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TÓM TẮT 

Avian Metapneumovirus (aMPV) là một trong những căn nguyên gây bệnh hô hấp phức hợp của gà tây và gà 

mới được phát hiện ở Việt Nam. Do tính mới đó, hiện mới có công bố về mặt lâm sàng, tỷ lệ dương tính huyết thanh 

học và tỷ lệ phát hiện aMPV ở gà nuôi tại miền Bắc. Nhằm làm rõ hơn về sự lưu hành của aMPV, nghiên cứu này đã 

giải trình tự gen, sử dụng phương pháp tin sinh học để phân tích đặc điểm di truyền của virus. Dựa vào trình tự phân 

đoạn gen mã hóa protein G đã xác định 5/5 chủng aMPV thuộc subgroup B. Mặc dù 5/5 chủng aMPV nằm ở nhánh 

bắt nguồn từ chủng virus vacxin nhưng chúng đều mang đặc điểm biến đổi ở cấp độ nucleotide và amino khác với 

chủng virus vacxin Nemovac đã và đang lưu hành ở nước ta. 

Từ khóa: Avian Metapneumovirus, trình tự gen G, đặc điểm sinh học phân tử. 

Characterizing Glycoprotein-gene Encoding Sequences  
of Avian Metapneumovirus Found in Poultry in Northern Vietnam 

ABSTRACT 

Avian Metapneumovirus (aMPV) is one of the causative agents of respiratory disease complex in turkeys and 

chickens, which has been recently detected in Vietnam. Due to its novelty, a few published papers are available on 

preliminary results, describing the clinical disease, sero- and viral- positivity rates. This study aimed at providing more 

details about the molecular characterizations of the circulating virus by sequenced and then applied bioinformatics for 

data mining. Based on the sequence of partial attachment glycoprotein coding gene, 5/5 aMPV strains were 

classified as subgroup B. Though 5/5 strains belonged to the vaccine-derived lineage, all of them had differences at 

the nucleotide and amino acid levels compared to the attenuated strain of Nemovac vaccine available in Vietnam. 

Keywords: Avian Metapneumovirus, attachment glycoprotein gene, molecular characterization. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kể từ khi có sự chuyển dịch từ phương thức 

chăn nuôi nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi 

công nghiệp với mật độ cao, các bệnh hô hấp ở 

vật nuôi nói chung và của gia cầm nói riêng đã 

trở nên thường trực. Mầm bệnh thường gặp 

trong bệnh hô hấp phức hợp ở gia cầm được xác 

định bao gồm nhiều loại virus, vi khuẩn và 

mycoplasma... (Kleven, 1998; Fulton, 2014). 

Trong nhóm bệnh do virus, các nghiên cứu trên 

thế giới cho thấy bệnh do Avian 

Metapneumovius (aMPV) cũng thường gặp, gây 

thiệt hại về kinh tế lên tới hàng chục triệu 

USD/năm cho ngành chăn nuôi gà (Lwamba & 

cs., 2002). 

Avian Metapneumovirus là thành viên của 

giống Metapneumovirus (Afonso & cs., 2016). 

Virus có thể nhiễm cho gia cầm (gà tây, gà, vịt, 

ngan) (Sun & cs., 2014; Brown & cs., 2019) và 
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dã cầm (Jardine & cs., 2018; Motamed Chaboki 

& cs., 2018). Gà tây và gà là hai loài vật nuôi 

mẫn cảm nhất, với biểu hiện bệnh chủ yếu ở hệ 

hô hấp (Aung & cs., 2008) và có thể ảnh hưởng 

tới năng suất sinh sản (Cook & cs., 2000; 

Sugiyama & cs., 2006; Cecchinato & cs., 2012). 

Vật chất di truyền của aMPV là sợi ARN đơn, 

âm và không phân đoạn, có chiều dài khoảng 

13000 base (Lwamba & cs., 2005) với cấu trúc 

gồm: 3′-leader-N-P-M-F-M2-SH-G-L-trailer-

5′. Trong các gen nêu trên, gen mã hóa protein 

G, M, N, P, và F đều có tính đa dạng cao 

(Chacon & cs., 2011). Dựa vào trình tự 

nucleotide gen mã hóa protein G, đã có 4 

subgroup aMPV (A, B, C, D) được công nhận 

(Chacon & cs., 2011). Riêng đối với subgroup B, 

do có sử dụng vacxin nhược độc để phòng bệnh, 

ở một số nước, virus còn tiến hóa hành thành 2 

nhóm di truyền là nhánh virus thực địa và 

nhánh bắt nguồn từ chủng virus vacxin 

(Mescolini & cs., 2020). 

Về phân bố, từ khi được phát hiện lần đầu 

vào những năm 1980, aMPV đã hiện diện ở 

châu Phi (Gharaibeh và Algharaibeh, 2007), 

châu Mỹ (Seal, 1998), châu Âu (Naylor & cs., 

1997) và châu Á (Mase & cs., 2003). Ở khu vực 

Đông Nam Á, ngoài Malaysia (Lim & cs., 2009), 

chưa có thông tin về bệnh do aMPV ở các nước 

còn lại. Gần đây, tại miền Bắc Việt Nam, aMPV 

đã được phát hiện ở gà có triệu chứng hô hấp 

(Cao Thị Bích Phượng & cs., 2020). Do mới được 

quan tâm nghiên cứu, nên thông tin về aMPV 

cũng như bệnh do virus gây ra ở nước ta còn hạn 

chế. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm tìm hiểu đặc điểm di truyền của các 

chủng aMPV phát hiện được ở một số cơ sở chăn 

nuôi, cụ thể ở hai khía cạnh: (i) xác định phân 

nhóm (subgroup) aMPV, (ii) biến đổi ở cấp độ 

nucleotide và amino acid của gen mã hóa 

protein G. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Nhóm nguyên liệu dùng phát hiện aMPV 

và nhân gen mã hóa protein G gồm:  

+ Cặp mồi dùng phát hiện và giải mã gen 

G: Ga-5’-CCG GGA CAA GTA TCT CTA TGG-3’ 

và Gy-5’-TCT CGC TGA CAA ATT GGT CCT 

GA-3’ (Bayon-Auboyer & cs., 1999). 

+ Kít tách ARN (Patho Gene-spin 

DNA/RNA Extraction Kit, 17154, iNtRON); kít 

tổng hợp cDNA (HiSenScript RH(-) RT PreMix 

kit, 25087, iNtRON); kít PCR (Maxime PCR 

PreMix kit, i-StarMAX II, 25281, iNtRON).  

- Hóa chất dùng phân tích sản phẩm PCR 

gồm: agarose (BIO-41025, Bioline); RedSafe 

Nucleic Acid Staining Solution (21141, iNtRON) 

và 100bp DNA ladder (DM001-R500, 

GeneDireX Inc.). 

- Nhóm nguyên liệu phục vụ phân tích đặc 

điểm di truyền gồm: 

+ Trình tự gen G được giải mã của 5 chủng 

aMPV phát hiện tại Hà Nội, Hòa Bình và Ninh 

Bình và của virus vacxin Nemovac (Merial) lưu 

hành ở Việt Nam. 

+ Trình tự gen G tham chiếu (có đầy đủ 

thông tin năm thu thập) được tải từ GenBank 

gồm: chủng thuộc subgroup A-B-C-D, chọn theo 

2 nghiên cứu trước đây (Owoade & cs., 2008; 

Chacon & cs., 2011); chủng aMPV nhánh virus 

thực địa và nhánh bắt nguồn từ chủng vacxin 

theo công bố năm 2020 (Mescolini & cs., 2020). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp phát hiện aMPV 

Tách ARN tổng số của mẫu bệnh 

phẩm/vacxin bằng Patho Gene-spin DNA/RNA 

Extraction Kit, với các bước thực hiện theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. Chuyển ARN thành cDNA 

sử dụng kít RT PreMix ở nhiệt độ 45C trong 60 

phút. Phản ứng PCR phát hiện nucleic acid của 

aMPV dùng mồi Ga/Gy theo nghiên cứu trước 

đây (Bayon-Auboyer & cs., 1999). 

2.3.2. Giải mã và phân tích trình tự 

nucleotide 

- Giải trình tự sản phẩn PCR theo phương 

pháp Sanger’s, thực hiện bởi Công ty 1st BASE 

(Malaysia). Căn chỉnh trình tự gen mã hóa 

protein G và dịch mã bằng phần mềm BioEdit 

v7.1.3.0 (Hall, 1999).  

- Dựa vào công bố trước đây (Bayon-

Auboyer & cs., 2000) để chú giải các vị trí/vùng 
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chức năng protein G của aMPV, ví dụ: vị trí 

glycosyl, N-myristyl hóa, vùng xuyên màng,...  

- Xác định đặc tính amino acid dựa vào kết 

quả công bố trước đây (Pommie & cs., 2004). 

2.3.3. Xây dựng cây phát sinh chủng loại 

Cây phát sinh chủng loại được xây dựng 

bằng gói phần mềm BEAST (Drummond & cs., 

2012) phiên bản v1.10.4. Các thông số cho phân 

tích gồm: (i) mô hình SRD06 mô phỏng sự thay 

đổi nucleotide giữa các trình tự gen, (ii) lựa chọn 

strict clock làm mô hình dự đoán tốc độ biến đổi 

nucleotide và (iii) constant size mô hình hóa 

dạng của cây phát sinh chủng loại. Vòng lặp 

(length of chain) được thực hiện 10.000.000 lần, 

với tần suất lưu mẫu sau mỗi 10.000 vòng. Hai 

chương trình tích hợp trong gói phần mềm 

BEAST là TreeAnnotator và FigTree lần lượt 

được dùng để xác định cây phả hệ có mức tin cậy 

cực đại và biểu diễn cây phả hệ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cây phát sinh chủng aMPV dựa theo 

trình tự gen mã hóa protein G  

Gen mã hóa protein G (gen G) là một trong 

những gen có nhiều thay đổi nhất của aMPV 

(Juhasz & Easton, 1994). Dựa vào trình tự một 

phần gen G (nucleotide thứ 67-366), đã làm rõ 

phân nhóm (subgroup) của 5 chủng aMPV phát 

hiện được ở miền Bắc (Hình 1). 

 

Ghi chú: 17 chủng aMPV đã biết subgroup (A-B-C-D) với tên có thông tin về nguồn gốc (quốc gia), mã số 

GenBank, subgroup và năm thu thập. Giá trị (%) ở các nút (node) chính biểu thị mức tin cậy cho phân nhánh. 

Thước đo (phía dưới) là số thay đổi ở mỗi vị trí nucleotide. 

Hình 1. Cây phát sinh chủng loại aMPV dựa vào trình tự gen G 

0,2 
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Ghi chú: 28 chủng aMPV subgroup B đã biết thuộc về nhánh virus thực địa hoặc nhánh virus vacxin được dùng 

để phân tích. Tên trình tự tham chiếu có thông tin về nguồn gốc (quốc gia), nhánh di truyền, mã số GenBank, 

tên chủng và năm phân lập. Giá trị (%) ở các nút (node) chính biểu thị mức tin cậy cho phân nhánh. Chủng virus 

ở mỗi nước được đánh dấu riêng biệt bằng màu sắc. Thước đo (phía dưới) là số thay đổi ở mỗi vị trí nucleotide. 

Hình 2. Cây phát sinh chủng loại aMPV subgroup B 

Cây phát sinh chủng loại (Hình 1) cho thấy 

aMPV được chia thành 4 nhánh chính tương 

ứng với 4 subgroup với mức tin cậy > 50%. Đặc 

điểm phân nhánh các subgroup aMPV trong 

nghiên cứu này giống với nghiên cứu đã công bố 

(Brown & cs., 2014). Theo đó, 5 chủng aMPV 

của miền Bắc thuộc subgroup B. Một nghiên 

cứu mới công bố năm 2020 cho biết aMPV 

subgroup B có 2 nhóm di truyền là nhánh virus 

thực địa và nhánh bắt nguồn từ chủng virus 

vacxin (Mescolini & cs., 2020). Do đó, nghiên 

cứu tiếp tục làm rõ hơn nhóm di truyền 5 chủng 

GK9.147, GA20.07, GT19.06, GA19.04 và 

GE20.117 (Hình 2). 

Hình 2 cho thấy sự tách biệt giữa nhánh 

virus thực địa (field strain) và nhánh bắt nguồn 

từ chủng virus vacxin (vaccine derived). Theo đó, 

5/5 chủng aMPV phát hiện trong nghiên cứu này 

thuộc nhánh virus tiến hóa từ chủng virus 

vacxin. Tại châu Âu, nơi có bệnh do aMPV gây ra 

và có sử dụng vacxin nhược độc phòng bệnh, 

chủng virus gây bệnh và chủng virus tiến hóa từ 

virus vacxin đều thấy song song lưu hành tại một 

số nước như Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ 

0,004 
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Kỳ,... (Bayraktar & cs., 2018; Mescolini & cs., 

2020). Đáng chú ý, tỷ lệ lưu hành chủng aMPV 

có nguồn gốc từ vacxin tương đối phổ biến 

(khoảng 40%) (Mescolini & cs., 2020). Ở Việt 

Nam, vacxin nhược độc phòng bệnh do aMPV đã 

đăng ký lưu hành khoảng 15 năm về trước (Danh 

mục vacxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa 

chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại 

Việt Nam, Quyết định số 04/2006/QĐ-BNN). 

Hiện tại, vacxin này vẫn tiếp tục lưu thông trên 

thị trường. Do đó, lý giải được vì sao đã phát hiện 

aMPV có nguồn gốc từ chủng virus vacxin ở 

những đàn gà không sử dụng vacxin nhược độc 

phòng bệnh này. Trên thế giới, một số chủng 

virus thuộc nhánh có nguồn gốc từ vacxin (chế từ 

subgroup A hoặc subgroup B) đã được phát hiện 

lại độc và gây bệnh (Catelli & cs., 2006; Catelli & 

cs., 2010; Lupini & cs., 2011). Vì vậy, cần có 

nghiên cứu về độc lực của các chủng aMPV thuộc 

nhánh này ở Việt Nam. Ở một khía cạnh khác, 

việc chưa phát hiện aMPV chủng thực địa có thể 

do số lượng trình tự gen được giải mã và phân 

tích còn ít. Thực tế đó xuất phát từ khó khăn 

mang tính khách quan là tỷ lệ mẫu dương tính 

với aMPV tương đối thấp (~ 9,0% trong một khảo 

sát thực hiện bởi nhóm tác giả vào quý IV năm 

2020, không trình bày) và ~ 3,5% trong công bố 

đầu năm 2020 (Cao Thị Bích Phượng & cs., 2020). 

 

Ghi chú: Dấu “.” biểu thị nucleotide giống với chủng Nemovac. Đóng khung nét liền và nét đứt lần lượt chỉ dạng đột 

biến làm thay đổi và không làm thay đổi amino acid được mã hóa. Mũi tên chỉ thay đổi nucleotide khác gốc bazơ. 

 Hình 3. Trình tự gen G của aMPV nhánh có nguồn gốc từ chủng virus vacxin 
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3.2. Đặc điểm biến đổi trình tự nucleotide 

gen mã hóa protein G 

Nghiên cứu tiếp tục so sánh trình tự gen 5 

chủng aMPV của Việt Nam (i) với một số chủng 

thuộc nhóm có nguồn gốc từ virus vacxin phát 

hiện ở một số nước trên thế giới và (ii) với chủng 

virus vacxin Nemovac nhược độc đang sử dụng ở 

Việt Nam (Hình 3). 

So sánh trình tự một phần gen mã hóa 

protein G (300 nucleotide phía đầu 3’) giữa 

nhóm virus tiến hóa từ chủng virus vacxin 

(trình bày ở hình 2) với chủng virus vacxin 

Nemovac cho thấy mức tương đồng rất cao từ 

98,3% đến 99,6%. Đối với 5 chủng virus giải mã 

trong nghiên cứu này, 1 chủng (GE20.117) giống 

98,6% và 4 chủng (GT19.06, GK9.147, GA20.07, 

GA19.05) giống 99,3% so với chủng virus vacxin 

Nemovac. Mặc dù vậy, các chủng virus thuộc 

nhánh này có 14 đột biến điểm, với 3 biến đổi là 

thay thế khác gốc (transversion) từ T-A 

(nucleotide thứ 142), A-C (nucleotide thứ 222), 

A-T (nucleotide thứ 333) (mũi tên, hình 3). 

Trong 14 vị trí đột biến nói trên, 6 vị trí 

(nucleotide thứ 91, 201, 254, 333, 356 và 366) có 

nhiều biến đổi (parsimony- informative site). 

Xét dưới dạng bộ ba mã hóa (codon), 7 đột biến 

xảy ra ở vị trí codon thứ nhất và thứ 2 (đóng 

khung nét liền hình 3) đã thay đổi amino acid 

được mã hóa so với chủng vacxin Nemovac.  

 

Ghi chú: Hình chữ nhật và hình thoi đánh dấu vị trí serine/ threonine và cysteine bảo thủ giữa các subgroup 

aMPV. Vị trí có sửa đổi sau dịch mã như N-myristyl và glycosyl hóa được đánh dấu lần lượt bằng vùng màu xám 

và đóng khung. Mũi tên chỉ amino acid có đặc tính khác với chủng Nemovac.  

Hình 4. Trình tự amino acid suy diễn của phân đoạn protein G 
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3.3. Đặc điểm biến đổi trình tự amino acid 

protein G 

Những khác biệt của virus thuộc nhóm có 

nguồn gốc từ vacxin (trong đó có 5 chủng của 

Việt Nam) so với virus vacxin Nemovac tiếp tục 

được làm rõ ở cấp độ amino acid (Hình 4) 

Kết quả phân tích trình tự amino acid phía 

đầu N protein G (Hình 4) cho thấy virus thuộc 

nhánh bắt nguồn từ chủng virus vacxin có các vị 

trí/ vùng chức năng cơ bản của aMPV như: vị trí 

serine (S)/ threonine (T) và cysteine (C) bảo thủ, 

vị trí glycosyl hóa (NGS, NTS). Tuy nhiên, 

chủng virus vacxin Nemovac và một số chủng 

khác thuộc nhánh này (đóng khung nét đứt, 

hình 4) thiếu một vùng N-myristyl hóa (amino 

acid thứ 31- 36). Dựa vào công bố trước đây 

(Pommie & cs., 2004), đã xác định có 3 trong số 

7 đột biến làm thay đổi đặc tính amino acid so 

với chủng virus vacxin (mũi tên, hình 4). Cụ thể: 

(i) amino acid thứ 31 thay đổi từ amino acid ưa 

nước, tích điện dương (R) sang amino acid 

không phân cực, không tích điện (G); (ii) amino 

acid thứ 85 thay đổi từ amino acid không phân 

cực, không tích điện (G) sang amino acid ưa 

nước, tích điện âm (D); (iii) amino acid thứ 119 

thay đổi từ amino acid ưa nước, tích điện dương 

(R) sang amino acid tích điện cùng dấu nhưng 

không phân cực (H). Phân tích in silico trong 

một công bố năm 2010 cũng đã chỉ ra sự khác 

biệt về đặc tính kháng nguyên protein G giữa 

một số chủng aMPV (Cecchinato & cs., 2010). 

Nhưng cho đến nay chưa có nghiên cứu được 

công bố về mức ảnh hưởng thực tế do các đột 

biến ở protein G.  

Với kết quả phân tích đặc điểm biến đổi ở 

cấp độ nucleotide (Hình 3) và amino acid (Hình 

4) cho thấy gen G của nhánh bắt nguồn từ 

chủng virus vacxin (gồm 5 chủng ở miền Bắc) có 

đặc điểm di truyền khác với chủng virus vacxin. 

Nhận xét này tương đồng với kết luận trong 

công bố năm 2020, theo đó các chủng aMPV có 

nguồn gốc từ chủng vacxin ở mỗi nước thường 

tạo thành những nhóm di truyền riêng tương 

ứng với chủng virus vacxin nhược độc được sử 

dụng (Mescolini & cs., 2020). Ở khía cạnh khác, 

từ hạn chế của nghiên cứu này (chưa phát hiện 

được chủng aMPV nhánh virus thực địa) nên 

cần mở rộng phạm vi lấy mẫu, quy mô xét 

nghiệm cũng như sử dụng phương pháp có độ 

nhạy cao (ví dụ như RT- nested PCR) để tăng 

khả năng phát hiện aMPV. Từ đó cung cấp 

nguyên liệu cho giải mã và phân tích làm rõ 

kiểu gen aMPV lưu hành ở miền Bắc. 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác định được sự hiện diện của aMPV 

subgroup B ở đàn gà nuôi tại miền Bắc. Mặc dù 

thuộc nhánh bắt nguồn từ chủng virus vacxin 

nhưng 5/5 chủng aMPV đã tiến hóa khác so với 

chủng virus nhược độc vacxin Nemovac.  
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