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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định các chỉ tiêu tế bào máu (số lượng hồng cầu; các chỉ số hemoglobin; tổng số bạch cầu, 
tỷ lệ phần trăm các loại bạch cầu; số lượng tiểu cầu, chỉ số hệ tiểu cầu) và các chỉ tiêu sinh hóa (protein tổng số, 
albumin, globulin, glucose, các ion Na+, K+, Ca2+ và Cl- trong huyết thanh) của trâu các lứa tuổi tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa. Kết quả cho thất các chỉ tiêu số lượng hồng cầu, chỉ số hemoglobin, số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu, 
hàm lượng protein và globulin có sự thay đổi theo tuổi. Tính biệt ảnh hưởng đến sự phân bổ hồng cầu nhưng không 
ảnh hưởng đến các chỉ tiêu bạch cầu và tiểu cầu. Kết quả được so sánh với chỉ số tham chiếu của Hiệp hội Hóa lâm 
sàng (IFCC) và nghiên cứu tham chiếu của Abd Ellah et al. (2014) cũng như một số kết quả đã được công bố tại Việt 
Nam. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng như nguồn tham khảo, tham chiếu trong nghiên cứu, chẩn 
đoán và điều trị bệnh của trâu tại Việt Nam với các máy phân tích máu tự động hiện nay. 

Từ khóa: Trâu, chỉ tiêu huyết học, sinh hóa máu. 

Analysis of Blood Haematological and Biochemical Parameters in Buffaloes  
(Bubalus bubalis) Raised in Cam Thuy District, Thanh Hoa Province 

ABSTRACT 

This study was done to determine blood haematological parameters (red blood cell count, hemoglobin, white 
blood cell count, white blood cell composition, platelet cell count and other platelet parameters) and blood 
biochemistry (total plasma proteins, serum albumin, globulin and glucose, serum sodium, serum postassium, serum 
chloride and calcium levels) of water buffaloes raised in Cam Thuy district, Thanh Hoa province. Red blood cell 
count, hemoglobin values, white blood cell count, platelet cell count, plasma total protein and globulin concentrations 
were age-dependent. Sex dependences were observed in red cell distribution width but not in white blood cell and 
platelet values. The determined values were compared with reference values of the International Federation of 
Clinical Chemistry (IFCC) and results obtained from previous studies. The present results can be employed as 
reference data for study, diagnosis and treatment of bufalo diseases with widely used automated analyzers for 
clinical blood parameters. 

Keywords: Buffalo, biochemical parameters, haematology. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các chỉ tiêu huyết học đóng vai trò quan 
trọng trong chẩn đoán, tiên lượng bệnh và các 
dạng ảnh hưởng trong nghiên cứu bệnh học 
(Everds, 2006; Forbes et al., 2009). Thành phần 
của máu là biểu hiện của những đáp ứng hệ 

thống với các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm 
sàng cũng như với các tác nhân gây bệnh, các 
thuốc trị liệu (Reagan et al., 2010). Các chỉ tiêu 
sinh sản của vật nuôi là những tính trạng phụ 
thuộc đa nhân tố và rối loạn sinh sản là hệ quả 
của những bất thường của những nhân tố đó. 
Bất kỳ thay đổi nào trong các chỉ số sinh lý, sinh 
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hóa máu đều ảnh hưởng đến sinh lý sinh sản 
(Sabasthin et al., 2012). Theo số liệu của FAO, 
Việt Nam có 2,63 triệu con trâu, đứng thứ 7 
trong các quốc gia nuôi trâu nhiếu nhất thế giới 
với sản lượng thịt trâu đứng thứ 10 thế giới 
(FAO, 2012). Tuy nhiên, ở Việt Nam, mục đích 
cày kéo được nhiều người nuôi trâu đặt lên hàng 
đầu. Theo Tổng cục Thống kê, số lượng trâu tại 
của Việt Nam giảm từ năm 2007 đến năm 2012. 
Mật độ nuôi trâu cao nhất thuộc khu vực trung 
du và vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, dữ liệu ứng 
dụng cho chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như 
can thiệp nâng cao khả năng sinh sản của trâu 
Việt Nam chưa nhiều. Đa số các nghiên cứu về 
huyết học của trâu Việt Nam được thực hiện 
cách đây trên 20 năm, khi hệ thống máy xét 
nghiệm tự động còn ít. Với hệ thống máy phân 
tích ở hầu hết các phòng thí nghiệm trung tâm 
trong nước hiện nay, các chỉ số phân tích cần 
được kiểm định, cập nhật và dùng hệ đơn vị tính 
phổ biến toàn cầu, phù hợp với các tham chiếu 
của Hiệp hội Hóa lâm sàng (IFCC). Nghiên cứu 
này cung cấp các dữ liệu về chỉ tiêu huyết học 
của đàn trâu nuôi tại huyện Cẩm Thủy, một 
trong những địa phương nuôi trâu điển hình của 
tỉnh Thanh Hóa và ở miền Bắc nhằm cung cấp 
nguồn tham chiếu cho chẩn đoán, điều trị bệnh 
ở trâu trong điều kiện các thiết bị phân tích đã 
được tự động hóa hiện nay. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  
Trâu ở 3 nhóm tuổi nuôi trong các hộ gia 

đình tại huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa: dưới 
2 tuổi (nghé); 2 - 5 tuổi và trên 5 tuổi. Trâu có 
trạng thái khỏe mạnh; ăn uống tốt, không có các 
triệu chứng tiêu chảy, rối loạn vận động, thay 
đổi, màu sắc niêm mạc, không bị các tổn thương 
ngoài cơ thể... trong 7 ngày trước khi lấy máu. 
Các tiêu chuẩn lựa chọn theo Abd Ellah et al. 
(2014). Đa số trâu được nuôi chăn thả ban ngày 
và giữ trong chuồng vào ban đêm. 

2.2. Mẫu máu nghiên cứu 
Hai mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch cổ của 

mỗi trâu vào buổi sáng trước khi cho ăn bao 

gồm: Mẫu máu trong ống chống đông EDTA 
dùng để xác định các chỉ tiêu sinh lý hồng cầu, 
hemoglobin, bạch cầu, tiểu cầu; Mẫu máu trong 
ống không chứa chất chống đông cho xét nghiệm 
các chỉ tiêu sinh hóa. Các loại mẫu máu được 
bảo quản trong phích lạnh và vận chuyển về 
phòng phân tích trong vòng 24 giờ. 

2.3. Phân tích mẫu 
Các chỉ tiêu sinh lý máu được phân tích tự 

động với máy huyết học ABX Pentra DX 120c. 
Mẫu máu trong ống không chứa EDTA được 

ly tâm 3.000 vòng/phút trong 15 phút sau đó 
thu huyết thanh theo phương pháp chuẩn đã 
được công bố (Coles, 1986). Mẫu huyết thanh 
được phân tích với máy kết nối sinh hóa miễn 
dịch tự động Cobas 6000 xác định các chỉ tiêu 
sinh hóa. 

2.4. Phân tích số liệu 
Số liệu được phân tích bằng phần mềm 

Graph pad prism (CA, USA). Sai khác giữa các 
giá trị được kiểm định với one - way ANOVA và 
kiểm định Tukey (Tukey’s post test). Sai khác 
được biểu thị bằng P ≤ 0,05.  

Các giá trị của những chỉ tiêu phân tích 
được so sánh với các chi tiêu huyết học chuẩn 
của trâu dưới 2 tuổi theo IFCC (Solberg, 1999) 
và phạm vi biến động được đã được Abd Ellah et 
al. công bố năm 2014. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chỉ tiêu hệ hồng cầu và hemoglobin 
Mẫu máu của 60 trâu khỏe mạnh ở các lứa 

tuổi (20 con gồm 10 trâu cái và 10 trâu đực 
trong mỗi nhóm tuổi) (Bảng 1) được phân tích.  

Số lượng hồng cầu (RBC) đặc trưng cho loài 
và ảnh hưởng bởi các yếu tố thuộc về bản thân 
vật nuôi và yếu tố ngoại cảnh. Trâu dưới 2 tuổi 
(đực và cái) có RBC cao hơn hai nhóm còn lại (P 
< 0,05). Không có sự khác nhau giữa RHB nhóm 
dưới 2 tuổi và nhóm 2 - 5 tuổi. Ở nhóm trên 5 
tuổi, RBC trâu đực cao hơn của trâu cái. RBC 
trong nghiên cứu này biến động từ 4,65 (của 
trâu cái trên 5 tuổi) đến 7,03 (trâu cái dưới 2  
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Bảng 1. Kết quả phân tích các chỉ số hồng cầu và hemoglobin của trâu các nhóm tuổi 

Chỉ tiêu 
Dưới 2 tuổi 2 - 5 tuổi Trên 5 tuổi 

Đực Cái Đực Cái Đực Cái 

RBC (106/mm3) 6,93 ± 0,56a 7,03 ± 0,52a 6,28 ± 0,49b 6,06 ± 0,75b 6,45 ± 1,01b 4,65 ± 0,88c 

HCT (%) 35,80 ± 1,90a 37,40 ± 2,30a 37,25 ± 3,00a 35,24 ± 2,88a 38,50 ± 4,90a 28,34 ± 4,88b 

MCV (fL) 52,03 ± 3,66a 53,37 ± 1,37a 59,50 ± 1,42b 58,54 ± 3,89b 60,17 ± 2,78b 61,06 ± 2,55b 

RDW (%) 18,20 ± 0,20a 17,28 ± 2,88a 18,06 ± 1,65a 16,48 ± 0,87b 16,08 ± 1,11b 16,68 ± 1,01b 

HGB (g/dL) 11,30 ± 0,40a 12,3 ± 0,62a 12,68 ± 1,37a 11,77 ± 0,92a 6,45 ± 1,01b 4,65 ± 0,88b 

MCH (pg) 16,47 ± 1,71a 17,7 ± 1,54a 20,29 ± 1,21b 19,57 ± 0,99b 21,17 ± 1,23b 21,11 ± 1,89b 

Hemoglobin TB 
(g/dL) 

31,72 ± 2,72a 33,2 ± 2,40a 32,62 ± 3,36a 33,57 ± 1,97a 35,18 ± 0,78a 34,48 ± 2,14a 

Ghi chú: RBC: số lượng hồng cầu có trong 1 mm3 máu; HCT: phần trăm thể tích hồng cầu trong máu; MCV: thể tích trung bình 
hồng cầu tính bằng(đơn vị femtoli (fl) có giá trị bằng10 - 15 lít; RDW: độ phân bố hống cầu (%); HGB: số gam hemoglobin có 
trong 1 dL máu; MCH: lượng Hemoglobin trung bình trong một hồng cầu; Hemoglobin trung bình, nồng độ huyết sắc tố trung 
bình. Các chữ cái khác nhau biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị trong so sánh trong cùng hàng (P < 0,05) 

tuổi), mức biến động cao hơn mức biến động 
được công bố hơn 30 năm trước của Nguyễn Đức 
Thạc và cs. (1984) theo đó RBC của trâu tại Yên 
Bái là 5,15 - 5,49 triệu/mm3. Trừ RBC trâu cái 
trên 5 tuổi, các nhóm còn lại đều có RBC cao 
hơn số liệu công bố của Nguyễn Thị Đào Nguyên 
(1993) nhưng vẫn thấp hơn chỉ số RBC tham 
chiếu của IFCC (Solberg, 1999) với trâu dưới 2 
tuổi là 8,52 triệu/mm.. Ebd Ellah et al. (2014) đã 
xác định độ biến động của chỉ số này là 6,41 - 
10,64. Như vậy, tất cả các giá trị RBC trong 
nghiên cứu này đều ở mức gần giới hạn dưới 
thấp hơn giá trị trung bình của các tác giả đã 
công bố.  

Không có sự sai khác của phần trăm thể 
tích của hồng cầu (HCT) giữa nhóm dưới 2 tuổi, 
nhóm 2 - 5 tuổi và trâu đực thuộc nhóm trên 5 
tuổi. HCT trâu cái trên 5 tuổi thấp hơn các 
nhóm còn lại (P < 0,05). Chỉ số tham chiếu của 
IFCC (Solberg, 1999) cho nhóm dưới 2 tuổi là 
40,17%, biến động trong khoảng 30,25 - 50,08 
(Ebd Ellah et al., 2014). Như vậy, các giá trị 
HCT trong nghiên cứu này đều ở gần giới hạn 
dưới của giá trị chuẩn.  

Thể tích trung bình của hồng cầu (MCV) 
của trâu dưới 2 tuổi thấp hơn hai nhóm còn lại 
(P < 0,05); không có sự khác nhau của MCV 
giữa trâu đực và trâu cái cùng nhóm tuổi. MCV 
của nhóm dưới 2 tuổi cũng như hai nhóm khác 

đều ở cận trên của tham chiếu của IFCC và 
khoảng biến động do Ebd Ellah et al. (2014). Độ 
phân bố của hồng cầu (RDW%) của trâu đực 
dưới 2 tuổi tương đương của trâu đực 2 - 5 tuổi 
và cao hơn của trâu đực trên 5 tuổi. Giá trị này 
của trâu cái có xu hướng giảm theo tuổi sớm hơn 
ở trâu đực. RDW% của trâu ở tất cả các lứa tuổi 
đều thấp hơn chỉ số tham chiếu của IFCC 
(32,94%) và ngoài khoảng biến động do Ebd 
Ellah et al. (2014) đã xác định (từ 27,02 - 
38,68%). Đây là câu hỏi cần được trả lời trong 
nghiên cứu tiếp theo. 

Hàm lượng hemoglobin (HGB) là một yếu tố 
biểu hiện chức năng của hồng cầu. Kết quả 
phân tích (Bảng 1) cho thấy lượng HGB của 
nhóm 1 và nhóm 2 tương đương nhau và cao hơn 
HGB của nhóm trên 5 tuổi. So sánh với giá trị 
HGB tham chiếu (IFCC, 1987) là 13,31 g/L và 
khoảng biến động 9,57 - 17,05 g/L; HGB của 
trâu dưới 2 tuổi, từ 2 - 5 tuổi trong nghiên cứu 
này nằm trong khoảng biến động nhưng HGB 
trâu trên 5 tuổi thấp hơn giá trị tối thiểu.  

Lượng huyết sắc tố trung bình (MCH) trong 
một hồng cầu thể hiện khả năng vận chuyển O2 
và CO2 và hoàn thiện chức năng của hồng cầu. 
MCH ở cả con đực và con cái dưới 2 tuổi thấp 
hơn ở các lứa tuổi còn lại. Trong cùng nhóm 
tuổi, MHC của trâu đực và trâu cái cũng không 
có sự khác biệt. Giá trị MCH có mối quan hệ và 
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tỷ lệ với giá trị hemoglobin trung bình và liên 
quan đến tình trạng sức khỏe. Nhiều trạng thái 
bệnh lý cũng có thể dẫn đến hiện tượng giảm 
MCH như hội chứng tiêu chảy, sốt gây mất 
nước. Tuy nhiên, hoạt động lao tác dẫn đến hiện 
tượng giảm lượng nước “sinh lý” (Teixeira Neto, 
2004; Belli, 2008). Nhiều động vật cày kéo, ngựa 
đua, động vật phục vụ giải trí có thể có trị số 
MCH cao hơn bình thường sau khi hoạt động 
cường độ cao.  

Theo Duncan et al. (1994), các chỉ số hệ 
hồng cầu ở động vật non cao hơn động vật 
trưởng thành do chúng hoạt động nhiều hơn và 
dễ bị kích thích. Ngược lại, nhiều tác giả 
(Harvey et al., 1984; Meyer and Harvey, 1998; 
Veiga et al., 2006) lại cho rằng những gia súc 
trưởng thành có chỉ số cao hơn do lượng dịch 
trong máu gia súc non cao hơn. Điều này cho 
thấy có sự khác biệt lớn giữa các kết quả nghiên 
cứu huyết học và các giải thích cho các giá trị số 
thu được. Kết quả trong nghiên cứu này phù 
hợp với hướng giải thích của Veiga et al. (2006). 

3.2. Số lượng và công thức bạch cầu 
Kết quả phân tích các chỉ tiêu hệ bạch cầu 

của 60 mẫu máu trâu các lứa tuổi khác nhau 
được trình bày ở bảng 2. 

Số lượng bạch cầu (WBC) của trâu giảm 
dần theo tuổi, cao nhất ở nhóm dưới 2 tuổi, thấp 
nhất của trâu trên 5 tuổi (chỉ bằng khoảng 2/3 
WBC của nhóm dưới 2 tuổi, P < 0,05). Chỉ số 
WBC tham chiếu của IFCC cho nhóm dưới 2 

tuổi là 12,15 nghìn tương đương với WBC được 
xác định trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, WBC 
của nhóm dưới 2 tuổi và nhóm 2 - 5 tuổi cao hơn 
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Đào 
Nguyên (1993). 

Tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính của trâu 
trên 5 tuổi cao hơn các nhóm khác (P < 0,05). 
Giá trị này ở nghé dưới 2 tuổi là 37,05% (chỉ số 
tham chiếu là 30,39%). Khoảng dao động của 
giá trị này là 15,2 - 48%. Như vậy, tỷ lệ bạch 
cầu trung tính của các nhóm trâu nghiên cứu 
đều ở trong khoảng tham chiếu của Abd Ellah et 
al. (2014) nhưng đều cao hơn số liệu đã được 
Nguyễn Thị Đào Nguyên (1993). 

Tỷ lệ lympho bào của trâu có chiều hướng 
biến động tương tự số lượng bạch cầu và có xu 
hướng giảm theo tuổi. Tuy nhiên, sai khác có ý 
nghĩa được xác nhận giữa nhóm dưới 2 tuổi với 
hai nhóm còn lại. Trâu cái trên 5 tuổi có tỷ lệ 
lympho thấp nhất. Không có sai khác về tỷ lệ 
lympho bào giữa trâu đực và trâu cái ở mỗi 
nhóm tuổi. Tỷ lệ tham chiếu với trâu dưới 2 tuổi 
là 63,56% (giao động 48,2 - 75,8%). Vậy, với trâu 
dưới 2 tuổi, kết quả nằm trong khoảng biến 
động này. Một điều cần lưu ý là tỷ lệ lympho 
bào của cả hai nhóm còn lại đều thấp hơn giá trị 
tối thiểu của khoảng biến động. 

Không có sai khác về tỷ lệ tế bào đơn nhân 
của trâu các lứa tuổi, giữa trâu đực và trâu cái. 
Giá trị tham chiếu (Solberg, 1999) cho nghé 
dưới 2 tuổi là 3,53% (giá trị dao động 0,0 - 8,0%) 
thấp hơn trong nghiên cứu này. Kết quả tương  

Bảng 2. Chỉ tiêu hệ bạch cầu của trâu theo các nhóm tuổi 

Chỉ tiêu 
Dưới 2 tuổi 2 - 5 tuổi Trên 5 tuổi 

Đực Cái Đực Cái Đực Cái 

WBC (103/mm3) 12,33 ± 1,71a 12,55 ± 1,26a 9,37 ± 1,41b 9,64 ± 1,23b 7,63 ± 1,57c 8,05 ± 1,03c 

Neutro (%) 37,05 ± 10,15a 33,31 ± 3,57a 39,07 ± 7,17a 37,44 ± 5,08a 43,81 ± 6,11b 42,95 ± 19,42b 

Lympho (%) 47,05 ± 10,55a 50,58 ± 1,35a 43,89 ± 6,91b 42,12 ± 2,57b 41,41 ± 6,84b 38,94 ± 7,8b 

Mono (%) 10,90 ± 1,45a 9,07 ± 1,54a 11,78 ± 1,70a 13,54 ± 3,76a 10,91 ± 2,88a 12,93 ± 2,14a 

Eosi (%) 1,80 ± 1,05a 4,06 ± 0,93a 3,44 ± 0,74a 3,98 ± 1,2a 2,31 ± 1,31a 2,76 ± 1,3a 

Baso (%) 3,27 ± 1,92a 3,05 ± 2,14a 2,73 ± 1,45a 3,05 ± 1,07a 1,61 ± 0,65a 2,63 ± 0,70a 

Ghi chú: WBC: tổng số bạch cầu; Neutro: bạch cầu đa nhân trung tính; Lym: lâm ba cầu; Mono: bạch cầu đơn nhân lớn; Eosi: 
bạch cầu ái toan; Baso: bạch cầu ái kiềm. Các chữ cái khác nhau biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị so sánh trong 
cùng hàng (P < 0,05) 
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tự cũng được xác định đối với tỷ lệ bạch cầu ái 
toan và tỷ lệ bạch cầu ái kiềm. Các tỷ lệ này 
cũng cao hơn giá trị trung bình ở đa số các loài 
động vật có vú khác (bạch cầu đơn nhân, bạch 
cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm có tỷ lệ tương ứng 
là: 0 - 2%; 0 - 7%) theo nghiên cứu của Harvey 
et al. (1984). 

3.3. Các chỉ số tiểu cầu 
Chỉ tiêu hệ tiểu cầu của trâu trong nghiên 

cứu được trình bày ở bảng 3. 
Số lượng tiểu cầu (PLT) ở trâu dưới 2 tuổi 

và trâu đực 2 - 5 tuổi cao hơn của trâu cái 2 - 5 
tuổi và trâu > 5 tuổi. Chỉ số PLT của trâu dưới 2 
tuổi cao hơn chỉ số tham chiếu (Solberg, 1999) 
và nằm trong khoảng cận trên của biến động 
(Abd Ellah et al., 2014).  

Các giá trị thể tích trung bình của tiểu cầu 
(MPV), thể tích khối tiểu cầu (PCT%) và độ 
phân bố tiêu cầu (PDW%) của trâu dưới 2 năm 
tuổi đều tương đương với giá trị tham chiếu 
(Solberg, 1999) và khoảng biến động (Abd Ellah 
et al., 2014). Thể tích trung bình tiểu cầu ở cả 
con đực và con cái tương đối đồng đều.  

Thể tích khối tiểu cầu có sự biến đổi không 
nhiều giữa các nhóm tuổi ở con đực và con cái dao 
động trong khoảng từ 0,16 - 0,24%. Tuy nhiên, độ 
phân bố tiểu cầu lại có sự khác biệt giữa con đực 
và con cái trong mỗi nhóm tuổi (P ≤ 0,05), ở con 
đực độ phân bố tiểu cầu có xu hướng giảm dần 
theo nhóm tuổi. Ngược lại, ở trâu cái độ phân bố 
tiểu cầu tăng lên theo nhóm tuổi (P < 0,05). 

3.4. Một số chỉ tiêu sinh hóa máu 

3.4.1. Hàm lượng protein và glucose 
Kết quả phân tích hàm lượng protein tổng 

số, các tiểu phần protein và glucose trong máu 
của 30 trâu (10 trâu/1 nhóm tuổi) được trình 
bày ở bảng 4. 

Protein tổng số của nhóm dưới 2 tuổi thấp 
hơn của hai nhóm còn lại (P < 0,05). Giá trị này 
của nhóm 2 - 5 tuổi và nhóm trên 5 tuổi không 
có sự khác biệt. Protein tổng số của trâu dưới 2 
tuổi là tương tự kết quả của Solberg (1999) là 
68,00 ± 6,9 g/L và nằm trong khoảng biến động 
từ nghiên cứu của Abd Ellah et al. (2014). 
Protein tổng số của hai nhóm tuổi còn lại cũng 
nằm trong khoảng biến động đó.  

Bảng 3. Chỉ tiêu tiểu cầu của trâu theo nhóm tuổi 

Chỉ tiêu 
Dưới 2 tuổi 2 - 5 tuổi Trên 5 tuổi 

Đực Cái Đực Cái Đực Cái 

PLT 
(103/mm3) 

268,50 ± 9,5a 30,83 ± 171,4a 239,30 ± 93,62a 189,85 ± 56,44b 199,66 ± 68,22b 217,90 ± 140,3b 

MPV (fL) 6,62 ± 1.02a  7,55 ± 1,33a  8,00 ± 1,22a  8,81 ± 1,02a 8,65 ± 1,36a 9,21 ± 1,19a 

PCT (%)  0,16 ± 0,03a  0,24 ± 0,13a  0,19 ± 0,10a  0,16 ± 0,04a 0,17 ± 0,05a 0,19 ± 0,13a 

PDW (%) 11,45 ± 5,72a  7,16 ± 6,03b  8,32 ± 4,81b  9,10 ± 6,25b 7,76 ± 4,81b 12,20 ± 3,52a 

Ghi chú: PLT: số lượng tiểu cầu (nghìn/mm3); MPV: thể tích trung bình của tiểu cầu tính bằng (đơn vị femtoli (fl) có giá trị 
bằng10 - 15 lít; PCT: thể tích khối tiểu cầu; PDW: độ phân bố tiểu cầu. Các chữ cái khác nhau biểu hiện sai khác có ý nghĩa 
giữa các giá trị so sánh trong cùng hàng (P < 0,05). 

Bảng 4. Hàm lượng protein và glucose trong máu trâu theo nhóm tuổi 

Chỉ tiêu  < 2 tuổi 2 - 5 tuổi > 5 tuổi 

Protein (g/L) 64,38 ± 24,28a 69,98 ± 4,50b 71,80 ± 3,32b 

Albumin (g/L) 28,83 ± 2,30a 29,63 ± 1,99a 27,14 ± 2,11a 

Globulin (g/L) 35,55 ± 3,33a 40,34 ± 3,93b 44,66 ± 4,43c 

Glucose (mg/dL) 58,72 ± 6,19a 49,12 ± 2,41b 45,89 ± 5,34b 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị trong cùng hàng (P < 0,05) 
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Không có sự sai khác về hàm lượng albumin 
trong máu của trâu ở các nhóm tuổi. Ngược lại, 
hàm lượng globulin khác nhau và tăng dần theo 
lứa tuổi (P < 0,05). Khi hàm lượng albumin 
không biến đổi và hàm lượng globulin tăng dẫn 
đến tỷ số A/G giảm dần theo tuổi trâu. Hàm 
lượng albumin và globulin ở trâu dưới 2 tuổi 
tương đương với chỉ số chuẩn của IFCC 
(Solberg, 1999) và trong khoảng biến động mà 
Abd Ellah et al. (2014) đã xác định.  

Nồng độ glucose trong huyết thanh của 
nhóm trâu dưới 2 tuổi cao hơn của hai nhóm còn 
lại (P < 0,05). Kết quả xác định hàm lượng 
glucose của cả ba nhóm đều trong khoảng biến 
động glucose huyết thanh ở trâu dưới 2 tuổi mà 
Abd Ellah et al. đã xác định (2014).  

3.4.2. Nồng độ các chất điện giải trong 
huyết thanh 

Kết quả xác định hàm lượng canxi, natri, 
kali và clo trong huyết thanh của 30 trâu (10 
trâu/1 nhóm tuổi) được trình bày ở bảng 5. 

Không có sự khác nhau của nồng độ Na+ 
trong huyết thanh của trâu các nhóm tuổi. Các 
kết quả thấp hơn giá trị tham chiếu IFCC 
(Solberg, 1999) nhưng đều nằm trong khoảng 
biến động theo nghiên cứu của Abd Ellah et al. 
(2014). Tương tự, nồng độ kali huyết thanh cũng 
không khác nhau giữa trâu các nhóm tuổi. Tuy 
nhiên, cả ba chỉ số trung bình của trâu 3 nhóm 
tuổi đều cao hơn tham chiếu IFCC (Solberg, 
1999) và đều nằm trong khoảng biến động (Abd 
Ellah et al., 2014).  

Tất cả các trị số nồng độ Cl- và Ca2+ huyết 
thanh giống nhau ở các lứa tuổi trâu tương 
đương với chỉ số tham chiếu (Solberg, 1999) và 
trong khoảng biến động được xác định bởi Abd 
Ellah et al. (2014). Cl- là một anion chính của 

dịch ngoại tế bào, nồng độ clo máu có mối tương 
quan nghịch với nồng độ bicarbonnat do các ion 
này phản ánh tình trạng toan kiềm trong cơ thể. 
Clo có một số chức năng như tham gia duy trì 
tình trạng trung hòa về điện tích bằng cách đối 
trọng với các cation như Na+ hoạt động như một 
thành phần của hệ đệm hỗ trợ cho quá trình 
tiêu hóa và tham gia duy trì áp lực thẩm thấu, 
cân bằng nước trong cơ thể. Do ion Cl- thường 
được thấy dưới dạng kết hợp với ion Na+, các 
thay đổi nồng độ Na+ máu sẽ gây nên sự thay 
đổi tương ứng của Cl- (DuBose, 2012; Chernecky 
and Berger, 2013). 

Ca2+ trong huyết thanh ở dạng ion tự do 
chiếm khoảng 45%, tương đương với dạng kết 
hợp với protein. Khoảng 2% ở dạng 
monophosphat hoặc xitrat và 3% ở dạng kết hợp 
chưa biết rõ. Hàm lượng canxi trong huyết 
thanh không cao, khác nhau theo loài nhưng 
trong khoảng 8 - 25 mg% (DuBose, 2012; 
Chernecky and Berger, 2013).  

Na+ và K+ duy trì áp suất thẩm thấu và 
điều hòa trao đổi của các dịch thể. Hai ion này 
đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền 
xung động thần kinh. Khi cơ thể thiếu hai ion 
này sẽ gây ảnh hưởng tới trao đổi chất. Tỷ lệ 
Na+ và K+ có ảnh hưởng đối với hoạt động sống 
của tế bào và các mô; cân bằng nước và cân 
bằng kiềm toan. K và Na trong thức ăn được 
hấp thu chủ yếu ở ruột non, phần còn lại được 
hấp thu ở dạ dày, ruột già. Sự trao đổi K giữa 
dịch gian bào và nội bào được thực hiện qua 
màng tế bào giống như cơ chế bơm đối với Na 
(Chernecky and Berger, 2013; DuBose, 2012). 
Xác định biến động nồng độ các ion này trong 
huyết thanh có ý nghĩa quan trọng trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh gây 
mất nước. 

Bảng 5. Nồng độ một số ion trong huyết thanh của trâu các nhóm tuổi 

Chỉ số  Dưới 2 tuổi 2 - 5 tuổi Trên 5 tuổi 

Na+ (mmol/L) 134,04 ± 0,95a 138,97 ± 1,17a 137,14 ± 1,35a 

K+ (mmol/L) 5,40 ± 0,57a 4,77 ± 0,61a 5,05 ± 0,35a 

Cl - (mmol/L) 100,14 ± 1,37a 102,49 ± 2,22a 101,96 ± 1,60a 

Ca2+ (mmol/L) 2,49 ± 0,03a 2,44 ± 0,10a 2,33 ± 0,02a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị trong cùng hàng (P < 0,05) 
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4. KẾT LUẬN 

Các chỉ tiêu hồng cầu và hemoglobin của 
trâu thay đổi theo tuổi, rõ nhất giữa nhóm dưới 
2 tuổi với các nhóm từ 2 tuổi. Tính biệt ảnh 
hưởng đến độ phân bố hồng cầu và số lượng 
hồng cầu ở trâu trên 5 tuổi. Đa số các chỉ tiêu 
thấp hơn tham chiếu IFCC và ở cận dưới 
khoảng biến động theo nghiên cứu của Abd 
Ellah et al. (2014).  

Tổng số bạch cầu giảm theo tuổi; tỷ lệ bạch 
cầu trung tính tăng theo tuổi trong khi tỷ lệ 
lympho bào giảm theo tuổi. Cả ba giá trị này 
của trâu dưới 2 tuổi tương đương tham chiếu 
IFCC và trong khoảng biến động (Abd Ellah et 
al., 2014). Tỷ lệ tế bào đơn nhân, bạch cầu ái 
toan và bạch cầu ái kiềm đều cao hơn giá trị 
tham chiếu IFCC. Tính biệt không ảnh hưởng 
đến các chỉ tiêu bạch cầu. 

Số lượng tiểu cầu giảm theo tuổi; có sai 
khác về tính biệt trong nhóm 2 - 5 tuổi. Nhóm 
dưới 2 tuổi có số lượng bạch cầu cao hơn tham 
chiếu IFCC và trong khoảng cận trên của biến 
động (Abd Ellah et al., 2014). Các chỉ số tiểu cầu 
khác tương đương giá trị tham chiếu. 

Hàm lượng protein và globulin huyết thanh 
có tăng theo tuổi. Nồng độ glucose huyết thanh 
có xu hướng giảm theo tuổi. Tất cả các chỉ số 
của nhóm dưới 2 tuổi tương đương tham chiếu 
IFCC.  

Tuổi trâu không ảnh hưởng đến nồng độ các 
ion Na+, K+, Cl- , Ca2+ huyết thanh. Các kết quả 
đều nằm trong khoảng biến động theo nghiên 
cứu của Abd Ellah et al. (2014).  

Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nghiên 
cứu đầu tiên ứng dụng các phương pháp phân 
tích tự động xác định chỉ tiêu tế bào máu và một 
số chỉ tiêu hóa học của máu trâu tại Việt Nam 
đồng thời so sánh với tham chiếu IFCC, phạm vi 
biến động tham chiếu Abd Ellah et al. (2014). 
Các kết quả này có thể được sử dụng như nguồn 
tham khảo, tham chiếu trong nghiên cứu, chẩn 
đoán và điều trị bệnh của trâu tại Việt Nam. 
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