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TÓM TẮT 

Đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) là cây thực phẩm họ đậu truyền thống được sử dụng theo nhiều cách 

khác nhau ở Việt Nam. Một trong những mối đe dọa nghiêm trọng đến canh tác đậu xanh, đặc biệt là ở miền duyên 

hải Nam Trung Bộ là bệnh khảm vàng (Mungbean Yellow Mosaic Virus). Để xác định chủng virus nguyên nhân gây 

bệnh tại Việt Nam, việc thu mẫu bệnh đã được tiến hành tại 17 tỉnh thành trong cả nước và đã thu được 68 mẫu bệnh 

(57 mẫu đậu xanh, 11 mẫu đậu khác), đã chuẩn đoán xác định virus gây bệnh bằng kỹ thuật PCR với các cặp mồi 

chung và đặc hiệu. Kết quả  đã xác định được 26 mẫu đậu xanh, 11 mẫu đậu khác dương tính với begomovirus và tất 

cả các begomovirus này đều là MYMV. Kết quả tách dòng và giải trình tự ADN của các mẫu bệnh thu tại Bình Định 

và Phú Yên cho thấy tất cả các trình tự ADN-A của MYMV phân lập được tương đồng cao nhất với isolate phân lập 

tại Campuchia (SĐK Genbank: AY271892) và 2 isolate phân lập tại Thái Lan (SĐK Genbank: AB017341 và 

D14703). Tất cả các trình tự ADN-B của MYMV phân lập được tương đồng cao nhất với isolate phân lập được ở 

Thái Lan (SĐK Genbank: D14704). Kết quả phân tích cây phát sinh loài cho thấy các MYMV từ Việt Nam, Thái 

Lan, Campuchia thuộc cùng một chủng là chủng A. Việc xác định được chủng virus gây bệnh rất quan trọng để có 

các biện pháp phòng ngừa bệnh cũng như cho sự cải tiến giống đậu xanh kháng bệnh tại Việt Nam.  

Từ khóa: đậu xanh, bệnh khảm vàng, mẫu bệnh, Mungbean Yellow Mosaic Virus, MYMV, phân lập. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) là cây thực phẩm giàu và cân đối protein, thời gian 

sinh trưởng ngắn, có khả năng chịu hạn, dễ thích ứng với môi trường. Trong điều kiện biến đổi 

khôn lường của khí hậu hiện nay, đậu xanh là một trong những cây trồng tiềm năng được nhiều 

nước lựa chọn để nghiên cứu phát triển trong các chương trình ứng biến với thay đổi khí hậu 

toàn cầu. Ở nước ta, đậu xanh là cây trồng có ý nghĩa trong hệ thống nông nghiệp xen canh, gối 

vụ và mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nghèo và sản xuất nhỏ, đặc biệt đối với các tỉnh miền 

Trung, Nam trung bộ và Tây Nguyên (Phạm Văn Thiều, 2009).  

Một trong những bệnh nghiêm trọng nhất gây thiệt hại đến canh tác đậu xanh là bệnh khảm 

vàng (Mungbean Yellow Mosaic Virus - MYMV). Đây là bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng làm 

giảm sản lượng đậu đỗ và đặc biệt là đậu xanh. Bệnh khảm vàng có thể gây thiệt hại năng suất 

đậu xanh từ 10-100 % tùy thuộc giai đoạn cây bị nhiễm (Khattak và cs., 2000; Varma và 

Malathi, 2003; Kang và cs., 2005). Bệnh khảm vàng rất phổ biến ở một số nước thuộc khu vực 

Nam và Đông Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka và Thái Lan nơi nó cũng tấn công một 

số loài cây họ đậu khác (Bakar, 1981; Malik, 1991; Bashir và Zubair, 2005). Bệnh có thể làm 

giảm 62,9% tốc độ sinh trưởng và 83,9 % sản lượng đậu xanh nếu như triệu chứng xuất hiện sau 

khi gieo hạt 20 ngày (CABI, 2007). Nguyên nhân bệnh là do một hoặc nhiều loài virus thuộc chi 

Begomovirus (họ Geminivirus được truyền bởi bọ phấn).  

Ở Việt nam, triệu chứng và tác hại của bệnh đã được ghi nhận từ rất lâu và cũng là bệnh 

nghiêm trọng nhất gây thiệt hại đến canh tác đậu xanh, gây mất năng suất từ 20-70% (Phạm Văn 

Thiều, 2009). Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào xác định virus gây bệnh khảm 

vàng ở đậu xanh được báo cáo. Nghiên cứu này nhằm xác định chính xác virus nguyên nhân gây 

bệnh và phân tích cây phát sinh loài của chủng virus gây bệnh khảm vàng (MYMV) tại Việt 

Nam. 



II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Các mẫu bệnh trên đậu xanh và các cây họ đậu khác có triệu chứng bệnh khảm vàng được thu 

trong cả nước 

- Virus gây bệnh khảm vàng (MYMV) trên đậu xanh và các cây họ đậu khác 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Điều tra thu mẫu bệnh 

- Mẫu bệnh được thu là mẫu lá, ngọn non hoặc quả với các triệu chứng bệnh khảm vàng của cây 

đậu xanh và các cây họ đậu khác được Nariani (1960) mô tả và được cất giữ trong bao giấy (đảm 

bảo mẫu thu không bị dính hoặc lây lan dịch từ mẫu đã thu trước đó). 

- Các mẫu cây sau khi thu thập được làm khô bằng silicagel tự chỉ thị. Mẫu khô được bảo quản trong 

lọ mẫu hoặc ống falcon kín chứa silicagen và bảo quản ở 4
o
C. 

2.2.2. Chuẩn đoán virus gây bệnh 

Tách chiết ADN tổng số 

+ Phương pháp chiết nhanh bằng NaOH  (Wang và cs., 1994):  

+ Phương pháp chiết ADN bằng dung dịch đệm CTAB (Cetryl Ammonium Bromide) theo mô tả 

của Doyle & Doyle (1987) 

+ Phương pháp chiết ADN bằng dung dịch đệm  Dellaporta (Dellaporta, 1983) 

Chuẩn đoán virus bằng PCR (Polymerase Chain Reaction) và điện di sản phẩm PCR. 

Thành  phần cho phản ứng PCR, Điện di 

+ Các cặp mồi chung phát hiện ADN-A của begomovirus 

 BegoA-Rev1
a
: 5’- ATHCCMDCHATCKTBCTiTGCAATCC

*
-3’ 

 BegoA-For1
a
 : 5’- TGYGARGGiCCiTGYAARGTYCARTC

* 
-3’ 

PALv1978B
b
: 5’- GCATCTGCAGGCCCACATBGTYTTHCCNGT

*
-3’ 

PAR1c715H
b
: 5’- GATTTCTGCAGTTDATRTTHTCRTCCATCCA

*
-3’ 

+ Các cặp mồi chung phát hiện ADN-B của begomovirus là cặp mồi Beta1/Beta2 (Briddon R.W. 

và cs., 2002) 

+ Các cặp mồi tự thiết kế phát hiện ADN-A của begomovirus (Bảng 1) 

Bảng 1: Các mồi chuẩn đoán cho ADN-A của begomovirus 

TT Tên mồi Trình tự mồi (5’-3’) (*) 
Số 

Nu 
Tm  Position Size (bp) 

1 LegA-repF1 ATAATGBGGATCRACGTCATC 21 49-53 1846-1866 
F1/R1 = 634 

F1/R2 = 548 
2 LegA-repR1 TCAYCTVCATGTTCTGCTTC 20 43-48 2461-2480 

3 LegA-repR2 CAYATTWCCATCCGAACATTCAG 23 51 2372-2394 

4 LegA-cpF1 GGTCAAGTKTTYAACATGTATGA 23 46-48 770-820 
280 

5 LegA-cpR1 GCATGAGTACATGCCATATAC 21 49 1000-1050 

6 MYA-For1 CAATTTGAGTGCTGTGTTATCAG 23 52 1773 – 1795 
566 

7 MYA-Rev1 CTCAATAGTGGATCCAAGTTAC 22 49 2316-2339 

* : Y: C/T, R: G/A, H: A/C/T, M: A/C, B: C/G/T, D: A/G/T, K: G/T;  i=inosine. 



a: Cặp mồi sử dụng được công bố bởi Ha Viet Cuong và cs., 2006 

b: Cặp mồi được cải tiến (Gilbertson và cs., 1991; Tsai và cs., 2011) 

+ Các mồi khuếch đại ADN-A và ADN-B hoàn chỉnh của MYMV thu từ Việt Nam (Bảng 2) 

Bảng 2: Trình tự của các cặp mồi PCR sử dụng để khuếch đại ADN-A và ADN-B của 

MYMV thu từ Việt Nam 

Tên mồi Trình tự (5’ - 3’) Mục đích 

VNMYMV-AFV ACCGGATCCATTGGTGAACGACT khuếch đại ADN-A hoàn 

chỉnh của MYMV VNMYMV-AFC CTAGGATCCCACATGGCTGCCA 

VNMYMV-BFV TCCGAATTCGATTGAGCTTGAGAAAT khuếch đại ADN-B hoàn 

chỉnh của MYMV VNMYMV-BFC TCAGAATTCAATGAGTCGCAAGGACA 

Chu trình phản ứng PCR 

Chuẩn bị 50 µl thành phần phản ứng PCR 

  Thành phần của mỗi phản ứng PCR  

H2O 26,3 µl Cho thành phần phản ứng vào ống PCR  

(cỡ 0,2 ml) 

Đặt các ống phản ứng vào máy PCR 

Chạy chương trình: 30 chu kỳ 

Biến tính 94
o
C  1 phút 

Gắn mồi 55
o
C  2 phút 

Kéo dài 72
o
C  2 phút 

Sau đó ủ ở 72
o
C trong 10 phút 

 

Buffer phản ứng PCR 

(Invitrogen) 
5,0 µl 

dNTPs 10mM (2,5mM mỗi loại) 4,0 µl 

Mồi F (10 µM) 1,0 µl 

Mồi R (10 µM) 1,0 µl 

MgCl2 50mM (Invitrogen) 2,5 µl 

Taq (5U/ µl, Invitrogen) 0,2 µl 

ADN 10 µl 

Tổng thể tích 50 µl 

Điện di sản phẩm PCR: trên bản gel agarose 1,2% trong đệm TBE 0,5X, với hiệu điện thế 100V 

trong 40 phút. 

2.2.3. Phƣơng pháp tách dòng và giải trình tự ADN của begomovirus 

Để phân tích trình tự, các sản phẩm PCR ADN-A 1,5bk được khuếch đại bằng cặp mồi 

PAL1v1978B/PAR1c715H được tách dòng bằng vectơ pGEM-T Easy theo chỉ dẫn của nhà sản 

xuất (Promega, WI, USA) và được giải trình tự bằng thiết bị BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit và ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, San Francisco, 

CA, USA). Các chủng virus được lựa chọn theo cây trồng, vị trí thu thập và trình tự của sản 

phẩm PCR ADN-A 1,5kb để giải trình tự hoàn chỉnh. Dựa vào việc căn trình tự của các sản 

phẩm PCR 1,5kb và trình tự nucleotide thu được trên Genbank, thiết kế mồi khuếch đại các đoạn 

ADN-A và ADN-B hoàn chỉnh của các chủng MYMV từ Việt Nam. Các đoạn ADN-A và ADN-

B hoàn chỉnh này sau đó được tách dòng và giải trình tự như trên. 

2.2.4. Phân tích trình tự của các ADN begomovirus 

Sử dụng BLASTn trên NCBI (National Centre for Biotechnology Information) để tìm kiếm 

các trình tự của geminivirus trên cơ sở dữ liệu của Genbank tương đồng nhất với trình tự ADN 

hoàn chỉnh thu được (Altschul và cs., 1990). Phần mềm ClustalX2 2.0 (Larkin và cs., 2007) được 

sử dụng để căn trình tự và so sánh trình tự. Cây đa dạng di truyền (Phylogenetic tree) của các 

ADN-A và ADN-B của virus được tạo ra bằng phần mềm MEGA6 (Tamura và cs., 2013). Sử 



dụng phương pháp Neighbour-Joining với độ lặp bootstrap là 1000. Khoảng cách tiến hóa được 

kiểm tra bằng mô hình p-distance. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thu mẫu bệnh khảm vàng trên cây đậu xanh, cây họ đậu khác tại Việt Nam 

Trong 3 năm từ 2011 đến 2013, chúng tôi đã 

tiến hành thu thập mẫu bệnh khảm vàng trên đối 

tượng cây đậu xanh và cây họ đậu khác tại 17 tỉnh, 

thành phố trong cả nước. Kết quả được tổng hợp 

trong bảng 3 và được định vị trên bản đồ địa lý 

Việt Nam tại hình 2, trong đó chúng tôi đã thu 

được tổng cộng 68 mẫu bệnh, có 57 mẫu bệnh trên 

đậu xanh và 11 mẫu bệnh trên các cây họ đậu khá. 

Trong số 68 mẫu bệnh khảm vàng thu được 

thì 16 mẫu bệnh chúng tôi thu được tại Phú Yên 

trên cây đậu xanh, 10 mẫu bệnh thu được tại Hà 

Nội (9 mẫu bệnh trên đậu xanh, 1 mẫu bệnh trên 

đậu đen), 7 mẫu bệnh thu được tại Thái Bình trên 

đậu xanh, còn lại các mẫu bệnh khác thu được rải 

rác trên các tỉnh thành khác. 

Triệu chứng của cây bị bệnh khảm vàng 

chúng tôi thu mẫu bệnh là: lá bệnh bị khảm vàng, 

xuất hiện từ lá non trước, những điểm khảm vàng 

nhỏ xuất hiện dọc theo gân lá và trải rộng dần ra 

phiến lá; quả đậu mỏng và có dấu hiệu cong sừng 

trâu. Nếu bệnh xuất hiện sớm, cây có thể vàng cả 

cây, cây chùn lại và gây chết (Hình 1). 

 

  

Hình 1: Các triệu chứng khảm vàng ở đậu xanh  

tại Phú Yên 

Hình 2. Định vị các vùng thu mẫu bệnh 

khảm vàng tại Việt Nam, năm 2011-2013 

Bảng 3: Tổng hợp kết quả thu  mẫu bệnh 

Begomovirus 

TT Địa phƣơng 
Đậu 

Xanh 

Đậu 

khác 

Mẫu 

(+) 

1 Bắc Giang 1  0 

2 Bắc Ninh 1  0 

3 Yên Bái 2 2 2 

4 Bắc Cạn  1 1 

5 Sơn La 4 3 6 

6 Lào Cai 1  0 

7 Quảng Ninh  4 4 

8 Hà Nội 9 1 1 

9 Hưng Yên 2  0 

10 Thái Bình 7  4 

11 Thanh Hóa 2  0 

12 Nghệ An 2  0 

13 Quảng Trị 1  0 

14 Đà Nẵng 4  0 

15 Bình Định 3  3 

16 Phú Yên 16  16 

17 Cần Thơ 2  0 

  Tổng số 57 11 37 
 



3.3. Kết quả chuẩn đoán bệnh virus trên đậu xanh và cây họ đậu khác 

Mẫu đậu xanh và cây họ đậu khác có biểu hiện triệu chứng bệnh khảm vàng như khảm 

vàng được thu tại các địa phương khác nhau và sau đó các mẫu được chúng tôi tiến hành kiểm 

tra bằng phản ứng PCR sử dụng cặp mồi chung chuẩn đoán legumovirus phát hiện tất cả các 

begomovirus hại cây hại họ đậu và cặp mồi đặc hiệu phát hiện Mungbean yellow mosaic virus đã 

được thiết kế. 

Kết quả chuẩn đoán bằng PCR 68 mẫu bệnh thu được, 11 mẫu bệnh của cây họ đậu khác 

và 26 trên tổng số 57 mẫu bệnh đậu xanh dương tính với begomovirus (Bảng 3). Như vậy có thể 

thấy begomovirus có phổ ký chủ gây bệnh rất rộng, nó gây bệnh không chỉ trên đậu xanh mà các 

các cây họ đậu khác. Kết quả chuẩn đoán bằng ELISA để phát hiện potyvirus (BCMV) với 68 

mẫu bệnh thu được cho thấy cả 11 mẫu bệnh của cây họ đậu khác đều không nhiễm potyvirus, 

trong 57 mẫu bệnh đậu xanh thu được có 14 mẫu dương tính với BCMV, các mẫu này âm tính 

với begomovirus. 

Mười lăm mẫu bệnh được thu thập tại Phú Yên và Bình Định năm 2011 (từ MYMV VN1 

đến MYMV VN15) được tiến hành chuẩn đoán PCR sử dụng cặp mồi chung Beta1/Beta2 

(Briddon và cs., 2002) để phát hiện ADN-B của begomovirus nhưng tất cả các mẫu này đều âm 

tính với ADN-B của begomovirus. 

Kết quả chuẩn đoán bằng PCR và ELISA cho thấy tại Việt Nam phát hiện thấy virus gây 

bệnh khảm vàng trên đậu xanh là một virus thuộc chi Begomovirus có tên là Mungbean yellow 

mosaic virus. Những mẫu bệnh đầu tiên được chúng tôi thu thập nhiễm loại virus này là những 

mẫu thu thập tại An Nghiệp, Phú Yên sau đó được phát hiện thêm ở nhiều địa điểm khác và trên 

những cây khác nhau trong đó có nhiều mẫu thu được tại miền Bắc chứng tỏ một điều đây là virus 

quan trọng bậc nhất gây hại trên đậu xanh và là virus có phổ ký chủ rộng gây hại với các cây họ 

đậu tại miền Bắc và duyên hải Nam Trung Bộ. 

  

Hình 3: Kiểm tra 4 mẫu đậu xanh tại Phú Yên bằng 

mồi chung phát hiện legumovirus 

Hình 4: Kiểm tra các mẫu đậu xanh bằng mồi đặc 

hiệu phát hiện MYMV 

3.4. Kết quả giải trình tự và phân tích trình tự của ADN-A của begomovirus 

Các đoạn ADN-A của begomovirus dài 1,5kb được khuếch đại bằng PCR với cặp mồi 

PAL1v1978B/PAR1c715H từ 15 mẫu đậu xanh được thu thập tại Bình Định và Phú Yên có ký 

hiệu từ MYMV VN1 đến MYMV VN15 đã được giải trình tự. Kết quả, tất cả các đoạn ADN-A 

của begomovirus dài 1,5kb này có độ tương đồng với nhau cao (98,4-99,7%) cho thấy 15 mẫu 

bệnh này bị nhiễm bệnh từ cùng 1 chủng virus. Khi chạy BLASTn và so sánh các trình tự này 

với các trình tự công bố trên Genbank, chỉ ra rằng các trình tự này có độ tương đồng trình tự 

nucleotide cao nhất với chủng MYMV trên đậu xanh thu được từ Campuchia (trình tự có số đăng 

ký trên Genbank AY271892). 



Dựa vào vị trí thu thập mẫu và sự so sánh trình tự của các đoạn ADN-A begomovirus dài 

1,5kb để tiếp tục giải trình tự các đoạn ADN-A và ADN-B hoàn chỉnh của chúng. Mồi cho phản 

ứng PCR để khuếch đại ADN-A và ADN-B hoàn chỉnh được thiết kế dựa vào việc căn trình tự 

của các sản phẩm PCR 1,5kb và trình tự nucleotide thu được trên Genbank 

Các đoạn ADN-A và ADN-B đã được giải trình tự phát hiện thấy có trình tự 

nonanucleotide vùng bảo thủ của geminivirus – TATATTAC – trong một vòng lặp của cấu trúc 

kẹp tóc của vùng không mã hóa (IR-intergenic region). Sáu khung đọc mở (open reading frame- 

ORF) gồm 2 gen theo chiều kim đồng hồ (chiều xuôi) là AV1 và AV2 và 4 gen theo chiều ngược 

kim đồng hồ (từ AC1 đến AC4) đã được phát hiện ở tất cả các trình tự ADN-A. Tất cả các trình 

tự ADN-B đều có một khung đọc mở chiều xuôi (BV1) và một theo chiều bổ sung (BC1). Tất cả 

các trình tự ADN-A và ADN-B có chiều dài đầy đủ này đã được đăng ký trên cơ sở dữ liệu của 

Genbank (Bảng 4). Khi so sánh các trình tự có chiều dài đầy đủ này, tất cả 5 chủng của 

begomovirus có độ tương đồng từ 99,5-100% trong trình tự ADN-A và từ 97,7-99,9% trong trình 

tự ADN-B. Tất cả các chủng này có độ tương đồng lớn nhất về trình tự nucleotide của ADN-A 

(98,7-98,9%) với chủng MYMV trên đậu xanh thu thập từ Campuchia (SĐK Genbank: 

AY271892) và chủng MYMV thu thập tại Thái Lan (SĐK Genbank: AB017341 và D14703). 

Các trình tự ADN-B của chúng có độ tương đồng về trình tự nucleotide lớn nhất (95,9-96,8%) 

với chủng MYMV trên đậu xanh được phân lập tại Thái Lan (SĐK Genbank: D14704). 

Bảng 4: Các mẫu bệnh đƣợc giải trình tự đoạn ADN-A và ADN-B hoàn chỉnh 

TT Ký hiệu 
Địa điểm 

thu thập 

Thiệt hại do 

virus 

Số đăng ký Genbank Tổng Nu 

 ADN-A ADN-B ADN-A ADN-B 

1 MYMV 

VN15 
Bình Định 40% JX244176 JX244181 2730 2677 

2 MYMV 

VN1 
Phú Yên 50% JX244172 JX244177 2730 2678 

3 MYMV 

VN7 
Phú Yên 50% JX244174 JX244179 2730 2678 

4 MYMV 

VN5 
Phú Yên 60% JX244173 JX244178 2730 2678 

5 MYMV 

VN10 
Phú Yên 60% JX244175 JX244180 2730 2678 

3.5. Kết quả phân tích nguồn gốc phát sinh loài của MYMV phân lập từ Việt Nam 

Từ các trình tự ADN-A và ADN-B của các mẫu đậu xanh bị nhiễm bệnh khảm vàng 

MYMV VN1, MYMV VN5, MYMV VN7, MYMV VN10, MYMV VN15 và các trình tự ADN-

A và ADN-B trên Genbank, chúng tôi đã tiến hành căn và so sánh trình tự đa chuỗi sử dụng phần 

mềm ClustalX2 2.0 (Larkin và cs., 2007). Sau khi căn trình tự đa chuỗi, chúng tôi tiến hành so 

sánh đặc điểm di truyền của các ADN-A và ADN-B của MYMV thu được với các chủng tham 

khảo trên Genbank bằng phần mềm MEGA6 (Tamura và cs., 2013) và xây dựng cây phát sinh 

loài bằng phương pháp Neighbour-Joining (Saitou và Nei, 1987) với trị số Bootstrap là 1000. 

Theo Felsenstein (1985) thì trị số bootstrap là một công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng cây phát 

sinh loài, chỉ thể hiện giá trị bootstrap lớn hơn 70% theo tiêu chuẩn phân loại nhóm (Hillis và 

Bull, 1993). Quan sát cây phát sinh loài bằng phần mềm Tree Graph2 (Stöver và Müller, 2010) 

Dựa cây phát sinh loài và sự so sánh tương đồng trình tự với cả nhóm ADN-A và ADN-B 

(hình 5 và hình 6) đã chỉ ra rằng virus gây bệnh khảm vàng ở Việt Nam (các mẫu thu được tại 



Nam Trung Bộ) là Mungbean Yellow mosaic virus (MYMV). Các chủng MYMV trên thế giới 

cũng chia làm 3 nhóm phát sinh loài. Nhóm I gồm các chủng có nguồn gốc từ Thái Lan, 

Campuchia và Việt Nam, nhóm II gồm các chủng được phân lập từ Ấn Độ và nhóm III là các 

chủng từ Ấn Độ và Parkistan. Dựa vào mức độ tương đồng cao về trình tự nucleotide có thể thấy 

virus MYMV trong nhóm I và nhóm II cùng một chủng (gọi là chủng A) và virus MYMV trong 

nhóm III thuộc về một chủng khác (chủng B). Trình tự ADN-B cũng được phân nhóm tương tự 

như đối với ADN-A, nhóm I được phân lập từ Ấn Độ, nhóm II được phân lập từ Ấn Độ và Thái 

Lan, nhóm IIa được phân lập từ Thái Lan và Việt Nam, nhóm II và nhóm IIa như vậy cũng phù 

hợp và tái khẳng định các kết quả nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học (Ilyas và cs., 2010, 

Tsai và cs., 2011). Đã có những báo cáo về begomovirus tấn công cây họ đậu ở Việt Nam (Ha và 

cs., 2008) nhưng chưa có nghiên cứu chuyên sâu về MYMV. Những kết quả nghiên cứu này là 

phát hiện đầu tiên về MYMV ở Việt Nam và nguồn gốc phát sinh của nó. 

  

Hình 5: Cây phát sinh loài của begomovirus gây hại 

cây họ đậu xây dựng dựa trên trình tự nucleotide đầy 

đủ ADN-A. 

Hình 6: Cây phát sinh loài của begomovirus gây hại 

cây họ đậu xây dựng dựa trên trình tự nucleotide đầy 

đủ ADN-B. 

ADN-A ADN-B 



IV.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1.Kết luận 

Đã thu được 68 mẫu bệnh khảm vàng (57 mẫu trên đậu xanh và 11 mẫu trên các cây họ 

đậu khác) tại 17 tỉnh thành trong cả nước và đã xác định được 26 mẫu đậu xanh dương tính với 

begomovirus và tất cả các begomovirus này đều là MYMV  

Đã tách dòng và giải được trình tự đoạn ADN 1,5kb của 15 mẫu bệnh thu được ở Bình 

Định và Phú Yên (MYMV VN 1 đến MYMV VN15) và giải trình tự đầy đủ ADN của 5 mẫu 

(MYMV VN1, VN5, VN7, VN10, VN15). 

Kết quả phân tích trình tự các ADN của MYMV cho thấy 5 isolate của begomovirus từ 

Nam Trung Bộ có độ tương đồng cao với nhau về trình tự ADN-A và ADN-B lần lượt là 99,5-

100% và 97,7-99,9%. Tất cả các trình tự ADN-A của MYMV phân lập được tương đồng cao 

nhất với isolate phân lập tại Campuchia (SĐK Genbank: AY271892) và 2 isolate phân lập tại 

Thái Lan (SĐK Genbank: AB017341 và D14703). Tất cả các trình tự ADN-B của MYMV phân 

lập được tương đồng cao nhất với isolate phân lập được ở Thái Lan (SĐK Genbank: D14704) 

Kết quả phân tích cây phát sinh loài cho thấy các MYMV trên thế giới chia làm 3 nhóm, 

trong đó nhóm I từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, nhóm II từ Ấn Độ, nhóm III từ Ấn Độ và 

Pakistan. Ba nhóm này thuộc 2 chủng virus MYMV khác nhau dựa vào sự tương đồng trình tự 

ADN-A nucleotide, chủng A là các isolate thuộc nhóm I và II, chủng B là các isolate thuộc nhóm 

III. 

4.2.Kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu thu thập mẫu bệnh và chuẩn đoán virus gây bệnh trên đậu xanh và các 

cây họ đậu khác tại miền Bắc và tiến hành tách dòng, giải trình tự để xác định chủng virus gây 

bệnh tại miền Bắc để có cơ sở chắc chắn là MYMV cũng có mặt tại miền Bắc Việt Nam. 
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IDENTIFICATION OF THE CAUSAL VIRUS OF MUNGBEAN YELLOW MOSAIC DISEASE IN 

VIETNAM 

SUMMARY 

Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) is a traditional legume food crop which is consumed in several 

different ways in Vietnam. One of the most serious threats to mungbean cultivation, particularly in the arid central 

and southern parts of Vietnam, is mungbean yellow mosaic disease (Mungbean Yellow Mosaic Virus). To identify 

the virus causing the disease in Vietnam, collecting disease samples was carried out in 17 provinces in Vietnam and 

obtained 68 samples (57 samples of mungbean, 11 samples of other legume), these samples were diagnosed to 

identify the virus by PCR with general and specific primers. In results, 26 samples of mungbean, 11 samples of 

other legume are positive for begomovirus and all begomoviruses are MYMV. Results of cloning and sequencing of 

DNAs of the samples which were collected in Binh Dinh and Phu Yen showed that all DNA-A sequences of 

MYMV are highest similarity to isolate from Cambodia (Genbank Accession: AY271892 ) and 2 isolates from 

Thailand (Genbank Accession: AB017341 and D14703). All of the DNA-B sequences MYMV are highest similarity 

to isolate from Thailand (Genbank Accession: D14704). Results of the phylogenetic tree analysis showed that 

MYMV from Vietnam, Thailand, Cambodia belong to the same species is strain A. The identification of virus 

strains causing the disease  is very important to control the disease as well as improve mungbean varieties resistant 

to MYMV in Vietnam. 

Keywords: mungbean, yellow mosaic disease, samples, Mungbean Yellow Mosaic Virus, MYMV, isolate. 
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