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TÓM TẮT 

Bệnh tiêu chảy cấp tính ở lợn (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus PED 

(PEDV) gây ra với tỉ lệ chết cao gây thiệt hại kinh tế lớn. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá nguy cơ 

nhiễm chéo PEDV giữa các trại thông qua sự di chuyển của các đàn lợn. Vì vậy, phương pháp phân tích mạng lưới 

vận chuyển lợn đã được áp dụng tại một số lò mổ ở miền Bắc. Kết quả tóm tắt dữ liệu của 128 trại đã chỉ ra trong 4 

lò mổ, SL2 là lò mổ có số lượng trại vận chuyển đến nhiều nhất (76 trại) trong đó 30,3% số trại dương tính với 

PEDV. Kết quả phân tích mạng lưới vận chuyển cho thấy, tổng số có 132 điểm, 148 đường liên kết và SL2 là điểm 

trung tâm nhất với giá trị mức độ trung tâm cao nhất là 82. Tỉ lệ trại dương tính với PEDV trong 7 cụm điểm dao 

động từ 16,7 đến 44% trong đó cụm SL1, SL2, SL3 có nhiều điểm hơn đồng thời có tỉ lệ dương tính với PEDV cao 

hơn các cụm khác. Nguy cơ một trại nhiễm PEDV khi tiếp xúc với SL1, SL2, SL3 cao hơn khi tiếp xúc với SL4 là 

3,57; 2,17 và 3,24 lần.  

Từ khóa: Bệnh tiêu chảy cấp ở lợn, lò mổ, mạng lưới vận chuyển, nguy cơ. 

Assessment of the Risk for the Transmission of Porcine Epidemic Diarrhea Virus 
at Slaughterhouses based on Transportation Network Analysis  

ABSTRACT 

Porcine Epidemic Diarrhea (PED) is an acute infectious disease caused by the PED virus (PEDV) with high 

mortality, causing huge economic losses. The objective of our study was to assess the risk of PEDV cross-

contamination between farms through the movement of pig herds. Therefore, the pig transportation network analysis 

method was applied at some slaughterhouses in the North. Summarized data of 128 farms indicated that of four 

slaughterhouses, SL2 was slaughterhouse with the highest number of farms transported to (76 farms), of which 

30.3% were positive for PEDV. The results of the transportation network analysis showed that, in total, there were 

132 nodes, 148 edges, and SL2 was the most central node with the highest value of degree centrality of 82. The 

percentage of PEDV positive farms in 7 cluster-edge ranged from 16.7 to 44%, in which cluster-edge SL1, SL2, SL3 

had more nodes as well as a higher percentage of PEDV positive farms than other clusters. The risk of a farm 

infected with PEDV when exposed to SL1, SL2, SL3 was higher than 3.57, 2.17, and 3.24 times, respectively, when 

exposed to SL4. 

Keywords: Porcine Epidemic Diarrhea virus, slaughterhouses, transportation network, risk. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh tiêu chây cçp tính ở lợn (Porcine 

Epidemic Diarrhea - PED) là bệnh truyền nhiễm 

cçp tính nguy hiểm do virus PED (PEDV) thuộc 

họ Coronaviridae gây ra, với các triệu chứng đặc 

trþng là nôn mửa, tiêu chây và mçt nþớc. Bệnh 

xây ra ở mọi lứa tuổi với tî lệ chết cao, đặc biệt là 

ở lợn con (tî lệ chết 90-100%). Bệnh PED xuçt 

hiện læn đæu tiên ở chåu Âu vào nëm 1971. Nëm 

2013, bệnh tái nổi và gây ra thiệt häi kinh tế lớn 

trên toàn cæu, täi nhiều quốc gia chën nuôi lợn 
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quan trọng ở Bíc Mỹ nhþ Mỹ, Canada, Mexico và 

nhiều quốc gia khác ở chåu Á nhþ Đài Loan, 

Nhêt Bân và Hàn Quốc (Song & cs., 2015). Täi 

Mỹ, tổn thçt về kinh tế tÿ tçt câ các ânh hþởng 

do PED gåy ra þớc tính khoâng 900 triệu đến 1,8 

tỷ đô mỗi nëm. Ở Nhêt Bân, giám sát thý động 

đþợc thực hiện để ngën chặn sự lây lan chéo cûa 

PEDV giữa các träi lợn trong quá trình vên 

chuyển (Koike & cs., 2018). Cơ quan thú y sẽ tiến 

hành lçy méu ở các träi có triệu chứng lâm sàng 

cûa PED để chèn đoán bìng PCR. Träi không 

bệnh đþợc đðnh nghïa là những träi lợn không có 

triệu chứng lâm sàng cûa PED. Cơ quan thú y 

dựa trên tình träng bệnh PED để chî đðnh các xe 

tâi khác nhau để chở lợn tÿ các bệnh và không 

bệnh. Hơn nữa, lợn tÿ các träi không bệnh đþợc 

vên chuyển và giết mổ vào buổi sáng, còn lợn tÿ 

các träi bệnh đþợc vên chuyển và mổ vào buổi 

chiều (Koike & cs., 2018). Ở Việt Nam, PEDV læn 

đæu tiên đþợc quan sát ở các tînh phía Nam vào 

nëm 2009. Kết quâ cûa cuộc khâo sát gæn đåy 

cho thçy Việt Nam là vùng lþu hành cûa PEDV, 

với tî lệ trang träi dþơng tính với PED là 30,89% 

(Mai & cs., 2020b). Tuy nhiên, không có biện 

pháp cý thể nào đþợc áp dýng cho quá trình vên 

chuyển lợn giữa các träi cüng nhþ đến lò mổ để 

ngën ngÿa khâ nëng låy nhiễm chéo giữa các träi 

trong quá trình vên chuyển. 

Tiếp xúc trực tiếp là con đþờng lây truyền 

chính cûa bệnh PED. Nghiên cứu trþớc đåy đã 

chî ra một số yếu tố nguy cơ låy lan PEDV gián 

tiếp giữa các trang träi nhþ qua thiết bð bâo vệ 

cá nhân bð ô nhiễm, gæn trang träi bð nhiễm 

bệnh, số lþợng xe tâi thức ën chën nuôi, thời 

gian tiếp xúc với chçt khử trùng ngín và bác sï 

thú y đến thëm (Sasaki & cs., 2016). Sự lây lan 

qua cûa PEDV giữa các träi do sự di chuyển cûa 

động vêt, con ngþời và các phþơng tiện bð ô 

nhiễm đã đþợc chî ra là một cơ chế lây truyền 

tiềm nëng (Mai & cs., 2020b). Để þớc tính nguy 

cơ låy truyền bệnh qua sự di chuyển giữa các 

đàn vêt nuôi, các nhà nghiên cứu trong lïnh vực 

dðch tễ học thú y đã áp dýng phân tích mäng 

lþới di chuyển cûa động vêt (Martínez-López & 

cs., 2009). Một trong những mýc tiêu cûa phân 

tích mäng là cung cçp tóm tít về sự di chuyển 

cûa vêt nuôi và nâng cao hiểu biết về mối quan 

hệ giữa các trang träi. Phþơng pháp này giúp 

đánh giá rûi ro lây lan do vên chuyển động vêt, 

tÿ đò đþa ra các chiến lþợc kiểm soát có hiệu 

quâ trong việc hän chế sự lây lan trong một 

quæn thể xác đðnh. Kết quâ nghiên cứu phân 

tích mäng lþới buôn bán gia súc ở một tînh phía 

bíc Thái Lan đã đề xuçt các biện pháp can thiệp 

nhìm kiểm soát bệnh lở mồm long móng 

(Khengwa & cs., 2017). Kết quâ cûa biện pháp 

phân tích mäng ở Canada cüng cho thçy vai trò 

cûa việc di chuyển động vêt, các công ty vên 

chuyển động vêt trong việc lây lan PED cûa 

toàn bộ mäng lþới vên chuyển (Perri & cs., 

2019). Vì vêy, mýc tiêu cûa nghiên cứu này là 

đánh giá nguy cơ đối với sự lây lan cûa PEDV 

qua mäng lþới vên chuyển lợn täi một số lò mổ ở 

miền Bíc. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, dữ liệu về quá trình 

vên chuyển lợn tÿ 128 träi lợn đến 4 lò mổ têp 

trung trong nëm 2018 đþợc ghi chép trong quá 

trình lçy méu khâo sát (Mai & cs., 2020b) và 

nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ làm låy lan 

PEDV (Mai & cs., 2020a). Kết quâ thu đþợc tÿ 

phiếu điều tra bìng nghiên cứu bệnh chứng tiến 

hành trên 202 träi lợn cho thçy có 128 träi lợn 

có cùng hệ thống vên chuyển và lợn đþợc vên 

chuyển đến 4 lò mổ tþơng ứng täi Hòa Bình, Hâi 

Phòng, Nghệ An và Bíc Giang theo vð trí cûa 

träi. Do vêy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 

têp trung phân tích dữ liệu tÿ 128 träi lợn và 4 

lò mổ này. Các thông tin chính trong bâng câu 

hói điều tra bao gồm kết quâ xét nghiệm PEDV, 

loäi hình sân xuçt, träi vên chuyển lợn đến lò 

mổ/träi nào, số læn xe vên chuyển đến träi trong 

một tháng, xe vên chuyển đến träi cò đến träi 

khác trong cùng ngày không, xe vên chuyển lợn 

là xe cûa lò mổ, träi hay cûa công ty vên chuyển, 

các biện pháp an toàn sinh học áp dýng cho xe 

vên chuyển (6 biện pháp: rửa/khử trùng sàn xe 

sau mỗi læn vên chuyển, rửa/khử trùng xe trþớc 

khi chuyển lợn, lái xe không di chuyển vào trong 

träi, rửa/khử trùng xe trþớc khi tới träi và sau 

khi rời khói träi, rửa/khử trùng khu vực chứa 

lợn trên xe, rửa/khử trùng phía ngoài xe). Ngþời 
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quân lý cûa träi đã đþợc hói về điểm đến cüng 

nhþ quá trình vên chuyển lợn cûa träi mình đến 

các träi/lò mổ. Trong đò, lợn cò nëng suçt sinh 

sân cao tÿ một số träi đþợc chuyển đến các 

trang träi khác, còn läi lợn loäi hoặc lợn thþơng 

phèm đþợc gửi đến các lò mổ khác nhau tùy 

theo vð trí đða lý. Đồng thời, kết quâ xét nghiệm 

sự có mặt cûa PEDV tÿ các méu phân thu thêp 

tÿ 128 träi này cüng đã đþợc ghi chép läi tÿ 

nghiên cứu trþớc (Mai & cs., 2020b).  

2.2. Phân tích mạng lưới 

Xử lý dữ liệu và phân tích mäng đþợc thực 

hiện bìng cách sử dýng các gòi “igraph” và “tnet” 

trong phæn mềm miễn phí R phiên bân 3.4.3.  

Một số khái niệm và đo lþờng liên quan: 

Điểm (node): Thể hiện các đơn vð trong 

mäng lþới, là träi hoặc lò mổ, thể hiện nguồn 

hoặc điểm đến cûa quá trình vên chuyển lợn.  

Đường liên kết (edge): Chî mối liên kết giữa 

các điểm trong mäng lþới, các hoät động vên 

chuyển lợn giữa träi và träi/lò mổ. Hþớng cûa 

mỗi đþờng đþợc thiết lêp theo hþớng vên chuyển 

lợn tþơng ứng với müi tên trong mäng lþới. 

Bước (Step): Thuêt ngữ chî khoâng cách 

giữa hai điểm trong mäng lþới. Ví dý nếu träi A 

vên chuyển lợn đến lò mổ B thì khoâng cách 

giữa hai điểm này sẽ là 1 bþớc. 

Mức độ trung tâm của điểm (Degree 

centrality - Dc): Là thþớc đo số lþợng đþờng liên 

kết mà mỗi điểm trong mäng lþới có. Giá trð này 

càng cao thì thể hiện mức độ trung tâm cûa 

điểm đò trong mäng lþới. 

Cụm liên kết (cluster_edge): Chî các cým 

điểm mà trong đò tçt câ các điểm đều có quan 

hệ trực tiếp với nhau qua đþờng liên kết. 

Hệ số cố kết của mạng lưới (density - D): 

D = k/n(n-1)/2 

Trong đò:  

k: Tổng các đþờng liên kết thực tế cûa 

mäng lþới 

n(n-1)/2: Tổng các đþờng liên kết lý thuyết 

cûa mäng lþới 

Hệ số này có giá trð tÿ 0,00-1,00. Càng gæn 

tới 1,00 thì tính cố kết cûa mäng lþới càng 

mänh, thể hiện liên kết giữa các điểm trong 

mäng lþới càng mänh.  

Dữ liệu tổng hợp cûa 128 träi và 4 lò mổ 

đþợc chuyển sang däng ma trên bìng hàm 

“as.matrix”. Sau đò, mäng lþới vên chuyển lợn 

däng cò hþớng đþợc thiết lêp theo hþớng vên 

chuyển lợn tþơng ứng với müi tên trong mäng 

lþới (directed = TRUE) và màu síc cûa mỗi điểm 

träi/lò mổ đþợc tô màu bìng số lþợng cûa đþờng 

liên kết ở mỗi điểm bởi hàm “vertex.color”. Mäng 

lþới vên chuyển lợn däng cây có trọng lþợng đþợc 

thể hiện bìng hàm “layout” với bố cýc däng cây 

(layout.reingold.tilford). Đåy là một hàm cung 

cçp bố cýc cûa một đồ thð têp trung vào một điểm 

trung tâm và cách các điểm khác liên quan đến 

điểm trung tâm. Chúng tôi đã sử dýng hàm 

“cluster_edge_betweenness” nhìm phát hiện cçu 

trúc các cým liên kết trong mäng lþới vên 

chuyển. Mức độ trung tâm cûa điểm và hệ số cố 

kết cûa mäng lþới đþợc đánh giá bìng các hàm 

tþơng ứng là “degree” và “edge_density”. 

2.3. Đánh giá nguy cơ 

Nguy cơ låy lan PEDV giữa các lò mổ đþợc 

đánh giá qua bâng tþơng liên 2x2 với thông số tỷ 

số chênh (OR). OR đþợc tính bìng tỷ suçt míc 

bệnh do phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ chia cho tỷ 

suçt míc bệnh không do phơi nhiễm với yếu tố 

nguy cơ. Lñ mổ có số lþợng träi vên chuyển đến 

và tî lệ träi dþơng tính với PEDV thçp nhçt sẽ 

đþợc sử dýng làm tham chiếu để đánh giá nguy 

cơ cho các lñ mổ khác là yếu tố phơi nhiễm. Các 

giá trð OR và P đþợc tính toán bìng hàm 

“epi.2by2” trong gòi “epiR” ở phæn mềm R.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của 128 trại trong mạng lưới 

vận chuyển lợn tại một số lò mổ ở miền Bắc 

Dữ liệu cûa 128 träi bao gồm 41 träi dþơng 

tính với PEDV (ký hiệu tÿ P1 đến P41) và 87 

träi âm tính với PEDV (ký hiệu tþơng ứng tÿ 1 

đến 87). Tÿ dữ liệu thu đþợc xác đðnh có 4 lò mổ 

têp trung ở miền Bíc mà 128 träi vên chuyển 

lợn đến, đþợc ký hiệu tþơng ứng là SL1, SL2, 

SL3, SL4. Kết quâ tóm tít một số đặc điểm cûa 

128 träi nghiên cứu tþơng ứng với 4 lò mổ đþợc 

tổng hợp ở bâng 1. 
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Bảng 1. Tỉ lệ dương tính với PEDV ở các trại trong mạng lưới vận chuyển lợn  

tại một số lò mổ ở miền Bắc 

Lò 
mổ 

Số trại dương tính/ 
tổng số trại vận chuyển đến 

Tỉ lệ 
(%) 

Số trại nái dương tính/ 
số trại nái vận chuyển đến 

Tỉ lệ 
(%) 

Số trại thịt dương tính/ 
số trại thịt vận chuyển đến 

Tỉ lệ 
(%) 

SL1 5/12 41,7 2/2 100,0 3/10 30,0 

SL2 23/76 30,3 10/25 40,0 13/51 25,5 

SL3 11/28 39,3 4/7 57,1 7/21 33,3 

SL4 2/12 16,7 0/0 0,0 2/12 16,7 

 

Ghi chú: Màu xám là các trại hoặc lò mổ có số lượng kết nối  4. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh là các trại có số 

lượng kết nối tương ứng lần lượt là 3, 2 và 1. Mũi tên màu xanh chỉ hướng vận chuyển lợn từ trại đến trại hoặc 4 

lò mổ tương ứng là SL1, SL2, SL3, SL4. 41 trại dương tính với PEDV (ký hiệu từ P1 đến P41) và 87 trại âm tính 

với PEDV (ký hiệu tương ứng từ 1 đến 87). 

Hình 1. Mạng lưới vận chuyển lợn có hướng và 

trọng lượng của 128 trại lợn và 4 lò mổ ở miền Bắc 

Kết quâ ở bâng 1 cho thçy, trong 4 lò mổ, lò 

mổ SL2 có số lþợng các träi vên chuyển lợn đến 

là nhiều nhçt, với 76 träi. Tiếp theo là các lò mổ 

SL3, SL1 và SL4 tþơng ứng với số träi lợn vên 

chuyển đến các lò mổ này læn lþợt là 28, 12 và 

12. Câ 4 lò mổ trong nghiên cứu này không 

nhên lợn ngoài những träi điều tra. Trong đò, số 

các träi tiếp xúc với 3 lò mổ SL1, SL2 và SL3 có 

tî lệ các träi dþơng tính với PEDV cao hơn các 

träi tiếp xúc với SL4. Điều này có thể là do 

trong các träi tiếp xúc với SL1, SL2 và SL3 có số 

lþợng träi nái là cao hơn số lþợng träi nái trong 

các träi vên chuyển đến SL4. Một số nghiên cứu 

trþớc đåy cüng đã chî ra rìng träi nái cò nguy cơ 

bð bệnh PED cao hơn các loäi träi thðt là 3,35 

læn (Sasaki & cs., 2016; Mai & cs., 2020a). Bên 

cänh đò, quy mô chën nuôi cûa 128 träi đều là 

quy mô lớn, tÿ 500 đến 5.000 con và quy mô 

chën nuôi ( 600 con) đã đþợc chî ra là một yếu 

tố nguy cơ låy lan PEDV ở Việt Nam (Mai & cs., 

2020b). Các träi quy mô lớn có số læn tiếp xúc 

cûa ngþời, động vêt và các phþơng tiện vên 

chuyển là nhiều hơn nên nguy cơ nhiễm PEDV 

cao hơn so với các trang träi nhó. Trong nghiên 

cứu này, 53/128 träi có số læn xe vên chuyển 

tiếp xúc là tÿ 10-20 læn/tháng. 
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Hình 2. Mạng lưới vận chuyển lợn dạng cây có trọng lượng  

của 128 trại lợn và 4 lò mổ ở miền Bắc 

3.2. Mạng lưới vận chuyển lợn đến một số 

lò mổ tại miền Bắc 

Chúng tôi đã xåy dựng mäng lþới vên 

chuyển lợn ở một số lò mổ với mýc tiêu cung cçp 

tóm tít về sự di chuyển lợn giữa các träi và lò 

mổ để hiểu biết về mối quan hệ trong quá trình 

vên chuyển. Dựa trên dữ liệu di chuyển giữa 

128 träi lợn và 4 lò mổ, mäng lþới vên chuyển 

lợn cò hþớng và có trọng lþợng đã đþợc xây dựng 

(Hình 1). 

Tổng số cò 148 đþờng liên kết giữa các träi, 

lò mổ và 132 điểm (128 träi, 4 lò mổ). Kết quâ 

cho thçy SL3 là một đơn vð cým độc lêp trong 

mäng lþới vên chuyển lợn, với số điểm là 25 

(Hình 1). Còn các lò mổ còn läi đều có sự liên kết 

bởi sự vên chuyển lợn tÿ các träi lợn giống trong 

quá trình vên chuyển nhþ träi 51, 57, 54, 82 với 

tổng số điểm là 107. Màu síc cûa mỗi điểm đþợc 

thể hiện theo số lþợng liên kết ở mỗi điểm đò. 

Các điểm có cùng màu síc là cùng khoâng số 

lþợng kết nối. Điểm có số lþợng kết nối càng cao 

thể hiện điểm đò cò nhiều tiếp xúc. 41 träi 

dþơng tính với PEDV ký hiệu tÿ P1 đến P41 

phân bố đều trong mäng lþới đåy cò thể là nguy 

cơ nhiễm chéo PEDV cho các träi thông qua quá 

trình vên chuyển. Hơn nữa, trong nghiên cứu 

này 2/128 träi có câu trâ lời là xe vên chuyển 

tiếp xúc với träi cûa họ cüng đã đến träi khác 

trong cùng ngày. 34/128 träi thì không biết xe 

vên chuyển đến träi cûa họ vên chuyển đến träi 

khác trong cùng ngày hay không, trong số đò cò 

12/34 träi cho biết xe vên chuyển đến träi cûa 

họ có xe cûa lò mổ và 19/34 träi có kết quâ 

dþơng tính với PEDV. Có 15/128 träi áp dýng 

2/6 biện pháp an toàn sinh học và 28/128 träi áp 

dýng 3 hoặc 4/6 biện pháp an toàn sinh học cho 

xe vên chuyển. Nhþ vêy, các träi sử dýng cùng 

xe vên chuyển mà việc vệ sinh và khử trùng xe 

không đâm bâo có thể góp phæn làm lây nhiễm 

PEDV cho các träi trong cùng hệ thống vên 

chuyển. Sự lây truyền cûa PEDV qua các xe tâi 

vên chuyển cüng đã đþợc báo cáo là một yếu tố 

gây ra sự lây lan nhanh chóng cûa PEDV ở Mỹ, 

Canada và Nhêt Bân (Lowe & cs., 2014; Sasaki 

& cs., 2016) 

Kết quâ cho thçy giá trð Dc trung bình cûa 

số lþợng đþờng liên kết trong mäng lþới là 2,24, 
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dao động tÿ 1 đến 82. Do vêy, chúng tôi đã mô 

tâ mäng lþới vên chuyển lợn có trọng lþợng mà 

kích thþớc cûa mỗi điểm đþợc thể hiện theo số 

lþợng đþờng liên kết tþơng ứng (Hình 2). 

Hình 2 cho thçy, điểm SL2 là điểm trung 

tåm cò kích thþớc lớn nhçt tþơng ứng với số 

lþợng đþờng liên kết nhiều nhçt trong mäng 

lþới (82 đþờng liên kết). Tiếp sau đò là SL3 và 

SL1, SL4. Các träi khi có lợn loäi hoặc đû tuổi 

xuçt thðt sẽ đþợc vên chuyển đến lò mổ và do 

SL2 có 76 träi vên chuyển đến sẽ cò nguy cơ låy 

lan PEDV cao do số lþợng ngþời, phþơng tiện và 

động vêt tiếp xúc với SL2 là rçt lớn. Số lþợng 

träi bán tới lò mổ thþờng ổn đðnh. Hơn nữa, các 

träi có bệnh chû yếu trên lợn con/nái vén xuçt 

bán lợn sẽ là nguy cơ låy lan cho các träi khác. 

Với bố cýc däng cây này, mäng lþới têp trung 

vào các điểm trung tâm là các lò mổ và thể hiện 

sự liên kết giữa các điểm còn läi là các träi trong 

mäng lþới đến điểm trung tâm. Trong đò, 3 

điểm trung tâm lớn hơn tþơng ứng với 3 lò mổ 

SL1, SL2 và SL3 có tî lệ các träi dþơng tính với 

PEDV cao hơn SL4. Hệ số cố kết cûa mäng lþới 

D có giá trð là 0,017 cho thçy liên kết giữa các 

điểm trong mäng lþới là yếu, các điểm trong 

mäng lþới chû yếu là têp trung täi lò mổ. Điều 

này cho thçy nguy cơ nhiễm chéo PEDV täi lò 

mổ là cao nếu lợn tÿ các träi vên chuyển đến 

dþơng tính với PEDV. Ngoài ra, giá trð D phý 

thuộc vào số lþợng điểm cûa mäng lþới, càng có 

nhiều điểm thì D càng nhó và ngþợc läi.  

Nhìm phát hiện các cým điểm trong mäng 

lþới dựa trên các đþờng liên kết, chúng tôi đã 

xây dựng mäng lþới vên chuyển lợn kết hợp với 

các cým điểm (Hình 3). 

Kết quâ cho thçy có 7 cým điểm đþợc phát 

hiện trong mäng lþới vên chuyển giữa 128 träi 

lợn và 4 lò mổ, trong đò, 4 cým điểm là các träi 

liên quan đến 4 lò mổ, còn 3 cým điểm còn läi là 

sự vên chuyển lợn giữa các träi với nhau với 

mýc đích làm giống. Trong các cým điểm này, 

tçt câ các điểm đều có quan hệ trực tiếp với 

nhau và quan hệ giữa các điểm là các mối quan 

hệ mänh do đò, nếu trong cým có träi dþơng 

tính với PEDV thì khâ nëng nhiễm chéo giữa 

các träi là cao. Điều đáng lþu ý là trong mỗi 

cým điểm đều có träi dþơng tính với PEDV 

(Bâng 2). 

  

Hình 3. Các cụm điểm trong mạng lưới vận chuyển lợn giữa trại lợn và lò mổ ở miền Bắc 
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Bảng 2. Các cụm điểm trong mạng lưới vận chuyển lợn tại một số lò mổ ở miền Bắc 

Cụm điểm 
Số điểm 

trong cụm 
Số trại  

dương tính PEDV 
Tỉ lệ điểm dương tính 

 trong cụm 
Lò mổ 

trong cụm điểm 

Màu da 69 20 29,0 SL2 

Màu vàng 6 1 16,7  

Màu xanh cốm 4 1 25,0  

Màu xanh lá 25 11 44,0 SL3 

Màu xanh lam 4 1 25,0  

Màu tím 12 2 16,7 SL4 

Màu hồng 12 5 41,7 SL1 

Bảng 3. Nguy cơ lây lan PEDV  

trong quá trình vận chuyển lợn giữa các trại và lò mổ 

Lò mổ 
Số trại vận 
chuyển đến 

Số trại dương tính Số trại âm tính 
OR 

(95%CI) 
P 

SL1 12 5 7 3,57 (0,53-23,95) 0,178 

SL2 76 23 53 2,17 (0,44-10,69) 0,332 

SL3 28 11 17 3,24 (0.59-17,66) 0,162 

SL4 12 2 10 Tham chiếu  

Ghi chú: 95% CI: Khoảng tin cậy 95%. 

Bâng 2 cho thçy, các cým điểm có số điểm 

dao động tÿ 4 đến 69 điểm, và tî lệ số điểm là 

träi dþơng tính với PEDV trong cým điểm cüng 

khác nhau, dao dộng tÿ 16,7 đến 44%. Các cým 

điểm có nhiều số điểm bao gồm các cým 1, 4 và 

7 là 3 lò mổ, tþơng ứng với các cým điểm có tî lệ 

träi dþơng tính với PEDV cao hơn các cým điểm 

khác. Do vêy, lò mổ có thể là nguồn lây nhiễm 

chéo khi các lô lợn trþớc đò làm ô nhiễm thiết bð 

vên chuyển và môi trþờng lò mổ, tÿ đò làm låy 

lan PEDV cho các träi khác. Ở Nhêt Bân, mặc 

dù hệ thống giám sát bð động đối với PED đã 

đþợc áp dýng, tuy nhiên kết quâ cûa một khâo 

sát täi lò mổ về tình hình nhiễm PEDV tÿ các 

träi âm tính vên chuyển đến lò mổ cho thçy có 

17,9 % các träi lợn thðt nhiễm PEDV mà không 

có triệu chứng låm sàng đþợc vên chuyển đến lò 

mổ (Koike & cs., 2018).  

3.3. Đánh giá nguy cơ lây lan PEDV trong 

việc vận chuyển lợn giữa các lò mổ 

Với số lþợng träi vên chuyển đến và tî lệ 

träi dþơng tính với PEDV tiếp xúc với SL4 là ít 

nhçt nên SL4 đã đþợc sử dýng làm tham chiếu 

để đánh giá nguy cơ một träi có thể bð nhiễm 

PEDV khi vên chuyển lợn đến các lò mổ khác. 

Kết quâ đþợc tổng hợp ở bâng 3. 

Kết quâ ở bâng 3 cho thçy, với SL4 là tham 

chiếu để đánh giá nguy cơ một träi có thể bð 

nhiễm PEDV khi tiếp xúc với các lò mổ SL1, 

SL2, SL3 thì giá trð OR tþơng ứng læn lþợt là 

3,57, 2,17 và 3,24 læn. Điều này cò nghïa là một 

träi cò nguy cơ låy nhiễm PEDV khi tiếp xúc với 

SL1, SL2, SL3 cao hơn khi tiếp xúc với SL4 là 

3,57, 2,17 và 3,24 læn. Nhþ vêy, các lò mổ có số 

lþợng träi lợn vên chuyển đến nhiều thì nguy cơ 

lây lan PEDV qua quá trình vên chuyển là cao. 

Mặc dù, các giá trð OR trong nghiên cứu này là 

không cò ý nghïa về mặt thống kê (P >0,05), 

điều này có thể là do quy mô cûa các lò mổ là 

chþa tþơng ứng nhau. Tuy nhiên, xe tâi vên 

chuyển lợn đã đþợc chứng minh là con đþờng 

chính lây truyền PEDV ở Mỹ và Ý (Lowe & cs., 

2014; Boniotti & cs., 2018). Ngoài nguy cơ låy 

nhiễm do đþa động vêt bð nhiễm bệnh vào trang 

träi, ngþời vên chuyển có thể phát tán các lớp 
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bùn hoặc phân tÿ xe vên chuyển vào khuôn viên 

trang träi hoặc trên đþờng vên chuyển 

(Alexandersen & cs., 2003). 

4. KẾT LUẬN 

Đåy là nghiên cứu đæu tiên áp dýng phân 

tích mäng lþới vên chuyển và nguy cơ låy lan 

bệnh trong thú y. Nghiên cứu này chî ra rìng lò 

mổ có số lþợng lợn vên chuyển đến càng lớn thì 

nguy cơ låy nhiễm chéo PEDV giữa các träi 

thông qua quá trình vên chuyển là càng cao. 

Kết quâ cûa chúng tôi là cơ sở khoa học giúp các 

cơ quan liên quan đề xuçt và thực hiện các biện 

pháp kiểm soát quá trình vên chuyển dựa trên 

tình träng bệnh, các biện pháp an toàn sinh học 

để ngën chặn sự lây lan thêm cûa PEDV ở Việt 

Nam. Việc xác đðnh các trang träi có bệnh và 

thực hiện các quy trình quân lý an toàn sinh học 

chặt chẽ là cæn thiết để giâm nguy cơ låy nhiễm 

chéo giữa các träi trong quá trình vên chuyển, 

giâm thiểu thiệt häi kinh tế do PED gây ra.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Alexandersen S., Quan M., Murphy C., Knight J. & 
Zhang Z. (2003). Studies of quantitative 
parameters of virus excretion and transmission in 
pigs and cattle experimentally infected with foot-
and-mouth disease virus. J Comp Pathol. 
129(4): 268-82. 

Boniotti M.B., Papetti A., Bertasio C., Giacomini E., 
Lazzaro M., Cerioli M., Faccini S., Bonilauri P., 
Vezzoli F., Lavazza A. & Alborali G.L. (2018). 
Porcine Epidemic Diarrhoea Virus in Italy: Disease 
spread and the role of transportation. Transbound 
Emerg Dis. 65(6): 1935-1942. 

Khengwa C., Jongchansittoe P., Sedwisai P. & 
Wiratsudakul A. (2017). A traditional cattle trade 
network in Tak province, Thailand and its potential 
in the spread of infectious diseases. Animal 
Production Science. 57(1): 152-160. 

Koike N., Mai T.N., Shirai M., Kubo M., Hata K., 

Marumoto N., Watanabe S., Sasaki Y., Mitoma S., 

Notsu K., Okabayashi T., Wiratsudakul A., Kabali 

E., Norimine J. & Sekiguchi S. (2018). Detection 

of neutralizing antibody against porcine epidemic 

diarrhea virus in subclinically infected finishing 

pigs. J Vet Med Sci. 80(11): 1782-1786. 

Lowe J., Gauger P., Harmon K., Zhang J., Connor J., 

Yeske P., Loula T., Levis I., Dufrense L. & Main 

R. (2014). Role of transportation in spread of 

porcine epidemic diarrhea virus infection, United 

States. Emerg Infect Dis. 20: 872-874. 

Mai T.N., Bui T.P., Huynh T.M.L., Sasaki Y., Mitoma 

S., Daous H.E., Fahkrajang W., Norimine J. & 

Sekiguchi S. (2020a). Evaluating the Risk Factors 

for Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection in 

an Endemic Area of Vietnam. Frontiers in 

Veterinary Science. 7(433). 

Mai T.N., Yamazaki W., Bui T.P., Nguyen V.G., 

Huynh T.M.L., Mitoma S., Daous H.E., Kabali E., 

Norimine J. & Sekiguchi S. (2020b). A descriptive 

survey of porcine epidemic diarrhea in pig 

populations in northern Vietnam. Trop. Anim. 

Health Prod. 52(6): 3781-3788. 

Martínez-López B., Perez A.M. & Sánchez-Vizcaíno 

J.M. (2009). Social Network Analysis. Review of 

General Concepts and Use in Preventive 

Veterinary Medicine. Transbound Emerg Dis. 

56(4): 109-120. 

Perri A.M., Poljak Z., Dewey C., Harding J.C.S. & 

O'sullivan T.L. (2019). Network analyses using 

case-control data to describe and characterize the 

initial 2014 incursion of porcine epidemic diarrhea 

(PED) in Canadian swine herds. Prev Vet Med. 

162: 18-28. 

Sasaki Y., Alvarez J., Sekiguchi S., Sueyoshi M., Otake 

S. & Perez A. (2016). Epidemiological factors 

associated to spread of porcine epidemic diarrhea 

in Japan. Prev Vet Med. 123: 161-167. 

Song D., Moon H. & Kang B. (2015). Porcine epidemic 

diarrhea: a review of current epidemiology and 

available vaccines. Clin Exp Vaccine Res.  

4(2): 166-76. 

 

 

 

 

 

 


