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TÓM TẮT

Ba mươi lăm con lợn rừng từ 1 - 4 tuần tuổi nghi mắc dịch tiêu chảy cấp (PED) thu nhận từ các trang trại nuôi
lợn rừng thuộc tỉnh Hà Giang được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả chẩn đoán bằng phương pháp RT-PCR cho
thấy tỷ lệ dương tính với virus PED rất cao: 74,3% mẫu ruột, hạch màng treo ruột và 54,3% mẫu phân. Triệu chứng
lâm sàng chủ yếu của lợn rừng mắc PED là: Ủ rũ, mệt mỏi, phân lỏng, tanh, màu vàng; gầy gò; nằm chồng đống,
nằm trên bụng mẹ; bỏ ăn, mắt trũng sâu; uống nước nhiều; lười bú; thân nhiệt giảm và thở nhanh… với tỷ lệ tương
ứng là: 100; 100; 80,8; 76,9; 69,2; 57,7 và 53,8%. Bệnh tích đại thể chủ yếu là: dạ dày; ruột non căng phồng, thành
mỏng, chất chứa màu vàng, lợn cợn; hạch màng treo ruột sung huyết, xuất huyết; gan sưng, tụ máu đỏ sẫm, hạch
bẹn nông sưng to; hậu môn dính bết phân màu vàng, phổi viêm, tụ huyết; lách sung huyết và túi mật căng to với tỷ lệ
lần lượt là: 100; 100; 80,8; 69,2; 69,2; 69,2; 61,5 và 57,7%. Bệnh tích vi thể chủ yếu là: tế bào biểu mô ruột non thoái
hóa, hoại tử, lông nhung tù đầu, ngắn lại, tăng sinh nang lypho thành ruột, thâm nhiễm tế bào viêm ở hạ niêm mạc
ruột. Tế bào gan bị thoái hóa mỡ, xuất huyết kẽ thận, phổi viêm, sung huyết.
Từ khóa: Đặc điểm bệnh lý, lợn rừng, PED (Porcine epidemic diarrhea), tiêu chảy.

Pathological Characteristics of Breeding Wild Boar Infected
with Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)
ABSTRACT
Thirty-five piglets aged from 1 to 4 weeks were collected from wild boar farms in Ha Giang province. The RTPCR was used to confirm porcine epidemic diarrhea (PED) virus. The results showed that the proportion of positive
samples was 74.3% and 54.3% for small intestine and mesenteric lymph node and for fecal samples, respectively.
The main clinical signs of PED included weakness, depression, and diarrhea with loose, fishy, and yellow stools
(100%) and weight loss (80.8%). Suckling pigs showed anorexia, huddling together, laying on the sow (76.9%),
dehydration (69.2%), loss of appetite (57.7%), hypothermia and heaving (53.8%). The autopsies showed distended
stomach containing curd and undigested food (100%), thinness of the wall of small intestine and watery yellow
translucent content in small intestine (100.0%), hyperemia and hemorrhage of mesenteric lymph nodes (80.8%),
enlargement of lymph nodes in other organs (69.2%); pale liver (69.2%), pneumonia (61.5%), splenic congestion, and
gallbladder enlargement (57.7%). Microscopic lesions included small intestinal congestion, hemorrhage, severe
villous atrophy, scraped mucosa, lymphoid follicles hyperplasia, inflammatory cell infiltration, degeneration, and
necrosis. Congestion and inflammatory cells infiltration were observed in liver, spleen, and lung. In addition,
hepatocellular degeneration and lipid deposition were observed in the liver.
Keywords: Diarrhea, PED (Porcine epidemic diarrhea) virus, pathological characteristics, wild boar.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dịch tiêu chây cçp do PEDV (Porcine
epidemic diarrhea virus) là bệnh truyền nhiễm
lây lan rçt nhanh, tỷ lệ míc bệnh và tỷ lệ chết
cao (có thể đến 100%) ċ lčn dĂĊi hai tuæn tuúi
(Pensaert & Yeo, 2006). Dịch tiêu chây cçp do
Coronavirus đĂčc báo cáo læn đæu tiên ċ Anh
nëm 1971, gây bệnh cho lčn möi lĄa tuúi, lþc đó
đĂčc göi là dịch tiêu chây do virus (Epidemic
viral diarrhea - EVD) (Wood, 1977). Nëm 1976,
đčt dịch tiếp theo giùng EVD cĀng do
coronavirus gây ra ċ chåu Âu và đĂčc göi theo
tên tiếng Anh là PED (Pensaert et al., 1981). Tă
đæu nëm 2000 trċ läi đåy, bệnh xây ra nghiêm
tröng ċ châu Á, lây lan ċ nhiều lĄa tuúi cÿa lčn,
gây tą vong cao ċ lčn con theo mẹ (Puranaveja
et al., 2009; Park, 2012). Ở Việt Nam, bệnh đĂčc
công bù læn đæu täi müt sù tînh phía Nam tă
cuùi nëm 2008, đæu nëm 2009 (Đû Tiến Duy và
cs., 2011; Nguyễn Tçt Toàn và cs., 2012).
Hiện nay chën nu÷i lčn răng đã phát triển
nhanh chóng khíp möi miền đçt nĂĊc, đặc biệt
là các tînh trung du và miền núi phía Bíc Việt
Nam. Giùng lčn răng nuôi có khâ nëng chịu
đćng kham khú tùt, tuy nhiên tiêu chây vén là
mùi lo đùi vĊi ngĂĉi chën nu÷i. Dịch tiêu chây
cçp do PEDV có xây ra trên lčn răng nuôi hay
không, tình träng bệnh lý cÿa lčn bệnh có giùng
nhĂ các giùng lčn khác kh÷ng là điều quan tâm
chung cÿa các nhà thþ y và ngĂĉi chën nu÷i.
Nghiên cĄu cÿa chúng tôi nhìm trâ lĉi câu hôi
nêu trên cÿa thćc tiễn sân xuçt. Lčn răng nuôi
trong các trang träi míc tiêu chây có triệu
chĄng låm sàng đặc trĂng cÿa PED mà việc
điều trị bìng kháng sinh không có hiệu quâ
đĂčc są dāng trong nghiên cĄu này. Māc tiêu
cÿa nghiên cĄu là xác định các đặc điểm bệnh lý
chÿ yếu cÿa lčn răng nuôi míc PED.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Mẫu bệnh phẩm
Các lčn răng nuôi tă 1 đến 4 tuçn tuúi míc
tiêu chây; sù lĂčng lčn thu thêp tă 1 đến 3 con tă
mûi trang träi. Méu są dāng cho phân Ąng RT PCR đĂčc lçy ċ ba đoän cÿa ruüt non gøm tá
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tràng, không tràng và høi tràng (mûi đoän tă 1 1,5 cm). Đøng thĉi, häch màng treo ruüt cÿa các
lčn cĀng đĂčc lçy để kiểm tra. Ngoài ra, 35 méu
phån đĂčc lçy bìng cách dýng tëm bông ngoáy
vào hêu môn lčn bị tiêu chây bâo quân trong ùng
eppendorf có chĄa PBS. Méu đĂčc bâo quân trong
ice-box (4 - 60C) trong quá trình vên chuyển và
lĂu trĆ ċ tÿ -200C täi phòng thí nghiệm.
Các méu ruüt, gan, thên, phúi, häch màng
treo ruüt dýng để nghiên cĄu bệnh tích vi thể
đĂčc lçy tă lčn con đã xác định dĂĈng tính vĊi
PEDV bìng phĂĈng pháp RT- PCR.
2.2. Hóa chất
- Formol trung tính 10%.
- NĂĊc cçt, cøn, xylen, parafin, thuùc
nhuüm heamatoxylin, eosin...
- Kit tách chiết QIAamp Viral RNA Minikit
(Qiagen), Primers
2.3. Phþơng pháp nghiên cĀu
Phương pháp RT-PCR
Xác định sć có mặt cÿa virus PED ċ lčn có
biểu hiện tiêu chây, chĂa đĂčc tiêm vacxin
phòng PED bìng RT-PCR.
Méu ruüt non, häch màng treo ruüt và méu
phån đĂčc đøng hoá (nghiền ruüt, häch hoặc
khuçy phân) và pha loãng vĊi dung dịch đệm
thành huyễn dịch. RNA đĂčc chiết tách bìng bü
kit QIAamp Viral RNA Minikit (hãng Qiagen)
theo hĂĊng dén cÿa nhà sân xuçt.
Cặp møi đặc hiệu đĂčc thiết kế để khuếch
đäi müt phæn gen S, là kháng nguyên bề mặt
virus vĊi các vùng quyết định kháng nguyên
kích thích täo kháng thể trung hoà cÿa vêt chÿ
trong tć nhiên (Chan et al. 2002). Cặp møi đĂčc
są
dāng
là:
Møi
xu÷i:
5’TTCTGAGTCACGAACAGCCA-3’ và møi ngĂčc
5’-CATATGCAGCCTGCTCTGAA-3’
nhìm
khuếch đäi müt đoän gen cÿa virus. Sân phèm
khuếch đäi có kích thĂĊc 651 bp (Park et al.,
2007). Đåy cĀng cặp møi đĂčc są dāng phú biến
trong chèn đoán PED trên lčn hiện nay.
Triệu chĄng lâm sàng cÿa lčn dĂĈng tính
vĊi phân Ąng RT-PCR đĂčc xác định là các triệu
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Bâng 1. Hồ sơ các mẫu lợn rÿng tại các huyện nghiên cĀu
Vị Xuyên
Tên xã

Hoàng Su Phì

Bắc Quang
Số mẫu

Tên xã

Số mẫu

Tênxã

Số mẫu

Phong Quang

4

Tân Thành

4

Nậm Ty

4

Trung Thành

4

Việt Vinh

4

Đán Văn

4

Việt Lâm

4

Vĩnh Phúc

4

Pố Lồ

12

12

3
11

Ghi chú: Tất cả lợn được lấy mẫu đều chưa được tiêm vacxin phòng PED

chĄng cÿa PED. NhĆng lčn này sau đó đĂčc mú
khám đánh giá bệnh tích đäi thể và lçy méu tă
các cĈ quan, làm tiêu bân để đánh giá biến đúi
vi thể.
Sau khi thćc hiện phân Ąng RT-PCR và có
kết quâ, chúng tôi høi cĄu, túng hčp läi nhĆng
triệu chĄng lâm sàng chÿ yếu đã đĂčc ghi chép
tă trĂĊc.
Xác lčn chết đĂčc mú khám theo tiêu chuèn
trong TCVN 8402: 2010 (Bü khoa höc & Công
nghệ, 2010)
Làm và nhuộm tiêu bản vi thể
NhĆng méu bệnh phèm có các biến đúi đäi
thể đĂčc lçy méu ngâm trong dung dịch formol
10% làm tiêu bân để xác định bệnh tích vi thể
chÿ yếu cÿa bệnh.
Tiêu bân vi thể đĂčc làm theo phĂĈng pháp
cÿa Prophet (1992) bao gøm các bĂĊc: (1) Lçy
méu; (2) khą nĂĊc, làm trong; (3) tèm parafin;
(4) đþc block; (5) cít dán mânh; (6) nhuüm
Hematoxilin và Eosin; (7) gín lamen, dán nhãn
và đöc kết quâ bìng kính hiển vi (Prophet &
Pathology, 1992).
2.4. Xā lý số liệu
Các sù liệu đĂčc xą lý bìng phæn mềm
Microsoft Excel 2010 và phæn mềm thùng kê
EpiTools Epidemiological Calculators (Ausvet,
Australia).

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Chẩn đoán PED bằng phþơng pháp RT
- PCR
Kết quâ cÿa phân Ąng RT - PCR xác định
sć có mặt cÿa PEDV đĂčc thể hiện ċ các bâng 2.

Kết quâ chèn đoán cho thçy: méu chiết tách
RNA tă phân, ruüt, häch màng treo ruüt cÿa 35
con lčn răng đĂčc mú khám trong nghiên cĄu
thu thêp ċ các träi nghi míc PED cho kết quâ
dĂĈng tính cao vĊi PEDV. Trong đó ċ các méu
ruüt, häch màng treo ruüt là 74,3%, ċ méu phân
là 54,3%.
Mặt khác, tỷ lệ dĂĈng tính cĀng có sć khác
nhau ċ các địa phĂĈng khác nhau. Ở Vị Xuyên,
méu có tỷ lệ dĂĈng tính cao nhçt 83,3% trong
khi méu ċ Bíc Quang có tỷ lệ thçp hĈn (66,7%).
Tuy nhiên, khi so sánh tỷ lệ phæn trëm méu
dĂĈng tính ċ hai huyện bìng cách są dāng phæn
mềm thùng kê EpiTools Epidemiological
Calculators (Ausvet, Australia) thì sć khác biệt
chĂa rõ ràng (p = 0,35, 2-sample z-test).
Theo Nguyễn Tçt Toàn (2012), kết quâ chèn
đoán PED trên lčn Landrace nuôi täi các tînh
miền Đ÷ng Nam Bü cho thçy tỷ lệ dĂĈng tính
vĊi méu ruüt là 58,14% cao hĈn méu phân
(16,96%).
Nguyễn Vën Điệp (2014) điều tra trên lčn
Landrae nuôi ċ müt sù tînh phía Bíc cho thçy tỷ
lệ nhiễm PEDV là 83,9%.
Tă kết quâ nghiên cĄu cÿa chúng tôi cho
thçy: Lčn răng nu÷i cĀng nhiễm PEDV cao nhĂ
các loäi lčn siêu näc nuôi trang träi hiện nay, vì
vêy việc khuyến cáo các trang träi nuôi lčn răng
cæn có kế hoäch phòng chùng bệnh là rçt cæn thiết.
3.2. Xác định triệu chĀng lâm sàng chû yếu
Kết quâ xác định triệu chĄng lâm sàng cho
thçy lčn răng míc dịch tiêu chây có các triệu
chĄng chÿ yếu nhĂ: Ủ rĀ, mệt môi; phân lông,
tanh, màu vàng (100%), gæy gò (80,8%) bô ën, bô
bú, nìm døn đùng (76,9%).
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Ỉa chây nhiều dén đến mçt nĂĊc, thân nhiệt
giâm con vêt có xu hĂĊng nìm trên bāng mẹ
(76,9%) nhìm ún định thân nhiệt. Đo thån nhiệt
cÿa lčn chúng tôi thçy có 53,8% lčn con có thân
nhiệt chî còn 37,5ºC.
Lčn con khát nĂĊc, uùng nhiều nĂĊc (69,2%)
để bù läi lĂčng nĂĊc đã mçt do tiêu chây. Trong
cĈ chế sinh bệnh gia súc míc tiêu chây gây mçt
nĂĊc nghiêm tröng, máu bị c÷ đặc gây rùi loän
huyết đüng höc, giâm huyết áp löc cÿa thên làm
Ą đöng các chçt đüc trong cĈ thể, gây nên hiện
tĂčng tā máu ċ gan, phúi, thên, lách.
Hiện tĂčng mçt nĂĊc nghiêm tröng còn làm
cho lčn gæy gò, da khô, lông sù và xác chết khô gæy.

Mặt khác, mçt nĂĊc kèm theo mçt điện giâi,
làm giâm dć trĆ kiềm gây rùi loän chuyển hóa,
sinh ra nhiều chçt đüc häi. Đåy chính là vòng
xoín bệnh lý trong îa chây mçt nĂĊc. Vì thế,
trong phác đø điều trị lčn răng míc tiêu chây
việc cçp nĂĊc cho lčn con là rçt cæn thiết.
Theo Nguyễn Tçt Toàn và cs. (2012), khi
míc PED, lčn mĊi sinh bị tiêu chây, mçt nĂĊc
nặng và chết nhanh.
Theo Pensaer (1992), triệu chĄng chÿ yếu
cÿa PED là tiêu chây, phân vàng, nhiều nĂĊc,
gây mçt nĂĊc, lčn con müt tuæn tuúi có thể chết
sau 2 -3 ngày míc bệnh, tỷ lệ chết trung bình
khoâng 50%, thêm chí 90%.

Bâng 2. Kết quâ phân Āng RT - PCR chẩn đoán PED cûa lợn rÿng tại Hà Giang
Địa điểm và thông tin mẫu bệnh
Vị Xuyên

Số mẫu
Số mẫu dương tính

Bắc Quang

Hoàng Su Phì

Tổng hợp

Ruột

Phân

Hạch màng treo ruột

12

12

12

10

7

10

Tỷ lệ %

83,3

58,3

83,3

Số mẫu

12

12

12

Số mẫu dương tính

8

6

8

Tỷ lệ %

66,7

50,0

66,7

Số mẫu

11

11

11

Số mẫu dương tính

8

6

8

Tỷ lệ %

72,7

54,5

72,7

Số mẫu

35

35

35

Số mẫu dương tính

26

19

26

74,3

54,3

74,3

Tỷ lệ %

Bâng 3. Triệu chĀng lâm sàng chû yếu cûa lợn rÿng nuôi dþơng tính với PEDV (n = 26)
Triệu chứng
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Số con biểu hiện

Tỷ lệ (%)

Ủ rũ, mệt mỏi

26

100

Phân lỏng, tanh, màu vàng

26

100

Gầy gò

21

80,8

Nằm dồn đống, nằm trên bụng mẹ

20

76,9

Bỏ ăn, bỏ bú

20

76,9

Mắt trũng sâu

19

73,1

Uống nhiều nước

18

69,2

Thân nhiệt giảm

14

53,8

Thở nhanh

14

53,8

Đi đứng xiêu vẹo

13

50,0

Nôn mửa

12

46,2

Niêm mạc mắt nhợt nhạt

12

46,2
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3.3. Bệnh tích đại thể cûa lợn bệnh
Lčn răng míc PED chết trong tình träng
xác chết gæy, phân vàng dính bết quanh hêu
môn; dä dày cëng phøng, chĄa sĆa không tiêu;
ruüt non cëng phøng, thành mông, chçt chĄa có
màu vàng lčn cčn và nhiều böt (100%). Theo
Pospichil et al. (1981), Sueyoshi et al. (1995),
thành ruüt trċ nên mông nhĂ vêy là kết quâ cÿa
sć thoái hóa, hoäi tą kh÷ng tëng sinh thay thế
đĂčc cÿa lĊp tế bào biểu mô thành ruüt. Đåy là
bệnh tích điển hình nhçt cÿa lčn míc tiêu chây
do virus PED.
Häch màng treo ruüt sung huyết, xuçt
huyết (80,8%), hệ thùng mäch quân màng treo
ruüt sung huyết, cëng phøng màu đô sém
(53,8%).
Mặt khác, các cĈ quan nüi täng nhĂ phúi,
gan, thên, lách đều có biểu hiện tā huyết màu
đô sém, kết quâ cÿa rùi loän tuæn hoàn trong
vòng xoín bệnh lý cÿa tiêu chây mçt nĂĊc.
3.4. Bệnh tích vi thể
Tún thĂĈng vi thể chÿ yếu cÿa lčn răng
nuôi míc PED thçy rõ nhçt ċ ruüt non
Lông nhung ruüt bị phá hÿy, tế bào biểu mô
ruüt thoái hóa, hoäi tą. Các lông nhung bị ën
mòn rçt nhanh nên ngín läi và tý đæu. Tún
thĂĈng này gặp nhiều ċ không tràng, høi tràng.

Theo Lee et al. (2000), virus PED cĀng
giùng nhĂ virus TGE là chÿ yếu nhân lên trong
tế bào biểu mô lông nhung ruüt, gây tún thĂĈng
vi thể ċ toàn bü lông nhung. Lông nhung bị đĄt
nát, các lông nhung còn läi dính vào nhau, ngín
läi nên sć hçp thu bị trċ ngäi.
Theo Pensaert et al. (1992), bệnh tích vi thể
ċ ruüt non cÿa lčn míc PED là lông nhung høi
tràng bị ngín läi. Tún thĂĈng này rçt giùng tún
thĂĈng vi thể cÿa TGE.
Theo Pensaert et al. (1992), khi gây nhiễm
thćc nghiệm virus PED cho lčn con 3 ngày tuúi
tế bào biểu mô ruüt lčn nhiễm đĂčc quan sát
sau gây nhiễm 12 - 18 giĉ và tùi đa là 24 - 36 giĉ
cho thçy virus nhân lên ċ tế bào ruüt non gây
thoái hóa tế bào và làm ngín lông nhung. Tỷ lệ
chiều cao giĆa các lông nhung (villous) và rãnh
ruüt (crypt) giâm còn 3:1, ċ lčn khôe tỷ lệ này là
7:1.
Theo Gregory et al. (2013), khi lčn 19 ngày
tuúi míc PED, lông nhung cÿa ruüt non bị teo
nghiêm tröng (Tỷ lệ chiều cao giĆa các lông
nhung 1:1).
Theo Bertschingger et al. (1992), E. coli gây
hoäi tą toàn bü lĊp biểu mô phÿ do đüc tù gây
hoäi tą tác đüng trćc tiếp lên tế bào biểu mô.
NhĂng E.coli cĂ trþ ċ phæn sau cÿa ruüt, ít khi
có ċ dä dày hay phía trĂĊc cÿa ruüt non.

Bâng 4. Kết quâ xác định bệnh tích chû yếu ở lợn rÿng nuôi mắc PED (n = 26)
Bệnh tích

Số con biểu hiện

Tỷ lệ (%)

Xác chết gầy, da khô, nhăn nheo

26

100

Dạ dày căng phồng, chứa sữa chưa tiêu

26

100

Ruột non căng phồng, thành mỏng, chất chứa có màu vàng lợn cợn và nhiều bọt

26

100

Hạch màng treo ruột sung huyết, xuất huyết

21

80,8

Gan sưng, tụ máu màu đỏ sẫm

18

69,2

Hạch bẹn nông sưng to

18

69,2

Hậu môn dính bết phân màu vàng

16

61,5

Phổi viêm, tụ huyết màu đỏ sẫm, có bọt ở phế quản

16

61,5

Lách sung huyết

15

57,7

Túi mật căng to

15

57,7

Sung huyết mạch quản màng treo ruột

14

53,8

Tim to, cơ tim mềm

13

50,0

Thận tụ huyết màu đỏ sẫm

13

50,0
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Hình 1. a. Lợn rÿng con theo mẹ 1 tuần tuổi khoẻ mạnh; b. Lợn rÿng nuôi mắc PED,
mắt trüng sâu do mất nþớc; c. Lợn rÿng 10 ngày tuổi chết do PED, xác chết gầy;
d. PED_Dạ dày sung huyết màu đô sẫm, chất chĀa màu vàng nhạt; e. PED_Ruột non căng
phồng, thành ruột mông; f. PED_Phổi có các đám đô sẫm do tý huyết và xuất huyết.
Theo Wilcok (1992), bệnh tích vi thể điển
hình cÿa bệnh do Salmonella typhimurium ċ
lčn là loét sâu và viêm ċ manh tràng.

đã täo nên vòng xoín bệnh lý, gây rùi loän huyết
đüng höc và rùi loän chuyển hóa các chçt nên
các cĈ quan nüi täng bị tā máu.

NhĂ vêy, bệnh tích lông nhung ruüt non bị
phá hÿy, tế bào biểu mô thoái hóa, hoäi tą, lông
nhung ngín läi và tý đæu có thể coi là bệnh tích
điển hình cÿa lčn míc PED (Tún thĂĈng này
thçy rõ ċ không tràng, hình 2b, 2c và 2d; ċ høi
tràng hình 3a). Bên cänh đó còn có các bệnh tích
vi thể kết hčp, có thể do sć nhiễm khuèn kế
phát nhĂ sung huyết các mäch quân ċ hä niêm
mäc ruüt (Hình 3b), tëng sinh các nang lympho
thành ruüt (Hình 3c) và thâm nhiễm tế bào
viêm ċ hä niêm mäc ruüt (Hình 3d).

Theo Pospichil et al. (1981) và Sueyoshi et
al. (1995), tún thĂĈng ċ ruüt nghiêm tröng đã
làm giâm khâ nëng hçp thu nĂĊc cÿa lčn bệnh,
làm cho máu bị c÷ đặc, gây rùi loän tuæn hoàn,
dén tĊi hiện tĂčng tā máu ċ các cĈ quan nüi
täng nhĂ gan, lách, thên, phúi... thćc tế này
đĂčc thể hiện rõ trong các biến đúi bệnh lý vi
thể cÿa gan, phúi, thên.

Khi lčn bị tiêu chây mçt nĂĊc nghiêm tröng
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Mặt khác, khi chçt dinh dĂČng kh÷ng đĂčc
hçp thu, cĈ thể đã huy đüng mČ dć trĆ vào vòng
chuyển hóa để khai thác nëng lĂčng cho quá
trình sùng cÿa tế bào và cĈ thể nên trong gan
xuçt hiện nhiều giöt mČ.
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Hình 2. a. Lông nhung không tràng lợn rÿng ở trạng thái bình thþờng, lông nhung dài,
thon đều, tế bào biểu mô bắt màu rõ, HE x 100; b. Lông nhung không tràng lợn rÿng
mắc PED, đînh lông nhung thắt lại, tế bào biểu mô thoái hóa, bắt màu nhạt, HE x 100;
c. Không tràng lợn rÿng mắc PED. Tế bào biểu mô đînh lông nhung ruột bị bong tróc,
HE x 200; d. Không tràng lợn rÿng nuôi mắc PED: Lông nhung tù đầu, các lông nhung
dính lại với nhau, HE x 100.

Hình 3. a. Hồi tràng lợn rÿng mắc PED, tế bào biểu mô ruột bị thoái hóa, lông nhung ngắn
lại, tù đầu, HE x 200; b. Hồi tràng lợn rÿng mắc PED, hạ niêm mạc sung huyết, hồng cầu
tập trung trong lòng các mạch quân, HE x 200; c. Hồi tràng lợn rÿng mắc PED, tăng sinh
các nang lympho ở hạ niêm mạc ruột, HE x 200; d. Hồi tràng lợn rÿng mắc PED, tăng sinh
tế bào viêm ở hạ niêm mạc ruột, sung huyết đînh lông nhung, HE x 200.
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Hình 4. a. Hạch màng treo ruột xuất huyết, hồng cầu xen kẽ với các tế bào nhu mô cûa
hạch, HE x 200. a. Tế bào gan thoái hóa mỡ, cấu trúc gan thay đổi, ranh giới giĂa các tế
bào gan không rõ. HE x 400. b. Xuất huyết kẽ thận, HE x 200.
c. Xuất huyết phổi, hồng cầu tràn ngập trong lòng các phế nang HE x 200.
Nguyễn Vën Điệp và cs. (2014) cĀng cho
rìng gan cÿa lčn Landrace míc PED bị thoái
hóa và sung huyết.
Kết quâ nghiên cĄu bệnh tích vi thể cÿa
chúng tôi cho thçy: häch màng treo ruüt xuçt
huyết (hình 4a), tế bào gan bị thoái hóa mČ
(hình 4b); thên và phúi đều có xuçt huyết (Hình
4c và 4d). Điều này cĀng tĂĈng đøng vĊi bệnh
tích đäi thể, có 80,8% sù ca bệnh mú khám có
bệnh tích sung huyết, xuçt huyết häch màng
treo ruüt.

vĊi tỷ lệ tĂĈng Ąng là: 100; 100; 80,8; 76,9; 73,1;
69,2; 61,5; 57,7 và 53,8%.
Bệnh tích đäi thể chÿ yếu là: Xác chết gæy,
da kh÷, nhën nheo; dä dày và ruüt non cëng
phøng, thành mông, chçt chĄa màu vàng, lčn
cčn; häch màng treo ruüt sung huyết, xuçt
huyết; gan sĂng, tā máu đô sém, häch bẹn nông
sĂng to; hêu môn dính bết phân màu vàng, phúi
viêm, tā huyết; lách sung huyết và túi mêt cëng
to vĊi tỷ lệ læn lĂčt là: 100; 100; 80,8; 76,9; 73,1;
69,2; 61,5 và 57,7%.

Tỷ lệ dĂĈng tính vĊi virus PED cÿa lčn răng
con theo mẹ là 74,3% đùi vĊi méu ruüt, häch
màng treo ruüt và 54,3% đùi vĊi méu phân.

Bệnh tích vi thể điển hình là: ċ ruüt non,
lông nhung ruüt bị phá hÿy nên ngín läi, tù
đæu, tế bào biểu mô thoái hóa, hoäi tą, tëng sinh
nang lypho thành ruüt, thâm nhiễm tế bào viêm
ċ hä niêm mäc ruüt. Tế bào gan bị thoái hóa mČ,
xuçt huyết kẽ thên, phúi viêm, sung huyết.

Triệu chĄng lâm sàng chÿ yếu cÿa lčn răng
míc PED là: Ủ rĀ, mệt môi, phân lông, tanh,
màu vàng; gæy gò; nìm chøng đùng, nìm trên
bāng mẹ; bô ën, mít trĀng såu; uùng nĂĊc
nhiều; lĂĉi bú; thân nhiệt giâm và thċ nhanh…

Kết quâ nghiên cĄu cÿa chþng t÷i đã khîng
định lčn răng nu÷i cĀng míc dịch tiêu chây do
virus nhĂ các giùng lčn khác, vì vêy cæn khuyến
cáo ngĂĉi chën nu÷i lčn răng są dāng vacxin để
phòng chùng bệnh hiệu quâ.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
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Kết quâ nghiên cĄu cÿa chúng tôi mĊi chî là
bĂĊc đæu, sù lĂčng méu chĂa nhiều, nên mċ
rüng nghiên cĄu trên phäm vi rüng hĈn để đánh
giá các đặc điểm dịch tễ cÿa bệnh này.
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