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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sử dụng các chỉ thị di truyền phân tử để 
đánh giá sự đa dạng di truyền giữa các giống 
và trong bản thân các giống vật nuôi ở mức độ 
phân tử sẽ giúp định hướng cho việc quản lý, 
bảo tồn và sử dụng nguồn gen động vật nuôi 
một cách hữu ích. ADN ty thể là một trong 
những chỉ thị di truyền được sử dụng rộng rãi 
trong nghiên cứu về đa dạng di truyền quần 
thể. Ở ADN ty thể, đặc biệt là ở một số đoạn 
1 Viện Chăn nuôi
* Tác giả liên hệ: TS. Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện 
Chăn nuôi. Điện thoại: 0914366975; Email: pdlanvn@yahoo.com

của vùng điều khiển (D-loop), cytochrome b 
và locus 12S rARN chúng có mức độ tiến hóa 
rất nhanh và đã được chứng minh là rất hiệu 
quả trong việc nghiên cứu về cấu trúc và đa 
dạng di truyền. Phân tử ADN ty thể không 
trải qua bất kỳ một trạng thái tái tổ hợp nào. 
Hơn nữa, hệ gen ty thể có đặc tính di truyền 
theo dòng mẹ ở hầu hết các loài và vì vậy mỗi 
một dòng gen ty thể có sự di truyền độc lập. 
Do đó, hệ gen ty thể rất phù hợp trong việc 
nghiên cứu về quan hệ nguồn gốc tiến hoá 
(Ouithavon, 2009).

Việt Nam là một nước có mức độ đa dạng 
sinh học cao với nhiều loài đặc hữu. Nguồn 
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TÓM TẮT
Việt Nam là quốc gia có nguồn gen vịt bản địa khá đa dạng và phong phú. Nghiên cứu được 

thực hiện nhằm phân tích tính đa dạng di truyền gen D-loop ty thể ở một số giống vịt nuôi tại Việt 
Nam, đồng thời phân tích mối quan hệ di truyền và phát sinh loài giữa vịt Việt Nam với một số 
giống vịt trên thế giới. Tổng số 276 mẫu máu của 15 giống vịt được thu thập và tách chiết ADN 
tổng số. Đoạn gen D-loop (481bp) ty thể được tiến hành giải trình tự trực tiếp. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy: trong 15 giống vịt đã xác định được 44 haplotype với 31 điểm đa hình. Đa dạng di truyền 
cao được tìm thấy ở giống vịt trời Bắc Mỹ và vịt Minh Hương trong khi đó đa dạng di truyền thấp 
thể hiện ở giống vịt Cỏ và Huba. Cây phát sinh chủng loại dựa vào haplotype gen D-loop giữa vịt 
Việt Nam và vịt một số nước là bằng chứng phân tử cho thấy chúng đều có nguồn gốc từ vịt Anas 
platyrhynchos.

Từ khoá: Gen D-loop ty thể, haplotype, đa dạng di truyền.
ABSTRACT

Genetic diversity of Mitochondrial D-loop gene in some Vietnamese native duck breeds
Vietnam has a diverse range of indigenous duck genetic resources. The study was conducted 

to analyze the genetic diversity of Mitochondrial D-loop gene in some duck breeds and to analyze 
the phylogenetic relationships between Vietnamese native ducks and some duck breeds in the 
world. Total 276 blood samples from 15 duck breeds were collected and DNA was extracted. A 
fragment of Mitochondrial D-loop gene (481bp) was sequenced directly for 276 samples. The results 
showed that 44 different haplotypes of D-loop gene were identifiedbased on 31 polymorphisms. 
The highest haplotype diversity of D-loop gene was found in Bắc Mỹ and Minh Hương duck breed 
and the lowest haplotype diversity of D-loop gene was found in Co and Huba duck breed. The 
phylogenetic tree provided evidence that Vietnamese native duck breeds origin was from Anas 
platyrhynchos.

Keywords: Mitochondrial Dloop gene, duck, genetic diversity.
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gen vịt nội ở Việt Nam cũng khá nhiều giống 
như: Vịt Kỳ Lừa, Đốm, Bạch Tuyết, Cỏ, Sín 
Chéng, Minh Hương, Bầu Bến, Bầu Quỳ, Cổ 
Lũng, Mốc, Ô Môn và Hòa Lan. Tuy nhiên, đa 
dạng sinh học tại Việt Nam trong những năm 
gần đây đang phải đối mặt với những mối đe 
dọa vô cùng nghiêm trọng từ các hoạt động 
của con người như khai thác quá mức, phá 
hủy và làm xuống cấp môi trường tự nhiên, 
ô nhiễm môi trường, sinh vật ngoại lai và gần 
đây tác động của biến đổi khí hậu. Một số 
giống vịt đã biến mất hoặc nguy cấp như vịt 
Bạch Tuyết, Ô Môn, Kỳ Lừa. Để đối phó với 
những mối đe dọa về đa dạng sinh học này, 
chúng ta cần có những công cụ hữu hiệu giúp 
cho những nhà khoa học và những nhà quản 
lý có thể kiểm soát tốt hơn những hoạt động 
gây ảnh hưởng tới các loài hiện đang nguy 
cấp. Một trong những công cụ đang được các 
nước trên thế giới phát triển là dựa trên các 
kỹ thuật sinh học phân tử nghiên cứu marker 
ADN đặc trưng cho các loài đang được quan 
tâm (Stolpovskiy và Zakharov, 2017). Vì vậy, 
nghiên cứu này được thực hiện để phân tích 
đa dạng di truyền ở một số giống vịt bản địa 
và vịt nhập nội Việt Nam dựa trên vùng gen 
D-loop ty thể nhằm đánh giá sự đa dạng di 
truyền và mối quan hệ di truyền dòng mẹ của 
một số giống vịt ở Việt Nam đồng thời xác 
định mối quan hệ họ hàng giữa vịt Việt Nam 
với một số giống vịt trên thế giới.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng
Thực hiện trên 15 giống vịt, được thu thập 

từ các vùng địa lý khác nhau trên lãnh thổ Việt 
Nam bao gồm: Hòa Bình, Hà Tây cũ, Hà Nam, 
Thái Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, 
Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, 
Tiền Giang, Hải Phòng và Quảng Ninh (Bảng 
1) với tổng cộng 276 mẫu máu được bảo quản 
trong dung dịch EDTA 0,5M để đảm bảo chất 
lượng mẫu trong quá trình vận chuyển. 

Sử dụng một số trình tự trên ngân hàng 
gen thế giới để phân tích so sánh mối quan 
hệ phát sinh chủng loài giữa vịt Việt Nam 
và thế giới cụ thể: 2 Haplotype vịt Thái Lan 

(EU013948, EU013952); 4 Haplotype vịt 
bản địa Trung Quốc (EF126702, EF126731, 
EU755252.1,  KJ833586.1); 2 Haplotype vịt 
Indonesia (KX756168, KX712255); 2 Hapotype 
vịt Hàn Quốc (KU845272, KU845299); 1 
Haplotype vịt Cộng Hòa Séc (JN811041); 1 
Haplotype vịt Viễn Đông Nga (AY506947); 1 
Haplotype Ngan (vịt Xiêm-EU755254).

Bảng 1. Địa điểm, giống vịt và số lượng mẫu

Địa điểm Giống vịt Viết tắt Số mẫu
Hòa Bình Bầu Bến VBB 16

Hà Tây cũ
Biển VB 20
Cỏ VC 20

Tuyên Quang Minh Hương VMH 23
Sơn La Mường Khiên VMK 19
Lào Cai Sín Chéng VSC 19
Lạng Sơn Đốm VĐ 20
Thanh Hóa Cổ Lũng VCL 18
Nghệ An Bầu Quỳ VBQ 17
Bình Định Mốc VM 19
Tiền Giang Hòa Lan VHL 17
TTNC vịt  
Đại Xuyên

Huba VHB 16
Super Meat VSM 20

Q.Ninh, H.Phòng Trời Bắc Mỹ VBM 13
H.Nam, T. Bình Trời Châu Á VT 19
Tổng 276

2.2. Phương pháp 
Tách chiết ADN: ADN tổng số được tách 

chiết từ mẫu máu bằng bộ kit DNeasy Blood 
& Tissue Kit từ Qiagen, được bảo quản ở nhiệt 
độ 2~8°C. Để kiểm tra nồng độ và độ tinh 
khiết của mẫu, tiến hành điện di ADN trên 
gel agarose 2% và máy quang phổ hấp thụ 
Nanodrop 2000. 

Phản ứng PCR gen D-loop: Toàn bộ gen 
D-loop ty thể của 276 mẫu phân tích được 
khuếch đại bằng phản ứng PCR với cặp mồi 
xuôi ngược được sử dụng từ công bố của He 
và ctv (2008):

5′- CCTACCTATCGGACTACCCTC -3′
 5′- GCAGGTGTGTCCAGGCTTAGA -3′      
 Sản phẩm của phản ứng PCR là một đoạn 

gen D-loop với trình tự dài 481bp. Phản ứng 
PCR được thực hiện với tổng thể tích 25µl: 
2,5µl đệm PCR 10X; 2,5µl MgCl2; 2,5mM; 2,5µl 
dNTPs 2mM; 0,3µl Taq DNA Polymerase 1u/



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 265 - tháng 5 năm 20214

µl; 1µl mồi xuôi và 1µl mồi ngược 10pM, mẫu 
DNA 0,1µl 50-100ng. Phản ứng PCR được thực 
hiện theo chu trình nhiệt: 95oC trong 5 phút, 35 
chu kỳ với 94oC 45 giây, 60oC 50 giây, 72oC 60 
giây. Kết thúc phản ứng ở 72oC trong 10 phút.
2.4. Tinh sạch sản phẩm PCR và giải trình tự

Tinh sạch sản phẩm của phản ứng PCR 
được tiến hành bằng bộ kit tinh sạch của hãng 
Invitrogen. Quy trình được lập cho giải trình tự 
tự động theo module BigDye® Terminator™ 
sử dụng để làm sạch sau sequencing bằng kit 
Polymer: POP7 và Capillary loại 3130 & 3100 
– Avent Capillary Array - 36cm trên hệ thống 
máy giải trình tự tự động AB 3130.
2.5. Phân tích kết quả

Dữ liệu thô của 276 mẫu phân tích gen D-loop 
ty thể sau khi giải trình tự được xử lý bằng phần 
mềm BioEdit 6.0. Phần mềm DnaSP 5.10 được sử 
dụng để phân tích đa dạng các nucleotide và phát 
hiện các haplotype gen D-loop. Khoảng cách di 
truyền được tính theo phương pháp của Tamura 
và Nei (1993) và cây phát sinh chủng loại xây 
dựng bằng phương pháp NJ (Neighbor‒Joining) 
trong phần mềm MEGA 7.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đa dạng di truyền gen D-loop ty thể ở các 
giống vịt

Đoạn gen D-loop (481bp) sau khi giải trình 
tự được tiến hành xử lý loại bỏ đoạn đầu và 
đoạn cuối thu được trình tự đoạn gen D-loop 
dài 470bp của 15 giống vịt Việt Nam. Kết 
quả phân tích đa dạng di truyền trình tự gen 
D-loop ở các giống vịt được thể hiện ở Bảng 2. 
Trong 15 giống vịt được nghiên cứu, giống vịt 
Minh Hương (Tuyên Quang) có số haplotype 
nhiều nhất-phát hiện được 10 haplotype-với 
đa dạng haplotype Hd=0,822; tiếp đến là vịt 
Mốc và Trời Bắc Mỹ (cổ xanh) 9 haplotype; vịt 
Bầu Bến, Bầu Quỳ và Biển có 9 haplotype; vịt 
Mường Khiêng, Sín Chéng và Super Meat có 7 
haplotype; vịt Hòa Lan có 6 haplotype; vịt Cổ 
Lũng và Đốm có 5 haplotype; vịt Cỏ và Trời 
Châu Á (mỏ khuyết) có 4 haplotype; thấp nhất 
là vịt Huba chỉ có 3 haplotype. Giống vịt Minh 
Hương mặc dù có số haplotype nhiều nhất 

nhưng sự đa dạng haplotype lại thấp hơn so 
với vịt Trời Bắc Mỹ (Hd =0,936). Sự đa dạng 
nucleotide cao nhất ở giống vịt Super Meat 
(0,00618) và thấp nhất ở giống vịt Cỏ (0,00113). 
Kết quả phân tích cho thấy các giống vịt bản 
địa Việt Nam có sự đa dạng cao hơn so với 
vịt ngoại và vịt trời. Vịt trời Bắc Mỹ có sự đa 
dạng cao hơn so với vịt trời Châu Á, điều này 
có thể lý giải do sự phổ biến của giống vịt trời 
Bắc Mỹ trên toàn thế giới hơn so với giống 
vịt trời châu Á. Trong 2 giống vịt ngoại thì vịt 
Super Meat có sự đa dạng cao hơn nhiều so 
với giống vịt Huba. Vịt Super Meat là giống 
vịt đã được nhập về Việt Nam từ lâu (những 
năm 90) còn giống vịt Huba có nguồn gốc từ 
Hungari và mới được nhập về Việt Nam từ 
năm 2019. Tổng hợp kết quả phân tích trình tự 
đoạn gen Dloop (470bp) ở 15 giống vịt cho thấy 
xuất hiện 44 haplotype (Bảng 2).

Qua bảng 2 cho thấy haplotype 1 là 
haplotype phổ biến nhất, xuất hiện ở tất cả 
các giống vịt 96/276 (chiếm 34,78%). Tiếp đến 
là haplotype 15 xuất hiện ở 6 giống vịt với số 
lượng là 23/276 (8,33%), haplotype 17 cũng 
xuất hiện ở 6 giống vịt với số lượng 20/276 
(7,25%) và 19 hapotype chỉ xuất hiện ở 1 giống. 

Từ dữ liệu phân tích trình tự gene D-loop, 
chúng tôi đã tiến hành xây dựng thành công cây 
phát sinh chủng loại giúp minh họa mối quan hệ 
di truyền của 15 giống vịt nghiên cứu (Hình 1).

Hình 1. Cây phát sinh chủng loại giữa 
15 giống vịt xây dựng theo phương pháp 

neighbor-joining
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Cây phát sinh chủng loại theo dòng mẹ 
giữa 15 giống vịt nghiên cứu dựa trên trình 
tự đoạn gen Dloop được chia thành 2 nhóm 
chính cụ thể như sau:

- Nhóm 1 gồm 9 giống: Sín Chéng, Huba, 
Super Meat, Đốm, Hòa Lan, Trời Bắc Mỹ, Bầu 
Bến, Bầu Quỳ và Minh Hương.

- Nhóm 2 gồm 6 giống: Mường Khiêng, 
Trời Châu Á, Biển, Cỏ, Mốc và Cổ Lũng.

Qua hình 1 cho thấy trong 9 giống vịt ở 
nhóm 1 là những giống vịt “Cổ Xanh” tên 
thường gọi là vịt “Bầu” lại chia thành 2 nhóm 
nhỏ (nhóm phụ): 

+ Nhóm phụ 1.1 gồm 4 giống: Super Meat, 
Huba, Sín Chéng và vịt Đốm; 

+ Nhóm phụ 1.2 gồm 5 giống: Hòa Lan, Trời 
Bắc Mỹ, Bầu Bến, Bầu Quỳ và Minh Hương.   

Trong 9 giống vịt “Bầu” trừ vịt Super Meat 
thì 8 giống còn lại đều có con trống khoang cổ 
xanh rất đặc trưng của dòng vịt “Bầu”. Mặc 
dù giống vịt Super Meat có màu lông toàn 
thân trắng tuyền, nhưng có hình dáng đặc 
trưng của vịt “Bầu” như chân ngắn, cổ ngắn, 
đầu to, dáng đuôi cong, bệt sệt. Hai giống vịt 
Đốm và Sín Chéng (phân bố ở biên giới phía 
Bắc giáp Trung Quốc) có quan hệ gần gũi với 
nhóm vịt ngoại là Super Meat và Huba. 

Sáu giống vịt nằm trong nhóm 2 phân bố 
thành 2 nhóm phụ: 

+ Nhóm phụ 2.1 là những giống vịt thuộc 
nhóm vịt có tên thân thuộc là vịt “Cỏ” và có 
quan hệ gần gũi với vịt trời châu Á. 

+ Nhóm phụ 2.2 là vịt ở miền Trung (vịt 
Mốc và vịt Cổ Lũng). Vịt Mốc phân bố ở Bình 
Định còn vịt Cổ Lũng phân bố ở Thanh Hóa.

Bảng 2. Đa dạng haplotype, nucleotide và sự phân bố các haplotype gen D-loop  
từng giống vịt bản địa

Giống Số mẫu 
(n)

Số 
haplotype

Đa dạng 
haplotype (Hd)

Đa dạng 
nucleotide (Pi) Phân bố của các kiểu haplotype ở mỗi giống

 VBM 13 9 0,936 0,00393
Hap1 (3); hap2 (2); hap3 (1); hap4 (1); hap5 (1);

hap7 (1); hap8 (1),  hap10 (1); hap 13 (2)

 VBB 16 8 0,808 0,00462
Hap1 (6); hap2 (1); hap4 (2); hap5 (1);
hap6 (1); hap7 (2); hap8 (1); hap11 (2)

 VBQ 17 8 0,728 0,00502
Hap1 (8); hap9 (2); hap10 (1); hap11 (1);
hap12 (1); hap13 (1); hap14 (1); hap26 (2)

 VB 20 9 0,732 0,00217
Hap1 (6); hap15 (5); hap16 (1); hap17 (1); hap18 (1);

hap19 (1); hap20 (2); hap36 (2); hap38 (1)
 VCL 18 5 0,641 0,00371 Hap1 (10); hap15 (1); hap21 (5); hap22 (1); hap23 (1)
 VC 20 4 0,432 0,00113 Hap1 (9); hap15 (3); hap20 (4); hap38 (4)
 VD 20 5 0,505 0,00383 Hap1 (1); hap15 (10); hap17 (3); hap 18 (2); hap24 (4)

 VHL 17 6 0,706 0,00340 Hap1 (9); hap9 (1); hap24 (2); hap25 (1); hap26 (3) 
hap27 (1)

 VMH 23 10 0,822 0,00391
Hap1 (9); hap9 (1); hap10 (2); hap11 (2); hap12 (2);
hap13 (1); hap29 (2); hap30 (1); hap31 (2); hap43 (1)

 VM 19 9 0,731 0,00600
Hap1 (10); hap11 (2); hap17 (1); hap24 (1); hap31 (1);

hap32 (1); hap33 (1); hap34 (1); hap35 (1)

 VMK 19 7 0,608 0,00237
Hap1 (1); hap15 (2); hap19 (2); hap20 (2);

hap36 (10); hap37 (1); hap38 (1)

 VSC 19 7 0,544 0,00369
Hap1 (10); hap15 (2); hap17 (2); hap18 (1);

hap24 (1); ; hap 39 (1); hap41 (2)

 VSM 20 7 0,742 0,00618
Hap1 (2); hap17 (2); hap18 (7); hap24 (5);

hap 40 (1); hap 41 (2); hap 42 (1)
 VT 19 4 0,626 0,00207 Hap1 (8); hap9 (1); hap 43 (9), hap 44 (1)
 VHB 16 3 0,857 0,00813 Hap1 (4); hap17 (11); hap28 (1)
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3.2. Mối quan hệ di truyền giữa 15 giống vịt 
nghiên cứu với một số giống vịt trên thế giới.

Kết quả phân tích cho thấy mức độ đa 
dạng các haplotype ở các giống vịt bản địa 
Việt Nam khá cao, nghiên cứu đã xác định 
được tổng cộng 44 haplotype khác nhau trên 
15 giống vịt phân tích. Trình tự 44 haplotype 
của 15 giống vịt trong nghiên cứu này được 
so sánh với 14 trình tự trên ngân hàng gen 
của một số giống vịt: Trung Quốc (EF126702, 
EF126731, EU755252.1 và KJ833586.1); Hàn 
Quốc (KU845272, KU845299); Indonesia 
(KX756168, KX712255); Thái Lan (EU013948, 
EU013952); Cộng Hòa Séc (JN811041), Viễn 
Đông Nga (AY506947) và Ngan (vịt Xiêm 
Cairina moschata EU755254).

Kết quả phân tích đã thu được 47 
haplotype trong đó vịt Xiêm, vịt Viễn Đông 
Nga và vịt Cộng hòa Séc tạo thành 3 haplotype 
mới còn vịt Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Thái Lan có trình tự trùng với haplotype 1 
(haplotype phổ biến trong 44 haplotype) và 
haplotype 2 của vịt Việt Nam. Mối quan hệ 
di truyền giữa 47 haplotype được thể hiện ở 
hình 2.

Hình 2. Cây phân loại thể hiện mối quan hệ 
phát sinh giữa 47 haplotype được xây dựng 
theo mô hình neighbor-joining bằng phần 

mềm MEGA 7

Theo Li và ctv (2006) cho rằng vịt nhà được 
thuần hóa từ vịt trời cổ xanh (wild mallard - 
Anas platyrhynchos). Sultana và ctv (2016) đã 
giải trình tự vùng Dloop ty thể để đánh giá đa 
dạng di truyền và phân tích mối quan hệ di 
truyền giữa các quần thể vịt Đông và Nam Á 
(Bangladesh, Trung Quốc, Hàn Quốc). Tất cả 
các quần thể này đều có quan hệ mật thiết với 
vịt trời (Anas platyrhynchos). Li và ctv (2010) đã 
phân tích vùng Dloop ty thể của 8 giống vịt bản 
địa Trung Quốc. Cây phát sinh loài NJ được 
xây dựng dựa trên 38 haplotypes (96 trình tự, 
bao gồm 12 trình tự của Anas Platyrhynchos, 6 
trình tự của Anas zonorhyncha và 78 trình tự vịt 
bản địa Trung Quốc). Kết quả cho thấy nguồn 
gốc dòng mẹ của 8 giống vịt bản địa đều từ 
Anas platyrhynchos. Sultana và ctv (2016) đã 
giải trình tự vùng Dloop ty thể để đánh giá 
đa dạng di truyền và phân tích mối quan hệ 
di truyền giữa các quần thể vịt Đông và Nam 
Á (Bangladesh, Trung Quốc, Hàn Quốc). Tất 
cả các quần thể này đều có quan hệ mật thiết 
với vịt trời mallard (Anas platyrhynchos). Phân 
tích cây phả hệ theo phương pháp neighbor-
joining cho thấy những quần thể vịt nội địa 
Đông Nam Á đã được thuần hóa từ vịt Anas 
platyrhynchos.

Kết quả phân tích của nghiên cứu này cho 
thấy bằng chứng phân tử về mối quan hệ di 
truyền theo dòng mẹ giữa 15 giống vịt Việt 
Nam với một số giống vịt thế giới: Vịt Việt 
Nam có mối quan hệ gần gũi với vịt Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Indonessia, Thái Lan ( Anas 
platyrhynchos) và khác xa so với vịt mỏ khuyết 
vùng Viễn Đông Nga (Anas zonorhyncha) và 
vịt Xiêm (Cairina moschata). 

4. KẾT LUẬN
Đã thành công trong việc khuếch đại và 

giải trình tự gen Dloop ty thể của 15 giống 
vịt là tiền đề cho việc nghiên cứu đa dạng di 
truyền và nguồn gốc của các giống vịt bản địa 
Việt Nam.

Mức độ đa dạng haplotype gen Dloop ở 15 
giống vịt là khá cao: trong 15 giống phân tích 
đã xác định được 44 haplotype với 31 điểm 
đa hình. Đa dạng di truyền cao ở giống vịt 
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trời Bắc Mỹ và vịt Minh Hương trong khi đó 
đa dạng di truyền thấp ở giống vịt Cỏ và vịt 
Huba.

Kết quả nghiên cứu là bằng chứng phân 
tử về mối quan hệ phát sinh chủng loại giữa 
vịt Việt Nam và vịt một số nước trên thế giới. 
Phân tích mối quan hệ phát sinh chủng loại 
qua so sánh 44 haplotype của 15 giống vịt 
cho thấy chúng đều có nguồn gốc từ vịt Anas 
platyrhynchos.
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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá đa dạng di truyền giống vịt Hòa Lan (HL) và 

một số giống vịt khác (vịt TC - con lai giữa vịt Triết Giang và vịt Cỏ, vịt Biển -BI và vịt Cỏ -CO). 
Mẫu máu được thu thập ngẫu nhiên từ 199 cá thể, trong đó có 51 HL, 58 TC, 30 BI và 52 CO và 20 
chỉ thị microsatellite (MS) được sử dụng để phân tích đa dạng di truyền các giống vịt trong nghiên 
cứu. Kết quả cho thấy trong tổng số 20 MS có 15 MS biểu hiện đa hình ở các nhóm giống vịt khảo 
sát. Số alen trung bình của mỗi MS có đa hình dao động từ 3,0 (AJ272582) đến 6,5 alen (AJ515883). 
Tính biến đổi di truyền trong cùng giống ở mức cao với hệ số di hợp mong đợi trung bình là 0,682, 
giá trị trung bình của hệ số dị hợp tử quan sát trên mỗi locus dao động từ 0,0553 (AJ2725770) đến 
0,7538 (AJ515893) với giá trị trung bình là 0,352. Trung bình giá trị ước lượng Fis cho tất cả các giống 
vịt từ 0,034 (AJ515893) đến 0,913 (AJ272577), trung bình giá trị ước lượng Fst ở mức thấp nhất là 
0,0268 (AJ272580) và cao nhất là  0,1449 (AJ272581). Dựa vào cây phân loài cho thấy từ 4 quần thể 
vịt khảo sát chia thành hai nhánh chính, trong đó một nhánh là nhóm giống vịt BI, nhánh còn lại là 
các nhóm giống vịt CO, TC và HL. Các chỉ thị có đa hình trong nghiên cứu được xem là chỉ thị hữu 
ích để ứng dụng phân tích đa dạng di truyền các quần thể vịt ở Việt Nam. Từ nguồn vật liệu trong 
nghiên cứu này, nên tiến hành các nghiên cứu sâu hơn trên ADN ty thể để tìm hiểu sự phân nhóm 
một cách chính xác hơn giữa các giống vịt hiện diện ở Việt Nam. 

Từ khóa: Đa dạng di truyền, khoảng cách di truyền, vịt bản địa, chỉ thị microsatellite, cây phân loài.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là quốc gia có ngành chăn 

nuôi vịt lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc. 
Tổng đàn vịt cả nước năm 2020 là 82,5 triệu 
con, trong đó tập trung chủ yếu (trên 60%) ở 
hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông 
Hồng. Trong các giống vịt bản địa đang đặc 
biệt được quan tâm phải kể đến giống vịt 
Hòa Lan nuôi khá phổ biến trong các nông 
hộ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây 
là giống vịt bản địa đã có từ lâu đời, được 
người dân ưa chuộng do có nhiều đặc điểm 
quý hiếm như sức sống tốt, chất lượng thịt và 
trứng thơm ngon nhưng chưa được quan tâm 
nghiên cứu một cách đồng bộ để sử dụng có 
hiệu quả nguồn gen giống vịt này. 

Có nhiều loại chỉ thị ADN được sử dụng 
trong các nghiên cứu đa dạng di truyền 
nhưng phương pháp sử dụng chỉ thị phân 
tử microsatellite (MS) vẫn được xem là công 
cụ hữu hiệu cho công tác bảo tồn nguồn gen 
nhờ tính đa hình cao, phân bố ngẫu nhiên trên 
toàn hệ gen, thông tin di truyền hữu ích và 
có tính phân biệt di truyền rất cao (Estoup và 
ctv, 1993). Tuy nhiên, một số hạn chế của MS 
do ảnh hưởng tạo sản phẩm phụ trong quá 
trình nhân bản gen cũng như phương pháp 
phân tích cũng đã được đưa ra trong một số 

nghiên cứu gần đây (Brookes và ctv, 2012; 
Hosseinzadeh-Colagar và ctv, 2016). Ở Việt 
Nam, đã có một số nghiên cứu đa dạng di 
truyền bằng chỉ thị MS làm cơ sở cho việc bảo 
tồn nguồn gen được thực hiện trên bò (Phạm 
Doãn Lân, 2012); dê (Nguyễn Thị Lan Anh 
và ctv, 2019); vịt (Đỗ Ngọc Hà và ctv, 2018); 
trâu nội (Nguyễn Ngọc Tấn và ctv, 2019) 
nhưng chưa có nghiên cứu đánh giá đa dạng 
di truyền ở vịt Hòa Lan so với các giống vịt 
bản địa khác. Nghiên cứu này nhằm đánh giá 
khoảng cách di truyền của vịt Hòa Lan cùng 
với một số giống vịt khác bằng chỉ thị phân tử 
microsatellites, từ đó cung cấp thông tin hữu 
ích cho việc định hướng bảo tồn cũng như 
khai thác và phát triển nguồn gen vịt Hòa Lan 
một cách có hiệu quả. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch cánh của 

từng cá thể vịt, cho vào ống nghiệm có EDTA, 
bảo quản ở 4oC đưa về phòng thí nghiệm (TN) 
và được bảo quản ở -20oC để sử dụng. 

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng TN 
Công nghệ Sinh học - Phân Viện Chăn nuôi 
Nam Bộ, từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018.
2.2. Phương pháp 

ABSTRACT
Genetic diversity of Hoa Lan duck breed by using microsatellite markers

The aim of this study was to investigate the genetic diversity of Hoa Lan duck breed (HL) and other 
three duck breeds such as TC, Bien (BI) and Co (CO).  Blood samples were randomly collected from 
199 individuals, including 51 HL, 58 TC, 30 BI and 52 CO. A set of 20 microsatellite markers was used 
to analyse the genetic diversity of ducks in the study. The results showed that 15 of the 20 microsatellite 
markers were found to be polymorphic in four duck populations. The average number of alleles of 
each microstellite marker in 4 duck populations ranged from 3.0 (AJ272582) to 6.5 alleles (AJ515883). 
The genetic variability within the breeds was high with the expected heterozygosity was 0.682. The 
average observed heterozygosity across 15 microsatellite markers in all of 4 duck populations was  0.352 
with the range from 0.0553 (AJ2725770) to 0.7538 (AJ515893). The estimated average Fis value for all 
duck breeds ranged from 0.034 (AJ515893) to 0.913 (AJ272577), and the estimated average Fst value 
ranged from 0.0268 (AJ272580) to 0.1449 (AJ272581). Based on the phylogenetic tree, four surveyed duck 
populations were separated into two main clades of which one clade was BI duck population, the other 
clade was CO, TC and HL duck populations. In conclusion, most of the polymorphic markers in this 
study can be the useful markers to apply for analysis of genetic relationship among duck populations. 
Further studies on mitochondrial DNA should be considered to understand more insight into the 
genetic diversity among present duck populations in Viet nam.

Keywords: Genetic diversity, genetic distance, indigenous duck, microsatellite markers, phylogenetic tree.
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Thu nhận mẫu và ly trích ADN: Tổng số 199 
mẫu máu cá thể được thu thập ngẫu nhiên 
từ vịt Hòa Lan (HL; 59), vịt TC (con lai giữa 
vịt Triết Giang và vịt Cỏ; 58), vịt Biển (BI; 30), 
và vịt Cỏ (CO; 52) tại các trại vịt giống thuộc 
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ. Ly trích ADN 
bằng kit tách chiết của hãng Qiagen (Đức) 
theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất và 
ADN sau tách chiết được kiểm tra chất lượng 
bằng phương pháp điện di và phương pháp 
quang phổ (UV).

Phát hiện đa hình microsatellite: sử dụng 20 
chỉ thị microsatellite được chọn lọc từ nghiên 
cứu của Wu và ctv (2008), chi tiết về từng 
primer được trình bày trong Bảng 1. Tất cả các 
cặp mồi được tối ưu với ADN được ly trích từ 
2 mẫu cá thể bất kì của các quần thể vịt khác 
nhau để xác định nhiệt độ gắn mồi phù hợp. 
Sau khi tối ưu được nhiệt độ gắn mồi thích 
hợp, phản ứng PCR-SSR được thực hiện trên 
toàn bộ mẫu khảo sát cho từng chỉ thị. Tất cả 
mẫu được nhận dạng di truyền bằng 20 chỉ thị 
microsatellite (Bảng 1), tổng thể tích mỗi phản 
ứng PCR là 10µl, với chu trình nhiệt: (1) 94oC 
trong 3 phút, (2) 94oC 1 phút, (3) Ta trong 30 
giây, (4) 72oC trong 30 giây, (5) Lặp lại 35 chu 
kỳ từ bước 2 đến bước 4, (6) 72oC trong 5 phút. 
(7) giữ nhiệt độ 4oC trong 10 phút. Trong đó Ta 
là nhiệt độ bắt cặp của từng cặp mồi sau khi 
đã tối ưu hóa (Bảng 1). 
Bảng 1. Thông tin 20 chỉ thị microsatellite sử dụng

Markers Trình tự primer (5’-3’)
Ta

(0C)
KT   
(bp)

AJ272577
CACTTGCTCTTCACTTTCTTT

53 192-212
GTATGACAGCAGACACGGTAA

AJ272578
AACCAAGACAGAATAATCCTTA

54 198-218
GAACACAACTGCTTTGCTA

AJ272579
ACATCTTTGGCATTTTGAA

56 204-278
CATCCACTAGAACACAGACATT

AJ272580
GGATGTTGCCCCACATATTT

56 82-138
TTGCCTTGTTTATGAGCCATTA

AJ272581
ATTAGAGCAGGAGTTAGGAGAC

57 120-168
GCAAGAAGTGGCTTTTTTC

AJ272582
GGACCTCAGGAAAATCAGTGTA

57 192-230
GCAGGCAGAGCAGGAAATA

AJ272583
GAATAAAGTAACGGGCTTCTCT

57 154-182
CTGCTTGGTTTTGGAAAGT

Markers Trình tự primer (5’-3’)
Ta

(0C)
KT   
(bp)

AJ515883
CACACGCGCAGCAGAGGA

61 86-130
GTCGTCAGCCAGGGGTTTGAG

AJ515884
CCTCGGTATTGTTTTCCAT

55 152-230
GCTCTGAAGGGCATTATTTAG

AJ515887
AAAGCCCTGTGAAGCGAGCTA

61 78-124
TGTGTGTGCATCTGGGTGTGT

AJ515889
CAACGAGTGACAATGATAAA

55 174-212
CAATGATCTCACTCCCAATAG

AJ515890
TGAATATGCGTGGCTGAA

53 178-198
CAGTGAGGAATGTGTTTGAGTT

AJ515891
CCTTCTGAACCTTCGTAG

54 132-180
AAATATAGACTTTTGTCCTGAA

AJ515893
TTCTGGCCTGATAGGTATGAG

56 216-272
GAATTGGGTGGTTCATACTGT

AJ515895
ACCAGCCTAGCAAGCACTGT

62 124-156GAGGCTTTAGGAGAGATTGAAAAA

AJ515896
CTTAAAGCAAAGCGCACGTC

64 118-158
AGATGCCCAAAGTCTGTGCT

AJ515897
GTTATCTCCCACTGCACACG

64 114-198
CGACAGGAGCAAGCTGGAG

AJ515898
TCCTCTGCTCTAGTTGTGATGG

61 160-212
CCTCAGCAGTCTTCCTCAGTG

AJ515899
TCAACCAGTGGTCAGAGAAAAA

57 118-184
AGGTCAGCCCCCATTTTAGT

AJ515900
CCGTCAGACTGTAGGGAAGG

62 146-202
AAAGCTCCACAGAGGCAAAG

Ghi chú: Ta: nhiệt độ gắn mồi được chọn sau khi tối ưu 
hóa điều kiện nhiệt độ gắn mồi

Các sản phẩm PCR khuếch đại được điện 
di trên gel agarose 3% và chụp hình ảnh điện 
di bằng máy GelDoc It2 (UVP, USA) để phân 
tích kết quả. Xác định kích thước alen theo 
phương pháp của Barker và ctv (1997) có sự 
điều chỉnh là so sánh với thang ADN chuẩn 
HyperLadderTM (50bp) của Bioline (Anh).
2.3. Xử lý số liệu

Sau khi điện di sản phẩm PCR, đọc kết 
quả và mã hóa dữ liệu theo hình thức nhị 
phân, có đa hình ghi “1” và đồng hình ghi 
“0”. Dữ liệu kiểu gen được phân tích sử dụng 
phiên bản Popgene 1.32 để tính toán tần số 
alen tại mỗi locus cho mỗi quần thể, số lượng 
alen trung bình trên quần thể và độ dị hợp tử 
(mong đợi và quan sát). Các thông số khác biệt 
di truyền (Fst), hệ số di truyền nội loài (Fis) và 
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trong toàn bộ quần thể (Fit) được phân tích 
theo phương pháp của Wright (1965). Sử dụng 
phương pháp Neighbor Joining (Saitou và 
Nei, 1987) để tính khoảng cách di truyền, xây 
dựng cây phân loài (phylogenetic tree) bằng 
phần mềm NTSYSpc phiên bản 2.1.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nhận biết đa dạng di truyền các giống vịt 
bằng chỉ thị microsatellite

Thực hiện phản ứng PCR cho tất cả mẫu 
cá thể trong nghiên cứu theo từng primer. Kết 
quả phân tích 20 chỉ thị microsatellite với 199 
mẫu cá thể, tính toán số lượng alen của mỗi 
microsatellite có đa hình trong từng nhóm 
giống được tổng hợp ở Bảng 2. 
Bảng 2. Số alen của mỗi microsatellite đa hình 

Markers CO TC HL BI Trung bình
AJ272577 5 5 5 2 4,3
AJ272578 5 6 6 6 5,8
AJ272580 5 4 5 5 4,8
AJ272582 3 4 4 1 3,0
AJ515883 7 7 7 5 6,5
AJ515884 6 5 5 5 5,3
AJ515887 5 5 4 3 4,3
AJ515889 6 6 5 6 5,6
AJ515890 6 7 6 5 6,0
AJ515891 5 6 6 5 5,5
AJ515893 6 6 6 5 5,8
AJ515895 5 5 5 4 4,8
AJ515896 5 5 5 5 5,0
AJ515898 4 5 5 4 4,5
AJ515899 6 6 6 5 5,8
Tổng 79 82 80 66

Với 20 chỉ thị đã sử dụng thì có 15 chỉ 
thị có đa hình trong các quần thể vịt nghiên 
cứu, trong đó chỉ thị AJ272581 cho kết quả 
đơn hình ở quần thể vịt Biển. Số lượng alen 
trung bình của từng chỉ thị MS có đa hình 
tính trên 4 quần thể vịt khảo sát dao động từ 
3,0 alen ở locus AJ272582 đến 6,5 alen ở locus 
AJ515883. Kết quả cho thấy mức đa dạng ở tất 
cả các quần thể khá cao với tổng số alen cao 
nhất ở quần thể vịt TC (82 alen) và thấp nhất 
là ở quần thể vịt BI (66 alen). Nghiên cứu của 
Wu và ctv (2008) trên 6 giống vịt được nuôi 

ở Trung Quốc (Peking Z4, Aobaixing, Cherry 
Valley, Muscovy, Shaoxing và Peking Z1) cho 
thấy tất cả 20 MS trên đều cho kết quả đa hình 
ngoại trừ AJ515896 ở quần thể Muscovy và số 
alen lần lượt là 151, 156, 163, 171, 175 và 176 
alen. Sự khác nhau này có thể do sự khác biệt 
nguồn vật liệu di truyền giữa hai nghiên cứu.
Bảng 3. Dị hợp tử mong đợi, quan sát và thông 

tin đa hình cho 15 chỉ thị microsatellite

Quần thể vịt Số mẫu Hexp Hobs PIC
CO 52 0,658 0,313 0,651
TC 58 0,701 0,361 0,695
HL 59 0,728 0,358 0,722
BI 30 0,641 0,391 0,631
Trung bình 0,682 0,356 0,675

Kết quả ở bảng 3 cho thấy giá trị Hexp ở 
các quần thể vịt CO, TC, HL và BI lần lượt là 
0,658; 0,701; 0,728 và 0,641. Giá trị Hobs ở quần 
thể vịt là tương đương nhau và dao động từ 
0,313 (CO) đến 0,391 (BI). Giá trị thông tin đa 
hình (PIC) ở các quần thể vịt cao nhất là 0,722 
(HL) và thấp nhất là 0,631 (BI). Giá trị trung 
bình của Hexp, Hobs và PIC cho tổng các chỉ 
thị có đa hình và tính cho toàn bộ các quần thể 
vịt trong nghiên cứu lần lượt là 0,682; 0,356 và 
0,675. 20 MS được sử dụng trên các quần thể 
vịt tại Trung Quốc cho thấy Hexp (0,7843) và 
PIC (0,762) cao hơn kết quả nghiên cứu này 
(Wu và ctv, 2008). Giá trị PIC của tất cả 15 MS 
đa hình đều cho giá trị cao hơn 0,5. Điều này 
chứng tỏ bộ MS sử dụng có độ đa dạng cao và 
có thể ứng dụng để phân tích đánh giá mối 
quan hệ di truyền ở mức độ phân tử giữa các 
quần thể vịt khác nhau tại Việt Nam. 

Số lượng alen là tương đối cao ở tất cả các 
MS đa hình, cao nhất tại 2 locus AJ515883 và 
AJ515890 (7 alen), tiếp theo sau đó là 6 alen 
ở 6 locus (AJ272578, AJ515884, AJ515889, 
AJ515891, AJ515893, AJ51589902), kế tiếp là 
5 alen tại 06 locus khác (AJ272577, AJ272580, 
AJ515887, AJ515895, AJ515896 và AJ515898) 
và thấp nhất ở locus AJ272581 (4 alen). Số 
lượng alen, Hexp, Hobs và PIC là các hệ số đo 
lường cơ bản, cung cấp thông tin quan trọng 
cho sự phân biệt giữa các cá thể và quần thể 
(Seo và ctv, 2016). Số lượng alen của một locus 
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càng lớn thì mức độ mang thông tin của chỉ 
thị càng cao và quần thể nào có tần số xuất 
hiện các alen càng đều nhau thì mức độ đa 
hình của quần thể đó cũng cao hơn (Nguyễn 
Thị Diệu Thúy và Geldermann, 2004). Kết quả 
từ nghiên cứu này cho thấy có 08 locus có từ 

6 alen trở lên có thể ứng dụng cho các nghiên 
cứu sâu hơn trên các giống vịt được nuôi ở 
Việt Nam và có thể là cơ sở dữ liệu để xây 
dựng nên các giải pháp để tác động lên các 
chương trình lai tạo giống vịt trong tương lai.

Bảng 4. Dị hợp tử mong đợi, quan sát, thông tin đa hình và phân tích F-statistics 15 chỉ thị 
microsatellite

Chỉ thị Na Hexp Hobs PIC Fst(θ) Fit(F) Fis(f)
AJ272577 5 0,6555 0,0553 0,6538 0,1306 0,9244 0,9130
AJ272578 6 0,7673 0,2814 0,7654 0,0449 0,6218 0,6041
AJ272580 5 0,7537 0,6935 0,7518 0,0268 0,1079 0,0834
AJ272581 4 0,4189 0,0603 0,4178 0,1449 0,8627 0,8394
AJ515883 7 0,8446 0,5829 0,8425 0,0305 0,2809 0,2582
AJ515884 6 0,7294 0,4271 0,7276 0,0639 0,4161 0,3762
AJ515887 5 0,7517 0,2714 0,7498 0,0745 0,6784 0,6525
AJ515889 6 0,7665 0,1055 0,7646 0,0412 0,8580 0,8519
AJ515890 7 0,7929 0,3518 0,7909 0,0590 0,5762 0,5496
AJ515891 6 0,7351 0,1508 0,7333 0,0431 0,7746 0,7645
AJ515893 6 0,7663 0,7538 0,7644 0,0379 0,0053 -0,0340
AJ515895 5 0,7572 0,3065 0,7553 0,0608 0,5608 0,5324
AJ515896 5 0,6843 0,3116 0,6826 0,0316 0,5219 0,5063
AJ515898 5 0,6110 0,3819 0,6095 0,0278 0,3243 0,3050
AJ515899 6 0,7380 0,5477 0,7361 0,0373 0,2302 0,2004
TB 5,6 0,7182 0,3521 0,7164 0,0539 0,5026 0,4743

Ghi chú: Na: Số lượng alen; Hexp: hệ số dị hợp mong đợi; Hobs: hệ số dị hợp quan sát; PIC: thông tin đa hình; Fst(θ): 
Khoảng cách di truyền, Fit(F): Tổng cận huyết, Fis(f): Lai cận huyết giữa các giống.

Giá trị PIC trung bình của 15 chỉ thị 
microsatellite là 0,7164 (0,6095 AJ515898-
0,8425 AJ515883), trừ AJ272581 có giá trị 0,4178. 
Độ dị hợp tử quan sát (Hobs) trên mỗi locus 
trung bình là 0,3521 (0,0553 AJ2725770-0,7538 
AJ515893). Độ dị hợp mong đợi (Hexp) trung 
bình là 0,7182, thấp nhất tại locus AJ272581 
(0,4189) và cao nhất ở locus AJ515883 (0,8446). 
Như vậy, giá trị Hobs ở tất cả các locus khảo 
sát đều thấp hơn Hexp, chỉ ra sự suy giảm dị 
hợp tử trong các quần thể vịt nghiên cứu. Theo 
Botstein và ctv (1980), PIC và He là các chỉ số 
đáng tin cậy được sử dụng để đánh giá về đa 
dạng di truyền, đánh giá mức biến đổi gen: 
khi PIC>0,5 và He>0,6 locus có sự đa dạng cao; 
khi PIC<0,25 locus có sự đa dạng thấp và khi 
0,25<PIC<0,5 locus có sự đa dạng trung bình. 
Trong nghiên cứu này, hệ số PIC của các chỉ thị 
đều cho giá trị >0,5 (ngoại trừ locus AJ272581), 

cho thấy độ đa dạng di truyền dựa trên các chỉ 
thị MS cho các nhóm vịt khảo sát trong nghiên 
cứu ở mức cao. 

Thống kê F được sử dụng để kiểm tra 
sự khác biệt di truyền giữa các quần thể. Khi 
không có sự khác biệt, giá trị của Fst bằng 0; 
khi các alen giữa các quần thể khá khác biệt, 
giá trị của Fst bằng 1 (Wu và ctv, 2008). Số liệu 
Bảng 4 cho thấy hầu hết các locus đều có giá trị 
Fis dương, với giá trị trung bình là 0,4743 (trừ 
locus AJ515893 có giá trị -0,0340). Giá trị Fis 
lớn thể hiện sự suy giảm dị hợp tử và ngược 
lại. Sự suy giảm dị hợp tử có thể do mức độ 
giao phối cận huyết cao và nguyên nhân có 
thể là (i) các cá thể giao phối tự nhiên; (ii) kích 
thước quần thể nhỏ, số lượng đực giống ít 
hay là sự phân tán địa lý còn giới hạn do giao 
thương con giống giữa các vùng (Taberlet và 
ctv, 2008).
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Sự khác biệt di truyền trung bình giữa các 
nhóm giống (Fst) đạt 0,0539 là khá thấp và giá 
trị tổng cận huyết (Fit) đạt ở mức cao 0,5026. 
Điều này có thể do hạn chế của kỹ thuật điện 
di agarose so với diện di trên acrylamide 
(Đỗ Ngọc Hà và ctv, 2018) hay điện di mao 
quản (Phạm Doãn Lân, 2012) và những ảnh 
hưởng phụ xảy ra trong quá trình khuếch đại 
sản phẩm cùng với phương thức điện di trên 
gel agarose khi ứng dụng chỉ thị MS (Harr và 
ctv, 2000; Brookes và ctv, 2012; Hosseinzadeh-
Colagar và ctv, 2016). 
3.2. Khoảng cách di truyền và cây phân loài

Kết quả Bảng 5 cho thấy khoảng cách di 
truyền giữa các nhóm giống vịt là nhỏ, và 
giá trị nhỏ nhất được tìm thấy là giữa các cặp 
nhóm giống TC và CO (0,0269), tiếp theo là 
giữa HL và TC (0,0336); HL và CO (0,0363), 
cao nhất là HL và BI (0,0639).

Bảng 5. Ma trận khoảng cách di truyền giữa 
các quần thể vịt

Quần thể CO TC HL BI
CO 0
TC 0,0269 0
HL 0,0363 0,0336 0
BI 0,0406 0,0538 0,0639 0

Kết quả ở Hình 1 cho thấy, 4 quần thể vịt 
đang khảo sát đều xuất phát cùng nguồn gốc 
và chia thành 2 nhánh, trong đó: 1 nhánh là 
vịt BI, nhánh còn lại là vịt CO, TC và HL. Điều 
này cũng phù hợp với thực tế khi vịt Biển được 
chọn tạo nhằm thích nghi với điều kiện chăn 
nuôi ở vùng nước mặn. Ở nhánh còn lại, vịt HL 
tách thành 1 nhóm, vịt CO và TC 1 nhóm và 
giữa hai giống vịt này tách thành 2 nhóm phụ. 
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa vịt HL với CO và 
TC cần được tìm hiểu và nghiên cứu thêm.

Hình 1. Cây phân loài các giống vịt nghiên cứu

4. KẾT LUẬN 
Có thể ứng dụng bộ 15 chỉ thị cho kết quả 

đa hình trong đánh giá đa dạng di truyền các 
giống vịt được nuôi ở Việt Nam. Có sự suy 
giảm dị hợp tử cao giữa các quần thể vịt khảo 
sát. Quan hệ di truyền giữa ba giống vịt HL, 
CO và TC gần gũi nhau hơn so với vịt BI. Các 
quần thể vịt trong nghiên cứu đều xuất phát 
cùng nguồn gốc và chia thành hai nhánh: một 
nhánh là giống vịt BI, nhánh còn lại là vịt CO, 
TC và HL. Vịt HL tách thành một nhóm, vịt 
CO và TC một nhóm, và sau đó giữa hai giống 
vịt CO và TC tách thành hai phân nhóm phụ.
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định hướng đến năm 2030.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Tấn, Lã Văn 
Kính và Hoàng Tuấn Thành (2019). Đa dạng di truyền 
các giống dê nội và nhập ngoại tại Ninh Thuận dựa 
trên chỉ thị Microsatellite. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, 
242: 9-14.

2. Barker J.S.F., Moore S.S., Hetzel D.J.S., Evans D., Tan 
S.G. and Byrne K. (1997). Genetic diversity of Asian 
water buffalo (Bubalus bubalis): microsatellite variation 
and a comparison with protein-coding loci. Ani. Gen., 
28: 103-15.

3. Botstein D., White R.L., Skolnik M. and Davis R.W. 
(1980). Construction of a genetic linkage map in man 
using restriction fragment length polymorphisms. Am. 
J. Hum. Genet. 32: 314-31.

4. Brookes C., Bright J.A., Harbison S. and Buckleton 
J. (2012). Characterising stutter in forensic STR 
multiplexes. Forensic Sci. Int. Genet., 6: 58-63.

5. Estoup A., Presa P., Krieg F., Vaiman D. and Guyomard 
R. (1993). (CT)n and (GT)n microsatellites: a new class 
of genetic markers for Salmo trutta L. (brown trout). 
Heredity, 71: 488-96.

6. Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Bá Mùi, 
Hoàng Văn Chính, Lê Thị Hà và Lê Văn Sơn (2018). 
Phân tích sự sai khác di truyền của vịt Cổ Lũng với 
một số giống vịt Nội bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí 
KHKT Chăn nuôi, 233(6): 2-8.

7. Harr B, Zangerl B, Schlötterer C. 2000. Removal 
of microsatellite interruptions by DNA replication 



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 265 - tháng 5 năm 2021 13

slippage: phylogenetic evidence from Drosophila. Mol. 
Bio. Evo., 17: 1001-09.

8. Hosseinzadeh-Colagar A., Haghighatnia M.J., 
Amiri Z., Mohadjerani M. and Tafrihi M. (2016). 
Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to 
polymorphic bands: Evidence which shows replication 
slippage occurs in extend or nascent DNA strands. Mol. 
Bio. Res. Commun. 5(3): 167-74.

9. Phạm Doãn Lân (2012). Nghiên cứu sự khác biệt di 
truyền của các nhóm bò Vàng địa phương bằng chỉ thị 
phân tử. Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ 
đề tài.

10. Nei M. (1978). Estimation of average heterozygosity and 
genetic distance from a small number of individuals. 
Genetics. 89(3):  583-90.

11. Saitou N. and Nei M. (1987). The neighbor-joining 
method: A new method for reconstructing phylogenetic 
trees. Mol. Bio. Evo. 4: 406-25.

12. Seo D., Bhuiyan M.S.A., Sultana H., Heo J.M. and 
Lee J.H. (2016). Genetic divesity analysis of South and 
East Asian duck populations using highly polymorphic 
microsatellite markers. Asian Aust J. Ani. Sci., 29: 471-78.

13. Taberlet P., Vallentini A., Rezaei H.R., Naderi S., 
Pompanon F., Negrini, R. and Ajmone-Marsan P. 
(2008). Are cattle, sheep, and goat endangered species? 
Mol. Ecol., 17(1): 275-84.

14. Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng 
Tuấn Thành, Võ Phạm Kha Bích Ngân, Phan Hữu 
Hương Trinh, Nguyễn Thị Lan Anh và Phạm Công 
Thiếu (2019). Đa đạng di truyền một số quần thể trâu 
nội Việt Nam. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, 242: 2-8.

15. Nguyễn Thị Diệu Thúy và Geldermann H. (2004. Đa 
dạng di truyền một số giống lợn nội Việt Nam và Châu 
Âu dựa trên chỉ thị microsatellite. Tạp chí khoa học 
ĐHQGHN, KHTN & CN, XX(4).

16. Wu F., Yinghua H., Ying M., Shengqiang H., Jinping 
H. and Ning L. (2009). Evaluation of genetic diversity 
and relationships within and between two breeds of 
duck based on microsatellite markers. Pro. Nat. Sci., 19: 
1581-86.

17. Wu Y., Liu X.L., Hou S.S. and Huang W. (2008). Study 
on genetic diversity of six duck populations with 
microsatellite DNA. Asian-Aust J. Ani. Sci., 21: 776-83.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHỌN TẠO 2 DÒNG NGAN TỪ NGAN 
R41 NHẬP NỘI VÀ NGAN TRÂU BẢN ĐỊA QUA 3 THẾ HỆ

Trần Ngọc Tiến1*, Nguyễn Thị Nga1, Tạ Thị Hương Giang1, Nguyễn Quý Khiêm1,  
Phạm Thùy Linh1, Phạm Thị Kim Thanh1, Trần Thị Hà1, Lê Xuân Sơn1, Đặng Thị Phương Thảo1, 

Nguyễn Thị Tâm1 và Nguyễn Thị Quê1
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TÓM TẮT
Đề tài được triển khai tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương trong 3 năm 2018-2020. 

Từ nguồn gen ngan Trâu bản địa và ngan R41 nhập nội, sử dụng phương pháp lai cấp tiến ¾ R41 
tạo hai dòng ngan RT1 và RT2 thế hệ xuất phát trong đó: dòng trống RT1 chọn lọc định hướng 
nâng cao khối lượng cơ thể và dòng mái RT2 nâng cao năng suất trứng. Kết quả chọn lọc qua 3 thế 
hệ ngan RT1 có khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi thế hệ 2 đạt 3126,63g cao hơn thế hệ xuất phát 
203,16g; hệ số di truyền về khối lượng cơ thể là 0,38±0,02, tiến bộ di truyền đạt 95,38g/thế hệ. Ngan 
RT2 có năng suất trứng/38 tuần tuổi thế hệ 2 là 36,26 quả cao hơn thế hệ xuất phát 1,87 quả. Hệ số 
di truyền về năng suất trứng là 0,35±0,01và tiến bộ di truyền đạt 1,43 quả/thế hệ.

Từ khóa: Chọn tạo dòng ngan, ngan RT nhập nội và ngan Trâu bản địa, khối lượng cơ thể, năng 
suất trứng.

ABTRACT
Creating two Muscovy duck lines from R41 imported muscovy duck and Trau native 

muscovy duck through three generations
The topic was carried out at Thuy Phuong poultry research center from 2018 to 2020. From Trau 

native muscovy duck and R41 imported muscovy duck, creating two hybrid RT1 and RT2 lines, 
in that the male RT1 line for improving body weight and the female RT2 line for egg production. 
After three generations, body weight at 8 weeks old of RT1 reached 3,126.63g, higher 203.16g than 

1 Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi
*  Tác giả liên hệ: TS. Trần Ngọc Tiến, TTNC Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
Điện thoại: 0978729345; Email: trantienfeed@gmail.com.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngan Trâu là giống ngan bản địa có màu 

lông đen tuyền, khối lượng (KL) lúc 8 tuần 
tuổi ngan trống đạt 2.030-2.075g, mái đạt 
1.262-1.267g, năng suất trứng (NST) 85,39 
quả/mái/năm (Nguyễn Quý Khiêm và ctv, 
2020), chất lượng thịt thơm ngon, khả năng 
kháng bệnh tốt, chịu đựng được mọi điều kiện 
chăn nuôi, bản năng tự ấp nở và nuôi con tốt. 
Ngan R41 (Heavy Black Muscovy–canedins 
R41) của Hãng Grimaud Frères có màu lông 
đen ánh xanh, cổ loang trắng, chân và mỏ xám 
đen có NST/mái/2 chu kỳ đạt 191,6 quả, KL lúc 
77 ngày tuổi con trống đạt 4,8kg, tiêu tốn thức 
ăn (TTTA)/kg TKL 2,64kg và con mái KL đạt 
2,8kg, TTTA là 2,75kg đều có ưu điểm hơn so 
với các dòng ngan hiện tại.

Để đáp ứng được nhu cầu của sản xuất 
và thị hiếu của người tiêu dùng về giống ngan 
có màu lông đen, loang đen, năng suất trứng, 
thịt được cải thiện so với các giống ngan bản 
địa có chất lượng thịt thơm ngon, khả năng 
thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi nông 
hộ. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho 
người chăn nuôi, đề tài “Nghiên cứu chọn tạo 
2 dòng ngan từ ngan R41 nhập nội và ngan Trâu 

Việt Nam” với mục tiêu tạo được 2 dòng ngan 
loang đen trong đó: dòng trống (RT1) có KL 8 
tuần tuổi con trống đạt 3,0-3,2kg và con mái 
đạt 1,8-2,1kg và dòng mái (RT2): năng suất 
trứng đạt >110 quả/mái/năm đẻ. 

2.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu 
Trên 2 đàn ngan RT1 và RT2 thế hệ xuất 

phát (THXP), thế hệ 1 (TH1) và thế hệ 2 (TH2) 
tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy 
Phương, từ năm 2018 đến năm 2020.
2.2. Phương pháp

Các bước tạo dòng:
Bước 1: Lai ngan trống R41 với ngan mái 

Trâu, ngan trống Trâu với ngan mái R41 tạo 
ngan F1. 

Bước 2: Sử dụng ngan F1 lai cấp tiến với 
ngan R41 tạo tổ hợp lai (3/4R41 1/4Trâu) làm 
THXP.

Bước 3: Phân tích di truyền các tính trạng 
qua các TH, chọn lọc định hướng theo tính 
trạng khối lượng cơ thể tạo dòng trống và 
năng suất trứng tạo dòng mái.

Sơ đồ tạo dòng:

the beginning generation. The h2±SE of body weigth was 0.38±0.02 and the Re reached 95.38g per 
generation. The egg production above 38 weeks old in RT2 line in the second generation were 36.26 
eggs, higher 1.87 eggs at the beginning geeneration. The h2±SE of egg production was 0.35±0.01 and 
the genetic progress reached 1.43 eggs per generation. 

Keywords: Creating muscovy duck lines, RT imported and Trau native muscovy duck, body weight, 
egg production.

Nguyên liệu 
(ngan)

♂(R41) x ♀ Trâu ♂Trâu x ♀ (R41)
¯ ¯

♂(R41) x ♀F1 ♂ F1 x ♀(R41)
¯ ¯

THXP ♂,♀ 3/4 (R41) ♂,♀ 3/4 (R41)
¯ ¯

TH1 Phân tích di truyền các tính trạng, chọn lọc định hướng những cá thể tương đồng, xây dựng 
dòng trống và dòng mái mới đặc trưng

TH2, TH3
Chọn lọc định hướng theo

khối lượng cơ thể
Chọn lọc định hướng theo

năng suất trứng

Dòng (dòng trống) RT1 (dòng mái) RT2
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* Đặc điểm ngoại hình: Chọn lọc màu sắc 
lông điển hình trong đàn tại các thời điểm: 1 
ngày tuổi, lúc 8 và 24 tuần tuổi bằng phương 
pháp quan sát bằng mắt thường. 

* Khả năng sinh trưởng (chọn lọc lúc 8 tuần 
tuổi): Đối với dòng trống, KL 8 tuần tuổi cân 
từng cá thể, chọn các cá thể có KL từ trên cao 
xuống. Đối với dòng mái: chọn lọc bình ổn, 
khoảng chọn lọc Xtb±230g. Ưu tiên cá thể có 
NST mái mẹ cao.

* Năng suất sinh sản: theo dõi cá thể về NST 
từ đẻ 5% đến 38 tuần tuổi. Dòng trống chọn 
lọc bình ổn Xtb±5 quả, đủ 200 mái. Dòng mái 
chọn lọc những cá thể có NST từ cao xuống 
đến đủ 200 mái. Mỗi dòng xây dựng 40 gia 
đình (1 trống 5 mái/gia đình) lấy trứng thay 
đàn cho thế hệ sau. 

* Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chế độ dinh 
dưỡng: Ngan sinh sản được nuôi theo quy trình 
chăm sóc, nuôi dưỡng, thú y vệ sinh phòng 
bệnh của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy 
Phương, có tham khảo thêm quy trình chăm 
sóc nuôi dưỡng ngan R41 của Hãng Grimaud 
Frères.
Bảng 1. Chế độ dinh dưỡng nuôi ngan sinh sản

Tuần tuổi
Chỉ tiêu 1-3 4-10 11-20 21-26 27-kết 

thúc
ME (kcal/kg TA) 2.900 2.850 2.800 2.700 2.850
Protein thô (%) 20 18,5 14,5 16 18
Canxi (%) 1,2 1,0 0,9 0,1 3,2
Phospho (%) 0,6 0,5 0,45 0,5 0,7
Methionine (%) 0,5 0,5 0,4 0,4 1
Lyzin (%) 1,0 1,0 0,8 0,7 0,5

Các chỉ tiêu về ngoại hình, tỷ lệ (TL) nuôi 
sống (%), KL (g), TTTA (kg), tuổi thành thục 
sinh dục (ngày), tỷ lệ đẻ (TLĐ, %), NST (quả), 
TTTA/10 trứng (kg) và các chỉ tiêu ấp nở... 
được xác định bằng phương pháp thường quy 
trong chăn nuôi gia cầm của Bùi Hữu Đoàn và 
ctv (2011).
2.4. Xử lý số liệu

Số liệu được thu thập và tổng hợp trên 
chương trình Excel 2010. So sánh các chỉ tiêu 
sinh trưởng và sinh sản áp dụng mô hình 
tuyến tính tổng quát GLM trên phần mềm 
Minitab 16 (2011). Hiệu quả chọn lọc (Re) 

được tính theo công thức: Re=iδPh2, trong đó: i 
là cường độ chọn lọc, δp là độ lệch chuẩn và h2 là hệ 
số di truyền. Tham số di truyền được ước tính 
bằng phương pháp REML sử dụng phần mềm 
thống kê VCE6 (Groeneveld, 2010). Đánh giá 
các dòng theo kiểu hình thông qua giá trị kiểu 
hình của các tính trạng năng suất, hiệu quả 
chọn lọc mong đợi. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Dòng ngan RT1
Đặc điểm ngoại hình ngan RT1 lúc 01 

ngày tuổi toàn thân đen, cổ vàng chiếm tỷ lệ 
95,59%. Lúc trưởng thành toàn thân màu lông 
đen có đốm trắng, loang trắng ở cổ và đầu.

Tỷ lệ nuôi sống ngan RT1 qua 3 thế hệ 
đạt cao, kết thúc 8 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống 
đạt 96,56-97,38%. Nguyễn Quý Khiêm và ctv 
(2017) báo cáo kết quả nuôi khảo nghiệm ngan 
R41 cho biết TLNS của ngan Pháp R41 lúc 8 
tuần tuổi đạt 97,5%. Giai đoạn 9-24 tuần tuổi 
tỷ lệ nuôi sống cũng đạt cao, trên 95%. 

Tiêu tốn thức ăn giai đoạn 1-8 tuần tuổi 
của ngan trống RT1 là 7,02-7,15kg và ngan 
mái 5,02-5,14kg. Ở những nghiên cứu khác, 
Hoàng Văn Tiệu và ctv (2007) nghiên cứu 
chọn tạo một số dòng ngan giá trị kinh tế cao 
cho biết TTTA 1-8 tuần tuổi ngan V71 và V72 
trống 6,15-6,75kg; mái 4,18-4,82kg. Như vậy, 
TTTA giai đoạn này ngan RT1 cao hơn từ 50-
58g. Phùng Đức Tiến và ctv (2011) cho biết 
TTTA của ngan V71 và VS1 ở thế hệ 5 giai 
đoạn 1-8 tuần tuổi, ngan trống 7,08-7,32kg 
và mái đạt 5,97-6,02kg. Như vậy, TTTA ngan 
trống RT1 giai đoạn này đạt tương đương với 
ngan trống V71 và VS1 thế hệ 5; ngan mái tiêu 
tốn thấp hơn 0,83-0,88kg.

Khối lượng ngan trống lúc 8 tuần tuổi 
thế hệ 2 đạt 3.126,63g, cao hơn so với THXP 
203,76g; ngan mái đạt 2.129,11g, cao hơn 
THXP 191,5g (P<0,05). Ở nghiên cứu khác, 
Hoàng Văn Tiệu và ctv (2007) cho biết ngan 
V71 ở TH2 ngan trống có khối lượng cơ thể 
đạt 2.878,9g; mái đạt 1.865,6kg. Như vậy, ở 
TH2 ngan trống RT1 hơn ngan V71 247,7g và 
ngan mái hơn 263,51g. Nguyễn Đức Trọng và 
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ctv (2008) cho biết ở TH1, lúc 8 tuần tuổi ngan 
RT11 trống đạt 2.871,6g và mái đạt 1.623,3g; 
ngan RT9 trống đạt 3.260,9g, mái đạt 2.005,7g. 

Như vậy, đến TH2, ngan RT1 thấp hơn ngan 
RT9 con trống 134g và ngan mái 71g.

Bảng 2. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn theo giai đoạn 1-8 và 9-24 tuần tuổi

Giai đoạn Chỉ tiêu
THXP TH1 TH2

Trống Mái Trống Mái Trống Mái

1-8 tuần tuổi
Số lượng (con) 850 900 700 800 600 700

Tỷ lệ nuôi sống (%) 97,06 96,56 97,29 97,38 96,67 97,14
Tiêu tốn thức ăn/con (kg) 7,12 5,02 7,02 5,11 7,15 5,14

9-24 uần tuổi
Số lượng (con) 80 270 85 285 85 250

Tỷ lệ nuôi sống (%) 96,77 95,99 96,52 97,71 96,55 96,41
Tiêu tốn thức ăn/con (kg) 20,02 11,25 20,13 11,44 20,16 11,46

Bảng 3. Khối lượng cơ thể chọn lọc 8 tuần tuổi

Tính biệt Chỉ tiêu THXP TH1 TH2

Trống

n (con) 825 681 580
KL (g) 2.922,87a 3.015,49b 3.126,63c

CV (%) 11,94 9,17 9,03
S (g) 484 407 333

h2±SE 0,45±0,03 0,38±0,02
Re (g) 183,15 126,54

Mái

n (con) 869 779 680
KL (g) 1.937,57a 2.024,13b 2.129,11c

CV (%) 12,13 11,57 10,61
S (g) 30,71 33,86 29,55

h2±SE 0,45±0,03 0,38±0,02
Re (g) 15,24 11,23

Ghi chú: Các giá trị trung bình theo hàng ngang mang 
các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05).

Hệ số di truyền (HSDT-h2±SE) về KL ngan 
RT1 ở TH1 là 0,45±0,03. Như vậy, phần ảnh 

hưởng về di truyền của tính trạng này khá cao, 
khoảng 45%, nếu tiến hành chọn lọc nâng cao 
KL trong đàn ngan này có thể thu được hiệu 
quả cao. Ở TH2, h2±SE về KL là 0,38±0,02. Như 
vậy, HSDT về KL ngan RT1 trong nghiên cứu 
này có xu hướng giảm dần qua các TH. Đặc 
biệt, HSDT có mức độ ổn định cao thể hiện ở 
sai số chuẩn của HSDT thấp (±0,02). Ở nghiên 
cứu khác, Hoàng Văn Tiệu và ctv (2008) cho 
biết HSDT về KL 8 tuần tuổi ngan V51 và V71 
TH2 lần lượt đạt 0,52 và 0,50. Tác giả cũng cho 
biết hiệu quả chọn lọc mong đợi (Re) của ngan 
V51 trống đạt 80,69g, mái đạt 41,74g; ngan 
V71 trống đạt 86,14g, mái đạt 44,8g.

Đánh giá về chỉ tiêu sinh sản (Bảng 4) cho 
thấy, tuổi đẻ ngan RT1 tương đương với ngan 
V51 và V71 là 197-198 ngày (Hoàng Văn Tiệu 
và ctv 2010). Đàn ngan vào đẻ có độ đồng đều 
cao với khối lượng trung bình đạt 2.726,67-
2.738,33g.

Bảng 4. Một số chỉ tiêu sinh sản 

Chỉ tiêu
THXP TH1 TH2

TB CV(%) TB CV(%) TB CV(%)
Tuổi vào đẻ (ngày) 198 197 198
KL lúc đẻ 5% (g) 2.726,67 6,11 2.738,33 6,26 2.785,33 6,31
KL lúc đẻ 5% (g) 69,08 8,92 69,80 8,52 69,82 8,68
KL lúc 38 tuần tuổi (g) 2.908,33 6,73 2.926,67 6,21 2.979,67 6,55
KLT lúc 38 tuần tuổi (g) 80,72 7,10 80,88 6,19 80,86 6,85

Ở thời điểm 38 tuần tuổi, KL ngan mái 
RT1 đạt 2.908,33-2.926,67g và KLT 80,72-
80,88g. Phùng Đức Tiến và ctv (2008) cho 
biết ở thời điểm 38 tuần tuổi KLT ngan ông 
bà R71Sl nhập nội đạt 81,4-81,49g. Như vậy, 
trứng ngan RT1 đạt tương đương với trứng 

ngan nhập nội R71SL.
Kết thúc 38 tuần tuổi (Bảng 5) cho thấy 

NST đạt 30,84-31,26 quả. Kết thúc 52 tuần đẻ 
ở TH1, NST đạt 100,34-101,48 quả và TTTA/10 
quả trứng là 6,92-7,04kg.
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Bảng 5. Năng suất sinh sản

Thời điểm Chỉ tiêu THXP TH1 TH2

Kết thúc 38 
tuần tuổi

Tỷ lệ đẻ, % 44,06 44,66 44,27
NST, quả 30,84 31,26 30,99

TTTA/10 trứng,kg 4,72 4,49 4,62

Kết thúc 52 
tuần đẻ

Tỷ lệ đẻ, % 28,17 28,18
NST, quả 100,34 101,48

TTTA/10 trứng,kg 7,04 6,92

3.2. Dòng ngan RT2

Ngan RT2 ngoại hình lúc 01 ngày tuổi 
toàn thân đen, cổ vàng chiếm tỷ lệ 92,97%. Lúc 

trưởng thành toàn thân màu lông đen, đốm 
trắng ở cổ và đầu.

Kết quả theo dõi tại bảng 6 cho thấy tỷ 
lệ nuôi sống ngan RT2 các giai đoạn đều đạt 
cao, từ 97,14-98,47%. TTTA giai đoạn 1-8 tuần 
tuổi ngan trống 6,22-6,27kg và ngan mái 4,24-
4,28kg. Hoàng Văn Tiệu và ctv (2007) cho biết 
TTTA giai đoạn 1-8 tuần tuổi ngan V71 và V72 
ngan trống đạt lần lượt 6,85 và 6,39kg; ngan 
mái 4,80 và 4,24kg. Như vậy, TTTA giai đoạn 
này ngan RT2 tương đương với ngan V72; 
thấp hơn ngan V71 0,52-,058kg.

Bảng 6. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn theo giai đoạn 1-8 và 9-24 tuần tuổi

Giai đoạn Chỉ tiêu
THXP TH1 TH2

Trống Mái Trống Mái Trống Mái

1-8 tuần tuổi
Số lượng (con) 800 1.400 850 1.400 900 1.450

Tỷ lệ nuôi sống (%) 98,25 97,21 98,47 97,14 97,22 97,24
Tiêu tốn thức ăn/con (kg) 6,27 4,28 6,22 4,24 6,24 4,24

9-24 uần tuổi
Số lượng (con) 100 470 120 500 155 515

Tỷ lệ nuôi sống (%) 95,24 96,56 96,97 97,55 96,33 97,16
Tiêu tốn thức ăn/con (kg) 19,20 11,25 19,57 11,39 19,54 11,40

TTTA giai đoạn 9-24 tuần tuổi giữa các 
thế hệ không có khác biệt lớn do giai đoạn này 
đàn ngan được ăn hạn chế để đảm bảo đàn 
ngan phát triển thành thục về tính biệt tốt. 
Bảng 7. Khối lượng ngan chọn lọc lúc 8 tuần tuổi

Tính biệt Chỉ tiêu THXP TH1 TH2

Trống

n  (con) 764 837 875
KL (g) 2.610,22 2.619,30 2.622,09
CV (%) 10,83 9,69 9,68

S (g) 39,25 35,75 33,48

Mái

n  (con) 1349 1360 1407
KL (g) 1.612,34 1.614,15 1.614,80
CV (%) 14,16 14,95 14,91

S (g) 45,35 42,23 40,5
Khối lượng ngan lúc 8 tuần tuổi: con 

trống 2.610,22-2.622,09g và coan mái 1.612,34-
1.614,80g. Đàn ngan ổn định và đồng đều thể 
hiện qua hệ số biến dị khá thấp và có xu hướng 
giảm dần qua các thế hệ, ly sai chọn lọc và hiệu 
quả chọn lọc cũng có xu hướng giảm dần.

Kết quả theo dõi tại bảng 8 cho thấy ngan 
RT2 có tuổi đẻ 5% từ 183-187 ngày, so với dòng 
trống RT1 sớm hơn 10-15 ngày, KLT ở thời 

điểm này đạt 67,22-67,86g. Phùng Đức Tiến và 
ctv (2009) cho biết KLT ngan V52, V72 và VS2 
lúc đẻ 5% đạt lần lượt 69,36; 69,99 và 70,02g. 
Tác giả cũng cho biết tuổi đẻ 5% ngan V52 từ 
202-205 ngày; ngan V72 203-206 ngày và ngan 
VS2 từ 199-202 ngày. Như vậy, ngan RT2 có tuổi 
đẻ 5% sớm hơn ngan V52, V72 và VS2 từ 12-16 
ngày, khối lượng trứng thời điểm này thấp hơn 
2,14-2,16g. Hoàng Văn Tiệu và ctv (2010) cho 
biết ngan RT5 và RT6 ở TH2 có tuổi đẻ 5% 172-
175 ngày, KL ngan mái lúc vào đẻ đạt lần lượt 
2.914,3 và 2.960,1g. Như vậy, ngan RT2 có tuổi 
vào đẻ muộn hơn ngan RT5, RT6 từ 10-13 ngày, 
KL lúc đẻ 5% thấp hơn 500-535,6g.

Lúc 38 tuần tuổi, KLCT ngan mái đạt 
2.740,00-2.723,33g; KLT đạt 78,40-78,53g. 
Hoàng Văn Tiệu và ctv (2007) cho biết ngan 
V51 và V52 có KL lúc 38 tuần tuổi đạt 3.073,33g 
và 2.986,67g. Như vậy, ngan RT2 thấp hơn 
ngan V51 và V52 255-340g ở cùng thời điểm.

NST thế hệ 2 đạt 36,26 quả  tăng 1,87 quả 
so với THXP (P<0,05). Hệ số biến dị (CV) về 
NST, ly sai chọn lọc (S) và hiệu quả chọn lọc 
(Re) có xu hướng giảm qua các thế hệ. Tuy 
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nhiên, CV về NST vẫn còn khá cao (20,79%). 
Cần thiết chọn lọc với cường độ chọn lọc cao 

ở thế hệ tiếp theo để tạo ra đàn ngan có NST 
cao và đồng đều. 

Bảng 8. Một số chỉ tiêu sinh sản 

Chỉ tiêu
THXP TH1 TH2

TB CV (%) TB CV (%) TB CV (%)
Tuổi vào đẻ 183 187 185
KLCT lúc đẻ 5% 2.450,00 6,32 2.483,33 6,22 2.460,67 6,45
KLT lúc đẻ 5% 67,22 9,07 67,86 7,75 67,35 7,66
KL lúc 38 tuần tuổi 2.740,00 6,80 2.723,33 6,90 2.732,00 6,86
KLT lúc 38 tuần tuổi 78,40 7,07 78,53 7,40 78,50 7,38

Bảng 9. Kết quả chọn lọc năng suất trứng 

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2
n (con) 460 486 500
NST (quả) 34,39a 34,99a 36,26b

CV (%) 23,02 22,55 20,79
P (%) 43,48 41,15 40,00
S (quả) 7,34 7,07 6,83
h2±SE 0,38±0,01 0,35±0,01
Re (quả) 2,69 2,39

Ghi chú: Các giá trị trung bình theo hàng 
ngang mang các chữ cái khác nhau thì sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Hệ số di truyền về NST ở thế hệ 1 là 0,38 
và thế hệ 2 là 0,35 với sai số chuẩn (±0,01) 
tương đương nghiên cứu của Hoàng Văn Tiệu 
và ctv (2008) cho biết hệ số di truyền về năng 
suất trứng/mái/10 tuần đẻ của ngan V52; V72 
và VS2 thế hệ 2 đạt lần lượt 0,36; 0,39 và 0,36.

Kết quả chọn lọc NST qua 3 thế hệ cho 
thấy TLĐ trung bình đến 38 tuần tuổi tăng 
2,23% và đến hết 52 tuần đẻ, NST/mái TH1 đạt 
108,38 quả, cao hơn THXP 2,17 quả. TTTA/10 
trứng 6,11kg.

Bảng 10. Năng suất sinh sản, TTTA/10 trứng

Thời điểm Chỉ tiêu THXP TH1 TH2

Đến 38 
tuần tuổi

Tỷ lệ đẻ, % 40,93 41,65 43,16
NST, quả 34,39 34,99 36,26
TTTA/10 quả, kg 4,32 4,27 4,02

Đến 52 
tuần đẻ

Tỷ lệ đẻ, % 29,51 29,90
NST, quả 106,21 108,38
TTTA/10 quả, kg 6,31 6,11

Hai dòng ngan chọn tạo ra có TL phôi cao 
(95,5-97,01%). Hoàng Văn Tiệu và ctv (2008) 
cho biết ngan dòng V52 và VS2 ở thế hệ 2 có 

TL phôi đạt 93,25-95,38% và TL nở/phôi 85,37-
85,94%. Như vậy, TL phôi của 2 dòng ngan RT 
trong nghiên cứu này đạt tương đương với 
ngan V52 và VS2.

Bảng 13. Một số chỉ tiêu ấp nở của 2 dòng

Các chỉ tiêu
RT1 RT2

THXP TH1 THXP TH2
Trứng ấp, quả 22.639 24.775 43.241 47.707
Tỷ lệ phôi, % 95,50 94,81 96,92 97,01
Số ngan nở, con 18.066 19.899 34.874 38.767
Ngan loại 1, con 17.069 18.816 33.134 36.774
TL nở/trứng ấp, % 79,80 80,32 80,65 81,26
Tỷ lệ nở/phôi, % 83,56 84,72 83,21 83,76

4. KẾT LUẬN 
Qua 3 thế hệ chọn tạo bước đầu cho kết 

quả: 
Dòng ngan RT1: Lúc 01 ngày tuổi toàn thân 

đen, cổ vàng chiếm 95,59%, trưởng thành toàn 
thân đen có đốm trắng, loang trắng ở cổ và 
đầu; KL 8 tuần tuổi ngan trống đạt 3.126,63g; 
ngan mái đạt 2.129,11g.

Dòng ngan RT2: Lúc 01 ngày tuổi toàn 
thân đen, cổ vàng (92,97%), trưởng thành toàn 
thân đen, đốm trắng ở cổ và đầu. NST/mái/38 
tuần tuổi đạt 36,26 quả, tăng 1,87 quả so với 
THXP tương ứng tăng 5,44%. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Ngày nay khuynh hướng sử dụng các 
kháng sinh thảo dược (Phytocide) thay thế 
kháng sinh tân dược đã và đang được mở 
rộng nghiên cứu và là biện pháp phòng bệnh 
tốt nhất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
và sức khỏe vật nuôi, đồng thời hướng tới tạo 
ra sản phẩm sạch và an toàn cho người tiêu 
dùng. Một số nghiên cứu tập trung chủ yếu 
1 Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang, Bộ môn 
Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 
TP Cần Thơ. Điện thoại: 0939.205.355. Email: ntkkhang@ctu.
edu.vn

vào các nhóm thảo dược do chúng có hoạt 
tính kháng oxi hóa có thể làm giảm các gốc tự 
do (Nagano và ctv, 1997; Pendry và ctv, 2005; 
Popovic và ctv, 2006).

Cần tây (Kelussia odoratissima) là một 
nguồn giàu polyphenol và flavonoid, với 
các đặc tính kháng mỡ máu và chống oxy 
hóa (Pirbalouti và ctv, 2013), trong đó các 
flavonoid và polyphenol là chất kháng oxi hóa 
tự nhiên mạnh có khả năng làm giảm lipid 
máu (Surai, 2014; Shahidi và Ambigaipalan, 
2015). Hiệu lực chống oxy hóa của Cần tây 
trước đây đã được mô tả là tương đương với 
apha-tocopherol và butylated hydroxytoluene 
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TÓM TẮT
Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bột Cần tây ở các mức khác 

nhau lên năng suất sinh trưởng của gà Nòi lai trong giai đoạn 7-84 ngày tuổi. Tổng 240 con gà bố 
trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (6 con /NT) và được lặp lại 10 lần. Các 
NT thí nghiệm lần lượt là đối chứng (ĐC) chỉ gồm khẩu phần cơ sở (KPCS), NT1 KPCS bổ sung bột 
Cần tây 0,5g/kg thức ăn (C0.5), NT2 KPCS bổ sung bột Cần tây 1 g/kg thức ăn (C1.0), NT3 KPCS bổ 
sung bột Cần tây 1,5 g/kg thức ăn (C1.5). Kết quả ghi nhận cho thấy tỷ lệ nuôi sống của gà Nòi lai giai 
đoạn 7-28 ở các NT có bổ sung bột Cần tây đều cao hơn so với ĐC, tuy nhiên ở 29-84 ngày tuổi chỉ 
duy nhất C0.5 (88,33%) có tỉ lệ sống cao hơn ĐC (79,57%). Khối lượng, TKL, TTTA và HSCHTA của 
gà thí nghiệm giữa các NT khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua các giai đoạn tuổi (P<0,05). Bổ 
sung bột Cần tây giúp cải thiện hiệu quả kinh tế, trong đó C0.5  và C1.5 cao hơn so với ĐC là 95-69%.

Từ khóa: Bột Cần tây, khối lượng, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ sống, gà Nòi lai.
ABSTRACT

Growth performance of Noi crossbred chickens to different levels of Celery seed powders
This study was done to evaluate the effects of different levels of Celery seed powder (CSP) 

supplement on growth performance of Noi crossbred chicks at 7-84 days old. A total of 240 chicks at 7 
days of age was completely randomized design into 4 dietary treatments and ten replicates with each 
six chicks per replicate. The experimental diets were as follows: (1) control was a basic diet (KPCS); 
(2) C0.5 consisted of KPCS plus 0.5g CSP per kg feed; (3) C1.0 consisted of KPCS added 1g CSP per kg 
feed, and (4) C1.5 consisted of KPCS added 1.5 g CSP per kg feed, respectively. Results showed that 
viability rate of chicks at 7-28 days old supplemented CSP was higher than control, however at 29-84 
days old, there only C0.5 (88.33%) was higher compared to control (79.57%). Live weight, ADG, FI and 
FCR among treatments were not significant differences (P>0.05). Dietary supplemented CSP given 
higher economical benefits, especially C0.5 and C1.5  were 95-69% higher compared control.

Keywords: Celery seed powder, liveweight, feed consumption, viability, Noi chicks.
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(BHT) (Momin và Nair, 2002; Popovic và ctv, 
2006; Ahmadi và ctv, 2007). Bên cạnh đó, Cần 
tây chứa 2,5-3% dầu dễ bay hơi chủ yếu chứa 
60-70% d-limonene và 10-20% selinene. Tinh 
dầu thiết yếu từ hạt phổ biến nhất được chiết 
xuất là từ olelesin nhờ vào hương thơm của 
nó. Sản phẩm này chứa 12-16% dầu dễ bay hơi 
(Wolski và ctv, 2001), không chỉ sesquiterpen 
được phát hiện mà còn có kessane với 2,2-
7,6% (Phillipe và ctv, 2002). Ngoài ra, Cần tây 
chứa 17,6g protein; 22,1% béo, khoáng chiếm 
10,6 g và vitamin A (Saed và ctv, 2018).

Kết quả nghiên cứu của Ahmadipour và 
ctv (2015) cho thấy bổ sung 5 và 7,5g bột Cần 
tây/kg thức ăn của gà thịt cải thiện đáng kể 
hiệu suất tăng trưởng và giảm tỷ lệ chết ở gà 
do phì đại tâm thất phải. Saed và ctv (2018) 
cũng cho thấy bổ sung 2,5 và 5g bột Cần tây/
kg thức ăn giúp cải thiện chất lượng tinh của 
gà Ross308 giống. Ahmadipour và ctv (2018) 
đề nghị bổ sung 5g bột Cần tây/kg vào thức 
ăn của gà trống Ross308 làm giảm sự oxi hóa 
lipid, cải thiện tình trạng kháng oxi hóa cũng 
như tăng trọng và HSCHTA ở gà thịt. 

Đề tài “Đánh giá năng suất sinh trưởng của 
gà Nòi lai với các mức bổ sung bột Cần tây” được 
thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá và lựa 
chọn mức bổ sung bột Cần tây tốt nhất lên 
năng suất sinh trưởng của gà Nòi lai giai đoạn 
7-84 ngày tuổi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 240 

con gà Nòi lai 1-12 tuần tuổi, từ tháng 1/2021 
đến tháng 3/2021, tại ấp Thuận Tiến B, xã 
Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Gà con được chuyển từ phòng ấp về lúc 
1 ngày tuổi đều được tiêm phòng Newcastle, 
Gumbogo, Đậu,... theo quy trình phòng bệnh 
của trại. Tất cả gà trong quá trình TN điều được 
chăm sóc và được nuôi dưỡng trong điều kiện 
như nhau chỉ khác về khẩu phần ăn bổ sung, 
thời gian cho gà ăn chia làm 2 lần/ngày.

Thức ăn cung cấp cho gà TN là thức ăn 
hỗn hợp dạng cám với nguyên liệu chính gồm 

bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám lúa mì, 
cám gạo, acid amin, các chất bổ sung vitamin 
và khoáng,...có giá trị năng lượng trao đổi 
là 3.050 kcal/kg TA, protein thô là 19%, calci 
là 0,7-1,6%, phospho là 0,6-1,1%. Cần tây có 
dạng bột, mịn, có màu xanh, có mùi thơm 
được mua từ Công Ty TNHH Dala Group.

Gà con được nuôi thành 2 giai đoạn, úm 
(0-28 ngày tuổi) có kích thước 1 m2 và nền lồng 
(29-84 ngày tuổi) có kích thước 1,2 m2. Chuồng 
được thiết kế với hệ thống chuồng hở gồm 
hai mái lợp tole, nằm theo hướng Đông Bắc. 
Nền chuồng được tráng xi măng có độ dốc hơi 
nghiêng, nền chuồng được phủ một lớp trấu 
(8-10cm) làm chất độn chuồng trước khi bắt 
đầu TN. Hai bên vách xây tường cao 0.4m, phía 
trên vách được bao lưới kẽm và có hệ thống bạt 
che mưa gió. Hai đầu chuồng được xây dựng 
tường và có gắn bạt cản ánh sáng mạnh chiếu 
trực tiếp vào chuồng cùng với hệ thống đèn 
chiếu sáng đảm bảo gà luôn nhận được ánh 
sáng tốt nhất. Gà được uống nước tự do với hệ 
thống nước bằng núm uống tự động.
2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) 
tương ứng với khẩu phần lần lượt là:

Đối chứng (ĐC): khẩu phần cơ sở (KPCS), 
C0.5: KPCS bổ sung 0,5g bột Cần tây/kg TA
C1.0: KPCS bổ sung 1,0g bột Cần tây/kg TA 
C1.5: KPCS bổ sung 1,5g bột Cần tây/kg TA 
Thí nghiệm được lặp lại 10 lần, mỗi lần 

lặp lại là 6 gà ở 7 ngày tuổi với tổng số 60 đơn 
vị TN. Tổng số gà TN là 240 con ở giai đoạn từ 
7 đến 84 ngày tuổi để xác định:

Khối lượng (KL) của gà TN được cân lúc 
bắt đầu TN và mỗi 7 ngày cho đến kết thúc TN. 

Tiêu tốn TA, hiệu quả sử dụng TA được 
ghi nhận hàng ngày dựa trên lượng TA ăn vào 
và lượng TA thừa.

Nhiệt độ (oC) và độ ẩm (%) trong chuồng 
nuôi được ghi nhận vào lúc 6h30 sáng và 13h30 
chiều, tại 2 vị trí đo là đầu và cuối chuồng, sau 
đó được tính giá trị trung bình của 2 vị trí đo 
trong chuồng nuôi.
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Tỷ lệ sống (%) là số con gà không bị chết 
được ghi nhận trong quá trình từ đầu đến hết 
giai đoạn TN.

Hiệu quả kinh tế: do gà TN được nuôi 
trong cùng điều kiện nên chi phí nhân công, 
điện và nước là như nhau, nên hiệu quả kinh 
tế được tính dựa vào tổng tiền bán gà và chi 
phí thức ăn trong suốt thời gian TN.

Chuồng trại, máng ăn, máng uống được 
vệ sinh dọn dẹp hàng ngày ở tất cả các ô TN.  
2.3. Xử lý số liệu

Các số liệu thu thập trong suốt quá 
trình TN được xử lý sơ bộ bằng phần mềm 
Microsoft Excel 2013 và xử lý thống kê bằng 
phần mềm Minitab Version 16 qua phân tích 
ANOVA-1 way để so sánh các giá trị trung 
bình (Mean) và Fisher’s exact test cho tỉ lệ nuôi 
sống. Phương pháp Tukey được sử dụng với 
khoảng tin cậy 95% để so sánh giá trị Mean 
giữa các cặp NT. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Ảnh hưởng của bổ sung bột Cần tây lên 
khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai 

Bảng 1. Khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai 

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC C0.5 C1.0 C1.5

KL7ngày, g 42,14 43,19 44,65 46,05 2,771 0,769
KL28 ngày, g 214,9 202,1 203,4 211,7 10,11 0,776
KL56 ngày, g 598,6 603,3 563,8 595,9 26,16 0,703
KL84 ngày, g 1092 1123 1027 1022 38,12 0,184
TTTĐ7-28,g 8,225 7,566 7,559 7,887 0,4308 0,658
TTTĐ29-56,g 13,70 14,33 12,87 13,72 0,8158 0,659
TTTĐ57-84, g 17,62 18,56 16,53 15,22 1,006 0,124
TTTK7-84,g 13,63 14,02 12,75 12,68 0,4922 0,161
HSCHTA7-28 3,225 3,104 3,445 3,233 0,3740 0,934
HSCHTA29-56 5,666 4,120 4,868 4,494 0,7149 0,474
HSCHTA57-84 4,471 4,102 4,413 4,692 0,3713 0,733
HSCHTA7-84 4,454 3,776 4,242 4,140 0,3059 0,471
TTTA7-28,g/ngày 25,92 21,99 24,82 24,82 2,081 0,588
TTTA29-56,g/ngày 71,29 59,12 60,60 57,13 6,315 0,402
TTTA56-84,g/ngày 76,27 72,76 71,35 69,63 4,327 0,736
TTTA7-84,g/ngày 55,90 50,02 50,04 48,25 2,951 0,295

Ghi chú: các giá trị mang các chữ cái khác nhau trên 
cùng dòng thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
P<0,05.

Kết quả bảng 1 cho thấy khối lượng (KL) 
đầu kì, cuối kì, tăng khối lượng (TKL), hệ số 
chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) và tiêu tốn 
thức ăn (TTTA) giữa các NT qua các giai đoạn 
7-84 ngày tuổi khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, KL, TKL khi 
bổ sung bột Cần tây ở C0.5 cao hơn so với ĐC, 
ngược lại HSCHTA ở C0.5 thấp hơn ĐC giai 
đoạn 7-84 ngày tuổi. 
3.2 Ảnh hưởng của bổ sung bột Cần tây và 
nhiệt độ chuồng nuôi lên tỷ lệ sống của gà 
Nòi lai

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy nhiệt độ và độ 
ẩm vào buổi sáng (6h30) cao nhất lần lượt là 
33,4oC và 99,3% thấp nhất là 19,3oC và 73,2%, 
vào buổi chiều (13h30) nhiệt độ có phần nóng 
hơn và độ ẩm thấp hơn so với buổi sáng, cao 
nhất là 34,3oC và 90,1%. 
Bảng 2. Nhiệt độ (oC), độ ẩm (%) chuồng nuôi

Yếu tố
Cao nhất Thấp nhất Trung bình

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Nhiệt độ 33,4 34,3 19,3 22 25,8 30,1
Độ ẩm 99,3 90,1 73,2 60,4 88,2 71,1

Qua kết quả ở bảng 3 cho thấy tỉ lệ nuôi 
sống giữa các nghiệm thức khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, ở giai đoạn 7-28 
ngày tuổi tỉ lệ nuôi sống ở các NT có bổ sung 
bột Cần tây đều cao hơn đối chứng.

Bảng 3. Tỷ lệ sống khi bổ sung bột Cần tây

Giai đoạn 
(ngày)

Nghiệm thức Χ2 P
ĐC C0.5 C1.0 C1.5

7-28 87,5 91,5 94,33 96,33 0,185 0,980
29-84 79,57 88,33 74,55 81,07 0,701 0,873

3.3. Hiệu quả kinh tế
Bảng 4. Hiệu quả kinh tế khi bổ sung bột Cần tây 

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

ĐC C0.5 C1.0 C1.5

Gà cuối TN (con) 45 51 45 49
KL TA (kg) 258,258 231,092 231,185 222,915
Giá TA (1.000đ) 11,6 11,6 11,6 11,6
Chi phí TA (1.000đ) 2.996 2.949 2.949 2.587
KLcuối TN (g/con) 1.092 1.123 1.027 1.022
Giá gà (1.000đ/kg) 75 75 75 75
Bán gà (1.000đ) 3.686 4.295 3.466 3.756
Thu nhập (1.000đ) 690 1.346 517 1.169
Lợi nhận (%) 100 195 75 169

Ghi chú: Giá bột Cần là 280.000 đồng/150g
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Kết quả Bảng 4 về hiệu quả kinh tế cho 
thấy lợi nhuận thu được ở các NT bổ sung bột 
Cần tây cao hơn (69-95%) và cao nhất ở C0.5 với 
mức tăng 95% so với ĐC. 

4. THẢO LUẬN
Kết quả ghi nhận về KL và TKL của gà 

Nòi lai ở các NT có bổ sung bột Cần tây trong 
TN này đều thấp hơn so với ĐC, ngoại trừ 
C0.5 là cao hơn và khác với các công bố khác 
cho rằng có sự cải thiện đáng kể về TKL và 
HSCHTA của gà Ross308 khi cùng bổ sung bột 
Cần tây vào khẩu phần (Ahmadipour và ctv, 
2015; 2018) chủ yếu là sự đóng góp của hợp 
chất tự nhiên polyphenol ở Cần tây trong đó 
bao gồm flavonoid và non-flavonoid phổ rộng 
của các đặc tính sinh học có lợi như chất kích 
thích tăng trưởng, chất chống oxi hóa và chức 
năng miễn dịch (Kossmider và Osiecka, 2004; 
Surai, 2014). Mặc dù, bổ sung bột Cần tây vào 
khẩu phần thức ăn của gà Nòi lai không thấy 
rõ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giảm 
TTTA và HSCHTA của gà thấp qua các giai 
đoạn tuổi, nhưng lượng ăn giảm 5,88-7,65g và 
HSCHTA thấp hơn 0,314-0,678 so với ĐC. Kết 
quả này có thể là do thành phần dưỡng chất 
có trong bột Cần tây với thành phần chính là 
carbohydrate, chất béo, protein, các khoáng 
vi lượng Ca, P, N, K và Fe và các vitamin A, 
C, thiamin, riboflavin, niacin (Krishnamurthy, 
2008) có thể đã cung cấp đủ về lượng cho 
gà TN. Mặc khác, cũng có thể do hoạt động 
kháng oxi hóa của Cần tây (Momin và Nair, 
2002; Han và ctv, 2004; Fachriya và ctv, 2007; 
Shalaby và Zorba, 2010), có tác dụng ngăn 
ngừa sự stress oxi hóa (Peng và ctv, 2007), 
giảm stress oxi hóa từ các mô mỡ ở các gà ăn 
Cần tây (Khajali và ctv, 2008). Các nghiên cứu 
này cho thấy bổ sung bột Cần tây có thể làm 
giảm sự sản sinh ROS và giảm sự stress oxi 
hóa ở gà, và trong điều kiện nhiệt độ (25,8-
31,9oC) cao ghi nhận trong TN tính kháng oxi 
hóa của bột Cần tây lại phát huy hiệu suất tối 
đa ở gà Nòi.

Mặc dù việc bổ sung bột Cần tây trong 
khẩu phần của gà trong nghiên cứu này chưa 
có ảnh hưởng có lợi rõ rệt lên năng suất sinh 

trưởng của gà Nòi lai, nhưng kết quả phân 
tích lợi nhuận về kinh tế khá cao (69-95%) cho 
người chăn nuôi, đặc biệt là trong điều kiện 
nhiệt độ cao bất lợi cho việc nuôi gà.

5. KẾT LUẬN
Bổ sung bột Cần tây vào khẩu phần 

không ảnh hưởng đến năng suất sinh trưởng 
cũng như tỷ lệ sống của gà Nòi lai. Tuy nhiên, 
bổ sung ở các mức độ C0.5 và C1.5 giúp cải thiện 
hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi.
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MỨC NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÍCH HỢP 
TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI VÀ LỢN HƯƠNG NUÔI THỊT

Phạm Hải Ninh1*, Phạm Công Thiếu1, Lê Thị Thanh Huyền1, Đặng Vũ Hòa1,  
Nguyễn Quyết Thắng1 và Đặng Thúy Nhung2
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TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu 

phần nuôi lợn nái và lợn Hương nuôi thịt. Đối với lợn nái, lựa chọn 45 lợn nái Hương đồng đều 
về khối lượng, sức khỏe phân ngẫu nhiên vào 9 lô. Giai đoạn có chửa, lợn nái ăn theo 3 mức năng 
lượng trao đổi 2.700, 2.800, 2.900 kcal, với mỗi mức năng lượng là 3 mức protein thô 12, 13, 14%. 
Giai đoạn nuôi con, lợn nái ăn theo 3 mức năng lượng trao đổi 2.900, 3.000, 3.100 kcal, với mỗi mức 
năng lượng là 3 mức protein thô 14, 15, 16%. Đối với lợn thương phẩm, lựa chọn 45 cá thể lợn cai 
sữa đồng đều về khối lượng, sức khỏe phân ngẫu nhiên vào 9 lô. Lợn cai sữa tới 5 tháng tuổi ăn 
theo 3 mức năng lượng trao đổi 2.800, 2.900, 3.000 kcal, với mỗi mức năng lượng là 3 mức protein 
thô 13, 14, 15%. Lợn 6 tháng tuổi tới giết thịttheo 3 mức năng lượng trao đổi 2.800, 2.900, 3.000 kcal, 
với mỗi mức năng lượng là 3 mức protein thô 12, 13, 14%. Kết quả cho thấy: Mức protein và năng 
lượng trao đổi cao cải thiện được khả năng sinh sản và sinh trưởng của lợn Hương. Mức 2.900 kcal 
ME và 14% protein đối với nái chửa cho khối lượng sơ sinh cao nhất. Mức 3.100 kcal ME và 16% 
protein đối với nái nuôi con cho khối lượng cai sữa cao nhất. Mức 3.000 kcal ME và 15% protein đối 
với lợn cai sữa tới 5 tháng tuổi; 3.000 kcal ME và 14% protein đối với lợn 6 tháng tuổi tới giết thịt 
cho khả năng sinh trưởng cao nhất.

Từ khóa: Lợn Hương, lợn nái, lợn thịt, năng lượng, protein.

1 Viện Chăn nuôi;
2 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
*Tác giả liên hệ: ThS. Phạm Hải Ninh, Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học, Viện Chăn nuôi; ĐT: 0988 397 223; 
Email: phamhaininh_vcn@yahoo.com
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lợn Hương là một giống lợn được nuôi 

phổ biến ở vùng biên giới Việt Nam-Trung 
Quốc, nhiều nhất là Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ 
Lang, tỉnh Cao Bằng… Lợn Hương là một 
nguồn gen quý, được bảo tồn từ năm 2008 
và ngày càng phát triển. Về ngoại hình, lợn 
Hương gần giống với lợn Móng Cái như thân 
ngắn, tròn, lông dài, đuôi nhỏ, da dày, thịt chắc. 
Lợn Hương được đánh giá là giống dễ nuôi, ít 
bệnh tật, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu 
vùng núi và tập quán chăn nuôi của đồng bào 
dân tộc. Bên cạnh đó, lợn Hương có chất lượng 
thịt gần giống với lợn rừng: thịt mềm, ngọt, đặc 
biệt là có mùi thơm rất riêng biệt do có lớp mỡ 
mang mùi thơm. Do có chất lượng thịt rất thơm 
ngon nên lợn Hương được bán với giá cao và 
những năm gần đây, chăn nuôi lợn Hương là 
một trong những hướng phát triển kinh tế của 
vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.

Cho tới nay, đã có nhiều nghiên cứu về 
nhu cầu protein và năng lượng cho lợn ngoại, 
tuy nhiên nghiên cứu đối với lợn bản địa nói 
chung và Hương hầu như chưa được quan 
tâm. Vì vậy, trong khuôn khổ nhiệm vụ “Khai 
thác và phát triển nguồn gen lợn Hương”, xác 
định mức protein, năng lượng trao đổi cho lợn 
nái và lợn Hương nuôi thịt là cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian
Lợn nái Hương trong giai đoạn từ mang 

thai đến cai sữa lợn con và lợn Hương thương 
phẩm trong giai đoạn từ sau cai sữa đến 
8 tháng tuổi được thực hiện tại Trung tâm 
Giống cây trồng vật nuôi thủy sản Cao Bằng, 
trong thời gian từ 1/1/2017 đến 30/09/2018.
2.2. Phương pháp 

Phân tích một số nguyên liệu sẵn có tại 
vùng triển khai đề tài (ngô, cám gạo, khô đậu 
tương, v.v.). Kết quả phân tích thành phần và 
giá tri dinh dưỡng nguyên liệu thức ăn làm 
căn cứ phối trộn khẩu phần thức ăn tinh hỗn 
hợp đảm bảo giá trị dinh dưỡng với các mức 
protein, năng lượng trao đổi và một số chỉ tiêu 
khác (Ca, P, …) dựa trên TCVN 1547-2007.
2.2.1. Đối với lợn nái

Lợn thí nghiệm (TN) đã được kiểm tra 
năng suất cá thể có lý lịch rõ ràng, bố mẹ đạt 
tiêu chuẩn giống, khoẻ mạnh, không có bệnh 
tật, có khối lượng (KL) trung bình trở lên so 
với bình quân toàn đàn và chênh lệch giữa 
các cá thể không quá 10%. Tổng số 45 lợn nái 
được phân ngẫu nhiên vào 9 lô, mỗi lô 5 con. 
Sơ đồ bố trí TN theo 2 yếu tố như sau:

ABSTRACT
The suitable energy and protein levels in the diets for Huong sows and meat pigs

The experiment was conducted to determine the suitable energy and protein levels in the diets 
of Huong sows and meat pigs. For sows, 45 Huong sows with uniform body weight and health status 
were selected and randomly assigned to 9 lots. During gestation period, sows were feeding the diets 
with 3 different energy levels 2,700; 2,800 and 2,900 kcal ME, each energy level had 3 crude protein 
levels 12, 13 and 14%. During lactation period, 3 energy levels were 2,900; 3,000; 3,100 kcal ME and 
3 crude protein levels were 14, 15, 16%. For meat pigs 45 uniform individual weaned pigs in weight 
and health were selected and randomly assigned to 9 lots. From weaning to 5 months old the pigs 
were feeding the diets with 3 different energy levels were 2,800; 2,900; 3,000 kcal ME, each energy 
level had 3 crude protein levels: 12, 13, 14%. In 6-month-old to slaughter phase 3 energy levels were 
2,800; 2,900; 3,000 kcal ME and 3 crude protein levels were 12, 13, 14%. The results showed that High 
levels of protein and energy improved reproduction and production performances of Huong pigs. 
The levels of 2,900 kcal ME and 14% protein for gestation reached the highest birth weight. The level 
of 3,100 kcal ME and 16% protein for lactating sows gave the highest weaning weight. The levels of 
3,000 kcal ME and 15% protein for weaned pigs up to 5 months old; 3,000 kcal ME and 14% protein 
for 6-month-old pigs to slaughter gave the highest growth potentials.

Keywords: Huong pig, sow, meat pig, energy, protein.
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Mức cho ăn: Chửa kỳ I (phối-chửa 90 
ngày): 1,8 kg/ngày; chửa kỳ II (chửa 91-110 
ngày): 2,2 kg/ngày và trước khi đẻ 3-5 ngày: 
1,2 kg/ngày.

Các chỉ tiêu theo dõi: số con sơ sinh/ổ 
(SCSS), số con sơ sinh sống/ổ (SCSSS), khối 
lượng sơ sinh/con (KLSS/con), khối lượng sơ 
sinh/ổ (KLSS/ổ), số con cai sữa/ổ (SCCS), khối 
lượng cai sữa/con (KLCS/con), khối lượng cai 

sữa/ổ (KLCS/ổ).
2.2.2. Đối với lợn thương phẩm

Lợn TN có lý lịch rõ ràng, bố mẹ đạt tiêu 
chuẩn giống, khoẻ mạnh, không có bệnh tật, 
có KL trung bình trở lên so với bình quân toàn 
đàn và chênh lệch giữa các cá thể không quá 
10%. Tổng số 45 lợn được phân ngẫu nhiên 
vào 9 lô, mỗi lô 5 con. Sơ đồ bố trí TN theo 2 
yếu tố như sau:

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm đối với lợn nái
Thời kỳ Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

Nái chửa ME (kcal/kg) 2.700 2.800 2.900
Protein (%) 12 13 14 12 13 14 12 13 14

Nuôi con ME (kcal/kg) 2.900 3.000 3.100
Protein (%) 14 15 16 14 15 16 14 15 16

Công thức phối trộn thức ăn cho lợn nái được nêu trong bảng 2.
Bảng 2. Công thức phối trộn thức ăn cho lợn nái

Thời kỳ Thành phần Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

Nái chửa

Cám gạo (%) 18 17 17 15 20 17 21 22 19
Bột đậu tương (%) 10 12 15 10 12 15 10 13 15
Thức ăn đậm đặc (%) 8 9 10 8 10 10 8 9 10
Bột sắn (%) 22 21 18 20 15 13 18 14 13
Bột ngô (%) 42 41 40 47 43 45 43 42 43

Nuôi con

Cám gạo (%) 15 16 15 15 17 16 15 14 12
Bột đậu tương (%) 16 18 20 16 19 20 16 17 18
Thức ăn đậm đặc (%) 10 11 13 10 10 14 10 11 13
Bột sắn (%) 14 12 10 13 10 9 12 11 9
Bột đậu tương (%) 45 43 42 46 44 41 47 47 48

Bảng 3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm đối với lợn Hương thương phẩm
Giai đoạn Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

Lợn choai ME (kcal/kg) 2.800 2.900 3.000
Protein (%) 13 14 15 13 14 15 13 14 15

Vỗ béo ME (kcal/kg) 2.800 2.900 3.000
Protein (%) 12 13 14 12 13 14 12 13 14

Công thức phối trộn thức ăn cho lợn Hương thương phẩm được trình bày trong bảng 4.
Bảng 4. Công thức phối trộn thức ăn cho lợn Hương thương phẩm

Giai đoạn Nguyên liệu Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

Lợn choai

Cám gạo (%) 23 21 19 22 19 19 21 19 16
Bột đậu tương (%) 12 14 17 12 14 18 11 13 15
Đậm đặc (%) 8 9 10 8 9 9 9 9 10
Bột ngô (%) 57 56 54 58 58 54 59 59 59
Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vỗ béo

Cám gạo (%) 24 23 21 23 22 19 21 21 19
Bột đậu tương (%) 10 12 14 10 12 18 10 11 13
Đậm đặc (%) 7 8 9 10 8 9 7 9 9
Bột ngô (%) 59 57 56 60 58 54 62 59 59
Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Các chỉ tiêu theo dõi: KL qua các tháng 
tuổi, tăng khối lượng/ngày (TKL), sinh trưởng 
tương đối về KL và tiêu tốn thức ăn (TTTA)/
kg TKL.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê 
theo phương pháp phân tích phương sai 2 
yếu tố: mức năng lượng và mức protein bằng 
phần mềm Excel 2010.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Năng suất sinh sản của lợn nái Hương
Số con sơ sinh/ổ ở lô 8 cao nhất (10,2 con) 

và thấp nhất là lô 6 (6,7 con) (P>0,05). Kết quả 
nghiên cứu của Phạm Hải Ninh và ctv (2015) 
cho thấy lợn Hạ Lang có SCSS là 10,45 con, cao 
hơn kết quả này. Lợn Bản Hòa Bình (Vũ Đình 
Tôn và Phan Văn Thắng, 2009) có SCSS là 7,33 
con, tương đương với kết quả này.

Tỷ lệ sơ sinh sống trong các lô là 81,9-
96,0% (P>0,05), thấp hơn 11,16 con của lợn 14 
vú (Trịnh Phú Cử, 2011), tương đương 6,67 
con của lợn Bản (Vũ Đình Tôn và Phan Đăng 
Thắng, 2009).

Số con sống đến cai sữa lô 8 cao nhất (7,6 
con) và thấp nhất ở lô 6 (5 con). Tuy nhiên, 
tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lô 1 cao nhất 
(97,5%), thấp nhất lô 6 (81,1%) (P>0,05). Kết 
quả phù hợp với nghiên cứu lợn Lũng Pù 
là 6,05-6,75 con/ổ (Nguyễn Văn Đức và ctv, 
2008). Theo Nguyễn Hữu Cường và Phạm Sỹ 
Tiệp (2016), mức protein thô 16-17% và năng 
lượng trao đổi 2.800 kcal, SCSSS là 12,40-12,80 
con, mức protein 15-17% và mức năng lượng 
trao đổi cao (2.900), SCSS là 11,33-11,50 con, 
cao hơn so với kết quả này.

Mức năng lượng và protein trong khẩu 
phần đã ảnh hưởng đến khả năng phát triển 
của bào thai lợn, các lô 1, 2 và 3 với mức năng 
lượng 2.700 kcal và mức protein thô là 12, 13, 
14% cho KLSS/con ở lô 3 cao nhất (0,43kg), 
thấp nhất ở lô 1 (0,39kg). Trong khi đó, ở lô 
6 và lô 9 với mức năng lượng 2.800 kcal và 
29.00 kcal và mức protein đều là 14%, KLSS 
đạt cao nhất (0,45 và 0,44kg). Đối với lô 4 và 
7, cũng với các mức năng lượng này, nhưng 

mức protein chỉ là 12%, KLSS đạt thấp nhất 
(0,31 và 0,28kg) (P<0,05). Kết quả này cao hơn 
lợn Vân Pa (0,28kg/con), tương đương lợn Cỏ 
Miền Trung (0,4kg/con) Nguyễn Thiện (2006), 
lợn Sóc là 0,40- 0,45kg của Lê Thị Biên và ctv 
(2006), lợn Bản Hoà Bình là 0,43 kg/con của Vũ 
Đình Tôn và Phan Đăng Thắng (2009). 

Khối lượng sơ sinh/ổ cao nhất ở lô 8 
(3,6kg), thấp nhất lô 1 và lô 6 (2,7kg) (P>0,05). 
Các chỉ tiêu này thấp hơn lợn 14 vú nuôi tại 
Mường Lay (Trịnh Phú Cử, 2011) là 5,80kg. 
Theo Nguyễn Hữu Cường và Phạm Sỹ Tiệp 
(2016), KLSS/con của lợn Móng Cái trong 9 lô 
là 0,50-0,55kg, KLSS/ổ là 6,12-7,34 kg, cao hơn 
so với kết quả nghiên cứu này của chúng tôi.

So sánh về KLCS (30 ngày tuổi) nhận thấy: 
cao nhất ở lô 9 (4,92 kg/con) và thấp nhất ở lô 
1 (4,02 kg/con) (P<0,05). Kết quả nghiên cứu 
lợn 14 vú nuôi tại Mường Lay (Trịnh Phú Cử, 
2011) cho thấy: KLCS lúc 155 ngày trung bình 
là 7,58kg (5,0-10,6kg), tuy KL cao hơn nhưng 
thời gian cai sữa cũng lớn hơn so với nghiên 
cứu của chúng tôi. 

Không có sự khác biệt về số ngày động 
dục lại sau cai sữa giữa các lô (7,4-9,8 ngày) 
(P>0,05).

Kết quả phân tích phương sai 2 yếu tố 
mức năng lượng và protein trong khẩu phần 
lợn Hương sinh sản cho thấy: Trong giai đoạn 
chửa, các chỉ tiêu SCSS, SCSSS và KLSS/ổ của 
lợn nái đạt cao nhất ở khẩu phần ăn có mức 
năng lượng 2.900 kcal/kg, khác biệt là có ý 
nghĩa thống kê so với các khẩu phần có mức 
năng lượng 2.700 và 2.800 kcal/kg (P<0,05); 
giai đoạn nuôi con, các chỉ tiêu SCCS, KLCS/ổ 
và KLCS/con đạt cao nhất ở khẩu phần có mức 
năng lượng 3.100 kcal/kg;  giai đoạn chửa, mức 
protein trong khẩu phần không ảnh hưởng có 
ý nghĩa thống kê đến các chỉ tiêu SCSS, SCSSS, 
nhưng ảnh hưởng rõ rệt tới KLSS/ổ, đạt cao 
nhất ở mức protein 14% và giai đoạn nuôi 
con, SCCS không chịu ảnh hưởng bởi protein 
(P>0,05), nhưng KLCS/ổ và KLCS/con chịu 
ảnh hưởng rõ rệt bởi mức protein (P<0,05) và 
đạt cao nhất ở mức protein 16%.
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3.2. Sinh trưởng của lợn Hương thương phẩm
Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng 

của lợn Hương nuôi thịt  (Bảng 6) cho thấy: 
Kết thúc nuôi thịt lúc 8 tháng tuổi, lợn Hương 
đạt KL 39-42kg. Nghiên cứu về khả năng sinh 
trưởng của lợn Hạ Lang thương phẩm cho 
thấy đến 8 tháng tuổi là 60,48 kg/con (Phạm 

Đức Hồng và ctv, 2016), cao hơn nhiều so với 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên đàn 
lợn Hương thương phẩm. Tuy nhiên, kết quả 
nghiên cứu trên lợn Hương này lại cao hơn 
kết quả theo dõi trên lợn Vân Pa tại Quảng trị 
có KL 23,5kg khi đạt 12 tháng (Trần Văn Do, 
2004) và lợn Khùa đạt KL 35,9kg ở 12 tháng 
tuổi (Nguyễn Ngọc Phục, 2010). 

Bảng 5. Ảnh hưởng các mức năng lượng và protein trong khẩu phần đến năng suất sinh sản 

Chỉ tiêu Lô1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 SEM P
Số con sơ sinh/ổ (con) 7,6 7,2 7,8 7,2 9,0 6,7 8,3 10,2 8,0 1,656 0,091
Số con sơ sinh sống (con) 7,0 6,8 7,2 6,8 7,4 6,0 7,7 8,4 7,4 1,683 0,744
Số con cai sữa (nái/con) 6,8 5,6 6,6 6,0 6,4 5,0 6,3 7,6 6,4 1,672 0,601
Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 92,8 95,6 92,4 96,0 82,8 90,5 92,5 81,9 92,8 13,2 0,704
Tỷ lệ cai sữa sống (%) 97,5 82,2 93,1 87,7 87,6 81,1 83,0 91,3 94,3 13,15 0,622
Khối lượng sơ sinh/con (kg) 0,39b 0,42ab 0,43ab 0,41ab 0,42ab 0,45a 0,38b 0,43ab 0,44ab 0,017 0,023
Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 2,7 2,9 3,1 2,8 3,1 2,7 2,9 3,6 3,3 0,607 0,445
Khối lượng cai sữa/con (kg) 4,02c 4,5abc 4,49abc 4,52abc 4,48abc 4,65b 4,65b 4,68b 4,92a 0,479 0,028
Khối lượng cai sữa/ổ/nái (kg) 28,0 25,8 30,3 27,5 29,6 23,8 29,9 36,3 32,1 7,104 0,509
Thời gian động dục lại ngày) 9,8 7,7 7,8 7,4 8,5 8,7 8,0 8,4 8,2 1,386 0,31

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Bảng 6. Ảnh hưởng các mức protein và năng lượng đến khối lượng của lợn Hương (n=5)

Tháng tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 SEM P
Cai sữa 4,02 4,5 4,49 4,52 4,48 4,65 4,65 4,68 4,92 0,479 0,128
2 6,08b 6,54ab 6,6ab 6,12b 6,44ab 6,7ab 6,3ab 6,66ab 7,04a 0,485 0,006
3 7,84 8,48 8,48 8,14 8,64 8,7 8,47 8,62 8,98 0,576 0,074
4 13,08 13,84 14,02 13,96 14,16 14,43 13,97 14,44 14,52 0,861 0,336
5 20,88 21,22 21,7 21,2 21,96 22,47 20,93 21,54 22,64 0,943 0,088
6 26,16b 26,56b 27,64ab 26,74b 27,04ab 27,37ab 26,53ab 27,06ab 28,02a 0,653 0,004
7 32,74c 34,4ab 34,88ab 33,92bc 34,6ab 35,07ab 34,43ab 35,1ab 35,72a 0,649 0,001
8 38,86c 39,88bc 40,52abc 39,7bc 41,04abc 41,62ab 41,53ab 41,92ab 42,38a 1,097 0,002

Kết quả phân tích phương sai 2 yếu tố 
cho thấy mức protein và năng lượng đều ảnh 
hưởng rõ rệt đến khả năng sinh trưởng của 
lợn Hương từ sau cai sữa đến giết thịt. 

Từ cai sữa đến 2 tháng tuổi, lợn được ăn 
khẩu phần có năng lượng và protein cao đạt 
sinh trưởng cao. Tuy nghiên, trong cả giai 
đoạn lợn choai (cai sữa-5 tháng tuổi) các mức 
protein và năng lượng khác nhau gây ảnh 
hưởng không rõ rệt đến khả năng sinh trưởng 
(P>0,05). 

Từ 6 tới 8 tháng tuổi, khả năng sinh 
trưởng của lợn Hương nuôi thịt phụ thuộc 
vào mức protein và năng lượng trong khẩu 

phần. Với mức năng lượng 2.800 hoặc 2.900 
kcal/kg, các lô nhận được khẩu phần có mức 
protein 12% đều cho khả năng sinh trưởng 
thấp nhất. Tuy nhiên, khả năng sinh trưởng 
của lợn không bị giảm sút nhiều khi ăn khẩu 
phần 12% protein nhưng với mức năng lượng 
là 3.000 kcal/kg. Nguyên nhân có thể là do 
mặc dù việc cung cấp protein chỉ ở mức thấp, 
nhưng lợn Hương vốn có khả năng tích mỡ 
lớn đã chuyển hoá mạnh nguồn năng lượng 
cao sang tích mỡ, do đó khả năng sinh trưởng 
đã không bị giảm sút.

Kết quả cho thấy TKL giai đoạn 4-5 tháng 
cao nhất, ảnh hưởng của protein và năng 
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lượng trong khẩu phần có tác động đến sinh 
trưởng lợn nuôi trong từng lô TN. Cao nhất 
giai đoạn này ở lô 9 với khẩu phần có mức 
protein và năng lượng cao nhất (15% và 3.000 
kcal) đạt 270,67 g/con/ngày. Tiếp đến, lô 4 với 

mức protein 15% và năng lượng 2.900 kcal đạt 
256 g/con/ngày. Mức TKL thấp nhất là lô 7 với 
năng lượng 2.800 kcal và protein là 13% đạt 
232 g/con/ngày.

Bảng 7. Ảnh hưởng mức protein và năng lượng đến TKL tuyệt đối của lợn Hương thương phẩm 
(g/con/ngày) 

Tháng Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9
Cai sữa-2 68,67 68,00 70,33 53,33 65,33 68,33 55,00 66,00 70,67
2-3 58,67 64,67 62,67 67,33 73,33 66,67 72,33 65,33 64,67
3-4 174,67 178,67 184,67 194,00 184,00 191,00 183,33 194,00 184,67
4-5 260,00 246,00 256,00 241,33 260,00 268,00 232,00 236,67 270,67
5-6 176,00 178,00 198,00 184,67 169,33 163,33 186,67 184,00 179,33
6-7 219,33 261,33 241,33 239,33 252,00 256,67 263,33 268,00 256,67
7-8 204,00 182,67 188,00 192,67 214,67 218,33 236,67 227,33 222,00

Giai đoạn 5-6 tháng tuổi, TKL của lợn 
Hương bị giảm có thể do nhu cầu protein đòi 
hỏi cao như giai đoạn sau cai sữa đến 5 tháng 
tuổi hoặc chưa thích nghi với khẩu phần thức 
ăn mới. Khả năng sinh trưởng giai đoạn này 
là 176-189 g/con/ngày. Từ 5 đến 6 tháng tuổi, 
TKL của lợn Hương cao, mức protein và năng 
lượng cao trong khẩu phần ảnh hưởng tốt 
đến TKL. Với mức protein 14%, năng lượng 
3.000 kcal trong khẩu phần, lợn Hương ở lô 9 
có TKL cao nhất (312 g/con/ngày), thấp nhất 
là lợn ăn khẩu phần mức protein và năng 
lượng thấp nhất (12%; 2.800 kcal) đạt 226 g/
con/ngày. Đến giai đoạn 7-8 tháng tuổi, TKL 
của lợn Hương tại các lô TN có mức năng 
lượng cao (3.000 kcal) và mức protein cao 

(13-14%) đều cao hơn rõ rệt mức năng lượng 
thấp (2.800 kcal) và mức protein thấp. Ở lô 8 
và 9, TKL đạt 236,67 và 227,33 g/con/ngày. Ở 
lô 1, 2, 3 với mức năng lượng thấp (2.800 kcal) 
cho TKL thấp nhất (188-204 g/con/ngày). Kết 
quả này thấp hơn so với lợn Hạ Lang (Phạm 
Đức Hồng và ctv, 2016) cho thấy ở giai đoạn 
5-6 tháng tuổi là 345,43 g/ngày bằng phương 
thức nuôi nhốt và 387,10 g/ngày bằng phương 
thức nuôi nhốt có sân chơi, nhưng cao hơn 
giai đoạn 7-8 tháng tuổi là 190 g/ngày và 219 
g/ngày bằng 2 phương thức nuôi. Tuy nhiên, 
kết quả này thấp hơn so với 258,33-283,33 g/
ngày ở giai đoạn 6-7 tháng tuổi của lợn Táp 
Ná (Nguyễn Thị Thủy Tiên và ctv, 2013).

Bảng 8. Sinh trưởng tương đối về tăng khối lượng của lợn Hương thương phẩm (%)

Tháng Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9
Cai sữa-2 16,81 14,88 16,97 13,49 14,92 13,33 12,45 15,29 15,43
2-3 21,48 20,57 19,73 21,59 22,15 22,00 22,08 21,39 21,17
3-4 6,85 7,53 6,47 6,66 5,92 7,62 6,03 6,33 6,07
4-5 5,34 4,87 4,27 4,57 4,71 2,41 4,17 4,17 3,23
5-6 5,44 5,47 5,47 5,93 6,11 6,03 6,67 6,90 6,68
6-7 4,93 5,68 5,77 5,74 6,00 5,94 5,24 5,72 6,21
7-8 1,62 2,18 2,14 1,91 1,87 2,05 2,15 2,06 2,04

Hầu hết các lô TN có sinh trưởng tương 
đối cao ở giai đoạn 2-3 tháng tuổi (21-22%), 
ảnh hưởng protein và năng lượng trong khẩu 
phần không đáng kể. Đến 5 tháng tuổi, sinh 
trưởng tương đối giảm (3,2-5,3%), tăng nhẹ ở 
giai đoạn 6 tháng tuổi (5,4-6,6%). Đến 8 tháng 

tuổi, sinh trưởng tương đối giảm thấp nhất: 
mức protein 12% và năng lượng 2.800 kcal 
trong khẩu phần ở lô 2 cao nhất (2,18%), thấp 
nhất ở lô 1 (1,62%) với mức protein và năng 
lượng 12% và 2.800 kcal.
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Mức TTTA/kg TKL phụ thuộc vào tốc độ 
sinh trưởng của lợn. Đối với lợn nội nói chung 
và lợn Hương nói riêng, do khả năng sinh 
trưởng thấp dẫn đến TTTA cao hơn so với các 
giống lợn ngoại. Kết quả Bảng 10 cho thấy giai 
đoạn 7-8 tháng tuổi, TTTA của 9 lô là 6,76kg. 
Giai đoạn lợn từ cai sữa đến 8 tháng tuổi, lô 9 
có TTTA thấp nhất (5,21kg), cao nhất lô 1 đạt 
5,60kg. Kết quả nghiên cứu về TTTA của lợn 
Hạ Lang giai đoạn 7-8 tháng tuổi của Phạm 
Đức Hồng và ctv (2016) cho biết nuôi nhốt là 
4,51kg, nuôi nhốt có sân chơi là 4,29kg, thấp 
hơn kết quả này của chúng tôi. Tuy nhiên, 
kết quả của chúng tôi tương tự lợn Táp Ná 
(Nguyễn Thị Thủy Tiên, 2013) với TTTA là 
4,47-4,78kg. 

4. KẾT LUẬN 

Protein và năng lượng trao đổi cao cải 
thiện được sinh sản và sinh trưởng của lợn 
Hương.

Giai đoạn nái chửa, khẩu phần 14% 
protein và 2.900 kcal năng lượng cho KLSS 
cao nhất

Giai đoạn nái nuôi con, khẩu phần 16% 
protein và 3.100 kcal cho KLCS cao nhất

Lợn từ cai sữa tới 5 tháng tuổi có khả 
năng sinh trưởng nhanh nhất với mức protein 
15% và năng lượng trao đổi 3.000 kcal/kg TA. 
Lợn từ 6 tháng tuổi tới giết thịt có khả năng 
sinh trưởng nhanh nhất với mức protein 14% 
và năng lượng trao đổi 3.000 kcal/kg TA.
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Bảng 9. Ảnh hưởng của protein và năng lượng trong khẩu phần đến TTTA/kg TKL lợn Hương 
thương phẩm

Tháng Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9
Cai sữa-2 11,65 11,76 11,37 15,00 12,24 11,71 14,55 12,12 11,32
2-3 2,86 2,80 2,71 2,58 2,72 2,62 2,73 2,58 2,71
3-4 4,01 3,92 3,79 3,61 3,80 3,66 3,82 3,61 3,79
4-5 3,85 4,07 3,91 4,14 3,85 3,73 4,31 4,23 5,42
5-6 6,82 6,74 6,06 6,50 7,09 7,35 6,43 6,52 6,69
6-7 5,93 4,97 5,39 5,43 5,16 5,06 4,94 4,85 5,06
7-8 7,35 8,21 7,98 7,79 6,99 6,87 6,34 6,60 6,76
Cai sữa-8 5,60 5,51 5,41 5,54 5,33 5,27 5,29 5,24 5,21
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trà Vinh là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông 
Hậu khí hậu nhiệt đới ôn hòa, ít chịu tác động 
của bão, lũ. Cùng với vị trí địa lý, đất đai, 
nguồn nhân lực, tỉnh có nhiều thuận lợi trong 
phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi 
bò nói riêng. Theo số liệu của Cục Thống kê 
1 Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ
2 Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh
3 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trà Cú, Trà Vinh
*Tác giả liên hệ: TS. Phạm Văn Quyến, GĐ Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn - Phân 
Viện Chăn nuôi Nam Bộ. Điện thoại: 0913951554; Email: 
phamvanquyen52018@gmail.com

Trà Vinh (thời điểm 01/10/2017) đàn bò của 
tỉnh có 208.723 con, tăng 2.558 con so cùng 
kỳ năm 2016 (1,24%). Phần lớn bò được nuôi 
nhiều tại huyện Cầu Ngang 45.138 con chiếm 
21,63%, Châu Thành 40.531 con chiếm 19,42%, 
Trà Cú 35.487 con chiếm 17,00%.

Tuy tổng đàn lớn nhưng chăn nuôi bò của 
tỉnh vẫn còn có những hạn chế như: Hạn chế 
trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, năng 
suất (NS) chưa cao, thiếu tính cạnh tranh trên 
thị trường. Một trong những nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng trên là do hầu hết bò nuôi chủ 
yếu phân tán, nhỏ lẻ (chiếm 80% tổng đàn), 
chất lượng và sức cạnh tranh không cao. Ngoài 
ra, tác động của quá trình đô thị hóa, cơ sở chăn 

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CỎ 
HAMIL VÀ CỎ VA06 TẠI TRÀ VINH

Phạm Văn Quyến1*, Kim Huỳnh Khiêm2 , Nguyễn Thị Thủy1, Giang Vi Sal1, Nguyễn Văn Tiến1,                                    
Bùi Ngọc Hùng1, Hoàng Thị Ngân1 và Huỳnh Văn Thảo3 

Ngày nhận bài báo: 22/03/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 12/04/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 24/04/2021

TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất 

lượng và khả năng lưu gốc qua mùa khô của hai giống cỏ Hamil (Panicum maximum cv. Hamil) và 
VA06 (Pennisetum americanum x P. Purpureum) tại Trà Vinh. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu 
nhiên hoàn toàn, tại các nông hộ thuộc 3 huyện: Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh từ 
tháng 11/2016 đến tháng 10/2020. Kết quả cho thấy, cỏ Hamil và cỏ VA06 có khả năng sinh trưởng 
và phát triển tốt tại Trà Vinh. Cỏ Hamil và cỏ VA06 cho năng suất chất xanh cao, tương ứng đạt 
229,68 và 362,93 tấn/ha/năm, năng suất chất khô tương ứng đạt 49,38 và 57,78 tấn/ha/năm, năng 
suất protein tương ứng đạt 5,98-5,14 tấn/ha/năm. Khả năng lưu gốc qua mùa khô không tưới của 
giống cỏ Hamil cao hơn giống cỏ VA06 (65,94% so với 59,86%).

Từ khóa: Cỏ Hamil, cỏ VA06, sinh trưởng, phát triển.
ABSTRACT

The study on growth and development of Panicum maximum cv. Hamil and Pennisetum 
americanum x P. Purpureum  in Tra Vinh province

The experiment was implemented in order to assess the growth, performance and the root 
survival through dry season of two grasses Hamil (Panicum maximum cv. Hamil) and VA06 
(Pennisetum americanum X P. Purpureum) in Tra Vinh province. The experiment was completely 
randomized design at farmers in 3 districts: Tra Cu, Chau Thanh, Cau Ngang, Tra Vinh province 
from November 2016 to October 2020. The results showed that, Hamil grass and VA06 grass well 
growth and development in Tra Vinh province. The fresh yield of Hamil grass and VA06 grass was 
229.68 and 362.93 tons/ha/year, and dry matter yield was 49.38 and 57.78 tons/ha/year; and the 
crude protein yield was from 5.98 to 5.14 tons/ha/year, respectively. The root survival through dry 
season of Hamil grass was higher than that of VA06 grass (65.94% compared with 59.86%).

Keywords: Hamil grass, VA06 grass, growth, development.
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nuôi vùng nội thị giảm dần. Kết hợp, mùa khô 
kéo dài, gây tình trạng khô hạn, đồng cỏ chậm 
phát triển dẫn đến không đủ thức ăn cung cấp 
cho gia súc, ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực chăn 
nuôi bò ở nhiều nơi trong tỉnh.

Mặt khác, ngày 08/12/2016 Hội đồng nhân 
dân tỉnh Trà Vinh đã thông qua Nghị quyết 
số 14/2016/NQ-HĐND quy hoạch chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và 
thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. Mục tiêu phát triển về 
đàn bò đến năm 2020 là 244.500 con và đến 
năm 2030 là 350.000 ngàn con. 

Để khắc phục những tồn tại và phát triển 
phong trào cải tạo đàn bò mà đặc biệt là chú 
trọng đến phát triển đàn bò thịt chất lượng 
cao tại Trà Vinh nên việc xây dựng dự án 
“Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong 
chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Trà Vinh” 
được thực hiện và ngoài việc chú trọng phát 
triển đàn bò chất lượng cao, đi kèm với nó là 
dự án còn giúp các địa phương lựa chọn được 
các giống cỏ phù hợp với điều kiện đất đai và 
đặc biệt chịu được tình trạng nắng nóng kéo 
dài nhằm đảm bảo cung ứng đủ nguồn thức 
ăn cả năm cho gia súc.

Các giống cỏ sử dụng trong chăn nuôi hiện 
nay khá đa dạng về chủng loại và hầu hết đều 
đã được các nhà nghiên cứu tuyển chọn và 
đánh giá. Trong đó, giống cỏ Panicum maximum 
cv. Hamil (Hamil) và giống cỏ Pennisetum 
americanum x P. purpureum (VA06) đều là 
những giống cỏ đã được rất nhiều nghiên cứu 
lựa chọn và được đánh giá là giống cỏ cho NS, 
chất lượng tốt ở nhiều nền sinh thái khác nhau. 
Do vậy, từ những kết quả đạt được, trong quy 
mô dự án này sẽ lựa chọn 2 giống cỏ VA06 và 
cỏ Hamil để triển khai cho nông dân.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian
Giống cỏ Hamil và cỏ VA06 do Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc 
lớn nhân giống và sản xuất, được thí nghiệm tại 
3 huyện: Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, tỉnh 
Trà Vinh, từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2020.

2.2. Phương pháp 
2.2.1. Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được thiết 
kế theo kiễu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), mỗi 
huyện tương ứng với 1 lần nhắc lại (Bảng 1).

Bảng 1. Số hộ, diện tích trồng cỏ trong dự án

Địa điểm Số hộ 
trồng

Diện tích trồng (ha)
Cộng

Hamil VA06
Trà Cú 10 3 1 4
Châu Thành 9 3 1 4
Cầu Ngang 9 3 1 4
Cộng 28 9 3 12

2.2.2. Chế độ canh tác
Gieo trồng: Cỏ Hamil được gieo bằng hạt. 

Số lượng 8-10 kg/ha, gieo theo hàng, hàng 
cách hàng 60cm. Cỏ VA06 được trồng bằng 
hom, hom được cắt dài 20-30cm, có 2-3 đốt. 
Hom được trồng theo hàng, hàng cách hàng 
60cm, hom cách hom 25cm. Số lượng sử dụng 
8-10 tấn/ha.

Phân bón: Lượng phân bón sử dụng giống 
nhau cho cả 2 giống cỏ. Lượng phân bón lót/
ha gồm 40 tấn phân chuồng, 1 tấn vôi bột, 
500kg lân, bón 1 lần. Phân bón thúc 75kg ure/
lần bón, lần 1 sau gieo 30 ngày, các lần tiếp 
theo sau khi thu cắt 20 ngày (nền phân bón 
và phương pháp bón được áp dụng theo quy 
trình sản xuất của TT Nghiên cứu và Phát 
triển Chăn nuôi Gia súc lớn).

Thu hoạch: Cỏ được thu hoạch lứa đầu 
60 ngày, các lứa tái sinh 40 ngày, cắt cách gốc 
8-15cm.
2.2.3. Chỉ tiêu theo dõi

Chiều cao cây và khả năng phân nhánh của 
cây: Chiều cao cây và khả năng phân nhánh 
của cây được xác định vào thời điểm trước 
khi thu hoạch (60 ngày lứa đầu). Tiến hành 
đo, đếm cây trong 3 điểm, mỗi điểm 1 bụi và 
lặp lại 3 lần. Xác định chiều cao cây (cm) bằng 
cách đo từ gốc đến mút lá dài nhất của cây. 
Khả năng phân nhánh là tổng số nhánh có 
trong mỗi bụi.

Tốc độ tái sinh trưởng (cm/ngày): Sau khi 
cắt lần 1, cứ 10 ngày đo để xác định độ cao của 
cây cho đến khi cắt lứa tiếp theo. Tốc độ tái 
sinh được xác định bằng cách lấy chiều cao đo 
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được chia cho 10 được tốc độ tái sinh của cỏ 
trong 1 ngày đêm. 

NS chất xanh (tấn/ha): Cỏ được xác định NS 
1 lần vào 60 ngày sau gieo. Cỏ cắt lúc 9h sáng 
khi cây đã khô ráo, cắt cách mặt đất 8-15cm. 
Xác định lượng cỏ xanh của mỗi giống tại 3 
điểm, mỗi điểm 1m2, lặp lại 3 lần để lấy giá trị 
trung bình, sau đó quy đổi ra tấn/ha/lứa. 

Chất lượng cỏ xanh: Lấy mẫu được 
thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
4325:2007 vào thời điểm thu hoạch cho giống 
cỏ. Phân tích hàm lượng vật chất khô (VCK) 
theo TCVN 4326-2007, protein thô theo TCVN 
4328-2001, xơ thô theo TCVN 4329-2007, béo 
thô theo TCVN 4331-2001 và khoáng tổng số 
theo TCVN 10916-2015.

Xác định tỷ lệ lưu gốc qua mùa khô của các 
giống cỏ thí nghiệm: Tỷ lệ lưu gốc qua mùa khô 
(%) = (Số gốc còn lại qua mùa khô/số cây sống 
cuối mùa mưa) x 100.
2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê theo phương 
pháp ANOVA trên phần mềm Minitab 16.0. 
Phương pháp Tukey được sử dụng để so sánh 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giá 
trị trung bình. Ý nghĩa thống kê được xác định 
khi P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng sinh trưởng, phát triển của 
giống cỏ Hamil và cỏ VA06 tại Trà Vinh

Chiều cao cây và số nhánh trên một đơn 
vị diện tích là 2 yếu tố chính cấu thành NS chất 
xanh của cỏ. Các giống cỏ có chiều cao khi thu 
hoạch càng lớn thì NS càng cao và ngược lại. 

Kết quả tại Bảng 2 cho thấy, chiều cao 
cây của giống cỏ Hamil ở các thời điểm đo 
đều thấp hơn cỏ VA06 (P<0,05). Cùng thu 
hoạch ở thời điểm 60 ngày, chiều cao cây của 
cỏ Hamil đạt 120,5cm, cỏ VA06 đạt 179,4cm. 
Chiều cao cây của cỏ Hamil ở thí nghiệm này 
cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thủy 
và ctv (2018), theo tác giả cỏ Hamil trồng tại 
Bình Dương khi thu hoạch ở thời điểm 60 
ngày có chiều cao cây là 109,4cm. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng và ctv (2013) cỏ Hamil trồng tại 
Thái Nguyên có chiều cao cây khi thu hoạch 
là 98,7cm (60 ngày tuổi). Theo kết quả nghiên 
cứu của Phạm Thế Huệ (2017), chiều cao cây 
khi thu hoạch của cỏ VA06 trồng tại huyện 
Eakar, Đăk Lăk là 190cm, cỏ VA06 trồng tại Hà 
Nội có chiều cao cây khi thu hoạch là 135,4cm 
(Nguyễn Thị Hòa Bình và ctv, 2017). Như vậy, 
ở các vùng sinh thái khác nhau, chiều cao cây 
của các giống cỏ khi thu hoạch đều khác nhau, 
tuy nhiên, xét về chiều cao cây của hai giống 
cỏ thì giống cỏ VA06 ở các vùng sinh thái đều 
cao hơn cỏ Hamil. 

Bảng 2. Chiều cao cây của cỏ (cm)

Thời gian sau khi 
gieo (ngày)

Cỏ Hamil
Mean±SE

Cỏ VA6
Mean±SE

10 18,3b±1,09 21,9a±1,23
20 38,2b±1,06 52,4a±1,26
30 68,3b±2,03 81,9a±1,67
40 88,5b±1,09 105,0a±1,96
50 102,3b±2,00 139,9a±2,33
60 120,5b±2,06 179,4a±1,46

Ghi chú: Trong cùng hàng các số trung bình có chữ 
cái a,b... khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05).

Số liệu bảng 3 cho thấy, số nhánh/bụi có xu 
hướng tỷ lệ nghịch với chiều cao cây ở giống 
cỏ Hamil so với cỏ VA06. Trung bình số nhánh 
cây/bụi ở 3 lứa cắt của giống cỏ Hamil đạt 
32,37 nhánh, cao hơn cỏ VA06 đạt 11,3 nhánh 
(P<0,05). Như vậy, so với giống cỏ VA06, khả 
năng đẻ nhánh của cỏ Hamil gấp khoảng 3 lần. 
Điều này là do, cỏ VA06 là giống cỏ phát triển 
thiên về chiều cao nên khả năng đẻ nhánh sẽ 
bị hạn chế trong quá trình sinh trưởng. Theo 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Hòa Bình và ctv 
(2017), cỏ VA06 có số nhánh/bụi trung bình 3 
lứa là 10,8 nhánh, cỏ Hamil có 34,67 nhánh/bụi 
(Nguyễn Thị Thủy và ctv, 2018).

Bảng 3. Khả năng phân nhánh (nhánh/bụi)

Lứa Cỏ Hamil
Mean±SE

Cỏ VA06
Mean±SE

Lứa 1 23,3±2,36 3,8±1,59
Lứa 2 33,5±1,94 11,3±1,76
Lứa 3 40,3±1,88 18,3±1,60
Trung bình 32,37a±2,67 11,13b±2,32
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Số liệu bảng 4 cho thấy, tốc độ tái sinh 
trưởng chậm nhất ở giai đoạn 1-10 ngày ở cả 
hai giống cỏ. Tốc độ tái sinh trưởng của cỏ 
bắt đầu tăng lên ở giai đoạn 10-20 ngày, đạt 
ngưỡng cao nhất ở 20-30 ngày và có xu hướng 
giảm dần ở giai đoạn 30-40 ngày. Trung bình 
tốc độ tái sinh trưởng của cỏ Hamil ở tất cả 
các giai đoạn đạt 2,22cm, thấp hơn cỏ VA06 
đạt 3,48cm (P<0,05). Nhìn chung, tốc độ tái 
sinh trưởng của hai giống cỏ đều tuân theo 
quy luật sinh trưởng chung. Theo Nguyễn Thị 
Thúy Hằng và ctv (2013), tốc độ sinh trưởng 
của cỏ Hamil ở lứa cắt tái sinh trung bình là 
2,50cm và của cỏ VA06 đạt 4,14cm (Nguyễn 
Thị Hòa Bình và ctv, 2017).

Bảng 4. Tốc độ tái sinh của cỏ (cm/ngày)

Giai đoạn 
(ngày)

Cỏ Hamil
Mean±SE

Cỏ VA06
Mean±SE

1-10 1,26±0,09 1,90±0,01
10-20 2,63±0,07 3,49±0,04
20-30 2,96±0,03 4,91±0,05
30-40 2,02±0,04 3,62±0,02
Trung bình 2,22b±0,08 3,48a±0,06

Tóm lại, tốc độ tái sinh trưởng của cỏ không 
chỉ ảnh hưởng bởi giống mà còn ảnh hưởng 
bởi rất nhiều các yếu tố khác như thổ nhưỡng, 
nhiệt độ, độ ẩm tại thời điểm thí nghiệm. 

3.2. Năng suất chất xanh, chất lượng của 
giống cỏ Hamil và cỏ VA06 tại Trà Vinh

Số liệu ở Bảng 5 cho thấy, số lứa cắt ở 
giống cỏ Hamil và VA06 khi gieo trồng tại 
Trà Vinh trung bình đạt 9 lứa/năm. Năng suất 
chất xanh của giống cỏ Hamil đạt 229,68 tấn/
ha/năm, NS chất khô đạt 49,38 tấn/ha/năm và 
NS protein đạt 5,98 tấn/ha/năm. Tương tự, 
giống cỏ VA06 có NS chất xanh là 362,93 tấn/
ha/năm, NS chất khô là 57,78 tấn/ha/năm và 
NS protein là 5,14 tấn/ha/năm. Như vậy, cỏ 
Hamil tuy có NS chất khô thấp hơn so với cỏ 
VA06 (49,38 tấn so với 57,78 tấn) (P<0,05), NS 
protein lại cao hơn cỏ VA06 (5,98 tấn so với 
5,14 tấn) (P<0,05). Có thể thấy, cỏ Hamil tuy 
NS chất xanh thấp, nhưng có thành phần dinh 
dưỡng cao hơn, đặc biệt là hàm lượng protein, 
nên khi quy về NS protein cho NS cao hơn.

Kết quả nghiên cứu này cao hơn so với 
kết quả của Nguyễn Thị Thuý Hằng và ctv 

(2013), NS chất xanh cỏ Hamil khi trồng tại 
Thái Nguyên chỉ đạt 14,02 tấn/ha/lứa. Trương 
La và ctv (2011), khi đánh giá NS cỏ TD58 tại 
Đăk Lăk cho thấy, NS chất xanh cỏ đạt 13,89 
tấn/ha/lứa, NS chất khô đạt 21 tấn/ha/năm. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
lại thấp hơn nghiên cứu của Phạm Thế Huệ 
(2017), khi đánh giá NS cỏ TD58 tại huyện 
Eakar, Đăk Lăk, cỏ cho NS chất xanh trung 
bình 45,00 tấn/ha/lứa, cỏ VA06 đạt 64,4 tấn. 
Nguyễn Thị Hòa Bình và ctv (2017), cỏ VA06 
trồng tại Hà Nội cho NS chất xanh là 73,94 tấn/
ha/lứa. Theo nghiên cứu của Mai Hoàng Đạt 
(2009) cỏ VA06 trồng tại Thái Nguyên cho NS 
chất xanh 418-637,5 tấn/ha/năm với lứa cắt 50 
ngày. Nguyễn Thị Mùi và ctv (2012) cho thấy 
giống VA06 cho NS vật chất khô 66,69-68,28 
tấn/ha/năm và cỏ TD58 là 34,68-48,76 tấn/ha/
năm. Theo nghiên cứu của Cook và ctv (2005), 
VCK cỏ Hamil trung bình là 30 tấn/ha/năm, 
phụ thuộc chủ yếu vào phân bón. Trong điều 
kiện không được chăm sóc, NS cỏ Hamil đạt 
khoảng 7 tấn VCK/ha/năm, khi được chăm 
sóc tốt, sản lượng VCK lên đến 52 tấn/ha/năm 
(Hongthong, 2005). 

Như vậy, tiềm năng cho NS của giống cỏ 
Hamil và cỏ VA06 là rất cao, tuy nhiên ở các 
vùng sinh thái cũng như chế độ canh tác khác 
nhau mà chúng ta có thể khai thác được NS chất 
xanh của hai giống cỏ ở mức độ nào là tối ưu.

Bảng 5. Năng suất chất xanh của cỏ (tấn/ha)

Giống cỏ
Cỏ Hamil
(Mean±SE)

Cỏ VA06
(Mean±SE)

Diện tích (ha) 9 3
Số lứa cắt (lứa) 9 9
NS chất xanh/lứa 25,52b±2,01 40,32a±2,65
NS chất xanh/năm 229,68b±2,34 362,93a±3,09
NS chất khô 49,38b±1,09 57,78a±1,23
NS protein 5,98a±0,89 5,14b±1,02

Thành phần hóa học là chỉ tiêu quan trọng 
giúp đánh giá đúng nhất về chất lượng của 
cỏ. Số liệu Bảng 6 cho thấy, thành phần dinh 
dưỡng của cỏ Hamil cao hơn cỏ VA06 trong 
điều kiện trồng tại Trà Vinh. Cỏ Hamil có hàm 
lượng VCK đạt 21,50%, protein đạt 12,10%, xơ 
thô đạt 34,23%, béo thô đạt 1,92% và khoáng 
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tổng số đạt 2,66%. Tương tự, cỏ VA06 có thành 
phần dinh dưỡng lần lượt là 15,92% VCK, 
8,90% protein, 29,62% xơ thô, 2,24% béo thô 
và 2,01% khoáng tổng số. 

Kết quả về thành phần hóa học của cỏ 
Hamil trong nghiên cứu này cao hơn kết quả 
của Nguyễn Thị Thúy Hằng và ctv (2013), cỏ 
Hamil cho chất lượng: 21,57% VCK, 9,72% 
protein, 28,65% xơ thô, 0,34% béo thô và 1,91% 
khoáng tổng số. Theo nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Thủy và ctv (2018), cỏ Hamil trồng tại 
Bình Dương có VCK là 20,1%, protein 10,9%, 
xơ thô 32,1% và khoáng tổng số 1,9%. Tại Thái 
Nguyên, Mai Hoàng Đạt (2009) khi trồng cỏ 
VA06 cho VCK 14,78%, protein 9,03%, xơ thô 
32,52%. Cỏ VA06 thu hoạch ở thời điểm 45 
ngày, cắt ở độ cao 10cm có protein 10,3%, VCK 
15-16%, ADF 44,1%, NDF 66,8%, tro 14,5% và 
36,5% carbohydrate hòa tan (Pipat và ctv, 2014).

Tóm lại, giống cỏ Hamil và cỏ VA06 trồng 
tại Trà Vinh cho chất lượng tốt, phù hợp cho 
gia súc sử dụng.

Bảng 6. Thành phần dinh dưỡng cỏ (% VCK)

Giống VCK CP Xơ thô Béo thô Khoángts
Hamil 21,50 12,10 34,23 1,92 2,66
VA06 15,92 8,90 29,62 2,24 2,01

3.3. Khả năng lưu gốc qua mùa khô không tưới
Bảng 7. Khả năng lưu gốc của cỏ 

Giống 
cỏ

Sống cuối mùa 
mưa (cây/m2)

Tái sinh qua mùa 
khô (cây/m2) %

Hamil 367 242 65,94
VA06 142 85 59,86

Tỷ lệ lưu gốc của cỏ sau mùa khô không 
tưới sẽ thể hiện được khả năng chịu hạn của 
các giống cỏ, tỷ lệ lưu gốc càng cao, khả năng 
chịu hạn qua mùa khô không tưới càng cao và 
ngược lại. Số liệu Bảng 7 cho thấy, tỷ lệ lưu gốc 
của cỏ Hamil và cỏ VA06 trồng tại Trà Vinh lần 
lượt là 65,94% và  59,86%. Điều này cho thấy, 
khi không tưới hoàn toàn vào mùa khô thì tỷ 
lệ lưu gốc của cỏ VA06 thấp hơn cỏ Hamil. 
Như vậy, có thể kết luận rằng, cỏ VA06 kém 
chịu hạn hơn so với cỏ Hamil. Tuy nhiên, với 
tỷ lệ lưu gốc của cỏ Hamil và cỏ VA06 trong 
nghiên cứu này là tương đối tốt, với mức độ 

gốc còn lại sau mùa khô sẽ tạo tiền đề để cỏ 
tiếp tục đẻ nhánh, tạo NS trong mùa mưa.

4. KẾT LUẬN 
Cỏ Hamil và VA06 đều có khả năng sinh 

trưởng, phát triển tốt trong điều kiện đất đai, 
thời tiết khí hậu tại Trà Vinh. 

Cỏ Hamil và VA06 cho NS chất xanh 
229,68 và 362,93 tấn/ha/năm, NS chất khô 
49,38 và 57,78 tấn/ha/năm, NS protein 5,98  và 
5,14 tấn/ha/năm. 

Khả năng lưu gốc qua mùa khô không tưới 
của cỏ Hamil là 65,94%, cỏ VA06 là 59,86%.
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1. MỞ ĐẦU
Mỗi tinh trùng là một tế bào sinh dục đực 

có khả năng thụ tinh cho tế bào trứng, chúng 
mang thông tin di truyền để xác định giới tính 
của thế hệ con cái. Nó bao gồm nhiễm sắc thể 
X và nhiễm sắc thể Y. Nguồn gốc và sự trưởng 
thành của cả hai tinh trùng X và Y là như 
nhau, tuy nhiên, có thể có sự khác biệt nhất 
định. Các nghiên cứu trước đây đã đề xuất 
một sự khác biệt đáng kể giữa tinh trùng X và 
Y, tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy 
sự khác biệt đó không đáng kể  hoặc không có 
sự khác biệt giữa các tinh trùng này về tỷ lệ, 
hình dạng và kích thước, khả năng vận động 
và kiểu bơi, độ bền, điện tích, pH, phản ứng 
stress và hiện tượng lệch bội lẻ. Sự khác biệt 
duy nhất giữa tinh trùng X và Y nằm ở hàm 
lượng ADN của chúng. Hơn nữa, các nghiên 
cứu chuyên sâu về protein và hệ gen gần đây 
đã xác định được một hệ protein và gen biểu 
hiện sự khác biệt giữa tinh trùng X và Y. Do 
đó, sự khác biệt về hàm lượng ADN có thể là 
nguyên nhân của sự biểu hiện khác biệt của 
một số gen và protein nhất định giữa hai loại 
tế bào này. Trong bài tổng quan này, các thông 
tin từ nhiều công bố gần đây được tổng hợp 
để so sánh những khác biệt giữa tinh trùng X 
và tinh trùng Y liên về các đặc điểm cấu trúc, 
chức năng và phân tử của chúng. 

Tinh trùng được sản xuất trong tinh hoàn 
bởi hai quá trình gồm quá trình sinh tinh tử 
và quá trình biệt hoá tinh tử thành tinh trùng. 
Trong quá trình sinh tinh tử, tinh nguyên bào 
không biệt hóa (tế bào gốc–có bộ NST 2n) trải 
qua quá trình biệt hoá thành tinh nguyên bào 
1. Học viện Nông nghiệp Việt Nam
*Tác giả liên hệ: Ngô Thành Trung, Khoa Thú y, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam, Điện thoại: 0961070980; Email: 
nttrungcnshhua@gmail.com

A1, tinh nguyên bào B, tinh bào cấp 1, tinh bào 
cấp 2 và kết thúc giảm phân hình thành tinh 
tử có hình tròn mang NST X hoặc Y (Oakberg, 
1956). Trong quá trình biệt hoá tinh tử thành 
tinh trùng, các tinh tử hình tròn đơn bội biệt 
hóa thành các tế bào tinh được kéo dài và 
sau cùng hình thành nên tinh trùng nhờ quá 
trình sinh tinh (Hendriksen, 1999). Sau đó tinh 
trùng trưởng thành ở trong tinh dịch được giải 
phóng trong quá trình xuất tinh, có khả năng 
thụ tinh cho một noãn bào và đóng góp một 
nửa vật liệu di truyền cho đời sau (Clapham, 
2013; Rahman và ctv, 2013). Dựa vào lượng 
nhiễm sắc thể, tinh trùng có hai loại, đó là loại 
mang nhiễm sắc thể X (tinh trùng X) và loại 
mang nhiễm sắc thể Y (tinh trùng Y) (Shettles, 
1960; Gellatly, 2009). Nếu tinh trùng X kết hợp 
với nhiễm sắc thể X của người mẹ hoặc con mẹ 
thì con sinh ra là một bé gái hoặc con cái (XX), 
trong khi nếu tinh trùng Y thụ tinh cho trứng 
của người mẹ hoặc con mẹ thì con sinh ra là 
một bé trai hoặc một con đực (Gellatly, 2009). 

2. KHÁC BIỆT VỀ HÌNH THÁI HỌC VÀ TỶ LỆ TỰ NHIÊN 
CỦA TINH TRÙNG X VÀ Y

Trong quá trình sinh tinh của động vật 
có vú, theo định luật phân ly của Mendel quá 
trình giảm phân tinh trùng X và Y được tạo ra 
với tỷ lệ 50: 50. Do đó, tỷ lệ giới tính tự nhiên 
trong quá trình sinh tinh được dự kiến là 1: 
1 (Umehara và ctv, 2019). Việc tổng hợp các 
công bố cho thấy có ba nhóm kết luận chính 
về tỷ lệ tinh trùng X và Y: (1) tỷ lệ tinh trùng 
X cao hơn so với tinh trùng Y (Martin và ctv, 
1983; Bibbins và ctv, 1988), (2) tỷ lệ tinh trùng 
Y cao hơn so với tinh trùng X (Landrum và 
Shettles, 1960; Shettles, 1960; Quinlivan và 
Sullivan, 1974), và (3) không tồn tại sự khác 
biệt về tỷ lệ của hai loại tinh trùng (Van Kooij 
và Van Oost, 1992; Goldman và ctv, 1993; Han 
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và ctv, 1993a). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 
tỷ lệ tinh trùng X và Y tự nhiên. Một số nghiên 
cứu từ 1970 đến 1980 cho biết tuổi của cha 
có ảnh hưởng đến tỷ lệ tinh trùng X và Y, do 
đó làm thay đổi tỷ lệ giới tính của thế hệ con 
cái (Erickson, 1976; James và Rostron, 1985; 
Ruder, 1985). Ngoài ra, nghiên cứu của Hu và 
Namekawa (2015) cho biết quá trình phiên mã 
xảy ra một cách có chọn lọc theo các nhiễm 
sắc thể bao gồm cả nhiễm sắc thể giới tính 
của tinh trùng; do vậy, thành phần của nhiễm 
sắc thể giới tính đã bị thay đổi do sự biến đổi 
sau quá trình giảm phân thông qua biểu hiện 
gen và khả năng tồn tại của tinh trùng trong 
quá trình thành thục trong mào tinh hoàn và 
những điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ 
tinh trùng X/Y (Bean, 1990). Theo Umehara và 
ctv (2019), hoạt động phối tử của các thụ thể 
Toll-like 7/8 (TLR7/8), được mã hóa chọn lọc 
bởi nhiễm sắc thể X, ức chế đáng kể khả năng 
vận động của tinh trùng X mà không làm thay 
đổi khả năng thụ tinh của chúng. Dựa vào đó, 
đã tạo ra được hơn 90% phôi đực sau khi thụ 
tinh trong ống nghiệm bằng cách chọn lọc tinh 
trùng có khả năng vận động cao hơn. Trong 
một nghiên cứu khác có sử dụng mô hình 
chuột knockout (KO), Rathje và ctv (2019) 
đã cho rằng việc loại bỏ một phần nhiễm sắc 
thể Y (Yqdel) ở nam giới tạo ra số lượng tinh 
trùng X và Y bằng nhau. Kruger và ctv (2019) 
cho biết việc loại bỏ hoàn toàn gen Slxl1 liên 
kết với NST X sẽ tạo ra nhiều con đực hơn 
thông qua việc điều hòa quá trình chuyển đổi 
tế bào mầm sau quá trình giảm phân (từ tinh 
tử hình tròn thành tinh trùng). Chaudhary và 
ctv (2014) đã thực hiện loại bỏ có chọn lọc tinh 
trùng Y và làm tăng tỷ lệ tinh trùng X ở chuột 
và người, theo đó, khả năng sống sót của tinh 
trùng Y ở người thấp hơn so với X có thể là 
do biểu hiện gia tăng của protein apoptotic 
(protein liên quan đến cái chết theo chương 
trình của tế bào) khi tế bào Y sống trong điều 
kiện bị stress, trong ống nghiệm, do đó, dẫn 
đến thay đổi tỷ lệ Y-X (You và ctv, 2017). 

Mặc dù có những tiến bộ to lớn trong 
lĩnh vực nghiên cứu sinh học phát triển, quan 
niệm cơ bản về cấu trúc tinh trùng vẫn chưa 

rõ ràng. Bởi vậy, không xác định được rõ tinh 
trùng X và Y có khác nhau về hình dạng và 
kích thước hay không. Bằng cách kiểm tra trực 
tiếp dưới kính hiển vi, quan sát thấy hai loại 
tinh trùng có hình dạng khác nhau: một loại 
có đầu tròn nhỏ (có lẽ là tinh trùng Y) và loại 
khác có đầu thon dài tương đối lớn (có lẽ là 
tinh trùng X) được đề xuất bởi các nghiên cứu 
ban đầu (Shettles, 1960). Cả tinh trùng X và Y 
đều có các nhiễm sắc thể giống hệt nhau và 
có một nhiễm sắc thể X hoặc Y. Như vậy, sự 
khác biệt về kích thước của tinh trùng X và Y 
có thể là do sự khác biệt giữa các nhiễm sắc 
thể X và Y. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu 
cho rằng kích thước của tinh trùng không chỉ 
liên quan đến hàm lượng nhiễm sắc thể của nó 
mà cũng có thể liên quan đến thành phần tế 
bào chất và có thể thay đổi trong một quần thể 
tinh trùng nhất định trong quá trình sinh tinh 
trùng (Shannon và Handel, 1993; Lankenau và 
ctv, 1994; Cui, 1997). Hossain và ctv (2001) cho 
rằng các biến đổi trong thành phần của tế bào 
chất của tinh trùng X và Y do quá trình giảm 
phân và / hoặc quá trình sinh tinh lớn hơn so 
với các biến đổi do chính nhiễm sắc thể giới 
tính tạo ra.

Mặc dù giả thuyết ban đầu cho rằng tinh 
trùng X và Y khác nhau dựa trên kích thước 
và hình dạng của chúng (Shettles, 1960) và 
được đồng tình bởi các nhà nghiên cứu khác 
(Cui và Matthews, 1993; Cui, 1997) tuy nhiên, 
điều này đã bị bác bỏ bởi những lập luận đầy 
sức thuyết phục bằng việc sử dụng kết quả 
của các nghiên cứu gần đây mà sử dụng các 
phương pháp đặc hiệu dùng để phân biệt tinh 
trùng X và tinh trùng Y (Hossain và ctv, 2001; 
Grant, 2006; Zavaczki và ctv, 2006). Trong 
một nghiên cứu quan trọng, Carvalho và ctv 
(2013) đã chứng minh rằng không có sự khác 
biệt nào về hình dạng và kích thước của tinh 
trùng X và Y của bò mặc dù đã đánh giá 23 
đặc điểm cấu trúc giữa tinh trùng  X và Y. Do 
đó, có thể suy luận rằng không có sự khác biệt 
đáng kể nào tồn tại đối với hình dạng và kích 
thước của tinh trùng X và Y. Các nghiên cứu 
trước đây chủ yếu sử dụng các phương pháp 
so sánh không đặc hiệu như xác định thể Barr 
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và thể F có độ nhạy thấp trong việc phân biệt 
giữa tinh trùng X và Y, do đó làm cho kết quả 
của các nghiên cứu này (Ví dụ, tinh trùng X 
lớn hơn tinh trùng Y) ít tin cậy hơn. 

3. KHÁC BIỆT VỀ KIỂU BƠI VÀ DI CHUYỂN CỦA TINH 
TRÙNG X VÀ Y

Do nhu cầu cao về chọn lọc giới tính trong 
sinh sản động vật, một số nghiên cứu đã cố 
gắng tìm ra sự khác nhau giữa tinh trùng X 
và Y trong nhiều thập kỷ qua. Một số nhà 
khoa học đã áp dụng các phương pháp khác 
nhau để chọn lọc giới tính dựa trên khả năng 
vận động của tinh trùng; tuy nhiên, hiệu quả 
của các phương pháp này còn gây tranh cãi. 
Ngoài ra, không chắc chắn rằng tinh trùng 
Y có di chuyển nhanh hơn tinh trùng X hay 
không. Một ví dụ, nếu tinh trùng Y di chuyển 
nhanh hơn tinh trùng X thì một người đàn 
ông đáng lẽ chỉ sinh con trai, và cơ hội sinh 
con gái gần như bằng không. Tinh trùng bắt 
đầu bơi trong quá trình di chuyển đến mào 
tinh hoàn (Chang, 1951). Tinh trùng người 
di chuyển với tốc độ lên tới 3000 µm / phút 
(Smith và Braun, 2012); tuy nhiên, một số tinh 
trùng di chuyển chậm với tốc độ 1000 / phút. 
Do đó, một tinh trùng dài 55 µm có thể đi 
được 1000-3000 m. Trong suốt hành trình này, 
các yếu tố hình thái, sự điều hòa hóa học của 
tinh trùng và yếu tố ion, quá trình phosphoryl 
hóa protein (đặc biệt là tyrosine), ATP, vòng 
tuần hoàn adenosine monophosphate, protein 
kinase-A (PKA), các yếu tố enzyme, các yếu 
tố huyết tương có vai trò quan trọng trong 
việc giúp cho sự di chuyển của tinh trùng 
(Kwon và ctv, 2014b; Rahman và ctv, 2017b, 
2018). Đồng thời, một số quá trình sinh lý 
nhất định như quá trình hoạt hóa và phản 
ứng thể đỉnh acrosome cũng xảy ra trong 
tinh trùng (Visconti, 2009; Battanstone và ctv, 
2013; Rahman và ctv, 2017b). Sự khác biệt về 
khả năng đáp ứng của các tinh trùng X hoặc 
Y đối với các yếu tố và quá trình này sẽ khiến 
một nhóm tinh trùng hoạt hoá và vận động 
mạnh hơn các loại tinh trùng khác. Vật liệu di 
truyền (ADN) của tinh trùng X ở trên người 
nhiều hơn 2,8% so với tinh trùng Y; sự khác 

biệt này là 3 - 4,2% giữa tinh trùng X và Y của 
vật nuôi (Hendriksen và ctv, 1996). Một số nhà 
khoa học đã kết luận rằng sự khác biệt về hàm 
lượng ADN giữa tinh trùng X và Y có thể ảnh 
hưởng đến khả năng vận động và kiểu bơi của 
chúng (Johnson và ctv, 1989; Johnson, 1994), 
tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu này 
chưa được thuyết phục.

Ericsson và ctv (1973) đã sử dụng phương 
pháp cột dung dịch gradient nồng độ  albumin 
và chứng minh rằng tinh trùng Y của con người 
(nhuộm màu với quinacrine fluorochrom) đã 
bơi xuống đáy của cột dung dịch trước tinh 
trùng X. Các nghiên cứu này khẳng định rằng 
phương pháp của họ có thể cho kết quả > 85% 
đối với tinh trùng Y, với hoạt lực là 90 đến 
95%. Phát hiện này là bằng chứng đầu tiên về 
sự khác biệt về khả năng bơi của tinh trùng X 
và Y. Tuy nhiên, phát hiện tinh trùng Y bằng 
phương pháp nhuộm fluorochrom quinacrine 
được thực hiện bởi Ericsson và ctv (1973) sau 
đó đã được chứng minh là không đặc hiệu 
(Flaherty và Matthews, 1996; Cui, 1997), do đó 
dẫn đến kết quả không chính xác. Trong một 
nghiên cứu khác, Sarkar và ctv (1984) công bố 
rằng ở người, tốc độ di chuyển ngược dòng 
dung dịch của tinh trùng X là chậm hơn (vận 
tốc góc giảm) so với tinh trùng Y, tuy nhiên, 
tốc độ của cả hai tế bào đều giống nhau trong 
dung dịch tĩnh. 

Có rất nhiều tranh luận về khả năng di 
chuyển của tinh trùng X và Y. Penprint và ctv 
(1998) đã chứng minh rằng tinh trùng Y của bò 
không thể bơi nhanh hơn tinh trùng X trong 
một dung dịch muối đơn giản. Alminana và 
ctv (2014) đã công bố có sự khác biệt không 
đáng kể về khả năng vận động của tinh trùng 
X và Y. Sự mâu thuẫn này càng trở nên phức 
tạp hơn sau khi đánh giá ảnh hưởng của dịch 
ống dẫn trứng đến khả năng vận động của 
tinh trùng X và Y (Zhu và ctv, 1994). Ngược 
lại, người ta đã xác nhận rằng khả năng vận 
động của tinh trùng X và Y thay đổi theo 
điều kiện nhất định trong in vitro (và có lẽ là 
in vivo). Ví dụ, độ pH thấp, nhiệt độ cao và  
oxy hóa tăng làm chậm khả năng vận động 
của tinh trùng Y, trong khi đó khả năng di 
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chuyển của tinh trùng X giảm nhanh khi tinh 
trùng được ủ trong điều kiện pH cao (Shettles, 
1970; Oyeyipo và ctv, 2017). Trong một nghiên 
cứu gần đây, Umehara và ctv (2019) đã cho 
rằng việc kích hoạt phối tử TLR7/8 làm giảm 
đáng kể khả năng vận động của tinh trùng X 
(bằng cách thay đổi sản xuất ATP) so với Y. 
Ngoài ra, sử dụng mô hình chuột KO, Rathje 
và ctv (2019) đã báo cáo rằng con đực Yqdel 
(XYRIIIqdel) sản xuất tinh trùng Y ít vận động 
hơn so với X.

4. KHÁC BIỆT VỀ ĐỘ BỀN/TUỔI THỌ CỦA TINH TRÙNG 
X VÀ Y

Khả năng sống của tinh trùng là khả 
năng duy trì màng sinh chất, màng acrosomal 
nguyên vẹn của tinh trùng và khả năng tồn 
tại trong quá trình đi qua ống dẫn trứng để 
tiếp cận và thụ tinh với trứng. Shettles (1960) 
cho rằng tinh trùng X khỏe và mạnh hơn tinh 
trùng Y vì chúng có hàm lượng ADN cao 
hơn tinh trùng Y. Giả thuyết này được đồng 
tình bởi các nhà nghiên cứu khác (Cui và 
Matthews, 1993; Flaherty và Matthews, 1996; 
Carvalho và ctv, 2013). Carvalho và ctv (2013) 
đã cho rằng ngoài hàm lượng ADN cao hơn 
thì kích thước lớn hơn và chiều dài dài hơn 
của nhiễm sắc thể X làm cho tinh trùng X có 
độ bền cao hơn so với tinh trùng Y. You và 
ctv (2017) đã chứng minh được rằng khi tinh 
trùng được ủ ở các điều kiện nhiệt độ/điều kiện 
sống khác nhau hoặc trong môi trường chứa 
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (một chất 
gây rối loạn nội tiết) (You và ctv, 2018) thì tinh 
trùng Y dễ bị tổn thương và khả năng sống 
sót thấp hơn so với tinh trùng X. Thêm nữa, 
tác dụng tương tự của các chất gây rối loạn 
nội tiết khác, như dibromochloropropane và 
diazinon (Diaz) tác động lên khả năng sống 
của tinh trùng Y (Song và ctv, 2018). Khả năng 
sống sót của tinh trùng Y giảm chủ yếu liên 
quan đến sự biểu hiện tăng protein apoptotic 
trong tinh trùng Y còn hoạt động (You và ctv, 
2017), điều này làm ảnh hưởng đến tuổi thọ 
chung của tinh trùng (You và ctv, 2018).

Đặc biệt, khả năng tồn tại của tinh trùng 
cũng liên quan đến môi trường trên đường 

sinh dục của con cái. Môi trường trong đường 
sinh sản nữ (hoặc động vật cái) (chủ yếu là 
thành phần hóa học, nồng độ pH, các ion và 
phản ứng phiên mã) ảnh hưởng đến khả năng 
tồn tại của tinh trùng X và Y và giúp chọn lọc 
tinh trùng tốt nhất để thụ tinh (Dominko và 
First, 1997; Holt và Fazeli, 2010 ). Van Dyk và 
ctv (2001) đã thực hiện các thí nghiệm in vitro 
bắt chước môi trường in vivo trong đường 
sinh dục cái và báo cáo rằng tinh trùng Y 
sống sót lâu hơn tinh trùng X và tinh trùng 
Y liên kết thành thạo hơn với màng pellucida 
hơn tinh trùng X (tỷ lệ liên kết, Y: X = 1,15: 
1,02). Các nghiên cứu khác cho thấy rằng sự 
biểu hiện cao hơn của một số protein nhất 
định (như các protein liên quan đến chuyển 
hóa năng lượng, ví dụ, tiểu đơn vị ATP) cung 
cấp nhiều năng lượng hơn cho tinh trùng Y, 
do đó làm tăng khả năng sống sót của chúng 
(Chayko và Martin-Deleon, 1992; Aranha và 
Martin-Deleon, 1995; Hendriksen, 1999; Chen 
và ctv, 2012). Dựa trên những phát hiện đã nói 
ở trên, có thể rút ra hai giả thuyết khác nhau: 
(1) do hàm lượng ADN cao hơn, tinh trùng X 
ổn định/độ bền cao hơn so với tinh trùng Y ít 
nhất là trong điều kiện in vitro hoặc (2) một 
số tính chất nhất định của tinh trùng Y có khả 
năng tồn tại lâu hơn trong đường sinh dục cái 
(in vivo) do đó nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của 
cả hai tế bào theo cách khác nhau.

5. KHÁC BIỆT VỀ ĐIỆN TÍCH CỦA TINH TRÙNG X VÀ Y
Xác định sự khác biệt giữa tinh trùng X 

và Y là cách duy nhất để đánh giá sự lựa chọn 
trước giới tính. Các nghiên cứu khác nhau đã 
cố gắng xác định sự khác biệt về điện tích giữa 
tinh trùng X và Y. Các biểu mô của mào tinh 
hoàn tiết ra axit sialic (glycoprotein) cung cấp 
điện tích bề mặt âm cho tinh trùng (Hoffmann 
và Killian, 1981). Sự khác biệt về điện tích bề 
mặt tế bào giữa hai loại tinh trùng là do sự 
khác biệt về hàm lượng axit sialic tiếp xúc 
trên bề mặt của chúng (Kaneko và ctv, 1984). 
Những phát hiện này cho thấy tinh trùng X 
và Y có thể biểu hiện sự khác biệt về khả năng 
tích điện tích của chúng. Kết quả của phương 
pháp điện di dòng tự do chỉ ra rằng khả năng 
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tích điện của tinh trùng X ở người cao hơn so 
với tinh trùng Y và tinh trùng X có điện tích 
âm cao hơn so với tinh trùng Y (Kaneko và 
ctv, 1984). Ngược lại, Engelmann và ctv (1988) 
đã cho rằng tinh trùng người phân thành X 
và Y riêng biệt khi chúng di chuyển về phía 
cực dương, với các phần di chuyển nhanh 
hơn và chậm hơn tương ứng với tinh trùng 
Y và X. Những phát hiện của Engelmann và 
ctv (1988) được đồng tình bởi những người 
thuộc nhóm nghiên cứu khác nghiên cứu trên 
tinh trùng bò (Blottner và ctv, 1994). Hạn chế 
chính của các nghiên cứu này là việc sử dụng  
thuốc nhuộm huỳnh quang quinacrine không 
đặc hiệu và không chính xác để xác định đối 
với tinh trùng Y (thể F) (Windsor và ctv, 1993), 
dẫn đến các kết quả không phù hợp. Gần đây, 
Ainsworth và ctv (2011) quan sát thấy rằng 
việc sử dụng thiết bị phân lập điện di tinh 
trùng CS-10 không làm sai lệch tỷ lệ của tinh 
trùng X và Y sau khi biệt hóa dựa trên phản 
ứng PCR. Đặc biệt, thiết bị này chỉ có tác dụng 
phân lập được chức năng tinh trùng nhưng 
không xác định được kiểu gen của chúng. 
Do đó, sự di chuyển của tinh trùng về phía 
cực dương có thể chủ yếu phụ thuộc vào hàm 
lượng axit sialic trên bề mặt của chúng, điều 
này cho phép chúng kết hợp với các tinh trùng 
khác trong quá trình điện di. Do đó, những 
phát hiện của Ainsworth và ctv (2011) đã làm 
rõ so với các nghiên cứu trước đây về sự khác 
biệt đáng kể về tinh trùng X và Y dựa trên khả 
năng tích điện của chúng.

6. KHÁC BIỆT VỀ ĐỘ PH THÍCH HỢP ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG X VÀ Y

Tinh trùng của động vật có vú không di 
chuyển trong tinh hoàn và chúng phản ứng 
với các yếu tố bên ngoài bằng cách di chuyển 
sang mào tinh hoàn. Trong số các yếu tố như  
nồng độ ion, đặc biệt là độ pH, đóng một vai 
trò không thể thiếu trong việc điều chỉnh các 
hoạt động của tinh trùng trưởng thành. Trong 
quá trình lưu trữ tinh trùng trong mào tinh 
hoàn, độ pH hơi axit được duy trì để hạn chế 
khả năng hoạt động của tinh trùng. Ở động vật 
nuôi,độ  pH có tính axit trong đuôi mào tinh 

hoàn có thể gây ức chế khả năng vận động của 
tinh trùng (Hamamah và Gatti, 1998). Mối liên 
hệ giữa pH và các chức năng của tinh trùng trở 
nên phức tạp hơn khi tinh trùng được phóng 
vào đường sinh dục của con cái. Cần phải giữ 
độ pH cân bằng giữa hai môi trường là đường 
sinh dục của con cái và độ pH nội bào của tinh 
trùng để khả năng thụ tinh thành công cao. 
Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận về việc 
liệu tinh trùng X và Y có nhạy cảm với độ pH 
khác nhau hay không.

Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng 
tinh trùng X lớn hơn và khỏe hơn tinh trùng 
Y, và họ cho rằng chúng hoạt động ổn định 
trong môi trường có tính acid hơn so với tinh 
trùng Y (Landrum và Shettles, 1960; Shettles, 
1960). Các nghiên cứu hạn chế đã ủng hộ giả 
thuyết sơ bộ này. Muehleis và Long (1976) đã 
cho rằng việc thụ tinh của một con thỏ cái đã 
rụng trứng với tinh dịch được pha loãng với 
dung dịch đệm có độ pH 5,4, 6,9 và 9,6 tương 
ứng tạo ra 48%, 63% và 49% con đực. Kết quả 
này phần nào ủng hộ giả thuyết của Shettles, 
trong đó khẳng định rằng ở độ pH axit (5,4) 
có ảnh hưởng xấu đến tinh trùng Y, do đó ảnh 
hưởng đến xác suất (xác suất thấp 48%) của 
việc thụ thai tạo ra con đực; tuy nhiên, chưa 
chắc chắn rằng ở pH kiềm 9,6 có làm giảm tỷ 
lệ phần trăm (49%) tạo ra con cái so với tinh 
trùng được pha loãng với dung dịch đệm ở 
pH 6,9. Pratt và ctv (1987) đã đề cập đến mối 
quan hệ  tiêu cực giữa độ pH âm đạo và tỷ 
lệ phần trăm con đực được thụ thai ở chuột 
đồng vàng. Diasio và Glass (1971) đã nghiên 
cứu rằng tinh trùng X và Y ở người không 
thể phân biệt được dựa trên ái lực độ pH của 
chúng trong quá trình chúng di chuyển qua 
ống mao quản chứa các môi trường có độ pH 
khác nhau. Kiểm tra 58.489 tinh trùng người, 
gần đây đã chứng minh rằng việc ủ tinh trùng 
người trong các điều kiện pH khác nhau, bao 
gồm 6,5; 7,5 và 8,5 từ 0 đến 5 ngày không làm 
thay đổi thay đổi tỷ lệ nhiễm sắc thể Y: X (You 
và ctv, 2017). Do đó, phần lớn các nghiên cứu 
gần đây không cung cấp bất kỳ lời giải thích 
hợp lý nào cho việc tinh trùng X và Y hoạt 
động khác nhau ở các điều kiện pH khác nhau.
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7. KHÁC BIỆT VỀ CẤU TRÚC BỀ MẶT CỦA TINH 
TRÙNG X VÀ Y (KHÁNG NGUYÊN HY)

Kháng nguyên HY là một kháng nguyên 
đặc hiệu cho tinh trùng Y. Nó là một phần 
cơ bản của màng trên tinh trùng Y và là một 
kháng nguyên cụ thể kiểm soát các gen đặc 
hiệu của tinh trùng Y (Ohno và Wachtel, 1978). 
Ở đây, chúng tôi đã tìm ra bằng chứng cho 
giả thuyết rằng tinh trùng X và Y có thể được 
phân biệt dựa trên hàm lượng kháng nguyên 
HY bề mặt của chúng.

Kể từ khi xác định một kháng nguyên liên 
kết với tinh trùng Y, các nhà khoa học đã tin 
rằng có một phương pháp miễn dịch có thể 
được xem xét để điều khiển tỷ lệ giới tính ở 
động vật có vú. Điều này ban đầu được chứng 
minh trong một nghiên cứu của Bennett và 
Boyse (1973). Họ kết luận rằng tỷ lệ giới tính 
của con đực giảm đáng kể (45,4%) khi chuột cái 
được thụ tinh với tinh trùng được điều trị bằng 
kháng thể kháng HY so với tinh trùng không 
được điều trị (53,4%). Nghiên cứu này đã ủng 
hộ cho giả thuyết rằng kháng nguyên HY có 
thể được sử dụng để phân biệt giữa tinh trùng 
X và Y; tuy nhiên, một sự thay đổi nhỏ trong tỷ 
lệ giới tính đực sau khi thụ tinh với tinh trùng 
được điều trị bằng kháng thể kháng HY chỉ 
ra sự khác biệt nhỏ về nồng độ kháng nguyên 
HY giữa hai loại tinh trùng. Krco và Goldberg 
(1976) đã thực hiện thí nghiệm sử dụng gây 
độc tế bào hai bước và xác định được kháng 
nguyên HY trong phôi chuột 8 tế bào, do đó 
cung cấp thêm dẫn chứng về biểu hiện nhiễm 
sắc thể Y của kháng nguyên HY. Những phát 
hiện tương tự đã được các nhà nghiên cứu 
khác thu được bằng cách sử dụng một số mô 
hình vật nuôi trong phòng thí nghiệm và trên 
động vật nuôi trong nhà (Silvers và Wachtel, 
1977; Utsumi và ctv, 1993). Tuy nhiên, một số 
nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kháng 
thể kháng HY không liên kết đặc hiệu với tinh 
trùng Y (Hoppe và Koo, 1984; Hendriksen và 
ctv, 1993; Sills và ctv, 1998). Sills và ctv (1998) 
báo cáo rằng kháng thể kháng HY cũng liên 
kết với tinh trùng X và do đó không thể được 
sử dụng để phân biệt giữa tinh trùng X và Y. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu liên quan đến sự 
phân biệt giới tính ở tinh trùng người bằng 
cách sử dụng kháng nguyên bề mặt không 
mang lại kết quả cuối cùng (Jeulin và ctv, 1982; 
Sills và ctv, 1998).

8. KHÁC BIỆT GIỮA TINH TRÙNG X VÀ Y Ở MỨC ĐỘ 
PHÂN TỬ

8.1. Phản ứng với stress
Aitken, 2014; Barazani và ctv, 2014 đã tìm 

hiểu nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới 
trong điều kiện stress oxy hóa và, stress vật lý, 
môi trường và nghề nghiệp làm việc (đối với 
người). Tinh trùng là những tế bào đầu tiên 
phản ứng với stress (Gharagozloo và Aitken, 
2011). Trong cơ sở dữ liệu của MEDLINE, 
thuật ngữ stress do oxy hóa đã được đề cập 
trong hơn 200.000 bài báo được xuất bản từ 
năm 2001 đến nay, trong đó >1.800 bài báo đã 
tập trung vào tinh trùng. Các cơ chế phản ứng 
của tinh trùng X và Y khi bị stress vẫn chưa rõ 
ràng. Vì tinh trùng X và Y khác nhau về hàm 
lượng di truyền, vì vậy phản ứng của chúng 
đối với stress có thể khác nhau. Alminana và 
ctv (2014) cho rằng một sự khác biệt không 
đáng kể trong khi tạo ra các loại phản ứng oxy 
hóa nội bào (ADN) bởi ADN ty thể của tinh 
trùng X và Y, và kết luận rằng sự thay đổi nhỏ 
trong hàm lượng ADN giữa tinh trùng X và 
Y không thể tạo ra các phản ứng khác nhau. 
Kết luận tương tự đã được rút ra bởi các nhà 
nghiên cứu khác (Ward và Coffey, 1991).

Ở động vật có vú, tinh trùng không thể 
thụ tinh với trứng nếu môi trường trong 
đường sinh dục cái không thích hợp mặc dù 
chúng có hoạt lực và hình thái bình thường 
(Kwon và ctv, 2014b; Rahman và ctv, 2017b, 
2019). Các bộ phận khác nhau của đường sinh 
dục cái, chẳng hạn như tử cung, ngã ba tử 
cung và ống dẫn trứng, được lập trình cụ thể 
để chỉ chọn một tinh trùng trưởng thành về 
chức năng để thụ tinh (Holt và Fazeli, 2010). 
Sau khi tinh trùng đến ống dẫn trứng, chúng 
tạm thời gắn vào thành của ống dẫn trứng để 
trải qua quá trình hoạt hóa trước khi trứng 
rụng (Rahman và ctv, 2015, 2016). Hoạt hóa 
là một quá trình mà trong đó những thay đổi 
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phức tạp về phân tử, sinh hóa và sinh lý xảy ra 
ở tinh trùng trong đường sinh sản của con cái 
hoặc trong môi trường chuyên biệt in vitro và 
là điều kiện tiên quyết để thụ tinh (Salicioni và 
ctv,  2007; Visconti, 2012; Kwon và ctv, 2015). 
Do đó, việc ủ ấm tinh trùng trước khi thụ tinh 
là rất cần thiết vì thời gian hoạt hóa có thể khác 
nhau giữa tinh trùng X và Y tùy thuộc vào cấu 
tạo gen của chúng. Perez-Crespo và ctv (2008) 
cho rằng tinh trùng X và Y của chuột bị ảnh 
hưởng khác nhau khi nhiệt độ tăng cao. Hơn 
nữa, họ đã chứng minh rằng những con chuột 
cái giao phối với những con chuột đực có 
nhiệt độ tinh hoàn cao vào ngày giao phối tạo 
ra nhiều chuột con mang giới tính cái hơn. Tỷ 
lệ giới tính bị thay đổi (tức là, số con cái tăng 
lên) cũng được quan sát thấy khi tinh trùng 
bò được ủ ở 40°C trong 4 giờ được sử dụng 
để thụ tinh so với những tinh trùng được ủ ở 
38,5°C (Hendricks và ctv, 2009). Tương tự như 
vậy, Lechiak và ctv (2003) đã khẳng định rằng  
sự gia tăng đáng kể của phôi cái khi tinh trùng 
bò được ủ trước trong 24 giờ. Theo những 
phát hiện này, gần đây sử dụng thiết kế thí 
nghiệm trong ống nghiệm, chúng tôi cũng đã 
chứng minh rằng tinh trùng Y của con người 
dễ bị nhạy cảm, stress hơn tinh trùng X, gây ra 
bởi sự thay đổi của điều kiện nuôi cấy (You và 
ctv, 2017). Ngược lại, Iwata và ctv (2008) cho 
rằng việc ủ tinh trùng bò bằng axit hyaluronic 
trong 1 và 5 giờ tạo ra 56,4 và 67,3% phôi đực, 
dẫn đến làm lệch tỷ lệ 1: 1. Do đó, có thể giả 
thuyết rằng việc tiếp xúc của tinh trùng với 
các yếu tố stress bên ngoài dẫn đến sức sống 
khác nhau của tinh trùng X và Y; tuy nhiên,  
chưa có bằng chứng nào cụ thể và xác thực để 
nói rằng yếu tố stress có ảnh hưởng đến khả 
năng sống và quá trình chọn lọc tinh trùng X 
và Y.

Các nghiên cứu gần đây cho rằng sự thay 
đổi về tỷ lệ giới tính của con người do tiếp 
xúc với mức độ gia tăng của hóa chất môi 
trường, cụ thể là hóa chất gây rối loạn nội tiết 
(ED) (Van Larebeke và ctv, 2008; Mcdonald và 
ctv, 2014; Song và ctv, 2018 ; You và ctv, 2018). 
ED can thiệp vào quá trình sinh tổng hợp và 
chuyển hóa hormone và có thể ảnh hưởng 

đến sinh lý và sinh sản của tế bào (Anway và 
ctv, 2005). Mocarelli và ctv (2000) cho rằng sự 
gia tăng nồng độ 2,3,7, 8-tetrachlorodibenzo-
p-Dioxin (TCDD hoặc Dioxin) trong huyết 
thanh của người bố làm tăng xác suất sinh 
con gái. Sự tiếp xúc giữa tinh trùng của chuột 
với TCDD trong ống nghiệm cũng làm giảm 
khả năng sống sót của tinh trùng Y (You và 
ctv, 2018), điều này có khả năng thay đổi tỷ 
lệ phôi đực và phôi cái. Những phát hiện này 
phù hợp với một nghiên cứu khác (Ryan và 
ctv, 2002), trong đó số lượng con cái được 
sinh ra nhiều hơn so với con đực đã được ghi 
nhận sau khi tiếp xúc với môi trường TCDD 
với nồng độ cao. Một tác dụng tương tự của 
các ED khác nhau đã được báo cáo bởi một số 
nghiên cứu trên người và động vật (Garry và 
ctv, 2002; Ikeda và ctv, 2005; Ishihara và ctv, 
2007; Terrell và ctv, 2011). Mặc dù có một vài 
trường hợp ngoại lệ, ví dụ, khi tiếp xúc với 
biphenyl polychlorin hóa làm tăng khả năng 
con trai của thế hệ sau (Bonefeld-Jorgensen 
và ctv, 2001), phần lớn các phát hiện cho thấy 
đàn ông tiếp xúc với môi trường stress  có 
nhiều khả năng sinh con gái (XX) nhiều hơn 
là bé trai (XY) do hàm lượng ADN trong tinh 
trùng X cao hơn so với tinh trùng Y. Tuy 
nhiên, các cơ chế phản ứng stress cụ thể giữa 
hai loại tế bào vẫn chưa rõ ràng và cần được 
nghiên cứu thêm.
8.2. Sự khác biệt về hàm lượng nhiễm sắc thể 
của tinh trùng X và Y

Sự bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể 
của tinh trùng là nguyên nhân lớn dẫn đến 
sự vô sinh (Pang và ctv, 1999; Schmidt và 
ctv, 2000). Một cách ngắn gọn, sự bất thường 
nhiễm sắc thể được định nghĩa là sự mất hoặc 
thừa hoặc bị thay đổi nhiễm sắc thể dẫn đến 
số lượng NST không đúng hoặc gây ra sự bất 
thường về cấu trúc ở một hoặc nhiều nhiễm 
sắc thể (Jurewicz và ctv, 2014). Nhìn chung, các 
bất thường nhiễm sắc thể ở phôi được cho là 
xuất phát từ trứng (Hassold và ctv, 1996), tuy 
nhiên, những bất thường do tinh trùng cũng 
có thể ảnh hưởng đáng kể đến phôi (Tesarik 
và Mendoza, 1996; Bonduelle và ctv, 2002). Sự 
bất thường ở nhiễm sắc thể giới tính chiếm 
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hơn 5% các lỗi nhiễm sắc thể chính ở phôi, với 
khoảng 80% trường hợp có nguồn gốc từ con 
bố (Hassold và ctv, 1996; Hassold và Hunt, 
2001). In’t Veld và ctv (1995) và Hoegerman và 
ctv (1995) là 2 nhóm nghiên cứu đầu tiên báo 
cáo nguy cơ gia tăng các bất thường về nhiễm 
sắc thể de novo (các bất thường của nhiễm sắc 
thể trong tế bào giao tử), đặc biệt là ở nhiễm 
sắc thể giới tính, trong tinh trùng. Tần số dị 
bội nhiễm sắc thể giới tính trong tinh trùng 
người khỏe mạnh là 0,13-1,20% (Egozcue và 
ctv, 1997). Templado và ctv (2005) đã xem xét 
23 nghiên cứu và phát hiện ra rằng tỷ lệ lệch 
nhiễm sắc thể giới tính trung bình (có thêm 
một nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn bội) trong 
tinh trùng người là 0,26%. 

Sự kết hợp giữa kỹ thuật FISH và các đầu dò 
nhiễm sắc thể đặc hiệu nhiều màu có thể được 
sử dụng để khảo sát hàm lượng nhiễm sắc thể 
của tinh trùng nhằm thiết lập tỷ lệ dị bội tương 
đối (Chevret và ctv, 1995). Ở bệnh nhân mắc 
chứng oligoasthenoteratozoospermic (OAT là 
một tình trạng bao gồm oligozoospermia (số 
lượng tinh trùng thấp), asthenozoospermia 
(tinh trùng vận động kém) và teratozoospermia 
(hình dạng tinh trùng bất thường). OAT là 
nguyên nhân phổ biến nhất của vô sinh ở con 
đực) tỷ lệ thể dị bội nhiễm sắc thể giới tính cao 
hơn so với dị bội thể tự bội ở cùng một cá thể, 
cũng như dị bội nhiễm sắc thể giới tính ở tinh 
trùng Y khỏe mạnh (Pang và ctv, 1999, 2010). 
Phù hợp với phát hiện nói trên, Van Opstal 
và ctv (1997) cũng báo cáo sai số ở nhiễm sắc 
thể X và Y cao hơn đáng kể so với nhiễm sắc 
thể 18 (autosome) trong tinh trùng của bệnh 
nhân azoospermic. Ngược lại, Pfeffer và ctv 
(1999) báo cáo tỷ lệ dị bội nhiễm sắc thể 18 
(0,7-10%) cao hơn so với dị bội nhiễm sắc thể 
giới tính (0-4,3%) trong phần tinh trùng bơi 
lên của 10 người đàn ông vô sinh mắc chứng 
OAT. Điều thú vị là nghiên cứu tương tự của 
Pfeffer và ctv, 1999 cũng khẳng định thể dị 
bội nhiễm sắc thể giới tính cao hơn, tuy nhiên 
thể dị bội được quan sát thấy trong toàn bộ 
tinh trùng. Do đó, các phương pháp làm giàu 
tinh trùng khác nhau cũng có thể ảnh hưởng 
đến tỷ lệ dị bội. 

Một số nghiên cứu đã điều tra tỷ lệ dị bội 
ở nhiễm sắc thể X và Y trong tinh trùng của 
người (Chevret và ctv, 1995; Martin và ctv, 
1995a,b,1996). Chevret và ctv (1995) đã công 
bố tỷ lệ thể dị bội ở nhiễm sắc thể X (0,04%) 
tương đối cao hơn so với ở nhiễm sắc thể Y 
(0,009%) trong tinh trùng kỳ gian phân của 
nam giới bình thường, tuy nhiên, các nghiên 
cứu khác đã báo cáo sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ 
thể lệch bội ở nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể 
Y (Martin và ctv, 1995a,b; Samura và ctv, 1997). 
Ngược lại, Williams và ctv (1993) đã báo cáo 
tỷ lệ lệch bội ở nhiễm sắc thể Y (YY, 0,11%) 
cao hơn ở nhiễm sắc thể X (XX, 0,08%). Phát 
hiện này được hỗ trợ thêm bởi một nghiên 
cứu khác trình bày 0,18% (YY) và 0,07% (XX) 
lần lượt ở nhiễm sắc thể Y và X (Martin và ctv, 
1996). Sự khác biệt giữa tỷ lệ thể dị bội được 
báo cáo ở nhiễm sắc thể X và Y vẫn chưa rõ 
ràng mặc dù thể dị bội được phát hiện bằng 
các phương pháp tương tự (tức là FISH 3 màu 
kết hợp với đầu dò nhiễm sắc thể cụ thể và 
kính hiển vi huỳnh quang) trong tất cả các 
trường hợp. Do đó, sự khác biệt về tinh trùng 
X và Y dựa trên tần số dị bội ở nhiễm sắc thể X 
và Y vẫn chưa rõ ràng, điều này phù hợp với 
những khác biệt được báo cáo khác giữa các 
loại tinh trùng này. 

Các nghiên cứu gần đây đã báo cáo rằng 
việc tiếp xúc với một số chất gây rối loạn nội 
tiết EDs và thuốc trừ sâu gây ra bất thường 
nhiễm sắc thể giới tính trong tinh trùng 
(Smith và ctv, 2004; Xia và ctv, 2005; Perry, 
2008). Nghiên cứu dịch tễ học cho thấy mối 
liên hệ đáng kể giữa việc tiếp xúc với hai hóa 
chất clo hữu cơ và sự phân tách nhiễm sắc thể 
giới tính trong tinh trùng được thu thập từ 
những người đàn ông đã trải qua đánh giá vô 
sinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts từ 
tháng 1/2000 đến tháng 5/2003 (Mcauliffe và 
ctv, 2012). Họ quan sát thấy rằng nồng độ p, 
p’-dichlorodiphenyldichloroethylene (p, p’-
DDE) trong huyết thanh cao hơn đã làm tăng 
đáng kể tần suất phân tách tinh trùng XX (X), 
XY và tổng số nhiễm sắc thể giới tính. Điều 
thú vị là những người đàn ông có nồng độ 
polychlorinated biphenyls (PCBs) trong huyết 



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 265 - tháng 5 năm 202144

thanh cao hơn cho thấy sự gia tăng đáng kể 
tần suất YY (loại bỏ tinh trùng Y), XY và tổng 
số nhiễm sắc thể giới tính, tuy nhiên, nghiên 
cứu này không cung cấp thêm giải thích về 
phát hiện của họ, cụ thể về cơ chế mà sự gia 
tăng tiếp xúc với PCB tạo ra tác dụng bảo vệ 
chống lại sự phân hủy XX và trong đó sự gia 
tăng tiếp xúc với p, p’-DDE làm tăng sự phân 
hủy XX. Do đó, cần nghiên cứu các cơ chế có 
thể có về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với 
các hóa chất độc hại, bao gồm EDC (ví dụ như 
PCB và p, p’-DDE) và sự phân tách nhiễm sắc 
thể giới tính. Hơn nữa, các nghiên cứu dịch tễ 
học tương tự được đảm bảo để xác định ảnh 
hưởng của các hóa chất môi trường khác nhau 
và mối liên quan của chúng với sự sai lệch 
nhiễm sắc thể trong tinh trùng. 
8.3. Cấu trúc hệ gen và hệ protein của tinh 
trùng X và Y

Việc xác định và định lượng gen/protein 
trong tế bào cung cấp những hiểu biết quan 
trọng về các chức năng tế bào của chúng. 
Genomics liên quan đến cấu trúc, chức năng, 
sự tiến hóa và lập bản đồ của hệ gen (Bader 
và ctv, 2003), trong khi proteomics liên quan 
đến các phương pháp mới để xác định đặc 
tính của protein bằng cách thực hiện các phân 
tích định tính và định lượng (Rahman và ctv, 
2016,2017a,2018). Một tinh trùng cung cấp 
một nửa số vật chất di truyền trong nhân cho 
đời con lưỡng bội thông qua thụ tinh. Do đó, 
việc kiểm tra các gen và hàm lượng protein 
trong tinh trùng có thể cung cấp những hiểu 
biết tiềm năng về chức năng của chúng. Người 
ta đã báo cáo rằng tinh trùng đơn bội có khả 
năng chủ động phiên mã nhiễm sắc thể quan 
trọng (bao gồm cả nhiễm sắc thể giới tính) cho 
sự tăng trưởng và tồn tại của chúng (Braun và 
ctv, 1989). Vì tinh trùng mang nhiễm sắc thể X 
và Y biểu hiện các gen riêng biệt được mã hóa 
bởi mỗi nhiễm sắc thể giới tính (Hendriksen, 
1999), nó có thể dẫn đến sự khác biệt về 
protein giữa tinh trùng X và Y. Mặc dù phần 
lớn các gen được chia sẻ giữa các tinh trùng X 
và Y thông qua cầu nối nội bào (Braun và ctv, 
1989), nhưng không phải gen nào cũng có sản 
phẩm (Hendriksen, 1999). Do đó, tinh trùng 

X và Y có thể được phân biệt dựa trên thành 
phần gen/protein của chúng. Trong phần này 
sẽ xem xét các nghiên cứu về các đặc điểm gen 
và protein của tinh trùng X và Y và đã làm 
sáng tỏ mối liên quan của chúng với các đặc 
điểm sinh lý của hai loại tinh trùng. 

Cho đến nay, rất ít nghiên cứu đã xác định 
và biểu hiện các gen khác biệt trong tinh trùng 
X và Y. Tinh trùng chứa một lượng nhỏ RNA 
tổng số (tinh trùng người 0,015pg; tinh trùng 
bò 1,8×10-4pg) so với lượng RNA trong tế bào 
xôma (1-3 pg). Lượng RNA nhỏ trên mỗi tinh 
trùng là hạn chế lớn đối với nghiên cứu về 
biểu hiện gen trong các tế bào này. Chen và ctv 
(2014) đã sử dụng các phương pháp tiếp cận 
toàn diện về hệ gen và xác định được 31 gen 
biểu hiện khác biệt trong tinh trùng bò X và Y 
(27 và 4 gen điều chỉnh trong tinh trùng X và 
Y tương ứng). Sử dụng công nghệ giải trình tự 
RNA, người ta đã báo cáo rằng nhiễm sắc thể X 
mã hóa 492 gen, trong khi nhiễm sắc thể Y chỉ 
mã hóa 15 gen trong tinh trùng chuột. Một số 
gen này (đặc biệt là các thụ thể receptor) cũng 
được chứng minh là có liên quan đến sự phát 
triển, khả năng sống sót và chức năng của các 
loại tinh trùng cụ thể (Umehara và ctv, 2019). 
Do đó, các gen biểu hiện khác biệt có thể giúp 
xác định nền tảng di truyền về sự khác biệt ổn 
định giữa tinh trùng X và Y. Alminana và ctv 
(2014) quan sát thấy tinh trùng biểu hiện gen 
đặc trưng cho giới tính trong trứng của lợn cái 
được thụ tinh với tinh trùng X hoặc Y. Khi thực 
hiện thụ tinh bằng cách sử dụng tinh trùng Y, 
271 bản sao bị điều chỉnh giảm số lượng thụ 
thể trên bề mặt màng tế bào và 230 bản sao 
được điều chỉnh tăng cường ở vòi trứng. Vì 
vậy, ống dẫn trứng có thể có các cảm biến sinh 
học đặc biệt để sàng lọc tinh trùng. Bermejo-
Alvarez và ctv (2010) đã công bố sự khác 
biệt đáng kể về mức độ mRNA của GSTM3, 
DNMT3A và PGRMC1 giữa phôi nang bò 
được tạo ra bởi thụ tinh trong ống nghiệm với 
tinh trùng X và những phôi được tạo ra bằng 
thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng Y. 
Điều này chỉ ra rằng tế bào trứng cũng có thể 
điều chỉnh một cơ chế giống hệt nhau để ‘cải 
tổ’ lại các tinh trùng khác nhau. Những tiến 
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bộ gần đây trong nghiên cứu bộ gen đã cung 
cấp một số kỹ thuật cải tiến cho phép phân giải 
hoàn toàn tinh trùng và phân lập RNA tổng số 
(Kirley, 1990; Meng và Feldman, 2010; Chen và 
ctv, 2014). Do đó, các nghiên cứu sâu hơn được 
thực hiện để xác định các gen biểu hiện trong 
tinh trùng giới tính của các loài khác nhau. 

Tinh trùng trưởng thành trải qua quá 
trình phiên mã tối thiểu (có ít ribosome nên 
không thể dịch mã) cũng như tổng hợp protein 
(Kwon và ctv, 2014a,2015). Do đó, những tế 
bào này cực kỳ thích hợp để thực hiện phân 
tích protein. So sánh trực tiếp mức protein 
trong các tế bào khác nhau có thể xác định các 
dấu hiệu gây ra sự khác biệt giữa các tế bào 
này (Park và ctv, 2013; Kwon và ctv, 2014a). 
Các nghiên cứu tài liệu chỉ ra rằng các nghiên 
cứu hạn chế đã được thực hiện để đánh giá 
bản thiết kế protein của tinh trùng X và Y cho 
đến nay. Hendriksen và ctv (1996) báo cáo sự 
khác biệt không có ý nghĩa về nồng độ của 
protein màng sinh chất trong tinh trùng X và 
Y trên lợn. Nghiên cứu này chỉ ra rằng không 
thể phân biệt giới tính của tinh trùng dựa trên 
các đặc tính bề mặt của chúng. Chen và ctv 
(2012) đã sử dụng phương pháp điện di hai 
chiều cùng với khối phổ (2DE-MS/MS) và xác 
định biểu hiện 42 protein khác biệt giữa tinh 
trùng X và Y. Trong số này, 11 protein được 
điều chỉnh tăng cường biểu hiện và 4 protein 
điều chỉnh giảm biểu hiện ở tinh trùng X so 
với protein ở tinh trùng Y (P<0,05). Phát hiện 
này cũng được khẳng định thêm trong nghiên 
cứu của De Canio và ctv (2014); Scott và ctv 
(2018). De Canio và ctv (2014) nhận thấy rằng 
có 15 và 2 protein lần lượt được điều chỉnh 
tăng cường trong tinh trùng X và Y. Trong một 
nghiên cứu khác gần đây, Scott và ctv (2018) đã 
xác định được sự biểu hiện khác biệt của 8 loại 
protein giữa tinh trùng mang X và Y. Trong số 
này, protein liên quan đến sự phát triển phôi 
(protein chứa miền EF-hand 1) được biểu hiện 
rất nhiều trong tinh trùng Y, trong khi phần 
lớn các protein được phát hiện khác có nhiều 
trong tinh trùng X. Vì protein dồi dào trong 
tinh trùng Y giúp phát triển phôi sau thụ tinh 
và hơn nữa là khả năng sống sót của bé trai so 

với bé gái, điều này cũng khiến số lượng trẻ 
sơ sinh là nam được sinh ra nhiều hơn một 
chút so với trẻ sơ sinh nữ (100). Bất chấp sự 
biểu hiện khác biệt của các protein cụ thể giữa 
hai loại tế bào, cấu trúc liên kết ion kẽm của 
cytochrome c (2EIN_R) ở tim bò là protein 
duy nhất được công bố bởi Chen và ctv (2012) 
với những đặc điểm chỉ biểu hiện ở tinh trùng 
X. Do đó, 2EIN_R có thể được coi là một dấu 
ấn sinh học mới để phân biệt hai loại tế bào 
với mục tiêu chọn lọc giới tính. Ngược lại, 
phần lớn các nghiên cứu proteomics đã xác 
định được các protein giống hệt nhau có giới 
hạn mặc dù các mẫu được thu thập từ cùng 
một loài động vật (bò đực). Hơn nữa, Chen 
và ctv (2012) đã báo cáo mức độ tăng của 
đồng dạng tubulin α3 và β4B trong tinh trùng 
X. Ngược lại, De Canio và ctv (2014) đã báo 
cáo các cấu hình biểu hiện khác nhau của hai 
đồng dạng tubulin α8 và β2B. Việc sử dụng 
các phương pháp tiếp cận của proteomic khác 
nhau (tức là 2DE-MS/MS, nUPLC-MS/MS và 
phân tích SWATH-MS) trong các nghiên cứu 
này có thể dẫn đến những khác biệt này. Dựa 
trên những phát hiện này, cần suy đoán rằng 
tinh trùng X và Y ít nhất có thể khác nhau 
dựa trên hàm lượng protein của chúng; tuy 
nhiên, các nghiên cứu sâu hơn được đảm bảo 
để xác định các dấu hiệu đã được xác nhận 
có thể phân biệt hai loại tế bào này một cách 
thích hợp. Ngoài ra, phân tích protein của tinh 
trùng X và Y từ các loài động vật khác nhau 
nên được tiến hành để ứng dụng thực tế của 
chúng, đặc biệt là cho các kỹ thuật miễn dịch. 

Sự khác biệt về hàm lượng protein và 
các con đường tín hiệu liên quan giữa tinh 
trùng X và Y có thể cung cấp cơ sở lý thuyết 
để phân biệt giữa các loại tinh trùng này. Tuy 
nhiên, không chắc liệu những khác biệt này 
có tương quan với khía cạnh sinh học của tinh 
trùng X và Y. Bằng cách sử dụng cùng một 
chương trình đã xác định các quá trình bệnh 
liên quan được điều chỉnh bởi các protein biểu 
hiện khác biệt trong tinh trùng X và Y. Ví dụ, 
L-lactate dehydrogenase A và glyceraldehyde 
3-phosphate dehydrogenase đặc hiệu của tinh 
hoàn, được biểu hiện nhiều trong tinh trùng 
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X, được phát hiện có liên quan về mặt chức 
năng với ung thư vú và ung thư  cổ tử cung. 
Cả hai loại ung thư đều là nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong do ung thư ở phụ nữ (Siegel 
và ctv, 2015). Theo đó, điều tra dịch tễ học 
ở người cho thấy tỷ lệ mắc bệnh thiếu máu 
tương đối cao (Malhotra và ctv, 2004; Alvarez-
Uria và ctv, 2014), bệnh Alzheimer (Vina và 
Lloret, 2010), bệnh Huntington (Panas và ctv, 
2011), và trypanosoma (Pepin và ctv, 2002) ở 
phụ nữ. Các bệnh này cũng được phát hiện 
có liên quan đến các protein biểu hiện nhiều ở 
tinh trùng X. Tương tự, các protein xuát hiện 
nhiều ở tinh trùng Y, đó là TUBA8 và GSTM3, 
được phát hiện có liên quan đến ung thư gan 
và ung thư thận, và tỷ lệ mắc cả hai bệnh này 
được báo cáo là cao hơn ở nam giới so với nữ 
giới (Woldrich và ctv,2008; Wu và ctv, 2018). 
Tuy nhiên, một số bệnh khác được tìm thấy có 
liên quan đến các protein biểu hiện khác biệt 
ở tinh trùng X và Y thể hiện kết quả khác so 
với dữ liệu dịch tễ học. Ví dụ, suy tim được 
phát hiện có liên quan đến CAPZB biểu hiện 
nhiều trong tinh trùng Y, tuy nhiên, tỷ lệ mắc 
bệnh này ở nam giới thấp hơn ở nữ giới. Cũng 
như vậy, bệnh lao được phát hiện có liên quan 
đến chức năng bị thay đổi của TPI1 biểu hiện 
nhiều hơn ở tinh trùng X so với tinh trùng Y. 
Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh này ở nam cao hơn 
nữ. Những mâu thuẫn này có lẽ là do chương 
trình Pathway Studio, đã tạo ra các đường dẫn 
protein bằng cách sử dụng thông tin có trong 
cơ sở dữ liệu PubMed, nhưng không có khả 
năng giải thích chính xác mọi tình trạng bệnh. 
Ngoài ra, bất chấp sự biểu hiện khác biệt của 
một loại protein cụ thể giữa hai loại tế bào, sự 
tồn tại của phần lớn các protein là không đổi 
giữa chúng. Do đó, sự gia tăng biểu hiện của 
một protein trong tế bào cụ thể không phải 
lúc nào cũng thể hiện sự hoạt hóa chức năng 
của chúng. Một nhược điểm lớn khác của giả 
thuyết này là những thay đổi nhỏ về cấu trúc 
protein (ít hơn 2 lần cuộn gập) giữa tinh trùng 
X và Y có thể không nhất thiết cho thấy bất kỳ 
sự khác biệt đáng kể nào về biểu hiện protein 
trong thế hệ con cái, và do đó có thể dẫn đến 
nhiều kết luận khác nhau.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Trà Vinh có điều kiện phát triển chăn nuôi 
bò thuận lợi: nguồn thức ăn, phụ phẩm nông 
nghiệp dồi dào và là một trong những nghề 
1 Trường Đại học Trà Vinh
* Tác giả liên hệ: TS. Trương Văn Hiểu, Trường Đại học Trà 
Vinh, Điện thoại: 0919375328; Email: vanhieu@tvu.edu.vn.

chăn nuôi truyền thống. Tổng diện tích trồng 
lúa ước tính 224.348 ha, cây bắp 3.748 ha, khoai 
lang 1.134 ha và cây đậu phộng 4.336 ha (Cục 
thống kê, 2019). Như vậy, hàng năm cung cấp 
một lượng phụ phẩm nông nghiệp khá lớn làm 
thức ăn nuôi bò. Nguồn phụ phẩm này cần 
được sử dụng hiệu quả trong chăn nuôi vì đây 

HIỆN TRẠNG NUÔI BÒ SINH SẢN TẠI TỈNH TRÀ VINH
Trương Văn Hiểu1* và Nguyễn Thị Kim Quyên1 

Ngày nhận bài báo: 30/03/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 04/04/2021 
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 24/04/2021

TÓM TẮT
Điều tra được tiến hành từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2020 trên 180 hộ với số lượng 1.034 

con bò, trong đó 507 con cái sinh sản tại 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
nhằm đánh giá hiện trạng nuôi bò sinh sản tại nông hộ. Kết quả cho thấy cơ cấu giống: bò cái LS 
chiếm 56,4%, lai F1(Cha x LS) là 30,6% còn lại các giống lai F1 BBB, Brahman và Droughtmaster. Số 
hộ phỏng vấn có chuồng bò kiên cố là 80,6%, phương thức nuôi nhốt hoàn toàn 61,1%, theo dõi bò 
động dục 71,1%, ghi chép ngày phối giống 91,1%, đỡ đẻ bò cái lúc sinh 90% và gieo tinh nhân tạo là 
95%. Một số kỹ thuật quan trọng chưa được các hộ quan tâm như tách bò mẹ sắp sinh con (31,1%), 
cai sữa bê sớm lúc ≤ 4 tháng tuổi (37,2%), tiêm phòng vaccine (36,1%) và tẩy giun sán (40,5%). Đa 
số các hộ nuôi bò sinh sản đều sử dụng thức ăn thô là cỏ trồng, rơm khô và bổ sung cám gạo hoặc 
thức ăn hỗn hợp cho bò cái mang thai 2 tháng trước khi đẻ và bò mẹ 4 tháng nuôi con. Tuổi động 
dục và phối giống lần đầu, thời gian phối lại sau đẻ, khoảng cách lứa đẻ của bò LS lần lượt là 18,8, 
20,4 tháng, 116,6, 397,5 ngày và bò lai Cha lần lượt là 20,1, 23,6 tháng, 132,1, 414,9 ngày. Các hộ chăn 
nuôi bò sinh sản có những khó khăn chính như thiếu cỏ xanh, rơm khô vào mùa khô và bò phối 
giống nhiều lần không đậu thai. 

Từ khóa: Hiện trạng chăn nuôi bò, cơ cấu giống, thức ăn, sinh sản, tỉnh Trà Vinh.
ABSTRACT

Current status of the cows calved production in Tra Vinh province
The investigation was carried out from January to October 2020 on 180 households with 1,034 

cattle, which 507 raising cows in three districts including Chau Thanh, Cau Ngang and Tra Cu, Tra 
Vinh province to evaluated the cows production system in households. The results indicated that 
breeding structure: Crossbred Sindhi (LS) cows accounted for 56.4%, crossbred Charolais F1(Cha 
x LS) was 30.6%, the rest were crossbred of BBB, Brahman and Droughtmaster. The permanent 
animal houses (80.6%), cattle in the captive (61.1%), following oestrus detection (71.1%), recording 
the insemination day (91.1%), delivery (90%) and artificial insemination for the cows (95%). Some 
important techniques have not cared such as detached pregnant cows near reproduction (31.1%), 
early weaning at ≤ 4 months (37.2%), vaccination (36.1%) and parasite prevention (40.5%) in the 
households. Almost all the raising cow households used roughage feed that was grass, rice straw 
and added rice bran or mixed feed for 2 months-pregnant cows and cows after 4-months of calving. 
The age at first estrus and first insemination, the duration of successful cross-breeding after calving 
and calving intervals of crossbred LS cows were 18.1 and 20.4 months, 116.6 and 397.5 days, 
respectively; crossbred Cha cows were 20.1 and 23.6 months, 132.1 and 414.9 days, respectively. 
The main problems in the raising cow households such as lack of growing grass, rice straw in dry 
season and cows mating many times without conception. 

Keywords: Cattle production system, breeding structure, feed, reproduction, Tra Vinh province.
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là một lợi thế để phát triển nuôi bò của tỉnh. 
Ngoài nguồn phụ phẩm, một số giống cỏ tại địa 
phương như cỏ Lông Tây, cỏ nước,... và trồng 
cỏ cao sản để nuôi bò. Theo Phạm Văn Quyến 
(2018) tỷ lệ các hộ trồng cỏ nuôi bò chiếm 93,3% 
với diện tích 0,18 ha/hộ, cho thấy người chăn 
nuôi bò rất quan tâm đến nguồn thức ăn. 

Trà Vinh là tỉnh có số lượng bò đứng thứ 
2 của đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo 
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y số lượng bò 
của tỉnh đến tháng 7/2020 là 213.450 con. Bò 
nuôi nhiều nhất tại 3 huyện: Cầu Ngang 48.638 
con, Trà Cú 36.364 con và Châu Thành 35.256 
con (Cục thống kê, 2019), tỷ lệ bò lai tại Trà 
Cú là 95,75%, trong đó lai Zebu chiếm 65,96% 
và lai khác chiếm 29,97% (Phạm Văn Quyến, 
2018). Nghiên cứu của Phạm Văn Quyến 2016-
2018 đã sử dụng tinh bò Red Angus (RA), 
Brahman (Br), Droughtmaster (DM) lai tạo với 
bò lai Sind (LS) nuôi tại Trà Cú cho biết con lai 
sinh trưởng và sinh sản tốt. Tuy nhiên, sự phát 
triển đàn bò tự phát theo nhu cầu thị trường, từ 
đó người chăn nuôi lai tạo đàn bò cái lai Zebu 
hoặc lai hướng thịt với bò đực chuyên thịt và 
chọn bò cái tiếp tục nuôi sinh sản, chuyển sang 
phương thức chăn nuôi thâm canh, thiếu đầu 
tư về khoa học kỹ thuật, nuôi bò còn mang tính 
tự cung, tự cấp nên năng suất còn thấp và hiệu 
quả chưa cao. Để thực hiện chiến lược phát 
triển bò thịt chất lượng cao, cần đánh giá hiện 
trạng chăn nuôi bò sinh sản của tỉnh để làm cơ 
sở khoa học phát triển chăn nuôi bò thịt chất 
lượng cao tại địa phương.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Nghiên cứu được tiến hành trên 180 hộ 

nuôi bò sinh sản tại 3 xã có đàn bò nhiều nhất 
trong mỗi huyện: xã Thanh Mỹ - Châu Thành, 
Long Sơn - Cầu Ngang và Phước Hưng - Trà 
Cú đại diện cho các hộ chăn nuôi bò sinh sản 
của tỉnh Trà Vinh, từ tháng 01/2020 đến tháng 
10/2020.
2.2. Phương pháp 

Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên và chọn 180 hộ chăn nuôi bò sinh sản, 

tại 3 xã, mỗi xã 60 hộ. Các hộ được chọn có số 
lượng bò cái ít nhất là 3 con. 

Tiến hành điều tra bằng phương pháp 
phỏng vấn trực tiếp, hồi cứu số liệu với hộ 
nuôi bò sinh sản theo nội dung phiếu phỏng 
vấn đã thiết kế sẵn như: giống bò nuôi sinh 
sản, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng bò sinh 
sản, các loại và số lượng thức ăn, năng suất 
sinh sản và những khó khăn. Một số chỉ tiêu 
sinh sản của bò cái được phỏng vấn hồi cứu 
bằng bản hỏi có sẵn và thu thập thông tin trên 
cá thể bò ở 2 lứa đẻ gần nhất. Song song đó, 
kết hợp quan sát thực tế, ghi nhận các thông 
tin theo các chỉ tiêu đã thiết kế sẵn liên quan 
đến nuôi bò sinh sản về: Cơ cấu giống bò của 
nông hộ và đàn bò cái sinh sản; Quản lý, chăm 
sóc nuôi dưỡng bò cái sinh sản; Các loại và 
tỷ lệ sử dụng thức ăn trong khẩu phần nuôi 
bò sinh sản của nông hộ; Một vài chỉ tiêu sinh 
sản của đàn bò cái; Khó khăn chính trong chăn 
nuôi bò sinh sản.

Tuổi động dục lần đầu (TĐDLĐ), tuổi phối 
giống (TPGLĐ) và tuổi đẻ lần đầu (TĐLĐ) lần 
lượt là số tháng tính từ khi bò cái được sinh ra 
cho đến ĐDLĐ, PGLĐ và ĐLĐ.

Thời gian phối giống đậu thai sau khi đẻ 
(TGPGĐTSĐ, ngày) là số này được tính từ khi 
bò đẻ cho đến ngày phối giống đậu thai.

Khoảng cách lứa đẻ (KCLĐ, ngày) là số 
ngày từ khi bò đẻ lần này đến đẻ lần tiếp theo.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phương pháp 
thống kê mô tả để xác định các giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn bằng phần mền Minitab 
16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Cơ cấu giống của đàn bò sinh sản
Kết quả bảng 1 cho thấy cơ cấu giống bò 

nuôi bò sinh sản cho thấy giống bò lai hướng 
thịt chiếm tỷ lệ cao nhất (71,47%) và bò LS 
chiếm 28,53%. Kết quả này cao hơn so với 
nghiên cứu của Phạm Văn Quyến (2018): bò 
Zebu chiếm 65,96% và bò lai hướng thịt chiếm 
29,79%. Sự khác biệt này do thị trường giá bò 
lai hướng thịt cao gấp đôi so với bò lai Zebu 
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nên người chăn nuôi chỉ phối giống bò chuyên 
thịt phổ biến là Charolais (Cha), Blanc-Blue-
Belgium (BBB). Cơ cấu các giống bò của 
nông hộ, bò lai hướng thịt như lai F1(Cha x 
LS) chiếm tỷ lệ cao nhất 46,61%, kế đến bò LS 
28,53%, bò lai F1(BBB x LS) 19,73% và cả bò 
F1(Bra x LS), F1(DM x LS) 5,13%. Kết quả cho 
thấy bò lai hướng thịt được ưa chuộng tại tỉnh 
Trà Vinh hiện nay là bò lai Cha và BBB.
Bảng 1. Cơ cấu đàn bò cái sinh sản của nông hộ

Giống bò
Tổng đàn Bò cái sinh sản
n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%)

Lai Sind (LS) 295 28,53 286 56,41
F1(ChaxLS) 482 46,61 155 30,57
F1(BBBxLS) 204 19,73 39 7,69
F1(BrxLS)/(DMxLS) 53 5,13 27 5,33
Bò cái sinh sản 1.034 - 507 49,03

Trong cơ cấu đàn bò, bò mẹ sinh sản 
chiếm 49,03%. Kết quả này tương đương với 
nghiên cứu của Phạm Văn Quyến (2018) tỷ 
lệ bò sinh sản tại Trà Cú tỉnh Trà Vinh chiếm 
49,17%; Ngô Thị Diệu và ctv (2016) tỷ lệ bò 
đã đẻ ở Quảng Bình chiếm 50%; Nguyễn Bình 
Trường và Nguyễn Văn Thu (2018) tỷ lệ nuôi 
bò cái sinh sản và bán lấy thịt tại An Giang 
chiếm 43,9%. Kết quả điều tra về cơ cấu giống 
bò nuôi sinh sản cho thấy tỷ lệ bò mẹ giống 
LS cao nhất chiếm 56,41%, bò lai F1(ChaxLS) 
30,57%, bò F1(BBBxLS) 7,69% và bò F1(BrxLS), 
F1(DMxLS) là 5,33%. Tỷ lệ bò cái đã đẻ LS thấp 
hơn so với khảo sát của Phạm Văn Quyến 
(2018) công bố 65,96% và bò lai khác là 29,79%. 
Điều này cho thấy bò nuôi sinh sản F1 lai bò 
hướng thịt đang tăng chiếm tỷ lệ 43,59%; phù 
hợp với nhu cầu thị trường và giá trị kinh tế 
từ giống bò lai hướng thịt mang lại cho người 
chăn nuôi.
3.2. Quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng bò cái 
sinh sản

Kết quả bảng 2 cho thấy tỷ lệ hộ có chuồng 
bò kiên cố chiếm 80,56%: nền chuồng bằng xi 
măng, cột bê tông, lợp mái tôn, máng ăn kiên 
cố và có nơi thu gom chất thải. Tỷ lệ hộ có 
chuồng bò tạm bợ, bán kiên cố chiếm 19,44%; 
nền chuồng phổ biến bằng xi măng, cột bằng 
gỗ, mái lợp lá hoặc tôle, máng ăn tận dụng 

bằng gỗ hoặc vật dụng khác. Vậy, các hộ chăn 
nuôi bò đã đầu tư chuồng trại kiên cố ở mức 
khá, chứng tỏ người dân có ý thức cao về xây 
dựng chuồng trại để thuận lợi cho chăm sóc 
nuôi dưỡng bò.
Bảng 2. Chăm sóc nuôi dưỡng bò cái sinh sản

Chỉ tiêu 180 
hộ 

Tỷ lệ 
(%)

Chuồng 
trại 

Tạm bợ, bán kiên cố 35 19,44
Kiên cố 145 80,56

Phương 
thức nuôi

Bò nuôi nhốt 110 61,11
Bò nuôi bán chăn thả 70 38,89

Quản lý, 
chăm sóc 

Theo dõi động dục 128 71,11
Ghi ngày phối giống 164 91,11
Dự kiến ngày bê sinh 172 95,55

Tách bò mẹ sắp đẻ 56 31,11
Đỡ đẻ bò cái lúc sinh 162 90
Cai sữa ≤4 tháng tuổi 67 37,22
Tiêm phòng vaccine 65 36,11

Tẩy giun, sán 73 40,55
Phối 
giống

Gieo tinh nhân tạo 171 95,0
Bò đực phối giống 9 5,0

Xử lý 
phân 

Phơi khô (80%), 
bón đồng cỏ (20%)

180 100

Số hộ chăn nuôi bò quan tâm đến quản 
lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bò. Cụ thể: 
bò nuôi nhốt hoàn toàn là 61,11%, theo dõi và 
phát hiện động dục (71,11%), thụ tinh nhân 
tạo (95%), ghi chép ngày phối giống (91,11%), 
dự kiến ngày bò sinh bê (95,55%) và đở đẻ 
cho bò lúc sinh là 90%. Bên cạnh đó một số 
kỹ thuật khác ảnh hưởng lớn đến năng suất 
sinh sản của bò các hộ chưa thực hiện tốt như 
tách bò mẹ khỏi đàn trước sinh bê con, cai sữa 
bê sớm lúc ≤ 4 tháng tuổi, tiêm phòng vaccine 
và tẩy giun sán lần lượt là 31,11; 37,22; 36,11 
và 40,55%. Đa số các hộ chăn nuôi chưa quan 
tâm đến tiêm phòng vaccine phòng bệnh lở 
mồm long móng (LMLM) và tụ huyết trùng 
vì người chăn nuôi cho biết tiêm vaccine ảnh 
hưởng đến bò đang mang thai như sẩy thai 
hoặc không đậu thai và bê con xù lông chậm 
lớn. Kết quả này phù hợp với báo cáo Sở 
NN&PTNT (2019) đàn gia súc (heo, bò) tiêm 
phòng bệnh LMLM là 57,96% chủ yếu trên 
đàn heo. Đối với tẩy giun sán, những bò mẹ 
rất ốm hoặc tiêu chảy thường xuyên và gọi 
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thú y điều trị thì mới thực hiện tẩy giun sán. 
Đây là hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi bò. Nuôi bò sinh sản tại 
Quảng Bình có tỷ lệ tiêm phòng 97,5% và tẩy 
giun sán 75,85% (Ngô Thị Diệu và ctv, 2016). 
Đàn bò thịt tiêm phòng vaccine nuôi tại An 
Giang, Đồng Tháp lần lượt là 93,25 và 92,65% 
(Nguyễn Ni Lê và ctv, 2017; Nguyễn Văn Hớn 
và Nguyễn Thị Hồng Nhân, 2017). Nguyễn 
Thị Mỹ Linh và ctv (2019) đàn bò sinh sản 
tiêm phòng 97,2% và tẩy giun 77,8%.

Tất cả các hộ chăn nuôi bò xử lý chất thải 
bằng cách phơi khô phân bò bán là 100% với 
giá thành 8.000-10.000 đồng/bao loại 25kg. Do 
các hộ chăn nuôi gia đình nhỏ lẻ, nguồn phân 
bò hàng ngày không nhiều, điều kiện kinh 
tế còn khó khăn nên chưa đầu tư xây dựng 
biogas. Phương pháp xử lý này tốn nhiều 
công lao động, giá thành thấp và còn gây ô 
nhiễm môi trường. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Nguyễn Văn Hớn và Nguyễn 
Thị Hồng Nhân (2017) xử lý phân bò phơi khô 
bán là 100%. Đề nghị đơn vị quản lý chuyên 
môn phải tuyên truyền và có chính sách hỗ 
trợ để người chăn nuôi bò áp dụng rộng rãi hệ 
thống xử lý phân bò bằng biogas hoặc ủ phân 
vi sinh hoặc kết hợp nuôi trùn quế nhằm tái 
tạo sử dụng nguồn chất thải này có hiệu quả 
hơn và làm giảm ô nhiễm môi trường theo 

Luật Chăn nuôi.
Các hộ áp dụng phương pháp phối giống 

cho bò bằng gieo tinh nhân tạo chiếm 95%. 
Điều này cho thấy đội ngũ dẫn tinh viên địa 
phương đủ về số lượng và chất lượng. Có 
được kết quả này là tỉnh triển khai Quyết định 
50/QĐ-TTg ngày 14/09/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; 
bao gồm đào tạo dẫn tinh viên, hỗ trợ vật 
tư gieo tinh, tinh bò, dụng cụ bảo quản tinh, 
người chăn nuôi chỉ trả tiền công phối giống. 
Kết quả này tương đương với nghiên cứu của 
Ngô Diệu Nhi và ctv (2016) là 94,15%; Nguyễn 
Thị Mỹ Linh và ctv (2019) là 91,6%. Một số rất 
ít hộ chăn nuôi bò phối giống bằng nhảy trực 
tiếp chiếm 5% được áp dụng cho bò cái tơ 
phối giống lần đầu hoặc phối giống hơn ≥ 2 
lần chưa đậu thai. Như vậy, phối giống trên 
đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo 
là hướng đi chung của các hộ chăn nuôi bò 
sinh sản hiện nay.
3.3. Khẩu phần thức ăn chăn nuôi bò sinh sản

Bò sinh sản được nuôi nhốt tại chuồng cho 
ăn khẩu phần chính là cỏ xanh, rơm khô và bổ 
sung cám gạo hoặc TAHH cho bò cái mang 
thai 2 tháng trước khi đẻ và bò mẹ 4 tháng 
nuôi con. Một số ít hộ sẵn có hoặc mua thân 
lá cây đậu phộng khô cho ăn bổ sung (Bảng 3). 

Bảng 3. Loại và tỷ lệ sử dụng thức ăn trong khẩu phần nuôi bò sinh sản tại hộ

Loại thức ăn
Bò chờ phối, mang thai Bò nuôi con

Tỷ lệ hộ sử 
dụng TA (%)

Lượng TA (kg/
con/ngày)

 Tỷ lệ hộ sử 
dụng TA (%)

Lượng TA (kg/
con/ngày)

Cỏ trồng 100 19,92±3,09 100 21,67±3,11
Rơm khô 100 3,71±1,65 100 3,14±1,27
Thân lá đậu phộng khô 24,44 1,80±0,45 24,44 2,14±0,55
Cám gạo 71,11 0,39±0,13 53,33 0,55±0,22
TAHH 28,89 0,36±0,13 46,67 0,51±0,20

Loại thức ăn thô chủ lực vẫn là cỏ trồng 
và rơm khô có 100% hộ sử dụng nuôi bò sinh 
sản. Bò sinh sản cho ăn cỏ trồng 19,9-21,7 kg/
con, thấp hơn so với khảo sát trên bò sinh sản 
tại Quảng Ngãi của Nguyễn Thị Mỹ Linh và 
ctv (2019) là 24,8-25,0 kg/con. Các hộ nuôi bò 
sinh sản sử dụng rơm khô rất nhiều (3,14-3,71 
kg/con), cao hơn so với Nguyễn Thị Mỹ Linh 

và ctv (2019) là 1,74-1,83 kg/con. Tất cả các hộ 
chăn nuôi đều dự trữ rơm khô làm thức ăn 
cho bò cái và cho bò ăn rơm khô mỗi ngày. 
Rơm khô có giá trị dinh dưỡng rất thấp, cho 
ăn nhiều trong khẩu phần và lâu dài làm thiếu 
chất dinh dưỡng cho bò cái sinh sản. Ngoài ra, 
24,4% hộ phỏng vấn bổ sung thân lá cây đậu 
phộng phơi khô 1,8-2,14 kg/con/ngày cho bò 
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cái mang thai vào những tháng cuối kỳ hoặc 
bò cái nuôi con. Lý do hộ nuôi bò sử dụng 
thân lá cây đậu phộng khô còn thấp, do số hộ 
trồng cây đậu phộng ít và chỉ tập trung một 
vài xã trong huyện. Các hộ sử dụng thức ăn 
tinh là cám gạo nhiều hơn so với TĂHH, do 
giá thành cám gạo thấp hơn; nhưng các chất 
dinh dưỡng trong cám gạo thấp hơn so với 
TĂHH. Cám gạo bổ sung cho bò cái chờ phối, 
mang thai là 0,39 kg/con, thấp hơn so với bò 
nuôi con là 0,55 kg/con. Tương tự, TAHH bổ 
sung cho bò chờ phối, mang thai là 0,36 kg/
con thấp hơn so với bò cái nuôi con là 0,51 kg/
con. Cho thấy các hộ phỏng vấn đều quan tâm 
đến bò sau đẻ và nuôi con thể hiện tăng số 
lượng cám gạo và TAHH; tuy nhiên sự chênh 
lệch này không đáng kể. Kết quả bổ sung 
TAHH thấp hơn so nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Mỹ Linh và ctv (2019) bò mang thai 0,94 
kg/con và bò sau đẻ là 0,7 kg/con. Kết quả trên 
cho thấy khẩu phần thức ăn chủ yếu cỏ, rơm 
khô phù hợp cho giống bò lai Zebu hơn so với 
những giống bò lai hướng thịt. Trong khi đó 
các nguồn thức ăn giàu đạm, vẫn chưa được 
chú trọng nuôi bò sinh sản lai hướng thịt. Việc 
thiếu chất đạm trong khẩu phần bò sinh sản 
sẽ ảnh hưởng đến khối lượng bê sơ sinh, sinh 
trưởng của bê trong giai đoạn bú sữa và thời 
gian động dục lại sau khi đẻ (Nguyễn Thị Mỹ 
Linh và ctv, 2019). Như vậy, các hộ cần quan 
tâm đến tăng số lượng và chất lượng thức 
ăn cho bò cái sinh sản đáp ứng nhu cầu dinh 
dưỡng theo từng giống bò và theo từng giai 
đoạn sinh sản nhằm tăng năng suất sinh sản.
3.4. Năng suất sinh sản của đàn bò cái 

Tuổi động dục lần đầu trung bình của 
bò LS là 18,8 tháng, sớm hơn so với bò cái lai 
Cha (20,1 tháng). Tuổi phối giống lần đầu của 
bò LS là 20,4 tháng, sớm hơn so với bò cái lai 
Cha (23,6 tháng). Vậy, con lai hướng thịt có 
TGPGLĐ dài hơn so bò LS. Kết quả này tương 
đương với công bố của Nguyễn Bình Trường 
và Nguyễn Văn Thu (2018): TĐDLĐ bò cái lai 
Zebu là 20,5 tháng và TPGLĐ là 21,7 tháng. Kết 
quả này sớm hơn so với công bố của Ngô Thị 
Diệu và ctv (2016) TĐDLĐ của bò cái lai Zebu 
là 24,4-25,9 tháng và TPGLĐ là 24,9-26,3 tháng. 

Thời gian mang thai của đàn bò LS và lai 
Cha ở các hộ điều tra trung bình 282,2-282,9 
ngày, tương đương với kết quả của Nguyễn 
Xuân Bả và ctv (2017); Hoàng Văn Trường và 
Nguyễn Tiến Vởn (2008); Đinh Văn Tuyền và 
ctv (2008).
Bảng 4. Năng suất sinh sản của đàn bò cái lai

Chỉ tiêu
Lai Sind Lai Charolais

n Mean±SD n Mean±SD
TĐDLĐ (tháng) 200 18,8±3,10 150 20,1±4,77
TPGLĐ (tháng) 200 20,4±3,22 150 23,6±4,75
TGMT (ngày) 200 282,2±8,03 150 282,9±8,38
TĐLĐ (tháng) 200 29,8±3,22 150 31,0±4,75
PGĐTSĐ (ngày) 170 116,6±35,6 120 132,1±37,63
KCLĐ (ngày) 170 397,5±35,4 120 414,9±39,48

TĐLĐ của bò LS là 29,8 tháng, bò lai Cha 
là 31 tháng, tùy thuộc vào kết quả phối giống 
lần đầu. Kết quả này là sớm hơn so với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và ctv (2017) 
(33,3 tháng); Hoàng Văn Trường và Nguyễn 
Tiến Vởn (2008) (43,1-47,2 tháng); Đinh Văn 
Tuyền và ctv (2008) (38,3 tháng trên bò cái 
Br và 39,2 tháng trên bò cái DM); Đinh Văn 
Cải (2006) (34,84 tháng); Ngô Thị Diệu và ctv 
(2016) (34,96 tháng).

Thời gian phối giống đậu thai sau đẻ 
tương đối tốt: của bò LS là 116,6 ngày và bò lai 
Cha là 132,1 ngày. Tương tự, KCLĐ trung bình 
của bò LS là 397,5 ngày, ngắn hơn bò lai Cha 
(414,9 ngày); tương đương với kết quả nghiên 
cứu của Ngô Thị Diệu và ctv (2016) là 423-440 
ngày; Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017) là 13,9 
tháng và Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019) là 
391,8 ngày. Nhưng thấp hơn so với nghiên cứu 
của Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Văn Thu 
(2018) là 14,7 tháng; Nguyễn Xuân Bả và ctv 
(2018) là 15,9 tháng. Vậy, KCLĐ và TGĐDLSĐ 
là hợp lý. Do người nuôi bò có kinh nghiệm 
chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý đàn bò sinh sản 
tốt và kỹ năng hành nghề của lực lượng dẫn 
tinh viên tốt.
3.5. Một số khó khăn chính trong chăn nuôi 
bò sinh sản của nông hộ

Qua Bảng 5 cho thấy, các hộ chăn nuôi bò 
sinh sản có những khó khăn chính như thiếu 
cỏ xanh vào mùa khô (100%) là do hiện tượng 
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xâm nhập mặn, đồng thời nguồn nước ngầm 
sụt giảm gây thiếu nước tưới đồng cỏ vào mùa 
khô và thiếu rơm khô vào mùa khô (100%). 
Vì vậy, hộ nuôi bò phải biết áp dụng kỹ thuật 
ủ chua cỏ, thức ăn dự trữ vào mùa khô phục 
vụ nuôi bò. Hơn nữa, hiện tượng xâm nhập 
mặn tác hại đến diện tích trồng lúa nên thiếu 
rơm khô vào mùa khô dẫn đến giá rơm khô 
ngày càng cao (≥ 2.400 đồng/kg). Ngoài ra, 
hầu hết các hộ phỏng vấn trả lời không biết 
chế biến dự trữ thức ăn (100%). Mặt khác, đa 
số các hộ khảo sát cho biết bò cái phối giống 
> 1 lần không đậu thai (48,3%) và số hộ có bò 
đẻ mổ do thai lớn (6,11%). Quan sát thực địa 
và ý kiến cán bộ quản lý chuyên môn tại địa 
phương bò phối giống nhiều lần không đậu 
thai là do bò cái bị viêm đường sinh dục là 
phổ biến hoặc một số bò cái động dục yếu 
hoặc chậm động dục. Mặt khác, bò cái đẻ mổ 
do bò mẹ giống lai bò hướng thịt có khung 
xương chậu nhỏ. Tương tự, bò cái tơ gieo tinh 
giống bò BBB hoặc người chăn nuôi cho ăn 
TAHH nhiều vào giai đoạn mang thai cuối kỳ 
dẫn đến bê con có khối lượng lớn. Vấn đề này 
càng tăng trong thời gian tới do bò mẹ con lai 
hướng thịt nhiều vì thị trường hiện nay ưa 
chuộng bò lai BBB. Vậy, người nuôi bò cần áp 
dụng kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, sử dụng 
thức ăn theo giai đoạn bò sinh sản, phòng và 
trị bệnh sinh sản trên bò cái.
Bảng 5. Khó khăn chính trong nuôi bò sinh sản

Khó khăn Số hộ Tỷ lệ (%)
Thiếu cỏ xanh vào mùa khô       180 100
Thiếu rơm khô vào mùa khô 180 100
Thiếu kỹ thuật chế biến dự trữ TA 180 100

Phối giống >1 lần không đậu thai 87 48,3
Đẻ mổ do thai lớn 11 6,11

Như vậy, nuôi bò sinh sản được xem 
là hướng đi tiềm năng phát triển kinh tế hộ 
gia đình tại Trà Vinh. Nghề này tuy còn gặp 
một số khó khăn nhưng nếu được tập huấn 
kỹ thuật chế biến dự trữ thức ăn, chăm sóc 
nuôi dưỡng bò sinh sản, hỗ trợ chuyên môn 
của cán bộ thú y trong phòng và trị bệnh là 
định hướng phát triển kinh tế bền vững tại địa 
phương trong thời gian tới.

4. KẾT LUẬN
Nuôi bò sinh sản trong nông hộ có cơ cấu 

bò LS 28,5% và bò lai hướng thịt (71,5%) đang 
được ưa chuộng tại tỉnh Trà Vinh mà hiện 
nay là bò lai Cha và BBB. Đàn bò cái sinh sản 
chiếm 49,03% đàn bò khảo sát, trong đó bò LS 
chiếm 56,4%; lai Cha chiếm 30,6% và các bò lai 
hướng thịt khác. 

Đa số các hộ nuôi bò sinh sản đều xây dựng 
chuồng bò kiên cố (80,6%), phương thức nuôi 
nhốt hoàn toàn (61,1%), theo dõi và phát hiện 
động dục (71,1%), ghi chép ngày phối giống 
(91,1%), dự kiến ngày bò sinh bê (95,6%), đỡ đẻ 
cho bò lúc sinh (90%), gieo tinh nhân tạo (95%). 
Một số kỹ thuật quan trọng chưa được các hộ 
quan tâm như tách bò mẹ ra khỏi đàn trước khi 
sinh, cai sữa sớm bê con, tiêm phòng vaccine và 
tẩy giun sán trên đàn bò. 

Thức ăn chính trong khẩu phần nuôi bò 
sinh sản là cỏ xanh, rơm khô và bổ sung thức 
ăn tinh cho bò cái mang thai trong 2 tháng 
trước khi đẻ và bò mẹ 4 tháng nuôi con.

Đàn bò LS có năng suất sinh sản tốt: 
TPGLĐ là 20,4 tháng và KCLĐ là 397,5 ngày. 
Tương tự, bò lai Cha TPGLĐ là 23,6 tháng và 
KCLĐ là 414,9 ngày. 

Một số khó khăn chính của hộ nuôi bò 
sinh sản là thiếu thức ăn: cỏ xanh và rơm khô 
vào mùa khô; thiếu kỹ thuật chế biến dự trữ 
thức ăn và bò cái phối giống nhiều lần không 
đậu thai. 
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KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CỦA QUE THỬ NHANH VNUA-BQT     
ĐỂ CHẨN ĐOÁN CÓ THAI SỚM Ở BÒ SỮA

Nguyễn Thị Hải1, Nguyễn Hoàng Thịnh2, Bùi Huy Doanh2, Phạm Thị Kim Anh3 và Phạm Kim Đăng2*

Ngày nhận bài báo: 30/03/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 12/04/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 24/04/2021

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng phát hiện của que thử VNUA-BQT trong 

chẩn đoán có thai sớm ở bò sữa. Giải nồng độ progesteron 2,0 ng/ml, 2,5 ng/ml, 3 ng/ml củng cố 
trong mẫu trắng được chuẩn bị để đánh giá ngưỡng phát hiện, độ đặc hiệu, độ chọn lọc và độ xác 
thực của kít. Tổng số 60 bò sữa được lấy mẫu ở các thời điểm 22, 24, 26 ngày sau phối giống để 
đánh giá các chỉ tiêu trên thực địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy que thử VNUA-BQT có khả năng 
phát hiện tối thiểu ở nồng độ 2,5 ng/ml. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm 
trên mẫu thực cho thấy que thử VNUA-BQT đạt yêu cầu một test nhanh định tính với độ xác thực 
là 97,5%, độ đặc hiệu là 100%, độ nhạy là 95%, không có độ lệch dương và độ lệch âm cao nhất là 
4,8%. Nếu sử dụng mẫu máu thì thời điểm phát hiện chính xác nhất từ ngày thứ 26 tính từ ngày 
phối giống. 

Từ khóa: Que thử thai nhanh, VNUA-BQT, máu, sữa, bò.
ABSTRACT

Preliminary evaluation the detectability of the VNUA-BQT test for early of pregnancy 
diagnosis in dairy cattle

The study was conducted to evaluate the detection ability of the VNUA-BQT test in early 
pregnancy diagnosis in dairy cattle. A standard solution of 2.0 ng/ml; 2.5 ng/ml; 3.0 ng/ml 
progesterone spiked in blank samples was prepared to assess the detection threshold, specificity, 
selectivity and authenticity of the kit. A total of 60 cows were sampled at 22, 24 and 26 days after 
insemination to assess the field indicators. Research results show that the VNUA-BQT test strip has 
the Limit of detection (LOD) at a concentration of 2.5 ng/ml. Research results in the laboratory and 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành chăn nuôi đã và đang phát triển 

cả về qui mô và tính chuyên hóa cơ bản đáp 
ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng nội địa 
nhưng lại xuất hiện sự mất cân đối và bất hợp 
lý về cơ cấu sản xuất và tiêu thụ thịt ở Việt 
Nam (thịt lợn chiếm tới 77,5% lượng thịt tiêu 
thụ, thịt gia cầm chỉ chiếm 15,7% và thịt gia 
súc ăn cỏ (trâu, bò) chỉ chiếm 6,6%). Trong khi 
đó, sữa sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng 
gần 30% nhu cầu và thịt bò phải nhập khẩu 
tiêu tốn không ít ngoại tệ của đất nước. Trước 
sức ép nhu cầu thịt bò, cùng với nhu cầu sữa 
ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh dịch tả 
lợn Châu Phi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có 
chiến lược định hướng phát triển đàn bò (Cục 
Chăn nuôi, 2020). Một trong những giải pháp 
tăng đàn nhanh nhất là thông qua con đường 
nhân giống và sinh sản. Tuy nhiên, trong điều 
kiện khí hậu ở Việt Nam, cùng với trình độ 
chăn nuôi còn hạn chế, chế độ chăm sóc, nuôi 
dưỡng, quản lý, thú y… chưa được tốt nên sức 
sản xuất nói chung và khả năng sinh sản của 
bò vẫn còn rất thấp. Hiện tượng bất thường, 
rối loạn sinh sản vẫn xảy ra rất phổ biến, đặc 
biệt trên đàn bò sữa. 

Đặc biệt, khi mang thai không phát hiện 
kịp thời sau khi phối giống, sẽ kéo dài khoảng 
cách lứa đẻ, giảm tỷ lệ nhân giống, ảnh hưởng 
đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Nếu bò 
mang thai được phát hiện ở giai đoạn sớm, 
không những được chăm sóc nuôi dưỡng cẩn 
thận và quản lý theo chế độ mang thai, mà còn 
làm tăng tỷ lệ thành công khi mang thai. Bò 
không mang thai có thể kịp thời phối giống, 
rút ngắn khoảng cách lứa đẻ và giảm chi phí 
thức ăn từ đó cải thiện tỷ lệ truyền giống và 
lợi ích kinh tế sẽ được tăng lên. Vì vậy, chẩn 
đoán thai sớm là rất quan trọng đối với sự 
phát triển của các ngành chăn nuôi bò.

Trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi 
bò nói riêng, nhiều nghiên cứu đã chứng minh 
rằng hàm lượng progesterone trong sữa và 
huyết tương có mối liên hệ và biến động theo 
giai đoạn sinh lý sinh dục cái (động dục, rụng 
trứng, có thai) và với bò chậm sinh sản hoặc 
vô sinh do u nang buồng trứng, u thể vàng 
và tồn lưu thể vàng (Nguyễn Thị Hải và ctv, 
2020). Chính vì vậy, bằng các phương pháp 
đo phóng xạ miễn dịch (RIA), ELISA, sắc ký 
lỏng... các nghiên cứu đã định lượng, bán 
định lượng progesteron để chẩn đoán có thai 
hoặc chẩn đoán các trường hợp bất thường về 
sinh sản của bò (Heap và ctv, 1973; Shemesh 
và ctv, 1978; Holdsworth và ctv, 1979; Nakao 
và ctv, 1983; Pennington và ctv, 1985; Roelofs 
và ctv, 2006). Tuy nhiên, khi triển khai thực tế 
gặp rất nhiều khó khăn nên que thử nhanh 
(quick-stick) được chế tạo từ kháng thể đơn 
dòng nhằm phân tích định lượng và định 
tính hormone sinh sản là một phương pháp 
dễ thực hiện trong điều kiện sản xuất thực 
tế. Mặc dù trên thế giới, phát triển kit-ELISA, 
que thử nhanh để định lượng và phát hiện các 
hormone sinh sản đã được sản xuất và ứng 
dụng rộng rãi cả trong nghiên cứu và sản xuất. 
Tuy nhiên, ở Việt Nam do vẫn phải nhập khẩu 
nên giá rất cao. Đặc biệt, trong điều kiện thực 
tế việc vận chuyển, bảo quản đã ảnh hưởng 
rất lớn đến chất lượng phân tích nên việc 
sử dụng còn hạn chế, đa số chỉ dùng trong 
nghiên cứu. Để chủ động trong nghiên cứu và 
sản xuất, và làm chủ công nghệ sản xuất được 
các sản phẩm ứng dụng này với giá thành hợp 
lý nhằm mục đích nâng cao khả năng sản xuất 
của vật nuôi nói chung và bò nói riêng có ý 
nghĩa khoa học, thực tiễn rất lớn. Trong khuôn 
khổ đề tài Bộ Nông nghiệp&PTNT do Khoa 
Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
chủ trì đã nghiên cứu chế tạo que thử nhanh 
VNUA-BQT để phát hiện sớm có thai của bò 

real samples showed that the VNUA-BQT test strip passed a qualitative fast test with an accuracy 
of 97.5%, a specificity of 100%, a sensitivity of 95 %, there is no positive deviation and the highest 
negative deviation is 4.8%. The most accurate time of detection is from the 26th day from the date 
of insemination for the blood sample.

Keywords: Pregnancy Rapid Test Cassette, VNUA-BQT, blood, milk, cow.
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lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam. Để 
có cơ sở cho việc triển khai ứng dụng que thử 
trong sản xuất, cần tiếp tục đánh giá các chỉ 
tiêu kỹ thuật của que thử.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được tiến hành trên mẫu máu 

và mẫu sữa của bò sữa nuôi tại các trang trại 
và nông hộ tại Hà Nội và Mộc Châu, từ tháng 
9/2019 đến tháng 5/2020. 
2.1. Xác định ngưỡng phát hiện, độ đặc hiệu, 
độ chọn lọc và độ xác thực của que thử

Tiêu chí kỹ thuật được đánh giá thông 
qua các tiêu chí được qui định tại Quyết định 
657/2002/EC (EC, 2002) quy định đối với phép 
thử sàng lọc.

Ngưỡng phát hiện của que được xác định 

trên cơ sở phân tích thăm dò mẫu trắng được 
củng cố ở nồng độ lớn hơn hoặc bằng nồng độ 
giới hạn phát hiện (LOD) theo thiết kế của que 
thử là 2,5 ng/ml. Giải nồng độ thăm dò trong 
nghiên cứu này là 2,0; 2,5 và 3,5 ng/ml. 

Đánh giá các tham số kỹ thuật và khả năng 
phát hiện que thử các mẫu thí nghiệm được 
chuẩn bị như sau: các mẫu máu hoặc mẫu sữa 
đối chứng âm (không chứa progestron), mẫu 
đối chứng dương (mẫu trắng được củng cố 
chất chuẩn ở nồng độ ≥ ngưỡng phát hiện), 
các nồng độ của progesteron chuẩn được pha 
trên các nền mẫu máu hoặc mẫu sữa. Mẫu 
dương tính thật là mẫu trắng được củng cố 
chất chuẩn ở nồng độ ≥ ngưỡng phát hiện của 
phương pháp. Phân tích lặp lại tối thiểu 20 
mẫu trắng và 20 mẫu củng cố chất chuẩn được 
thể hiện tại bảng 1.

Bảng 1.  Thông tin và công thức xác định các tham số của phương pháp

Kết quả test Mẫu thực sự dương tính (N+) (mẫu củng cố) Mẫu thực sự âm tính (N-) (mẫu trắng)
Dương tính PA (Dương tính theo qui định) FP (Dương tính giả)
Âm tính FN (Âm tính giả) NA (Âm tính theo qui định)

Độ xác thực (%)   =    
với N = N+ + N-

Độ nhạy (%)  =                                 

Độ đặc hiệu (%)  = 

N là tổng số mẫu phân tích = N+ + N-

N+ là số mẫu thực sự dương tính (mẫu 
củng cố)

 N- là số mẫu thực sự âm tính (mẫu trắng)
 PA là số mẫu dương tính theo kết quả 

phân tích trong số N+ mẫu
 FN là số mẫu âm tính theo kết quả phân 

tích trong số N+ mẫu
 FP  là số mẫu dương tính theo kết quả 

phân tích trong số N- mẫu
 NA là số mẫu âm tính theo kết quả phân 

tích trong số N- mẫu
2.2. So sánh các tiêu chí kỹ thuật với que thử 
thương mại trong phòng thí nghiệm

Để khẳng định chất lượng và khả năng 
ứng dụng trong thực tiễn, một nghiên cứu 

so sánh với que thử thương mại trên thị 
trường. Nghiên cứu sử dụng mẫu sữa và 
mẫu máu âm tính (mẫu lấy từ bò chưa phối 
giống) để củng cố ở nồng độ xác định để so 
sánh khả năng phát hiện que thử của đề tài 
với que thử có trên thị trường (Que thử Catte 
Pregnancy Rapid Test Cassette, Lot:20190422) 
(que thương mại). Mỗi loại que thử phân tích 
mỗi loại mẫu 20 mẫu âm tính thật và 20 mẫu 
dương tính thật (củng cố progesteron ở nồng 
độ 3,5 ng/ml).
2.3. Đánh giá que thử thông qua thử nghiệm 
trên mẫu thực

Từ kết quả theo dõi, chu kỳ tính của bò 
có sự biến động giao động 17-25 ngày, chính 
vì vậy để đảm bảo phát hiện có thai cần phải 
khả sát thời điểm tối ưu cho kết quả chắc 
chắn nhất. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 
ngẫu nhiên 60 bò được phối giống (khu vực 
Hà Nội 30 con, Mộc Châu 30 con). Tất cả bò 
sau khi phối đều được kiểm tra mẫu máu 3 
thời điểm 22, 24 và 26 ngày tính từ thời điểm 
phối giống. Sau đó theo dõi mang thai bằng 
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phương pháp thông thường đang áp dụng 
tại cơ sở tại thời điểm 3,5 đến 4 tháng tính từ 
thời điểm thụ tinh. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả xác định ngưỡng phát hiện, độ đặc 
hiệu, độ chọn lọc và độ xác thực của que thử

Ngưỡng phát hiện của que thử được xác 
định trên cơ sở phân tích thăm dò mẫu trắng 
được củng cố ở nồng độ lớn hơn hoặc bằng 
nồng độ giới hạn phát hiện (LOD) theo thiết kế 
của que thử là 2,5 ng/ml. Dải nồng độ thăm dò 
trong nghiên cứu này là 2,0; 2,5 và 3,5 ng/ml. 
Kết quả phân tích cho thấy que thử VNUA-
BQT có khả năng phát hiện ổn định ở mức 2,5 
và 3,5 ng/ml. Nghiên cứu cũng tiến hành phân 
tích 20 mẫu trắng củng cố progesteron ở ba 
mức nồng độ 2,0; 2,5 và 3,5 ng/ml đối với cả 
hai loại mẫu (mẫu máu và mẫu sữa). Kết quả 
cho thấy que thử VNUA-BQT có khả năng 
phát hiện 100% (20/20 mẫu) số mẫu củng cố 
ở nồng độ 3,5 ng/ml và 95% (19/20 mẫu) đối 
với mẫu củng cố ở nồng độ 2,5 ng/ml. Trong 
khi đó, mẫu củng cố 2,0 ng/ml mẫu phát hiện 
được 12/20 mẫu (đối với mẫu máu) và 8/20 
mẫu (đối với mẫu sữa). Theo nghiên cứu của 
Rajamahendran và ctv (1990) khi tiến hành 
phân tích nồng độ progesteron bằng phương 
pháp ELISA cho thấy với nồng độ >2 ng/
ml thì khả năng phát hiện đạt 94%. Kết quả 
của nghiên cứu cho thấy giới hạn phát hiện 
trong mẫu của que thử VNUA-BQT bé hơn 
hoặc bằng 2,5 ng/ml đáp ứng mong đợi của 
nghiên cứu và tương đương với nghiên cứu 
của Rajamahendran và ctv (1990).  

Theo thiết kế thí nghiệm, để đánh giá độ 
tin cậy của que thử, trên mỗi nền mẫu (máu, 
sữa) tiến hành phân tích 20 mẫu trắng (được 
xem như mẫu âm tính thật) và 20 mẫu trắng 
củng cố ở nồng độ 3,5 ng/ml (được xem như 
dương tính thật). Kết quả phân tích cho thấy 
1/20 mẫu âm tính giả và không có mẫu dương 
tính giả nào (Bảng 2). 

Kết quả phân tích cho thấy đối với mẫu 
sữa, que thử VNUA-BQT có khả năng phát 
hiện với độ xác thực là 97,5%, độ đặc hiệu là 

100%, độ nhạy là 95%, không có độ lệch dương 
và độ lệch âm là 4,8% (Bảng 3).

Bảng 2. Kết quả phân tích mẫu trắng và mẫu 
củng cố ở nồng độ 3,5 ng/ml 

Nền 
mẫu Kết quả test

Mẫu thực sự 
dương tính (N+)

(mẫu củng cố, 
n=20)

Mẫu thực sự 
âm tính (N-)
(mẫu trắng, 

n=20)

Sữa
Dương tính 19 0

Âm tính 1 20

Máu
Dương tính 20 0

Âm tính 0 20
Đối với mẫu máu, que thử VNUA-BQT có 

khả năng phát hiện với độ xác thực là 100%, 
độ đặc hiệu là 100%, độ nhạy là 100%, không 
có độ lệch dương và độ lệch âm (Bảng 3).

Bảng 3. Kết quả đánh giá các tham số của 
phương pháp trên các nền mẫu khác nhau (%)

Tham số Mẫu 
sữa

Mẫu 
máu

Qui định 
657/2002/EC

Độ xác thực 97,5 100 ≥90
Độ đặc hiệu 100,0 100 ≥90
Độ nhạy 95,0 100 ≥90
Độ lệch dương 0 0 ≤10
Độ lệch âm 4,8 0 ≤10

Đối chiếu qui định của Ủy ban Châu Âu, 
các tham số que thử VNUA-BQT đạt yêu cầu 
phân tích sàng lọc các chất hóa học trong mẫu 
sản phẩm, chế phẩm sinh học động vật.
3.2. Kết quả so sánh các tiêu chí kỹ thuật với 
que thử thương mại trong phòng thí nghiệm

Để khẳng định chất lượng và khả năng 
ứng dụng trong thực tiễn, một nghiên cứu so 
sánh với que thử thương mại trên thị trường 
được thực hiện. Nghiên cứu sử dụng mẫu 
trắng (không chứa progesterone) và mẫu 
củng cố ở nồng độ 3,5 ng/ml để so sánh khả 
năng phát hiện que thử VNUA-BQT với que 
thử thương mại. Kết quả cho thấy, khả năng 
phát hiện của que thử VNUA BQT có ưu điểm 
hơn so với quen thương mại. Que thương mại 
có tỷ lệ dương tính giả cao hơn so với VNUA 
BQT và đặc biệt vượt quá 5% âm tính giả hay 
nói cách khác độ xác thực và độ nhạy dưới 
95%.
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3.3. Kết quả thử nghiệm trên mẫu thực
Qua khảo sát thấy chu kỳ tính của bò có 

sự biến động dao động 17-25 ngày, chính vì 
vậy, để đảm bảo phát hiện có thai cần phải 
khảo sát thời điểm tối ưu cho kết quả chắc 
chắn nhất. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 
ngẫu nhiên mẫu máu của 60 bò đã được phối 
giống. Tất cả bò sau khi phối đều được kiểm 
tra 3 thời điểm 22, 24 và 26 ngày tính từ thời 
điểm phối giống. Sau đó, theo dõi mang thai 
bằng phương pháp thông thường đang áp 
dụng tại cơ sở tại thời điểm 3,5-4 tháng tính 
từ thời điểm thụ tinh và phân tích kết quả xét 
nghiệm. 
Bảng 4. Kết quả kiểm tra theo thời gian sau phối

Chỉ tiêu
Ngày sau phối
22 24 26

Kết quả que thử tại 
các thời điểm thử

Dương tính 46 48 55
Âm tính 14 12 5

Kết quả sau 4 tháng
Có chửa 52

Không chửa 8
Que thử phát hiện nhưng bò không chửa 3

Kết quả cho thấy khi bò không có chửa, 
không phải do thể vàng tồn lưu, đều cho kết 
quả âm tính kể cả trường hợp rối loạn khác. 
Đối với bò không có chửa do thể vàng tồn lưu 
đều cho kết quả dương tính. Trong số 52 bò có 
chửa đã được khẳng định sau 4 tháng theo dõi 
có tới 12 bò không được phát hiện ở 22 ngày 
và 10 bò ở 24 ngày tính từ ngày phối giống. 
Đến ngày thứ 26 thì 100% bò có chửa đều 
cho kết quả dương tính. Đối với trường hợp 
khi thử cho kết quả dương tính ở lần thứ 3 
nhưng không có chửa sau khi kiểm tra đều do 
tồn lưu thể vàng (3 bò). Theo nghiên cứu của 
Shemesh và ctv (1978) khi sử dụng phương 

pháp miễn dịch phóng xạ để đánh giá nồng 
độ progesteron ở các thời điểm sau phối giống 
cho thấy vào ngày 24 thì phát hiện bò có chửa 
đạt 93%, không có chửa đạt 100%. Như vậy, 
kết quả cho thấy ở ngày thứ 26 sau phối giống 
và sử dụng kit VNUA BQT có độ tin cậy cao. 

Từ kết quả này chúng tôi khuyến cáo sử 
dụng que thử tốt nhất vào ngày thứ 26 tính 
từ thời điểm thụ tinh. Như vậy, nếu kết quả 
âm tính có thể khẳng định là không có chửa 
(chính xác 100%), nếu kết quả dương tính cần 
xem xét thêm các trường hợp thể vàng tồn lưu.

4. KẾT LUẬN
Que thử VNUA-BQT có khả năng phát 

hiện tối thiểu ở nồng độ 2,5 ng/ml. Kết quả 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử 
nghiệm trên mẫu thực cho thấy que thử 
VNUA-BQT đạt yêu cầu một test nhanh định 
tính với độ xác thực là 97,5%, độ đặc hiệu 
là 100%, độ nhạy là 95%, không có độ lệch 
dương và độ lệch âm cao nhất là 4,8%. Thời 
điểm phát hiện chính xác nhất từ ngày thứ 26 
tính từ ngày phối giống.

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu được thực hiện từ nguồn kinh 

phí của đề tài “Nghiên cứu sản xuất kháng thể 
đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử 
nhanh (Quick Sticks) chẩn đoán có thai sớm ở bò” 
thuộc chương trình CNSH trong nông nghiệp.
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                 Ngô Thành Trung1*, Trần Thị Chi1, Vũ Hải Yến1, Đỗ Hồng Quyên1, Phạm Văn Tiềm2, 
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Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 15/03/2021

TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành với 4 giống dê Boer, Saanen, Beetal và Alpine, mỗi giống 4 đực 

giống nhằm đánh giá chất lượng tinh nguyên và tinh cọng rạ dung tích 0,25 ml được đông lạnh 
nhanh để sử dụng cho thụ tinh nhân tạo. Kết quả cho thấy, thể tích tinh dịch trung bình của giống 
dê Alpine là 1,32ml, dê Saanen  là 1,07ml, dê Boer là 1,00 và dê Beetal là 1,01ml; nồng độ tinh trùng 
trung bình của 4 giống dê đạt tương đương nhau, khoảng 2,5 tỷ tinh trùng/ml; hoạt lực tinh trùng 
trung bình của dê Beetal là cao nhất (83,21±4,54%), 3 giống còn lại đạt tương đương nhau khoảng 
80%; tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh của cả 4 giống dê đạt tương đương nhau, 
khoảng 2,3 tỷ tinh trùng; độ pH tinh dịch của cả 4 giống dê đều hơi axit (6,85); tỷ lệ tinh trùng kỳ 
hình trung bình của 4 giống dê cũng tương đương nhau, đạt khoảng 12%. Số liều tinh đông lạnh 
dạng cọng rạ dung tích 0,25ml trung bình sản xuất được/lần khai thác của giống dê Alpine 33±9 
cọng với hoạt lực tinh giải đông trung bình sau 24 giờ bảo quản trong ni tơ lỏng là 36,67±4,56% 
và sau 30 ngày là 34,84±3,02%, dê Beetal là 32±7 cọng, 38,04±4,4% và 35,56±3,05%; dê Boer là 30±4 
cọng, 37,53±4,44% và 35,25±2,95%; dê Saanen là 31±6 cọng, 37,48±3,8% và 34,38±3,02%. Số lượng 
tinh trùng trong 1 cọng rạ là trung bình 73 triệu.

Từ khóa: Đông lạnh tinh trùng dê, dê Boer, dê Sannen, dê Beetal, dê Alpine.
ABSTRACT

A study of fast cryopreservation of semen of some goat breeds in Vietnam
The experiment was achived with 4 goat breed including Boer, Saanen, Beetal and Alpine, 4 

males per breed to assess quality of their fresh semen and fast cryopreserved semen 0.25ml straws 
used for artificial insemination. The results showed that average semen volume of Alpine goat was 
1.32ml, Saanen’s was 1.07ml, Boer’s was 1.00 and Beetal’s was 1.01ml, average sperm concentration 
of all 4 goat breeds was equal about 2.5 billions sperms/ml, average sperm motility of Beetal goat 

1 Nhóm nghiên cứu tinh hoa về Công nghệ Sinh sản và Tế bào, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Bộ Khoa học và Công nghệ
* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Sử Thanh Long, Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Điện thoại: 
0904870888; Email: sulongjp@yahoo.com
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam có điều kiện để phát triển chăn 

nuôi dê nhờ có nhiều đồi núi, khí hậu thuận 
lợi cho các loại cỏ cây phát triển. Bên cạnh 
đó, nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp sản 
xuất ra hàng năm lớn, nguồn lao động dồi 
dào. Nhưng nghề chăn nuôi dê ở nước ta vẫn 
chưa được phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi 
dê lấy sữa. Trước năm 1994, Việt Nam chỉ có 
2 giống dê là dê Cỏ và dê Bách Thảo. Chăn 
nuôi theo lối quảng canh, lấy thịt là chủ yếu, 
năng suất thấp. Để cải tạo đàn dê và phát triển 
chăn nuôi dê, tháng 4/1994, 500 con dê kiêm 
dụng sữa, thịt được nhập từ Ấn Độ bao gồm 
3 giống Beetal, Jumnapari, Barbari, song song 
với việc nhập dê giống thì 350 liều tinh cọng 
rạ giống Alpine và Saanen được nhập về từ 
Pháp. Nhưng do chưa thích nghi với điều kiện 
khí hậu và điều kiện sống ở Việt Nam nên dê 
chết nhiều, số lượng dê đực giống không đáp 
ứng nhu cầu phối giống trong mùa sinh sản, 
đến năm 2002 trong chương trình giống tiếp 
tục nhập 120 con dê từ Mỹ trong đó 40 dê 
Boer chuyên thịt và hai giống dê chuyên sữa 
Saanen và Alpine mỗi giống 40 con.

Việc nhập đực giống và tinh đông lạnh 
bước đầu là rất cần thiết để cải tạo đàn giống, 
nhưng nếu phục vụ cho sản xuất đại trà thì rất 
tốn kém và hiệu quả kinh tế không cao. Hơn 
nữa, dê ngoại thuần cho năng suất thịt, sữa 
cao nhưng khả năng thích nghi và chống chịu 
bệnh kém, không mắn đẻ, dê ngoại có tầm vóc 
quá lớn so với dê cỏ nên gặp khó khăn cho việc 
phối giống. Trái lại, dê cỏ có khả năng chống 
chịu tốt, mắn đẻ nhưng có năng suất thịt sữa 
quá thấp. Để khắc phục các hạn chế trên và 

góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi dê, cần 
quan tâm đến việc lai tạo và cải tạo đàn dê 
giống. Để lai tạo và cải tạo đàn dê giống, con 
đường nhanh nhất, kinh tế nhất chính là thụ 
tinh nhân tạo (TTNT). Trong chăn nuôi, con 
đực có vai trò hết sức quan trọng vì nó ảnh 
hưởng rất lớn tới khả năng sản xuất qua nhiều 
thế hệ, mỗi đực giống tốt sẽ là nguồn gen quý 
góp phần vào việc sản xuất hàng trăm, hàng 
nghìn cá thể đời sau. Vì vậy nó cũng là nguồn 
nguyên liệu phục vụ cho việc nghiên cứu bảo 
tồn tinh pha loãng và sản xuất tinh đông lạnh. 
Để thực hiện tốt công tác TTNT, việc nghiên 
cứu đặc điểm sinh học, tính chất hoá lý của 
tinh dịch là rất cần thiết. Nghiên cứu đặc điểm 
sinh học tinh dịch là cơ sở khoa học cho việc 
đánh giá phẩm chất dê đực giống thông qua 
chất lượng tinh dịch. Nhờ đặc điểm sinh học 
của tinh dịch giúp ta chọn lựa được những 
mẫu tinh dịch tốt, đủ tiêu chuẩn để pha loãng 
bảo tồn, sản xuất tinh đông lạnh phục vụ 
cho công tác TTNT. Chỉ có những mẫu tinh 
nguyên tốt mới cho ta những liều tinh loãng 
hoặc đông lạnh tốt. Dựa vào đặc điểm sinh 
học và tính chất hoá lý của tinh dịch... ta mới 
xác định được thành phần, tỷ lệ các chất trong 
môi trường và lượng môi trường thích hợp để 
pha loãng bảo tồn tinh dịch. Việc nghiên cứu 
sinh học tinh dịch dê giúp ta xây dựng được 
chế độ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và chế 
độ khai thác hợp lý đối với dê đực giống.

Ở Việt Nam, nghiên cứu TTNT cho lợn, 
bò, trâu đã nhận được kết quả tốt. Mạng lưới 
thụ tinh nhân tạo bằng tinh loãng đã phổ biến 
trên toàn quốc. Bên cạnh đó, nước ta đã xây 
dựng được ngân hàng tinh đông lạnh phục 
vụ cho TTNT và lưu giữ nguồn gen quý lâu 

was highest (83.21±4.54%), the 3 others were equal about 80%; average total progressive motility 
sperms/ejaculation of all 4 goat breeds were equal about 2.3 billions of sperms, pH value of semen 
of all 4 goat breeds was quite acidic (6.85), average abnormal morphology of all 4 goat breeds 
was equal about 12%. Average numbers of cryopreserved semen 0.25 ml straws produced each 
ejaculation of Alpine goat breed were 33±9 straws with average thawed motility after 24 hours 
of preservation in liquid nitrogen was 36.67±4.56% and after 30 days was 34.84±3,02%, Beetal 
goat breed’s were 32±7 straws, 38,04±4,4% and 35.56±3.05%, Boer goat breeds’s were 30±4 straws, 
37.53±4.44% and 35.25±2.95%; Saanen goat breeds’s were 31±6 straws, 37.48±3.8% and 34.38±3.02%. 
Sperm number per straw was 73 millions.

Keywords: Goat semen cryopreservation, Boer goat, Saanen goat, Beetal goat, Alpine goat
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dài trong nitơ lỏng (-196˚C). Một số tác giả đã 
quan tâm nghiên cứu đặc điểm sinh học tinh 
dịch dê, môi trường pha loãng tinh dịch dê ở 
nhiệt độ thấp (+4˚C) và công nghệ đông lạnh 
tinh dịch dê và đã thu được những kết quả 
đáng khích lệ. Nhưng việc áp dụng kỹ thuật 
TTNT cho dê vẫn chưa được phát triển mở 
rộng, kỹ thuật TTNT cho dê bằng tinh pha 
loãng và tinh dê đông lạnh là nhu cầu cần 
thiết trong công tác lai tạo giống dê, khai thác 
triệt để tiềm năng sinh sản của dê đực, nhất là 
đực cao sản mở rộng phạm vi thụ tinh nhân 
tạo, góp phần lưu giữ quỹ gen và tính đa dạng 
sinh học các giống dê ở Trung tâm nghiên cứu 
Dê và Thỏ Sơn Tây. Để góp phần phục vụ 
công tác giống và bảo tồn tinh dịch của các 
giống dê nuôi thuần tại Việt Nam, chúng tôi 
tiến hành đề tài: “Đánh giá một số đặc điểm sinh 
học tinh dịch, hiệu quả bảo tồn bằng tinh đông lạnh 
dạng cọng rạ của một số giống Dê” nhằm đánh 
giá chất lượng tinh dịch của một số giống dê 
và khả năng sản xuất tinh đông lạnh dạng 
cọng rạ phục vụ thụ tinh nhân tạo, cụ thể là (i) 
đánh giá và so sánh được các chỉ tiêu sinh học 
tinh dịch, tinh trùng của một số giống dê và 
(ii) đánh giá và so sánh hiệu quả bảo tồn bằng 
phương pháp đông lạnh nhanh tinh cọng ra 
của một số giống dê.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng
Sử dụng tinh dịch của 16 dê đực thuộc 4 

giống: Alpine, Beetal, Boer, Saanen, tuổi dê thí 
nghiệm từ 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi, dê 
khoẻ mạnh, đang trong thời kỳ khai thác tinh 
tốt, tinh dịch dê có hoạt lực từ 70% trở lên mới 
sử dụng cho công tác phối giống. 
2.2. Dụng cụ và hóa chất

Hóa chất: Tris, Glucose, axit citric, lòng 
đỏ trứng, Streptomycin, Penicillin, Glycerol, 
nước cất, NaCl, KCl, MgSO4.7H2O, NaHCO3, 
CaCl2, KH2PO4, Gentamicine, Phenol đỏ, Natri 
pyruvate, Natri lactate, Hypotaurin, Heparin, 
PMSG, hCG.

Dụng cụ: Kính hiển vi quang học, buồng 
đếm hồng cầu, tủ bảo ôn, máy ly tâm lạnh, 

máy đo pH, bình nitơ, dụng cụ đông lạnh, 
cọng rạ 0,25ml, micropipette, đĩa ấm, bể ổn 
nhiệt, tủ sấy, máy đo pH, cân kỹ thuật và cân 
phân tích, máy khuấy từ, buồng đếm Thoma, 
lam kính, lamen, giấy lau, ống Eppendorf, ống 
đong, cốc đong, pipet thủy tinh 5 và 10ml, ống 
bóp cao su, giá đỡ.
2.3. Địa điểm nghiên cứu

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học 
Sinh sản và Tế bào, Bộ môn Ngoại - Sản, Khoa 
Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thí nghiệm 1. Đánh giá và so sánh các chỉ 
tiêu sinh học tinh dịch, tinh trùng của 4 giống 
dê nuôi tại Việt Nam.

Thí nghiệm 2. Đánh giá và so sánh hiệu quả 
bảo tồn bằng phương pháp đông lạnh nhanh 
tinh cọng rạ của 4 giống dê nuôi tại Việt Nam.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Khai thác tinh dê

Tinh dịch dê được khai thác nhân tạo 
bằng âm đạo giả (nhiệt độ âm đạo giả 40-
42oC), dê đực nhảy lên dê cái chịu đực được 
cố định trong giá sắt (theo phương pháp của 
Chemineau và Cagnie). Dụng cụ lấy tinh được 
vô trùng trước khi sử dụng. Tinh dịch được 
lấy vào buổi sáng, với khoảng cách giữa hai 
lần lấy tinh là 2-3 ngày. 
2.4.2. Đánh giá chất lượng tinh nguyên 

Chất lượng tinh nguyên được đánh giá 
theo từng lần khai thác của từng cá thể, các 
mẫu tinh không trộn lẫn. Chỉ tiêu theo dõi: 
(i) Lượng xuất tinh (V, ml): được xác định 
bằng phễu hứng tinh có chia vạch. (ii) Hoạt 
lực tinh trùng (A, %): nhỏ 3 giọt tinh nguyên 
lên lam kính, quan sát trên kính hiển vi, ước 
lượng tỷ lệ % tinh trùng tiến thẳng. Lấy trung 
bình hoạt lực quan sát được từ 3 giọt tinh trên 
lam kính; (iii) Nồng độ tinh trùng (C, tỷ/ml): 
dùng micropipette hút 5µl tinh nguyên trộn 
đều trong 9995µl NaCl 10% trong ống Fancol 
10ml, lắc đều, đưa dung dịch vào 2 phía của 
buồng đếm Neu Bauer (có đậy lamen dùng 
cho buồng đếm), đưa lên kính hiển vi đếm 
số lượng tinh trùng có trong 80 ô con rồi tính 
nồng độ tinh trùng; (iv) Tỷ lệ tinh trùng sống 
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(%): dựa theo nguyên lý tinh trùng chết khi 
nhuộm sẽ bắt màu của thuốc nhuộm, tinh 
trùng sống sẽ không bắt màu thuốc nhuộm. 
Cách tiến hành: Lấy 1 phiến kính khô, sạch. 
Nhỏ một giọt tinh mới lấy lên lam kính. Nhỏ 
1-2 giọt dung dịch Eosin 5% bên cạnh giọt tinh. 
Dùng đũa thủy tinh trộn đều và phiết tiêu 
bản. Sau đó, đưa lên quan sát trên kính hiển vi 
ở độ phóng đại 400-600 lần. Những tinh trùng 
bắt màu đỏ hồng của Eosin là tinh trùng đã 
chết còn tinh trùng không bị nhuộm màu là 
tinh trùng sống. Đếm tổng số 400 tinh trùng 
(cả sống và chết) cho một mẫu và xác định tỷ 
lệ tinh trùng sống; (v) Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình: 
làm tiêu bản cố định và quan sát trên kính 
hiển vi với độ phóng đại 1.000 lần. Cho 10µl 
tinh pha vào ống Eppendorf có chứa 700µl 
dung dịch Formol Citrate 4%. Dùng lam kính 
sạch, sấy khô, nhỏ một giọt tinh pha đã được 
cố định lên lam. Dùng lamen sạch, trong, đã 
sấy khô đặt nghiêng từ từ lên phần lam kính 
có chứa giọt tinh pha, sao cho tiêu bản được 
cố định mà không có bọt khí. Phần dung dịch 
thừa được thấm hết bằng giấy thấm. Đưa tiêu 
bản đã cố định lên quan sát trên kính hiển vi. 
Đếm tổng số 400 tinh trùng (cả bình thường 
và kỳ hình) cho một mẫu và xác định tỷ lệ tinh 
trùng kỳ hình.
2.4.3. Đông lạnh và giải đông tinh dê

(i) Đông lạnh tinh dê: Yêu cầu về tinh 
nguyên được sử dụng để đông lạnh: nồng độ 
tinh trùng đạt 2.109 tinh trùng/ml, tỷ lệ tinh 
trùng hoạt động ≥70%. Đông lạnh cọng rạ 
gồm 4 bước: Bước 1: Tinh dịch sau khi được 
lựa chọn sẽ được pha loãng với dung dịch rửa 
(250mM Tris, 28mM Glucose, 104mM citric 

acid) ở 37oC, ly tâm ở 2.000 vòng trong 15 
phút (nhiệt độ phòng, 20oC) hai lần. Bước 2: 
Tinh trùng được pha loãng theo tỷ lệ 1:3 trong 
dung dịch đông lạnh 1 (250mM Tris, 28mM 
Glucose, 104mM axít citric, 12% lòng đỏ trứng, 
0,05% Streptomycin, 500UI Penicillin, lên thể 
tích đến 100ml). Đánh giá nồng độ tinh trùng 
sau đó điều chỉnh để đạt nồng độ 800×106tinh 
trùng/ml. Thêm dung dịch đông lạnh 2 
(250mM Tris, 28mM Glucose, 104mM axít 
citric, 12% lòng đỏ trứng, 0,05% Streptomycin, 
500UI Penicillin, 8% Glycerol) cho tới khi 
đạt nồng độ 300×106tinh trùng/ml ở nhiệt độ 
phòng sau đó đóng vào các cọng rạ 0,25ml (70 
đến 80 triệu tinh trùng/cọng rạ 0,25ml). Bước 
3: Cọng rạ được hạ từ nhiệt độ phòng xuống 
5oC trong vòng 2 giờ. Để ổn định ở nhiệt độ 
5oC trong vòng 3 giờ. Bước 4: Hơ cọng rạ trên 
hơi nitơ lỏng cách 4cm trong 20 phút. Cuối 
cùng nhúng cọng rạ vào sâu trong nitơ lỏng.

(ii) Giải đông tinh dê sau đông lạnh: Thời 
điểm giải đông 30 ngày sau đông lạnh; Giải 
đông: Sử dụng bình giải đông với nhiệt độ 
của nước 37oC, với thời gian giải đông 30 giây; 
Yêu cầu chất lượng tinh sau giải đông để đạt 
yêu cầu sử dụng cho thụ tinh nhân tạo: Hoạt 
lực tinh trùng ≥30%.
2.5. Xử lý số liệu 

 Số kiệu được thu thập theo ngày, tuần và 
theo tháng và xử lý số liệu được xử lý theo 
chương trình phần mềm Excel 2013 và SAS 
v9.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá đặc điểm sinh học tinh dịch 4 
giống dê

Bảng 1. Các chỉ tiêu chất lượng tinh của 4 giống dê nuôi tại Việt Nam (n=16/giống)

Chỉ tiêu Saanen Alpine Beetal Boer 
Màu sắc tinh dịch Trắng sữa Trắng sữa Trắng sữa Trắng sữa
Thể tích tinh dịch (ml) 1,07±0,08b 1,32±0,14a 1,01±0,12c 1,00±0,08c

Hoạt lực tinh trùng (%) 79,93±2,91b 80,06±2,74b 83,20±4,48a 79,93±2,91b

Nồng độ tinh trùng (tỷ tinh trùng /ml) 2,80±0,61a 2,37±0,60b 2,77±0,41a 2,84±0,36a

Tổng số tinh trùng tiến thẳng/lần khai thác (tỷ) 2,44±0,59a 2,5±0,70a 2,33±0,47a 2,29±0,33a

pH tinh dịch 6,85±0,05a 6,85±0,05a 6,85±0,04a 6,85±0,05a

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 12,10±2,39a 12,26±2,35a 11,95±1,94a 12,34±2,41a

Ghi chú: Trên cùng hàng, các giá trị có chữ cái bên trên khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05
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Chất lượng tinh dịch trước khi đông lạnh 
là nhân tố quyết định đến chất lượng tinh bảo 
quản cũng như hiệu quả thụ tinh. Các mẫu 
tinh dịch được tiến hành khai thác, chọn lọc, 
tiêu chí về các chỉ tiêu tinh dịch, tinh trùng để 
lựa chọn dê đực giống cần đạt được yêu cầu 
của thí nghiệm: các mẫu tinh dịch được khai 
thác từ các dê đực giống có độ tuổi, cân nặng 
và tần suất khai thác tinh tương đương nhau 
(2-4 tuổi, đang trong độ tuổi khai thác, khai 
thác 2 lần/tuần), các chỉ tiêu tinh nguyên đạt 
tương đương giữa các cá thể khác nhau trong 
cùng một giống (thể tích tinh dịch tổng số đạt 
0,8-1,5ml, hoạt lực tinh trùng đạt trên 70%, tỷ 
lệ tinh trùng kỳ hình dưới 15%). Trên cơ sở đó, 

tổng số 12 dê đực giống thuộc 4 giống dê gồm 
Boer, Saanen, Alpine, Beetal được sử dụng. 
3.2. Kết quả giải đông tinh đông lạnh cọng rạ 
của 4 giống dê 

Tinh dịch sau khi được khai thác, đánh 
giá một số chỉ tiêu sinh học nhằm chọn lọc 
các mẫu tinh đạt yêu cầu để sử dụng cho quy 
trình đông lạnh tinh dịch. Bước cuối cùng của 
quy trình đông lạnh tinh dịch là giải đông, 
đánh giá chất lượng tinh sau giải đông. Đây 
là khâu cực kỳ quan trọng nó cho phép ta biết 
được quy trình đông lạnh, kỹ thuật đông lạnh 
sử dụng có phù hợp và chính xác hay chưa, 
các liều tinh đông lạnh có đạt yêu cầu để đem 
phối giống hay không. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá chất lượng tinh đông lạnh của 4 giống dê 

Giống dê Số mẫu         
kiểm tra (n)

Hoạt lực tinh trùng sau 
đông lạnh 24h (%)

Hoạt lựctinh trùng sau 
đông lạnh 30 ngày (%)

Nồng độ
(triệu tinh trùng/cọng)

Boer 16 37,48±3,80a 34,38±2,85b 74,68±17,43a

Saanen 16 37,53±4,44a 35,25±2,95a 78,64±21,26a

Alpine 16 38,04±4,40a 35,56±3,05a 68,74±19,65a

Beetal 16 38,04±4,40a 34,84±3,02b 73,36±16,84a

Tổng 64 3,67±4,56 35,25±2,95 73,46±18,58

Kết quả ở bảng 2 cho thấy kết quả giải 
đông khá tốt, tất cả hoạt lực đều đủ tiêu chuẩn 
là trên 30%, đều đạt yêu cầu kỹ thuật đối với 
thụ tinh nhân tạo tinh đông lạnh và có thể sử 
dụng để phối giống. Hoạt lực của các mẫu 
tinh được giải đông sau 24h đông lạnh và sau 
30 ngày đông lạnh cũng tương đương nhau 
không có sự sai khác có ý nghĩa. Điều này 
chứng tỏ chất lượng tinh đông lạnh ổn định 
trong thời gian bảo tồn. Số lượng tinh trùng 
trong 1 cọng rạ là trung bình 73 triệu.

4. THẢO LUẬN

4.1. Kết quả đánh giá chất lượng tinh của các 
giống dê nghiên cứu

Chỉ tiêu màu sắc của các mẫu tinh khảo 
sát đều có màu bình thường là trắng sữa đạt 
tiêu chuẩn sử dụng cho đông lạnh: (i) Về 
lượng tinh dịch trung bình một lần lấy tinh 
của các giống dê rất thấp (dao động trong 
0,7-0,17ml). Lượng tinh dịch giữa các giống 
dê khác nhau thì có sự khác nhau và nó phụ 

thuộc vào từng giống, cụ thể trong nghiên 
cứu này là: giống Alpine có thể tích tinh dịch 
trung bình là 1,32ml; dê Saanen là 1,07ml; dê 
Boer là 1,00ml; dê Beetallà 1,01ml. Theo kết 
quả của một số tác giả, lượng tinh dịch dê: 
theo Ritar (1990) thể tích tinh dịch dê Angora 
V=0,5-1,2ml, theo Peskovatsov (1985) thể tích 
tinh dịch dê Don V=0,9ml, theo A.Sanbekov 
(1983) V=1,05ml. Theo Đỗ Văn Thu và ctv 
(1997) lượng tinh dịch trung bình của dê Ấn 
Độ (Jumnapari, Barbari, Beetal) vào khoảng 
0,9ml. Như vậy, kết quả nghiên cứu này phù 
hợp với kết quả mà các tác giả đã công bố; 
(ii) Nồng độ tinh trùng trung bình của các dê 
đực trong thí nghiệm này là rất cao và không 
có sự sai khác không rõ rệt giữa các giống 
dê: ở dê Boer là 2,84±0,36 tỷ tinh trùng/ml, 
ở dê Saanen là 2,8±0,61 tỷ tinh trùng/ml, ở 
dê Alpine là 2,37±0,6 tỷ tinh trùng /ml, ở dê 
Beetal là 2,77±0,41 tỷ tinh trùng/ml. So sánh 
với các kết quả của các tác giả đã công bố: theo 
Ritar (1990), nồng độ tinh trùng ở dê Angora 
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là 3×109 tinh trùng/ml; theo A.Sanbekov (1983) 
chỉ tiêu này ở giống dê Kirgizia là 3,587×109 

tinh trùng/ml; theo Peskovatsov (1985), chỉ 
tiêu này ở giống dê Don là 2,4×109-3×109 tinh 
trùng/ml, có những trường hợp cá biệt nồng 
độ tinh trùng dê đạt 5×109 tinh trùng /ml; thì 
kết quả của nghiên cứu trong thí nghiệm này 
cũng tương đương với kết quả đã được công 
bố trước đó; (iii) Hoạt lực của các mẫu tinh 
dê trước đông lạnh khá cao, trung bình đạt 
76,22% và đều đạt yêu cầu tiêu chuẩn để phối 
giống, pha loãng và đông lạnh tinh dịch. Giá 
trị hoạt lực tinh trùng theo giống dê nghiên 
cứu lần lượt là: dê Alpine đạt 79,93±2,91%; 
dê Saanen đạt 80,64±2,63%; dê Beetal đạt 
83,21±4,54%; dê Boer đạt 80,03±2,8%. Kết quả 
về hoạt lực tinh trùng của các giống dê trong 
nghiên cứu này cũng phù hợp với một số tác 
giả đã công bố: Salamon và Ritar (1982) cho 
biết hoạt lực của tinh trùng dê Angora đạt 
75-80%. Sham Suddin và ctv (1997) công bố 
hoạt lực của dê Black Belgal là 77-79%, theo 
Peskovatsov (1985) hoạt lực của tinh trùng 
dê Don là 75-80%; (iv) Chỉ tiêu VAC của các 
giống dê nghiên cứu có sự sai khác không rõ 
rệt giữa hai giống Boer và Saanen: ở dê Boer 
đạt 2,5±0,7 tỷ tinh trùng tiến thẳng/lần khai 
thác tinh, ở dê Saanen là 2,29±0,33 tỷ, Tương 
tự, không có sự sai khác về chỉ tiêu VAC giữa 
giống dê Alpine và dê Babari: ở dê Alpine là 
2,44±0,59 tỷ vàở dê Beetal là 2,33±0,47 tỷ. Kết 
quả cũng cho thấy có sự sai khác rõ rệt giữa 
nhóm dê giống Boer và Shanen với nhóm 
Alpine và Babari (P=0,05); (v) pH của dê hơi 
axít và khá ổn định, không có sự sai khác rõ rệt 
giữa các giống dê: ở dê Boer là 6,85±0,05, ở dê 
Saanen là 6,85±0,05, ở dê Alpine là 6,85±0,05, 
ở dê Beetal là 6,85±0,04. Kết quả này cũng 
tương đương như những kết quả mà các tác 
giả khác đã công bố: theo Asanbekov (1983), 
pH tinh dê Kirgizia là 6,925, theo Nguyễn 
Tấn Anh (1995), pH tinh dịch dê Bách Thảo 
là 6,87 (6,8-7,2); (vi) Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
của các mẫu tinh kiểm tra tương đối cao và 
có sự khác nhau có ý nghĩa (P=0,95) giữa các 
giống: ở dê Boer là 12,34±2,41%, ở dê Saanen 
là 12,1±2,39%, ở dê Alpine là 12,26±2,35% và ở 

dê Beetal là 11,95±1,94%. Kết quả này cao hơn 
so với kết quả của Sham Suddin (1991) là 9%; 
4.2. Kết quả đông lạnh nhanh tinh dê 

Theo Đỗ Văn Thu và ctv (2008) hoạt lực 
của tinh đông lạnh sau giải đông là 39,35% 
sau bảo tồn 24h; 38,98% sau bảo tồn 30 ngày 
và nồng độ tinh trùng/cọng rạ 0,25ml là 73,46 
triệu. Chúng tôi nhận thấy rằng kết quả về 
nồng độ tinh trùng trong các mẫu tinh đông 
lạnh hơi thấp hơn so với kết quả của tác giả 
Đỗ Văn Thu đã công bố. Tuy nhiên, nồng độ 
tinh trùng trong các mẫu tinh dê đông lạnh 
đều đạt yêu cầu cho thụ tinh nhân tạo. 

5. KẾT LUẬN
Đã đánh giá được chất lượng tinh dịch 

của 4 giống dê nuôi tại Việt Nam: 
(i) Thể tích tinh dịch: Giống Alpine cao 

nhất, đạt 1,32ml; Saanen là 1,07ml; Boer và 
Beetal đạt tương đương nhau và thấp hơn so 
với 2 giống Alpine và Saanen (1,00 và 1,01ml); 

(ii) Nồng độ tinh trùng: 4 giống dê đạt 
tương đương nhau, khoảng 2,5 tỷ tinh trùng/
ml; 

(iii) Hoạt lực tinh trùng: dê Beetal đạt cao 
nhất (83,21±4,54%), 3 giống còn lại đạt tương 
đương nhau khoảng 80%; 

(iv) Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 
một lần xuất tinh: cả 4 giống dê đạt tương 
đương nhau, trung bình 2,3 tỷ tinh trùng; 

(v) Độ pH tinh dịch: cả 4 giống dê đều hơi 
axít (6,85); 

(vi) Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của 4 giống 
dê tương đương nhau, đạt khoảng 12%. Đã 
đông lạnh thành công tinh dịch của 4 giống 
dê với kết quả hoạt lực tinh sau giải đông 
khá tốt: Số liều tinh đông lạnh dạng cọng rạ 
dung tích 0,25ml sản xuất được/lần khai thác 
đạt: Alpine 33±9 cọng, Beetal 32±7 cọng, Boer 
30±4 cọng và Saanen 31±6 cọng. Hoạt lực tinh 
sau 24h đông lạnh: Boer 37,53±4,44%, Saanen 
37,48±3,8%, Alpine 36,67±4,56% và Beetal 
38,04±4,4%. Hoạt lực tinh sau 30 ngày đông 
lạnh: Boer 35,25±2,95%, Saanen 34,38±3,02%, 
Alpine 34.84±3,02% và Beetal 35.56±3,05%.
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TÓM TẮT
Gà Tre là một giống gà được nuôi phổ biến ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, nhất là 

các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Việc phối giống nhân tạo trên gà Tre chưa được nghiên cứu rộng 
rãi như gà Đông Tảo, gà Hồ,… Đề tài được tiến hành tại một trại chăn nuôi gà Tre giống từ tháng 
3/2019 đến tháng 11/2019 nhằm đánh giá hiệu quả phối giống nhân tạo trên gà Tre. Kết quả cho 
thấy phối giống nhân tạo vào buổi chiều khác biệt rõ rệt với phối giống nhân tạo vào buổi sáng và 
phối giống tự nhiên về tỷ lệ trứng có phôi (P<0,05). Ngoài ra, kết quả về số tinh trùng tiến thẳng/
liều phối từ 100 đến 150 triệu tinh trùng cho tỷ lệ trứng có phôi trên 95% và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với liều phối 50 triệu tinh trùng (P<0,05). Hơn nữa, khoảng cách giữa 2 lần phối giống 
nhân tạo 3 ngày/lần và 5 ngày/lần cho tỷ lệ trứng có phôi 100% và khác biệt rõ rệt với khoảng cách 
7 ngày/lần, 9 ngày/lần, 12 ngày lần và phối giống tự nhiên (P<0,05). Cuối cùng, hiệu quả kinh tế 
trong phối giống nhân tạo cho lợi nhuận cao hơn phối giống tự nhiên 500-600 VNĐ/quả trứng có 
phôi. Tóm lại, trong phối giống nhân tạo trên gà Tre nên thực hiện vào buổi chiều với 150 triệu tinh 
trùng/liều phối ở khoảng cách 5 ngày/lần.

Từ khóa: Gà Tre, phối giống nhân tạo, trứng có phôi, tinh trùng.
1  Trường CĐ Nông Nghiệp Nam Bộ
*Tác giả liên hệ: TS. Võ Phong Vũ Anh Tuấn, Trường CĐNN Nam Bộ, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Điện 
thoại: 0919 213 577; Email: anhtuan@nbac.edu.vn
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gà Tre là giống gà bản địa được nuôi 

khá phổ biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, đặc biệt ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và 
được nuôi với quy mô lớn (>2.000 con/trại). 
Ngoài việc nuôi gà Tre thịt phục vụ nhu cầu 
thị trường, trứng gà Tre cũng là một sản 
phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Với 
yêu cầu ngày càng cao của thị trường về thịt 
và trứng gà Tre nên nhu cầu về con giống 
cũng tăng cao. Gà Tre nuôi lấy trứng giống 
hiện được nuôi trên chuồng lồng (trung bình 
1 lồng 0,72m2 nuôi 6 con mái và 1 trống) và 
phối giống tự nhiên. Việc nuôi gà Tre giống 
trên lồng giúp giảm vấn đề ấp bóng trên gà 
mái, tăng tỷ lệ đẻ nhưng có nhiều bất lợi cho 
gà trống như khó đạp mái, chất lượng tinh 
giảm,… phải bố trí tỷ lệ trống nhiều hơn so 
với nuôi trên nền với chất độn chuồng. Ngoài 
ra, việc gà trống được nuôi chung với gà mái 
trên chuồng lồng và phối giống tự nhiên làm 
tăng nguy cơ thoái hóa giống cũng như giảm 
chất lượng tinh trùng vì gà Tre trống ăn chung 
thức ăn của gà Tre mái (Dương Thanh Liêm và 
ctv, 2006). Bên cạnh đó, việc phối giống nhân 
tạo trên gà Tre chưa được nghiên cứu rộng rãi 
như gà Đông Tảo (Lê Thị Thắm và ctv, 2017), 
gà Hồ (Bùi Hữu Đoàn và ctv, 2016),… Vì thế, 
để tăng hiệu quả trong chăn nuôi gà Tre mái 
và sử dụng tối ưu gà Tre trống góp phần tăng 

cao hiệu quả trong chăn nuôi gà Tre giống thì 
việc khảo sát, đánh giá phối giống nhân tạo 
trên giống gà này là thật sự cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Gà Tre trống và mái 8-10 tháng tuổi, khỏe 

mạnh, thể chất tốt và đầy đủ đặc điểm của 
giống. Gà được nuôi dưỡng chăm sóc theo 
quy trình chăn nuôi của trại. Gà trống và gà 
mái được huấn luyện thành thạo trong việc 
khai thác tinh và phối giống nhân tạo trước 
khi đưa vào thí nghiệm.

Nghiên cứu thực hiện tại: (1) trại chăn 
nuôi ở Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang và (2) 
trường Cao Đẳng Nông nghiệp Nam Bộ: Tân 
Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, từ tháng 
3/2019 đến tháng 11/2019.
2.2. Bố trí thí nghiệm
2.2.1. Xác định số lượng tinh trùng tối ưu/liều 
phối và thời điểm phối giống nhân tạo tối ưu

Gà trống được khai thác tinh và mang số 
đánh dấu từng con. Tinh dịch sau khi kiểm 
tra được pha loãng với nước muối (0,9%, vô 
trùng) cho 3 mức VAC (tổng số tinh trùng 
tiến thẳng): 50, 100 và 150 triệu/liều phối. Thể 
tích tinh pha là 0,2 ml/liều phối (Saleh và ctv, 
2012). Gà mái sử dụng trong phối giống nhân 
tạo được nuôi 6 con/lồng. Gà trống được nhốt 

ABSTRACT
The study of efficiency of artificial insemination on Tre breeders

The Tre chicken is a popularly raised breed in the Mekong Delta, especially in Tien Giang 
and Ben Tre provinces. The artificial insemination on Tre chicken has not been widely studied 
such as Dong Tao chicken, Ho chicken. This study was performed at the breeding farm from 
March to November 2019 to evaluate the efficiency of  artificial insemination on Tre breeders. The 
results indicated that the percentage of fertile egg in the artificial insemination in the evening was 
significantly higher than that of in the morning (P<0.05). Moreover, the percentage of fertile egg 
was reach over 95% at a dose from 100 to 150 million sperms and significantly different with a 
dose of 50 million sperms (P<0.05). In addition, the interval of 3 days and 5 days were given the 
percentage of fertile egg with 100% and the significant difference with 7 days, 9 days, 12 days 
and natural mating (P<0.05). Finally, the economic efficiency in artificial insemination was more 
profitable than natural mating from 500 to 600 VND per a fertile egg. In conclusion, our results 
imply that the artificial insemination on Tre chicken could be done in the evening with 150 million 
sperms/dose at 5-day interval.

Keywords: Tre chicken, artificial insemination, fertile egg, sperm.
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3 con/lồng (có mang số chân từng con). Tinh 
dịch sẽ được phối ngay sau khi pha (Nguyễn 
Văn Duy, 2013; Li và ctv, 2018) vào buổi sáng 
(6-7 giờ) hoặc buổi chiều (17-18 giờ). Dùng 
ống tiêm (1ml, vô trùng) hút tinh đã pha loãng 
đưa sâu vào âm đạo bơm từ từ, tránh bơm 
mạnh sẽ làm tinh trào ngược ra (Nguyễn Văn 
Duy, 2013; Li và ctv, 2018).

Trứng gà mái ở các nghiệm thức (NT) 
được thu ngay sau khi phối giống nhân tạo 

1 ngày. Trứng được đánh dấu riêng cho từng 
NT và thu hàng ngày, liên tục trong 5 ngày.

Ở NT phối giống tự nhiên, gà mái được 
nhốt chung gà trống với tỷ lệ 6 mái/trống/
lồng. Trứng được thu cùng ngày với các NT 
phối giống nhân tạo, được đánh dấu riêng và 
thu hàng ngày, liên tục trong 5 ngày.

Trứng có phôi được xác định thông qua 
việc soi trứng vào ngày ấp thứ 3.

Bảng 1. Xác định số lượng tinh trùng và thời điểm phối giống nhân tạo

Phương thức phối
Nhân tạo

Tự nhiên
Buổi sáng Buổi chiều

VAC (triệu tinh trùng/liều phối) 50 100 150 50 100 150
Số gà mái (con) 36 36 36 36 36 36 36
Số gà trống (con) 3 3 3 3 3 3 6
Số lần lặp lại (lần) 6 6 6 6 6 6 6

2.2.2. Xác định khoảng cách tối ưu giữa 2 lần 
phối giống

Gà mái được phối giống nhân tạo với tinh 
dịch theo mức VAC tối ưu và thời điểm phối 
tối ưu từ kết quả ở TN trên. Gà trống và gà 

mái ở TN này được bố trí như ở TN trên.
Trứng gà mái ở các NT được thu như TN 

trên và thu liên tục trong 12 ngày. 
Trứng có phôi được xác định thông qua 

việc soi trứng vào ngày ấp thứ 3.
Bảng 2. Bố trí thí nghiệm xác định khoảng cách tối ưu giữa 2 lần phối giống

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên
Khoảng cách 2 lần phối giống (ngày/lần) 3 5 7 9 12
Số gà mái (con) 36 36 36 36 36 36
Số gà trống (con) 3 3 3 3 3 6
Số lần lặp lại (lần) 6 6 6 6 6 6

2.2.3. Nuôi dưỡng gà thí nghiệm
Gà được cho ăn 2 lần/ngày (lúc 7 và 15 

giờ), lượng thức ăn khoảng 50 g/con/ngày. 
Gà trống sử dụng trong phối giống nhân 

tạo được cung cấp khẩu phần ăn cơ bản; gà 
mái được ăn khẩu phần ăn cơ bản, có bổ sung 
khoáng đa lượng và vi lượng tối thiểu 2 lần/
tuần. 

Gà trống và gà mái sử dụng trong phối 
giống tự nhiên cho ăn cùng khẩu phần ăn cơ 
bản, có bổ sung khoáng đa lượng và vi lượng 
tối thiểu 2 lần/tuần.
2.3. Xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm Minitab 16.0 để tính 
toán và so sánh các kết quả thu được.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Số lượng tinh trùng tối ưu/liều phối và 
thời điểm phối giống nhân tạo tối ưu
3.1.1. Số lượng tinh trùng tối ưu/liều phối

Trong phối giống nhân tạo, số lượng tinh 
trùng tối ưu là chỉ tiêu quan trọng cần xác 
định nhằm tối ưu hóa trong sử dụng gà trống 
cũng như nâng cao hiệu quả (HQ) trong chăn 
nuôi. Kết quả về số lượng tinh trùng tối ưu/
liều phối được trình bày ở bảng 3.

Kết quả bảng 3 cho thấy với 50 triệu tinh 
trùng/liều phối cho tỷ lệ (TL) trứng có phôi 
thấp hơn ở 100 và 150 triệu tinh trùng/liều 
phối (91,61 và 92,31%). Sự khác biệt có ý nghĩa 
về thống kê (P<0,05). Điều này chứng tỏ ở liều 
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phối 50 triệu tinh trùng/liều phối không đạt 
hiệu quả về TL trứng có phôi mặc dù ở liều 
phối này thì sự khác biệt về TL trứng có phôi 
không có ý nghĩa khi so sánh với phối giống 
tự nhiên (P>0,05). Như vậy, khi phối giống 
nhân tạo trên gà Tre, số lượng tinh trùng/liều 
phối phải đạt từ 100 triệu tinh trùng trở lên 
(Kharayat và ctv, 2016). 
Bảng 3. Số lượng tinh trùng/liều phối (triệu/liều)

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên
Số tinh trùng 150 100 50
Số gà mái (con) 72 72 72 36
Số gà trống (con) 6 6 6 6
Số trứng giống (quả) 143 143 147 70
Trứng có phôi (quả) 132 131 118 60
TL trứng có phôi (%) 92,31a 91,61a 80,27b 85,71ab

3.1.2. Thời điểm phối giống nhân tạo tối ưu
Thời điểm phối giống nhân tạo sẽ quyết 

định TL trứng có phôi (Kharayat và ctv, 2016). 
Chính vì vậy, chỉ tiêu này cần được xác định 
cùng với số lượng tinh trùng/liều phối. Hai 
chỉ tiêu này sẽ góp phần trực tiếp nâng cao tỷ 
lệ trứng có phôi trong chăn nuôi gà giống. Kết 
quả này được trình bày ở bảng 4.

Số liệu ở bảng 4 cho thấy phối giống 
nhân tạo vào buổi chiều cho TL trứng có phôi 

(93,93%) cao hơn buổi sáng (82,19%) và cao 
hơn phối tự nhiên (85,71%). Kết quả ở bảng 4 
cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt về TL trứng 
có phôi giữa phối giống nhân tạo buổi chiều 
so với buổi sáng và phối tự nhiên (P<0,05). Từ 
đó, có thể khẳng định việc phối giống nhân 
tạo nên thực hiện vào buổi chiều vì tinh trùng 
sau khi được đưa vào âm đạo gà mái sẽ dễ 
dàng di chuyển để gặp trứng do buổi sáng gà 
chưa đẻ nên trứng sẽ cản trở sự di chuyển của 
tinh trùng (Kharayat và ctv, 2016). 

Bảng 4. Thời điểm phối giống nhân tạo

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên
Thời điểm (buổi) Sáng Chiều
Số gà mái (con) 108 108 36
Số gà trống (con) 9 9 6
Số trứng giống (quả) 219 214 70
Trứng có phôi (quả) 180 201 60
TL trứng có phôi (%) 82,19a 93,93b 85,71a

3.1.3. Số lượng tinh trùng tinh trùng/liều phối 
và thời điểm phối giống nhân tạo

Nhằm thấy rõ ảnh hưởng của chỉ tiêu về 
số lượng tinh trùng và thời điểm phối giống 
nhân tạo về TL trứng có phôi, chúng tôi đã 
tổng hợp và trình bày các số liệu này ở bảng 5. 

Bảng 5. Số lượng tinh trùng/liều và thời điểm phối 

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên
Số tinh trùng (tr/liều) 150 100 50
Thời điểm (buổi) Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Số gà mái (con) 36 36 36 36 36 36 36
Số gà trống (con) 3 3 3 3 3 3 6
Số trứng giống (quả) 74 69 70 73 75 72 70
Số trứng có phôi (quả) 64 68 60 71 56 62 60
TL trứng có phôi (%) 86,49b 98,55a 85,71b 97,26a 74,67b 86,11b 85,71b

Số liệu tổng hợp ở bảng 5 cho thấy khi 
kết hợp giữa số lượng tinh trùng/liều phối với 
thời điểm phối thì phối giống nhân tạo vào 
buổi chiều ở 100 và 150 triệu tinh trùng/liều 
phối cho tỷ lệ trứng có phôi cao hơn khi phối 
giống nhân tạo vào buổi sáng hoặc chiều ở 50 
triệu tinh trùng/liều phối (Kharayat và ctv, 
2016). Sự khác biệt này có ý nghĩa về thống 
kê P<0,05). Như vậy, phối giống nhân tạo vào 
buổi chiều ở 100 và 150 triệu tinh trùng/liều 

phối cho hiệu quả hơn phối giống tự nhiên về 
TL trứng có phôi. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
về thống kê (P<0,05). Do vậy, trong chăn nuôi 
gà Tre giống, người chăn nuôi nên thực hiện 
phối giống nhân tạo vào buổi chiều ở liều phối 
tối thiểu là 100 triệu tinh trùng (Kharayat và 
ctv, 2016). 
3.1.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi luôn 
được quan tâm hàng đầu vì đây là yếu tố 
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quyết định trong chăn nuôi. Để đánh giá HQ 
kinh tế phối giống nhân tạo trong chăn nuôi 
gà Tre giống, chúng tôi đã tiến hành TN và trình 
bày kết quả đánh giá giữa số lượng tinh trùng 
tối ưu/liều phối và thời điểm phối giống nhân 
tạo tối ưu với phối giống tự nhiên (Bảng 6).

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên
Số tinh trùng (tr/liều) 150 100
Thời điểm (buổi) Chiều Chiều
Số gà mái (con) 36 36 36
Số gà trống (con) 3 3 6
Số trứng giống (quả) 69 73 70
Trứng có phôi (quả) 68 71 60
Tổng chi (đ) 145.629 146.529 152.862
Tổng thu (đ) 272.000 284.000 240.000
HQ kinh tế/quả (đ) 1.858,4 1.936,2 1.452,3

Số liệu ở bảng 6 cho thấy chăn nuôi gà Tre 
giống vẫn luôn mang lại HQ kinh tế cao cho 
người chăn nuôi. Thật vậy, với mỗi trứng gà có 
phôi người chăn nuôi sẽ thu lợi nhuận từ 1.450 
đến 1.930 đồng (đ). Số liệu ở bảng 6 đã khẳng 
định được rằng phối giống nhân tạo mang lại 
lợi nhuận cao hơn phối giống tự nhiên mặc 
dù sự khác biệt này không có ý nghĩa về mặt 
thống kê. Điều này có thể được giải thích do 

sự chênh lệch về số gà trống phải nuôi (phối 
giống tự nhiên cần số gà trống gấp đôi phối 
giống nhân tạo). Hơn nữa, do gà trống được 
nuôi chung gà mái nên khó khống chế mức 
ăn của gà trống nên gà dễ mập (ăn nhiều, ít 
vận động). Ngoài ra, do nhu cầu cao về hàm 
lượng can-xi của gà mái nên nếu nuôi chung, 
gà trống ăn thức ăn của gà mái (nhiều can-xi) 
sẽ làm giảm chất lượng tinh và ảnh hưởng 
đến tỷ lệ trứng có phôi (Dương Thanh Liêm 
và ctv, 2006). Trái lại, gà trống sử dụng trong 
phối giống nhân tạo được nhốt riêng (3 con/
lồng), khẩu phần ăn đủ và đúng tiêu chuẩn, 
gà được vận động nhiều và lịch khai thác theo 
kế hoạch nên chất lượng tinh tốt hơn, giúp tỷ 
lệ trứng có phôi cao hơn.
3.2. Khoảng cách giữa 2 lần phối giống 
nhân tạo
3.2.1. Khoảng cách tối ưu giữa 2 lần phối 

Từ kết quả TN trên, chọn thời điểm phối 
giống nhân tạo vào buổi chiều là thời điểm tối 
ưu và số lượng tinh trùng tiến thẳng/liều phối 
là 150 triệu là tối ưu để thực hiện cho TN xác 
định khoảng cách (KC) tối ưu giữa 2 lần phối 
giống nhân tạo (Bảng 7).

Bảng 7. Kết quả khoảng cách giữa hai lần phối giống nhân tạo

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên

KC 2 lần phối (ngày) 3 5 7 9 12
Số gà mái (con) 36 36 36 36 36 36

Số gà trống (con) 3 3 3 3 3 6

Số trứng giống (quả) 170 175 165 166 166 162

Số trứng có phôi (quả) 170 175 155 140 120 138

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 100a 100a 93,94b 84,34c 72,29d 85,19c

Bảng 7 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về 
TL trứng có phôi khi phối giống nhân tạo với 
khoảng cách giữa 2 lần phối: 3, 5, 7, 9 và 12 
ngày và phối giống tự nhiên (P<0,05). Cũng 
qua bảng 7 cho thấy, ở khoảng cách 7 ngày/lần 
phối có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống 
kê (P<0,05) so với khoảng cách 9, 12 ngày/
lần và phối giống tự nhiên (Kharayat và ctv, 
2016). Tuy nhiên, trong điều kiện cần tiết giảm 

chi phí lao động, với khoảng cách giữa hai 
lần phối nhân tạo là 9 ngày/lần vẫn cho tỷ lệ 
trứng có phôi tương đương với phối giống tự 
nhiên (P>0,05). Nhìn chung, trong chăn nuôi 
gà Tre, người làm công tác kỹ thuật nên chọn 
khoảng cách giữa 2 lần phối giống nhân tạo là 
5 ngày/lần vừa tiết kiệm được chi phí lao động 
vừa đạt được hiệu quả trong chăn nuôi nhất là 
trong chăn nuôi gà bố, mẹ. 
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3.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế
Việc phối giống nhân tạo cho gà nói 

chung đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực 
và được nhiều trại áp dụng trong chăn nuôi 
những dòng gà nặng cân như Đông Tảo, Hồ 
(Nguyễn Văn Duy, 2013; Lê Thị Thắm và ctv, 
2017). Trong tương lai không xa, việc phối 
giống nhân tạo sẽ được áp dụng rộng rãi 

trong chăn nuôi gà, đặc biệt với gà Tre giống 
vì giúp cải thiện chất lượng con giống, giảm 
thiểu tình trạng thoái hóa giống như hiện nay. 
Để áp dụng hiệu quả việc phối giống nhân tạo 
cho gà Tre giống cũng cần giảm thiểu chi phí 
công lao động. Chính vì vậy, việc nghiên cứu 
thời gian tối ưu giữa 2 lần phối sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả kinh tế. Kết quả này được 
trình bày qua bảng 8.

Bảng 8. Kết quả hiệu quả kinh tế

Phương thức phối Nhân tạo Tự nhiên

KC 2 lần phối (ngày) 3 5 7 9 12
Số gà mái (con) 36 36 36 36 36 36

Số gà trống (con) 3 3 3 3 3 6

Số trứng giống (quả) 170 175 165 166 166 162

Số trứng có phôi (quả) 170 175 155 140 120 138

Tổng chi (đ) 358.593 360.093 354.093 349.593 343.593 372.654

Tổng thu (đ) 680.000 700.000 620.000 560.000 480.000 552.000

HQ kinh tế/quả (đ) 1.891 1.942 1.716 1.503 1.137 1.300

Số liệu từ bảng 8 cho thấy HQ kinh tế cao 
nhất khi thực hiện việc phối giống nhân tạo 
5 ngày một lần (1.942 đ/quả trứng có phôi). 
Lợi nhuận tương đối khi thực hiện phối giống 
nhân tạo ở khoảng cách 3 ngày/lần. Nếu so 
sánh với phối giống tự nhiên, rõ ràng người 
chăn nuôi chỉ đạt khoảng 1.300 đ/quả trứng có 
phôi, lợi nhuận này chỉ bằng 2/3 so với khoảng 
cách 5 ngày một lần mặc dù sự khác biệt này 
không có ý nghĩa về thống kê.

4. KẾT LUẬN
Phối giống nhân tạo trên gà Tre giống nên 

thực hiện vào buổi chiều với số lượng tinh 
trùng tiến thẳng/liều phối là 150 triệu. Khoảng 
cách giữa 2 lần phối giống nhân tạo tối ưu là 
5 ngày/lần. Hiệu quả kinh tế của phương thức 
phối giống nhân tạo mang lại lợi nhuận cao 
hơn phối giống tự nhiên 500-600 đ/quả trứng 
có phôi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Văn Duy (2013). Khả năng sinh sản của gà Hồ. 

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp. Đại Học Nông Nghiệp 

Hà Nội.
2. Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn, Đào Lệ Hằng và 

Nguyễn Hoàng Thịnh (2016). Ảnh hưởng của phương 
pháp thụ tinh đến năng suất sinh sản của gà Hồ. Vietnam 
J. Agr. Sci., 14: 727-33.

3. Kharayat N.S., Chaudhary G.R., Katiyar R., Balmurugan 
B., Patel M., Uniyal S., Raza M. and Mishra G.K. (2016). 
Significance of Artificial Insemination in Poultry. J. Vet. 
Sci. Tec., 5: 1-5.

4. Li Y., Zhan K., Li J., Liu W., Ma R., Liu S., Han T., Li S., 
Wang S. and Hu Y. (2018). Comparison of natural mating 
and artificial insemination on laying performance, egg 
quality and welfare of fast feathering huainan partridge 
chickens. Pak. J. Zoo., 50: 1131-35.

5. Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc và Dương Duy 
Đồng (2006). Thức ăn và dinh dưỡng động vật, NXB 
Nông nghiệp.

6. Saleh D.M., Sugiyatno, Mugiyono S. and Siswadi 
R.W. (2012). Effect of Number of Spermatozoa, Oviduct 
Condition and Timing of Artificial Insemination 
on Fertility and Fertile Period of Kampung Rooster 
Spermatozoa. Ani. Pro., 14: 32-36.

7. Lê Thị Thắm, Đỗ Văn Thu, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Văn 
Khôi, Lê Thị Huệ, Ngô Xuân Thái và Đặng Vũ Bình 
(2017). Đánh giá phẩm chất tinh dịch và thụ tinh nhân tạo 
cho gà Đông Tảo. Vietnam J. Agr. Sci., 15: 755-63.



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 265 - tháng 5 năm 2021 75

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Nguyễn Tiến Dũng (2000), bệnh Lở 

mồm long móng (LMLM) do virus thuộc họ 
Piconarviridae gây nên, là bệnh truyền nhiễm 
cấp tính nguy hiểm xảy ra ở tất cả các loài thú 
guốc chẵn (cả gia súc và động vật hoang dã). 
Bệnh có tính chất dịch lớn, lây lan rất nhanh 
và rất mạnh. Tỷ lệ gia súc mắc bệnh rất cao, 
gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Bệnh LMLM 
được Tổ chức Thú y thế giới (OIE) xếp vào 
danh mục những bệnh phải công bố dịch đối 
với tất cả các quốc gia. 

Cục Thú y (2011) cho biết ở Việt Nam, 
bệnh LMLM được phát hiện đầu tiên vào năm 
1Trường CĐ Kinh tế-Kỹ Thuật-ĐHTN
* Tác giả liên hệ: TS. Đỗ Thị Vân Giang, Trường CĐ Kinh tế-
Kỹ Thuật - ĐHTN. Địa chỉ: Tổ 15, phường Thịnh Đán, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Email: vangiang208@
gmail.com; Điện thoại: 0904227272

1898 tại Nha Trang và sau đó dịch đã xảy ra ở 
các tỉnh Trung và Nam Bộ. Từ năm 1976-1983, 
đã có 98 ổ dịch ở các tỉnh phía Nam, làm 26.648 
trâu, bò và 2.919 lợn bị bệnh. Dịch LMLM đã 
xảy ra trên trâu, bò liên tục suốt thời gian từ 
1975 đến 2005; trên lợn từ 1992 đến 2005 và 
gây thiệt hại nặng nề nhất vào các năm 1993, 
1995, 1999, 2000. 

Quảng Ninh là một tỉnh giáp Trung Quốc 
nên là đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa 2 
quốc gia. Việc vận chuyển, buôn bán động vật 
và sản phẩm động vật diễn ra hết sức phức 
tạp là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bệnh 
LMLM  lây lan tại tỉnh Quảng Ninh. Chính vì 
vậy, hàng năm dịch LMLM vẫn thường xuyên 
xuất hiện trên đàn gia súc của tỉnh này.

Từ những yêu cầu cấp thiết của việc 
khống chế bệnh LMLM tại tỉnh Quảng Ninh, 
chúng tôi đã khảo sát Tình hình dịch Lở mồm 

TÌNH HÌNH DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở ĐÀN GIA SÚC     
CỦA TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đỗ Thị Vân Giang1*, Nguyễn Thị Bích Ngà1, Trương Thị Tính1 và Vũ Thị Ánh Huyền1

Ngày nhận bài báo: 23/03/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 12/04/2021 
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 24/04/2021

TÓM TẮT
Tổng hợp tình hình dịch Lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc của tỉnh Quảng Ninh 

giai đoạn 2016-2020 cho thấy, dịch bệnh xảy ra ở cả 5 năm điều tra. Dịch LMLM xảy ra với quy mô 
lớn vào năm 2019 tại 6 xã/phường/thị trấn thuộc 4 huyện/thành/thị ghi nhận 375 gia súc mắc bệnh. 
Trong các năm có dịch, bệnh xảy ra chủ yếu vào vụ Đông-Xuân (chiếm 78,78%), ít xảy ra hơn vào vụ 
Hè-Thu (chiếm 21,22%). Tại tỉnh Quảng Ninh, chỉ thấy bệnh LMLM xảy ra trên 3 nhóm đối tượng 
trâu, bò và lợn; các loài gia súc khác không mắc bệnh trong 5 năm điều tra. Các cơ quan chức năng 
cũng như người chăn nuôi cần chú ý tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn gia súc tại địa phương nhằm 
khống chế dịch bệnh tái phát.

Từ khoá: Bệnh lở mồm long móng, gia súc, Quảng Ninh, tiêm phòng, 2016-2020.
ABSTRACT

Situation of Foot and mouth epidemic on cattle in Quang Ninh province from 2016 to 2020 
Foot and mouth diease (FMD) epidemic occurred in the herd of cattle in Quang Ninh province 

in 5 years of investigation, period 2016-2020. FMD occurred on a large scale in 2019 in 6 communes/
wards/towns in 4 districts/cities/towns, with 375 infected castles. During the epidemic years, this 
diease occurs mainly in Winter-Spring crop (accounting for 78.78%), less common in Summer-
Autumn crop (accounting for 21.22%). In Quang Ninh province, FMD epidemic only occurs in 
buffaloes, cows, and pigs; Other animals are not infected within five years of investigation. The 
authorities and farmers chould pay attention to the FMD vaccination of cattle to control locally 
recurrent disease.

Keywords: FMD, cattle, Quang Ninh, vaccination, 2016-2020.
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long móng ở đàn gia súc của tỉnh Quảng Ninh giai 
đoạn 2016-2020.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Đàn gia súc tại tỉnh Quảng Ninh và bệnh 

LMLM trên đàn gia súc, từ năm 2016 đến 2020.
2.2. Phương pháp
Xác định sự phân bố bệnh LMLM ở gia 

súc tại các huyện, thành, thị của tỉnh Quảng 
Ninh năm 2016-2020; xác định tỷ lệ gia súc 
mắc bệnh và chết theo mùa vụ và theo loài 
mắc bệnh tại các địa phương có dịch; xác định 
tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM tại Quảng 
Ninh: Sử dụng phương pháp điều tra dịch tễ 
học hồi cứu, dựa vào số liệu các ổ dịch LMLM 
được ghi chép chi tiết đến cấp xã do Chi cục 
Thú y tỉnh Quảng Ninh cung cấp. 
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý theo phương pháp 
thống kê sinh học của Nguyễn Văn Thiện và 
ctv (2002).

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Sự phân bố bệnh LMLM ở đàn gia súc tại 
Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020
Bảng 1. Bệnh LMLM ở gia súc tại Quảng Ninh

Địa 
phương

Năm xảy ra dịch LMLM
Tổng

2016 2017 2018 2019 2020
Ba Chẽ    x x 2
Bình Liêu  x  x x 3
Cô Tô      0
Đầm Hà      0
Đông Triều x  x   2
Hải Hà      0
Hoành Bồ    x  1
Tiên Yên      0
Vân Đồn      0
Quảng Yên      0
Cẩm Phả      0
Uông Bí    x  1
Hạ Long      0
Móng Cái      0
Tổng 1 1 1 4 2 9

Ghi chú:  x là có dịch LMLM

Diễn biến cụ thể ở các năm có dịch LMLM 
trên đàn gia súc tại các địa phương thuộc tỉnh 
Quảng Ninh được thể hiện qua Bảng 1 cho 
thấy dịch xuất hiện trong cả 5 năm điều tra tại 
tỉnh Quảng Ninh. Mỗi năm dịch chỉ xuất hiện 
ở 1-4 huyện, thành, thị và tập trung chủ yếu 
vào 3 huyện, thị (Ba Chẽ, Bình Liêu và Đông 
Triều). Một số huyện, thành, thị không thấy 
xuất hiện dịch LMLM trên đàn gia súc trong 
tất cả 5 năm điều tra (Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, 
Tiên Yên, Vân Đồn, Quảng Yên, Cẩm Phả, Hạ 
Long, Móng Cái). Trong cả 5 năm điều tra, 
bệnh LMLM chỉ gây bệnh cho đàn trâu, bò và 
lợn của tỉnh Quảng Ninh; không thấy các loài 
gia súc khác mắc bệnh.
3.2. Tỷ lệ gia súc mắc bệnh, chết và tiêu hủy 
do LMLM 

Gia súc là loài vật nuôi phổ biến và có giá 
trị kinh tế, vì vậy khi dịch LMLM xảy ra đã 
gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế các hộ 
chăn nuôi. Để thấy rõ hơn bức tranh về tình 
hình dịch LMLM, đã tiến hành tổng hợp tỷ lệ 
gia súc mắc bệnh, chết và tiêu hủy do LMLM 
tại Quảng Ninh trong giai đoạn 2016-2020 và 
kết quả được thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2. Tỷ lệ gia súc bị bệnh, chết và tiêu hủy 

do LMLM

Năm
Số huyện, 
thành, thị 

có dịch

Số 
phường, 

xã, thị trấn 
có dịch

Số gia súc 
 mắc bệnh 

(con)

Số gia súc 
chết, tiêu 
hủy (con)

2016 1 1 11 0
2017 1 3 84 0
2018 1 2 105 45
2019 4 6 375 208
2020 2 4 165 4
Tổng 9 16 740 257

Bảng 2 cho thấy trong giai đoạn 2016-
2020, dịch LMLM xảy ra ở tất cả các năm, tuy 
nhiên, dịch chỉ xảy ra với quy mô nhỏ lẻ tại 
một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh. Dịch LMLM xảy ra với quy mô lớn 
nhất vào năm 2019 với 4 huyện, thành, thị; 6 
phường, xã có dịch và ghi nhận 375 gia súc 
mắc bệnh; 208 gia súc chết và tiêu hủy. Năm 
2016, dịch xảy ra với quy mô nhỏ tại xã Tràng 
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Lương thuộc Đông Triều ghi nhận 11 con trâu 
mắc bệnh, không có con nào chết và tiêu hủy. 

Sở dĩ như vậy là do khi có dịch LMLM 
xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh 
cũng như cơ sở đã kịp thời hỗ trợ về nhân 
lực, vật tư, hóa chất để xử lý ổ dịch cũng như 
vaccine tiêm phòng bao vây dập dịch. Đồng 
thời, tỉnh Quảng Ninh luôn bám sát các văn 
bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y trong xử 
lý ổ dịch cũng như thực hiện cơ chế hỗ trợ đối 
với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
Vì vậy, công tác xử lý ổ dịch, hỗ trợ thiệt hại 

cho người chăn nuôi được thực hiện đúng qui 
định, đúng đối tượng và có hiệu quả. Điều 
này đã khuyến khích người chăn nuôi kịp thời 
khai báo khi có dịch xảy ra. 

3.3. Tình hình dịch LMLM theo mùa vụ tại 
Quảng Ninh

Mùa vụ là yếu tố được rất nhiều nhà dịch 
tễ học quan tâm. Đây được coi là yếu tố stress 
khiến bệnh dịch phát sinh. Để hiểu rõ hơn về 
đặc điểm dịch tễ của bệnh LMLM, tiến hành 
theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh, chết và tiêu hủy 
theo mùa vụ. Kết quả thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ gia súc mắc bệnh, chết và tiêu hủy do LMLM theo mùa vụ

Năm
Số  gia súc 
mắc bệnh 

(con)

Đông - Xuân Hè - Thu
Số con 

mắc (con)
Tỷ lệ 
(%)

Số con tiêu 
hủy, chết (con)

Tỷ lệ 
(%)

Số con 
mắc (con)

Tỷ lệ 
(%)

Số con tiêu 
hủy, chết (con)

Tỷ lệ 
(%)

2016 11 0 0,00 0 0,00 11 100 0 0,00
2017 84 84 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2018 105 105 100 45 42,86 0 0,00 0 0,00
2019 375 229 61,07 207 90,39 146 38,93 2 1,37
2020 165 165 100 4 2,42 0 0,00 0 0,00
Chung 740 583 78,78 256 43,91 157 21,22 2 1,27

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy tính chung 
trong các năm điều tra, dịch LMLM ở đàn gia 
súc chủ yếu bùng phát vào vụ Đông-Xuân (tỷ 
lệ mắc bệnh là 78,78%; tỷ lệ chết và tiêu hủy là 
43,91%). Bệnh xuất hiện với tỷ lệ thấp trong vụ 
Hè-Thu (tỷ lệ mắc bệnh chung trong 5 năm vào 
vụ Hè-Thu là 21,22%; tỷ lệ chết và tiêu hủy là 
1,27%). Dịch LMLM bùng phát vào vụ Đông-
Xuân trong cả 4 năm (2017-2020), không xảy 
ra vào vụ Đông-Xuân năm 2016; Dịch chỉ xuất 
hiện trong vụ Hè-Thu vào năm 2016 và 2019 
với số gia súc mắc bệnh thấp, không xảy ra vào 
vụ Hè-Thu trong các năm 2017, 2018 và 2020.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù 

hợp với nghiên cứu của Phạm Anh Hùng 
(2012) tại Lai Châu; Nguyễn Hải Sơn (2010) và 
Lại Văn Lý (2015) tại Quảng Ninh.
3.4. Tình hình dịch LMLM theo loài mắc bệnh

Giống, loài có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm 
bệnh nói chung và tỷ lệ nhiễm bệnh LMLM 
nói riêng. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ mắc 
bệnh LMLM phụ thuộc theo loài gia súc có 
tại Quảng Ninh; giai đoạn 2016-2020 bệnh chỉ 
xảy ra trên trâu, bò và lợn. Về cơ bản, trâu và 
bò rất gần nhau về phương diện sinh học nên 
khi điều tra, chúng tôi đã chia loài mắc bệnh 
thành 2 nhóm là nhóm trâu, bò và nhóm lợn.

Bảng 4. Tình hình mắc bệnh LMLM theo loài

Năm
Tổng số gia súc 

mắc LMLM 
(con)

Trâu, bò Lợn
Số con mắc 

(con)
Tỷ lệ 
(%)

Số con tiêu hủy 
và chết (con)

Tỷ lệ 
(%)

Số con mắc 
(con)

Tỷ lệ 
(%)

Số con tiêu hủy 
và chết (con)

Tỷ lệ 
(%)

2016 11 11 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2017 84 84 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2018 105 0 0,00 0 0,00 105 100 45 42,86
2019 375 146 38,93 2 1,37 229 61,07 207 90,39
2020 165 165 100 4 2,42 0 0,00 0 0,00
Chung 740 406 54,86 6 1,48 334 45,14 252 75,45
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Kết quả bảng 4 cho thấy, trong 5 năm điều 
tra tại tỉnh Quảng Ninh, bệnh LMLM chỉ xuất 
hiện trên đàn trâu, bò và lợn; không thấy bệnh 
xuất hiện trên các loại gia súc khác. Số lượng 
trâu, bò mắc bệnh LMLM nhiều hơn so với lợn 
(54,86 và 45,14%); điều này chứng tỏ trâu, bò 
mẫn cảm với mầm bệnh hơn lợn. Tuy nhiên, 
tỷ lệ chết và tiêu hủy của lợn lại rất cao so với 
trâu, bò (75,45% ở lợn và 1,48% ở trâu, bò); 
điều này là do, trâu, bò là loài có giá trị kinh 
tế rất lớn đối với các hộ chăn nuôi, chính vì 
vậy người chăn nuôi thường tiến hành điều trị 
bệnh cho đối tượng vật nuôi này; bên cạnh đó, 
sức đề kháng của trâu, bò khá tốt nên ít trâu, 
bò chết do LMLM nếu được điều trị kịp thời. 
3.5. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM cho đàn 
gia súc tại Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Tiêm vaccine là một trong những biện 
pháp chủ động giúp ngăn ngừa dịch bệnh. 
Theo Saravanan và ctv (2015), việc tiêm chủng 
vaccine phòng bệnh LMLM có thể duy trì 
miễn dịch tốt cho đàn gia súc. Chính vì vậy, 
tỉnh Quảng Ninh đã có hướng chỉ đạo tiêm 
vaccine để phòng bệnh LMLM cho đàn gia 
súc tại các địa phương. Kết quả tiêm phòng 
vaccine LMLM của tỉnh giai đoạn 2016-2020 
được thể hiện qua bảng 5:
Bảng 5. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM cho gia 

súc tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020

Năm Kế hoạch tiêm 
(con)

Thực tế đã tiêm 
(con)

Tỷ lệ 
(%)

2016 172.500 148.860 86,30
2017 186.900 169.484 90,68
2018 208.600 185.007 88,69
2019 174.500 153.611 88,03
2020 147.950 111.728 75,52

Qua Bảng 5 cho thấy: Từ năm 2016 đến 
2020, vaccine LMLM đã được tiêm phòng hàng 
năm cho đàn gia súc của tỉnh Quảng Ninh để 
phòng bệnh LMLM. Trong từng năm, Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh đều đặt ra 
kế hoạch tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn gia 
súc; tuy nhiên, số lượng gia súc được tiêm thực 
tế thường không đạt được chỉ tiêu đề ra. Năm 
2016-2019, tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM đạt 
tương đối cao (>80%) nhưng đến năm 2020 tỷ 

này giảm còn 75,52%. Sở dĩ tỷ lệ tiêm phòng 
năm 2020 giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 đã làm cho công tác tiêm phòng tại 
các địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

4. KẾT LUẬN
Trong cả 5 năm điều tra (2016-2020), năm 

nào dịch LMLM cũng xảy ra trên đàn gia súc 
của tỉnh Quảng Ninh, trong đó năm 2019 dịch 
xảy ra với quy mô lớn nhất. 

Dịch LMLM chủ yếu xảy ra vào vụ Đông-
Xuân, rất ít, thậm chí không xảy ra ở vụ Hè-Thu. 

Tại Quảng Ninh, dịch LMLM chỉ xảy ra 
trên đàn trâu, bò và lợn; không thấy các loài 
gia súc khác mắc bệnh trong thời gian điều tra.

Tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM cho đàn 
gia súc thực tế tại Quảng Ninh tương đối cao 
so với kế hoạch (75,52-90,68); tuy nhiên so với 
tổng đàn gia súc thì vẫn còn thấp. Chính vì 
vậy, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn gia súc 
nhằm phòng tránh dịch bệnh bùng phát. 
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HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MYCOPLASMA SUIS CỦA MỘT SỐ LOẠI 
KHÁNG SINH THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU SINH HÓA MÁU 

VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TRÊN HEO CON CAI SỮA
Nguyễn Ngọc Hải1, Bùi Thị Diệu Mai1* và Diệp An Thành Long2
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TÓM TẮT
Thí nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả điều trị đàn heo nhiễm Mycoplasma suis của 4 loại kháng 

sinh kết hợp khác nhau trên tổng số 100 heo cai sữa được xác nhận nhiễm M. suis trước đó được 
phân vào 4 lô: Lô I sử dụng kháng sinh flofernicol và doxycycline; Lô II: doxycycline; Lô III: bactrim 
(trimethoprim và sulfamethoxazole); và Lô IV: doxycycline và bactrim, được bổ sung vào trong 
khẩu phần của heo sau cai sữa có nhiễm M. suis với 2 đợt điều trị, trong giai đoạn từ sau cai sữa 
đến lúc 3 tháng tuổi đã có tác dụng làm giảm mức độ nhiễm M. suis; làm cải thiện các chi tiêu sinh 
lý, sinh hoá máu như sự gia tăng trở lại mức bình thường của hàm lượng tế bào hồng cầu từ mức 
thấp (5,62-5,88x10^12/l) trở về mức 6,32-6,99x10^12/l, hàm lượng Hemoglobin (HGB) từ mức 9,91-
10,17g/dl trở về 10,55-12,87 g/dl, hàm lượng Hematocrit từ mức 33,02-34,22% về mức 42,41-38,43% 
và glucose huyết từ mức 49,28-51,94 mg/dl về mức 93,70-113,79 mg/dl. Hiệu quả của việc điều trị 
cũng được đánh giá thông qua các chỉ tiêu bệnh hô hấp và tiêu hóa. Kết quả điều trị cho thấy kháng 
sinh tốt nhất là ở lô IV có sự kết hợp kháng sinh doxycycline và bactrim, kế đến là lô I (doxycycline 
và florfenicol). Kết quả điều trị chỉ được ghi nhận rõ khi được cấp thuốc ít nhất hai lần với liệu trình 
7 ngày/lần cấp và mỗi lần cấp cách nhau 30 ngày.

Từ khóa: Mycoplasma suis, heo con cai sữa, điều trị.
ABSTRACT

Assessing the effectiveness of Mycoplasma suis infection treatment with some antibiotics 
through the physiological-biochemical blood parameters and health status in post-weaning 

piglets
The study aimed to evalute effects of treating Mycoplasma suis in pigs by different kinds of 

antibiotics on a total of 100 weaning pigs which had confirmed positive with Mycoplasma suis were 
divided into 4 lots. Using antibiotics in Lot I (flofernicol and doxycycline), Lot II (doxycycline), Lot 
III (bactrim), Lot IV (doxycycline and bactrim) in addition to the meals of post-weanedpigs infected 
with M. suis during the period from post-weaning to 3-month age, which the drug was given at 
least twice, has been effective for reducing the harmful effects on animal health indicators caused 
by M. suis. The improvement of the blood samples with physiological-biochemical blood figures 
had been recognised such as a rise back to the normal level of RBC from a low level of 5.62 to 
5.88x10^12/l, returned to from 6.32 to 6.99x10^12/l, HGB from 9.91-10.17 g/dl to normal level (10.55-
12.87 g/dl), HCT from 33.02-34.22% to level 42.41-38.43% and blood glucose from 49.28 to 51.94 mg/
dL to level 93.70-113,79 mg/dl. The effectiveness of the treatment was also assessed by indicators 
of respiratory and gastrointestinal diseases. The results showed that this treatment with antibiotics 
was best in in Lot IV (the combination of doxycycline và bactrim, followed by Lot I (doxycycline và 
florfenicol). The result of treatment with doxycycline antibiotic was only recognized when the drug 
was given at least twice with a 7-day course and each 30 days apart.

Keywords: Mycoplasma suis, post-weaning piglets, treatment. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm trùng Mycoplasma suis (M. suis), 

tên gọi trước đây là Eperythrozoon suis, sau 
được phân loại lại thuộc chi Mycoplasma, có 
thể xảy ra ở tất cả các nhóm tuổi của heo. Bệnh 
thường liên quan đến các yếu tố stress và có 
thể tái phát ở động vật bị stress thường xuyên, 
kết hợp đồng thời với các bệnh truyền nhiễm 
khác, bệnh do ký sinh trùng hoặc cùng các 
vấn đề liên quan đến quản lý đàn. Loài vi sinh 
vật này còn được cho là có liên quan đến rối 
loạn sinh sản trên heo nái, gia tăng cảm nhiễm 
bệnh lý đường ruột và đường hô hấp (Hoelzle 
và ctv, 2006).

M. suis có rất nhiều ở các tế bào hồng cầu 
heo, chúng bám lên bề mặt hồng cầu, gây biến 
dạng, hư hại, làm sụt giảm số lượng cũng như 
chức năng của hồng cầu. Heo nhiễm bệnh 
bị giảm glucose huyết và bị co giật, hôn mê 
và chết (Ana và ctv, 2011). Các xét nghiệm 
huyết học có thể được sử dụng để xác định 
M. suis. Kết quả huyết học cho thấy, nồng 
độ hemoglobin, hematocrit giảm thấp, giảm 
số lượng tế bào hồng cầu và nồng độ đường 
glucose trong máu giảm. Sự gia tăng của tổng 
nồng độ bilirubin là dấu hiệu điển hình cho 
triệu chứng thiếu máu tán huyết. Ở dạng 
thiếu máu tán huyết, sự gia tăng số lượng 
bilirubin tự do (gián tiếp) có thể xảy ra do sự 
kết hợp với axit glucuronic trong gan bị ức chế 
(Heinritzi, 1999).

Kháng sinh nhóm tetracyclines được coi 
là một kháng sinh đặc hiệu để loại trừ M. 
suis. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng, 
có thể là do việc duy trì bổ sung tetracyclines 
ở các mức độ khác nhau trong thức ăn làm 
xuất hiện dạng thể mãn tính kéo dài (Messick 
và ctv, 2011). Tại Việt Nam hiện nay chưa có 
nghiên cứu nào cụ thể về loài vi sinh vật cũng 
như ảnh hưởng của chúng. Do đó, nghiên cứu 
này được thực hiện để đánh giá hiệu quả điều 
trị M. suis lên các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu 
và tình trạng sức khỏe của heo con cai sữa 
bằng một số kháng sinh trên điều kiện thực tế 
chăn nuôi heo tại Việt Nam.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và thời gian thí nghiệm
Thí nghiệm (TN) được tiến hành tại 1 trại 

chăn nuôi heo thuộc tỉnh Bình Dương. Các 
xét nghiệm tìm và phát hiện vi khuẩn M. suis 
trong mẫu máu heo tại phòng Lab Hàn-Việt, 
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Các mẫu 
máu kiểm tra chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa được 
gửi đến Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa, P. Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Đối tượng: 100 con heo con sau cai sữa 18-
21 ngày tuổi có khối lượng (KL) trung bình 
5-7kg, có dấu hiệu lâm sàng chung của bệnh 
M. suis như thiếu máu, niêm mạc nhợt nhạt, 
gầy còm với sự đồng đều về trọng lượng, giới 
tính, độ tuổi. 

Ô chuồng TN: Mỗi ô chuồng TN có diện tích 
30m2, nền xi măng có độ dốc thích hợp để thoát 
nước, máng ăn tự động có gắn hệ thống nước 
để làm giảm độ bụi của thức ăn. Nước được 
cung cấp bằng núm uống tự động. Ô chuồng 
của các lô được bố trí trong cùng một dãy.

Thức ăn: Trong tuần đầu, sau khi chuyển 
heo vào chuồng, cho heo ăn hạn chế để tránh 
tiêu chảy, sau đó cho ăn tự do. Các kháng sinh 
sử dụng trong TN được trộn vào thức ăn để 
khảo sát.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm trên heo

Lô TN Kháng sinh 
trại

Tỷ lệ phối trộn kháng 
sinh

I Flo - Doxy

Cấp đường ăn/uống, 50 
mg hỗn hợp phối trộn sẵn/

kg TKL/ngày; dùng liên 
tiếp 7 ngày

II Bactrim

Cấp đường ăn/uống, 30 
mg hỗn hợp phối trộn sẵn/

kg TKL/ngày; dùng liên 
tiếp 7 ngày

II Doxycycline

Cấp đường ăn/uống, 50 
mg hỗn hợp phối trộn sẵn/

kg TKL/ngày; dùng liên 
tiếp 7 ngày

IV Bactrim + 
Doxycycline

Cấp đường ăn/uống, 
(50mg Bactrim + 10mg 

doxy)/kg/ngày; dùng liên 
tiếp 7 ngày

Đàn heo cai sữa được lấy máu đem đi xét 
nghiệm tìm M. suis. Nếu trang trại được xác 
nhận nhiễm M. suis thì sẽ được tiến hành bố 
trí TN. Heo được lựa chọn mẫu ngẫu nhiên 
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theo cách bốc thăm và được chia vào 4 lô, mỗi 
lô 25 con. TN được bố trí theo mẫu hoàn toàn 
ngẫu nhiên 1 yếu tố với yếu tố TN là kháng 
sinh được phân phối vào 4 lô như bảng 1.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

Trước khi TN, 5 heo ngẫu nhiên trên mỗi ô 
chuồng được lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, các 
heo được TN điều trị. Có 2 lần điều trị bằng 
các loại kháng sinh, lần điều trị 2 cách lần 1 
là 30 ngày và mỗi lần điều trị diễn ra trong 7 
ngày. Sau mỗi lần điều trị, 5 heo con sẽ tiếp tục 
được chọn một cách ngẫu nhiên ở mỗi lô sẽ 
được kiểm tra máu lại để đánh giá sự thay đổi 
cường độ nhiễm M. suis của từng lô thông qua 
các kết quả xét nghiệm giống như trước khi sử 
dụng kháng sinh. Các lần kiểm tra đánh giá 
mẫu máu lại theo định kỳ 2 tuần/lần.

Chỉ tiêu về sinh lý máu: Kiểm tra xét nghiệm 
số lượng tế bào hồng cầu (RBC), hàm lượng 
hemoglobin (HMG), hàm lượng hematocrit 
(HCT).

Chỉ tiêu sinh hóa huyết thanh: Glucose huyết 
(GLU).

Chỉ tiêu đánh giá tình trạng sức khỏe heo (%): 
bệnh hô hấp (HH), bệnh tiêu hóa (TH), tỷ lệ chết.
2.4. Xử lý số liệu

Số liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý 
bằng phần mềm Excel phiên bản 2015. Phần 
mềm minitab 17, dùng trắc nghiệm F, Phi 
tham số và trắc nghiệm χ2 .

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của M. suis đến các chỉ tiêu 
sinh lý, sinh hóa 

Kết quả ở bảng 2 thể hiện sự khác biệt rõ 
ràng các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu trước 
và sau TN ở từng lô và giữa các lô. Tại thời 
điểm trước TN, đàn heo cai sữa được khảo sát 
có giá trị các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu heo 
đồng đều giữa các lô (P<0,05). Sau khi điều 
trị, toàn bộ các lô TN có bổ sung kháng sinh 
điều trị đều làm cho giá trị trung bình của các 
chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu gia tăng có ý 
nghĩa (P<0,05) so với giá trị trung bình trước 

khi điều trị. Trong đó, sự cải thiện ở lô IV khác 
biệt rõ ràng so với lô III (P<0,05) ở tất cả các chỉ 
tiêu theo dõi. Cụ thể là, sử dụng kháng sinh ở 
4 lô được bổ sung vào trong khẩu phần của 
heo trong giai đoạn TN đã có tác dụng làm cải 
thiện các chi tiêu sinh lý, sinh hoá máu, cũng 
như sự gia tăng trở lại mức bình thường của 
hàm lượng RBC từ mức thấp 5,62-5,88x10^12/l 
trở về mức bình thường 6,32-6,99x10^12/l), 
HGB từ mức 9,91-10,17g/dl trở về mức bình 
thường 10,55-12,87 g/dl), HCT từ mức 33,02-
34,22% về mức bình thường 42,41-38,43% và 
glucose huyết từ mức 49,28-51,94 mg/dl về 
mức bình thường (93,70-113,79 mg/dl). Ngoài 
ra, từ kết quả minh họa diễn tiến sự thay đổi 
các chỉ tiêu tại Hình 1 cho thấy sự gia tăng 
rất nhanh so với trước khi dùng kháng sinh 
ở tất cả các lô TN ngay sau lần điều trị bằng 
kháng sinh đầu tiên và tiếp tục tăng cao rất có 
ý nghĩa (P<0,05) ở các lần xét nghiệm sau lần 
cấp thuốc thứ 2, và đều đạt các giá trị trung 
bình trong khoảng chỉ số sinh lý. 

Từ các dữ liệu tổng hợp ở Bảng 2 và Hình 
1 cũng có thể nhận thấy nhóm IV nổi trội hơn 
về mặt cải thiện ảnh hưởng của bệnh đối với 
các chỉ tiêu trên, trong khi đó, lô III chậm hơn 
so với các các lô khác. Theo nghiên cứu của 
De Busser và ctv (2008), khi theo dõi điều trị 
bằng kháng sinh oxytetracyclines trong vòng 
7 ngày trên đối tượng heo con bị nhiễm M. 
suis cho thấy, giá trị trung bình về các chỉ tiêu 
sinh lý, sinh hóa máu thấp hơn so với kết quả 
ở các lô TN của chúng tôi. Cụ thể là các chỉ số 
trung bình hàm lượng hemoglobin là 2,29 g/dl 
(so với 12,87 g/dL), hematocrit là 12% (so với 
42,41%) và số lượng hồng cầu 2,6x10^12/l (so 
với 6,99x10^12/l). Điều này có thể giải thích 
rằng, mức độ nhiễm M. suis trên heo trong TN 
này thấp hơn so với nghiên cứu trên, đồng thời 
cho thấy liệu trình điều trị M. suis bằng kháng 
sinh thuộc nhóm tetracyclines cần được thực 
hiện trong thời gian đủ dài, ít nhất sau hai lần 
điều trị, mỗi lần cách nhau 2 tuần tuần thì mới 
có thể cải thiện rõ các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa 
máu heo nhiễm M. suis.
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3.2. Ảnh hưởng của M. suis đến các chỉ tiêu 
đánh giá sức khỏe heo 

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ ngày con 
bệnh giữa các lô TN II và IV có sự khác biệt 
về mặt thống kê với P<0,05, với tỷ lệ ngày con 
bệnh cao nhất (3,59% ở tỷ lệ bệnh tiêu hóa và 
2,08% bệnh hô hấp) ở lô II và thấp nhất là lô 
IV (1,87% ở tỷ lệ bệnh tiêu hóa, 1,01% bệnh 
hô hấp). Lô III có tỷ lệ cao thứ hai với 2,29% ở 
tỷ lệ bệnh tiêu chảy và 1,20% ở bệnh hô hấp. 

Như vậy, hiệu quả điều trị M. suis ở lô IV đã 
góp phần làm giảm tỷ lệ bệnh hô hấp và tiêu 
hóa trên heo con so với lô còn lại, và có ý nghĩa 
khác biệt so với lô II (P<0,05). Các kháng sinh 
ở lô I và III tuy có sự cải thiện nhưng chưa tạo 
ra được sự khác biệt so với các lô còn lại. Điều 
này có thể hiểu rằng, nếu việc điều trị M. suis 
bằng kháng sinh trên heo hiệu quả sẽ có tác 
dụng cải thiện tỷ lệ bệnh liên quan đến hô hấp 
và tiêu hóa ở đàn heo.

Bảng 2. So sánh giá trị trung bình của các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trên heo thí nghiệm

Lô thí nghiệm Chỉ số sinh lý Lô I Lô II Lô III Lô IV
Số nái khảo sát (n)  5 5 5 5
Số lượng hồng 
cầu (RBC) 
(x10^12/L)

Trước TN
5,5-8,10

5,80±0,35a 5,62±0,30a 5,88±0,21a 5,74±0,37a

Sau TN 6,96±1,08a 6,57±0,84ab 6,32±0,48b 6,99±0,75a

P <0,05 <0,05 >0,05 <0,05

Hemoglobin 
(HGB) (g/dL)

Trước TN
10,8-14,79

10,07± 0,34a 10,13±0,51a 10,17±0,91a 9,91±0,49a

Sau TN 12,46±1,07ab 11,88±1,49ab 10,55±0,53b  12,87±1,20a

P <0,05 <0,05 >0,05 <0,05

Hematocrit            
(HCT) (%)

Trước TN
33-45

33,37±3,27a 34,22±0,71a 33,02±2,65a 33,40±3,11a

Sau TN 41,66±1,99ab 39,45±1,17ab 38,43±1,41b 42,41±1,82a

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Glucose                 
(GLU) (mg/dL)

Trước TN
68,4-120,6

49,28±5,75a 50,16±6,48a 51,94±6,48a 49,92±6,45a

Sau TN 105,38±13,61ab 100,02±9,80ab 93,70±3,94b 113,79±3,55a

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Các giá trị Mean có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt thống kê giữa các lô thí nghiệm (P<0,05).

Hình 1. Sự thay đổi về hàm lượng chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu heo của từng lô và giữa các lần 
xét nghiệm trong lô
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Bảng 3.  Tỷ lệ các chỉ tiêu liên quan bệnh tiêu 
chảy (TH), hô hấp (HH) và tỷ lệ chết ở heo 

trong thí nghiệm

Kết quả Lô I Lô II Lô III Lô IV
Số lượng mẫu (con) 25 25 25 25
TL ngày bệnh TH (%) 2,09ab 3,59a 2,29ab 1,87b

TL ngày bệnh HH (%) 1,37ab 2,08a 1,20ab 1,01b

TL chết (%) 0,10 0,05 0,00 0,10
Heo chết xảy ra ở lô I (2 con) và lô IV (2 

con) do tiêu chảy nặng; 1 con ở lô II chết không 
rõ nguyên nhân; ở lô III không có con nào chết. 
Song, tỷ lệ chết này không có ý nghĩa về mặt 
thống kê. M. suis thường gây bệnh mãn tính, 
ít gây chết heo, nhưng lại gây thiệt hại ngầm 
về mặt kinh tế chăn nuôi heo. Tuy nhiên, trong 
nghiên cứu của De Busser và ctv (2008), tỷ lệ 
chết của đàn heo nhiễm M. suis được ghi nhận 
lên tới 16%. Điều này chứng tỏ đàn heo sau cai 
sữa trong nghiên cứu của chúng tôi có mức độ 
nhiễm nhẹ hơn so với đàn heo khảo sát trong 
nghiên cứu của De Busser. 

Tóm lại, việc điều trị M. suis ở heo cai sữa 
bằng kháng sinh được bổ sung vào trong thức 
ăn ở các lô TN cho thấy có sự khác nhau ở các 
chỉ số tăng trưởng của heo cai sữa. Hiệu quả 
cao nhất là lô IV (doxycycline và bactrim), kế 
đến là lô I (doxycycline và flofernicol) và III 
(bactrim) và thấp nhất là lô II (doxycycline). 
Điều này có thể được giải thích rằng tình 
trạng nhiễm M. suis được cải thiện ở cả 4 lô, 
trong đó, các lô có sử dụng kháng sinh kết hợp 
doxycylines (lô IV hay lô I) tạo ra sự cải thiện 
sớm dẫn đến tăng khối lượng trên đàn heo 
TN đồng thời được cải thiện. Tuy nhiên, do 
thời gian bố trí TN ngắn, chỉ kéo dài 70 ngày 
nên các số liệu liên quan đến hiệu quả điều trị 

M. suis và chỉ tiêu tăng trưởng không thể hiện 
một cách rõ ràng trong TN này. 

4. KẾT LUẬN
Hiệu quả điều trị M. suis thể hiện trên các 

chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu cho thấy kháng 
sinh có chứa doxycycline sẽ tạo ra hiệu quả 
điều trị cải thiện nhanh hơn so với lô thuốc 
không sử dụng nhóm kháng sinh này, đặc biệt 
hiệu quả điều trị sẽ được ghi nhận rõ ràng khi 
kết hợp kháng sinh doxycycline với các kháng 
sinh phổ rộng khác. Ngoài ra, điều trị M. suis 
bằng kháng sinh trên heo sẽ có tác dụng cải 
thiện tỷ lệ bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa 
và các chỉ tiêu liên quan đến năng suất của 
đàn heo cai sữa trong TN. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh tụ huyết trùng gia cầm nói chung 

và trên vịt nói riêng do vi khuẩn Pasteurella 
multocida (P. multocida) gây ra (Abd-Elsadek 
và ctv, 2020). Vi khuẩn thuộc nhóm gram âm, 
thường bắt màu lưỡng cực khi nhuộm gram 
(Christensen và Bisgaard, 2000). Mọi lứa tuổi 
vịt đều có thể mắc bệnh, phổ biến nhất là 
vịt ở giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng với tỷ 
lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết cao. Các chủng độc 
lực cao gây chết vịt trong vòng 1-3 ngày, các 
chủng có độc lực vừa gây bệnh kéo dài với 
các tổn thương hoại tử các cơ quan nội tạng. 
Việc sử dụng các thuốc kháng khuẩn giúp tiêu 
diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn 
P. multocida. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng 
các loại thuốc kháng khuẩn trong phòng và trị 
bệnh trên vịt đã và đang gây ra tình trạng đa 
kháng thuốc của các vi khuẩn trong đó có vi 
khuẩn P. multocida (Eid và ctv, 2019). 

Theo báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 
tỉnh Tiền Giang tháng 10 năm 2018 cho thấy 
tổng đàn gia cầm (gà, vịt) là 13,03 triệu con, 
trong khi đó ở tỉnh Bến Tre khoảng 5,48 triệu 
con. Cùng với sự phát triển này thì tình hình 
dịch bệnh cũng hết sức phức tạp và khó lường. 
Để góp phần trong công tác điều trị bệnh trên 
vịt nói chung và bệnh do vi khuẩn P. multocida 
nói riêng, việc phân lập để xác định nguyên 
nhân gây bệnh cũng như thử kháng sinh đồ 
nhằm tìm hiểu tình hình kháng thuốc của vi 
khuẩn P. multocida từ đó có hướng lựa chọn và 
sử dụng thuốc kháng khuẩn hiệu quả nhất là 
trong công tác điều trị bệnh cho vịt.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, thu mẫu, phân lập và thời gian
90 mẫu bệnh phẩm: máu ở tim, phổi và 

xương ống chân (tủy xương) được thu từ vịt 
bệnh hoặc nghi mắc bệnh tụ huyết trùng tại 

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình hình bệnh cũng như tính mẫn cảm của vi khuẩn 

P. multocida đối với một số kháng sinh thường sử dụng trong phòng và trị bệnh hô hấp trên vịt ở một 
số huyện thuộc tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Chín mươi mẫu bệnh phẩm gồm: máu tim, phổi 
và xương ống chân đã được thu thập từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 06 năm 2019 và thực hiện tại 
phòng thí nghiệm Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm trung bình 
là 57,04%; vịt nuôi quy mô nhỏ mắc bệnh cao hơn nuôi quy mô lớn (P<0,05) và lứa tuổi trên 40 ngày 
tuổi mẫn cảm cao với bệnh (P<0,05). Các chủng vi khuẩn P. multocida phân lập được có độc lực cao 
chiếm 88,52%, không có chủng không có độc lực. Các chủng vi khuẩn P. multocida nhạy cảm cao với 
marbofloxacin (90,16%) và florfenicol (80,33%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn P. multocida đề kháng 
mạnh với tylosin  (73,77%) và đề kháng tương đối với doxycyclin (44,26%). 

Từ khóa: Bệnh tụ huyết trùng, độc lực, vịt, kháng sinh đồ, Tiền Giang, Bến Tre.
ABSTRACT

Isolation and antimicrobial susceptibility of P. multocida from infected or suspected 
ducks of Pasteurellosis

The study was performed to evaluate the infected situation as well as the antimicrobial 
susceptibility of P. multocida to some antibiotics commonly used in prevention and treatment of 
poultry respiratory diseases in some districts of Tiengiang and Bentre provinces. Ninety samples 
including heart blood, lung and shin bone were collected from November 2018 to June 2019 and 
carried out at the laboratory of Nambo Agriculture College. The studied results showed that the 
P. multocida isolated rate was 57.04%; Small-scale farms were more susceptible to disease than 
large-scale farms (P<0.05) and after 40 days of age were highly susceptible to the disease (P<0.05). 
Moreover, the P. multocida isolates with high virulence accounted for 88.52%, no isolates were not 
virulent. The P. multocida isolates were highly susceptible to marbofloxacin (90.16%) and florfenicol 
(80.33%). However, the P. multocida isolates were strongly resistant to tylosin (73.77%) and relatively 
resistant to doxycycline (44.26%).

Keywords: Pasteurellosis, virulence, duck, antimicrobial susceptibility, Tiengiang province, Bentre 
province. 
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các trại chăn nuôi vịt tỉnh Tiền Giang và Bến 
Tre với trang thiết bị, vật liệu, hóa chất phục 
vụ cho phân lập, thử độc lực và làm kháng 
sinh đồ được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm 
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, 
tháng 11/2018 đến tháng 6/2019.
2.2. Phương pháp 

Lấy mẫu: Liên hệ với cán bộ thú y địa 
phương hoặc cửa hàng thuốc thú y để lấy 
thông tin trại có vịt bệnh hoặc nghi bị bệnh tụ 
huyết trùng. Bệnh phẩm được lấy vô trùng, 
ghi rõ tên mẫu, địa chỉ trại, chuồng nuôi, lứa 
tuổi vịt, giống vịt, điều kiện chăn nuôi và quy 
mô nuôi. Bệnh phẩm được cho vào thùng đá 
bảo quản và vận chuyển ngay về phòng thí 
nghiệm (TCVN 8400-31: 2015).

Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida phân lập 
được: Phân lập và định danh vi khuẩn theo 
phương pháp nghiên cứu thường quy (TCVN 
8400-31: 2015). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn được xét 
theo nhóm bệnh phẩm, chuồng nuôi, nhóm 
giống, quy mô nuôi, lứa tuổi và địa phương. 

Thử độc lực của các chủng vi khuẩn P. 
multocida phân lập được: Sử dụng chuột bạch 
khỏe mạnh (18-20 g/con).

Huyễn dịch tiêm: khuẩn lạc của các chủng 
vi khuẩn P. multocida phân lập được sẽ được cấy 
vào môi trường peptone, ở tủ ấm 37°C (không 
lắc). Sau 24h nuôi cấy, lấy 0,2ml canh trùng tiêm 
xoang phúc mạc của 02 chuột bạch, theo dõi tối 
đa trong 7 ngày (TCVN 8400-31: 2015).

Tính mẫn cảm của các chủng vi khuẩn P. 
multocida phân lập được: Huyễn dịch vi khuẩn 
được chuẩn bị từ khuẩn lạc của các chủng vi 
khuẩn P. multocida phân lập được với nước 
muối sinh lý vô trùng có độ đục bằng với độ 
đục của ống dung dịch chuẩn Mac Farland 
0,5 (CLSI, 2011). Huyễn dịch vi khuẩn được 
trang đều trên bề mặt thạch MHA và để khô 
trước khi đặt các khoanh giấy kháng sinh 
(Balakrishnan và Roy, 2012). Bảy kháng sinh 
(tylosin 50µg (Tyl); gentamicin 10µg (Gen); 
doxycycline 30µg (Dox); enrofloxacine 5µg 
(En); florfenicol 30µg (Flor); marbofloxacin 5µg 
(Mar) and fosfomycine 50µg (Fos)) được sử 
dụng để kiểm tra tính mẫn cảm của các chủng 
vi khuẩn phân lập được theo hướng dẫn của 

CLSI (CLSI, 2011). Ủ ở 37°C, sau 24h thì tiến 
hành đo đường kính vòng vô khuẩn (tính bằng 
mm) để kết luận vi khuẩn nhạy cảm, trung 
gian hay kháng đối với kháng sinh đó.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng Microsoft Excel 
2010, Minitab 16.0 – sử dụng phép thử Chi – 
Square Test (χ2) khi có sự khác biệt (P<0,05).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida 
3.1.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida theo 
nhóm bệnh phẩm

Trong quá trình thực hiện đề tài, 90 mẫu 
bệnh phẩm được thu thập từ vịt bệnh hoặc 
nghi mắc bệnh tụ huyết trùng. Các mẫu bệnh 
phẩm gồm máu ở tim, phổi và tủy xương 
(xương ống chân) của vịt bệnh hoặc nghi mắc 
bệnh tụ huyết trùng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ 
phân lập được vi khuẩn P. multocida  trên vịt 
trung bình theo nhóm bệnh phẩm là 57,04%. 
Trong đó, tỷ lệ phân lập được vi khuẩn 
P.multocida từ phổi (67,78%) cao hơn từ máu 
tim (54,44%) và thấp nhất là ở tủy xương. Tuy 
nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ phân lập được từ 3 
nhóm bệnh phẩm trên không có sự khác biệt 
về thống kê (P>0,05). Tỷ lệ phân lập được vi 
khuẩn P. multocida  từ máu tim thấp hơn từ 
phổi có thể do một số mẫu được thu thập khi 
diễn tiến của bệnh đã qua giai đoạn nhiễm 
trùng huyết nên vi khuẩn P. multocida không 
còn hiện diện trong máu. Nhìn chung, tỷ lệ 
phân lập được vi khuẩn P. multocida  thấp, có 
thể do khi bệnh xuất hiện người chăn nuôi đã 
sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị làm cho 
vi khuẩn P. multocida  bị tiêu diệt hoặc làm yếu 
đi dẫn đến khó phân lập trên môi trường nuôi 
cấy. Kết quả này cũng phù hợp với nhận định 
của Sa Đình Chiến (2001) khi nghiên cứu về 
bệnh tụ huyết trùng trên gà tại Sơn La.
Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm P. multocida theo bệnh phẩm

Bệnh phẩm Số mẫu Mẫu dương tính Tỷ lệ (%)
Máu tim 90 49 54,44a

Phổi 90 61 67,78a

Tủy xương 90 44 48,89a

Trung bình 57,04
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3.1.2. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida theo 
chuồng nuôi

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, tỷ lệ phân lập 
được vi khuẩn P. multocida  ở nhóm vịt nuôi 
chuồng nền kết hợp có ao tắm (76,67%) cao 
hơn nhóm vịt nuôi trên chuồng sàn (50,00%). 
Sự khác biệt về tỷ lệ phân lập được giữa hai 
kiểu chuồng nuôi có sự khác biệt về thống kê 
(P<0,05). Tỷ lệ phân lập vi khuẩn P. multocida  
ở nhóm vịt nuôi chuồng nền kết hợp có ao tắm 
cao có thể do hiện nay người chăn nuôi trên 
chuồng nền thường nuôi quy mô nhỏ, thường 
tận dụng mảnh vườn xung quanh nhà để xây 
dựng chuồng nuôi, cây cối xung quanh nhiều, 
việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi lứa 
nuôi khó triệt để dẫn đến khi thời tiết thay đổi 
từ mùa nắng sang mùa mưa, nhiệt độ thấp, 
độ ẩm cao, vi khuẩn P. multocida  có điều kiện 
phát triển. Đồng thời, khi thời tiết thay đổi 
từ mùa nắng sang mùa mưa, nhiệt độ thấp, 
độ ẩm tăng cao làm cho vịt dễ bị stress dẫn 
đến sức đề kháng của vịt giảm, vi khuẩn P. 
multocida  xâm nhập từ bên ngoài hoặc lưu trú 
sẵn trong cơ thể vịt nhân lên và gây bệnh.
Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm P. multocida theo chuồng

Chuồng nuôi Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
Chuồng nền+ao 60 42 76,67a

Chuồng sàn 30 14 50,00b

Trung bình 67,78
3.1.3. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida theo 
nhóm giống

Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn P. multocida  
theo nhóm giống ở bảng 3 cho thấy, vịt 
Grimaud có 37 mẫu dương tính trong 44 mẫu 
thu thập chiếm tỷ lệ cao nhất (84,09%), vịt 
Xiêm (Ngan) có 15 mẫu dương tính trong tổng 
số 26 mẫu thu thập chiếm 57,69%, vịt Hòa Lan 
chiếm 45,45% và thấp nhất ở nhóm vịt Tàu 
chiếm 44,44%. Kết quả bảng 3 cũng cho thấy 
có sự khác biết rõ rệt giữa tỷ lệ phân lập được 
vi khuẩn ở nhóm vịt Grimaud với vịt Xiêm, 
vịt Hòa Lan và vịt Tàu (P<0,05). Tỷ lệ phân 
lập được vi khuẩn P. multocida  của giống vịt 
Grimaud cao có thể do giống vịt này là giống 
ngoại nên sức đề kháng kém kết hợp với mật 
độ nuôi cao nên dễ mắc bệnh hơn. 

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm P. multocida theo giống

Nhóm giống Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
Vịt Grimaud 44 37 84,09a

Vịt Tàu 9 4 44,44b

Vịt Hòa Lan 11 5 45,45b

Vịt Xiêm (Ngan) 26 15 57,69b

Trung bình 67,78
3.1.4. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida 

theo quy mô nuôi
Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tỷ lệ phân lập 

được vi khuẩn P. multocida  từ các trại nuôi 
với quy mô dưới 200 con (85,29%) là cao nhất, 
sau đó là các trại nuôi với quy mô 200-1.000 
con (79,31%) và tỷ lệ phân lập được thấp nhất 
từ các trại nuôi với quy mô từ 1.000 con trở 
lên (33,33%). Kết quả này cũng cho thấy có 
sự khác biệt rõ rệt giữa các hộ chăn nuôi quy 
mô dưới 1.000 và quy mô trên 1.000 con/trại 
(P<0,05). Tỷ lệ phân lập vi khuẩn P. multocida 
từ các trại nuôi với quy mô dưới 1.000 con cao 
có thể do người chăn nuôi chủ quan trong việc 
phòng bệnh cho đàn vịt, việc vệ sinh và khử 
trùng chuồng trại chưa triệt để. 
Bảng 4. Tỷ lệ nhiễm P. multocida theo quy mô

Quy mô (con) Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
<200 34 29 85,29a

200-1.000 29 23 79,31a

>1.000 27 9 33,33b

Trung bình 67,78
3.1.5. Tỷ lệ nhiễm khuẩn P. multocida theo tuổi

Kết quả ở bảng 5 cho thấy tỷ lệ phân lập 
được vi khuẩn P. multocida ở từng giai đoạn 
tuổi có sự khác nhau rõ rệt. Giai đoạn vịt trên 
40 ngày tuổi có 33 mẫu dương tính trong 38 
mẫu thu thập chiếm tỷ lệ cao nhất là 86,84%, 
đứng thứ 2 là nhóm vịt ở giai đoạn 30-40 ngày 
tuổi có 14 mẫu dương tính trong 29 mẫu thu 
thập chiếm 48,28% và thấp nhất là nhóm vịt 
ở giai đoạn 1-<30 ngày tuổi chiếm 30,43%. Số 
liệu từ bảng 5 cũng cho thấy sự khác biệt giữa 
tỷ lệ phân lập được trên vịt giai đoạn trên 40 
ngày tuổi có sự khác biệt rõ rệt với hai nhóm 
tuổi còn lại (P<0,05). Tỷ lệ phân lập được vi 
khuẩn P. mulocida ở giai đoạn trên 40 ngày tuổi 
cao có thể do vịt gần giai đoạn xuất chuồng, 
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mật độ nuôi cao nên vịt dễ cảm thụ với vi 
khuẩn P. multocida, nhất là khi điều kiện bất 
lợi như nắng nóng. Vịt dưới 30 ngày tuổi tỷ 
lệ phân lập ít hơn có thể do giai đoạn vịt ít 
mẫn cảm với vi khuẩn P. multocida. Kết quả 
này phù hợp với kết luận của Nguyễn Xuân 
Bình (1996) là gia cầm bị bệnh và tử vong cao 
ở giai đoạn 30-60 ngày tuổi.
Bảng 5. Tỷ lệ nhiễm P. multocida theo lứa tuổi

Tuổi (ngày) Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
1–<30 23 7 30,43a

30-40 29 14 48,28a

>40 38 33 86,84b

Trung bình 67,78
3.1.6. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn P. multocida theo 
địa phương

Bảng 6. Tỷ lệ nhiễm P. multocida theo  
địa phương

Tỉnh Huyện Số 
mẫu

Dương 
tính

Tỷ lệ 
(%)

Tiền 
Giang

Chợ Gạo 19 12 63,16a

Gò Công Tây 25 17 68,00a

Bến  
Tre

Châu Thành 31 24 77,42a

Mỏ Cày Nam 15 8 53,33a

Trung bình 67,78
Bệnh phẩm được lấy ở 2 huyện trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang và 2 huyện thuộc tỉnh Bến 
Tre. Đây là địa bàn chăn nuôi vịt tập trung 
(nuôi nhốt và sử dụng thức ăn hỗn hợp), mật 
độ chăn nuôi vịt cao và kết quả được ghi nhận 
ở bảng 6. Kết quả cho thấy, tỷ lệ phân lập được 
vi khuẩn P. multocida cao nhất ở huyện Châu 
Thành (Bến Tre) với 24 mẫu dương tính trong 
tổng số 31 mẫu thu thập chiếm 77,42%, kế đó 
là huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) với 17 
mẫu dương tính trong 25 mẫu thu thập chiếm 
68,00%, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) với 12 
mẫu dương tính trong 19 mẫu thu thập chiếm 
63,16% và huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) chiếm 
tỷ lệ thấp nhất (53,33%). Tuy nhiên, sự khác 
biệt về tỷ lệ phân lập được không có ý nghĩa 
về thống kê (P>0,05). Tỷ lệ phân lập được vi 
khuẩn P. multocida  ở huyện Châu Thành (Bến 
Tre) và huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cao 
có thể do mật độ chăn nuôi vịt ở 2 địa phương 
cao với con giống chính là vịt Grimaud, nuôi 

theo hình thức nuôi trên chuồng sàn và mật 
độ nuôi cao, nên khó kiểm soát mầm bệnh, 
mầm bệnh dễ lây lan và gây bệnh.
3.2. Thử độc lực các chủng vi khuẩn P. 
multocida phân lập được 

Qua bảng 7 cho thấy trong tổng số 61 
chủng vi khuẩn P. multocida phân lập được có 
54 chủng có độc lực cao chiếm tỷ lệ 88,52%; 
có 7 chủng có độc lực trung bình chiếm tỷ lệ 
11,48% và không có chủng nào không có độc 
lực (TCVN 8400-31: 2015). Điều này cho thấy 
các chủng vi khuẩn P. multocida  phân lập được 
từ vịt mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh tụ huyết 
trùng gần như là nguyên nhân chính gây bệnh 
trên vịt. Số liệu ở bảng 7 cũng cho thấy thời 
gian gây chết chuột trung bình khoảng 30h. 
Điều này một lần nữa khẳng định được độc 
lực của các chủng phân lập được.

Bảng 7. Độc lực các chủng vi khuẩn  
phân lập được

Số chuột 
tiêm

Số chuột 
chết

Thời gian 
chết 

Số 
mẫu

Tỷ lệ 
(%)

2 2 29,28 54 88,52
2 1 30,09 7 11,48
Tổng số 61 100

3.3. Sự mẫn cảm của các chủng vi khuẩn P. 
multocida phân lập được với thuốc kháng 
khuẩn 

Qua bảng 8 cho thấy các chủng vi khuẩn 
P. multocida phân lập được nhạy cảm cao với 
marbofloxacin (90,16%) và florfenicol (80,33%); 
nhạy cảm tương đối với enrofloxacin (77,05%) 
và fosformycin (70,49%). Kết quả bảng 8 cũng 
cho thấy các chủng vi khuẩn P. multocida phân 
lập được đề kháng mạnh với tylosin  (73,77%); 
đề kháng tương đối với doxycyclin (44,26%).

Kết quả ở bảng 8 cũng cho thấy doxycyclin 
là kháng sinh đang có nguy cơ bị đề kháng. 
Điều này có thể do việc sử dụng thường xuyên 
kháng sinh này của người chăn nuôi trong 
phòng và trị các bệnh trên đường hô hấp của 
vịt trong đó có bệnh tụ huyết trùng (Eid và ctv, 
2019). Kết quả về tính nhạy cảm kháng sinh 
của các chủng vi khuẩn P. multocida phân lập 
được cho thấy sự đề kháng kháng sinh ngày 
càng tăng nhất là những kháng sinh được sử 
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dụng thường xuyên (Harper và ctv, 2006), 
điều này dễ gây tình trạng kháng kháng sinh 
trên người.

Bảng 8. Kết quả thử kháng sinh đồ 

Kháng 
khuẩn

Số mẫu 
kiểm 

tra

Nhạy Trung gian Kháng
n (%) n (%) n (%)

Tyl 61 10 16,39 6 9,84 45 73,77
Gen 61 24 39,34 20 32,79 17 27,87
Dox 61 21 34,43 13 21,31 27 44,26
En 61 47 77,05 4 6,56 10 16,39
Flor 61 49 80,33 7 11,48 5 8,20
Mar 61 55 90,16 4 6,56 2 3,28
Fos 61 43 70,49 7 11,48 11 18,03

4. KẾT LUẬN 
Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn P. multocida 

từ đàn vịt mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh tụ 
huyết trùng chiếm 57,04%. Tỷ lệ mắc bệnh 
này chịu ảnh hưởng của chuồng nuôi, quy mô 
và tuổi vịt. Các chủng vi khuẩn P. multocida 
phân lập được có độc lực cao, chiếm 88,52%. 
Kết quả kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn mẫn 
cảm cao với các kháng sinh marbofloxacin 
(90,16%) và florfenicol (80,33%); mẫn cảm 
tương đối với enrofloxacin (77,05%) và 
fosformycin (70,49%). Vi khuẩn P. multocida 

đề kháng mạnh với tylosin (73,77%); đề kháng 
tương đối với doxycyclin (44,26%).
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chó là một trong những loài vật được 

nuôi rất phổ biến trên toàn thế giới. Ở nhiều 
nước, chó được xem như một người bạn của 
con người. Phương thức chăn nuôi ảnh hưởng 
rất lớn đến tỷ lệ nhiễm bệnh ở chó. Đa số hộ 
nuôi chó tại huyện Đồng Hỷ còn nuôi chó theo 
hình thức thả rông và bán thả nên chó mắc 
nhiều bệnh ký sinh trùng; trong đó có bệnh 
ngoại ký sinh trùng do ve gây ra. Hoepple và 
Feny (1933) khi nghiên cứu vết đốt của ve trên 
các súc vật thí nghiệm đã nhận thấy, tất cả các 
vị trí của cơ thể bị các loài ve đốt đều bị viêm, 
thâm. Những nơi ve bám đều có hiện tượng 
tăng bạch cầu eosin cục bộ. Bệnh do ve gây ra 
ở chó gây thiệt hại một cách âm thầm đến dàn 
chó nuôi, ve đói hút máu làm chó thiếu máu, 
gầy yếu, sinh trưởng và phát triển chậm, ảnh 
hưởng lớn đến kinh tế của người nuôi chó.

Bệnh ve ở chó là một trong những bệnh 
ngoại ký sinh trùng phổ biến nhất, không 
những gây tổn thương thực thể tổ chức da mà 
còn làm giảm sức đề kháng, giảm khả năng 
sinh trưởng và phát triển của chó. Latrofa và 
ctv (2014) cho biết, các loài ve đóng vai trò 
là vật môi giới truyền bệnh của một số bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm ở chó như: Anaplasma 
platys, Cercopithifilaria spp., Ehrlichia canis và 
Hepatozoon canis. Chính vì vậy, ve ký sinh là 
nhân tố trung gian nguy hiểm truyền bệnh 
cho gia súc, gia cầm, vật nuôi và từ đó truyền 
bệnh sang người. Nguyễn Thị Kim Lan và  ctv 
(1999) cho biết: nhiều loài ve là môi giới truyền 
bệnh dịch hạch của loài gặm nhấm, bệnh viêm 

não của người, bệnh sốt phát ban, các bệnh 
nguyên trùng, đặc biệt là bệnh lê dạng trùng 
của trâu, bò, dê, cừu, ngựa, chó, lợn….

Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2012), vòng 
đời phát triển của ve R. sanguineus như sau: 
ve đực và cái ký sinh ở ký chủ và giao phối, 
sau khi hút no máu srơi xuống đất. Ve cái đẻ 
trứng thành ổ trên mặt đất, có màng nhầy bảo 
vệ. Trứng ve nhỏ, hình cầu, màu vàng nâu hay 
nâu sẫm. Sau một thời gian, trứng nở ra ấu 
trùng, Ấu trùng bò lên cây cỏ, ẩn dưới lá cây 
(nhất là cây có lông như sim, mua, cỏ tranh). 
Khi ký chủ đi qua, ấu trùng nhanh chóng bám 
vào ký chủ, hút no máu rồi phát triển ngay 
trên ký chủ đó hoặc rơi xuống đất thành thiếu 
trùng. Thiếu trùng vào ký chủ mới, lại hút no 
máu, phát triển thành ve trưởng thành và tiếp 
tục chu kỳ trên.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế chăn nuôi 
và phòng tránh các bệnh cho chó đồng thời 
phòng tránh các bệnh truyền lây giữa người 
và vật nuôi, chúng tôi đã nghiên cứu đề tài 
“Tình hình nhiễm ve ở chó nuôi tại một số xã 
và thị trấn thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên“, từ đó có cơ sở đề xuất biện pháp 
phòng trị bệnh hiệu quả.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Chó nuôi tại 5 xã và thị trấn thuộc huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và bệnh ve ký 
sinh ở chó, từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2020.
2.2. Phương pháp 
2.2.1. Phương pháp thu thập mẫu:

ABSTRACT
The infection of dogs with ticks in some communes, towns in Dong Hy, Thai Nguyen 

province 
A total of 577 dogs in four communes, towns in Dong Hy district, Thai Nguyen province were 

checking the infected ticks, the results showed that 192 dogs infected ticks, percentage 33,28%. 
Dogs from the places studied were all infected with ticks from mild to severe intensity (from 3 to 
296 ticks/dog). The infection rate and infection intensity of ticks in dogs increased with age. The 
infection rate and infection intensity of ticks in dogs not affected by the sex. Domestic dogs infected 
ticks more than foreign dog and hybrid dog. In autumn - winter, dog infected ticks more than 
autumn - summer.

Keywords: Dogs, ticks, infection rate, infection intensity, Thai Nguyen.
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- Việc thu thập mẫu được tiến hành theo 
phương pháp lấy mẫu chùm nhiều bậc. Tại 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lấy mẫu ở 
5 xã, thị trấn; tại mỗi xã, thị trấn lấy mẫu ở 3-5 
thôn, xóm. Số mẫu ở mỗi thôn, xóm được lấy 
một cách ngẫu nhiên.

- Thu thập mẫu ve: bắt hết ve ở 4 chân, 
2 tai, cổ, đầu và thân chó (thực hiện đối với 
những con chó nuôi thuần, hướng dẫn cho 
chủ nhà thực hiện việc bắt ve). Thu thập tất cả 
số ve trên mỗi chó vào một bình tam giác, ghi 
nhãn đầy đủ, để nơi thoáng mát và tiến hành 
đếm số lượng.
2.2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ và cường độ 
nhiễm ve

Phương pháp xác định tỷ lệ nhiễm ve: Quan 
sát bằng mắt thường để phát hiện ve trên từng 
chó, nếu tìm thấy ve thì xác định là chó có 
nhiễm, ngược lại là không nhiễm.

Phương pháp xác định cường độ nhiễm ve: 
Cường độ nhiễm ve của mỗi chó được quy 
định bằng số lượng ve thu thập được theo 
phương pháp thu thập mẫu ve (số ve/chó). 
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý theo phương pháp 
thống kê sinh học (Nguyễn Văn Thiện, 2002) 
và trên phần mềm Minitab 14.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó tại một số 
xã, thị trấn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tiến hành điều tra trên 577 chó nuôi tại 
các xã: Cây Thị, Hóa Thượng, Khe Mo, Minh 
Lập và thị trấn Trại Cau thuộc huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên để xác định tỷ lệ và cường 
độ nhiễm ve và kết quả được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó

Địa phương Kiểm tra 
(con)

Nhiễm 
(con)

Tỷ lệ 
(%)

Cường độ 
(ve/chó) 

Cây Thị 154 73 47,40 4 - 296
Hóa Thượng 98 21 21,43 3 - 46
Trại Cau 97 24 24,74 3 - 148
Khe Mo 116 41 35,34 3 - 92
Minh Lập 112 33 29,46 5 - 33
TB 577 192 33,28 3 - 296

Bảng 1 cho thấy chó nuôi tại các xã, thị trấn 
điều tra đều bị nhiễm ve với cường độ từ nhẹ 
đến nặng. Trong tổng số 577 chó kiểm tra tại 5 
xã và thị trấn có 192 chó bị nhiễm ve, chiếm tỷ 
lệ 33,28%; cường độ nhiễm 3-296 ve/chó. 

Như vậy, ve ký sinh ở chó rất phổ biến 
tại các địa phương nghiên cứu. Sở dĩ có sự 
phổ biến như vậy là do nhiều yếu tố tác động 
đến tình trạng nhiễm ve của chó. Kiểu khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm của 
miền Bắc Việt Nam rất thuận lợi cho sự phát 
triển của ký sinh trùng nói chung và ve ký 
sinh ở chó nói riêng. Phương thức chăn nuôi 
chủ yếu là thả rông hoặc bán chăn thả đối với 
chó là nguyên nhân làm cho mầm bệnh phát 
tán ra môi trường ngoại cảnh và dễ cảm nhiễm 
vào cơ thể chó. Hiểu biết của người nuôi chó 
về bệnh ve ký sinh chưa cao, chưa có ý thức 
phòng và trị bệnh ve cho chó. Mặt khác, ve ký 
sinh ở chó là loài ve 3 ký chủ nên việc lây lan 
càng mạnh hơn.

Theo Nguyễn Thanh Hải (2007), Maia và 
ctv (2014), ve là loài môi giới truyền bệnh ký sinh 
trùng đường máu và nhiều bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm. Ngoài ra, ve còn gây nên những tổn 
thương cơ giới ở da cho gia súc. Vì vậy, tỷ lệ 
nhiễm ve ở chó cao là nguy cơ lây lan các mầm 
bệnh ký sinh trùng và bệnh truyền nhiễm khác.

Hình ảnh rất nhiều ve ký sinh trên chó
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Hình ảnh ve ký sinh nhiều ở tai và chân của chó

3.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó theo tuổi
Tiến hành điều tra chó ở 3 lứa tuổi tại các 

xã, thị trấn nghiên cứu để xác định chó ở lứa 
tuổi nào dễ nhiễm ve nhất để nhằm xây dựng 
kế hoạch phòng bệnh.
Bảng 2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo tuổi 

Lứa tuổi 
(tháng)

Kiểm tra 
(con)

Nhiễm 
(con)

Tỷ lệ 
(%)

Cường độ 
(ve/chó) 

< 3 147 29 19,73a 3 - 39
3-12 194 62 31,96b 4 - 296
> 12 236 101 42,80c 3 - 125
TB 577 192 33,28 3 - 296

Ghi chú: Theo cột dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác 
nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Kết quả bảng 2 cho thấy, tuổi chó càng 
cao thì tỷ lệ nhiễm ve càng tăng và cường 
độ nhiễm càng nặng. Tỷ lệ nhiễm thấp nhất 
ở chó dưới 3 tháng tuổi (19,73%), cường độ 
nhiễm 3-39 ve/chó. Chó 3-12 tháng tuổi có tỷ 
lệ nhiễm là 31,96% và cường độ nhiễm 4-296 
ve/chó. Tỷ lệ nhiễm cao nhất ở chó trên 1 năm 
tuổi (42,80%), cường độ nhiễm là 3-125 ve/chó. 
Khi so sánh thống kê thấy sự khác nhau về 
tỷ lệ nhiễm ve ở các lứa tuổi chó là khá rõ rệt 
(P<0,05). 

Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó dưới 3 
tháng tuổi thấp nhất vì, những chó này là chó 
con theo mẹ, thời gian tiếp xúc với môi trường 
sống và mầm bệnh chưa nhiều. Mặt khác, chó 
con thường được chó mẹ gặm liếm để bắt ve 
nên ve khó phát triển. Ở những chó lớn, thời 
gian tiếp xúc với môi trường ngoại cảnh nhiều 
nên cơ hội tiếp xúc với mầm bệnh nhiều, đồng 

thời bộ lông của chó thường dày và dài hơn 
chó con, ve có điều kiện sống ký sinh tốt hơn, 
dễ dàng hút no máu để biến thái và sinh sản.  

Cù Xuân Đức (2011) nghiên cứu về tỷ lệ 
nhiễm ve ở chó nuôi tại Thái Nguyên cũng 
cho biết, tỷ lệ và cường độ nhiễm ve tăng dần 
theo tuổi chó. 

Lê Thị Thu Phương (2019) cũng cho biết 
tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó nuôi tại 
quận Tây Hồ, Hà Nội có xu hướng tăng dần 
theo lứa tuổi, tuổi chó càng cao thì tỷ lệ nhiễm 
ve càng tăng và cường độ nhiễm càng nặng.
3.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó theo 
tính biệt 

Kết quả bảng 3 cho thấy trong 304 chó 
đực kiểm tra có 105 chó nhiễm ve, chiếm tỷ lệ 
34,54%. Kiểm tra 273 chó cái thấy 87 chó nhiễm 
ve, chiếm tỷ lệ 31,87%. Khi so sánh thống kê 
thấy sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm ve ở chó đực 
và chó cái không rõ rệt (P>0,05). Như vậy, tính 
biệt không ảnh hưởng đến tỷ lệ và cường độ 
nhiễm ve ở chó. 
Bảng 3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo tính biệt

Địa 
phương 

Tính 
biệt n Nhiễm 

(con)
Tỷ lệ 
(%)

Cường độ 
(ve/chó) 

Cây Thị
Đực 89 41 46,07

4-296
Cái 65 32 49,23

Hóa 
Thượng

Đực 51 13 25,49
3-46

Cái 47 8 17,02

Trại Cau
Đực 54 15 27,78

3-148
Cái 43 9 20,93

Khe Mo
Đực 61 18 29,51

3-92
Cái 55 23 41,82

Minh 
Lập

Đực 49 18 36,73
5-33

Cái 63 15 23,81

Trung 
bình

Đực 304 105 34,54
3-296

Cái 273 87 31,87
P>0,05

Nguyễn Hồ Bảo Trân và Nguyễn Hữu 
Hưng (2014) khi nghiên cứu về tình hình 
nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó tại thành 
phố Cần Thơ đã cho biết: không có sự khác 
biệt giữa tỷ lệ nhiễm ngoại ký sinh trùng ở chó 
đực và chó cái. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi tương đồng với kết luận của tác giả trên.
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3.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo loại chó
Tại địa bàn nghiên cứu, các hộ nuôi phổ 

biến 2 giống chó lai và chó nội, một số ít hộ 
có nuôi chó ngoại làm cảnh. Kết quả bảng 4 
cho thấy, tỷ lệ nhiễm ve ở các giống chó có 
sự chênh lệch đáng kể. Kiểm tra 386 chó nội 
có 153 con nhiễm ve với cường độ 4-296 ve /
chó, chiếm tỷ lệ 39,64%. Kiểm tra 154 chó lai 
có 38 con nhiễm ve với cường độ 3-129 ve /
chó, chiếm tỷ lệ 24,68%. Kiểm tra 37 chó ngoại 
chỉ có duy nhất 1 chó nhiễm ve với cường độ 
nhiễm là 5 ve/chó, tỷ lệ nhiễm 2,70%.

Bảng 4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve  
theo giống

Giống 
chó

Kiểm tra 
(con)

Nhiễm 
(con) Tỷ lệ (%)

Cường độ 
(ve/chó) 

Nội 386 153 39,64a 4-296
Lai 154 38 24,68b 3-129
Ngoại 37 1 2,70c 5
TB 577 192 33,28 3-296

Tại địa bàn nghiên cứu, do điều kiện kinh 
tế của các hộ nuôi chó còn thấp, mục đích nuôi 
chó chủ yếu để trông giữ nhà nên rất ít chó 
nội và chó lai được nuôi nhốt mà chủ yếu vẫn 
là nuôi thả rông và bán thả. Chính điều kiện 
nuôi như vậy tạo điều kiện cho ve lây nhiễm 
vào chó nội và chó lai. Vì vậy, tỷ lệ nhiễm ve ở 
chó lai và chó nội khá cao. Bên cạnh đó, có một 
số ít hộ gia đình nuôi chó ngoại làm cảnh nên 
chó ngoại được chăm sóc rất chu đáo, thường 
xuyên được tắm chải và sử dụng thuốc phòng 
trị các bệnh ký sinh trùng nói chung và bệnh 
ve chó nói riêng nên tại địa bàn nghiên cứu 
chỉ có duy nhất 01 chó ngoại bị nhiễm ve. Tuy 
nhiên, do dung lượng mẫu còn rất ít (37 chó 
ngoại) nên cũng chưa hoàn toàn đại diện được 
cho chỉ tiêu này.
3.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó theo 
mùa vụ

Điều tra tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở 
chó theo 2 vụ Xuân-Hè và Thu-Đông để xác 
định thời điểm thích hợp phòng trị bệnh ve 
ký sinh cho chó. Kết quả bảng 5 cho thấy: mùa 
vụ có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ và cường độ 
nhiễm ve ở chó: vụ Xuân-Hè là 28,15% thấp 
hơn so với vụ Thu-Đông (39,19%). Sự sai khác 

về tỷ lệ nhiễm ve ở chó theo mùa vụ khá rõ 
rệt (P<0,05). Cường độ nhiễm ve ở chó vào 
vụ Xuân-Hè là 4-74 ve/chó, thấp hơn vụ Thu-
Đông (3-296 ve/chó). 
Bảng 5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo mùa vụ

Địa 
phương Mùa vụ n Nhiễm 

(con)
Tỷ lệ 
(%)

Cường độ
(ve/chó)

Cây Thị
Xuân-Hè 90 35 38,89a 5-74

Thu-Đông 64 38 59,38b 3-296
Hóa 
Thượng

Xuân-Hè 51 9 17,65a 4-46
Thu-Đông 47 12 25,53a 3-42

Trại 
Cau

Xuân-Hè 52 10 19,23a 6-67
Thu-Đông 43 14 32,56b 3-148

Khe Mo
Xuân-Hè 49 17 34,69a 2-15

Thu-Đông 67 24 35,82b 6-92
Minh 
Lập

Xuân-Hè 60 14 23,33a 8-33
Thu-Đông 52 19 36,54b 6-27

Trung 
bình

Xuân-Hè 302 85 28,15a 4-74
Thu-Đông 273 107 39,19b 3-296

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Đỗ Thế 
Mạnh (2015) khi nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ve ở 
chó theo mùa vụ tại huyện Đầm Hà và Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh cho biết: tỷ lệ nhiễm ve ở chó 
vào vụ Xuân-Hè là 39,04%, thấp hơn rất nhiều 
so với tỷ lệ nhiễm vào vụ Thu-Đông (74,24%). 
Nguyễn Thị Liên (2018) cho biết trong tổng số 
251 chó được kiểm tra trong vụ Xuân-Hè, có 
62 chó nhiễm ve chiếm tỷ lệ 24,70% với cường 
độ nhiễm 1-124 ve/chó. Trong vụ Thu-Đông, 
60 chó nhiễm ve trong tổng số 113 chó được 
kiểm tra, chiếm 53,09%. Cường độ nhiễm ve 
chó ở vụ Thu-Đông cũng dao động ở mức cao 
4-460 ve/chó. Sự chênh lệch về tỷ lệ nhiễm ve 
ở chó giữa 2 mùa vụ có ý nghĩa về mặt thống 
kê (P<0,0001). Điều này cho thấy mùa vụ có 
ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ và cường độ nhiễm 
ve ở chó. 

4. KẾT LUẬN
Tỷ lệ nhiễm ve ở chó nuôi tại 5 xã và thị 

trấn thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 
là khá cao (33,28%); chó nhiễm ve với cường 
độ 3-296 ve/chó. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve 
tăng dần theo tuổi chó. Tính biệt không có ảnh 
hưỡng rõ rệt đến tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở 
chó. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó nội cao 
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 4/2020 tại khu Thực hành - Thí 

nghiệm trường Đại học An Giang, nhằm phân lập và tuyển chọn ra các chủng Bacillus sp. có đặc 
tính sinh học cao. Qua kết quả kiểm tra các đặc tính sinh hóa của 137 chủng vi khuẩn Bacillus được 
phân lập ban đầu, nghiên cứu đã sàng lọc còn 96 chủng Bacillus sp. Tiếp tục tuyển chọn các chủng 
Bacillus qua các đặc tính sinh enzyme amylase, protease, cellulase và phát triển ở 50oC cho kết quả 
lần lượt là 76,04; 95; 85 và 82,19%. Sau đó, ứng dụng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen 16S rRNA 
ở 10 chủng sinh enzyme thu được 2 chủng B. subtilis, 5 chủng B. licheniformis, 2 chủng B. cereus và 
1 chủng B. pumilus. Các chủng này có sự tương đồng di truyền khá cao với các chủng vi khuẩn 
Bacillus có trong GenBank. Kiểm tra khả năng đối kháng của 7/8 chủng được định danh (bỏ 2 chủng 
B. cereus) đối với E. coli, kết quả đường kính vòng kháng khuẩn 9,3-15,33mm. Như vậy, 7 chủng này 
đều có khả năng sinh enzyme có thể sử dụng làm nguồn probiotic hoặc dùng trong xử lý chất thải.

Từ khóa: Bacillus, E. coli, đặc tính sinh học, đối kháng, phân lập.
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hơn chó lai và rất thấp ở chó ngoại. Vụ Thu-
Đông, chó nhiễm ve với tỷ lệ và cường độ cao 
hơn vụ Xuân-Hè.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, để khắc phục tình trạng các 

chủng vi khuẩn gây bệnh đa kháng với kháng 
sinh và kháng sinh tích lũy trong cơ thể gia 
súc gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người 
tiêu dùng, người chăn nuôi ứng dụng các biện 
pháp sinh học, đặc biệt là chế phẩm sinh học từ 
những chủng vi khuẩn đối kháng được xem là 
một trong những giải pháp thay thế hiệu quả 
và cung cấp một phương thức an toàn, bền 
vững đối với người nuôi và tiêu dùng. Thực 
tế, sử dụng chế phẩm probiotic mang lại rất 
nhiều lợi ích cho người chăn nuôi như hỗ trợ 
tiêu hóa thức ăn, cân bằng hệ vi sinh đường 
ruột bằng cách cạnh tranh với vi khuẩn gây 
bệnh, tác dụng tốt lên hệ thống kháng thể, 
phòng trừ bệnh tiêu chảy heo con và hiệu quả 
hơn trong hạn chế stress (Kabir, 2009), từ đó 
giảm chi phí trong phòng bệnh và tăng năng 
suất cho vật nuôi (Reuter, 2001). 

Ở nước ta, các chủng vi khuẩn Bacillus 
được nghiên cứu và sử dụng phổ biến do 
chúng sở hữu những đặc tính quan trọng 
như: an toàn với con người và cả động vật, có 
khả năng cạnh tranh vị trí bám dính và sản 
sinh chất kháng khuẩn (bacteriocins) gây bất 
lợi với các chủng vi khuẩn gây bệnh. Ngoài 
ra, các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng 
sinh enzyme ngoại bào, dễ pha trộn, chịu 
đựng nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất, 
dễ bảo quản. 

Từ những lý do trên, đề tài “Phân lập, 
tuyển chọn các chủng Bacillus sp. sinh enzyme 
và kháng vi khuẩn E. coli” được tiến hành 
nhằm đánh giá tiềm năng của vi khuẩn 
Bacillus, góp phần tạo nguyên liệu cho việc 
sản xuất các chế phẩm probiotics hoặc chế 
phẩm xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu 
Phân lập vi khuẩn Bacillus từ 41 mẫu 

phân bò, 28 mẫu cỏ và 14 mẫu đất ở huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang. 

Chủng vi khuẩn E. coli (E.VL28d) được 
sử dụng trong thử nghiệm này mang gen mã 
hóa kháng nguyên bám dính F18 và ba gen 
mã hóa độc tố đường ruột Sta, STb và EAST1 
được lưu trữ với 20% glycerol (v/v) ở -70oC 
(Nguyễn Thị Hạnh Chi và ctv, 2015).

Vật liệu, dụng cụ, hóa chất, môi trường 
dùng trong phân lập và định danh vi khuẩn 
Bacillus.

Vật liệu, dụng cụ, hóa chất, môi trường 
dùng trong thử nghiệm đối kháng với vi 
khuẩn E. coli.
2.2. Phương pháp 
2.2.1. Phân lập và định danh sơ bộ vi khuẩn 
Bacillus

Phân lập vi khuẩn Bacillus theo Guo và ctv 
(2006) và kiểm tra đặc tính sinh hóa vi khuẩn 
Bacillus theo Trần Linh Thước (2010).

ABSTRACT
Isolation and selection of Bacillus sp. strains for the enzyme production and resistance to 

E. coli 
The study was conducted from Jan to Apr 2020 at the Practice-Experiment Area of   An Giang 

University, to isolate and select of Bacillus sp. strains which exhibited high biological properties. 
Among 137 Bacillus isolates initially isolated, 96 strains were Bacillus sp. were screened based 
on biochemical characteristics. These strains were then selected for the properties of producing 
enzymes amylase, protease, cellulase and development at 50oC with the results of 76.04, 95, 85 
and 82.19%, respectively. PCR technique and 16S rRNA gen sequencing were used; obtaining 
two strains of B. subtilis, five strains of B. licheniformis, two strains of B. cereus and one strain of 
B. pumilus. These strains possessed overall high genomic similarity with the Bacillus strains in 
GenBank. Further test (without two strains of B. cereus) showed that 7/8 strains with antagonistic 
ability against E. coli. The inhibition zone of mean diameters ranged from 9.3 to 15.33mm. Finally, 
these seven strains were capable of producing enzymes and can be used as probiotic sources or 
used in waste treatment.

Keywords: Bacillus, E. coli, biological properties, antagonistic ability, isolation.
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2.2.2. Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus 
dựa vào các đặc tính sinh học 

Khả năng phát triển ở 50oC của vi khuẩn 
được khảo sát theo phương pháp của Barbosa 
và Levy (2000) có cải tiến. Phương pháp xác 
định khả năng phân giải cellulose được thực 
hiện theo Cowan và Steel (2004) có cải tiến; 
Phương pháp xác định khả năng phân giải 
tinh bột thực hiện theo Harley (2004); Phương 
pháp xác định khả năng phân giải protein 
được thực hiện theo phương pháp của Harley 
và Prescott (2002) có cải tiến.
2.2.3. Định danh vi khuẩn Bacillus bằng kỹ 
thuật PCR và giải trình tự gen 16S rRNA

Ly trích DNA theo Zhenxiang và ctv (2018).
Khuyếch đại đoạn gen 16S rRNA cặp mồi 

phổ biến có trình tự: 
2 7 F : 

(5’-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’) 
1 4 9 2 R : 

(5’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’27F) 
(Saminathan và Narayanan, 2015).

Chu trình nhiệt của phản ứng: 1 chu kỳ: 
94oC trong 5 phút; 35 chu kỳ: 94oC trong 1 
phút, 55oC trong 1 phút, 72oC trong 1 phút và 
1 chu kỳ ở 72oC trong 15 phút.

Giải trình tự đoạn gen 16S rRNA của vi 
khuẩn: sản phẩm PCR sau đó được tinh sạch 
và giải mã trình tự nucleotide.

Phân tích đặc tính di truyền ở mức độ phân tử 
của các chủng Bacillus

Trình tự 16S rRNA được phân tích thông 
qua phần mềm BioEdit và BLAST trên ngân 
hàng gen để xác định sự tương đồng với các 
loài trên ngân hàng GenBank.
2.2.4. Xác định khả năng đối kháng vi khuẩn 
gây bệnh

Thử nghiệm khả năng đối kháng theo phương 
pháp vạch thẳng vuông góc và thử nghiệm khả 
năng đối kháng theo phương pháp khuếch tán: 
thực hiện theo Kıvanç và ctv (2014).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý thống 
kê theo ANOVA trên phần mềm Excel và 
Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân lập và định danh vi khuẩn Bacillus sp.
3.1.1. Phân lập vi khuẩn Bacillus sp.

Kết quả phân lập được 60/137 chủng 
(43,80%) phát triển trên môi trường NA cho 
khuẩn lạc có màu trắng đục, khô, bìa bất 
định, giống với mô tả của David và ctv (2016), 
các tác giả cho rằng B. subtilis có màu trắng 
đục, khô, bìa bất định. Kết quả còn cho thấy 
có 43/137 chủng có khuẩn lạc tròn, dẹt, khô, 
kích thước tế bào lớn hơn 3µm giống với nhận 
định của Zhenxiang và ctv (2018), các tác giả 
cho rằng trên môi trường NA, khuẩn lạc của 
B. subtilis có màu trắng đục, tròn, dẹt, khô và 
kích cỡ trung bình.

Để xác định các chủng thuộc giống 
Bacillus, một số thí nghiệm cho sàng lọc bước 
đầu được thực hiện như: nhuộm Gram, quan 
sát hình thái tế bào, nhuộm bào tử, thử nghiệm 
sinh hóa (indol, voges proskauer, catalase) 
(Guo và ctv, 2006; Zhenxiang và ctv, 2018). Kết 
quả thu được tổng cộng 137 chủng vi khuẩn 
có hình que, Gram dương và có khả năng 
sinh bào tử khi quan sát sau 48 giờ. Trong đó, 
50,36% khuẩn lạc có bào tử ở trung tâm và 
37,96% khuẩn lạc có bào tử không làm biến 
đổi hình dạng tế bào. Điều này cho thấy trong 
137 chủng vi khuẩn có nhiều chủng có tiềm 
năng là B. subtilis. 
3.1.2. Định danh Bacillus sp. bằng phản ứng 
sinh hóa

Từ 137 chủng được phân lập, các chỉ tiêu 
sinh hóa được tiến hành kiểm tra các đặc tính 
sinh hóa theo trình tự: tế bào vi khuẩn bắt 
màu tím sau khi nhuộm Gram, vi khuẩn có 
khả năng di động, dương tính với catalase, 
Voges Proskauer và âm tính với indol (Cowan 
và Steel, 2004). 

Theo quy trình chọn lọc, 100% chủng vi 
khuẩn B. subtilis là trực khuẩn Gram dương; 
119/137 chủng có tính di động (86,86%); 
116/137 chủng không có khả năng chuyển đổi 
tryptophan thành indole. Tiếp tục kiểm tra 
phản ứng catalase, 122/137 chủng dương tính 
với catalase; 96/137 chủng cho kết quả dương 
tính với VP, 41 chủng cho kết quả âm tính sẽ 
bị loại bỏ.
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Bảng 1. Sàng lọc Bacillus sp. qua đặc tính sinh hóa

Chỉ tiêu n Tỷ lệ (%)
Gram dương 137 100,00
Di động (+ tính) 119 86,86
Indol (- tính) 116 84,67
Catalase (+ tính) 122 89,05
VP (Voges Proskauer) (+ tính) 96 70,07

3.2. Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus sp.
3.2.1. Đặc tính sinh học của các chủng vi khuẩn 
Bacillus sp. 

Qua kết quả kiểm tra các đặc tính sinh 
hóa, đã sàng lọc được 96 chủng Bacillus sp. 
Tiếp tục tuyển chọn các chủng Bacillus qua các 
đặc tính sinh học, loại dần các chủng không 
đạt yêu cầu. 

Bảng 2. Chọn Bacillus sp. qua đặc tính sinh học

Chỉ tiêu n Kết quả Tỷ lệ (%)
Amylase (+ tính) 96 73 76,04
Phát triển ở 50oC 73 60 82,19
Cellulase (+ tính) 60 51 85,00
Protease (+ tính) 60 57 95,00

Kết quả của Bảng 2 cho thấy, đặc tính sinh 
học đầu tiên được kiểm tra là amylase, để kiểm 
tra khả năng thủy phân tinh bột của 96 chủng 
vi khuẩn. Dựa trên nguyên tắc amylase xúc 
tác thủy phân tinh bột thành đường, lượng 
tinh bột còn lại phản ứng màu với iod. Kết quả 
kiểm tra cho thấy có 73/96 chủng dương tính 
với amylase, có khả năng phân giải tinh bột.

Bào tử B. subtilis đã được ghi nhận có khả 
năng phát triển ở 50oC (Cowan và Steel, 2004). 
Kết quả kiểm tra cho thấy có 60 chủng có khả 
năng phát triển ở 50oC, loại bỏ 13 chủng cho 
kết quả âm tính. Phản ứng được thực hiện để 
kiểm tra khả năng thủy phân gelatine nhằm 
xác định các chủng vi khuẩn có khả năng 
sinh enzyme protease. Kết quả kiểm tra có 
57/60 chủng có khả năng phân giải protease. 
Kết quả này phù hợp với nhận định của Gori 
và ctv (2011); Sundarram và Murthy (2014) 
đặc tính nổi bật của các loài Bacillus là có 
khả năng sinh ra nhiều loại enzyme có hoạt 
tính cao như enzyme cellulase, protease và 
amylase. Bacillus có khả năng tiết ra enzyme 
protease góp phần phân hủy nhanh các chất 

hữu cơ. Theo Kim và ctv (2012), vi khuẩn B. 
subtilis có khả năng sản xuất ra 4 loại enzyme 
CMCase, FPCase, Avicelase và xylanase và 
β-glucosidase cho khả năng phân giải nhiều 
loại cơ chất kể cả tinh thể cellulose. Kết quả 
kiểm tra cho thấy có 51 chủng có enzyme 
cellulase này đều khả năng sinh enzyme 
amylase, protease và có khả năng phát triển ở 
nhiệt độ cao (50oC). Như vậy, nghiên cứu này 
đã tuyển chọn được 51 chủng có đặc tính sinh 
học có lợi cho quá trình phân hủy chất hữu cơ. 
Nghiên cứu tiếp tục chọn 10/51 chủng có đồng 
thời ba đặc tính sinh học trên để định danh 
bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen.
3.2.2. Định danh vi khuẩn Bacillus bằng kỹ 
thuật PCR và giải trình tự gen 16S rRNA

Mười sản phẩm PCR (ly trích từ mười 
chủng Bacillus sp.) được điện di trên thạch 
agarose 2%. Kết quả điện di sản phẩm PCR 
cho thấy đã khuyếch đại thành công đoạn gen 
có kích thước 1.500bp ở mười chủng vi khuẩn 
dương tính (Hình 1). Để xác định danh pháp 
đến mức loài, các chủng vi khuẩn sau khi thực 
hiện phản ứng PCR sẽ tiến hành giải trình tự 
nucleotide ở đoạn gen 16S rRNA. Trình tự 
nucleotide của 10 chủng vi khuẩn được chọn 
sau khi giải mã tiến hành so sánh với các loài 
vi khuẩn được lưu trữ từ ngân hàng dữ liệu 
gen của NCBI (Bảng 3).

Hình 1. Sản phẩm điện di của phản ứng PCR xác 
định Bacillus (1.500bp) trên thạch agarose

DL: DNA marker 100bp; giếng 1-8: dương tính C17-
5d; D1-5a; B15-5d; Đ15-5b; C17-5b; B15-5b; D16-3b; 
C17-4b

Bảng 3 cho thấy, 10 chủng vi khuẩn 
Bacillus đều có mang gen mã hóa vi khuẩn 
Bacillus được phân lập từ phân bò, đất và cỏ. 
Trong đó, có 2 chủng có sự tương đồng di 
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truyền rất cao (99,32-99,76%) với các chủng 
vi khuẩn B. subtilis có trong ngân hàng gen; 5 
chủng có sự tương đồng di truyền cao (90,37-
99,77%) với các chủng vi khuẩn B. licheniformis 
có trong GenBank; 2 chủng có sự tương đồng 
di truyền rất cao (99,93-100%) với các chủng vi 
khuẩn B. cereus có trong GenBank và 1 chủng 
có sự tương đồng di truyền rất cao (99,51%) 

với các chủng vi khuẩn B. pumilus có trong 
GenBank. Điều này chứng minh 8/10 chủng 
Bacillus được phân lập ở huyện Châu Thành 
trong nghiên cứu này có trình tự nucleotide 
không có sự sai khác nhiều so với các chủng 
đã được công bố trên thế giới do có mức tương 
đồng đạt ≥99%. 

Bảng 3. Kết quả định danh Bacillus bằng phương pháp giải trình tự gen

STT Chủng Bacillus phân 
lập

Chủng vi khuẩn tham chiếu 
trên NCBI

Mã trên ngân hàng 
gen

Tỷ lệ tương đồng 
(%)

1 D1-5a Bacillus subtilis GQ280099.1 99,32
2 C15-4b Bacillus pumilus KC771039.1 99,51
3 P 3-3 Bacillus cereus MN216227.1 99,93
4 B15-5b Bacillus licheniformis JN998748.1 93,68
5 B15-5d Bacillus cereus CP039269.1 100,00
6 D15-5b Bacillus licheniformis NR118996.1 99,00
7 D16-3b Bacillus subtilis MH910177.1 99,76
8 C17-4b Bacillus licheniformis KM277364.1 99,77
9 C17-5b Bacillus licheniformis JQ660649.1 90,37
10 C17-5d Bacillus licheniformis KP216572.1 99,22

Ghi chú: NCBI: National Center for Biotechnology Information
Tóm lại, từ 137 chủng vi khuẩn được 

phân lập ban đầu sau khi tiến hành các bước 
chọn lọc bằng phương pháp kiểm tra các phản 
ứng sinh hóa, đặc tính sinh học,… ứng dụng 
kỹ thuật PCR và giải trình tự gen 16S rRNA 
trên 10 chủng, kết quả có 2 chủng B. subtilis, 
5 chủng B. licheniformis, 2 chủng B. cereus và 1 
chủng B. pumilus.

Trong quá trình chọn lọc, nghiên cứu 
này đã bỏ qua không kiểm tra phản ứng sinh 
hóa lecithinase để loại bỏ các loài Bacillus có 

độc tính. Vì lecithinase là một enzyme có khả 
năng phá vỡ hệ thống mô bào, gây ngộ độc 
(Sharaf và ctv, 2014). Theo UK Standards for 
Microbiology Investigations (2015), các loài 
Bacillus đều âm tính với lecithinase, ngoại trừ 
nhóm B. cereus. Do đó, có 2/10 chủng bị loại ra 
sau khi được xác định là B. cereus.

3.2.3. Khả năng đối kháng của vi khuẩn 
Bacillus với E. coli gây bệnh tiêu chảy heo

a. Khả năng đối kháng theo phương pháp vạch 
thẳng vuông góc

Bảng 4. Kết quả đối kháng theo phương pháp vạch thẳng vuông góc giữa các chủng Bacillus sp.

 STT Chủng Bacillus 
phân lập

Khoảng cách kháng khuẩn 
trong 24 giờ (mm)

Khoảng cách kháng khuẩn 
trong 32 giờ (mm)

Khoảng cách kháng 
khuẩn 48 giờ (mm)

1 D16-3b 15,44a±0,19 15,33a±0,33 12,67a±0,88
2 D1-5a 12,67b±0,39 12,89b±0,58 11,00b±0,19
3 C15-4b 12,44bc±0,60 13,33b±0,51 9,78b±0,67
4 C17-5b 11,67bc±0,33 12,00b±0,88 10,00b±0,33
5 C17-5d 11,22c±0,80 12,00b±0,57 9,78b±0,19
6 D15-5b 6,89d±0,69 7,67c±0,33 5,22 ±0,84
7 B15-5b 4,44e±0,20 5,78d±0,19 3,78c±0,39
8 C17-4b - - -

P<0,001 P<0,001 P<0,001
Trung bình 10,68 11,33 8,88

Ghi chú: Các giá trị trong cùng cột với những chữ số mũ khác nhau thì sai khác thống kê ở mức P<0,001
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Bảng 4 cho thấy 2 chủng B. subtilis (D16-
3b và D1-5a) có khả năng đối kháng với 
E. coli tốt nhất trong 24 giờ đầu với khoảng 
cách vòng kháng khuẩn (Hình 2) trung bình 
là 15,44 và 12,67mm. Tương tự, khoảng cách 
kháng E. coli của 2 chủng trên ở thời điểm sau 
32 và 48 giờ cao hơn các chủng còn lại. Các 
chủng B. subtilis có khả năng sinh ra các chất 
kháng khuẩn phổ rộng như subtilin, bacilysin, 
macobacillin, … có thể tiêu diệt vi khuẩn gây 
bệnh. Ngoài ra, chúng tạo ra các chất bề mặt 
có hoạt tính sinh học (biosurfactants) khác 
nhau, có tiềm năng cao cho công nghệ sinh 
học và dược học (Banat và ctv, 2010). Các hợp 
chất này khác nhau về cấu trúc và phổ hoạt 
động và thường chịu trách nhiệm về tác dụng 
kháng khuẩn của Bacillus (Fernandes và ctv, 
2007).

Hình 2. Đối kháng của B. subtilis (D16-3b) với E. 
coli (E.VL28d)

Bên cạnh đó, khoảng cách kháng E. coli 
trên cùng một chủng Bacillus sp. theo thời gian 
thay đổi rõ rệt. Ở thời điểm 32 giờ, khoảng cách 
này rộng nhất, được thể hiện qua giá trị trung 
bình là 11,33mm. Đặc biệt, các chủng D16-3b, 
C15-4b, D1-5a có giá trị cao nhất, đến 48 giờ 
các khoảng cách kháng khuẩn hẹp lại, nghĩa là 
khả năng đối kháng của Bacillus sp. giảm dần. 
Nguyên nhân có thể là trong môi trường TSA, 
vi khuẩn Bacillus sp. phát triển và tiết các chất 
kháng khuẩn ra môi trường ức chế sự phát 
triển của E. coli từ giai đoạn sớm. Càng về sau, 
khi môi trường dinh dưỡng ngày càng cạn 
kiệt, vi khuẩn phát triển kém, các chất kháng 
khuẩn tiết ra môi trường càng ít hơn, các chất 
này không tồn tại lâu trong môi trường nuôi 
cấy sẽ bị phân hủy dần, nên hàm lượng chất 

kháng khuẩn của Bacillus sp. ở giai đoạn càng 
về sau càng giảm, hiệu quả kháng khuẩn đối 
với E. coli cũng giảm theo. Như vậy, 2 chủng 
B. subtilis (D16-3b và D1-5a) có hoạt tính kháng 
vi khuẩn E. coli cao, có thể cân nhắc sử dụng 
chúng trong các chế phẩm làm ức chế sự phát 
triển của vi khuẩn E. coli gây bệnh.

b. Khả năng đối kháng theo phương pháp 
khuếch tán trên thạch

Bảng 5. Khoảng cách kháng khuẩn của các 
chủng Bacillus sp. với E. coli gây bệnh tiêu 

chảy heo (P<0,001)

Tên chủng Hoạt tính kháng khuẩn (D-d)mm
D16-3b 15,33a±0,58
D1-5a 13,33ab±1,53
C15-4b 13,17ab±0,76
C17-5b 12,17bc±1,00
C17-5d 11,50bc±0,50
D15-5b 10,33bc±1,15
B15-5b 9,33c±1,53
C17-4b -

Ghi chú: D-d là đường kính vòng kháng khuẩn, d=6mm
Kết quả ở Bảng 5 cho thấy có 7/8 chủng 

Bacillus có khả năng kháng E. coli gây tiêu 
chảy trên heo với đường kính vòng kháng 
khuẩn 9,3-15,33mm. Chủng có đối kháng với 
E. coli mạnh nhất là D16-3b với đường kính 
vòng kháng khuẩn là 15,33mm và thấp nhất 
là chủng B15-5b với đường kính vòng kháng 
khuẩn là 9,3mm. Kết quả này cũng phù hợp 
với nhận định của Kivanç và ctv (2014), các 
chủng Bacillus sp. có thể sinh ra các chất kháng 
khuẩn (bacteriocin) như lipopeptides có thể 
tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh. Điều này chứng 
tỏ hai Bacillus subtilis (D16-3b và D1-5a) được 
phân lập tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang 
có khả năng sinh chất kháng khuẩn mạnh hơn 
các chủng Bacillus từ nghiên cứu trên.

Như vậy, 7/8 chủng có khả năng sinh chất 
kháng khuẩn tiêu diệt vi khuẩn E. coli gây tiêu 
chảy trên heo (E.VL28d), đặc biệt hai chủng B. 
subtilis (D16-3b và D1-5a) đều có khả năng ức 
chế sự phát triển của E. coli mạnh hơn so với năm 
chủng còn lại. Riêng chủng B. lichenformis (C17-
4b) hoàn toàn không có khả năng ức chế vi khuẩn 
E. coli ở cả hai phương phương pháp kiểm định. 
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Hình 3. Đối kháng của B. subtilis (D16-3b) với 
E. coli (E.VL28d)

4. KẾT LUẬN
Đã phân lập chọn được 137 chủng Bacillus 

từ mẫu phân bò, đất và cỏ. Qua kiểm tra đặc 
tính sinh hóa, sinh học, tuyển chọn được 51 
chủng Bacillus có khả năng sinh các enzyme 
amylase, protease và cellulase. Tiếp tục thực 
hiện kỹ thuật PCR và giải trình tự gen 16S 
rRNA, kết quả xác  định được 10 chủng có bộ 
gen có mức độ tương đồng di truyền rất cao 
với các chủng B. subtilis, B. pumilus, B. cereus, 
B. licheniformis có trong GenBank.

Tuyển chọn được 7 chủng Bacillus sp. 
có lợi có khả năng kháng với chủng E. coli 
(E.VL28d), chúng đều có đặc tính để làm 
nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic hoặc 
chế phẩm sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, 
trong đó B. subtilis D16-3b thể hiện khả năng 
phân giải tinh bột, protein, cellulose rất rõ và 
khả năng đối kháng mạnh với vi khuẩn E. coli 
trong phòng thí nghiệm.
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Theo lời khuyên của Bà Danelle Bickett-
Weddle, DVM, cộng tác viên của Trung tâm 
An ninh Thực phẩm và Sức khỏe Cộng đồng 
tại Trường Đại học Thú y Bang Iowa là khi bạn 
muốn trang trại của bạn đạt mức an toàn sinh 
học thì phải coi trang trại của bạn là một lâu đài. 
Bà cho rằng khi chúng ta hình dung một lâu đài, 
chúng ta nghĩ ngay đến tất cả các đặc điểm thiết 
kế để bảo vệ nó - một vị trí biệt lập, một hàng 
rào cao bên ngoài và có thể là một con hào xung 
quanh toàn bộ khu đất. Chính đó là cách bạn 
cần nghĩ về trang trại của mình - bạn là vua hay 
nữ hoàng, và chỉ như vậy thì trang trại của bạn 
mới thực sự bảo đảm tính an toàn sinh học.

Iowa không xa lạ gì với các sự kiện dịch 
bệnh động vật hạn chế buôn bán, khi vừa mới 
điều hướng và có một đợt bùng phát Dịch 
cúm gia cầm gây bệnh cao (HPAI) ở gia cầm 
cách đây chưa đầy 5 năm. Giống như bệnh lở 
mồm long móng (LMLM) nếu nó được đưa 
vào, HPAI yêu cầu các nỗ lực ngăn chặn để 
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Iowa.

Bà Bickett-Weddle cho rằng nếu bệnh 
LMLM được xác nhận tại một trang trại chăn 
nuôi ở bất kỳ đâu ở Hoa Kỳ, tất cả các hoạt 
động vận chuyển động vật trên toàn quốc sẽ bị 
dừng hoàn toàn trong tối thiểu 72 giờ. Ở Iowa, 
việc di chuyển xe chở thức ăn và sữa cũng 
có thể bị hạn chế. Sau 72 giờ đầu tiên, việc di 
chuyển ra vào các trang trại chăn nuôi trong 
khu vực vài dặm xung quanh trang trại dương 
tính với bệnh LMLM có thể tiếp tục, nhưng chỉ 
trên cơ sở cho phép cho đến khi dịch bùng phát 
được giải quyết. GS. Bickett-Weddle cũng lưu 
ý rằng: Nếu điều đó xảy ra với bạn, hãy tưởng 
tượng bạn sẽ phải chịu áp lực như thế nào khi 
nó diễn ra và đó là lý do tại sao điều quan trọng 
là phải có kế hoạch trước thời hạn.

Yêu cầu sự can thiệp của bác sĩ thú y là 
bước đầu tiên quan trọng trong việc phát triển 
một kế hoạch an toàn sinh học. Một trong 
những điểm nổi bật của kế hoạch như vậy là 
một lần ra vào trang trại được quản lý và duy 
nhất. Xem xét tất cả các phương tiện và những 
người thường xuyên ra vào trang trại của bạn 
- nhân viên, bác sĩ thú y, xe chở thức ăn, xe 

chở sữa, máy rải phân, xe kéo chăn nuôi, đại 
diện AI, xe tải đẩy và nhiên liệu, xe tải UPS và 
FedEx, xe tải kết xuất và hơn thế nữa.

Làm thế nào bạn có thể quản lý tốt nhất 
những chuyển động này và khả năng ô nhiễm 
kèm theo của xe cộ, động vật và con người? 
Một số ý tưởng cũng được Bà nêu ra:

- Xác định người quản lý an toàn sinh học 
thực thi kế hoạch an toàn sinh học.

- Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ cho các 
động vật di chuyển ra vào trang trại.

- Biết ai đang vào trang trại bằng cách yêu 
cầu người giao thức ăn và những người khác 
được ghi lại bằng nhật ký giao hàng.

- Cung cấp và yêu cầu quần áo và ủng 
bảo hộ, dùng một lần cho những khách tham 
quan vào hoạt động của bạn. Khuyến khích 
nhân viên và những người thường xuyên tiếp 
xúc với động vật có quần áo và giày dép dành 
riêng cho nông trại.

- Đảm bảo Mã số Nhận dạng Cơ sở (PIN) 
từ Viên chức Thú y Tiểu bang của bạn cho 
mọi địa điểm nơi bạn có chăn nuôi. Giấy phép 
di chuyển trong tình huống cách ly sẽ không 
được cấp nếu không có mã PIN.

Bộ sưu tập toàn diện các nguồn tài nguyên 
để phát triển kế hoạch an toàn sinh học nâng 
cao cho trang trại bò sữa có trên trang web 
Nguồn cung cấp sữa an toàn của USDA. Bao 
gồm các công cụ để đào tạo an toàn sinh học 
và các biển báo trang trại in được, cùng với các 
mẹo thực hành để bảo vệ đàn bò sữa.

GS. Bickett-Weddle chỉ ra rằng an toàn 
sinh học tuyệt vời có thể bảo vệ đàn gia súc 
của bạn khỏi các bệnh có hại như BVD và 
salmonella, cũng như những bệnh thảm khốc 
như LMLM. Trong trường hợp bùng phát 
nghiêm trọng, một đàn “sạch” có thể có lợi về 
mặt kinh tế, vì nó sẽ có thể bán được sản phẩm 
khi những đàn khác không thể. Khi đã có kế 
hoạch an toàn sinh học, hãy thực thi nó. Bà 
nói: “Sự thật là an toàn sinh học gây bất tiện 
cho mọi người, nhưng nó cũng rất cần thiết” 
trong hệ thống chăn nuôi.

Nguồn: https://www.dairyherd.com/article/
dont-apologize-biosecurity-measures-your-farm.

AN TOÀN SINH HỌC TRONG TRANG TRẠI
Ban Biên tập
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