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LỜI NÓI ĐẦU 

NHÂN DỊP TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT 

(Phiên bản điện tử) 

Vi sinh vật học là một trong những khoa học phát triển mạnh mẽ nhất. Vì vậy, 

định kỳ biên soạn lại để tái bản với những kiến thức mới và cập nhật là việc rất cần thiết. 

Giáo trình Vi sinh vật học thú y này đã được xuất bản năm 2002 bởi Nhà xuất bản Nông 

nghiệp và trường Đại học Nông Lâm Huế. Nay tôi biên soạn lại trên cơ sở chỉnh lý và 

cập nhật kiến thức mới đáp ứng yêu cầu đăng tải dưới dạng giáo trình điện tử nhân dịp 

Dự án tăng cường năng lực đào tạo mức C của Đại học Huế nhằm phục vụ giảng dạy và 

học tập của giáo viên và sinh viên các khoa, bộ môn thú y và chăn nuôi - thú y cũng như 

các trường đại học liên quan sinh học. 

Trong lần tái bản này nội dung nhiều chương được viết mới, nhiều chương khác 

có sự thay đổi. Các mục họ Pasteurellaceae, thuộc phần Vi khuẩn học và tất cả các 

chương thuộc phần Virus học đều được chỉnh lý lại. Xuất hiện một số tên họ mới như họ 

Asfarviridae, họ Papillomaviridae, họ Polyomaviridae phù hợp với kiến thức về phân 

loại học hiện đại, không còn chương "Đại diện các virus chưa phân loại" mà thay thế 

bằng chương "Prion...", một số bệnh được bổ sung. Các kỹ thuật nghiên cứu trước đây bị 

bỏ khỏi bản thảo do quá dày nay được phục hồi với đường kẻ ở lề trái. Các hình ảnh 

minh họa riêng lẻ cũng không đưa lại vào phiên bản điện tử này.  

Cách ghi các thuật ngữ có nguồn gốc nước ngoài không phải gốc Hán lần này có 

sự thay đổi so với lần xuất bản trước. Các thuật ngữ chỉ tên hóa chất chủ yếu sử dụng 

chính tả (không phải ngữ pháp) tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của dự án mức C Đại học 

Huế. 

Tôi cảm ơn của các đồng nghiệp vì sự hỗ trợ và ý kiến đóng góp xây dựng. 

Nhân đây, tôi muốn bày tỏ cám ơn GS Đào Trọng Đạt đã đóng góp nhiều ý kiến 

xây dựng nhân dịp hiệu đính bản thảo cho lần xuất bản thứ nhất. 

 

Tác giả 
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LỜI NÓI ĐẦU 

NHÂN DỊP XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT (2002) 

 Trong nhiều năm qua, các trường đại học khối nông nghiệp nước ta đã có một số 

giáo trình vi sinh vật học thú y. Những tài liệu giảng dạy đó đã đóng góp quan trọng 

trong đào tạo đại học ngành thú y. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự xuất hiện 

những bệnh nguy hiểm mới (như Nipah, Manangle,...) và sự phát triển của khoa học kỹ 

thuật, đặc biệt là sinh học phân tử, nhiều kiến thức thuộc các môn sinh vật học nói chung 

và vi sinh vật học thú y trở nên có nhu cầu được cập nhật hóa. Ngày nay, với chính sách 

đổi mới của Đảng ta, giao lưu văn hóa, du lịch và thương mại,... giữa nước ta và các nước 

trên thế giới ngày càng mở rộng và phát triển, dẫn đến sự tăng cường xuất nhập khẩu 

hàng hóa trong đó có sản phẩm động vật. Thực tiễn đó đưa lại cho chúng ta nhiều mặt 

lợi, trong đó có việc nâng cao mức sống của nhân dân nhưng cũng đưa chúng ta gần hơn 

với nguy cơ nhiễm các bệnh truyền nhiễm cố hữu của các vùng địa lý khác, đòi hỏi Nhà 

nước ta phải có những luật lệ liên quan đến kiểm dịch thú y. Trong bối cảnh hội nhập thế 

giới, nội dung giáo trình môn học vi sinh vật học thú y đang sử dụng trong trường đại học 

nước ta hiện nay trở nên bất cập. Chẳng hạn, sau mấy năm học đại học thú y, do nội dung 

trong chương trình đại học chính thống thiếu hụt, sinh viên tốt nghiệp thành bác sỹ thú y 

vẫn còn xa lạ với tên các bệnh liệt kê trong "Danh mục bệnh phải kiểm dịch" ban hành 

kèm theo Quyết định số 607 NN-TY/QĐ ngày 9 tháng 6 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn). Nếu nhận công tác kiểm dịch quốc tế, những chuyên gia thú y như thế khó có thể 

đảm nhiệm được chức năng nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, kết cấu nội dung giáo 

trình vi sinh vật học thú y thường giống như một phiên bản cắt ngắn của giáo trình bệnh 

truyền nhiễm gia súc, nên giữa hai môn này có nhiều kiến thức thường trùng lặp không 

cần thiết. Môn Bệnh truyền nhiễm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về bệnh truyền 

nhiễm và cách khống chế (phòng, chống) bệnh truyền nhiễm, còn môn Vi sinh vật học 

thú y lại có mục đích là giúp người học xây dựng thế giới quan về bệnh truyền nhiễm và 

cách tiếp cận các nguồn gốc gây bệnh truyền nhiễm. 

Nhằm khắc phục những vấn đề nêu trên, góp phần làm giảm nhẹ sự thiếu hụt 

trong chuyên môn của sinh viên ta so với thế giới, Bộ môn Thú y trường Đại học Nông 

Lâm Huế đặt ra nhiệm vụ soạn lại nội dung một số học phần đại học, trong đó có Vi sinh 

vật học thú y, trong khuôn khổ Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Chương trình Giáo dục của trường Đại học Nông Lâm Huế. Đó là lý do ra đời quyển giáo 

trình này. 

Mặc dù biên soạn cho ngành thú y nhưng giáo trình này cũng dùng cho việc giảng 

dạy ngành chăn nuôi thú y, làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu vi sinh vật, các 

nhà chuyên môn thú y,... Đây là học phần thứ ba trong nhóm các học phần liên tục Vi 

sinh vật học đại cương, Miễn dịch học, Vi sinh vật học thú y, Dịch tễ học và Bệnh truyền 

nhiễm gia súc, vì vậy, nhiều vấn đề không thể mô tả giáo trình này thì có thể gặp ở những 

giáo trình còn lại, cũng như các giáo trình thực tập liên quan. 

Nội dung giáo trình gồm ba phần: Vi khuẩn học, Virus học và Nấm (chân khuẩn 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

3 

học) thú y. Chương trình gồm bốn đơn vị học trình này đòi hỏi sinh viên đầu tư ít nhất 

hai lần thời lượng (120 giờ) tự chuẩn bị ngoài giảng đường, tương đương với chương 

trình đào tạo các nước phát triển. 

- Phần I: Vi khuẩn học thú y, giới thiệu các nhóm vi khuẩn, bao gồm cả 

mycoplasma, rickettsia, chlamydia và bệnh truyền nhiễm tiêu biểu do vi khuẩn trong 

nhóm đó gây ra. 

- Phần II: Virut học thú y, giới thiệu các nhóm virut và bệnh truyền nhiễm do 

cảm nhiễm virut ở động vật, theo trình tự nhóm các họ virut ADN không có áo ngoài, các 

họ virut DNA có áo ngoài, các họ virut ARN có áo ngoài, các họ virut ARN không có áo 

ngoài và các virut chưa phân loại. Do vai trò của các động vật giáp xác (tôm, cua,...) đối 

với nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng, chúng tôi bổ sung họ Baculoviridae là họ các 

virus ký sinh động vật chân đốt. 

- Phần III: Nấm (chân khuẩn học) thú y, giới thiệu một số nấm gây bệnh nấm và 

bệnh trúng độc nấm ở động vật.  

Hai phần trên được trình bày theo nhóm phân loại vi sinh vật hiện đại dựa trên 

đặc tính sinh học của chính vi sinh vật mà ít dựa theo đặc tính dịch tễ học hay đặc tính 

bệnh lý. Phần III, ngược lại, được trình bày theo vai trò thú y của nấm (nấm gây bệnh và 

nấm sinh độc tố gây ngộ độc nấm) mà không theo các nhóm phân loại, do số chủng loại 

nấm là rất lớn mà số nấm gây bệnh thú y thì chỉ có số lượng hạn chế. 

Do đặt ra nhiệm vụ giới thiệu vi sinh vật gây bệnh thú y hiện được biết trên toàn 

cầu, nên giáo trình chỉ đề cập những kiến thức chung nhất, cơ bản nhất về vi sinh vật học 

thú y làm cơ sở cho các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo thú y như Bệnh 

truyền nhiễm gia súc, Vệ sinh gia súc, Kiểm nghiệm thú sản,... Những kỹ thuật phân loại 

và chẩn đoán (thực ra là đồng định: identification) vi sinh vật bị cắt xén so với bản thảo 

đầu để giữ cho quyển sách không quá dày thì chúng tôi sẽ chỉnh lý và giới thiệu trong 

cuốn "Vi sinh vật thú y thực hành" trong thời gian tới. Còn những mục thuộc nội dung 

giảng dạy ở học phần Bệnh truyền nhiễm gia súc như "Phòng bệnh và chữa bệnh" cũng 

không được đưa vào giáo trình này. 

Việc ghi các thuật ngữ Việt hóa không có nguồn gốc từ thuần Việt hay từ Hán - 

Việt, chủ yếu có nguồn gốc phương Tây và Nhật Bản (từ chữ kana), là một vấn đề lớn, 

phức tạp trong tiếng Việt hiện đại, làm khó khăn cho việc lập bảng tra cứu từ khóa. Hiện 

nay, trên thực tế tồn tại đồng thời nhiều cách ghi âm khác nhau. Ở đây chúng tôi tạm áp 

dụng các quy tắc sau: 

- Các thuật ngữ nói trên được viết liền, không có dấu nối (trừ ít trường hợp theo 

nguyên gốc). 

- Các thuật ngữ được ghi lại y nguyên phần thân từ (cùng với tiền tố, nếu có) vốn 

có của chúng trong các ngôn ngữ hệ Romantic hay Latin (ghi erythromycin, ethanol, 

cadaverin, hydro-, không ghi eritơrômicin, êtanôn, cađaverin, hiđrô- [có ý kiến rằng nên 

thay chữ "d" trong chính tả tiếng Việt bằng chữ "z" [Hoàng Phê, Chính tả tiếng Việt, 

NXB Đà Nẵng, 1999], nhưng cần có văn bản quy phạm pháp luật chính thức hóa), trừ 

một số chữ hai âm tiết đã được dùng tương tự từ ghép Hán - Việt và quá thông dụng như 

axit (không ghi acid), bazơ (không ghi base), virut (không ghi virus), hydrô (tức 

hydrogen), ôxy (tức oxygen),... còn phần đuôi từ (vĩ tố), thì thường được lược bỏ ở đa số 

thuật ngữ trừ tên vi sinh vật và các đuôi "a" hay "ia" sau phụ âm (ghi vaccine, 

penicillin,... không ghi vaccine, penicillinum,... nhưng ghi salmonella, rickettsia,...), hoặc 
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riêng tên các enzym và đường vốn có đuôi từ "-ose" trong tiếng Anh và "-аза " và trong 

tiếng Nga thì ghi "-aza" (saccharose, proteinaza,...), đuôi "-ol" của một số đường thường 

được lược bỏ (ghi mannit, sorbit,... không ghi mannitol, sorbitol,...). 

- Tên khoa học nhị danh của vi khuẩn và nấm thì viết hoa chữ cái đầu (tên chi) và 

in nghiêng theo quy tắc danh pháp sinh học quốc tế áp dụng từ năm 1992 theo 

"Bacteriological Code (1990 revision)" của International Committee on Systematic 

Bacteriology (ICSB: Ủy ban quốc tế Vi khuẩn học phân loại hệ thống) và các hội sinh vật 

học phân loại khác, chữ sau viết liền, không có gạch nối, không có khoảng trắng (ghi 

Salmonella choleraesuis, không ghi Salmonella cholerae-suis). Tên "tam danh" chỉ dạng 

(á loài hay loài phụ) có chữ "subsp." (subspecies) hoặc "var." (variety) viết trước chữ thứ 

ba (Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis, H. capsulatum var. duboisii). Trường 

hợp tên sinh vật đó đã được Việt hóa thì viết bình thường (salmonella). Tên loài virus 

không áp dụng nguyên tắc "nhị danh" mà dùng tên tiếng Việt có tham khảo tên tiếng Anh 

theo đề nghị của International Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV: Ủy ban quốc 

tế về phân loại virut), mặc dù trong một số trường hợp có bổ sung tên loài theo quy tắc 

nhị danh quốc tế. Tên một số hóa chất, thuốc nhuộm có thể được viết (ở lần lặp lại) bằng 

tiếng Anh để tiện tra cứu hóa chất thương phẩm. 

Để giúp người đọc tra cứu các bệnh truyền nhiễm ghi trong "Danh mục bệnh phải 

kiểm dịch" của Nhà nước ta, chúng tôi chú thêm sau các tên bệnh thích hợp ký hiệu 

"BKD" (bệnh kiểm dịch) tiếp theo là số thứ tự của bệnh ghi trong danh mục đó sau tên 

tiếng Anh ở dạng ký hiệu bậc lũy thừa, trường hợp bệnh có nhiều số thứ tự thì liệt kê các 

số đó từ số bé đến số lớn, ví dụ: bệnh viêm gan virut vịt (duck virus hepatitis)
BKD12,66

, 

bệnh dịch tả vịt (duck virus enteritis)
BKD11,73

. Bên cạnh đó, một số thuật ngữ gốc chữ Hán 

phiên âm lối Việt chỉ tên tổ chức, bộ phận vi sinh vật hoặc tên bệnh có thể được viết kèm 

trong ngoặc kép, thường sau từ tiếng Anh tương ứng như là nguồn thuật ngữ tham khảo. 

Việc biên soạn giáo trình này được chỉ đạo bởi đường lối của Đảng về Phát triển 

Văn hóa, Giáo dục - Đào tạo, Khoa học công nghệ và Môi trường "Đổi mới căn bản và 

toàn diện về nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và 

dân chủ hóa... phát huy nội lực tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên" và phương 

châm do Luật Giáo dục nước CHXHCN Việt nam quy định "Giáo trình đại học phải thể 

hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, cụ thể hóa nội dung ('phải có tính hiện đại và phát 

triển') và phương pháp giảng dạy ('phải coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự 

nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng 

thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng') quy định trong chương trình 

đào tạo của trường đại học". Chúng tôi đã cố gắng thể hiện tính hiện đại, tính hệ thống, 

tính cơ bản và tính phát triển của chương trình môn học. Tuy vậy, do khả năng có hạn, 

người viết khó tránh khỏi những sai sót, đặc biệt trong việc chọn lọc những kiến thức 

thiết yếu để giữ cho giáo trình không quá dài. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp 

ý kiến quý báu của các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đồng nghiệp, anh chị em sinh viên 

và bạn đọc để sách này sẽ trở nên hoàn thiện hơn trong dịp tái bản.  

Nhân đây, chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn với những thành viên trong các gia 

đình của chúng tôi, các đồng nghiệp, bạn bè và tiền bối trong khoa KHVN đã khuyến 

khích, động viên chúng tôi biên soạn quyển sách này. Bên cạnh đó, sự ra đời của quyển 

sách này gắn với Chương trình viết giáo trình và bài giảng của trường Đại học Nông Lâm 

Huế, trong đó một số kinh phí, tuy khiêm nhường, đã dành cho việc biên soạn. Chúng tôi 

đánh giá cao sự quan tâm của nhà trường đến vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo.  
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Chúng tôi chân thành cảm ơn GS. Đào Trọng Đạt, người đã khích lệ và đã bỏ rất 

nhiều công sức trong việc hiệu đính quyển sách này. 

Cuối cùng, chúng tôi cáo lỗi cùng tất cả bạn đọc vì từ thời gian sách hoàn thành 

đến khi lên khuôn in kéo dài gần một năm nên nhiều thông tin còn chưa cập nhật kịp 

thời. 

Tác giả 
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PHẦN I 

VI KHUẨN HỌC THÚ Y 

 

Hình 1: Một số vi khuẩn tiêu biểu gây bệnh ở động vật 

Fusobacterium necrophorum (nhuộm Gram) Bacillus anthracis (nhuộm Gram) 

Clostridium perfringens (nhuộm Gram) Streptococcus suis (nhuộm Gram) 

Pasteurella multocida (nhuộm Gram) Campylobacter jejuni (nhuộm Gram) 
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Chƣơng 1 

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ TÙY TIỆN 

A. HỌ TRỰC KHUẨN ĐƢỜNG RUỘT ENTEROBACTERIACEAE  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ ENTEROBACTERIACEAE  

1. Phân loại 

Họ Enterobacteriaceae (họ trực khuẩn đường ruột) có số lượng lớn chi khác 

nhau. Cho đến năm nay (2001) đã xác nhận được 105 loài thuộc 30 chi, trong đó có 6 chi 

vi khuẩn có ý nghĩa trong thú y và y học, Escherichia, Salmonella, Shigella, 

Edwardsiella, Yersinia và Klebsiella (bảng I-1 đến bảng I-14). Bên cạnh đó còn có các 

chi Buttiauxella (1 loài), Cedecea (3 loài), Citrobacter (3 loài), Enterobacter (8 loài), 

Ewingella (1 loài), Kluyvera (2 loài), Koserella (1 loài), Leclercia (1 loài), Leminorella 

(1 loài), Moelerella (1 loài), Morganella (1 loài), Proteus (3 loài), Providence (4 loài), 

Raknella (1 loài), Serratia (7 loài), Tatumella (1 loài),... 

2. Hình thái 

Đây là những vi khuẩn hìmh que nhỏ (0,4 - 0,6  2 - 4 μm), hai đầu tròn, Gram âm, 

tất cả, trừ Shigella và Klebsiella, do có lông roi (tiêm mao) và đều là chu mao khuẩn. 

Một số vi khuẩn mất khả năng hình thành tiêm mao, như Salmonella pullorum-

gallinarum (cũng còn được coi là hai loài khác biệt Salmonella pullorum và Salmonella 

gallinarum hay 2 dạng huyết thanh học - serovar). Các trực khuẩn đường ruột đều không 

hình thành nha bào. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Những tính trạng chung là yếm khí tùy tiện, lên men đường glucose, catalase 

dương tính, oxidase âm tính, hoàn nguyên nitrate thành nitrite, hàm lượng 

guanine+cytosine (G+C) (mol%) trong khoảng 39 đến 59%. Trong số các tính trạng trên 

thì "oxidase âm tính" là tính trạng quan trọng trong việc phân loại. Dựa vào tính trạng 

này, các trực khuẩn Gram âm được chia thành hai nhóm lớn. Tất cả các loài oxidase âm 

tính được xếp vào họ Enterobacteriaceae. Các trực khuẩn Gram âm còn lại gồm nhiều họ 

khác nhau được xếp chung vào nhóm "các vi khuẩn Gram âm hỗn hợp (miscellaneous 

gram-negative bacteria)". Các tính trạng của các loài khác nhau thuộc họ này được liệt kê 

ở bảng II-1, các biến thể trong một loài đồng nhất biểu hiện một số tính trạng khác biệt 

được coi là các dạng sinh học (biovar) hoặc dạng hóa học (chemovar). 

Phản ứng catalase xảy ra dễ dàng không cần có yếu tố hữu cơ nhận ôxy 

(organic oxygen receptor) như trong phản ứng peroxidase, và rất đơn giản: Cho 

H2O2 3% lên khuẩn lạc (tập lạc của vi khuẩn hoặc chân khuẩn) đã quệt trên phiến 

kính hoặc giấy thấm, nếu thấy sủi bọt trong vòng 10 giây chứng tỏ phản ứng dương 

tính. 

Để kiểm tra phản ứng oxidase ta lấy khuẩn lạc quệt (bằng góc phiến kính 

hay tăm tre hay tăm gỗ, không dùng que cấy kim loại vì có thể cho phản ứng dương 

tính giả) lên giấy thấm đặt trên một phiến kính rồi làm ướt giấy đó bằng thuốc thử 

oxidase chế bằng cách hòa 10 mg diethyl- (hoặc tetramethyl-) p-phenylenediamin 
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HCl vào 1 ml nước cất (tránh ánh sáng, có thể cất được 2 - 3 ngày). Có thể nhỏ 

từng giọt thuốc thử này lên khuẩn lạc trong đĩa Petri hoặc tẩm thuốc thử vào giấy 

thấm, sấy khô trong không khí ở chỗ tối, đậy kín, khi dùng thì bôi khuẩn lạc lên rồi 

làm ướt giấy. Các trực khuẩn đường ruột có phản ứng oxidase âm tính: khuẩn lạc 

không chuyển sang màu tím đen trong vòng 10 giây. 

Môi trƣờng kiểm nghiệm hoàn nguyên nitrate được chế bằng cách hòa 3 

g chất chiết thịt bò (cao thịt: beef extract), 5 g Bacto peptone và 1 g KNO3 vào 1 lít 

nước cất, chỉnh đến pH 7,3 - 7,4, rót khoảng 5 ml mỗi ống đã đặt một ống Durham 

lộn ngược và hấp áp suất cao ở 115 °C trong 20 phút (chú ý: phải để nước sôi 

khoảng 5 - 10 phút để đẩy hết khí ra khỏi ống Durham rồi mới đóng van tăng áp 

suất sôi). Sau khi cấy 24 giờ (thông thường) hoặc 3 ngày (tiêu chuẩn) thì kiểm tra 

khí trong ống Durham, rồi cho vào ống 0,1 ml dung dịch A (chế bằng cách hòa tan 

nhờ đun nóng nhẹ 8 g acid sulphanilic vào acid acetic 5 N [hòa 300 ml acid acetic 

đậm đặc với 700 ml nước], [cất giữ ở 4 °C]) và 0,1 ml dung dịch B (chế bằng cách 

hòa tan 5 g α-naphthylamine [hoặc dimethyl α-naphthylamine] vào 1 lít acid acetic 

5 N), và quan sát sự chuyển màu trong 1 phút, nếu không có chuyển màu thì phản 

ứng có thể là âm tính hoặc dương tính nhưng nitrate đã chuyển hết thành N2 (hơi 

trong ống Durham) cần xác nhận sự hiện diện của nitrate bằng cách cho bột kẽm 

vào ống phản ứng. Màu đỏ với bột kẽm xuất hiện, chứng tỏ có nitrate, chỉ phản ứng 

âm tính.  

Về cấu trúc kháng nguyên, các loài, loài phụ (hay á loài: subspecies) biểu hiện 

tính chất nhất định. Nói chung có các kháng nguyên thân (kháng nguyên O) chịu nhiệt và 

kháng nguyên lông (lông roi, hay tiêm mao: flagellum) (kháng nguyên H) không chịu 

nhiệt và kháng nguyên nhung mao (lông nhung: fimbria hay pili) (kháng nguyên F) chịu 

nhiệt ở mức trung gian. Phụ thuộc vào đặc tính kháng nguyên mà các biến thể trong cùng 

loài hoặc dưới loài (á loài) được gọi là các dạng/type huyết thanh học (serovar). 

Kháng nguyên O (xuất phát từ chữ Ohne Hauch - không có màng hơi) là các hợp 

chất lipopolysaccharide có trong thành phần vách tế bào, là chất gây sốt rất độc đối với 

động vật, chịu nhiệt (100 °C, hơn 2 giờ), không bị ethanol 50° phá hủy nhưng bị formol 

0,5% làm biến tính. Các kháng nguyên thân đều nằm trên bề mặt nên có thể tiếp xúc với 

hệ thống miễn dịch của cơ thể động vật trừ một số trường hợp bị kháng nguyên bề mặt 

che lấp. Khi trộn kháng nguyên thân với kháng thể tương ứng, thì xuất hiện phản ứng 

ngưng kết gọi là ngưng kết O: thân tế bào vi khuẩn dính với nhau, hình thành những hạt 

nhỏ lắc rất khó tan, huyền dịch vi khuẩn trong. 

Kháng nguyên H (xuất phát từ chữ Hauch - màng hơi) là những phân tử protein 

flagellin gần giống myosin trong cơ của động vật, không chịu nhiệt, dễ bị ethanol 50° và 

enzyme proteinase phá hủy, nhưng bảo tồn trong formol 0,5%. Khi gặp kháng thể tương 

ứng, kháng nguyên H hình thành ngưng kết gọi là phản ứng lên bông do các tế bào vi 

khuẩn dính nhau gián tiếp qua các lông roi nên hình thành các khối nhỏ không bền, dễ vỡ 

khi lắc. 

Kháng nguyên K (xuất phát từ chữ Kapsule - vỏ bọc) là kháng nguyên bao bọc 

thân vi khuẩn. Tuy gọi là kháng nguyên vỏ nhưng về mặt hình thái học lại có nguồn gốc 

từ những hợp chất có trên bề mặt tế bào chứ không phải trong thành phần của vỏ nhầy. 

Điều đáng chú ý là những kháng nguyên này ức chế phản ứng ngưng kết O rất mạnh, vì 

vậy khi thí nghiệm với các kháng thể O phải rất lưu ý.  
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Bảng I-1. Các tính trạng giám biệt của các chi chủ yếu họ trực khuẩn đƣờng ruột 
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C) 35 - 37 25 - 30 35 - 37 

Catalase + +
d 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Oxidase - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hoàn nguyên nitrate + + + + + + + + + + + + + D + + + 

Sinh indol +
d
 D D - -

d 
D - - -

d 
D + + D D + - - 

Phản ứng MR + + D + + D - - - + + + + V  + - + 

Phản ứng VP - - - - - + + V + D - - D + - - + 

Simon's citrate - - - +
d 

+ +
d 

+ - + +
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+ - - D + - + 

Sinh H2S - - D + +
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Di động +
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d
 + + - + 

Urease - - - - V + -
d
 - - + +

d
 + +

d
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d
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d
 + +
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d 
V V - - 

Arginine dehydrogenase - V - + V - -
d 

- - - - - - V - - V 

Ornithine decarboxylase V -
d 

+ + V - + + D D - + D V + - - 

DNase - - - - - - - - + V - - D - - - - 

Lipase - - - - - - - - V + - - - V - - + 

Mọc ở 0.0075% KCN - - - -
d 
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D +
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D V -
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d
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Ghi chú: +, 90% trở lên dương tính; -, 90% trở lên âm tính; V, phản ứng không ổn định; D, phản ứng phụ thuộc 

loài; +
d
 hay -

d
, một số loài ngoại lệ dương tính hay âm tính. 

 

Kháng nguyên K biết rõ nhất là Vi ở Salmonella (virulence: độc tính, do kháng 

nguyên này chỉ có khi vi khuẩn mới phân lập từ cơ thể bệnh), kháng nguyên M (từ chữ 

mucoid, ức chế phản ứng ngưng kết O và ngưng kết H) kháng nguyên "5" giống kháng 

nguyên thân và không ức chế phản ứng ngưng kết O, kháng nguyên L, A và B ở 

Escherichia. Hiện nay, người ta phát hiện được rằng bản chất của nhiều kháng nguyên K 

là các sợi lông nhung (hay fimbria) nên người ta gọi các kháng nguyên nhóm này là 

kháng nguyên F (F antigen), vì vậy xuất hiện các ký hiệu F1, F2,... 

4. Tính gây bệnh 

Các nhân tố gây bệnh ở vi khuẩn họ này gồm có tính kết bám (adhesiveness) vào 

niêm mạc ký chủ, tính xâm lấn (invasiveness), khả năng sản sinh các độc tố ruột, độc tố 
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gây chết, tính đề kháng huyết thanh, năng lực sinh sản nội bào. Những đặc tính này hoặc 

bị chi phối bởi các gene trên nhiễm sắc thể vi khuẩn hoặc bởi các plasmid và thực khuẩn 

thể (bacteriophage). 

II. ENTEROBACTERICEAE VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Escherichia coli  

* Đặc điểm Escherichia coli: Chi Escherichia có 4 loài khác nhau, nhưng loài 

chủ yếu là E. coli. Vi khuẩn này phát triển rất tốt trên môi trường thạch thường, ở 35 - 37 

°C sau 12 - 18 giờ hình thành khuẩn lạc tròn, lồi, không trong suốt, bóng láng. Trên thạch 

máu, đa số chủng không gây dung huyết, nhưng cũng có chủng dung huyết. Để phân lập 

thường nuôi cấy khởi đầu trên môi trường tuyển lựa như môi trường Istrati, MacConkey, 

Endo, desoxycholate,... 

Môi trƣờng Istrati được chế như sau: Cho vào 100 ml thạch thường (có thể 

pha bột môi trường chế sẵn NA [nutrient agar base] thương phẩm vào nước cất theo 

chỉ dẫn trên vỏ lọ, hoặc chế nước thịt peptone (canh thang) [một phần thịt bò nạc 

ngâm trong hai phần nước trong 2 giờ ở 50 °C hoặc qua đêm trong tủ lạnh, đun sôi 

30 phút rồi lọc và thêm nước cất cho đủ hai phần dịch, rồi thêm peptone 10 g/l và 

NaCl 5 g/l, điều chỉnh pH về mức 7,2 - 7,4 bằng NaOH 1 N], và 1% thạch (agar) rồi 

hấp hơi dưới áp suất cao 15 phút ở 121 °C) các chất sau: lactose 1,5 g, mật bò khô 

(chế bằng cách lọc mật bò tươi qua giấy lọc ra khay tráng men, sấy 120 °C trong 

khoảng 30 phút cho giảm lượng thủy phần và khử trùng rồi sấy tiếp ở nhiệt độ 45 

°C cho khô, cạo ra và đựng vào lọ nút kín, dùng dần) 0,8 g, citrate natrium (sodium 

citrate) 0,8 g, citrate sắt 0,2 g, hyposulfide (thiosulfate) natri (Na2S2O3.5H2O) 0,85 

g, trộn đều rồi đun sôi khoảng 15 phút, chỉnh pH 7,2, rồi cho thêm 2 - 4 ml xanh 

bromothymol (bromothymol blue) 1% (chế bằng cách nghiền 1 g bromothymol blue 

trong cối sứ, nhỏ từng giọt NaOH 0,1 N cho đến 25 ml rồi thêm nước cất vừa đủ 100 

ml, cho vào lọ, nút kín dùng dần) đến khi môi trường có màu đỏ úa vàng ở khoảng 

50 °C. Lại đun sôi 15 phút, để nguội đến 50 °C rồi rót hộp lồng (đĩa) Petri. Để đĩa 

trên mặt phẳng khoảng 15 phút cho thạch rắn lại rồi mở nắp hộp mà hong cho mặt 

thạch ráo nước (khoảng 10 - 15 phút, trong buồng vô trùng) rồi cho và bao 

polyethylene để tránh cho thạch khô khi bảo quản mà bảo quản ở khoảng 1 - 8 °C 

(thường sau khi để qua đêm ở nhiệt độ 37 °C để kiểm tra vô trùng, loại bỏ các đĩa bị 

ngoại nhiễm). 

Sau khi nuôi cấy vào môi trường, ủ ở 37 °C qua 24 giờ thì lấy ra đọc kết 

quả. E. coli lên men đường lactose nên khuẩn lạc ban đầu có màu vàng nhạt sau để 

lâu có màu xanh lục. Do vi khuẩn này không sản sinh H2S nên khuẩn lạc không 

chuyển sang màu đen (như các Proteus). 

Để chế môi trƣờng MacConkey, người ta hòa 20,0 g peptone, 10,0 g 

lactose, 1,5 g mật khô (hoặc 2,0 g desoxycholate natri), 0,03 g đỏ trung tính (neutral 

red), 0,0001 g tím kết tinh [crystal violet], 5,0 g NaCl và 14 g agar vào 1 lít nước 

cất, đun nóng cho tan, điều chỉnh pH 7,2 - 7,4, hấp tiệt trùng (nếu cần bảo quản lâu) 

ở 121 °C trong vòng 15 phút, đổ đĩa, hong ráo mặt thạch, có thể bảo quản ở nhiệt độ 

phòng hay tủ lạnh 4 °C. (Có thể dùng 0,075 g neutral red thay thế cho 0,03 g neutral 

red và 0,0001 g crystal violet nêu trên). 

E. coli phân giải đường lactose nên khuẩn lạc có màu đỏ sau khoảng 18 - 24 
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giờ nuôi cấy. Các vi khuẩn không lên men lactose có khuẩn lạc không màu. Vi 

khuẩn Gram dương không phát triển trên môi trường này. 

Để chế môi trƣờng thạch desoxycholate ta hòa 10 g peptone, 10 g lactose, 

5,0 g NaCl, 2,0 g K2HSO4, 1,0 g citrate sắt II, 1,0 g citrate natri, 1,0 g desoxycholate 

natri, 16 g agar và 0,033 g neutral red vào 1 lít nước cất, chỉnh đến pH 7,3, đun cho 

tan chảy và trộn đều các thành phần, rót ra các đĩa lồng petri mà không cần hấp khử 

trùng cao áp. Khi phát triển, E. coli hình thành khuẩn lạc to, màu đỏ (trái với 

Shigella và Salmonella có các khuẩn lạc không màu). 

Môi trƣờng KIA (Kligler's iron agar: thạch sắt Kligler) và TSI (triple sugar 

iron: môi trường ba đường - sắt) là những môi trường thường dùng để cấy chuyển 

sau khi đã có lứa thuần khiết từ các môi trường thạch nêu trên. Để chế môi trường 

KIA, hòa 20 g peptone, 3 g cao thịt, 3 g cao men, 10 g lactose, 1 g glucose, 5 g 

NaCl, 0,5 g citrate sắt ammon, 0,5 g thiosulfate natri, 15 g agar và 0,025 g đỏ 

phenol (phenol red) vào 1 lít nước, đun cho tan đều, chỉnh (nếu cần) pH đến 7,4, rót 

vào các ống nghiệm nhỏ một lượng đủ lớn, hấp cao áp khử trùng ở 121 °C trong 15 

phút, để nguội ở tư thế nghiêng ống sao cho khi thạch hóa rắn ta có phần nghiêng và 

phần đáy khá cao. Sau khi cấy vi khuẩn bằng cách chọc vào phần đáy và ria phết 

phần nghiêng và ủ một đêm có thể thấy một số tính trạng như sau: lên men lactose 

làm cả phần nghiêng lẫn phần đáy chuyển sang màu vàng (trường hợp VP dương 

tính thì phần nghiêng có thể trở lại màu hồng), nếu vi khuẩn chỉ lên men glucose thì 

chỉ phần đáy có màu vàng, nếu vi khuẩn sinh hơi thì lớp agar thường bị nứt nẻ và bị 

đẩy lên, nếu hình thành H2S thì phần đáy chuyển sang màu đen. 

 

Bảng I-2. Tính trạng giám biệt của các loài chủ yếu thuộc chi Escherichia 
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E. coli + - + + V - - + + + V + - + Gây bệnh đường ruột  

Xâm nhập đường ruột 

Sinh độc tố đường ruột 

Sinh độc tố tế bào vero 

E. fergusoni + V + + + - V + + V - + + - Phân lập từ bệnh phẩm 

E. hermannii + V + - + + - + + V + V - - từ bệnh phẩm, thực phẩm 

E. vulneris + V + - + + - + + V V + - - từ bệnh phẩm, thực phẩm 

Ghi chú: V, phản ứng không ổn định. 

 

Tính trạng của E. coli là indol dương tính, methyl red (MR) dương tính, Voges-

Proskauer (VP) âm tính, phản ứng sử dụng citrate âm tính, phản ứng sinh H2S âm tính, di 

động dương tính, lysine decarboxylase dương tính, lên men lactose và mannit. Hàm 

lượng G+C (mol%) là 50 - 51%. 

Hiện tại, kháng nguyên của chi Escherichia được biết gồm trên 167 loại kháng nguyên O, 
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72 loại kháng nguyên K, 54 loại kháng nguyên H và 12 loại kháng nguyên F. 

Indol hình thành trong môi trường nhờ phân giải tryptophan (do thêm vào 

môi trường dưới dạng tinh chế hoặc do phân giải peptone) được phát hiện bằng 

thuốc thử Ehrlich (p-dimethyl aminobenzaldehyde) nhưng trong phương pháp tiêu 

chuẩn phải dùng thuốc thử Covač. Để có môi trường thử indol ta hòa 10 g peptone 

và 5 g NaCl vào 1.000 ml nước cất, chỉnh đến pH 7,2 - 7,4 rót vào ống hẹp rồi khử 

trùng ở 121 °C trong 20 phút. 

Để thử sự hiện diện của indol, ta cho 0,2 ml thuốc thử Covač (chế bằng 

cách hòa tan, nhờ hơ nóng nhẹ, 5 g p-dimethyl aminobenzaldehyde vào 75 ml 

isoamyl alcohol, sau đó cho thêm một lượng acid HCl đậm đặc bằng 1/3 thể tích 

dung dịch đó. Dung dịch này có thể bảo quản tránh ánh sáng được 2 tháng) rồi lắc 

đều với canh khuẩn. E. coli phát triển hình thành indol làm cho lớp thuốc thử có 

màu đỏ đậm (ngược với màu vàng nhạt trong phản ứng âm tính). 

Môi trƣờng thử MR-VP được chế bằng cách pha 7 g peptone, 5 g glucose 

và 5 g K2HPO4 vào 1 lít nước, chỉnh pH 7,5, rót vào ống hẹp 2 - 3 ml rồi hấp khử 

trùng dưới áp suất cao 115 °C trong vòng 20 phút. Thuốc thử MR được chế bằng 

cách hòa tan 0,25 g đỏ methyl (methyl red) vào 100 ml ethanol. Sau khi nuôi cấy vi 

khuẩn 2 ngày (thông dụng) hoặc 4 ngày (tiêu chuẩn) ở 37 °C, lấy ra nhỏ 1 giọt thuốc 

thử MR. E. coli có phản ứng MR dương tính làm ống có màu đỏ (pH duy trì dưới 

4,5) sau và tiếp tục giữ màu đỏ đó sau một thời gian nuôi cấy nữa (trái với các vi 

khuẩn MR âm tính ống nghiệm có màu vàng, hoặc nếu đỏ thì cũng chuyển vàng sau 

khi nuôi cấy tiếp, ví dụ Serratia marcescens). 

Phản ứng VP được thực hiện sau khi nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường 

MR-VP 2 (thông dụng) hoặc 4 (tiêu chuẩn) ngày, bằng cách nhỏ 0,6 ml dung dịch 

α-naphthol trong cồn tuyệt đối (5 g α-naphthol, 100 ml ethanol tuyệt đối [chế bằng 

cách cho sulfate đồng khan nhờ nung qua đêm ở 160 °C cho đến khi có màu trắng 

vào một lọ có nút kín rồi rót ethanol 95° hoặc 99° vào, chú ý tính sao cho lượng 

Cu(OH)2 dư để hút hết nước trong cồn và chuyển thành Cu(OH)2.5H2O có màu xanh], 

dung dịch có màu rơm đậm) và 0,2 ml dung dịch KOH (KOH 40 g, nước cất 100 

ml). Đặt nghiêng ống rồi đọc kết quả sau 15 và 60 phút. E. coli có phản ứng VP âm 

tính: không có phản ứng màu, đôi khi có màu đồng hay hồng nhạt (trái với VP 

dương tính, màu ống chuyển sang đỏ đậm, ví dụ Enterobacter cloacae). 

Môi trƣờng citrate có hai loại nhưng thường dùng môi trường ammonium 

citrate của Simmon (Simmon's citrate). Môi trường này được chế bằng cách hòa 5 g 

NaCl, 1 g NH4H2PO4, 1 g K2HPO4, 0,2 g MgSO4.7H2O, 2 g sodium citrate và 9 g 

agar vào 1 lít nước, thêm 40 ml dung dịch 0,2% bromothymol blue (xanh 

bromothymol, chế bằng cách hòa 2 g bromothymol blue vào 50 ml NaOH 0,1 N và 

950 ml nước cất), chỉnh pH 6,8, rót ra ống rồi khử trùng ở 115 °C trong 20 phút, đặt 

nghiêng chờ nguội để có môi trường đặc với phần đáy ngắn và phần nghiêng dài. 

Cấy lượng nhỏ vi khuẩn và ủ đến 4 ngày. E. coli không mọc và không làm thay đổi 

màu xanh lục của môi trường (ngược với Citrobacter freundii, chẳng hạn, mọc và 

chuyển môi trường sang màu xanh dương). 

* Bệnh cảm nhiễm Escherichia coli: Vi khuẩn E. coli gây viêm ruột, tiêu chảy ở 

người và các loại động vật khác nhau được gọi là E. coli sinh tiêu chảy (diarrhogenic E. 

coli), ở người được chia thành 4 nhóm lớn: 
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Bảng I-3. Các dạng huyết thanh, tính sinh độc tố và tính kháng nguyên của E. coli 

Ký chủ Dạng huyết thanh học 
Độc tố 

Bệnh trạng 
LT ST VT 

Bò 

O8:K85:H-:F5 - + - 

Bệnh do E. coli bê nghé sơ simh (tiêu chảy, viêm 

dạ dày - ruột, bệnh trúng độc huyết đường ruột 

(enterotoxemia), viêm vú 

O9:F5 - + - 

O20:K+:H-:F5 - + - 

O101:K28:H-:F5 - + - 

O115:F5 - + - 

O26 - - + 

O111 - - + 

O119 - - + 

O141:H4 - - + 

O157:H7 - - + 

Lợn 

O8:K87:H-:F4 + + - 

Bệnh E. coli lợn con sơ sinh (tiêu chảy phân trắng) 

Bệnh E. coli lợn sau cai sữa (viêm dạ dày - ruột, 

tiêu chảy) 

O149:H10:F4 + + - 

O149:F5 + + - 

O157:F4 + + - 

O78:F4 + - - 

O101:F4 + - - 

O149:H10:F4 + - - 

O9K103:H-:F5 - + - 

O9:K103:H-:F6 - + - 

O20:K101:H-:F6 - + - 

O101:F41 - + - 

O157:F4 - + - 

O138:H14 - - + 

Bệnh phù đầu, viêm huyết quản não tủy O139:K82:H1 - - + 

O141:H4:F4 - + + 

O2 - - - 

Nhiễm khuẩn máu, bại huyết (vi khuẩn phát triển 

trong máu) 

O8 - - - 

O78 - - - 

O114 - - - 

O137 - - - 

 

Gia 

cầm 

O1 - - - 

Bại huyết cấp tính, viêm tương mạc á cấp tính, u 

thịt mãn tính (đôi khi, viêm ruột xuất huyết) 

O2 - - - 

O9 - - - 

O26 - - - 

O78 - - - 

Chuột O115a,c:K(B) - - - Bệnh phì đại ruột (megaenteron) 

Ghi chú: Tính sinh độc tố LT: heat-labile enterotoxin (độc tố đường ruột không chịu nhiệt), ST: heat-stable 

enterotoxin (độc tố đường ruột chịu nhiệt), VT: verocytotoxin (độc tố [gây độc] tế bào vero). 

 

E. coli bệnh nguyên đường ruột (enteropathogenic E. coli - EPEC) thuộc vào một 

nhóm huyết thanh học riêng biệt, có tính kết bám (bám dính). 

E. coli xâm lấn đường ruột (enteroinvasive E. coli - EIEC) có khả năng xâm nhập 

đường ruột, do plasmid chi phối. 

E. coli độc tố nguyên đường ruột (enterotoxigenic E. coli - ETEC) có năng lực 

hình thành các kháng nguyên lông F2 (tên cũ CFA/I), F3 (CFA/II), F4 (K88), F5 (K99), 

F6 (987P) và các độc tố ruột (enterotoxin) do plasmid chi phối. 

E. coli sinh độc tố tế bào vero (verocytotoxin-producing E. coli - VTEC) hay E. 
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coli xuất huyết ruột (enterohemorrhagic E. coli - EHEC) có năng lực sản sinh độc tố vero 

gây độc tế bào do bacteriophage chi phối. Tất cả các vi khuẩn trên đều gây bệnh cục bộ. 

Ngoài ra, đôi khi E. coli xâm nhập kết bám và phát bệnh ở các cơ quan khác nhau 

ngoài đường ruột. 

a. Tiêu chảy phân trắng do E. coli ở bê nghé (enteric colibacillosis in calves)  

Bệnh này do ETEC gây ra ở bê nghé một tuần sau sinh, nhờ có kháng nguyên 

lông (chủ yếu là kháng nguyên F5 - tức K99) mà vi khuẩn kết bám và sản sinh 

enterotoxin. 

b. Viêm vú do E. coli (coliform mastitis) 

Trong thời kỳ bò cho sữa E. coli trong môi trường có thể xâm nhập vào bên trong 

bầu vú, phát triển và phát bệnh. Tuy tần suất xuất hiện nhỏ nhưng cũng có nhiều trường 

hợp viêm vú hoại tử cấp tính và á cấp tính. 

Là chứng bệnh do nội độc tố vi khuẩn Gram âm (>10
7
 pg/ml sữa), viêm vú hoại 

tử có thể gây ra bởi các vi khuẩn khác, bên cạnh E. coli, như Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae. 

c. Bệnh E. coli ở lợn (colibacillosis in pigs) 

Trong nhóm này gồm bệnh tiêu chảy phân trắng (bạch lỵ) ở lợn con, tiêu chảy 

(viêm dạ dày - ruột) hay phù mặt ở lợn sau cai sữa, bại huyết (vi sinh vật sinh sản phát 

triển trong máu), viêm huyết quản não tủy. 

Bệnh nguyên gây tiêu chảy là những ETEC khác nhau mang yếu tố kết bám là các 

kháng nguyên lông (kháng nguyên F4 - tức K88, F5 - K99, F6 - 987P, F41) cùng với các 

E. coli sản sinh các enterotoxin ST-I và ST-II chịu nhiệt, LT-I và LT-II không chịu nhiệt. 

d. Bệnh E. coli ở gà (colibacillosis in chicken) 

Bên cạnh nhiều bệnh trực khuẩn đại tràng ở gà không phải là bệnh ở đường ruột 

như bại huyết cấp tính, viêm tương mạc á cấp tính, u thịt mãn tính,... đôi khi có bệnh 

viêm ruột xuất huyết. Bệnh đường ruột do E. coli ở gà thường đặc trưng bởi phân nhão, 

màu xanh thẫm, rất hôi thối ("cứt gà sáp"). 

e. Bệnh to ruột ở chuột (megaenteron of mice) 

Bệnh này do các E. coli thuộc dạng huyết thanh học O115a, c:K(B) gây ra ở 

chuột con cai sữa 2 - 3 tuần tuổi, đặc trưng bởi sự hình thành quá mức của tế bào thượng 

bì niêm mạc ruột, tiêu chảy dạng nước với tỷ lệ tử vong cao. 

2. Escherichia coli và trúng độc thực phẩm 

Trúng độc (thực ra là chứng tiêu chảy) do E. coli khá phổ biến và thường xuất 

hiện ở tập đoàn người cùng sử dụng một loại thực phẩm nhiễm khuẩn. 

Trong đa số trường hợp, sau khi ăn thức ăn nhiễm E. coli gây tiêu chảy 10 - 15 

giờ thì phát bệnh, đặc trưng bởi nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, phát sốt, hồi phục sau 2 - 

3 ngày. Có khi tùy thuộc vào sự gia tăng số lượng vi khuẩn phát triển ở đường ruột và 

lượng độc tố khuyếch tán trong đường ruột mà trúng độc có thời kỳ tiềm ẩn khoảng 6 - 

72 giờ, dạng này có thể phân biệt là trúng độc dạng cảm nhiễm. Còn các trường hợp khác 

sau khi ăn thức ăn nhiễm khuẩn trong cơ thể bắt đầu hình thành độc tố dẫn đến hiện 
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tượng trúng độc thì gọi là trúng độc độc tố nội sinh. Các E. coli sinh bệnh đường ruột 

(EPEC) do có khả năng kết bám vào tế bào HeLa, cho nên có thể kiểm định E. coli kết 

bám đường ruột (enteroadherent E. coli - EAEC) hay E. coli liên quan đến tính gây bệnh 

đường ruột. 

Các E. coli có tính xâm nhập tổ chức đường ruột gây nên các triệu chứng giống 

bệnh lỵ (tức kiết lỵ, hay hồng lỵ) trực trùng thường không sản sinh lysine decarboxylase. 

Các E. coli sinh độc tố (ETEC) có các kháng nguyên lông (kháng nguyên F2 - 

CFA/I hoặc F3 - CFA/II) và sản sinh enterotoxin nhưng có ba loại là ETEC sản sinh chỉ 

LT, chỉ ST hoặc cả hai loại LT và ST. Triệu chứng luôn luôn là tiêu chảy như bệnh dịch 

tả (cholera) do Vibrio cholerae gây ra. 

Các triệu chứng trúng độc do VTEC thường là tiêu chảy ra máu dạng kiết lỵ và 

đau bụng dữ dội. 

3. Salmonella và bệnh truyền nhiễm 

* Đặc điểm: Salmonella là một chi vi khuẩn lớn thuộc họ trực khuẩn đường ruột. 

Việc phân loại chi này không thống nhất giữa các nhà vi sinh vật học các khu vực khác 

nhau. Ở nhiều nước, các đại diện Salmonella có đặc tính khác nhau thường được coi là 

các loài khác nhau, và tên vi khuẩn này được viết theo quy tắc "nhị danh" (binomial 

name) in nghiêng gồm tên chi (có chữ cái đầu viết hoa) và tên xác định loài (viết 

thường). Chẳng hạn, Salmonella abortusequi. Nhưng với Hội sinh vật học một số nước 

khác thì chi này lại được coi chỉ gồm hai loài là S. choleraesuis và S. bongori (bảng I-3), 

trong đó loài đầu gồm 6 loài phụ (subspecies) khác nhau tương ứng với các dạng huyết 

thanh học khác nhau. Việc đặt tên, do vậy, cũng không thống nhất với danh pháp nói 

trên. Tên loài phụ in nghiêng gồm tên loài cộng thêm phần phụ sau chữ subsp. (viết tắt 

của chữ "subspecies") không in nghiêng, chẳng hạn, S. choleraesuis subsp. choleraesuis, 

còn tên gọi theo dạng huyết thanh học lại viết hoa chữ cái đầu và không in nghiêng đặt 

sau chữ Salmonella trực tiếp hoặc thêm chữ serovar không in nghiêng, ví dụ Salmonella 

serovar Typhi hoặc Salmonella Typhi. Ngoài S. choleraesuis subsp. choleraesuis ra, còn 

có các loài phụ khác như S. choleraesuis subsp. arizonae, S. choleraesuis subsp. 

diarizonae, S. choleraesuis subsp. salamae, S. choleraesuis subsp. houtenae và S. 

choleraesuis subsp. indica. S. choleraesuis subsp. choleraesuis (S. enterica),... Chúng 

phát triển tốt trên môi trường thạch thường, ở 35 - 37 °C, sau 20 - 24 giờ hình thành 

khuẩn lạc tròn từ trong suốt không màu đến hơi đục, hơi lồi hoặc có dạng giọt sương, 

bóng láng. Để nuôi cấy phân lập thường dùng môi trường tuyển lựa như thạch 

MacConkey, SS, EMB,... hoặc là sau khi nuôi cấy bồi dưỡng trong môi trường 50% dịch 

mật (bò, lợn,...) rồi dùng môi trường tuyển lựa để nuôi cấy khởi đầu để phân lập. 

 Salmonella có phản ứng indol âm tính, MR âm tính, VP âm tính, sử dụng citrate 

dương tính, hoàn nguyên nitrate dương tính, di động, lysine decarboxylase dương tính, 

adonit âm tính, lên men mannit, thường không lên men lactose, saccharose trừ một số 

ngoại lệ dạng huyết thanh học, dạng sinh học nhất định. Hàm lượng C+G (mol%) là 50 - 

53. 

 Môi trƣờng SS được chế bằng cách hòa 5 g cao thịt, 5 g peptone, 10 g 

lactose, 8,5 g desoxycholate natri, 8,5 g citrate natri, 1 g citrate sắt, 2,5 ml neutral 

red 1%, 0,33 ml lục sáng (brilliant green) 0,1%, và 13, 5 g agar vào 1 lít nước rồi 

đun sôi cho tan, không cần khử trùng bằng cao áp, đổ đĩa Petri. Salmonella và 

Shigella phát triển tạo khuẩn lạc không màu, còn các vi khuẩn lên men lactose 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

16 

thường bị ức chế, nếu có phát triển thì có màu mận chín hoặc màu đỏ. Vi khuẩn sản 

sinh H2S có thể hình thành khuẩn lạc màu đen. Các vi khuẩn Gram dương thì phát 

triển được trên môi trường này. 

 Môi trƣờng thạch EMB (eosine-methylene blue agar) được chế bằng cách 

hòa 10 g peptone, 10 g lactose, 2 g K2HPO4, 0,2 g eosine Y, 0,5 g xanh methylene 

(methylene blue) và 15 g agar vào 1 lít nước, chỉnh pH 6,8, hấp cách thủy khử trùng 

15 phút ở 121 °C, rót đĩa Petri để nguội cho thạch hóa rắn. Môi trường có màu đỏ 

hồng. Trên môi trường này E. coli có khuẩn lạc hơi nhỏ, màu lông chuột hoặc đen 

tím có ánh kim. Các vi khuẩn lên men lactose như Klebsiella có khuẩn lạc lớn, màu 

xanh lam không có ánh kim. Vi khuẩn không lên men lactose, như Salmonella, 

không làm thay đổi màu của môi trường, khuẩn lạc có màu đỏ hồng của môi trường. 

 Môi trƣờng Endo được chế bằng cách đun chảy 100 ml thạch Martin (lấy 

dạ dày lợn hoặc dạ cỏ bò tươi mới, rửa sạch, cắt bỏ mỡ, gân, xay nhỏ, thêm 4 lần 

thể tích nước, rồi thêm 1% thể tích HCl, ngâm qua đêm ở nhiệt độ 50 °C, trung hòa 

bằng dung dịch NaOH 20% đến khi có phản ứng kiềm, hấp cao áp khử trùng ở 120 

°C trong 15 phút, hòa với lượng tương đương nước thịt cơ bản, đun sôi 10 phút, 

kiềm hóa bằng NaOH 20% đến pH 7,9, đun sôi 30 phút, lọc, thêm 2% agar rồi hấp 

cao áp ở 110 trong 30 phút) để nguội 70 °C thì hòa vào đó 1 g lactose, rồi 0,5 ml 

fuchsine kiềm bão hòa trong cồn ethanol 95°, và 2,5 ml dung dịch thiosulfate natri 

(sodium thiosulfate) 10%, lắc đều. Đổ ra đĩa Petri, để nguội cho thạch hóa rắn. Lúc 

đầu môi trường có màu hồng nhưng khi nguội sẽ nhạt màu. Salmonella phát triển 

hình thành khuẩn lạc màu vàng, E. coli có khuẩn lạc màu đỏ. 

Các phản ứng arginine, lysine, ornithine decarboxylase chuyển môi 

trường về phía kiềm tính làm trung hòa acid sinh ra trong quá trình lên men nên 

nhất thiết phải có ống đối chứng bên cạnh các ống có một trong ba loại amino acid 

nêu trên. Môi trƣờng amino acid-decarboxylase (Møller) được chế bằng cách hòa 

5 g peptone, 5 g beef extract, 0,005 g pyridoxal, 0,5 g glucose, 2,5 ml dung dịch đỏ 

cresol (cresol red) 0,2% và 5 ml tía bromocresol (bromocresol purple) 0,2% vào 1 

lít nước cất, pH 6,0, thêm amino acid (loại này hay loại khác) cho đủ 1% rồi hấp cao 

áp 10 phút ở 115 °C. (Dung dịch bromocresol purple và cresol red pha bằng cách 

nghiền 2 g chất màu trong 50 ml NaOH 0,1 N rồi thêm 950 ml nước cất, đóng chai, 

nút kín để dùng dần). Trước khi làm thí nghiệm thì rót lượng nhỏ (1 - 2 ml) môi 

trường vào các ống nghiệm nhỏ vô trùng, thêm một lớp dày (5 mm) parafin lỏng vô 

trùng, cấy vi khuẩn bằng cách đâm que cấy xuyên qua lớp parafin lỏng. Ngoài môi 

trường này còn có thể dùng môi trƣờng Falkow (5 g peptone, 3 g cao men, 1 g 

glucose, 0,02 g bromocresol purple, 1 lít nước) thay thế. Phản ứng kiềm tính làm 

cho môi trường chuyển sang màu tím còn phản ứng acid làm môi trường chuyển 

sang màu vàng. 

Để kiểm tra các phản ứng lên men đƣờng của vi khuẩn, người ta thường 

dùng các dãy ống nƣớc peptone pH 7,1 - 7,3 có hàm lượng peptone thấp để lượng 

NH4 sinh ra do phân giải amino acid không đủ để trung hòa lượng acid sản sinh ra 

(2 g bacto peptone, 5 g NaCl, 0,3 g K2HPO4 hòa vào 1 lít nước), thêm đường (loại 

này hay loại khác) đủ 0,5%. Nƣớc peptone đƣờng (môi trường Barsiekow) có thể 

chế bằng cách hòa 0,5 g đường và 1,2 ml bromothymol blue 0,2% vào 100 ml nước 

peptone, phân ra ống rồi hấp ba lần mỗi lần 1 giờ ở nhiệt độ 100 °C để diệt khuẩn, 

hoặc tốt hơn là hấp cao áp khử trùng riêng nước peptone đã pha bromothymol blue 
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(1,2 ml/l) hoặc thuốc thử Andrade 10 ml/l (Andrade's indicator: hòa 5 g acid 

fuchsine vào 1 lít nước cất và 150 ml NaOH 1 N, để ở nhiệt độ phòng, có lắc thường 

xuyên, rồi thêm NaOH 1 N để thuốc thử mất màu từ đỏ sang vàng rơm) trong ống 

nghiệm có đặt sẵn ống Durham lộn ngược, còn đường tinh khiết các loại được pha 

thành dung dịch 10% (hoặc 5% đối với đường tan kém, dễ kết tủa khi bảo quản ở tủ 

lạnh), lọc qua màng lọc vi khuẩn, cất ở 4 °C, trước khi làm thí nghiệm thì pha vào 

nước peptone trong ống nghiệm vô trùng để có hàm lượng đường 0,5%. Vi khuẩn 

lên men đường làm môi trường chuyển từ màu lục sang màu vàng rồi màu xanh (đối 

với bromothymol blue) hoặc chuyển từ màu đỏ sang màu vàng (đối với chỉ thị màu 

Andrade). 

Môi trƣờng TSI: hòa 3 g cao thịt, 3 g cao men, 15 g peptone, 5 g peptone 

proteose, 5 g NaCl, 10 g lactose, 10 g saccharose, 1 g glucose, 1 g FeSO4.7H2O 

(sulfate sắt II), 0,2 g Na2S2O3.5H2O (thiosulfate natri), 12 g agar và 0,024 g phenol 

red vào 1 lít nước cất, đun cho tan đều, chỉnh pH 7,4, rót ống khoảng 5 - 6 ml khi 

nóng, khử trùng ở 100 °C trong 15 phút, đặt ống nằm nghiêng để có phần nghiêng 

và phần đáy khi môi trường trở nên rắn. Môi trường có màu đỏ. Cấy bằng cách chọc 

sâu vào tâm phần đáy và phết bề mặt phần nghiêng. Sau khi ủ ấm, kết quả sinh hóa 

tương tự như ở môi trường KIA. 

Môi trƣờng Drigalsky được chế bằng cách thêm vào 1 lít môi trường thạch 

thường 10 g lactose và 40 ml bromothymol blue 0,2%, chỉnh pH đến 7,2 - 7,4. Tiệt 

trùng cao áp 15 phút ở 121 °C, đổ đĩa Petri. Vi khuẩn phân giải lactose tạo khuẩn 

lạc màu vàng, Salmonella không phân giải lactose nên tạo khuẩn lạc không màu 

(màu môi trường). 

Hiện tại, chi Salmonella có 67 loại (có tài liệu công bố tới 80 loại) kháng nguyên 

O, 94 loại kháng nguyên H lớp 1, hơn 11 kháng nguyên H lớp 2, kháng nguyên K là 

kháng nguyên Vi (thường chỉ phát hiện được khi vi khuẩn mới được phân lập từ bệnh 

phẩm động vật), nhưng một bộ phận kháng nguyên do thực khuẩn thể chi phối (bảng I-6). 

Trong loài phụ S. choleraesuis subsp. choleraesuis có nhiều dạng huyết thanh học 

(serovar) khác nhau, phân biệt dựa vào phối hợp kháng nguyên O và kháng nguyên H. 

Trong cảm nhiễm Salmonella, có các loại ký chủ động vật khác nhau phụ thuộc vào dạng 

huyết thanh học của vi khuẩn gây bệnh. Dựa vào đó người ta chia vi khuẩn này thành 4 

nhóm sinh học khác nhau. 

Nhóm 1 gồm các chủng Salmonella gây ở một số động vật nhất định bệnh thương 

hàn (typhus) hay bại huyết (vi khuẩn xâm nhập và phát triển ở trong máu), trong nhiều 

trường hợp vi khuẩn có tính kết bám tế bào (nhờ nhung mao - pili, fimbria), tính xâm lấn 

(nhờ gene invA-E) và tính sinh sản nội bào, hoặc ở một số khác gây bệnh phó thương hàn 

nhờ tính đề kháng huyết thanh, tính sinh sản nội tế bào hệ lưới nội bì, tính sinh độc tố gây 

chết. Nhóm này gồm có Salmonella Typhi, S. Paratyphi A (gây bệnh thương hàn hoặc 

phó thương hàn ở người), S. Gallinarum-Pullorum (tiêu chảy - bạch lỵ ở gà con, thương 

hàn ở gà trưởng thành), S. Abortusequi (phó thương hàn, bại huyết hoặc sẩy thai (lưu 

sản) truyền nhiễm ở ngựa), S. Abortusovis (phó thương hàn ở cừu non, bại huyết hoặc 

sẩy thai truyền nhiễm ở cừu),... 

Nhóm 2 gồm các chủng Salmonella bên cạnh gây bệnh thương hàn ở một số động 

vật nhất định còn gây bệnh viêm dạ dày - ruột cấp tính hoặc bại huyết ở động vật. 

Salmonella Paratyphi B (thương hàn ở người), S. Typhimurium (thương hàn ở chuột), 
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(phó thương hàn ở bò và chuột), S. Choleraesuis (tiêu chảy ở lợn), S. Typhisuis (thương 

hàn lợn), S. Dublin (salmonellosis ở bò). Trong cả hai nhóm 1 và 2 đều có vi khuẩn chứa 

plasmid quyết định tính gây bệnh đặc trưng type huyết thanh học (bảng I-6). 

Nhóm 3 gồm các Salmonella không thuộc dạng huyết thanh học nêu trên, không 

có tính đặc hiệu ký chủ, nhưng gây bệnh viêm dạ dày - ruột cấp tính ở người và chó. 

Nhóm 4 gồm các Salmonella trừ S. choleraesuis subsp. choleraesuis, trung tâm là 

S. choleraesuis subsp. arizonae, S. choleraesuis subsp. salamae gây bệnh ở động vật máu 

lạnh. 

Thông thường để phân lập Salmonela, do lượng vi khuẩn trong bệnh phẩm 

thường ít và thường bị các loại vi khuẩn khác áp đảo, người ta thường phải nuôi cấy 

trong các môi trƣờng chọn lọc tăng sinh Salmonella trước khi nuôi cấy vào môi 

trường khởi đầu. Môi trường Muller Kauffman và môi trường selenite thường được 

sử dụng vì mục đích này. Môi trường Muller Kauffman được chế bằng cách pha 5 

ml mật bò, 1 ml dung dịch malachite green (hoặc lục sáng - brilliant green) 0,1%, 2 

ml dung dịch iodine (iốt) (20 g I, 25 KI g, 100 ml nước) và 10 ml dung dịch 

thiosulfate natri 50%, rồi lọc qua màng lọc hay nến lọc vi khuẩn để có dịch lọc vô 

trùng. Mặt khác, hòa 5 g CaCO3 vào 90 ml nước thịt thường pH 7,5, hấp cao áp khử 

trùng, để nguội, trước khi dùng thì pha dịch lọc nêu trên, rót ống 3 - 5 ml. Sau khi vi 

khuẩn mọc trong môi trường này thì cấy chuyển sang các môi trường nuôi cấy khởi 

đầu như SS, MacConkey, Istrati, Endo, EMB, Drigalsky, Kristensen hay Wilson 

Blaire,... 

Môi trƣờng selenite: hòa 5 g peptone, 4 g lactose, 10 g Na2HPO4 và 4 g 

natri bi-selenite (NaHSeO) vào 1 lít nước, chỉnh pH đến 7,2, rót ống 10 - 15 ml, đun 

tiệt trùng ở 100 °C trong vòng 15 phút. Khi nuôi cấy thì cho vào một lượng bệnh 

phẩm khoảng 1/10 đến 1/5 môi trường. Môi trường này tuyển chọn bồi dưỡng 

Salmonella. 

Môi trƣờng Wilson Blaire được chế bằng cách trộn 0,05 g cao thịt (beef 

extract), 1 g peptone vào 100 ml nước cất, sửa pH đến 7,4, đun sôi, thêm 2 g agar, 

đun tiếp cho thạch tan đều rồi hấp cao áp 120 
o
C tiệt trùng. Đưa ra duy trì nhiệt ở 80 

°C, cho 2 g natri sulfide, 0,5 g glucose, 2,5 ml dung dịch chỉ thị bismuth (chế bằng 

cách hòa 12 g bismuth citrate vào 96 ml nước cất rồi thêm 4 ml nước ammoniac 

28%, giữ trong lọ nút kín), đun cách thủy 2 - 3 phút. Thêm vào 5 ml dung dịch 

Na2HPO4 10%, 0,05 g sulfate sắt và 0,25 ml dung dịch brilliant green 1%. Trộn đều, 

đổ ra các đĩa Petri. Lục sáng ngăn trở sự phát triển của các vi khuẩn Gram dương. E. 

coli bị ngăn trở phát triển bởi bismuth citrate và natri sulfide, khuẩn lạc lồi, ướt, lúc 

đầu trong suốt sau chuyển sang màu nâu. Proteus có khuẩn lạc màu lục sẫm. 

Salmonella sinh H2S nên khuẩn lạc có màu đen do phản ứng với môi trường tạo 

FeS. Sau 48 giờ nuôi ở 37 °C thì vi khuẩn này mới mọc tốt. Bismuth kim loại hình 

thành có màu óng ánh. 

* Bệnh cảm nhiễm Salmonella: xảy ra ở nhiều loại động vật khác nhau, từ người 

đến các động vật máu lạnh. 

a. Bệnh phó thƣơng hàn ở bê nghé (paratyphus) 

 Bệnh này còn gọi là bệnh do salmonella ở bê nghé (salmonellosis in calves), gây 

ra ở bê nghé trong vòng 6 tháng tuổi ở dạng viêm dạ dày - ruột. Tác nhân gây bệnh chủ 
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yếu là Salmonella thuộc các dạng huyết thanh Dublin, Typhimurium; ngoài ra có thể gặp 

dạng Enteritidis (thể viêm ruột), Newport, Heidenberg,... Ở trâu, bò trưởng thành, cảm 

nhiễm Salmonella Typhimurium và Dublin thường dẫn đến sự mang trùng trong thời 

gian ngắn, nhưng ở trâu, bò có chửa thường gây sẩy thai và sự mang trùng ẩn tính. 

b. Bệnh phó thƣơng hàn ngựa (equine paratyphoid)
BKD52

  

Do Salmonella Abortusequi gây ra, ở ngựa trưởng thành thường là nhiễm khuẩn 

đường ruột cục bộ, ở ngựa cái có chửa bệnh thường gây ra sẩy thai, ở ngựa đực thường 

gây viêm tinh hoàn, ở ngựa non thường là viêm khớp xương, hóa mủ và tiêu chảy mãn 

tính. 

c. Bệnh phó thƣơng hàn lợn (paratyphus in swine)
BKD60

  

Bệnh này còn gọi là bệnh salmonella ở lợn (salmonellosis in swine), do 

Salmonella Choleraesuis, Typhisuis, Typhimurium,... gây ra. Các vi khuẩn này chủ yếu 

phát sinh bệnh ở lợn con 2 - 3 tháng tuổi. Cảm nhiễm S. Choleraesuis và S. Typhisuis 

thường gây dạng bệnh bại huyết cấp tính, còn Salmonella các dạng huyết thanh học khác, 

đặc biệt là tiêu chảy cấp tính hoặc mãn tính, sau đó trở thành lợn mang trùng. 

d. Bệnh bạch lỵ gà con (pullorum disease)
BKD69,70

  

Bệnh này gây ra bởi Salmonella Gallinarum-Pullorum. Thông thường, triệu 

chứng chủ yếu là tiêu chảy phân màu trắng ở gà con, dẫn đến chết do bại huyết cấp tính. 

Ở gà con mấy tuần tuổi và gà trưởng thành đã có sức đề kháng tăng, cảm nhiễm vi khuẩn 

này thường trải qua mà không có triệu chứng nhưng nhiều trường hợp gà trở nên mang 

trùng. Để kiểm tra gà mang trùng, người ta phải kiểm tra kháng thể có trong huyết thanh. 

Mặt khác, cảm nhiễm Salmonella biovar Gallinarum thuộc serovar Gallinarum-Pullorum 

ở gà gọi là bệnh thương hàn gà (fowl typhoid), ở gà con xuất hiện triệu chứng bạch lỵ 

(tiêu chảy phân màu trắng), còn ở gà trưởng thành trong nhiều trường hợp gây nên bệnh 

dạng bại huyết. 

e. Bệnh phó thƣơng hàn gà (fowl paratyphoid)
BKD69,70

  

Cảm nhiễm các Salmonella ngoài S. Gallinarum-Pullorum ở gà gọi là phó thương 

hàn gia cầm, các loài chim khác ngoài gà cũng mắc bệnh. Thông thường ở gà trong vòng 

1 tháng tuổi xảy ra tiêu chảy. Nếu nhiễm các vi khuẩn bệnh nguyên này, thịt gà gây trúng 

độc thức ăn. 

Thông thường, để chẩn đoán bệnh phó thƣơng hàn gà ngoài việc phân lập 

và đồng định vi khuẩn bệnh nguyên, người ta còn thường dùng các phản ứng ngưng 

kết để phát hiện gà mắc bệnh hoặc mang trùng làm nguồn bệnh lây lan. Trong đó, 

phản ứng ngƣng kết nhanh trên phiến kính với giọt máu nguyên là phương 

pháp phổ biến, tiện lợi, đơn giản có thể thực hiện ngay tại cơ sở sản xuất, và khá 

chính xác. Kháng nguyên chuẩn được sử dụng là các chủng Salmonella Gallinarum-

Pullorum có cấu tạo kháng nguyên đầy đủ (Salmonella I, IX, XII2, XII3:-.-) và được 

nhuộm bằng crystal violet (hoặc Gentian violet). Dùng ống hút nhỏ 2 - 3 giọt kháng 

nguyên lên bề mặt vùng (ô đánh dấu) định trước trên một tấm kính sạch (hoặc tấm 

gạch men sạch), dùng que cấy (có khuyên cấy đường kính 2 - 3 mm) lấy một 

khuyên máu nguyên hòa đều vào kháng nguyên, đọc kết quả sau khoảng 45 giây. 

Phản ứng dương tính cho hiện tượng ngưng kết tức các tế bào vi khuẩn kết cụm lại 

tương phản với nền trong suốt màu hồng nhạt, thấy được bằng mắt thường. Trong 

trường hợp âm tính, hỗn dịch kháng nguyên - máu nguyên không đổi tức có màu 
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đồng nhất. Chú ý rằng đánh giá kết quả phản ứng chỉ trong vòng 2 phút, và mỗi lần 

chỉ nên làm 4 mẫu để tránh hiện vùng viền trông như ngưng kết do giọt kháng 

nguyên bị khô. 

 

Bảng I-4. Tính trạng chủ yếu của các loài, loài phụ và dạng sinh học chủ yếu của 

Salmonella 

Tính trạng 

Loài (loài phụ, dạng huyết thanh học) 
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Glucose (acid) + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Glucose (hơi) + + + + + + + - + - + + + + + + + 

Lactose - - - - - - - - - - - v v - - v - 

Sorbit + + + + + + - + - - - + + + + - + 

Tartrate + + - v + + - + - + + - - - - - - 

Citrate + + - - - - - - - - - + + + + + + 

H2S + + - - - v - + - + + + + + + + + 

β-galactosidase - - - - - - - - - - - + + - - v + 

Gelatinase - - - - - - - - - - - + + + + + - 

Xylose + + - + v + + v (+) v + + + + + + + 

Rhamnose + + + v - + v - - - + + + + + + + 

Mannit + + + + + + v + v - + + + + + + + 

Trehalose + + + + - - + + + v + + + + + + + 

Melibiose + + + - - v - + v - - + + + + + + 

Sử dụng malonate - - - - - - - - - - - + + + - - - 

Acid galacturonic - - - - - - - - - - - - + + + + + 

KCN (0,0075%) - - - - - - - - - - - - - - + - + 

γ-Glutamyl
a
 v - + + + + + + + + + - + + + + + 

Lysine decarbo
b 

+ + - + + + - + v + + + + + + + + 

Arginine dehydro
c 

v v - v v v v + v - v + + + v v + 

Ornithine decarbo
b
 + + + + + + + - + - + + + + + + + 

Acid muric + + - - - - - - - v - + v + - + + 

Di động + + + + + + + + + - - + + + + + + 

Phage Salmonella O1 + + + + + + + + + + + - v + - + v 

Ghi chú: 
a
, γ-Glutamyl transferase; 

b
, Lysine decarboxylase; 

c
, Arginine dehydrogenase; 

d
, Ornithine decarboxylase. 

 

f. Bệnh cảm nhiễm salmonella ở gậm nhấm (salmonellosis in rodents) 

Cảm nhiễm Salmonella ở chuột nhắt, chuột cống, chuột lang,... gây nên nhiễm 

khuẩn máu cấp tính, cảm nhiễm đường ruột mãn tính và thương hàn thường trải qua cảm 

nhiễm ẩn tính. Tác nhân gây bệnh nhất thường là Salmonella serovar Typhimurium và S. 

Enteritidis. Bên cạnh đó, chuột nhắt và chuột cống mẫn cảm cao với các Salmonella 

thuộc dạng huyết thanh học khác. 
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g. Các bệnh salmonellosis khác 

Các loài động vật có vú và chim khác nhau cũng cảm nhiễm Salmonella như gia 

súc, gia cầm. Các loài cá và côn trùng (ruồi, ong,...) cũng có thể ô nhiễm vi khuẩn này do 

nguồn nước ô nhiễm và trở thành các động vật nguồn gốc ô nhiễm thực phẩm. 

Bảng I-5. Các dạng huyết thanh chủ yếu và tính gây bệnh của Salmonella 

Nhóm 

KN O 

Dạng huyết thanh 

học (loài phụ) 
Kháng nguyên O 

Kháng nguyên H 
Tính gây bệnh 

Lớp 1 Lớp 2 

O2 Paratyphi A 1, 2, 12 a [1, 5] Phó thương hàn (người) 

O4 

Abortusequi 4, 12 - e, n, x Phó thương hàn ngựa 

Paratyphi B 1, 4, (5), 12 b 1, 2 Salmonellosis (người) 

Abony 1, 4, (5), 12, 27 b e, n, x Phó thương hàn trâu bò 

Abortusovis 4, 12 c 1, 6 Phó thương hàn cừu 

Saintpaul 1, 4, (5), 12 e, h 1, 2 Trúng độc thực phẩm 

Derby 1, 4, (5), 12 f, g [1, 2] Trúng độc thực phẩm 

Agona 1, 4, (5), 12 f, g, s - Ô nhiễm thịt, trứng 

Typhimurium 1, 4, (5), 12 i 1, 2 Salmonellosis bò, viêm dạ dày-ruột người 

Bredeney 1, 4, 12, 27 l, v 1, 7 Trúng độc thực phẩm 

Heidelberg 1, 4, (5), 12 r 1, 2 Nhiễm thịt, trứng 

O7 

Paratyphi C 6, 7, [Vi] c 1, 5 Salmonellosis (người) 

Choleraesuis 6, 7 c 1, 5 Phó thương hàn lợn con 

Typhisuis 6, 7 c 1, 5 Phó thương hàn lợn con 

Livingstone 6, 7 d L, w Nhiễm thịt, trứng 

Montevideo 6, 7, 14 g, m, [p], s [1, 2, 5] Trúng độc thực phẩm 

Oranienburg 6, 7, 14 m, t [Z57] Trúng độc thực phẩm 

Thompson 6, 7, 14 k 1, 5 Cảm nhiễm thịt, trứng 

Postdam 6, 7, 14 l, v E, n, z15 Nhiễm thịt, trứng, chó 

Infantis 6, 7, 14 r 1, 5 Cảm nhiễm thịt, trứng 

Bareilly 6, 7, 14 y 1, 5 Nhiễm thịt, trứng 

O8 
Newport 6, 8, 20 e, h 1, 2 Nhiễm thịt, trứng, người 

Blockley 6, 8 e, h 1,5 Cảm nhiễm thịt, trứng 

O9 

Sendai 1, 9, 12 a 1, 5 Salmonellosis (người) 

Typhi 9, 12, [Vi] d - Thương hàn ruột (người) 

Enteritidis 1, 9, 12 [f], g, m, [p] [1, 7] Salmonellosis bò, viêm dạ dày ruột người 

Dublin 1, 9, 12, [Vi] g, p - Salmonellosis bò 

Gallinarum 1, 9, 12 - - Thương hàn gà 

Pullorum 1, 9, 12 - - Tiêu chảy (bạch lị) gà con 

O3, 

10 

Muenster 3, 10, [15, 34] e, h 1, 5 

Viêm dạ dày vịt, nhiễm thực phẩm Anatum 3, 10, 15, 34 e, h 1, 6 

Meleagridis 3, 10, [15, 34] e, h 1, w 

London 3, 10, [15] l, v 1, 6 Cảm nhiễm thịt, trứng, 

cảm nhiễm ở chó Give 3, 10, [15, 34] [d], l, v 1, 7 

O1, 3, 

19 

Liverpool 1, 3, 19 d e, n, z15 Cảm nhiễm thịt, trứng 

Senftenberg 1, 3, 19 g, [s], t - Cảm nhiễm thịt, trứng 

O18, Cerro 6, 14, 18 z4, z23 [1, 5] Cảm nhiễm thịt, trứng 

O21 Minnesota 21 b e, n, x Ô nhiễm thực phẩm 

S. subsp. arizonae 

 

S. subsp. diarizonae 

Đa dạng Đa dạng - 
Bại huyết ở chim, nhiễm bò sát, lưỡng 

thê 

Đa dạng Đa dạng Đa dạng Cảm nhiễm bò sát, lưỡng thê 

Ghi chú: [ ]: kháng nguyên hiếm; chữ số gạch chân: kháng nguyên chi phối bởi bacteriophage. 

 

Các dạng huyết thanh học Salmonella choleraesuis subsp. salamae, arizonae gây 
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bệnh truyền nhiễm ở động vật bò sát (đặc biệt, rùa, thằn lằn, rắn) và lưỡng thê (ếch nhái). 

Salmonella choleraesuis subsp. arizonae đôi khi gây cảm nhiễm ở gia cầm, người và gia 

súc. Mặt khác, các động vật lưỡng thê, bò sát có thể cảm nhiễm Salmonella choleraesuis 

subsp. choleraesuis và trở thành nguồn gốc ô nhiễm và ổ dịch. 

4. Salmonella và trúng độc thực phẩm 

 Ngoài ba dạng huyết thanh học vi khuẩn Salmonella là Typhi (trực khuẩn thương 

hàn lợn), Paratyphi A (trực khuẩn phó thương hàn) và Paratyphi B, các dạng huyết thanh 

học khác có thể là nguyên nhân viêm dạ dày - ruột cấp tính, đau bụng, nôn mửa, tiêu 

chảy, sốt là những triệu chứng chính; thời kỳ tiềm ẩn khoảng 18 - 36 giờ. Ngoài ra, còn 

có trường hợp nhiễm khuẩn huyết, bại huyết, viêm màng tủy, viêm màng xương,... 

Bảng I-6. Plasmid độc tính đặc hiệu dạng huyết thanh học Salmonella 

Dạng huyết thanh học Độ lớn (kb) Biểu hiện tính gây bệnh chủ yếu 

Typhimurium 90 Độc tính gây chết, giảm thiểu tính thẩm thấu của các chất kỵ thủy 

Dublin  75 Độc tính gây chết, tính đề kháng huyết thanh, năng lực tăng trưởng trong tế 

bào hệ lưới nội bì 

Naestved  75 Giống như plasmid ở serovar Dublin 

Enteritidis  54 Độc tính gây chết 

Choleraesuis  50 Độc tính gây chết, gây chứng nhiễm khuẩn máu ở chuột 

Gallinarum-Pullorum  85 Độc tính gây chết 

 Các vi khuẩn Salmonella gây trúng độc chủ yếu là Salmonella serovar 

Typhimurium, Enteritidis, Thompson,... thường gây ô nhiễm từ nhiều loài gia súc gia 

cầm khác nhau, các động vật cảnh, các động vật hoang dã, chim, bò sát, lưỡng thê,... đến 

nước sông suối, nước thải, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm thức ăn gia súc, thịt trứng, dụng cụ 

chế biến sữa,... 

Plasmid thường được phân ly bằng nhiều phương pháp nhưng phổ biến nhất 

là phƣơng pháp kiềm Birmboim và Doly (1979). Nguyên tắc của phương pháp 

này là gây dung giải tế bào bằng dung dịch kiềm (có hoặc không có xử lý protease 

hoặc lysozyme), sau đó đưa nhanh pH của dịch về trung tính. Do có phân tử lượng 

lớn, DNA nhiễm sắc thể và RNA bị rối với các protein bị biến tính, còn DNA 

plasmid thì do có cấu trúc siêu xoắn nên vẫn giữ được tính tan trong nước và được 

phân tách khỏi tủa nhờ ly tâm. DNA tan của plasmid được tinh khiết hóa bổ sung 

bằng cách cho thêm vào dịch lượng nhỏ RNase để phân giải RNA còn sót lại, sau đó 

được điện di trong gel agarose để thuần khiết và xác định phân tử lượng nhờ đối 

chiếu với năng lực di động trong điện trường của các đoạn DNA "dấu phân tử 

lượng" (DNA molecular weight marker) có phân tử lượng đã biết trước cũng được 

điện di song song. Sự hiện diện của các phân tử DNA trong gel (cả DNA mẫu lẫn 

DNA dấu được xác nhận nhờ nhuộm bằng thuốc nhuộm phát huỳnh quang ethidium 

bromide và quan sát dưới bức xạ tử ngoại. Phần gel chứa DNA có thể được cắt ra 

khỏi tấm gel để tinh chế DNA bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

5. Trực khuẩn lỵ Shigella và bệnh truyền nhiễm 

* Đặc điểm Shigella: thuộc chi này có 4 loài vi khuẩn, S. dysenteriae, (trực 

khuẩn lỵ Shiga - lỵ nhóm A), S. flexneri (trực khuẩn lỵ Flexneri - lỵ nhóm B), S. boydii 

(trực khuẩn lỵ Boyd - lỵ nhóm C) và S. sonnei (trực khuẩn lỵ Sonne - lỵ nhóm D) (bảng 

I-7). 
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* Bệnh cảm nhiễm Shigella: Hầu như chỉ xảy ra ở các loài linh trưởng, kể cả 

người. Tuy vậy, các loại động vật khác nhau có thể là ổ chứa của vi khuẩn này. 

a. Bệnh (hồng) lỵ ở khỉ (disentery in monkeys) 

Bệnh nhiễm khuẩn Shigella ở khỉ gọi là bệnh lỵ hay hồng lỵ. S. dysenteriae hoặc 

S. flexneri nhiễm qua đường ăn uống, sau khoảng 2 - 6 ngày nung bệnh, dẫn đến tiêu 

chảy phân nhầy như dịch mũi thường có máu, kèm phát sốt. Cảm nhiễm S. boydii và S. 

sonnei thường đi qua với các triệu chứng nhẹ, khỉ bị bệnh thường trở thành vật mang 

trùng và là nguồn gốc bệnh dịch. 

b. Bệnh (kiết, hồng) lỵ ở ngƣời (disentery in human) 

Các Shigella gây bệnh lỵ trực khuẩn ở người, có thể trở thành dịch. Thời gian 

nung bệnh ngắn (24 giờ), bệnh khởi phát đột ngột với những triệu chứng thường gặp là 

tiêu chảy, đau bụng, đi phân nhầy mỗi lần thường ít nhưng phải đi nhiều lần trong ngày, 

nhiều khi lẫn máu. Các thể lâm sàng có thể từ cấp tính đến thể ẩn với những dấu hiệu 

viêm dạ dày - ruột, thường nặng ở trẻ em, có thể trở thành dịch tiêu chảy. Thể bệnh nặng 

nhất là do trực khuẩn lỵ Shiga do có độc tố thần kinh. 

Bảng I-7. Các tính trạng giám biệt của Shigella 
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S. dysenteriae V - V + - - - - - - - A 1 - 12 +++ Lỵ 

(Hồng lỵ 

hay kiết lỵ) 

 

S. flexneri V - - + - - - - V + - B 1 - 6, x, y ++ 

S. boydii V - V + - V - - - + - C 1 - 18 ++ 

S. sonnei - + + + - - + + + + - D - ++ 

 

6. Edwardsiella và bệnh truyền nhiễm 

* Đặc điểm Edwardsiella: Chi này gồm 3 loài (bảng I-8), trong đó bệnh nguyên 

chủ yếu cho động vật là Edwardsiella tarda. Vi khuẩn này có nhiệt độ phát triển tối thích 

vào khoảng 25 - 31 °C, phát triển tốt trên môi trường thạch thường. Ở 25 °C, sau 24 giờ 

nuôi cấy vi khuẩn phát triển thành khuẩn lạc tròn nhỏ, màu trắng tro, bóng láng. Để phân 

ly vi khuẩn người ta thường dùng môi trường tuyển chọn như thạch SS, thạch DHL, 

XLD,... Do hình thành H2S, các khuẩn lạc vi khuẩn này có màu đen rõ ở tâm. 

Edwardsiella có các tính trạng sau: indol dương tính, phản ứng MR dương tính, 

phản ứng VP âm tính, citrate dương tính, phản ứng hoàn nguyên nitrate có thể dương tính 

hoặc âm tính tùy chủng, phản ứng di động dương tính, phản ứng lysine decarboxylase 

dương tính, không phân giải các đường saccharose, lactose, mannit, adonit. Hàm lượng 

G+C (mol%) là 50 - 51. 
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Bảng I-8. Các tính trạng chủ yếu và đặc điểm gây bệnh của Edwardsiella 

Loài (dạng 

sinh học - 

biovar) 
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E. tarda 1 + + + + + + + - - - + - Bệnh do edwardsiella ở cá 

E. tarda 2 V + + + - + - + - + + + Tiêu chảy, cảm nhiễm vết thương 

E. hoshinae + + - + - + - - + + + + Bệnh do edwardsiella ở lươn 

E. ictaluri + - - - - + V - - - - - Bệnh do edwardsiella cá trê 

  

Về cấu trúc kháng nguyên, vi khuẩn này có 17 loại kháng nguyên O, 11 loại 

kháng nguyên H, các chủng vi khuẩn được phân loại thành ít nhất 54 dạng huyết thanh 

học khác nhau. Yếu tố gây bệnh của vi khuẩn này chưa được rõ. 

* Bệnh cảm nhiễm Edwardsiella: 

Bệnh do Edwardsiella (ở cá) - edwardsiella disease, edwardsiella septicemia (in fish) 

E. tarda gây bệnh truyền nhiễm ở các loài cá, kể cả lươn. Vi khuẩn này tuy tồn tại 

trong đường ruột của các loài bò sát và lưỡng thê, nhưng thường chỉ gây bệnh ở cá: cá 

chình, cá chép, cá hanh, cá nục,... hình thành những ổ áp xe ở thận và gan. Ở miền nam 

nước Mỹ bệnh thường do E. ictaluri (là vi khuẩn không di động) gây ra ở cá trê (channel 

catfish). 

Bệnh cảm nhiễm vi khuẩn này thường phát sinh và mùa ấm áp trong năm (nhiệt 

độ nước 20 - 30 °C), vây và bụng xuất hiện chấm đỏ, hậu môn trương căng và đỏ. Vi 

khuẩn này thường được phân lập ở người và động vật, mặc dù dấu hiệu gây bệnh vẫn 

chưa được xác định nhưng người ta nghi ngờ đây là bệnh nguyên bệnh lây chung người 

và động vật (zoonosis). 

7. Yersinia và bệnh truyền nhiễm 

* Đặc điểm của các loài thuộc chi Yersinia được kê ở bảng I-9. Trong số 11 loài 

thuộc chi này có 4 loài chủ yếu gây bệnh cho người và động vật: Y. pseudotuberculosis, 

Y. pestis, Y. enterocolica và Y. ruckeri. 

Vi khuẩn này phát dục tốt ở 25 - 30 °C, nhưng ở 4 °C cũng như ở 37 °C đều có 

khả năng sinh trưởng. Cả 4 loài gây bệnh kể trên đều phát triển tốt trên môi trường thạch 

thường, thạch máu, sau 24 - 48 giờ nuôi cấy ở 25 - 30 °C hình thành khuẩn lạc dạng S 

tròn, lồi, trong như giọt sương đến hơi đục, đến máu xám tro, ướt, bóng láng. Nuôi cấy ở 

37 °C hình thành khuẩn lạc R, bề mặt thô nhám, phẳng, khô. Để phân lập, thường dùng 

môi trường thạch desoxychocolate, thạch SS,... 

Về tính trạng sinh lý sinh hóa, Yersinia có phản ứng indol, VP khác nhau ở các 

loài khác nhau. Phản ứng MR dương tính, citrate âm tính, nhưng Y. ruckeri lại có phản 

ứng này dương tính, hoàn nguyên nitrate âm tính. Về tính di động, chỉ có Y. pestis là âm 

tính chắc chắn, còn các loài Yersinia khác di động khi nuôi cấy ở 30 °C, nhưng không di 
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động khi nuôi cấy ở 35 - 37 °C. Các phản ứng urease, β-xylosidase, rhamnose, cellobiose 

thì khác nhau tùy loài. Lên men mannit, còn adonit âm tính. Hàm lượng G+C (mol%) là 

50. 

Bảng I-9. Các tính trạng giám biệt chủ yếu và tính gây bệnh của Yersinia 
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Y. pestis - - - v - - + + - - - - - + + - + - - v - (1) 

Y. pseudotub* - - - + + + v + v - - - - + + + + - - + - (2) 

Y. enterocolica                      

(3) 

biovar 1 + + - + + + - - + - + - + + + - + + + - + 

biovar 2 + + - + + + - - + - - - + + + - + + + - + 

biovar 3 - + - + + + - - + - - - + + + - + + + - + 

biovar 4 - + - + + + + - + - - - + - + - + + + - + 

biovar 5 - + - - + + + - + - - - + - + - - v + - + 

Y. intermedia + + + + + + - - + - v - + + + + + + + + +  

Y. fredriksenii + + v + + + - v + - v - + + + + + + + - +  

Y. kristensenii v - - + + + - - + - v - + + + - + - + - +  

Y. ruckeri - v + + v - - - + + v + + - - - + - - - - (4) 

Ghi chú: Tính gây bệnh (1), bệnh dịch hạch ở [người]; (2), bệnh giả lao [ở các loài gậm nhấm]; (3), viêm dạ dày - ruột, 

trúng độc thực phẩm, viêm khớp [ở lợn, gậm nhấm, chó, người]; (4), bệnh đỏ miệng [ở cá hồi]; Y. pseudotub* = Y. 

pseudotuberculosis. 

 

Để kiểm tra tính di động của vi khuẩn người ta có thể hiển vi tiêu bản soi 

tươi (giọt treo, giọt ép) hoặc cấy vi khuẩn theo đường chích sâu vào môi trường 

thạch bán cố thể (nửa lỏng, chứa 0,5% agar). Khi nuôi cấy trong môi trường này, 

những loại vi khuẩn không di động chỉ mọc theo đường cấy còn vi khuẩn di động 

mọc lan rộng làm đục dần cả môi trường. 

Vi khuẩn được phân loại trên cơ sở huyết thanh học thành các nhóm huyết thanh 

học (serogroup) nhờ có các kháng nguyên O chịu nhiệt, các kháng nguyên K, H, kháng 

nguyên "envelope" không chịu nhiệt. Y. pseudotuberculosis có 8 nhóm huyết thanh học. 

Y. enterocolica được chia thành 57 dạng huyết thanh học (serotype) và 5 dạng sinh học 

(biovar). Ở các vi khuẩn này có các yếu tố gây bệnh chung là khả năng tổng hợp purine, 

adhesin, cũng như kháng nguyên V - W do plasmid chi phối, protein Yersinia ngoại mạc 

(YOP: Yersinia outer membrane protein), tính đề kháng huyết thanh,... nhờ vậy chúng 

biểu hiện năng lực phát triển bên trong các tế bào thực bào ký chủ hay tính ký sinh nội 

bào. 

* Bệnh cảm nhiễm Yersinia: khá phổ biến. 

a. Cảm nhiễm Yersinia ở lợn (yersinia infection in swine) 

Là bệnh truyền nhiễm do Y. enterocolica hoặc Y. pseudotuberculosis gây ra. Bệnh 
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này ở lợn vỗ béo trong thời kỳ đầu biểu hiện tiêu chảy nhẹ, sốt, đôi khi gây viêm khớp 

xương, bại huyết. Các dạng huyết thanh học gây bệnh chủ yếu là Y. enterocolica biovar 

3, 4 (serovar O3), biovar 2 (serovar O5, O27, O9), biovar 1 (serovar O4, 32; O8; O13; 

O18; O20; O21). Sau thời kỳ sơ nhiễm lợn hình thành miễn dịch phòng vệ cảm nhiễm, có 

khả năng ngăn cản sự cảm nhiễm các dạng huyết thanh học khác. Lợn mắc bệnh bài xuất 

lượng lớn vi khuẩn ở trong phân, trở thành ổ nhiễm trùng. 

b. Bệnh giả lao (pseudotuberculosis) 

Là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn Y. pseudotuberculosis (bệnh này còn 

do Corynebacterium pseudotuberculosis - xem phần "Các trực khuẩn liên quan xạ 

khuẩn"). Yếu tố gây bệnh của vi khuẩn này là plasmid phụ thuộc nhiệt độ (37 °C), các 

kháng nguyên V - W do gene nhiễm sắc thể chi phối (phụ thuộc Ca: biểu hiện khi không 

có Ca trong môi trường), tính đề kháng huyết thanh, kháng nguyên YOP, tính hấp phụ đỏ 

công-gô (congo red), tính xâm lấn tổ chức,... 

Bệnh giả lao do Y. pseudotuberculosis chủ yếu gây ra ở thỏ và các loài gậm nhấm 

như chuột lang,... Ngoài ra, lợn, dê, trâu bò, hươu, chó, mèo, người và chim hoang,... 

cũng cảm nhiễm, gây sốt, phát ban, chấm đỏ ở khớp, sưng các hạch lympho (lâm ba) ở 

màng ruột, áp xe gan và lách dạng casein, viêm các khớp, bại huyết,... Ở dê cái có chửa 

thường gây sẩy thai. 

c. Bệnh đỏ miệng hay "bệnh đỏ miệng - ruột" (enteric red-mouth disease -ERM) 

Gây ra bởi vi khuẩn Y. ruckeri ở các loài cá thuộc họ Hồi. Vi khuẩn này có đặc 

tính phát triển ở 37 °C nên vào thời kỳ ấm áp trong năm cảm nhiễm nhẹ, hình thành các ổ 

hoại tử ở lách và thận, xuất hiện các chấm sung huyết, xuất huyết ở vùng quanh miệng và 

mang. 

d. Bệnh dịch hạch (pest, plague) 

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính do Y. pestis gây ra ở các loài gậm nhấm và người. 

Vi khuẩn này, ngoài các yếu tố gây bệnh chung của chi ra, còn có năng lực hình thành 

kháng nguyên "envelope" giáp mô (phân đoạn 1 - fraction 1), năng lực chiếm sắt, các độc 

tố chi phối bởi plasmid, sản sinh coagulase, fibrinolysin, tính đề kháng thực bào và phát 

triển nội bào. 

Vi khuẩn này phát triển ở phần trước dạ dày của rận. Rận vừa hút máu động vật 

gậm nhấm mang trùng truyền tác nhân gây bệnh cho người. Từ vết đốt của rận mang 

trùng hoặc từ niêm mạc, vi khuẩn xâm nhập gây chứng viêm xuất huyết ở các hạch 

lympho, gây sưng, mưng mủ, loét hạch lympho và phát sốt thì gọi là dịch hạch thể hạch 

(hay thể tuyến), còn nếu hình thành các điểm xuất huyết ẩn tính, phù thũng, hoại tử do 

chứng bại huyết, viêm khí quản - phế quản thứ sinh thì gọi là dịch hạch thể phổi. Sự phát 

bệnh thường liên quan đến độc tố dịch hạch. 

8. Yersinia và trúng độc thực phẩm 

Y. enterocolica gây ra trúng độc thực phẩm ở người thông qua thức ăn, nước 

uống. Thời kỳ tiềm ẩn của trúng độc dạng cảm nhiễm do Yersinia 5 - 7 ngày, bệnh 

thường đa dạng. Ở trẻ bú sữa đa số trường hợp là viêm dạ dày - ruột cấp tính với triệu 

chứng chủ yếu là tiêu chảy, phát sốt, ở người lớn thường viêm hồi tràng với triệu chứng 

chủ yếu là đau dữ dội vùng bụng dưới bên phải, viêm hạch lympho màng ruột dạng đột 

ngột như viêm ruột thừa. Ngoài ra, bệnh có thể tiến triển dẫn đến hình thành ban đốm đỏ 

dạng nốt hạch, viêm khớp, chứng bại huyết. 
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9. Klebsiella và bệnh truyền nhiễm 

* Đặc điểm Klebsiella (bảng I-10): Trong chi này có 5 loài với 3 loài phụ. Bệnh 

nguyên chủ yếu là K. pneumoniae subsp. pneumoniae. Các vi khuẩn chi này phát triển tốt 

trên môi trường thạch thường, sau khi nuôi cấy trên môi trường này 15 - 20 giờ ở 35 - 37 

°C hình thành khuẩn lạc màu trắng tro, rất nhầy, bóng láng. Về tính trạng sinh vật hóa 

học, vi khuẩn này không phát triển ở nhiệt độ 10 °C, hình thành giáp mô, phản ứng indol 

âm tính, phản ứng MR âm tính, phản ứng VP âm tính, citrate dương tính, không sản sinh 

H2S, không di động, lên men lactose, lên men mannit. Hàm lượng G+C (mol%) trong 

khoảng 53 - 58. 

Bảng I-10. Các tính trạng giám biệt và tính gây bệnh của các loài Klebsiella chủ yếu 
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K. pneumoniae subsp.                   

pneumoniae - - - + + - + + - + + + + V + - (A) 

 ozaenae - - + - V - - - - + - V V - + - Viêm mũi 

 rhinoscleromatis - - + - - - - - - + - + - - + - Viêm mũi 

K. oxytoca + + V + + + + + - + + + . V + +  

(B) 

 
K. terrigena + - + + + + + + - + - + . - V - 

K. planticola + V + + + + + + - + + + . V + - 

Ghi chú: (A): Viêm vú hoại thư ở bò sữa, hóa mủ, viêm phổi ở ngựa non, viêm tử cung ở ngựa cái, nhiễm niệu đạo, 

phổi ở chó; (B): Cảm nhiễm cơ hội. 

 

Các vi khuẩn chi Klebsiella có 8 loại kháng nguyên O, tồn tại ít nhất 77 loại 

kháng nguyên K, thường khác nhau về dạng kháng nguyên. Việc hình thành giáp mô có 

sự chi phối của cả nhiễm sắc thể lẫn plasmid và liên quan đến tính đề kháng sự thực bào. 

Giáp mô của vi khuẩn có thể quan sát được dưới kính hiển vi trong tiêu bản 

nhuộm mực tàu (nhuộm âm bản, nhuộm sống) bằng cách nhỏ một giọt nhỏ mực tàu 

lên phiến kính rồi hòa vào đó một giọt nhỏ huyền dịch vi khuẩn, đậy bằng lá kính 

(lamen) rồi quan sát dưới kính hiển vi. Giáp mô thấy dưới dạng vùng trong suốt 

giữa khoảng đen của mực tàu và tế bào có tính chiết quang cao hơn. 

Giáp mô được thấy rõ hơn nếu được nhuộm dương bản. Phƣơng pháp Hiss 

nhuộm giáp mô như sau: nhuộm tiêu bản làn mỏng (đã để khô và cố định) bằng 

dung dịch Gentian violet (5 phần dung dịch Gentian gốc [5 g Gentian violet trong 

100 ml ethanol] và 95 phần nước), gia nhiệt cho đến khi thuốc nhuộm bốc hơi 

chừng 30 giây. Sau đó rửa lại bằng dung dịch sulfate đồng 20%, không rửa nước, 

chỉ thấm cho bớt dung dịch trên phiến kính rồi hiển vi. 
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* Bệnh cảm nhiễm Klebsiella (bảng I-10): 

a. Bệnh viêm vú do Klebsiella ở bò (klebsiella mastitis in cattle) 

Cảm nhiễm Klebsiella pneumoniae ở bò cái trong thời kỳ vắt sữa gây ra viêm vú 

hoại tử cấp tính hoặc quá cấp tính, nhiều bò vì vậy phải loại thải. Bệnh này liên quan đến 

nội độc tố của vi khuẩn. 

b. Cảm nhiễm klebsiella ở ngựa (klebsiella infection in horse) 

Klebsiella pneumoniae cảm nhiễm ngựa con gây mưng mủ, viêm phổi, thường 

kéo theo chứng bại huyết. Ngựa cái thường bị viêm tử cung hoặc viêm cổ tử cung, còn ở 

ngựa có chửa cảm nhiễm vi khuẩn này dẫn đến sẩy thai.  

Bảng I-11. Các tính trạng giám biệt của các loài chủ yếu thuộc chi Citrobacter 
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C. freundii - + V V + - - Cảm nhiễm cơ hội 

C. diversus + - + + - + + (nhiễm đường tiết niệu, khí quản, vết 

thương, viêm vú ở bò cái,...) C. amalonaticus + - + + + - + 

 

10. Các vi khuẩn khác thuộc họ Enterobacteriaceae 

a. Chi Citrobacter 

Bảng I-12. Tính trạng giám biệt và tính gây bệnh của các loài Enterobacter chủ yếu 
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E. cloacae V (+) - + + + V V V V Cảm nhiễm cơ hội 

(phân bố ở đường ruột 

động vật , môi trường) 
E. aerogenes - - - + + + + + + + 

E. gergoviae + - + - + - - - - + 

E. sakazakii - - - + + + - - - - 

 

Chi Citrobacter gồm 3 loài (bảng I-11), trong đó C. freundii là vi khuẩn gây cảm 

nhiễm cơ hội (opportunistic infection) có thể phân lập, ngoài đường ruột ra, từ các chứng 

viêm vú ở bò cái, các hội chứng mất sữa sau sinh ở lợn,.... Ngoài ra, vi khuẩn này còn 

gây nhiễm trùng thứ cấp ở nhiều loại động vật thủy sản. 
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b. Chi Enterobacter  

Chi Enterobacter gồm 12 loài (bảng I-12), phân lập được ở đường ruột, trong đó 

E. cloacae và E. aerogenes là những vi khuẩn gây cảm nhiễm cơ hội, đôi khi gây viêm 

cơ quan sinh dục, sẩy thai ở ngựa, gây viêm vú, sẩy thai ở bò, hội chứng mất sữa sau sinh 

ở lợn nái. 

c. Chi Proteus, chi Providencia và chi Morganella 

Có các đặc tính chủ yếu như ở bảng I-13. Chi Proteus gồm 4 loài. P. mirabilis và 

P. vulgaris là những vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm cơ hội, gây viêm bàng quang (bóng 

đái), được phân lập với tần suất cao từ các chứng bệnh tiết niệu, ở bò gây viêm nội mạc 

tử cung, sẩy thai, viêm dạ dày - ruột bê nghé, viêm khớp, chứng bại huyết, ở lợn gây hội 

chứng mất sữa sau sinh, cảm nhiễm đường tiết niệu, tiêu chảy, ở chó và mèo, gây viêm 

bàng quang, cảm nhiễm đường tiết niệu, liên quan đến viêm tai ngoài. Đôi khi Proteus 

được phân lập như là nguyên nhân gây trúng độc thực phẩm. Ở nhiều loài cá, P. rettgeri 

gây bệnh xuất huyết. 

Bảng I-13. Các đặc tính giám biệt và tính gây bệnh của các loài chủ yếu chi Proteus, chi 

Providencia và chi Morganella 
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P. vulgaris + + - + v - + v v + - + v - - - 

(A) P. mirabilis + - v + v + + + + + - - + - - - 

P. penneri (+) - + v - - + v v + - + v - - - 

P. alcalifaciens - + - - + - - - - - + - - - - + 

(B) P. stuartii - + - - + - v - - - + - + + - - 

P. rettgeri - + - - + - + - - - + - - + + + 

M. morganii - + - - - + + - - - + - - - - - (C) 

Ghi chú: (A), cảm nhiễm cơ hội (viêm bàng quang, đường tiết niệu, viêm tai, trúng độc); (B), (C), cảm nhiễm cơ hội. 

 

Chi Providencia có 5 loài, chi Morganella chỉ có 1 loài. P. rettgeri và M. 

morganii là những vi khuẩn gây bệnh cơ hội, ngoài đường ruột ra, các vi khuẩn này đôi 

khi phân lập từ tổ chức bệnh phẩm. 

d. Chi Serratia 

Bao gồm 10 loài khác nhau (bảng I-14) nhưng chỉ có S. marcescens và S. 

liquifaciens thường phân lập được từ bệnh phẩm viêm kết mạc ngựa, viêm phổi, chứng 

bại huyết ở ngựa con, viêm vú và sẩy thai ở bò như những vi khuẩn gây bệnh cơ hội. 

Ngoài ra, có thể phân lập được S. liquifaciens từ cá mắc bệnh xuất huyết, còn S. 

plymuthica có thể gây chứng nhiễm trùng thứ cấp ở nhiều loài cá. 
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e. Chi Hafnia, chi Kluyvera, chi Tatumella, chi Cedecea, chi Erwinia 

Hafnia alvei là vi khuẩn gây cảm nhiễm cơ hội, phân lập được, ngoài đường ruột 

ra, từ bệnh phẩm tổ chức như sẩy thai ở ngựa, viêm vú ở bò, viêm kết mạc ở ngựa. 

Kluyvera ascorbata, Tatumella ptyseos là vi khuẩn gây cảm nhiễm cơ hội liên quan đến 

các chứng cảm nhiễm đường hô hấp, viêm đường tiết niệu của động vật và người. 

Cedecea davisae phân lập được từ bệnh phẩm, thực phẩm. Trong chi Erwinia có 17 loài, 

là những tác nhân gây bệnh thực vật, còn ở động vật thì không biểu hiện tính gây bệnh. 

Bảng I-14. Các đặc tính giám biệt và tính gây bệnh của các loài chủ yếu chi Serratia 
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S. marcescens - + + - + + + + - - - - + - + 

S. liquifaciens + + - - + + + + + + + v + - + 

S. plymuthica + v - - - - + v v + + - v - - 

S. adorifera + - - + + v + v - + + + + - ± 

 

B. PHẨY KHUẨN (HỌ VIBRIONACEAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA PHẨY KHUẨN 

1. Phân loại 

Phân loại các phẩy khuẩn được kê ở bảng I-15. Họ phẩy khuẩn Vibrionaceae có 6 

chi, phần nhiều phân bố trong nước ngọt và nước biển, phân lập được từ các loài cá. 

2. Hình thái 

Các phẩy khuẩn là trực khuẩn ngắn Gram âm, trong đó có dạng uốn khúc hình 

dấu phẩy, nhiều khi một số tế bào xếp sát nhau nên có dạng chữ S. Chúng không hình 

thành nha bào và giáp mô. Đây là những vi khuẩn cực đơn mao (Vibrio, Aeromonas) 

hoặc đơn tùng mao khuẩn (Plesiomonas). Aeromonas salmonicida không có khả năng 

vận động.  

 

Để nhuộm lông (lông roi) vi khuẩn có thể sử dụng một số phương pháp 

nhuộm. Trong tất cả các phương pháp đó (Leifson, Toda, Ryu) đều dùng biện pháp 

khuyếch đại kích thước của lông bằng acid tannic và phiến kính tiêu bản phải thật 

sạch. Ở đây chỉ giới thiệu phƣơng pháp Leifson (Leifson's flagella stain): Trước 

hết làm chết vi khuẩn trong canh khuẩn bằng cách cho thêm 0,25 ml formalin (dung 

dịch thương phẩm formaldehyde khoảng 37%) vào 4 ml canh khuẩn, lắc nhẹ rồi để 

yên khoảng 15 phút, ly tâm 2.000 vòng/phút trong 5 phút, đổ phần nước trong ở 

trên, thêm 8 ml nước cất, ly tâm rồi lại đổ nước trên, thêm nước cất và lắc để huyền 
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dịch hóa cho đến khi có dịch đục nhẹ. Hơ nóng nhẹ phiến kính trên ngọn lửa. Nhỏ 

một giọt huyền dịch vi khuẩn ở gần đầu phiến kính rồi nghiêng phiến kính khoảng 

80° cho dịch chảy dọc bề mặt kính. Loại bỏ dịch thừa bằng giấy thấm. Không cần 

cố định bằng nhiệt, tiêu bản sẽ được cố định bằng chính thuốc nhuộm. Phủ tiêu bản 

bằng dịch thuốc nhuộm Leifson (chế bằng cách pha 100 ml basic fuchsine trong cồn 

ethylic [0,8 g basic fuchsine, 100 ml ethanol 95%] vào 200 ml dung dịch acid tannic 

- muối ăn trong nước [3 g acid tannic, 1,4 g NaCl, nước cất 200 ml]) trong vòng 5 - 

15 phút phụ thuộc vào nhiệt độ phòng cho đến khi thuốc nhuộm kết tủa đỏ sáng 

trong dung dịch. Không đổ bỏ thuốc nhuộm, rửa nhẹ bằng nước, vẩy bớt nước rồi để 

khô trong không khí. 

 

3. Tính trạng sinh hóa 

Các phẩy khuẩn là những vi khuẩn yếm khí tùy tiện, đại đa số các chủng có phản 

ứng oxidase dương tính, nhiều loài vi khuẩn thuộc chi Vibrio yêu cầu 0,5 - 3.0% NaCl để 

phát triển. 

4. Tính gây bệnh 

Trong số các phẩy khuẩn có nhiều loại có tính gây bệnh ở người, gây viêm dạ dày 

- ruột, tiêu chảy, bại huyết, nhiễm trùng vết thương. Phẩy khuẩn tả (Vibrio cholerae) và 

các phẩy khuẩn gây viêm ruột thường gây trúng độc thực phẩm. Đối với gia súc, không 

có đại diện nào trong họ này gây bệnh nhưng nhiều loài nhất định thuộc chi Vibrio, 

Listonella và Aeromonas biểu hiện tính gây bệnh ở cá, cá động vật giáp xác ký sinh và 

động vật thân mềm hai mảnh (trai, hến,...). 

II. VIBRIO VÀ TRÚNG ĐỘC THỰC PHẨM 

Chứng ngộ thức ăn do phẩy khuẩn gây viêm ruột Vibrio parahaemolyticus xảy ra 

với tần số cao ở các nước hay ăn gỏi cá. Ngoài ra, V. mimicus, V. fluvialis, Aeromonas 

sorbia, A. hydrophila, Plesiomonas shigelloides có chỉ định là những vi khuẩn gây ngộ 

độc thực phẩm. Trúng độc thực phẩm là do ăn những thực phẩm là cá ô nhiễm các vi 

khuẩn này. Tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa, sốt là những triệu chứng của nhiễm độc thể 

cảm nhiễm. 

III. BỆNH CẢM NHIỄM VIBRIO 

1. Bệnh cảm nhiễm vibrio (vibriosis) 

Cảm nhiễm Listonella anguillarum và V. ordalii ở các loài cá thuộc họ hồi, cá 

măng, là bệnh truyền nhiễm thể bại huyết cấp tính. Toàn thân xuất huyết, với những triệu 

chứng điển hình như cơ và toàn bề mặt thân thể hình thành những vết loét có mủ. L. 

anguillarum trước đây được xếp vào chi Vibrio nên các tài liệu thường vẫn gọi bệnh này 

là vibriosis (bệnh do Vibrio). 

2. Bệnh nhọt ở cá (furunculosis, non-motile aeromonas infection, boil-like ulcer, 

carp erythrodermatitis (ở cá chép châu Âu), ulcer disease (ở cá hồi châu Mỹ) 

Là bệnh truyền nhiễm cấp tinh, á cấp tính do cảm nhiễm A. salmonicida. Ở các cá 

họ Hồi thường hình thành những vết loét có mủ dạng đốt khớp. Thực ra bệnh tích hình 

thành ở trong cơ và trong các cơ quan nội tạng. Ở các loài cá thuộc họ Chép, hình thành 

những vệt viêm da chấm đỏ, da hoại tử làm tróc vẩy mà hình thành những lỗ. Ở lươn 
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thường hình thành vết loét ở đầu. 

Bảng I-15. Phân loại họ Vibrionaceae 

Chi G+C (mol%) Loài Tính gây bệnh 

Vibrio  38 - 51 V. alginolyticus  Bệnh đỏ dọc thân ở ấu trùng tôm, bệnh đỏ dọc 

thân và ăn mòn vỏ chitin ở tôm, bệnh xuất huyết 

ở cá 
 V. ordalii 

 V. vulnipicus 

 V. harveyi Bệnh phát sáng, đỏ thân và ăn mòn vỏ chitin ở 

giáp xác 

 V. parahaemolyticus Bệnh phát sáng, đỏ thân và ăn mòn vỏ chitin ở 

giáp xác, trúng độc thực phẩm ở người 

 V. cholerae Bệnh dịch tả, trúng độc thực phẩm ở người, 

 Ngoài ra, có 25 loài khác  

Aeromonas 57 - 63 A. salmonicida  Mưng mủ, hình thành ổ loét ở cá (bệnh nhọt ở cá) 

 A. hydrophila Bệnh viêm xuất huyết đốm đỏ ở cá, bệnh đốm 

nâu ở tôm càng xanh  A. sobria, A. caviae 

Plesiomonas 51 P. shigelloides  

Photobacterium  P. phosphoreum  

 Ngoài ra, có 3 loài khác  

Listonella 40 - 44 L. anguillarum Bại huyết xuất huyết ở cá, bệnh đỏ thân và ăn 

mòn vỏ chitin ở tôm 

 Ngoài ra, có 2 loài khác  

Shewanella 44 - 47 S. putrefaciens  

 Ngoài ra, có 2 loài khác  

 

3. Bại huyết do aeromonas di động (motile aeromonas septisemia) 

A. hydrophila di động gây bệnh truyền nhiễm ở các loài cá nước ngọt khác nhau, 

ở lươn gây chứng đỏ vây, ở cá măng và các loài thuộc họ Chép thường gây chứng đốm 

đỏ. Ở các cá bị bệnh, các cơ, nội tạng và ruột xuất huyết. Vi khuẩn này còn gây bệnh 

đốm nâu ở tôm càng xanh. 

4. Những bệnh do Vibrio khác 

Người ta cho rằng V. parahaemolyticus và L. anguillarum gây bệnh truyền nhiễm 

ở các loài tôm (bệnh đỏ thân và ăn mòn chitin vỏ tôm), bệnh xuất huyết ở cá, cua, còn L. 

anguillarum, V. ordalii, V. vulnipicus và V. alginolyticus gây bệnh đỏ dọc thân ở ấu trùng 

tôm, bệnh đỏ thân và ăn mòn chitin vỏ tôm, bệnh xuất huyết ở cá biển, bệnh ở các loài 

thân bụng hai mảnh (trai, hến,...), V. harveyi gây bệnh phát sáng, đỏ thân và ăn mòn vỏ 

chitin ở giáp xác. 

C. HỌ PASTEURELLACEAE 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ PASTEURELLACEAE 

1. Phân loại 

Gần đây họ mới Pasteurellaceae được thiết lập gồm ba chi Pasteurella, 

Actinobacillus, Haemophilus thường gọi chung là nhóm HAP, chi mới Histophilus (G+C 

37 - 39 mol%) và một số chi mới khác (bảng I-16). 
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2. Đặc điểm chung của họ Pasteurellaceae 

Họ Pasteurellaceae bao gồm các vi khuẩn nhỏ, Gram âm, thường hình trứng bắt 

màu đậm hai đầu (bắt màu lưỡng cực) khi nhuộm bằng các loại thuốc nhuộm khác nhau, 

nhưng nhiều khi, đặc biệt khi nuôi cấy kéo dài trên môi trường nhân tạo, có thể có dạng 

sợi, cầu có vách tế bào không chắc chắn. 

Bảng I-16: Phân loại học Pasteurrellaceae 

Chi, loài Chủng lưu trữ 

Chi I. Pasteurella (chi quy chuẩn - type genus)  

   Pasteurella multocida (type species)   

   Pasteurella multocida subsp. multocida  Type strain: NCTC 10322
T
 (=ATCC 43137

T
 =CCUG 17976

T
) 

   Pasteurella multocida subsp. gallicida  Type strain: NCTC 10204
T
 (=CCUG 17978

T
) 

   Pasteurella multocida subsp. septica  Type strain: NCTC 11995
T
 (=CIP A125

T
 =ATCC 51687

T
 

=CCUG 17977
T
) 

   Pasteurella pneumotropica  Type strain: NCTC 8141
T
 (=ATCC 35149

T
 =CIP 6616

T
 

=CCUG 12398
T
) 

   Pasteurella testudinis  Type strain: CCUG 19802
T
 (=ATCC 33688

T
 =NCTC 12150

T
) 

   Pasteurella aerogenes  Type strain: ATCC 27883
T
 (=CCUG 9995

T
 =CIP 80.14

T
 =DSM 

10153
T
) 

   Pasteurella canis  Type strain: ATCC 43326T (=NCTC 11621
T
 =CCUG 12400

T
) 

   Pasteurella dagmatis  Type strain: ATCC 43325
T
 (=NCTC 11617

T
 =CCUG 12397

T
) 

   Pasteurella langaaensis  Type strain: ATCC 43328
T
 (=NCTC 11411

T
 =CCUG 15566

T
) 

   Pasteurella stomatis  Type strain: ATCC 43327
T
 (=NCTC 11623

T
 =CCUG 17979

T
) 

   Pasteurella bettyae  Type strain: CCUG 2042
T
 (=NCTC 10535

T
 =ATCC 23273

T
) 

   Pasteurella caballi  Type strain: ATCC 49197
T
 =CIP 103915

T
 =CCUG 28833

T
) 

   Pasteurella mairii  Type strain: ATCC 33393
T
 (=CCUG 27189

T
 =NCTC 10699

T
) 

   Pasteurella trehalosi  Type strain: NCTC 10370
T
 (=ATCC 29703

T
 =CCUG 27190

T
) 

   Pasteurella skyensis  Type strain: ATCC 13204
T
 (=NCIMB 13593

T
) 

Chi II. Actinobacillus  

   Actinobacillus lignieresii (type species) Type strain: NCTC 4189
T
 (=ATCC 49236

T
 =CCUG 41384

T
) 

   Actinobacillus actinomycetemcomitans  Type strain: ATCC 33384
T
 (=CIP 52106

T
 =CCUG 13227

T
 

=NCTC 9710
T
) 

   Actinobacillus equuli subsp. equuli  Type strain: NCTC 8529
T
 (=ATCC 19392

T
 =CCUG 2041

T
) 

   Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus  Type strain: CCUG 19799
T
 (=NCTC 13195

T
 =CIP 107709

T
) 

   Actinobacillus capsulatus  Type strain: NCTC 11408
T
 (=CIP 103283

T
 =CCUG 12396

T
 

=ATCC 51571
T
) 

   Actinobacillus suis  Type strain: ATCC 33415
T
 (=CIP 103354

T
) 

   Actinobacillus pleuropneumoniae  Type strain: ATCC 27088
T
 (=CCUG 41656

T
) 

Basonym: Haemophilus pleuropneumoniae 

   Actinobacillus hominis  Type strain: CCUG 19800
T
 (=NCTC 11529

T
) 

   Actinobacillus ureae  Type strain: NCTC 10219
T
 (=DSM 5568

T
 =ATCC 25976

T
 

=CCUG 2139
T
). Basonym: Pasteurella ureae 

   Actinobacillus muris  Type strain: CCUG 16938
T
 (=NCTC 12432

T
 =CCUG 23134

T
) 

   Actinobacillus seminis  Type strain: ATCC 15768
T
 (=NCTC 10851

T
 =CCUG 27187

T
 

=CIP 105315
T
) 

   Actinobacillus indolicus  Type strain: CIP 105316
T
 

   Actinobacillus minor  Type strain: CCUG 38923
T
 (=CIP 105314

T
) 

   Actinobacillus porcinus  Type strain: CCUG 38924
T
 

   Actinobacillus rossii  Type strain: ATCC 27072
T
 (=CCUG 12395

T
 =CIP 102634

T
 

=NCTC 10801
T
) 

   Actinobacillus delphinicola  Type strain: NCTC 12870
T
 (=CCUG 41362

T
) 

   Actinobacillus scotia  Type strain: ATCC 27072
T
 (=NCTC 12922

T
 =CIP 105697

T
) 

   Actinobacillus succinogenes  Type strain: ATCC 55618
T
 (=CCUG 43843

T
 =CIP 106512

T
) 

   Actinobacillus arthritidis  Type strain: CCUG 24862
T
 (=ATCC 13376

T
) 
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Chi III. Haemophilus  

   Haemophilus influenzae (type species) Type strain: ATCC 33391
T
 (=NCTC 8143

T
 =DSM 4690

T
) 

   Haemophilus haemolyticus  Type strain: NCTC 10659
T
 (=ATCC 33390

T
 =CCUG 12834

T
) 

   Haemophilus aegyptius  Type strain: NCTC 8502
T
 (=CCUG 25716

T
 =ATCC 11116

T
) 

   Haemophilus parainfluenzae  Type strain: ATCC 33392
T
 (=CCUG 12836

T
 =NCTC 7857

T
 

=DSM 8978
T
) 

   Haemophilus ducreyi  Type strain: CIP 54.2
T
 (=NCTC 10945

T
 =CCUG 4438

T
 =ATCC 

33940
T
) 

   Haemophilus haemoglobinophilus  Type strain: NCTC 1659
T
 (=ATCC 19416

T
) 

   Haemophilus aphrophilus  Type strain: ATCC 33389
T
 (=CCUG 3715

T
 =NCTC 5906

T
) 

   Haemophilus parahaemolyticus  Type strain: NCTC 8479
T
 (=ATCC 10014

T
) 

   Haemophilus paraphrophilus  Type strain: ATCC 29241
T
 (=CIP 70.22

T
 =NCTC 10557

T
) 

   Haemophilus parasuis  Type strain: NCTC 4557
T
 (=CCUG 3712

T
 =ATCC 19417

T
) 

   Haemophilus paraphrohaemolyticus  Type strain: NCTC 10670
T
 (=ATCC 29237

T
) 

   Haemophilus segnis  Type strain: ATCC 33393
T
 (=CCUG 12838

T
 =NCTC 10977

T
) 

   Haemophilus paracuniculus  Type strain: ATCC 29986
T
 (=CIP 107045

T
 =CCUG 43573

T
) 

   Haemophilus felis  Type strain: ATCC 49733
T
 (=CIP 103890

T
) 

   Haemophilus pittmaniae  Type strain: CCUG 48703
T
 (=NCTC 13334

T
) 

Chi IV. Lonepinella  

   Lonepinella koalarum (type species) Type strain: ATCC 700131
T
 (=DSM 10053

T
) 

Chi V. Mannheimia  

   Mannheimia haemolytica (type species) Type strain: NCTC 9380
T
 (=ATCC 33396

T
 =CCUG 12392

T
 

=DSM 10531
T
). Basonym: Pasteurella haemolytica 

   Mannheimia glucosida  Type strain: CCUG 38457
T
 (=CIP 106063

T
) 

   Mannheimia granulomatis  Type strain: ATCC 49244
T
 (=CIP 103433

T
) 

Basonym: Pasteurella granulomatis 

   Mannheimia ruminalis  Type strain: CCUG 38470
T
 (=CIP 106062

T
) 

   Mannheimia varigena  Type strain: CCUG 38462
T
 (=CIP 106064

T
) 

Chi VI. Phocoenobacter  

   Phocoenobacter uteri (type species) Type strain: NCTC 12872
T
 (=CIP 106491

T
 =ATCC 700972

T
 

=CCUG 47322
T
) 

Chi VII. Gallibacterium  

   Gallibacterium anatis (type species) Type strain: ATCC 43329
T
 (=NCTC 11413

T
 =CCUG 26456

T
 

=CCUG 15563
T
) 

Basonym: Pasteurella anatis 

Genus VIII. Histophilus  

   Histophilus somni (type species) Type strain: CCUG 36157
T
 (=ATCC 43625

T
) 

Chi IX. Volucribacter  

   Volucribacter psittacicida (type species) Type strain: CCUG 47536
T
 (=DSM 15534

T
) 

   Volucribacter amazonae  Type strain: CCUG 47537
T
 (=DSM 15535

T
) 

   Avibacterium gallinarum (type species) Type strain: NCTC 11188
T
 (=ATCC 13361

T
 =CCUG 12391

T
) 

Basonym: Pasteurella gallinarum 

   Avibacterium avium  Type strain: NCTC 11297
T
 (=ATCC 29546

T
 =CCUG 12833

T
) 

Basonym: Haemophilus avium 

   Avibacterium paragallinarum  Type strain: NCTC 11296
T
 (=ATCC 29545

T
 =CCUG 12835

T
) 

Basonym: Haemophilus paragallinarum 

   Avibacterium volantium  Type strain: NCTC 3438
T
 (=ATCC 14385

T
 =CCUG 3713

T
) 

Basonym: Pasteurella volantium 

Chi XI. Nicoletella  

   Nicoletella semolina (type species) Type strain: CCUG 43639
T
 (=DSM 16380

T
) 

Các nhóm phân loại khác có các chủng trong 

các bộ sƣu tập vi khuẩn  

 

   Pasteurella sp. A CCUG 18782 

   Pasteurella sp. B CCUG 19794 

   Actinobacillus genomosp. 2 CCUG 15571 
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   'Actinobacillus porcitonsillarum' CCUG 46996 

   Gallibacterium genomosp. 1 CCUG 23139 

   Taxon 2 CCUG 15564 (=CCUG 36325 =NCTC 11414) 

   Taxon 3 NCTC 11412 (=CCUG 15565) 

   Taxon 5 CCUG 16493 

   Taxon 6 CCUG 15568 

   Taxon 7 CCUG 24852 

   Taxon 8 CCUG 16494 

   Taxon 10 CCUG 15572  

   Taxon 14 CCUG 16499 

   Taxon 16 CCUG 17204 

   Taxon 17 CCUG 17206 

   Taxon 26 (Avian  haemolytic Actinobacillus-

like) 

CCUG 28015 

 

Các vi khuẩn thuộc họ này phát triển chậm trên các môi trường dinh dưỡng, nhiều 

loài và chủng yêu cầu yếu tố sinh trưởng. Khuẩn lạc thường nhỏ, tròn, biểu hiện màu sắc 

và hình dạng bề mặt khác khác nhau. 

II. HỌ PASTEURELLACEAE VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của các Pasteurella  

Thuộc chi này có ít nhất 11 loài khác nhau bên cạnh một số chủng chưa xác định 

chi (bảng I-16). Bên cạnh đó, loài trước đây từng được gọi là "Pasteurella anatipestifer" 

nay đã được sắp xếp lại và thuộc chi mới thiết lập Riemerella, tức là loài này có tên mới 

là R. anatipestifer, thuộc nhóm vi khuẩn thường gọi là "tổ hợp Flavobacterium-

Cytophaga" (Flavobacterium-Cytophaga complex) không phải là đối tượng của phần này 

(xem phần "Trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện khác"). 

a. Hình thái 

Pasteurella là những vi khuẩn nhỏ bất thường (0,3 - 1 × 1 - 2 μm), hình cầu, hình 

trứng hoặc hình que, Gram âm, không di động, không hình thành nha bào, phân bố riêng 

lẻ hoặc chuỗi ngắn, đôi khi đa hình thái, thường biểu hiện tính bắt màu lưỡng cực (hai 

màu nhuộm màu rõ hơn). Đại đa số các vi khuẩn mới phân lập có giáp mô. 

Trên môi trường thạch thường, khuẩn lạc có đường kính 1 - 4 mm, hình tròn, hơi 

đục, màu trắng xám, đôi khi xuất hiện các khuẩn lạc ly giải. Những vi khuẩn hình thành 

giáp mô thường rất nhầy, nếu chiếu xiên góc khuẩn lạc và quan sát qua kính hiển vi có độ 

phóng đại nhỏ thì thường thấy sự phát màu huỳnh quang (hiện tượng dung quang). 

b. Tính trạng sinh hóa 

Các Pasteurella phát triển tốt ở điều kiện yếm khí tùy tiện trên các môi trường có 

thêm máu hoặc các sản phẩm protein phân giải. Chúng phân giải các đường nhờ lên men, 

hình thành acid nhưng không sinh hơi. Phản ứng hoàn nguyên nitrate dương tính, oxidase 

và catalase dương tính, tùy loài có thể sinh indol và phân giải urea. Gelatinase âm tính. 

Hàm lượng G+C (mol%) là 37 - 45. 

Pasteurella multocida có 5 loại kháng nguyên giáp mô ký hiệu A, B, D, E và F 

(theo phân loại của Carter, 1957) và 16 loại kháng nguyên thân, ký hiệu từ 1 đến 16 (theo 

phân loại của Heddleston et. al, 1972), kết hợp các loại kháng nguyên này có thể phân 
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các vi khuẩn này thành các dạng huyết thanh học khác nhau. P. hemolytica do các đại 

diện có tính trạng sinh hóa và sinh vật học xa nhau nên được phân thành hai nhóm (A và 

T), có đến 16 loại kháng nguyên giáp mô, 4 loại kháng nguyên thân (A, B, C, D) tồn tại, 

có thể phân thành các nhóm huyết thanh học khác nhau tương tự như trên. Gần đây, dạng 

sinh học (biovar) T của P. hemolytica được phân loại lại thành loài mới độc lập của chi 

này: loài P. trehalosi. 

Bảng I-17. Các loài Pasteurella ký sinh và ký chủ chủ yếu 

Loài  Loài phụ  Động vật ký chủ chủ yếu 

P. multocida multocida Động vật có vú, người, chim 

 septica Động vật có vú, người, chim 

 gallicida Chim 

P. dagmatis  Người, chó, mèo 

P. gallinarum  Gà  

P. volantium  Gà, người 

P. species A  Gia cầm 

P. species B  Chó, mèo,người 

P. canis  Chó, người, bê, nghé 

P. stomatis  Chó, mèo, người 

P. avium  Gà  

P. langa  Gà  

P. anatis  Vịt  

P. pneumotropica  Chuột nhắt, chuột cống 

P. haemolytica  Bò, trâu, cừu, dê 

P. trehalosi  Cừu, trâu, bò 

”P. piscicida"  Cá 

 

c. Tính gây bệnh 

Các Pasteurella gây bệnh cảm nhiễm ở các loài động vật, chim và cá khác nhau 

với những thể bệnh khác nhau. P. multocida và P. trehalosi là những vi khuẩn gây bệnh 

nguyên phát, gây các chứng bại huyết xuất huyết (bệnh tụ huyết trùng) ở các loài động 

vật khác nhau, gây bệnh teo mũi truyền nhiễm (atrophic rhinitis - AR) ở lợn, viêm phổi, 

các bệnh đường hô hấp và bại huyết như là những yếu tố gây bệnh nguyên phát hoặc thứ 

phát. Các loài Pasteurella khác thường phân lập được như những yếu tố gây bệnh thứ 

phát. Tính gây bệnh của các Pasteurella liên quan đến dạng huyết thanh học cũng như 

dạng sinh học. Các chủng có giáp mô có độc tính cao hơn các chủng không có giáp mô, 

do khả năng đề kháng bổ thể khác nhau. Nội độc tố do vi khuẩn sản sinh liên quan đến tỷ 

lệ chết do chứng bại huyết. Độc tố (gây) hoại tử da (dermonecrotic toxin - DNT) do P. 

multocida sản sinh ra là độc tố không chịu nhiệt gây ra chứng teo mũi ở lợn. Còn P. 

hemolytica lại được biết là sinh ra cytotoxin (độc tố độc tế bào) và ngoại độc tố này cũng 

liên quan đến tính gây bệnh. 

2. Bệnh cảm nhiễm Pasteurella 

a. Bệnh tụ huyết trùng (pasteurellosis, hemorrhagic septisemia - bại huyết xuất 

huyết)
BKD26

 

Do các vi khuẩn P. multocida có kháng nguyên giáp mô B và E cảm nhiễm trâu 

bò ở các nước nhiệt đới là bệnh truyền nhiễm bại huyết cấp tính, hàm dưới sưng to do 

phù thũng, tuyến lympho sưng to, xuất huyết, dưới da, nội tạng bề mặt các tương mạc 

toàn thân thường xuất huyết điểm. 
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Bảng I-18. Các bệnh động vật tiêu biểu do cảm nhiễm Pasteurella 

Tên bệnh Bệnh nguyên Động vật cảm nhiễm Bệnh trạng 

Tụ huyết trùng trâu bò P. multocida Bò, trâu Sưng hầu, bại huyết xuất huyết 

Viêm phổi ở trâu bò (sốt 

chuyên chở) 

P. multocida 

P. haemolytica 

Bò, trâu  Viêm phổi 

Bò, trâu Viêm phổi 

Bệnh do pasteurella ở dê 

cừu 

P. haemolytica 

P. trehalosi 

Dê, cừu Viêm phổi, bại huyết 

Cừu non  Bại huyết 

Bệnh tụ huyết trùng lợn P. multocida Lợn Viêm phổi, viêm mũi teo dần 

Bệnh tụ huyết trùng gia 

cầm 

P. multocida Chim Tiêu chảy, bại huyết xuất huyết 

hoặc không xuất huyết 

Bệnh ngạt mũi ở thỏ P. multocida Thỏ  Viêm mũi, viêm phổi 

Bệnh do pasteurella ở 

động vật thí nghiệm 

P. multocida 

P. pneumotropica 

Chuột lang 

Chuột nhắt, chuột cống 

Viêm phổi 

Ổ nung mủ 

Bệnh giả lao ở cá "P. piscida"* Cá nục, cá biển khác Điểm trắng nhỏ ở nội tạng 

 

b. Viêm phổi ở trâu bò (pneumonia in bovine)
BKD26

 

P. hemolytica độc lập hoặc phối hợp các vi khuẩn khác gây ra. Thông thường, đây 

là bệnh cảm nhiễm hỗn hợp gây ra bởi Pasteurella, virus và Mycoplasma, thường được 

gọi là "sốt chuyên chở (shipping fever)" phổ biến ở bò hơn ở trâu. 

c. Bệnh do Pasteurella ở dê cừu (pasteurellosis in sheep and goat)
BKD26

  

Cũng còn gọi là bệnh tụ huyết trùng ở dê cừu, thường là chứng viêm phổi do P. 

hemolytica và chứng bại huyết do P. trehalosi ở dê cừu non. 

d. Bệnh do Pasteurella ở lợn (pasteurellosis in swine)
BKD26,40

 

Viêm phổi và teo mũi hoại tử truyền nhiễm ở lợn do là những bệnh trọng yếu, còn 

gọi là (các thể) bệnh tụ huyết trùng lợn. Chứng viêm phổi thường do P. multocida đơn 

độc hoặc phối hợp các loại vi khuẩn. Chứng teo mũi hoại tử truyền nhiễm (atrophic 

rhinitis of swine) chủ yếu là do các vi khuẩn P. multocida dạng D huyết thanh học 

(serotype D) sản sinh độc tố hoại tử da gây ra một cách đơn độc hoặc phối hợp với vi 

khuẩn Bordetella bronchiseptica là bệnh tiến triển mãn tính làm teo dần xương xoang 

mũi của lợn bị cảm nhiễm. 

e. Bệnh tụ huyết trùng gia cầm (fowl cholera)
BKD26

 

Là bệnh truyền nhiễm do P. multocida gây ra ở hầu hết tất cả các loài chim khác 

nhau. Trong trường hợp cấp tính, gia cầm thường chết do chứng bại huyết xuất huyết. 

Mặc dù đây là một trong những đối tượng chế vaccine phòng bệnh đầu tiên nhưng 

cho đến nay việc chế vaccine hiệu quả phòng bệnh này vẫn còn là một trong những vấn 

đề nan giải nhất của miễn dịch học hiện đại. 

f. Bệnh do Pasteurella ở động vật thí nghiệm (pasteurellosis in experimental 

animals)
BKD26

 

Gây ra bởi P. multocida ở thỏ bệnh ngạt mũi (snuffles) và P. pneumotropica ở 

chuột nhắt, chuột cống chứng nung mủ. Bệnh ngạt mũi ở thỏ thường kèm theo viêm tai, 

viêm kết mạc, viêm phổi, đôi khi chết do chứng bại huyết. 
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g. Bệnh giả lao ở cá nục (pseudotuberculosis in yellowtail, pasteurellosis in 

yellowtail) 

Là bệnh đặc trưng bởi những đốm trắng nhỏ (hạch lao giả) xuất hiện nhiều ở lách 

và thận. Yếu tố gây bệnh là "Pasteurella piscicida" hiện nay không còn xếp vào chi 

Pasteurella nữa. (Dấu ngoặc kép của tên khoa học trong chỉ rằng tên đó chưa được công 

nhận chính thức, tức là chưa đăng ký ở tạp chí "International Journal of Systematic 

Bacteriology", trước 1/2000, nay đổi thành "International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology", từ 1/2000 của Hội Vi sinh vật học Quốc tế). 

III. HAEMOPHILUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Đặc điểm chung của Haemophilus 

a. Phân loại 

Haemophilus là những trực khuẩn Gram âm, đòi hỏi yếu tố V (hemin hoặc một 

porphyrin khác) hoặc yếu tố X (NAD: nicotinamide adenosine dinucleotide) hoặc cả hai 

yếu tố đó để phát triển. Nhờ các thí nghiệm tính tương đồng DNA mà loài này được tách 

ra riêng biệt. "Haemophilus somnus" là loài không cần hai yếu tố phát triển kể trên, đồng 

thời cũng nhờ các thí nghiệm về tính tương đồng DNA mà vi khuẩn đó được tách khỏi 

chi Haemophilus. Mặc dù vậy, để thuận tiện người ta còn sử dụng tên cũ này. 

b. Hình thái 

Gram âm, hình cầu nhỏ hay hình que ngắn (0,2 - 0,5 × 0,5 - 1,5 μm), thường 

thường có tính đa hình thái và tính lưỡng cực, đôi khi biểu hiện dạng sợi. Đa số loài có 

giáp mô, không hình thành nha bào, không có tiêm mao. Khả năng ngưng kết hồng cầu 

của các chủng H. influenzae là nhờ có các lông nhung (fimbria hay pili). 

Trên môi trường thạch (có chứa yếu tố sinh trưởng cần thiết) hình thành khuẩn lạc 

sau 48 giờ nuôi cấy, có đường kính 0,5 - 2,0 mm, hơi dẹt hoặc tròn lồi. Sự phát triển càng 

được thúc tiến dưới điều kiện khí quyển có 5 - 10% CO2. Nhờ sản sinh yếu tố V, khuẩn 

lạc tụ cầu vàng Staphylococcus aureus thường thúc đẩy sự phát triển của khuẩn lạc 

Haemophilus ở vùng cận kề (hiện tượng vệ tinh). 

c. Tính trạng sinh hóa 

Các Haemophilus là những trực khuẩn nhỏ không di động, không kháng acid, 

hiếu khí hoặc yếm khí tùy tiện, đa số loài đòi hỏi một hoặc cả hai yếu tố sinh trưởng V và 

X. Các Haemophilus phân giải các đường nhờ lên men. Các phản ứng oxidase và catalase 

khác nhau tùy thuộc loài và chủng. Phản ứng hoàn nguyên nitrate dương tính. Chúng có 

tính ký sinh động vật, kết bám niêm mạc và phát triển ở đó. Phụ thuộc vào cấu trúc 

kháng nguyên hợp chất đa đường giáp mô và kháng nguyên thân cũng như các đặc tính 

sinh vật hóa học mà được phân thành các dạng huyết thanh học (serovar) hoặc các dạng 

sinh học (biovar). Hàm lượng G+C (mol%) là 37 - 44. 

Để nuôi cấy các vi khuẩn yêu cầu yếu tố V và X, người ta thường dùng môi 

trƣờng thạch máu đun (chocolate agar). Môi trường này được chế như sau. Sau 

khi hấp cao áp khử trùng ở 121 °C trong vòng 15 phút, người ta giữ môi trường 

thạch thường ở nhiệt độ 50 °C, thêm 5 - 10% máu (đã loại tơ huyết), trộn đều cẩn 

thận tránh tạo bọt, đun 75 - 80 °C cho đến khi có màu nâu đen, để nguội về 48 °C 

rồi thêm 30 ml Bacto Supplement A hoặc B, hoặc Isovitalex, cho mỗi 300 ml môi 
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trường, đổ ra đĩa Petri đã khử trùng, để yên cho thạch hóa rắn. 

Ngoài ra, người ta còn dùng các đĩa giấy tẩm sẵn một trong hai hợp chất trên 

đặt lên đĩa thạch đã dàn đều vi khuẩn bị kiểm, các đĩa giấy có thể được đặt riêng rẽ 

hoặc sát bên nhau. Bằng cách đó, ta biết được vi khuẩn đòi hỏi yếu tố nào trong hai 

yếu tố đó hay là cả hai yếu tố đó. 

d. Tính gây bệnh 

Trường hợp phân lập được vi khuẩn này như là yếu tố gây bệnh nguyên phát các 

bệnh hô hấp, bại huyết và viêm tương mạc là phổ biến. Người ta cho rằng chứng bại 

huyết liên quan đến nội độc tố. Giáp mô có vai trò trong việc đề kháng hiện tượng thực 

bào và quá trình kết bám lên tế bào ký chủ, là một trong những yếu tố gây bệnh quan 

trọng. 

2. Bệnh cảm nhiễm Haemophilus 

a. Bệnh do "Haemophilus somnus" ở bò ("Haemophilus somnus" infection in 

bovine) 

"H. somnus" gây ở bò viêm não màng não, viêm phổi, viêm khớp,... với những 

đặc trưng chủ yếu là bại huyết cấp tính, cho đến nay vẫn gọi là bệnh viêm não - màng 

não huyết khối tiểu cầu truyền nhiễm (infectious thromboembolic meningoencephalitis). 

b. Bệnh do Haemophilus ở lợn (haemophilosis in swine) 

H. parasuis gây ra viêm tương mạc tơ huyết tố, đặc biệt nặng ở lợn nuôi vô nhiễm 

bệnh nguyên xác định (SPF: specific pathogen free). Dựa vào kết quả phân tích điện di 

protein thân tế bào vi khuẩn trong gel polyacrylamide có dodecyl sulfate natri hay 

sodium dodecyl sulfate (SDS-PAGE) đa số các chủng gây bệnh phân lập được thuộc 

nhóm II. 

c. Bệnh sƣng mặt truyền nhiễm ở gà (infectious coryza) 

Bệnh này do H. paragallinarum gây ra ở gà với những triệu chứng chủ yếu là 

chảy nước mũi, mặt sưng, ngừng đẻ trứng,... Dựa vào ngưng kết tố, vi khuẩn này được 

chia thành ba dạng huyết thanh học là A, B và C, dựa vào ngưng kết tố hồng cầu thì được 

chia thành 7 dạng huyết thanh học từ HA-1 đến HA-7. Các kháng nguyên HA liên quan 

đến tính miễn dịch phòng bệnh. 

IV. ACTINOBACILLUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Đặc điểm chung của Actinobacillus 

a. Phân loại 

Vi khuẩn này đầu tiên được phân loại riêng biệt bắt nguồn từ vi khuẩn 

Actinobacillus lignieresii phân lập từ bò mắc bệnh tương tự như bệnh xạ khuẩn 

(actinomycosis). Loài này thường trú ở bề mặt niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa, sinh 

dục tiết niệu của nhiều loài động vật khác nhau kể cả người, nhưng lại được phân lập từ 

nhiều bộ phận bệnh tích khác nhau. Về mặt phân loại, chi này rất gần gũi với chi 

Pasteurella và Haemophilus. Vì vậy, người ta hay gọi chúng là các vi khuẩn nhóm HAP 

(từ các chữ cái đầu của Haemophilus, Actinobacillus và Pasteurella).  

b. Hình thái 

Actinobacillus là vi khuẩn Gram âm, rất nhỏ, thường hình cầu, hình trứng hoặc 
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hình que ngắn (khoảng 0,4 - 1,0 μm). Các dạng hình thái dài thường là do các dạng hình 

cầu kết nối lại mà thành, không hình thành nha bào, không có lông nên không di động, 

bắt màu thường không đồng đều. 

c. Tính trạng sinh hóa 

Actinobacillus không di động, không kháng acid, yếm khí tùy tiện, khi phát triển 

thường nhầy. Trên môi trường thạch máu hoặc thạch máu đun (chocolate blood agar) 

dưới điều kiện khí quyển 5 - 10% CO2 thì phát triển tốt, ở 37 °C sau 48 giờ hình thành 

khuẩn lạc tròn màu tro trắng trong suốt, bóng láng. Phân giải các đường nhờ lên men sinh 

acid nhưng không sinh hơi. Hoàn nguyên nitrate, không sản sinh indol, hầu hết các chủng 

phát triển trên môi trường thạch MacConkey, sản sinh phosphatase, β-galactosidase, 

urease. Tồn tại các kháng nguyên thân polysaccharide chịu nhiệt và các kháng nguyên bề 

mặt không chịu nhiệt, nhờ đó có thể phân biệt về mặt huyết thanh học. Hàm lượng G+C 

(mol%) là 40 - 43. 

d. Tính gây bệnh 

Các vi khuẩn này cũng ký sinh ở các động vật bình thường, có thể gây cảm nhiễm 

cơ hội. Vì vậy bệnh do vi khuẩn này thường có tính lẻ tẻ, tán phát, nhưng nhờ các yếu tố 

tác động ngoại lai đồng loạt mà có thể phát sinh có tính tập đoàn. Hơn nữa, bệnh này còn 

có thể cảm nhiễm theo chiều dọc (từ mẹ sang con), ở thai hoặc gia súc non thường gây tử 

vong. Yếu tố gây bệnh được biết là dung huyết tố, độc tố tế bào và nội độc tố của A. 

pleuropneumoniae. 

2. Bệnh cảm nhiễm Actinobacillus 

a. Bệnh actinobacillosis ở trâu bò (actinobacillosis in bovine) 

Cảm nhiễm Actinobacillus lignieresii là bệnh mãn tính hình thành u thịt hóa mủ ở 

các tổ chức phần mềm của vùng đầu cổ và lưỡi. Thường thường vi khuẩn từ khoang 

miệng, niêm mạc dạ cỏ hoặc các vùng tổn thương của da xâm nhập vào các tuyến 

lympho và phát triển ở đó mà gây nên bệnh. Ít khi cảm nhiễm lan sang phổi, cơ hay hạch 

lympho nội tạng. Nhiều trường hợp bệnh ở bò trưởng thành. 

b. Bệnh actinobacillosis ở lợn (actinobacillosis in swine) 

A. pleuropneumoniae gây viêm phổi - màng phổi lợn với triệu chứng viêm phổi 

viêm màng phổi có tơ huyết và sẩy thai ở lợn và bại huyết ở lợn con do A. suis là những 

bệnh truyền nhiễm trọng yếu. 

Trong số A. pleuropneumoniae có biovar 1 yêu cầu biovar 2 không yêu cầu yếu tố 

V, trong đó viêm phổi màng phổi lợn do biovar 1 gây ra. Có đến 12 dạng huyết thanh học 

đã được biết. 

D. TRỰC KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ TÙY TIỆN KHÁC  

Streptobacillus và bệnh chuột cắn (bệnh do Streptobacillus moniliformis) 

Chi Streptobacillus là những trực khuẩn ngắn, Gram âm, yếm khí tùy tiện, nhưng 

vị trí của chúng trong hệ thống phân loại thì chưa được rõ. Chi này được biết chỉ có một 

loài là S. moniliformis. 

Vi khuẩn này là trực khuẩn dài, lớn (0,3 - 0,7 × 1 - 5 μm), thường hình thành 

chuỗi dài, Gram âm, không kháng acid, không có giáp mô, không di động, không hình 

thành nha bào. Nếu cấy nhiều đời kéo dài sẽ hình thành dạng L không có vách tế bào, 
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qua được lọc vi khuẩn. 

Streptobacillus cần máu, huyết thanh hoặc nước báng để phát triển. Nuôi cấy khởi 

đầu thường yêu cầu khí quyển giàu CO2. Khi nuôi cấy trên môi trường máu sau 48 - 72 

giờ hình thành khuẩn lạc tròn đều đến hơi thô đến trơn láng, màu tro, đục mờ, không 

dung huyết. Phân giải các đường hình thành acid nhưng không sinh hơi. Các phản ứng 

làm đông sữa bò, làm tan chảy gelatin, tiêu hóa casein và huyết thanh đông, phân giải 

urea, hoàn nguyên nitrate đều âm tính. Vi khuẩn, thủy phân arginine, ít thủy phân 

esculin, phản ứng phenylalanine deaminase và phản ứng phosphatase dương tính, không 

sản sinh indol các phản ứng oxidase, catalase và benzidine đều âm tính. Hàm lượng G+C 

(mol%) là 24 - 26. 

Phản ứng gelatinase có thể thực hiện bằng nhiều cách: nhúng tấm phim ảnh 

(phương pháp không quy chuẩn), hoặc đĩa gelatin - than (phương pháp chuẩn) vào 

canh khuẩn hoặc cấy vi khuẩn vào môi trường gelatin ở 22 - 25 °C (phương pháp 

chuẩn). Đĩa gelatin than được chế bằng cách hòa 48 g bột gelatin vào 340 ml nước 

máy, để gelatin hút nước kỹ, đun cách thủy trong nước sôi, thêm 14 g bột than và 

lắc trộn đều, làm nguội hỗn hợp xuống 37 °C, đổ ra đĩa thủy tinh có đáy đã tráng 

sẵn vaselin sao cho có lớp gelatin than khoảng 3 mm, làm lạnh nhanh bằng cách cho 

vào tủ lạnh tránh hiện tượng bột than bị tách riêng. Sau khi hỗn hợp cứng, phủ lên 

một lớp dày formalin pha loãng (1 lần formalin thương phẩm với 2 lần nước) và 

ngâm ở nhiệt độ phòng 24 giờ. Cắt lớp keo rắn bằng dao hoặc bấm đục lỗ giấy, bọc 

vào vải màn và rửa dưới vòi nước máy trong 24 giờ để loại formalin thừa. Chia các 

đĩa giấy (mảnh giấy) vào các lọ nhỏ (20 - 30 mảnh), thêm nước đủ ngập và hấp 

trong hơi nước 100 °C trong 20 phút. Cất ở tủ lạnh. Khi dùng thì dùng kẹp lấy một 

đĩa cho vào canh khuẩn và ủ đến 14 ngày. Phản ứng dương tính cho thấy bột than 

được tách rời và chìm xuống đáy. 

Môi trƣờng thạch phenylalanine deaminase (phenylalanine deaminase) 

được chế bằng hòa 3 g cao men (yeast extract), 2 g DL-phenylalanine, 1 g 

Na2HPO4.2H2O, 5 g NaCl và 12 g agar vào 1 lít nước cất, đun cho tan đều, rót 3 ml 

mỗi ống, khử trùng ở 115 °C trong 20 phút, để nguội ở tư thế nghiêng ống để có 

thạch nghiêng dài. Sau khi nuôi cấy qua đêm thì nhỏ vào lứa cấy 3 - 4 giọt thuốc thử 

(chế bằng cách hòa 5 g FeCl2 vào 10 ml HCl 0,1 N rồi thêm nước cất cho đủ 100 

ml). Kết quả dương tính là màu thuốc thử trên phần nghiêng và dịch đọng dưới ống 

trở nên xanh trong vòng 1 phút, trường hợp âm tính thuốc thử không phản ứng nên 

giữ màu vàng nhạt. 

Phản ứng phosphatase được phát hiện dựa trên khả năng giải phóng 

phenolphthalein chuyển sang màu đỏ trong môi trường kiềm từ phenolphthalein 

diphosphate không màu đã được thêm vào môi trường. Môi trường này được chế 

bằng cách thêm 10 ml dung dịch phenolphthalein diphosphate 1% trong nước vào 

môi trường thạch thường được giữ ở 45 °C sau khi hấp cao áp khử trùng, đổ đĩa 

Petri, để rắn. Cấy vào mỗi đĩa một loại vi khuẩn, ủ 2 ngày (như Staphylococcus,...) 

hoặc 1 - 2 tuần (như Mycoplasma,...). Nhỏ 0,1 ml nước ammoniac (NH4OH) vào 

nắp đĩa rồi đọc kết quả sau 20 - 30 giây. Nếu phản ứng phosphatase dương tính, 

khuẩn lạc có màu hồng, ngược lại, âm tính thì không màu. 

Phản ứng thủy phân esculin (aesculin) hình thành esculetin và glucose. 

Esculetin nếu kết hợp với sắt thì tùy nồng độ mà tạo phức hợp màu nâu đậm hoặc 
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đen. Để chế môi trường ta hòa 15 g peptone, 1 g esculin và 0,5 g citrate kép ammoni 

sắt II, hoặc citrate sắt II, vào 1 lít nước cất, chỉnh pH 7, rót vào ống nhỏ, hấp tiệt 

trùng ở 115 °C trong 20 phút. Cấy vi khuẩn rồi ủ đến 7 ngày. Vi khuẩn esculinase 

dương tính chuyển môi trường sang màu nâu đậm hoặc đen, âm tính không hóa đen 

môi trường. 

Vi khuẩn này chỉ có tính gây bệnh đối với người. Người có thể do chuột hoặc 

động vật khác mang trùng cắn, do tiếp xúc với động vật bị ô nhiễm hoặc ăn uống phải 

thức ăn nước uống bị nhiễm nặng mà bị bệnh phát sốt cấp tính. 

Bệnh chuột cắn (rat-bite fever, soudoku, "thử giảo nhiệt") ở người do vi khuẩn 

Streptobacillus moniliformis gây ra, thường sau 2 - 3 ngày (thời kỳ nung bệnh có thể từ 1 

đến 22 ngày) đột nhiên phát bệnh, sốt cao, cảm hàn, đau đầu, da nổi mẩn đỏ dạng mày 

đay, đau bắp cơ và khớp xương, sưng các hạch lympho,... (Bệnh chuột cắn còn do 

Spirillum minus gây ra, xem phần "Xoắn thể..."). 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Các họ trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện? 

2. Đặc điểm hình thái, sinh hóa phân biệt và tính gây bệnh của họ Enterobacteriaceae? 

3. Đặc điểm sinh hóa phân biệt, tính kháng nguyên và tính gây bệnh của E. coli? 

4. Đặc điểm sinh hóa phân biệt, tính kháng nguyên Salmonella và bệnh cảm nhiễm 

Salmonella? 

5. Đặc điểm sinh hóa phân biệt, tính kháng nguyên của Yersinia và bệnh cảm nhiễm 

Yersinia? 

6. Klebsiella và bệnh truyền nhiễm? 

7. Đặc điểm chung của họ Vibrionaceae và bệnh cảm nhiễm Vibrio ở động vật? 

8. Đặc điểmchung của họ Pasteurellaceae? 

9. Các bệnh cảm nhiễm các vi khuẩn thuộc chi Pasteurella? 

10. Các bệnh cảm nhiễm các vi khuẩn thuộc chi Haemophilus? 

11. Các bệnh cảm nhiễm các vi khuẩn thuộc chi Actinobacillus? 
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Chƣơng 2 
 TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ 

 Thuộc nhóm các trực khuẩn Gram âm hiếu khí có đến 17 chi thuộc 7 họ và 16 chi 

chưa được phân (loại ở cấp) họ. Phần này mô tả chỉ 1 chi có tính gây bệnh đối với động 

vật và 16 chi khác thuộc 1 họ. 

A. PSEUDOMONAS (HỌ PSEUDOMONADACEAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ PSEUDOMONADACEAE 

1. Phân loại 

Thuộc họ Pseudomonadaceae gồm có 4 chi Pseudomonas, Xanthomonas, 

Frateuria và Zoogloea, là những vi khuẩn phân bố rộng rãi trong tự nhiên: trong đất, 

trong nước, trong đường ruột của động vật,... Trong số đó, chỉ có chi Pseudomonas là có 

tính gây bệnh cho người và động vật. Thuộc chi Pseudomonas, trước đây còn có trực 

khuẩn tỵ thư và giả tỵ thư (trước đó nữa được gọi là chi Maleomyces xếp trong họ 

Parvobacteriaceae cùng với Pasteurella, Brucella, Bordetella và Francisella), và 5 loài 

khác, nhưng đến năm 1993 các vi khuẩn đó được phân loại vào chi mới thiết lập 

Burkholderia (bảng I-19). Như vậy họ Pseudomonadaceae trở nên có 5 chi 

(Pseudomonas, Burkholderia, Xanthomonas, Frateuria và Zoogloea). 

2. Hình thái 

Là những trực khuẩn Gram âm, kích thước trung bình (0,5 - 1,0 × 1,5 - 3,0 μm), 

thường là đơn mao đôi khi là tùng mao khuẩn có 2 - 3 lông, riêng trực khuẩn tỵ thư và 

trực khuẩn bệnh đốm trắng ở cá chép (chưa phân loại) thì không có lông. Các vi khuẩn 

này đều không sinh nha bào và giáp mô. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Phát triển tốt trên môi trường thạch thường, không lên men đường glucose, ôxy 

hóa các đường, các acid hữu cơ và amino acid để thu năng lượng. Hầu hết các loài có 

phản ứng oxidase dương tính. P. aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) gồm có các chủng 

sinh sắc tố xanh lục pyocyanin và sắc tố đỏ pyorubin và các chủng không sản sinh sắc tố. 

Còn P. fluorescens sản sinh sắc tố vàng pyoverdin (fluorescin). 

Bảng I-19. Phân loại họ Pseudomonadaceae 

Chi Hàm lượng G+C (mol%) Loài  

Pseudomonas (và 

Burkholderia) 

58 - 71 P. aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) 

P. fluorescens (trực khuẩn huỳnh quang) 

P. putida 

P. anguilliseptica 

P. (B.) mallei (trực khuẩn tỵ thư)* 

P. (B.) pseudomallei (trực khuẩn giả tỵ thư)* 

86 loài khác 

Ba chi khác   

Ghi chú: *, Pseudomonas khởi đầu có tên chi là Malleomyces, thuộc họ cũ Parvobactariaceae, từ năm 1993 lại 

chuyển thành chi mới Burkholderia (gồm 7 loài). 
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4. Tính gây bệnh 

Trực khuẩn mủ xanh sản sinh elastase, ngoại độc tố A, protease, bacteriocin 

(pyocin),... Các protein độc tố này liên quan đến việc hình thành các ổ hoại tử tổ chức ở 

phổi cũng như ổ bệnh da. Ở các ổ bệnh, mủ hoặc các chất tiết xuất có màu xanh lục. Trực 

khuẩn mủ xanh có độc lực thấp, phân bố rộng rãi trong tự nhiên và là vi khuẩn cảm 

nhiễm cơ hội. Vi khuẩn này có sức đề kháng cao với các chất tiêu độc và các chất kháng 

sinh nên thường phát huy tính gây bệnh ở những cơ thể mẫn cảm. Còn các trực khuẩn tỵ 

thư thì có độc lực cao, có tính gây bệnh rõ rệt đối với ngựa, lừa, la và người nhưng đề 

kháng yếu với các yếu tố lý hóa như chất tiêu độc, sự làm khô và nhiệt độ cao. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM PSEUDOMONAS  

Các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu do Pseudomonas ở động vật được kê ở bảng I-20. 

1. Bệnh tỵ thƣ (glanders)
BKD50

 

Là bệnh do cảm nhiễm Burkholderia (P.) mallei gây ra ở ngựa, thường mãn tính, 

với những triệu chứng đặc trưng là hình thành các ổ loét tỵ thư (rìa cao, giữa lõm chứa 

mủ dạng phó mát màu vàng) ở xoang mũi, niêm mạc đường hô hấp, hạch lympho, các cơ 

quan nội tạng và da. Đây là bệnh lây chung người và động vật. Tùy thuộc và vị trí hình 

thành bệnh tích mà phân biệt 3 thể khác nhau là tỵ thư thể phổi (phế tỵ thư), tỵ thư (chữ 

Hán "tỵ" có nghĩa là mũi) và tỵ thư thể da. Nếu tiêm vi khuẩn này vào phúc mạc chuột 

lang đực thì sau 3 - 4 ngày vi khuẩn gây viêm tinh hoàn một cách đặc hiệu. Đây được gọi 

là phản ứng Strauss có thể sử dụng để đồng định vi khuẩn (mặc dù cần phân biệt tiếp 

với vi khuẩn giả tỵ thư và Corynebacterium pseudotuberculosis).  

Bảng I-20. Bệnh cảm nhiễm Pseudomonas tiêu biểu ở động vật 

Bệnh Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh trạng 

Tỵ thư P. (B.) mallei Ngựa, lừa, la, người Hình thành hạch tỵ thư ở xoang mũi, 

phổi, da,... 

Giả tỵ thư P. (B.) pseudomallei Gậm nhấm, động vật 

khác 

Hình thành hạch dạng tỵ thư ở hạch 

lympho ngựa 

Bệnh trực khuẩn mủ 

xanh ở lợn 

P. aeruginosa Lợn  Bại huyết lợn con, viêm hóa mủ 

thường màu xanh 

Bệnh viêm phổi xuất 

huyết ở chồn vizon 

P. aeruginosa Chồn vizon (mink) Viêm phổi xuất huyết 

Bệnh cảm nhiễm 

Pseudomonas ở cá 

P. fluorescens  

hoặc P. putida 

Cá nục, cá hanh,... Da và mang xuất huyết, loét (bệnh 

đóng dấu ở cá) 

P. dermoalba Cá  Bệnh trắng đuôi ở cá giống 

P. anguilliseptica, 

P. chlororaphis 

Lươn, cá chình  Bệnh đốm đỏ (xuất huyết) của lươn, 

cá chình 

Pseudomonas spp. Cá chép Bệnh đốm trắng do vi khuẩn 

 

Để chẩn đoán người ta thường dùng phản ứng dị ứng (phản ứng mallein). Kháng 

nguyên mallein là nước lọc canh khuẩn (lứa cấy vi khuẩn lỏng) tỵ thư trong môi trường 

nước thịt có 4% glycerin ở 37 °C. Phản ứng có thể làm với 3 phương pháp: nhỏ mắt, tiêm 

dưới da và tiêm trong da. 

Phƣơng pháp nhỏ mắt thử phản ứng mallein được dùng phổ biến vì tiện 

lợi, phát hiện được cảm nhiễm từ tuần thứ 2, 3 (không thực hiện nếu vật bị viêm 
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mắt). Buộc gia súc ở chỗ không có gió lùa, nhỏ 2 - 3 giọt mallein vào túi trong kết 

mạc của một mắt, để mắt kia không nhỏ để làm đối chứng âm. Đọc kết quả sau 3 

giờ. Nếu kết mạc có mủ, sưng hoặc hơi sưng, đầu khóe mắt có mủ chảy ra thành 

hình sợi nhỏ là phản ứng dương tính. Chú ý rằng đôi khi phản ứng xảy ra chậm hơn 

vì vậy cần kiểm tra phản ứng đến 24 giờ. Nếu kết mạc mắt đỏ, sưng, chảy nước mắt, 

ở đầu khóe mắt chỉ có ít mủ (như hạt đậu nhỏ) là phản ứng nghi ngờ. Trong trường 

hợp này cần làm lại phản ứng sau 6 ngày. Nếu mắt không thay đổi hoặc kết mạc chỉ 

hơi đỏ là phản ứng âm tính. 

Phƣơng pháp tiêm dƣới da thử phản ứng mallein chỉ tiến hành sau khi 

kiểm tra nhiệt độ gia súc hai ngày liên tục và thấy không vượt quá 38,5 °C, thực 

hiện bằng cách tiêm 1 ml mallein vào dưới da cổ hoặc da yếm, sau 6 - 8 giờ theo dõi 

nhiệt độ và biến đổi nơi tiêm. Nếu thân nhiệt gia súc tăng và đạt đến mức cao nhất 

(không dưới 39,5 °C) vào khoảng sau 15 giờ, đồng thời chỗ tiêm sưng, nóng, đau và 

diện tích chỗ sưng tiếp tục tăng đến 24 - 36 giờ đạt đến 10 - 20 mm và giữ nguyên 

trong 2 - 3 ngày, con vật thường mệt, không ăn, mạch đập nhanh là phản ứng dương 

tính. Nếu thân nhiệt tăng đến trên 39 °C nhưng không có phản ứng cục bộ là phản 

ứng nghi ngờ. Nếu thân nhiệt không quá 39 °C là phản ứng âm tính. 

Phƣơng pháp tiêm trong da (nội bì) thử phản ứng mallein ít được sử 

dụng với mallein do phản ứng không rõ rệt. Tiêm 0,2 ml mallein vào trong da và 

đọc kết quả sau 6 giờ. Nếu thấy sưng ở chỗ tiêm tồn tại 1 - 2 ngày là phản ứng 

dương tính. 

Phương pháp nhỏ mắt chính xác hơn cả, đạt tới 92 - 96%, nếu nhỏ lần 2 cách 

lần thứ nhất 6 ngày thì phản ứng càng nhạy. Có thể phối hợp phản ứng kết hợp bổ 

thể nếu phản ứng âm tính trong khi nghi ngờ có bệnh về mặt lâm sàng. 

2. Bệnh giả tỵ thƣ (melioidosis)
BKD53

 

Là bệnh gây ra do P. (Burkholderia) pseudomallei chủ yếu ở các loài động vật 

gậm nhấm, nhưng thỉnh thoảng gặp ở động vật nhai lại, ngựa, chó, người,... với sự hình 

thành những hạch dạng sữa khô vón (hạch giả tỵ thư) ở các hạch lympho, các khí quan, 

và các ổ khớp,...  

3. Bệnh trực khuẩn mủ xanh ở lợn (pseudomonas infection in swine) 

Pseudomonas aeruginosa gây ở lợn các lứa tuổi các ổ mưng mủ ở da và các khí 

quan, ở lợn con thường dẫn đến bại huyết. 

4. Bệnh viêm phổi xuất huyết ở chồn vizon (haemorrhagic pneumonia in mink) 

Do P. aeruginosa gây ra, là bệnh gây tử vong cao của chồn vizon (mink) nuôi lấy 

da lông, với triệu chứng chủ yếu là viêm phổi xuất huyết. Hiện tại, trên thế giới đã sử 

dụng vaccine vô hoạt để phòng bệnh này. 

5. Bệnh do Pseudomonas ở cá (pseudomonas disease, pseudomonas septicemia [in 

fish]) 

Tất cả các loài Pseudomonas đều gây bệnh truyền nhiễm ở các loài cá khác nhau 

như cá nục, cá hanh, cá măng, lươn và nhiều cá khác, gây xuất huyết và loét ở da, ở vây, 

mang,... 
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B. BORDETELLA VÀ BỆNH CẢM NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BORDETELLA 

1. Phân loại 

Đại diện gây bệnh trong chi Bordetella được biết có 4 loài là B. pertussis (vi 

khuẩn ho gà ở người, chủ yếu trẻ em), B. parapertussis (vi khuẩn giả ho gà), B. 

bronchiseptica (vi khuẩn viêm phế quản bại huyết, còn có tên là B. bronchicanis), và B. 

avium. Hai vi khuẩn đầu gây bệnh ở người còn hai vi khuẩn sau gây bệnh ở động vật. 

2. Hình thái 

Bordetella là những cầu trực khuẩn nhỏ (0,2 - 0,3 × 0,5 - 1,0 μm), Gram âm, 

trong đó B. bronchiseptica, B. avium là những chu mao khuẩn, di động, còn B. pertussis 

và B. parapertussis là những vô mao khuẩn và không di động. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Đây là những vi khuẩn hiếu khí bắt buộc, không lên men đường glucose. B. 

bronchiseptica khi bắt đầu phân lập thường khó phát triển trên môi trường thạch thường, 

còn trên môi trường Bordet-Gengou và thạch máu thì phát triển tốt. Khi mới phân lập từ 

bệnh phẩm thì có giáp mô, nhung mao (fimbria) và gây dung huyết dạng β (beta), nhưng 

sau khi cấy truyền đời thì thường mất các đặc tính này cũng như độc lực. Sản sinh urease, 

phản ứng oxidase dương tính, có khả năng sử dụng citrate và hoàn nguyên nitrate. Hàm 

lượng G+C (mol%) là 66. B. avium được phân lập từ chim và có các đặc tính giống như 

vi khuẩn trên nhưng phản ứng urease âm tính, oxidase dương tính chậm, hàm lượng G+C 

(mol%) là 61. 

4. Tính gây bệnh 

Vi khuẩn bám dính vào khoảng giữa nhung mao thượng bì của niêm mạc đường 

hô hấp động vật mà biểu hiện tính gây bệnh. Động vật bị bệnh chủ yếu là súc vật non, 

bệnh trạng thường trở nên ác hóa bởi các cảm nhiễm thứ phát. Ở động vật cao tuổi cảm 

nhiễm thường không phát bệnh nhưng động vật trở nên mang trùng trở thành ổ bệnh. Tỷ 

lệ tử vong thấp nhưng tỷ lệ cảm nhiễm cao. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM BORDETELLA 

1. Bệnh viêm teo mũi lợn (atrophic rhinitis - AR)
BKD40

 

Trực khuẩn B. bronchiseptica ("phế quản bại huyết khuẩn") gây khởi phát bệnh 

này ở lợn con nhờ có khả năng kết bám vào niêm mạc xoang mũi, gây viêm, tạo điều 

kiện cho P. multocida sinh độc tố hoại tử da (DNT - dermonecrotic toxin) không chịu 

nhiệt kết bám và sản sinh độc tố làm các tế bào xương xoang mũi teo viêm mãn tính tiến 

triển, đôi khi bệnh này kết hợp với bệnh viêm phổi - phế quản. Để phòng bệnh người ta 

dùng vaccine vô hoạt chế từ chủng mới phân lập hoặc vaccine thành phần chế từ HA 

(kháng nguyên ngưng kết hồng cầu) hoặc vaccine sống chế từ các chủng biến dị nhược 

độc mẫn cảm nhiệt. 

2. Bệnh cảm nhiễm Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica infection) 

Là bệnh đường hô hấp ở các động vật nhỏ dùng làm thí nghiệm với những triệu 

chứng chủ yếu là chảy nước mũi, hắt hơi,... 
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Bảng I-21. Các bệnh động vật tiêu biểu do cảm nhiễm Bordetella 

Bệnh  Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh khí 

Bệnh viêm teo mũi (lợn) B. bronchiseptica phối 

hợp với P. multocida 

Lợn  Viêm teo mũi, viêm phế quản, 

viêm phổi  

Bệnh cảm nhiễm B. 

bronchiseptica  

B. bronchiseptica Chuột lang, chuột,... Viêm phế quản 

Bệnh sổ mũi gà tây B. avium Gà tây Viêm mũi, viêm khí quản 

 

3. Bệnh sổ mũi gà tây (turkey coryza) 

Gà tây con nếu cảm nhiễm B. avium sẽ viêm mũi cata (viêm mũi chảy thanh 

dịch), viêm túi khí, viêm phổi - phế quản,... 

C. BRUCELLA VÀ BỆNH CẢM NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BRUCELLA 

1. Phân loại 

Các vi khuẩn thuộc chi Brucella chủ yếu tùy thuộc vào loại ký chủ mà phân loại 

thành 6 loài khác nhau như B. melitensis (dê), B. suis (lợn), B. abortus (bò), B. canis 

(chó) B. ovis (cừu) và B. neotomae (chuột). Nhưng vì giữa các loài các đặc tính sinh hóa 

học, di truyền học có tính tương đồng rất cao nên vào năm 1985 đề nghị coi đây chỉ là 

một loài (loài B. melitensis) đã chính thức phát biểu. Từ đó các "loài" trước đây được coi 

là các dạng sinh học (biovar), và được viết dưới dạng B. melitensis biovar Abortus, B. 

melitensis biovar Suis,... (bảng I-22). 

2. Hình thái 

Brucella là những vi khuẩn Gram âm hiếu khí dạng cầu trực khuẩn hoặc hình que 

ngắn (0,5 - 0,7 × 0,6 - 2,0 μm), không hình thành giáp mô, lông, cũng như nha bào. 

Có thể nhuộm phân biệt vi khuẩn Brucella theo phƣơng pháp Kozlovsky 

(1939). Sau khi dược dàn mỏng, để khô và cố định bằng hơ nóng, tiêu bản được phủ 

dung dịch thuốc nhuộm safranin 2% (trong nước), hơ nóng cho xuất hiện bọt hơi, 

rửa nước rồi nhuộm lại bằng dung dịch malachite green 0,75 - 1%. Brucella bắt màu 

đỏ còn các vi khuẩn khác và tổ chức bắt màu xanh. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Brucella là những vi khuẩn hiếu khí, phát triển chậm trên môi trường thạch 

thường, để nuôi cấy phân lập cần gia thêm vào môi trường huyết thanh hoặc máu. Các 

tính trạng giám biệt các biovar Brucella được kê ở bảng I-21. Các đặc tính như yêu cầu 

CO2 để phát triển, tính hoàn nguyên nitrate, phản ứng oxidase, khả năng phát triển ở môi 

trường có gia thêm chất màu,... là những đặc tính phân biệt biovar trọng yếu. Hàm lượng 

G+C (mol%) là 56 - 58. 

4. Tính gây bệnh 

Bệnh do Brucella (thường gọi là bệnh sẩy thai truyền nhiễm hay 

brucellosis)
BKD27

 là bệnh ở nhiều loại động vật khác nhau: bò, trâu, dê, cừu, lợn,... là 

bệnh truyền nhiễm phân bố rộng khắp thế giới. Ở Việt nam trước đây đã từng phát hiện 
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một số trường hợp bệnh này ở động vật nhập nội, song được phát hiện kịp thời và xử lý 

loại thải triệt để nên từ đó không có thông báo phát hiện. Hầu hết các chủng đều được 

phân lập từ các trường hợp động vật có chửa bị sẩy thai. Tuy vậy, sổi (động vật cái không 

thể có chửa), viêm tinh hoàn, viêm phụ hoàn và các khớp,... là những trường hợp thường 

gặp. Hơn nữa, do vi khuẩn có thể đi qua các tuyến lympho mà bài xuất ra sữa, cho nên 

đây là bệnh truyền nhiễm lây chung người và động vật quan trọng trong thú y vệ sinh 

cộng đồng. 

Bảng I-22. Các tính trạng giám biệt và tính gây bệnh của Brucella melitensis 

 

Dạng sinh 

học
a
 

Yêu 

cầu 

CO2 

Sản 

sinh 

H2S 

Phản ứng 

oxidase 

Phát triển khi có   

Động vật cảm thụ 

 

Bệnh trạng Thionin
b 

Fuchsine 

basic
c 

Abortus  +d +d + - + Bò, người Sẩy thai, viêm tinh hoàn 

Melitensis - - + + + Cừu, dê, người Sẩy thai, viêm tinh hoàn 

Suis - -d + +d -d Lợn, người Sẩy thai, viêm tinh hoàn 

Canis - - + + - Chó, người Sẩy thai, viêm tinh hoàn 

Ovis + - - + - Cừu  Sẩy thai, viêm tinh hoàn 

Neotomae  - + - - - Chuột cây Không rõ 

Ghi chú: 
a
, trước đây coi là các loài và viết B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis và B. neotomae, thêm vào 

đó có sự phân loại nhỏ hơn, B. abortus có 8, B. suis có 4, B. melitensis có 3 dạng sinh học; 
b
, nồng độ thionin 1:25.000; 

c
, nồng độ fuchsine basic 1:50.000; +d, hơn nửa số biovar dương tính; -d, hơn nửa số biovar âm tính. 

 

Ở động vật, sự lan truyền bệnh chủ yếu thông qua đường da, niêm mạc từ thai, 

nhau thai, khí dung nhiễm trùng, hoặc qua miệng do nuốt phải thức ăn nước uống hay 

liếm da đã bị nhiễm khuẩn, hoặc từ động vật đực truyền sang động vật cái qua giao cấu. 

Người bị nhiễm Brucella do nhiễm các chất bài xuất từ các động vật cảm nhiễm qua da, 

đường miệng, hoặc đường hô hấp, có thể bị chứng bại huyết, biểu hiện sốt tăng giảm 

dạng làn sóng. Vi khuẩn này có năng lực đề kháng sự thực bào của các bạch cầu trung 

tính và các đại thực bào và phát triển bên trong các tế bào đó (ký sinh nội bào tùy tiện). 

D. FRANCISELLA VÀ BỆNH CẢM NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA FRANCISELLA 

1. Phân loại 

Trong chi Francisella có hai loài được biết là F. tularensis (vi khuẩn bệnh thỏ 

hoang, hay bệnh tula) và F. novicida. Trong loài F. tularensis có hai dạng sinh học khác 

nhau là biovar Tularensis độc tính cao đối với người và biovar Palaearctica nhược độc 

đối với người. F. novicida thường phân lập được từ các động vật gậm nhấm. 

2. Hình thái 

F. tularensis là trực khuẩn ngắn (0,2 × 0,2 - 0,7 μm), Gram âm, nhưng nếu bồi 

dưỡng (nuôi cấy) kéo dài thì trở thành đa hình thái. Vi khuẩn không có nha bào và tiêm 

mao (lông roi), nhưng khi trong cơ thể động vật ký chủ thì hình thành giáp mô, bắt màu 

lưỡng cực. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Francisella là vi khuẩn hiếu khí bắt buộc, đòi hỏi môi trường nuôi cấy nghiêm 

ngặt, không phát triển ở môi trường thạch thường, để phát triển cần cysteine và 
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hemoglobulin, thường sử dụng môi trường noãn hoàng (lòng đỏ trứng), môi trường thạch 

máu có gia thêm glucose và cysteine. Phản ứng oxidase âm tính, phân giải glucose hình 

thành acid nhưng không sinh hơi. Hàm lượng G+C (mol%) là 33 - 36, gần gũi với các 

Pasteurella. 

4. Tính gây bệnh 

Bệnh thỏ hoang (còn gọi là bệnh tula hay tularemia)
BKD82

 phân bố chủ yếu ở 

bán cầu Bắc, ở nước ta chưa thấy có thông báo về bệnh này. Đây là bệnh lây chung người 

và động vật, lưu hành giữa thỏ hoang, các loài gậm nhấm như chuột hoang, sóc,... và 

người. Vi khuẩn này được phân lập từ hơn 100 loài động vật khác nhau. Các gia súc như 

cừu, chó, mèo, ngựa, lợn,... đều cảm nhiễm vi khuẩn này. Động vật và người bị cảm 

nhiễm từ thú mang trùng hoặc thông qua ve bét qua da, qua đường hô hấp hoặc qua 

đường miệng mà bị bại huyết rất nặng, gan và các hạch lympho sưng to, hình thành các ổ 

hoại tử. 

E. NHỮNG TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ KHÁC 

1. Bệnh viêm tử cung truyền nhiễm ở ngựa (contagious equine mastritis) 

Trong chi Taylorella chỉ có một loài T. equigenitalis. Đây là trực khuẩn nhỏ, bắt 

màu Gram âm, đa hình thái, có các phản ứng oxidase và catalase dương tính, yêu cầu 

CO2 để phát triển, có thể phát triển trên môi trường máu đun (chocolate agar) nhưng 

không yêu cầu các yếu tố X và V. Hàm lượng G+C (mol%) là 36,5. 

Bệnh viêm tử cung truyền nhiễm ở ngựa do T. equigenitalis là bệnh đường sinh 

dục của ngựa, viêm cổ tử cung, viêm âm đạo và viêm nội mạc (màng trong) tử cung là 

những triệu chứng chủ yếu. Sức lây lan của bệnh rất lớn, truyền lây chủ yếu qua giao cấu. 

2. Bệnh cảm nhiễm trực khuẩn Riemerella anatipestifer ở gia cầm (Riemerella 

anatipestifer infection in poultry, infectious serotitis, new duck disease, duck 

septisemia) 

Đây là bệnh truyền nhiễm ở nhiều loài thủy cầm, gia cầm khác nhau như vịt, gà 

tây,... cũng như chim hoang dã, gây ra bởi trực khuẩn Riemerella anatipestifer. Vi khuẩn 

này trước đây được tạm xếp chi Pasteurella chủ yếu do đặc điểm hình thái, dưới tên gọi 

(không chính thức) "Pasteurella anatipestifer". Đây là những vi khuẩn hiếu khí, Gram 

âm, hình trứng hay hình que, kích thước trung bình, không di động. 

3. Bệnh cảm nhiễm Ornithobacterium rhinotrachae (Ornithobacterium rhinotrachae 

infection) 

Là bệnh truyền nhiễm thấy ở gà và gà tây. Bệnh nguyên còn phân lập được từ 

nhiều loài chim khác nhau: chim cút, quạ, bồ câu,... Ornithobacterium rhinotrachae là 

trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện, đa hình thái, không hình thành nha bào, không di 

động. Tên vi khuẩn này mới được đề xướng năm 1994 (Opengard et al.), trước đó có tên 

là "Pasteurella-like organism Taxon 28". Bệnh ở gà thường thấy có triệu chứng bệnh cơ 

quan hô hấp, giảm ăn, đẻ trứng giảm sút, chất lượng trứng giảm, tỷ lệ chết thấp (khoảng 2 

- 4 %). Ở gà tây 14 tuần tuổi trở lên, thấy chảy nước mũi rất nặng, mặt sưng phù, lông trở 

nên xơ và dựng ngược, biếng ăn, tỷ lệ chết khá cao (khoảng 11%). 
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4. Bệnh cảm nhiễm Chryseobacterium meningitidis (Chryseobacterium meningitidis 

infection) 

Là bệnh ở người, gây viêm màng não ở trẻ sơ sinh. 

Các vi khuẩn thuộc chi Riemerella và Ornithobacterium, cùng với Cytophaga, 

Chryseobacterium, Bergeyella, Flavobacterium, Flexibacter, Empedobacter,... được xếp 

chung vào nhóm lớn gọi là "tổ hợp Flavobacterium-Cytophaga" (Flavobacterium-

Cytophaga complex). Một số chủng vi khuẩn được phân lập ở gà, ký hiệu PS3, lưu trữ tại 

Trường đại học thú y Azabu, Nhật Bản, đang đề xuất loài mới "Haloanella gallinarum" 

(xem DDBJ/EMBL/GenBank nucleotide AB0535150) cũng thuộc nhóm này. 

5. Bệnh mang nhiễm vi khuẩn ở cá (bacterial gill disease) 

Chi Flavobacterium có chừng 6 loài khác nhau nhưng chỉ có loài F. 

branchiophila được suy định là bệnh nguyên bệnh mang cá nhiễm vi khuẩn của các loài 

cá chủ yếu thuộc họ Hồi. Đây là những trực khuẩn trung bình (0,5 × 1,0 - 3,0 μm), Gram 

âm, các phản ứng oxidase và catalase dương tính, không do động, hiếu khí, phân bố rộng 

rãi trong tự nhiên, là những vi khuẩn thường trú trong đất, trong nước. 

6. Bệnh cảm nhiễm Flexibacter ở cá (Flexibacter infection) 

Flexibacter là những trực khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn trườn (gliding bacteria), 

Gram âm, không có tiêm mao nhưng tế bào có năng lực uốn khúc mà di động trườn.  

a. Bệnh trụ (columnaris disease) 

Cảm nhiễm F. columnaris chủ yếu ở các cá nước ngọt, là bệnh hình thành những 

vết loét ở mang, quanh khoang miệng và đuôi. 

b. Bệnh cuống đuôi (peduncle disease) hay bệnh nƣớc lạnh (cold-water disease) ở cá 

Là bệnh truyền nhiễm ở các cá thuộc họ Hồi gây ra bởi F. psychrophilus. Bệnh 

được gọi là "bệnh cuống đuôi" do có những bệnh tích thấy rõ ở phần cuống đuôi. Do 

bệnh xuất hiện khi nhiệt độ nước xuống dưới 12 °C nên có tên bệnh nước lạnh. 

c. Cảm nhiễm vi khuẩn trƣờn ở cá biển (gliding bacteria infection in sea water fish) 

Bệnh do F. maritimus gây ra với những triệu chứng như bơi kém, thân cá hóa 

đen, với những vết rạn trắng đục ở vùng quanh miệng, mang, trên thân và cuống đuôi. 

Bệnh nặng có thể làm rụng đuôi, vi khuẩn phát triển ở chỗ tổn thương. Nếu cảm nhiễm 

hỗn hợp với Vibrio thì hình thành những vết rạn, xuất huyết, loét và rụng vẩy ở mang 

hoặc toàn thân. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Các chi vi khuẩn thuộc nhóm các trực khuẩn Gram âm hiếu khí? 

2. Đặc điểm hình thái, sinh lý chủ yếu của họ Pseudomonadaceae? 

3. Các bệnh cảm nhiễm vi khuẩn thuộc chi Burkholderia và Pseudomonas? 

4. Đặc điểm vi sinh vật học chủ yếu của Bordetella và bệnh cảm nhiễm Bordetella? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học chủ yếu của Brucella và bệnh cảm nhiễm Brucella? 

6. Đặc điểm vi sinh vật học chủ yếu của Fracisella và bệnh cảm nhiễm Francisella? 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

51 

Chƣơng 3 
CẦU KHUẨN VÀ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ 

 (HỌ NEISSERIACEAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ NEISSERIACEAE  

1. Phân loại 

Các vi khuẩn Neisseria, Moraxella, Branhamella, Acinetobacter và Kingella đều 

thuộc họ Neisseriaceae. Chi Neisseria ngoài N. meningitidis, N. gonorrhoeae còn có 9 

loài khác. Các vi khuẩn hai loài này thường được biết như não cầu khuẩn 

(meningococcus) và lậu cầu khuẩn (gonococcus), sống ở đường hô hấp trên, cơ quan sinh 

dục - tiết niệu,... của người và động vật. Chi Moraxella có 6 loài, trong đó có M. bovis, 

còn chi Branhamella có 4 loài trong đó có B. ovis và đều phân lập được từ kết mạc mắt 

và đường hô hấp trên của người và động vật. Có người cho rằng nên coi Branhamella là 

"chi phụ" (hay "á chi") của chi Moraxella. Chi Acinetobacter chỉ có 1 loài nhưng có đến 

6 dạng phân loại theo tính tương đồng DNA (DNA homology). Đây là những vi khuẩn 

hoại sinh phổ biến trong tự nhiên như đất, nước,... 

Thuộc họ Neisseriaceae còn có chi Kingella gồm 3 loài. 

2. Hình thái 

Các vi khuẩn chi Neisseria là những cầu khuẩn Gram âm, đường kính 0,6 - 1,0 

μm. Thường có dạng hình hạt đậu, xếp thành đôi gồm 2 tế bào hình bán cầu với các mặt 

phẳng tiếp giáp nhau. Các tế bào có giáp mô và tiêm mao nhưng không hình thành nha 

bào. 

Các vi khuẩn chi Moraxella là những trực khuẩn ngắn, có kích thước 0,5 - 1,0 × 

1,0 - 2,0 μm, còn các Branhamella lại là những cầu khuẩn có đường kính 0,6 - 1,0 μm, 

thường quan sát thấy dạng song cầu. Các vi khuẩn này đều có giáp mô và nhung mao 

(fimbria hay pili) nhưng không hình thành nha bào và tiêm mao (flagellum). 

Các vi khuẩn chi Acinetobacter là những trực khuẩn ngắn (0,9 - 1,6 × 1,5 - 2,5 

μm), thường hình thành dạng song liên cầu hoặc song cầu. Không có nhung mao, không 

hình thành nha bào nhưng hình thành giáp mô. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Các tính trạng sinh hóa chủ yếu của các loài vi khuẩn chủ yếu thuộc họ 

Neisseriaceae được kê ở bảng I-23. Các loài đều là những vi khuẩn Gram âm nhưng cũng 

có thể gặp một số tế bào bắt màu đậm bất thường, yều cầu dinh dưỡng nghiêm ngặt, để 

phát triển cần đủ độ ẩm và CO2 trong khí quyển. Thường sử dụng môi trường thạch máu 

hay môi trường máu đun (chocolate agar) để nuôi cấy. Các phản ứng catalase, oxidase 

dương tính, không di động, phân giải đường theo phương thức ôxy hóa. 

N. gonorrhoeae và N. meningitidis có sức đề kháng thấp, ở 55 °C bị hủy diệt sau 

5 phút. Ở nhiệt độ thấp và khô cũng rất yếu, bộc lộ trong không khí 1 - 3 giờ cũng không 

thể tồn tại. Trên môi trường nuôi cấy cũng dễ dàng bị chết, thường tự ly giải sau 2 - 3 

ngày. 

Chi Moraxella có phản ứng oxidase dương tính, nhưng M. bovis có phản ứng 

catalase tùy thuộc chủng, không di động, phân giải đường theo phương thức ôxy hóa, 

không sản sinh indol và urease, không sử dụng được citrate. Để phát triển M. bovis cần 
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ẩm độ thích hợp, yêu cầu dinh dưỡng nghiêm ngặt, trên môi trường thạch máu và thạch 

máu đun thì hình thành những khuẩn lạc nhỏ, nhưng không yêu cầu các yếu tố V và X,... 

như những yếu tố đặc biệt tăng cường sự phát triển. Nếu bồi dưỡng trên thạch máu 24 giờ 

thì phát triển thành khuẩn lạc dung huyết beta (β). Có thể phân biệt thành 3 loại dựa và 

đặc điểm khuẩn lạc và sự hiện diện của nhung mao. Do đó, có khuẩn lạc dạng R tương 

đối lớn, phẳng, ăn vào môi trường, tế bào vi khuẩn có nhiều nhung mao. Khuẩn lạc dạng 

S tương đối nhỏ, tròn lồi, không ăn sâu vào môi trường, tế bào vi khuẩn không có nhung 

mao. Ngoài ra còn có dạng trung gian R - S. Phát triển rất kém ở môi trường thạch 

thường và canh thang, nếu nuôi cấy trên môi trường canh thang thêm máu thì lúc đầu đục 

đều, sau trải qua thời gian mà tế bào vi khuẩn lắng xuống đáy, môi trường trở nên trong. 

Phản ứng hoàn nguyên nitrate âm tính, gelatinase dương tính, sản sinh protease, phản 

ứng noãn hoàng (lecithinase) dương tính, phân giải tween 80 (tức phản ứng lipase dương 

tính), không phát triển trên môi trường MacConkey. 

Chi Branhamella có các phản ứng oxidase, catalase, gelatinase dương tính, urease 

âm tính, phân biệt với Neisseria nhờ không sản sinh sắc tố, không phân giải đường, phản 

ứng hoàn nguyên nitrate dương tính. 

Acinetobacter biểu hiện tính yêu cầu mạnh đối với ôxy, có thể phát triển trên môi 

trường thạch thường và thạch MacConkey. Phản ứng catalase dương tính, oxidase âm 

tính, không di động, không phân giải hoặc phân giải các đường nhờ ôxy hóa, không hoàn 

nguyên nitrate. Vi khuẩn này gần giống Moraxella, Brucella, Pseudomonas, 

Bordetella,... nhưng khác ở các đặc tính: không di động, phản ứng oxidase âm tính, 

không sản sinh sắc tố, phát triển trên môi trường MacConkey và đề kháng penicillin. 

Bảng I-23. Các đặc tính chủ yếu của họ Neisseriaceae có ý nghĩa thú y 

Tính trạng  Neisseria  Moraxella  Branhamella  Acinetobacter  

Hình thái Hình cầu Hình que ngắn Hình cầu Hình que ngắn 

Catalase + + + + 

Oxidase  + + + - 

Di động  - - - - 

OF (glucose) O - - O/- 

Hoàn nguyên nitrate - - D - 

G+C (mol%) 46,5 - 53,5 40 - 47,5 40 - 47,5 38 - 47 

Loài chủ yếu N. gonorrhoeae 

N. meningitidis 

và 9 loài khác 

M. bovis  

và 5 loài khác 

B. bovis  

và 5 loài khác 

A. calcoaceticus 

 

 

4. Tính gây bệnh 

Các bệnh do các vi khuẩn chủ yếu thuộc họ Neisseriaceae được kê ở bảng I-24. 

Trong chi Neisseria, vi khuẩn gây bệnh chủ yếu là N. meningitidis và N. gonorrhoeae. N. 

meningitidis là nguyên nhân bệnh viêm não - màng não lưu hành ở người, đôi khi ký sinh 

ở họng hầu của người khỏe mạnh. N. gonorrhoeae là vi khuẩn lậu ở người, ở đàn ông gây 

viêm ở niệu đạo, ở phụ nữ gây viêm niệu đạo và cổ tử cung. Các Neisseria không biểu 

hiện tính gây bệnh ở động vật. 

Các vi khuẩn trong chi Moraxella được phân lập khá thường xuyên từ kết mạc, cơ 

quan hô hấp của động vật, nhưng trong số đó liên quan đến lĩnh vực thú y chỉ có M. bovis 

gây chứng viêm giác mạc - kết mạc truyền nhiễm ở bò. Các chủng mới phân lập biểu 
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hiện dung huyết, các chủng dung huyết có độc tính cao hơn các chủng không dung huyết. 

Các chủng có nhung mao cũng có độc lực cao hơn các chủng không có nhung mao, tính 

dung huyết và nhung mao liên quan mật thiết với độc lực của vi khuẩn. Vi khuẩn này sản 

sinh nội độc tố hoại tử da, hình thành ổ bệnh kết mạc điển hình ở kết mạc bê nghé. 

Branhamella chủ yếu được phân lập từ xoang mũi, xoang miệng và đường hô hấp 

trên của động vật và người. B. ovis tuy được phân lập từ chứng viêm giác - kết mạc 

truyền nhiễm của cừu và bò nhưng tính gây bệnh thấp.  

Acinetobacter nói chung không có tính gây bệnh nhưng khi người và động vật 

giảm sức đề kháng vi khuẩn phát huy tính gây bệnh, tạo nên bệnh cảm nhiễm cơ hội. Vi 

khuẩn này thường phân lập được trong thai gà bị ung nên có thể coi phôi thai gà chết do 

cảm nhiễm Acinetobacter. 

Bảng I-24. Bệnh tiêu biểu ở động vật do cảm nhiễm vi khuẩn thuộc họ Neisseriaceae 

Tên bệnh Bệnh nguyên Động vật cảm nhiễm Bệnh trạng  

Bệnh lậu  N. gonorrhoeae Người  Viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung 

Bệnh viêm não màng não tủy N. meningitidis Người Viêm màng não - tủy 

Bệnh viêm giác - kết mạc 

truyền nhiễm 

M. bovis Bò  Viêm giác mạc, viêm kết mạc 

B. ovis Cừu, bò Viêm giác mạc, viêm kết mạc 

 Bệnh cảm nhiễm 

Acinetobacter 

A. calcoaceticus Trứng gà phát dục Phôi thai gà bị ung 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM MORAXELLA 

Bệnh viêm giác - kết mạc ở bò (infectious bovine keratoconjunctivitis) 

Là một bệnh cấp tính hoặc mãn tính của bò với triệu chứng chủ yếu đặc trưng là 

viêm kết mạc và viêm giác mạc. Bò nuôi đàn tập trung, đặc biệt trong thời gian chăn thả 

mùa xuân ở các nước ôn hàn đới bệnh thường đa phát, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, sưng 

mí mắt, trắng đục giác mạc, loét giác mạc,... là triệu chứng thường thấy, các mạch máu 

chung quanh giác mạc thường sưng, sung huyết, tròng trắng của mắt có màu đỏ nhạt. 

Bệnh này chủ yếu đa phát ở bò chăn thả mùa xuân, dùng canh khuẩn M. bovis đơn độc 

tuy không tạo được bệnh cảm nhiễm thực nghiệm nhưng nếu trước khi gây nhiễm mà 

chiếu tia tử ngoại vào bò thí nghiệm thì rất dễ thiết lập được cảm nhiễm thực nghiệm. Do 

đó, ánh sáng mặt trời, bụi, khô,... làm mắt bị kích thích và tổn thương là những yếu tố 

cảm ứng quan trọng cho vi khuẩn phát bệnh. Do vi khuẩn này thường phân lập được từ 

mắt và xoang mũi của bò nên bò được coi là nguồn bệnh. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học và tính gây bệnh họ Neisseriaceae? 
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Chƣơng 4 
TRỰC KHUẨN VÀ CẦU KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ 
(HỌ BACTEROIDACEAE VÀ HỌVEILLONELLACEAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA BACTEROIDES, FUSOBACTERIUM, 

VEILLONELLA 

1. Phân loại 

Chi Bacteroides gồm hơn 44 loài và chi Fusobacterium gồm 10 loài thuộc họ 

Bacteroidaceae, là những vi khuẩn thường trú của đường tiêu hóa và cơ quan sinh dục 

tiết niệu của động vật và người. Đặc biệt Bacteroides là vi khuẩn chủ yếu cấu thành nên 

khu hệ vi khuẩn đường ruột, trong phân vi khuẩn này chiếm đến hơn 80% về số lượng. 

Gần đây, loài B. nodosus được tái phân loại vào chi mới thiết lập, có tên loài mới là 

Dichelobacter nodosus. 

Chi Veillonella thuộc họ Veillonellaceae, hiện tại có 7 loài, là những vi khuẩn 

thường trú của động vật, sinh sống ở khoang miệng, ống tiêu hóa và đường hô hấp trên. 

Các vi khuẩn này tuyệt đối yếm khí, hơn nữa, do không có nha bào nên nhanh 

chóng bị hủy diệt khi tiếp xúc với không khí, vì vậy, chúng không thể sinh sống bên 

ngoài cơ thể động vật và người. 

2. Hình thái 

Các vi khuẩn nêu trên đều Gram âm, không hình thành nha bào. 

Bacteroides là những trực khuẩn, cũng có trường hợp đa hình thái. Có những 

chủng hình thành giáp mô. B. fragilis và B. (Dichelobacter) nodusus có nhung mao. 

Fusobacterium là những trực khuẩn dài, thường đa hình thái. Đặc biệt, F. 

necrophorum có kích thước 0,5 - 1,75 × 0,5 - 500 μm, phụ thuộc vào điều kiện nuôi cấy 

mà có dạng cầu trực khuẩn đến dạng sợi kéo dài, trong tế bào có những hạt bắt màu xanh 

methylene (methylene blue) rất tốt. 

Veillonella là những cầu khuẩn rất nhỏ, kích thước 0,3 - 0,5 μm, không nha bào, 

tiêm mao và giáp mô, thường xếp đôi thành dạng song cầu khuẩn hoặc tạo những khối 

các cầu khuẩn. Tuy là những vi khuẩn Gram âm, nhưng nhiều trường hợp bắt màu đậm 

bất thường, không đều. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Tính trạng sinh hóa các vi khuẩn này được kê ở bảng I-25. Các vi khuẩn này đều 

là những vi khuẩn yếm khí bắt buộc. Bacteroides là vi khuẩn sản sinh acid acetic, acid 

propionic, acid succinic,... như là những sản trao đổi chất. 

B. flagilis thông thường được nuôi cấy ở môi trường nuôi cấy vi khuẩn yếm khí, 

hình thành màu trắng tro bóng láng, hơi đục, kích thước 1 - 3 mm. Dịch mật động vật 

tăng cường sự phát triển vi khuẩn này. Các phản ứng sinh indol, hoàn nguyên nitrate đều 

âm tính, đề kháng các thuốc kháng sinh neomycin, kanamycin và gentamycin. Nhiều 

chủng sản sinh β-lactamase và biểu hiện tính đề kháng các chất kháng sinh họ penicillin 

và họ cephalosporin.  

B. (D.) nodosus có thể phân loại thành 3 dạng dựa vào hình thái của khuẩn lạc 

trên môi trường thạch. Các phản ứng hoàn nguyên nitrate, sản sinh H2S và dịch hóa 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

55 

gelatin đều âm tính. Sử dụng peptone hoặc glucose thì hình thành acid butyric.  

F. necrophorum di động, sản sinh indol, không phát triển trong môi trường chứa 

20% dịch mật, trên môi trường thạch hình thành khuẩn lạc tròn lồi, màu từ trắng tro đến 

xám tro. Có thể dung huyết hoàn toàn hoặc không hoàn toàn máu ngựa và cừu. Loài này 

chia thành 3 dạng sinh học (biovar). Dạng A gây dung huyết β, ngưng kết hồng cầu, 

trong môi trường bán cố thể thì phát triển thành dạng tên lửa, có tính gây bệnh đối với 

chuột. Dạng B hầu như không có tính ngưng kết hồng cầu, trong môi trường bán cố thể 

thường phát triển thành dạng hạt, có tính gây bệnh yếu đối với chuột. Dạng C không có 

tính dung huyết và tính ngưng kết hồng cầu, không có tính gây bệnh đối với chuột. 

Bảng I-25. Phân loại và các tính trạng chủ yếu của Bacteroides, Fusobacterium và 

Veillonella 

Tính trạng Bacteroides Fusobacterium Veillonella 

Hình thái  Cầu khuẩn Trực khuẩn Cầu khuẩn 

Catalase  D  - D  

Oxidase -  - 

O/F (glucose) F/- F - 

Hoàn nguyên nitrate - - + 

Indol  D  D  . 

Phát triển trong 20% mật D  D  .. 

Sản vật trao đổi chất chủ yếu A, S, P, L B A, P 

Hàm lượng G+C (mol%) 28 - 61 26 - 34 36 - 43 

Loài chủ yếu B. fragilís 

B. (D.) nodosus 

42 loài khác 

F. necrophorum 

8 loài khác 

V. parvula 

6 loài khác 

Ghi chú: A: acid acetic; B: acid butyric; D: khác nhau tùy loài; F: lên men; L: acid lactic; P: acid propionic; S: acid 

succinic. 

 

4. Tính gây bệnh 

Tính gây bệnh của các vi khuẩn Gram âm yếm khí không sinh nha bào được nêu 

ở bảng I-26. Trong số các vi khuẩn thuộc chi Bacteroides chỉ có B. fragilis và B. (D.) 

nodosus là những loài trọng yếu trong lĩnh vực thú y. B. fragilis là vi khuẩn thường trú 

của đường tiêu hóa người và động vật, thường trở thành yếu tố cảm nhiễm cơ hội. Vi 

khuẩn này chỉ chiếm một phần không lớn trong phân (1 - 9%) nhưng lại phân lập được từ 

các bệnh phẩm lâm sàng với tần độ rất cao. Đa số vi khuẩn này có tính đề kháng cao đối 

với các chất kháng sinh và biểu hiện độc lực cao. Năng lực hình thành giáp mô được coi 

là yếu tố gây bệnh, trên cơ thể động vật thí nghiệm, các chất chiết từ giáp mô tăng cường 

việc hình thành các ổ mưng mủ. Ngoài ra, khả năng hình thành nhung mao, catalase, 

SOD (superoxide dismutase),... cũng được coi là có vai trò trong quá trình hình thành 

bệnh. Vi khuẩn này cảm nhiễm hỗn hợp với các loại vi khuẩn khác hình thành những ổ 

mưng mủ ở gia súc, thường phân ly được từ bệnh viêm vú ở bò. Ở người vi khuẩn này là 

một trong những yếu tố gây bệnh cơ hội trọng yếu, hình thành các ổ mưng mủ ở các vị trí 

khác nhau trong cơ thể. 

 B. (D.) nodosus gây bệnh thối loét kẽ móng ở cừu, dê, gây viêm da kẽ móng ở 

trâu bò. Vi khuẩn này có độc lực khác nhau phụ thuộc vào nguồn gốc của chủng. Các 

chủng có nguồn gốc từ cừu có độc lực cao, biểu hiện hình thái khuẩn lạc dạng 1, có 

nhung mao. Các chủng phân lập từ bò thường có độc lực thấp, biểu hiện hình thái khuẩn 

lạc dạng 2, ít nhung mao hơn. 
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Bảng I-26. Các bệnh cảm nhiễm Bacteroides và Fusobacterium tiêu biểu ở động vật 

Bệnh  Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh trạng 

Bệnh cảm nhiễm Bacteroides B. fragilis Người, gia súc Áp xe 

Bệnh thối loét kẽ móng B. (D.) nodosus Cừu, dê, bò Viêm hoại tử có mủ 

Bệnh thối loét kẽ móng F. necrophorum  Viêm hoại tử có mủ 

Áp xe gan F. necrophorum  Áp xe 

 

F. necrophorum sản sinh độc tố dung huyết có tính dung giải tế bào đối với các 

bạch cầu, được coi là liên quan đến khả năng gây bệnh. Nội độc tố biểu hiện độc tính đối 

với thỏ. Vi khuẩn này là một trong những vi khuẩn của khu hệ vi sinh vật thường trú của 

động vật ăn cỏ và lợn, phân lập được từ dạ cỏ của động vật nhai lại. Đối với trâu bò, dê, 

cừu và người có thể gây bệnh nguyên phát hoặc thứ phát với triệu chứng chủ yếu là hoại 

tử tổ chức và hình thành ổ mưng mủ: áp xe gan ở bò, trâu, viêm họng hầu có màng giả, 

thối loét kẽ móng ở bê nghé. 

Veillonella thường phân lập được từ các dạng bệnh phẩm lâm sàng khác nhau 

nhưng tính gây bệnh thì chưa rõ. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM FUSOBACTERIUM 

Áp xe gan (hepatic abscess) 

Là chứng bệnh mưng mủ do cảm nhiễm F. necrophorum chủ yếu ở bò, trâu, đặc 

biệt đa phát ở bò đực tơ vỗ béo nuôi tập trung. Vi khuẩn này còn là nguyên nhân các 

chứng bệnh hóa mủ ở các loại động vật khác. Đây là bệnh cảm nhiễm tự phát nên các 

bệnh tích trên bề mặt niêm mạc dạ dày như chứng xơ cứng dạ cỏ (rumen parakeratosis),... 

hoặc do kim loại hoặc các vật cứng khác tạo điều kiện cho vi khuẩn kết bám, xâm nhập, 

vượt qua tĩnh mạch cửa vào gan mà hình thành ổ bệnh. Từ bên ngoài không thể thấy 

được sự biến đổi nhưng khi kiểm soát giết mổ người ta thấy nhiều ổ áp xe. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học và tính gây bệnh của Bacteroides, Fusobacterium, 

Veillonella? 
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Chƣơng 5 
XOẮN THỂ GRAM ÂM HIẾU KHÍ HOẶC VI HIẾU KHÍ 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XOẮN THỂ 

1. Phân loại 

Xoắn thể (spirillum) (hay xoắn dạng khuẩn) là nhóm vi khuẩn Gram âm hiếu khí 

hoặc vi hiếu khí, di động, có dạng xoắn, gồm 7 chi với hơn 37 loài, nhưng vi khuẩn gây 

bệnh thì chỉ có 4 loài thuộc chi Campylobacter, 1 loài thuộc chi gần gũi Helicobacter 

(bảng I-27) và 1 loài thuộc chi không thể nuôi cấy Spirillum. Trước đây các 

Campylobacter được xếp vào chi Vibrio, về sau chúng được xếp vào nhóm spirillum do 

có các vòng xoắn đầy đủ các vi khuẩn này khác biệt được với các phẩy khuẩn. Về mặt 

hình thái các xoắn thể khác các vi khuẩn nhóm xoắn khuẩn (spirochaeta) do số vòng xoắn 

ít hơn, vòng xoắn của chúng không làm cho đường kính cơ thể tăng lên, nhưng điểm 

khác chủ yếu là ở chỗ các xoắn thể không có cấu trúc sợi trục chu chất (periplasmic axial 

filament), lớp bao ngoài (outer layer) như ở xoắn khuẩn, mà ngược lại có vách tế bào 

cứng và di động mạnh nhờ có tiêm mao ở cực tế bào. 

Bảng I-27. Các tính trạng giám biệt chủ yếu của các loài Campylobacter và loài gần gũi 
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Khuẩn lạc (màu vàng đậm) - - - - - - - - + - - 

Yêu cầu H2:fumarate  - - - - - - - - + - - 

Yêu cầu máu  - - - - - - - - - - + 

Phát triển ở 25 °C + - - - - (+) - - + - - 

31 °C + + + + + + (+) + + v v 

37 °C + + + + + + + + + + + 

42 °C - + + + + + + + + + (+) 

Glycine 1% + - + + + + + + - - - 

NaCl (3,5%) - - - - - - - + - - - 

Oxidase + + + + + + + + + + + 

Catalase + + + + + + - - - - + 

Sản sinh H2S  - - - - - + + + + + - 

Hoàn nguyên nitrate + + + + + + + + + + - 

Urease  - - - - - - . - . . + 

Thủy phân hippurate - - + - - - - - - - - 

 

2. Hình thái 

Campylobacter là những vi khuẩn Gram âm, có dạng chữ S hoặc dấu phẩy, đơn 

mao khuẩn ở một cực hoặc ở hai cực, di động theo dạng vặn nút chai. Kích thước vi 

khuẩn 0,2 - 0,8 × 0,5 - 5,0 μm nhưng đôi khi lại có dạng cầu khuẩn. Thông thường không 
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có giáp mô nhưng C. jejuni có khi lại thấy có giáp mô. 

Các vi khuẩn Helicobacter có dạng xoắn, tùng mao đơn cực (có chùm lông ở một 

cực) hoặc tùng mao lưỡng cực (có chùm lông roi ở hai cực), vi khuẩn Spirillum là những 

tùng mao khuẩn lưỡng cực. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Các tính trạng sinh hóa của các xoắn thể được trình bày ở bảng I-26. C. fetus khi 

nuôi cấy trên môi trường thạch máu ở 37 °C dưới điều kiện 5 - 10% CO2 sau 2 - 5 ngày 

thì hình thành khuẩn lạc không dung huyết, màu tro trắng hơi đục. C. mucosalis, C. 

hyointestinalis đều phát triển ở 25 °C và 42 °C nhưng C. fetus ở 42 °C và C. jejuni ở 25 

°C thì đều không phát triển. Phản ứng oxidase dương tính, không phân giải carbohydrate. 

Các đặc tính như phát triển ở 1% glycine và thủy phân hyppurate thì tùy loài mà khác 

nhau. Hàm lượng G+C (mol%) là 29 - 36. 

Về mặt huyết thanh học, C. fetus có 5 loại kháng nguyên O chịu nhiệt, C. jejuni 

có 40 loại kháng nguyên O chịu nhiệt và 108 loại kháng nguyên H không chịu nhiệt. 

4. Tính gây bệnh 

Các vi khuẩn Campylobacter thông thường tồn tại trong đường ruột, xoang miệng 

và cơ quan sinh dục, đề kháng yếu với sự khô, nóng, hóa chất tiêu độc, vi khuẩn nuôi cấy 

cũng dễ dàng bị hủy diệt, nhưng C. fetus là vi khuẩn ký sinh bắt buộc ở cơ quan sinh dục, 

có tính truyền nhiễm mạnh giữa động vật đực và cái. C. coli thường trú ở lợn, C. 

mucosalis và C. hyointestinalis biểu hiện tính cảm nhiễm đường ruột. 

C. jejuni sản sinh độc tố vero (gây) độc tế bào chịu nhiệt, enterotoxin không chịu 

nhiệt, độc tố dung huyết, là nguyên nhân bệnh cảm nhiễm đường ruột và trúng độc thực 

phẩm. 

Helicobacter pylori là vi khuẩn có năng lực kết bám ở tế bào bề mặt dạ dày ở 

người, là nguyên nhân viêm loét dạ dày (peptic ulcers). 

II. BỆNH CẢM NHIỄM CAMPYLOBACTER  

Các bệnh cảm nhiễm Campylobacter tiêu biểu được kê ở bảng I-28. 

Bảng I-28. Các bệnh cảm nhiễm Campylobacter tiêu biểu ở động vật 

Tên bệnh Bệnh nguyên Động vật  Bệnh trạng 

Bệnh do campylobacter C. fetus subsp. fetus Bò, cừu Sẩy thai giữa kỳ  

C. fetus subsp. venerealis Bò, trâu Vô sinh (sổi) 

C. jejuni Chó  Viêm ruột (tiêu chảy) 

Chim Viêm gan 

Người  Trúng độc thực phẩm 

Hội chứng sưng tuyến ruột ở lợn C. mucosalis Lợn  Viêm ruột xuất huyết tăng  

sinh, sưng tuyến ruột C. hyointestinalis Lợn  

Loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori Người  Viêm loét dạ dày  

 

1. Bệnh do campylobacter sinh dục ở bò (bovine genital campylobacterosis) 

Cảm nhiễm vi khuẩn này thường được gọi tổng quát là campylobacterosis (bệnh 

do campylobacter). Bệnh do C. fetus subsp. fetus gây ra ở bò và cừu cái thường có đặc 

trưng là sẩy thai, ở bò sẩy thai thường đa phát vào kỳ giữa kỳ mang thai (thai 5 - 6 
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tháng), vi khuẩn này cũng cảm nhiễm ở người. C. fetus subsp. venerealis cảm nhiễm cơ 

quan sinh sản ở bò gây chứng vô sinh, đôi khi gây sẩy thai. 

2. Hội chứng sƣng tuyến ruột ở lợn (porcine intestinal adenomatosis complex) 

Các bệnh viêm ruột xuất huyết tăng sinh (proliferative hemorrhagic enteropathy) 

và bệnh sưng tuyến ruột (intestinal adenomatosis) do cảm nhiễm C. mucosalis và C. 

hyointestinalis ở lợn vỗ béo và lợn trưởng thành được gọi chung là hội chứng sưng tuyến 

ruột ở lợn. Bệnh viêm ruột xuất huyết tăng sinh có thể có triệu chứng thiếu máu, ỉa ra 

máu, trường hợp cấp tính có thể làm chết lợn. Bệnh sưng tuyến ruột thường không biểu 

hiện triệu chứng, nhưng niêm mạc phần cuối của hồi tràng thường bị dày lên khá rõ. 

3. Bệnh campylobacter ở chó (canine campylobacterosis) 

Là bệnh cảm nhiễm đường ruột ở chó do C. jejuni gây ra. Triệu chứng chủ yếu là 

tiêu chảy do vi khuẩn kết bám và phát triển ở phần trên của ruột non, sản sinh enterotoxin 

(độc tố ruột) và độc tố tế bào mà gây ra bệnh. Thời kỳ nung bệnh thường 1 - 7 ngày. 

4. Bệnh campylobacter ở gia cầm (campylobacterosis in poultry) 

Bệnh này còn được gọi là bệnh viêm gan do vibrio ở chim (avian vibrionic 

hepatitis) do trước đây các campylobacter được xếp trong chi Vibrio. C. jejuni sinh sống 

bình thường với số lượng lớn ở trong đường ruột của chimnhưng đôi khi có thể xâm nhập 

vào gan mà gây viêm gan. Bệnh này có triệu chứng chủ yếu là sưng gan, gan có màu 

nhạt, hoại tử. Trong các trường hợp mãn tính, gan bị cứng, teo, còn thận thì sưng và trở 

nên nhạt màu các là triệu chứng thường thấy. 

III. CAMPYLOBACTER VÀ TRÚNG ĐỘC THỰC PHẨM 

Vi khuẩn thuộc chi này gây trúng độc thực phẩm dạng cảm nhiễm do ăn uống 

phải thức ăn nước uống nhiễm khuẩn hiện tại chỉ định gồm 2 loài là C. jejuni và C. coli, 

nhưng C. jejuni quan trọng hơn. Vi khuẩn này có thể kiểm xuất được từ đường ruột của 

hơn 70% gà khỏe mạnh, cũng thường trú ở đường ruột của bò, chó, lợn,... là nguồn cảm 

nhiễm trúng độc thực phẩm chủ yếu được Tổ chức y tế thế giới (WHO) chú ý. 

Chứng trúng độc này chủ yếu xảy ra ở trẻ em bú sữa hoặc thiếu nhi, với triệu 

chứng chủ yếu là nôn oẹ, đau bụng và tiêu chảy, thông thường bệnh nhẹ, hồi phục sau 2 - 

3 ngày. Trường hợp bệnh nặng có thể ỉa phân có máu nhầy, sốt, chứng mất nước, bại 

huyết. Thời kỳ nung bệnh thường là 2 - 11 ngày. 

Nhờ có tiêm mao như là yếu tố gây bệnh, C. jejuni hấp phụ, kết bám lên bề mặt 

niêm mạc ruột, sản sinh enterotoxin không chịu nhiệt mà gây quá trình mất nước tế bào, 

nhờ tính xâm nhập của chất protein màng ngoài vi khuẩn, tác dụng của độc tố dung huyết 

chịu nhiệt và độc tố tế bào chịu nhiệt mà gây hoại tử tế bào thượng bì đường ruột.  

IV. SPIRILLUM VÀ BỆNH CHUỘT CẮN 

Spirillum minus còn được gọi là spirillum bệnh chuột cắn, là vi khuẩn dạng xoắn 

có kích thước 0,1 - 0,2 × 3 - 5 μm, thường trú trong xoang miệng, hầu họng của các loại 

gậm nhấm, khi bị chuột cắn người bị cảm nhiễm vi khuẩn này. 

Bệnh này thường gọi là bệnh chuột cắn hay "thử giảo nhiệt" (rat-bite fever) 

thường có chứng viêm chỗ vét cắn, phát ban đỏ toàn thân, viêm các hạch lympho và sốt 

hồi qui. Thời kỳ nung bệnh thường 1 - 2 tuần. (Chú ý rằng bệnh "thử giảo nhiệt" còn do 
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trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện Streptobacillus moniliformis gây ra). 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm hình thái của xoắn thể, phân biệt xoắn thể và xoắn khuẩn? 

2. Các bệnh cảm nhiễm các xoắn thể? 
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Chƣơng 6 
XOẮN KHUẨN (SPIROCHAETA) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỘ SPIROCHAETALES 

1. Phân loại 

Các xoắn khuẩn được xếp thành một bộ, bộ Spirochaetales (bảng I-29), tên 

spirochaeta được dùng để chỉ chung các vi khuẩn trong cả bộ bên cạnh việc chỉ các thành 

viên trong họ Spirochaetaceae. Việc xếp loại cũng đã chỉnh lý nhiều lần. Hiện tại trong 

bộ này có họ Spirochaetaceae có 5 chi gồm 40 loài, họ Leptospiraceae có 1 chi gồm hơn 

9 loài được công nhận, nhưng thường được coi chỉ có 2 loài (L. interrogans và L. biflex). 

Đóng vai trò trọng yếu trong lĩnh vực thú y có các chi Treponema, Serpulina và Borrelia 

thuộc họ Spirochaetaceae và chi Leptospira thuộc họ Leptospiraceae. 

2. Hình thái 

Cấu trúc cơ bản của các xoắn khuẩn là màng tế bào chất của tế bào kéo dài được 

bọc trong một màng phức hợp ngoài thành tế bào tạo thành ống tế bào chất (cytoplasmic 

cylinder), xuất phát từ hai cực là những sợi tiêm mao chu chất (periplasmic flagella) 

hướng từ hai cực vào giữa tế bào và quấn chặt vào tế bào, đôi khi hai sợi ngược hướng 

chồng lên nhau, hình thành hai sợi trục (axial filament) chu chất. Từ phía ngoài, tế bào 

được bao bọc bởi bao ngoài (outer sheath) hay áo ngoài tế bào, lớp vỏ ngoài hay lớp nhầy 

(outer cell envelope, external membrane, outer layer, slime layer). 

Bảng I-29. Những tính trạng giám biệt của các xoắn khuẩn thuộc họ Spirochaetaceae và họ 

Leptospiraceae 

Tính trạng Spirochaetaceae Leptospiraceae 

Treponema Serpulina Borrelia Spirochaeta Cristispira Leptospira 

Rộng (μm) 0,1 - 0,4 0,3 - 0,4 0,2 - 0,5 0,2 - 0,75 0,5 - 3,0 0,1 

Dài (μm) 5,0 - 20 7,0 - 9,0 3,0 - 20 5,0 - 250 30 - 180 6,0 - 20 

Hình 

thái  

Xoắn Quy tắc Quy tắc Bất quy tắc Quy tắc Bất quy tắc Quy tắc 

Số vòng 8 - 14 3 - 8 3 - 10 45 - 65 3 - 10 40 - 50 

Sợi trục 3 - 7 sợi 8 - 9 15 - 20 2 Hơn 100 1 

Nuôi 

cấy 

MTTH* + + + + - + 

Nhiệt  độ** 25 - 37 °C 36 - 42 28 - 30 . 28 - 30  

Độ yếm khí Yếm khí Yếm khí Vi yếm khí Yếm khí hoặc 

tuỳ tiện 

- Hiếu khí 

Tính năng Cộng sinh 

bắt buộc (ký 

sinh ở động 

vật) 

Sống ở 

đường ruột, 

phân 

Ký sinh ở 

động vật 

(niêm mạc, 

máu; lây nhờ 

ve, rận) 

Sống tự do 

(thường 

trong nước 

chứa H2S) 

Cộng sinh 

bắt buộc (ở 

động vật 

nhuyễn thể 

nước mặn, 

nước ngọt) 

Sống tự do hoặc 

ký sinh ở động 

vật 

Ghi chú: *MTTH: môi trường tổng hợp; **Nhiệt độ: nhiệt độ thích hợp nhất 

 

Các vi khuẩn này đều Gram âm nhưng thường khó bắt màu nên thường dùng các 

phương pháp nhuộm nhiễm bạc Fontana-Trebondeau hay nhiễm bạc Levaditi, hoặc quan 

sát tiêu bản sống dưới kính hiển vi nền đen. 

Các vi khuẩn này có dạng di động uốn khúc, vặn xoắn, uốn lượn, sinh sản nhờ 

phân bào theo chiều ngang. 
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3. Tính trạng sinh hóa 

Họ Spirochaetaceae là những vi khuẩn xoắn yếm khí bắt buộc đến vi hiếu khí, 

các phản ứng oxidase và catalase đều âm tính, sử dụng carbohydrate hoặc amino acid làm 

nguồn thức ăn năng lượng. Họ Leptospiraceae là những vi khuẩn xoắn hiếu khí bắt buộc, 

oxidase âm tính nhưng catalase dương tính, sử dụng các acid béo chuỗi dài và các rượu 

béo chuỗi dài làm nguồn thức ăn năng lượng. 

4. Tính gây bệnh 

Thông thường, nhiều xoắn khuẩn sống tự do trong nước, nhưng nhiều xoắn khuẩn 

lại sinh sống ở xoang miệng, đường ruột, đường tiết niệu, trong máu của động vật. Vi 

khuẩn bệnh nguyên thường vượt qua các chỗ tổn thương ở bề mặt da và niêm mạc của 

động vật, ký sinh trong máu, nước tiểu, da và các cơ quan nhu mô. 

III. XOẮN KHUẨN VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Treponema 

  Các vi khuẩn Treponema là các xoắn khuẩn với các vòng xoắn đều đặn, có quy 

tắc. Hàm lượng G+C (mol%) là 36 - 42. Có thể nuôi cấy ở nhiệt độ tối thích hợp là 25 - 

37 °C và điều kiện yếm khí. Các bệnh cảm nhiễm Treponema tiêu biểu ở động vật được 

kê ở bảng I-30. 

a. Bệnh giang mai thỏ (rabbit syphilis) 

Là bệnh ở cơ quan sinh sản và da ở thỏ do cảm nhiễm T. paraluiscuniculi. Vi 

khuẩn này cũng gây hình thành bệnh tích ở chuột lang nhưng không hình thành bệnh tích 

ở chuột đất vàng (hamster). 

b. Bệnh giang mai (ở ngƣời) (syphilis) 

T. pallidum subsp. pallidum gây nên bệnh đường sinh dục ở người gọi là bệnh 

giang mai. Bệnh này trải qua 3 kỳ, kỳ đầu xuất hiện các hạch (nốt) cứng không đau cục 

bộ ở nơi cảm nhiễm do tiếp xúc, kỳ 2 là kỳ không có triệu chứng hoặc toàn thân phát ban, 

kỳ 3 đặc trưng bởi chứng viêm huyết quản và hạch giang mai tiến triển. Loài phụ này 

hình thành bệnh tích ở thỏ, để chẩn đoán người ta dùng phản ứng Wassermann,... 

Bảng I-30. Các bệnh do các Spirochaeta tiêu biểu ở động vật 

Bệnh  Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh trạng 

Bệnh do 

Spirochaeta 

T. paraluiscuniculi Thỏ  Bệnh tích ở da, ở bộ máy sinh 

dục 

Hồng lỵ lợn  S. hyodysenteriae Lợn  Tiêu chảy xuất huyết 

Bệnh do 

Borrelia  

B. anserina Ngỗng, vịt, gà tây, gà (rận 

truyền bệnh) 

Thiếu máu, bại huyết cấp tính 

B. theileri Bò, ngựa (rận truyền bệnh) Phát sốt hồi quy: 3 - 4 ngày sốt 

xen 1 - 2 tuần không sốt 

B. burgdorferi Chó (rận truyền bệnh) Viêm khớp 

Bệnh do 

Leptospira 

L. interrogans SG* Hebdomadis, 

Autumnalis 

Bò  Tiêu chảy, hoàng đản, thiếu máu, 

huyết sắc tố niệu 

L. interrogans SG* Autumnalis, 

Canicola, Hebdomadis, 

Icterohaemorrhagiae, Pomona 

Lợn  Tiêu chảy, huyết sắc tố niệu 

L. interrogans SG* Canicola, 

Icterohaemorrhagiae 

Chó, mèo, gậm nhấm Leptospira niệu, tiêu chảy, hoàng 

đản 

Ghi chú: *SG: serogroup, nhóm huyết thanh học 
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2. Serpulina 

Các Serpulina là những xoắn khuẩn có các vòng xoắn không quy tắc. Hàm lượng 

G+C (mol%) là 25 - 26. Khi nuôi cấy trên môi trường thạch máu ở 37 °C ở điều kiện 

yếm khí với 5 - 10% CO2, vi khuẩn bệnh (hồng) lỵ lợn S. hyodysenteriae thì sau 3 - 4 

ngày hình thành khuẩn lạc dung huyết beta. Các phản ứng indol, H2S dương tính. Bằng 

phương pháp chiết xuất kháng nguyên tan trong phenol nóng người ta xác định được 7 

dạng huyết thanh học. Các bệnh cảm nhiễm Serpulina tiêu biểu ở động vật được kê ở 

bảng I-30. 

Bệnh hồng lỵ lợn (do treponema) (swine dysentery)
BKD46

 

S. hyodysenteriae thông thường sinh sống ở đường ruột lợn nhưng có thể kết bám 

vào những chỗ tổn thương ở niêm mạc ruột già mà sinh sản và gây phân tiêu chảy nhầy 

lẫn máu. 

3. Borrelia  

Các Borrelia là những vi khuẩn xoắn tương đối lớn, có những vòng xoắn bất quy 

tắc, nhuộm aniline bắt màu tương đối tốt. Có thể nuôi cấy ở điều kiện vi hiếu khí ở nhiệt 

độ tối thích hợp 28 - 30 °C. Các bệnh cảm nhiễm Borrelia tiêu biểu ở động vật được kê ở 

bảng I-30. 

a. Bệnh do borrelia ở chim (avian borreliosis) 

B. anserina cảm nhiễm thiên nga, ngỗng, vịt, gà tây và gà gây ra bệnh borreliosis 

với những triệu chứng chủ yếu là lách sưng to, hình thành những ban chấm lấm tấm và 

thiếu máu. 

b. Bệnh do borrelia ở trâu bò và ngựa (borreliosis in cattle and hourse) 

Cảm nhiễm B. theileri ở bò ngựa châu Phi và Australia với những triệu chứng chủ 

yếu là sốt hồi quy nhẹ độ. Bệnh lan truyền nhờ ve bét. 

c. Bệnh do borrelia ở chó và bệnh Lyme (borreliosis in dog, Lyme disease in human) 

B. burgdorferi gây bệnh ở chó với những triệu chứng chủ yếu là viêm khớp. Từ 

vật mang trùng là các động vật gậm nhấm hoang dã, vi khuẩn lan truyền qua ve bét. Mặc 

dù có trường hợp phát sốt nhưng nhiều trường hợp cảm nhiễm đi qua không thấy triệu 

chứng. Cảm nhiễm vi khuẩn này ở người gây bệnh Lyme với những triệu chứng chủ yếu 

là phát sốt, đau đầu, đau các khớp và phát ban. 

d. Bệnh sốt hồi quy (relapsing fever) 

B. recurrentis cảm nhiễm và gây bệnh sốt hồi quy ở người với những triệu chứng 

chủ yếu là sốt hồi quy. Bệnh này có đặc điểm là sự luân phiên của các kỳ sốt và không 

sốt, sau kỳ sốt kéo dài 3 - 4 ngày là kỳ không sốt kéo dài 1 - 2 tuần, rồi sốt lại phát lại. 

Rận người là tác nhân truyền lây bệnh này. 

4. Leptospira 

Các vi khuẩn thuộc chi Leptospira là những xoắn khuẩn dài mảnh, xoắn có quy 

tắc, ở đầu vi khuẩn có đoạn uốn khúc dạng móc câu. Chiều rộng của vòng xoắn 0,2 - 0,3 

μm. Hàm lượng G+C (mol%) là 35 - 40. Trong chi này có 2 loài là L. interrogans và L. 

biflex, nhưng chỉ chi đầu, gồm nhiều dạng huyết thanh học khác nhau, có tính gây bệnh 
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đối với người và động vật. Các bệnh cảm nhiễm Leptospira tiêu biểu ở động vật được kê 

ở bảng I-30. 

L. interrogans khi được nuôi cấy hiếu khí trong môi trường lỏng có gia thêm 

huyết thanh và acid béo chuỗi dài, ở 28 - 30 °C có thể phát triển sau 1 tuần nhưng không 

phát triển ở 13 °C. Nhờ phản ứng ngưng kết vi khuẩn này có đến hơn 180 dạng huyết 

thanh học (serovar) khác nhau, các serovar gần gũi được đề nghị xếp thành nhóm huyết 

thanh học (serogroup), hiện tại có 19 serogroup của vi khuẩn gây bệnh này. 

Các nhóm huyết thanh học của Leptospira có tính đặc hiệu ký chủ. Thông 

thường, các vi khuẩn này xâm nhập qua các chỗ tổn thương ở da hoặc niêm mạc, đi vào 

máu và phát triển trong máu, cũng có khi từ chứng nhiễm khuẩn huyết chuyển sang bại 

huyết thường trải qua nhanh chóng, nhưng khi trong máu xuất hiện kháng thể thì vi 

khuẩn từ máu xâm nhập vào tiểu niệu quản của thận và sinh sản ở đó mà bài xuất theo 

nước tiểu gây ô nhiễm môi trường đất và các nguồn nước. Ở các loài gậm nhấm các thời 

kỳ mang trùng dài hơn so với bò, lợn. 

a. Bệnh do leptospira (bệnh leptô) ở bò (bovine leptospirosis)
BKD57

 

Bệnh nguyên bệnh leptô ở bò là Hebdomadis (leptospira sốt 7 ngày), Autumnalis 

(leptospira dịch mùa thu) và Australis, nhưng ở châu Âu gặp nhiều trường hợp do 

Gryppotyphosa, còn Bắc Mỹ thì nhiều Pomona và Hardjo. 

Bệnh này có các triệu chứng chủ yếu là phát sốt, tiêu chảy, giảm tiết sữa ở động 

vật cái, hoàng đản (chứng vàng da và niêm mạc), thiếu máu, huyết sắc tố niệu (nước tiểu 

có hemoglobin), nhưng cũng có trường hợp bệnh trải qua mà không biểu hiện rõ triệu 

chứng. Cảm nhiễm serovar Hardjo thường là cảm nhiễm cấp tính gây sẩy thai, nhiều 

trường hợp dẫn đến vô sinh (sổi). 

b. Bệnh leptô ở lợn (swine leptospirosis)
BKD57

 

Nguyên nhân gây bệnh leptô ở lợn phần nhiều là L. interrogans serovar 

Autumnalis, Canicola, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Pomona. Các dạng Canicola, 

Hebdomadis và Pomona đôi khi gây sẩy thai, ở động vật không có chửa thì cảm nhiễm 

thường ẩn tính, vi khuẩn bài xuất theo nước tiểu ra ngoài. 

c. Bệnh leptô ở chó, mèo (leptospirosis in dog and cat)
BKD57

 

Nguyên nhân gây bệnh leptô ở chó mèo thường là các serovar Canicola và 

Icterohaemorrhagiae. Ở Việt Nam, bằng phản ứng vi ngưng kết tan thường phát hiện 

được ở máu chó kháng thể đặc hiệu các serovar Bataviae, Javanica, Shermani, 

Icterohaemorrhagiae và Tarassovi. Cảm nhiễm serovar Canicola có thể diễn ra á cấp tính, 

nhưng trong nhiều trường hợp bệnh tuy không có triệu chứng nhưng vi khuẩn vẫn được 

bài xuất ra ngoài theo nước tiểu. Dạng Icterohaemorrhagiae gây bệnh ở hai thể: thể xuất 

huyết và thể hoàng đản. 

Ở mèo, bệnh có thể ở các dạng leptospira huyết, leptospira niệu với những bệnh 

tích ở gan và thận nhưng bệnh trạng thường ít biểu hiện hoặc ẩn tính. 

d. Cảm nhiễm Leptospira khác 

Ở ngựa đôi khi gặp cảm nhiễm Leptospira cấp tính do các dạng huyết thanh học 

khác nhau gây ra. Ngoài các triệu chứng điển hình thì thường thấy chứng mù trăng 

(moon blindness). Ở dê và cừu gặp cảm nhiễm serovar Hardjo gây thiếu máu dung huyết 

cấp tính, viêm thận nhu mô, cảm nhiễm L. Pomona phát sinh thiếu máu dung huyết cấp 
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tính và sẩy thai ở động vật cái. 

Cảm nhiễm Leptospira các serovar Icterohaemorrhagiae, Copenhageni ở chuột 

lang gây chết, các nhóm huyết thanh học khác gây phất sốt, nhiễm khuẩn huyết nhưng 

thường tự khỏi bệnh. Chuột vàng hamster cảm nhiễm chí tử các dạng Pomona, Canicola. 

Cảm nhiễm các dạng Leptospira khác nhau ở chuột nhắt thường ẩn tính, vi khuẩn bài 

xuất theo nước tiểu ra ngoài, tăng cường sự lan truyền của vi khuẩn. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm hình thái của xoắn thể, phân biệt xoắn thể và xoắn khuẩn? 

2. Các bệnh cảm nhiễm các vi khuẩn thuộc họ Spirochaetaceae? 

3. Đặc điểm chung của Bộ Spirochaetales? 

4. Các bệnh cảm nhiễm các vi khuẩn thuộc họ Leptospiraceae ở động vật? 

 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

66 

Chƣơng 7 
CẦU KHUẨN GRAM DƢƠNG 

A. HỌ MICROCOCCACEAE: TỤ CẦU KHUẨN 

(STAPHYLOCOCCUS)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỤ CẦU KHUẨN 

1. Phân loại 

Phân loại họ Micrococcaceae được trình bày ở bảng I-31. Thuộc chi tụ cầu khuẩn 

Staphylococcus có 29 loài, là một trong những chi của họ Micrococcaceae. Các chi khác 

thuộc họ này không biểu hiện tính gây bệnh đối với người và động vật. 

2. Hình thái 

Đây là những cầu khuẩn Gram dương có đường kính 0,8 - 1,0 μm, trong tiêu bản 

có thể thấy phân bố riêng lẻ nhưng thường tạo khối gồm nhiều tế bào thành hình chùm 

nho, không có tiêm mao, không hình thành bào. 

Bảng I-31. Phân loại họ Micrococcaceae 

Chi G+C (mol%) Loài  Tính gây bệnh 

Staphylococcus 30 - 39 S. aureus (tụ cầu vàng) 

S. epidermidis (tụ cầu khuẩn biểu bì) 

S. felis 

Viêm vú, viêm da phù thũng, viêm 

tủy xương 

S. hyicus 

S. intermedius 

24 loài khác 

Viêm biểu bì xuất dịch ở lợn 

Micrococcus 65 - 75 9 loài  

Gaffkya  1 loài (G. tetragena)  

Sarcina  1 loài (S. lutea)  

 

3. Tính trạng sinh hóa 

Các vi khuẩn họ Micrococcaceae là những vi khuẩn yếm khí tùy tiện, phát triển 

tốt trên môi trường thạch thường, phát triển được trong môi trường chứa nồng độ cao 

muối ăn (3 - 10% NaCl). Phản ứng catalase dương tính, lên men đường glucose. Phản 

ứng lên men đường mannit là đặc tính quan trọng để phân biệt tụ cầu vàng gây bệnh. 

Khuẩn lạc tụ cầu vàng S. aureus có màu vàng hoặc màu trắng, còn những vi khuẩn khác 

có màu trắng hoặc màu vàng chanh, nhưng cũng có ngoại lệ. Tụ cầu vàng có thành tế bào 

chứa một chất gọi là protein A kết hợp một cách phi đặc hiệu với phần Fc của các IgG 

(trừ IgG2), IgA2 và một số IgM. Các vi khuẩn này có thể phân loại dựa vào các phage có 

miền ký chủ đặc hiệu. 

Hoạt tính lên men đƣờng mannit được xác định bằng cách nuôi cấy vi 

khuẩn (tụ cầu) vào môi trƣờng Chapman (môi trường N
o
 110). Môi trường này 

được chế bằng cách hòa 10 g peptone, 2 g cao men (yeast extract), 30 g gelatin, 2 g 

lactose, 10 g mannit, 70 g NaCl, 5 g K2HPO4 và 15 g agar vào 1 lít nước cất, chỉnh 

pH đến 7,2, hấp khử trùng ở 121 °C trong 15 phút, đổ đĩa Petri, để nguội cho thạch 

rắn. S. aureus hình thành khuẩn lạc có màu điển hình, sau khi lấy khuẩn lạc nếu nhỏ 
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vào chỗ đó dung dịch bromothymol blue (0,04%) thì chỗ đó trở nên vàng. Ngoài ra, 

nếu làm ngập bằng dung dịch (NH4)2SO4 bão hòa và để yên 10 phút thì xung quanh 

khuẩn lạc tụ cầu vàng xuất hiện vòng trong suốt. 

Với tác dụng tương tự, môi trƣờng muối ăn - mannit cũng được sử dụng. 

Để chế môi trường này người ta hòa 2,5 g cao thịt, 10 g peptone, 10 g mannit, 75 g 

NaCl, 0,025 g phenol red, và 15 g agar vào 1 lít nước cất, chỉnh pH đến 7,4, tiệt 

trùng ở 121 °C trong 15 phút, đổ đĩa Petri. Các cầu khuẩn không gây bệnh hình 

thành khuẩn lạc nhỏ có viền màu đỏ bao quanh còn các khuẩn lạc tụ cầu vàng có 

vòng màu vàng bao quanh. 

4. Tính gây bệnh 

Loài tụ cầu khuẩn có tính gây bệnh cao nhất là tụ cầu vàng có phản ứng 

coaggulase dương tính, gây các chứng viêm mưng mủ, áp xe, viêm da lở biểu bì ở các 

loài động vật khác nhau. Tuy nhiên, vi khuẩn này phân lập được khá thường xuyên từ 

đường ruột, da và niêm mạc, và phân lập được với tần số cao từ bệnh phẩm như là một 

nguyên nhân cảm nhiễm cơ hội. Gần đây, sự xuất hiện các chủng tụ cầu khuẩn đề kháng 

các chất kháng sinh hệ β-lactam (tụ cầu vàng đề kháng methicillin: MRSA, đề kháng 

vancomycin: VRSA) như là một bệnh nguyên chủ yếu làm vấn đề cảm nhiễm bệnh viện 

cũng như sự vô hiệu trong điều trị bệnh bằng thuốc ở người càng thêm trầm trọng. 

Các tụ cầu vàng sản sinh các loại enzyme ngoại bào (coagulase, fibrinolysin, 

hyaluronidase, protease, nuclease hay deoxyribonuclease (DNase)) và ngoại độc tố (độc 

tố dung huyết, độc tố đường ruột, độc tố bạch cầu, độc tố lở da) được coi là những nhân 

tố hình thành bệnh từ phía vi khuẩn. Coagulase còn có thể được các tụ cầu khuẩn khác 

(S. intermedius, S. hyicus) sản sinh và là enzyme làm đông đặc (ngưng cố) huyết tương 

(của người hoặc thỏ). Hyaluronidase còn gọi là yếu tố lan tỏa (spreading factor), cùng với 

fibrinolysin được coi là liên quan đến sự hình thành và khuyếch đại ổ bệnh cảm nhiễm tụ 

cầu vàng. Độc tố dung huyết phá hoại màng tế bào hồng cầu mà gây dung huyết, gồm 5 

loại là α, β, γ và ε (alpha, beta, gamma và epsilon). Độc tố đường ruột (enterotoxin) là 

ngoại độc tố chịu nhiệt (chịu được 100 °C trong 30 phút) có phân tử lượng khoảng 

30.000 Da, có 5 loại từ A đến E phân biệt nhau về mặt kháng nguyên. Độc tố bạch cầu 

(leukocidin) là độc tố tế bào gây tổn hại các bạch huyết cầu một cách đặc hiệu. Độc tố lở 

da (dermotoxin) có dạng A do gene plasmid chi phối và dạng B do gene nhiễm sắc thể 

chi phối, phá hủy các protein khớp nối (anchoring junction) và cầu sinh chất 

(plasmodesmodes) gắn các thành tế bào biểu bì mà gây lở da. 

Coagulase (enzyme đông huyết tương) có tác dụng làm đông huyết tương 

của người và thỏ, do chuyển hóa protein fibrinogen (tan) trong huyết tương thành 

fibrin, tạo nên các huyết khối trong huyết quản liên quan đến đặc tính gây bệnh 

nhiễm khuẩn huyết ở động vật, là một protein chịu nhiệt có tính kháng nguyên yếu. 

Phản ứng này có thể thực hiện trong ống nghiệm, phiến kính hoặc đĩa (khay). Lấy 

một khuyên cấy đầy vi khuẩn từ khuẩn lạc hòa vào 0,5 ml huyết tương thỏ (hoặc 

huyết tương người) đã được pha loãng với nước muối ăn sinh lý theo tỷ lệ 1:4, hoặc 

hòa vào dung dịch fibrinogen-plasma (chứa 2% thể tích fibrinogen bò [Armour 

Lab.,...] và 3% huyết tương thỏ trong nước muối sinh lý vô trùng), để ở 75 °C, đọc 

kết quả sau 3 giờ. Nếu có các khối tơ huyết tụ tập là kết quả dương tính. 

 Hoạt tính fibrinolysin được thực hiện với môi trường thạch fibrin (fibrin 

agar) nhưng cũng có thể tiến hành định tính với dung dịch fibrinogen-plasma-
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coagulase. Sau một thời gian nuôi cấy, một số chủng tụ cầu khuẩn fibrinolysin 

dương tính làm khối tơ huyết tan chảy. 

Hoạt tính nuclease có thể được xác định trên môi trường thạch đĩa có chứa 

2 mg DNA trong 1 ml môi trường. Sau 24 giờ nuôi cấy ở 37 °C, môi trường thạch 

được phủ một lớp HCl 1 N. Các chủng nuclease dương tính có khuẩn lạc được bao 

bọc bởi một vòng sáng. 

Ngoài ra môi trường telluride kali (potassium telluride) cũng là một môi 

trường được sử dụng có hiệu quả trong nuôi cấy tuyển lựa tụ cầu vàng gây bệnh. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM TỤ CẦU KHUẨN 

1. Bệnh viêm vú (mastitis) 

Bệnh viêm vú ở bò là một trong những bệnh sinh sản gây ra bởi hàng loạt nhân tố 

khác nhau. Các vi sinh vật liên quan đến bệnh này có nhiều loại, trong đó có S. aureus là 

yếu tố phổ biến nhất, bên cạnh đó, còn có S. epidermidis có thể là tác nhân nguyên phát 

hay thứ phát gây bệnh này. Ngoài bò, các động vật khác cũng có thể bị viêm vú do tụ cầu 

khuẩn. 

2. Viêm biểu bì xuất dịch ở lợn (exudative epidermitis) 

Bệnh này thường phát ở lợn bú sữa trong vòng 1 tháng tuổi. Cho đến nay vẫn 

chưa rõ về mối quan hệ giữa việc phát sinh bệnh trạng ở da và độc tố lở da do S. hyicus 

sản sinh ra. 

3. Bệnh do tụ cầu khuẩn ở chim (avian staphylococcosis) 

Bệnh này chủ yếu gây ra do cảm nhiễm tụ cầu vàng. Ở gà, đây là tên chung của 

các chứng bệnh mưng mủ, được phân thành các thể khác nhau: thể chứng bại huyết, thể 

cảm nhiễm nội tạng, thể cảm nhiễm da và thể cảm nhiễm tủy - khớp. Viêm da phù thũng 

và viêm tủy xương phát sinh tương đối nhiều. 

III. TỤ CẦU KHUẨN VÀ TRÚNG ĐỘC THỰC PHẨM 

 Trúng độc thực phẩm do tụ cầu khuẩn thường gây ra bởi độc tố ruột của S. aureus 

đã được sản sinh đủ lượng trong thực phẩm. Đây là độc tố chịu nhiệt, vì vậy sau khi 

nhiễm độc, đun nóng thức ăn cũng không làm thức ăn trở nên an toàn. Ô nhiễm thực 

phẩm có thể bắt nguồn từ chỗ mưng mủ ở tay đầu bếp hoặc sữa bò vắt từ những bò sữa bị 

bệnh viêm vú. Thông thường, trong vòng mấy giờ sau khi ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm 

thì xảy ra chứng viêm dạ dày - ruột với triệu chứng chủ yếu là nôn mửa, tiên lượng 

thường tốt, bệnh nhân tự hồi phục sau mấy ngày. 

B. LIÊN CẦU KHUẨN VÀ CÁC CẦU KHUẨN GRAM DƢƠNG 

KHÁC NGOÀI HỌ MICROCOCCACEAE VÀ BỆNH TRUYỀN 

NHIỄM 

I. PHÂN LOẠI CÁC CẦU KHUẨN GRAM DƢƠNG NGOÀI HỌ 

MICROCOCCACEAE  

Các cầu khuẩn ngoài họ Micrococcaceae gồm 5 chi (bảng I-32). Trong đó, các 

loài thuộc chi liên cầu khuẩn Streptococcus (đã từng được xếp vào họ Micrococcaceae 
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nhưng không thích đáng), bao gồm cả là song cầu khuẩn Gram dương trước đây thường 

gọi là Diplococcus pneumoniae hay phế cầu khuẩn (pneumococcus), những vi khuẩn 

yếm khí tùy tiện, có ý nghĩa hơn cả đối với lĩnh vực thú y. Chúng phân bố rộng rãi trong 

tự nhiên. Có một số loài chủ yếu là gây chứng viêm hóa mủ ở động vật nhưng lại là vi 

khuẩn thuộc khu hệ vi sinh vật thường trú ở da và niêm mạc (xoang miệng, đường hô 

hấp, đường ruột, cơ quan sinh dục - tiết niệu) của động vật, đôi khi trở thành bệnh 

nguyên cảm nhiễm cơ hội.  

Ngoài ra, gây bệnh ở động vật còn có một số loài thuộc các chi cầu khuẩn yếm 

khí tùy tiện Enterococcus, chi yếm khí bắt buộc Peptostreptococcus và chi cầu khuẩn 

hiếu khí Melissococcus. Các vi khuẩn thuộc chi Lactococcus là vi khuẩn có lợi, được ứng 

dụng trong chế biến sản phẩm sữa. 

Bảng I-32. Phân loại các cầu khuẩn Gram dƣơng ngoài họ Micrococcaceae 

Chi 
G+C 

(mol%) 
Loài 

Dạng huyết thanh 

học Lancefield 
Tính dung huyết 

Streptococcus 36 - 46 S. pyogenes A β 

S. agalactiae B β, không dung huyết 

S. dysgalactiae C, L α, β 

S. equi subsp. zooepidemicus C β 

S. equi subsp. equi C β 

S. zooepidermicus C β 

S. suis D (R/S) α, β 

S. porcinus E, P, U β 

S. canis G β 

S. bovis D, E, N α, không dung huyết 

S. mutans Một số E α, β, không dung huyết 

S. pneumoniae*  α 

S. uberis  α, không dung huyết 

31 loài khác   

Enterococcus 34 - 42 E. fecalis D  

16 loài khác   

Lactococcus 34 - 43 L. lactis N  

6 loài khác   

Peptococcus 27 - 45 P. indolococcus   

9 loài khác   

Melissococcus  29 - 30 M. pluton   

Ghi chú: *:Tên này từ lần in thứ 8 của Bergey's Manual (1971), trước đó có tên là Diplococcus pneumoniae. 

 

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LIÊN CẦU KHUẨN 

1. Hình thái 

Streptococcus là những vi khuẩn hình cầu, bắt màu Gram dương, đường kính 0,6 

- 1,0 μm, thường xếp thành chuỗi dài hoặc ngắn, nhưng cũng có thể có dạng song cầu tùy 

thuộc loài. Không hình thành nha bào, một số hình thành giáp mô, cũng có ít loài có tiêm 

mao. 

2. Tính trạng sinh hóa 

Streptococcus là những vi khuẩn yếm khí tùy tiện, phát triển tốt ở môi trường 

thạch máu, môi trường có huyết thanh nhưng đòi hỏi chất dinh dưỡng nghiêm ngặt, phát 
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triển rất kém trên môi trường thạch thường. Không phát triển ở các môi trường có thêm 

6,5% NaCl. Phản ứng catalase âm tính, lên men glucose. Có loại tạo vòng dung huyết đặc 

hữu xung quanh khuẩn lạc khi phát triển trên môi trường thạch máu. Tính dung huyết có 

thể khác nhau, một số chủng có tính dung huyết ẩn tính, thường được phát hiện bởi thử 

nghiệm CAMP. Có dạng (type) dung huyết alpha, vòng dung huyết hơi trong bao quanh 

vòng màu xanh lục sát khuẩn lạc (liên cầu khuẩn α) và dạng (type) dung huyết hoàn toàn 

beta, vòng dung huyết trong suốt không màu, có bờ rõ ràng (liên cầu khuẩn β) và dạng 

gamma hoàn toàn không dung huyết (liên cầu khuẩn γ). 

Thông thường, người ta sử dụng môi trường cơ sở như thạch thường,... rồi 

gia thêm 5% máu ngựa hoặc máu cừu đã loại bỏ tơ huyết để nuôi cấy, nhưng tính 

dung huyết cũng biểu hiện khác nhau phụ thuộc vào loài động vật của máu sử dụng. 

Ví dụ, S. suis gây dung huyết β ở môi trường máu ngựa nhưng lại gây dung huyết α 

ở môi trường máu cừu. 

Các liên cầu khuẩn phụ thuộc vào nhóm kháng nguyên thể đa đường tồn tại trên 

thành tế bào mà chia thành 21 nhóm huyết thanh học từ A đến W (không có I và J) nhưng 

liên cầu khuẩn viêm phổi lại không thuộc các nhóm này (phân loại huyết thanh học 

[theo] Lancefield). Người ta đã xác minh được rằng kháng nguyên các nhóm D và N là 

acid glycerol teichoic và kháng nguyên nhóm R và S là chất đa đường tồn tại ở giáp mô. 

Đối với các bệnh cảm nhiễm liên cầu khuẩn ở người thì trọng yếu nhất là các liên cầu 

khuẩn nhóm A (liên cầu khuẩn hóa mủ) nhưng ở gia súc thì đôi khi vi khuẩn này chỉ gây 

viêm vú mãn tính và hoàn toàn không quan trọng. 

Thử nghiệm CAMP (CAMP test) là phản ứng do Cristi, Atkins và Munch-

Peterson, đều người Áo, đề xuất để phát hiện các chủng Streptococcus có tính dung 

huyết ẩn tính (Streptococcus agalactiae). Trên môi trường thạch máu trong đĩa Petri 

ta cấy chủng Staphylococcus aureus dung huyết beta thành dải dài, sau đó cách 

đường cấy này khoảng 2 - 3 mm ta cấy chủng Streptococcus bị kiểm (có thể 3 - 4 

chủng mỗi lần) theo đường vuông góc, ủ ở 37 °C một ngày đêm. Streptococcus 

agalactiae xuất hiện vùng dung huyết ở gần đường cấy S. aureus. 

Thử nghiệm này còn được áp dụng rộng hơn trong trường hợp khác (xem 

Corynebacterium).  

3. Tính gây bệnh 

Các liên cầu khuẩn hóa mủ sản sinh các loại enzyme ngoại bào (fibrinolysin, 

hyaluronidase, DNase,...) và các độc tố ngoại bào (streptolysine O, streptolysine S,...) 

khác nhau. Các độc tố ngoại bào giúp vi khuẩn xâm nhập vào tổ chức. Ngoài ra, trên bề 

mặt liên cầu khuẩn tồn tại chất gọi là protein M liên quan đến sự đề kháng quá trình thực 

bào của bạch cầu trung tính. 

III. BỆNH CẢM NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN  

Các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật do liên cầu khuẩn gây ra được nêu ở 

bảng I-33. 

1. Bệnh viêm hạch bạch huyết ở ngựa hay viêm hệ lympho truyền nhiễm (strangles, 

adenitis equorum)
BKD51

 

Là bệnh do cảm nhiễm S. equi subsp. equi thuộc nhóm C, gây dung huyết ẩn tính 
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(phản ứng CAMP dương tính), là vi khuẩn hình cầu, Gram dương, đường kính tế bào 0,4 

- 1,0 μm, tạo chuỗi ngắn hay dài thẳng hoặc hơi cong, trong canh khuẩn có thể đa hình 

thái, ngoài hình cầu còn có hình gậy to, thường có giáp mô. Đây là bệnh cấp tính của loài 

vật một móng, với triệu chứng đặc trưng là chảy nước mũi có mủ, mưng mủ ở niêm mạc 

mũi và các hạch lân cận. 

Bảng I-33. Các bệnh tiêu biểu do cầu khuẩn Gram dƣơng ngoài họ Micrococcaceae 

Bệnh  Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh trạng 

Viêm hạch bạch huyết truyền 

nhiễm ở ngựa 

S. equi subsp. equi Ngựa  Viêm mũi, viêm hạch lympho 

Bệnh liên cầu khuẩn của lợn S. suis, S. dysgalactiae, 

S. porcinus 

Lợn  Viêm tủy xương, khớp, bại 

huyết 

Bệnh liên cầu khuẩn ở gậm 

nhấm 

S. equi subsp. 

epizoodemicus 

Chuột lang Bại huyết 

Bệnh viêm vú do liên cầu 

khuẩn ở bò 

S. agalactiae Bò Viêm vú 

Bệnh liên cầu khuẩn ở cá Các Streptococcus 

E. serioricida 

Cá  Bại huyết 

Bệnh do liên cầu ở gà E. fecalis,... Gà, gà tây, bồ câu,... Bại huyết  

Bệnh viêm vú mùa hè ở bò P. indolicus,... Bò  Viêm vú 

Bệnh hư ấu trùng ong M. pluton Ấu trùng ong Hư ấu trùng, bại huyết 

 

2. Bệnh do streptococcus ở lợn (swine streptococcosis) 

Là bệnh cảm nhiễm các liên cầu khuẩn nhóm C như S. suis, S. dysgalactiae ("S. 

equisimilis"), và S. porcinus, ở các trại lợn nuôi qui mô tập trung thâm canh bệnh thường 

do S. suis gây ra. Cảm nhiễm vi khuẩn S. suis thường gây ra viêm màng tủy sống, viêm 

khớp, viêm phổi, viêm màng trong tim (nội tâm mạc viêm), viêm cơ tim, còn ở cảm 

nhiễm S. dysgalactiae thường thấy thể bệnh đa dạng như viêm khớp,... 

3. Bệnh do streptococcus ở chuột (streptococcosis in roddent) 

Cảm nhiễm S. equi subsp. zooepidemicus gây bại huyết ở chuột lang, còn cảm 

nhiễm S. pneumoniae ở chuột nhắt, chuột lang gây viêm phổi hóa mủ có tơ huyết. 

4. Bệnh do streptococcus ở cá (streptococcosis in fish) 

Cảm nhiễm các loài Streptococcus hoặc Enterococcus phát sinh chứng bại huyết 

ở các loài cá nuôi. 

5. Bệnh viêm vú do streptococcus ở bò (streptococcal mastitis in cattle) 

Viêm vú ở bò do các loài Streptococcus gây ra là khá phổ biến, trong đó thường 

gặp hơn cả là cảm nhiễm S. agalactiae, sau đó là S. uberis, S. dysgalactiae, đôi khi S. 

equi subsp. zooepidemicus. 

IV. NHỮNG CẦU KHUẨN GRAM DƢƠNG KHÁC VÀ BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM 

Chi Enterococcus là những cầu khuẩn yếm khí tùy tiện, được tách ra khỏi chi 

Streptococcus năm 1986. Trong chi này có 17 loài E. faecalis, E. faecium, E. avium, E. 

gallinarum,... tất cả đều thuộc nhóm D huyết thanh học. Các vi khuẩn này thường trú 

trong đường ruột của người và động vật, đôi khi trở thành bệnh nguyên cảm nhiễm cơ 
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hội. Các Enterococcus giống các Streptococcus về mặt hình thái, nhưng khác ở chỗ có 

khả năng phát triển trên môi trường thạch có gia thêm 6,5% NaCl ở 45 °C. Bên cạnh đó, 

các Peptostreptococcus là những liên cầu khuẩn yếm khí, còn các Melissococcus là 

những cầu khuẩn hiếu khí có dạng mũi thương. 

1. Bệnh do streptococcus ở chim (avian streptococcosis) 

Là bệnh cảm nhiễm thể bại huyết cấp tính ở gà, gà tây, ngỗng, bồ câu và các loài 

chim nhỏ khác do các cầu khuẩn thuộc chi Enterococcus và S. equi subsp. zooepidemicus 

và một số cầu khuẩn khác gây ra. Ở gà thường do E. faecalis và S. equi subsp. 

zooepidemicus, đôi khi bệnh chuyển thành mãn tính như viêm khớp, viêm màng tủy,... 

Do trước đây các Enterococcus thuộc Streptococcus nên người ta vẫn thường gọi các 

bệnh này ở gà là avian streptococcosis (bệnh do streptococcus ở chim). 

2. Bệnh viêm vú mùa hè ở bò (bovine summer mastitis) 

Bệnh viêm vú kỳ cạn sữa ở bò cái cùng với bệnh viêm vú ở bò cái tơ thường đa 

phát vào mùa hè, vì vậy hai bệnh này được gọi chung là bệnh viêm vú mùa hè ở bò. 

Nguyên nhân gây bệnh này chủ yếu là Actinomyces pyogenes, còn Peptococcus indolicus 

cũng là nguyên nhân nhưng không quan trọng bằng. 

3. Bệnh nhƣ ấu trùng ong châu Âu (European foulbrood)
BKD84

 

Là bệnh truyền nhiễm của ấu trùng mật ong do cảm nhiễm Melissococcus pluton. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm hình thái, sinh lý chủ yếu của các tụ cầu? 

2. Bệnh cảm nhiễm tụ cầu? 

3. Đặc điểm hình thái, sinh lý chủ yếu của các liên cầu? 

4. Bệnh cảm nhiễm liên cầu? 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

73 

Chƣơng 8 
TRỰC KHUẨN GRAM DƢƠNG SINH NHA BÀO 

A. CHI BACILLUS (TRỰC KHUẨN GRAM DƢƠNG HIẾU KHÍ 

SINH NHA BÀO) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI BACILLUS 

1. Phân loại 

Phân loại các Bacillus được trình bày ở bảng I-34. Đây là những vi khuẩn to, hình 

que, Gram dương, hiếu khí hoặc yếm khí tùy tiện, hình thành nha bào. Chi này có trên 34 

loài nhưng chỉ có 3 loài có ý nghĩa trong lĩnh vực thú y là B. anthracis, B. cereus và B. 

larvae (gần đây xếp loại vào chi mới thành Paenibacillus larvae), cùng 1 loài tương tự là 

vi khuẩn bệnh Tyzzer (B. piliformis) không nuôi cấy được thường được xếp vào nhóm 

này vì lý do thuận tiện. 

Bảng I-34. Các tính trạng giám biệt loài chủ yếu thuộc chi Bacillus 

Tính trạng Loài  

B. 

anthracis 

B.  

cereus 

B. 

thuringiensis 

B. 

megaterium 

B.  

subtilis 

B. (P.) 

larvae 

Hình 

thái 

Rộng (μm) 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 0,7 - 0,8 0,5 - 0,6 

Dài (μm) 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 2,0 - 5,0  2,0 - 3,0 1,5 - 6,0 

Nha bào in vivo - - - - - + 

Di động - + + + + + 

Giáp mô in vivo + ± - - - - 

Phát 

triển 

ĐK yếm khí + + + - - + 

Lysozyme 0,001% + + + - v + 

7% NaCl + + + + + - 

Citrate  v  + + + + - 

Hoàn nguyên nitrate + + + v  + v  

Phản ứng VT (verotoxin) + + + - + - 

Arabinose  - - - v  + v  

Xylose  - - - v  + - 

Mannit - - - v  + + 

Tinh bột + + + + + - 

Casein + + + + + + 

Phản ứng noãn hoàng + + + - - - 

Pearl test (chuỗi ngọc) 

(penicillin 0,5 UI/ml) 

+ - - - - - 

Cảm thụ phage γ + - - - - - 

Phản ứng Ascoli + + + + ± + 

 

2. Hình thái 

Các là những trực khuẩn Gram dương lớn (0,5 - 2,5 × 1,2 - 10 μm), hình thành 

nha bào đề kháng cao với nhiệt. Thông thường là những chu mao khuẩn nhưng cũng có 

những trường hợp mất khả năng hình thành tiêm mao. 

Trực khuẩn nhiệt thán B. anthracis không có khả năng hình thành tiêm mao 

nhưng hình thành giáp mô khi ở trong cơ thể động vật. Giáp mô có thể nhuộm nha bào 

bằng phương pháp Hiss (xem Klebsiella...), hoặc bằng xanh methylene. 
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3. Tính trạng sinh hóa 

Đây là những vi khuẩn dinh dưỡng hữu cơ hiếu khí hoặc yếm khí tùy tiện, phát 

triển tốt trên môi thường thạch thường dưới điều kiện nuôi cấy hiếu khí. Phản ứng 

catalase dương tính. hàm lượng G+C (mol%) là 32 - 69. 

4. Tính gây bệnh 

Các trực khuẩn chi Bacillus phân bố rộng rãi trong tự nhiên, phần nhiều là những 

vi khuẩn hoại sinh sống dựa trên nguồn chất hữu cơ sẵn có trong đất, nước,... các vi 

khuẩn gây bệnh tồn tại trong đất ở dạng nha bào giữ được tính gây bệnh trong thời gian 

dài. 

Ở trực khuẩn nhiệt thán, việc hình thành giáp mô dạng polypeptide từ acid D-

glutamic phi tự nhiên do một plasmid 60 MDa chi phối và việc sản sinh 3 độc tố do 

plasmid 110 MDa chi phối là yếu tố phù thũng (edema factor - EF, factor I), kháng 

nguyên phòng ngự (protective antigen - PA, factor II) và yếu tố gây chết (lethal factor - 

LF, factor III) là trọng yếu. EF và LF đơn độc không thể hoạt hóa, một trong hai chất này 

biểu hiện hoạt tính mạnh khi cho thêm PA. 

B. cereus sản sinh độc tố gây nôn, enterotoxin gây tiêu chảy,... còn Paenibacillus 

larvae B. larvae (tên cũ B. larvae) sản sinh enzyme phân giải protein. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM TRỰC KHUẨN NHIỆT THÁN  

Cảm nhiễm Bacillus anthracis ở các động vật ăn cỏ, đặc biệt là động vật nhai lại, 

lợn và người,... gây bệnh nhiệt thán (bệnh than hay thán thư: anthrax) là bệnh truyền 

nhiễm bại huyết cấp tính. Đây là bệnh lây chung người và động vật nhưng các loài chim 

nhờ có thân nhiệt cao thường đề kháng cao sự cảm nhiễm vi khuẩn này (bảng I-35). 

Bảng I-35. Các bệnh tiêu biểu ở động vật do cảm nhiễm Bacillus 

Bệnh  Bệnh nguyên Động vật cảm nhiễm Bệnh trạng 

Bệnh nhiệt thán B. anthracis Bò, cừu, dê Chứng bại huyết siêu cấp tính 

Ngựa  Viêm họng cấp tính 

Lợn  Viêm họng cấp tính, viêm ruột 

Bệnh thối ấu trùng ong 

châu Mỹ 

P.(B.) larvae Âu trùng ong mật Chứng hoại huyết, hư tổ 

Bệnh Tyzzer "B. piliformis" Động vật gậm nhấm, thỏ, chó, mèo, 

vượn 

Gan hoại tử dạng ổ, 

Viêm ruột hoại tử xuất huyết 

 

Bacillus anthracis phát triển tốt trên môi trường thạch thường tạo thành dạng 

chuỗi dài gồm nhiều tế bào, ở 35 - 37 °C sau 16 - 24 giờ hình thành khuẩn lạc dạng nhám 

(R), màu trắng tro, rìa và bề mặt khuẩn lạc có cấu trúc sợi xoắn như tóc rối. Trên môi 

trường thạch máu, trực khuẩn này có dạng bóng láng hơn nhưng không bóng láng hoàn 

toàn như khuẩn lạc của các trực khuẩn đường ruột, không dung huyết. Trong môi trường 

lỏng, không làm đục đều môi trường mà tạo thành những sợi như sợi bông bám dọc theo 

thành ống sau chìm xuống đáy tạo thành lớp tủa xốp. Nha bào có kích thước nhỏ hơn tế 

bào sinh dưỡng, thường có dạng trứng, phân bố ở giữa hoặc lệch về một cực, chỉ hình 

thành khi tiếp xúc với không khí, còn trong cơ thể động vật thì không. 

Để giám biệt trực khuẩn Bacillus anthracis người ta ứng dụng 4 phương 
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pháp: 

1. Xác nhận điều kiện hình thành giáp mô: Khi phát triển hiếu khí trên môi 

trường thạch thường, vi khuẩn này không hình thành giáp mô, nhưng nếu cho thêm 

vào thạch thường 10 - 20% huyết thanh và nuôi cấy trong 10% CO2 thì hình thành, 

xác nhận được bằng phương pháp nhuộm giáp mô (xem phần "Klebsiella"). 

2. Phản ứng "chuỗi ngọc (pearl test)": Nuôi cấy vi khuẩn nghi ngờ (cần 

kiểm) trong môi trường chứa 0,5 - 0,05 IU/ml penicillin, lấy vi khuẩn sau 3 - 4 giờ 

để làm tiêu bản nhuộm và hiển vi, nếu là Bacillus anthracis thì thấy các tế bào hình 

cầu nối liền nhau như chuỗi ngọc, trong khi đó ở lứa cấy đối chứng không có 

penicillin thì thấy các trực khuẩn dài đầu vuông. Kết quả này là do penicillin đã gây 

trở ngại sự tổng hợp peptidoglycan vách tế bào vi khuẩn. 

3. Phản ứng thực khuẩn thể (phage test): Nếu nhỏ một giọt phage γ đã 

pha loãng (1 - 100 lần liều thường dùng) lên môi trường đã cấy trực khuẩn nhiệt 

thán sẽ thấy hình thành các điểm dung khuẩn. 

4. Phản ứng Ascoli: là phương pháp xác nhận sự hiện diện của kháng 

nguyên chịu nhiệt (kháng nguyên giáp mô có bản chất là polypeptide acid D-

glutamic bằng việc sử dụng kháng huyết thanh có chứa ngưng kết tố (kháng thể 

ngưng kết: agglutinin) tương ứng. Để có kháng nguyên Ascoli nghi ngờ (kháng 

nguyên bị kiểm), nếu con vật mắc bệnh chết thì lấy bệnh phẩm là lách đem nghiền 

nhỏ, thêm 10 phần nước sinh lý, đun cách thủy trên nước sôi 15 - 20 phút, để nguội, 

ly tâm hoặc lọc lấy nước trong, nếu bệnh phẩm là da, lông, xương,... thì đem hấp 

ướt ở 120 °C trong 30 phút để khử trùng, cắt nhỏ, thêm 10 phần nước sinh lý ngâm 

ở 5 °C trong 24 giờ, lọc lấy nước trong. Kháng nguyên âm tính cũng làm tương tự 

nhưng với lách, gan của con vật bình thường. Còn kháng thể là huyết thanh kháng 

nhiệt thán chiết từ máu ngựa đã được gây tối miễn dịch bằng vi khuẩn nhiệt thán. 

Để làm phản ứng Ascoli, cần có hai ống nghiệm nhỏ (một làm thí nghiệm, một đối 

chứng âm tính. Ở ống thứ nhất cho sẵn 0,5 ml kháng nguyên cần kiểm còn ở ống 

thứ hai cho 0,5 ml kháng nguyên âm tính. Dùng ống hút có đầu nhỏ và dài (ống hút 

Pasteur dài) hút kháng huyết thanh nhiệt thán cho vào tận đáy mỗi ống 0,5 ml, thật 

cẩn thận sao cho kháng huyết thanh đội cả cột kháng nguyên lên. Để yên 10 - 15 

phút ở nhiệt độ phòng thì đọc kết quả. Vòng kết tủa trắng xuất hiện tại nơi tiếp xúc 

giữa kháng nguyên và kháng thể giữa cột chất dịch chứng tỏ phản ứng dương tính, 

trong khi phản ứng đối chứng âm và phản ứng âm tính không hình thành tủa. Để 

kiểm tra bệnh nhiệt thán trong các thú sản phẩm như da, lông, xương,... người ta 

dùng phản ứng Ascoli là chính. Nuôi cấy phân lập vi khuẩn là phụ chỉ để khi cần 

xác nhận lại. 

1. Bệnh nhiệt thán ở trâu bò (anthrax in cattle)
BKD21

 

Cảm nhiễm B. anthracis ở trâu bò và các động vật nhai lại khác thường dẫn đến 

chứng bại huyết quá cấp tính, nhiều trường hợp sau khi phát bệnh 1 - 2 giờ thường là 

chết. Phát sốt, lách sưng, xuất huyết từ các lỗ tự nhiên, máu khó đông là những triệu 

chứng đặc trưng. 

Sự cảm nhiễm trong tự nhiên là do cảm nhiễm nha bào qua các chỗ tổn thương, 

qua đường miệng, đường hô hấp. Sau khi nẩy mầm, vi khuẩn sinh sản ở các hạch 

lympho, lách, hình thành giáp mô đề kháng thực bào và 3 loại ngoại độc tố gây ra bệnh 

quá cấp tính. Thời kỳ nung bệnh thường 1 - 5 ngày. Do chứng nhiễm độc huyết, mạch 
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máu tăng thẩm thấu, dẫn đến phù thũng làm tắc mao mạch dẫn đến sốc thứ nguyên, ngạt 

thở và tác dụng trực tiếp của các độc tố tổn hại trung khu thần kinh dẫn đến chết. 

Để phòng bệnh nhiệt thán người ta sử dụng vaccine nhược độc. Trước đây sử 

dụng các vaccine Pasteur, nhưng nay trên toàn thế giới thường sử dụng vaccine từ chủng 

biến dị nhược độc không nha bào của Sterne có tính sản sinh kháng nguyên bảo vệ (PA) 

ổn định và vaccine nha bào chủng 34 F2. 

2. Bệnh nhiệt thán ở ngựa (anthrax in hourse)
BKD21

 

Ngựa có tính cảm thụ tương đối thấp đối với B. anthracis, thông thường bệnh 

diễn ra ở dạng viêm họng hầu cấp tính. 

3. Bệnh nhiệt thán ở lợn (anthrax in pig)
BKD21

 

Tính cảm thụ tương đối thấp đối với B. anthracis cũng thấp, thông thường bệnh 

trải qua dạng viêm họng hầu cấp tính hoặc dạng viêm ruột với những bệnh tích như phù 

thũng và xuất huyết ở họng hoặc ở các hạch lympho của ống ruột. Rất hiếm khi lợn chết 

do bại huyết cấp tính. 

III. NHỮNG LOÀI BACILLUS KHÁC VÀ BỆNH CẢM NHIỄM 

1. Trúng độc thực phẩm 

B. cereus có khả năng phân giải các chất cao phân tử như protein và carbohydrate 

rất mạnh gây hư thối nhanh chóng các loại thức ăn, bên cạnh đó lại sản sinh độc tố gây 

nôn và enterotoxin gây tiêu chảy. Đây là những trực khuẩn di động, phản ứng chuỗi ngọc 

âm tính, không cảm thụ phage gamma, phát triển ở nhiệt độ từ 10 đến 40 °C. 

Trúng độc do vi khuẩn này chỉ xảy ra khi ăn phải thức ăn trong đó đã có lượng 

lớn tế bào hình thành (10
4-6

 CPU/g). Chứng trúng độc có thể là dạng nôn mửa và dạng 

tiêu chảy. Trúng độc dạng nôn mửa có triệu chứng chủ yếu nôn mửa và tim loạn nhịp, là 

do vi khuẩn phát triển trong thức ăn và sản sinh nhiều độc tố gây nôn chịu nhiệt (100 °C, 

30 phút). Thời kỳ nung bệnh khoảng 1 - 5 giờ. Trúng độc dạng tiêu chảy có triệu chứng 

chủ yếu là tiêu chảy, đau bụng, vi khuẩn từ thức ăn vào đường ruột và phát triển ở đó mà 

sản sinh enterotoxin không chịu nhiệt mà gây trúng độc. 

2. Bệnh thối ấu trùng ong châu Mỹ (American foulbrood)
BKD83

 

Paenibacillus (Bacillus) larvae là trực khuẩn di động, khi hình thành nha bào 

thường hơi trương to trở nên có dạng của bào tử nang (sporangium). Vi khuẩn phát triển 

tốt trên môi trường hiếu khí có thêm thiamin ở 35 - 37 °C, không phát triển ở môi trường 

có thêm 7% NaCl, thủy phân mannit và casein, phân giải gelatin, không thủy phân tinh 

bột. 

Nha bào của vi khuẩn này xâm nhập vào ấu trùng ong mật trong vòng 2 ngày sau 

khi nở, phát triển mà gây bệnh thối ấu trùng. Bệnh này gây chết do bại huyết ở các ấu 

trùng ở kỳ chưa đậy nắp và chết do thối hủy ở ấu trùng đã đậy nắp. 

3. Bệnh Tyzzer (Tyzzer's disease) 

Là bệnh truyền nhiễm ở gậm nhấm, thỏ, chó, mèo, vượn,... với những triệu chứng 

chủ yếu là hoại tử cục bộ ở gan, cơ tim, và hình thành những chỗ viêm hoại tử xuất huyết 

ở đường ruột, nhưng nhiều khi bệnh trải qua một cách ẩn tính. Bệnh nguyên của bệnh 

này gọi là vi khuẩn Tyzzer hay "Bacillus (Actinobacillus) piliformis" là những vi khuẩn 
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không nuôi cấy đƣợc và vị trí phân loại còn chưa rõ (được xếp vào mục này vì lý do 

thuận tiện). 

Vi khuẩn này bắt màu Gram âm trong tiêu bản vết in (print-smear) từ vùng bệnh 

tích ở bệnh phẩm, không kháng acid, PAS (periodic acid - Shiff's stain) dương tính (có 

màu đỏ), là trực khuẩn chu mao khá dài (0,3 - 0,5 × 2,0 - 20 μm). Trong tế bào cảm 

nhiễm, nha bào có hình ellip kéo dài (1,0 × 3,0 - 4,0 μm), bằng phương pháp nhuộm 

Møller hay phương pháp khác đều thấy có nha bào. 

Phƣơng pháp nhuộm nha bào của Møller như sau: 1. Làm làn mỏng, hong 

khô, cố định bằng nhiệt hay bằng cồn; 2. Phủ làn mỏng bằng dung dịch acid 

chromic 1% (trong nước) trong vòng 30 giây đến 10 phút, tùy loại vi khuẩn; 3. Rửa 

bằng nước; 4. Phủ làn mỏng bằng dung dịch Ziehl (30 ml dung dịch fuchsine gốc [3 

- 7 g fuchsine +100 ml ethanol] 90 ml dung dịch phenol 5% trong nước), hơ nóng 

mạnh trên ngọn lửa (đến mức thuốc nhuộm bốc hơi nhưng không bị khô) 3 - 4 phút; 

5. Rửa bằng nước; 6. Tẩy màu trong 5 giây bằng cồn ethanol pha 3% acid 

chlorhydric; 8. Rửa nước; 9. Nhuộm tương phản bằng dung dịch Loeffler (30 ml 

dung dịch gốc methylene blue [5 - 7 g methylene blue + 100 ethanol] pha vào 100 

ml KOH 0,01%, để lâu càng tốt) 1 - 2 phút; 10. Rửa nước, hong khô, hiển vi. Nha 

bào có màu đỏ của fuchsine còn tế bào sinh dưỡng có màu xanh tương phản. 

PAS (periodic acid - Shiff's stain) là phương pháp nhuộm nấm, tế bào nấm 

bắt màu đỏ khi được nhuộm bằng phương pháp này (xem Phần II: Nấm..."). 

 

B. CHI CLOSTRIDIUM (TRỰC KHUẨN GRAM DƢƠNG YẾM KHÍ 

SINH NHA BÀO) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI CLOSTRIDIUM 

1. Phân loại 

Phân loại Clostridium được trình bày ở bảng I-36. Các vi khuẩn thuộc chi 

Clostridium là những trực khuẩn to Gram dương, yếm khí bắt buộc, có năng lực hình 

thành nha bào. 

Trong chi này có đến hơn 83 loài, nhưng chỉ có khoảng 10 - 12 loài là có ý nghĩa 

quan trọng trong lĩnh vực thú y. 

2. Hình thái 

Clostridium là những trực khuẩn lớn Gram dương, hình thành nha bào. Dạng sinh 

dưỡng non thường bắt màu Gram dương nhưng qua 24 giờ nuôi cấy lại bắt màu Gram 

âm. Nha bào hình trứng hoặc hình cầu phân bố lệch tâm ("biên tại") hoặc ở cực tế bào 

("cực tại"), thông thường vùng có nha bào trương ra có dạng bào tử nang, tế bào trở nên 

có hình thoi, hình vợt, hình dùi trống,... Đa số trường hợp hai đầu tế bào có hình tròn, 

kích thước thường khác nhau, đứng riêng lẻ hoặc tạo thành chuỗi ngắn. Thông thường 

các tế bào sinh dưỡng có tiêm mao quanh thân và di động, nhưng cũng có trường hợp 

không có năng lực hình thành nha bào. C. perfringens không sinh nha bào nhưng hình 

thành giáp mô. 
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3. Tính trạng sinh hóa 

Clostridium là vi khuẩn dinh dưỡng hữu cơ yếm khí bắt buộc. Để nuôi cấy thường 

dùng thạch lỏng Veillion có glucose,... cho vào bình rồi cho vào đó túi sinh gas (gas 

pack: trước khi dùng cắt góc bao bì theo đường kẻ sẵn, rót nước vào túi theo chỉ dẫn) kết 

hợp nhúm phoi sắt chứa sẵn trong túi lưới móc ở nắp hộp để loại trừ ôxy, vặn kín bình và 

đặt vào tủ ấm, hoặc dùng lọ có nắp vặn chứa sẵn hỗn hợp khí (N2: 85%, H2: 10%, CO2: 

5%), hoặc đặt vào bình bên cạnh các lứa cấy (ống và/hoặc đĩa Petri) một vài số cây nến 

đang cháy, hoặc dùng môi trường có thêm các hợp chất hoàn nguyên để làm giảm (điện) 

thế ôxy hóa - khử Eh < 0,2 V (môi trường thioglycolate natri, môi trường glutathione, 

nước thịt gan yếm khí, môi trường thạch Wilson-Blair), hoặc dùng môi trường canh 

thang có phủ lớp dày parafin lỏng trong ống nghiệm hẹp sau khi đã được đun nóng để 

loại hết ôxy hòa tan. Nhiều Clostridium mẫn cảm với ôxy nhưng C. histolyticum và C. 

perfringens lại đề kháng. 

Môi trƣờng thạch Wilson-Blair là môi trường sulfite sắt dùng để nuôi cấy 

vi khuẩn yếm khí. Môi trường này được chế bằng cách thêm 10 ml dung dịch sulfite 

natri mới pha đã khử trùng bằng cách hấp 1 giờ trong hơi nước và 1 ml chloride sắt 

II được pha trong nước vô trùng vào 10 ml môi trường thạch thường đã hấp cao áp 

tiệt trùng đang được bảo ôn ở 80 °C. Rót ra đĩa Petri, để ở tủ ấm 37 °C 1 ngày đêm 

để kiểm tra vô trùng. Nuôi cấy vi khuẩn bằng cách đâm xuyên que cấy qua cột thạch 

hoặc làm tan chảy môi trường rồi cấy khi môi trường nguội. 

Các vi khuẩn này đều có phản ứng oxidase âm tính, chúng sản sinh H2S, và có thể 

phân biệt thành 3 nhóm dựa vào đặc tính phân giải protein và tính lên men đường. Nhóm 

thứ nhất có cả hai hoạt tính đều mạnh, nhóm thứ hai có một trong hai hoạt tính đó, nhóm 

thứ ba có cả hai phản ứng đều âm tính. Hàm lượng G+C (mol%) là 22 - 34. 

Các bệnh do vi khuẩn này gây ra khi nào cũng liên quan đến ngoại độc tố, có thể 

chia thành ba nhóm theo tác động của độc tố. Thứ nhất, bệnh đặc dị uốn ván do C. tetani 

gây ra với tác động độc thần kinh - cơ đặc trưng, thứ hai, trúng độc thực phẩm do C. 

botulinum gây ra và, thứ ba, chứng thối nát, hoại thư sinh hơi, viêm cơ và phủ tạng. 

Các độc tố uốn ván do C. tetani và độc tố ngộ độc thịt do C. botulinum được hình 

thành trong tế bào như các protoxin (tiền độc tố) chỉ xuất hiện hoạt tính độc sau khi tế 

bào bị phân giải, nhưng đa số các độc tố khác lại được tiết xuất ra ngoài ở dạng hoạt 

động đồng thời với quá trình sản sinh độc tố bên trong tế bào. 

Trực khuẩn uốn ván C. tetani sản sinh độc tố uốn ván (tetanospasmin: độc tố gây 

co giật) và độc dung huyết (tetanolysine). Tetanospasmin là chất do plasmid chi phối, 

trong cơ thể nó kết hợp với các ganglion (hạch) thần kinh tiền tủy sống, gây tăng cƣờng 

tiết xuất acetylcholin ở bên trong một bộ phận tế bào gây ra co thắt (dạng tăng cường). 

Độc tố này có tính độc rất cao, 1 mg chất này có thể gây chết 10 triệu chuột nhắt. Các 

độc tố do C. botulinum sản sinh, ngược lại, tác dụng ức chế sự tiết xuất acetylcholin từ 

synap nên làm tê liệt (dạng trì hoãn) các thần kinh thị giác, tê liệt các cơ,... Nuốt, phát âm 

và hô hấp khó khăn mà dẫn đến tử vong. 

4. Tính gây bệnh 

 Tính gây bệnh của các Clostridium được nêu ở bảng I-37. Chúng là những vi 

khuẩn Clostridium phân bố rộng rãi trong tự nhiên, sinh sống trong các điều kiện yếm khí 

như đất, nước tồn đọng, ống tiêu hóa của động vật,... nha bào của chúng sau thời gian dài 
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tồn tại vẫn giữ được khả năng phát triển và tính cảm nhiễm. 

Bảng I-36. Các tính trạng giám biệt của các loài Clostridium chủ yếu 

Tính trạng 

Loài (dạng sinh học) 
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Rộng (μm) 0,6 1,3 1,1 1,2 1,4 - 

2,5 

1,2 0,9 1,3 0,4 1,0 0,5 1,6 1,6 1,3 - 

1,6 

1,0 0,5 - 

1,1 

Dài (μm) 1,6 - 

3,4 

3,1 - 

14,1 

3,0 - 

9,0 

1,6 - 

10,1 

4,7 - 

22,5 
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2,4 - 

6,6 
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Dạng nha bào Trứng Cầu 

Vị trí nha bào Lệch tâm Cực 

Giáp mô - - + - - - - - - - - - - - - - 

Di động + + - + + + + + + + + + + + + + 

Làm lỏng gelatin + + + + + + + + + + + + + (+) - + 

Làm lỏng casein - - + - + + v + + + - - + - - - 

Phân giải urea - - - - - - - + - - - - - - - - 

Phospholipase  - - + + + - + + - - - - - - - - 

Lipase  - - - + - - - - + + + + - - - - 

Sinh indol - - - - - - + + - - - - - - - v 

Hoàn nguyên nitrate (+) v (+) - - - - - - - - - - - - - 

Glucose  + + + + + + + + + + + + + + + - 

Mannose + + + - (+) (+) v v - - - v - + - - 

Maltose + + + v  v  - - + + + + v  - - + - 

Lactose  + + + - - - - - - - - - - - - - 

Saccharose + - + - - - - - - - - - - - + - 

Trehalose - +/ +/ - - - - - +/ - +/ - - v  v  - 

Mannit - - - - - - - - - - - - - + - - 

Salicin v  + v  - - - - - v  v  - v  - v  + - 

Đề kháng O2 - - +/ - - - - - - +/ - - - - - - 

Tính dung huyết + + +/ + + - + v  + + + - + - +/ + 

Sản sinh độc tố α, 

β, 
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δ 
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γ, δ, 

DN-

ase 

α,  

γ, 

ε, ι 

α, 

β, 

δ, 

ε, 

α, 

β, 

δ,, 

θ 

γ β,  

θ 

  A, 

B, 

F 

E, 

B, 

F 

C, 

D 

G   

Đ
ộ
c 

tố
 te

ta
n
u
s 

Ghi chú: C. perfringens dạng A: sinh độc tố α, và enterotoxin; dạng B: sinh độc tố β, và α, ε; dạng C: sinh độc tố β và 

α, enterotoxin; dạng D: sinh độc tố ε và α; dạng E: sinh độc tố ι và α (tức C. novyi D). 

 

C. chauvoei cảm nhiễm các động vật nhai lại gây hoại thư có hơi (bệnh ung khí 

thán), sản sinh các loại ngoại độc tố gây chết đối với chuột, chuột lang nhưng không gây 

cảm nhiễm ở người. 
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C. septicum gây các bệnh tích có tính thủy thũng, hoại tử tổ chức và hình thành 

hơi chủ yếu ở bò và cừu, sản sinh 4 loại ngoại độc tố gây chết đối với chuột, thỏ, chuột 

lang, cũng gây cảm nhiễm ở người. 

Bảng I-37. Các bệnh tiêu biểu ở động vật do cảm nhiễm Clostridium 

Bệnh Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh trạng 

Bệnh uốn ván C. tetani Ngựa, bò, dê, lợn, chó Co thắt cơ 

Ung thán khí C. chauvoei Bò, cừu, dê Khí thũng không đau 

Thủy thũng ác tính C. septicum 

C. novyi 

Bò, dê, ngựa, lợn Thủy thũng dưới da, chứng độc 

huyết 

Hoại thư sinh hơi C. perfringens type A 

C. sordellii 

Bò, cừu, dê, ngựa, lợn Phù thũng tổ chức cơ, hoại tử, 

sinh hơi 

Viêm dạ dày - ruột xuất huyết C. perfringens type A Chó  Viêm dạ dày - ruột cấp tính 

Nhiễm độc ruột máu C. perfringens type B Cừu sơ sinh Hồng lỵ (lamb dysentery) 

C. perfringens type C Cừu non, trưởng thành Viêm phúc mạc, viêm cơ 

(struck) 

C. perfringens B, C Bê nghé Viêm ruột hoại tử xuất huyết 

Viêm gan hoại tử truyền nhiễm C. novyi type B Cừu  Viêm gan hoại tử 

Bệnh hemoglobin niệu do vi 

khuẩn 

C. haemolyticum Cừu Thiếu máu do tan máu, hoàng 

đản, hemoglobinuria 

Viêm loét ruột C. colinum Chim cút, gà Viêm ruột 

Trúng độc botulism C. botulinum   

Độc tố type A, B, C, E Chồn mink Tê liệt, hô hấp khó khăn 

Độc tố type A, B, C, E Gà, gà lôi Tê liệt đầu cổ (limberneck) 

Độc tố type C Vịt, vịt trời Tê liệt 

 

C. perfringens sản sinh 4 loại độc tố gây chết và 8 loại độc tố không gây chết, 

nhưng năng lực sản sinh đó có khác nhau tùy chủng, dựa vào kiểu dạng (pattern) độc tố 

người ta chia các vi khuẩn trong loài này thành 5 dạng (type) sinh học (biotype). C. 

perfringens type A, ngoài sản sinh độc tố α (alpha) ra, còn bài xuất độc tố ruột 

enterotoxin là chất protein cấu thành vỏ nha bào bài xuất trong thời gian nha bào thành 

thục tách khỏi tế bào sinh dưỡng. Type B ngoài lượng lớn độc tố β (beta) còn có các độc 

tố α và ε (epsilon), type C ngoài sản sinh lượng lớn độc tố β còn có độc tố α hoặc 

enterotoxin, type D ngoài sản sinh lượng lớn độc tố ε ra còn có độc tố α, type E ngoài sản 

sinh lượng lớn độc tố ι (iota) ra còn có độc tố α. 

C. novyi sản sinh 8 loại ngoại độc tố, dựa vào kiểu sản sinh độc tố, tức thành phần 

độc tố, người ta chia các chủng thành 3 type sinh học. Type A sản sinh các ngoại độc tố 

α, γ, δ và ε, type B sản sinh các ngoại độc tố α, β, δ (zeta), ν (nu) và θ (theta), type C sản 

sinh ngoại độc tố γ (gamma). 

C. botulinum sản sinh 7 loại độc tố botulism (A, B, C, D, E, F và G) khác nhau về 

mặt kháng nguyên, có thể sử dụng phản ứng huyết thanh trung hòa để phân biệt. Các vi 

khuẩn có độc tố type A, B và F có khả năng phân giải protein mạnh, do bacteriophage chi 

phối. Các vi khuẩn có độc tố type B, E, F phân giải các đa đường, trong đó vi khuẩn có 

độc tố type E sản sinh độc tố dưới sự chi phối của plasmid (gene độc tố E nằm trên 

plasmid). Ngoài ra, các vi khuẩn type C và D không gây dung huyết, nhưng phân giải 

đường, dưới sự chi phối của bacteriophage, và vi khuẩn type G không phân giải đường 

dưới sự chi phối của plasmid 81 MDa mà sản sinh độc tố. 

Các độc tố botulism được hấp thu từ đường ruột, nhờ máu vận chuyển đến cơ và 
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các synap hay cơ cấu tiếp nối thần kinh (synapsis) mà tác dụng ức chế sự tiết xuất 

acetylcholin từ synap nên mất xung động kích thích đến thần kinh - cơ ngoại vi, dẫn đến 

tê liệt (dạng trì hoãn) các thần kinh thị giác, tê liệt các cơ,... Nuốt, phát âm và hô hấp khó 

khăn mà dẫn đến tử vong. Các độc tố này là những độc tố mạnh nhất, 1 mg có thể gây 

chết 100 triệu chuột nhắt. Tính cảm thụ đối với độc tố này khác nhau ở các động vật khác 

nhau. Người, chồn và các loại chim biểu hiện tính cảm thụ cao. 

II. TRỰC KHUẨN UỐN VÁN VÀ BỆNH UỐN VÁN (TETANUS) 

C. tetani là trực khuẩn yếm khí triệt để, mọc tốt ở nhiệt độ 28 - 30 °C ở pH hơi 

kiềm (pH 8,2 - 8,5), dung huyết sau 3 - 4 ngày nuôi cấy, type A mạnh hơn type B, không 

phân giải đường, hình thành nha bào phân bố ở cực tế bào, phân giải gelatin, cảm nhiễm 

ngựa, bò, cừu, dê, lợn, chó, vượn, người,... sinh độc tố, gây bệnh uốn ván (tetanus) với 

triệu chứng chủ yếu là co cứng cơ vân, kích thích phản xạ. Bệnh này thường trải qua như 

một bệnh truyền nhiễm cấp tính, nhưng cảm nhiễm vi khuẩn này chủ yếu là do các nha 

bào từ đất đai xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương kín như vết đâm xâm nhập sâu 

vào tổ chức, gặp điều kiện yếm khí mà phát triển, hình thành độc tố gây co giật, biểu hiện 

độc tính sau khi tế bào bị dung giải. 

Tính cảm thụ đối với độc tố này khác nhau ở các động vật khác nhau. Ngựa mẫn 

cảm nhất, còn chim có tính đề kháng mạnh. Thời kỳ nung bệnh thường là 4 - 5 ngày, 

nhưng cũng có trường hợp cần đến 1 - 2 tuần. Ở ngựa, co thắt cơ nhai dẫn đến răng nhe 

cứng hàm, lỗ mũi trương mở, cơ vùng cổ căng cứng, toàn thân co thắt, các khớp tứ chi co 

cứng không còn khả năng co gập, đuôi giương cao, các bắp thịt hằn rõ dưới da, trường 

hợp cấp tính thì 12 ngày sau, á cấp tính thì 12 tuần sau thì chết, sau chết thân nhiệt có thể 

tăng cao đến trên dưới 45 °C. 

Để phòng bệnh, người ta dùng giải độc tố uốn ván (toxoid: canh khuẩn chứa độc 

tố được cố định (giải độc) 1 tháng bằng formalin ở nồng độ 0,4%), để điều trị thì dùng 

huyết thanh kháng độc tố thường có hiệu quả. 

III. NHÓM TRỰC KHUẨN HOẠI THƢ SINH HƠI VÀ BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM 

1. Bệnh ung khí thán (blackleg, gangrena emphysematosa)
BKD56

 

Trực khuẩn ung khí thán C. chauvoei là vi khuẩn yếm khí triệt để, mọc tốt ở nhiệt 

độ 36 - 38 °C, pH 7,2 - 7,4, không mọc trong các môi trường nuôi cấy trong điều kiện 

hiếu khí, hình thành nha bào lệch tâm, phân giải gelatin, không phân giải colagen, lên 

men lactose và saccharose, sản sinh ngoại độc tố, cảm nhiễm ở các loại động vật nhai lại 

như trâu, bò, dê, cừu,... gây bệnh ung khí thán với triệu chứng chủ yếu là khí thũng 

thường không đau. 

Bệnh này là bệnh cảm nhiễm cấp tính phát sốt, thường kết thúc bởi cái chết. Vi 

khuẩn gây bệnh cảm nhiễm thông qua các vết thương sâu ở da và niêm mạc, hình thành 

những ổ bệnh ở tổ chức cơ, cùng với sự phát triển của vi khuẩn, ngoại độc tố được sản 

sinh gây ra những bệnh tích như phù thũng, bọt khí ở trong tổ chức dưới da, khi nắn nghe 

tiếng lạo xạo như tiếmg vò tóc. Thời kỳ nung bệnh thường 1 - 5 ngày, đa số trường hợp 

chết trong vòng 24 giờ sau khi phát bệnh. 

Để phòng bệnh ung thán khí, vaccine C. chauvoei chết có hiệu quả tốt. Ngoài ra, 

thường dùng vaccine hỗn hợp 3 loài Clostridium gồm, ngoài C. chauvoei ra, có trực 
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khuẩn thủy thũng ác tính C. septicum và C. novyi. Toxoid của hỗn hợp 3 loài này cũng có 

hiệu quả tốt. 

2. Bệnh thủy thũng ác tính (malignant oedema) 

Trực khuẩn thủy thũng ác tính C. septicum là vi khuẩn sinh ngoại độc tố hình 

thành nha bào lệch tâm ("biên tại"), phân giải gelatin, lên men lactose và maltose, không 

phân giải saccharose. Cảm nhiễm vi khuẩn này ở bò, dê, cừu,... gây bệnh phát sốt cấp 

tính với những triệu chứng chủ yếu là thủy thũng tổ chức dưới da và hoại tử tổ chức gọi 

là bệnh thủy thũng ác tính. 

Bệnh này là bệnh do nhóm vi khuẩn bệnh hoại thư sinh hơi có tính xâm nhập tổ 

chức nên ngoài C. septicum ra thì còn do cảm nhiễm C. novyi, C. perfringens, C. 

sordellii,... cũng gây nên. Ngựa, lợn và người cũng mắc bệnh này. Ở bò và cừu, vì sản 

sinh các loại độc tố khác nhau dẫn đến chứng nhiễm độc huyết, nên nhiều trường hợp 

thường tử vong. Thời kỳ nung bệnh thường là 1 - 5 ngày, nhiều khi động vật chết trong 

vòng 24 giờ sau khi phát bệnh. Ở người bệnh thường được gọi là hoại thư sinh hơi (gas 

gangrene). 

3. Clostridium perfringens và bệnh cảm nhiễm khác 

C. perfringens (C. welchii) là vi khuẩn đề kháng với ôxy, sinh nha bào khi ở trong 

cơ thể động vật hoặc trên môi trường nuôi cấy có huyết thanh. Nha bào lệch tâm, không 

làm thay đổi hình thái của tế bào (tế bào không trở thành dạng bào tử nang 

[sporangium]). Sự hình thành nha bào nói chung liên quan đến điều kiện bất lợi và việc 

hình thành này cần có chất đường và protein cùng tồn tại. C. perfringens phân giải 

gelatin và casein, phản ứng phospholipase (lecithinase) dương tính, lên men các đường 

lactose, maltose và saccharose. Phụ thuộc vào kiểu (pattern) sản sinh độc tố mà chúng 

được phân loại thành 5 dạng (type) khác nhau (A, B, C, D và E). Các vi khuẩn type A 

phân bố rộng trong tự nhiên, trong đất, trong nước và đường ruột động vật,... nhưng các 

type khác, từ B đến E, chỉ thấy tồn tại giới hạn trong các ổ bệnh. 

Phụ thuộc vào cơ chế phát bệnh, bệnh này có thể chia, ngoài dạng thủy thũng ác 

tính, thành 4 thể sau: 

- Hoại thƣ sinh hơi (gas gangrene): Thể bệnh này chủ yếu do type A gây ra, với 

các triệu chứng chủ yếu thủy thũng, hoại tử tổ chức cơ, hình thành hơi và hội chứng 

trúng độc toàn thân, bò, cừu, dê, ngựa, lợn và người có tính cảm thụ cao, đôi khi chó, 

mèo cũng cảm nhiễm. Vi khuẩn này cảm nhiễm do ô nhiễm đất, phân vào các vết thương 

hở và cũng có thể cảm nhiễm hỗn hợp cùng với các vi khuẩn khác (C. chauvoei, C. 

septicum, C. novyi, C. sordellii, C. sporogenes, C. histolyticum,...). 

- Viêm dạ dày - ruột xuất huyết (hemorrhagic gastroenteritis): Thể bệnh này 

nguyên phát gây bệnh tích xuất huyết hoại tử ở ruột hoặc dạ dày, vi khuẩn type A gây 

viêm dạ dày - ruột cấp tính ở chó, nôn mửa, ỉa ra máu, tuần hoàn trở ngại, nhiều trường 

hợp chết trong vòng 24 giờ sau khi phát bệnh. Ở bê nghé mới sinh vi khuẩn type B, C 

gây viêm ruột hoại tử xuất huyết (hemorrhagic necrotic enteritis), ở bò vỗ béo vi khuẩn 

type D, đôi khi type C gây chứng độc huyết. Ở gà các type A và C gây viêm ruột hoại tử 

(necrotic enteritis). 

- Máu nhiễm độc ruột (enterotoxemia, "tràng độc huyết"): là chứng do các 

loại độc tố vi khuẩn sinh sản trong ruột sản sinh ra hấp thu vào máu (máu nhiễm độc tố 

ruột), các thể bệnh thường đặc hiệu ở các động vật khác nhau phụ thuộc vào dạng vi 
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khuẩn bệnh nguyên khác nhau. Ở cừu non sơ sinh và người độc tố vi khuẩn type B gây 

viêm ruột xuất huyết cấp tính gọi là hồng lỵ cừu non (lamb dysentery). Ở cừu trẻ và 

trưởng thành vi khuẩn type C gây bệnh (struck, Romney Marsh disease) với các triệu 

chứng chủ yếu là viêm phúc mạc, viêm cơ, chứng độc huyết. Đôi khi ăn quá nhiều cỏ, dê, 

cừu có thể bị chứng độc huyết, bệnh nhũn thận (pulpy kidney disease) do vi khuẩn C. 

perfringens type D sinh sống ở đường ruột gây ra. Vi khuẩn type C ở lợn con mới sinh, vi 

khuẩn type A và D ở lợn vỗ béo gây chứng độc huyết, vi khuẩn type A, đôi khi một số 

type khác, gây chứng độc huyết, viêm ruột. 

- Trúng độc thực phẩm: Các type C. perfringens (C. welchii) chủ yếu A và C, 

đôi khi D, có thể sản sinh các enterotoxin nguồn gốc nha bào và gây trúng độc thực phẩm 

thể cảm nhiễm. Bệnh trúng độc thực phẩm này do vi khuẩn đã phát triển trong thức ăn 

xâm nhập vào ruột qua miệng (do ăn vào). Ở trong ruột, cùng với sự hình thành nha bào, 

các độc tố enterotoxin được phóng xuất ra kết hợp với các tế bào thượng bì niêm mạc của 

phần cuối của ruột non mà gây tổn hại cấu trúc màng tế bào. Đau bụng và tiêu chảy là 

những triệu chứng chủ yếu, nhưng phần nhiều bệnh trải qua ở dạng nhẹ. Thời kỳ nung 

bệnh là 8 - 20 giờ. 

4. Bệnh cảm nhiễm khác do Clostridium 

C. novyi type B từ ruột trực tiếp hoặc gián tiếp được tải vào gan theo sán lá gan và 

phát triển ở đó mà gây bệnh, ở cừu là bệnh viêm gan hoại tử truyền nhiễm (infectious 

necrotic hepatitis) thường trải qua ở thể cấp tính. 

IV. TRÚNG ĐỘC THỊT (NGỘ ĐỘC THỊT, DO C. BOTULINUM)  

1. Clostridium botulinum và trúng độc thịt 

C. botulinum là trực khuẩn chu mao, khá lớn (0,5 - 1,6 × 1,6 - 9,4 μm), hình thành 

nha bào lệch tâm, đòi hỏi điều kiện yếm khí nghiêm ngặt. Nói chung, nhiệt độ tối thích 

cho sự phát triển là 30 - 37 °C, giới hạn nhiệt độ 25 - 45 °C, nhưng độc tố type E được 

sản sinh cả ở nhiệt độ 3 °C. 

Nha bào của các vi khuẩn type độc A, B và F chịu nhiệt cao, chỉ bị diệt sau 5 phút 

ở 120 °C, vi khuẩn type độc E, B, F chịu được 6 phút ở 80 °C, vi khuẩn type độc C, D bị 

chết ở 100 °C sau 15 phút. Vi khuẩn type G hình thành nha bào rất kém. 

Trúng độc do C. botulinum (botulism) là bệnh trúng độc thực phẩm thể độc tố 

điển hình, người phát chứng trúng độc sau khi ăn phải độc tố đã sản sinh trong thức ăn. 

Độc tố này gây ra chứng tê liệt thần kinh, tê liệt cơ dạng trì hoãn. Thời kỳ nung bệnh 

thường là 12 - 24 giờ. 

Người bị trúng độc thịt là do các độc tố type A, B, E và F, còn các độc tố C và D 

thì không hấp thụ ở ống ruột. Thông thường, người lớn dù ăn phải nha bào thì vi khuẩn 

cũng không thể phát triển trong ruột được do đã có khu hệ vi sinh vật thường trực cạnh 

tranh, nhưng nếu trẻ em bú sữa nuốt phải các nha bào này thì vi khuẩn thường nẩy mầm 

và phát triển mà phát chứng trúng độc thể cảm nhiễm (thường gọi là chứng ngộ độc thức 

ăn trẻ sơ sinh: infant botulism). Vì vậy, không nên cho trẻ sơ sinh ăn mật ong vốn có 

nhiều nha bào vi khuẩn khác nhau. 

2. Trúng độc ở chim (limberneck) 

Các loài chim biểu hiện tính cảm thụ cao đối với các độc tố trúng độc thịt, đặc 

biệt gà và gà lôi, dưới tác dụng độc thần kinh của các độc tố C. botulinum type A, B, đôi 
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khi C, E, biểu hiện sự tê liệt vùng cổ, thường hạ thấp đầu xuống đất rất đặc trưng 

(limberneck). Chim bệnh thường chết. Cũng thấy vi khuẩn phát triển trong đường ruột.  

Nhiều loài thủy cầm như vịt, ngan, vịt trời thường cảm nhiễm C. botulinum type 

C và phát chứng vào thời kỳ ấm áp khi lượng chất dinh dưỡng trong nước tăng, lượng 

ôxy hòa tan trong nước giảm. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm hình thái, sinh lý chủ yếu của các Bacillus? 

2. Bệnh cảm nhiễm các Bacillus? 

3. Đặc điểm hình thái, sinh lý chủ yếu của các Clostridium? 

4. Bệnh cảm nhiễm các Clostridium? 

5. Phương pháp giám biệt Bacillus và Clostridium? 
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Chƣơng 9 
 TRỰC KHUẨN GRAM DƢƠNG KHÔNG SINH NHA BÀO 

Trong số các trực khuẩn Gram dương, hiếu khí và yếm khí, còn có cả trực khuẩn 

hình thành nha bào và trực khuẩn liên quan xạ khuẩn. Các trực khuẩn Gram dương không 

hình thành nha bào không thuộc 2 loại nói trên có 7 chi khác nhau. Trong đó, có 3 chi có 

ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực thú y (bảng I-38 và I-39). Đây là các vi khuẩn Gram 

dương không sinh nha bào. Việc sắp xếp các vi khuẩn này thành nhóm ở đây để tiện so 

sánh. 

(Trước đây 3 chi trong nhóm này là Listeria, Corynebacterium và Erysipelothrix 

đã được nhóm thành họ Corynebacteriaceae chủ yếu dựa vào kiểu hình, nhưng ở đây 

Corynebacterium lại được xếp vào nhóm Các vi khuẩn liên quan xạ khuẩn trình bày ở tiết 

tiếp theo). 

A. CHI LISTERIA VÀ BỆNH CẢM NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI LISTERIA 

1. Phân loại 

Các vi khuẩn chi Listeria phân bố rộng rãi trong tự nhiên, phân lập được từ động 

vật có vú, cá, chim, giáp xác,... đất và nước. Thuộc chi này có 8 loài khác nhau nhưng chỉ 

có 1 loài là bệnh nguyên bệnh truyền nhiễm ở gia súc, động vật hoang dã và người là L. 

monocytogenes, tác nhân gây bệnh listeriosis (bệnh tăng bạch cầu đơn nhân). 

2. Hình thái 

L. monocytogenes là trực khuẩn ngắn (0,4 - 0,5 × 0,5 - 2,0 μm), thông thường có 

4 tiêm mao quanh thân, yếm khí tùy tiện, không hình thành nha bào. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Nếu nuôi cấy ở 37 °C tiêm mao hình thành rất kém nhưng nuôi cấy ở 20 - 25 °C 

thì tiêm mao hình thành tốt, sự di động trở nên hoạt bát. Vi khuẩn này có thể phát triển ở 

4 - 5 °C. Trên môi trường thạch thường thì hình thành khuẩn lạc như giọt sương nhỏ. 

Phát triển tốt trên môi trường thạch máu và gây dung huyết β. Kháng nguyên O có 9 loại, 

ký hiệu bằng chữ số La Mã từ I đến IX. Kháng nguyên H có 4 loại A, B, C và D. Phối 

hợp các loại kháng nguyên, người ta có 13 dạng huyết thanh học (serovar) khác nhau.  

Bảng I-38. So sánh các tính trạng của vi khuẩn Gram dƣơng không sinh nha bào 

Loài  Sinh catalase  Sinh H2S Lên men glucose G+C (mol%) 

Listeria + - + 36 - 38 

Erysipelothrix - + + 36 - 40 

Renibacterium + + - 53 

Lactobacillus - - + 34 - 53 

 

4. Tính gây bệnh 

Vi khuẩn L. monocytogenes thường trú ở đường ruột của thú, chim, cá,... gây 

bệnh cảm nhiễm phạm vi ký chủ rất rộng. Ở động vật nhai lại thường thấy viêm não hóa 

mủ, cảm nhiễm phôi thai có thể dẫn đến sẩy thai, đẻ sớm, đẻ con chết. Ở lợn và ngựa có 
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thể chứng bại huyết và sẩy thai, ở chó và gậm nhấm gây bại huyết, áp xe gan (viêm gan 

mưng mủ). Người tiếp xúc với động vật bệnh mà bị cảm nhiễm do tiếp xúc, ăn phải thực 

phẩm bị ô nhiễm (sản phẩm sữa, rau quả, cá, cua ốc,...) mà cảm nhiễm qua miệng, hoặc 

hít phải vi khuẩn cùng bụi bặm mà cảm nhiễm đường hô hấp. Bệnh thường là bại huyết, 

viêm màng tủy, viêm màng não - não,... còn ở phụ nữ có thai thì thường dẫn đến sẩy thai, 

đẻ sớm, đẻ chết. Như vậy, bệnh listeriosis là một bệnh lây chung người và động vật quan 

trọng. 

Bảng I-39. Các bệnh tiêu biểu cảm nhiễm vi khuẩn Gram dƣơng không sinh nha bào 

Bệnh Bệnh nguyên Động vật cảm thụ Bệnh trạng 

Bệnh listeriosis L. monocytogenes Động vật nhai lại Viêm não có mủ, đôi khi sẩy thai, bại huyết 

Động vật khác Viêm não, bại huyết,... 

Bệnh đóng dấu lợn E. rhusiopathiae 

E. tonsillarum 

Lợn  

 

Bại huyết cấp tính, nốt đốm đỏ sau chuyển 

tím tái, hình vuông hay hình thoi ở da, viêm 

khớp, viêm nội tâm mạc 

Cảm nhiễm vi khuẩn 

đóng dấu lợn 

E. rhusiopathiae 

E. tonsillarum 

Người Ban đỏ ở da 

Cừu Viêm móng guốc, viêm khớp 

Chim Chứng bại huyết 

Bệnh thận do vi khuẩn R. salmoninarum Các cá họ Hồi Xuất huyết các tạng khí, thận phù,... 

  

Nếu tiêm vi khuẩn này vào động mạch tai của thỏ thí nghiệm thì sau một số ngày 

sẽ thấy chứng tăng bạch cầu đơn nhân (monocytosis), cho nên vi khuẩn có tên L. 

monocytogenes (nghĩa là "Listeria sinh tế bào đơn nhân"). Tuy nhiên, ở động vật nhai lại 

và người thì hiện tượng này không nhất thiết xảy ra. Vi khuẩn này cùng với trực khuẩn 

lao Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Brucella,... là những vi khuẩn ký sinh nội 

bào tùy tiện, chúng phát triển được trong các đại thực bào (macrophage). Vì vậy, để 

phòng các bệnh này thì việc làm hoạt hóa các đại thực bào trong miễn dịch tế bào là rất 

quan trọng. 

B. CHI ERYSIPELOTHRIX VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI ERYSIPELOTHRIX 

1. Phân loại 

Trước đây được biết các chủng vi khuẩn thuộc chi Erysipelothrix lập nên chỉ 1 

loài là E. rhusiopathiae (đã còn có tên là E. insidiosa, E. muriseptica, E. erysipeloids). 

Nhưng từ nhóm các chủng ít độc đối với lợn thuộc loài này, nhờ thí nghiệm về tính tương 

đồng DNA - DNA, người ta đã phân biệt loài mới E. tonsillarum. Mặc dù vậy, vẫn còn 

có những nghi vấn xung quanh việc định loài mới này. Các thí nghiệm so sánh gene 

RNA 16S ribosome của chúng cho thấy rằng chúng có sự tương đồng rất cao. Trong giáo 

trình này tên E. tonsillarum vẫn được giữ lại vì lý do thuận tiện. E. tonsillarum cũng gây 

bệnh đóng dấu ở lợn. Các vi khuẩn đóng dấu lợn rất phổ biến trong tự nhiên, thường 

phân lập được từ các loại động vật khác nhau như động vật có vú, chim, cá, động vật giáp 

xác,... 

2. Hình thái 

Erysipelothrix là những trực khuẩn nhỏ (0,2 - 0,4 × 0,5 - 2,5 μm), nhưng trong 

canh khuẩn già có thể thấy các dạng sợi dài, Gram dương, không sinh nha bào và tiêm 
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mao, còn cấu trúc dạng giáp mô thì phát hiện được dưới kính hiển vi điện tử. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Erysipelothrix là trực khuẩn yếm khí tùy tiện, phát triển yếu trên môi trường 

thạch thường, trên đó hình thành khuẩn lạc dạng giọt sương nhỏ, nhưng nếu thêm máu, 

đường glucose và tween 80 vào môi trường thì sự phát triển trở nên tốt hơn. Trên môi 

trường thạch máu vi khuẩn này biểu hiện dung huyết α. Tính cảm thụ penicillin rất cao, 

không hề gặp chủng đề kháng chất kháng sinh này. Nhờ tính đặc hiệu trong phản ứng kết 

tủa trong thạch (agar gel) của kháng nguyên chịu nhiệt nguồn gốc peptidoglycan mà 

người ta phân loại được 26 dạng huyết thanh học khác nhau, còn các chủng không có một 

trong những kháng nguyên đó được ký hiệu là dạng N. 

4. Tính gây bệnh 

Các vi khuẩn Erysipelothrix cảm nhiễm lợn, cừu, bò và các động vật có vú khác, 

cũng như gà tây, gà và các loài chim khác. Nguồn gốc ổ dịch là động vật cảm nhiễm và 

đất bị ô nhiễm. Vi khuẩn thường trú ở hầu họng khoảng 20 - 50% lợn, thường bài xuất ra 

ngoài theo nước tiểu và dịch nước bọt lợn. Lợn 3 tháng tuổi trở lên thường dễ phát bệnh, 

lợn bệnh thường biểu hiện 4 thể bệnh: thể bại huyết cấp tính, thể đốm da á cấp tính, thể 

viêm khớp mãn tính và thể viêm nội tâm mạc, nhưng ở lợn cái có chửa còn xảy ra sẩy 

thai. Ngoài lợn ra, ở trâu, bò thường viêm đế móng, ở bê nghé thường viêm đa khớp 

không hóa mủ, ở gà tây và gà gây ra chứng bại huyết. Người chủ yếu bị cảm nhiễm do 

tổn thương, xuất hiện các vết ban đỏ (erysipeloid) trên da (thường ở tay) sau đó có thể 

chuyển sang màu đỏ sẫm và loang rộng, đôi khi rất đau, trong khi hạch lympho khu vực 

có thể bị viêm. Bệnh này là bệnh nghề nghiệp, bệnh thường phát ở những người tiếp xúc 

với gia súc và cá (bác sỹ thú y, công nhân lò mổ, xưỡng chế biến thủy hải sản,...).  

II. BỆNH CẢM NHIỄM ERYSIPELOTHRIX  

1. Bệnh đóng dấu lợn (erysipelas)
BKD59

 

Là bệnh truyền nhiễm của các loài lợn với các triệu chứng xuất huyết, viêm da, 

viêm ruột, thận, màng tương dịch và niêm mạc xuất huyết, lách sưng to và bại huyết toàn 

thân. Lợn, đặc biệt là lợn con cho đến lợn 1 năm tuổi, rất mẫn cảm vi khuẩn bệnh đóng 

dấu lợn. Vi khuẩn thường ký sinh ở cơ thể lợn, một số loài động vật khác cũng mang vi 

khuẩn như bồ câu, gà, chuột, quạ, các loài nhai lại nhỏ,... Ngoài ra, vi khuẩn còn có thể 

được phân lập từ ếch nhái, bò sát, cá, tôm, cua, côn trùng,... Đất ẩm ướt, nước đọng đặc 

biệt là nơi khuất nắng có nhiều chất hữu cơ cũng thường có vi khuẩn này. Erysipelothrix 

xâm nhập vào cơ thể lợn qua vết thương, đường tiêu hóa vào máu mà gây bệnh. Có thể 

thấy 3 thể: thể nhiễm khuẩn huyết ở lợn trưởng thành với các chứng sốt cao (42 - 43 °C), 

niêm mạc đỏ gắt, da rất nóng, ỉa chảy,... thể trên da với các nốt đỏ thường có góc, nóng, 

đau,... và thể mãn tính thường kèm chứng viêm màng tim, phù thũng ở phổi, khó thở, phù 

chân sau,... 

Bệnh có thể được phòng ngừa bởi sử dụng vaccine nhược độc (một số nước sử 

dụng chủng nhược độc đề kháng acryflavine, một chất gây đột biến mã bộ ba - frame 

shift), hoặc vaccine vô hoạt. Ở nước ta thường sử dụng vaccine nhược độc chủng VR2 

thuộc type N, vaccine formol keo phèn và vaccine nhị giá tụ - dấu (tụ huyết trùng và 

đóng dấu lợn). Để điều trị bệnh đóng dấu lợn người ta sử dụng penicillin. Các vi khuẩn 

này rất mẫn cảm với penicillin nên hiệu quả điều trị thường rất cao. 
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2. Cảm nhiễm vi khuẩn đóng dấu lợn ở động vật khác 

Các loài chim có tính cảm thụ khác nhau đối với vi khuẩn đóng dấu lợn theo thứ 

tự sau: bồ câu, gà, vịt, ngan, ngỗng, vẹt, sáo, chim sẻ,... Ở chim thường thấy triệu chứng 

mào tái, ỉa chảy, cơ thể suy nhược,... bệnh tích thường thấy là xuất huyết niêm mạc và 

cơ, gan và lách tụ máu, sưng to. 

Trâu, bò, dê, cừu, chó cũng cảm nhiễm với biểu hiện viêm khớp, viêm ruột chảy 

máu nhưng thường có tiên lượng tốt. Người mắc bệnh này (erysipeloid) với các biểu hiện 

như sốt cao, nổi nốt đỏ trên da, đầu các khớp xương và các hạch thường sưng. Có thể 

chia thành 3 thể lâm sàng: thể da cục bộ (thường thấy), thể da toàn thân và nhiễm trùng 

máu (hiếm khi gặp). 

C. CHI RENIBACTERIUM VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI RENIBACTERIUM 

1. Phân loại 

Thuộc chi Renibacillus chỉ có loài duy nhất R. salmoninarum. 

2. Hình thái 

Đây là trực khuẩn Gram dương ngắn, không hình thành nha bào, giáp mô và tiêm 

mao. 

3. Tính trạng sinh hóa 

R. salmoninarum là vi khuẩn hiếu khí, phát triển tốt trên môi trường có thêm máu 

hoặc huyết thanh, hình thành khuẩn lạc trên các môi trường đó sau 2 - 3 tuần nuôi cấy ở 

15 °C. 

4. Tính gây bệnh 

Vi khuẩn này gây bệnh thận do vi khuẩn ở các loài cá họ Hồi. Đây là bệnh truyền 

nhiễm cấp tính hoặc á cấp tính với các triệu chứng chủ yếu là thận phù to, vùng bụng 

trương phình, các cơ quan trong bụng cá xuất huyết và hình thành các ổ hoại tử màu 

trắng tro. Nhiều trường hợp cảm nhiễm ẩn tính, cá cảm nhiễm trở thành nguồn bệnh mới. 

R. salmoninarum thường phân lập được từ cá hồi (salmon) và cá hồi chó (trout). 

D. CHI LACTOBACILLUS (VI KHUẨN LACTIC) 

 Thuộc chi có đến hơn 40 loài khác nhau. Đây là những trực khuẩn Gram dương, 

kích thước lớn (0,5 - 0,7 × 2 - 8 μm), đại bộ phận các loài không di động. Vi khuẩn này 

thường trú ở đường ruột nhiều loài động vật khác nhau, đặc biệt ở dạ cỏ động vật nhai 

lại, không có tính gây bệnh đối với động vật. Một số loài được sử dụng để chế biến các 

sản phẩm sữa: sữa chua, phó mát và nước uống các loại từ sữa. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nêu các loài thuộc nhóm trực khuẩn Gram dương không sinh nha bào, phân biệt các vi 

khuẩn liên quan xạ khuẩn thuộc nhóm này? 

2. Chi Listeria và bệnh cảm nhiễm? 

3. Chi Erysipelothrix và bệnh cảm nhiễm? 
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Chƣơng 10 
CÁC VI KHUẨN LIÊN QUAN XẠ KHUẨN  

(TRỰC KHUẨN CÓ XU HƢỚNG SINH NHÁNH) 

A. CHI CORYNEBACTERIUM  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI CORYNEBACTERIUM 

1. Phân loại 

Chi Corynebacterium bao gồm hơn 25 loài khác nhau, bắt màu Gram dương, 

không kháng acid, không hình thành nha bào, phân bố rộng rãi trong tự nhiên. 

Rhodococcus equi, trước đây có tên C. equi, tác nhân gây bệnh viêm phổi có mủ, áp xe 

hạch lympho cuống phổi, hạch lympho màng ruột,... chủ yếu ở ngựa con, là loài được 

tách khỏi chi này vì có những đặc điểm riêng là kháng toan yếu. 

2. Hình thái 

Là các trực khuẩn Gram dương có tiểu thể (hạt) dị sắc, nhiều khi đa hình thái, có 

dạng cành cây phân nhánh, dạng lá thông,... không có nha bào và giáp mô. Các 

Corynebacterium đường tiết niệu trâu bò (C. renale, C. pilosum, C. cystitidis) thường 

nhung mao (fimbria). 

3. Tính trạng sinh hóa  

Tính trạng sinh hóa chủ yếu của các Corynebacterium được trình bày ở bảng I-40. 

Đây là những vi khuẩn yếm khí tùy tiện, không di động, phản ứng catalase dương tính, 

oxidase âm tính, lên men glucose. 

Bảng I-40. Các tính trạng sinh hóa của một số Corynebacterium chủ yếu 

Tính trạng Loài 

 C
. r

en
a
le

 

 C
. p

il
o
su

m
 

 C
. c

ys
ti
ti
d
is

 

 C
. p

se
u
d
o
tu

b
er

cu
lo

si
s 

 C
. b

o
vi

s 

 C
. k

u
ts

ch
er

i 

 C
. d

ip
h
th

er
ia

e 

Oxidase - - - - + - - 

Urease  + + + + - + - 

Hippurate  + + + - + + - 

Hoàn nguyên nitrate - + - D* - + + 

Làm chảy casein + - - - - - - 

Tween 80 - - + - . . - 

Xylose  - - + - - - - 

Phản ứng CAMP + - - . . . . 

G+C (mol%) 56,7±1,1 57,9±1,9 53,5±0,9 52,2±0,4 68,7±0,9 46,1±0,1  52 - 55 

Ghi chú: *D, các chủng có nguồn gốc bò là dương tính, còn các chủng có nguồn gốc cừu dê thì âm tính. 

 

Cả 3 loài Corynebacterium đường tiết niệu trâu bò đều phát triển trên môi trường 

thạch thường, nhưng C. cystitidis thường phát dục muộn hơn 2 loại kia, hình thành khuẩn 
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lạc nhỏ màu trắng tro, bề mặt khô sau 2 ngày nuôi cấy trên môi trường này. Còn 2 loài C. 

renale và C. pilosum sau 1 ngày nuôi cấy thì thấy khuẩn lạc tròn, hơi vàng, bề mặt hơi 

khô. Nếu nuôi cấy C. renale trên môi trường thạch máu bò hoặc cừu vuông góc với 

đường cấy chủng S. aureus gây dung huyết α thì ở vùng giao thoa phát sinh dung huyết 

hoàn toàn (CAMP test dương tính), nhờ vậy có thể phân biệt với 2 loài kia. C. 

pseudotuberculosis gây vòng dung huyết yếu, nhưng đặc tính dung huyết của vi khuẩn 

này được tăng cường nhờ vi khuẩn Rhodococcus equi. 

4. Tính gây bệnh 

Tính gây bệnh của các Corynebacterium được nêu ở bảng I-41. Trong số các 

Corynebacterium đường tiết niệu của trâu bò thì C. renale là vi khuẩn có độc tính cao 

nhất, tiếp theo là C. cystitidis và C. pilosum. Chúng gây bệnh viêm thận - bể thận ở bò và 

trâu. Đặc tính gây bệnh của chúng liên quan đến các nhung mao của chúng có năng lực 

bám lên bề mặt các tế bào thượng bì bàng quang và bể thận,... C. pseudotuberculosis sản 

sinh hemolysin, dịch lỏng từ canh khuẩn này biểu hiện hoạt tính gây chết đối với chuột. 

C. bovis là những vi khuẩn ký sinh ở bầu vú hay trong sữa bò, nhưng được coi là không 

có tính gây bệnh đối với động vật. C. diphtheriae cảm nhiễm cục bộ ở niêm mạc hầu 

họng của người, phát triển cục bộ ở vùng này nhưng nhờ sinh ngoại độc tố (do 

bacteriophage chi phối) mà gây bệnh đặc hiệu. 

Bảng I-41. Các bệnh tiêu biểu do cảm nhiễm Corynebacterium ở động vật và ngƣời 

Bệnh  Bệnh nguyên Động vật cảm nhiễm Bệnh trạng 

Bệnh viêm thận - bể thận 

bò 

C. renale 

C. pilosum 

C. cystitidis 

Bò, trâu Viêm thận - bể thận, viêm bàng quang 

Bệnh giả lao C. pseudotuberculosis Cừu, dê Viêm hạch lympho casein hóa 

Bệnh bạch hầu C. diphtheriae Người  Viêm họng có màng giả, phát sốt 

Bệnh cảm nhiễm 

Corynebacterium 

C. kutscheri Chuột nhắt, chuột 

cống 

Viêm hóa mủ, casein hóa 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM CORYNEBACTERIUM 

1. Bệnh viêm bàng quang và viêm thận - bể thận bò (bovine cystitis and 

pyelonephritis) 

Bệnh này có triệu chứng chủ yếu là nước tiểu đục hoặc nhiễm huyết niệu. Thường 

phổ biến nhất là do C. renale gây ra, trường hợp cảm nhiễm do C. pilosum thường hiếm. 

Các vi khuẩn này từ cơ quan sinh dục ngoài qua niệu đạo mà xâm nhập vào bàng quang 

gây viêm bàng quang, sau đó xâm nhập vào niệu quản và thận mà gây chứng viêm thận - 

bể thận. 

2. Bệnh giả lao (pseudotuberculosis) hay bệnh viêm hạch bạch huyết casein hóa ở dê 

và cừu (caseous lymphadenitis in goat and sheep) 

C. pseudotuberculosis xâm nhập từ vết thương bề mặt cơ thể hoặc từ khoang 

miệng vào và gây các ổ hóa mủ ở các hạch lympho lân cận. Sau đó hình thành các ổ bệnh 

ở phổi và gan. Các ổ bệnh ban đầu là dịch mủ màu xanh lục bao quanh bởi lớp tế bào 

hình tròn và tế bào đa nhân của tổ chức liên kết. Về sau thủy phần trong dịch bị hấp thu, 

ổ bệnh trở thành ổ áp xe dạng casein màu vàng nhạt nên được gọi là giả lao. 
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Tuy nhiên, bệnh nguyên những bệnh giả lao này ở bò và ngựa còn là trực khuẩn 

đường ruột Yersinia pseudotuberculosis (xem họ Enterobacteriaceae). 

3. Bệnh cảm nhiễm Corynebacterium ở chuột (murine corynebacteriosis) 

Cảm nhiễm C. kutscheri ở chuột, chuột cống gây bệnh giả lao, gây hình thành ở 

gan thận và nội quan khác của các loài gậm nhấm này nhiều ổ áp xe nhỏ có mủ. 

B. CHI MYCOBACTERIUM VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI MYCOBACTERIUM 

1. Phân loại 

Việc phân loại được trình bày ở bảng I-42. Các vi khuẩn Mycobacterium được gọi 

là vi khuẩn kháng toan (kháng acid: acid-fast) vì sau khi nhuộm (phương pháp Ziehl 

Neelsen) bằng thuốc nhuộm anilin kiềm tính như phenol fuschine nóng mà tẩy màu bằng 

cồn pha acid (ethanol 95% pha 3% HCl) thì màu của thuốc nhuộm trên cũng không bị 

mất, vi khuẩn này bắt màu đỏ trong khi các vi khuẩn khác có trong bệnh phẩm lại bắt 

màu nền tương phản (màu xanh của xanh methylene). Chi này có các loài không gây 

bệnh đối với người và động vật, thường được phân lập như những tạp khuẩn kháng toan, 

nhưng cũng có những loài gây bệnh tích ổn định là hạch lao ở người và động vật và 

những loài có tính gây bệnh tiềm tàng. Phụ thuộc vào năng lực phát triển người ta chia 

các trực khuẩn chi này thành 3 nhóm: (1) nhóm phát triển chậm, (2) nhóm phát triển 

nhanh và (3) nhóm yêu cầu yếu tố sinh trưởng đặc biệt hoặc không thể nuôi cấy được 

trên môi trường nhân tạo.  

Ngoài ra, ngoài nhóm vi khuẩn lao định hình nêu trên, còn có các vi khuẩn kháng 

toan phi định hình được chia thành các nhóm I (sinh màu khi được chiếu sáng - quang 

phát sắc), II (sinh sắc tố khi được che tối - ám phát sắc) III (không sinh sắc tố - phi phát 

sắc) và IV (phát triển cực nhanh - tận tốc phát dục). 

2. Hình thái 

Đây là những trực khuẩn dài, mảnh, Gram dương, biểu hiện tính kháng acid, hai 

đầu tròn. Nếu nhuộm thì trong tế bào thấy có nhiều hạt gọi là hạt Much (Much's granule), 

không có nha bào, giáp mô và tiêm mao. Nếu nuôi cấy kéo dài thì tế bào các vi khuẩn 

này có dạng sợi dài phân nhánh giống nấm, vì vậy có tên là Mycobacterium (từ chữ 

"mycos" nghĩa là "nấm" và "bacterium" là "vi khuẩn"). 

Đặc tính kháng acid (kháng toan) của vi khuẩn được xác định bằng phương 

pháp nhuộm Ziehl Neelsen: 1) làm tiêu bản làn mỏng, để khô, cố định; 2) nhuộm 

bằng dung dịch phenol fuchsine Ziehl (xem nhuộm nha bào ở "Bacillus"); 3) rửa 

bằng nước; 4) tẩy màu bằng ethanol pha 3% HCl; 5) rửa nước; 6) nhuộm tương 

phản bằng dịch Loeffler (xem nhuộm nha bào ở "Bacillus") khoảng 1 phút; 6) rửa 

nước, để khô, hiển vi. (Chú ý: dung dịch phenol fuchsine Ziehl có thể thay bằng 

dung dịch 0,1% auramin trong dung dịch 5% phenol, do auramin phát huỳnh quang 

nên đây là một phương pháp nhuộm huỳnh quang để kiểm xuất vi khuẩn kháng 

acid). 

Ngoài ra còn có phương pháp nhuộm Ziehl Neelsen cho vi khuẩn lao: Sau 

khi cố định, tiêu bản được nhuộm bằng dung dịch hemotoxilin hơi đậm hơn bình 

thường trong khoảng 10 - 20 phút, rồi phủ dung dịch Ziehl ở 60 
o
C trong khoảng 30 
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phút đến 1 giờ, rửa nhẹ bằng nước, rồi tẩy màu bằng ethanol pha 1% HCl cho đến 

khi tiêu bản có màu hồng nhạt (màu đào), giữ tiêu bản trong dung dịch loãng litium 

phenolate cho đến khi màu tím của hemotoxilin xuất hiện, rửa nhẹ bằng nước, loại 

nước bằng cồn, cố định bằng xylol rồi hiển vi. Vi khuẩn kháng acid nhuộm màu đỏ. 

3. Tính trạng sinh hóa 

Mycobacterium là những vi khuẩn hiếu khí, có phản ứng catalase không ổn định, 

oxidase âm tính, phân giải glucose bằng phương thức lên men. So với các vi khuẩn khác 

thì tế bào vi khuẩn kháng acid hàm lượng lipid lớn hơn nhiều. Trong số đó chủ yếu là các 

chất sáp, chứa nhiều là acid mycolic và liên quan đến tính kháng toan của tế bào vi 

khuẩn. 

Bảng I-42. Phân loại, tính trạng sinh hóa chủ yếu và tính gây bệnh của các loài vi khuẩn 

thuộc chi Mycobacterium 

T
h
eo

 B
er

g
ey

 

T
h
eo

 R
u
n
y
o
n
 

Loài 

Phát triển 

S
ắc

 tố
 

N
ia

ci
n
 

N
it
ra

te
 

U
re

as
e 

6
8
 °

C
 2

0
' c

at
al

as
e 

Tên 

bệnh,vị trí 

ổ bệnh 

Động vật cảm 

thụ chủ yếu 

T
ố
c 

đ
ộ
 

2
5
°C

 

3
0
°C

 

3
7
°C

 

4
2
°C

 

V
i 
k
h
u
ẩn

 p
h
át

 t
ri

ển
 c

h
ậm

 

Nhóm  

VK lao 

M. tuberculosis S - + + - - + + + - Bệnh lao Người, vượn 

M. bovis S - + + - - - - + - Bệnh lao Bò, người 

M. microti S - + + - - + + + - Bệnh lao Chuột đồng 
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I M. kansaii S + + + - P - + + + Phổi, hạch 

lympho 

Người, bò, 

lợn 

M. marinum S + + + - P - - + + Đốm ở 

biểu bì  

Cá, người 

II M. scrofulaceum S + + + + T - - + + Phổi, hạch 

lympho 

Lợn, bò, 

người 

M. goldonae S + + + - T - - - + Khạc đờm Người 

III M. avium subsp. 

avium 

S + + + +  - - - + Bệnh lao Chim, lợn, bò 

M. intracellulare S + + + + - - - - + Phổi, hạch 

lympho 

Người 

M. ulcerance S + + - - - - - - + Loét sâu ở 

da 

Người 

M. xenopi S - + + + + - - - + Phổi, hạch 

lympho 

Người, lợn 

M. gastri S + + + - - - - + - (Không gây 

bệnh) 

 

V
K

 P
T

 n
h
an

h
 IV M. phlei R + + + + T - + . + (Không gây 

bệnh) 

 

M. fortuitum R + + + + - - + + + Phổi, hạch 

lympho 

Người, lợn 

M. smegmatis R + + + + - - + . + Viêm vú (Bò)  

Đòi 

hỏi 

yếu 

tố* 

 M. avium subsp. 

paratuberculosis 

S . . + . . . . . . Bệnh 

Johne 

Bò, cừu, dê 

M. lepraemurium . . . . . . . . . . Phong? Chuột  

M. leprae . . . . . . . . . . Phong  Người  

Ghi chú: VKPT: vi khuẩn phát triển nhanh; *: đòi hỏi yếu tố dinh dưỡng đặc biệt hoặc không nuôi cấy được; S: chậm 

(Slow); R: nhanh (rapid); P: quang phát sắc; T: ám phát sắc. 
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M. tuberculosis và M. bovis đều có khả năng phát triển trên môi trường nuôi cấy 

đơn giản nhưng glycerin (là chất chống mất nước môi trường) lại cản trở sự phát triển 

của M. bovis cho nên thường sử dụng môi trường có pha thêm tween 80. Phát dục thường 

cần đến hơn 2 tuần nuôi cấy. Trên bề mặt môi trường lỏng hình thành màng mỏng chứa 

nhiền vi khuẩn. Dịch lọc từ canh khuẩn của 2 vi khuẩn này đều chứa nhiều protein, 

tuberculin là sản phẩm cô đặc từ dịch lọc đó được sử dụng để chẩn đoán bệnh lao. BCG 

(Bacille de Calmette et Guérin) là chủng biến dị nhược độc M. bovis, thường dùng để 

chủng phòng bệnh lao ở người. 

M. avium subsp. paratuberculosis là vi khuẩn không có năng lực hấp thụ sắt cho 

nên không phát triển trên những môi trường thường dùng để cấy vi khuẩn lao, việc bổ 

sung vào môi trường tế bào chết của M. phlei hoặc chất chiết alcohol từ vi khuẩn đó 

(mycobactin) là không thể thiếu. M. avium subsp. paratuberculosis phát dục rất chậm, 

cần đến 1 - 2 tháng nuôi cấy. 

M. laprae so với các vi khuẩn khác thì có tính kháng acid yếu hơn. Hiện tại, đây 

là một trong những vi khuẩn khó nuôi cấy nhất. 

Để nuôi cấy vi khuẩn lao người ta thường sử dụng môi trƣờng Lowenstein-

Jensen. Môi trường này được chế bằng cách hòa 2,4 g KH2PO4, 0,24 g 

MgSO4.7H2O, 0,6 g magnesium citrate, 3,6 g asparagine và 12 ml glycerin tinh chế 

vào 600 ml nước cất, đun nóng và lắc cho tan đều, thêm 30 g tinh bột khoai tây, trộn 

đều và đun cho đến khi dịch trở nên trong suốt thì hạ nhiệt xuống 56 °C, thêm 1 lít 

dịch trứng toàn phần và 20 ml malachite green 2% rồi rót vào các ống nghiệm để 

ống nghiêng và xử lý nhiệt 85 °C trong 40 phút để đến ngày tiếp theo lại xử lý nhiệt 

ở 30 °C trong vòng 40 phút để có môi trường nghiêng. Vi khuẩn lao mọc sau 1 

tháng, tạo những khuẩn lạc khô, nhăn nheo, như hình hoa súp lơ. 

4. Tính gây bệnh 

M. tuberculosis, M. bovis, M. avium subsp. avium và M. intracellulare là những 

vi khuẩn gây hình thành hạch lao ở các hạch lympho và các cơ quan của người, bò, chim, 

lợn,... 

M. tuberculosis gây bệnh ở người. Ngoài ra, vượn, bò, vẹt,... cũng cảm nhiễm. 

Trong số các động vật thí nghiệm, chuột lang là động vật mẫn cảm nhất, còn thỏ và chuột 

nhắt biểu hiện tính đề kháng. M. bovis chủ yếu cảm nhiễm ở bò. Trường hợp người cảm 

nhiễm vi khuẩn này tuy ít, nhưng vẫn các trường hợp do uống sữa tươi sống từ bò bị cảm 

nhiễm. Chuột lang, thỏ, chuột nhắt tương đối mẫn cảm, còn chuột cống thì không mẫn 

cảm. M. avium subsp. avium biểu hiện tính gây bệnh ở chim: gia cầm và chim hoang đều 

thấy mắc bệnh do cảm nhiễm vi khuẩn này. Thỏ cảm thụ, còn trường hợp cảm nhiễm tự 

nhiên M. avium subsp. avium ở lợn thì thấy nhiều. Vi khuẩn gây hình thành các ổ bệnh 

cục bộ ở hạch bạch huyết. 

M. avium subsp. paratuberculosis gây bệnh tiêu chảy mãn tính khó điều trị ở 

động vật nhai lại (bệnh Johne). Còn M. laprae chỉ cảm nhiễm ở người, gây bệnh Hansen 

(bệnh phong) khó chữa ở người. 
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II. BỆNH CẢM NHIỄM MYCOBACTERIUM 

1. Bệnh lao bò (tuberculosis in cattle)
BKD28

 

Là bệnh truyền nhiễm mãn tính của bò do cảm nhiễm M. bovis, được nhiều nước 

chỉ định là "bệnh truyền nhiễm pháp định". Ổ bệnh (hạch lao) thường thấy nhiều ở phổi, 

hạch lympho phổi, hạch lympho màng treo ruột,... 

2. Bệnh Johne (Johne's disease)
BKD25

 

Là bệnh mãn tính của động vật nhai lại do cảm nhiễm M. avium subsp. 

paratuberculosis (tức M. paratuberculosis) với những triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy 

kinh niên, rất khó chữa trị. Trải qua thời kỳ ủ bệnh rất dài mới phát bệnh. Niêm mạc 

không tràng, hồi tràng và manh tràng hơi phì đại, hình thành những nếp nhăn dạng vỏ 

não. 

3. Bệnh lao ở chim (avian tuberculosis)
BKD28,78

 

Là bệnh do cảm nhiễm M. avium subsp. avium. Bệnh không chỉ thấy ở gia cầm 

mà còn ở các loài chim nuôi và chim hoang dã, thường với sự hình thành các hạch lao ở 

gan, lách, phổi, ống tiêu hóa,... 

4. Bệnh lao ở lợn (mycobacterial infection in swine)
BKD28

 

Phát bệnh do cảm nhiễm các trực khuẩn lao vô định hình xâm nhập qua đường 

miệng, phổ biến nhất là cảm nhiễm M. avium subsp. avium. Thông thường vi khuẩn xâm 

nhập qua niêm mạc hạnh nhân (hạch amygdal) hay ống tiêu hóa đi vào hạch lympho hàm 

dưới hay hạch lympho màng ruột,... phát triển và hình thành những ổ bệnh dạng hạch lao. 

5. Bệnh lao ở cá (mycobacteriosis in fish)
BKD28

 

Bệnh này do cảm nhiễm M. marinum ở các loài cá nước mặn và nước ngọt, đặc 

biệt nhiều ở vùng nhiệt đới. Trong các cơ quan khác nhau như thận, lách, gan,... hình 

thành các ổ mưng mủ hoặc u thịt. 

6. Bệnh lao ở khỉ (tuberculosis in monkey)
BKD28

 

Là bệnh của các khỉ nuôi ở vườn thú hay nuôi thí nghiệm, chủ yếu do cảm nhiễm 

M. tuberculosis, M. bovis gây ra. Do ít phát hiện bệnh lao ở khỉ hoang nên người ta cho 

rằng bệnh cảm nhiễm từ người sang khỉ sau khi bị bắt. 

C. CHI ACTINOMYCES VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI ACTINOMYCES 

1. Phân loại 

Phân loại các Actinomyces được trình bày ở bảng I-43. Chi Actinomyces, thường 

gọi là xạ khuẩn, là tập đoàn tế bào bậc thấp gần giống nấm, có phân nhánh tạo nên những 

khuẩn ty thể (mycelium), bao gồm 12 loài vi khuẩn khác nhau. Hầu hết chúng là thành 

phần của khu hệ vi sinh vật thường trú của các niêm mạc của người và động vật, đặc biệt 

là niêm mạc xoang miệng và cơ quan sinh dục, trong đó một số loài có tính gây bệnh. 

(Chữ "ty" [chữ Hán] là "sợi chỉ", còn "khuẩn" là một dạng sinh vật bậc thấp được 

coi là thực vật, không phải là "trùng" thường được coi là động vật bậc thấp. "Khuẩn" 

gồm 2 loại: "vi khuẩn" là khuẩn nhỏ và "chân khuẩn" là khuẩn to tức là các nấm. Xạ 
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khuẩn có nghĩa là khuẩn phát tia [phát xạ] là từ bắt nguồn từ hình thái của bệnh phẩm 

động vật khi quan sát dưới kính hiển vi. Trong tiêu bản hiển vi chế bằng cách ép hạch 

bệnh tích lên phiến kính rồi nhuộm ta thấy những hạt thuôn dài hoặc ngắn bắt nguồn từ 

một tâm hướng ra ngoài như các tia sáng phát xạ xung quanh mặt trời. Tên khoa học 

Actinomyces hàm chỉ nấm [mycos, tiếng Hy Lạp là "nấm"] phát tia do có sự nhầm lẫn vì 

trước đây phân loại học chủ yếu dựa vào đặc điểm hình thái). 

Bảng I-43. Các tính trạng sinh hóa của các Actinomyces chủ yếu 

Tính trạng A. bovis A. israelii A. pyogenes 

Hình thái Hình chùy Dài mảnh, khuẩn ty Hình chùy 

Phát triển ở điều kiện hiếu khí - d + 

Tính dung huyết  d - + 

Hoàn nguyên nitrate - d - 

Thủy phân gelatin - - + 

Thủy phân casein - - + 

Thủy phân esculin  d + - 

Thủy phân tinh bột + d d 

Arambinose (sinh acid) - d - 

Mannit (sinh acid) - d - 

Raffinose (sinh acid) - d - 

Ribose (sinh acid) - + - 

Xylose (sinh acid) d + + 

Hàm lượng G+C (mol%) 57 - 63 57 - 65 56 - 58 

Ghi chú: d: khác nhau tùy chủng 

 

2. Hình thái 

Actinomyces là những trực khuẩn Gram dương, không có tính kháng acid, không 

hình thành nha bào, không có tiêm mao và giáp mô, đa hình thái: có dạng từ hình chùy 

(dạng trực khuẩn bạch hầu) đến dạng phân nhánh hay dạng sợi dài (filament) thường gọi 

là khuẩn ty (hypha), thẳng hay phân nhánh tập hợp lại tạo thành chùm hay bó gọi là 

khuẩn ty thể (mycellium). 

3. Tính trạng sinh hóa 

Đây là những vi khuẩn yếm khí tùy tiện, nhưng phát triển tốt ở điều kiện yếm khí. 

A. bovis và A. israelii phát triển khi nuôi cấy ở điều kiện vi hiếu khí, hoặc yếm khí. Để 

phát triển tốt, cần có CO2. Các phản ứng catalase, oxidase đều âm tính, lên men glucose. 

Các khuẩn lạc A. bovis bám chặt trên mặt thạch, không thể lấy ra một cách dễ 

dàng. A. pyogenes biểu hiện tính dung huyết β. Sự phân giải protein có tính đặc hiệu, tiêu 

hóa lactose, dịch hóa gelatin. 

4. Tính gây bệnh 

Các bệnh do cảm nhiễm Actinomyces tiêu biểu ở động vật được trình bày ở bảng 

I-44. A. bovis gây bệnh xạ khuẩn ở bò, còn A. israelii gây bệnh xạ khuẩn ở người, thông 

thường từ vị trí tổn thương ở xoang miệng,... xâm nhập vào tổ chức, phát triển và phát 

bệnh. 

Trong dịch lọc canh khuẩn A. pyogenes có các ngoại độc tố gây dung huyết, gây 

chết và gây hoại tử da, biểu hiện hoạt tính gây chết đối với chuột nhắt, gây hoại tử đối 

với chuột lang, hình thành các ổ áp xe dưới da và các nội quan hoặc gây viêm khớp hóa 
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mủ. 

Bảng I-44. Bệnh tiêu biểu ở động vật do cảm nhiễm các loài Actinomyces 

Bệnh Bệnh nguyên Động vật cảm thụ  Bệnh trạng 

Bệnh xạ khuẩn  A. bovis Bò  Viêm tăng thực sinh mủ 

Bệnh xạ khuẩn  A. israelii Người  Viêm tăng thực sinh mủ 

Bệnh cảm nhiễm 

Actinomyces pyogenes 

A. pyogenes Lợn  Áp xe, viêm khớp sinh mủ 

Bò  Viêm vú 

Bệnh cảm nhiễm A. suis A. suis Lợn  Viêm bàng quang, viêm thận - bể thận 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM ACTINOMYCES 

1. Bệnh xạ khuẩn ở bò (actinomycosis in cattle)
BKD55

 

Là bệnh truyền nhiễm do cảm nhiễm A. bovis với những triệu chứng chủ yếu là 

viêm tăng thực sinh mủ. Thông thường hình thành u thịt ở hàm dưới. Trong tổ chức u thịt 

thường thấy có các hạt lưu huỳnh (sulfur granule) màu vàng, nếu hiển vi sẽ thấy các 

khuẩn ty ở vùng trung tâm, còn xung quanh là những vật có dạng đài hoa cúc (rosette). 

Trường hợp bệnh nkéo dài thường thấy xương tăng kích thước và xốp như tổ ong. 

2. Bệnh cảm nhiễm Actinomyces pyogenes ở lợn (Actinomyces pyogenes infection in 

swine)
BKD55

 

Cảm nhiễm A. pyogenes gây áp xe có mủ, viêm khớp có mủ ở lợn. Vi khuẩn từ vị 

trí tổn thương đến hoặc do di căn từ các ổ bệnh khác mà hình thành các ổ áp xe có mủ ở 

dưới da hoặc ở các nội quan. 

3. Bệnh cảm nhiễm Actinomyces suis ở lợn (Actinomyces suis infection)
BKD55

 

Actinomyces suis đầu tiên được gọi là Corynebacterium suis, một thời kỳ lại được 

xếp vào chi Eubacterium, nhưng trên cơ sở đặc điểm hình thái và các tính trạng sinh hóa 

mà hiện tại được phân loại vào chi Actinomyces này. Trực khuẩn này gây bệnh viêm 

bàng quang, viêm thận - bể thận ở lợn, ngoài ra, gây viêm tử cung ở lợn nái. Vi khuẩn 

này thường phân lập được từ nước tiểu lợn khỏe mạnh. 

D. NHỮNG BỆNH CẢM NHIỄM VI KHUẨN KHÁC 

(DERMATOPHILUS, RHODOCOCCUS VÀ NOCARDIA) 

1. Bệnh cảm nhiễm Dermatophilus ở bò (bovine dermatophilosis) 

Là bệnh cảm nhiễm da của trâu, bò do Dermatophilus congolensis gây ra. Đây là 

vi khuẩn Gram âm, yếm khí tùy tiện, thường quan sát thấy có dạng sợi. Sau khi hình 

thành, khuẩn ty bắt đầu phân cắt, hình thành vách ngăn. Trên môi trường đặc, hình thành 

những khuẩn lạc có màu trắng tro hoặc vàng chanh, khô và lồi lõm, gây dung huyết β 

trên môi trường thạch máu. Vi khuẩn này gây bệnh da cấp tính hoặc mãn tính ở trâu bò 

với những triệu chứng chủ yếu là viêm rỉ dịch và hình thành vảy. Bệnh này được coi là 

bệnh nhiệt đới nhưng lại khá phổ biến ở nhiều nước ôn đới. 

2. Bệnh cảm nhiễm Rhodococcus equi (Rhodococcus equi infection) 

Rhodococcus equi trước đây từng được xếp vào chi Corynebacterium, là trực 
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khuẩn hiếu khí Gram dương, đa hình thái: có hình que, hình gậy hoặc dạng cầu trực 

khuẩn, dễ nhuộm, có hạt biến sắc, biểu hiện tính kháng acid yếu, có giáp mô nhưng 

không có tiêm mao. Khuẩn lạc thường có dạng M (mucoid: nhầy), S (smooth: bóng 

láng), viền thường dung hợp với các khuẩn lạc bên cạnh. Sau 2 - 3 ngày nuôi cấy hình 

thành khuẩn lạc màu trắng tro hoặc màu tím nhạt, nếu để lâu thường chuyển sang màu 

vàng nâu. Vi khuẩn này sản sinh hợp chất thường gọi là "nhân tố equi" có hoạt tính làm 

tăng tính dung huyết của C. pseudotuberculosis và L. monocytogenes (cơ sở của trắc 

nghiệm "hiện tượng vệ tinh"). 

Vi khuẩn này gây bệnh viêm phổi có mủ, viêm hạch lympho màng ruột có mủ, 

viêm loét ruột, viêm khớp,... ở ngựa non 1 - 2 tháng tuổi. Ngoài ra, Rhodococcus equi 

phân lập được từ hạch lympho hàm dưới hoặc từ các điểm bệnh tích dạng hạch lao ở lợn. 

3. Bệnh cảm nhiễm Nocardia (nocardiosis) 

Chi Nocardia là các vi khuẩn hiếu khí, Gram dương, có tính kháng acid yếu. Hình 

thành khuẩn ty và phân bào mà thành các tế bào đa hình thái: hình que hoặc hình cầu 

nhỏ,... Khuẩn lạc đa dạng có màu từ vàng nhạt đến màu hồng, bề mặt vồng cao hoặc lồi 

lõm, thường ăn sâu vào môi trường. 

N. asteroides cảm nhiễm chủ yếu ở cừu và chó, hình thành ở dưới da hoặc các 

loại nội quan các u thịt hóa mủ mãn tính dạng tiến triển, rất giống các hạch lao, nhưng 

không calci hóa. Nếu cảm nhiễm vi khuẩn này, ở các loại cá hình thành các hạch ở tổ 

chức mỡ dưới da, cơ và nội tạng (dạng hạch toàn thân) hoặc ở nắp mang (dạng hạch 

mang). Vi khuẩn này thường phân lập được từ cá nục, cá bơn,... 

E. CÁC CHI LIÊN QUAN XẠ KHUẨN KHÁC (KHÔNG GÂY 

BỆNH) 

1. Propionibacterium 

Là các trực khuẩn Gram dương, không nha bào, không di động, biểu hiện dạng 

hình thái kiểu bạch hầu (dạng chùy), từ yếm khí đến chịu khí (đề kháng ôxy). Từ glucose, 

thông qua chu trình acid pyruvic mà hình thành acid propionic và acid acetic. Vi khuẩn 

này nguyên lai được phân lập từ các chế phẩm sữa như phó mát nhưng có thể phân lập 

được từ trên da người, đường ruột của người và động vật. 

2. Bifidobacterium 

Là các trực khuẩn Gram dương, không nha bào, không di động, yếm khí, phân bố 

trong đường tiêu hóa của người và động vật. Một số loài thuộc chi này có lợi, được sử 

dụng trong việc chế sữa chua và các chế phẩm dược bifidus, hoặc các chế phẩm thức ăn 

bổ sung nhằm mục đích tăng cường sự phát triển của gia súc, gia cầm. Ngoài ra, còn 

được sử dụng như những chế phẩm dược vi khuẩn sống với mục đích đề phòng và điều 

trị các bệnh đường ruột. 

3. Streptomyces 

Là các trực khuẩn Gram dương, không kháng acid, hiếu khí, hình thành khuẩn ty 

vĩnh cửu, bên trong khuẩn ty hình thành 5 - 50 bào tử sắp xếp liền nhau. Vi khuẩn này 

tồn tại rộng rãi trong tự nhiên. Đối với con người, đây là những vi khuẩn có ích, do 

chúng sản sinh các chất kháng sinh, chẳng hạn streptomycine,... 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nêu các chi vi khuẩn liên quan xạ khuẩn? 

2. Đặc điểm vi sinh vật học và tính gây bệnh của Corynebacterium? 

3. Các bệnh cảm nhiễm Corynebacterium? 

4. Đặc điểm vi sinh vật học và tính gây bệnh của Mycobacterium? 

5. Các bệnh cảm nhiễm Mycobacterium? 

6. Các cách phân loại nhómvi khuẩn lao? 

7. Đặc điểm chung và tính gây bệnh và các bệnh cảm nhiễm Actinomyces? 
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Chƣơng 11 
CÁC MYCOPLASMA  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỘ MYCOPLASMATALES  

1. Phân loại 

Các vi khuẩn này còn gọi là "dịch khuẩn bào" do không có vách tế bào, chúng 

không tổng hợp các peptidoglycan và tiền chất của peptidoglycan (là một trong ba nhóm 

"vi khuẩn nguyên thủy") đã được đề nghị xếp thành bộ Mycoplasmatales thuộc lớp 

Mollicutes ngành Tenericutes. Thuộc bộ này có họ Mycoplasmataceae là những vi khuẩn 

yêu cầu sterol để phát triển, họ Acholeplasmataceae không yêu cầu sterol, và họ 

Spiroplasmataceae yêu cầu sterol và biểu hiện dạng hình thái xoắn trong thời kỳ sinh sản 

cấp số nhân. Hai họ sau đều chỉ có 1 chi, còn họ Mycoplasmataceae phụ thuộc vào năng 

lực sản sinh urease mà được phân chia thành chi Mycoplasma (urease âm tính) và chi 

Ureaplasma (urease dương tính). Ngoài ra, trong bộ này còn có hai chi Anaeroplasma và 

Thermoplasma đều chưa xác định được vị trí phân loại. 

2. Hình thái 

Các Mycoplasma là những vi khuẩn đa hình thái, có dạng từ cầu trực khuẩn 

đường kính 0,3 - 0,8 μm cho đến dạng sợi phân nhánh dài 150 μm. Đường kính của đơn 

vị tái sinh nhỏ nhất có đường kính 300 nm. Lớp màng bề mặt tế bào được cấu tạo từ lipid 

và protein, gồm 3 lớp dày 7,5 - 10 nm, gồm 3 tầng, nhưng tầng ngoài chỉ là tầng niêm 

dịch hay tầng vật chất có dạng giáp mô, tầng này liên quan mật thiết đến tính gây bệnh. 

Tế bào chất chủ yếu có dạng phi cấu trúc hoặc dạng hạt vi thể, ngoài genome và 

ribosome ra chưa xác nhận được sự có mặt của loại tiểu khí quan (cơ quan con) nào khác. 

Genome là DNA hai sợi có cấu tạo vòng khép kín điển hình, kích thước khoảng 500 

MDa. Ngoài ra, tùy loài vi khuẩn mà ở hai đầu trục dài của tế bào có cấu trúc cực gọi là 

"bleb" là cấu trúc trọng yếu trong việc kết bám của Mycoplasma lên tế bào ký chủ. 

3. Phƣơng thức phân bào 

Về căn bản giống sự phân đôi tế bào ở các vi khuẩn khác. Tuy nhiên, do sự nhân 

đôi genome và nhân đôi tế bào chất thường diễn ra không đồng đều, cho nên cũng có khi 

phân bào ở Mycoplasma khác quá trình phân bào của tế bào thông thường. Vì tế bào chất 

phân đôi muộn hơn sự nhân đôi genome, tế bào từ dạng cầu trực chuyển dần thành dạng 

sợi chứa nhiều chất dạng nhân, sau đó tế bào này phân cắt thành nhiều tế bào dạng cầu 

trực khuẩn. 

4. Tính trạng sinh hóa 

Tính trạng sinh hóa chủ yếu của các Mycoplasma  được nêu ở bảng I-45. Nói 

chung các Mycoplasma có hoạt tính trao đổi chất thấp, rất ít tính trạng đặc hữu của loài. 

Vì vậy, việc đồng định (hay giám biệt) cuối cùng không thể không dựa vào các phương 

pháp huyết thanh học, nhưng các tính trạng như năng lực lên men đường glucose, năng 

lực phân giải arginine, hoạt tính urease,... là những tính trạng ổn định đối với cả chi, nên 

chúng được sử dụng như những tính trạng giám biệt cơ bản. 

Đối với các Mycoplasma lên men glucose thì glucose và các chất carbohydrate 

khác là những nguồn năng lượng, các sản phẩm trao đổi chất cuối cùng của chúng thường 

là acid acetic, nhưng một số lại sản sinh acid pyruvic, acid acetic, acetoin,... Còn đối với 

các Mycoplasma không lên men glucose thì quá trình phân giải arginine nhờ enzyme 
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arginine decarboxylase là nguồn cung cấp ATP. Tuy nhiên, ATP cũng còn được tổng hợp 

từ acetyl-coenzyme A qua các phản ứng do phosphotransferase và acetylkinase xúc tác. 

Bảng I-45. Các tính trạng sinh hóa và tính gây bệnh của các Mycoplasma chủ yếu 

Loài 
Tính trạng sinh hóa* 

Ký chủ Vị trí ký sinh Bệnh 
1 2 3 4 5 

M. mycoides subsp. 

mycoides 

+ + - - - Bò  Khí quản, phổi Viêm phổi - màng phổi 

truyền nhiễm 

M. bovis + - - + -  Vú, khớp Viêm vú, viêm khớp 

M. bovigenitalium + - - + -  Vú, âm đạo Viêm vú 

M. canadense + - + - -  Vú  Viêm vú 

M. dispar + + - - -  Xoang mũi, phổi Viêm phổi 

M. diversum + - - - +  Âm đạo, bao quy đầu  

M. mycoides subsp. 

capri 

+ + - - - Dê  Phổi, khớp Viêm phổi - màng phổi 

truyền nhiễm 

M. agalactiae + - - d - Dê, cừu  Bầu vú, khớp Mất sữa truyền nhiễm 

M. capricolum + + d - -  Khớp  Bại huyết, viêm đa khớp 

M. conjunctivae + + - - -  Mắt Viêm kết mạc 

M. ovipneumoniae + + - - -  Cơ quan hô hấp, mắt  

M. hyopneumoniae + . - W - Lợn  Phổi  Bệnh suyễn lợn 

M. hyosynoviae + - + + -  Khớp, xoang mũi Viêm khớp 

M. hyorhinis + + - - -  Xoang mũi, phổi Viêm tương mạc đa phát, 

viêm khớp 

M. floculare + . - W -  Xoang mũi, phổi  

M. gallisepticum + + - - - Gà, gà tây Cơ quan hô hấp, khớp Bệnh hô hấp mãn tính 

M. synoviae + + - + -  Cơ quan hô hấp, khớp Viêm khớp 

M. meleagridis + - + - - Gà tây Cơ quan hô hấp Viêm túi khí 

M. iowae + + + - - Gà, gà tây CQ hô hấp, sinh dục Chết thai gà 

M. lipofaciens + + + + - Gà, gà tây CQ hô hấp, sinh dục Chết thai gà 

M. glycophilum + + - - - Gà  Đường hô hấp, ống dẫn 

trứng 

Giảm tỷ lệ trứng nở 

M. pulmonis + + - + - Chuột  Xoang mũi, phổi Bệnh hô hấp mãn tính 

M. arthritidis + - + - - Chuột cống Khớp  Viêm khớp 

M. neurolyticum + + - - - Chuột nhắt Xoang mũi, phổi "Rolling disease" 

M. cynos + + - + - Chó  Phổi  Viêm phổi 

M. canis + + - - -  Đường hô hấp, âm đạo  

M. felis + + - - - Mèo  Âm đạo, miệng, mắt Viêm kết mạc 

M. pneumoniae + + - - - Người  Phổi viêm phổi  Viêm phổi 

M. hominis + - + - -  Họng, âm đạo  

U. urealyticum + - - - +  CQ sinh dục, tiết niệu Viêm niệu đạo 

A. laidlawii  - + - - - Các loại 

động vật 

Xoang miệng, cơ quan 

sinh dục 

 

A. axanthum - + - - - Lứa cấy mô   

Ghi chú: *Tính trạng sinh hóa 1: yêu cầu máu để phát triển; 2: phân giải glucose; 3: sinh điểm màng (film spot); 5: 

phân giải urea; d: 11 - 89% dương tính; W: dương tính yếu. 

 

5. Tính trạng huyết thanh học 

Các tính trạng huyết thanh học chiếm tỷ trọng cao trong phân loại và đồng định 

Mycoplasma. Các phản ứng huyết thanh học thường được sử dụng thí nghiệm ngăn trở 

phát triển, và thí nghiệm nhờ phương pháp trực tiếp ngăn trở trao đổi chất nhờ sử dụng 

khuẩn lạc trên môi trường thạch phẳng hoặc phương pháp gián tiếp nhờ kháng thể huỳnh 

quang là những thí nghiệm phổ biến nhất. Các phản ứng thường dùng như phản ứng kết 
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hợp bổ thể, phản ứng kết tủa trong gel do có nhiều phản ứng chéo giữa các loài nên để 

phân loại và đồng định hầu như không dùng, nhưng phản ứng kết hợp bổ thể là phản ứng 

được sử dụng tốt nhất trong chẩn đoán huyết thanh học. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM MYCOPLASMA 

Các bệnh cảm nhiễm Mycoplasma tiêu biểu được nêu ở bảng I-45. Các 

Mycoplasma là vi khuẩn ưa sống ký sinh ở các cơ quan hô hấp, sinh dục, tuyến sữa, khớp 

xương, mắt,... và gây viêm các vị trí này. Đa số có tính đặc hiệu ký chủ rất cao, hiếm thấy 

trường hợp một loài có thể phân ly từ nhiều loài ký chủ hay có tính gây bệnh cho nhiều 

loài ký chủ. Thông thường các vi khuẩn này có tính gây bệnh thấp, chúng chủ yếu là tác 

nhân gây bệnh cảm nhiễm cơ hội. Dưới đây liệt kê một số bệnh cảm nhiễm do 

Mycoplasma theo loài động vật. 

1. Ở bò 

M. mycoides subsp. mycoides là Mycoplasma được phân lập sớm nhất, gây bệnh 

viêm phổi - màng phổi bò truyền nhiễm (contagious bovine pleuropneumonia)
BKD13

 

hay suyễn bò ("ngưu phế dịch") với triệu chứng chủ yếu là viêm phổi gian chất và viêm 

màng phổi có sinh sợi tơ. Các M. mycoides subsp. mycoides được phân loại theo hình thái 

khuẩn lạc thành 2 loại là các chủng LC (từ chữ large colony) có khuẩn lạc to và chủng 

SC (từ chữ small colony) có khuẩn lạc nhỏ. Loại LC làm hóa lỏng huyết thanh ngưng cố, 

tiêu hóa casein và thời gian tồn tại ở 45 °C khác các chủng SC. 

M. bovis gây viêm vú và viêm khớp. Ngoài ra, vi khuẩn này thường là một trong 

những nguyên nhân chủ yếu bệnh viêm phổi ở bê nghé và bò tơ lấy thịt nuôi vỗ béo tập 

trung. 

M. bovigenitalium và M. canadens gây viêm vú. 

2. Ở dê, cừu 

M. mycoides subsp. capri là nguyên nhân gây bệnh viêm phổi - màng phổi 

truyền nhiễm (contagious caprine pleuropneumonia: CCPP), bên cạnh đó, bệnh này 

còn do các chủng LC của M. mycoides subsp. mycoides gây ra. 

M. agalactiae là Mycoplasma gây bệnh mất sữa truyền nhiễm của cừu và dê với 

các triệu chứng chủ yếu là viêm vú, viêm mắt, viêm khớp,... 

M. capricolum được phân lập từ các trường hợp bệnh tử vong của dê với các triệu 

chứng chủ yếu là bại huyết, viêm khớp đa phát sinh mủ có tơ huyết,... và bằng cảm 

nhiễm thực nghiệm cũng đã tái hiện tính gây bệnh mạnh như ở trong tự nhiên, nhưng sự 

phát sinh bệnh do Mycoplasma này chỉ có tính tán phát. 

M. conjunctivae được phân lập từ bệnh viêm giác kết mạc dê, cừu, dê núi nhưng 

tính gây bệnh của đơn độc Mycoplasma này vẫn còn nghi vấn. 

M. ovipneumoniae được phân lập từ đường hô hấp và mắt của cừu bị lây bệnh 

viêm phổi, nhưng cũng được phân lập từ các cừu khỏe mạnh và thực nghiệm cảm nhiễm 

cũng cho ít kết quả nên ý nghĩa bệnh lý của vi khuẩn này còn chưa xác định. 

3. Ở lợn 

M. hyopneumoniae là nguyên nhân gây bệnh suyễn lợn (mycoplasmal 

pneumonia of swine - MPS: viêm phổi lợn do Mycoplasma)
BKD39

 hay còn gọi là viêm 
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phổi lƣu hành của lợn (swine enzootic pneumonia). 

M. hyosynoviae thông thường được phân lập với tần suất cao từ đường hô hấp 

trên của lợn 2 tháng tuổi trở lên, đặc biệt ở lợn giống, nhưng không có quan hệ với các 

bệnh đường hô hấp, còn ở lợn 40 trở lên thì gây bệnh viêm khớp. Bệnh viêm khớp do 

cảm nhiễm Mycoplasma này khác với cảm nhiễm M. hyorhinis ở chỗ không kèm chứng 

viêm tương mạc đa phát. 

M. hyorhinis ngược với M. hyosynoviae ở chỗ tồn tại ở đường hô hấp trên của lợn 

con với tỷ lệ rất cao. Đôi khi chúng gây bệnh viêm tương mạc đa phát, viêm khớp ở lợn. 

Các lợn mắc bệnh này biểu hiện chứng globulinemia (lượng globulin tăng cao trong 

máu), ngoài ra còn xác nhận được kháng thể kháng globulin ở hàm lượng thấp. Do hiệu 

giá kháng thể ngăn trở trao đổi chất trong hoạt dịch ổ khớp thường rất cao so với hàm 

lượng trong huyết thanh nên người ta cho rằng các kháng thể này được sản sinh cục bộ. 

Liên quan đến tính gây bệnh của Mycoplasma này cũng có nhiều báo cáo phủ định, có 

thể coi đây là nhân tố thứ nguyên của bệnh suyễn lợn. 

M. flocculare được phân lập từ xoang mũi và phổi lợn, có đặc điểm nuôi cấy rất 

giống với M. hyopneumoniae, ngoài ra chúng còn có phản ứng chéo huyết thanh học, 

nhưng không có tính gây bệnh viêm phổi. 

4. Ở gia cầm 

Đặc trưng của bệnh cảm nhiễm Mycoplasma ở gia cầm (avian 

mycoplasmosis)
BKD77

 là sắc thái bệnh cảm nhiễm cơ hội rất mạnh, thậm chí vi khuẩn đã 

được xác nhận là có tính gây bệnh như M. gallisepticum, M. synoviae cũng phụ thuộc sự 

có mặt của cảm nhiễm phức hợp, ảnh hưởng của môi trường,... M. gallisepticum gây 

bệnh cơ quan hô hấp mãn tính ở gà và gà tây với những đặc trưng là viêm đường hô hấp 

trên và niêm mạc túi khí. M. synoviae gây bệnh viêm màng khớp truyền nhiễm, ngoài ra 

còn có những Mycoplasma khác cũng là nguyên nhân gây bệnh cơ quan hô hấp mãn tính 

đồng dạng với M. gallisepticum. 

M. meleagridis thông thường gây viêm túi khí ở phôi gà tây nhỏ hơn 14 ngày 

tuổi, nhưng còn thấy có các dạng xương dị thường, kỳ hình và viêm khớp cánh. 

M. iowae được phân lập từ phôi gà tây, cảm nhiễm thực nghiệm cho thấy vi 

khuẩn này gây chết phôi gà tây, ngoài ra còn gây viêm túi khí thể nhẹ ở gà tây, gây bệnh 

tích tiết xuất ở khớp cánh và đế chân ở gà tây non, viêm khớp, bao dây chằng và cứng 

dây chằng. 

M. lipofaciens thực nghiệm chứng tỏ gây chết phôi gà và phôi gà tây. 

M. glycophilum gây tỷ lệ ấp nở của trứng gà giảm sụt. 

5. Ở chuột nhắt, chuột cống 

M. pulmonis gây bệnh đường hô hấp mãn tính ở chuột nhắt, chuột cống. Thực 

nghiệm chứng tỏ triệu chứng bệnh ở chuột nhắt phụ thuộc vào liều gây nhiễm, cảm 

nhiễm với lượng lớn vi khuẩn gây viêm phổi gây chết, nhưng ở chuột cống không thấy 

xuất hiện các bệnh tích kỳ cấp tính, hình thành chứng viêm phổi cần thời kỳ ủ bệnh kéo 

dài. 

M. arthritidis gây viêm khớp ở chuột cống nhưng chưa thấy trường hợp nào chuột 

nhắt bị bệnh tự nhiên. Mycoplasma này sản sinh gelatinase, có chất kháng nguyên biểu 

hiện phản ứng chéo với kháng nguyên của giống chuột cống nhất định và các chuột cống 
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bị cảm nhiễm thường sản sinh kháng thể kháng DNA là những điểm đã biết. Có thể đó là 

những tính chất liên quan đến tính gây bệnh của vi khuẩn. 

M. neurolyticum gây "bệnh quay cuồng (rolling disease)" ở chuột nhưng không 

thấy trường hợp bệnh tự nhiên. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm hình thái, sinh lý của các Mycoplasma? 

2. Các bệnh cảm nhiễm Mycoplasma? 
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Chƣơng 12 
RICKETTSIA (BỘ RICKETTSIALES) 

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG BỘ RICKETTSIALES 

I. VỊ TRÍ CỦA RICKETTSIA TRONG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 

Do các rickettsia cũng như các chlamydia chỉ phát triển trong tế bào (ký sinh nội 

bào bắt buộc) và có kích thước nhỏ hơn vi khuẩn thông thường nên có một thời gian dài 

người ta cho rằng chúng là vi sinh vật gẫn gũi virus, là dạng trung gian giữa vi khuẩn và 

virus, hay "vi khuẩn nguyên thủy". Tuy nhiên, do có thể nhuộm màu anilin và quan sát 

được dưới kính hiển vi quang học ở dạng các tiểu thể đa hình thái từ dạng cầu trực khuẩn 

ngắn đến dạng cầu khuẩn, do có acid muramic ở thành tế bào (chlamydia không có), do 

có cấu trúc tế bào và sinh sản trực phân, do có đồng thời cả DNA lẫn RNA, và do có hệ 

thống trao đổi chất dù không hoàn toàn (chlamydia không có) mà chúng được coi là 

những vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc (bảng I-46). 

Bảng I-46. So sánh các tính trạng của vi khuẩn, rickettsia, chlamydia và virus 

Tính trạng  Vi khuẩn Rickettsia Chlamydia Virus 

Hiển vi quang học Thấy được Thấy được Thấy được Không thấy 

Hình thức sinh sản Trực phân Trực phân Trực phân Tổng hợp mới 

Tính ký sinh nội bào Tùy tiện Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc 

Ở môi trường tổng hợp Sinh sản Không  Không Không 

Cấu trúc và kháng nguyên Rất phức tạp Phức tạp Phức tạp Ít phức tạp 

Acid nucleic RNA:DNA 

=3:1 

RNA:DNA 

=3:1 

RNA:DNA  

dạng nhỏ=1:1  

dạng lớn=4:1 

Hoặc RNA hoặc 

DNA 

Cơ cấu chuyển năng lượng + + ? - 

Cơ cấu sinh tổng hợp + ? ? - 

Kỳ biến mất (eclips phase) - - - + 

Hiệu lực chất kháng sinh + + + - 

Vị trí sinh sản trong cơ thể 

động vật 

Tế bào hoặc ngoài 

tế bào 

Hệ lưới, tế bào nội 

bì huyết quản 

Tế bào thượng bì Tế bào thực chất 

Yêu cầu dinh dưỡng để phát 

triển in vitro 

Đơn giản đến hơi 

phức tạp 

Phức tạp Phức tạp Hơi phức tạp 

Động vật môi giới - + - + hoặc - 

 

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA RICKETTSIA 

Các vi khuẩn thuộc bộ này biểu hiện tính đa hình thái, từ hình que ngắn đến hình 

cầu, bắt màu Gram âm. Kích thước của chúng khoảng bằng 1/2 đến 1/4 kích thước cầu 

khuẩn, không có tiêm mao. Thành tế bào có acid muramic, sinh sản ở trong tế bào chất 

hoặc trong nhân của tế bào ký chủ. Tuy nhiên, có vài (2 - 3) trường hợp cá biệt có thể 

phát triển trong môi trường không tế bào và bắt màu Gram dương. 

Bộ Rickettsiales có 45 loài thuộc14 chi, 3 tộc, 3 họ. Phân loại và tính trạng của 

chúng được liệt kê ở bảng I-47 và I-48. 

B. HỌ RICKETTSIACEAE VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

Rickettsia cảm nhiễm và phát triển trong các tế bào nội bì đường ruột của động 
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vật chân đốt, tế bào hệ lưới và tế bào hệ nội bì huyết quản hoặc hồng cầu của động vật có 

xương sống. Người và động vật có vú khác mắc bệnh chủ yếu là do các động vật chân 

đốt môi giới. Các vi khuẩn có những đặc trưng đó được xếp vào họ Rickettsiaceae, và 

phân loại thành 3 tộc: Rickkettsieae, Ehrlichieae và Wolbachieae (bảng I-47). 

Bảng I-46. Phân loại bộ Rickettsiales 

Bộ (Order) Họ (Family) Tộc (Tribe) Chi (Genus) Loài (Species) 

Rickettsiales I. Rickkettsiaceae Rickkettsieae Rickkettsia 13 

Rochalimaea 2 

Coxiella 1 

Ehrlichieae Ehrlichia 5 

Cowdria 1 

Wolbachieae Wolbachia 3 

Rickkettsiella 3 

II. Bartonellaceae  Bartonella 1 

Grahamella  2 

III. Anaplasmataceae  Anaplasma 4 

Aegyptianella 1 

Haemobartonella 3 

Eperythrozoon 5 

 

Tộc Rickettsiaceae biểu hiện tính gây bệnh ở người và động vật có vú. Người 

thường là ký chủ ngẫu nhiên. 

Tộc Ehrlichieae có tính gây bệnh chủ yếu đối với gia súc, chỉ 1 loài gây bệnh cho 

người. 

 Tộc Wolbachieae có tính gây bệnh đối với các động vật chân đốt hoặc chỉ là các 

động vật cộng sinh. Chúng không có tính gây bệnh đối với người. 

Bảng I-48. So sánh tính trạng ba họ thuộc bộ Rickettsiales 

Tính trạng Rickettsiaceae Bartonellaceae Anaplasmataceae 

3 lớp vách (thành) tế bào + + - 

Phát triển ở môi trường không tế bào -* + - 

Loại tế bào động vật xương sống cảm nhiễm    

 - Tế bào có nhân + + - 

 - Tế bào hồng cầu - + + 

Ghi chú: *Chi Rochalimaea phát triển được. 

 

1. Chi Rickettsia 

Các loài thuộc chi Rickettsia là những vi khuẩn đa hình thái có đường kính 0,3 - 

2,0 μm, khi nhuộm màu bằng phương pháp Machievello hoặc Gimenett thì nhuộm màu 

đỏ phân biệt. Thông thường sinh sản trong tế bào chất của động vật chân đốt và động vật 

có vú, ít khi trong nhân tế bào. Để nuôi cấy thường sử dụng phôi gà (trứng gà đang phát 

dục) và tế bào nuôi cấy. Chúng tương đối đề kháng nhiệt độ thấp nhưng ở 56 °C thường 

bị bất hoạt nhanh chóng. Huyết thanh của người cảm nhiễm Rickettsia có phản ứng với 

Proteus vulgaris (phản ứng Weil-Felix). Phản ứng Weil-Felix là phản ứng ngưng kết bởi 

huyết thanh người cảm nhiễm lợi dụng kháng nguyên chéo giữa Rickettsia và Proteus, sử 

dụng 3 chủng vi khuẩn là OX 19, OX 2 và OXK. Các chất kháng sinh hệ tetracycline có 
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tác dụng đối với Rickettsia. Trong chi này có đến 13 loài gây bệnh cho người, chia thành 

3 nhóm (bảng I-50) dựa vào các tính trạng sinh vật học: nhóm sốt phát ban, nhóm sốt ban 

đốm (sốt hồng ban) và nhóm bệnh tsutsugamushi (sốt sông Nhật Bản, hay sốt rừng rú). 

Bảng I-48. So sánh các tính trạng của tộc Rickkettsieae 

Tính trạng Rickkettsia Rochalimaea Coxiella 

Môi trường không tế bào Không phát triển Phát triển Không phát triển 

Vị trí sinh sản    

 - trong tế bào chất + - + 

 - trong nhân - hoặc + - - 

 - trong phagolysosome thực bào - - + 

Hình thành cấu trúc dạng bào tử - - + 

pH tối thích 7,0 7,0 4,5 

Sản sinh CO2    

 - từ glucose - - Yếu 

 - từ acid glutamic + Yếu  + 

 - từ acid succinic Yếu  + + 

Hàm lượng G+C (mol%) 29 - 33 39 43 

 

a. Sốt phát ban dịch tễ (epidemic typhus) 

Bệnh này còn gọi là dịch phát ban. Vi khuẩn bệnh nguyên (R. prowazekii, R. 

typhi,...) có vòng tuần hoàn cảm nhiễm là người, chấy và rận (chủ yếu chấy Pediculus 

humanus subsp. capitis và rận Pediculus humanus subsp. corporis). Bệnh này nếu do 

cảm nhiễm R. prowazekii, có các triệu chứng chủ yếu là sốt cao, từ phát ban đỏ sang ban 

xuất huyết, tổn hại trung khu thần kinh, và bệnh thường có tỷ lệ chết khoảng 10 - 40%. 

Nếu sốt phát ban do cảm nhiễm R. typhi (do bọ chét Xenopsylla cheopis môi giới) thì tỷ 

lệ chết thường thấp hơn. Bệnh phân bố ở một phần châu Á, châu Âu, ở Bắc Mỹ và Trung 

Nam Mỹ. 

b. Bệnh sốt ban đốm (hay sốt hồng ban) (spotted fever) 

Vi khuẩn bệnh nguyên (R. rickettsii, R. japonica,...) có vòng tuần hoàn cảm 

nhiễm là các động vật nhỏ, chim hoang dã và ve bét. Người bị ve bét (bộ Parasitoformes 

và bộ Acariformes) mang trùng đốt thì cũng bị mắc bệnh. Bệnh sốt phát ban đốm núi 

đá (rocky mountain fever) do R. rickettsii gây ra (ve bét Dermacentor andersoni môi 

giới) thường phát ban đốm màu đỏ hồng. Ở Nhật Bản từ năm 1984 còn phát hiện được 

loài Rickettsia mới, R. japonica, gây bệnh ở người. Trong khoảng 10 năm tiếp theo có 

hơn 120 trường hợp bệnh được thông báo. Ký chủ tự nhiên của vi khuẩn này là chuột và 

các loại động vật nhỏ khác. 

c. Bệnh sốt tsutsugamushi (hay sốt sông Nhật bản, hay bệnh sốt rừng rú) 

(tsutsugamushi disease) 

R. tsutsugamushi (R. orientalis) có vòng tuần hoàn cảm nhiễm là các động vật 

nhỏ hoang dã và ghẻ (tsutsuga - mushi: "trùng ghẻ tsutsuga", có nhiều loài ghẻ khác 

nhau: Trombicula akamushi, T. deliensis, T. chueffneri, T. scatellaris, T. pallida). Người 

bị các loại ấu trùng của ghẻ mang khuẩn đốt mà bị mắc bệnh. Các hạch lympho vùng bị 

đốt sưng to, đau đầu, sau khi phát sốt thường thấy phát ban trên thân, dần dần ban lan 

sang tứ chi. Bệnh này phân bố chủ yếu ở các nước Đông nam Á và Nhật Bản. Vì vi 

khuẩn này có các tính trạng sinh vật học và di truyền học khác với các loài khác thuộc chi 
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Rickettsia nên đã có đề nghị thiết lập chi mới riêng biệt. 

Bảng I-49. So sánh các tính trạng của các loài thuộc chi Rickettsia 

Tính trạng 

Nhóm 

Sốt phát ban 
Nhóm Sốt ban đốm (hồng ban) 

Nhóm 

tsutsuga-

mushi 

R
. p
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w

a
ze
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i 

R
. t
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h
i 

R
. c
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a
d
a
 

R
. r
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i 

R
. s
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a
 

R
. c

o
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o
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i 

R
. p

a
rk
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i 

R
. a

u
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li
s 

R
. a

ka
ri

 

R
. m
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n
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R
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h
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ep

h
a
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R
. j

a
p
o
n
ic

a
 

R
. t

su
ts

u
g
a
m

u
sh

i 

Phân bố 

 - thế giới + + - - - - - - + - - - - 

 - chỉ tây bán cầu - - + + - - + - - + + - - 

 - chỉ đông bán cầu - - - - + + - + - - - + + 

Phản ứng với Proteus 

 - OX19 +   +      +    

 - OX2      +        

 - OXK             + 

Động vật chân đốt môi giới 

 - chấy rận (louse) + - - - - - - - - - - - - 

 - bọ chét (flea) - + - - - - - - - - - - - 

 - ve bét (tick) - - + + + + + + - + + . + 

 - ghẻ (mite) - - - - - - - - + - - . + 

Vị trí sinh sản trong tế bào ký chủ 

 - tế bào chất + + + + + + + + + + + + + 

 - nhân - - + + + + + + + + + - - 

Động vật thí nghiệm 

 - chuột lang
a 

+ ++ - +++ +++ ++ ++ ++ ++ - - + + 

 - chuột nhắt
b 

- + - - - - - ++ ++ - - ++ ++
c 

Trứng gà phát dục              

 - 35 °C + + + - - - - - - - .
d 

+ + 

 - 32 - 34 °C - - - + + + + + + + .
 d
 - - 

Hàm lượng C+G (mol%) 

 29 - 30 + + + - - - - - - - - - - 

 32 - 33  -   -   -  + + + + + + + + + + 

Ghi chú: 
a
: "Phản ứng âm nang" (tiêm dịch vi khuẩn vào bìu dái), - : không phát bệnh trừ khi dùng liều cao, +: chỉ phát 

sốt, ++: phát sốt và bìu dái phù thũng, +++: phát sốt và bìu dái hoại tử; 
b
 - : chỉ cảm nhiễm khi dùng liều cao, +: cảm 

nhiễm với lều thấp, ++ ~ +++: cảm nhiễm toàn thân; 
c
: cảm nhiễm khác nhau tùy chủng vi khuẩn và giống chuột; 

d
: 

không sinh sản. 

 

2. Chi Rochalimaea 

Chi Rochalimaea có 2 loài đều có hình thái và tính bắt màu thuốc nhuộm giống 

các loài thuộc chi Rickettsia nhưng lại có năng lực phát triển trên môi trường phi tế bào, 

hình thành những khuẩn lạc nhỏ. Trong các môi trường tế bào, vi khuẩn này phát triển 

trên bề mặt của tế bào. 

Bệnh sốt chiến hào (hay sốt 5 ngày) (trench fever, five days fever) 

R. quintana có vòng tuần hoàn cảm nhiễm là người và chấy rận Pediculus 

humanus, người cảm nhiễm chủ yếu là do hít phải phân của chấy. Ngoài phát sốt có tính 
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hồi quy, đau đầu và đau cơ còn phát ban nhẹ. Trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ nhất đã 

có khoảng 1.000.000 người mắc bệnh. Mexico là nơi phát sinh bệnh với tỷ lệ cao. 

3. Chi Coxiella 

Chi Coxiella chỉ có 1 loài C. burnetii, có các tính trạng giống với các loài thuộc 

chi Rickettsia nhưng khác ở những điểm sau. Vi khuẩn này sinh sản ở trong các tiểu 

không bào trong tế bào chất. Từ tế bào lớn hình thành tế bào nhỏ có cấu tạo dạng bào tử. 

Cả 2 loại tế bào đều có tính cảm nhiễm. Vì vậy, vi khuẩn đề kháng rất cao với các tác 

nhân vật lý, hóa học khác nhau. Ngoài ra, lại có sự biến dị qua lại giống như biến dị S - R 

ở trực khuẩn đường ruột. Huyết thanh của người bệnh cảm nhiễm C. burnetii không phản 

ứng với Proteus vulgaris. 

Sốt Q (Q fever)
BKD24

 

Bệnh sốt Q có vòng tuần hoàn cảm nhiễm là động vật có vú và ve bét, chủ yếu 

loài Haemaphysalis humerosa trong số 22 loài ve bét khác nhau đại biểu cho 6 loài thuộc 

họ Isodidae và 2 loài thuộc họ Argasidae môi giới. Một số ve bét có thể truyền bệnh qua 

trứng của chúng (truyền dọc). Người cảm nhiễm là do hít phải các hạt bụi khô có chất bài 

xuất của các động vật có vú bị cảm nhiễm, phân hoặc xác ve bét khô mang khuẩn. Động 

vật cảm nhiễm không biểu hiện bệnh trạng gì ngoài sốt nhẹ nhưng khi đã mắc chứng 

nhiễm rickettsia huyết (máu nhiễm C. burnetii) thì thường bài xuất vi khuẩn bệnh nguyên 

theo sữa, phân,... Nếu động vật cái có chửa mắc bệnh, thường còn bị tổn hại sinh sản như 

sẩy thai, đẻ thai chết,... Người bị mắc chứng nhiễm rickettsia huyết biểu hiện triệu chứng 

giống bệnh cúm: sốt, ớn lạnh, đau cơ và mệt mỏi, tỷ lệ chết rất thấp. Bệnh này phân bố 

trên toàn thế giới. 

Bảng I - 49. So sánh các tính trạng của tộc Ehrlichieae 

Tính trạng Ehrlichia Cowdria Neorickettsia 

Ký chủ có vú Chó, bò, cừu, dê, ngựa, người Cừu, dê, bò Các loài thuộc họ Chó 

Tổ chức ký sinh Bạch huyết cầu Tế bào nội bì huyết quản Tế bào mao quản 

Động vật môi giới Ghẻ  Ghẻ  Sán lá 

Duy trì trong động 

vật môi giới 

Truyền lây qua trứng 

(chiều đứng) 

Truyền lây chiều ngang Truyền lây qua trứng 

(chiều đứng) 

Phân bố Toàn thế giới Mỹ  Bang Oregon (Mỹ) 

 

4. Chi Ehrlichia 

Cả 9 loài thuộc chi Ehrlichia đều là những tiểu thể đa hình thái từ dạng cầu khuẩn 

đến dạng trứng, kích thước khoảng 0,5 μm, chỉ sinh sản ở trong tế bào bạch cầu của động 

vật có vú, hình thành tiểu thể bao hàm khoảng 4 μm bên trong các không bào trong tế bào 

chất. Môi giới chủ yếu là ve bét, ghẻ nhưng cũng có những điểm còn chưa rõ. 

a. Sốt ve bét (tick-borne fever) 

Bệnh này do cảm nhiễm E. phagocytophila, là bệnh của bò, cừu, dê và động vật 

có móng guốc hoang dã, với những đặc trưng là sốt không quy tắc hoặc sốt liên tục. 

Lượng sữa giảm còn trong thời gian cuối của kỳ mang thai thường gây sẩy thai. Bệnh này 

phân bố ở châu Âu và Đông Nam Á. 

b. Bệnh rickettsia lành tính ở bò (benign bovine rickettsiosis) 

Là bệnh của bò và cừu do cảm nhiễm E. bovis và E. ovina với triệu chứng chủ 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

109 

yếu là sốt liên tục, lượng dịch bao tim tăng, các hạch lympho và lách sưng to. Bệnh phân 

bố ở Mỹ, Trung cận đông và Sri Lanka. 

c. Sốt xuất huyết bò (bovine petechial fever) 

Là bệnh của bò hoặc cừu do cảm nhiễm E. ondiri với triệu chứng chủ yếu là sốt 

cao và xuất huyết, niêm mạc lưỡi và xoang miệng xuất huyết, kết mạc sưng và xuất 

huyết. Bệnh phân bố ở Kenya. Côn trùng môi giới và ổ chứa chưa rõ. 

d. Sốt ngựa Potamac (Potomac horse fever) 

Đây là bệnh của ngựa do cảm nhiễm E. risticii với các triệu chứng chủ yếu là phát 

sốt, bỏ ăn, tiêu chảy kéo dài, đau bụng, chân sau phù thũng, lượng bạch cầu đơn nhân 

giảm,... Trên bề mặt niêm mạc dạ dày và ruột non thấy sung huyết, xuất huyết, phù thũng 

và loét. Sự truyền lan bệnh có thể là do các động vật chân đốt. Bệnh phân bố ở Mỹ và 

Canada. 

e. Bệnh Ehrlichia chó, hay ehrlichiosis chó (canine ehrlichiosis) 

Đây là bệnh của chó, các động vật thuộc họ Chó và các động vật hoang dã do cảm 

nhiễm E. canis. Bệnh trạng chủ yếu là phát sốt, giảm sức khỏe, dịch bài tiết có mủ tương 

dịch, hoàng đản, bạch huyết cầu giảm và thiếu máu. Chó con bệnh có tỷ lệ chết cao. 

Lách, gan và các hạch lympho toàn thân sưng, phổi và đường ruột thấy có đốm xuất 

huyết. Bệnh phân bố trên toàn thế giới. Lây truyền nhờ ve bét Rhisicephalus sanguineus. 

Truyền dọc qua các thế hệ ve qua trứng. 

5. Chi Cowdria 

Các loài thuộc chi Cowdria biểu hiện đa hình thái, từ dạng cầu khuẩn đến dạng 

trực khuẩn, hình thành các khối tập trung vi khuẩn trong các không bào tế bào chất của 

các tế bào hệ nội bì huyết quản. Khi nhuộm Giemsa vi khuẩn này bắt màu xanh đen. 

Không sinh sản trong các môi trường không tế bào, trứng gà phát dục cũng như lứa cấy 

tế bào. Truyền bá nhờ ghẻ. 

Bệnh phù tim, hay bệnh tim tích nƣớc (heartwater) 

Là bệnh truyền nhiễm của cừu, dê, bò, trâu và các loại động vật nhai lại khác do 

cảm nhiễm C. ruminantium với triệu chứng chủ yếu là bao tim thủy thũng. Các dịch lồng 

ngực, dịch bao tim tăng lượng, phổi phù thũng, lách sưng, tương mạc và niêm mạc xuất 

huyết điểm hoặc xuất huyết đốm, động vật bệnh thường chết. Bệnh phân bố ở Mỹ, 

Madagascar, châu Âu và các đảo tây Ấn độ dương. 

6. Chi Neorickettsia 

Các loài thuộc chi Neorickettsia biểu hiện đa hình thái, từ dạng cầu khuẩn đến 

dạng trực khuẩn, sinh sản trong tế bào chất của tế bào nội bì mao quản. Vi khuẩn này 

phát triển trong lứa cấy tế bào bạch cầu đơn nhân của chó nhưng không phát triển trong 

trứng gà phát dục cũng như các lứa cấy tế bào. 

Hội chứng trúng độc cá hồi (salmon poisoning syndrome) 

Là bệnh của chó và các động vật thuộc họ Chó do cảm nhiễm Neorickettsia 

helminthoeca, các động vật này ăn sống các nang ấu trùng của sán lá Nanophyetus 

salmincola ký sinh ở cá hồi, cá hồi chó mà bị mắc bệnh. Nôn mửa, tiêu chảy ra máu, mặt 

trong tứ chi phát ban. Tỷ lệ chết cao. Bệnh chỉ thấy phát sinh ở các bang bờ tây nước Mỹ. 
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7. Chi Wolbachia 

Các loài thuộc chi Wolbachia ký sinh trong đường ruột của muỗi, ruồi, rận, ve 

bét, ghẻ và các động vật chân đốt khác, có hình thái và tính bắt màu giống các loài thuộc 

chi Rickettsia. 

8. Chi Rickettsiella 

 Các loài thuộc chi Rickettsiella ký sinh ở các loài côn trùng, giáp xác, châu 

chấu,... có chu kỳ sinh sản đặc hữu giống ở Chlamydia. Sinh sản diễn ra trong tế bào mô 

mỡ của động vật ký chủ, từ kỳ ấu sinh đến kỳ thành thục đều có tính gây bệnh. Đối với 

động vật có vú thì chúng không tính gây bệnh. 

C. HỌ BARTONELLACEAE VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

Các loài thuộc họ Bartonellaceae là những vi khuẩn Gram âm, dạng trực khuẩn 

đến cầu khuẩn, kích thước 0,25 - 1,5 μm, ký sinh trong tế bào hồng cầu, tế bào lympho 

hoặc bạch cầu đơn nhân. Chúng bắt màu tím xanh khi nhuộm màu Giemsa. Có thể nuôi 

cấy trong môi trường bán cố thể có thêm huyết thanh thỏ tươi mới. 

1. Chi Bartonella 

Chi Bartonella chỉ có 1 loài. Cảm nhiễm B. bacilliformis gây ra bệnh Peru hay 

bệnh Carion (vervuca peruana) với các triệu chứng chủ yếu ở người là thiếu máu, phát 

sốt (Oroya fever), u thịt ở da,... là bệnh phong thổ, phân bố ở dãy núi Andes của châu 

Nam Mỹ và do ruồi cát Phlebotomus verrucarum môi giới. 

2. Chi Grahamella 

 Hai loài thuộc chi này đã được biết đến, chúng đều là những vi khuẩn ký sinh ở 

trong tế bào hồng cầu của các động vật nhỏ hoang dã như chuột hoang, chuột chũi,...  

D. HỌ ANAPLASMATACEAE VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Chi Anaplasma 

Các loài thuộc chi Anaplasma ký sinh trong hồng cầu các loài động vật nhai lại. 

Trong các tiêu bản nhuộm Giemsa thấy chúng là những tiểu thể dạng cầu khuẩn bắt màu 

đỏ tím đậm, kích thước 0,3 - 2,0 μm. Các A. marginale và A. bovis ký sinh ở rìa (biên) tế 

bào hồng cầu (biên trùng), A. centrale ký sinh ở trung tâm, và A. candaum có chân phụ, 

ký sinh ở biên, là những loài đã được biết đến. 

Bệnh Anaplasma (anaplasmosis)
BKD32

 

Gây thiếu máu dung huyết ở ký chủ. Ở các trường hợp cấp tính thường thấy phát 

sốt, thiếu máu, nhịp tim tăng, hô hấp thúc bách, các trường hợp mãn tính biểu hiện thiếu 

máu, hoàng đản kéo dài, thể trọng giảm sút. Ngoài loài A. ovis ký sinh ở cừu và dê, còn 

có 3 loài khác gây tác hại cho bò trưởng thành 3 tuổi trở lên nuôi chăn thả. 

2. Chi Aegyptianella 

Chi này chỉ có 1 loài, loài A. pullorum, ký sinh ở trong tế bào hồng cầu của gà, gà 

lôi, ngỗng,... Khi nhuộm Giemsa, thấy các tiểu thể hình cầu đến hình trứng bắt màu tím 

đỏ, kích thước 0,3 - 0,4 μm. Bên các thể lớn có các thể cơ bản.  
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Bệnh Aegyptianella (aegyptianellosis) 

Biểu hiện triệu chứng chủ yếu là giảm sức khỏe, ít ăn, suy nhược, hoàng đản,... ở 

gà con, chim non tỷ lệ chết cao. Bệnh này do ve bét môi giới, phân bố ở Mỹ, Đông nam 

Á và các nước nam châu Âu. 

3. Chi Haemobartonella 

Chi Haemobartonella được biết có 3 loài, H. felis, H. canis, và H. muris, đều ký 

sinh trong hồng cầu động vật xương sống. Trong tiêu bản nhuộm Giemsa bắt màu đỏ tím 

đến xanh tím, kích thước 0,1 - 0,8 μm dạng cầu khuẩn đến cầu trực khuẩn nhỏ. Trừ đối 

với chó, các vi khuẩn này biểu hiện tính gây bệnh thấp đối với các động vật thí nghiệm 

và động vật nhỏ hoang dã. Bệnh phân bố khắp thế giới và do động vật chân đốt môi giới. 

Bệnh thiếu máu truyền nhiễm mèo (feline infectious anemia) 

Là bệnh do cảm nhiễm H. felis, biểu hiện chủ yếu là giảm sức khỏe, bỏ ăn, hô hấp 

thúc bách, nhịp tim tăng nhanh, thiếu máu ở các niêm mạc, lách sưng,... thường thấy 

chứng huyết sắc tố niệu và hoàng đản qua nhanh. Mèo đã phẫu thuật bỏ lách biểu hiện 

hoàng đản, tỷ lệ chết cao. 

4. Chi Eperythrozoon 

Các loài thuộc chi Eperythrozoon có các đặc điểm hình thái, sinh thái và tính gây 

bệnh giống chi Bartonella, nhưng khác ở chỗ có sự kết bám hồng cầu yếu, thường tách ly 

tán phát vào huyết tương và còn có hình thái chuyển từ dạng cầu khuẩn sang dạng bánh 

xe. Trong tiêu bản nhuộm Giemsa thấy các tiểu thể 0,3 - 1,5 μm bắt màu xanh tím đến đỏ 

tím. 

E. suis ký sinh ở lợn, E. ovis ký sinh ở cừu dê,... E. wenyonii ký sinh ở bò, E. 

parvus ký sinh nhưng không gây bệnh ở lợn, và E. coccoides ký sinh ở động vật hoang 

dã và động vật thí nghiệm và nhiều loài khác đã được thông báo. Cảm nhiễm do các động 

vật chân đốt môi giới và phân bố khắp thế giới. 

a. Bệnh Eperythrozoon bò (bovine eperythrozoonosis) 

Vi khuẩn E. wenyonii ký sinh trong hồng cầu hoặc tiểu cầu gây thiếu máu nhẹ. Ở 

bò đã bỏ lách thấy tăng lượng bạch cầu, phát sốt, giảm sức khỏe, giảm ăn, lượng hồng 

cầu giảm nguy kịch. Đã có trường hợp tử vong.  

b. Bệnh Eperythrozoon lợn (swine eperythrozoonosis) 

Bệnh này do E. suis gây ra, dễ lây nhiễm ở lợn khoảng 20 - 30 kg thể trọng vào 

mùa hè. Biểu hiện phát sốt, giảm ăn, gây thiếu máu dung huyết kèm theo chứng hoàng 

đản. Trường hợp cấp tính thường chết sau 10 ngày, trường hợp mãn tính thì phát sốt, 

thiếu máu và hoàng đản kéo dài dẫn đến sụt cân. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của các vi khuẩn thuộc họ Rickettsiaceae? 

2. Bệnh cảm nhiễm các Rickettsia (tên gọi hạn chế mức họ) ở động vật? 

3. Đặc điểm vi sinh vật học của các vi khuẩn thuộc họ Bartonellaceae? 

4. Bệnh cảm nhiễm các Bartonella ở động vật? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học của các vi khuẩn thuộc họ Anaplasmataceae? 

6. Bệnh cảm nhiễm các Anaplasma ở động vật? 
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Chƣơng 13 
CHLAMYDIA (BỘ CHLAMYDIALES) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỘ CHLAMYDIALES 

Bảng I-52. So sánh các tính trạng của tiểu thể cơ bản và thể lƣới của các Chlamydia 

Tính trạng Thể cơ bản Thể lưới  

Tính cảm nhiễm  + - 

Năng lực sinh sản trực phân - + 

Đường kính (μm) 0,2 - 0,4 0,5 - 1,5 

Tỷ trọng (g/cm
3
) 1,21 1,18 

Màng ngoại bì 

 - tính cảm thụ xử lý cơ giới - + 

 - tính cảm thụ áp suất thẩm thấu - + 

 - tính cảm thụ trypsin - + 

 - gai bề mặt ++ + 

 - cấu tạo hình lục giác trong màng + + 

 - penicillin ngăn trở tổng hợp - + 

 - protein màng ngoài chủ yếu (MOMP) + + 

 - SDS dung giải màng ngoài chủ yếu - + 

 - protein giàu cysteine ++ ± 

Acid nucleic  

 - nucleotide Ngưng tụ Phân tán 

 - DNA:RNA 1:1 1:3 

 - ribosome Ít  Nhiều  

Hoạt tính trao đổi 

 - tổng hợp ATP - - 

 - năng lực vận chuyển ATP/ADP - + 

 - tổng hợp protein phụ thuộc ATP (in vitro) - + 

 

Các Chlamydia không có hệ thống chuyển hóa năng lượng. Chúng có vòng đời 

khép kín. Vòng tuần hoàn sinh sản bắt đầu từ dạng cảm nhiễm đường kính 0,2 - 0,4 μm ở 

trong không bào trong tế bào chất của tế bào ký chủ (gọi là thể cơ bản: elementary body) 

chuyển hóa qua dạng trung gian phi cảm nhiễm 0,6 - 1,5 μm (gọi là thể lƣới: reticulate 

boby), rồi trở lại dạng thể cơ bản sau quá trình phân bào. Thể cơ bản và thể lưới có các 

tính trạng sinh vật học và vật lý học khác nhau (bảng I-52). Thể cơ bản cấu tạo từ 

nucleotid đã ngưng tụ, tế bào chất đầy ribosome và màng ngoại bì bao bọc chúng. Màng 

ngoại bì cấu tạo từ 2 lớp: màng trong và màng ngoài, không có lớp peptidoglycan và lớp 

niêm mạc. Màng ngoài có các gai bề mặt với một đầu liên kết với màng trong, có độ dài 

45 nm dạng ống hình trụ đường kính 5 - 6 nm. Protein màng ngoài chủ yếu có phân tử 

lượng khoảng 40 kDa, nhờ liên kết disulfide mà có cấu tạo siêu phân tử kiên cố, mặc dù 

ở thể lưới thì chúng chỉ tồn tại ở dạng monomer hoặc oligomer. Chất protein này liên 

quan đến sự miễn dịch phòng ngự cảm nhiễm. 

Để nuôi cấy phân lập Chlamydia người sử dụng trứng gà đang phát dục, các loại 

lứa cấy tế bào và động vật thí nghiệm nhỏ. Vi khuẩn này mẫn cảm với nhiệt và các chất 

hóa học, bị hủy diệt khá nhanh trong thời gian tương đối ngắn. Các chất kháng sinh hệ 

tetracycline có hiệu quả điều trị. Bộ Chlamydiales có 4 loài thuộc 1 tộc 1 họ, các tính 

trạng như phổ ký chủ, tính kháng nguyên, hóa miễn dịch và di truyền học của chúng khác 

nhau (bảng I-53). 
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Bảng I-53. So sánh các tính trạng của chi Chlamydia 

Tính trạng C. trachomatis C. pneumoniae C. psittaci C. pecorum 

Động vật cảm nhiễm Người  Người Chim, người, động 

vật có vú 

Bò, cừu, lợn, gấu 

coala 

Tiểu thể cơ bản Hình cầu Hình lê Hình cầu Hình cầu 

Dạng thể ấn nhập Hình tròn thô Hình tròn, chắc Chắc, đa hình Chắc, đa hình 

Glycogen + - - - 

Tổng hợp acid folic + - - - 

Dạng huyết thanh học 15 1 ? 3 

G+C (mol%) 39,8 40,3 39,6 39,3 

Độ tương đồng DNA 

 -C. trachomatis 92    

 -C. pneumoniae <7 94 - 96   

 -C. psittaci <33 <8 94 – 95  

 -C. pecorum <10 <11 <20 88 - 100 

Bệnh  Trachoma (bệnh mắt 

hột), bệnh tính dục, 

viêm phổi, u thịt 

lympho 

(lymphogranuloma) 

Viêm phổi Bệnh sốt vẹt 

(psittacosis), viêm 

kết mạc, sẩy thai 

Viêm ruột, viêm não, 

viêm khớp, viêm phổi 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM CHLAMYDIA 

1. Bệnh sẩy thai lƣu hành của bò (epidemic bovine abortion) 

Là bệnh do cảm nhiễm C. psittaci, gây ra sẩy thai đột nhiên ở bò khi thai đạt 6 - 8 

tháng tuổi. Thai sẩy chứa nhiều dịch trong ổ bụng, niêm mạc xuất huyết, xuất huyết điểm 

ở họng và khí quản, gan sưng với những nốt màu trắng tro. Ở bò đực thấy viêm tinh 

hoàn. Bệnh phân bố ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng gần đây, một số nước châu Á đã thông 

báo có bệnh này. 

2. Bệnh viêm não - tủy bò tán phát (sporadic bovine encephalomyelitis) 

Đây là bệnh của bê do cảm nhiễm C. pecorum, với các triệu chứng chủ yếu là đột 

nhiên phát sốt, sau đó sức khỏe giảm, ít ăn, chảy dịch mũi, ho, chảy nước dãi, mất nước, 

tê liệt,... Tỷ lệ chết khoảng 30 - 50%. Ở não và tủy thấy viêm não không hóa mủ và viêm 

màng não mềm. Bệnh phân bố ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và New Zealand.  

Ở phụ nữ có thai cảm nhiễm vi khuẩn này gây sẩy thai chết. 

3. Bệnh sẩy thai cừu do chlamydia (chlamydial abortion in ewes) 

Là bệnh do cảm nhiểm C. psittaci, gây ra ở cừu cái có chửa viêm nhau thai và sẩy 

thai chết, hoặc sản sinh cừu non yếu ớt. Thai chết đã sẩy thường thấy phù thũng và sung 

huyết. Bệnh phát sinh ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và New Zealand. 

Cảm nhiễm vi khuẩn này ở phụ nữ có thai thường gây sẩy thai chết. 

4. Bệnh viêm khớp cừu do chlamydia (chlamydial polyarthritis in sheep) 

Là bệnh do cảm nhiễm C. pecorum, với các triệu chứng chủ yếu là phát sốt, đi 

khập khễnh, viêm khớp, viêm kết mạc, viêm tương mạc, suy nhược,... Khi mổ khám 

thường thấy ở các khớp có viêm màng xương thanh dịch (viêm cata: catarrhal 

periosteitis) hoặc tơ huyết (fibrinous periosteitis). Vùng từ chung quanh khớp đến bao cơ 
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sưng, sung huyết hoặc xuất huyết điểm. Bệnh phát sinh ở bắc Mỹ và châu Âu và tháng 7 

- 11. 

5. Bệnh viêm tƣơng mạc truyền nhiễm (transmissible serotitis) 

Là bệnh truyền nhiễm lưu hành ở cừu do cảm nhiễm C. pecorum, gây viêm màng 

phổi - phổi. Thông thường dù có bị cảm nhiễm bệnh cũng ít xảy ra nhưng cảm nhiễm hỗn 

hợp với các vi khuẩn khác hoặc virus hoặc do stress mà bệnh thể trở nên ác hóa. Cừu ốm 

biểu hiện phát sốt, giảm ăn uống, chảy nước mũi, chảy nước mắt, hô hấp dị thường, viêm 

phế quản và màng phổi. Khi mổ khám thấy phổi phù thũng, phổi không chứa khí. Bệnh 

phát sinh ở bắc Mỹ và châu Âu và New Zealand, nhưng nhiều nơi khác lại có thể phân ly 

Chlamidia từ phân cừu nhưng không thấy phát bệnh. 

6. Bệnh chlamydia lợn (chlamydial infection in swine) 

Là bệnh do cảm nhiễm C. pecorum, gây viêm phổi, viêm não,... ở lợn con 2 - 3 

tuần tuổi bị cảm nhiễm thấy phát sốt, ăn giảm dẫn đến phát triển kém. Cũng thấy viêm 

bao tim, màng phổi, viêm khớp và tiêu chảy. Ở lợn đực thường thấy viêm tinh hoàn, 

viêm niệu đạo, còn ở lợn cái tơ có chửa thì gây sẩy thai chết. Bệnh phát sinh có tính phát 

tán ở Bắc Mỹ và châu Âu, châu Á,... 

7. Bệnh viêm phổi mèo do chlamidia (chlamydial pneumonia in cat) 

Là bệnh mèo do cảm nhiễm C. psittaci với các triệu chứng chủ yếu là viêm phổi, 

viêm kết mạc. Thường thấy mèo bệnh hắt hơi, chảy nước mũi, kết mạc chảy dịch, ho và 

sốt nhưng hồi phục sau khoảng 2 tuần. Tuy vậy, cũng có trường hợp do viêm phổi mèo 

bệnh bị chết ngạt. Bệnh phân bố rộng rãi trên thế giới. 

8. Bệnh chlamidia ở chim (avian chlamydiosis) 

Cho đến nay đã được biết Chlamydia gây cảm nhiễm ở 145 loài thuộc 18 bộ chim 

kể cả 57 loài thuộc bộ Vẹt. Đặc biệt loài vẹt xanh, gà tây, vịt và bồ câu là những loài 

chim ổ chứa quan trọng đối với cảm nhiễm bệnh sốt vẹt (psittacosis)
BKD79

 ở người. 

Bệnh sốt vẹt ở người biểu hiện các bệnh trạng của cơ quan hô hấp như viêm phổi, viêm 

phế quản,... đôi khi tử vong. Ở loài vẹt xanh sức khỏe giảm sút, bỏ ăn uống, lông cánh 

xù, giảm thể trọng, từ mắt và mũi chảy chất bài xuất tương dịch, tiêu chảy phân màu 

trắng lục. Các trường hợp cảm nhiễm ẩn tính trở nên phát bệnh thường do điều kiện nuôi 

dưỡng kém, do cảm nhiễm hỗn hợp với các vi sinh vật khác, hoặc các yếu tố stress như 

khí hậu thay đổi, vận chuyển, nuôi nhốt quá chật. Vịt và ngỗng bệnh biểu hiện chứng 

viêm kết mạc cata hoặc mủ. Từ năm 1940 trở đi bệnh này đã xuất hiện ở toàn thế giới.  

9. Những bệnh cảm nhiễm Chlamydia khác 

Ở chuột lang cảm nhiễm C. psittaci thường thấy nhiều cá thể 4 - 8 tuần tuổi viêm 

kết mạc. Triệu chứng có thể đa dạng, từ viêm kết mạc sung huyết đến viêm kết mạc chảy 

dịch có mủ. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm chung của bộ Chlamydiales? 

2. Bệnh cảm nhiễm Chlamydia? 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

115 

 

PHẦN II 

VIRUS HỌC THÚ Y 

 

Hình 2: Sơ đồ mô hình cấu tạo virion các họ và chi của virus ký sinh ở động vật  

(RT chỉ virus chứa enzyme phiên mã ngƣợc).  
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Chƣơng 1 
CÁC VIRUS DNA MỘT SỢI (KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI) 

A. CIRCOVIRUS (HỌ CIRCOVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ CIRCOVIRIDAE 

 Tên "Circovirus" bắt nguồn từ từ Latin "circus" nghĩa là vòng, hàm chỉ dạng vòng 

của bộ gene (genome) của virus này. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Các circovirus lợn và virus bệnh mỏ - lông chim vẹt là những virus có dạng hình 

cầu, không có áo ngoài, đường kính 15 - 17 nm, trong khi đó, nhân tố (virus) gây thiếu 

máu gà thuộc họ này cũng có dạng hình cầu nhưng đường kính lớn hơn ít nhiều, khoảng 

23 nm. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của circovirus là phân tử DNA một sợi, dạng vòng khép kín, không có 

đầu tự do, ở circovirus lợn và virus bệnh mỏ - lông chim vẹt dài khoảng 1,7 kb (kilo 

base: nghìn nucleotide), trong khi đó, ở virus thiếu máu gà genome dài khoảng 2,3 kb. 

3. Protein 

Circovirus lợn và virus bệnh mỏ - lông chim vẹt có 1 protein 50 kDa, nhưng ở 

nhân tố thiếu máu gà có 3 protein (VP1: 15 kDa, VP2: 24 kDa, VP3: 14 kDa), trong đó 

chỉ có VP1 phản ứng rất mạnh với huyết thanh miễn dịch. Ngoài ra, protein VP3 gây 

apoptosis (hiện tượng chết tự nhiên) của tế bào hệ huyết cầu.  

4. Tái sản 

Nhân tố thiếu máu gà phát triển được trong các lứa cấy tế bào thai gà, hệ lympho 

T hoặc tế bào hệ tủy xương đã được chuyển thể bởi virus bệnh Marek hoặc virus bệnh 

bạch huyết gà, nhưng nó lại không phát triển được trên lứa cấy tế bào sơ phôi gà. Khi tái 

sản, hình thành DNA hai sợi dạng vòng, từ 3 khung khả phiên chồng lặp (overlapping 

ORF) các protein VP1 VP2 và VP3 được phiên dịch. (Khung khả phiên, hay khung đọc 

mở - open reading frame - là đoạn genome đủ dài (trên 150 nucletotide) bắt đầu từ một 

mà khởi đầu và không bị gián đoạn bởi một mã dừng, đủ để làm khuôn tổng hợp một 

polypeptide đủ dài để có chức năng protein). 

5. Phân loại 

Sở thuộc nhóm các circovirus gồm 3 virus, đã được đề nghị xếp thành họ mới: họ 

Circoviridae gồm 1 chi, chi Circovirus gồm có các circovirus lợn, virus mỏ - lông chim 

vẹt, và nhân tố gây thiếu máu gà đã được biết đến. 

Bảng II-1. Các virus thuộc họ Circoviridae và bệnh cảm nhiễm 

Virus  Ký chủ tự nhiên  

Circovirus lợn Lợn Hội chứng suy nhược đa hệ thống sau cai sữa 

Virus mỏ - lông chim vẹt Vẹt Lông rụng, mỏ và móng biến dạng 

Nhân tố gây thiếu máu gà Gà  Thiếu máu, hình thành tủy xương không toàn vẹn, teo 

tuyến ức, túi Fabricius và lách 
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II. BỆNH CẢM NHIỄM CIRCOVIRUS (CIRCOVIRUS INFECTION)  

Các bệnh cảm nhiễm Circovirus  tiêu biểu được kê ở bảng II-1. 

1. Circovirus lợn (porcine circovirus) 

Được phân lập năm 1974 từ lứa cấy tế bào thận lợn chủng hóa (PK 15) như là 

một virus ngoại nhiễm, sau đó người ta thấy rằng tỷ lệ lợn khỏe mạnh mang kháng thể 

chống virus này rất cao. Trong những năm 1996 - 1997, ở Canada, Mỹ, Tây Ban Nha và 

Pháp phát sinh bệnh suy nhược ở lợn con, từ đó circovirus bị nghi có thể là nguyên nhân 

của hội chứng suy nhƣợc đa hệ thống sau cai sữa (multisystemic postweaning wasting 

syndrome - MPWS). Sau đó, ở Canada từ nơi bệnh tích của lợn bệnh người ta phân lập 

được virus với tỷ lệ cao nên mối quan hệ nhân - quả giữa circovirus và hội chứng suy 

nhược đa hệ thống sau cai sữa càng có xu hướng khẳng định. 

Về mặt triệu chứng bệnh, lợn con hô hấp khó khăn, hoàng đản, đôi khi kèm viêm 

ruột, có thể tử vong. Bệnh tích chủ yếu là bệnh hạch lympho toàn thân và viêm phổi gian 

chất. Dấu hiệu tổ chức học đặc trưng bệnh là xuất hiện nhiều tế bào đa nhân, chứng viêm 

dạng u thịt, có thể ấn nhập trong tế bào chất của đại thực bào (macrophages), các thể ấn 

nhập có dạng hình cầu, đường kính 5 - 25 μm, đồng nhất, ưa kiềm, phân bố riêng lẻ hoặc 

tụ tập thành dạng chùm nho. 

2. Virus bệnh mỏ - lông của vẹt (psittacine beak and feather disease virus) 

Gây chứng rụng lông, làm mỏ và móng biến dạng chủ yếu ở chim non các giống 

có nguồn gốc Australia. 

3. Nhân tố bệnh thiếu máu gà (chicken anemia agent) 

Được phát hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1979, sau đó được biết tồn tại 

khắp thế giới. Virus bài xuất theo phân gà con bị cảm nhiễm, gây cảm nhiễm qua đường 

mũi (hô hấp) hoặc qua đường miệng. Ngoài ra, gà mái đẻ bị cảm nhiễm thường truyền 

virus qua trứng. Gà trưởng thành không biểu hiện bệnh trạng. Ở gà 2 - 3 tuần tuổi, thiếu 

máu, hình thành tủy xương không toàn vẹn, teo tuyến ức (thymus, hung tuyến), tuyến ổ 

nhớp (túi Fabricius) và lách. Cảm nhiễm đơn độc thường ít khi biểu hiện triệu chứng 

nhưng khi cảm nhiễm hỗn hợp với các virus khác thì bệnh trạng trở nên ác hóa, tỷ lệ tử 

vong cao. 

B. PARVOVIRUS (HỌ PARVOVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ PARVOVIRIDAE  

Parvovirus là virus DNA nhỏ nhất. Chữ "parvo" bắt nguồn từ từ Latin "parvus" 

nghĩa là nhỏ. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion không có áo ngoài, capsid là hạt hình cầu đối xứng khối, đường kính 18 - 

22 nm, cấu tạo từ 32 capsomer (đơn vị hình thái). Đây là virus có tính đề kháng cực kỳ 

cao, đề kháng với các dung môi hữu cơ, acid, kiềm (pH 3 - 9), hầu hết các parvovirus giữ 

được tính cảm nhiễm ngay cả sau hơn 1 giờ xử lý ở 56 °C. 
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2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Các virus thuộc chi Parvovirus là virus chứa DNA 5 kb (kilobase - nghìn 

nucleotide), một sợi âm, duỗi thẳng, nhưng cũng thấy khoảng 1 - 50% số virion chứa 

DNA một sợi dương. Ở các chi Dependovirus và Densovirus thì số lượng virion chứa 

DNA chuỗi âm và virion chứa DNA chuỗi dương tương bổ về căn bản tương đương 

nhau. 

3. Protein 

Người ta đã xác định được rằng ở chi Parvovirus và chi Dependovirus có 3 loại 

protein cấu trúc, còn ở chi Densovirus có 4 loại. Không thấy có hoạt tính enzyme. 

4. Tái sản 

Capsid được lắp ráp và thành thục ở trong nhân tế bào. Sự phát triển của các virus 

thuộc chi Parvovirus phụ thuộc vào cơ năng tế bào ở kỳ S của chu kỳ phân bào của tế 

bào ký chủ, cho nên phát triển tốt trong các tế bào liên tục phân bào nhanh chóng. Trong 

sự phát triển của chi Dependovirus cần phải có sự cảm nhiễm đồng thời của virus trợ 

giúp (helper virus) là adenovirus hoặc herpesvirus (tác dụng tương bổ - 

complementation). 

5. Phân loại 

Thuộc họ Parvoviridae có 3 chi: chi Parvovirus, chi Dependovirus và chi 

Densovirus (bảng II-2). 

Chi Parvovirus có virus vi tiểu của chuột (MVM: minute virus of mice) là loài 

quy chuẩn, khi không có mặt của virus trợ giúp cũng có thể phát triển nên còn được gọi 

là "parvovirus tự lực" (autonomous parvovirus). Đây là nhóm virus có tính đặc hiệu ký 

chủ tương đối cao. Mặc dù không thấy protein cấu trúc có sự giao chéo kháng nguyên 

nhưng đã xác nhận được có 2 - 3 protein phi cấu trúc của virus có tính kháng nguyên giao 

chéo. Chúng hình thành các thể bao hàm trong nhân tế bào cảm nhiễm. 

Chi Dependovirus thường thấy cùng với adenovirus nên thường được gọi là 

"virus tùy adeno" (adeno-associated virus - AAV). Chữ "depend" có nguồn gốc từ từ 

Latin "dependere" nghĩa là tùy thuộc, phụ thuộc. Trong trường hợp không có mặt của các 

virus trợ giúp thì chúng là các virus khuyết tổn (defective virus). Ngược lại, sự phát triển 

của virus tùy adeno (AVV) ức chế sự phát triển của các virus trợ giúp (helper virus). 

Chi Densovirus là nhóm parvovirus phát triển tự lập ở trong cơ thể ấu trùng, 

nhộng và thành trùng của côn trùng. "Denso" là chữ bắt nguồn từ từ Latin "densus" là 

"dày đặc" hàm ý kết quả của sự cảm nhiễm virus rằng trong nhân tế bào cảm nhiễm hình 

thành các khối rắn do các virion tụ tập lại. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM PARVOVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm parvovirus tiêu biểu được trình bày ở bảng II-3. 

Về mặt tính gây bệnh thì trong cả 3 chi của họ Parvoviridae chỉ có các virus 

thuộc chi Parvovirus là có vấn đề. Do đặc tính phát triển của mình nếu cảm nhiễm các 

thai chúng gây các chứng bệnh trở ngại sinh sản như thai chết, sẩy thai, thai kỳ hình,... 

nếu cảm nhiễm niêm mạc chúng gây tiêu chảy và các chứng bệnh cơ quan hô hấp, nếu 

cảm nhiễm các cơ quan tạo huyết chúng chủ yếu gây chứng giảm bạch huyết cầu, ức chế 

miễn dịch, thiếu máu,... 
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Bảng II-2. Phân loại họ Parvoviridae 

Chi, loài (do ICTV đề nghị) 

 1. Chi Parvovirus 

Minute virus of míce (MVM) = Virus vi tiểu của chuột 

Aleutian mink disease parvovirus B 19 = Parvovirus B 19 bệnh chồn (quần đảo) Aleutian (phân lập từ người) 

Bovine parvovirus = Parvovirus bò 

Feline parvovirus = Parvovirus mèo, có các chủng biến dị sau:  

 - Feline panleukopenia virus (FPLV) = Virus bệnh giảm bạch cầu toàn bộ của mèo 

 - Mink enteritis virus (MEV) = Virus bệnh viêm ruột chồn vizon 

 - Canine parvovirus (CPV) = Parvovirus chó 

 - Raccoon parvovirus (RPV) = Parvovirus gấu chồn 

Goose parvovirus = Parvovirus ngỗng 

H-1 (parvovirus phân lập được từ khối u gây cảm nhiễm được ở người Hep 1; gần gũi với parvovirus gậm nhấm về 

mặt huyết thanh học) 

Lapine parvovirus = Parvovirus thỏ 

Lu III (phân lập được từ tế bào phổi người Lu 106) 

Porcine parvovirus = Parvovirus lợn 

Rat virus = Parvovirus chuột cống 

RT (phân lập được từ hệ tế bào sơ phôi chuột RT) 

TVX (phân lập được từ túi ối thai người) 

Chicken parvovirus = Parvovirus gà 

HB (phân lập được từ ung thư túi buồng trứng , nhau thai, thai người) 

Minute virus of canines = Virus vi tiểu của chó  

RA-1 

 2. Chi Dependovirus 

Adeno-associated virus type 1-5 (AAV) = Virus tùy adeno type 1 đến type 5 

Avian AAV= Virus tùy adeno chim 

Bovine AAV= Virus tùy adeno bò 

Caprine AAV= Virus tùy adeno dê 

Canine AAV= Virus tùy adeno chó 

Equine AAV= Virus tùy adeno ngựa 

Ovine AAV= Virus tùy adeno cừu 

 3. Chi Densovirus 

Galleria densovirus = Densovirus Galleria 

Ngoài ra, có 14 loài densovirus khác 

 

Được phát hiện vào năm 1974, Parvovirus B19 của người bắt đầu từ năm 1980 

được nhận thức nhanh chóng là bệnh nguyên quan trọng. Hiện tại hơn 90% trường hợp 

bệnh không hình thành tủy xương là do virus này gây ra, triệu chứng có thể thấy thường 

là hồng ban đa phát truyền nhiễm, đã xác định thấy cũng liên quan đến bệnh vô sinh nữ. 

1. Ở lợn 

Cảm nhiễm parvovirus lợn
BKD44

 ở lợn cảm thụ trừ các lợn có chửa nhiều trường 

hợp thường là cảm nhiễm không thể hiện bệnh trạng (cảm nhiễm ẩn tính). Cảm nhiễm 

virus này ở lợn có chửa thường dẫn đến chết thai, sẩy thai nhưng không trực tiếp ảnh 

hưởng đến lợn mẹ. Không thấy có hiện tượng trở ngại sinh sản ở lợn đực. 

2. Ở bò 

Parvovirus bò
BKD44

 thường gọi là virus ruột hấp phụ hồng cầu hay virus HADEN 

(HADEN virus: haemoadsorbing enteric virus), trong nhiều trường hợp gây cảm nhiễm 

ẩn tính. Được phân lập nhiều từ bê bị viêm kết mạc, viêm phổi - ruột (pneumoenteritis). 
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Cũng có thể là nguyên nhân gây trở ngại sinh sản ở bò đực. 

 

Bảng II-3. Các bệnh động vật tiêu biểu do cảm nhiễm Parvovirus
BKD44

 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

Parvovirus bò Bò  Tiêu chảy, bệnh hô hấp (viêm ruột, viêm phổi) 

Parvovirus lợn Lợn  Trở ngại sinh sản (chết thai, sẩy thai, vô sinh) 

Parvovirus bệnh giảm bạch huyết 

toàn bộ mèo 

Động vật họ Mèo Giảm lượng bạch huyết cầu toàn bộ, viêm ruột, hình thành 

tiểu não không hoàn chỉnh, vận động thiếu phối hợp 

Parvovirus bệnh viêm ruột chồn  Chồn vizon (mink) Giảm lượng bạch huyết cầu toàn bộ, viêm ruột 

Parvovirus bệnh chồn Aleutian Chồn vizon (mink) Bệnh phức hợp thể miễn dịch mãn tính, bệnh tăng 

gamma-globulin máu 

Parvovirus chó Động vật họ Chó  Giảm lượng bạch huyết cầu toàn bộ, viêm ruột, viêm cơ 

tim 

Virus vi tiểu chó Chó  Tiêu chảy nhẹ, viêm ruột, viêm cơ tim 

Parvovirus gấu hoang Gấu hoang Giảm lượng bạch huyết cầu toàn bộ, viêm ruột 

Virus vi tiểu chuột nhắt Chuột nhắt, chuột 

vàng hamster 

Trở ngại thần kinh trung ương, chậm phát triển sinh dục 

Virus chuột cống Chuột cống, chuột 

vàng hamster 

Dị thường bẩm sinh, hình thành tiểu não không hoàn 

chỉnh, vận động thiếu phối hợp, viêm ruột 

Parvovirus ngỗng Ngỗng  Viêm gan, viêm cơ tim, viêm ruột 

 

3. Ở mèo 

Cảm nhiễm virus bệnh giảm bạch cầu toàn bộ của mèo (feline panleukopenia 

virus)
BKD44

 ở mèo con không có miễn dịch thường là bệnh cấp tính dẫn đến tử vong sau 

khi trải qua một số ngày bệnh. Tuổi càng tăng mèo càng giảm sự cảm thụ đối với virus. 

Cảm nhiễm ở mèo có chửa và mèo trong vòng 2 tuần sau sinh là nguyên nhân chết thai, 

sẩy thai, dị hình (hình thành tiểu não không hoàn toàn) và vận động không phối hợp 

(ataxia). 

4. Ở chó 

Ở chó có 2 loại parvovirus. Virus vi tiểu chó tuy có thể ảnh hưởng ít nhiều đến 

chó con và thai chó nhưng về mặt lâm sàng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Khoảng 

năm 1978, parvovirus chó (canine parvovirus - CPV)
BKD44

 đột nhiên lưu hành như một 

virus bệnh nguyên mới ở các động vật thuộc họ Chó, gây bệnh truyền nhiễm gây chết với 

các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa và giảm lượng bạch cầu. CPV-2 có tính kháng 

nguyên liên tục biến dị (antigenic drifting). 

5. Ở chồn vizon (mink) 

Virus viêm ruột chồn vizon gây bệnh virus cấp tính với các triệu chứng viêm ruột 

nặng và giảm lượng tế bào lympho. Bệnh Aleutian
BKD44,88

 chồn vizon (mink) là bệnh là 

do cảm nhiễm một loại parvovirus hoàn toàn khác biệt, đa phát ở chồn dòng Aleutian, là 

bệnh miễn dịch dị thường mãn tính gây chết (chồn bệnh gầy dần rồi chết). 

6. Ở gậm nhấm 

Parvovirus gậm nhấm
BKD44

 như virus vi tiểu chuột nhắt, parvirus chuột cống và 

các virus có nguồn gốc từ người như H-1, HB thể hiện tính gây bệnh ở chuột vàng 

hamster, là những virus có tính gây kỳ hình gây hình thành tiểu não không hoàn toàn. 
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7. Ở chim 

 Bệnh dịch tả ngỗng (goose parvovirus infection)
BKD44

 do parvovirus ngỗng gây 

ra. Bệnh này còn gọi là viêm gan do virus ngỗng (goose viral hepatitis) hay bệnh 

Derzy (Derzy’s disease). Bệnh này phổ biến khắp thế giới, gây chết ở ngỗng con và 

ngan con, còn ngỗng và ngan trưởng thành đề kháng với bệnh. Cảm nhiễm thường lây 

truyền theo chiều dọc và chiều ngang. Bệnh này có tính lây lan mạnh, gây chết. Virus tái 

sản trong thành đường ruột và sau một chu kỳ nhiễm trùng huyết virus đạt đến các cơ 

quan, bộ phận khác nhau trong cơ thể, đặc biệt là gan và tim. Tái sản trong các cơ quan 

này gây ra những thay đổi mạnh như xuất huyết dẫn đến chết sau 2 - 5 ngày.  

Để tiêm phòng ở các quốc gia và khu vực có dịch lưu hành người ta áp dụng 

vaccine nhược độc chế trên phôi gà hoặc vaccine vô hoạt có chất bổ trợ. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của Circovirus? 

2. Các bệnh cảm nhiễm Circovirus? 

3. Nêu đặc điểm chủ yếu của hội chứng suy nhược đa hệ thống sau cai sữa ở lợn, bệnh 

mỏ-lông chim vẹt và hội chứng thiếu máu gà? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học của Parvovirus? 

6. Các bệnh cảm nhiễm Parvovirus ở lợn, mèo, chó và ngỗng? 
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Chƣơng 2 
CÁC VIRUS DNA HAI SỢI KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI  

A. ADENOVIRUS (HỌ ADENOVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ ADENOVIRIDAE 

Chữ "adeno" có nguồn gốc từ từ Hylạp cổ "aden" nghĩa là "tuyến", nguyên do 

virus này đầu tiên được phân lập từ tổ chức dạng tuyến của người. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có hình thái dạng cấu trúc đối xứng khối 20 mặt tam giác đều được kết 

thành các lục giác đều (hexon) và ngũ giác đều (penton), đường kính virion 70 - 90 nm, 

cấu tạo từ 252 capsomer (đơn vị cấu trúc của capsid) và lõi DNA. Trên các đỉnh có gai. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các Adenovirus phân tử DNA 2 sợi duỗi thẳng, hàm lượng G+C 

(mol%) là 48 - 61 ở Mastadenovirus và 54 - 55 ở Aviadenovirus. 

3. Protein 

Có ít nhất 10 loại protein cấu trúc. Các kháng nguyên hòa tan có nhiều quyết định 

kháng nguyên (antigenic determinant) hay epitope, có phản ứng đặc hiệu chi, tộc, loài và 

dạng. Kháng nguyên đặc hiệu chi nằm ở bề mặt góc của hexon, kháng nguyên đặc hiệu 

loài chủ yếu nằm ở bề mặt ngoài hexon. Từ các góc (đỉnh) của hexon có một gai thường 

được gọi là sợi (fiber) cấu tạo từ một protein (bảng II-4). 

Bảng II-4. Tính kháng nguyên của các protein cấu trúc của Adenovirus 

Protein chủ yếu 
Số hiệu 

điện di 

Kháng nguyên 
Đặc diểm khác 

Tên riêng Tính phản ứng 

Hexon  II Alpha Đặc hiệu chi Ở phía bên trong virion 

Epsilon  Đặc hiệu loài Ở phía bên ngoài virion 

Góc hexon III Beta  Đặc hiệu chi Biểu hiện độc tính với tế bào nuôi cấy 

Sợi gai (fiber) IV Gamma  Đặc hiệu loài Kháng nguyên ngưng kết hồng cầu 

  Delta  Đặc hiệu tộc Gốc của fiber? 

Protein chủ yếu của lõi VII - Đặc hiệu chi, loài Thấy ở adenovirus người type 2 

Protein quanh penton  IIIa - Đặc hiệu chi Nằm giữa penton và hexon 

Nhóm 9 hexon IX - Đặc hiệu chi, loài Thấy ở adenovirus người type 2 và 5 

 

4. Tái sản 

Virus thông qua sợi gai (fiber) như những thụ thể virus mà kết bám lên thụ thể 

đặc hiệu của bề mặt tế bào ký chủ, nhờ quá trình ẩm bào mà được thu nạp vào trong tế 

bào chất. Trong tế bào chất, các penton, sau đó các hexon bị tách ra để lộ xuất lõi virion. 

Lõi kết bám lên màng nhân hoặc xâm nhập nguyên vẹn vào nhân rồi giải phóng DNA 

virus. Các quá trình sao chép, tái sản DNA và sự hợp thành các virion con cháu diễn ra 

trong nhân tế bào ký chủ. Sự sao chép và biểu hiện cơ năng DNA virus được chia thành 2 

kỳ sau khi cảm nhiễm virus, kỳ sớm và kỳ muộn. Các thể virus thành thục làm cho tế bào 

ký chủ biến tính mà phá hoại tế bào và giải phóng ra ngoài. Ở các hệ tế bào có thể tan 

(khả dung) thì cùng với sự phát triển của virus, người ta thường thấy tác động bệnh lý tế 
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bào (CPE) đặc trưng: tế bào biến hóa thành dạng chùm nho, tế bào bị hủy hoại,... trong 

nhân xuất hiện các thể ấn nhập. Ở các hệ tế bào không thể tan (phi khả dung) thấy có các 

virus gây biến nạp (transformation). Sự biến nạp có thể là sự biểu hiện cơ năng của DNA 

virus đã được tái tổ hợp vào DNA của tế bào ký chủ (thường là do các protein của các 

miền gene E1A và E1B). Cũng có những virus biểu hiện tính gây ung thư ở các động vật 

gậm nhấm (chuột vàng hamster, chuột nhắt, chuột cống,...). Tuy nhiên, không thấy có sự 

liên quan với sự phát sinh ung thư tự nhiên ở các động vật ký chủ tự nhiên. Cũng có các 

virus gây ngưng kết hồng cầu của các loài động vật khác nhau. 

Bảng II-5. Phân loại và các dạng huyết thanh học của họ Adenoviridae 

Chi, loài Dạng huyết thanh học 

1. Chi Mastadenovirus  

Bovine adenovirus (adenovirus bò) bos 1 - bos 11 

Ovine adenovirus (adenovirus cừu) ovi 1 - ovi 6 

Caprine adenovirus (adenovirus dê) cap 1 

Equine adenovirus (adenovirus ngựa) equ 1 

Porcine adenovirus (adenovirus lợn) sus 1 - sus 6 

Canine adenovirus (adenovirus chó) can 1 - can 2 

Simian adenovirus (adenovirus vượn) sim 1 - sim 2 

Murine adenovirus (adenovirus chuột) mus 1 - mus 2 

Human adenovirus (adenovirus người) h1 - h47 

2. Chi Aviadenovirus  

Chicken adenovirus (adenovirus gà) gal 1 - gal 12 

Turkey adenovirus (adenovirus gà tây) mel 1 - mel 3 

Pheasant adenovirus (adenovirus gà lôi) pha 1 

Goose adenovirus (adenovirus ngỗng) ans 1 - ans 3 

Duck adenovirus (adenovirus vịt) ana 1 - ana 2 

 

5. Phân loại 

Phân loại họ Adenoviridae được nêu ở bảng II-5. Họ này có kháng nguyên phản 

ứng kết hợp bổ thể chung, được phân thành 2 chi: chi Mastadenovirus ký sinh ở động vật 

có vú và chi Aviadenovirus ký sinh ở các loài chim, không thấy tính kháng nguyên chung 

giữa các chi. Các dạng huyết thanh học được xác định bằng phản ứng trung hòa chéo với 

các loại kháng huyết thanh miễn dịch. Một dạng huyết thanh học được xác định khi 

không có tính phản ứng chéo với dạng kháng huyết thanh của các dạng huyết thanh học 

khác, hoặc trong trường hợp tỷ lệ hiệu giá giữa cặp phản ứng đồng dạng và dị dạng 

(homo-hetero rate: tỷ lệ đồng - dị) lớn hơn 16, hoặc trong trường hợp nếu tỷ lệ đồng - dị 

nằm trong khoảng 8 đến 16 thì (1) dựa vào tính không giao chéo của phản ứng ngưng kết 

hồng cầu (HI) hoặc (2) so sánh các đặc tính sinh vật học, vật lý, hóa học như các kiểu 

dạng phân cắt bằng enzyme hạn chế (restriction enzyme pattern) của DNA virus mà phân 

định. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM ADENOVIRUS 

Các bệnh tiêu biểu do cảm nhiễm adenovirus được trình bày ở bảng II-6. 

Đại bộ phận các adenovirus có tính gây bệnh yếu trừ virus viêm gan truyền 

nhiễm chó, virus viêm ruột xuất huyết gà tây, virus hội chứng giảm đẻ trứng 1976 ở gà,... 

thông thường có nhiều trường hợp cảm nhiễm ẩn tính, virus nằm tiềm ẩn ở các hạch 
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lympho,... biểu hiện tính gây bệnh đối với động vật ký chủ một cách độc lập hoặc phối 

hợp với các vi sinh vật khác, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của ký chủ. Ngoài ra có 

những virus mang hai đặc tính vừa có tính gây bệnh viêm ẩn tính (bệnh tiềm tại) vừa có 

tính sinh ung thư. Các type adenovirus người 2 và 5 không sinh ung thư, còn type 

adenovirus người 12 không sinh ung thư là mô hình phân tử thích hợp cho việc nghiên 

cứu sinh vật học phân tử. 

Bảng II-6. Các bệnh động vật tiêu biểu do cảm nhiễm adenovirus 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh và bệnh trạng 

Adenvirus bò Bò  Phát sốt, tiêu chảy, viêm phổi, hội chứng bê yếu 

Adenvirus cừu Cừu  Cảm nhiễm hỗn hợp với các vi sinh vật khác gây các 

chứng bệnh hô hấp và tiêu hóa 

Adenvirus ngựa Ngựa  Cảm nhiễm ẩn tính, chứng bệnh hô hấp nhẹ 

Adenvirus lợn Lợn  Tiêu chảy, viêm ruột, viêm phổi 

Adenvirus chó (can 1) Chó  Bệnh viêm gan truyền nhiễm chó 

Adenvirus chó (can 2) Chó  Bệnh viêm thanh - khí quản truyền nhiễm chó 

Adenvirus khỉ Khỉ  Bệnh hô hấp, viêm kết mạc 

Adenvirus chim nhóm 1*   

Adenvirus gà (gal 1) Chim cút Bệnh viêm phế quản chim cút 

Adenvirus gà (gal 2, gal 3) Gà  Bệnh viêm gan có thể ấn nhập gà 

Adenvirus gà nhóm 2* Gà tây Bệnh viêm ruột xuất huyết gà tây 

 Gà lôi Bệnh lách đá hoa của gà lôi 

 Gà  Bệnh gan lách khổng lồ gà (lách đá hoa) 

Adenvirus gà nhóm 3 (EDS-76)* Gà  Hội chứng gà giảm đẻ trứng 1976 

Ghi chú: * các adenvirus gà có tính kháng nguyên và tính gây bệnh xa nhau nên được chia thành 3 nhóm (Nhóm 1: 

gal 1 ~ gal 12, ana 1 ~ ana 2, ans 1 ~ ans 3; Nhóm 2: Các adenovirus gà ngoài nhóm 1 và nhóm 3; Nhóm 3: EDS-76). 

 

1. Ở bò 

Các virus thuộc 11 nhóm huyết thanh học được phân thành 2 nhóm dựa vào tính 

kháng nguyên và tính phát triển trên tế bào nuôi cấy. Nhóm 1 (gồm các dạng 1, 2, 3 và 9) 

phát triển trên cả lứa cấy tế bào thận bò và lứa cấy tế bào tinh hoàn bò. Nhóm 2 (gồm các 

dạng 4, 5, 6, 7, 8 và 10) chỉ phát triển trên lứa cấy tế bào tinh hoàn bò. Thông thường, các 

virus trên gây tiêu chảy, viêm phổi, viêm kết mạc,... ở bò. 

Hội chứng bê yếu (weak calf syndrome)  

Là do cảm nhiễm hỗn hợp adenovirus dạng 5 với virus tiêu chảy - màng nhầy do 

virus bò (bovine viral diarrhea-mucosal disease virus (xem mục "Flavivirus...") và các 

yếu tố stress cảm ứng gây ra. 

2. Ở cừu 

Tất cả 6 dạng huyết thanh học đều có tính gây bệnh yếu. Cảm nhiễm hỗn hợp với 

các vi sinh vật khác gây các bệnh chứng hô hấp và tiêu hóa. 

3. Ở ngựa 

Từ giống ngựa Ả Rập đã phân ly được nhiều chủng adenovirus, chúng đều gây 

ngưng kết hồng cầu người nhóm máu O và hồng cầu ngựa và một số động vật khác. 

Thông thường cảm nhiễm ẩn tính hoặc trải qua với bệnh trạng hô hấp nhẹ, nhưng nếu 

cảm nhiễm ở ngựa con giống Ả Rập suy giảm miễn dịch thì tỷ lệ chết thường cao. 
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4. Ở lợn 

Virus được phân lập từ không chỉ từ não, phổi, hạch lympho, phân tiêu chảy của 

lợn bệnh mà còn từ lợn khỏe mạnh. Thường thấy phát sốt, tiêu chảy nhẹ,.. nhưng khi giải 

phẫu thường thấy nhiều trường hợp viêm ruột rõ ràng từ không tràng đến hồi tràng. Ở lợn 

con 1 - 2 tháng tuổi có thể thấy bệnh tiêu hóa rất nặng. 

5. Ở chó 

a. Bệnh viêm gan truyền nhiễm chó (infectious canine hepatitis) 

Là do adenovirus chó type 1 gây ra, về căn bản bệnh có các triệu chứng viêm xuất 

huyết và viêm gan. Ở thể định hình, thấy chó biếng ăn, phát sốt, suy giảm cảm giác, khát, 

đau quặn vùng bụng, nôn mửa, tiêu chảy, giảm lượng bạch huyết cầu, tử vong,... Virus 

này có tính hướng tế bào nhu mô gan và tế bào hệ lưới nội bì, gây hình thành các tiểu thể 

bao hàm trong nhân các tế bào này. 

b. Bệnh viêm thanh - khí quản truyền nhiễm chó (infectious canine 

laryngotracheitis)  

Là do adenovirus chó type 2 gây ra, thường với triệu chứng viêm phần trên đường 

hô hấp và ho khan. Cả hai dạng huyết thanh học đều là một trong những yếu tố bệnh 

nguyên bệnh nhẹ đường hô hấp gọi là "ho cũi chó (kennel cough)". Hai dạng huyết thanh 

học này có tính tương đồng của DNA ở mức 70% và gần gũi về mặt huyết thanh học, 

nhưng phân biệt được nhờ kiểu dạng phân cắt enzyme hạn chế, tính gây bệnh và thí 

nghiệm trung hòa. 

6. Ở vƣợn 

Nhờ tính dị đồng của kiểu dạng điện di của các protein virus (virus protein 

electrophoretic pattern) mà phân biệt các nhóm (1, 2a, 2b, 3a, 3b và 4). Các virus thuộc 

các nhóm 3a và 4 có tính sinh u mạnh ở chuột vàng hamster sơ sinh và chuột nhắt sơ sinh 

hơn các virus nhóm khác. Các adenovirus khỉ, trừ type sim 16 (tên cũ: SA 7) của nhóm 4 

ra, đều gây ngưng kết hồng cầu của loại động vật này hay loại động vật khác. 

7. Ở chim 

Do các adenovirus chim có tính kháng nguyên và tính gây bệnh xa nhau nên 

chúng được chia thành 3 nhóm (bảng II-6). 

Nhóm 1: Các virus nhóm này phân bố rộng rãi ở chim. Virus không chỉ phát triển 

trong trứng gà đang phát dục mà còn phát triển trong các lứa cấy tế bào thận gà, thận thai 

gà, gan thai gà có biểu hiện tác động bệnh lý tế bào (CPE). 

a. Bệnh viêm gan gà có thể ấn nhập (inclusion body hepatitis of chickens) 

Là bệnh truyền nhiễm được coi là do adenovirus gà type 2 và 3 gây ra, đa phát ở 

gà nuôi thịt 3 - 10 tuần tuổi. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng chủ 

yếu là viêm xuất huyết và viêm gan. Phát sinh bệnh này có thể được tăng cường bởi cảm 

nhiễm virus bệnh Gumboro (tức virus bệnh viêm túi Fabricius truyền nhiễm: infectious 

bursal disease virus - IBDV, xem "Birnavirus..."). 

b. Bệnh viêm cuống phổi chim cút (quail bronchitis) 

Các virus CELO (chicken embryo lethal orphan virus: virus mồ côi gây chết phôi 

gà) được coi là nguyên nhân của bệnh, là bệnh cơ quan hô hấp cấp tính có tỷ lệ chết cao 

gây viêm khí quản nặng ở chim cút. 
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Nhóm 2: Bệnh do nhóm này gây ra còn gọi là hội chứng viêm ruột xuất huyết - 

lách khổng lồ. Virus phát triển trong tế bào hệ lưới nội bì của chim cảm nhiễm, nên 

thường phát hiện thấy lượng lớn kháng nguyên virus ở trong lách. Các virus bệnh nguyên 

rất gần gũi về mặt huyết thanh học nhưng rất khác virus nhóm 1 và 3 về đặc tính đó. 

c. Bệnh viêm ruột xuất huyết gà tây (hemorrhagic enteritis of turkeys) 

Gà tây mắc bệnh thường bài xuất phân lẫn máu, trải qua cấp tính rồi dẫn đến tử 

vong. Triệu chứng chủ yếu là viêm ruột xuất huyết và lách sưng to. 

d. Bệnh lách đá hoa của trĩ (marble spleen disease of pheasants) 

Phát sinh chủ yếu ở gà lôi 3 - 8 tháng tuổi, là bệnh cảm nhiễm cấp tính với những 

triệu chứng chủ yếu là lách biến hóa dạng đá hoa và phổi thủy thũng.  

e. Bệnh gan lách khổng lồ (big liver and spleen disease) 

Thường phát sinh ở gà trưởng thành 8 tuần tuổi trở lên, là bệnh truyền nhiễm có 

tỷ lệ tử vong tương đối thấp với triệu chứng chủ yếu là lá lách sưng to. 

Nhóm 3: thường gọi là nhóm virus hội chứng giảm đẻ trứng 1976. 

f. Hội chứng giảm đẻ trứng 1976 (egg drop syndrome 1976)
BKD72

 

Từ khi được thông báo xảy ra ở Hà Lan năm 1976 trở đi, khắp thế giới đều thấy 

bệnh phát sinh. Bệnh này có triệu chứng đặc trưng là gà đẻ trứng dị thường. Virus bệnh 

nguyên không có tính giao chéo kháng nguyên với các adenovirus khác phân lập từ gà. 

Do virus này cũng đã phân lập được từ các loài thủy cầm nên có thể suy định rằng ký chủ 

nguyên thủy là các loài chim hoang dã. 

B. PAPILLOMAVIRUS (HỌ PAPILLOMAVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ PAPILLOMAVIRIDAE 

 Họ này vốn nằm trong thành phần họ Papovaviridae cũ mới tách thành hai họ 

mới là Papillomaviridae và Polyomaviridae. Các papilomavirus gây các u núm (warts) ở 

da và niêm mạc của hầu hết các động vật nông nghiệp và các động vật khác kể cả các loài 

chim. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có cấu trúc đối xứng khối 20 mặt tam giác đều, đường kính khoảng 55 nm, 

gồm 72 capsomer. Virus này đề kháng với ether, acid,... với nhiệt thì cũng tương đối ổn 

định. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các papillomavirus là một phân tử DNA hai sợi, vòng khép kín, phân 

tử lượng khoảng 8 kbp mã hóa 12 protein trong đó có 2 protein gắn liền với capsid. Chỉ 

có một chuỗi DNA của virus này mã hóa gene. Sử dụng DNA chiết xuất từ ổ bệnh u 

núm, người ta thấy rằng có nhiều dạng trình tự DNA cùng tồn tại. Trong tế bào đã biến 

nạp, genome của papillomavirus tồn tại ở trạng thái episome. 

3. Protein 

Có khoảng 12 loại protein tồn tại trong các virus này, bao gồm các protein cấu 

trúc chủ yếu có phân tử lượng lớn và các protein histone có nguồn gốc từ tế bào ký chủ 
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có phân tử lượng nhỏ. Nhiều loại virus có phản ứng với các thụ thể cảm thụ 

neuraminidase và gây ngưng kết hồng cầu. 

4. Tái sản 

Papillomavirus do chưa xác lập được hệ phát triển virus in vitro, đồng thời tái sản 

diễn ra chậm nên quá trình phát triển của virus vẫn chưa được rõ. Trong điều kiện in vivo 

chúng chỉ phát triển trong các tế bào thượng tầng dạng hạt của biểu bì và tầng hóa sừng. 

Các DNA sợi đôi làm khuôn để tổng hợp mRNA và DNA thế hệ con ở trong nhân tế bào 

nhờ hệ thống enzyme của ký chủ. Dịch mã và lắp ráp virion cũng diễn ra trong nhân tế 

bào, các virion được giải phóng ra ngoài nhờ phá hủy màng nhân và màng tế bào. Khi tái 

sản, các papilomavirus tạo các tế bào chứa không bào có ý nghĩa chẩn đoán. 

Bảng II-7. Phân loại Papillomaviridae và các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chi, loài, dạng (do ICTV đề nghị) Ký chủ tự nhiên Bệnh 

Chi Papillomavirus   

Bovine papilloma virus = Virus u núm bò   

 Type 1, 2 (dạng 1, 2) Bò, ngựa U xơ - núm da (bò), u thịt (sarcoid: ngựa) 

 Type 3 (dạng 3) Bò  U núm da 

 Type 4 (dạng4) Bò U núm ống tiêu hóa (đôi khi ác tính) 

 Type 5 (dạng 5) Bò U xơ - núm đầu vú 

 Type 6 (dạng 6) Bò U núm đầu vú 

Equine papilloma virus = Virus u núm ngựa Ngựa  U núm da 

Sheep papilloma virus = Virus u núm cừu Cừu  U xơ - núm da 

Caprine papilloma virus = Virus u núm dê Dê  U núm da 

Deer fibroma virus = Virus u xơ hươu Hươu trắng U xơ da 

Pig papilloma virus = Virus u núm lợn Lợn  U núm da 

Canine oral papilloma virus = Virus u núm miệng 

chó 

Chó  U núm khoang miệng 

Cottontail rabbit papilloma virus = Virus u núm 

thỏ đuôi bông (Shope papilloma virus = Virus u 

núm Shope) 

Thỏ đuôi bông U núm da (đôi khi ác tính) 

Rabbit oral papilloma virus = Virus u núm thỏ nhà Thỏ nhà U núm khoang miệng 

Human papilloma virus type 1 - 100+ = Virus u 

núm người type 1 đến type hơn 100 

Người  U núm da, niêm mạc,... (đôi khi ác tính) 

 

5. Phân loại 

Các virus thuộc họ này làm thành một chi: chi Papillomavirus (bảng II-7) gồm có 

nhiều type khác nhau. Riêng ở người có đến hơn 100 type.  

II. BỆNH CẢM NHIỄM PAPILLOMAVIRUS 

Các Papillomavirus phân bố rộng rãi ở động vật có vú (bảng II-8), từ người đến 

chuột. Virus u núm đã được phân lập từ nhiều loài động vật khác nhau, chủng nào cũng 

gây ở các ký chủ tự nhiên của mình chứng bệnh u núm (papilloma) lành tính, hiếm khi u 

xơ, ở da và niêm mạc, đôi khi ác hóa. 
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C. POLYOMAVIRUS (HỌ POLYOMAVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ POLYOMAVIRIDAE 

 Tên của họ virus này bắt nguồn từ từ "polyoma" tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là hiện 

tượng nhiều u hay đa u, do virus quy chuẩn của họ này gây chứng đa u ở người và động 

vật. Họ này mới tách khỏi họ cũ Papovaviridae cách đây không lâu. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có cấu trúc đối xứng khối 20 mặt tam giác đều, đường kính 40 nm, nhỏ 

hơn papillomavirus (40 nm so với 50 nm), gồm 72 capsomer. Virus này đề kháng với 

ether, acid,... với nhiệt thì cũng tương đối ổn định. 

Bảng II-8. Phân loại polyomavirus và các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chi, loài, dạng (do ICTV đề nghị) Ký chủ tự nhiên Bệnh 

 Chi Polyomavirus (Chi Virus đa hạch)   

Polyomavirus muris 1 = Polyoma chuột 1 Chuột nhắt U tuyến dưới tai 

SV 40 Polyomavirus maccacae 1 = Polyomavirus khỉ SV 40 

(type 1) 

Khỉ Không rõ (cảm nhiễm ẩn tính) 

Rabbit kidney vaculating virus (Polyomavirus sylvilagi) = 

Virus hình thành không bào thận thỏ 

Thỏ  Không rõ (cảm nhiễm ẩn tính) 

Polyomavirus hominis 1, 2 = Polyomavirus người type 1, 2 Người  Không rõ (cảm nhiễm ẩn tính) 

 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các polyomavirus là một phân tử DNA hai sợi, vòng khép kín, phân 

tử lượng khoảng 8 kbp mã hóa 9 protein. DNA của polyomavirus thì sao chép từ cả hai 

chuỗi. Sử dụng DNA chiết xuất từ ổ bệnh u núm, người ta thấy rằng có nhiều dạng trình 

tự DNA cùng tồn tại. Trong tế bào đã biến nạp, genome của polyomavirus tái tổ hợp 

trong DNA của tế bào ký chủ. 

3. Protein 

Có khoảng 6 - 9 loại protein tồn tại trong các virus này, bao gồm các protein cấu 

trúc chủ yếu có phân tử lượng lớn và các protein histone có nguồn gốc từ tế bào ký chủ 

có phân tử lượng nhỏ. Nhiều loại virus có phản ứng với các thụ thể cảm thụ 

neuraminidase và gây ngưng kết hồng cầu. 

4. Tái sản 

Polyomavirus kết bám vào thụ thể tế bào, xâm nhập vào tế bào và cởi protein vỏ 

ngoài ở gần màng nhân, DNA của virus xâm nhập vào nhân tế bào. Phân biệt 2 kỳ biểu 

hiện của genome virus: kỳ trước và kỳ sau. Ở nhân tế bào, trong quá trình thành thục, các 

thể virus thu nạp các phân tử histone của ký chủ. Các virion gây dung giải tế bào và giải 

phóng ra ngoài. 

5. Phân loại 

 Họ Polyomaviridae chỉ có một chi: chi Polyomavirus (bảng II-8). 

II. BỆNH CẢM NHIỄM POLYOMAVIRUS 

Các polyomavirus phân bố rộng rãi ở động vật có vú (bảng II-8), từ người đến 
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chuột. Tuy nhiên, tính gây bệnh của các virus này không cao. Sau kỳ đầu phát triển ở cơ 

quan hô hấp và tiêu hóa Polyomavirus thường gây chứng virus huyết, rồi xâm nhập đến 

các cơ quan bên trong như thận, não, phổi,... gây cảm nhiễm ẩn tính nhưng đôi khi cũng 

phát bệnh. Thông thường, chúng không gây cảm ứng hình thành khối u ở ký chủ tự nhiên 

nhưng nếu tiếp chủng (tiêm truyền) cho ký chủ đặc biệt như chuột vàng hamster hay 

chuột khác thì thấy hình thành khối u. 

D. IRIDOVIRUS (HỌ IRIDOVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ IRIDOVIRIDAE 

Chữ "irido" bắt nguồn từ từ Hylạp cổ "iridos" nghĩa là màu cầu vồng, do các thể 

virus đã tích lũy trong tế bào bị nhiễm thì lấp lánh như sắc cầu vồng. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion của các Iridovirus là một hạt có lõi nucleocapsid được bao bọc bởi một 

màng lipid đã được biến đổi do có thêm các phân tử protein tiểu đơn vị (subunit protein), 

sau đó bên ngoài được bao bọc thêm áo ngoài (envelope) có nguồn gốc từ màng tế bào 

ký chủ. Áo ngoài của Iridovirus tuy hiện diện nhưng không thiết yếu đối với tính cảm 

nhiễm của virus. Trong họ này có các virus thuộc chi Iridovirus và chi Chloriridovirus là 

đề kháng với ether, còn tất cả các chi khác mẫn cảm với ether cũng như các chất hoạt tính 

bề mặt phi ion hóa. Virus ổn định ở pH 3 - 10, bất hoạt ở 55 °C sau 10 - 15 phút. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

DNA của các virus thuộc chi Ranavirus và chi Lymphocystivirus và một bộ phận 

thuộc chi Iridovirus có sự hoán vị vòng (circular permutation) các trình tự lặp (đoạn trật 

tự nucleotide nhắc lại) nằm trực tiếp ở hai đầu sợi. Ngoài ra, DNA của hai chi Ranavirus 

và Lymphocystivirus có các cytosine được methyl hóa với tỷ lệ cao. 

3. Protein 

Người ta đã xác định có khoảng 13 - 35 polypeptide cấu trúc có phân tử lượng 10 

- 35 kDa. Hầu hết các virus đã nghiên cứu đều có nhiều enzyme liên kết virion, đặc biệt 

là protein-kinase. 

Bảng II-9. Phân loại họ Iridoviridae và các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chi (nhóm virus), loài (do ICTV đề nghị) Ký chủ tự nhiên Bệnh  

1. Chi Iridovirus (Small irridescent insect virus 

group = Nhóm virus côn trùng nhỏ, phát sắc) 

Nhiều loại côn 

trùng 

Gây hại ấu trùng, ấu trùng cảm nhiễm và virus 

tinh chế có màu cầu vồng từ xanh đến tím 

2. Chi Chloriridovirus (Large irridescent insect 

virus group = Nhóm virus côn trùng lớn, phát 

sắc) 

Nhiều loại côn 

trùng 

Như trên 

3. Chi Ranavirus (Frog virus group = Nhóm 

virus ếch) 

Động vật lưỡng 

thê 

Cảm nhiễm gây chết chủ yếu ở ếch con, nòng 

nọc, ếch lớn cảm nhiễm ẩn tính 

4. Chi Lymphocystivirus (Lymphocystis disease 

virus group = Nhóm virus bệnh nang lympho) 

Nhiều loài cá Hình thành tế bào khổng lồ ở tổ chức liên kết 

5. Các virus chưa định chi (Goldfish virus 

group = Nhóm virus cá vàng) 

Cá vàng Cảm nhiễm ẩn tính 
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4. Tái sản 

Virus xâm nhập vào tế bào nhờ quá trình ẩm bào, rồi diễn ra quá trình cởi vỏ 

trong không bào của thực bào. Nhân tế bào liên quan đến quá trình sao chép, phục chế 

DNA nhưng một bộ phận quá trình tổng hợp DNA và hình thành virion thuần thục diễn 

ra trong tế bào chất. Hầu hết các virus họ này có "tính tùy thuộc tế bào", tùy virus mà áo 

ngoài có thể được hình thành nhờ quá trình nẩy chồi qua màng tế bào chất hay qua màng 

không bào. 

5. Phân loại 

Phân loại họ Iridoviridae được trình bày ở bảng II-9. Các iridovirus được phân 

thành 4 chi: Chi Iridovirus, chi Chloriridovirus, chi Ranavirus và chi Lymphocystivirus 

cùng với một nhóm các virus chưa định chi. Trước đây virus bệnh dịch tả châu Phi
BKD2

 

được xếp vào họ này nhưng sau đó xếp vào nhóm các virus chưa phân loại còn hiện nay 

xếp thành học mới Asfarviridae.  

II. BỆNH CẢM NHIỄM IRIDOVIRUS  

 Các iridovirus được phân lập từ nhiều động vật có xương sống và không có 

xương sống nhưng các virus có ý nghĩa thú y chỉ thuộc chi Lymphocystivirus (bảng II-9). 

Bệnh nang lympho (lymphocystis) do virus là bệnh truyền nhiễm mãn tính thấy có ở 

các loài cá nước ngọt và nước mặn, mặt ngoài thân cá bệnh xuất hiện các tế bào khổng lồ 

gọi là lymphocystis (nang lympho) tích lũy thành mụn u màu trắng hoặc đôi khi màu đen. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của Adenovirus? 

2. Các bệnh cảm nhiễm Adenovirus ở bò, chó, lợn, ngựa và gà? 

3. Đặc điểm vi sinh vật học của Papillomavirus? 

4. Các bệnh cảm nhiễm Papillomavirus ở động vật? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học của Iridovirus? 
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Chƣơng 3 
CÁC VIRUS DNA CÓ ÁO NGOÀI 

A. POXVIRUS (HỌ POXVIRIDAE)  

Chữ "pox" có nguồn gốc từ từ "pock" nghĩa là vết dị hình lở loét có mủ trên da do 

bệnh đậu. 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ POXVIRIDAE 

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa 

Poxvirus là các virus lớn nhất trong số các virus, có thể xác nhận bằng kính hiển 

vi quang học. Virion có dạng hình thoi hoặc hình viêm gạch, kích thước 220 - 450 × 140 

- 260 nm, cấu tạo khá phức tạp, có áo ngoài (envelope) cấu tạo từ lipid và các protein 

hình trụ và hình cầu, lõi (core) ở trung tâm chứa genome bên trong và 1 - 2 cấu trúc gọi 

là thể bên nằm dưới áo ngoài dọc theo lõi. Khác với các virus khác, áo ngoài của 

poxvirus đề kháng với ether. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của poxvirus là 1 phân tử DNA hai sợi duỗi thẳng. Kích thước 130 - 375 

kbp (kilo base pair: nghìn cặp nucleotide). Các chuỗi DNA kết hợp ở hai đầu tạo nên cấu 

trúc như vòng kẹp tóc (hair-pin loop), ngoài ra ở vùng cận kề của hai đầu còn có các 

đoạn nucleotide đồng nhất ngược hướng (trật tự lặp đảo vị). Hàm lượng G+C (mol%) ở 

các poxvirus động vật có xương sống là 35 - 64, còn ở poxvirus côn trùng khoảng 20. 

3. Protein 

Có hơn 100 loại protein trong thể virus đã được nghiên cứu, bên cạnh đó, ngưng 

kết tố hồng cầu ở Orthopoxvirus đã được xác nhận. Ở trong lõi thấy có các enzyme tổng 

hợp acid nucleic, enzyme phosphoryl hóa protein như RNA-polymerase phụ thuộc DNA, 

thymidine kinase,... tồn tại. 

4. Tái sản 

Virus hấp bám lên bề mặt tế bào ký chủ nhờ protein có trên bề mặt áo ngoài, khi 

áo ngoài virus và màng tế bào chất ký chủ dung hợp, lõi virus được phóng xuất vào trong 

tế bào chất (cởi vỏ nguyên phát). Quá trình sinh sản sau đó của virus diễn ra hoàn toàn 

trong tế bào chất. Trong kỳ đầu RNA thông tin (mRNA) được sao chép, rồi các protein 

kỳ đầu như enzyme cởi vỏ, DNA-polymerase,... được tổng hợp. Nhờ tác động của 

enzyme cởi vỏ DNA được giải phóng vào tế bào chất (cởi vỏ thứ nguyên, hay lần 2), bắt 

đầu sự sao chép DNA. Cùng với quá trình tổng hợp DNA, các mRNA được sao chép, 

tiếp đến các protein muộn như protein cấu trúc virus, các protein lõi,... được tổng hợp. 

Trong tế bào chất, DNA và các protein kỳ muộn tập hợp lại, bắt đầu hình thành các hạt 

(thể) virus. Áo ngoài virus được tổng hợp mới không liên quan đến màng tế bào của ký 

chủ và bao bọc lấy tổ hợp DNA với protein, tạo thành virion chưa thành thục hình cầu, 

sau đó, các protein hình trụ kết bám lên bề mặt của áo ngoài tạo thành các virion thành 

thục. Vị trí hình thành virion như vậy được xác nhận như là thể ấn nhập dạng B 

(viroplasm). Ngoài các thể ấn nhập dạng B của một bộ phận poxvirus động vật có xương 

sống ra, còn có các thể ấn nhập dạng A cấu tạo từ các các protein virus. Ở poxvirus côn 

trùng cấu trúc này thường được gọi là "occlusion body" trong đó hàm chứa các virion 

thành thục. Đại bộ phận Poxvirus thành thục được phóng xuất ra ngoài khi tế bào bị phá 
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hủy, nhưng một số lại được phóng xuất từ vi nhung mao hay được bao bọc bởi màng của 

thể Golgi rồi được đưa dần ra ngoài màng tế bào chất nhờ quá trình bào xuất 

(exocytosis). 

Bảng II-9. Phân loại họ Poxviridae 

Tộc, chi, loài 

(do ICTV*
1
 đề nghị) 

Hình thái 
Kích thước 

(nm) 

Kháng 

ether 

Genome virus 

G+C 

(mol%) 

Kích thước 

(kbp) 

I. Chordopoxvirinae       

 1. Chi Orthopoxvirus (Chi virus đậu động vật 

xương sống) 

Hình viên 

gạch 

250 - 300 × 

200 - 250 

+ 36 185 

Vaccinia virus = Virus vaccinia      

Cowpox virus = Virus đậu bò      

Ectromeria virus = Virus đậu ectromeria      

Camelpox virus = Virus đậu lạc đà      

Monkeypox virus = Virus đậu khỉ      

Buffalopox virus = Virus đậu trâu      

Rabbitpox virus = Virus đậu thỏ      

Racoonpox virus = Virus đậu gấu chồn      

Variola virus = Virus đậu mùa      

 2. Chi Parapoxvirus (Chi virus á đậu) Hình trứng 220 - 300 × 

140 - 170 

- 64 130 - 150 

Orf virus = Virus mụn bọc mủ da      

Pseudocowpox virus = Virus giả đậu bò      

Bovine papular stomatitis virus = Virus viêm 

miệng có u ("khưu chẩn") 

     

 3. Chi Avipoxvirus (Chi virus đậu chim) Hình viên 

gạch 

330 × 280 × 

200 

+ 35 260 

Fowlpox virus = Virus đậu gà      

Canarypox virus = Virus đậu hoàng yến      

Pigeonpox virus = Virus đậu bồ câu      

Quailpox virus = Virus đậu chim cút      

Turkeypox virus = Virus đậu gà tây      

Sparrowpox virus = Virus đậu chim sẻ      

Starlingpox virus = Virus đậu chim sáo đá      

Juncopox virus =Virus đậu chim kim tước      

Psittacinepox virus = Virus đậu vẹt      

 4. Chi Capripoxvirus (Chi virus đậu dê) Hình viên 

gạch 

300 × 270 - 

200 

- ? 150 - 160 

Sheeppox virus = Virus đậu cừu      

Goatpox virus = Virus đậu dê      

Lumpy skin disease virus = Virus bệnh u da 

("viêm da nổi cục truyền nhiễm*
2
) 

     

 5. Chi Suispoxvirus (Chi virus đậu lợn) Hình viên 

gạch 

250 - 300 × 

250 - 200 

- ? 170 

Swinepox virus = Virus đậu lợn      

 6. Chi Leporipoxvirus (Chi virus đậu thỏ) Hình viên 

gạch 

250 - 300 × 

200 - 250 

- 40 160 

Myxoma virus = Virus u nhầy      

Hare fibroma virus = Virus u xơ thỏ rừng      

Rabbit fibroma virus = Virus u xơ thỏ nhà      

Squirrelpox virus = Virus đậu sóc      

 7. Chi Molluscipoxvirus (Chi virus đậu mụn 

cóc) 

Hình viên 

gạch 

320 × 250 ? 60 188 

Molluscum contagiosum virus      
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 8. Chi Yatapoxvirus (Chi virus đậu linh trưởng) Hình viên 

gạch 

250 - 300 x 

200 x 250 

? 33 146 

Yaba monkeypox virus = Virus đậu khỉ Yaba      

Tanapox virus = Virus đậu khỉ Tana      

 9. Các Poxvirus chưa phân loại      

Uasin Gishu disease virus = Virus bệnh Uasin 

Gishu 

     

Camel contagious ecthyma virus = Virus lở 

mép truyền nhiễm lạc đà 

     

Chamois contagious ecthyma virus = Virus lở 

mép truyền nhiễm sơn dương 

     

Sealpox virus = Virus đậu hải cẩu      

Penguinpox virus = Virus đậu chim cánh cụt      

II. Tộc Entomopoxvirinae      

 10. Entomopoxvirus A (đậu côn trùng A) Hình trứng 450 × 250 ? 18,5 260 - 370 

 11. Entomopoxvirus B (đậu côn trùng B) Hình trứng 350 × 250 ? 18,5 225 

 12. Entomopoxvirus C (đậu côn trùng C) Hình trứng 320 × 230 ? 18,5 250 - 380 

Ghi chú
 
:*

1
 ICTV: International Committee on Taxonomy of Virus (Ủy ban Quốc tế về phân loại virus); *

2
: tên theo 

"Danh mục bệnh phải kiểm dịch" kèm theo QĐ 607 NN-TY ngày 9/6/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công 

nghiệp thực phẩm. 

 

Nếu dùng nhiệt làm vô hoạt một chủng virus nào đó rồi nuôi cấy chung trong một 

tế bào với Poxvirus hoạt tính bình thường thì, dưới tác dụng của enzyme cởi vỏ của 

Poxvirus bình thường mà virus mất hoạt tính đó có thể sinh sản. Hiện tượng đó được gọi 

là sự "tái hoạt hóa bởi virus đậu". 

5. Phân loại 

Các virus đậu được chia thành hai tộc: tộc Chordopoxvirinae ký sinh ở động vật 

xương sống và tộc Entomopoxvirinae ký sinh ở côn trùng (bảng II-10). 

Tộc Chordopoxvirinae được chia thành 8 chi: Orthopoxvirus, Parapoxvirus, 

Avipoxvirus, Capripoxvirus, Suispoxvirus, Leporipoxvirus, Moluscipoxvirus và 

Yatapoxvirus bên cạnh một số virus chưa phân loại. Nói chung, các virus trong một chi 

có tính kháng nguyên phản ứng chéo, bản đồ các enzyme hạn chế của genome, hình thái 

virion và phổ ký chủ giống nhau. Tính tương đồng của trật tự nucleotide của các virus 

khác chi là dưới 75%. 

Tộc Entomopoxvirinae dựa vào các tính trạng như hình thái virion, phổ ký chủ, và 

độ lớn của bộ gene mà được chia thành 3 chi A, B và C. Các virus này không có kháng 

nguyên phản ứng chéo với nhau cũng như với các virus thuộc tộc Chordopoxvirinae. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM POXVIRUS  

Các bệnh tiêu biểu do cảm nhiễm các poxvirus được kê ở bảng II-10. 

Ở động vật có vú và chim, các poxvirus gây bệnh cảm nhiễm toàn thân cùng với 

sự phát nốt đậu trên da và các niêm mạc khả thị. Một số gây mụn cóc hoặc sưng loét. 

Nhìn chung, các virus này có phổ ký chủ, và tính hướng tổ chức hẹp, đa số virus đậu là 

nguyên nhân của các bệnh cố hữu riêng biệt của loài. Một số Orthopoxvirus cùng với các 

Avipoxvirus có phổ ký chủ tương đối rộng, có thể sử dụng một virus gần gũi để chế 

vaccine phòng ngừa bệnh cho nhiều bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, con người đã sử dụng 

virus vaccinia (nguồn gốc là đậu bò) để chủng ngừa và thanh toán bệnh đậu mùa (đậu 
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người). 

1. Ở bò 

Từ bò đã phân lập được 4 loài poxvirus.  

a. Bệnh đậu bò (cowpox)  

Gây bởi virus đậu bò (cowpox virus) thuộc chi Orthopoxvirus, hình thành mụn 

nước từ bầu vú đến đầu vú nhưng hầu như không bao giờ gây bệnh toàn thân. Mụn nước 

chứa bên trong dịch trong suốt nhanh chóng hóa mủ, sau đó trở thành vẩy và bong ra. 

Người cảm nhiễm đậu bò thường phát đậu dạng mụn nước có tính viêm ở bàn tay, cánh 

tay và bên mặt. Người đã mắc bệnh đậu bò thì đề kháng với đậu mùa, cho nên Jenner đã 

áp dụng phương pháp tiếp chủng đậu bò trên người. Một mặt sau đó nếu cảm nhiễm đậu 

vaccinia (chủng vaccine phòng đậu mùa) thì cũng hình thành bệnh giống như cảm nhiễm 

đậu bò.  

Bảng II-10. Các bệnh cảm nhiễm poxvirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh trạng 

Virus đậu bò Bò  Ở bò cái bệnh tích trải qua trình tự: mụn nước, mụn có mủ sau 

chuyển sang lở da, ở người phát đậu ở tay 

Virus giả đậu bò Bò  Giống như cảm nhiễm đậu bò nhưng nhẹ hơn, ở người vắt sữa 

hình thành các nốt nhỏ. 

Virus viêm miệng bò nổi 

mụn (khưu chẩn) 

Bò  Phát mụn đậu ở niêm mạc khoang miệng và da gần miệng 

Virus bệnh da u (lumpy 

skin disease virus) 
Bò, trâu Phát ban nốt hạch ở da toàn thân, sau chuyển sang hóa u sưng 

Virus mụn orf Cừu, dê Viêm da có bọc mủ truyền nhiễm quanh miệng 

Virus đậu cừu Cừu  Phát đậu toàn thân chủ yếu ở vùng không lông 

Virus đậu dê Dê  Phát đậu toàn thân chủ yếu ở vùng không lông 

Virus đậu lợn Lợn  Phát đậu vùng da dưới bụng, trong đùi 

Virus đậu gà Gà, gà tây  Phát đậu ở vùng đầu, vùng không lông (thể da), hình thành 

màng giả ở niêm mạc miệng (thể niêm mạc) 

Virus đậu khỉ Khỉ  Bệnh hạch lympho toàn thân. Phát đậu, cảm nhiễm ở trẻ em có 

thể gây tử vong 

Virus đậu u của khỉ Yaba Khỉ lông đỏ, khỉ ăn cua Phát sinh u ở da chuyển sang loét, teo rồi khỏi bệnh 

Tanapoxvirus  Vượn, khỉ  Phát sốt cùng với sự hình thành 1 - 2 nốt đậu 

Virus đậu thỏ  Thỏ  Bệnh hạch lympho toàn thân, phát đậu 

Virus u nhầy thỏ Thỏ  Sưng thũng dạng gelatin dưới da toàn thân 

Virus u xơ thỏ hoang Thỏ  Hình thành nhiều nốt hạch ở da mặt 

Virus u xơ thỏ  Thỏ đuôi bông Sưng thũng tơ huyết lành tính dưới da 

Virus ectromeria Chuột  Viêm phổi, viêm màng xương, viêm gan, khiếm khuyết tứ chi 

mãn tính (bệnh móng dị hình) 

Virus lạc đà Lạc đà Phát đậu vùng quanh miệng, đôi khi sẩy thai, thú con chết 

 

b. Bệnh giả đậu bò (pseudocowpox) và bệnh viêm miệng nổi mụn (viêm miệng khƣu 

chẩn) bò (bovine papular stomatitis)  

Gây ra bởi cảm nhiễm các virus khác nhau thuộc chi Parapoxvirus nhưng cả hai 

virus này rất giống nhau về mặt kháng nguyên và những tính trạng khác, nên một số nhà 

nghiên cứu cho rằng chúng chỉ là một loài. Bệnh đầu giống bệnh đậu bò nhưng đi qua rất 

nhẹ, người cũng bị mắc bệnh, cho nên virus còn được gọi là virus nổi nốt (hạch) người 

vắt sữa. Người đã mắc bệnh này không miễn dịch với bệnh đậu mùa. Virus viêm miệng 
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nổi mụn bò gây các bệnh tích ở niêm mạc xoang miệng và vùng quanh miệng. 

c. Bệnh da u hay bệnh viêm da nổi cục truyền nhiễm (lumpy skin disease)
BKD14

  

Gây ra bởi virus bệnh da u (lumpy skin disease virus) thuộc chi Capripoxvirus 

(chi virus đậu dê), là bệnh chỉ thấy có ở bò châu Phi và trâu. Cùng với phát sốt là toàn 

thân nổi ban dạng nốt hạch sau 1 - 2 tuần trở nên khô cứng thành hạch thũng da u. 

2. Ở dê và cừu 

Từ cừu và dê đã phân lập được 3 loài poxvirus.  

a. Bệnh đậu dê cừu (goat pox and sheep pox)
BKD38

  

Gây ra bởi virus đậu cừu và đậu dê đều thuộc chi Capripoxvirus gây bệnh biến, 

tương ứng, ở cừu và dê ở dạng mụn đậu toàn thân hoặc đôi khi ở phần da không lông. 

Giữa hai virus này có tính phản ứng chéo kháng nguyên. 

b. Bệnh lở mép truyền nhiễm (contagious ecthyma, sore mouth)
BKD59

 hay bệnh viêm 

da bọc mủ truyền nhiễm (orf, contagious pustular dermatitis) 

Gây ra bởi một parapoxvirus gần gũi với virus giả đậu (pseudocowpox virus) và 

virus viêm da bọc mủ truyền nhiễm ở bò (bovine papular stomatitis virus). Bệnh lở mép 

truyền nhiễm ở dê gây ra bởi virus khác về mặt kháng nguyên so với virus bệnh lở mép 

truyền nhiễm ở cừu. Đây là những bệnh quan trọng đối với dê và cừu do xuất hiện phổ 

biến và lây lan nhanh. Bệnh còn có thể thấy ở các động vật nhai lại hoang dã và người. 

Bệnh lây lan do tiếp xúc và rận. Động vật chân đốt có thể là những tác nhân truyền lây cơ 

giới. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là xuất hiện các nốt giống nốt đậu trên môi và mũi, 

đôi khi còn thấy ở các vùng da khác như đầu vú, buồng vú, âm hộ, vành móng đế. Động 

vật bệnh hiếm khi bị nhưng cũng có thể xảy ra, chủ yếu ở dê con, cừu con do nuôi dưỡng 

khó khăn. Người chăn nuôi và thú y viên cần tránh tiếp xúc với bệnh phẩm. Bệnh biểu 

hiện ở người thường nặng với những nốt ở bàn tay, cánh tay và mặt, thường lan rộng hơn 

ở dê và cừu nhưng không gây chết, lành bệnh trong vòng hai tháng. 

3. Ở lợn 

Từ lợn phân lập được virus đậu lợn thuộc chi Suispoxvirus. 

Bệnh đậu lợn (swinepox, variola suum)
BKD61

  

Thường là bệnh nhẹ, sau khi phát sốt thấp trong thời gian ngắn thì thấy xuất hiện 

bệnh tích phát đậu ở vùng dưới bụng và da trong đùi, sau hình thành vẩy, tróc vẩy và 

lành bệnh. Cảm nhiễm virus vaccinia ở lợn cũng hình thành ban có mủ bọc nước không 

thể phân biệt với bệnh đậu lợn về mặt lâm sàng nhưng hiện nay không thấy xuất hiện. 

4. Ở chim 

Từ các loài chim đã phân lập được 9 loài poxvirus, tất cả đều thuộc chi 

Avipoxvirus. Các virus này có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau, phổ ký chủ của chúng 

cũng trùng nhau, vì vậy các bệnh cảm nhiễm Avipoxvirus được gọi chung là bệnh đậu gà 

(avian pox)
BKD74

. Các virus này thông thường biểu hiện tính gây bệnh cao đối với các 

động vật nguồn gốc. Gà, gà tây, gà gô, công, bồ câu, và các loại chim săn bắn khác cũng 

như chim sẻ rất dễ mắc bệnh. Thường phân biệt hai thể bệnh: ở thể da thường thấy phát 

đậu ở da vùng đầu và đôi khi ở vùng không lông. Thể niêm mạc là thể đậu gà thường 

gặp, ở thể này bệnh tích thường là phát đậu ở niêm mạc miệng và hình thành màng giả. 

Do phổ ký chủ rộng, người ta sử dụng các vaccine dị chủng. 
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5. Ở linh trƣởng 

Từ vượn khỉ người ta đã phân lập được 3 loài poxvirus.  

Bệnh đậu khỉ (monkey pox)  

Gây ra bởi virus đậu khỉ thuộc chi Orthopoxvirus. Bệnh biểu hiện ở đột nhiên 

phát sốt và bệnh hạch lympho toàn thân, tùy loại vượn mà thấy phát đậu biểu hiện ở các 

mức khác nhau. Khỉ ăn cua và khỉ chó (baboon hay khỉ xanh châu Phi) có tính cảm 

nhiễm cao, bệnh thường nặng độ. Virus đậu vượn cũng cảm nhiễm cho người, biểu hiện 

toàn thân phát đậu như bệnh đậu mùa, có trường hợp tử vong. 

Thuộc chi Yatapoxvirus có virus u khỉ Yaba, chủ yếu gây cảm nhiễm ở khỉ ăn cua 

và khỉ lông đỏ, hình thành vật tăng sinh dạng u ở phần đầu và tứ chi. Cũng thuộc chi đó 

còn có Tanapoxvirus là virus gây bệnh ở khỉ bắt giữ nuôi dưỡng ở Mỹ, thường phát sốt 

với 1 - 2 nốt đậu. Virus này cũng cảm nhiễm ở người. 

6. Ở thỏ 

Vào các năm 1930 và 1933 ở nước Mỹ có một bệnh giống bệnh đậu mùa lưu 

hành giữa các thỏ nuôi thí nghiệm do virus đậu thỏ rất gần gũi với virus đậu vaccinia. 

Sau đó, từ thỏ đã phân lập được 3 loài được xếp vào chi Leporipoxvirus.  

a. Bệnh u nhầy thỏ (rabbit myxoma)  

Là bệnh mà virus gây bệnh mà chỉ trừ các thỏ thường trú ở một vùng Nam Mỹ ra, 

thỏ nhà cũng như thỏ hoang đều có tính cảm thụ cao, hình thành các u dạng gelatin dưới 

da toàn thân.  

b. Bệnh u xơ thỏ hoang  

Là bệnh phân bố ở thỏ hoang bắc Italia và miền nam nước Pháp, hình thành ở da 

vùng mặt, mắt và quanh tai nhiều nốt hạch u xơ (fibroma).  

c. Bệnh u xơ thỏ  

Còn gọi là u xơ Shope, là bệnh u xơ lành tính phát sinh dưới da ở thỏ đuôi bông 

(cottontail rabbit) lan truyền sang cả thỏ nhà lẫn thỏ hoang. 

7. Ở chuột 

Bệnh cảm nhiễm của chuột thí nghiệm do virus Ectromeria thuộc chi 

Orthopoxvirus được gọi là bệnh móng dị hình truyền nhiễm. Hầu như tất cả đều là cảm 

nhiễm ẩn tính, phát bệnh thường do stress. U sưng thủy thũng phát hiện được ở môi, tứ 

chi và đuôi, hoại tử gây khuyết tật. Thể bệnh toàn thân thường kết thúc tử vong với các 

triệu chứng chủ yếu là viêm phổi, viêm màng xương (cốt mạc) và viêm gan. 

8. Ở động vật khác 

Bệnh đậu lạc đà (camel pox)  

Gây ra bởi virus đậu lạc đà (camel poxvirus) thuộc chi Orthopoxvirus. Xuất hiện 

bệnh tích mụn đậu ở môi, mũi,... sau lan rộng sang mi mắt. Nói chung, bệnh trạng thường 

nhẹ, nhưng đôi khi thấy sẩy thai, thú non bị chết. Lạc đà còn cảm nhiễm virus vaccinia và 

virus bao mủ orf. 

Các động vật thuộc họ Mèo cũng biểu hiện tính cảm thụ virus đậu bò, xuất hiện 

bệnh tích phát đậu. Ngoài ra, từ voi, tê giác, cũng đã phân lập được các virus rất gần gũi 
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với virus đậu bò. 

9. Vaccine vector (vector vaccine) 

Virus vaccinia có phổ ký chủ rất rộng, và thường có tính gây bệnh rất thấp. Từ 

hiện thực của quá trình thanh toán bệnh đậu mùa, và ưu điểm dễ nuôi cấy và bảo quản 

của virus vaccinia, người ta đề xướng việc di nạp các gene ngoại lai vào virus này và sử 

dụng virus tái tổ hợp có mang tính cảm nhiễm như vaccine phòng bệnh. Về mặt nguyên 

lý, phương pháp này làm cho việc chế tạo nhiều loại vaccine phòng bệnh cảm nhiễm trở 

nên khả thi, vaccine này không những có tính sinh miễn dịch thể dịch, mà còn là vaccine 

dưới đơn vị (subunit vaccine) hiếm hoi gây miễn dịch tế bào. Nhờ di nạp gene ngoại lai 

vào vị trí các gene không cần thiết cho sự phát triển của virus như gene thymidine-

kinase, gene ngưng kết tố hồng cầu,... mà nhiều protein kháng nguyên virus viêm gan B, 

virus cúm, virus dại,... đã được phát hiện thành công. Trong các cuộc thí nghiệm dã ngoại 

về virus dại ở miền nam nước Bỉ, người ta trộn virus vaccinia tái tổ hợp DNA với thức ăn 

gây được miễn dịch qua đường miệng, nhờ đó cắt đứt được đường truyền lây bệnh này, 

từ đó không còn thấy xuất hiện bệnh dại ở gia súc vùng lân cận. Sử dụng vaccine đậu gà 

như vaccine vector một cách tương tự, người ta cũng đã phát hiện được các kháng 

nguyên ở virus bệnh Newcastle (Newcastle disease virus) và virus cúm (influenza 

virus),... 

B. ASFARVIRUS (HỌ ASFARVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ ASFARVIRIDAE 

 Tên của virus này bắt nguồn từ chữ tắt tiếng Anh "A.S.F." của tên bệnh dịch tả 

lợn châu Phi (African swine fever). 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion hình cầu, đường kính khoảng 175 - 215 nm. Ở trung tâm có lõi 

nucleoprotein đường kính khoảng 70 - 100 nm được bao bọc từ trong ra ngoài bởi một 

lớp nội mạc chứa lipid (lớp màng trong) và vỏ capsid cấu tạo từ khoảng 2.000 capsomer. 

Nucleocapsid này lại được bao bọc bởi áo ngoài là lớp cấu trúc màng thứ hai của virion.  

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome là phân tử DNA hai sợi duỗi thẳng khoảng 170 - 190 kbp có các trình tự 

nucleotide chồng lặp ngược hướng về phía các đầu. Hai đầu DNA khép kín. 

3. Protein 

Trong tế bào cảm nhiễm, có đến trên 100 loại protein virus được tổng hợp, trong 

số đó có đến trên 30 loại protein cấu trúc đã được xác nhận. Ngoài RNA-polymerase còn 

có hàng loạt enzyme khác tồn tại trong virion. 

4. Tái sản 

Virus thường chỉ phát triển trong tế bào bạch cầu đơn nhân và đại thực bào của 

lợn (monocyte, macrophage: hai giai đoạn của một loại bạch cầu đơn nhân), ngoài ra có 

thể phát triển trên lứa cấy tế bào tủy xương và bạch cầu khác của lợn. Tuy nhiên, các 

chủng virus đã thuần hóa thì còn có thể phát triển trên các lứa cấy tế bào Vero và BHK 

(baby hamster kidney) là những loại tế bào động vật khác loại. Các virion sau khi xâm 

nhập vào tế bào nhờ quá trình ẩm bào đầu cởi vỏ, trong tế bào chất các mRNA được tổng 
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hợp dưới tác động của enzyme RNA-polymerase. Quá trình phục chế (tái sản) DNA cũng 

tiến hành trong tế bào chất dưới tác động của DNA-polymerase của virus. Các thể ấn 

nhập hay tiểu thể bao hàm (inclusion body) được hình thành trong tế bào chất. Các virion 

thành thục và phóng xuất ra ngoài tế bào nhờ quá trình nẩy chồi. 

5. Phân loại 

Trước đây virus bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được xếp vào họ Iridoviridae nhưng 

do cấu trúc genome và hình thức tái sản hoàn toàn khác nên được xếp riêng thành nhóm 

virus dịch tả lợn châu Phi (African swine fever virus group) chưa phân loại. Thời gian 

gần đây các virus này được xếp thành một họ mới (họ Asfarviridae) gồm chỉ 1 chi: chi 

Asfivirus. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM ASFARVIRUS 

Bệnh dịch tả lợn châu Phi (African swine fever)
BKD2

 

Ở châu Phi virus gây cảm nhiễm ẩn tính ở hai loại lợn rừng, còn ở lợn nhà là bệnh 

truyền nhiễm bại huyết, phát sốt và toàn thân, biểu hiện bệnh trạng đa dạng từ cấp tính 

đến mãn tính. Ở thể cấp tính, sau khi cảm nhiễm thường trải qua thời kỳ nung bệnh 

khoảng 5 - 15 ngày, sau khoảng 4 - 7 ngày phát bệnh với những triệu chứng như phát sốt, 

bỏ ăn uống, đi lại loạng choạng, nằm liệt, thân mình tím tái, viêm kết mạc, tiêu chảy, nôn 

mửa,... thì chết. Tỷ lệ chết đạt đến gần 100%. Ở thể á cấp tính và mãn tính, bệnh trạng 

thường nhẹ. Thời gian trải qua của thể bệnh á cấp tính khoảng 3 - 4 tuần, còn ở thể mãn 

tính có thể kéo dài từ mấy tháng đến 1 năm. Trong số lợn mắc bệnh sống sót thường có 

lợn mang trùng kéo dài. Ở châu Phi trường hợp bệnh cấp tính thường nhiều, nhưng ở các 

khu vực khác, có lẽ do virus qua lưu hành giữa lợn mà trở nên nhược độc, thường thấy 

thể bệnh á cấp tính và mãn tính. Virus cảm nhiễm dễ dàng qua đường miệng, mũi và tiếp 

xúc. Ve bét hút máu cũng làm lan truyền virus. Ở lợn bị cảm nhiễm thường thấy chứng 

tăng γ-globulin trong máu. Kháng thể cũng thường hình thành và được sử dụng để chẩn 

đoán, nhưng không thấy có kháng thể trung hòa. 

C. HERPESVIRUS (HỌ HERPESVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ HERPESVIRIDAE 

 Chữ 'herpes" bắt nguồn từ từ Hy Lạp 'herpes" nghĩa là trườn mô tả bệnh biến trên 

da của bệnh sốt nổi mụn (herpes febrilis) do một trong những virus này gây ra. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Các virus thuộc họ Herpesviridae là những virus có cấu tạo khá phức tạp, thường 

có dạng hình cầu. Ở trung tâm có lõi (core) là phức hợp thể protein và DNA cuộn xoắn 

dạng cuộn chỉ, được bao bọc bởi một capsid cấu tạo từ 162 capsomer, hình thành 

nucleocapsid đường kính 100 - 110 nm. Mặt ngoài capsid có lớp vật chất dạng các quả 

cầu nhỏ bao bọc gọi là lớp vỏ bao (tegument). Từ phía ngoài, lớp tegument được bao bọc 

bởi áo ngoài (envelope) là lớp màng tế bào ký chủ đã biến hóa, thâm nhập trong lớp kép 

lipid này có các glycoprotein đặc hiệu virus. Virion có đường kính 120 -  200 nm. Trên 

bề mặt áo ngoài có các cấu trúc lồi hay peplome (gai). Tùy loài virus mà có phản ứng 

ngưng kết hồng cầu hay không. Trên áo ngoài có các glycoprotein gây cảm ứng cơ thể 

hình thành kháng thể trung hòa và thụ thể dành cho vùng Fc của IgG. Ether và các dung 

môi hữu cơ làm dung giải cấu trúc màng của áo ngoài nên làm mất hoạt tính của virus. 
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2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các virus này là một phân tử DNA hai sợi duỗi thẳng. Trong trình tự 

tự nucleotide của nó có chứa các đoạn trật tự lặp. Phụ thuộc vào vị trí các đoạn trật tự lặp 

và hướng trật tự giống nhau hay khác nhau (trật tự lặp đảo vị) mà các virus họ này được 

chia thành 6 nhóm, A, B, C, D, E và F. 

3. Protein 

Cho đến nay đã thấy hơn 20 loại protein cấu trúc của virus. Một mặt, người ta đã 

giải đọc trật tự sắp xếp nucleotide ở herpesvirus gây simplex herpes (mụn đơn thuần) của 

người, từ đó có thể suy định rằng virus này có trên 70 ORF cho các protein khác nhau, kể 

cả các protein phi cấu trúc. 

4. Tái sản 

Virus thông qua các glycoprotein có nhiều trên bề mặt áo ngoài (envelope) mà kết 

bám trên tế bào ký chủ. Tiếp đó áo ngoài dung hợp với màng tế bào và phóng xuất 

nucleocapsid vào trong tế bào. Nucleocapsid di động đến lỗ trên màng nhân tế bào và 

bơm acid nucleic vào trong nhân. Ở đó các mRNA (RNA thông tin) đặc hiệu của virus 

được tổng hợp, từ đầu đến cuối đều nhờ RNA-polymerase phụ thuộc DNA của tế bào ký 

chủ. Sau khi tổng hợp được một loạt mRNA, trên các ribosome trong tế bào chất bắt đầu 

tổng hợp các protein nhóm α. Các protein này lại di hành vào nhân. Dưới tác động ức chế 

của các protein này, các mRNA mới được tổng hợp và được chuyển ra ribosome để tổng 

hợp các protein nhóm β. Đại bộ phận protein β trong đó có DNA-polymerase di hành trở 

lại vào nhân, bắt đầu sao chép DNA virus. Tiếp đó, dưới sự chế ngự của protein nhóm β, 

các mRNA mới lại được tổng hợp, từ đó các protein cấu trúc chủ yếu của virus (các 

protein nhóm γ, đa số là các capsomer) được tổng hợp. Các DNA virus được di nhập vào 

trong các capsid đang hình thành từ các protein capsomer, mà hình thành nucleocapsid. 

Khi nẩy chồi (budding: "xuất nha") ra khỏi tầng trong của màng nhân, nucleocapsid đội 

luôn cả một phần màng nhân mà có áo ngoài (envelope), nhờ vậy mà thành thục và có 

được tính cảm nhiễm. Virus được tích tụ ở khoảng giữa tầng trong và tầng ngoài của 

màng nhân và trong các thể tiểu bào, thông qua các thể tiểu bào mà phóng xuất ra ngoài 

tế bào. 

Các herpesvirus đã cảm nhiễm cơ thể dù phát bệnh hay không đều tồn tại suốt cả 

đời ký chủ ở trạng thái genome trong khí quan hoặc tổ chức đặc hiệu. Điều này thường 

được gọi là cảm nhiễm ẩn tính. Các virus cảm nhiễm ẩn tính được tái hoạt hóa khi cơ thể 

ký chủ bị stress, sức đề kháng giảm sút, và bài xuất ra ngoài tiếp tục lây nhiễm ký chủ 

mới. Các cơ chế hình thành, duy trì và tái hoạt hóa của cảm nhiễm ẩn tính còn nhiều 

điểm chưa được rõ. 

5. Phân loại 

Phân loại các herpesvirus được trình bày ở bảng II-11. Chi Herpesvirus có đến 

hơn 90 loài đã được biết đến, phân bố rộng rãi trong động vật có vú, chim, bò sát, lưỡng 

thê, cá cho đến côn trùng. Dựa vào các đặc điểm sinh học (phổ ký chủ, tính duy trì ở ký 

chủ tự nhiên, tác động đến tế bào cảm nhiễm,...) mà các virus được chia thành 3 tộc, bên 

cạnh các chủng chưa thể phân loại. 

Các virus thuộc tộc Alphaherpesvirinae có phổ ký chủ tương đối rộng, khi nuôi 

cấy trên lứa cấy tế bào (tế bào nuôi cấy) thường có tác động bệnh lý tế bào (CPE: 

cytopathic effect) làm tế bào dung giải rất nhanh chóng. Trong cơ thể động vật, cảm 
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nhiễm ẩn tính trong tế bào thần kinh. Các virus thuộc tộc Betaherpesvirinae có phổ ký 

chủ cực hẹp, phát triển trên lứa cấy tế bào thường rất chậm, hình thành các tế bào khổng 

lồ (cytomegalia). Trong cơ thể động vật, cảm nhiễm ẩn tính trong tuyến nước bọt, thận và 

nội quan khác. Các virus thuộc tộc Gammaherpesvirinae có phổ ký chủ hẹp, tất cả phát 

triển ở các tế bào dạng lympho, đôi khi phát triển ở trong tế bào hệ thượng bì và tế bào sơ 

phôi (fibroblast). Trong cơ thể động vật, cảm nhiễm ẩn tính một cách trong tế bào 

lympho T hoặc lympho B, đôi khi gây u các tế bào này. Tuy nhiên, tính trạng sinh vật 

học của các tộc không có sự nhất trí với cấu trúc genome. 

Bảng II-11. Phân loại họ Herpesviridae 

Tộc, chi, loài 

(do ICTV đề nghị) 

Genome 

Hàm lượng 

G+C (mol%) 

Nhóm 

genome 

Kích thước 

(kpb) 

I. Tộc Alphaherpesvirinae    

 1. Chi Simplexvirus    

Human herpesvirus 1 = Herpesvirus đơn thuần type 1 (người)
 

68,3 E  152 

Human herpesvirus 2 = Herpesvirus đơn thuần type 2  69 E  152 

Bovine herpesvirus 2 = Herpesvirus viêm vú bò 64  E  133 

Virus B = Cercopithecine herpesvirus 1 (Herpesvirus khỉ đầu chó) 75 E 160 

 2. Chi Varicellovirus    

Human herpesvirus 3 = Virus thủy đậu 46 D 125 

Suid herpesvirus 1 = Virus bệnh Aujezsky (lợn) 74 D 140 

Bovine herpesvirus 1 = Virus viêm mũi - khí quản truyền nhiễm bò 72 D 140 

Equid herpesvirus 1 = Virus sẩy thai ngựa (herpesvirus ngựa 1) 57 D 142 

Equid herpesvirus 3 = Virus giao chẩn ngựa (herpesvirus ngựa 3) 66 D 148 

Equid herpesvirus 4 = Virus viêm mũi - phổi ngựa 56 D 148 

 3. Virus khác thuộc tộc này (chưa xếp chi)    

Caprine herpesvirus 1 = Herpesvirus dê ? ? ? 

Felid herpesvirus 1 = Virus viêm mũi - khí quản virus mèo 1 46 D 134 

Canid herpesvirus 1 = Herpesvirus chó 1 32 ? 215 

Bovine herpesvirus 5 = Herpesvirus viêm não bò 5 72 D 140 

Gallid herpesvirus 1 = Virus viêm họng - khí quản truyền nhiễm gà 

(Herpesvirus gà 5) 

46 D 165 

Anatid herpesvirus 1 = Herpesvirus vịt ? ? ? 

Ictalurid herpesvirus 1 = Herpesvirus cá trê 56 A 134 

II. Tộc Betaherpesvirinae    

 4. Chi Cytomegalovirus    

Human herpesvirus 5 = Human Cytomegalovirus (Virus gây tế bào khổng 

lồ người) (Herpesvirus người 5, Virus cự bào người) 

57 E 229 

 5. Chi Muromegalovirus    

Murid herpesvirus 1 = Cytomegalovirus chuột nhắt 1 59 F 235 

Equid herpesvirus 2 = Cytomegalovirus ngựa 2 57 A 192 

Suid herpesvirus 2 = Cytomegalovirus lợn 2 ? ? ? 

Murid herpesvirus 2 = Cytomegalovirus chuột cống 2 47 ? ? 

Caviid herpesvirus 1 = Cytomegalovirus chuột lang 1 57 ? ? 

 6. Chi Rosilovirus (mới đề xướng)    

Human herpesvirus 6 = Herpesvirus người 6 42 A  162 

Human herpesvirus 7 = Herpesvirus người 7 ? ? ? 

III. Tộc Gammaherpesvirinae    

 7. Chi Lymphocryptovirus    

Human herpesvirus 4 = Epstein-Bar virus 60 C  172 

Pongine herpesvirus 1 = Herpesvirus tinh tinh (Chimpanzee herpesvirus)  ?  ?  
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Cercopithecine herpesvirus 2 = Herpesvirus khỉ đầu chó (Baboon 

herpesvirus) hay khỉ xanh châu Phi 

67 B  150 

 8. Chi Rhadinovirus    

Ateline herpesvirus 2 = Herpesvirus khỉ nhện 48 B 135 

Saimiriine herpesvirus 1 = Herpesvirus khỉ sóc 67 D 152 

 9. Các virus khác thuộc tộc này (chưa xếp chi)    

Ovine herpesvirus 2 = Virus viêm cata ác tính type châu Mỹ, hay virus 

bệnh loét da quăn tai type châu Mỹ, hay virus viêm màng mũi thối loét 

trâu bò type châu Phi 

? B ? 

Alcelaphine herpesvirus 1 = Virus viêm cata ác tính type châu Phi, hay 

virus bệnh loét da quăn tai type châu Phi, hay virus viêm màng mũi thối 

loét trâu bò type châu Phi 

61 B 160 

Meleagrid herpesvirus = Herpesvirus gà tây* 48 E 150 

Pongine herpesvirus 2= Oranutan herpesvirus (Herpesvirus vượn người 

Đông nam Á)  

? ? ? 

Pongine herpesvirus 3 = Gorila herpesvirus (Herpesvirus khỉ đột) ? ? ? 

Leporid herpesvirus 1 = Herpesvirus thỏ 33 B 145 

IV. Các herpesvirus thuộc (các) tộc chưa rõ     

Galid herpesvirus 2 = Virus bệnh Marek type 1* 47 E 180 

Galid herpesvirus 3 = Virus bệnh Marek type 2* ? E ? 

Ranid herpesvirus 1 = Herpesvirus ếch Lucke 46 ? ? 

Cyprinid herpesvirus 1 = Herpesvirus đậu cá chép ? ? ? 

Salmonid herpesvirus 1 = Herpesvirus cá hồi ? ? ? 

Herpesvirus cá hồi = Salmonid herpesvirus 2 ? ? ? 

Ghi chú: *: Các virus bệnh Marek đã từng được xếp thành chi Thetalymphocryptovirus 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM HERPESVIRUS  

Các bệnh cảm nhiễm herpesvirus tiêu biểu ở động vật được kê ở bảng II-12. 

Tính gây bệnh của các herpesvirus là rất đa dạng. Có thể chúng không có tính gây 

bệnh đối với các ký chủ tự nhiên và các động vật khác mà chỉ gây cảm nhiễm ẩn tính 

hoặc chỉ biểu hiện tính gây bệnh nhẹ như phát ban nhẹ, hoặc tính gây bệnh rất mạnh như 

hình thành bệnh tích đa dạng ở bề mặt cơ thể, ở xoang miệng, niêm mạc, cơ quan hô hấp, 

cơ quan sinh dục, thần kinh,... trở thành nguyên nhân tử vong, sẩy thai, hoặc gây cảm 

ứng hình thành các u ác tính. 

1. Ở linh trƣởng 

Từ các loài khỉ người ta đã phân ly được hơn 40 loài herpesvirus khác nhau. 

Virus B (B-virus = Cercopithecine herpesvirus 1: herpesvirus khỉ đầu chó [baboon] = 

African green monkey: khỉ xanh châu Phi [Cercopithecus aethiops]) là virus được phân 

ly từ tổ chức thần kinh trung ương của người bị phát bệnh viêm não tủy do đã bị khỉ lông 

đỏ (rhesus monkey) cắn. Vì vậy những người tiếp xúc với khỉ, đặc biệt là khỉ nguồn gốc 

lạ, cần phải đặc biệt chú ý. Cảm nhiễm virus B ở khỉ châu Á (macaque, cụ thể ở các loài 

khỉ Macaca mulatta, M. iris, M. fuscata, M. cyclopsis) cũng đã được thông báo. 

Các herpesvirus khỉ nhện (Ateline herpesvirus, spider monkey herpesvirus) phân 

lập được từ khỉ nhện (spider monkey [Ateles geoffroyi]) và herpesvirus khỉ sóc 

(Saimiriine herpesvirus, squirrel monkey herpesvirus) phân lập được từ khỉ sóc (squirrel 

monkey [Saimiri sceureus]) không có tính gây u ở các ký chủ tự nhiên nhưng hình thành 

u lympho ở khỉ chó (khỉ marmoset, một loài khỉ nhỏ đuôi dài gốc Trung - Nam Mỹ). 
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Bảng II-12. Các bệnh tiêu biểu do cảm nhiễm Herpesvirus ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên  Bệnh  

Virus B  Khỉ lông đỏ Bệnh ẩn tính ở khỉ lông đỏ, bại liệt ở người 

Virus viêm đầu vú bò  Bò  Viêm đầu vú, bệnh khối bì giả, sinh hạch nốt ở da  

Virus viêm mũi khí quản truyền nhiễm 

bò 

Bò  Viêm mũi khí quản truyền nhiễm, viêm ngoại âm đạo 

sinh bao mủ truyền nhiễm 

Virus sốt cata ác tính (virus loét da quăn 

tai) 

Bò  Bệnh tăng sinh lympho cấp tính 

Virus sẩy thai ngựa Ngựa  Sẩy thai, viêm mũi - phổi  

Virus ban ngựa giao cấu (giao chẩn 

ngựa) 

Ngựa  Bệnh tích có tính loét sinh bao mủ ở cơ quan sinh sản 

ngoài 

Virus viêm mũi - phổi ngựa Ngựa  Viêm mũi, viêm phổi, sẩy thai 

Virus bệnh Aujezsky Lợn  Bệnh giả dại, cảm nhiễm ẩn tính ở lợn trưởng thành, gây 

chết ở động vật khác 

Cytomegalovirus lợn Lợn  Viêm mũi có thể ấn nhập, cảm nhiễm toàn thân 

Herpesvirus dê Dê  Viêm kết mạc, bệnh cơ quan hô hấp 

Herpesvirus chó Chó  Bệnh xuất huyết của chó con 

Herpesvirus viêm mũi - khí quản mèo Mèo  Viêm mũi - khí quản 

Herpesvirus thỏ đuôi bông Thỏ đuôi bông Bệnh tăng sinh lympho 

Virus viêm thanh - khí quản truyền 

nhiễm gà 

Gà  Viêm thanh - khí quản truyền nhiễm 

Herpesvirus bệnh Marek type 1 Gà  U lympho ác tính, tê liệt thần kinh 

Virus dịch tả vịt  Vịt  Cảm nhiễm gây chết toàn thân cấp tính 

Herpesvirus ếch Lucke Êch  Ung thư thận ếch Lucke 

Herpesvirus cá trê Cá trê Lồi nhãn cầu, bệnh tích xuất huyết nội tạngvà da 

Herpesvirus đậu cá chép Cá chép U thịt ở xoang miệng 

Herpesvirus cá hồi  Cá hồi Lồi nhãn cầu, chướng bụng 

Herpesvirus cá hồi Ongolincus Cá hồi con Bệnh tích xuất huyết ở hàm dưới, ung thư thượng bì 

 

2. Ở bò 

Từ bò đã phân lập được 5 loài herpesvirus.  

a. Bệnh viêm mũi - khí quản truyền nhiễm bò (infectious bovine 

rhinotracheitis)
BKD34

  

Là bệnh cơ quan hô hấp của bò tiêu biểu do herpesvirus bò 1 (Bovine herpesvirus 

1) gây ra. Ngoài những bệnh chứng của cơ quan hô hấp còn thấy viêm âm đạo, viêm bao 

quy đầu và bệnh ở mắt, hoặc viêm màng não tủy ở bê.  

b. Bệnh viêm đầu vú bò (bovine mammillitis)  

Là bệnh do herpesvirus bò 2 gây ra, thường hình thành các ổ bệnh chứng viêm ở 

đầu vú và vị trí khác trên bề mặt cơ thể. 

c. Bệnh sốt cata ác tính (malignant catarrhalis fever) 

Thường gọi ở nước ta là bệnh loét da quăn tai do triệu chứng thường thấy là da 

bị loét và tai bị quăn, hay còn gọi là bệnh viêm màng mũi thối loét trâu bò (coryza 

gangrenosa bovum), là bệnh truyền nhiễm gây tử vong ở bò và các động vật nhai lại 

hoang dã với các triệu chứng viêm cata rất nặng ở cơ quan hô hấp, niêm mạc cơ quan tiêu 

hóa, viêm giác - kết mạc, viêm da, đôi khi viêm não. Bệnh này có 2 thể: thể châu Phi và 

thể châu Mỹ. Thể châu Phi là do bò cảm nhiễm Alcelaphine herpesvirus 1 có nguồn gốc 

từ linh dương sừng bò (antelope), còn thể châu Mỹ lại do bò cảm nhiễm herpesvirus cừu 
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2 có nguồn gốc từ cừu. Các loài herpesvirus bò 3 và 4 (Bovine herpesvirus 3, 4) nay đã 

được gộp vào loài Alcelaphine herpesvirus 1 nên không còn tồn tại nữa. 

3. Ở ngựa 

Từ loài ngựa đã phân lập được 18 loại herpesvirus.  

a. Bệnh viêm mũi - phổi (rhinopneumonitis) 

Các herpesvirus ngựa 1 và 4 (Equid herpesvirus 1, Equid herpesvirus 4) đều gây 

bệnh viêm mũi - phổi (rhinopneumonitis) và gây sẩy thai, đồng thời mối quan hệ về mặt 

kháng nguyên nên đến nay người ta cho rằng chúng chỉ là một loại virus (Equid 

herpesvirus 1). Tuy nhiên, do kiểu dạng enzyme hạn chế của DNA genome (genome 

DNA restriction enzyme pattern) của chúng là khác nhau rõ ràng và độ tương đồng DNA 

(DNA homology) của chúng chỉ dưới 20%, nên chúng vẫn được coi là 2 loài riêng biệt. 

b. Bệnh ban ngựa giao cấu hay bệnh giao chẩn ngựa (equine coital exanthema, "mã 

cấu chẩn")  

Là bệnh truyền nhiễm do herpesvirus ngựa 3 (Equid herpesvirus 3) gây ra, bệnh 

lan truyền thông qua giao cấu. 

4. Ở lợn 

Từ lợn đã phân lập được 2 loại herpesvirus.  

a. Bệnh giả dại hay bệnh Aujeszky (Aujeszky's disease)
BKD22

  

Là bệnh truyền nhiễm do herpesvirus lợn 1 (Suid herpesvirus 1) gây ra ở loài lợn 

và các loài động vật có vú khác nhau kể cả các loài thú hoang. Ở lợn con bệnh thường 

trải qua một cách quá cấp tính dẫn đến tử vong nhưng ở lợn trưởng thành thì cảm nhiễm 

chủ yếu là ẩn tính. Các động vật ngoài lợn thường biểu hiện các triệu chứng thần kinh 

như ngứa dữ dội (đặc biệt thỏ), trải qua một cách cấp tính, 100% trường hợp dẫn đến tử 

vong.  

b. Bệnh cảm nhiễm Cytomegalovirus lợn  

Còn được gọi là bệnh viêm mũi có thể ấn nhập (inclusion body rhinitis), là 

bệnh do herpesvirus lợn 2 (Suid herpesvirus 2) gây ra. 

5. Ở chó, mèo 

Bệnh herpesvirus chó là do cảm nhiễm herpesvirus chó 1 (Canid herpesvirus 1) 

gây ra, là bệnh truyền nhiễm xuất huyết toàn thân chủ yếu của chó sơ sinh. Virus này còn 

là một trong những bệnh nguyên của cái gọi là bệnh "kennel cough (ho cũi chó)", thường 

phát bệnh ở chó dưới 3 tháng tuổi. Chó cao tuổi hơn thường khó phát bệnh. 

Bệnh viêm mũi - khí quản chó do virus (feline viral rhinotracheitis)  

Là do cảm nhiễm herpesvirus mèo 1 (Felid herpesvirus 1) chủ yếu là bệnh đường 

hô hấp trên nhưng cũng có trường hợp gây cảm nhiễm toàn thân như tử vong, sẩy thai, 

bệnh trạng thần kinh. Đây là bệnh đường hô hấp trọng yếu của mèo. 

6. Ở chim 

Từ các loại gia cầm, thủy cầm và chim hoang đã phân lập được nhiều loại 

herpesvirus. 
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a. Viêm thanh - khí quản truyền nhiễm gà (avian infectious laryngotracheitis)
BKD65

  

Do cảm nhiễm herpesvirus gà 1 hay virus viêm thanh - khí quản truyền nhiễm gà 

(avian infectious laryngotracheitis virus) gây ra, là bệnh đường hô hấp cấp tính của gà. 

b. Bệnh Marek (Marek's disease)
BKD75

  

Là bệnh u hệ lympho ác tính do cảm nhiễm herpesvirus gà 2 (Galid herpesvirus 2) 

tức virus bệnh Marek dạng 1 (Marek's disease virus type 1) gây ra. Herpesvirus gà 3 

(Galid herpesvirus 3) tức virus bệnh Marek dạng 2 (Marek's disease virus type 2) cũng đã 

được phân lập từ các loại chim hoang nhưng không có tính gây bệnh. Đây là bệnh phổ 

biến khắp thế giới, lây lan nhanh, chủ yếu ở gà nuôi công nghiệp, gà tây và chim cút. 

Ngoài ra, herpesvirus gà tây 1 (Meleagrid herpesvirus 1) cũng là herpesvirus không gây 

bệnh, được sử dụng làm vaccine phòng bệnh Marek ở gà. 

c. Bệnh dịch tả vịt (duck plague)
BKD11,73

  

Còn gọi là bệnh viêm ruột virus vịt (duck virus enteritis) là bệnh truyền nhiễm 

gây ra bởi herpesvirus vịt 1 (Anatid herpesvirus 1). Bệnh thường cấp tính, tỷ lệ chết cao ở 

vịt, vịt trời, ngỗng,... với đặc điểm tạp khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy,... Trong số các 

herpesvirus phân lập từ chim hoang nhỏ cũng có các virus gây bệnh cảm nhiễm cấp tính 

gây chết các ký chủ tự nhiên. 

7. Ở lƣỡng thê và cá 

Ung thư ếch Lucke là bệnh phát ung thư tự nhiên đặc biệt ở ếch do cảm nhiễm 

herpesvirus. Phụ thuộc vào sự biến đổi của nhiệt độ môi trường mà phân biệt 2 kỳ: kỳ 

hình thành ung thư vào mùa hè hay trời ấm (20 - 25 °C) và kỳ phát triển của virus vào 

mùa đông hay trời rét (4 - 9 °C). Genome virus luôn duy trì trong tế bào ký chủ không 

phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Bệnh virus cá trê Mỹ (channel catfish virus disease)  

Là bệnh truyền nhiễm xuất huyết tử vong cấp tính ở cá trê Bắc Mỹ (channel 

catfish). Ngoài ra, còn có 2 loài herpesvirus gây bệnh herpesvirus ở cá hồi. Salmonid 

herpesvirus 1 được phân lập từ cá hồi đốm (rainbow trout). Salmonid herpesvirus 2 được 

phân lập từ khối u tự nhiên của cá hồi con (young salmon). 

D. BACULOVIRUS (HỌ BACULOVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ BACULOVIRIDAE 

Đây là họ virus ký sinh ở các loài chân đốt. Vai trò đáng chú ý của loài này đối 

với thú y là tác động gây bệnh đối với các động vật chân đốt có lợi như tôm, tằm. Hiểu 

biết về các loài baculovirus còn chưa nhiều. Tuy vậy, trong những năm gần đây đã có 

những công trình nghiên cứu về kiểu hình và kiểu gene của các virus này và vận dụng 

trong công nghệ chuyển gene như một loại vector quan trọng liên quan việc sử dụng các 

động vật chân đốt (tằm,...) làm sinh vật biến nạp để sản xuất sản phẩm đích. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Các Baculovirus là những virus lớn, hình que, có áo ngoài (envelope), kích thước 

khoảng 50 - 70 × 240 - 420 nm. Lõi nucleocapsid gồm DNA và protein capsid cũng hình 

que, có kích thước khoảng 40 - 50 × 240 - 250 nm. 
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2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các Baculovirus rất lớn, tương đương genome của các tế bào côn 

trùng, là một phân tử DNA duy nhất hai sợi, trong đó có chứa một gene cho tiểu đơn vị 

lớn của enzyme ribonucleotide reductase (RR1). Những protein cấu trúc và phi cấu trúc 

khác còn chưa được nghiên cứu rõ. 

3. Phân loại 

Họ Baculoviridae gồm chi Granulovirus, chi Nucleopolyhedrovirus và các 

baculovirus chưa phân loại (bảng II-13). 

II. BỆNH CẢM NHIỄM BACULOVIRUS 

1. Bệnh MBV (Monodon baculovirus) tôm sú 

Tác nhân gây bệnh MBV ở tôm sú (Panaeus monodon) là một virus type A thuộc 

nhóm Baculovirus chưa phân loại. Lõi chứa DNA hai sợi. Bên ngoài capsid (40 - 45 × 

230 - 260 nm) có áo ngoài kích thước khoảng 70 - 80 × 290 - 360 nm. Các chủng phân 

lập từ tôm P. plebis phân lập ở Australia lại có nhân 45 - 52 × 260 - 300 nm và áo ngoài 

60 × 420 nm. Virus ký sinh ở biểu mô nội quan hình ống gan tụy (hepatopancreas) và tế 

bào biểu bì phía trước ruột giữa. Virus sinh sản bên trong nhân tế bào ký chủ trải qua các 

giai đoạn sau: 

- Giai đoạn tiềm ẩn (giai đoạn 0): sau khi tế bào nhiễm virus, chưa biểu hiện rõ rệt 

biến đổi tế bào. 

Bảng II-13. Phân loại họ Baculoviridae 

Chi Loài* 

Granulovirus Adoxophyes honmai granulovirus 

 Adoxophyes orana granulovirus 

 Agrotis segetum granulovirus 

 Choristoneura fumiferana granulovirus 

 Cryptophlebia leucotreta granulovirus 

 Cydia pomonella granulovirus 

 Epinotia aporema granulovirus 

 Harrisina brillians granulovirus 

 Heliothis armigera granulovirus 

 Lacanobia oleracea granulovirus 

 Pieris brassicae granulovirus 

 Plutella xylostella granulovirus 

 Pseudalatia unipuncta granulovirus 

 Trichoplusia ni granulovirus 

 Xestia c-nigrum granulovirus 

 unidentified granulovirus 

Nucleopolyhedrovirus Agrotis segetum nuclear polyhedrosis virus 

 Amsacta albistriga nucleopolyhedrovirus 

 Anagrapha falcifera nuclear nuclear opolyhedrosis virus 

 Antheraea pernyi nuclear polyhedrosis 

 Antheraea pernyi nucleopolyhedrosis 

 Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus 

 Archips carasivoranus nuclear polyhedrosis virus 

 Attacus ricini nuclear polyhedrosis virus 

 Autographa californica nucleopolyhedrovirus 

 Bombix mori nuclear polyhedrosis virus (chủng Bombix mori nuclear 
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polyhedrosis K1) 

 Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus 

 Choristoneura fumiferana DEF nucleopolyhedrovirus 

 Choristoneura fumiferana defective nucleopolyhedrovirus 

 Choristoneura fumiferana nucleopolyhedrovirus (budworm nuclear 

polyhedrosis virus)  

 Choristoneura rosaceana nucleopolyhedrovirus 

 Dendrolimus punctatus cytoplasmic polyhedrosis virus 

 Ecotropis obliqua nuclear polyhedrosis virus 

 Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus 

 Galleria mellonella nuclear polyhedrosis virus 

 Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus 

 Helicoverpa armigera single nucleocapsid polyhedrovirus 

 Helicoverpa zea single nucleocapsid polyhedrovirus 

 Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 

 Heliothis armigera nucleopolyhedrovirus 

 Heliothis zea nuclear polyhedrosis virus 

 Hyphatria cunea nucleopolyhedrovirus 

 Leucania separata nuclear polyhedrosis virus 

 Lonomia obliqua multiple nucleopolyhedrovirus 

 Lymantria dispar nucleopolyhedrovirus 

 Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus 

 Malacosoma disstria nucleopolyhedrovirus 

 Malacosoma neustria nucleopolyhedrovirus 

 Mamestra brassicae nucleopolyhedrovirus 

 Mamestra configurata nuclear polyhedrosis virus 

 Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus 

 Orgyia anartoides nucleopolyhedrovirus 

 Orgyia pseudotsugata multicapsid nuclear polyhedrosis virus 

 Orgyia pseudotsugata single capsid nuclear polyhedrosis virus 

 Panolis flammea multicapsid nuclear polyhedrosis virus 

 Perina nuda nucleopolyhedrovirus 

 Plusia orichalcea nuclear polyhedrosis virus 

 Portheria dispar nuclear polyhedrosis virus 

 Rachiplusia ou nuclear polyhedrosis virus 

 Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus (Spodoptera exigua nuclear 

polyhedrosis virus strain US) 

 Spodoptera frugiperda nuclear polyhedrosis virus 

 Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus 

 Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus 

 Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus 

 Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus 

 Wiseana signata nucleopolyhedrovirus 

 unidentified nuclear polyhedrosis viruses 

Unclassified Baculoviriadae Culex nigripalpus baculovirus 

 Gonad-specific virus 

 Hz-1 insect virus 

 Penaeus monodon nonoccluded baculovirus III*
2 

 White spot syndrome baculovirus*
3 

 White spot syndrome virus of penaeid shrimp*
3 

 unidentified baculovirus 

Ghi chú: *
1
: Tên in nghiêng trong cột này là tên khoa học của các động vật chân đốt ký chủ; *

2
:gây bệnh MBV (từ chữ 

Anh "Monodon baculovirus") ở tôm sú; *
3
: gây hội chứng đốm trắng ở nhiều loài tôm biển, còn gọi là bệnh hoại tử gan, 

tụỵ và biểu bì tôm, hay bệnh hoại tử tuyến ruột giữa (midgut gland necrosis). 

 

- Giai đoạn 1: Nhân sưng nhẹ, các nhiễm sắc thể tan ra và di chuyển về phía màng 
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nhân. Hình thành những giọt mỡ trong tế bào chất. Chức năng tế bào chất mất dần. 

- Giai đoạn 2: Nhân tế bào sưng nhanh, số lượng virion tăng mạnh dẫn đến hình 

thành các thể ấn nhập trong nhân. 

- Giai đoạn 3: xuất hiện hiệu quả bệnh lý tế bào rõ rệt, nhân tăng gấp hai lần bình 

thường về đường kính và khoảng 6 lần về thể tích. Bên trong nhân chứa 1 hoặc nhiều thể 

ấn nhập chứa đầy virus. Virus phá vỡ tế bào ký chủ tiếp tục di hành sang tế bào khác 

hoặc bài xuất ra ngoài gây ô nhiễm môi trường nước, tiếp tục lây nhiễm ký chủ mới. 

Khi tôm mới mắc bệnh triệu chứng thường không biểu hiện rõ. Khi tôm phát bệnh 

thường thấy thân tôm có màu tối, xanh tái hoặc xanh sẫm, tôm kém ăn, hoạt động yếu. 

Vỏ chitin và và phần phụ thường bị hoại tử, thường thấy các ký sinh trùng đơn bào, tảo 

và các vi khuẩn sợi bám vào. Tuyến gan - tụy (hepatopancreas) teo lại có màu trắng hơi 

vàng, thối rất nhanh. Tôm chậm lớn, sau yếu dần, bơi dạt vào bờ, bơi trên tầng nước mặt, 

chết dần trong vòng 3 - 7 ngày, tỷ lệ chết có thể đạt đến 70% hoặc gần 100%. 

Ngoài tôm sú (Panaeus ponodon), virus còn nhiễm các tôm khác như P. 

merguiensis, P. semisulcatus, P. kerathurus,... Mầm bệnh nhiễm từ giai đoạn post-larva 

(hậu ấu trùng) đến tôm trưởng thành. 

2. Hội chứng bệnh đốm trắng (white spot syndrome) 

Còn gọi là bệnh đốm trắng tôm biển (marine shrimp spot disease), bệnh virus 

Trung quốc (China virus disease), bệnh biểu bì tôm (SEED: shrimp explosive epidermic 

disease), bệnh hoại tử gan - tụy biểu bì do Baculovirus (BVHHN: baculoviral 

hypodermal hepatopancreas necrosis),...  

Virus có lõi (core) hình que kích thước khoảng 60 - 90 × 200 - 350 nm và áo 

ngoài khoảng 70 - 150 × 250 - 350 nm. Genome là một phân tử DNA lớn. Virus không 

hình thành thể ấn nhập trong tế bào chất hoặc nhân tế bào ký chủ. 

Tôm bị bệnh xuất hiện dưới vỏ tôm những đốm trắng có đường kính khoảng 0,5 - 

2 mm. Bệnh có liên quan đến màu đỏ của tôm nên thường gọi là "bệnh đỏ thân" tôm. 

Tôm bệnh thường nổi lên tầng mặt, bơi dạt vào bờ, bỏ ăn, hoạt động kém, các phần phụ 

bị tổn thương, nắp mang phồng lên. Vỏ tôm bệnh thường có nhiều sinh vật bám. Tuổi 

tôm hay mắc bệnh là post-larva 15 đến tôm 40 g. Loại tôm thường mắc hội chứng đốm 

trắng do baculovirus là P. monodon, P. chinensis, P. merguiensis, P. indicus, P. 

japonicus và P. setiferus. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của poxvirus? 

2. Các bệnh tiêu biểu do cảm nhiễm các poxvirus ở gia súc? 

3. Đặc điểm vi sinh vật học của Asfivirus? 

4. Đặc điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi? 

5. Hình thái và các tính trạng lý, hóa các virus thuộc họ Herpesviridae? 

6. Các bệnh cảm nhiễm herpesvirus tiêu biểu ở động vật nông nghiệp? 

7. Đặc điểm của họ Baculoviridae? 
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 Chƣơng 4 
CÁC VIRUS CÓ ENZYME PHIÊN NGƢỢC (RT) 

A. HEPADNAVIRUS (HỌ HEPADNAVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ HEPADNAVIRIDAE 

Chữ "hepadna" bắt nguồn từ chữ "hepatotropism" (tính hướng gan) và chữ 

"DNA" (một trong 2 loại acid nucleic) hợp thành. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion là hạt hình cầu được bao bọc bởi áo ngoài (envelope), bên trong là lõi 

(core) và vỏ capsid bao bọc quanh lõi (trong trường hợp virus viêm gan B của người đôi 

khi được gọi là thể Dane). Virus có tính đề kháng cao, chúng duy trì được tính cảm 

nhiễm ở 60 °C trong 10 giờ, còn ở 30 - 32 °C thì ít nhất cũng 6 tháng. Tuy nhiên, virus 

không ổn định trong acid. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các hepDNAavirus là một phân tử DNA mạch vòng, có vùng gồm 2 

sợi, có vùng chỉ một sợi. Sợi DNA âm là sợi đầy đủ, có chiều dài toàn bộ là 3,0 - 3,2 kbp 

(kilo base pair - nghìn nucleotide) có "khấc (nick)" đặc hiệu ở một số chỗ, đầu 5' của vết 

xén đó protein kết hợp và hoạt động như primase xúc tác sự tổng hợp đoạn phân tử acid 

nucleic mồi cho quá trình sao chép DNA. Còn sợi DNA dương thì có độ dài không hoàn 

toàn, và không ổn định, thường từ 1,7 đến 2,8 kbp. Trên sợi DNA dương của chi 

Orthohepadnavirus có 4 "khung khả phiên" (ORF) (S, C, P và X), còn ở chi 

Avihepadnavirus thì có 3 ORF (S, C, P, không có X). 

4. Protein 

Lớp vỏ ngoài của virion Orthohepadnavirus có các protein S, L và M, còn ở 

Avihepadnavirus thì chỉ có S và L, không có protein M. Lõi cấu tạo từ một loại protein 

chủ yếu. 

Bảng II-14. Phân loại họ Hepadnaviridae và các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chủng, loài (tên do ICTV đề nghị) Ký chủ tự nhiên Bệnh  

1. Chi Orthohepadnavirus   

Woodchuck hepatitis B virus = Virus viêm gan B chim gõ 

kiến  

Chim gõ kiến Viêm gan cấp tính, ung thư gan 

Ground squirrel hepatitis B virus = Virus viêm gan B sóc đất Sóc đất Đôi khi viêm gan 

Hepatitis B virus = Virus viêm gan B Người  Viêm gan cấp tính hay mãn tính, 

ung thư gan 

2. Chi Avihepadnavirus   

Duck B hepatitis virus = Virus viêm gan B vịt Vịt  Ung thư gan 

Heron B hepatitis virus = Virus viêm gan B diệc Diệc  

 

4. Tái sản 

Giai đoạn trung gian của quá trình sao chép DNA phải trải qua quá trình hình 

thành RNA là điểm đặc trưng của Hepadnavirus. Sau khi cảm nhiễm, sợi DNA dương 

không hoàn toàn của virion nhờ DNA-polymerase có sẵn trong virion được tổng hợp trở 
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thành hoàn toàn, làm phân tử DNA virus trở thành DNA 2 sợi mạch vòng. Sau đó, sợi 

DNA âm trở thành khuôn tổng hợp sợi RNA dương, từ khuôn RNA dương này dưới sự 

xúc tác của enzyme sao ngược (reverse transcriptase), sợi âm DNA lại được tổng hợp. 

Sau đó sợi DNA dương được tổng hợp trên khuôn sợi DNA âm nhưng giữa chừng thì 

phân tử acid nucleic bị nhồi vào virion đang hình thành, cho nên sợi dương chỉ đầy đủ ở 

một số nơi, bên cạnh những nơi khác khuyết thiếu (các vết xén - nick). 

5. Phân loại 

Phụ thuộc vào kích thước virion và nucleocapsid mà các Hepadnavirus được chia 

thành 2 chi (bảng II-14). 

II. BỆNH CẢM NHIỄM HEPADNAVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm Hepadnavirus được trình bày ở bảng II-14. 

Các Hepadnavirus có tính đặc hiệu ký chủ rất mạnh, là nguyên nhân của các bệnh 

viêm gan cấp tính và mãn tính, xơ cứng gan, ung thư gan, và bệnh thể phức hợp miễn 

dịch. Các virus gần gũi cũng đã phân lập được từ thú có túi, gậm nhấm và mèo. Virus lan 

truyền trong quần thể động vật theo cả chiều ngang và chiều đứng. 

Bệnh cảm nhiễm virus viêm gan B  

"Bệnh viêm gan B" là bệnh của người phát sinh có tính chất thế giới, số người 

mang virus ước tính vượt quá 2 tỷ người.  

Bệnh dạng này ở động vật thì còn chưa được nghiên cứu nhưng gần đây bệnh 

viêm gan virus B của vịt ở vịt nuôi (vịt Bắc Kinh) được chú trọng như là một mô hình 

của bệnh viêm gan B của người. 

B. RETROVIRUS (HỌ RETROVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ RETROVIRIDAE 

Chữ "retro" nguồn gốc Latin có nghĩa là "ngược", thêm vào đó, chữ này còn có 

nguồn gốc từ các chữ cái đầu của "reverse transcriptase (enzyme sao chép ngược)". 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có dạng hình cầu đường kính 80 - 130 nm, bên ngoài được bao bọc bởi áo 

ngoài cấu tạo từ màng lipid có nguồn gốc tế bào và glycoprotein virus. Trên bề mặt áo 

ngoài có các cấu trúc nhô lên (gai) đường kính khoảng 8 nm. Được bọc bên trong áo 

ngoài là cấu trúc hình cầu hay hình gậy có mật độ điện tử cao được gọi là lõi (core) chính 

là tổ hợp ribonucleoprotein (RNP) gồm thể genome virus (RNA) có dạng xoắn ở bên 

trong và protein bên ngoài. Khi quan sát dưới kính hiển vi điện tử các tế bào cảm nhiễm 

virus, về mặt hình thái các virion trong tế bào chất được gọi là thể A, thể A sau khi nẩy 

chồi có bộ phận lõi nằm lệch gọi là thể B (như virus ung thư vú chuột nhắt), virion có lõi 

nằm giữa gọi là thể D (như virus Mason-Pfeizer khỉ), còn các virion không xác nhận 

được trong tế bào đã trải qua quá trình nẩy chồi và có lõi nằm ở trung tâm gọi là thể C 

(như virus bệnh bạch huyết - u thịt). Các virion của Lentivirus tương tự thể D, ở trung 

tâm có lõi hình trụ. Virus bị phá hoại bởi các dung môi hữu cơ có tính lipid và các chất 

có hoạt tính bề mặt nhưng đề kháng tương đối tốt với bức xạ tử ngoại. 
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2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Trong virion có hai phân tử RNA một sợi dương kích thước khoảng 30 - 40 S tức 

dài khoảng 7,2 - 11 kb, có gene giống nhau ở đầu 5' và ở đầu 5' này chúng gắn với nhau 

nhờ liên kết hydro, tạo thành thể nhị lượng, tức trở thành RNA 60 - 70 S. Cả hai phân tử 

đều có cơ năng gene hay không thì chưa rõ. Ngoài ra, ở đầu 3' và đầu 5' của các gene có 

đoạn trình tự đồng nhất cấu tạo từ khoảng 12 nucleotide. Ở đầu 3' đều có cấu trúc poly-A, 

còn đầu 5' đều có mũ (cap: 7-Me-Gppp). Ở vị trí đặc hiệu trên đầu 5', có sự kết hợp liên 

kết hydro của các tRNA đặc hiệu có nguồn gốc tế bào làm mồi (primer) cần thiết trong 

quá trình tổng hợp DNA của virus bởi enzyme sao chép ngược (reverse trancriptase). 

Genome điển hình có trình tự dạng 5'-gag-pro-pol-env-3'. Gene gag (group 

specific antigen) mã hóa protein lõi (core), gene pro mã hóa protease, gene pol mã hóa 

enzyme sao chép ngược và integrase (integrase: enzyme gây dung hòa gene ngoại lai vào 

gene ký chủ), và env mã hóa 2 loại glycoprotein áo ngoài. Ngoài ra, tùy loại retrovirus 

mà còn có nhiều loại gene thiết yếu cho việc điều tiết sinh sản của virus. Cũng có 

retrovirus chứa gene ung thư có nguồn gốc tế bào (oncogene). Gene ung thư có trên 20 

loại khác nhau, thường được gọi bằng các tên khác nhau (như src, erb-B, mos,...). Gene 

ung thư có trường hợp phụ thêm vào 4 gene nói trên và cũng có trường hợp biến đổi ở bộ 

phận khuyết tổn nào đó của 4 gene đó. Trong trường hợp sau, do virus mất năng lực tự 

sinh sản, cho nên cần có sự cảm nhiễm đồng thời với những retrovirus có năng lực biến 

nạp tế bào (transformation), không khuyết tổn năng lực sinh sản có đủ tất cả 4 gene nói 

trên như là các virus trợ giúp (helper virus). Một mặt, các virus có năng lực tự sinh sản 

lại không có khả năng biến nạp tế bào. 

DNA của retrovirus (provirus) có các đoạn dài trình tự lặp đầu cực (long terminal 

repeat - LTR) có nguồn gốc gene của virus ở hai đầu 3' và 5', cấu trúc này có vai trò trọng 

yếu trong việc tổ hợp vào của DNA tế bào ký chủ và trong điều tiết sao chép gene virus. 

3. Protein 

Trong retrovirus tồn tại 8 hay 9 loại protein. Đó là protein nền (matrix protein, 

matrix antigen - MA), protein capsid (CA), protein nucleocapsid (NC) và các protein 

điều tiết tồn tại trong một số loại virus (như Tat, Rev, Vif) các protein có cơ năng chưa 

rõ, enzyme protease cắt đoạn các protein tiền chất (PR), enzyme tổng hợp DNA phụ 

thuộc RNA (RT: reverse transcriptase), enzyme integrase (IN: integrase) hoạt động trong 

quá trình tổ hợp DNA virus vào DNA của ký chủ, protein bề mặt cấu tạo áo ngoài (SU) 

và protein xuyên màng (TM: transmembrane protein). Mỗi loại protein này có phân tử 

lượng khác nhau tùy thuộc vào loại virus. Gene gag mã hóa kháng nguyên đặc hiệu nhóm 

kiểm xuất được bằng các phản ứng kết hợp bổ thể và phản ứng kết tủa trong gel, còn 

gene env mã hóa kháng nguyên đặc hiệu type kiểm xuất được nhờ trắc nghiệm trung hòa. 

4. Tái sản 

Sự kết bám lên bề mặt tế bào xảy ra nhờ các thụ thể đặc hiệu virus có trên bề mặt 

tế bào. Sự xâm nhập diễn ra nhờ sự dung hợp giữa màng tế bào ký chủ và glycoprotein 

của áo ngoài (quá trình ẩm bào). Cơ chế cởi vỏ của các retrovirus thì chưa rõ nhưng khi 

RNA virus và enzyme sao chép ngược (RT) phóng xuất vào tế bào chất thì từ khuôn 

RNA virus, dưới tác dụng xúc tác của RT và tác dụng mồi của tRNA, chuỗi DNA âm 

tương bù được tổng hợp. Đồng thời, RNA nơi DNA chuỗi âm vừa được tổng hợp xong 

bắt đầu phân giải, còn lại chuỗi DNA âm làm khuôn để tổng hợp chuỗi DNA dương 

tương bù và hoàn thành việc tổng hợp DNA 2 sợi. DNA virus này có LTR ở hai đầu, 
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dưới dạng tồn tại chuỗi duỗi thẳng hoặc sợi vòng di hành vào nhân tế bào rồi tái tổ hợp 

với DNA ký chủ. DNA ở trạng thái này gọi là tiền virus (provirus). Provirus nhờ tín hiệu 

sao chép tồn tại trong LTR, dưới tác dụng của RNA-polymerase của ký chủ tổng hợp 

RNA genome và các mRNA có kích thước khác nhau. Sản vật các gene gag, pro và pol 

được tổng hợp từ mRNA được sao chép từ toàn bộ genome, còn sản vật của gene env 

tổng hợp từ mRNA ngắn sau cắt xén (splicing). Các protein này được tổng hợp dưới dạng 

tiền chất sau đó nhờ enzyme protease phân cắt mà trở thành các protein chức năng. Virus 

ra khỏi tế bào nhờ quá trình nẩy chồi. 

5. Phân loại 

Trong họ Retroviridae có 7 chi (bảng II-15), trong đó chi virus liên quan virus 

bệnh bạch huyết chuột (MLV-related viruses: Murine leukemia virus-related viruses) 

có 3 á chi là retrovirus type C của động vật có vú, virus bệnh mạng lưới nội bì chim, 

virus type C của bò sát, còn chi Lentivirus được phân loại thành 5 á chi. Trong nhóm 

retrovirus type C của động vật có vú và gà gồm có các retrovirus ngoại lai gây các bệnh 

bạch huyết lympho bào, bệnh bạch huyết cấp tính và u thịt thường truyền bá theo chiều 

ngang và các provirus nội tại (endogenous provirus) có trong DNA của tế bào cơ thể 

truyền đời cho các thế hệ con cháu thông qua các hợp tử, do những nhân tố cảm ứng nào 

đó tác động mà trở nên bộc lộ. 

Bảng II-15. Phân loại họ Retroviridae và bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chi, á chi, loài (do ICTV đề nghị) 
Ký chủ 

tự nhiên 

Gene 

ung thư 
Bệnh 

1. Mammalian type B oncovirus group = Nhóm oncovirus 

động vật có vú type B  

   

Mouse mammary tumor virus = Virus u vú chuột Chuột - Ung thư vú  

2. MLV-related viruses (Mammalian type C retrovirus group) 

= Các virus liên quan virus (Nhóm retrovirus động vật có vú 

type C) 

   

- Nhóm phụ virus type C của thú (động vật có vú):    

Murine leukemia virus = Virus tăng bạch cầu huyết chuột Chuột - Bệnh bạch huyết  

Murine sarcoma virus = Virus u thịt chuột Chuột + U thịt  

Guinea pig type C virus = Virus type C chuột lang Chuột 

lang 

- Bệnh bạch huyết 

Feline leukemia virus = Virus tăng bạch cầu huyết mèo Mèo - Bệnh bạch huyết, bệnh u thịt 

lympho 

Feline sarcoma virus = Virus u thịt mèo Mèo + Bệnh u thịt 

Gibbon ape leukemia virus = Virus tăng bạch cầu huyết vượn 

Gibbon 

Vượn - Bệnh bạch huyết 

Wooly monkey sarcoma virus = Virus u thịt khỉ lông  Khỉ + Bệnh u thịt 

Porcine type C virus = Virus lợn type C Lợn - Bệnh u thịt lympho 

- Nhóm phụ virus bệnh hệ lưới nội bì chim:    

Avian reticuloendotheliosis virus = Virus bệnh hệ lưới nội bì 

chim 

Gà ± Bệnh u lympho, bần huyết, bại 

chân 

- Nhóm phụ virus type C của bò sát:    

Viper retrovirus = Retrovirus rắn hổ  Rắn - Không rõ  

3. Type D retrovirus = Nhóm Retrovirus type D     

Mason-Pfeizer monkey virus = Virus khỉ Mason-Pfeizer Khỉ - Không rõ  

Squirrel monkey virus = Virus khỉ sóc Khỉ - Không rõ 

4. Avian type C retrovirus group = Nhóm retrovirus chim type C    

Avian leukosis virus = Virus bệnh bạch huyết chim Gà - Bệnh u lympho, bệnh bạch 

huyết, bần huyết, bệnh xương 

calci hóa 
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Avian sarcoma virus = Virus u thịt chim Gà + U thịt  

5. Foamy virus group (Spumavirus) = Nhóm virus "bọt" 

(foamy) (chi Spumavirus) 

   

Bovine syncytial virus = Virus hợp bào bò Bò - Không rõ 

Feline syncytial virus = Virus hợp bào mèo Mèo - Không rõ 

Simian foamy virus = Virus foamy khỉ Khỉ - Không rõ 

Human foamy virus = Virus foamy người Người - Không rõ 

6. HTLV/BLV group = Nhóm HTLV/BLV    

Bovine leukemia virus (BLV) = Virus bệnh bạch huyết bò Bò - Bệnh bạch huyết, u thịt lâmba 

Simian T-cell leukemia virus = Virus bệnh bạch huyết khỉ Khỉ - Bệnh bạch huyết 

Human T-cell leukemia virus (HTLV) = Virus bệnh bạch 

huyết tế bào T người 

Người - Bệnh bạch huyết 

7. Lentivirus group = Nhóm lentivirus    

-Nhóm phụ lentivirus mèo:    

Feline immunodeficiency virus = Virus suy giảm miễn dịch 

mèo 

Mèo - Suy giảm miễn dịch  

- Nhóm phụ lentivirus cừu - dê:    

Maedi-Visna virus = Virus (bệnh) Maedi-Visna Cừu - Viêm phổi tiến triển, viêm não 

- tủy sống 

Caprine immunodeficiency virus = Virus suy giảm miễn dịch 

dê 

Dê - Viêm khớp, viêm não  

- Nhóm phụ lentivirus ngựa:    

Equine infectious anemia virus = Virus thiếu máu truyền 

nhiễm ngựa 

Ngựa - Thiếu máu  

- Nhóm phụ lentivirus bò:    

Bovine immunodeficiency virus = Virus suy giảm miễn dịch 

bò 

Bò - Bệnh tăng lympho bào 

- Nhóm phụ virus suy giảm miễn dịch của linh trưởng:    

Simian immunodeficiency virus = Virus suy giảm miễn dịch 

khỉ 

Khỉ - Suy giảm miễn dịch  

Human immunodeficiency virus = Virus suy giảm miễn dịch 

người 

Người - Suy giảm miễn dịch 

 

I. BỆNH CẢM NHIỄM RETROVIRUS 

Các retrovirus phân lập được từ nhiều loại động vật khác nhau (bảng II-15), từ 

các loài linh trưởng đến các loài bò sát. Bệnh do virus này có thể là khối u ác tính (bệnh 

bạch huyết, u lympho, u thịt, khối u lá phôi, ung thư vú, ung thư gan, thận,...), suy giảm 

miễn dịch, bệnh tự miễn dịch, bệnh neuron vận động và thương tổn tổ chức,... Phụ thuộc 

vào loại virus mà cũng có loại không gây bệnh. Đường truyền lây của retrovirus đa dạng, 

virus lây lan theo cả chiều ngang giữa các động vật lẫn chiều dọc qua trứng, nhau, thai, 

đường sinh sản hoặc qua sữa. Truyền lây theo chiều ngang có thể thông qua nhiều con 

đường khác nhau. 

Các virus nội tại (endogenous virus) tồn tại trong bộ gene của tế bào động vật ở 

dạng provirus, thông qua các tế bào sinh dục mà di truyền cho các thế hệ con cháu. 

Thông thường, các virus nội tại đều ẩn tính, trong hầu hết các trường hợp không gây ra 

bệnh trạng.  

1. Bệnh u vú chuột (mouse mammary tumor) 

Thường gọi là virus ung thư vú Bittner. Nếu cảm nhiễm chuột thì khoảng 1 năm 

phát sinh ung thư vú phụ thuộc hormon. 
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2. Bệnh tăng bạch huyết cầu - u thịt chuột (mouse leukemia/sarcoma) 

Cảm nhiễm virus bệnh bạch huyết chuột không chứa gene ung thư gây các thể 

bệnh đa dạng, bệnh bạch huyết cầu T, bệnh bạch huyết cầu gốc tủy xương, bệnh hồng 

bạch huyết cầu,... đã được xác nhận. Virus bệnh bạch huyết cấp tính gây bệnh bạch huyết 

tiền lympho B, bệnh tế bào mầm hồng cầu, còn virus u thịt gây u thịt dạng sợi (u xơ) và u 

xương. Tất cả virus bệnh bạch huyết - u thịt cấp tính đều mang gene ung thư. 

3. Bệnh tăng bạch huyết cầu - u thịt mèo (feline leukemia/sarcoma) 

Virus bệnh tăng bạch huyết cầu được phân loại thành các phân nhóm (subgroup) 

A, B và C nhờ thí nghiệm can nhiễm. Những biến hóa tiến triển ung thư hóa do cảm 

nhiễm virus gây ra u thịt lympho, bệnh tăng sinh tủy xương, u thịt dạng sợi, còn các biến 

hóa thoái hành gây suy giảm miễn dịch, thiếu máu do tái sinh kém,... Đa số các trường 

hợp bệnh đều kèm theo thiếu máu. Ngoài ra còn thấy phát sinh bệnh phức hợp thể miễn 

dịch. 

4. Bệnh tăng bạch huyết cầu - u thịt khỉ (monkey leukemia/sarcoma) 

Đã phân lập được virus bạch huyết gốc tủy xương mãn tính ở vượn Gibbon và 

virus u thịt ở khỉ lông (wooly monkey). 

5. Bệnh u thịt lympho lợn (porcine lymphosarcoma) 

Là bệnh khối u của lợn do virus lợn type C hiếm khi phát sinh. 

6. Bệnh hệ lƣới nội bì chim (avian reticuloendotheliosis) 

Là những bệnh virus gây ra khối u cấp tính hoặc mãn tính, sinh trưởng kém, thiếu 

máu,... ở chim, về mặt kháng nguyên và mặt kiểu di truyền thì khác với virus bệnh tăng 

bạch huyết cầu - u thịt gà. Trong số các virus này có virus khuyết tổn cơ năng sinh sản 

mang gene ung thư (chủng T) và virus phi khuyết tổn cơ năng sinh sản không mang gene 

ung thư (chủng CS, CN,...). 

7. Bệnh bạch huyết và u thịt gà (chicken leukosis and sarcoma)
BKD76

 

Virus gây bệnh bạch huyết và u thịt gà được phân loại thành các nhóm A, B, C, D 

và E dựa trên những khác biệt về phổ ký chủ, kiểu dạng can thiệp cảm nhiễm (cản 

nhiễm), và tính kháng nguyên. Ở điều kiện dã ngoại, cảm nhiễm nhóm A chiếm đại đa số 

trường hợp, sau đó là cảm nhiễm nhóm B, nhóm C và D thì hầu như không cảm nhiễm, 

còn các virus nhóm E, là các provirus nội tại, hiếm khi tồn tại và không có tính gây bệnh. 

Bệnh cảm nhiễm virus quan trọng nhất đối với các sản nghiệp nuôi gà công 

nghiệp là bệnh bạch huyết lympho, các bệnh cảm nhiễm virus khác thì rất hiếm khi phát 

sinh. Thể bệnh thường hết sức đa dạng. Là các virus phi khuyết tổn cơ năng sinh sản, 

virus bệnh bạch cầu gà chủ yếu gây bệnh bạch huyết lympho, bệnh calci (vôi) hóa xương 

và bệnh ung thư thận ở gà. Còn các virus bệnh bạch cầu cấp tính khuyết tổn cơ năng sinh 

sản mang gene ung thư gây ra bệnh hồng cầu mầm, bệnh tế bào mầm tủy xương, bệnh 

cốt tủy cầu, u huyết quản và u thịt, ngoại lệ còn có các virus u thịt chuột dạng phi khuyết 

tổn cơ năng sinh sản gây u thịt ở chuột không phụ thuộc vào sự có mặt của gene ung thư. 

8. Cảm nhiễm virus foamy (foamy virus infection) 

Các virus thuộc nhóm này được phân lập từ nhiều loại động vật khác nhau, nhiều 

động vật cũng được kiểm nghiệm thấy có kháng thể đặc hiệu virus. Tuy nhiên, tính gây 

bệnh đối với động vật là hoàn toàn chưa được rõ, các đặc tính khác ngoài đặc tính hình 
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thành hợp bào (syncytium) cho các lứa cấy tế bào thì chưa được rõ. 

9. Bệnh bạch huyết bò (bovine leukosis) 

Tên bệnh này thường dùng trong thực tế là tên chung để chỉ bệnh bạch huyết dịch 

địa phương ở bò trưởng thành (thể trưởng thành) và bệnh bạch huyết tán phát của bê 

không rõ nguyên nhân (gồm ba thể: thể bê, thể ngực và thể da) nhưng phần nhiều thường 

để chỉ bệnh bạch huyết dịch địa phương ở bò trưởng thành. Virus bệnh bạch huyết bò gây 

ra chứng tăng sinh lympho bào trì tục (duy trì, kéo dài) ở bò, chủ yếu là bệnh bạch huyết 

lympho B (tế bào B). Triệu chứng đặc trưng là các hạch lympho toàn thân sưng to, hình 

thành các khối u do tăng sinh u thịt của các nội quan.  

10. Cảm nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở mèo (feline immunodeficiency virus 

infection) 

Trong điều kiện tự nhiên số mèo số mèo có kháng thể chống virus suy giảm miễn 

dịch khoảng trên dưới 10% nhưng số tỷ lệ cảm nhiễm phát bệnh ở mèo cảm nhiễm không 

nhất thiết cao. Ở mèo đã phát bệnh thường thấy phát sốt không rõ nguyên nhân, chứng 

bạch huyết cầu giảm thiểu, bệnh hạch lympho, thiếu máu, ngái ngủ,... Bên cạnh đó, khi 

bệnh thái tiến triển thì thường thấy cảm nhiễm thứ phát vi khuẩn, nấm, viêm khoang 

miệng mãn tính, bệnh cơ quan hô hấp, viêm ruột, viêm da,... và các chứng bệnh thần 

kinh. Một số mèo cảm nhiễm cuối cùng chết do nhiễm bệnh cơ hội các loại khác nhau: 

nhiễm virus, vi khuẩn, nấm, nguyên trùng, sán,... 

11. Bệnh Maedi-Visna (Maedi-Visna disease) 

Là bệnh tiến triển trì phát (phát bệnh chậm) của cừu với các triệu chứng chủ yếu 

là viêm phổi mãn tính tiến triển (bệnh Maedi), và bệnh viêm não - tủy sống mãn tính 

(bệnh Visna). 

12. Bệnh viêm khớp - viêm màng não dê (caprine arthritis-encephalomyelitis) 

Triệu chứng chủ yếu là viêm khớp ở dê trưởng thành 1 năm tuổi trở lại, còn ở dê 

con 2 - 4 tháng tuổi thường thấy viêm não - tủy. 

13. Bệnh thiếu máu truyền nhiễm ngựa (equine infectious anemia)
BKD47

 

Thường là bệnh truyền nhiễm mãn tính của loài ngựa, nhưng thể bệnh có thể là 

cấp tính, á cấp tính, mãn tính và tái lập (gene biến nạp trở nên hoạt hóa). Phát sốt, thiếu 

máu,... là những triệu chứng chủ yếu, trong cơ thể ngựa bệnh virus liên tục biến dị nên 

thể bệnh thường tái phát lặp lại suốt đời không thể điều trị được. 

14. Cảm nhiễm virus suy giảm miễn dịch bò (bovine immunodeficiency virus 

infection) 

Virus suy giảm miễn dịch bò phát triển tốt trên các lứa cấy tế bào các loại có 

nguồn gốc thai bò, hình thành tế bào khổng lồ đa nhân. Khi gây cảm nhiễm thực nghiệm 

thường gây bệnh tăng thực lympho bào duy trì nhưng mối quan hệ nhân quả giữa virus 

và phát bệnh, ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch do cảm nhiễm, sự lưu hành bệnh và tổn 

hại kinh tế thì còn chưa rõ. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1.  Đặc điểm vi sinh vật học của họ Hepadnaviridae? 

2. Các bệnh cảm nhiễm Hepadnavirus ở động vật? 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

155 

3. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Retroviridae? 

4. Các bệnh cảm nhiễm Retrovirus ở động vật nông nghiệp? 
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Chƣơng 5 
CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI ÂM (CÓ ÁO NGOÀI) HÌNH CẦU 

A. ORTHOMYXOVIRUS (HỌ ORTHOMYXOVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ ORTHOMYXOVIRIDAE 

Chữ "ortho" bắt nguồn từ Hy lạp "orthos" nghĩa là "chính, đúng". 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion thường hình cầu đường kính 80 - 120 nm (cũng có dạng vô định hình), cấu 

tạo từ nucleocapsid đối xứng xoắn được bao bọc bởi áo ngoài hình cầu. Ở bên ngoài áo 

ngoài có các gai protein có hoạt tính ngưng kết tố hồng cầu (HA) và neuraminidase (NA) 

sắp xếp với tỷ lệ 4 - 5:1, bên trong áo ngoài có lớp protein nền (protein M1, matrix 1 

protein). Bên cạnh đó có một số ít lỗ khổng (pore) hay kênh ion (ion channel) cấu tạo từ 

protein M2 xuyên qua cấu trúc màng của áo ngoài. Lõi virus nằm ở trung tâm virion là 

thể phức hợp RNA và nucleoprotein (NP) và các enzyme tổng hợp RNA. Tính cảm 

nhiễm của virus nhanh chóng bị vô hoạt hóa bởi xử lý acid (pH 3 hay thấp hơn), nhiệt (56 

°C), các dung môi hữu cơ, các chất hoạt tính bề mặt, formalin, β-propiolacton,... 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các orthomyxovirus là RNA một sợi gồm 8 phân đoạn (riêng virus 

cúm C có 7 phân đoạn). Ba phân đoạn lớn nhất (phân đoạn 1 đến 3) mã hóa 3 loại protein 

polymerase (PB1, PB2, PA), 3 phân đoạn lớn trung bình (phân đoạn 4 đến 6) mã hóa 

HA, NA và NP, còn 2 phân đoạn nhỏ (phân đoạn 7 và 8) mã hóa protein M1 và một số 

các protein phi cấu trúc (M2, NB, NS1, NS2). Virus cúm C có phân đoạn 6 mã hóa 

protein NA và một số protein phi cấu trúc. 

3. Protein 

Có 7 loại protein cấu trúc của virus (PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, M1). Các 

protein PB2, PB1, PA ở trong phức hợp thể enzyme RNA-polymerase có hoạt tính 

transcriptase (enzyme sao chép acid nucleic) và endonuclease. Protein NP được 

phosphoryl hóa và kết hợp với các phân đoạn RNA tồn tại trong virion dưới dạng 

nucleocapsid. M1 tồn tại ở dưới màng hai lớp lipid, là protein tồn tại với lượng cao nhất 

trong virion, có thể bị hòa tan bởi chloroform hoặc methanol. Gai HA cấu tạo từ 3 phân 

tử, NA cấu tạo từ 4 phân tử. Protein HA kết bám vào thụ thể chứa acid neuraminic trên 

bề mặt hồng cầu mà gây ngưng kết hồng cầu, còn NA ở 36 °C cắt đứt phân tử acid 

neuraminic nên làm cho virus tách khỏi hồng cầu. Trong các tế bào cảm nhiễm virus cúm 

A, tồn tại 3 loại protein phi cấu trúc (M2, NS1, NS2). Trong số đó, NS1 và NS2 không 

được thu nạp vào thành phần virion nhưng M2 được thu nạp vào virion một lượng nhỏ. 

4. Tái sản 

Virus thông qua HA mà kết bám vào thụ thể chứa acid N-acetyl neuraminic trên 

màng tế bào. Khi đã được thu nạp vào các tiểu bào trong tế bào chất, hình thành sự dung 

hợp giữa áo ngoài với mạng lưới nội chất, nucleocapsid di hành vào tế bào chất. Phản 

ứng dung hợp này đòi hỏi sự phân tách HA thành HA1 và HA2, virus có HA đã phân 

tách xâm nhập vào mạng lưới nội chất thì tiếp nhận sự biến hóa cấu tạo của HA, lộ xuất 

miền có hoạt tính dung hợp của đầu amin (-NH2) của HA2 gây cảm ứng dung hợp. 

Nucleocapsid di động vào nhân, ở đó, dưới tác động của enzyme tổng hợp acid nucleic 
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kết hợp với nó bắt đầu sự tổng hợp RNA. Khi bắt đầu sự tổng hợp RNA, cấu trúc mũ 

(cap) ở đầu 5' của RNA bắt nguồn từ tế bào ký chủ bị cắt ra bởi enzyme endonuclease 

liên kết nucleocapsid và được sử dụng như các phân tử mồi (primer) cho enzyme 

scriptase (enzyme sao chép acid nucleic) của virus. Trong số 8 loại RNA tương bổ 

(cRNA, complementary RNA) được tổng hợp nên thì 6 loại là mRNA đơn cistron, HA, 

NA, NP và các loại enzyme tổng hợp acid nucleic liên kết nucleocapsid được phiên dịch 

một cách trực tiếp. Hai loại cRNA khác được phiên dịch trên các khung khả phiên (ORF) 

khác nhau, sau khi tiếp nhận cắt xén (splicing) trở thành 2 loại mRNA. (Hiện tượng cắt 

xén RNA thông tin (splicing) chỉ giới hạn ở virus cúm, các virus DNA và các virus phát 

triển gián tiếp qua thể trung gian là DNA như retrovirus mà thôi). NP, các enzyme tổng 

hợp acid nucleic, protein phi cấu trúc (protein NS) được tổng hợp trong tế bào chất rồi di 

chuyển vào trong nhân tham gia tổng hợp RNA virus trên khuôn cRNA. RNA virus kết 

hợp với NP tạo thành nucleocapsid, nucleocapsid này kết hợp với enzyme tổng hợp acid 

nucleic, cùng các protein HA, NA, M1 đã được tổng hợp trong tế bào chất tập hợp trên 

bề mặt tế bào, rồi nẩy chồi qua màng mà thành thục. 

Bảng II-16. Phân loại họ Orthomyxoviridae và bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chi, loài (ACTV đề nghị) 
Virus phân lập được 

Bệnh 
Loài động vật A type kháng nguyên 

1. Chi Influenza virus A    

Human influenza virus = Virus cúm 

người 

Người H1N1, H2N2, H3N2, 

(H2N8), (H3N8) 

Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

(bệnh cúm) 

Equine influenza virus = Virus cúm 

ngựa 

Ngựa H7N7, H3N8 Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

Swine influenza virus = Virus cúm lợn Lợn H1N1, H3N2 (H1N2) Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

Avian influenza virus = Virus cúm 

chim, Virus dịch tả gà) 

Gà  H4, 5, 7, 10, N1, 2, 4, 7 Bệnh trạng cơ quan hô hấp, tiêu 

hóa  (bệnh dịch tả gà) 

Gà tây H1-10, N1- 9 Bệnh trạng cơ quan hô hấp, tiêu 

hóa 

Vịt  H1-12, N1- 9 Cảm nhiễm ẩn tính, bệnh cơ 

quan hô hấp, tiêu hóa 

Vịt trời  H1 - 12, 14, N1 – 9 Cảm nhiễm ẩn tính 

Bồ nông H1 - 7, 9 - 13, N1 – 9  

Virus cúm động vật có vú khác  Chồn vizon H10N4 Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

Cá voi  H3N2, H13N9 Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

Hải cẩu H7N7, H4N5 Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

2. Chi Influenza virus B    

Virus cúm B Người  Không có Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

3. Chi Influenza virus C    

Virus cúm lợn C  Người  Không có Bệnh trạng cơ quan hô hấp 

 Lợn  Không có  

4. Chi Thogotovirus    

Thogoto virus   Cảm nhiễm Thogoto virus 

5. Chi Isavirus    

Infectious salmon anaemia virus Cá hồi Không có Bệnh thiếu máu truyền nhiễm 

cá hồi (Infectious salmon 

anaemia) 

Ghi chú: Có nhiều điểm khác so với lần xuất bản thứ nhất (2002) của giáo trình này. 

 

5. Phân loại 

Cách đây không lâu người ta cho rằng họ Orthomyxoviridae chỉ bao gồm 1 chi: 
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chi virus cúm (influenza virus), nhưng cũng có ý kiến cho rằng các virus cúm nhóm C 

nên được tách khỏi các virut cúm A và B, thành hai chi riêng biệt. Gần đây 2 chi mới 

được thiết lập là Thogotovirus và chi Isavirus (bảng II-16). Như vậy, họ này gồm 5 chi. 

Dựa vào đặc điểm kháng nguyên của protein NP của nucleocapsid và protein M1 

của áo ngoài mà các virus cúm được phân loại thành 3 type A, B và C. Giữa các type 

không tồn tại kháng nguyên giao chéo. Các virus type A có NP và M1 chung nhưng dựa 

vào tính kháng nguyên của HA và NA mà phân thành các á type. HA có 15 loại, NA có 9 

loại á type kháng nguyên tồn tại. Trong mỗi á type, xuất hiện các chủng (strain) mới do 

kháng nguyên biến dị liên tục. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM ORTHOMYXOVIRUS  

Các bệnh cảm nhiễm orthomyxovirus được trình bày ở bảng II-16. 

Các virus cúm type A không chỉ ở người mà còn cảm nhiễm tự nhiên ở các loài 

chim và động vật có vú khác nhau. Bệnh này ở gà thường được gọi là bệnh dịch tả gà 

(fowl plague, fowl pest) hay cúm gà tính gây bệnh cao (highly pathogenic avian 

influenza - HPAI) và bệnh cúm gà (avian influenza), một thời gian dài đã được coi là 

cùng loại với bệnh Newcastle (tức bệnh giả dịch tả gà). Bệnh cúm của ngựa và lợn là 

bệnh cơ quan hô hấp phát sốt cấp tính do virus cúm type A gây ra, đôi khi đại lưu hành ở 

các tập đoàn động vật cảm thụ nào đó. 

Từ các loài chim, có rất nhiều á type NA và HA đã được phân lập. Trong số đó có 

virus cường độc giới hạn là các á type H5 và H7 nhưng không phải tất cả các virus H5 và 

H7 đều cường độc. Các chủng virus cúm có độc lực thấp không biểu hiện triệu chứng 

bệnh ở gia cầm cảm nhiễm được gọi là virus cúm độc lực vừa (mildly pathogenic avian 

influenza - MPIV) hoặc virus cúm độc lực thấp (low pathogenic avian influenza - LPAI). 

Tính cảm thụ của gà và gà tây đối với các virus type A là cao nhất. Ở các gia cầm này, 

triệu chứng lâm sàng, tiến triển bệnh, bệnh cảnh,... rất đa dạng, từ cảm nhiễm ẩn tính và 

bệnh trạng cơ quan hô hấp nhẹ, tỷ lệ đẻ trứng giảm sút, đến gây cảm nhiễm toàn thân cấp 

tính rất nặng với tỷ lệ cảm nhiễm và tỷ lệ chết rất cao. Các loài thủy cầm như vịt và vịt 

trời mang virus type A với tỷ lệ cao hơn cả.  

B. PARAMYXOVIRUS (HỌ PARAMYXOVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ PARAMYXOVIRIDAE 

Chữ "para" tiếng Hylạp nghĩa là "phía bên, bên cạnh" bắt nguồn từ tên các virus 

với tính chất có ái lực với các chất nhầy (mucus) và gây ngưng kết hồng cầu được mệnh 

danh là họ Myxoviridae (họ virus nhầy) được phân loại thành họ Orthomyxoviridae 

("ortho" Hylạp nghĩa là "chính thống") và Paramyxoviridae. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có đường kính 150 - 300 nm, hơi to hơn các orthomyxovirus chút ít, 

thường có dạng hình cầu hoặc đa hình thái. Áo ngoài có độ dày khoảng 10 nm trên bề 

mặt có 2 loại gai (spike) glycoprotein sắp xếp chặt chẽ. Do không bền vững, khi bị làm 

đông giá và tan giá hay khi được tinh chế áo ngoài thường rất bị phá hủy dễ dàng, nên 

dưới kính hiển vi điện tử thường thấy nucleocapsid được lộ xuất ra ngoài. Nucleocapsid 

đối xứng xoắn dạng sợi thừng có chiều rộng 14 - 18 nm, chiều dài khoảng 1 μm. Virion 

mẫn cảm với ether, formalin, các chất hoạt tính bề mặt, nhiệt hoặc khô. 
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2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome virus là RNA 1 sợi âm. Phân tử lượng khoảng 5 - 7 MDa, khoảng 15 kb, 

chiếm khoảng 0,5% khối lượng virion. Hằng số sa lắng khoảng 50 - 57 S. 

3. Protein 

Các virus thuộc chi Paramyxovirus cũ (nay chia thành các chi Respirovirus và chi 

Rubulavirus), chi mới đề xuất Henipavirus và chi Morbillivirus có 7 - 8 ORF, trên đó 

miền P được sao mã trùng lặp hay gene chồng lặp (gene overlapping) cho nên có thể 

phiên dịch được 10 - 12 loại protein. Ở chi Pneumovirus 10 loại protein được tổng hợp từ 

10 ORF. Có 6 loại protein cấu trúc virus chung cho tất cả các chi. Trong đó có protein N 

(nucleoprotein) là protein kết hợp với RNA tạo thành nucleocapsid, protein phosphoryl 

hóa (protein P), và protein L có phân tử lượng lớn nhất có hoạt tính polymerase (L 

protein, large protein) và là nucleoprotein thành phần phức hợp thể có hoạt tính sao mã. 

Protein màng gọi là protein nền (matrix protein, protein M) tồn tại ở mặt trong của áo 

ngoài. Nhô lên khỏi bề mặt của áo ngoài có 2 loại glycoprotein. Một là glycoprotein F 

hay protein dung hợp (fusion protein) có hoạt tính dung hợp màng tế bào và hoạt tính 

dung huyết. Protein F được tổng hợp ở dạng tiền thể (protein F0), dưới tác động của 

enzyme phân giải protein của tế bào ký chủ mà phân cắt thành hai phần là F1 và F2 biểu 

hiện hoạt tính dung hợp màng và có hoạt động quan trọng trong việc xâm nhập của virus 

và hình thành các tế bào khổng lồ đa nhân. Một loại glycoprotein màng khác được gọi 

chung là protein kết bám (adhessiveness protein), ở chi Paramyxovirus (cũ) có hoạt tính 

ngưng kết hồng cầu (hemagglutination) cùng với hoạt tính neuraminidase nên gọi là 

protein NH, ở chi Morbillivirus không có hoạt tính neuraminidase, chỉ có hoạt tính 

hemagglutinin nên gọi là protein H, còn ở chi Pneumovirus vì không có cả hai hoạt tính 

đó nên gọi là protein G (từ chữ glyco). Ngoài ra, riêng chi Rubulavirus và Avulavirus có 

thêm protein kỵ thủy ngắn (SH: short hydrophobic protein) chưa rõ chức năng, nằm giữa 

F và HN. Chi Pneumovirus và Metapneumovirus cũng có protein SH, bên cạnh đó là hai 

protein phi cấu trúc NS1 và NS2 (non-structural protein), ngắn nhưng với số lượng lớn, 

cũng chưa rõ chức năng. 

4. Tái sản 

Paramyxovirus nếu kết hợp với thụ thể có chứa acid sialic thì nhờ hoạt tính dung 

hợp màng của protein F mà gây dung hợp áo ngoài với màng tế bào, đưa nucleocapsid 

vào bên trong tế bào. Trong nucleocapsid đã có sẵn enzyme RNA-polymerase phụ thuộc 

RNA, dưới tác dụng của enzyme này trên khuôn RNA virus diễn ra sự tổng hợp các 

mRNA đơn cistron (mRNA phiên chỉ một gene cấu trúc) dài ngắn khác nhau. Trên 

polysome các mRNA đó tham gia tổng các loại protein của virus. Đồng thời với quá trình 

đó, từ RNA virus diễn ra quá trình tổng hợp hoàn toàn hình thành chuỗi RNA dương. 

Trên khuôn chuỗi dương này RNA virus (chuỗi âm) được tổng hợp và kết hợp ngay với 

NP vừa được tổng hợp mà hình thành nucleocapsid. Một mặt, các glycoprotein vừa được 

tổng hợp được chuyển từ mạng lưới nội chất hạt (thể tiểu bào hạt) sang mạng lưới nội 

chất nhẵn, rồi bộ máy Golgi và đến màng tế bào chất mà tổ hợp vào trong màng tế bào 

chất. Protein M được tổng hợp tương tự cũng di động ra dưới màng tế bào chất và cố 

định các glycoprotein ở màng. Nucleocapsid di động đến dưới protein M, nhận áo ngoài 

nhờ nẩy chồi qua màng đã biến đổi sẵn nêu trên mà trở nên thành thục. Tuy nhiên, thông 

thường hầu hết nucleocapsid ở lại bên trong tế bào chất ký chủ và được quan sát thấy 

dưới dạng các thể ấn nhập trong tế bào chất. Ở chi Morbillivirus cũng còn quan sát thấy 

các thể ấn nhập trong nhân. Trong cảm nhiễm paramyxovirus, ngoài sự khuyếch đại cảm 
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nhiễm theo cách nẩy chồi qua màng nêu trên còn đồng thời diễn ra hình thành thức lan 

truyền từ tế bào qua tế bào (cell-to-cell infection). Khi đó, nhờ cơ năng dung hợp màng 

của protein F xuất hiện ở bề mặt tế bào mà RNA virus lưu nhập từ tế bào đã cảm nhiễm 

sang các tế bào lân cận. Vì vậy hình thành các tế bào khổng lồ đặc trưng. Đồng thời, cảm 

nhiễm kéo dài cũng là đặc trưng khác của các virus thuộc họ này. 

5. Phân loại  

Gần đây trên cơ sở nghiên cứu kiểu gene họ này được phân loại lại và xuất hiện 

chi mới Avulavirus (có đại diện là virus bệnh Newcastle) và chi mới Metapneumovirus 

(có đại diện là virus viêm mũi - khí quản gà tây) (bảng II-17). Họ Paramyxoviridae gồm 

2 tộc, bên cạnh các paramyxovirus chưa phân loại. Tộc Paramyxovirinae gồm 5 chi, 

trong đó có các chi Respirovirus và Rubulavirus và chi mới Avulavirus được thành lập 

trên cơ sở tách chi cũ Paramyxovirus, chi Morbillivirus gồm virus bệnh quai bị ở người, 

virus bệnh sài sốt chó, virus bệnh sài sốt hải cẩu và các loại virus dịch tả động vật nhai 

lại, còn Hepanivirus là chi mới được đề nghị thiết lập trên cơ sở các đặc điểm khác biệt 

của virus Nipah (ban đầu gọi là Hendra-like virus) và virus Hendra (ban đầu gọi nhầm là 

equine morbillivirus: morbillivirus ngựa). Còn tộc Pneumovirinae gồm 2 chi, chi 

Pneumovirus và chi mới thiết lập là Metapneumovirus. 

Chi Paramyxovirus cũ có 9 loài paramyxovirus chim trong đó có virus bệnh 

Newcastle (NDV), 4 loài virus á cúm (parainfluenza virus) và virus bệnh quai bị (mumps 

virus). Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã dẫn đến sự sắp xếp lại chi này. Trên cơ 

sở các loài của chi Paramyxovirus cũ nêu trên và virus Menangle (Menangle virus) mới 

phân lập được vào năm 1997 ở lợn, hai chi là Respirovirus và Rubulavirus đã được thiết 

lập, và gần đây là chi mới Avulavirus. Cả ba chi giống nhau ở chỗ áo ngoài (envelope) 

của chúng đều có một phân tử protein HN duy nhất có hoạt tính của cả hemagglutinin 

(H) và neuraminidase (N) nhưng chi Rubulavirus lại có thêm protein SH (protein ngắn kỵ 

thủy) không rõ chức năng, gần giống ở chi Pneumovirus thuộc tộc Pneumovinae. 

Trong chi Morbillivirus có các virus gần gũi về mặt kháng nguyên như virus sởi 

(measles virus), virus sài sốt chó (canine distemper virus, Carré disease virus), virus dịch 

tả trâu bò (rinderpest virus), virus dịch tả các loài nhai lại nhỏ (peste-de-petis-ruminants 

virus), virus sài sốt hải cẩu (phocine distemper virus) và các paramyxovirus khác phân 

lập được gần đây từ động vật biển. Chúng hình thành các thể ấn nhập trong tế bào chất và 

trong nhân chứa ribonucleoprotein (RNP). Đặc điểm phân biệt của chúng là có protein H 

mà không có N. 

Chi Henipavirus cũng chỉ có H mà không có N, nhưng genome có kích thước lớn 

hơn genome của các Paramyxovirus khác (hơn 18 kb so với 15 - 16 kb) và độ tương đồng 

nucleotide so với virus khác rất thấp (tối đa 49%, trong khi giữa các chủng của chúng có 

độ tương đồng 70 - 78%). 

Trong chi Pneumovirus có virus RS người, virus RS bò và virus viêm phổi chuột. 

Riêng virus viêm mũi - khí quản gà tây trước đây thuộc chi Pneumovirus nay đã  được 

xếp vào chi mới thiết lập Metapneumovirus.  

Các chi có nhiều khác biệt về mặt cấu tạo virion, cấu trúc genome, kích thước 

genome, sự tồn tại một protein liên quan đến màng, trật tự các gene mã hóa protein G và 

F thuận hay ngược,...  
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Bảng II-17. Phân loại họ Paramyxoviridae 

(Tộc, chi, loài (do ICTV đề nghị) Ký chủ tự nhiên 

I. Tộc Paramyxovirinae  

 1. Chi Respirovirus (từ Paramyxovirus cũ)  

Avian paramyxovirus 2 (PMV -2, Yucaipa virus) = paramyxovirus 2 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 3 (PMV -3) = paramyxovirus 3 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 4 (PMV -4) = paramyxovirus 4 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 5 (PMV -5, Kunitachi) = paramyxovirus 5 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 6 (PMV -6) = paramyxovirus 6 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 7 (PMV -7) = paramyxovirus 7 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 8 (PMV -8) = paramyxovirus 8 của chim Chim 

Avian paramyxovirus 9 (PMV -9) = paramyxovirus 9 của chim Chim 

Hemadsorption type 1 virus (HA 1 virus) = Virus hấp phụ hồng cầu type 1 Người  

Hemadsorption type 2 virus (HA 2 virus) = Virus hấp phụ hồng cầu type 2 Người  

Canine Parainfluenza virus = Virus á cúm chó Chó, khỉ (SV 5, SV 41) 

Parainfluenza 3 virus (SF-4 virus, BN-1 virus) = Virus á cúm 3 Bò, cừu, khỉ (SA 10) 

 2. Chi Rubulavirus (từ Paramyxovirus cũ)  

Parainfluenza 2 virus (CA virus) = Virus á cúm 2 Người  

Parainfluenza 4 virus (M-25 virus) = Virus á cúm 4 Người 

Parainfluenza 1 virus (Sendai virus) = Virus á cúm 1 (virus Sendai) Chuột nhắt, chuột cống, lợn 

Mumps virus = Virus bệnh quai bị Người 

Menangle virus = Virus Menangle Dơi, ngựa, người 

La-Piedad-Michoacan-Mexicovirus (LPMV) (Blue eye disease virus) = Virus LPMV 

hay virus bệnh mắt xanh (ở lợn) 

Lợn  

3. Chi (mới) Avulavirus (từ Paramyxovirus cũ)   

Newcastle disease virus = Virus bệnh Newcastle (virus bệnh gà rù) (Avian 

paramyxovirus 1, PMV-1 = paramyxovirus 1 của chim) 

Chim 

 4. Chi (mới) Henipavirus  

Hendra virus = Virus Hendra Dơi, ngựa, người 

Nipah virus = Virus Nipah Dơi, lợn, người 

5. Chi Morbillivirus  

Measles virus = Virus sởi Người  

Rinderpest virus = Virus dịch tả trâu bò (Virus "ngưu dịch") Bò, cừu, dê, lợn 

Peste-de-petis-ruminants virus = Virus dịch tả các loài nhai lại nhỏ  Dê, cừu 

Canine distemper virus = Virus bệnh Carré (virus sài sốt chó) Chó, chồn 

Phocine distemper virus = Virus sài sốt hải cẩu Hải cẩu  

II. Tộc Pneumovirinae  

6. Chi Pneumovirus  

Bovine respiratory syncytial virus = Virus hợp bào hô hấp bò (virus RS bò) Bò, cừu, dê 

Pneumonia virus of mice = Virus viêm phổi chuột Gậm nhấm 

Human respiratory syncytial virus = Virus hợp bào hô hấp người (virus RS người) Người  

7. Chi (mới) Metapneumovirus (từ chi Pneumovirus cũ)  

Turkey rhinotracheitis virus = Virus viêm mũi - khí quản gà tây Chim  

III. Các paramyxovirus chưa phân loại  

Fer-de-Lance virus Bò sát  

Mapuera virus Dơi  

Nariva virus Gậm nhấm 

Các paramyxovirus chim cánh cụt  Chim 

Ghi chú: Có nhiều điểm khác lần xuất bản thứ nhất (2002)  của giáo trình này. 
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II. BỆNH CẢM NHIỄM PARAMYXOVIRUS 

Bệnh cảm nhiễm Paramyxovirus tiêu biểu ở động vật được trình bày ở bảng II-18. 

Các virus thuộc họ Paramyxoviridae đa số cảm nhiễm chim và thú (động vật có vú), 

thường gây bệnh cơ quan hô hấp. Một số loại (virus bệnh Newcastle, Nipah, Hendra, 

Menangle,...) là những bệnh lây chung người và động vật (zoonosis). 

1. Chi Respirovirus (Paramyxovirus cũ) 

a. Bệnh á cúm chó (canine parainfluenza) 

Là bệnh do virus parainfluenza 2 gây ra ở đường hô hấp trên thường nhẹ độ 

nhưng có trường hợp gây chết do cảm nhiễm hỗn hợp dẫn đến viêm phổi có mủ. Ở trẻ 

em, virus này là một trong những nguyên nhân của bệnh viêm họng màng giả, vì vậy 

virus này còn có tên virus CA (croup-associated virus). 

b. Bệnh á cúm bò (parainfluenza in cattle) 

Là bệnh do virus parainfluenza 3 gây ra. Đây là một trong những nguyên nhân 

của "sốt chuyên chở (shipping fever)" (xem phần "Pasteurella..."), là bệnh đường hô hấp 

trọng yếu ở bò chăn thả đàn. Triệu chứng thường thấy là chảy dịch mũi, ho, biếng ăn, 

viêm buồng vú,... Tỷ lệ đầu bò chăn thả đàn có hiệu giá kháng thể thường cao. Ở trẻ em 

virus này là một trong những nguyên nhân gây viêm khí quản, viêm phổi,... 

2. Chi Avulavirus (Paramyxovirus cũ) 

Bệnh gà rù hay bệnh giả dịch tả gà (avian pseudoplague), bệnh Newcastle 

(Newcastle disease)
BKD10

 

Còn gọi là bệnh Tân thành gà, bệnh này do paramyxovirus 1 chim hay virus 

bệnh Newcastle (NDV) gây ra ở gà, gà tây, vịt, chim cút, bồ câu, chim trĩ, quạ, chim sẻ,... 

những chứng bệnh cơ quan hô hấp và thần kinh,... Bệnh trạng và tỷ lệ chết khác nhau phụ 

thuộc vào cả virus bệnh nguyên và loài chim ký chủ, nhưng ở gà thường gây viêm dạ dày 

- ruột và viêm não, viêm phổi là nguyên nhân thiệt hại chính của ngành chăn nuôi gà. Đa 

số trường hợp cảm nhiễm ở các chim hoang và chim nhỏ thường ẩn tính. Thể viêm dạ 

dày - ruột (thể châu Á) thường trải qua cấp tính, tỷ lệ chết cao, còn thể viêm phổi - não 

(thể châu Phi) thường trải qua mãn tính, tỷ lệ chết thấp, sản lượng trứng giảm. Nếu người 

cảm nhiễm virus bệnh Newcastle thì thường bị viêm kết mạc, có thể có triệu chứng mệt 

mỏi toàn thân như bệnh cúm. 

Ngoài ra, còn thấy các loài chim khác nhau, gà (Yucaipa virus), chim nhỏ (Finch 

virus), vẹt, vịt trời, bồ câu,... cảm nhiễm paramyxovirus khác. 

Một thời gian dài trước đây người ta nhầm lẫn bệnh Newcastle với bệnh dịch tả 

gà (tức virus cúm gia cầm, xem "Orthomyxovirus..."). Cả hai loại virus này đều ngưng 

kết hồng cầu gà, vịt. Điểm có thể phân biệt dễ dàng giữa chúng là virus bệnh Newcastle 

không ngưng kết hồng cầu ngựa, lừa, la và thỏ như virus cúm gia cầm. Tính chất không 

ngưng kết hồng cầu ngựa của virus bệnh Newcastle được dùng ở Mỹ để phân biệt hai loại 

virus này.  

Để chẩn đoán bệnh Newcastle trong phòng thí nghiệm người ta có thể áp 

dụng phản ứng bảo vệ trên gà thí nghiệm, phản ứng trung hòa trên gà, phôi gà và 

lứa cấy tế bào. Trong số các phản ứng huyết thanh học, phản ứng ngăn trở ngưng 

kết hồng cầu là phản ứng thường được sử dụng để xác định kháng thể kháng virus 

bệnh Newcastle trong huyết thanh gà. Phản ứng của virus gây ngưng kết hồng cầu 
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gà không phải là phản ứng huyết thanh học mà là đặc tính sinh học của virus. Phản 

ứng này bị mất một cách đặc hiệu nếu virus được trộn trước với kháng huyết thanh 

tương ứng, nên có thể lợi dụng tính chất ngưng kết và mất ngưng kết để chuẩn độ 

kháng thể. Phản ứng có thể tiến hành trong dãy ống nghiệm nhưng sử dụng khay 

polyethylene 96 lỗ đáy U hoặc V vì tiện lợi, tiết kiệm và dễ đọc kết quả phản ứng 

hơn nhiều. Trước hết ta phải thiết lập phản ứng ngưng kết hồng cầu (HA: 

haemagglutination reaction) với huyền dịch hồng cầu làm việc (1% hoặc 0,5%) để 

xác định nồng độ huyền dịch virus làm việc. 

Huyền dịch hồng cầu gà được chế từ máu gà đã chống đông bằng citrate 

natri, heparin, EDTA hoặc dung dịch Alsever (xem phần "Virus dịch tả lợn"), rửa 3 

lần bằng nước sinh lý muối hoặc PBS pH 7,2 kết hợp ly tâm 1.500 - 2000 vòng/phút 

trong 10 phút, vứt bỏ nước trong ở trên rồi thêm vào 1 phần cặn hồng cầu (tươi) 99 

phần (hoặc 199) PBS để có huyền dịch hồng cầu 1% (hoặc 0,5%). Kháng nguyên có 

thể là vaccine virus Newcastle đã biết hoặc dịch trứng đã tiêm nhiễm virus 

Newcastle pha loãng nhất định (1/2 hoặc 1/10). Để thiết lập phản ứng ngưng kết 

hồng cầu (HA), trước hết ta cho vào tất cả các lỗ khay của 1 dãy gồm 12 lỗ một 

lượng 50 μl rồi cho vào lỗ thứ nhất 50 μl dịch virus, trộn đều bằng cách hút - nhả 3 - 

4 lần rồi hút 50 μl chuyển sang lỗ thứ hai. Sau khi trộn, ta hút chuyển 50 μl từ lỗ thứ 

hai sang lỗ thứ ba, cứ thế tiếp tục cho hết lỗ thứ 10 thì hút vứt bỏ 50 μl. Lỗ thứ 11 

và 12 để làm đối chứng âm tính virus. Cho vào tất cả các lỗ 50 μl huyền dịch hồng 

cầu gà làm việc nêu trên. Trộn đều bằng máy lắc hoặc hút nhả từ lỗ 12 cho đến hết 

lỗ 1 (từ nồng độ virus thấp đến nồng dộ virus cao), để yên ở nhiệt độ phòng. Đọc 

kết quả phản ứng sau 15 - 60 phút tùy thuộc vào kết quả lắng đọng hồng cầu hoàn 

toàn ở tâm lỗ đối chứng âm tính virus (các lỗ 11 và 12). Trong phản ứng dương tính 

hồng cầu do ngưng kết với nhau thành mạng nên không chìm vào tâm lỗ khay U 

hoặc V mà kết thành mạng rộng thường có vết rạn nứt lấm tấm nếu để lâu. Hiệu giá 

virus là độ pha loãng lớn nhất còn cho kết quả phản ứng dương tính. Dịch virus ở độ 

pha loãng này chứa 1 đơn vị ngưng kết (1 HA). Dịch virus làm việc thường dùng 

trong phản ứng ngăn trở ngưng kết (HI) có nồng độ 4 HAU, tức có độ pha loãng 

nhỏ hơn 4 lần, và cách hai lỗ về phía dương tính. Trước khi làm phản ứng chính HI 

cần pha virus từ dịch gốc để có dịch virus 4 HA và kiểm tra lại nồng độ virus làm 

việc này bằng cách thiết lập lại phản ứng HA tương tự như trên nhưng chỉ trong 4 lỗ 

khay: lỗ thứ nhất 2 HA, lỗ thứ hai 1 HA (đều phải cho ngưng kết chắc chắn), lỗ thứ 

ba 1/2 HA và lỗ thứ tư 1/4 HA (đều không có ngưng kết). Nếu thấy phản ứng không 

cho kết quả như mong muốn thì pha thêm dịch virus gốc (nếu thấy các lỗ thứ hai ít 

hoặc không ngưng kết) hoặc pha thêm nước sinh lý (nếu thấy lỗ thứ ba xuất hiện 

ngưng kết) và lập lại phản ứng kiểm tra dịch virus 4 HA đó. 

Để thiết lập phản ứng ngăn trở ngƣng kết hồng cầu (HI), trước hết cho 

vào tất cả các lỗ của một dãy 12 lỗ khay lượng bằng nhau 50 μl nước sinh lý rồi cho 

vào lỗ thứ nhất 50 μl huyết thanh nguyên. Trộn đều bằng cách hút - nhả 3 - 4 lần rồi 

hút chuyển 50 μl sang lỗ thứ hai, trộn đều rồi chuyển sang lỗ thứ ba và tiếp tục như 

vậy cho đến hết lỗ 11 thì vứt bỏ 50 μl. Lỗ thứ 12 không thêm virus dùng để làm đối 

chứng âm tính virus. Thêm 50 μl dịch virus 4 HAU vào tất cả các lỗ trừ lỗ 11 lại 

thêm 50 μl nước sinh để làm đối chứng âm tính huyết thanh (lỗ này thực chất giống 

lỗ thứ hai trong phản ứng thử nồng độ virus 4 HAU nêu ở trên), trộn đều rồi để ở 

nhiệt độ phòng 10 - 15 phút cho phản ứng kháng nguyên - kháng thể (nếu có) xảy 

ra. Thêm 50 μl huyền dịch hồng cầu làm việc (như trong phản ứng HA, chú ý quấy 
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thường xuyên) vào tất cả các lỗ. Để ở nhiệt độ phòng 15 - 60 phút. Đọc kết quả sau 

khi phản ứng âm tính virus ở lỗ 12 cho kết quả rõ ràng (hồng cầu đọng hết ở tâm 

đáy lỗ khay trong khi phản ứng ngưng kết rõ ràng ở lỗ 11). Thông thường, nếu gà 

chưa được tiếp chủng vaccine Newcastle thì hiệu giá kháng thể từ 8 (3log2) trở lên 

được coi là đặc hiệu cảm nhiễm. Nhưng để chắc chắn cần kiểm tra kháng nguyên 

hoặc virus học. 

 

3. Chi Rubulavirus 

a. Bệnh cảm nhiễm virus Sendai (Sendai virus infection) 

Là bệnh cảm nhiễm virus parainfluenza type 1 (parainfluenza 1 virus). Đây là 

bệnh có tần độ phát sinh cao nhất trong số các bệnh hô hấp của chuột nhắt, chuột cống. Ở 

chuột trưởng thành tỷ lệ chết thấp nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ thai và số con nên một 

khi trong tập đoàn chuột thí nghiệm đã phát sinh bệnh thì việc đào thải, làm sạch rất khó 

khăn. Nếu virus cảm nhiễm lợn thì ở lợn con thường phát sốt, tiêu chảy, sinh trưởng 

ngừng trệ, cảm nhiễm ở giai đoạn thai sớm thường dẫn đến đẻ thai chết. Ở người, cảm 

nhiễm thường dẫn đến bệnh trạng đường hô hấp nhẹ, nhưng ở trẻ em thường gây bệnh 

viêm họng màng giả (croup: bệnh bạch hầu; bệnh dạng này ở trẻ em còn do vi khuẩn 

Corynebacterium diphtheriae, xem "Phần I: Vi khuẩn học..."). 

b. Bệnh cảm nhiễm virus Menangle (Menangle virus infection) 

Virus Menangle được phân lập lần đầu tiên vào năm 1997 từ lợn và liên quan đến 

các chứng bệnh giống cúm (flue-like illness) ở người. 

c. Bệnh do Paramyxovirus khác 

Bệnh quai bị ở người do virus quai bị (mumps virus) gây ra, là bệnh truyền nhiễm 

lưu hành, sốt toàn thân lành tính với chứng sưng do viêm tuyến dưới tai. Tuy nhiên, virus 

còn có thể nhiễm thần kinh trung ương, gây viêm màng não, viêm não, điếc và viêm tinh 

hoàn (có thế dẫn đến vô sinh nam). 

4. Chi Henipavirus 

a. Bệnh cảm nhiễm virus Hendra (Hendra virus infection) 

Bệnh này xuất hiện lần đầu ở Queenland, Australia hai lần liên tiếp vào năm 

1995. Vụ dịch đầu làm 14 ngựa chết và hai người tiếp xúc với các ngựa ốm bị mắc bệnh 

hô hấp nặng đe dọa tính mạng. Vụ dịch thứ hai phát ra cũng ở Queenland cách vùng vụ 

dịch cũ khoảng 800 km. Những nghiên cứu cho thấy bệnh xảy ra ở ngựa là rất hiếm, 

trong khi đó virus này được tìm thấy ở nhiều dơi. Do đó, có thể cho rằng dơi là ký chủ tự 

nhiên của virus này. 

Chú ý rằng ban đầu bệnh cảm nhiễm virus Hendra được gọi nhầm là bệnh cảm 

nhiễm morbillivirus ngựa (equine morbillivirus infection). 

b. Bệnh cảm nhiễm virus Nipah (Nipah virus infection) 

Bệnh này xuất hiện đột ngột tại vịnh Nipah, đảo Pankor, Malaysia năm 1999 với 

các chứng bệnh viêm não (encephalitis) gây chết ở người và lợn. Virus truyền lây qua 

đường hô hấp trong các trại lợn và làm chết hơn 100 người địa phương. Bệnh được 

khống chế sau khi hủy hết hơn 1 triệu lợn trong vùng. Lợn được coi là đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình xuất hiện bệnh Nipah vì chúng có đặc điểm được nuôi thâm canh 
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mật độ cao, làm dịch bệnh dễ dàng xuất hiện. Người ta cho rằng sau khi được truyền lan 

từ dơi ăn quả, virus Nipah ban đầu thiết lập được cảm nhiễm ở lợn và thích nghi với lợn 

trong vòng vài ba năm, từ đó virus có thể tiếp cận với người (chủ yếu những người chăn 

nuôi lợn). 

Mối liên quan giữa sự bùng phát dịch bệnh Nipah cho ta những suy luận quan 

trọng trong việc đề phòng bệnh dịch, làm nổi bật mối hiểm họa gắn liền với chăn nuôi 

thâm canh, đặc biệt là lợn và gà. 

5. Chi Morbillivirus 

a. Bệnh Carré hay sài sốt chó (canine distemper)
BKD89

 

Là bệnh truyền nhiễm do virus sài sốt chó (canine distemper virus) tức virus bệnh 

Carré gây ra. Các động vật thuộc họ Chó, họ Chồn có tính cảm thụ, cảm nhiễm biểu hiện 

phát sốt, bệnh trạng cơ quan hô hấp, triệu chứng thần kinh, cứng đế chân (hard pad),... 

b. Bệnh dịch tả trâu bò (rinderpest)
BKD5

 

Do virus dịch tả trâu bò (rinderpest virus) gây ra. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp 

tính của các loài guốc chẵn với tính lây lan cực kỳ mạnh, bò bệnh phát sốt, gây sung - 

xuất huyết các niêm mạc. Bệnh này ngày nay không còn xuất hiện ở nhiều nước, trong đó 

có nước ta. 

Bảng II-18. Các bệnh cảm nhiễm paramyxovirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên  Bệnh  

Parainfluenza virus 3 Bò, trâu  Sốt chuyên chở, bệnh cảm nhiễm 

đường hô hấp bê nghé, chảy nước 

mũi, ho, biếng ăn, viêm vú 

Newcastle disease virus = Virus bệnh 

Newcastle 

Gà, gà tây, gà lôi, chim cút, vịt, bồ 

câu, chim sẻ, quạ,...  

Bệnh cơ quan hô hấp, bênh thần 

kinh, viêm dạ dày - ruột, viêm phổi, 

viêm kết mạc 

Người  Viêm kết mạc 

Virus Sendai (parainfluenza virus 1) Chuột nhắt, chuột cống, chuột 

vàng hamster 

Bệnh cơ quan hô hấp 

Lợn  Sốt, ho, tiêu chảy ở lợn con 

Virus Menangle Dơi, lợn, người Viêm não (ngựa, người), ẩn tính 

hoặc chưa rõ (dơi) 

Virus quai bị (Mumps virus) Người  Viêm tuyến dưới tai 

Virus Nipah Dơi, lợn, người  Viêm não ("bệnh lợn điên": lợn, 

người), ẩn tính hoặc chưa rõ (dơi) 

Virus Hendra  Dơi, ngựa, người Viêm não (ngựa, người), ẩn tính 

hoặc chưa rõ (dơi) 

Virus sởi (Measles virus) Người Phát ban, sung huyết kết mạc 

Virus Carré (virus sài sốt chó) Chó, chồn, chồn vizon (mink), 

chó lang (racoon dog), cáo,... 

Sốt, viêm mũi, viêm phế quản, viêm 

phổi, tiêu chảy, co giật, phát ban, 

cứng bàn chân 

Virus dịch tả trâu bò (Rinderpest virus) Bò, trâu, cừu, dê, lợn Sốt, tiêu chảy, sung - xuất huyết 

niêm mạc 

Virus sởi "ma chẩn"* (measles virus) Người  Phát ban, sốt 

Virus hợp bào hô hấp bò (virus RS bò) Bò  Sốt, hô hấp thúc bách, chảy nước 

mũi, viêm phổi 

Ghi chú: *: bệnh sởi do virus rubella (rubella virus) thuộc chi Rubivirus (chi virus đỏ) họ Togaviridae gây ra thì nên 

gọi là bệnh sởi ban đỏ hay bệnh rubella (rubella, German measles, "phong chẩn"). 
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c. Bệnh dịch tả các loài nhai lại nhỏ (peste-des-petits ruminants, pseudorinderpest 

of small ruminants)
 BKD6

 hay bệnh giả dịch tả dê cừu 

Là bệnh ở dê và cừu với các triệu chứng và bệnh tích giống bệnh dịch tả trâu bò. 

d. Bệnh do Morbillivirus khác 

Những năm gần đây, từ các hải cẩu chết hàng loạt đã phân lập được virus bệnh 

nguyên gọi là virus sài sốt hải cẩu (phocine distemper virus), từ cá heo phân lập được 

morbillivirus cá heo (dolphin morbillivirus, porpoise morbillivirus) gây ở các động vật 

hải dương này bệnh tiêu chảy, viêm phổi, viêm não. 

Ngoài ra, còn có virus sởi (measles virus) gây bệnh sởi ở người được biết từ lâu, 

hiện còn là bệnh gây chết nhiều người (khoảng 1 triệu trẻ em chết mỗi năm) trên toàn thế 

giới chưa kể bệnh đã được hạn chế nhờ có các chương trình tiếp chủng vaccine. Riêng vụ 

dịch bệnh sởi ở nước Mỹ kéo dài từ năm 1989 đến năm 1991 gây khoảng 55.000 ca bệnh 

với khoảng 130 người chết.  

6. Chi Pneumovirus 

a. Bệnh cảm nhiễm virus hợp bào hô hấp bò (bovine respiratory syncytial virus 

infection) 

Do virus RS bò gây ra bệnh cơ quan hô hấp với các triệu chứng chủ yếu là phát 

sốt, chảy nước mũi, chảy nước bọt đầy bọt khí,... 

b. Bệnh do Pneumovirus khác 

Có thể gặp bệnh viêm phổi virus chuột, bệnh virus viêm mũi - khí quản gà tây và 

bệnh cảm nhiễm virus RS người. 

Bệnh cảm nhiễm virus RS người gây ra ở trẻ em từ 6 tuần đến 6 tháng tuổi, ở 

riêng nước Mỹ cũng gây đến 90.000 trường hợp nhập viện và khoảng 4.500 ca tử vong 

hàng năm. Nó thường gây bệnh viêm đường hô hấp trên nhưng trong 40% trường hợp 

xuất hiện triệu chứng viêm đường hô hấp dưới. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất của 

các chứng bệnh đường hô hấp dưới của trẻ sơ sinh và thiếu nhi, và là nguyên nhân chính 

của bệnh bệnh viện (nosocomal [hospital] infection).  

7. Chi Metapneumovirus 

Virus viêm mũi - khí quản gà tây (turkey rhinotracheitis virus)  

 Bệnh tác động đến gà tây từ khoảng 3 - 4 tuần tuổi. Mầm bệnh phát tán nhờ các 

giọt do ho, hắt hơi hoặc qua nước uống. Đây là bệnh cảm nhiễm đường hô hấp trên nguy 

kịch, lây lan mạnh và đặc trưng bởi sự xuất hiện đột ngột các triệu chứng bệnh sưng mặt, 

phù đầu (sưng các xoang hô hấp). Tỷ lệ chết có thể cao. Vì triệu chứng bệnh giống với 

nhiều bệnh khác nên đòi hỏi phải xác nhận bằng xét nghiệm. Có thể nuôi cấy phân lập 

virus nhưng các phản ứng huyết thanh học như ELISA thường vận dụng.  

C. BUNYAVIRUS (HỌ BUNYAVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ BUNYAVIRIDAE 

Chữ "bunya" bắt nguồn từ tên địa danh Bunyamwera thuộc nước Uganda, nơi 

phân lập được chủng virus quy chuẩn của họ này. 
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1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion hình cầu, đường kính khoảng 90 - 110 nm. Bên trong có lõi (core), bên 

ngoài được bao bọc bởi áo ngoài (envelope). Áo ngoài cấu tạo từ 2 loại glycoprotein, có 

đặc tính kháng nguyên trung hòa virus và tính ngưng kết hồng cầu. Virus Uukuniemi và 

chi Hantavirus khác với các virus khác về mặt hình thái do có những gai hình trụ rỗng 

trên bề mặt virion. Các virus mẫn cảm với các dung môi hữu cơ và chất hoạt tính bề mặt.  

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Các virus có genome gồm 3 phân tử RNA một sợi âm có kích thước khác nhau 

(gọi là các RNA L, M và S). Riêng RNA S của chi Phlebovirus có một đoạn có cơ năng 

của sợi dương, nên thường gọi "ambisense RNA (RNA lưỡng nghĩa)". 

3. Protein 

Áo ngoài cấu thành từ 2 loại protein, còn lõi cấu tạo từ enzyme sao chép RNA và 

4 loại protein nucleocapsid. 

4. Tái sản 

Virus thông qua các thụ thể của bề mặt tế bào ký chủ mà xâm nhập vào tế bào, 

nhờ hoạt tính dung hợp của protein áo ngoài mà genome virus được phóng xuất vào trong 

tế bào chất. Nhờ hoạt động của enzyme sao chép RNA của virion mà mRNA được sao 

chép, rồi các protein cấu trúc virus được tổng hợp. Sự tái sản virus được tiến hành trong 

tế bào chất, virion trần hình thành trong tế bào chất nẩy chồi vào trong thể Golgi mà trở 

nên thành thục. 

5. Phân loại 

Phân loại học Bunyaviridae được trình bày ở bảng II-19. Bunyavirus hầu như 

phân bố khắp thế giới, hiện tại có hơn 250 loại virus thuộc họ này đã được phân lập, 

được phân loại thành 5 chi. Bên cạnh đó, trong mỗi một chi, dựa vào đặc tính khác biệt 

so sánh mà phân loại thành các nhóm huyết thanh học. 

Chi Bunyavirus gồm 18 nhóm huyết thanh học, môi giới bởi muỗi và muỗi tép. 

Trong chi Flebovirus có 8 nhóm huyết thanh học, trong đó nhóm Uukuniemi do khác biệt 

về mặt hình thái và các tính trạng khác nên có thể phân loại thành chi mới độc lập. Các 

virus này được môi giới chủ yếu bởi mòng Phlebotomus và ve bét. Chi Nairovirus gồm 7 

nhóm huyết thanh học, môi giới bởi ve bét. Khác với các virus nêu trên, các virus thuộc 

chi Hantavirus gây bệnh cho động vật có vú nhưng không cần động vật chân đốt môi 

giới, còn chi Tospovirus chỉ biểu hiện tính gây bệnh đối với thực vật. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM BUNYAVIRUS  

Các bệnh cảm nhiễm bunyavirus tiêu biểu ở động vật được nêu ở bảng II-20. Tính 

gây bệnh của các virus cần động vật chân đốt môi giới có thể phân biệt thành 3 nhóm 

lớn: bệnh sốt, viêm não và đẻ dị thường do cảm nhiễm thai tử. Chi Hantavirus gây bệnh 

với triệu chứng chủ yếu là bệnh tích ở thận kèm theo xuất huyết, nhưng số virus Hanta 

được biết gây bệnh ở động vật ngoài người ra thì rất ít. Ngoài ra, tính gây bệnh của nhiều 

virus còn chưa được kiểm tra. 

1. Chi Bunyavirus 

Mọi virus thuộc nhóm huyết thanh Bunyamwera, California, Guama, C, Simbu 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

168 

đều đã thông báo có tính gây bệnh. Hầu hết đều gây bệnh sốt nhẹ ở ngƣời. 

Bệnh Akabane (Akabane disease) 

Là bệnh của cừu và bò gây ra bởi virus Akabane thuộc nhóm huyết thanh học 

Simbu, chỉ gây bệnh tích ở thai. Đặc trưng của bệnh là sẩy thai, đẻ sớm, đẻ con chết và 

sinh gia súc non kỳ hình như bệnh cong khớp, đại não khuyết tổn. Bệnh tích ở cừu 

thường nặng hơn ở bò, nhưng tác hại kinh tế ở bò lại thường cao hơn. 

Bảng II-20. Phân loại họ Bunyaviridae 

Chi, nhóm huyết thanh học Số virus 

1. Chi Bunyavirus  

Anopheles A group = Nhóm Anopheles A 12 

Anopheles B group = Nhóm Anopheles B 2 

Bacau group = Nhóm Bacau 5 

Bunyamwera group = Nhóm Bunyamwera 32 

Bwamba group = Nhóm Bwamba 2 

C group = Nhóm C 14 

California group = Nhóm California 13 

Capim group = Nhóm Capim 10 

Gamboa group = Nhóm Gamboa 8 

Guama group = Nhóm Guama 12 

Koongol group = Nhóm Koongol 2 

Minatitlan group = Nhóm Minatitlan 2 

Nyando group = Nhóm Nyando 2 

Olifantsvlei group = Nhóm Olifantsvlei 5 

Patois group = Nhóm Patois 7 

Simbu group = Nhóm Simbu 24 

Tete group = Nhóm Tete 6 

Turlock group = Nhóm Turlock 4 

Virus chưa phân loại 4 

2. Chi Phlebovirus  

Sandfly fever naples group = Nhóm virus sốt ruồi cát 4 

Bujaru group = Nhóm Bujaru 4 

Candiru group = Nhóm Candiru 6 

Chilibre group = Nhóm Chilibre 2 

Frijoles group = Nhóm Frijoles 2 

Punta Toro group = Nhóm Punta Toro 2 

Rift valley fever group = Nhóm sốt thung lũng Rift 3 

Salehabad group = Nhóm Salehabad 2 

Uukuniemi group = Nhóm Uukuniemi 12 

Virus chưa phân loại (chưa định nhóm trong chi Phlebovirus) 16 

3. Chi Nairovirus  

Crimean-Congo hemorrhagic fever group = Nhóm sốt xuất huyết Crimean-Congo 3 

Dera Ghazi Khan group = Nhóm Dera Ghazi Khan 6 

Hughes group = Nhóm Hughes 10 

Nairobi sheep disease group = Nhóm bệnh cừu Nairobi 2 

Qalyub group = Nhóm Qalyub 3 

Sakhalin group = Nhóm Sakhalin 7 

Thiafora group = Nhóm Thiafora 2 

4. Chi Hantavirus  

Hantan group = Nhóm Hanta 6 

5. Chi Tospovirus   

Tomato spotted wilt virus = Virus héo lá có đốm khoai tây  
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6. Các virus chưa định chi  

7 nhóm 19 

Ngoài ra, còn có các virus khác 22 

 

2. Chi Phlebovirus 

a. Bệnh sốt mòng đốt (phlebotomus fever) 

Là bệnh sốt cấp tính của người do cảm nhiễm Sicilia virus sốt mòng đốt. 

b. Bệnh sốt thung lũng Rift (Rift valley fever) 

Là bệnh của cừu châu Phi nhưng virus này cũng cảm nhiễm ở dê, bò và người, 

thường gây bệnh phát sốt và gây sẩy thai. Biểu hiện ở cừu các bệnh tích rõ như tiêu chảy, 

bệnh tích ở gan và tỷ lệ chết cao. 

Bảng II-20. Bệnh cảm nhiễm bunyavirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

Virus Akabane (Akabane virus) Cừu, bò Sẩy thai, đẻ thai chết, gia súc non kỳ 

hình 

Virus sốt thung lũng Rift (Rift valley 

fever virus) 

Cừu, bò Sẩy thai, bệnh tích xuất huyết 

Virus bệnh cừu Nairobi (Nairobi 

sheep disease virus) 

Cừu  Viêm ruột xuất huyết 

Virus sốt xuất huyết với hội chứng 

thận (hemorrhagic fever with renal 

syndrome virus) 

Gậm nhấm Cảm nhiễm ẩn tính ở chuột, ở người 

gây sốt xuất huyết 

 

3. Chi Nairovirus 

a. Bệnh cừu Nairobi (Nairobi sheep disease) 

Là bệnh phong thổ của vùng miền trung và miền nam châu Phi. Đây là bệnh 

truyền nhiễm của cừu với biểu hiện chủ yếu là viêm ruột xuất huyết, tỷ lệ chết cao. Virus 

gây bệnh phát sốt ở người. 

b. Bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo (Crimean-Congo hemorrhagic fever) 

Bệnh này cũng biểu hiện phát sốt và những bệnh tích xuất huyết. Các động vật 

hoang dã và gia súc là nơi virus phát triển và từ đó lây nhiễm sang người. Tỷ lệ chết cao, 

virus có độ nguy hiểm bậc 4. 

4. Chi Hantavirus 

Các động vật gậm nhấm là ổ bệnh nguyên hay ổ chứa mầm bệnh (reservoir). 

Người tiếp xúc với các động vật mang trùng mà bị cảm nhiễm, phát bệnh. Bệnh trạng 

thường là phát sốt và các bệnh tích xuất huyết như khạc ra máu, đái ra máu (huyết 

niệu),... nên thường gọi là bệnh sốt xuất huyết với hội chứng thận (hemorrhagic fever 

with renal syndrome). Tỷ lệ chết cao. Có trường hợp người nuôi dưỡng động vật thí 

nghiệm nhiễm bệnh từ chuột cống, phát bệnh và chết, vì vậy cần chú ý. 
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D. ARENAVIRUS (HỌ ARENAVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ ARENAVIRIDAE 

Chữ "arena" bắt nguồn từ từ Latin "arenosus" nghĩa là "hạt cát" do virion thường 

thu nạp các ribosome của tế bào ký chủ nên dưới kính hiển vi điện tử thường thấy như có 

những hạt cát, cơ sở đặt tên virus này. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có dạng hình cầu hoặc vô định hình, có áo ngoài, đường kính 50 - 300 nm, 

trung bình 110 - 130 nm. Trên bề mặt áo ngoài có các gai glycoprotein dài 5 - 10 nm. 

Bên ngoài quan sát thấy bên trong virion có nhiều hạt nhỏ dạng trân châu. Tồn tại 2 loại 

nucleocapsid lớn và nhỏ. Virus bị mất tính cảm nhiễm dễ dàng bởi xử lý acid, kiềm, bức 

xạ tử ngoại,... 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome có 2 loại RNA 1 sợi lưỡng nghĩa, lớn và nhỏ (L và S). Ngoài ra, bên 

trong virion tồn tại các RNA 28 S, 18 S, 4 - 6 S có nguồn gốc từ tế bào ký chủ. Các RNA 

4 - 6 S chứa RNA thông tin dưới genome (subgenomic mRNA) mã hóa protein Z được 

suy định là nhân tố điều tiết sao chép. RNA genome cũng lưỡng nghĩa (ambisense) tương 

tự RNA S của chi Phlebovirus thuộc họ Bunyaviridae (tức là một [số] đoạn sợi âm lại có 

cơ năng của sợi dương). RNA S có nửa phía đầu 3' là sợi âm mã hóa nucleoprotein, còn 

nửa đầu 5' lại là sợi dương mã hóa tiền chất của glycoprotein gai (spike hay peplome). 

RNA L có đầu 3' mã hóa protein phân tử lượng lớn là enzyme sao chép RNA, còn đầu 5' 

mã hóa protein Z. Giữa 2 miền gene nói trên tồn tại miền có cấu tạo dạng cặp tóc 

(hairpin), có thể hoạt động để dừng quá trình sao chép. 

3. Protein 

Gai (spike) cấu tạo từ glycoprotein được phân tách từ tiền chất của glycoprotein 

gai, tồn tại 2 loại glycoprotein khác nhau phụ thuộc vào loại virus. Phần trong virion cấu 

tạo từ enzyme sao chép RNA, protein nucleocapsid và protein Z. 

4. Tái sản 

Dưới tác động của enzyme sao chép RNA từ đầu 3' của genome tiến hành sao 

chép các RNA thông tin, từ đó các enzyme sao chép RNA và protein nucleocapsid được 

tổng hợp. Sau đó, các antigenome (ngược cực) được tổng hợp, và từ khuôn antigenome 

đó, các RNA thông tin đầu 5' được sao chép. Sự tổng hợp protein diễn ra trong tế bào 

chất, các hạt virus cuối cùng nẩy chồi qua màng tế bào mà thành thục. 

5. Phân loại  

Phân loại họ Arenaviridae được trình bày ở bảng II-21. Thuộc họ Arenaviridae có 

14 loại virus, nhưng chủ yếu là phân loại thành nhóm virus cựu thế giới (thế giới cũ) hay 

nhóm LCM-Lassa được phân lập ở châu Phi (chủng đại biểu là virus bệnh viêm màng 

não - màng mạch nhiễm lympho bào (lymphocytic choriomeningitis virus - LCM virus) 

và nhóm virus tân thế giới (thế giới mới, chỉ châu Mỹ) hay nhóm Takaribe phân lập được 

từ Trung Nam Mỹ (chủng đại biểu là Takaribe virus). Ngày nay từ hai nhóm này hai chi 

mới được thiết lập: chi Arenavirus và chi Deltavirus. 
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Bảng II-21. Phân loại và phân bố của họ Arenaviridae 

Chi, nhóm, loài (do ICTV đề nghị) Phân bố 

1. Chi (mới) Arenvirus (LCM-Lassa group = Nhóm LCM-Lassa, trước đây)  

Lymphocytic choriomeningitis (LCM) virus = Virus viêm màng não - màng mạch 

nhiễm lympho bào 

Khắp thế giới  

Lassa virus = Virus Lassa Tây châu Phi 

Mobala virus = Virus Mobala Miền trung châu Phi 

Mopeia virus = Virus Mopeia Mozambique 

Ippi virus = Virus Ippi Miền trung châu Phi 

2. Chi (mới) Detavirus (Nhóm Takaribe, trước đây)  

Takaribe virus = Virus Takaribe Torinidad  

Junin virus = Virus Junin Argentina  

Machupo virus = Virus Machupo Bolivia  

Amapari virus = Virus Amapari Brasil  

Parana virus = Virus Parana Paraguay  

Tamiami virus = Virus Tamiami Mỹ  

Pichinde virus = Virus Pichinde Colombia  

Latino virus = Virus Latino Bolivia  

Flexal virus = Virus Flexal Brasil  

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM ARENAVIRUS 

Các loài động vật gậm nhấm hoang dã và người cảm nhiễm các virus này. Thông 

thường, gậm nhấm cảm nhiễm ẩn tính và trở thành ổ chứa hay ổ dịch. Virus truyền bá 

rộng giữa các động vật gậm nhấm theo chiều ngang bằng tiếp xúc trực tiếp hoặc theo 

chiều đứng từ mẹ truyền sang con qua nhau thai. 

1. Bệnh viêm màng não - màng mạch nhiễm lympho bào (lymphocytic 

choriomeningitis - LCM) 

Phân bố khắp thế giới. Người bị cảm nhiễm thường phát bệnh cơ quan hô hấp 

dạng bệnh cúm nhưng đôi khi lại biểu hiện viêm não - màng não. 

2. Bệnh sốt Lassa (Lassa fever) 

Chỉ thấy phát sinh ở miền Tây châu Phi. Virus này được môi giới bởi chuột cống 

hoang dã chi Mastomys. Người cảm nhiễm biểu hiện sốt cao và các bệnh chứng xuất 

huyết như xuất huyết từ niêm mạc đường tiêu hóa, viêm màng lồng ngực, viêm bao 

tim,... Bệnh này có độ nguy hiểm cao, độ nguy hiểm lớp 4. 

3. Bệnh cảm nhiễm arenavirus khác 

Bệnh sốt xuất huyết Arhentina (Arhentinian hemorrhagic fever) gây ra bởi 

virus Junin và bệnh sốt xuất huyết Bolivia (Bolivian hemorrhagic fever) bởi virus 

Machupo là những bệnh sốt xuất huyết của người là những virus gây bệnh với tỷ lệ chết 

cao nên chúng được chỉ định vào nhóm thể bệnh nguyên có độ nguy hiểm cao nhất, độ 

nguy hiểm lớp 4. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Orthomyxoviridae? 

2. Các bệnh cảm nhiễm orthomyxovirus ở động vật nông nghiệp? 
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3. Đặc điểm vi sinh vật của họ Paramyxoviridae? 

4. Bệnh cảm nhiễm Paramyxovirus tiêu biểu ở động vật nông nghiệp? 

5. Bệnh cảm nhiễm Bunyavirus tiêu biểu ở động vật? 

6. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Arenaviridae? 

7. Bệnh cảm nhiễm Arenavirus ở động vật? 
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Chƣơng 6 
CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI ÂM (CÓ ÁO NGOÀI) HÌNH QUE 

A. RHABDOVIRUS (HỌ RHABDOVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ RHABDOVIRIDAE 

Chữ "rhabdo" bắt nguồn từ từ Latin "rhabdos" có nghĩa là "gậy". 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Các rhabdovirus động vật về căn bản có dạng đầu đạn, các rhabdovirus thực vật 

có dạng gậy (hai đầu đều tròn), thường được gọi là các thể B (hạt B hay virion B) bắt 

nguồn từ chữ "bullet-shaped particle". Nucleocapsid cấu tạo từ thể phức hợp RNA với 

nucleoprotein, protein lớn (protein L, large protein) và protein phi cấu trúc của virus 

(protein NS, non-structural protein) được bao bọc bởi áo ngoài cấu tạo từ protein nền 

(protein M, matrix protein) và màng lipid ký chủ. Bên ngoài được phủ các gai (spike, 

peplome) cấu tạo từ glycoprotein xuyên màng (protein G). 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các rhabdovirus gồm 5 gene, theo trình tự 5'-L-G-M-NS-N-3'. 

3. Protein 

Có 5 loại protein cấu trúc virus. Các protein N, L và NS cấu thành nucleocapsid, 

protein G có trong thành phần các gai quyết định type huyết thanh trung hòa. Các protein 

NS và L có các hoạt tính RNA-polymerase và hoạt tính poly-A-polymerase. Vì vậy, chỉ 

có genome đơn độc thì không có tính cảm nhiễm nhưng nucleocapsid thì lại có tính cảm 

nhiễm. 

4. Tái sản 

Thông qua sự dung hợp áo ngoài và màng tế bào ký chủ, virus xâm nhập vào tế 

bào chất rồi cởi vỏ ở đó. Quá trình tái sản diễn ra hoàn toàn trong tế bào chất. Nhờ 

enzyme sao chép có trong thành phần nucleocapsid của virus mà một số loại sợi RNA 

dương được tổng hợp và hoạt động như các RNA thông tin làm khuôn tổng hợp các 

protein cấu trúc của virus. Quá trình tái sản RNA genome như sau: thể phức hợp RNA-

protein N hoạt động như khuôn nucleocapsid tổng hợp nên dạng trung gian hay dạng 

RNA tái tạo có thêm RNA sợi dương có độ dài bằng độ dài của RNA genome. Từ khuôn 

là sợi dương của RNA dạng tái tạo, các RNA sợi âm được tổng hợp kết hợp ngay với 

protein N sau đó với các protein NS và L hình thành nucleocapsid tập trung ở trong tế 

bào chất, thường được quan sát thấy ở dạng các thể ấn nhập. Sau khi kết hợp protein M, 

nucleocapsid kết hợp protein G rồi di động về màng tế bào chất ký chủ và nẩy chồi qua 

màng mà hình thành virion thành thục. 

Trong các tế bào động vật đã cảm nhiễm rhabdovirus, ngoài các hạt (virion) B có 

tính cảm nhiễm ra, còn thấy sản sinh các hạt T (truncated particle: hạt bị cắt cụt) có độ 

dài khoảng 20 - 50% độ dài hạt B và genome có đến 50 - 80% khuyết thiếu, vì vậy, nếu 

cảm nhiễm tế bào cũng không thể diễn ra quá trình sản sinh hạt B được. Khi cảm nhiễm 

đồng thời với các hạt B chúng thường gây trở ngại sự tái sản các hạt B (hiện tượng tự cản 

nhiễm) nên được gọi là các hạt khuyết thiếu can nhiễm (defective interfering particle, DI 
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particle). 

5. Phân loại 

Thuộc họ Rhabdoviridae có các chi Vesiculovirus, Lyssavirus, hai chi mới thiết 

lập trên cơ sở tách từ chi Lyssavirus là chi Ephemerovirus và chi Novirhabdovirus và 

nhóm các rhabdovirus thực vật (bảng II-22). Như vậy có 4 chi virus động vật thuộc họ 

Rhabdoviridae. 

Chi Vesiculovirus: Tên này bắt nguồn từ từ Latin "vesicula" nghĩa là mụn nước. 

Virus viêm miệng mụn nước (VSV) có chủng quy chuẩn là chủng Indiana virus (VS-IV), 

được phân loại thành 29 type huyết thanh học khác nhau, nhưng con số này có khuynh 

hướng tăng. Protein N là kháng nguyên kết hợp bổ thể phản ứng giao chéo, protein G là 

kháng nguyên đặc hiệu type. 

Trong cảm nhiễm hỗn hợp nhiều type vesiculovirus thường xảy ra hiện tượng các 

type virus giống nhau hay gần gũi nhau tác dụng tương bổ mà tạo hỗn hợp tính trạng 

(phenotypic mixing). VS-IV thường gây hiện tượng hỗn hợp tính trạng với các virus có 

áo ngoài hoàn toàn khác biệt như virus bệnh Newcastle, virus bệnh bạch huyết chuột,... 

VSV được sử dụng như là chủng chuẩn để kiểm định interferon. 

Chi Lyssavirus: Chữ "lyssa" là từ Hy lạp nghĩa là "điên cuồng". Các virus này có 

tính trạng của virion giống virion của Vesiculovirus. 

Virus bệnh dại là virus được coi là loài chuẩn của chi này, nay đã thống kê được 

32 loài khác nhau, ngoài ra còn có 44 loài được phân loại vào chi này tạm thời do chưa 

xác định được vị trí phân loại của chúng. Các virus này đều có các protein N và protein 

NS có tính giao chéo kháng nguyên và đều khu biệt với các vesiculovirus. 

Dựa vào đặc tính kháng nguyên trung hòa của protein G, một bộ phận virus được 

phân biệt dạng huyết thanh học (serotype 1 đến serotype 5). Trong số đó, các virus dại 

serotype 2 - 4 có một phần sai khác với virus bệnh dại serotype 1, gây bệnh dạng dại ở 

người và động vật. Các virus trừ virus bệnh dại đều đã được phân lập chỉ ở châu Phi 

nhưng virus Duvenhage lại phân lập được từ dơi ăn côn trùng sống ở vùng bờ biển châu 

Âu. 

Theo L. Pasteur, các virus dại được chia thành hai nhóm. Một nhóm gọi là (virus) 

độc đường phố (street virus) được phân lập từ các động vật cảm nhiễm dã ngoại, còn 

nhóm khác được gọi là (virus) độc cố định (fixed virus) là những virus đường phố được 

nuôi cấy tiếp đời liên tục trong não động vật thí nghiệm mà được nhược độc hóa. Do 

những biến đổi tính trạng như giảm thiểu tính cảm nhiễm ngoại biên, rút ngắn và ổn định 

hóa thời kỳ ủ bệnh, tăng cường tính ái lực tổ chức thần kinh,... các virus cố định được 

dùng làm vaccine phòng và chữa bệnh dại. 

Chi Ephemerovirus được thiết lập mới bao gồm virus sốt lưu hành (sốt phù du) 

bò. 

Chi Novirhabdovirus bao gồm virus hoại tử cơ quan tạo máu truyền nhiễm (ở cá). 

Nhóm rhabdovirus thực vật: Ở nhiều loài thực vật thuộc một phạm vi rộng có 

cảm nhiễm các rhabdovirus có tính đặc hiệu ký chủ tương đối mạnh. Trong số các 

rhabdovirus thực vật có nhóm A phục chế virion chủ yếu trong tế bào chất, nhóm B trong 

nhân tế bào thực vật và các virus chưa phân loại. 
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Bảng II-22. Phân loại họ Rhabdoviridae 

Chi, loài (do ICTV đề nghị) 
Ký chủ phân lập 

được virus*
1 

1. Chi Vesiculovirus  

Vesicular stomatitis-Indiana virus = Virus viêm miệng (có) mụn nước Indiana V, I 

Vesicular stomatitis-Alagoas virus = Virus viêm miệng (có) mụn nước Alagoas V 

Vesicular stomatitis-New Jersey virus = Virus viêm miệng (có) mụn nước New Jersey V, I 

Chandipura virus = Virus Chandipura V, I 

Cocal virus = Virus Cocal V, I 

Isfahan virus = Virus Isfahan I 

Piry virus = Virus Piry V 

Eel virus (American/Europian) = Virus lươn (châu Mỹ/châu Âu) V 

Grasscarp rhabdovirus = Rhabdovirus cá trắm cỏ (thảo ngư) V 

Kalamath virus = Virus Kalamath V 

Mount Elgon bat virus = Virus dơi núi Elgon V 

Pike fry rhabdovirus (Pike red disease virus) = Rhabdovirus cá chó con hay Virus bệnh đỏ của 

cá chó 

V 

Spring viremia of carp virus (= Rhabdovirus carpia) = Virus bệnh virus huyết mùa xuân cá 

chép 

V 

Ngoài ra, 16 loài khác  

2. Chi Lyssavirus  

Rabies virus (serotype 1) = Virus bệnh dại V, I 

Lagos bat virus (serotype 2) = Virus dơi Lagos V 

Mokola virus (serotype 3) = Virus Mokola V 

Duvenhage virus (serotype 4) = Virus Duvenhage V 

Obodhiang virus (serotype 5) = Virus Obodhiang I 

Kotonkan virus (serotype 5) = Virus Kotonkan I 

Hirame rhabdovirus = Rhabdovirus cá (thờn) bơn V 

Viral haemorrhagic septicemia virus (Eegtved virus) = Virus bại huyết chảy máu do virus hay 

Virus Eegtved 

V 

Flanders virus = Virus Flanders V, I 

Hart Park virus = Virus công viên Hart V, I 

Kern Canyon virus = Virus hẽm núi Kern V 

Perch rhabdovirus = Rhabdovirus chim sẻ V 

Sigma virus = Virus Sigma I 

Ngoài ra, 61 loài khác  

3. Chi (mới) Ephemerovirus  

Bovine ephemeral fever virus = Virus sốt lưu hành của bò hay Virus bệnh cúm bò*
2
 hay Virus 

sốt phù du của bò*
3 

V, I 

4. Chi (mới) Novirhabdovirus  

Infectious haematopoetic necrosis virus = Virus hoại tử cơ quan tạo máu truyền nhiễm V 

5. Nhóm các rhabdovirus thực vật  

 Rhabdovirus thực vật nhóm A  

 Rhabdovirus thực vật nhóm B  

Ngoài ra, 28 loài khác  

Ghi chú: *
1
: V = động vật có xương sống, I = động không xương sống; *

2
: tên "bệnh cúm bò" theo "Danh mục bệnh 

phải kiểm dịch" Việt nam; *
3
: tên "bệnh sốt phù du ở bò" theo "Sổ tay dịch bệnh động vật" (x. Tài liệu tham khảo). 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM RHABDOVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm rhabdovirus tiêu biểu được trình bày ở bảng II-23. 
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1. Chi Vesiculovirus 

a. Bệnh viêm miệng mụn nƣớc gia súc (vesicular stomatitis)
BKD36

 

Có 7 loài Vesiculovirus gây bệnh mụn nước ở bò, ngựa và lợn phát sinh bệnh tập 

trung ở các nước thuộc Tây bán cầu. Tỷ lệ chết thường thấp, nhưng do triệu chứng lâm 

sàng giống bệnh lở mồm long móng nên nhiều nước đòi hỏi phải kiểm dịch. Các virus 

dạng Newzealand thường có độc lực cao. 

Người, hươu, chó racoon và các động vật hoang khác đều có tính cảm thụ đối với 

virus này. Ở người trong nhiều trường hợp bệnh thường ẩn tính, nhưng nhiều khi biểu 

hiện bệnh dạng bệnh cúm kèm theo phát sốt, đôi khi ở vùng miệng hình thành mụn nước. 

b. Bệnh đỏ cá chó (red disease of pike) 

Là bệnh do cảm nhiễm rhabdovirus ở ấu ngư (cá hương) của cá chó (pike), là 

bệnh truyền nhiễm cấp tính của cá chó con châu Âu với triệu chứng đặc trưng là các vết 

sưng màu đỏ trên thân cá và thủy thũng ở não, tỷ lệ chết cao. Các virus này về mặt huyết 

thanh học giống các rhabdovirus gây bệnh viêm xuất huyết ở cá trắm cỏ (grasscarp 

hemorrhage disease). 

c. Bệnh virus huyết mùa xuân của cá chép (spring viremia of carps)
 BKD18

 

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính tỷ lệ chết cao do cảm nhiễm Rhabdovirus carpia, 

với những triệu chứng chủ yếu là viêm phúc mạc và viêm ruột. Viêm bong bóng hay túi 

khí (air bladder) cá chép cũng do virus này gây ra. 

Bảng II-23. Các bệnh cảm nhiễm rhabdovirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

Vesiculovirus (7 loại)* Bò, lợn, ngựa  Bệnh mụn nước (miệng, đế, vú,...) 

Rhabdovirus cá trắm cỏ Cá trắm cỏ Bệnh viêm xuất huyết (gốc vảy,...) 

Virus Klamath Chuột đồng Bệnh dạng bệnh dại (giống về mặt tế bào học) 

Rhabdovirus cá chó con Cá chó  Sưng trương màu đỏ trên thân cá, ban xuất huyết ở cơ 

và thận 

Virus bệnh virus huyết mùa 

xuân của cá chép 

Cá chép Viêm phúc mạc, viêm ruột, viêm bong bóng 

Virus bệnh dại Động vật có vú Viêm não, điên dại, bại liệt, bệnh sợ nước (người) 

Virus dơi Lagos Chuột, chó, vượn Bệnh dạng bệnh dại 

Virus Mokola Chuột , chó, vượn, người Bệnh dạng bệnh dại 

Virus Duvenhage Chuột, người  Bệnh dạng bệnh dại 

Virus sốt lưu hành bò (Virus 

cúm bò) 

Bò, trâu Cảm mạo lưu hành, trở ngại cơ quan vận động 

Virus bệnh hoại tử cơ quan 

tạo máu truyền nhiễm 

Cá loài cá họ Hồi Bần huyết, lồi nhãn cầu, biến đổi màu da, cá con chết 

Virus bệnh bại huyết xuất 

huyết do virus 

Cá hồi trắng Hoại tử (thận, gan), ban xuất huyết (cơ, tổ chức mỡ) 

Rhabdovirus cá bơn Cá bơn Bệnh trạng xuất huyết 

Ghi chú: *: virus viêm miệng có mụn nước Indiana, virus viêm miệng có mụn nước Alagoas, virus viêm miệng có 

mụn nước New Jersey, virus Chandipura, virus Cocal, virus Isfahan. 

 

2. Chi Lyssavirus 

a. Bệnh dại (rabies, lyssa)
 BKD23

 

Là bệnh truyền nhiễm lây chung người và động vật (zoonosis) có độ nguy hiểm 
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cực kỳ cao, nếu cảm nhiễm phát bệnh thì động vật thường biểu hiện triệu chứng thần 

kinh và tỷ lệ chết đạt gần 100%. Thông thường, virus có mặt trong dịch nước bọt của thú 

bệnh xâm nhập vào cơ thể động vật bị cắn nhưng cũng có trường hợp lây nhiễm qua bào 

thai, đường hô hấp và mô ghép. Vì có tính hướng thần kinh nên ở trục thần kinh ngoại 

biên virus vừa phát triển (tái sản) vừa di hành dần về phía hệ thần kinh trung ương và tiếp 

tục phát triển ở đó. Sau kỳ nung bệnh kéo dài từ 1 tuần đến mấy tháng, con vật phát bệnh, 

trải qua 1 - 2 tuần thì chết. Bệnh ở người, chó, mèo cũng như các động vật khác đều có 

triệu chứng tương tự, thường biểu hiện ở 2 thể: thể điên cuồng và thể bại liệt. Thể điên 

cuồng thường có tỷ lệ cao nhưng ở bò trường hợp thể bại liệt thường nhiều hơn. Trong tế 

bào chất của tế bào cảm nhiễm virus dại hay tế bào thần kinh động vật bệnh ở vùng sừng 

Ammon (cornu Ammoni, hay hải mã, hypocampus) nhuộm Giemsa thường thấy các thể 

Negri (Negri body) là những thể ấn nhập ái toan (ưa acid) chứa các hạt nhỏ ái kiềm (bắt 

màu bazơ) ở bên trong. 

Ngoài việc phát hiện thể Negri, tiêm truyền động vật thí nghiệm (thỏ, chuột nhắt), 

các phản ứng huyết thanh học như miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, miễn dịch huỳnh 

quang gián tiếp và các phản ứng kháng thể đánh dấu khác cũng được dùng để chẩn đoán 

bệnh dại. 

Phản ứng miễn dịch huỳnh quang trực tiếp tiến hành được khi đã có sẵn 

kháng thể kháng virus dại đã được đánh dấu chất huỳnh quang (conjugate huỳnh 

quang trực tiếp: direct fluorescent-conjugated antibody). Chất huỳnh quang có thể 

dùng là fluorescein isothiocyanate (FITC), evans blue, tetramethyl rhodamin-

isothiocyanate (TRTC), lissamin-rhodamin B (rhodamin B 200), acid 

diaminonaphtylamin sulfonic (DANS),.... Trước tiên ta làm tiêu bản vết in, lát cắt 

hoặc làn mỏng trên phiến kính, để khô trong không khí rồi cố định bằng cách ngâm 

vào acetone lạnh −10 - −20 °C (cố định bằng cách này giữ được tính kháng nguyên 

của bệnh phẩm). Phủ tiêu bản bằng 1 giọt conjugate huỳnh quang trực tiếp, đặt 

phiến kính vào đĩa Petri có giấy thấm ngấm nước giữ ẩm (có thể đánh dấu tiêu bản 

ngoài đĩa), để ở nhiệt độ phòng 30 phút đến 1 giờ, lấy ra rửa bằng nước cất, để khô 

và quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang (chú ý: trong phòng tối). Phản ứng là 

dương tính khi tiêu bản phát sáng, do conjugate không bị nước rửa trôi (nhờ liên kết 

đặc hiệu kháng nguyên - kháng thể) nên chất huỳnh quang trên đó phát bức xạ dưới 

sự kích thích của bức xạ quang học thích hợp năng lượng cao hơn. 

Phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp thực hiện được khi có 

conjugate huỳnh quang gián tiếp, tức chất được nhuộm huỳnh quang là kháng thể 

kháng epitope của kháng thể của loài động vật cần nghiên cứu (ví dụ, thỏ được tối 

miễn dịch bằng IgG của chó rồi lấy máu thỏ chiết kháng thể chống IgG chó rồi đem 

đánh dấu bằng chất huỳnh quang FITC ta có conjugate huỳnh quang gián tiếp thỏ 

kháng chó: Rab/antiDog(IgG)/FITC). Phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp đa 

năng hơn phản ứng huỳnh quang trực tiếp. Khi có kháng nguyên chuẩn ta có thể 

phát hiện được kháng thể còn khi có kháng thể chuẩn ta có thể phát hiện được 

kháng nguyên. Độ nhạy của phản ứng cũng cao hơn nhiều. Sau khi cố định tiêu bản 

kháng nguyên (chuẩn hoặc bị kiểm) ta phủ tiêu bản bằng 1 giọt kháng thể (bị kiểm 

hoặc chuẩn), ủ ẩm ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút đến 1 giờ ta rửa bằng nước rồi 

phủ bằng conjugate huỳnh quang gián tiếp kháng loài thích hợp. Sau một thời gian ủ 

ẩm lại đem rửa nước, làm khô rồi hiển vi. Kết quả phản ứng tương tự như trên. 

FITC phát quang khi kích thích bởi bức xạ xanh thẩm (blue), evans blue, TRITC và 
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rhodamin B 200 ở bức xạ xanh lục (green), DANS ở bức xạ tử ngoại,... 

b. Bệnh sốt lƣu hành của bò (bovine ephemeral fever)
 BKD37

 

Còn gọi là bệnh cúm bò hay bệnh sốt phù du của bò là bệnh truyền nhiễm phát 

sốt cấp tính của bò và trâu, với các triệu chứng chủ yếu là hô hấp thúc bách, khí thũng 

gian chất phổi, đi lại loạng choạng,... là một trong những chứng bệnh cảm mạo lưu hành 

của bò. Bệnh này được muỗi tép môi giới, tỷ lệ lây bệnh thường cao nhưng tỷ lệ chết 

thấp. 

3. Chi Novirhabdovirus 

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu truyền nhiễm (infectious haematopoetic 

necrosis virus infection [of fish])
BKD17

 là bệnh truyền nhiễm cấp tính có tỷ lệ chết cao 

của các loài cá thuộc Hồi. Virus bệnh bại huyết xuất huyết do virus còn gọi là virus 

Egtved (Egtved virus), là bệnh truyền nhiễm có tính lây lan cao gây hoại tử thận và gan, 

gây ban xuất huyết tổ chức cơ và mỡ.  

B. FILOVIRUS (HỌ FILOVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ FILOVIRIDAE 

Chữ "filo" bắt nguồn từ từ Latin nghĩa là "sợi thừng", chỉ hình thái dạng sợi của 

các virus thuộc chi này. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có áo ngoài dạng kéo dài, đường kính tiết diện ngang ổn định 80 nm, 

nhưng chiều dài là trường hợp ngoại lệ trong số các virus. Đây là các virus đa hình thái: 

dạng sợi dài, dạng que phân nhánh, dạng chữ U, dạng số 6, dạng tròn,... Nhô trên bề mặt 

virion có các gai dài khoảng 7 nm cách nhau khoảng 10 nm. Tính cảm nhiễm của virus 

ổn định ở nhiệt độ phòng nhưng bị vô hoạt ở 60 °C sau 30 phút. Các dung môi hữu cơ vô 

hoạt nhanh các virus này. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome là một phân tử RNA một sợi. 

3. Protein 

Tồn tại 7 loại protein, trong đó có 2 loại kết hợp với RNA. Virus không bị trung 

hòa bởi kháng thể in vitro. 

Bảng II-24. Các bệnh cảm nhiễm filovirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Phân lập virus Cảm nhiễm cho người 

Loại động vật Nơi phân lập Nguồn cảm nhiễm Bệnh  

Marburg virus = Virus Marburg Người Đức, Nam tư (cũ) Khỉ xanh châu Phi Sốt xuất huyết 

Ebola virus = Virus Ebola Người Zair, Sudan ? Sốt xuất huyết 

Reston virus = Virus Reston Khỉ ăn cua Mỹ Khỉ ăn cua Không rõ 

 

4. Tái sản 

Cả 7 loại protein virus được sao dịch từ các mRNA đơn citron tương bổ với RNA 

virus. Các protein đã được tổng hợp tụ tập trong tế bào chất. Virus thành thục sau khi 
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nucleocapsid nẩy chồi qua màng tế bào chất. 

5. Phân loại 

Họ Filoviridae chỉ gồm 1 chi (bảng II-24), chi Filovirus gồm 3 loài đã được biết: 

virus Marburg (Marburg virus), virus Ebola (Ebola virus) và virus Reston (Reston virus). 

II. BỆNH CẢM NHIỄM FILOVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu được trình bày ở bảng II-24. Tất cả 3 loài nêu trên 

đều là tác nhân gây bệnh lây chung người và động vật (zoonosis) cực kỳ nguy hiểm, gây 

tử vong ở người mặc dù ở các loài khỉ thì bệnh không trầm trọng. Ký chủ tự nhiên của 

virus hiện nay còn chưa rõ nhưng các trường hợp cảm nhiễm virus ở người đều khởi 

nguồn từ sự tiếp xúc với khỉ châu Phi (Uganda, Zair [nay là CHDC Congo], Sudan) và 

Đông nam Á (Phillipin). Cho nên khi tiếp xúc, đặc biệt khi lấy bệnh phẩm, phẩm vật từ 

khỉ hoang cần phải đặc biệt chú ý. 

C. BORNAVIRUS (HỌ BORNAVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ BORNAVIRIDAE 

Đây là họ virus mới thiết lập, mặc dù bệnh Borna (nguồn gốc tên của họ virus) đã 

được biết đến ở châu Âu trong suốt 200 năm qua và thường được mô tả như một trong 

những virus gây bệnh viêm não - tủy ngựa. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có hình cầu, có áo ngoài, đường kính 80 - 100 nm.  

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome virus bệnh Borna chưa được nghiên cứu kỹ, hiện được suy định là một 

phân tử RNA một sợi âm, không phân đoạn, khoảng 8,9 kb, có các 3' và 5' tương đồng và 

chứa 5 ORF. 

3. Protein 

Trong nhân tế bào cảm nhiễm kiểm xuất thấy protein virus có phân tử lượng 

khoảng 40 kDa, có thể đó là polymerase của virus. 

4. Tái sản 

Virus cảm nhiễm trì tục trong lứa cấy tế bào các loại mà không gây ra CPE. 

Kháng nguyên virus có thể kiểm xuất được một cách dễ dàng trong nhân tế bào cảm 

nhiễm nhờ phương pháp kháng thể huỳnh quang. Quá trình tổng hợp DNA thường không 

thiết yếu đối với quá trình tái sản virus nhưng cơ chế tái sản thì hiện còn chưa rõ. 

5. Phân loại 

Vị trí phân loại của virus bệnh Borna được làm sáng tỏ chỉ trong thời gian gần 

đây. Đây là các virus tương tự các thành viên của các họ Filoviridae, Paramyxoviridae 

và Rhabdoviridae. Chúng được xếp chung vào bộ Mononegavirales. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM BORNAVIRUS (BORNA DISEASE) 

Bệnh Borna đã từng là bệnh phát tán địa phương của vùng lãnh thổ nước Đức và 
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Thụy Sỹ cách đây hơn 150 năm, là bệnh viêm não - tủy sống, màng não, trong tự nhiên 

gặp chủ yếu ở ngựa và cừu, nhưng gần đây phát hiện được cả ở bò, chó, mèo, gậm nhấm, 

đà điểu. Ở ngựa, sau 4 - 6 tuần nung bệnh, con vật biểu hiện phát sốt, chảy nước bọt, 

biếng ăn, vận động bất thường, mắt nhấp nháy, tri giác quá mẫn,... bệnh trở nên ác hóa, 

sau khoảng 1 tuần thì con vật chết. Cũng không ít trường hợp bệnh diễn ra chậm hơn, 

bệnh trạng cũng không có thể không biểu hiện rõ ràng. Các trường hợp viêm não tủy 

sống có tỷ lệ chết đến 90 - 95%. Ở cừu bệnh trạng và quá trình bệnh cũng tương tự như ở 

ngựa.  

Người cũng cảm nhiễm tự nhiên, có thể biểu hiện tình trạng trở ngại thần kinh - 

tinh thần (bệnh tâm thần). Tuy vậy, vai trò của virus Borna trong bệnh lý tâm thần ở 

người còn nghi vấn. 

Bằng thực nghiệm có thể gây bệnh cho các động vật từ chim đến linh trưởng. Thụ 

thể CD4 của tế bào T (lympho bào T) có liên quan đến quá trình bệnh lý bệnh này. 

Thông thường, bệnh tích đặc hiệu không thể quan sát thấy bằng mắt thường. Về 

mặt tổ chức (mô) học, là bệnh viêm não - tủy sống, màng não không hóa mủ, thường 

kiểm xuất được các tiểu thể bao hàm ái toan (Joest-Degen body: thể Joest - Degen) trong 

các tế bào hạch thần kinh của sừng Ammon (tức hải mã: hypocampus) và hành khứu giác 

(bulbus olfactorius). 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Rhabdoviridae? 

2. Các bệnh cảm nhiễm các virus thuộc họ Rhabdoviridae? 

3. Đặc điểm vi sinh vật học cơ bản của virus dại? 

4. Nêu các tên của các chi virus thuộc họ Rhabdoviridae? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Filoviridae? 

6. Đặc điểm của các bệnh cảm nhiễm virus họ Filoviridae? 

7. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Bornaviridae và đặc điểm lâm sàng của bệnh cảm 

nhiễm các virus này? 

 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

181 

Chƣơng 7 
CÁC VIRUS RNA SỢI DƢƠNG CÓ ÁO NGOÀI  

A. CORONAVIRUS (HỌ CORONAVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ CORONAVIRIDAE 

Chữ "corona" có nghĩa là "tán", hay vầng hào quang xung quanh mặt trời, chữ 

này dùng ở đây bắt nguồn từ chỗ các gai (peplome) nhô hình tia lên khỏi bề mặt virion 

virus này như tán xung quanh mặt trời. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion hầu như hình cầu, đường kính 75 - 160 nm (bình quân 100 nm). RNA 

genome kết hợp với protein capsid hình thành ribonucleoprotein (RNP) dạng xoắn. Áo 

ngoài bao bọc bên ngoài RNP, trong đó có 2 loại glycoprotein phân bố trong màng 

phospholipid. Ether và các chất hoạt tính bề mặt làm dung giải áo ngoài mà làm mất tính 

cảm nhiễm của virus. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

RNA genome một sợi dương, duỗi thẳng, có tính cảm nhiễm, có cấu trúc mũ (7-

Me-Gppp) ở đầu 5' và đoạn poly-A ở đầu 3'. Phân tử lượng của RNA genome khoảng 9 - 

11 MDa, kích thước 27 - 33 kb. 

3. Protein 

Các protein của nucleocapsid được phosphoryl hóa, kích thước 50 - 60 kDa. 

Peplomer là glycoprotein 90 - 180 kDa. Còn các glycoprotein nền (matric glycoprotein) 

xuyên suốt qua màng thì có độ lớn 20 - 35 kDa. Tùy thuộc loại virus, còn có các protein 

màng áo ngoài có chức năng enzyme hemagglutinin esterase. Tất cả các protein nêu trên 

đều là các protein cấu trúc virus. Trong tế bào bị cảm nhiễm còn có enzyme RNA-

polymerase phụ thuộc RNA (RNA-dependent RNA-polymerase).  

Ở chi Torovirus, có protein capsid khoảng 18 kDa, protein áo ngoài khoảng 26 

kDa và protein peplomer-dimer khoảng 80 - 100 kDa. 

4. Tái sản 

Người ta cho rằng virus cảm nhiễm tế bào thông qua thụ thể đặc hiệu. Sau khi 

cảm nhiễm RNA genome làm khuôn để phiên dịch tổng hợp enzyme RNA-polymerase, 

sau đó dưới sự xúc tác của RNA-polymerase này sợi RNA âm được tổng hợp. Từ khuôn 

này mà RNA genome tổng hợp, đồng thời, 5 - 7 loại mRNA được hình thành nhờ quá 

trình cắt xén (splicing). Trên những khuôn mRNA này các phân tử protein virus được 

tổng hợp, virion hình thành trong các thể tiểu bào và thể Golgi rồi được phóng thích ra 

ngoài nhờ quá trình nẩy chồi khỏi màng của các cấu trúc này. Có thể có chủng hình thành 

CPE và nuôi cấy dễ dàng nhưng cũng có chủng nuôi cấy rất khó. Trong trường hợp 

Torovirus, cơ năng của nhân tế bào ký chủ là thiết yếu đối với sự phát triển của virus. 

5. Phân loại 

Họ Coronaviridae gồm hai chi: Coronavirus và Torovirus (bảng II-25). 

 Chi Coronavirus được phân loại thành 4 nhóm trên cơ sở khác biệt tính kháng 

nguyên, còn chi Torovirus thì chưa rõ. Các virus chi Torovirus có cấu trúc siêu vi, hình 
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thức tái sản, các tính trạng vật lý - hóa học và tính kháng nguyên,... khác biệt với chi 

Coronavirus nên có ý kiến cho rằng nên xếp virus này thành họ độc lập thì thích hợp 

hơn. Tuy nhiên, hiện tại chi Torovirus vẫn thuộc họ Coronaviridae. 

Bảng II-25. Phân loại họ Coronaviridae và các bệnh cảm nhiễm tiêu biểu ở động vật 

Chi, loài (do ICTV đề nghị) 
Nhóm 

KN 

Ký chủ tự 

nhiên 
Bệnh 

1. Chi Coronavirus    

Swine transmissible gastroenteritis virus = Virus bệnh 

viêm dạ dày - ruột truyền nhiễm lợn (TGE) 

I Lợn  Viêm dạ dày - ruột 

Porcine endemic diarrhea virus = Virus dịch tiêu chảy 

lưu hành lợn 

? Lợn  Viêm ruột 

Feline infectious peritonitis virus = Virus viêm phúc mạc 

truyền nhiễm mèo 

I Mèo  Viêm phúc mạc, viêm phổi, suy 

nhược, viêm não - màng tủy, viêm 

toàn bộ nhãn cầu 

Canine coronavirus = Coronavirus chó I Chó  Viêm dạ dày - ruột 

Mouse hepatitis virus = Virus viêm gan chuột II Chuột  Viêm gan, viêm não - tủy sống 

Bovine coronavirus = Coronavirus bò II Bò  Viêm dạ dày - ruột 

Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus = 

Virus viêm não tủy ngưng kết hồng cầu lợn  

II Lợn  Nôn mửa, suy nhược, viêm não - 

tủy sống 

Avian infectious bronchitis virus = Virus viêm phế quản 

truyền nhiễm gà 

III Gà  Viêm khí quản, viêm ruột 

Bluecomb disease virus = Virus bệnh mào xanh IV Gà tây Viêm ruột 

Severe acute respiratory syndrome virus (SARS virus) = 

Virus SARS 

? Chồn 

hương 

Viêm hô hấp cấp tính ở người 

(bệnh SARS) 

2. Chi Torovirus    

Berne virus = Virus Berne  Ngựa  Tính gây bệnh không rõ 

Breda virus = Virus Breda  Bò  Viêm ruột 

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM CORONAVIRUS 

Các bệnh truyền nhiễm coronavirus tiêu biểu ở động vật được kê ở bảng II-25. 

Đại bộ phận các virus gây bệnh viêm dạ dày - ruột kèm theo tiêu chảy. Tuy nhiên 

một bộ phận thể hiện tính gây bệnh đa dạng, gây viêm phúc mạc, viêm não, viêm nhãn 

cầu, viêm cuống phổi, viêm phổi, viêm gan,... 

1. Chi Coronavirus 

a. Bệnh viêm phế quản gà truyền nhiễm (avian infectious bronchitis)
BKD67

 

Sau cảm nhiễm, trải qua kỳ nung bệnh khoảng 2 - 3 ngày động vật biểu hiện các 

triệu chứng viêm cơ quan hô hấp khác nhau. Tỷ lệ lây bệnh thường đạt 100% nhưng 

trong trường hợp gà con thường tỷ lệ chết đạt 25%, gà 5 - 6 tuần tuổi trở lên thường bị 

bệnh nhẹ. Ở gà trưởng thành bị cảm nhiễm virus tỷ lệ đẻ trứng giảm. 

b. Cảm nhiễm coronavirus ở bò (bovine coronavirus infection) 

Cảm nhiễm ở bê mới sinh, bê mấy tuần tuổi và bò trưởng thành gây tiêu chảy. 

Phân giống như trường hợp cảm nhiễm rotavirus, phân lỏng màu vàng, có niêm dịch. 

Tiêu chảy tiếp tục khoảng 5 - 6 ngày, bê thường bị mất nước, suy nhược. 
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c. Bệnh viêm dạ dày - ruột truyền nhiễm ở lợn (transmissible gastroenteritis in 

swine - TGE)
 BKD42

 

Virus thường gây cảm nhiễm chí tử ở lợn con 1 - 2 tuần tuổi. Lợn ở tuổi nào cũng 

có tính cảm thụ nhưng khi đạt hơn 5 tuần tuổi thì phần nhiều thường hồi phục. Ở lợn 

trưởng thành cảm nhiễm thường ẩn tính hay có triệu chứng nhẹ. Nôn mửa, tiêu chảy dạng 

nước, cơ thể mất nước,... là những triệu chứng thường gặp. 

d. Bệnh viêm não - tủy ngƣng kết hồng cầu (hemagglutinating encephalomyelitis) 

Lợn con bú sữa có tính cảm thụ mạnh, trong vòng 1 tuần sau sinh tỷ lệ tử vong 

đạt 100%. Lợn trưởng thành không biểu hiện bệnh. Bệnh thường có 2 thể, thể viêm não - 

tủy sống thường diễn ra là những triệu chứng tiếp tục, phát sốt, bí đại tiện, hắt hơi, ho,... 

dẫn đến co giật, sau đó hôn mê, rồi chết và thể nôn mửa, suy nhược. 

e. Tiêu chảy lƣu hành lợn (porcine endemic diarrhea)
BKD43

 

Lợn con trong thời kỳ bú sữa có tính cảm thụ cao nhất, với tỷ lệ chết thường cao 

hơn 50%. Bệnh biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy, mất nước,... Lợn trưởng thành có tỷ lệ phát 

bệnh không ổn định. 

f. Cảm nhiễm coronavirus ở chó (canine coronavirus infection) 

Chó càng non càng có tính cảm thụ càng cao, cảm nhiễm hỗn hợp với parvovirus 

chó thường gây chết. Chó bệnh thường biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy, mất nước,... 

g. Bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm mèo (feline infectious peritonitis - FIP) 

Bệnh này có các thể bệnh đa dạng, phát sinh tán phát, nếu phát bệnh thường dẫn 

đến tử vong. Thể thẩm tích (tiết xuất dịch) thường tích tụ dịch ở ổ bụng, tụ dịch ở 

khoang ngực, dịch ổ bụng thường có màu vàng rơm. Khi giải phẫu bệnh thấy phúc mạc 

thường dính các sợi tơ huyết. Ở thể khô thường không thấy tích tụ dịch ổ bụng, thường 

biểu hiện bệnh tích ở mắt, triệu chứng thần kinh,... 

h. Bệnh cảm nhiễm virus viêm gan chuột (mouse hepatitis virus infection) 

Tùy thuộc vào chủng virus mà chuột thành thục có thể mắc bệnh viêm gan nguy 

kịch và viêm não - tủy mất nước. Tuy nhiên, đại bộ phận các chủng thường nhược độc, 

nhưng gây bệnh viêm ruột ở chuột bú sữa với tỷ lệ tử vong cao. 

Bệnh suy nhƣợc (wasting disease) là tên chỉ bệnh trạng ở chuột thí nghiệm đã 

cắt bỏ tuyến ức (hung tuyến; thymus) do cảm nhiễm virus viêm gan chuột (mouse 

hepatitis virus) thuộc chi Coronavirus. 

(Cần chú ý rằng tên bệnh này còn chỉ trạng thái bệnh lý ở hươu bị nhiễm yếu tố 

bệnh xốp não truyền nhiễm - transmissible spongiform encephalopathy; xem chương 

"Prion"). 

i. Bệnh viêm ruột do coronavirus gà tây hay bệnh xanh mào (coronaviral enteritis of 

turkey, bluecomb disease) 

Bệnh này chưa được thông báo phát sinh ở các loài chim khác ngoài gà tây. 

Ngoài ra, không thấy có sự giao chéo kháng nguyên giữa virus này với các coronavirus 

khác. Bệnh thường lây lan rất nhanh, các loài chim hoang là những thể môi giới lây 

truyền. Gà tây bệnh biếng ăn, màu vùng đầu trở nên tối, bài xuất phân tiêu chảy dạng 

nước, màu trắng hoặc màu xanh lục. Tỷ lệ mắc bệnh thường đạt 100%, còn tỷ lệ chết đạt 
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đến 50%.  

j. Các bệnh do Coronavirus khác 

Có coronavirus gây bệnh viêm tuyến nƣớc bọt - tuyến lệ ở chuột cống, viêm 

phổi gây chết ở chuột cống sơ sinh. 

 Ở thỏ nhà cũng có bệnh cảm nhiễm coronavirus với các triệu chứng chủ yếu là 

tích nước xoang ngực xoang bụng, phát sốt, biếng ăn,... 

Ở người gần đây phát hiện bệnh hô hấp trầm trọng, thường gọi là bệnh SARS 

hay Hội chứng suy hô hấp cấp tính (severe acute respiratory syndrome), do một loại 

coronavirus được suy định có nguồn gốc từ chồn hương. Mặc dù chồn hương cảm nhiễm 

thường không phát bệnh nhưng bệnh ở người là rất trầm trọng, với những triệu chứng hô 

hấp trở ngại, dẫn đến chết. 

2. Chi Torovirus 

a. Bệnh do virus Berne (Berne virus infection) 

Đây là virus phân lập được ở Thụy Sỹ từ ngựa chết do viêm ruột. Theo kết quả 

các cuộc điều tra huyết thanh học thì ở Thụy Sỹ bệnh này lan rộng giữa các đàn ngựa, và 

cũng xác nhận rằng bệnh tồn tại ở châu Âu và Mỹ. 

b. Bệnh do virus Breda (Breda virus infection) 

Virus Breda gây bệnh tiêu chảy ở bò không phụ thuộc vào tuổi. Ở bò đang tiết 

sữa bị bệnh sản lượng sữa giảm. 

B. ARTERIVIRUS (HỌ ARTERIVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ ARTERIVIRIDAE  

Họ này vừa được thiết lập trên cơ sở tách chi Arterivirus khỏi họ Togaviridae. 

Chữ "arteri" bắt nguồn từ bệnh viêm động mạch (artritis) ngựa do loài virus quy chuẩn 

của họ này gây ra. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virus có dạng gần hình cầu được bao bọc bởi áo ngoài (envelope), đường kính 

khoảng 50 - 72 nm. Bên trong có nucleocapsid cấu trúc đối xứng khối đều, đường kính 

khoảng 20 - 30 nm chứa lõi genome RNA dương duỗi thẳng. Trên bề mặt virion có các 

gai (spike) là những cấu trúc cực nhỏ dài khoảng 12 - 15 nm nhô khỏi bề mặt áo ngoài. 

Virus bị vô hoạt một cách dễ dàng bởi các dung môi hữu cơ, acid, kiềm, nhiệt, chất hoạt 

tính bề mặt,... 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các arterivirus có genome là một phân tử RNA một sợi dương, dài 

khoảng 15 kb, có mũ (cap) ở đầu 5' và chuỗi poly-A ở đầu 3'. Genome virus gồm 8 ORF 

(khung khả phiên) được phiên mã trong tế bào như là một bộ RNA thông tin dưới 

genome (subgenomic mRNA). ORFa1 và ORFa2 nằm ở phía đầu 5', chiếm khoảng 75% 

genome và mã hóa cho các protein có hoạt tính polymerase và replicase rõ rệt. Cấu trúc 

và phương thức phục chế genome Arteriviridae giống ở các coronavirus, nhưng trong tế 

bào cảm nhiễm có đến 7 phân tử RNA thông tin dưới genome (subgenomic mRNA) phân 

tử lượng khác nhau được tổng hợp. 
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3. Protein 

Các protein cấu trúc của các Arterivirus gồm glycoprotein màng GP5 có phân tử 

lượng khoảng 25 kDa được phiên dịch từ ORF5 của genome, protein màng M khoảng 18 

- 19 kDa được phiên dịch từ ORF6, không glycosyl hóa, và protein nucleocapsid N 

khoảng 15 kDa. Ở trong virion cũng như trong tế bào, protein màng M và glycoprotein 

GP5 thường tồn tại trong tổ hợp heterodimer liên kết nhờ mối liên kết disulfur (S-S) và 

có khả năng kích thích miễn dịch ở chuột. Protein N có mặt với số lượng lớn nhất trong 

virion và có tính kháng nguyên mạnh. Ngoài ba protein cấu trúc lớn nêu trên, ở 

arterivirus còn có các protein cấu trúc nhỏ GP2 có phân tử lượng khoảng 29 kDa và GP4 

khoảng 31 kDa. GP3 có phân tử lượng khoảng 42 kDa, có tính kháng nguyên, kích thích 

cơ thể động vật sản sinh kháng thể trung hòa, nhưng bản chất cấu trúc của nó thì chưa rõ. 

Các protein phi cấu trúc (NS) gồm 2 loại, sản phẩm của ORFa1 và ORFa2, và là các 

protein có hoạt tính polymerase và replicase. 

4. Tái sản 

Các gai trên bề mặt virus kết hợp với các thụ thể trên màng tế bào mà xâm nhập 

vào tế bào chất. Nhờ quá trình dung hợp màng áo ngoài virus và màng tế bào chất mà 

nucleocapsid xâm nhập vào trong tế bào. Từ RNA genome, 4 loại protein phi cấu trúc 

được tổng hợp (phiên dịch). Quá trình tổng hợp RNA và sự lắp ráp nucleocapsid diễn ra 

trong tế bào chất. Các virion được thành thục nhờ nẩy chồi vào trong lòng của mạng lưới 

nội chất nhẵn hoặc vào trong lòng thể Golgi, sau đó được đưa ra ngoài nhờ quá trình bào 

xuất (exocytosis). 

5. Phân loại 

Phân loại virus họ Arteriviridae được trình bày ở bảng II-26. Chi Arterivirus do 

có cấu tạo gene khác với các chi khác thuộc họ Togaviridae nên gần đây Ủy ban quốc tế 

về phân loại virus (ICTV) đã xếp chi này thành một họ độc lập và cùng với họ 

Coronaviridae (xem phần "Coronavirus...") hình thành bộ mới Nidovirales vì chúng có 

cấu tạo gene tương tự các coronavirus. Họ Arteriviridae gồm 1 chi: chi Arterivirus trước 

đây thuộc họ Togaviridae. Trong chi này gồm có các virus: virus bệnh viêm động mạch 

ngựa (equine arteritis virus), virus Lelystad hay virus hội chứng hội chứng sinh sản và hô 

hấp lợn (Lelystad virus, porcine reproductive and respiratory syndrome virus - PRRS 

virus), virus lactic dehydrogenase (lactic dehydrogenase virus) và virus sốt xuất huyết khỉ 

(simian hemorrhagic fever virus). Virus đốm cà rốt chưa rõ vị trí. 

Bảng II-26. Các virus thuộc họ Arteriviridae 

Virus  Phân bố 

1. Chi Arterivirus  

Equine arteritis virus = Virus bệnh viêm động mạch ngựa Miền nam Bắc Mỹ, châu Âu, 

châu Phi 

Lelystad virus  Châu Mỹ, châu Âu 

Lactic dehydrogenase virus = Virus lactic dehydrogenase  

Simian hemorrhagic fever virus = Virus sốt xuất huyết khỉ Châu Á 

2. Carrot mottle virus = Virus đốm cà rốt (chưa rõ vị trí phân loại)  

 

II. BỆNH CẢM NHIỄM ARTERIVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm virus thuộc họ Arteriviridae tiêu biểu được kê ở bảng II-27. 
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1. Bệnh viêm động mạch ngựa (equine artritis) 

Là bệnh đặc hữu của loài ngựa, ngoài biểu hiện trạng bệnh cơ quan hô hấp và 

phát sốt, thì có thể còn gặp viêm giác - kết mạc, tứ chi phù thũng, tiêu chảy, sẩy thai,... 

Về mặt giải phẫu bệnh, bệnh biểu hiện biến tính và hoại tử ở lớp giữa của các tiểu động 

mạch toàn thân một cách đặc trưng nên có tên này. 

Bảng II-27. Các bệnh cảm nhiễm arterivirus 

Bệnh  Ký chủ Bệnh trạng 

Virus viêm động mạch ngựa Ngựa Sẩy thai, bệnh cơ quan hô hấp 

Virus Lelystad  Lợn  Sẩy thai, bệnh cơ quan hô hấp 

Virus lactic dehydrogenase Chuột  Hầu như không triệu chứng, tăng lượng enzyme 

lactic dehydrogenase trong máu 

Bệnh sốt xuất huyết khỉ Khỉ châu Á Bệnh tích xuất huyết và phát sốt 

 

2. Hội chứng sinh sản và hô hấp lợn (porcine reproductive and respiratory 

syndrome - PRRS) 

Còn gọi là dịch sẩy thai và hội chứng hô hấp lợn (porcine epidemic abortion 

and respiratory syndrome) hay trước đây còn được biết như là "bệnh bí hiểm của lợn 

(mystery swine disease)" gây ra ở lợn bởi một loài virus phân lập được ở Lelystad, Hà 

Lan vào năm 1991, còn gọi là virus vô sinh và hô hấp lợn (swine infertility and 

respiratory virus) hay virus Lelystad (Lelystad virus), là bệnh của lợn sơ sinh. Bệnh trạng 

chủ yếu là sẩy thai chết và bệnh viêm phổi của lợn sơ sinh. 

Thuộc chi Arterivirus còn có virus lactic dehydrogenase của chuột. Chuột bị cảm 

nhiễm virus này hầu như không biểu hiện triệu chứng, nhưng hoạt tính enzyme lactic 

dehydrogenase trong máu chuột cảm nhiễm tăng đến 5 - 10 lần so với bình thường.  

3. Virus sốt xuất huyết khỉ (simian hemorrhagic fever disease virus) 

Gây bệnh tích xuất huyết và phát sốt ở khỉ thuộc chi Macaca (khỉ châu Á). Mặc 

dù các virus này được phân loại trong họ Flaviviridae nhưng nay xác định lại do những 

nghiên cứu gần đây nghi vấn rằng chúng có thể gần gũi chi Arterivirus và cùng với virus 

viêm động vật ngựa (equine arteritis virus). 

C. TOGAVIRUS (HỌ TOGAVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ TOGAVIRIDAE 

Chữ "toga" có nguồn gốc từ từ Latin "toga" nghĩa là "áo khoác", chỉ áo ngoài 

(envelope) của virus. Họ này trước đây gồm hầu hết các virus chứa RNA có áo ngoài, về 

sau hàng loạt họ mới (Flaviviridae, Arteriviridae,...) được tách khỏi họ này. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virus có dạng hình cầu, đường kính 60 - 70 nm. Bên trong có nucleocapsid 

đường kính 35 - 40 nm được bao bọc bởi áo ngoài bên ngoài. Trên bề mặt virion có các 

gai (spike) là những cấu trúc cực nhỏ dài khoảng 6 - 10 nm nhô khỏi bề mặt capsid. Virus 

bị vô hoạt một cách dễ dàng bởi các dung môi hữu cơ, acid, kiềm, nhiệt, chất hoạt tính bề 

mặt,... 
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2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các virus thuộc các chi Alphavirus và Rubivirus là phân tử RNA một 

sợi dương có số nucleotid khoảng 10 - 11 kb, hằng số sa lắng khoảng 42 - 49 S. ở đầu 5' 

của RNA genome có cấu trúc "nắp" (cap) còn đầu 3' có chuỗi poly-A. Khoảng 2/3 độ dài 

genome về phía đầu 5' mang thông tin di truyền của các protein phi cấu trúc còn 1/3 còn 

lại (phía đầu 3') mã hóa các protein cấu trúc virus. Trong các tế bào cảm nhiễm, các phân 

tử RNA thông tin dưới genome (subgenomic mRNA) được tổng hợp, từ khuôn đó các 

protein cấu trúc virus được tổng hợp. 

3. Protein 

Bất kể protein cấu trúc hay phi cấu trúc ban đầu đều được tổng hợp dưới dạng các 

protein khổng lồ (polyprotein), sau đó được phân cắt thành protein thành thục nhờ chính 

hoạt tính protease của mình. Các protein phi cấu trúc gồm 4 loại, mang hoạt tính enzyme 

loại này hay loại khác kể cả hoạt tính enzyme tổng hợp RNA. Các protein cấu trúc là kết 

quả phân cắt thành sáu phần của polyprotein virus, nhưng chỉ protein capsid (C protein) 

và hai loại glycoprotein của áo ngoài (E1 và E2) hình thành nên các hạt virus. E1 là 

ngưng kết tố ngưng kết hồng cầu, còn E2 có tính kháng nguyên trung hòa virus.  

4. Tái sản 

Các gai trên bề mặt virus kết hợp với các thụ thể trên màng tế bào mà xâm nhập 

vào tế bào chất. Nhờ quá trình dung hợp màng áo ngoài virus và màng tế bào chất mà 

nucleocapsid xâm nhập vào trong tế bào. Từ RNA genome, 4 loại protein phi cấu trúc 

được tổng hợp (phiên dịch). Nhờ hoạt tính enzyme tổng hợp RNA của các protein này 

mà các mRNA dưới genome được sao chép. Quá trình tổng hợp RNA và sự lắp ráp 

nucleocapsid diễn ra trong các không bào trong tế bào chất. Các virion (có tính) cảm 

nhiễm nẩy chồi qua màng tế bào chất mà được phóng thích ra ngoài tế bào. Hầu hết các 

virus cần động vật chân đốt môi giới đều phát triển trong não của chuột nhắt bú sữa, vì 

vậy để phân lập virus thường sử dụng chuột nhắt sơ sinh. 

5. Phân loại  

Phân loại togavirus được trình bày ở bảng II-28. Trước đây được xếp vào họ này 

còn có nhiều virus RNA có đặc tính chung là có áo ngoài, xuất phát từ chỗ "toga" là áo 

choàng. Các virus thuộc họ Togaviridae được phân loại thành 2 chi: chi Alphavirus lây 

lan nhờ động vật chân đốt môi giới (trong hệ thống phân loại trước đây chúng được gọi là 

các Arbovirus nhóm A) và chi Rubivirus lan truyền nhờ tiếp xúc, còn chi Arterivirus 

trước đây được xếp vào họ này nay đã chuyển thành họ độc lập: họ mới Arteriviridae. 

Chi Alphavirus có 27 loài đã được phân loại và tất cả chúng đều có vector lan 

truyền là muỗi. Nhờ thử nghiệm ngăn trở ngưng kết hồng cầu (HI test) và thử nghiệm 

trung hòa virus (virus neutralization test - VNT) mà chúng được chia thành 7 nhóm. 

Chi Rubivirus chỉ có 1 loài duy nhất là virus sởi ban đỏ hay ban đào (rubella 

virus). Các alphavirus và arterivirus (đã thuộc họ mới Arteriviridae) hoàn toàn không 

biểu hiện sự giao chéo huyết thanh học. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM TOGAVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm togavirus tiêu biểu được kê ở bảng II-29. Các "Arbovirus" là 

tên trước đây của các virus thuộc nhóm này là những virus lây truyền nhở động vật chân 

đốt (arthropod-borne virus). Các virus này nếu cảm nhiễm ở động vật thì phát triển bên 
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trong cơ thể và có thể phát hiện được trong máu lưu hành. Hiện tượng đó gọi là (chứng) 

nhiễm virus huyết hay máu nhiễm virus (viremia). Các động vật mắc chứng nhiễm virus 

huyết lại có thể bị các động vật vector truyền lây hút máu. Virus phát triển trong tuyến 

nước bọt của vector truyền lây. Khi côn trùng hút máu động vật, virus xâm nhập theo vòi 

hút vào động vật mà gây cảm nhiễm. Trong số các động vật cảm nhiễm, có loại là cơ thể 

làm tăng lượng virus trong máu đến mức cần thiết cho sự lan truyền gọi là động vật ký 

chủ khuyếch đại virus (amplifier) và có loại là cơ thể trong đó không biểu hiện chứng 

nhiễm virus huyết gọi là ký chủ cuối cùng hay ký chủ chung mạt (dead-end-host).  

Bảng II-28. Phân loại họ Togaviridae 

Chi, loài (do ICTV đề nghị) Phân bố 

1. Chi Alphavirus  

Aura virus  Brasil, Argentina 

Barmah Forest virus = Virus rừng Barmah Australia  

Babanki virus  Trung Mỹ 

Bebaru virus  Malaysia  

Buggy Creek virus = Virus vịnh Buggy  

Chikungunya virus  Châu Mỹ, châu Á 

Estern equine encephalitis virus = Virus viêm não ngựa miền Đông Miền nam Bắc Mỹ 

Everglades virus  Mỹ  

Fort Morgan virus  Mỹ  

Getah virus  Australia, châu Á 

Highland J virus  Mỹ  

Kyzylagach virus  Nga  

Mayyaro virus  Nam Mỹ 

Middelburg virus  Châu Phi 

Mucambo virus  Brasil  

Ndumu virus  Châu Phi 

Ockelbo virus  Châu Âu 

O'nyong-nyong virus  Châu Phi 

Pixuma virus  Brasil  

Ross River virus = Virus sông Ross Australia, Oceania 

Sagiyama virus  Nhật bản 

Semliki Forest virus = Virus rừng Semiliki Châu Phi, nước Nga 

Sindbis virus Châu Á, Phi, Âu, Australia 

Una virus  Nam Mỹ 

Venezuelan equine encephalitis virus = Virus viêm não ngựa Venezuela Trung - Nam Mỹ 

Western equine encephalitis virus = Virus viêm não ngựa miền Tây Miền nam Bắc Mỹ 

Whataroa virus  Newzealand  

2. Chi Rubivirus  

Rubella virus = virus bệnh sởi đỏ (virus rubella)  

 

Trong tự nhiên, virus lan truyền một cách trình tự giữa ký chủ và vector truyền 

lây. Bệnh trạng thường là phát sốt, phát ban và xuất huyết hoặc viêm não. 

Bảng II-29. Các bệnh cảm nhiễm togavirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

Virus Getah  Ngựa, lợn Phát sốt, phát ban ở ngựa, đẻ con chết ở lợn 

Virus viêm não ngựa miền Đông Ngựa Viêm não 

Virus viêm não ngựa Venezuela Ngựa Viêm não 

Virus viêm não ngựa miền Tây Ngựa Viêm não 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

189 

 

1. Chi Alphavirus 

a. Virus bệnh viêm não ngựa miền Đông (Eastern equine encephalitis virus)
BKD48

, 

virus bệnh viêm não ngựa miền Tây (Western equine encephalitis virus)
BKD48

, và 

virus bệnh viêm não ngựa Venezuela (Venezuelan equine encephalitis virus)
BKD49

  

Các virus này đều gây bệnh rất nặng ở ngựa. Ngoài ra, người cũng bị mắc bệnh 

này. Đặc biệt, virus bệnh viêm não ngựa miền Đông có tính gây bệnh rất mạnh, biểu hiện 

tỷ lệ chết cao ở ngựa và người bị bệnh. Về mặt kháng nguyên các chủng virus này thuộc 

về nhiều nhóm độc lập. Do vector truyền lây là các loại muỗi khác nhau nên khu vực lưu 

hành bệnh dịch ít nhiều có khác nhau nhưng tất cả đều thấy phân bố ở miền Nam lục địa 

Bắc Mỹ. Người ta cho rằng các loài chim hoang là ký chủ khuyếch đại của virus bệnh 

viêm não ngựa miền Đông và virus bệnh viêm não ngựa miền Tây. 

b. Virus Getah 

Biểu hiện tính gây bệnh ở ngựa và lợn. Ở ngựa, sau khi phát sốt thường thấy nổi 

ban lớn bằng hạt gạo hoặc hạt đậu tương, tứ chi phù thũng. Ở lợn, tính gây bệnh trước 

đây thể hiện không rõ nhưng vào năm 1985 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, người ta phân 

lập được virus từ lợn con sơ sinh bị chết hàng loạt, virus có gây sinh sản dị thường hay 

không thì chưa rõ. 

c. Virus Sindbis 

Gây bệnh phát sốt ở người nhưng trường hợp bệnh không nhiều.  

d. Các alphavirus khác 

Virus rừng Semliki thì tính gây bệnh chưa rõ. Tuy nhiên, cấu tạo gene và phân 

tích cơ năng protein virus thường được sử dụng trong nghiên cứu.  

Virus Chikungunya phân bố ở châu Phi và Đông Nam Á, gây phát sốt cấp tính 

ngày 2 lần ở người kèm theo chứng viêm khớp.  

Virus O'nyong-nyong cũng gây bệnh trạng như virus Chikungunya. 

2. Chi Rubivirus  

Bệnh sởi đỏ (rubella, German measles; sách cổ gọi là "phong chẩn"), còn gọi là 

bệnh sởi Đức : là bệnh do virus sởi đỏ (rubella virus) duy nhất gây ra. Triệu chứng đặc 

trưng là phát sốt và phát ban toàn thân. Nếu phụ nữ có thai bị cảm nhiễm thì có thể gặp 

các trường hợp thai nhi kỳ hình. Để phân biệt với bệnh sởi (measles) do một loài virus 

thuộc chi Morbillivirus họ Paramyxoviridae gây ra, nên gọi bệnh do Rubivirus là "bệnh 

sởi đỏ". 

D. FLAVIVIRUS (HỌ FLAVIVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ FLAVIVIRIDAE 

Chữ "flavi" có nguồn gốc từ từ Latin "flavus" nghĩa là "màu vàng", bắt nguồn từ 

chỗ chủng quy chuẩn của họ này là virus sốt vàng (yellow fever virus). 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion là hạt hình cầu nhỏ có áo ngoài đường kính 40 - 60 nm bao bọc 
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nucleocapsid đường kính 25 - 30 nm, có cấu tạo giống họ Togaviridae. Virus viêm gan C 

(thuộc chi mới thiết lập có tên là Hepacivirus) thì chỉ biết cấu tạo genome còn cấu trúc 

virion thì chưa rõ. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

RNA genome ở chi Flavivirus có kích thước khoảng 11 kb, ở chi Pestivirus 

khoảng 12,5 kb, còn ở chi mới Hepacivirus (nhóm virus viêm gan C) khoảng 9,5 kp. 

Genome là phân tử RNA một sợi dương, có cấu trúc nắp (cap) ở đầu 5' nhưng không có 

chuỗi poly-A ở đầu 3'. Ngoài ra, không thấy có subgenomic mRNA (RNA thông tin dưới 

genome) ở trong tế bào bị cảm nhiễm. Trật tự thông tin di truyền của các protein cũng 

khác với Togaviridae, ở 1/4 đầu 5' có các gene protein cấu trúc còn đoạn tiếp theo (3/4 

genome phía đầu 3') chứa thông tin di truyền của các gene phi cấu trúc. 

3. Protein 

Các protein cấu trúc có 3 loại, protein capsid (C protein), protein màng (M 

protein) và protein áo ngoài (E protein). Ở chi Flavivirus, có 7 loại protein phi cấu trúc 

được biết, có thể mang hoạt tính enzyme nhưng chức năng cụ thể của chúng thì chưa 

được rõ. Chi Flavivirus có năng lực ngưng kết hồng cầu nhưng các chi khác thì chưa 

được nghiên cứu về tính chất này. 

Bảng II-30. Phân loại họ Flaviviridae 

Virus (do ICTV đề nghị) Tên đã từng sử dụng 
Số lượng 

virus 

1. Chi Flavivirus   

Tick-borne encephalitis virus group = Nhóm virus viêm não do ve bét 

truyền 

Arbovirus nhóm B 11 

Rio Bravo virus group = Nhóm virus Rio Bravo  6 

Japanese encephalitis virus group = Nhóm virus viêm não Nhật bản Arbovirus nhóm B 10 

Tyuleniy virus group = Nhóm virus Tyuleniy  3 

Ntaya virus group = Nhóm virus Ntaya  5 

Uganda S virus group = Nhóm virus Uganda S  4 

Dengue virus group = Nhóm virus bệnh sốt xuất huyết  4 (type) 

Modoc virus group = Nhóm virus Modoc  5 

Các virus chưa phân loại  17 

2. Chi Pestivirus   

Bovine viral diarrhea-mucosal disease virus = Virus bệnh tiêu chảy - niêm 

mạc trâu bò 

  

Hog cholera virus = Virus dịch tả lợn Pestis suum  

Border disease virus = Virus bệnh Border   

3. Chi Hepacivirus Hepatitis C virus  

Hepatitis C virus group = Nhóm virus viêm gan C   

 

4. Tái sản 

Sự tái sản của các virus này diễn ra trong tế bào chất gần màng nhân. Các virion 

được phóng thích vào cấu trúc bản (lamella) hay tiểu bào trong tế bào chất mà thành 

thục. 

5. Phân loại 

Phân loại họ Flaviviridae được trình bày ở bảng II-30. Trong các hệ thống phân 

loại cũ, các arbovirus (Arbovirus, tức các virus truyền lây nhờ chân đốt) nhóm B bao 
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gồm chi Flavivirus, chi Pestivirus, gồm các bệnh nguyên chủ yếu ở động vật, và nhóm 

virus viêm gan B. 

Chi Flavivirus được môi giới nhờ các loại muỗi và ve bét. Hiện tại, chi này có 

hơn 60 loài và được phân loại thành 6 nhóm trên cơ sở đặc tính kháng nguyên. 

Trong chi Pestivirus có 3 loài: virus bệnh tiêu chảy - niêm mạc trâu bò (bovine 

viral diarrhea-mucosal disease virus), virus dịch tả lợn (hog cholera virus) và virus bệnh 

Border (Border disease virus). 

Nhóm virus viêm gan C do có trình tự nucleotid genome khác biệt nên không xếp 

vào chi nào trong hai chi nêu trên. Vì vậy nay được xếp thành chi mới Hepacivirus. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM FLAVIVIRUS 

Bệnh cảm nhiễm flavivirus tiêu biểu ở động vật được nêu ở bảng II-31. 

Các triệu chứng lâm sàng đặc trưng của bệnh cảm nhiễm các virus thuộc chi 

Flavivirus thường ở ba mức độ: sốt nhẹ, phát ban với sốt xuất huyết và viêm não. Bệnh ở 

người là chủ yếu nhưng cũng thấy biểu hiện tính gây bệnh ở các loài động vật. Các virus 

chi Pestivirus lây truyền nhờ tiếp xúc. Người không cảm nhiễm các virus này, chúng chỉ 

biểu hiện tính gây bệnh ở loài động vật đặc hữu.  

Bảng II-31. Các bệnh cảm nhiễm flavivirus tiêu biểu ở động vật 

Virus 
Ký chủ tự 

nhiên 
Bệnh 

Virus viêm não Nhật bản (chi Flavivirus) Ngựa, lợn Viêm não ở ngựa, sẩy thai chết ở lợn, bệnh trạng 

thần kinh ở lợn sơ sinh 

Virus sốt vàng (yellow fever virus) (chi Flavivirus) Khỉ  Chứng virus huyết, đôi khi sốt xuất huyết 

Virus bệnh "nhảy tễnh" (louping ill virus) (nhóm 

virus viêm não do ve bét môi giới, chi Flavivirus) 

Cừu  Phát sốt, viêm não thường rất nặng 

Wesselsbron disease virus (chi Flavivirus) Cừu, bò Sẩy thai, động vật sơ sinh kỳ hình 

Virus viêm màng não - não gà tây Israel (Israel 

turkey meningoencephalitis virus) (nhóm virus 

Ntaya, chi Flavivirus) 

Gà tây Viêm não 

Virus bệnh tiêu chảy - niêm mạc do virus bò Bò, trâu Phát sốt, tiêu chảy, bệnh tích xuất huyết ở niêm 

mạc 

Virus dịch tả lợn Lợn  Phát sốt, bệnh tích xuất huyết, sẩy thai 

Virus bệnh Border  Cừu  Sẩy thai, triệu chứng thần kinh ở cừu sơ sinh, 

lông dị thường 

 

Nhóm virus viêm gan C thường lây truyền thông qua truyền máu nhưng cũng có 

thể có sự lây truyền giữa cha mẹ và con cái cũng như giữa vợ và chồng. 

1. Chi Flavivirus 

a. Bệnh sốt vàng (yellow fever) 

Là bệnh sốt xuất huyết của người phân bố ở châu Phi, Trung - Nam Mỹ. Do con 

đường truyền lây và khu vực lưu hành khác nhau nên được phân loại thành thể bệnh rừng 

và thể bệnh đô thị.  

b. Bệnh viêm não Nhật bản (Japanese encephalitis)
BKD45

 

Là bệnh do muỗi chi Aedes môi giới, bắt đầu từ Nhật bản, rồi lan xuống toàn khu 
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vực Đông - Nam Á. Người và ngựa cảm nhiễm thường phát sốt, viêm não biểu hiện triệu 

chứng thần kinh, còn lợn dù thường bị cảm nhiễm với chứng virus huyết làm tăng khả 

năng phát tán mầm bệnh nhưng l hầu như không biểu hiện triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, 

trong trường hợp cảm nhiễm ở lợn cái có chửa thì thường thấy sẩy thai, chết thai ở các 

dạng thai trắng, thai đen, thai khô,... hoặc đẻ lợn con biểu hiện triệu chứng thần kinh. 

c. Bệnh viêm màng não - não gà tây Israel Israel (turkey meningoencephalitis) 

Do virus viêm màng não - não gà tây Israel (Israel turkey meningoencephalitis 

virus) gây với chứng bệnh tê liệt thần kinh và viêm ruột ở gà tây,  

d. Bệnh Wesselsbron 

Gây ra bởi virus Wesselsbron với triệu chứng sẩy thai chết, thai tử kỳ hình ở cừu 

và bò, lan truyền nhờ muỗi môi giới. 

e. Bệnh "nhảy tễnh" (louping ill)  

Do virus bệnh "nhảy tễnh" (louping ill virus) gây phát sốt và viêm màng não - tủy 

rất nặng ở cừu. 

f. Bệnh cảm nhiễm flavvirus khác 

Bệnh sốt xuất huyết (dengue fever) là bệnh phát sốt, xuất huyết của người thường 

thấy ở Đông nam Á và Trung Nam Mỹ. Muỗi nhiệt đới Aedes aegypti (muỗi vằn) là 

vector truyền lây. Virus này gồm 4 type huyết thanh học. Vaccine phòng bệnh chưa được 

thường dụng hóa. 

Nhóm các virus viêm não do ve bét môi giới thường gây viêm não ở người 

nhưng trong số đó có virus bệnh "nhảy tễnh". 

2. Chi Pestivirus 

a. Bệnh tiêu chảy - niêm mạc do virus bò (bovine viral diarrhea-mucosal disease 

[BVDMV])
BKD35

 

Trong số các virus bệnh tiêu chảy - niêm mạc do virus bò (bovine viral diarrhea-

mucosal disease [BVDMV])
BKD35

 tồn tại loại gây tác động bệnh lý tế bào (CPE type 

BVDMV) và loại không gây tác động bệnh lý tế bào (non-CPE type BVDMV). Các virus 

dạng non-CPE gây phát sốt, tiêu chảy,... Ở bò cái có chửa còn thấy gây sẩy thai và đẻ bê 

với tiểu não hình thành kém. Nếu cảm nhiễm vào thời kỳ đầu kỳ thai thì thai có thể phát 

triển bình thường nhưng động vật con lại phát triển sự dung nạp miễn dịch (immunity 

tolerance), khi đó virus được bảo hữu lâu dài ở trong cơ thể. Tên bệnh tiêu chảy - niêm 

mạc do virus bò xuất phát từ việc ban đầu người ta mô tả bệnh tiêu chảy và bệnh màng 

nhầy riêng rẽ, nhưng về sau xác nhận được rằng tác nhân gây nên hai bệnh trên chỉ là 

một loại virus duy nhất gây ra. Bệnh niêm mạc bò (bệnh màng nhầy bò) là bệnh với 

triệu chứng chủ yếu là bệnh tích xuất huyết ở màng nhầy toàn thân, đặc biệt là loét lớp 

niêm mạc miệng bò, có tỷ lệ tử vong gần 100%. Bò có dung nạp miễn dịch thì mắc bệnh 

niêm mạc nhưng cơ chế phát sinh thế nào thì còn chưa rõ. Bệnh này thường dễ nhầm lẫn 

với bệnh dịch tả trâu bò (rinderpest, xem mục "Paramyxovirus..."). 

b. Bệnh dịch tả lợn (hog cholera, classical swine fever, pestis suum)
BKD4

 

Bệnh dịch tả lợn có triệu chứng chủ yếu là sốt cao, bại liệt nửa thân sau, xuất 

huyết từ hạch lympho, lách và niêm mạc, sung - xuất huyết toàn thân (ban tím lấm tấm 

dạng đầu đinh ghim). Lợn có chửa thường bị sẩy thai. Virus này không biểu hiện hiệu 
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quả tác động bệnh lý tế bào (CPE) nhưng nhờ phương pháp tăng cường CPE của virus 

bệnh Newcastle, thường gọi là phương pháp END (exaltation of Newcastle disease 

virus), mà có thể xác định hiệu giá của virus. Phương pháp END còn dùng khá rộng rãi 

trong việc kiểm nghiệm kháng thể trung hòa virus dịch tả lợn. Ngoài ra, để chẩn đoán 

bệnh này người ta có thể gây bệnh thí nghiệm trên lợn choai rồi quan sát triệu chứng lâm 

sang và mổ khám kiểm tra bệnh tích điển hình (phương pháp sinh học), cũng như các 

phản ứng huyết thanh học như phản ứng trung hòa trên thỏ, phản ứng kết tủa khuyếch tán 

trong thạch, phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp, các phản ứng miễn dịch kháng thể 

đánh dấu như kháng thể đánh dấu huỳnh quang, kháng thể đánh dấu enzyme. 

Phản ứng ngƣng kết hồng cầu gián tiếp (IHA): Virus dịch tả lợn tuy 

không gây ngưng kết cũng như không hấp phụ lên bề mặt hồng cầu nhưng nếu hồng 

cầu được xử lý bằng acid tannic thì acid này một mặt (có nhóm chức) gắn lên hồng 

cầu còn mặt khác gắn với protein khác, kể cả virus dịch tả lợn. Như vậy, tổ hợp 

hồng cầu gắn virus trở thành kháng nguyên virus hữu hình và tham gia vào phản 

ứng ngưng kết như các kháng nguyên hữu hình khác. Hồng cầu ngỗng, ngan, thỏ, 

cừu hoặc chuột lang đều có thể sử dụng vì mục đích này. Máu được lấy từ tĩnh 

mạch được trộn đều với dung dịch đệm, tốt nhất là dung dịch Alssever (2,5 g 

dextrose, 8 g citrate natri, 0,55 g acid citric, 4,2 g NaCl, nước cất q.s. 100 ml, pH 

6,1), trước tiên rửa hồng cầu ba lần bằng dung dịch muối sinh lý đệm phosphate 

0,15 M, pH 7,2 (PBS: phosphate-buffered saline) với ly tâm tốc độ thấp (1.500 

v/ph), lần cuối cùng gạn bỏ bớt nước trong ở trên rồi pha vào PBS pH 7,2 để tạo 

hỗn dịch hồng cầu 50%. Xử lý formalin để làm ổn định bề mặt hồng cầu bằng cách 

thêm vào hỗn dịch hồng cầu 50% nói trên một lượng tương đương formalin 37 - 

40% đã pha lượng tương đương với PBS pH 7,2. Đậy nắp ống nghiệm và lắc nhẹ, 

để ở nhiệt độ phòng 2 giờ có lắc nhẹ thường xuyên. Rửa lại ba lần bằng PBS (hồng 

cầu đã xử lý như vậy có thể giữ được 4 tháng ở 4 °C). Tannin hóa (xử lý bằng 

tannin) hồng cầu nói trên bằng cách pha huyền dịch hồng cầu 3% với một lượng 

tương đương dung dịch acid tannic 1:20.000. Sau 10 - 15 phút tiếp xúc, hồng cầu lại 

được rửa 2 - 3 lần bằng PBS pH 7,2 rồi pha thành huyền dịch 50% trong PBS pH 

6,4, chú ý rằng sau khi tannin hóa hồng cầu không được tiếp xúc với protein. Trộn 

huyền dịch 50% hồng cầu đã tannin hóa với lượng tương đương dịch virus (có thể 

dùng vaccine dịch tả lợn hoặc lứa cấy virus dịch tả lợn để phát hiện kháng thể, hoặc 

hạch, lách và nội quan khác của lợn nghi mắc bệnh nghiền với nước sinh lý nếu để 

phát hiện kháng nguyên), để ở 37 °C trong 60 phút rồi rửa 2 - 3 lần lại bằng PBS pH 

7,2 và pha trong PBS pH 7,2 có 1% huyết thanh thỏ bình thường thành dịch 1% 

hồng cầu ta có kháng nguyên ngưng kết hồng cầu gián tiếp. Ngoài formalin, hồng 

cầu còn có thể xử lý bằng glutaraldehyde hoặc acrolein. Nếu dùng để phát hiện 

kháng thể trong máu động vật nhất thiết phải kiểm tra lại kháng nguyên IHI bằng 

huyết thanh dương tính chiết từ máu lợn tối miễn dịch. 

Huyết thanh đối chứng âm tính là huyết thanh lợn khỏe mạnh, huyết thanh 

đối chứng dương tính chiết từ máu lợn đã được tối miễn dịch kháng virus dịch tả 

lợn. Huyết thanh nghi ngờ lấy từ máu lợn có thể để nguyên hoặc pha 1:5. 

 Phản ứng có thể tiến hành trên dãy ống nghiệm nhưng dùng khay nhựa vi 

chuẩn độ (microtiter) 96 lỗ đáy V hoặc U thuận lợi và tiết kiệm hơn nên rất được ưa 

dùng. Để phát hiện kháng thể kháng virus dịch tả lợn trong máu lợn, trước hết pha 

huyết thanh nghi trong dung dịch muối sinh lý 0,8% NaCl (pH 7,2) theo cấp số 2 
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bằng cách cho sẵn vào các lỗ 1 đến 12 của một dãy một lượng không đổi 50 μl nước 

sinh lý rồi cho vào lỗ thứ nhất 50 μl huyết thanh, trộn đều bằng cách hút nhả 3 - 4 

lần rồi hút 50 μl sang lỗ thứ 2, trộn đều rồi lại hút 50 μl từ lỗ thứ 2 sang lỗ thứ 3, cứ 

thế tiếp tục đến hết lỗ thứ 11 thì hút bỏ 50 μl (vào dịch sát trùng). Thêm 50 μl nước 

sinh lý vào lỗ thứ 12 để làm đối chứng âm tính huyết thanh. Thêm vào tất cả các lỗ 

50 μl kháng nguyên IHA 1% (luôn quấy cho đều) trừ lỗ thứ 11 làm đối chứng âm 

tính kháng nguyên bằng cách cho vào 50 μl huyền dịch hồng cầu formalin hóa 1%. 

Đậy nắp kín, để ở nhiệt độ phòng 3 - 5 giờ thì đọc kết quả dựa vào kết quả ở hai lỗ 

âm tính, khi hồng cầu ở hai lỗ này đã đọng xuống tâm đáy lỗ khay hoàn toàn mà nếu 

nghiêng khay ta sẽ thấy chúng chảy (do trọng lực) thành dòng rõ rệt. Trong phản 

ứng dương tính, do mối liên kết đa chiều qua cầu nối kháng thể, các hồng cầu không 

lắng đọng ở tâm đáy mà rải đều khắp mặt đáy lỗ. 

Để phát hiện kháng nguyên, ta pha dãy huyết thanh dương tính từ lợn đã tối 

miễn dịch từ nồng độ 1:10 đến 1:1.280 rồi cho kết hợp với kháng nguyên nghi ngờ 

đã hấp phụ như hồng cầu nêu ở trên. Bên cạnh phản ứng chính cần thiét lập phản 

ứng đối chứng huyết thanh âm tính và đối chứng hồng cầu dương tính. Kết quả phản 

ứng như mô tả ở trên. Bên cạnh đó, có thể áp dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết 

hồng cầu gián tiếp. Cho bệnh phẩm vào kháng huyết thanh dịch tả lợn có hiệu giá đã 

biết và trộn cho tế bào vỡ và kháng nguyên tiếp xúc được với kháng thể. nếu có 

kháng nguyên thì hiệu giá kháng thể trong kháng huyết thanh chuẩn sẽ sụt giảm. 

c. Bệnh Border  

Là bệnh của cừu, nếu virus cảm nhiễm thai tử thì biểu hiện sẩy thai chết, hoặc 

triệu chứng thần kinh và lông dị thường ở cừu con sơ sinh. Virus này giống virus tiêu 

chảy niêm mạc trâu bò về mặt kháng nguyên. 

3. Nhóm virus viêm gan C 

Là nguyên nhân của bệnh viêm gan không A không B của ngƣời. Virus biến dị 

hết sức dễ dàng, tồn tại miền trình tự siêu khả biến ở gene protein áo ngoài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Coronaviridae? 

2. Các bệnh cảm nhiễm coronavirus tiêu biểu ở động vật? 

3. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Arterivirus? 

4. Nêu các tên và đặc điểm chính của các bệnh cảm nhiễm virus thuộc họ Arteriviridae? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Togaviridae? 

6. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Flaviviridae? 

7. Nêu tên các chi thuộc họ Flaviviridae? 

8. Đặc điểm chính của các bệnh cảm nhiễm virus thuộc họ Flaviviridae? 
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Chƣơng 8 
CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI (DƢƠNG) KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI 

A. CALICIVIRUS (HỌ CALICIVIRIDAE)  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ CALICIVIRIDAE 

Chữ "calici" bắt nguồn từ từ Latin "calix" nghĩa là "cốc" do khi qua sát dưới kính 

hiển vi điện tử thường thấy những khoảng trống như những cái cốc.  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Virion có capsid dạng đối xứng khối 20 mặt đều, đường kính 35 - 39 nm, không 

có áo ngoài. Virus đề kháng với ether, chloroform, các chất hoạt tính bề mặt yếu nhưng 

dễ dàng bị vô hoạt bởi acid (pH 3 - 5). Khi ở trong môi trường có nồng độ ion Mg cao. 

Cũng có loại virus bị vô hoạt bởi trypsin. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome cấu tạo từ phân tử RNA một sợi dương, phân tử lượng khoảng 2,6 - 2,8 

triệu, có chuỗi poly-A ở đầu 3' nhưng đầu 5' thì không có cấu trúc mũ, liên kết với 

protein cần thiết cho tính cảm nhiễm của RNA có phân tử lượng 10 - 15 kDa. Ở 

calicivirus mèo, genome có 3 khung khả phiên (ORF: open reading frame). 

3. Protein 

Có một loại protein capsid phân tử lượng 60 - 71 kDa là protein cấu trúc chủ yếu 

của virus. Bên trong còn có một protein liên kết cộng hóa trị với genome kết dính với 

một phân tử protein có phân tử lượng 15 - 19 kDa không liên kết với RNA. 

4. Tái sản 

Bên trong tế bào bị cảm nhiễm kiểm xuất thấy ít nhất có 2 loại RNA 1 sợi đặc 

hiệu virus. RNA có kích thước genome có cơ năng mRNA của protein phi cấu trúc, còn 

RNA nhỏ, kích thước dưới genome là mRNA của protein capsid. Trong tế bào nhận thấy 

có 2 loại RNA hai sợi và RNA có những bộ phận đề kháng với enzyme phân giải RNA 

(có lẽ là các thể trung gian đang tái sản). Ngoài ra còn có 2 loại RNA một sợi có kích 

thước trung gian (4,8 và 4,2 kb) tồn tại nhưng cơ năng của chúng còn chưa rõ. Tất cả các 

RNA virus có chuỗi poly-A, là sản phẩm sao chép mang đầu 3' phổ biến. Polypeptide của 

capsid là protein chủ yếu được tổng hợp, tiếp theo là những polypeptide nào đó cũng 

được tổng hợp nhưng mối quan hệ giữa các tiền chất này với sản phẩm cuối cùng thì còn 

chưa được rõ. Virion thành thục trong tế bào chất ký chủ. 

5. Phân loại  

Họ Caliciviridae gần đây được chia thành ba chi (bảng II-32): chi Calicivirus bao 

gồm 3 loài virus, chi Vesivirus và chi Lagovirus. Ngoài ra còn có những virus có hình 

thái của calicivirus kiểm xuất được từ nhiều loài thú, chim, lưỡng thê, bò sát, côn trùng,... 

nhưng chi tiết thì còn chưa rõ. Những năm gần đây, nhờ phân tích sinh học phân tử tiến 

bộ, virus bệnh xuất huyết thỏ, virus viêm gan E (chi mới Hepevirus) của người và virus 

Norwalk được coi là những thành viên sở thuộc của họ Caliciviridae về mặt sinh học 

phân tử. 
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II. BỆNH CẢM NHIỄM CALICIVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm calicivirus tiêu biểu được kê ở bảng II-32. 

1. Bệnh ban bọc nƣớc hay "thủy bào chẩn" (vesicular exanthema) 

Là bệnh virus sinh bọc nước của lợn lưu hành ở nước Mỹ, đặc biệt là vùng miền 

nam bang California, từ năm 1932 đến năm 1956, sau đó không thấy phát sinh nữa. 

Thuộc virus bệnh ban bọc nước lợn có 12 type (dạng) huyết thanh học. 

Việc giám biệt bệnh này với bệnh lở mồm long móng (foot-and-mouth disease 

bởi Aphthovirus họ Picornaviridae, bệnh viêm miệng có bọc nước (vesicular stomatitis 

bởi Vesiculovirus, họ Rhabdoviridae), bệnh mụn nước ở lợn (swine vesicular disease bởi 

Enterovirus họ Picornaviridae),... là rất quan trọng. 

Bảng II-32. Bệnh cảm nhiễm calicivirus tiêu biểu ở động vật 

Virus 

Type 

huyết 

thanh 

học 

Ký chủ tự nhiên Bệnh 

Chi Vesivirus    

(Swine) vesicular exanthema virus = Virus 

ban bọc nước (lợn), (thủy bào chẩn)  

14 Lợn  Hình thành bọc nước ở miệng và 

chân 

San Miguel sea lion virus = Virus sư tử 

biển San Miguel 

12 Thú chân vây (hải 

cẩu, chó biển,...), 

lợn, cá 

Hình thành bọc nước, sẩy thai 

Feline calicivirus = Calicivirus mèo  1 Mèo, chó Viêm đường hô hấp dưới, loét trong 

khoang miệng, viêm lưỡi, tiêu chảy 

Canine calicivirus = Calicivirus chó  2 Chó  Hình thành bọc nước ở cơ quan sinh 

sản, tiêu chảy 

Chi Lagovirus    

Rabbit hemorrhagic disease virus = Virus 

bệnh xuất huyết thỏ 

1 Thỏ  Bệnh tích xuất huyết ở gan, phổi 

 

2. Cảm nhiễm virus sƣ tử biển San Miguel (San Miguel sea lion virus infection) 

Virus này được phân lập từ sư tử biển vào năm 1972 ở California (Mỹ), gây sẩy 

thai và hình thành bọc nước ở loài động vật này. Bệnh còn thấy phát sinh ở lợn. Do gây 

bệnh thực nghiệm cho thấy lợn phát bệnh giống bệnh ban bọc nước lợn và sự phân bố 

của các virus có quan hệ về mặt địa lý nên có thể suy định rằng chính virus này gây ra 

bệnh ban bọc nước lợn. Có ít nhất 12 type huyết thanh học đã được xác nhận. 

3. Cảm nhiễm calicivirus mèo (feline calicivirus infection) 

Là bệnh cảm nhiễm đường hô hấp trên có tính truyền nhiễm cao của mèo. Trong 

số các bệnh cơ quan hô hấp trên của mèo, đây là bệnh trọng yếu ngang với bệnh viêm 

mũi - khí quản virus mèo (feline viral rhinotracheitis) gây ra bởi herpesvirus mèo 

(herpesvirus 1). Những mèo khỏi bệnh thường trở thành vật cảm nhiễm trì tục, thành 

nguồn truyền nhiễm bài xuất virus. Calicivirus mèo chỉ có 1 type huyết thanh học nhưng 

giữa các chủng đã xác nhận được sự khác biệt kháng nguyên.  

4. Cảm nhiễm calicivirus chó (canine calicivirus infection) 

Từ chứng tiêu chảy của chó và các bệnh tích bọc nước của cơ quan sinh dục chó 



 

PGS. TS. Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2008 

197 

nhiều loại calicivirus đã được phân lập. Về tính gây bệnh của các virus này thì còn nhiều 

điểm chưa rõ. 

5. Bệnh xuất huyết thỏ (rabbit hemorrhagic disease) 

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây chết được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1986, 

thỏ 3 tháng tuổi trở lên bị nhiễm, tỷ lệ mắc bệnh thường 100%, tỷ lệ chết đến 90%. Có 

thể quá cấp tính làm thỏ cảm nhiễm đột nhiên chết, thể cấp tính và á cấp tính chảy nước 

mũi và triệu chứng thần kinh, bệnh tích thường là phổi, gan và các cơ quan khác xuất 

huyết, gan hoại tử, lách sưng,... 

B. PICORNAVIRUS (HỌ PICORNAVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ PICORNAVIRIDAE 

Chữ "picorna" bắt nguồn từ chữ "pico" nghĩa là nhỏ và chữ RNA, tên này chỉ 

"virus nhỏ có RNA". 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Đây là virus nhỏ không có áo ngoài, đối xứng khối 20 mặt đều, đường kính 22 - 

30 nm. Capsid có mặt ngoài nhẵn, tròn, lõi gồm RNA một sợi dương, duỗi thẳng, dài 7,5 

- 8,5 kb, và protein VPg liên kết với RNA. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome cấu tạo từ 1 phân tử RNA một sợi dương trực tỏa, phân tử lượng 2,4 - 

2,7 x 10
6
 (khoảng 7,5 - 8,5 kb), có chuỗi poly-A ở đầu 3', còn đầu 5' kết hợp cộng hóa trị 

với phân tử protein VPg có phân tử lượng khoảng 2.400 Da. RNA virus có tính cảm 

nhiễm. 

3. Protein 

Capsid các Picornavirus cấu thành từ 60 tiểu đơn vị protein (protomer) có thành 

phần từ 4 loại protein cấu trúc virus (VP1, VP2, VP3 và VP4). Bốn loại protein cấu trúc 

này có được nhờ phân cắt một protein khổng lồ duy nhất. Protomer (tiểu đơn vị protein) 

có phân tử lượng từ 80 đến 97 kDa, nhưng cũng có loại virus có sự phân cắt không hoàn 

toàn.  

4. Tái sản 

Virus kết bám lên thụ thể trên bề mặt tế bào. Từ màng tế bào chất, RNA sợi 

dương cởi vỏ khỏi nucleocapsid rồi di hành vào tế bào chất. Từ sợi RNA dương này hình 

thành sợi cRNA có độ dài genome phục vụ như khuôn để tái tạo RNA virus. Mặt khác từ 

RNA virus vốn có số lượng lớn cistron tổng hợp 1 loại phân tử protein đơn nhất khổng lồ 

(phân tử lượng 240 - 250 kDa) có hoạt tính enzyme phân giải protein. Từ protein tiền 

chất này bị cắt từ từ dưới tác dụng của enzyme phân giải protein, hình thành các phân tử 

protein có phân tử lượng nhỏ. Trước tiên, protein tiền chất tạo ra thể ngũ trọng gồm 5 

phân tử protein tiền chất. Từ các sợi khác nhau trong số 5 phân tử tiền chất này các 

protein VP0, VP1 và VP3 bị cắt bớt, sau đó 12 thể ngũ trọng như vậy tập hợp lại tạo 

thành một tiền capsid (procapsid) rỗng. 

Sự tái tạo RNA virus diễn ra trong tế bào chất. Sau khi được tổng hợp, RNA virus 

di hành vào và kết hợp với procapsid, trở thành provirion (tiền virion). Ở giai đoạn này, 

VP0 phân cắt thành VP2 và VP4, kết cục, virion có cấu tạo từ 60 phân tử mỗi loại protein 
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VP1, VP2, VP3 và VP4 được hình thành, thoát ra khỏi tế bào mà thành thục. 

5. Phân loại 

Phân loại các picornavirus được nêu ở bảng II-32. Đa số các virus thuộc họ 

Picornaviridae có tính đặc hiệu ký chủ, phân bố rộng rãi ở các loại động vật khác nhau. 

Dựa trên các tính trạng sinh vật học, các picornavirus được phân loại thành 5 chi, tất cả 

đều thể hiện tính gây bệnh ở động vật. 

Các virus thuộc chi Enterovirus có phổ ký chủ rộng, và ở mỗi loài động vật, 

chúng đều có nhiều type huyết thanh học khác nhau. Các virus có ý nghĩa nhất là các 

virus hệ tiêu hóa nhưng chúng cũng phát triển trong các cơ quan hô hấp. Trong đa số các 

trường hợp cảm nhiễm là ẩn tính, nhưng cũng thấy viêm dạ dày - ruột, bại liệt, bệnh tim, 

bệnh trạng hô hấp,... Virus phát triển tốt ở các lứa cấy tế bào có nguồn gốc động vật các 

loại, gây tác động bệnh lý tế bào (CPE: cytopathic effect) rõ rệt: thường làm tế bào trở 

nên tròn. Có một số chủng có phản ứng ngưng kết hồng cầu. 

Thuộc chi Hepatovirus có đại diện là virus viêm gan A của người, cho đến nay 

chỉ phân lập được từ người và khỉ. Các hepatovirus đề kháng cao với acid, nhiệt, trước 

khi phát bệnh ở người số lượng lớn virus được bài xuất theo phân ra ngoài gây ô nhiễm 

môi trường. 

Bảng II-32. Phân loại họ Picornaviridae 

Chi, loài 

 (do ICTV đề nghị) 

Tính trạng virus 

Đề kháng acid Mật độ phù nổi 

 1. Chi Enterovirus Đề kháng 1,30 - 1,34 

Bovine enterovirus type 1 - 2 = Enterovirus bò type 1 - 2   

Porcine enterovirus type 1 - 8 = Enterovirus lợn type 1 - 8   

Swine vesicular disease virus = Virus bệnh mụn nước lợn   

Avian encephalomyelitis virus = Virus bệnh viêm não - tủy chim   

Simian enterovirus type 1 - 18 = Enterovirus khỉ type 1 - 18   

Duck hepatitis virus = Virus bệnh viêm gan vịt   

Murine poliovirus = Poliovirus chuột   

Human poliovirus = Poliovirus người (virus bệnh sốt bại liệt)   

 2. Chi Hepatovirus Đề kháng 1,32 - 1,34 

Human hepatitis A virus = Virus bệnh viêm gan A của người    

Simian hepatitis A virus = Virus bệnh viêm gan A của khỉ   

 3. Chi Cardiovirus Mẫn cảm 1,33 - 1,34 

Encephalomyocarditis virus = Virus bệnh viêm não - cơ tim   

Murine encephalomyelitis = Virus bệnh viêm não - tủy chuột   

 4. Chi Rhinovirus Mẫn cảm 1,38 - 1,42 

Bovine rhinovirus type 1 - 2 = Rhinovirus bò type 1 - 2   

Human rhinovirus type 1A 100 = Rhinovirus type 1A-100 của người   

 5. Chi Aphthovirus Mẫn cảm 1,43 - 1,45 

Foot-and-mouth disease virus = Virus bệnh lở mồm long móng   

 6. Các picornavirus chưa phân loại   

Equine rhinovirus type 1 - 2 = Rhinovirus ngựa type 1 - 2   

Avian nephritis virus = Virus viêm thận gà   

 

 Các virus thuộc chi Cardiovirus là các virus cảm nhiễm ở chuột và các động vật 

có vú khác như lợn, gây viêm não, viêm cơ tim. Các virus chi Rhinovirus thường gây 

chứng "cảm mạo" ở người, gồm nhiều type huyết thanh khác nhau. Còn chi Aphtovirus 

chỉ có một loài là virus bệnh lở mồm long móng, là bệnh của nhiều loài động vật khác 
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nhau. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM PICORNAVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm picornavirus tiêu biểu được kê ở bảng II-33. 

Các picornavirus có tính gây bệnh đa dạng. Có virus có tính gây bệnh không rõ 

gây cảm nhiễm ẩn tính, có virus với tính gây bệnh yếu gây bệnh nhẹ ở đường hô hấp và 

đường tiêu hóa, có virus với tính gây bệnh cao gây hình thành bọc nước ở khoang miệng, 

kẽ móng, viêm não, viêm cơ tim, viêm gan. 

1. Ở bò 

Từ bò đã phân lập được 3 loại picornavirus. Các enterovirus bò phân bố ở khắp 

thế giới, phân lập được từ nhiều bò khỏe mạnh, bò bị viêm phổi, tiêu chảy, viêm buồng 

vú,... nhưng tính gây bệnh của các virus này đối với bò thì chưa rõ, trong nhiều trường 

hợp, là cảm nhiễm ẩn tính. Cũng thường thấy cảm nhiễm hỗn hợp với những virus khác 

và vi khuẩn. Bệnh rhinovirus bò là bệnh cơ quan hô hấp do bò cảm nhiễm rhinovirus 

type 1 hoặc type 2. Trong khi bệnh trạng chủ yếu là của cơ quan hô hấp, thường thấy 

phát sốt, sức khỏe giảm sút, biếng ăn, hô hấp thúc bách,...  

Bệnh lở mồm long móng (foot-and-mouth disease)
BKD1

 

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính của các loài động vật guốc chẵn do cảm nhiễm 

virus bệnh lở mồm long móng (LMLM) thuộc chi Aphthovirus. Đây là bệnh quốc tế, có ý 

kiến cho rằng là bệnh lây chung người và động vật (zoonosis), nhưng chưa gặp trường 

hợp phát bệnh ở những người tình nguyện đi vào vùng có dịch sốt LMLM nên tính gây 

bệnh của virus này đối với người còn chưa hoàn toàn được rõ. Có đến 7 dạng (type) 

huyết thanh học virus LMLM đã được biết đến (O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 và Asia 1), 

bên cạnh đó, trong mỗi type có các dạng phụ (á type hay subtype: subtype). Bò, trâu đột 

nhiên phát sốt, sau đó thường thấy chảy nhiều nước bọt, trên bề mặt lưỡi, bề mặt trong 

môi miệng thấy có các nốt ban nhỏ, sau đó các nốt ban hình thành mụn nước, có khi lan 

khắp bề mặt lưỡi. Sau đó mụn nước vỡ, lớp thượng bì bong ra. Hầu như đồng thời với sự 

hình thành bệnh tích ở khoang miệng, thường thấy bệnh tích ở da vùng guốc và kẽ móng 

hình thành và trải qua tương tự. Ở đầu vú và buồng vú cũng thấy xuất hiện mụn nước. 

Bệnh LMLM có tỷ lệ chết không cao, gây chết chủ yếu động vật non, nhưng cũng có 

trường hợp bệnh trở nên trầm trọng do vùng móng guốc bị cảm nhiễm vi khuẩn thứ phát. 

Ngoài tiếp xúc trực tiếp, virus này có đặc trưng là truyền bá được qua không khí nên sức 

lây lan hết sức cao. 

2. Ở ngựa 

Từ ngựa chỉ phân lập được 1 loài picornavirus.  

Bệnh virus mũi (bệnh rhinovirus) ngựa (equine rhinovirus infection)  

Là bệnh cơ quan hô hấp cấp tính của ngựa gây ra bởi các rhinovirus ngựa type 1 

và 2 là những virus chưa xếp chi. Do cảm nhiễm đường hô hấp trên, nên phát sốt, chảy 

dịch mũi, ho, viêm thanh quản,... là những chứng trạng thường thấy. 

3. Ở lợn 

Từ lợn đã phân lập được 4 loại picornavirus. 
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a. Bệnh enterovirus lợn (porcine enterovirus infection) 

Là bệnh gây ra bởi virus thuộc chi Enterovirus phân lập được từ lợn, tức 

enterovirus lợn. Trường hợp không biểu hiện triệu chứng là khá nhiều nhưng có những 

trường hợp liên quan đến chứng viêm não - tủy sống, sinh sản trở ngại, viêm ruột, tiêu 

chảy, viêm phổi,...  

Bảng II-33. Bệnh cảm nhiễm picornavirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

Bovine enterovirus = Enterovirus bò Bò, trâu  Cảm nhiễm ẩn tính, tiêu chảy, viêm phổi 

Bovine rhinovirus = Rhinovirus bò  Bò, trâu Bệnh cơ quan hô hấp 

Foot-and-mouth disease virus = Virus lở mồm 

long móng 

Thú guốc chẵn Hình thành mụn nước ở vùng miệng và chân 

đế 

Equine rhinovirus = Rhinovirus ngựa Ngựa  Bệnh cơ quan hô hấp 

Swine enterovirus = Enterovirus lợn Lợn  Cảm nhiễm ẩn tính, viêm não - tủy sống 

(bệnh bại liệt truyền nhiễm*), viêm ruột 

Swine vesicular disease virus = Virus bệnh 

mụn nước lợn  

Lợn Hình thành mụn nước ở vùng miệng và chân 

đế 

Swine encephalomyocarditis virus = Virus 

viêm não - cơ tim lợn 

Lợn, chuột Viêm cơ tim, viêm não 

Simian enterovirus = Enterovirus khỉ Khỉ  Cảm nhiễm ẩn tính, viêm dạ dày - ruột 

Simian hepatitis A virus = Virus viêm gan A 

của khỉ 

Khỉ  Viêm gan 

Murine encephalomyelitis virus = Virus viêm 

não - tủy chuột 

Chuột  Viêm não, tủy sống  

Murine poliovirus = Poliovirus chuột Chuột  Viêm màng não, viêm não - tủy sống 

Avian encephalomyelitis = Virus viêm não - 

tủy gà  

Gà  Viêm não - tủy sống  

Avian nephritis virus = Virus viêm thận gà  Gà  Viêm thận virus viêm gan vịt  

Duck hepatitis virus = Virus viêm gan vịt Vịt  Viêm gan  

Ghi chú: *tên bệnh "bại liệt truyền nhiễm" được dùng theo tài liệu Pháp luật về Thú y do Cục Thú y, Bộ Nông 

nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, 1994. 

 

b. Bệnh bại liệt truyền nhiễm hay viêm não - tủy sống do enterovirus lợn (porcine 

enterovirus encephalomyelitis), hay bệnh Teschen (Teschen's disease)
BKD41

 

Là bệnh do enterovirus lợn type 1 gây ra với những chứng viêm não - viêm tủy 

xám của lợn. Bệnh này ở lợn con còn có tên là bệnh Talfan (Talfan's disease): bệnh 

thần kinh lợn con. Về mặt huyết thanh học, trên thế giới có 8 dạng (type) nhưng ở nước 

Anh chỉ có type 3, Nhật Bản chỉ có type 4 và giữa các type này được xác nhận là không 

có tính sai khác về mặt kháng nguyên. 

c. Bệnh mụn nƣớc lợn (swine vesicular disease)
BKD3

 

Là bệnh do cảm nhiễm virus bệnh mụn nước lợn thuộc chi Enterovirus. Các 

enterovirus nêu trên không có sự giao sai kháng nguyên và rất giống type B5 của virus 

Coxsackie của người. Về triệu chứng lâm sàng, bệnh mụn nước lợn rất giống bệnh lở 

mồm long móng, ở vùng chân đế, vùng môi miệng và lưỡi hình thành những mụn nước là 

những triệu chứng đặc trưng. Cũng giống như bệnh lở mồm long móng, bệnh này cũng là 

một bệnh quốc tế. 
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d. Bệnh viêm não - cơ tim lợn (swine encephalomyocarditis) 

Là bệnh truyền nhiễm do virus viêm não - cơ tim lợn thuộc chi Cardiovirus gây 

ra, triệu chứng chủ yếu là viêm não và viêm cơ tim. Lợn sơ sinh và lợn con có tính cảm 

thụ rất cao, sau cảm nhiễm thì bị viêm cơ tim, tỷ lệ chết gần 100%. 

e. Bệnh lở mồm long móng ở lợn 

 Bệnh này ở các cũng được lưu ý như một bệnh virus có tính lây lan cao tương tự 

bệnh lở mồm long móng trâu bò. So với bệnh lở mồm long móng ở bò thì bệnh tích vùng 

miệng tương đối nhẹ nhưng bệnh tích vùng chân lại nặng. Ngoài ra, ở lợn con còn thấy 

chết đột ngột, bệnh tích cơ tim cũng thấy hình thành. 

4. Ở khỉ 

Từ khỉ đã phân lập được 2 loại picornavirus. Enterovirus khỉ gồm ít nhất 18 type 

huyết thanh học, có nguồn gốc từ đường tiêu hóa. Virus bệnh viêm gan A khỉ thuộc chi 

Hepatovirus cũng đã được phân lập. 

5. Ở chuột 

Từ chuột đã phân lập được 2 loại picornavirus: trong đó có poliovirus chuột 

(murine poliovirus) thuộc chi Enterovirus. 

Còn bệnh viêm não - tủy chuột (murine encephalomyelitis) là do virus viêm 

não - cơ tim (murine encephalomyelitis virus) thuộc chi Cardiovirus gây ra. Thông 

thường bệnh ở thể ẩn tính nhưng ở chuột virus gây viêm não và viêm cơ tim. 

6. Ở chim 

Từ các loài chim đã phân lập được 3 loại picornavirus.  

a. Bệnh viêm não - tủy gà (avian encephalomyelitis)
BKD71

 

Là bệnh truyền nhiễm do virus viêm não - tủy gà thuộc chi Enterovirus gây ra, 

được biết trong tự nhiên cũng cảm nhiễm gà tây, chim cút, gà lôi. Trong trường hợp cảm 

nhiễm gà, biểu hiện bệnh trạng thần kinh như vận động trở ngại, lắc đầu và cổ,... ở gà con 

từ 6 tháng tuổi trở xuống. Gà càng cao tuổi sức đề kháng càng tăng. Thông thường ở gà 

trưởng thành cảm nhiễm thường ẩn tính nhưng nếu cảm nhiễm gà mái đẻ thì thường làm 

giảm sản lượng trứng trong một thời gian. 

b. Bệnh viêm thận gà do virus (avian viral nephritis) 

Là bệnh gây ra bởi virus viêm thận gà thuộc nhóm các picornavirus chưa phân 

loại, gây viêm thận gian chất, gà sinh trưởng kém. 

c. Bệnh viêm gan do virus vịt (duck viral hepatitis)
BKD12,66

 

Là bệnh truyền nhiễm gây chết cấp tính của vịt gây ra bởi virus viêm gan vịt 

thuộc chi Enterovirus. Bệnh viêm gan do virus vịt có 3 thể, trong đó thể I và thể III là do 

virus này gây ra. Nếu cảm nhiễm ở vịt 3 tuần tuổi trở xuống thì thường thấy vịt nằm liệt, 

co giật, vịt chết trong vòng 3 - 4 ngày, tỷ lệ chết đạt đến 50 - 90%. Thường thấy gan sưng 

và xuất huyết điểm. 

Thể II của bệnh viêm gan do virus vịt lại do astrovirus gây ra.  

Trong khi đó virus viêm gan B của vịt (duck hepatitis B virus) lại thuộc chi 

Avihepadnavirus của họ Hepadnaviridae). 
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C. ASTROVIRUS (HỌ ASTROVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ ASTROVIRIDAE 

 Tên họ này bắt nguồn từ hình thái của virion giống ngôi sao nhỏ ("aster" trong 

tiếng Latin). 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Astrovirus có virion hình cầu không có áo ngoài, đường kính 27 - 30 nm, bề mặt 

virion có cấu trúc hình sao. Tên virus bắt nguồn từ dạng "hình sao" này. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome virus là một phân tử RNA một sợi chuỗi dương, phân tử lượng khoảng 

7,2 - 7,9 kb, hoạt động trong tế bào bị cảm nhiễm như RNA thông tin (mRNA). 

3. Protein 

Có 4 loại protein cấu trúc đã được biết đến. 

4. Tái sản 

Có thể sử dụng các lứa cấy tế bào sơ khởi thận thai nhi của người, hoặc tế bào 

ung thư đại tràng chủng hóa (lứa cấy thường trực thương phẩm). Nếu cho thêm trypsin 

vào môi trường thì virus có thể phát triển, nhưng trường hợp không gây tác động bệnh lý 

tế bào (CPE) là rất nhiều. Virus tái sản trong tế bào chất. 

5. Phân loại 

Các astrovirus đã được kiểm xuất, phân lập từ các loài động vật khác nhau từ 

người, bò, cừu, lợn, chó, mèo,... nhưng chủ yếu từ phân tiêu chảy của trẻ em và thú con. 

Chưa thấy sự khác biệt tính kháng nguyên giữa các virus này. Họ mới Astroviridae được 

đề xướng chỉ trong thời gian gần đây.  

II. BỆNH CẢM NHIỄM ASTROVIRUS 

Các bệnh cảm nhiễm astrovirus tiêu biểu được kê ở bảng II-35. Các astrovirus 

phát triển chủ yếu ở tế bào thượng bì nhung mao ruột non và trong các đại thực bào dưới 

lớp thượng bì, gây teo nhung mao niêm mạc ruột. Do đó, phân trở nên mềm, màu sắc 

phân thay đổi nhưng nhiều trường hợp cơ thể ký chủ không biến đổi gì đặc biệt. Ở các ký 

chủ suy yếu, virus có thể bài xuất theo phân tiêu chảy nhưng có thể coi đây là bệnh 

nguyên có tính quan trọng không cao. 

Bảng II-35. Các astrovirus gây bệnh ở động vật 

Virus  Ký chủ Bệnh  

Virus viêm gan do virus vịt thể II  Vịt Bệnh viêm gan do virus vịt thể II 

Astrovirus lợn Lợn Bệnh cảm nhiễm astrovirus lợn 

 

Bệnh viêm gan do virus vịt (duck viral hepatitis)
BKD12,66

 thể II: là do một 

Astrovirus thuộc họ này gây ra ở vịt. 

Bệnh cảm nhiễm astrovirus lợn (porcine astrovirus infection): là bệnh truyền 

nhiễm gây chứng tiêu chảy ở lợn con có mới được thông báo từ Nhật Bản, Anh, Mỹ. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Caliciviridae? 

2. Đặc điểm chính của các bệnh cảm nhiễm virus thuộc họ Caliciviridae? 

3. Đặc điểm vi sinh vật học cơ bản của virus bệnh ban bọc nước? 

4. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Picornaviridae? 

5. Nêu tên các chi virus thuộc họ Picornaviridae? 

6. Đặc điểm chính của các bệnh cảm nhiễm virus thuộc họ Picornaviridae? 

7. Đặc điểm vi sinh vật học cơ bản của virus bệnh mụn nước lợn? 

8.  Đặc điểm chính của bệnh lở mồm long móng? 

9. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Astroviridae và của bệnh cảm nhiễm các virus nhóm 

này? 
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Chƣơng 9 
VIRUS RNA HAI SỢI (KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI) 

A. REOVIRUS (HỌ REOVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỌ REOVIRIDAE 

Chữ "reo" bắt nguồn từ các chữ cái đầu của "respiratory enteric orphan" nghĩa là 

"con mồ côi (tồn tại) ở đường hô hấp và tiêu hóa". Ý nghĩa chữ "virus mồ côi" là virus 

chỉ thấy ở con mà không thấy ở bố mẹ, hay virus không rõ bố mẹ. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Đây là virus không có áo ngoài, capsid có dạng đối xứng 20 mặt đều hay hình 

cầu, đường kính virion 60 - 80 nm, mật độ sa lắng là 1,36 - 1,39 g/ml (dùng dung dịch 

CsCl). Thông thường sau khi bỏ vỏ capsid hai lớp từ bên ngoài thì phần còn lại được gọi 

là lõi (core). Lõi có dạng đối xứng lập thể. Các đặc điểm về hình thái và số lượng 

capsomer capsid và lõi vẫn còn nhiều điểm chưa rõ. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome cấu tạo từ 1 phân tử RNA hai sợi duỗi thẳng, kích thước 18 - 27 kbp. Ở 

các chi thuộc họ này genome cấu tạo từ 10 đoạn (chi Orthoreovirus), 12 đoạn (chi 

Orbivirus) hoặc 11 đoạn (chi Rotavirus và chi Aquavirus) một cách đặc hiệu, kiểu dạng 

phân tích điện di của các virus thuộc một chi biểu hiện sự giống nhau. 

3. Protein 

Ở các virus này có 6 - 8 protein cấu trúc, một số là glycoprotein. Trong lõi thấy 

có hoạt tính của các enzyme sao chép và enzyme tạo "capping" (tức là tạo "nắp" ở đầu 

phân tử acid nucleic duỗi thẳng, làm cho đầu tự do của nó có thêm đoạn polynucleotide 

mới thường là homonucleotide) và các loại enzyme khác. 

4. Tái sản 

Ở trong tế bào chất, virus được được phục chế và lắp ráp ở trong viroplasm 

("công trường chế tạo virus") ở trong tế bào chất. Trong đó có các virion ở dạng kết tinh. 

Giữa các loài cùng chi thường xảy ra hiện tượng tái tổ hợp thường gọi là tái tập hợp gene 

(genetic reassortment). 

5. Phân loại 

Họ Reoviridae được cấu thành từ 8 chi (bảng II-36).  

Chi Orthoreovirus: gồm các virus có cấu tạo từ lõi có 12 gai (spikes) và capsid 

một lớp, ổn định khi xử lý ether và acid (pH 3). Trong số 9 loại protein có các protein γ2 

(gamma 2) và ζ3 (sigma 3) là các kháng nguyên đặc hiệu nhóm, còn protein ζ1 là kháng 

nguyên đặc hiệu dạng (type). 

Các reovirus động vật có vú có các kháng nguyên giao chéo đặc hiệu nhóm và 

được chia thành 3 dạng huyết thanh học. Do được phân lập từ nhiều loài động vật khác 

nhau: người, khỉ, ngựa, lợn, chó, mèo, gậm nhấm,... nên có thể nghĩ rằng trong tự nhiên 

các virus này lan truyền giữa các loài động vật khác nhau. Virus phát triển trong hầu như 

tất cả các loại lứa cấy tế bào có nguồn gốc từ các loài động vật khác nhau, hình thành các 

thể ấn nhập trong tế bào chất. Các virus type 1 và 2 gây ngưng kết hồng cầu người nhóm 
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máu O, virus type 3 ngưng kết hồng cầu bò. 

Bảng II-36. Phân loại họ Reoviridae 

Chi, loài (do ICTV đề nghị) 
Số dạng huyết 

thanh học 
Loại vector 

1. Chi Orthoreovirus  Không  

Mammalian reovirus = Reovirus thú 3  

Avian reovirus = Reovirus chim 11  

2. Chi Orbireovirus   

African horse sickness serogroup = Nhóm huyết thanh học bệnh ngựa châu Phi 9 ? 

Bluetongue serogroup = Nhóm huyết thanh học bệnh lưỡi xanh 24 Muỗi tép (chi 

Culicoides) 

Changuinola serogroup = Nhóm huyết thanh học Changuinola 7 Mòng? 

Corriparta serogroup = Nhóm huyết thanh học Corriparta 3 Muỗi  

Epizootic hemorrhagic disease of deer serogroup = Nhóm huyết thanh học bệnh 

sốt xuất huyết lưu hành hươu 

7 Ve bét 

Ibaraki virus = Nhóm huyết thanh học virus Ibaraki ?  

Equine encephalosis serogroup = Nhóm huyết thanh học bệnh não ngựa 5 ? 

Eubenangee serogroup = Nhóm huyết thanh học Eubenangee 3 Muỗi 

Kemerovo serogroup = Nhóm huyết thanh học Kemerovo 20 Ve bét 

Palyam serogroup = Nhóm huyết thanh học Palyam 6 Muỗi tép 

Chusan virus = Virus Chusan ?  

Wallal serogroup = Nhóm huyết thanh học Wallal 2 ? 

Warrego serogroup = Nhóm huyết thanh học Warrego 2 Muỗi tép 

3. Chi Coltivirus 2 Ve bét, muỗi 

Colorado tick fever virus = Virus sốt ve bét Colorado   

Virus Eyach = Virus Eyach   

Ar 577 (Chủng biến dị kháng nguyên của virus Eyach)   

Ar 578 (Chủng biến dị kháng nguyên của virus Eyach)   

Ngoài ra, có 4 chủng Indonesia, 5 chủng Trung quốc   

4. Chi Rotavirus  Không  

Group A rotavius = Rotavirus nhóm A 14  

Ngoài ra có rotavirus các nhóm B, C, D, E và F   

5. Chi Aquareovirus ? Không  

Golden shiner virus = Virus Golden shiner ("vàng sáng")   

Reovirus 13p2 = Reovirus 13p2   

Chum salmon virus = Virus cá hồi trắng   

Channel catfish reovirus = Reovirus cá trê Mỹ   

Tench reovirus = Reovirus cá tinca (họ Chép, châu Âu)   

Chub reovirus = Reovirus cá bống   

Coho salmon reovirus = Reovirus cá hồi vàng   

Hard clam reovirus = Reovirus trai vỏ cứng   

Ngoài ra, 2 loài khác   

6. Chi Cypovirus ? Không  

Cytoplasmic polyhedrosis virus (Bombix mori) = Virus bệnh thể đa giác tế bào 

chất tằm 

  

Ngoài ra, 11 ribotype điện di (kiểu dạng điện di RNA) và nhóm virus phân lập 

được từ khoảng 150 loài động vật ký chủ  

  

7. Chi Phytoreovirus (virus thực vật), (3 loài)  Côn trùng 

8. Chi Fijivirus (virus thực vật), (3 loài)   

9. Các virus thực vật chưa phân loại (nhóm 3) (2 loài)   

 

Các reovirus chim cũng có các kháng nguyên giao chéo nhóm và được phân loại 
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thành 11 type huyết thanh học. Mối liên quan huyết thanh học giữa reovirus chim và 

reovirus động vật có vú rất thấp. Tuy nhiên, một số reovirus như virus Nelsson phân lập 

từ gà lại có tính trung gian giữa hai nhóm nói trên. 

Chi Orbivirus: chữ "orbi" có nguồn gốc từ Latin "orbis" nghĩa là "bánh xe", chi 

này có loài quy chuẩn (type species) là virus lưỡi xanh (ở cừu) (bluetongue virus). Lõi 

của virus này không có gai, cấu tạo từ 32 capsomer hình bánh xe. Tính cảm nhiễm của 

virus bị mất khi xử lý acid, nhưng xử lý bằng ether thì chỉ giảm khoảng 1/10. Trong số 7 

loại protein thì VP7 là kháng nguyên chủ yếu đặc hiệu nhóm, VP2 là kháng nguyên chủ 

yếu đặc hiệu dạng (type). Các virus chi này được phân loại thành 12 nhóm huyết thanh 

học, các nhóm này lại được chia thành 2 đến 24 dạng huyết thanh học. 

Các côn trùng không chỉ là các ký chủ của các virus này mà còn là vector truyền 

lây gây cảm nhiễm virus ở động vật có vú. 

Chi Coltivirus: các virus này giống các virus thuộc chi Orbivirus nhưng lại có lõi 

với hình dạng khác hẳn. Các protein cấu trúc của chúng thì còn chưa được rõ. 

Virus sốt ve bét Colorado có chủng quy chuẩn là chủng Florio. Chữ "colti" trong 

tên chi Coltivirus bắt nguồn từ chữ "Colorado tick". Chủ yếu ký chủ là ve bét nhưng các 

chủng phân lập tại Indonesia lại có ký chủ là muỗi. Các chủng Trung Quốc còn phân lập 

được từ bò và lợn. 

Chi Rotavirus: Chữ "rota" có nguồn gốc từ Latin "rota" nghĩa là "bánh xe", chỉ 

hình dạng của virion. Lõi của các virus này không có gai, bao bọc bởi 2 lớp trong ngoài. 

Trên bề mặt của virion có 60 protein ngưng kết tố hồng cầu có dạng như các gai. 

Các virus này đề kháng với ether và acid. 

Các virus chi Orthoreovirus xâm nhập vào tế bào nhờ quá trình bào nhập 

(endocytosis) còn các Rotavirus lại xâm nhập trực tiếp từ màng tế bào chất. Các thể ấn 

nhập tế bào chất còn chưa rõ. 

Dựa vào tính kháng nguyên của protein VP6 tồn tại bên trong của capsid mà các 

rotavirus được phân loại thành 6 nhóm huyết thanh học từ A đến F. Trong số đó, các 

virus nhóm A có tần số cảm nhiễm ở động vật cao hơn hẳn. Trong các virus nhóm A 

cũng dựa vào tính kháng nguyên của protein VP6 lại được chia thành 2 nhóm nhỏ. Mặt 

khác dựa vào glycoprotein VP7 các virus được phân loại thành ít nhất 14 nhóm huyết 

thanh học. Các rotavirus không thuộc nhóm A thường được gọi là các rotavirus phi định 

hình. 

Các rotavirus có các ký chủ là động vật có vú và chim và được lan truyền theo 

chiều ngang. Các virus nhóm A đã được phân lập từ nhiều loài động vật rất khác nhau, và 

cũng thấy có sự lan truyền giữa các loài động vật. Các rotavirus nhóm B được phân lập 

từ người, lợn, bò, cừu, chuột. Các rotavirus nhóm C từ lợn, bò, người. Các rotavirus 

nhóm D và F từ chim. Còn rotavirus nhóm E thì phân lập được từ lợn. 

Chi Aquareovirus: là những reovirus của cá và trai sò, có chủng quy chuẩn là 

Golden shiner virus. Hình thái của virion và quá trình sao chép RNA tương tự như ở các 

reovirus. 

Chi Cypovirus: là nhóm virus có chủng quy chuẩn là virus bệnh thể đa giác tế bào 

chất của tằm (Bombyx mori). Chữ "cypo" bắt nguồn từ "cytoplasmic polyhedron" nghĩa 

là thể đa giác tế bào chất. Virus này có tính hướng tế bào thượng bì ruột giữa của tằm, 
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nhờ có một glycoprotein virus được tổng hợp mà hình thành trong tế bào chất các thể đa 

giác, chủ yếu có hình lục giác. 

Nhóm các Reovirus thực vật: có các ký chủ là các thực vật và các côn trùng 

vector truyền lây, được phân loại thành 3 chi. 

II. BỆNH CẢM NHIỄM REOVIRUS  

Các bệnh cảm nhiễm reovirus tiêu biểu được kê ở bảng II-37. 

Trong số các virus thuộc họ Reoviridae có tính gây bệnh trọng yếu đối với gia 

súc, gia cầm có các virus thuộc các chi Orbivirus và Rotavirus. 

1. Chi Orthoreovirus 

a. Ở động vật có vú 

Từ bò, ngựa, lợn, chó, mèo đã phân lập được các reovirus type 1 đến type 3. Phần 

nhiều chúng là nguyên nhân cảm nhiễm ẩn tính, hoặc bệnh đường hô hấp, viêm kết mạc 

và tiêu chảy thể nhẹ. 

Bảng II-36. Bệnh cảm nhiễm reovirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

Reovirus động vật có vú Động vật có vú Bệnh hô hấp, tiêu chảy, viêm kết mạc 

Reovirus chim Gà, gà tây, ngỗng Viêm bao cơ, phất triển không hoàn toàn, 

viêm ruột, hư thận, bệnh yếu chân 

Virus dịch ngựa châu Phi (virus dịch tả 

ngựa) 

Ngựa lừu, la Bệnh dịch ngựa châu Phi (bệnh cơ quan hô 

hấp, xuất huyết đa phát, phù thũng) 

Virus bệnh lưỡi xanh (bluetongue virus) Cừu, bò, dê, hươu Bệnh lưỡi xanh (suy nhược, bệnh biến vùng 

miệng, đi khập khễnh) 

Virus sốt xuất huyết lưu hành Hươu (hươu Virginia) Dịch sốt xuất huyết lưu hành (xuất huyết đa 

phát, sốc, hôn mê) 

Virus bệnh não ngựa Ngựa  Bệnh não ngựa (viêm não, sẩy thai) 

Virus Chusan Bò  Sinh sản dị thường (bệnh não đầy nước - tiểu 

não thiểu sinh) 

Rotavirus  Động vật có vú, chim Tiêu chảy, nôn mửa 

Virus các hồi trắng Các loài cá họ Hồi Hoại tử dạng gan hóa 

 

b. Ở chim 

Đã biết các bệnh cảm nhiễm reovirus của gà, gà tây,... Các reovirus gây bệnh cảm 

nhiễm toàn thân như bệnh viêm bao khớp do virus, phát triển yếu, chứng yếu chân, viêm 

ruột, hư thận, hoặc các bệnh hô hấp mãn tính. 

2. Chi Orbivirus 

a. Ở bò 

Ở Nhật Bản có ít nhất 2 loại orbivirus lan truyền nhờ muỗi tép (chi Culicoides) 

gây cảm nhiễm và gây hại ở bò là virus bệnh Ibaraki và bệnh Chusan. 

Bệnh Ibaraki tức bệnh xuất huyết lƣu hành (epizootic hemorrhagic disease - EHD)  

Do virus (bệnh) Ibaraki là một trong những bệnh nguyên của bệnh "dịch cảm mạo 

lưu hành", gây ra với các triệu chứng chủ yếu là bại liệt hầu họng, bại liệt thực quản. 

Ngoài Nhật Bản, bệnh này còn thấy ở Hàn quốc và Đài Loan. Virus Chusan là virus gây 
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kỳ hình nếu cảm nhiễm thai, thấy chủ yếu ở Đảo Kyushu ở Tây nam Nhật Bản, với các 

triệu chứng chủ yếu là não đầy nước - tiểu não thiểu sinh (hydranencephaly-cerebellar 

hypoplasia). 

b. Ở cừu 

Virus bệnh lƣỡi xanh (blue tongue virus)
BKD7 

Được muỗi tép môi giới lan truyền, nếu cảm nhiễm bê nghé thì gây phát sốt, lờ 

đờ, xanh tái vùng, phù thũng ở vùng miệng, nứt nẻ, viêm phổi, tiêu chảy, bại liệt, đi tập 

tễnh,... và chết. Thú có chửa thường sẩy thai, sinh sản dị thường. Bò và dê cũng có thể 

phát bệnh nhưng không nặng như ở cừu. Bò trưởng thành mắc bệnh này có triệu chứng 

giống bệnh Ibaraki nên người ta thường cho rằng bệnh Ibaraki là bệnh dạng lƣỡi xanh 

(bluetongue-like disease)
 
của bò. 

c. Ở ngựa 

Virus dịch ngựa châu Phi (hay virus dịch tả ngựa) và virus não ngựa (hay virus 

viêm não Nhật Bản ngựa) là những virus quan trọng. 

Bệnh dịch ngựa châu Phi (African horse sickness, equine plaque, pestis 

equorum)
BKD8

  

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính hoặc á cấp tính của các loài một móng guốc được 

môi giới lan truyền nhờ muỗi đêm và muỗi tép, thường trú chủ yếu ở miền Trung và 

miền Nam châu Phi nhưng có khuynh hướng lan rộng. Thể cấp tính viêm phổi thường có 

tỷ lệ tử vong đạt đến 95%. Tính cảm thụ của ngựa là cao nhất, sau đó đến lừa và la.  

Bệnh não ngựa hay bệnh viêm não Nhật bản ngựa (Japanese encephalitis in 

horse)
BKD45

  

Thường trú ở châu Phi là bệnh do virus, sau khi biểu hiện hưng phấn quá độ và 

trầm uất thì dẫn đến tử vong quá cấp tính. 

3. Chi Coltivirus  

Những tổn hại ở động vật do virus sốt ve bét Colorado gây ra còn chưa xác định 

rõ. Ve bét, muỗi và các động vật gậm nhấm hoang là những ký chủ mang trùng, người là 

những ký chủ ngẫu phát do bị ve bét đốt mà mắc bệnh. Phát sốt, đau đầu, đau cơ, nôn 

mửa,... là những triệu chứng chủ yếu ở người lớn bị cảm nhiễm, còn ở trẻ em ngoài 

những triệu chứng trên còn thường phát bệnh viêm não. 

4. Chi Rotavirus  

Chi Rotavirus gồm những virus bệnh tiêu chảy cấp tính có tế bào đích là các tế 

bào thượng bì nhung mao ruột của người và động vật (kể cả cá). Các type 1, 2, 3, 4, 8, 9 

và 12 của rotavirus nhóm A được phân lập từ người, còn các type 3 ~ 7, 10, 11, 13 và 14 

được phân lập từ động vật. 

Bệnh viêm dạ dày - ruột tiêu chảy cấp tính phi vi khuẩn ở người lớn có thể do 

các rotavirus nhóm B và C gây ra. 

Virus dịch tiêu chảy lƣu hành của chuột nhắt sơ sinh (epizootic diarrhea of 

infant mice), rotavirus khỉ của khỉ (SA11), virus bệnh tiêu chảy bê Nebraska và các 

yếu tố từ lâu được biết là "yếu tố lòng ruột (offal factor)" phân lập được từ dịch rửa ruột 

bò và cừu là các rotavirus nhóm A. Nhìn chung, so với các động vật ăn thịt thì các động 

vật ăn cỏ có tính cảm thụ cao hơn. Bệnh thường đa phát ở các động vật non 1 đến 8 tuần 
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tuổi khi miễn dịch thụ động qua sữa mẹ (lactogenic immunity) bị yếu, gây tác hại rất lớn 

cho bò, ngựa, lợn và cừu. Sau thời kỳ nung bệnh khoảng 16 - 24 giờ, thì thấy súc vật uể 

oải, tiêu chảy, đôi khi phát sốt, hồi phục thường sau 3 - 4 ngày nhưng cũng có trường hợp 

chết do mất nước quá mức và nhiễm khuẩn thứ phát. Ở chó và mèo ý nghĩa lâm sàng còn 

chưa rõ nhưng chúng là một trong những yếu tố gây bệnh ở người. Các rotavirus nhóm B 

của lợn và bò cũng rất quan trọng. 

5. Chi Aquareovirus  

Virus cá hồi trắng gây cảm nhiễm mãn tính ở các loài các thuộc họ Hồi nhưng 

bệnh trạng đặc biệt thì chưa được xác nhận. Bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ (grass-carp) đã 

được xác nhận là do một virus thuộc chi này (GCRV- grass carp reovirus) gây ra. 

B. BIRNAVIRUS (HỌ BIRNAVIRIDAE) 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ BIRNAVIRIDAE  

Chữ "birna" bắt nguồn từ sự phối hợp chữ "bi" nghĩa là 2 và "RNA" là acid 

ribonucleic. 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa 

Các virus này có các virion có dạng đối xứng khối 20 mặt đều, cấu tạo từ 32 

capsomer. Virus đề kháng với ether, nhiệt (xử lý 30 phút ở 60 °C), acid, kiềm (pH 3 - 9). 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Genome của các birnavirus là phân tử RNA hai sợi, gồm hai đoạn (đoạn A có 

kích thước 3,1 kbp và đoạn B 2,9 kbp). Hai đoạn này có protein kết hợp genome có phân 

tử lượng 94 kDa. Phân đoạn A có khung khả phiên ORF lớn mã hóa cho protein phức 

hợp phân bố theo trật tự 5'-preVP2-NS-VP3-3'. Ngoài ra, trên đầu 5' của genome của 

virus Gumboro (hay virus viêm túi huyệt truyền nhiễm: infectious bursal disease virus - 

IBDV) và virus bệnh hoại tử lách truyền nhiễm (infectious pancreatic necrosis virus - 

IPNV) còn thấy có một khung khả phiên lớn và khung khả phiên lặp nhỏ cho protein 17 

kDa nhưng chưa tìm thấy được protein sản phẩm. Phân đoạn B chỉ có một khung khả 

phiên lớn, duy nhất mã hóa một polypeptide 94 kDa. 

3. Protein 

Trong virion các birnavirus có 4 protein cấu trúc VP1, VP2, VP3 và VP4 và một 

protein phi cấu trúc là enzyme sao chép liên kết virion. Trong protein chủ yếu của capsid 

(VP2) có sự kết hợp của hợp chất polysaccharide và có epitope (tức quyết định kháng 

nguyên: antigenic determinant) của phản ứng trung hòa virus. Protein VP1 là sản phẩm 

của phân đoạn B của genome, còn các protein pre-VP2, NS và VP3 là sản phẩm của phân 

đoạn A. Ở pH 6, virus hoại tử lách gây ngưng kết hồng cầu chuột. 

4. Tái sản 

Virus phát triển trong tế bào chất nhưng hầu như không ức chế sự tổng hợp RNA 

và protein của tế bào ký chủ. RNA thông tin của virus được sao chép nhờ enzyme sao 

chép liên kết virion và được tiến hành từ một trong hai sợi của mỗi phân đoạn RNA 

genome sao chép thành các mRNA 2 sợi không có poly-A phía đuôi 3', và có độ dài bằng 

độ dài của RNA genome. Sự tổng hợp RNA virus và protein đạt đỉnh điểm sau khi virus 

cảm nhiễm 6 - 8 giờ. Trong quá trình virus thành thục, pre-VP2 chuyển hóa thành VP2. 
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5. Phân loại 

 Phân loại các birnavirus được nêu ở bảng II-38. Họ Birnaviridae nay được xác 

định là có 3 chi: 1) chi Avibirnavirus gây cảm nhiễm ở chim gồm chỉ một loài virus bệnh 

viêm túi huyệt truyền nhiễm (infectious bursal disease - IBV), 2) chi Aquabirnavirus gây 

cảm nhiễm cá, tôm cua và các loại trai ốc, kể cả virus gây hoại tử tụy truyền nhiễm 

(infectious pancreatic necrosis virus - IPNV ở cá hồi) và 3) chi Entomobirnavirus gây 

cảm nhiễm ở côn trùng. Ngoài ra, người ta còn gặp các loại virus khác là bệnh nguyên 

của bệnh tiêu chảy ở người, lợn và gậm nhấm có cấu tạo genome giống genome của 

birnavirus nhưng kích thước virion nhỏ hơn (35 nm). Các virus đó được gọi chung là 

"picobirnavirus". 

II. BỆNH CẢM NHIỄM BIRNAVIRUS  

Các bệnh cảm nhiễm birnavirus tiêu biểu ở động vật được kê ở bảng II-38. 

1. Bệnh Gumboro hay bệnh túi huyệt truyền nhiễm (infectious bursal disease)
BKD68

 

Bệnh này phân bố trên toàn thế giới, tên gọi bệnh Gumboro rất thường dùng. 

Virus này (IBDV) đặc biệt có tính hướng hay ái lực với các tiền tế bào lympho B, do đó 

ức chế miễn dịch ở gà bị cảm nhiễm. Vì vậy, chúng là nguyên nhân của sự không hình 

thành miễn dịch khi tiếp chủng vaccine hoặc cảm nhiễm các vi sinh vật gây cảm nhiễm 

cơ hội khác. Vào khoảng 3 - 6 tuần tuổi của gà, túi huyệt bình thường đạt kích thước lớn 

nhất nhưng trong thời kỳ này gà con cũng mắc bệnh kịch liệt nhất. IBDV gồm 2 dạng 

(type) huyết thanh học, type 1 tồn tại nhiều chủng biến dị khác nhau có tính gây bệnh 

khác hẳn nhau nhưng type 2 lại không có tính gây bệnh. Chúng gây cảm nhiễm ẩn tính ở 

gà, gà tây. 

Bảng II-38. Phân loại và các bệnh cảm nhiễm birnavirus tiêu biểu ở động vật 

Virus  Ký chủ tự nhiên Bệnh  

1. Chi Avibirnavirus   

Infectious bursal disease virus = Virus 

bệnh túi huyệt hay virus bệnh Gumboro 

Gà,... Bệnh túi Fabricius (xuất huyết, sung huyết, 

sưng rồi teo, miễn dịch thể dịch bị suy giảm 

2. Chi Aquabirnavirus   

Infectious pancreatic necrosis virus = 

virus hoại tử tụy truyền nhiễm 

Các loài cá thuộc họ 

Hồi 

Màu sắc thân cá con hóa đen, vùng bụng trương 

phình, nhãn cầu lồi ra, xuất huyết dưới da 

3. Chi Entomobirnavirus Côn trùng  

Ghi chú: Phân loại có nhiều thay đổi so với lần xuất bản thứ nhất (2002) của giáo trình này 

 

Để chẩn đoán bệnh Gumboro người ta có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu 

lâm sàng, sinh học (virus học) và các phương pháp huyết thanh học như phản ứng trung 

hòa virus, phản ứng kết tủa khuyếch tán trong thạch và các phản ứng kháng thể (miễn 

dịch) đánh dấu enzyme, huỳnh quang, phóng xạ và ferritin. 

Phản ứng kết tủa khuyếch tán trong thạch (AGP: agar gel precipitation 

reaction) là phản ứng huyết thanh học sử dụng được đối với hầu như tất cả các đối 

tượng vi sinh vật. Đây là phương pháp này khá đơn giản, từ một phản ứng có thể thu 

nhận được nhiều thông tin cùng lúc về tính phản ứng, tính thuần khiết của kháng 

nguyên và kháng thể,... Tuy nhiên phản ứng có độ nhạy thấp, đòi hỏi có đối chứng 

dương tính và đôi khi, do nồng độ của các thành phần phản ứng không thích hợp, 
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phản ứng có thể xảy ra ngay mép lỗ thạch chứa kháng nguyên hay kháng thể nên rất 

khó phát hiện, đòi hỏi phải lặp lại phản ứng với nồng độ kháng nguyên hay kháng 

thể thay đổi. Để chế gel người ta hòa 1 g agarose (bột agar tinh chế) vào 100 ml 

nước sinh lý (dung dịch NaCl 8,5% đối với gia cầm, 8% đối với thú), đun cho tan 

đều rồi hấp cao áp (hoặc 2 phút sôi trong lò vi sóng) cho tan đều (đồng thời tiệt 

trùng), thêm 0,1% phenol hoặc 0,01% merthiolate để ngăn chặn nhiễm khuẩn, bảo 

ôn ở 50 °C, dùng ống hút (pipet) rót lên mặt phiến kính đã được đặt trên mặt phẳng 

một lượng thạch vừa phải sao cho thạch không trào ra khỏi rìa của phiến kính. (Có 

thể dùng đĩa petri đáy phẳng thay cho phiến kính nhưng có nhược điểm cồng kềnh). 

Để cho thạch rắn, đục một vài cụm lỗ thạch (dùng khuôn chuyên dụng hoặc ống đục 

lỗ làm từ một đoạn ống anten tròn đã mài sắc mép, với khoảng cách và đường kính 

lỗ định trước khoảng 3 - 4 mm), mỗi cụm 7 lỗ: một lỗ giữa và 6 lỗ xung quanh. 

Khoảng cách tâm các lỗ có thể thay đổi. Lấy bỏ khối thạch trong lỗ đục. (Chú ý 

rằng nếu phiến kính được tráng trước một lớp thạch mỏng [chế trong nước cất] rồi 

sấy khô thì tốt hơn vì tránh được khe hở giữa phiến kính và khối thạch khuyếch tán, 

nếu sử dụng đĩa Petri chế từ chất dẻo trong suốt thì không cần phải tráng đáy đĩa vì 

thạch bám tốt lên mặt nhựa và không tạo khoảng hở). Nếu để phát hiện kháng thể 

thì lỗ giữa cho kháng nguyên chuẩn, 4 lỗ xung quanh cho huyết thanh bị kiểm, 1 lỗ 

còn lại cho huyết thanh dương tính chuẩn. Đặt bản gel vào buồng ẩm (hộp chứa 

nước sạch có giá nằm ngang để đặt bản gel) hoặc đặt vào một đĩa petri có miếng 

giấy thấm ngấm nước để giữ ẩm. Đọc kết quả sau 24, 48 và 72 giờ. Phản ứng dương 

tính có sự hình thành đường kết tủa trắng đục giữa lỗ kháng nguyên và lỗ kháng thể 

cần kiểm tương ứng tương tự đường kết tủa giữa kháng nguyên chuẩn và kháng 

huyết thanh chuẩn. Ngoài ra, đường kết tủa của kháng thể chuẩn với đường kết tủa 

của kháng thể bị kiểm bên cạnh phải khép kín. Ngược lại, nếu hai đường này không 

khép kín chứng tỏ trong kháng nguyên chuẩn chứa hỗn hợp epitope, và một trong 

những epitope đó có phản ứng với kháng thể cần kiểm, đồng thời epitope khác lại 

có phản ứng với kháng thể chuẩn. Nếu gà chưa bao giờ được tiêm chủng vaccine thì 

phản ứng kháng nguyên dương tính chứng tỏ gà đã bị mắc bệnh. 

Phản ứng này còn có thể dùng để phát hiện kháng nguyên. Khi đó ở lỗ 

trung tâm ta nhỏ kháng thể chuẩn, 4 lỗ xung quanh cho kháng nguyên (là dịch túi 

Fabricius nghiền trong nước sinh lý), lỗ còn lại cho kháng nguyên chuẩn. Phản ứng 

dương tính cũng có đường kết tủa tương tự. Phát hiện được kháng nguyên chứng tỏ 

gà bị cảm nhiễm. 

 

2. Bệnh hoại tử tụy truyền nhiễm (infectious pancreatic necrosis)
BKD16

 

Bệnh này là do cảm nhiễm IPNV, có tính lây lan cực kỳ mạnh, là bệnh truyền 

nhiễm gây chết, ở cá nuôi tại các trại ương cá thì thường thấy chủ yếu ở các cá họ Hồi 

nhưng cũng thấy phát sinh ở cá con của các loài cá khác. Cá tăng sức đề kháng theo sự 

cao dần của tuổi. Cá trưởng thành có cảm nhiễm cũng không phát bệnh nhưng trở thành 

vật mang virus (virus carrier). 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Reoviridae? 

2. Nêu tên các chi virus thuộc họ Reoviridae? 
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3. Đặc điểm chính của các bệnh cảm nhiễm virus thuộc họ Reoviridae? 

4. Đặc điểm chủ yếu của virus mầm bệnh não ngựa hay bệnh viêm não Nhật bản ngựa? 

5. Đặc điểm vi sinh vật học của họ Birnaviridae? 

6. Các bệnh cảm nhiễm birnavirus tiêu biểu ở động vật? 
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Chƣơng 10 
PRION VÀ BỆNH XỐP NÃO TRUYỀN NHIỄM 

A. PRION HAY YẾU TỐ GÂY BỆNH XỐP NÃO TRUYỀN NHIỄM 

(TRANSMISSIBLE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY AGENT) 

Prion là những hạt protein gây bệnh thần kinh suy thoái gây chết ở người và động 

vật được biết đến như những bệnh xốp não truyền nhiễm. Bệnh xốp não truyền nhiễm 

hay bệnh lý não dạng hải miên truyền nhiễm (transmissible spongiform encephalopathy) 

được biết đến ở động vật lẫn ở người: bệnh scrapie ở cừu, dê, bệnh "bò điên" ở bò, bệnh 

xốp não ở chồn, bệnh kuru-kuru (kuru), bệnh Gerstmann-Straussler-Sheinker và 

Creutzfeldt-Jacob ở người. Ở cả người lẫn động vật, đây là một trong những "bệnh virus 

chậm" (slow virus infection), có thời kỳ ẩn tính (tiềm phục) kéo dài, sau khi phát bệnh, 

đều trải qua thời kỳ trở nên ác hóa và gây tử vong. Trong số các bệnh xốp não truyền 

nhiễm, bệnh suy nhược mãn tính phát sinh ở hươu tại nước Mỹ có đường truyền lây chưa 

rõ, còn bệnh scrapie của cừu thì có thể suy định là được truyền lây thông qua thức ăn. 

Về mặt lịch sử, bệnh scrapie được xác nhận như một bệnh riêng biệt chính thức 

vào 1732 ở Anh. Bệnh Creutzfeldt-Jacob (CJD) được biết cũng từ lâu. Vào những năm 

1970 nguyên nhân bệnh kuru-kuru ở người được xác định. Bệnh bò điên được xác nhận ở 

Vương quốc Anh năm 1986. William Hadlow là người đầu tiên xác định mối liên hệ giữa 

bệnh kuru và bệnh scrapie. Carleton Gajdusek nhận giải Nobel năm 1976 do xác định 

quan hệ giữa bệnh xốp não truyền nhiễm của người (kuru và CJD) với bệnh xốp não 

truyền nhiễm ở động vật. Prusiner nhận giải Nobel năm 1997 do phát hiện ra prion, và 

cũng là người đề xuất từ "prion" vào năm 1982. 

Bảng II-38. Bệnh xốp não truyền nhiễm ngƣời và động vật 

Động vật ký chủ Tên bệnh  

Cừu, dê Scrapie 

Chồn vizon (mink)  Transmissible mink encephalopathy = Bệnh xốp não truyền nhiễm chồn vizon 

Các loài hươu Wasting disease*
1
 = Bệnh suy nhược mãn tính  

Bò  Bovine transmissible spongiform encephalopathy = Bệnh xốp não truyền nhiễm bò ("mad 

cow disease" = "bệnh bò điên") 

Người  Creutzfelt-Jacob disease (CJD) = Bệnh Creutzfelt-Jacob 

Gerstmann-Straussler-Sheinker disease = Bệnh Gerstmann-Straussler-Sheinker 

Kuru-kuru = Bệnh Kuru 

Fatal Familial Insomnia = Chứng mất ngủ gia hệ gây chết 

Mèo Feline spongiform encephalopathy = Bệnh xốp não mèo (bệnh prion mèo) 

Linh dương*
2
  Antelope transmissible spongiform encephalopathy = Bệnh xốp não linh dương 

Ghi chú: *
1
: Tên này còn dùng để chỉ bệnh trạng ở chuột đã cắt bỏ tuyến ức (nude mouse) do cảm nhiễm virus viêm 

gan chuột (mouse hepatitis virus) thuộc chi Coronavirus họ Coronaviridae; *
2
: Bệnh phát hiện ở động vật nuôi tại 

công viên nuôi tại nước Anh. 

 

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa của các nhân tố gây bệnh xốp não truyền 

nhiễm 

Yếu tố gây bệnh này không thuộc phạm trù virus. Tính cảm nhiễm biểu hiện tính 

đề kháng mạnh với các xử lý vật lý và hóa học. Protein và acid nucleic đặc hiệu vẫn chưa 

kiểm xuất và phân lập được, ngoại trừ các amyloid (prion rods: que prion) có nguồn gốc 

glycoprotein màng ký chủ. Không có đáp ứng miễn dịch đặc hiệu ở ký chủ tự nhiên 
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nhưng có thể kích thích tạo kháng thể ở động vật khác loài. 

Từ não ký chủ đã mắc bệnh người ta đã tinh chế được các sợi amyloid dài khoảng 

50 - 300 nm, rộng khoảng 25 nm gồm hai sợi xếp song song nhau mỗi sợi rộng 5 - 8 nm 

thường được gọi là SAF (scrapie associated fibrils) hay que (prion rods). Những sợi này 

thường sắp xếp gấp khúc với nhau. Bản chất của các sợi này là protein biến thoái sau 

dịch mã từ protein thông thường với chức năng chưa rõ có tên là PrP. Các protein biến 

thoái gây bệnh được ký hiệu PrP
sc

 (từ chữ "scrapie-associated PrP"). Tính cảm nhiễm của 

các sợi amyloid đó đã được chứng minh. 

2. Cấu tạo bộ gene (genome) 

Không kiểm xuất được sự tồn tại của acid nucleic. 

3. Protein 

SAF hay PrP
sc

chủ yếu là cấu thành từ glycoprotein của màng tế bào ký chủ với 

chuỗi polypeptide gồm khoảng 254 (trước đây khoảng 205) gốc amino acid. Như vậy 

protein SAF không khác với protein bình thường. Gene điều khiển tổng hợp protein PrP 

ở người nằm trên cánh ngắn của nhiễm sắc thể thứ 20. Tuy nhiên, do có sự thay đổi cấu 

hình không gian phân tử (conformational change) mà PrP
sc

 trở nên gây bệnh. Trình tự 

amino acid trong protein khác nhau phụ thuộc vào gia hệ hay dòng của gia súc, có quan 

hệ đến quá trình phát bệnh và độ dài của thời kỳ nung bệnh. 

Tính đề kháng của PrP
sc

 rất cao. Nó giữ nguyên tính gây bệnh khi xử lý 135 
o
C 

trong 18 phút, các bức xạ ion hóa, tia tử ngoại, formaldehyde ở nồng độ diệt virus, các 

chất tẩy rửa không ion hóa và không biến tính. Tuy nhiên, PrP
sc

 bị vô hoạt bởi urea, 

phenol, sodium dodecyl sulfate (SDS), sodium hypochlorite và các nhân tố hóa học biến 

tính protein. 

4. Tái sản 

Cơ chế tái sản của bệnh nguyên đến nay vẫn chưa rõ. Sau khi cảm nhiễm, lách, 

tủy sống và não thường trở nên có khả năng gây bệnh. Có thể cảm nhiễm các lứa cấy tế 

bào nhưng không biểu hiện tác động bệnh lý tế bào (CPE), quá trình phát triển diễn ra 

cực kỳ chậm. 

5. Phân loại 

Hiện đang ở giai đoạn giả thuyết cho rằng bệnh nguyên được gọi là prion như là 

nhân tố cảm nhiễm có cấu tạo protein hoặc được gọi là virino cấu tạo từ một lượng hết 

sức nhỏ acid nucleic và protein. Các nhân tố gây bệnh này chưa thể sắp xếp được vào vị 

trí nào trong hệ thống phân loại. 

B. BỆNH XỐP NÃO TRUYỀN NHIỄM (TRANSMISSIBLE 

SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY) 

1. Bệnh xốp não truyền nhiễm hay bệnh lý não dạng hải miên truyền nhiễm 

(transmissible spongiform encephalopathy) ở động vật 

Ở động vật nhai lại có các bệnh scrapie ở cừu, dê, bệnh xốp não truyền nhiễm ở 

bò (bệnh bò điên), bệnh xốp não truyền nhiễm ở mèo, bệnh xốp não ở chồn mink và bệnh 

xốp não linh dương. Vào thời kỳ sớm của quá trình phát bệnh thường không biểu hiện rõ 

triệu chứng. Thường thấy động vật có hành động dị thường bất định các loại tùy cá thể. 

Bệnh không phát sốt. Cùng với sự tiến triển của bệnh, thấy động vật không phối hợp 
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được vận động, sau dẫn đến mất khả năng đi đứng và tử vong. 

Khi mắc bệnh scrapie, trong kỳ đầu cừu không chịu nghỉ vận động, hưng phấn 

và hay ngiến răng, thường tách khỏi đàn, hoặc thường chậm trễ trong khi di chuyển với 

đàn. Động vật bệnh thường mẫn cảm cao với âm thanh, hoặc nhiều khi biểu hiện ngứa 

toàn thân, chúng thường cọ vào cọc chuồng hay các thân cây làm rụng lông. Bệnh thường 

thấy phát ở cừu 2,5 - 4,5 tuổi, sau khi phát bệnh con vật thường còn sống được một số 

tuần đến một số tháng. 

Dịch bệnh này tán phát ở Vương quốc Anh, ít phổ biến ở các nước châu Âu lục 

địa, Mỹ và Nhật. Ở các nước khác chưa thấy thông báo. Riêng Úc và New Zealand đã 

thanh toán bệnh này. 

Ở bệnh xốp não bò (bovine spongiform encephalopathy), là bệnh lây truyền 

qua thức ăn bổ sung chứa bột xương động vật, xảy ra ở Vương quốc Anh với trên 

170.000 trường hợp bệnh trước khi thực hiện kế hoạch thanh toán bệnh. Một số trường 

hợp bệnh được phát hiện ở Thụy Sỹ, Pháp và Bồ Đào Nha có nguồn gốc nhập từ nước 

Anh. Thường thấy gia súc quá mẫn với các loại kích thích khác nhau của ngoại giới, 

không nghe lời chủ chăn nuôi. Tuổi mắc bệnh thường gặp như ở bệnh scrapie. 

Bệnh xốp não truyền nhiễm ở mèo (feline spongiform encephalopathy (FSE) 

được phát hiện đến trên 80 trường hợp bệnh ở Vương quốc Anh từ năm 1990. Ba trường 

hợp khác ở Bắc Ireland, Na Uy và Liechtenstein. Ở báo đốm thảo nguyên (cheetah) có 9 

trường hợp (3 trong đó có nguồn gốc từ Anh), còn ở sư tử có 2 trường hợp bệnh đã phát 

hiện. 

Ở động vật khác bệnh xốp não truyền nhiễm chồn vizon (transmissible mink 

encephalopathy [in mink]) thường thấy thú giảm thể trọng, trải qua khoảng 6 - 8 tuần 

thì chết. 

2. Bệnh xốp não truyền nhiễm ở ngƣời 

Người bị bệnh thường thấy các chứng trở ngại thần kinh - tâm thần như ngớ ngẩn, 

hành động dị thường,... thường dẫn đến tử vong. 

Về mặt bệnh lý học, bệnh tích đặc hiệu thường không thể thấy bằng mắt thường, 

thường quan sát thấy biến tính không bào hóa ở các tế bào thần kinh của tổ chức trung 

khu thần kinh, teo rời tế bào thần kinh, tăng sinh tế bào hình sao (astroglia) và đôi khi 

thấy các nốt điểm amyloid (amyloid plaques). Không thấy có các phản ứng viêm ở vùng 

bị bệnh biến. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Đặc điểm lý-hóa và tính gây bệnh của các prion? 

2. Đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh học chủ yếu của các bệnh xốp não truyền 

nhiễm? 
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PHẦN III 

NẤM (CHÂN KHUẨN HỌC) THÚ Y 

Chƣơng 1 
ĐẠI CƢƠNG VỀ BỆNH NẤM 

1. Các loại bệnh nấm 

 Bệnh nấm nói chung (nghĩa rộng) được chia thành ba nhóm lớn: bệnh cảm nhiễm 

nấm hay bệnh nấm (mycosis), dị ứng nấm (mycotic allergy) và trúng độc nấm 

(mycotoxicosis), nhưng trong thú y chủ yếu là bệnh cảm nhiễm nấm và trúng độc nấm. 

Bệnh nấm (mycosis) hay cảm nhiễm nấm (mycotic infection)  

Chỉ trường hợp nấm xâm nhập vào tổ chức động vật, phát triển ở đó mà cảm 

nhiễm và phát bệnh. Tính gây bệnh của nấm nói chung là yếu. Những nấm có tính gây 

bệnh cho cơ thể động vật có vú và chim phải phát triển được ở nhiệt độ 35 - 42 °C còn 

nấm gây bệnh cho các loại động vật máu lạnh thì phát triển ở nhiệt độ trên dưới 20 °C và 

đề kháng với các cơ cấu phòng ngự phi đặc hiệu của ký chủ là tiền đề cần thiết. 

Bệnh lý phát sinh bệnh nấm có điểm chung là tế bào nấm nhờ có vách tế bào 

cứng chắc của mình mà đề kháng với sự thực bào cũng như tác dụng kháng khuẩn của 

miễn dịch thể dịch, cho nên thường diễn ra mãn tính như chứng trạng viêm mãn tính hay 

hình thành u thịt. Nói chung, bệnh thể biến hóa liên quan đến phản ứng quá mãn dạng 

chậm hay sản sinh ngoại độc tố dạng enzyme. Ngoài ra, các nấm trong tự nhiên (25 °C) 

thường có dạng sợi nhưng khi phát triển trong cơ thể (35 - 42 °C) thì hình thành dạng tế 

bào nấm men là những nấm được gọi là nấm nhị hình (dimorphic fungus) có tính gây 

bệnh mạnh. Các chi Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces, Sporothrix,... là những 

nấm nhị hình điển hình, đôi khi Candida cũng có đặc tính này. 

Bệnh trúng độc nấm (mycotoxicosis)  

Là những bệnh xuất hiện trên cơ sở động vật ăn phải các sản phẩm trao đổi chất 

trung gian (thứ sinh) của nấm, có thể phân biệt các nhóm lớn: trúng độc suy (chướng hại) 

gan thận, trúng độc chướng hại thần kinh, trúng độc chướng hại cơ quan tạo máu, bệnh 

quá mẫn ánh sáng (bệnh sợ ánh sáng), hội chứng quá phát tình (quá động dục),...  

2. Miễn dịch chống bệnh nấm 

Sự thực bào có vai trò trọng yếu trong cơ cấu phòng ngự phi đặc hiệu của ký chủ 

chống lại cảm nhiễm nấm. Sau khi cảm nhiễm nấm thường xuất hiện miễn dịch thể dịch 

và miễn dịch tế bào. 

Chỉ có miễn dịch thể dịch thì không thể có khả năng phòng ngự chống cảm nhiễm 

nấm một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, kháng thể đặc hiệu có biểu hiện sự trung hòa các 

phân tử độc tố nấm cao phân tử, có hiệu quả sát khuẩn nhờ hoạt hóa bổ thể của phức hợp 

kháng nguyên - kháng thể, có thể ngăn cản sự truyền bá, khuyếch tán trong cơ thể ký chủ 

nhờ gây ngưng kết cơ thể nấm, và tạo ra hiệu quả opsonin của tổ hợp kháng thể - bổ 

thể,... Ngoài ra, miễn dịch thể dịch ở dạng phản ứng quá mẫn type I liên quan đến dị ứng 

da, dị ứng hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và viêm tiểu cầu thận do phản ứng quá mẫn type III.  
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Miễn dịch tế bào biểu hiện khả năng phòng ngự mạnh hơn, đặc biệt gây hoạt hóa 

đại thực bào, và cùng với nó là gây tăng cường các hoạt động thực khuẩn - diệt khuẩn. 

Ngoài ra, miễn dịch tế bào liên quan đến những biến đổi bệnh lý tổ chức do phản ứng quá 

mẫn chậm type IV và phản ứng dị ứng có ích trong chẩn đoán. 

3. Phân loại bệnh nấm 

Bệnh nấm có thể phân loại dựa trên yếu tố nguồn gốc phát sinh bệnh và vị trí cảm 

nhiễm. 

Cảm nhiễm nấm nội sinh, ngoại sinh và cơ hội 

Bệnh nấm nội sinh (endogenous mycosis) là bệnh nấm gây ra bởi các nấm thường 

trú ở trong hay trên bề mặt cơ thể động vật. Cảm nhiễm - phát bệnh các bệnh này thường 

liên quan đến sự giảm miễn dịch toàn thân hay cục bộ tự nhiên hoặc do sử dụng các 

thuốc chống viêm hay thuốc ức chế miễn dịch. Ngoài ra, cùng với việc sử dụng thuốc 

kháng vi khuẩn, bệnh nấm có thể phát ra như là kết quả của sự loạn khuẩn 

(superinfection). Bệnh nấm ngoại sinh exogenous mycosis) là hiện tượng cảm nhiễm - 

phát bệnh sau khi nấm bệnh nguyên xâm nhập bên ngoài vào cơ thể. 

Những bệnh gây ra bởi nấm có tính gây bệnh tương đối yếu thường không thể 

phân biệt được tính nội sinh hay ngoại sinh, cảm nhiễm - phát bệnh phụ thuộc vào sự suy 

giảm miễn dịch của cơ thể ký chủ (trở thành ký chủ dễ cảm nhiễm, compromised host). 

Những bệnh như vậy thường gọi là bệnh nấm cơ hội hay bệnh tự phát (opportunistic 

fungus infection). Những bệnh dạng này hiện nay có khuynh hướng tăng. 

Bệnh nấm nguyên phát và bệnh nấm kế phát  

Thông thường các nấm có tính gây bệnh mạnh gây bệnh nguyên phát trực tiếp 

không phụ thuộc vào sự tăng giảm của năng lực phòng ngự phi đặc hiệu của ký chủ. 

những bệnh như vậy gọi là bệnh nấm nguyên phát (primary mycosis). Bệnh nấm kế phát 

hay thứ phát (secondary mycosis) là bệnh nấm phát triển cơ sở sự đề kháng phi đặc hiệu 

của ký chủ bị giảm sút dưới ảnh hưởng của bệnh nguyên phát. Bệnh này thường còn là 

bệnh nấm cơ hội. Bệnh nấm có thể là cảm nhiễm nấm cuối cùng (terminal fungus 

infection) là bệnh nấm xuất hiện vào kỳ cuối. 

Bệnh nấm cục bộ và bệnh nấm toàn thân 

Phân biệt trên cơ sở sự giới hạn hay không giới hạn vị trí cảm nhiễm trên cơ thể 

động vật. Bệnh nấm cục bộ (localized mycosis) thường thấy trong kỳ đầu của sự cảm 

nhiễm, nếu sử dụng thuốc chống bệnh thường trở thành bệnh nấm toàn thân (systemic 

mycosis). 

Bệnh nấm bề mặt và bệnh nấm nội tạng 

Những bệnh trong đó nấm bệnh nguyên chỉ xâm nhiễm chỉ trên bề mặt da hoặc 

các tổ chức phụ thuộc da như móng, lông hay tầng thượng bì niêm mạc mà không xâm 

nhập vào tổ chức dưới da thì gọi là bệnh nấm bề mặt. Các bệnh nấm nội tạng (deep-

seated mycosis) xâm nhập vào các cơ quan nội tạng, hệ thần kinh, xương tủy, tổ chức 

dưới da,... là những bệnh thường nặng. 

4. Thuốc điều trị bệnh nấm 

Nói chung do nấm là sinh vật nhân thật nên thuốc kháng nấm (antifungal agent) 

không nhiều, bên cạnh đó, phần nhiều các thuốc có tác dụng phụ đối với cơ thể động vật. 
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Để điều trị bệnh nấm da ta có thể dùng các tác nhân hóa học như iodine, acid béo, acid 

salicylic, muối ammoni, ether, muối đồng, muối thủy ngân, thuốc nhuộm,... bên cạnh đó 

có các chất kháng sinh chống nấm được phân loại theo cơ chế tác động như sau: 

- Thuốc gây trở ngại sự tổng hợp vách tế bào: thường do cản trở sự tổng hợp 

chitin của vách tế bào như nhóm polyoxin A là các thuốc cạnh tranh UDP-N-acetyl 

glucosamin trở ngại tổng hợp chitin, do đó có tác dụng đối với các nấm gây bệnh thực vật 

mà không có tác dụng với các nấm gây bệnh động vật. Haloprogin có tác dụng chống các 

nấm da và Candida. Aculeacin A và echinocandin B gây trở ngại phản ứng enzyme tổng 

hợp beta-glucan của các nấm men. 

- Thuốc gây tổn hại màng tế bào chất: là các thuốc kết hợp trực tiếp với sterol, 

phospholipid, protein màng gây tổn hại cơ năng của màng, các chất kháng sinh hệ 

polyethylene gây trở ngại tác dụng tương hỗ giữa chuỗi bên acyl của phospholipid và 

sterol làm thay đổi tính lưu động của màng. Amphotericin B có biểu hiện tác động chống 

Histoplasma, Cryptococcus, Candida, Sporothrix,... nhưng cũng gây hại thận, phát sốt,... 

Nystatin là thuốc có tác dụng chống Candida và các nấm da. Clotrimazol, micomazol, 

econazol,... nhờ có tác dụng nguyên phát đối với gốc azol không bão hòa và tác dụng thứ 

phát trở ngại sự tổng hợp các hợp chất cao phân tử mà có tác dụng mạnh đối với các nấm 

da và nấm chi Candida nhưng nếu dùng đường miệng thì gây hại đối với dạ dày. 

Cyclopiroxolamin không gây hại đối với cấu trúc của màng nhưng có tác dụng chống 

nấm do tác dụng trực tiếp đến protein ATPase. Ngoài ra, các chất trở ngại tổng hợp chitin 

và β-glucan cùng với tác dụng tổn hại màng còn gây phá hoại cơ năng của ATPase. 

- Thuốc gây trở ngại sự tổng hợp sterol: các hợp chất hệ acetyl amin, hệ 

thiocarbamin và hệ azol, bao gồm cả các imidazol, thông qua con đường acetyl CoA-

mevalonate mà tác động đến hệ tổng hợp sterol, còn các thuốc hệ aryl amin, (naftifin, 

terbinafin) và hệ thiocarbamin (tolnaftate, tolciclate) gây trở ngại một cách đặc hiệu đối 

với phản ứng squalen epoxidase của các nấm da và Candida. Các thuốc hệ azol 

(imidazol, fluconazol, itraconazol) trở ngại tổng hợp ergosterol và phản ứng loại methyl 

C-14 của α-methyl sterol mà có tác dụng chống nấm và có thể sử dụng bên trong cơ thể. 

Ngoài ra, các hợp chất hệ acid béo (acid undecylenic, acid caprylic) gây trở ngại trao đổi 

chất lipid, càng có chuỗi C càng dài thì hoạt tính chống nấm càng mạnh và biểu hiện tác 

dụng chống các nấm da. 

- Thuốc gây trở ngại sự bộ máy truyền điện tử: mặc dù tính độc chọn lọc yếu vì 

hệ truyền đạt điện tử phosphoryl hóa ôxy hóa của tế bào nấm và tế bào động vật giống 

nhau, ta có siccanin gây trở ngại một cách đặc hiệu sự truyền đạt điện tử từ enzyme 

dehydrogenase của acid succinic đến hệ ubiquinone, pyrrolnitrin và một số chất khác gây 

trở ngại sự truyền đạt điện tử từ enzyme dehydrogenase của acid succinic đến hệ 

ubiquinone và từ enzyme dehydrogenase của NAD đến hệ ubiquinone. Siccanin có tác 

dụng chống nấm da còn pyrrolnitrin có tác dụng đối với các nấm da, Aspergillus, 

Candida. Ngoài ra, các chất kháng sinh hệ quinone (nanaomycin) gây trở ngại hệ hô hấp 

của vi khuẩn, nấm, trở ngại sự tổng hợp DNA-RNA, protein nên hữu hiệu đối với bệnh 

nấm da ở động vật. 

- Thuốc gây trở ngại tổng hợp protein: Điểm tác dụng chủ yếu của cycloheximide 

(actidione) là ribosome 80S nên gây trở ngại việc chuyển dịch amino từ phức hợp 

aminoacyl-tRNA đến chuỗi peptide. Do phản ứng không đặc hiệu nên không thể dùng 

điều trị bệnh nhưng có thể thêm vào môi trường nuôi cấy (0,5 mg/l) để ức chế các nấm 

men, Aspergillus, các nấm họ Mucoraceae,... để phân lập nấm da. 
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- Thuốc gây trở ngại sự tổng hợp DNA: Variotin gây trở ngại phản ứng của 

enzyme DNA-polymerase α, biểu hiện hoạt tính chống các nấm da. Flucytosine (5-

fluorocytosine) là chất cản trở sự chuyển hóa các pyrimidine, sản phẩm 5-fluoro-2'-

deoxyuridilate kết hợp với enzyme tổng hợp thymidine gây trở ngại hoạt tính enzyme 

nên có tác dụng mạnh chống các nấm như Candida, Cryptococcus, các nấm đen và có thể 

dùng qua đường miệng (cho uống). 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Phân loại bệnh nấm và bệnh cảm nhiễm nấm? 

2. Đặc điểm của miễn dịch chống bệnh nấm? 
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Chƣơng 2 
BỆNH NẤM NỘI TẠNG VÀ NẤM BỆNH NGUYÊN 

Có nhiều loại nấm gây bệnh nội tạng tức là bệnh tích có vị trí sâu trong cơ thể 

(bảng III-1). 

Bảng III-1. Bệnh cảm nhiễm nấm chủ yếu ở động vật 

Bệnh nấm Nấm bệnh nguyên Động vật ký chủ Bệnh trạng chủ yếu 

A. Bệnh do nấm roi 

1. Bệnh nấm nước Saprolegnia parasitica Cá hồi, cá chép Cảm nhiễm da, trứng 

Saprolegnia parasitica Lươn  Cảm nhiễm da 

2. Bệnh nấm nội tạng Saprolegnia diclina Cá hương họ Hồi Khoang bụng, nội tạng 

3. Bênh u thịt do nấm Aphanomyces piscida Cá vàng, mương, diếc Cảm nhiễm cơ 

4. Branchiomycosis Branchiomyces sanguinis Cá chép, lươn Cảm nhiễm trong huyết quản 

mang 

5. Langenidiosis Langenidium spp. Tôm, cua Trứng, ấu sinh, con giống 

6. Halithrosis Halithorosis spp. Tôm, cua Trứng, ấu sinh, con giống 

7. Atkiniellosis Atkinsiella spp. Tôm, cua Trứng, ấu sinh, con giống 

8. Dermocystidiosis Dermocystidium anguillae Lươn châu Âu Cảm nhiễm mang 

Dermocystidium koi Cá chép Cảm nhiễm da, cơ 

9. Pythiosis Pythium gracile (P. 

insidiosum) 

Ngựa, lừa Viêm da dạng hạt 

B. Bệnh cảm nhiễm nấm (bào tử) tiếp hợp (trừ tên nấm thông thƣờng dạng chuyển hình vô tính) 

10. Bệnh mucor Mucor rasemosus, 

Rhizomucor pusillus, Absidia 

corymbifera, Rhizopus 

microbifera, R. oryzae, 

Mortierella wolfi 

Trâu, bò, lợn, ngựa, dê, 

cừu, vượn, chó, mèo, 

chồn, gà 

U thịt phổi, gan, thân, hạch 

lympho; loét dạ dày, dạ cỏ, 

ruột; cảm nhiễm da, giác 

mạc, tai ngoài, não, thai 

11. Entomophthorosis  Basidiobolus haptospora, 

Conidiobolus coronatus 

Ngựa, vượn chimpanzy, 

cá heo 

Viêm dạng u thịt mãn tính 

niêm mạc mũi và dưới da 

12. Ichthiophonosis Ichthiophonus hoferi Cá hồi hoa, cá nục Cảm nhiễm nội quan, cơ 

C. Bệnh cảm nhiễm nấm bào tử nang (trừ các tên nấm thông thƣờng dạng chuyển hình vô tính) 

13. Nấm lông đen Piedraia hortae Chó, vượn chimpanzy  Cảm nhiễm lông 

14. Bệnh thối ấu trùng 

(ong) 

Ascophaera apis Âu trùng ong mật  Khô xác ấu trùng dạng phấn 

trắng 

D. Bệnh cảm nhiễm nấm bất toàn 

15. Bệnh candida (candidosis) 

a. Candidosis 

(candidamycosis) ở thú 

Candida albicans, C. 

tropicalis, C. rugosa, C. 

parapsilosis, C. krusei, C. 

guilliermondii 

Bò, dê, lợn, chó, mèo, 

vượn 

Viêm miệng, thực quản, dạ 

cỏ, dạ dày, viêm buồng vú, 

cảm nhiễm da, phổi, mắt, 

hoặc toàn thân 

b. Candidosis ở chim C. albicans Gà tây, gà Cảm nhiễm khoang miệng, 

diều 

c. Bệnh cổ trướng C. sake Các loại cá học Hồi Tăng sinh trong dạ dày 

16. Cryptococcosis Cryptococcosis neoformans Trâu, bò, ngựa, mèo, 

chó, cừu, dê, chồn 

Cảm nhiễm não, phổi, da 

17. Malasseziosis Malassezia pachydermatis Chó, mèo Viêm tai ngoài 

18. Sporothricosis  Sporothrix schenckii Ngựa, lừa, trâu, bò, chó Cảm nhiễm da và hệ lympho 

19. Ochroconiosis Ochroconis humicola Cá hương các loại cá 

phương Bắc 

Cảm nhiễm nội quan và bên 

ngoài 

20. Cảm nhiễm Histoplasma 

a. Histoplasmosis Histoplasma capsulatum Chó, mèo, trâu, bò, 

ngựa, cừu, sóc, gà 

Cảm nhiễm phổi, tổ chức 

lympho, hệ lưới nội mô, hệ 

thần kinh trung ương, cảm 

nhiễm toàn thân 
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b. Viêm lympho quản 

truyền nhiễm 

H. farsiminosum Ngựa, lừa, la Mưng mủ lympho quản dưới 

da dạng chuỗi cườm 

21. Blastomycosis Blastomyces dermatitidis Chó, ngựa, mèo Cảm nhiễm phổi, da 

22. Chrysosporiosis Chrysosporium parvum Gậm nhấm, động vật ăn 

côn trùng, động vật ăn 

thịt, ăn cỏ 

Viêm dạng u thịt mãn tính 

phổi 

23. Coccidioidosis Coccidioides immitis Trâu, bò, chó, mèo, cừu, 

dê, ngựa, lợn, vượn 

Hình thành u thịt khí quản, 

phổi, màng hoành cách, cảm 

nhiễm toàn thân 

24. Rhinosporidiosis Rhinosporidium seeberi Ngựa, la, chó, trâu, bò Bệnh tích dạng u polyp ở 

niêm mạc mũi và khí quản 

25. Aspergillosis 

a. Aspergillosis chim Aspergillus fumigatus, A. 

flavus, A. nidulans, A. niger, 

A. terreus 

Gà, gà tây, vịt, bồ câu, 

ngỗng, chim cánh cụt 

Cảm nhiễm phổi, túi khí 

b. Aspergillosis thú A. fumigatus, A. nidulans, A. 

flavus 

Bò, trâu, ngựa, cừu, lợn, 

mèo, chó, hươu, vượn 

Cảm nhiễm cơ quan hô hấp, 

mắt, loét dạ dày, cảm nhiễm 

toàn thân, sẩy thai 

26. Fusariosis 

a. Bệnh mang đen Fusarium solani Tôm  Cảm nhiễm mang 

b. Bệnh nấm mắt F. solani Ngựa, chó, mèo Cảm nhiễm giác mạc 

27. Penicilliosis Penicillium marneffei, P. 

commune 

Chuột cống, bò Cảm nhiễm phổi, cảm nhiễm 

toàn thân 

28. Chromomycosis Fonsecaea pedorosoi, 

Exophiala dermatitidis, E. 

jeanselmei, Cladosporium 

carionii 

Chos, ngựa, vẹt U thịt tăng sinh da mãn tính 

29. Bệnh nấm sợi của 

da  

Trichophyton equinum, 

Microsporum equinum,  

Ngựa  Cảm nhiễm da, lông  

T. verucosum,  

T. mentagrophytes 

Bò, trâu, dê, cừu Cảm nhiễm da, lông 

M. nanum Lợn  Cảm nhiễm da  

M. canis, M. gypseum, T. 

mentagrophytes 

Chó, mèo Cảm nhiễm da, lông, móng 

T. simii Vượn, khỉ Cảm nhiễm da, lông 

T. mentagrophytes, M. canis, 

M. gypseum 

Gậm nhấm Cảm nhiễm da, lông 

M. gallinae, T. simii Vượn, khỉ Cảm nhiễm da 

  

Nấm bệnh nguyên thuộc nhiều nhóm phân loại khác nhau, việc giám biệt các tính 

trạng khá phức tạp, nhưng người ta thường sử dụng là các tiêu chuẩn hình thái trong phân 

loại và đồng định các nấm (hình III-1). 

Nấm trong các tổ chức mô động vật có thể nhuộm bằng một số phương pháp. Nếu 

nhuộm Gram, các nấm đều bắt màu Gram dương. Thông thường tiêu bản nấm nuôi cấy 

hoặc ở tổ chức được nhuộm và gắn bằng dung dịch lactophenol xanh cotton (lactophenol 

cotton blue fluid), nấm men có giáp mô có thể nhuộm bằng mực tàu, các nấm ký sinh ở 

da và tổ chức sừng hóa có thể quan sát được dễ dàng sau khi dùng dung dịch KOH 20% 

làm trong suốt hóa keratin. Ngoài ra, có thể thêm dung dịch glycerin 10% hoặc DMSO 

(dimethyl sulfoxide) 40% để giữ nước và tăng độ sáng của tiêu bản. Nấm trong tổ chức 

động vật, đặc biệt các khuẩn ty, có thể nhuộm bằng hemotoxylin-eosine. Các sợi nấm 

non thường ưa hemotoxylin, trong khi các sợi nấm già trong tổ chức lại ưa eosine. Để 

quan sát hình thái nấm trong tổ chức thì tốt nhất là phương pháp nhuộm PAS (periodic 
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acid - Schiff's stain), phương pháp nhuộm Gridley và phương pháp nhuộm Grocott.  

 Mặt khác, do thao tác làm tiêu bản hiển vi từ các lứa cấy thường phá hoại các bào 

tử và khuẩn ty làm mất đặc tính hình thái đặc trưng của nấm, nên để quan sát hình thái 

của các nấm người ta thường làm các tiêu bản nuôi cấy trên phiến kính (slide culture 

mount). 

Phƣơng pháp nhuộm PAS (periodic acid - Schiff's stain) thường dùng để 

nhuộm polysaccharide như glycogen, mucin, acid hyaluronic, reticulin, fibrin, 

hyalin,... Phương pháp này thường dùng để nhuộm lát cắt tổ chức đã loại parafin. 

Sau khi xử lý tiêu bản bằng dung dịch 0,5% acid periodic (H5IO6) thì nhuộm lại 

bằng dung dịch leucofuchsine của Schiff (chế bằng cách hòa 1 g basic fuchsine vào 

100 ml nước cất sôi, làm nguội đến 50 °C và lọc, thêm 2 g metabisulfate natri và 20 

ml HCl 1 N, nút kín và giữ ở chỗ tối qua đêm, thêm 300 mg bột than hoạt tính, lắc 

đều ít phút rồi lọc. Dung dịch phải trong suốt không màu hoặc vàng nhạt), rồi 

nhuộm tương phản (nhuộm nhân) bằng dung dịch hemotoxylin. Nấm trong tổ chức 

có màu đỏ đến màu tím, nhân có màu xanh tím. 

Phƣơng pháp tiêu bản nuôi cấy trên phiến kính (slide culture mount) khá 

đơn giản. Nhỏ vài giọt môi trường thạch (Sabourraud,...) lên giữa tâm phiến kính đã 

khử dầu và sát trùng. Chú ý nếu quá nóng, lớp môi trường sẽ quá mỏng, vậy nên cần 

làm nguội đến vừa độ. Dùng một lá kính mỏng nhúng cồn và đốt nóng rồi đặt lên 

khối thạch trên phiến kính để làm phẳng mặt thạch. Lấy bỏ lá kính. Cấy một lượng 

rất nhỏ nấm từ khuẩn lạc thuần khiết vào trung tâm mặt khối thạch. Đặt phiến kính 

vào đĩa Petri đã khử trùng có nắp kín khít trong đó đã đặt sẵn giá làm từ đũa thủy 

tinh và ít ml nước đã khử trùng để duy trì độ ẩm. Đậy nắp đĩa và nuôi dưỡng nấm ở 

trạng thái đó. Khi nấm đã phát triển tốt thì lấy phiến kính ra mà hiển vi dưới vật kính 

có độ phóng đại nhỏ (không dùng dầu). Trong trường hợp này, cũng có thể nhỏ lên 

lứa cấy trên phiến kính ít giọt lactophenol cotton blue, đặt lên đó một lá kính để gắn 

tiêu bản rồi quan sát dưới kính hiển vi. 

 

1. Chi Candida 

Các bệnh candida (candidamycosis, candidiasis, candidosis) là bệnh cơ hội do 

cảm nhiễm nấm loài Candida albicans, thuộc chi Candida, một loại nấm dạng men điển 

hình. Hầu hết các nấm thuộc chi này chưa được biết có chuyển hình hoàn toàn 

(teleomorph, tức là kỳ sinh sản hữu tính) hay không. (Cần nhớ lại [chân khuẩn học đại 

cương] rằng, kỳ vô tính của nấm được gọi là chuyển hình không hoàn toàn, anamorph, 

còn kỳ sinh sản hữu tính gọi là chuyển hình hoàn toàn, teleomorph, và trong trường hợp 

ở một nấm diễn ra cả hai dạng chuyển hình thì gọi là nấm chuyển hình hoàn toàn 

[holomorphous fungus] thường được phân lớp dựa theo dạng bào tử hữu tính, còn nấm 

chỉ có kỳ vô tính thì gọi là nấm bất toàn [imperfect fungus] nay đổi thành Nấm bào tử vô 

tính nguyên phân, nhóm này hầu như gồm các nấm có chuyển hình hoàn toàn nhưng 

chưa được phát hiện. Đôi khi, do hai kỳ của một nấm được phát hiện và mô tả riêng rẽ 

mà nhiều nấm có hai tên khác nhau tùy thuộc vào kỳ sinh sản). Nấm Candida phát triển 

nhờ nẩy chồi từ nhiều điểm (nẩy chồi đa phát), hình thành khuẩn ty giả, đôi khi cũng thấy 

hình thành khuẩn ty thực. Thông thường, khuẩn lạc có dạng kem màu trắng, có mùi lên 

men đặc hữu. Bào tử có hình cầu, hình trứng, hình ellips,... Các nấm thuộc chi này đều 

không có khả năng sử dụng nitrate, các phản ứng urease, sản sinh sắc tố carotenoid, sản 
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sinh các chất dạng tinh bột đều âm tính. 

a. Loài C. albicans 

Nấm này được phân lập từ các loại ổ bệnh khác nhau như mũi, khoang miệng, 

ống tiêu hóa, cơ quan sinh dục - tiết niệu,... của các loài động vật khác nhau. Đặc biệt, ở 

các loài chim như gà,... nấm thường hình thành những ổ bệnh ở phần trên của ống tiêu 

hóa. Bệnh trạng phần nhiều thường mãn tính. Vi sinh vật này còn được biết như tác nhân 

gây bệnh viêm vú ở bò sữa. 

Đặc trưng của nấm này là sự kéo dài của ống mầm hay "phát nha quản" (germ 

tube). 

b. Loài C. tropicalis 

Nấm men này là một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm buồng vú và sẩy 

thai ở bò cái. Bên cạnh đó các nấm men như C. parapsilopsis và C. krusei cũng là 

nguyên nhân các bệnh đó ở bò cái. 

Tính trạng giám biệt (phân biệt) hai loài nêu trên như sau: trong môi trường 

Sabourraud lỏng sự hình thành khuẩn mạc (màng tế bào nấm) ở C. albicans là âm tính 

trong khi ở C. tropicalis là dương tính, ngược lại trên môi trường thạch bột ngô (corn-

meal agar) sự hình thành bào tử màng dày ở C. albicans là dương tính còn ở C. tropicalis 

là âm tính. 

Môi trƣờng Sabourraud được chế bằng cách hòa 10 g peptone, 40 g 

glucose, 20 g agar vào 1 lít nước cất, đun cách thủy cho tan, không cần chỉnh pH vì 

thông thường sau khử trùng pH sẽ vào khoảng 5,4 - 6,2, hấp cao áp ở 121 °C trong 

vòng 15 phút để khử trùng. Để ức chế vi khuẩn có thể thêm 0,5 g cycloheximide 

(actidione) và 0,05 g chloramphenicol khi nhiệt độ của thạch nguội đến 50 °C, chú 

ý rằng có trường hợp các chất này ức chế nấm gây bệnh. Đổ đĩa Petri. 

Môi trƣờng thạch bột ngô (corn-meal agar) được chế bằng cách trộn đều 

40 g bột ngô xay mịn với 1 lít nước, đun nóng ở 65 °C tạo dịch hồ, lọc qua gạc, 

thêm 2% agar, đun cho tan đều, rót ống, hấp cao áp tiệt trùng 15 phút ở 121 °C. đây 

là môi trường tốt kích thích sự hình thành bào tử của nấm bạch biến. Nếu thêm 

0,3% Tween 80 thì được môi trường kích thích sự hình thành bào tử màng dày ở 

Candida albicans. 

2. Chi Aspergillus 

Đây là chi cùng với chi Penicillum là các chi nấm phổ biến nhất, luôn phân lập 

được từ thực phẩm và đất đai ở các vùng địa lý khác nhau trên thế giới với tần suất rất 

cao. Chi này bao gồm hơn 150 loài khác nhau nhưng, trong số đó, chỉ có loài Aspergillus 

fumigatus là nấm bệnh nguyên quan trọng. 

Đặc trưng của các nấm chi này là từ khuẩn ty phát triển kéo dài thành cuống bào 

tử đính (conidiophore: "phân sinh tử bính"), trên đầu của hình thành túi đỉnh (vesicle: 

"đỉnh nang"), còn ở vùng gốc hình thành tế bào chân (foot cell: "túc tế bào"). Sau đó, ở 

bề mặt của đỉnh nang các tế bào hình thành bào tử đính (conidiogenous cells) thường gọi 

là thể bình (phialide) phát sinh bên cạnh nhau, trên đó các bào tử đính (hay "phân sinh 

tử") phát triển ở dạng chuỗi liên tiếp. Phụ thuộc vào loài nấm Aspergillus khác nhau mà 

trên bề mặt túi đỉnh trước hết hình thành một lớp đơn tế bào đệm (metula) rồi sau đó mới 

có thể bình phát triển trên đó (hai tầng), hoặc thể bình phát triển không gián tiếp sau tế 
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bào đệm (một tầng). Đầu của cuống bào tử đính thường được gọi là đầu bào tử đính 

(conidial head) có hình thái đặc trưng loài. 

Việc phân loại, đồng định (hay giám biệt) nấm thường tiến hành dựa vào đặc 

điểm khuẩn lạc, hình thức sản sinh bào tử đính, hình thái bào tử đính,... trên môi trường 

thạch Czapek-Dox (Czapek-Dox solution agar). 

Môi trƣờng thạch Czapek-Dox (Czapek-Dox solution agar) được chế bằng 

cách hòa 3 g glucose, 0,2 g NaNO3, 0,1 g K2HPO4, 0,05 g MgSO4.7H2O, 0,05 g KCl, 

0,001 g FeSO4.7H2O và 1,5 g agar vào 100 ml nước, đun nóng cho tan đều, chỉnh pH 

đến 6,8, rót ống, khử trùng 15 phút ở 121 °C. 

 

a. Loài A. fumigatus 

Nấm này gây bệnh viêm phổi do aspergillus (aspergillary pneumonia, còn gọi là 

bệnh aspergillus phổi xâm lấn - invasive pulmonary aspergillosis) ở các loài chim như gà, 

chim cánh cụt,... Trong trường hợp cấp tính, khuẩn ty phát triển dạng phân nhánh chạc 

hai bên trong phổi. Nếu bệnh trở nên mãn tính, ổ bệnh thường giới hạn, hình thành ổ 

bệnh dạng u thịt. Ở bò, nấm A. fumigatus có thể là nguyên nhân gây bệnh viêm buồng vú 

hoặc sẩy thai. 

Khuẩn lạc A. fumigatus có màu xanh dương nhạt hoặc màu lục. Túi đỉnh có hình 

cầu lõm hay hình bình cổ hẹp (flask), nửa trên của nó được thể bình che phủ kín, một 

tầng. Cuống bào tử bính trơn nhẵn, không màu. Đầu bào tử đính có dạng hình trụ đặc. 

Nấm phát dục ở 45 °C. 

b. Loài A. flavus 

Nấm này nổi tiếng là nấm sản sinh độc tố aflatoxin có tính gây ung thư mạnh nhất 

trong số các độc tố nấm. Năm 1970, ở nước Anh, hơn một trăm gà tây chết đồng loạt, 

nguyên nhân tử vong là trúng độc aflatoxin (aflatoxicosis) do aflatoxin được sản sinh 

trong thức ăn gia súc. Bên cạnh A. flavus, A. parasiticus cũng được biết đến như một nấm 

sản sinh aflatoxin. 

Khuẩn lạc có màu vàng lục hoặc màu lục. Túi đỉnh có dạng gần hình cầu hay hình 

bình cổ hẹp, nửa trên của nó được thể bình che phủ, một tầng hoặc hai tầng. Cuống bào 

tử đính có vách dày, bề mặt thô nhám, không màu, đầu bào tử đính khởi đầu có dạng 

cánh quạt, sau có hình trụ không đặc. 

c. Loài A. nidulans 

Nấm này được phân lập từ bệnh nấm họng của ngựa là một bệnh cảm nhiễm cơ 

hội. Khuẩn lạc có màu xanh lục. Túi đỉnh có dạng nửa hình cầu, nửa trên của nó được thể 

bình che phủ, hai tầng. Cuống bào tử đính phẳng, nhẵn, màu nâu hạt dẽ, đầu bào tử đính 

có dạng hình trụ đặc ngắn. 

3. Chi Cryptococcus 

Trong chi này có Cryptococcus neoformans gây cảm nhiễm chủ yếu ở phổi và 

thần kinh trung ương của các loài động vật khác nhau, bệnh thường được gọi dưới tên 

chung là cryptococcosis. Ô bệnh sơ phát phần nhiều thường hình thành ở phổi nhưng 

cũng có thể gây cảm nhiễm ở da. Ở bò, nấm này có khi là nguyên nhân gây bệnh viêm 
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buồng vú, còn ở mèo, chó thì có khi thấy hình thành các bệnh tích ở khoang miệng, 

khoang mũi,... Về mặt tổ chức bệnh lý học, ở não thường thấy ổ bệnh dạng bao (cystic 

lesion) ở não và tim, còn ở phổi và nội quan khác thường hình thành ổ bệnh dạng u thịt 

hay dạng hạt (granulomatous lession). 

Loài C. neoformans 

Loài này dựa trên phản ứng ngưng kết huyết thanh thỏ miễn dịch được phân loại 

thành 5 type huyết thanh học A, B, C, D và A-D nhưng về mặt lâm sàng thì hầu như chỉ 

có type A là có vấn đề. Các nấm thuộc dạng huyết thanh A, D và A-D thường được gọi là 

Cryptococcus neoformans var. neoformans, còn các dạng huyết thanh học khác là 

Cryptococcus neoformans var. gatti. 

Cryptococcus được phân lập từ đất, phân các loài chim khác nhau (như bồ câu,...). 

Tế bào có dạng hình cầu hoặc gần hình cầu, xung quanh có giáp mô (capsule) có tính 

acid cấu tạo từ heteropolysaccharide đặc trưng. Vì vậy, để chẩn đoán bệnh 

cryptococcosis thường dùng phương pháp nhuộm mực tàu. Phương pháp này giúp quan 

sát được giáp mô rõ ràng. 

Nấm này đã từng được phân loại thuộc lớp nấm bào tử đảm, dạng nấm men, 

thường thấy chuyển hình không hoàn toàn, nhưng dạng hoàn toàn (teleomorph) của nó 

chính là Filobasidiella neoformans. Khuẩn lạc có dạng kem nhầy, sau một thời gian nuôi 

cấy thì trở thành có màu vàng nâu nhạt. Nấm phát triển nhờ nẩy chồi đa phát (multiple 

budding), nhiều chồi cùng hình thành trên một tế bào mẹ, rất hiếm khi hình thành khuẩn 

ty giả (pseudomycelium). 

4. Chi Blastomyces 

Bệnh cảm nhiễm blastomyces (blastomycosis) do B. dermatitidis gây ra là bệnh 

nấm thấy ở người và chó, mèo, ngựa và, có thể, ở một số động vật khác. Ở nước Mỹ, 

bệnh này thường được gọi là blastomycosis Bắc Mỹ (North American blastomycosis), 

được biết như một bệnh phong thổ, gắn liền với điều kiện khí hậu hoang mạc khô hanh. 

Khi hít phải bào tử đính, trong phổi hình thành các ổ bệnh, sau nấm di căn tán 

phát ra ở các cơ quan khác, hình thành bệnh blastomycosis toàn thân hoặc nếu ổ bệnh chỉ 

giới hạn ở da thì gọi là bệnh blastomyces da.Về mặt tổ chức bệnh lý học, vào thời kỳ đầu 

thấy bệnh tích sinh mủ, trong trường hợp mãn tính hóa thì biểu hiện bệnh tích dạng u thịt. 

Loài B. dermatitidis 

Đây là nấm nhị hình (dimorphic fungus), tức là ngoài dạng nấm men (yeast form) 

còn hình thành dạng khuẩn ty (hypha). Khi phát dục ở 27 °C thì nấm hình thành dạng 

khuẩn ty, còn khi phát dục ở 37 °C thì hình thành dạng nấm men, trong đó thấy hỗn hợp 

tế bào dạng nấm men và tế bào khuẩn ty ngắn. Ở vùng bị bệnh, thường biểu hiện hình 

thái nấm men, đường kính 8 - 15 μm, phát triển bằng cách sản sinh các tế bào con thông 

qua nẩy mầm đơn phát (single budding). 

5. Chi Coccidioides 

Bệnh coccidioidomycosis do gây ra bởi C. immitis là một loại bệnh thổ nhưỡng 

của người được biết đến ở Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, thông thường là bệnh hô hấp cấp 

tính tương đối nhẹ. Tuy nhiên, khi phát triển thành cảm nhiễm toàn thân thì không ít 

trường hợp dẫn đến tử vong. Đặc biệt, các chủng người da màu thường có tính cảm thụ 

cao đối với bệnh này. Khi người hít phải các bào tử đính dạng đốt, hay bào tử đốt 
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(arthroconidium: "phân tiết hình phân sinh tử"), thì các ổ bệnh hình thành ở phổi mà phát 

bệnh. Bệnh này không thấy có ở các vùng địa lý nóng ẩm như nước ta, có thể do vi khuẩn 

đối kháng phát triển lấn át nấm, đồng thời trong điều kiện đó nấm không phát sinh bào tử 

đính dạng đốt. Tuy vậy, về phương diện phòng dịch thì đây là một trong những bệnh 

nguyên cần chú ý. Mặt khác, cần phải chú ý rằng nuôi cấy lưu giữ các chủng nấm lâu 

ngày tiềm tàng nguy cơ bị cảm nhiễm bào tử nấm. Ở động vật, bệnh được thấy ở chó, 

mèo, ngựa, bò, thiên nga, hải cẩu, cừu,...  

Loài C. immitis 

Sau khi nuôi cấy một thời gian dài, khuẩn ty trở thành bào tử đính dạng đốt. Các 

bào tử đính này nếu được nuôi cấy vào môi trường mới thì lại phát triển thành khuẩn ty. 

Trong tổ chức bị bệnh, các bào tử đính dạng đốt trở thành các thể (hình) cầu (spherule) 

đường kính 40 - 200 μm. Sau khi thành thục các thể cầu này hình thành một số lượng lớn 

bào tử nội sinh (endospore). Khi phóng xuất và xâm nhập vào tổ chức, các bào tử nội 

sinh lại phát triển thành các thể cầu. 

6. Chi Histoplasma 

Các nấm thuộc chi này là các nấm nhị hình, có nguồn gốc trong đất. Trong chi 

này có 3 "loài" là H. capsulatum var. capsulatum, H. capsulatum var. duboisii và H. 

farsimonosus được biết là bệnh nguyên gây bệnh histoplasmosis, là bệnh nấm sâu trong 

cơ thể, ở người và động vật. Để chẩn đoán bệnh này người ta tiến hành phản ứng trong da 

với histoplasmin (kháng nguyên Histoplasma gây phản ứng dị ứng). Hai dạng đầu có 

dạng chuyển hình hoàn toàn (teleomorph) là Ajellomyces capsulatus. 

a. Loài phụ H. capsulatum var. capsulatum 

Phân lập được từ các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Ở người, nấm này đã 

được thông báo là bệnh nguyên ở các vùng Bắc và Nam Mỹ. Ngoài ra, thấy nhiều trường 

hợp ở Bắc Mỹ nấm này gây bệnh với các triệu chứng chủ yếu là viêm hạch lympho trên 

chó. Trong các trường hợp, vị trí nguyên phát của bệnh là phổi, nếu bệnh nhẹ động vật có 

thể tự nhiên khỏi bệnh nhưng nếu nấm đã xâm nhiễm các nội quan thì thường tử vong. 

Nếu được nuôi cấy ở nhiệt độ 37 °C thì nấm này hình thành dạng nấm men, 

nhưng nếu nuôi cấy ở 27 °C thì sản sinh dạng khuẩn ty. Hai loại đính bào tử được sản 

sinh hoặc nhiều hoặc ít hơn. 

b. Loài phụ H. capsulatum var. duboisii 

Nấm này tuy cùng loại với H. capsulatum var. capsulatum nhưng được biết là 

nấm bệnh nguyên bệnh histoplasmosis phát sinh chủ yếu ở đại lục châu Phi. 

c. Loài H. farsiminosum 

Về mặt hình thái, loài này không khác nhiều so với hai loại nấm nói trên, nhưng 

được khu biệt ở điểm là loài nấm được phân lập từ bệnh viêm lympho quản truyền 

nhiễm (giả bì thư) của ngựa, lừa,... Bệnh này thường được gọi là histoplasmosis ngựa. 

Mưng mủ dạng nhầy hình thành dưới da đến hạch lympho dưới da, đặc biệt ở vùng cổ, 

vùng tứ chi là bệnh tích đặc trưng. Tiêm amphotericin B có tác dụng chữa bệnh. 

7. Chi Ascosphera 

Chi này thuộc loại nấm bào tử túi (ascomyces, thường gọi là nấm túi, hay "tử 

nang khuẩn"). Trong chi này có loài A. apis ký sinh ở ấu trùng các loài ong, thường gọi là 
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"nấm tổ ong", phân bố rộng rãi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Loài A. apis 

Nấm này được biết là nguyên nhân bệnh thối ấu trùng (chalk brood) ở ong mật. 

Ong nuôi lấy cũng thấy nhiễm bệnh này. 

Nấm phát triển rất tốt ở 25 °C, sau khoảng 10 ngày nuôi cấy thấy hình thành túi 

bào tử (bào tử nang) hình cầu, màu nâu, bên trong sản sinh nhiều "bào tử cầu" hình cầu 

hoặc gần hình cầu. Bên trong các bào tử cầu thấy các bào tử hình trứng hoặc bầu dục. 

Khuẩn lạc có mùi chua đặc trưng. 

8. Các nấm chi khác gây bệnh cơ hội ở động vật 

Trong bộ nấm Mucorales có đến 21 loài khác nhau nhưng chỉ có các loài thuộc 3 

chi Mucor, Absidia và Rhizopus là những bệnh nguyên cơ hội có ý nghĩa trong thú y. Các 

loài thuộc chi Mucor là những nấm mốc ô nhiễm thức ăn gia súc, các loài thuộc chi 

Absidia được biết như là nguyên nhân của sẩy thai ở bò, của những những trở ngại tiêu 

hóa như u thịt và loét ở niêm mạc thành dạ dày và ruột. Còn Rhizopus spp. là những bệnh 

nguyên bệnh cơ hội, đôi khi gây sẩy thai ở bò cái. 

Cho đến nay, trong số các chi nấm nêu trên có các loài có hại cho gia súc được 

biết là A. corymbifera, M. racemosus, M. mucedo, R. microsporus, R. oryzae, R. 

pusillus,... 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Liệt kê một số bệnh nấm nội tạng ở động vật? 

2. Phương pháp nhuộm nấm và phương pháp tiêu bản nuôi cấy trên phiến kính? 

3. Đặc điểm của các chi Candida,  Aspergillus, Cryptococcus, Blastomyces, Coccidioides 

và Histoplasma?  
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Chƣơng 3 
BỆNH NẤM BỀ MẶT VÀ NẤM BỆNH NGUYÊN 

Nấm gây bệnh bề mặt phổ biến là các nấm thuộc nhóm nấm da (dermophytes). 

Bên cạnh nhóm này còn có một số nấm khác thuộc nhóm phân loại riêng biệt, cũng hình 

thành bệnh tích ở da (bảng III-1). 

Để quan sát nấm da trong bệnh phẩm người ta thường dùng bệnh phẩm là 

lông hoặc vảy vùng có bệnh biến. Thông thường để làm mềm và sáng tiêu bản, sau 

khi đặt bệnh phẩm lên phiến kính người ta nhỏ lên một vài giọt dung dịch NaOH 

20% hoặc KOH 20%, để tủ ấm 15 - 20 phút hoặc hơ nhẹ trên ngọn lửa cho đến khi 

xung quanh bệnh phẩm xuất hiện bọt trắng, tránh hơ nóng quá làm bào tử ở gốc 

lông rụng rời ra. Sau đó, nhỏ vài giọt glycerin lên tiêu bản, đậy lá kính rồi hiển vi. 

Cũng có thể làm sáng tiêu bản mà tránh làm thay đổi vị trí của khuẩn ty trong và 

xung quanh sợi lông bằng dung dịch chloral lactophenol (2 phần chloralhydrate, 1 

phần acid lactic, 1 phần phenol). 

Để nhuộm nấm da trước hết phải tẩy mỡ tiêu bản bằng chloroform rồi cho 

formol tác động 2 - 3 phút, đun sôi, rửa bằng nước cất rồi nhuộm bằng dung dịch 

xanh cotton trong lactophenol (dung dịch lactophenol cotton blue: được chế bằng 

cách hòa 20 g phenol tinh thể, 20 g acid lactic và 40 g glycerin vào 20 ml nước cất, 

đun nóng nhẹ cho tan đều rồi thêm 0,05 g thuốc nhuộm cotton blue, thuốc nhuộm 

này có tác dụng cố định tiêu bản) hoặc xanh cotton soudan III trong lactophenol 

(100 ml lactophenol bão hòa trong soudan III, 0,5 g cotton blue). 

Quan sát dưới kính hiển vi có thể thấy các sợi nấm (khuẩn ty) và bào tử ở trong 

hoặc ở ngoài sợi lông động vật bệnh. Sợi nấm thường có đường kính 2 - 6 μm, dài 15 - 

50 μm phân nhánh nhiều hoặc ít. Bào tử có nguồn gốc từ những sợi nấm này, phân bố 

thành chuỗi hoặc thành đám tùy loài nấm. 

1. Bệnh nấm sợi của da (nấm da) (dermophytes) 

Có đến khoảng 30 loài nấm bệnh nguyên của bệnh nấm da dermatophytosis của 

người đã được biết đến nhưng ở động vật thì nấm sợi bệnh da (dermophytes) chủ yếu chỉ 

có 3 loài được phân loại trong chi Trychophyton (T. verrucosum, T. mentagrophyte, T. 

equinum), và 2 loài phân loại trong chi Microsporum (M. canis, M. gypseum). Các loại 

nấm sợi bệnh da là các nấm ưa keratin (keratinophilic) sử dụng keratin như nguồn dinh 

dưỡng, cho nên vị trí cảm nhiễm nấm thường giới hạn ở lớp chất sừng, móng và lông da. 

Tuy nhiên, nấm có thể đi dọc theo gốc lông xâm nhập vào bên trong bao lông và gây nên 

các chứng viêm (thường hóa mủ) ở đó. Dạng chuyển hình hoàn toàn (telemorph) của nấm 

sợi bệnh da là các nấm thuộc chi Arthroderma thuộc loại nấm (bào tử) túi (ascomyces). 

a. Loài Trichophyton verrucosum 

Là nấm ưa động vật được phân lập chủ yếu từ bệnh nấm sợi bệnh da của bò (bạch 

điếm) nhưng cũng là bệnh lây chung người và động vật, từ bò có thể lây nhiễm sang 

người, vì vậy cần phải chú ý. Ngoài bò ra thì ngựa, cừu, dê, chó, mèo, lợn,... cũng bị cảm 

nhiễm. Ở bò vùng mắc bệnh thường là đầu và cổ, đặc biệt vùng quanh mi mắt có nguy cơ 

dễ mắc bệnh, vùng bị bệnh thường bị rụng lông vùng rộng khoảng 1 - 3 cm, có thể là do 

gãi ngứa nên thường thấy xuất huyết và nứt nẻ. Bò càng non càng có tính cảm thụ cao. 

Trên môi trường thạch glucose Sabourraud T. verrucosum có tốc độ phát dục rất 
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chậm nhưng nếu gia thêm thiamin thì phát triển tốt. Để phát dục, cũng có chủng cần 

inositol. Bào tử đốt lớn (macroconidium: "đại phân sinh tử") và bào tử đốt nhỏ 

(microconidium: "tiểu phân sinh tử") ít khi hình thành, nhưng bào tử màng dày 

(chlamydospore: "hậu mạc bào tử") thì phát sinh với số lượng lớn. Teleomorph của T. 

verrucosum còn chưa rõ. 

b. Loài Trichophyton mentagrophytes 

Trong nhiều trường hợp có tính háo thú (zoophilic, cảm nhiễm ở thú), một số 

chủng có tính háo nhân (anthropophilic, cảm nhiễm ở người). Cho đến nay phân lập được 

từ nhiều loài động vật khác nhau, hình thành các vùng tổn thương cục bộ hay toàn thân. 

T. mentagrophytes phát triển nhanh trong các môi trường. Khuẩn lạc có dạng 

phấn, dạng bông hoặc dạng lông nhung, màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Mặt dưới khuẩn 

lạc thường biểu hiện các sắc màu khác nhau như vàng, đỏ nâu,... Thí nghiệm xuyên tóc 

(hair perforation test) dương tính. Phát triển không đòi hỏi acid nicotinic. Nấm hình 

thành nhiều bào tử đính lớn phụ thuộc vào trạng thái của nấm, nhưng hiếm khi sản sinh. 

Bào tử đính lớn chứa từ 3 đến 8 tế bào, có hình thái từ dạng gậy đến dạng lá cây, vách 

mỏng, bề mặt nhẵn. Nấm còn sản sinh lượng lớn các đính bào tử nhỏ hình cầu đến hình 

quả lê, chứa 1 tế bào. Dạng xoắn của khuẩn ty (spiral body) là đặc trưng của nấm. 

Teleomorph gồm hai dạng là Arthroderma benhamiae (Ajielo & Geng, 1967) và A. 

vanbreuseghemi (Takashio, 1973). 

c.  Loài Trichophyton equinum 

Tên thường dùng là nấm bạch biến ngựa, cảm nhiễm ngựa các vùng khác nhau 

trên thế giới, đôi khi người cũng cảm nhiễm. Vị trí cảm nhiễm không cố định nhưng ở 

ngựa đua thường thấy ở vùng tiếp xúc với dây đeo và yên ngựa, thường rộng khoảng 1 - 

3 cm. Trường hợp phát bệnh ở ngựa non thì thấy nhiều, nhưng thường tự khỏi. 

T. equinum phát triển chậm trên môi trường nuôi cấy, khuẩn lạc màu trắng có 

dạng nhung hoặc dạng bông. Nếu thêm acid nicotinic vào môi trường thì sự phát triển 

được tăng cường. Nếu nuôi lâu thì xuất hiện những tia tỏa ra xung quanh giống như hình 

phóng xạ, khuẩn lạc có dạng bột, mặt dưới khuẩn lạc có màu vàng nâu cho đến đỏ nâu 

thẫm. Hiếm khi nấm hình thành nhiều bào tử đính lớn, nếu có bào tử đính lớn chứa 2 - 6 

tế bào, hình gậy đến hình trụ, vách mỏng, bề mặt nhẵn. Bào tử đính nhỏ chứa 1 tế bào, 

hình thành với lượng lớn, dạng hình cầu hoặc hình quả lê. Bào tử màng dày sản sinh 

nhiều, thường thấy thể xoắn và khuẩn ty dạng vợt. Teleomorph của T. equinum thì còn 

chưa rõ. 

d. Loài Trichophyton canis 

Tên này có thể hiểu như "tiểu bào tử khuẩn chó". Đây là nấm gây cảm nhiễm ở 

động vật. Các bệnh nấm sợi của chó và mèo thường do nấm này gây ra. Người cũng cảm 

nhiễm nấm này. 

Đính bào tử lớn của các nấm thuộc chi này có dạng thoi, chứa nhiều tế bào, bề 

mặt thô, hoặc có gai là điểm đặc trưng. Khuẩn lạc của chi này có bề mặt dạng bông, màu 

trắng, vàng đến vàng nâu, mặt dưới có màu vàng đậm. Đính bào tử lớn có vách dày, chứa 

6 - 15 tế bào, sản sinh với số lượng lớn. Thường thấy có khuẩn ty dạng vợt, thể dạng 

lược, cơ quan đốt và bào tử màng dày. Lông bị cảm nhiễm phát huỳnh quang màu xanh 

lục như gỗ mục (wood lump). Teleomorph là Arthroderma otae. 
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e. Loài Microsporum gypseum 

Tên này có nghĩa là "tiểu bào tử khuẩn dạng thạch cao". Nấm này sơ khởi vốn là 

nấm ưa thổ nhưỡng (geophilic fungus). Tuy vậy, số trường hợp là bệnh nguyên bệnh nấm 

sợi của da ở mèo và chó ngày càng tăng. Nấm này cũng gây bệnh cho người, là một nấm 

cùng cảm nhiễm người và động vật. 

Khuẩn lạc của chi này dạng phấn, bề mặt màu trắng dần dần chuyển sang màu 

nâu, mặt dưới của khuẩn lạc có màu nâu nhạt sau chuyển sang màu nâu đỏ. Bào tử đính 

lớn có vách tế bào mỏng, phát sinh với số lượng lớn, chứa 3 - 9 tế bào. Bào tử đính nhỏ 

có dạng hình gậy. Nấm có khuẩn ty dạng vợt, thể hình lược và bào tử màng dày. Lông bị 

cảm nhiễm không phát huỳnh quang như củi mục. Teleomorph được biết có hai loại là 

Arthroderma gypseum và A. incurvatum. 

2. Chi Sporothrix 

Trong chi Sporothrix hiện tại được biết có hơn 10 loài nhưng hầu hết sống hoại 

sinh trong đất. Trong số đó, S. schenckii là bệnh nguyên khuẩn duy nhất, đã biết nhiều 

trường hợp bệnh ở người và động vật. Ở động vật, bệnh thường thấy nhiều ở ngựa và 

chó. 

Loài S. schenckii 

Là bệnh nguyên bệnh sporothricosis. Trong trường hợp của các động vật, nấm 

từ vết ngoại thương xâm nhập vào bên trong ký chủ, hình thành vết loét ở da, thông qua 

các mạch lympho mà xâm nhập vào trong cơ thể, hình thành các ổ bệnh ở trong các hạch 

lympho vùng cổ và tứ chi. Ở mèo, nấm hình thành bệnh tích thối loét chỉ giới hạn ở da, 

trong dịch thẩm xuất mưng mủ đó có thể quan sát thấy các tế bào nấm men. Bề mặt 

khuẩn lạc biểu hiện màu nâu đen nên được phân loại trong nhóm các nấm mốc màu đen 

("hắc sắc chân khuẩn"). S. schenckii là nấm nhị hình. Khi phát triển ở 27 °C thì có dạng 

khuẩn ty, sản sinh các bào tử đính gần hình cầu hoặc hình trứng chứa 1 tế bào. Khi phát 

triển ở 37 °C thì trở thành dạng nấm men hình cầu hoặc hình trứng. 

3. Bệnh nấm khác và nấm bệnh nguyên 

a. Chi Malassezia 

Bệnh Malassezia là bệnh cảm nhiễm do Malassezia pachidermatis gây ra, khởi 

đầu được báo cáo phân lập từ da tê giác Ấn Độ. Tên nấm ghi trong báo cáo ban đầu là 

Pithirosporum nên tên bệnh nhiều khi cũng được gọi là pithirosporosis. 

Loài M. pachidermatis là một loại nấm men thường trú trên cơ thể và ống tai 

ngoài của động vật, có hình cầu hoặc hình trứng. Khi phát triển không cần dầu olive là 

điểm khác với M. furfur (gây bệnh ở người) cũng được phân loại vào chi này. Dạng nuôi 

cấy có hình trứng, phát triển nhờ sinh sản nẩy chồi đơn phát. Trên tế bào mẹ, từ một sẹo 

lỗ mở (khai khẩu) các tế bào con lần lượt được sản sinh. Cũng có dạng trung gian giữa 

quá trình phân bào và quá trình nẩy chồi. Khuẩn ty thì hoàn toàn không thấy. Nhiều 

trường hợp nấm liên quan đến bệnh viêm ống tai ngoài và viêm da mãn tính ở chó và 

động vật khác.  

b. Chromomycosis và nấm bệnh nguyên 

Nấm màu đen dematiaceae là tên chung của các nấm có các yếu tố của nấm đặc 

biệt có khuẩn ty màu tối nên toàn thể khuẩn lạc có màu đen hoặc màu gần đen, gồm các 

nấm thuộc nhóm nấm bất toàn như Exophiala, Fonsecaea, Ochroconis, Phialofora, 
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Alternaria, Aureobasidium, Cladosporium, Curvularia, Drechslera,... Những bệnh gây ra 

bởi các nấm này được gọi chung là chromomycosis (bệnh nấm đen, "hắc sắc chân khuẩn 

bệnh"). Các nấm màu đen gây bệnh nấm rộng rãi trong tự nhiên, từ các động vật có vú 

như người, chó, mèo, ngựa,... đến các động vật thủy sinh như cá,... Nói chung, các nấm 

này có tính gây bệnh thấp, đa số là yếu tố gây bệnh cơ hội. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nấm gây bệnh bề mặt phổ biến? 

2. Phương pháp nhuộm nấm da? 
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Chƣơng 4 
BỆNH NẤM Ở NGƢ GIỚI 

Cho đến nay, có nhiều bệnh nấm ở các loài cá nuôi và cá tự nhiên được thông 

báo. Mục này chỉ giới thiệu khái yếu về một số nấm tiêu biểu. 

1. Bệnh cảm nhiễm nấm Dermocystidium (dermocystidiosis) 

Đặc trưng của bệnh là thể dinh dưỡng của nấm bệnh nguyên có độ lớn có thể nhìn 

thấy bằng mắt thường hình thành ở mang hoặc ở da cá, bên trong có các thể ấn nhập hình 

cầu và một số lượng lớn bào tử có nhân nằm gần trung tâm.  

2. Bệnh nấm nƣớc (saprolegniasis) 

Bệnh nấm nước là bệnh gây ra bởi các nấm thuộc bộ nấm nước (Saprolegnialis, 

ngành Nấm noãn Oomycota), thường chia thành hai nhóm lớn là bệnh nấm nước ký sinh 

bên ngoài và bệnh nấm nước ký sinh bên trong. Các bệnh nấm nước ký sinh bên ngoài 

thường được gọi là bệnh nấm nước, là bệnh do nấm sợi bề ngoài có dạng lông mao ký 

sinh và phát triển mạnh trên thân các và trứng cá. Còn "bệnh nấm nước ký sinh bên 

trong" là tên chung chỉ các bệnh nấm trong đó nấm chỉ phát triển bên trong cơ thể cá. 

a. Bệnh nấm nƣớc 

Là bệnh nấm trở thành vấn đề đối với các loài cá thuộc họ Hồi (cá nước lạnh), 

nhưng trong mùa lạnh bệnh cũng phát sinh ở cá nước ấm như cá chép, lươn,... Nguyên 

nhân chết do cơ cấu điều tiết áp suất thẩm thấu của cá bị phá hoại. Ở lươn có thể gọi là 

bệnh trắng đầu. 

b. Bệnh nấm nội tạng (visceral mycosis) 

Là bệnh phát sinh ở cá con họ Hồi 1 - 2 tuần tuổi, tỷ lệ chết 10 - 20%. Huyền môn 

dạ dày là nơi điểm sơ khởi, sau các khuẩn ty mọc dài vào xoang bụng, rồi lan vào nội 

tạng và cơ, phát bệnh, gây chết. 

c. Bệnh u hạt do nấm (mycotic granulomatosis) 

Là bệnh phát sinh ở các loài các nước ấm như cá trắm, cá vàng,... hình thành các 

u thịt trong cơ do nấm khởi phát. Da cá bệnh căng trương, xung quanh thấy có các ban 

xuất huyết điểm. Vào kỳ cuối, vùng da bệnh bị băng hoại, lộ xuất các u thịt màu đỏ hình 

thành trong lớp cơ phía dưới. Cá chép không mắc bệnh này. 

3. Ichthyophonosis 

Là bệnh của các loài cá nước ngọt và nước mặn, gây ra bởi các nấm chi 

Ichthyophonus thuộc bộ Mucorales, ngành Nấm tiếp hợp Zygomycota, hình thành các 

bệnh tích dạng hạch trong các nội quan và cơ. Bệnh này là vấn đề lớn đối với cá hồi đen 

và cá nục. Ở chỗ bệnh tích thường thấy các thể hình cầu đa nhân, lớn nhỏ khác nhau từ 

vài μm đến khoảng 200 μm. 

4. Bệnh cổ trƣớng (tympanitis) 

Là bệnh thấy rải rác ở cá họ Hồi, cá bị bệnh có dạ dày bị trương nên nhìn từ bên 

ngoài thấy bụng phình to. Trong dạ dày thấy đọng dịch màu trắng hơi nâu, đục, có nhiều 

bọt. Trong chất chứa dạ dày nấm men phát triển hầu như thuần khiết. 
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5. Fusariomycosis 

Là tên chung chỉ các bệnh gây ra bởi các loài nấm thuộc chi Fusarium. Bệnh này 

phát sinh ở các loài cá cũng như giáp xác khác nhau, là vấn đề lớn đối với ngành nuôi 

tôm. Hầu hết các trường hợp bệnh đều do F. solani gây ra nhưng đôi khi cá thể là do các 

loài nấm Fusarium khác. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là mang trở nên đen, cho nên 

thường được gọi là bệnh đen mang. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nêu tên bệnh nấm ở các loài cá nuôi? 

2. Triệu chứng chủ yếu ở các mắc bệnh nấm? 
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Chƣơng 5 
BỆNH TRÚNG ĐỘC NẤM VÀ NẤM BỆNH NGUYÊN 

Các chất do nấm sản sinh ra, là những phân tử nhỏ không có tính kháng nguyên, 

biểu hiện tính độc ở động vật được gọi chung là độc tố nấm (mycotoxin). Thức ăn gia súc 

(đặc biệt các loại ngũ cốc) và đồng cỏ bị ô nhiễm độc tố nấm, gia súc, gia cầm ăn phải 

phát sinh trúng độc là khá phổ biến.  

Bảng III-2. Những bệnh trúng độc nấm (mycotoxicosis) chủ yếu ở động vật 

Bệnh trúng độc Mycotoxin Nấm sản sinh chủ yếu Động vật mắc bệnh 

A. Trúng độc gây hại gan thận 

1. Trúng độc aflatoxin Aflatoxin B1, B2, G1, 

G2 

Aspergillus flavus, A. 

parasiticus 

Gà, vịt, gà tây, cá hồi, lợn, 

bò, cừu chó, mèo 

2. Trúng độc sterigmacystin Sterigmacystin Aspergillus versicolor Cừu, thỏ 

3. Trúng độc ochratoxin Ochratoxin A, B Aspergillus ochraceus, 

Penicillium citrinum 

Lợn, cừu, bò, chó, gà 

4. Trúng độc citrinin  Penicillium citrinum, P. 

implicatum 

Lợn, chó 

B. Trúng độc gây hại thần kinh 

1. Trúng độc patulin Patulin  Penicillium patulin, P. 

expasum, Aspergillus 

clavatus 

Bò, mèo 

2. Trúng độc acid penicillic Acid penicillic Penicillium puberulum, P. 

palitans, Aspergillus 

achraceus 

Phôi gà, chim cút, tôm 

3. Trúng độc bã mạch nha 

nhiễm nấm 

Maltoryzine  Aspergillus oryzae Bò  

4. Hội chứng độc tremorgen Acid cyclopiazonic,  Penicillium cyclopium Bò, cừu 

Penitrem A, B P. cyclopium, P. 

crustosum 

Bò, cừu 

Fumitremorgen A, B Aspergillus fumigatus Bò 

5. Trúng độc nấm mũ Amanitin Amanita phalloides, A. 

virosa, A. pantherina 

Ngựa, bò 

 Muscarin các loại A. muscaria, Clitocybe 

dealbata, Inocybe 

potouillardii 

Ngựa, bò 

6. Trúng độc nấm cựa gà Ergotamine  Claviceps purpurea Bò, ngựa, lợn, cừu, gà 

7. Bệnh chảy nước bọt Slaframine Rhizoctonia leguminicola Bò, ngựa, cừu, dê 

C. Bệnh trúng độc tổn hại cơ quan tạo máu 

1. Hội chứng trúng độc 

thrichothecene 

T-2 toxin Fusarium sporotrichioides 

(=F. tritinctum) 

Lợn, bò, cừu, ngựa, gà, 

mèo, chó, cá 

Fusarenone  F. epispharia, F. nivale,  Bò, cừu 

Deoxynivalenol  F. cocolor (=F. roseum), F. 

graminearum, 

(=Gibberella zeae) 

Bò, lợn 

Fumonisin B1, B2 F. moniliforme Ngựa  

2. Trúng độc sporofusarin Sporofusarin  F. sporotrichioides Bò, cừu, gà, gà tây, mèo, 

chó,  

3. Stachybotryotoxicosis Satratoxin H Stachybotrys atra Ngựa, bò, cừu, lợn, chó 

D. Hội chứng quá mẫn ánh sáng 

1. Chứng ban phù mặt Sporidesmin  Sporidesmium bakeri Cừu, bò 

C. Hội chứng quá động dục 

1. Trúng độc zearalenone Zearalenone  Fusarium graminearum Lợn, bò, gà 
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Nói chung, các bệnh trúng độc nấm phần nhiều thường là mãn tính, trong trường 

hợp đó các độc tố nấm gây ung thư (oncogenic mycotoxin) trở thành vấn đề lớn. 

Ở nấm sinh trưởng phát triển tồn tại cơ cấu trao đổi chất chưa rõ về mặt tác dụng 

sinh lý đối với nấm có tính đặc hiệu đối với các loài và chủng khác nhau, hình thành một 

cách phái sinh (dẫn xuất) từ hệ trao đổi chất nhất nguyên cần thiết cho hoạt động của cơ 

thể nấm. Cơ cấu đó được gọi là trao đổi chất thứ sinh (secondary metabolism), trong đó 

sản phẩm cuối cùng được hình thành có phân tử lượng khoảng 300 - 500 Da thường được 

gọi là sản phẩm trao đổi chất thứ sinh (secondary metabolite). Trong số các chất đó các 

chất có biểu hiện tính độc đối với tế bào động vật được gọi là mycotoxin thông thường 

hay độc tố nấm, còn những chất có hoạt tính kháng khuẩn gọi là chất kháng sinh 

(antibiotic). Sau đây là một số độc tố nấm tiêu biểu. 

1. Các độc tố nấm tiêu biểu 

Các độc tố nấm tiêu biểu được kê ở bảng III-2. 

a. Aflatoxin 

Là tên chung chỉ các hợp chất đồng loại được đơn ly từ các sản phẩm trao đổi 

chất của nấm Aspergillus flavus, được biết như là các chất B1, B2, G1, G2, M1, M2,... 

nhưng chất có độc tính mạnh nhất và phát ung thư mạnh nhất aflatoxin B2. Độc tố này 

biểu hiện độc tính đối với gan của các loại động vật khác nhau, là nguyên nhân ung thư 

gan. Ngoài A. flavus còn có A. parasiticus, A. oryzae, A. tamari, A. wentii,... cũng được 

biết đến như là những nấm sản sinh aflatoxin. 

b. Trichothecen 

Các hợp chất trichothecen là những mycotoxin được sản sinh bởi các loài nấm 

thuộc chi Fusarium, trong đó toxin T-2, nivalenol, và fusarenon-X,... là những hợp chất 

được biết nhiều. Chúng là nguyên nhân chứng trúng độc với các triệu chứng chủ yếu là 

trở ngại cơ năng tạo huyết, thường thấy ở gia súc và người (ngộ độc mốc trắng). Là độc 

tố da và độc tố đường ruột, chúng còn gây ra các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa và 

bệnh thần kinh. 

c. Zearalenone 

Là độc tố nấm (mycotoxin) do các nấm thuộc chi Fusarium sản sinh ra, gây sưng 

âm hộ ở lợn nái dẫn đến hội chứng động dục giả. 

2. Kiểm tra ô nhiễm độc tố nấm chủ yếu 

Các bệnh trúng độc nấm là do người và động vật ăn phải trong thức ăn có các 

chất là sản phẩm trao đổi chất thứ sinh được sản sinh bởi các nấm (có độc) đã sinh trưởng 

phát triển trong thức ăn gây nên. Vì vậy, việc bảo quản thực phẩm cho người và thức ăn 

gia súc đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh trúng độc nấm. Ngoài ra, 

để phòng bệnh, có thể sử dụng các phương pháp trực tiếp và gián tiếp để kiểm xuất sự 

hiện diện của mycotoxin trong thực phẩm. 

Hiện nay, để định tính và định lượng mycotoxin người ta thường dùng phương 

pháp sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography, TLC), sắc ký dịch thể cao tốc (high 

performance liquid chromatography, hay sắc ký dịch thể cao áp: high presure liquid 

chromatography - HPLC),... nhưng do phải sử dụng các dung môi hữu cơ để chiết xuất 

mycotoxin có độc tính tai hại sinh học (biohazard) và tai hại hóa học (chemohazard) như 

chloroform, benzene,... nên việc sử dụng các phương pháp này trở thành vấn đề đáng 
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ngại. 

Những năm gần đây, phương pháp ELISA đã được xác lập để kiểm xuất độc tố 

nấm. Thị trường trên thế giới đã có các kit (bộ) có thể kiểm xuất một cách tiện lợi và 

nhanh chóng các độc tố aflatoxin, toxin T-2, deoxynivalenol, ochratoxin, zearalenone,... 

Phương pháp này dựa vào kháng thể đánh dấu enzyme kết hợp các độc tố đã được chiết 

xuất bằng methyl alcohol, có thể kiểm xuất định tính hoặc bán định lượng để xác nhận 

các độc tố tương ứng, thích hợp trong lĩnh vực vệ sinh thức ăn và thực phẩm. Giới hạn 

kiểm xuất đối với aflatoxin là 5 ppb. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Các độc tố nấm tiêu biểu gây trúng độc ở động vật? 

2. Các  phương pháp tra ô nhiễm độc tố nấm chủ yếu? 
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MỤC LỤC 

Lời nói đầu nhân dịp tái bản lần thứ nhất (phiên bản điện tử)  

Lời nói đầu nhân dịp xuất bản lần thứ nhất (2002)  

PHẦN I. VI KHUẨN HỌC THÚ Y  

Chƣơng 1. TRỰC KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ TÙY TIỆN  

A. Họ Trực khuẩn đƣờng ruột Enterobacteriaceae   

I. Đặc điểm chung của họ Enterobacteriaceae  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Enterobactericeae và bệnh truyền nhiễm  

1. Escherichia coli  

2. Escherichia coli và trúng độc thực phẩm  

3. Salmonella và bệnh truyền nhiễm  

4. Salmonella và trúng độc thực phẩm  

5. Trực khuẩn lỵ Shigella và bệnh truyền nhiễm  

6. Edwardsiella và bệnh truyền nhiễm  

7. Yersinia và bệnh truyền nhiễm  

8. Yersinia và trúng độc thực phẩm  

9. Klebsiella và bệnh truyền nhiễm  

10. Các vi khuẩn khác thuộc họ Enterobacteriaceae  

B. Phẩy khuẩn (họ Vibrionaceae)   

I. Đặc điểm chung của phẩy khuẩn  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Vibrio và trúng độc thực phẩm  

III. Bệnh cảm nhiễm Vibrio  

C. Họ Pasteurellaceae  

I. Đặc điểm chung của họ Pasteurellaceae  

1. Phân loại  

2. Đặc điểm chung của họ Pasteurellaceae  

II. Họ Pasteurellaceae và bệnh truyền nhiễm  

1. Đặc điểm vi sinh vật học của các Pasteurella  

2. Bệnh cảm nhiễm Pasteurella  

III. Haemophilus và bệnh truyền nhiễm  

1. Đặc điểm chung của Haemophilus  

2. Bệnh cảm nhiễm Haemophilus  

IV. Actinobacillus và bệnh truyền nhiễm  

1. Đặc điểm chung của Actinobacillus  

2. Bệnh cảm nhiễm Actinobacillus  

D. Trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện khác   

Chƣơng 2.  TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ  

A. Pseudomonas (họ Pseudomonadaceae)  
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I. Đặc điểm chung của họ Pseudomonadaceae   

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Bệnh cảm nhiễm Pseudomonas  

B. Bordetella và bệnh cảm nhiễm  

I. Đặc điểm chung của Bordetella  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Bệnh cảm nhiễm Bordetella  

C. Brucella và bệnh cảm nhiễm  

I. Đặc điểm chung của Brucella  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

D. Francisella và bệnh cảm nhiễm  

I. Đặc điểm chung của Francisella  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

E. Những trực khuẩn Gram âm hiếu khí khác  

Chƣơng 3. CẦU KHUẨN VÀ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ (HỌ 

NEISSERIACEAE)  

I. Đặc điểm chung của họ Neisseriaceae   

1. Phân loại  

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Bệnh cảm nhiễm Moraxella  

Chƣơng 4. TRỰC KHUẨN VÀ CẦU KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ (HỌ 

BACTEROIDACEAE VÀ HỌ VEILLONELLACEAE)  

I. Đặc điểm của Bacteroides, Fusobacterium, Veillonella  

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   

II. Bệnh cảm nhiễm Fusobacterium  

Chƣơng 5. XOẮN THỂ GRAM ÂM HIẾU KHÍ HOẶC VI HIẾU KHÍ  

I. Đặc điểm chung của xoắn thể   

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   
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II. Bệnh cảm nhiễm Campylobacter   

III. Campylobacter và trúng độc thực phẩm  

IV. Spirillum và bệnh chuột cắn  

Chƣơng 6. XOẮN KHUẨN (SPIROCHAETA)  

I. Đặc điểm chung của bộ Spirochaetales  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

Chƣơng 7. CẦU KHUẨN GRAM DƢƠNG  

A. Họ Micrococcaceae: Tụ cầu khuẩn (Staphylococcus)   

I. Đặc điểm chung của tụ cầu khuẩn  

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   

II. Bệnh cảm nhiễm tụ cầu khuẩn   

III. Tụ cầu khuẩn và trúng độc thực phẩm   

B. Liên cầu khuẩn và các cầu khuẩn Gram dương khác ngoài họ Micrococcaceae và 

bệnh truyền nhiễm  

I. Phân loại các cầu khuẩn Gram dương ngoài họ Micrococcaceae  

II. Đặc điểm chung của liên cầu khuẩn  

1. Hình thái  

2. Tính trạng sinh hóa  

3. Tính gây bệnh  

III. Bệnh cảm nhiễm liên cầu khuẩn  

IV. Những cầu khuẩn Gram dương khác và bệnh truyền nhiễm  

Chƣơng 8. TRỰC KHUẨN GRAM DƢƠNG SINH NHA BÀO  

A. Chi Bacillus (Trực khuẩn Gram dương hiếu khí sinh nha bào)  

I. Đặc điểm chung của chi Bacillus  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Bệnh cảm nhiễm trực khuẩn nhiệt thán  

III. Những loài Bacillus khác và bệnh cảm nhiễm  

B. Chi Clostridium (Trực khuẩn Gram dương yếm khí sinh nha bào)  

I. Đặc điểm chung của chi Clostridium  

1. Phân loại  

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

II. Trực khuẩn uốn ván và bệnh uốn ván (tetanus)  

III. Nhóm trực khuẩn hoại thư sinh hơi và bệnh truyền nhiễm  

IV. Trúng độc thịt (ngộ độc thịt, do C. botulinum)  

Chƣơng 9.  TRỰC KHUẨN GRAM DƢƠNG KHÔNG SINH NHA BÀO  

A. Chi Listeria và bệnh truyền nhiễm  

I. Đặc điểm chung của chi Listeria  
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1. Phân loại  

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   

B. Chi Erysipelothrix và bệnh truyền nhiễm   

I. Đặc điểm chung của chi Erysipelothrix  

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   

II. Bệnh cảm nhiễm Erysipelothrix   

C. Chi Renibacterium và bệnh truyền nhiễm   

I. Đặc điểm chung của chi Renibacterium   

1. Phân loại   

2. Hình thái  

3. Tính trạng sinh hóa  

4. Tính gây bệnh  

D. Chi Lactobacillus (vi khuẩn lactic)  

Chƣơng 10. CÁC VI KHUẨN LIÊN QUAN XẠ KHUẨN (TRỰC KHUẨN CÓ 

XU HƢỚNG SINH NHÁNH)  

A. Chi Corynebacterium   

I. Đặc điểm chung của chi Corynebacterium   

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   

II. Bệnh cảm nhiễm Corynebacterium  

B. Chi Mycobacterium và bệnh truyền nhiễm  

I. Đặc điểm chung của chi Mycobacterium  

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh  

II. Bệnh cảm nhiễm Mycobacterium  

C. Chi Actinomyces và bệnh truyền nhiễm  

I. Đặc điểm chung của chi Actinomyces  

1. Phân loại   

2. Hình thái   

3. Tính trạng sinh hóa   

4. Tính gây bệnh   

II. Bệnh cảm nhiễm Actinomyces   

D. Những bệnh cảm nhiễm vi khuẩn khác (Dermatophilus, Rhodococcus và 

Nocardia)  

E. Các chi liên quan xạ khuẩn khác (không gây bệnh)  

Chƣơng 11. CÁC MYCOPLASMA   

I. Đặc điểm chung của bộ Mycoplasmatales   

1. Phân loại   

2. Hình thái   
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3. Phương thức phân bào   

4. Tính trạng sinh hóa   

5. Tính trạng huyết thanh học   

II. Bệnh cảm nhiễm Mycoplasma   

Chƣơng 12. RICKETTSIA (BỘ RICKETTSIALES)   

A. Đặc điểm chung của Rickettsiales   

I. Vị trí của Rickettsia trong ụê thống phân loại   

II. Đặc điểm chung của rickettsia   

B. Họ Rickettsiaceae và bệnh truyền nhiễm   

1. Chi Rickettsia   

2. Chi Rochalimaea   

3. Chi Coxiella   

4. Chi Ehrlichia   

5. Chi Cowdria  

6. Chi Neorickettsia  

7. Chi Wolbachia  

8. Chi Rickettsiella  

C. Họ Bartonellaceae và bệnh truyền nhiễm   

1. Chi Bartonella  

2. Chi Grahamella  

D. Họ Anaplasmataceae và bệnh truyền nhiễm   

1. Chi Anaplasma  

2. Chi Aegyptianella  

3. Chi Haemobartonella  

4. Chi Eperythrozoon  

Chƣơng 13. CHLAMYDIA (BỘ CHLAMYDIALES)   

I. Đặc điểm chung của bộ Chlamydiales   

II. Bệnh cảm nhiễm Chlamydia   

PHẦN II VIRUS HỌC THU Y  

Chƣơng 1. CÁC VIRUS DNA MỘT SỢI (KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI)  

A. Circovirus (họ Circoviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Circoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm circovirus (circovirus infection)  

B. Parvovirus (họ Parvoviridae)   

I. Đặc điểm chung của họ Parvoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm parvovirus  
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Chƣơng 2. CÁC VIRUS DNA HAI SỢI KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI   

A. Adenovirus (Họ Adenoviridae)   

I. Đặc điểm chung của họ Adenoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

II. Bệnh cảm nhiễm Adenovirus  

B. Papillomavirus (Họ Papillomaviridae)  

I. Đặc điểm của họ Papillomaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm papillomavirus  

C. Polyomavirus (Họ Polyomaviridae)  

I. Đặc điểm của họ Polyomaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm polyomavirus  

D. Iridovirus (họ Iridoviridae)  

I. Đặc điểm của họ Iridoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Iridovirus  

Chƣơng 3. CÁC VIRUS DNA CÓ ÁO NGOÀI  

A. Poxvirus (họ Poxviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Poxviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Poxvirus  

B. Asfarvirus (Họ Asfarviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Asfarviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  
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5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Asfarvirus  

C. Herpesvirus (Họ Herpesviridae)   

I. Đặc điểm chung của họ Herpesviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Herpesvirus  

D. Baculovirus (họ Baculoviridae)  

I. Đặc điểm của họ Baculoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Baculovirus  

Chƣơng 4. CÁC VIRUS CÓ ENZYME PHIÊN NGƢỢC (RT)  

A. Hepadnavirus (họ Hepadnaviridae)  

I. Đặc điểm của họ Hepadnaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Hepadnavirus  

B. Retrovirus (họ Retroviridae)   

I. Đặc điểm của họ Retroviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

I. Bệnh cảm nhiễm Retrovirus  

Chƣơng 5. CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI ÂM (CÓ ÁO NGOÀI) HÌNH CẦU  

A. Orthomyxovirus (họ Orthomyxoviridae)  

I. Đặc điểm của họ Orthomyxoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Orthomyxovirus  

B. Paramyxovirus (Họ Paramyxoviridae)   

I. Đặc điểm của họ Paramyxoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  
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4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Paramyxovirus  

C. Bunyavirus (họ Bunyaviridae)   

I. Đặc điểm của họ Bunyaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Bunyavirus  

D. Arenavirus (họ Arenaviridae)   

I. Đặc điểm chung của họ Arenaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Arenavirus  

Chƣơng 6. CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI ÂM (CÓ ÁO NGOÀI) HÌNH QUE  

A. Rhabdovirus (họ Rhabdoviridae)   

I. Đặc điểm của họ Rhabdoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Rhabdovirus  

B. Filovirus (Họ Filoviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Filoviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Filovirus  

C. Bornavirus (Họ Bornaviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Bornaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Bornavirus (Borna disease)  

Chƣơng 7. CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI DƢƠNG CÓ ÁO NGOÀI   

A. Coronavirus (Họ Coronaviridae)   

I. Đặc điểm của họ Coronaviridae  
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1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Coronavirus  

B. Arterivirus (Họ Arteriviridae)   

I. Đặc điểm của họ Arteriviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Arterivirus  

C. Togavirus (Họ Togaviridae)   

I. Đặc điểm chung của họ Togaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Togavirus  

D. Flavivirus (Họ Flaviviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Flaviviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Flavivirus  

Chƣơng 8. CÁC VIRUS RNA MỘT SỢI (DƢƠNG) KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI  

A. Calicivirus (Họ Caliciviridae)   

I. Đặc điểm chung của họ Caliciviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Calicivirus  

B. Picornavirus (Họ Picornaviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Picornaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Picornavirus  
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C. Astrovirus (Họ Astroviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Astroviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Astrovirus  

Chƣơng 9. VIRUS RNA HAI SỢI (KHÔNG CÓ ÁO NGOÀI)  

A. Reovirus (họ Reoviridae)  

I. Đặc điểm chung của họ Reoviridae   

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa   

2. Cấu tạo bộ gene (genome)   

3. Protein   

4. Tái sản   

5. Phân loại   

II. Bệnh cảm nhiễm Reovirus  

B. Birnavirus (Họ Birnaviridae)  

I. Đặc điểm của họ Birnaviridae  

1. Hình thái và các tính trạng lý hóa  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

II. Bệnh cảm nhiễm Birnavirus  

Chƣơng 10. PRION VÀ BỆNH XỐP NÃO TRUYỀN NHIỄM  

A. Prion hay yếu tố gây bệnh xốp não truyền nhiễm (transmissible spongiform 

encephalopathy agent)  

1. Hình thái và các tính trạng lý, hóa của các nhân tố gây bệnh xốp não truyền 

nhiễm  

2. Cấu tạo bộ gene (genome)  

3. Protein  

4. Tái sản  

5. Phân loại  

B. Bệnh xốp não truyền nhiễm (transmissible spongiform encephalopathy)  

PHẦN III. NẤM (CHÂN KHUẨN HỌC) THÚ Y  

Chƣơng 1. ĐẠI CƢƠNG VỀ BỆNH NẤM  

1. Các loại bệnh nấm  

2. Miễn dịch chống bệnh nấm  

3. Phân loại bệnh nấm  

4. Thuốc điều trị bệnh nấm  

Chƣơng 2. BỆNH NẤM NỘI TẠNG VÀ NẤM BỆNH NGUYÊN  

Chƣơng 3. BỆNH NẤM BỀ MẶT VÀ NẤM BỆNH NGUYÊN  

1. Bệnh nấm sợi của da (nấm da) (dermophytes)  

2. Chi Sporothrix  

3. Bệnh nấm khác và nấm bệnh nguyên  
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Chƣơng 4. BỆNH NẤM Ở NGƢ GIỚI  

1. Bệnh cảm nhiễm nấm Dermocystidium (dermocystidiosis)  

2. Bệnh nấm nước (saprolegniasis)  

3. Ichthyophonosis  

4. Bệnh cổ trướng (tympanitis)  

5. Fusariomycosis  

Chƣơng 5. BỆNH TRÚNG ĐỘC NẤM VÀ NẤM BỆNH NGUYÊN  

1. Các độc tố nấm tiêu biểu  

2. Kiểm tra ô nhiễm độc tố nấm chủ yếu  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

MỤC LỤC  
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