sân xuçt. Cý thể bổ 

sung 800 µL dung dðch Trizol vào 200 µL huyễn 

dðch méu bệnh phèm, vortex, û trong 3 phút và 

sau đò bổ sung tiếp 200 µL dung dðch 

Chloroform, vortex mänh trong 15 giây, û ở 

nhiệt độ phòng trong 5 phút. Huyễn dðch trên 

đþợc ly tâm 12.000 vòng/phút trong 15 phút ở 

4C. Sau khi ly tâm, chuyển pha trên có chứa 

ARN vào một ống Eppendorf mới (với lþợng 

khoâng 500 µL). Tûa ARN cûa virus bìng cách 

bổ sung 500 µL dung dðch Isopropanol, û ở nhiệt 

độ phñng 10 phút, sau đò ly tåm 12.000 

vòng/phút trong 10 phút ở 4C. Rửa tûa ARN 

bìng 1 mL dung dðch Ethanol 70%, ly tâm 

12.000 vòng/phút trong 5 phút ở 4C. Hòa ARN 

trong 30 µL nþớc vô trùng đã loäi Rnase và bâo 

quân ở -20C. 

2.3. Tổng hợp cADN và phân ứng PCR 

cADN đþợc tổng hợp tÿ ARN đã đþợc tách 

chiết nhờ enzyme phiên mã ngþợc (reverse 

transcriptase). Để täo cADN, bộ kit SuperScript 

TM (Invitrogen) đã đþợc sử dýng. Thành phæn 

phân ứng và điều kiện tổng hợp cADN nhþ sau: 5 

µL ARN tinh säch, 4,5 µL nþớc đã loäi ARNse, 3 

µL dNTPs (2,5 mM mỗi loäi), 2 µL mồi oligo dT 

(200 pM/ µL ), 1 µL Superscript TM II ARNse H-

reverse transcriptase (200 U/µL), 0,5 µL ARNse 

inhibitor (10 U/µL ) và 4 µL 5x first strand 

buffer. Phân ứng tổng hợp cADN đþợc thực hiện 

ở 37°C trong 60 phút và sau đò 94°C trong vòng 

5 phút. 

cADN sau khi tổng hợp đþợc bổ sung trực 

tiếp vào ống phân ứng PCR sử dýng Kit PCR lot 

595123 (Norgen). Kit này có chứa các Taq-

polymerase và các thành phæn cæn thiết cho quá 

trình khuếch đäi ADN. Trong nghiên cứu này, 

cặp mồi đặc hiệu để phát hiện BCoV: BCoV-F1 

(5’ - AGT GTA GAT GCC CGT CTC GTA -3’) và 

BCoV-R1 (5’ - GCT GCA ATA ACA TAG TCA 

CCA -3’) và cặp mồi dùng để giâi trình tự gen S: 

BCoV-S1F (5’-ATGTTTTTGATACTTTTAA TTT 

CC-3’) và BCoV-S1R (5’-ACACCAGTAGATGGT 

GCTAT-3’) (Park & cs. 2006) đã đþợc sử dýng 

cho phân ứng PCR. Sân phèm PCR sử dýng cặp 

mồi BCoV-F1/ BCoV-R1 có kích thþớc là 638 bp 

và sân phèm PCR sử dýng cặp mồi BCoV-S1F/ 

BCoV-S1R cò kích thþớc là 920 bp. Phân ứng 

PCR đþợc thực hiện theo chþơng trình nhiệt 

nhþ sau: 40 chu kỳ (95C - 5 phút, 54C - 1 

phút, 72C - 1 phút) và 72C - 7 phút và giữ sân 

phèm ở 4C. Sân phèm PCR đþợc trộn với 

loading dye cat: R0611 (Thermo scientific) theo 

tỷ lệ 1:5 và kiểm tra trên gel agarose cat: 17850 

(Thermo scientific) 0,8%. 
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2.4. Giâi trình tự gen S và xây dựng cây 

phâ hệ  

Sân phèm PCR đặc hiệu chứa đoän gen S 

đþợc gửi sang công ty Macrogen cûa Hàn Quốc 

để giâi trình tự gen. Trình tự ADN thu đþợc 

đþợc phân tích bìng phæn mềm BioEdit và 

DNAstar. Với trình tự gen S cûa các chûng 

BCoV thu đþợc, cây phâ hệ đã đþợc xây dựng 

bìng phæn mềm MEGA, sử dýng phþơng pháp 

Neighbor-Joining với giá trð Bootstrap là 1.000 

đơn vð. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chẩn đoán và xác định sự lưu hành của 

BCoV ở đàn bò tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An 

Trong nghiên cứu này, 180 méu phân tiêu 

chây cûa bò nuôi täi các träi/hộ gia đình trên đða 

bàn tînh Hà Tïnh và Nghệ An đã đþợc thu thêp 

(Bâng 1) trong nëm 2019. Kết quâ chèn đoán 

bìng phân ứng RT-PCR cho thçy 14/180 

(7,78%) méu phân tiêu chây cho kết quâ dþơng 

tính với BCoV (Bâng 1 và Hình 1). Sân phèm 

PCR thu đþợc cò kích thþớc là 638 bp, đúng với 

kích thþớc đã đþợc công bố trþớc đåy với cặp mồi 

BCoV-F1/BCoV-R1 (Park & cs., 2006). 

Kết quâ chèn đoán (Bâng 1) cho thçy Nghệ 

An có 12/79 (15,19%) méu bệnh phèm dþơng tính 

với BCoV trong khi đò täi Hà Tïnh chî có 2/101 

(1,98%) méu dþơng tính với BCoV. Kết quâ khác 

nhau về tỷ lệ méu phân tiêu chây cûa bñ dþơng 

tính với BCoV này có thể do tình hình chëm sòc, 

nuôi dþỡng giữa các träi/hộ gia đình khác nhau. 

Kết quâ nghiên cứu trþớc đåy cûa Chao và cs. 

(2014) cho thçy tỷ lệ tråu bñ nuôi trên đða bàn 

các phþờng ven thành phố Huế bð tiêu chây là 

17,88% và 33,33% méu xét nghiệm cho kết quâ 

dþơng tính huyết thanh học với Coronavirus. 

Những nghiên cứu trþớc đåy trên thế giới 

cho thçy tỷ lệ lþu hành BCoV ở bê täi Ấn Độ là 

20% (20/110 méu) (Hansa & cs., 2012), tỷ lệ 

nhiễm BCoV trên bò täi Hàn Quốc trong giai 

đoän 2002-2003 khoâng 58% (Park & cs., 2006), 

täi Brazil trong giai đoän 2000-2002 là 33,33% 

(17/51 méu) (Brandao & cs., 2006), täi 

Argentina trong giai đoän 1994-2010 là 5,95% 

(Bok & cs., 2015), täi Tây Algeria (Bíc Phi) tỷ lệ 

nhiễm BcoV cûa bò là 20,73% (Ammar & cs., 

2014). Nhþ vêy, kết quâ thu đþợc trong nghiên 

cứu này về tỷ lệ lþu hành BCoV trên bò täi hai 

tînh Hà Tïnh (1,98%) và Nghệ An (15,19%) thçp 

hơn các kết quâ nghiên cứu täi các nþớc trên, 

tuy nhiên cao hơn tỷ lệ nhiễm BCoV trên bò täi 

Argentina trong giai đoän 1994-2010. Sự khác 

biệt này có thể do khác nhau về điều kiện chën 

nuôi cüng nhþ yếu tố về không gian, thời gian 

và đða lí khác nhau. 

BCoV là một trong những nguyên nhân 

chính gây bệnh tiêu chây ở bò, bệnh kiết lỵ mùa 

đông gåy tiêu chây ở bò và bệnh hô hçp ở bê tÿ 

1-30 ngày tuổi (Bok & cs., 2015). BcoV cüng là 

tác nhân gây tiêu chây trên câ bñ trþởng thành 

tÿ 4-12 tháng tuổi (Hasoksuz & cs., 1999). 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ về sự lþu hành 

BcoV trên bñ cüng đã đþợc phân tích theo các 

nhóm tuổi khác nhau (Bâng 2). 

Kết quâ thu đþợc (Bâng 2) cho thçy tỷ lệ 

méu phân tiêu chây cho kết quâ dþơng tính với 

BCoV cao nhçt ở nhóm bê dþới 1 tháng tuổi 

(9,24%), sau đò đến nhóm bê 1-3 tháng tuổi 

(6,25%). Tuy nhiên sự sai khác này không có ý 

nghïa thống kê (p >0,05). Mặc dù BCoV có thể 

nhiễm ở bò mọi lứa tuổi (Bok & cs., 2015; Park 

& cs., 2006) nhþng ở nghiên cứu này không phát 

hiện đþợc BcoV ở nhóm bò 4-12 tháng tuổi. 

Bâng 1. Kết quâ PCR phát hiện BCoV trong mẫu bệnh phẩm 

Tỉnh 
Số mẫu  
kiểm tra 

Âm tính Dương tính 

Số mẫu Tỷ lệ (%) Số mẫu Tỷ lệ (%) 

Hà Tĩnh 101 99 98,02 2 1,98 

Nghệ An 79 67 84,81 12 15,19 

Tổng 180 166 92,22 14 7,78 
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Ghi chú: Sản phẩm PCR thu được có kích thước 638 bp. Giếng 1-5: Các mẫu bệnh phẩm dương tính với BCoV. 

Giếng 6: đối chứng âm. M: thang ADN chuẩn của Thermo Scientific lot 00566364. 

Hình 1. Kết quâ chẩn đoán BCoV bằng phân ứng RT-PCR  

Bâng 2. Sự lưu hành của BcoV theo lứa tuổi 

Tháng tuổi Số mẫu kiểm tra 
Dương tính 

Số mẫu Tỷ lệ (%) 

≤1 119 11 9,24 

1-3 48 3 6,25 

4-12 13 0 0 

Tổng 180 14 7,78 

    

Một số nghiên cứu trþớc đåy trên thế giới 

cho thçy 91/143 (63,64%) méu dðch müi và phån 

tiêu chây cûa bê tÿ 2-30 ngày tuổi nuôi täi 6 träi 

bò sữa ở Ontario (Canada) cho kết quâ dþơng 

tính với BCoV (Gomez & cs., 2017). Kết quâ 

nghiên cứu thu đþợc täi Thổ Nhï Kì cho thçy 

13/33 (39,3%) bê tÿ 1-30 ngày tuổi và 8/21 (38%) 

bò tÿ 4-12 tháng tuổi bð tiêu chây cho kết quâ 

dþơng tính với BCoV (Hasoksuz & cs., 1999). Tỷ 

lệ nhiễm BCoV theo lứa tuổi cûa bò trong nghiên 

cứu này khác với các kết quâ nghiên cứu kể trên. 

Đặc biệt khi so sánh tỷ lệ nhiễm BCoV ở nhóm bò 

4-12 tháng tuổi, nghiên cứu này không phát hiện 

thçy BCoV. Sự sai khác về tỷ lệ lþu hành BCoV 

trên bò trong nghiên cứu này so với các nghiên 

cứu kể trên theo chúng tôi có thể là do dung 

lþợng méu nhó cûa nhóm bò 4-12 tháng tuổi 

(13/180 méu xét nghiệm). Chính vì số lþợng méu 

sử dýng trong nghiên cứu còn hän chế nên kết 

quâ nghiên cứu này có thể chþa phân ánh đæy đû 

tình hình nhiễm BCoV theo nhóm tuổi. Để làm rõ 

đặc điểm lþu hành cûa BCoV theo lứa tuổi ở bò 

nuôi täi Hà Tïnh và Nghệ An, cæn thực hiện các 

nghiên cứu tiếp theo với dung lþợng méu lớn hơn. 

3.2. Kết quâ phân tích gen S và cây phâ hệ 

Gen S là gen mã hóa cho kháng nguyên bề 

mặt và là gen thþờng xuyên đþợc sử dýng trong 

các nghiên cứu về dðch tễ học phân tử cûa BCoV 

(Bidokhti & cs., 2013). Trong nghiên cứu này 

gen S cûa BCoV đã đþợc giâi trình tự gen và so 

sánh với trình tự gen S cûa các chûng BCoV 

tham chiếu khác, bao gồm (i) 3 chûng virus 

vacxin gồm chûng BC94 cûa Hàn Quốc (mã số 

truy cêp GenBank: EU401989), chûng 

NordenVacxin cûa Mỹ (mã số truy cêp 

GenBank: M64668), chûng 0501 cûa Hàn Quốc 

(mã số truy cêp GenBank: EU686689); (ii) 

chûng thực đða SWUN/LN2 ở Trung Quốc (mã 

số truy cêp GenBank: MK095180); (iii) 5 chûng 

thực đða ở Việt Nam thu thêp nëm 2017-2018 

gồm chûng BL104, DT97, PL84 (mã số truy cêp 

GenBank tþơng ứng là MH203065, MH203064, 

MH197037, M046005 và MK046003), (iv) chûng 

Hymalayan Tahr1-10/01 (mã truy cêp 

GenBank: HM573327), (v) chûng thực đða cổ 

điển Mebus (mã truy cêp GenBank: BCU00735) 

ở Mỹ. 
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Ghi chú: Dấu “.” biểu thị các nucleotide giống với trình tự của chủng virus NA585.  

Hình 2. So sánh trình tự gen S của các chủng BCoV trong nghiên cứu này 

với các chủng BCoV tham chiếu khác 

Kết quâ giâi trình tự gen và phân tích 

trình tự gen S cûa 3 chûng BCoV (chûng 

NA585 và NA586 thu thêp đþợc ở Nghệ An và 

chûng HT666 thu thêp đþợc ở Hà Tïnh) trong 

nghiên cứu này cho thçy chúng có mức độ 

tþơng đồng cao với nhau về trình tự nucleotide 

(dao động trong khoâng 97,8-99,5%). Kết quâ 

so sánh trình tự gen S cûa BCoV trong nghiên 

cứu này với các chûng BCoV phân lêp đþợc täi 

Việt Nam trþớc đåy (chûng BL104, DT97 và 

PL84) (Shin & cs., 2019) cho thçy tỷ lệ tþơng 

đồng về nucleotide giao động tÿ 97,8-99,7%. 

Khi so sánh với chûng virus SWUN/LN2 phân 

lêp đþợc täi Trung Quốc (Abi & cs., 2019), tỷ lệ 

tþơng đồng về trình tự gene S khoâng 98,3-

98,9% (Bâng 3 và Hình 2). Tþơng tự khi so 
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sánh trình tự gen S cûa các chûng BCoV trong 

nghiên cứu này với 3 chûng virus vacxin 

(chûng 0501 và BC94 cûa Hàn Quốc và chûng 

Nodern cûa Mỹ), tỷ lệ tþơng đồng về trình tự 

gene S trong khoâng tÿ 97,2-99,6%. 

Kết quâ phân tích trình tự axit amin suy 

diễn (deduced amino acid) cûa gen S cho thçy 3 

chûng trong nghiên cứu này có mức độ tþơng 

đồng với nhau về aa trong khoâng 97-99,6%. So 

sánh các chûng BCoV trong nghiên cứu này với 

chûng BL104 đþợc phát hiện ở Bình Lýc, Hà 

Nam nëm 2018 cho thçy tỷ lệ tþơng đồng về aa 

khoâng 97,3-100%. So sánh với chûng thực đða 

SWUN/LN2 phân lêp đþợc täi Trung Quốc nëm 

2018 cho thçy tỷ lệ tþơng đồng về aa khoâng 

97,7-99,6%. Tþơng tự khi so sánh với các chûng 

virus vacxin cûa Hàn Quốc (0501 và BC94) và 

Mỹ (Norden), tỷ lệ tþơng đồng về trình tự aa cûa 

gen S dao động trong khoâng 93,1-97%. Các 

chûng BCoV trong nghiên cứu này có tỷ lệ tþơng 

đồng cao nhçt về trình tự aa (96-97%) khi so 

sánh với chûng virus vacxin 0501 cûa Hàn (Lee 

& Yoon, 2009; Lee & cs., 2009; Zhang & cs., 

1991) (Bâng 4 và Hình 3). 

Bâng 3. Mức độ tương đồng (%) về trình tự nucleotide của gen S của các chủng BCoV  

trong nghiên cứu này với các chủng BCoV tham chiếu khác trên thế giới 

STT Chủng virus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NA585/VietNam/2019             

2 NA586/VietNam/2019 97,8            

3 HT666/VietNam/2019 97,8 99,5           

4 MH203065/BL104/VietNam/2018 97,8 99,7 99,5          

5 MH203064/DT97/VietNam/2017 97,8 99,7 99,5 100         

6 MH197037/PL84/VietNam/2017 97,9 99,6 99,6 99,8 99,8        

7 M64668/Norden/USA/1981 96,6 96,7 96,5 96,7 96,7 96,6       

8 EU401989/BC94/Korea/1994 96,0 96,1 95,9 96,1 96,1 96,0 99,4      

9 EU686689/0501/Korea/2005 97,0 97,8 97,6 97,8 97,8 97,7 97,6 97,0     

10 BCU00735/Mebus/USA/1972 96,3 96,4 96,1 96,4 96,4 96,3 99,6 99,5 97,2    

11 MK095180/SWUN/China/2018 98,3 98,9 98,6 98,9 98,9 98,8 97,2 96,7 97,8 96,9   

12 HM573327/Tahr1/Korea/2010 97,3 97,9 97,7 97,9 97,9 97,8 97,7 97,1 99,4 97,3 98,1  

Bâng 4. Mức độ tương đồng về trình tự axit amin của gen S của các chủng BCoV  

trong nghiên cứu này với các chủng BCoV tham chiếu khác 

STT Chủng virus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NA585/VietNam/2019             

2 NA586/VietNam/2019 97,3            

3 HT666/VietNam/2019 97,0 99,6           

4 MH203065/BL104/VietNam/2018 97,3 100 99,6          

5 MH203064/DT97/VietNam/2017 97,3 100 99,6 100         

6 MH197037/PL84/VietNam/2017 97,3 100 99,6 100 100        

7 M64668/Norden/USA/1981 94,4 95,0 94,7 95,0 95,0 95,0       

8 EU401989/BC94/Korea/1994 93,1 93,7 93,4 93,7 93,7 93,7 98,3      

9 EU686689/0501/Korea/2005 96,0 97,0 96,7 97,0 97,0 97,0 96,0 94,7     

10 BCU00735/Mebus/USA/1972 93,7 94,4 94,1 94,4 94,4 94,4 99,0 99,0 95,4    

11 MK095180/SWUN/China/2018 97,7 99,6 99,3 99,6 99,6 99,6 95,4 94,1 97,3 94,7   

12 HM573327/Tahr1/Korea/2010 96,7 97,7 97,3 97,7 97,7 97,7 96,0 94,7 99,3 95,4 98,0  
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Ghi chú: Dấu “.” biểu thị các aa giống với trình tự của chủng virus NA585. 

Hình 3. So sánh trình tự aa của gen S củaBCoV trong nghiên cứu  

này với các chủng tham chiếu khác trên thế giới 

 

Hình 4. Cây phâ hệ dựa trên gen S của BCoV. Các chủng BCoV  

trong nghiên cứu này được đánh dấu hình tròn đen 
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Gen S mã hoá cho protein kháng nguyên bề 

mặt cûa BCoV đồng thời cüng là protein cò vai 

trò chính trong cçu trúc cûa BCoV và quyết 

đðnh đến tính gây bệnh trên vêt chû. Vì vêy, gen 

S thþờng xuyên đþợc sử dýng trong các phân 

tích về dðch tễ học phân tử BCoV (Shin & cs., 

2019). Kết quâ phån tích cåy phâ hệ cho thçy 

các chûng BCoV trong nghiên cứu này thuộc về 

nhòm di truyền C1, cùng nhòm di truyền với các 

chûng BCoV thu thêp đþợc nëm 2017-2018 täi 

Bình Lýc (chûng BL104), Duy Tiên (chûng 

DT97), Phû Lý (chûng PL84) cûa tînh Hà Nam, 

thành phố Hồ Chí Minh (chûng HCM304) và 

Nghệ An (chûng NA226) (Shin & cs., 2019). Kết 

quâ phån tích cåy phâ hệ cüng cho thçy các 

chûng BCoV trong nghiên cứu này nìm cùng 

nhòm di truyền C1 với chûng virus vacxin 0501 

cûa Hàn Quốc (Lee & cs., 2009; Zhang & cs., 

1991) và cüng cò mối quan hệ phâ hệ gæn güi với 

các chûng phát hiện ở Cuba, Trung Quốc, Hàn 

Quốc nhþng không nìm cùng nhóm di truyền 

với hai chûng virus vacxin còn läi là BC94 và 

Nodern (thuộc nhóm di truyền C3) (Hình 4). 

4. KẾT LUẬN 

Täi hai tînh Nghệ An và Hà Tïnh, 14/180 

méu phân tiêu chây cûa bò nuôi cho kết quâ 

dþơng tính với BCoV. Tỷ lệ lþu hành BCoV cao 

nhçt ở nhòm bê dþới 1 tháng tuổi (9,24%), sau 

đò đến nhóm bê 1-3 tháng tuổi (6,25%). Không 

phát hiện thçy BCoV ở nhòm bñ trþởng thành 

4-12 tháng tuổi. Các chûng BCoV trong  

nghiên cứu này thuộc nhóm di truyền C1, cùng 

nhóm di truyền với chûng virus vacxin 0501 cûa 

Hàn Quốc. 
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