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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành để làm rõ thêm một số đặc điểm bệnh lý của lợn nái bị mắc hội 
chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên lợn. Các dấu hiệu đầu tiên của lợn nái mắc PRRS 
là: lợn bỏ ăn, sốt cao, thở khó và tím tai; biểu hiện sảy thai, đẻ non ở nái mang thai và viêm vú; 
mất sữa ở nái nuôi con là biểu hiện phổ biến thứ hai và đặc trưng cho lợn mắc PRRS; các triệu 
chứng lâm sàng tiếp theo tùy thuộc vào từng cá thể lợn và sự kế phát các bệnh khác; bệnh tích 
đại thể của lợn mắc PRRS tập trung chủ yếu ở phổi, phổi viêm, hoại tử, các thùy viêm thường có 
màu đỏ xám, mặt cắt khô và lồi. Các bệnh tích khác bao gồm: hạch lâm ba sưng to, tụ máu, thận 
xuất huyết điểm, viêm tử cung; Bệnh tích vi thể của lợn nái mắc PRRS là phổi xuất huyết, phế 
quản phế viêm, viêm kẽ phổi, hạch lâm ba xuất huyết, tử cung thâm nhiễm tế bào viêm. Sự có mặt 
của PRRSV trong các lợn nái mang thai được khẳng định bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch. Kết 
quả nghiên cứu này đã giúp cho việc chẩn đoán chính xác, kịp thời đưa ra chiến lược phòng 
PRRS, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. 

Từ khóa: Đặc điểm bệnh lý, hóa mô miễn dịch, lợn nái, PRRS. 

SUMMARY 

A study was undertaken to investigate clinical symptoms and pathological signs in sows 
infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). It was found that 
clinical signs of PRRS in infected sows included anorexia, high fever, dyspnea, blue ears and 
abortion or stillbirth. The infected sows showed clear gross findings of pneumonia, necrosis in lung, 
swollened, congestive lymph nodes, hemorrhage in kidneys, and metritis. The microscopic findings 
were mainly in lungs, being bronchopneumonia, hemorrhage and initial pneumonia, hemorrhage in 
lymph nodes and in uterus with infiltration of inflammatory cells. PRRSV in the organs of infected 
sows were confermed by means of immunohistochemistry. Thefindings were useful for quick and 
accurate diagnosis of PRRS, which causes serious economic losses for farmers. 

Key words: Immunohistochemistry, pathological findings, PRRS, sows. 
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1. ®Æt vÊn ®Ò 

Héi chøng rèi lo¹n h« hÊp vμ sinh s¶n 
hay cßn gäi lμ bÖnh “tai xanh” (Porcine 
Reproductive and Respiratory Syndrome - 
PRRS) ®· vμ ®ang g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i 
nÆng nÒ cho ngμnh ch¨n nu«i lîn ë nhiÒu 
quèc gia trªn thÕ giíi nãi chung vμ ViÖt Nam 
nãi riªng. Hμng n¨m −íc tÝnh tiªu phÝ ngμnh 
c«ng nghiÖp ch¨n nu«i lîn ë Mü lμ 560 triÖu 
USD cho PRRS (Neumann vμ cs., 2005). 

BÖnh “tai xanh” ®−îc ph¸t hiÖn lÇn ®Çu 
tiªn ë Mü vμo n¨m 1987 víi ®Æc tr−ng lμ rèi 
lo¹n h« hÊp ë lîn con vμ suy gi¶m nghiªm 
träng kh¶ n¨ng sinh s¶n ë lîn n¸i. Lîn n¸i 
cã thÓ bÞ s¶y thai, ®Î non, chÕt thai, ®Î ra 
con yÕu (Hill, 1990). Héi chøng rèi lo¹n h« 
hÊp vμ sinh s¶n ®−îc g©y ra bëi virus PRRS. 
C¸c chñng virus PRRS cã sù kh¸c nhau vÒ 
tÝnh kh¸ng nguyªn, ®Æc ®iÓm bÖnh lý vμ ®Æc 
tÝnh di truyÒn (Key vμ cs., 2001; Ropp vμ cs., 
2004). Chñng virus PRRS ch©u ¢u ®−îc 
ph©n lËp ®Çu tiªn ë Netherland (Wenswooet 
vμ cs., 1991) vμ chñng PRRS B¾c Mü ®−îc 
t×m thÊy ë Mü (Benfield vμ cs., 1992). C¶ hai 
chñng virus PRRS ®Òu g©y bÖnh trÇm träng 
vμ l©y lan nhanh ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi 
(Forsberg vμ cs., 2002). PRRS ®−îc ph¸t hiÖn 
ë Trung Quèc vμo n¨m 1996 vμ cã nhiÒu biÕn 
chñng. Lîn m¾c PRRS cã biÓu hiÖn sèt cao, 
da mÈn ®á, tû lÖ èm vμ tû lÖ chÕt cao (Gao vμ 

cs., 2004; Chen vμ cs., 2006). ë ViÖt Nam, 
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tû lÖ lîn m¾c 
PRRS kh¸ cao, x¶y ra ë nhiÒu tØnh, g©y thiÖt 
h¹i lín cho ngμnh ch¨n nu«i lîn. Theo thèng 
kª ch−a ®Çy ®ñ, thiÖt h¹i do bÖnh g©y ra 
theo cã thÓ lªn tíi nhiÒu chôc tØ ®ång (Bé 
N«ng nghiÖp & PTNT). ViÖc chÈn ®o¸n bÖnh 
chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó ®−a ra chiÕn l−îc 
phßng bÖnh hiÖu qu¶ lμ viÖc lμm rÊt cÇn 
thiÕt. Do vËy, chóng t«i ®· tiÕn hμnh nghiªn 
cøu mét sè triÖu chøng l©m sμng, ®Æc ®iÓm 
bÖnh lý kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p chÈn ®o¸n 
hãa m« miÔn dÞch ®Ó x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n 
nh÷ng ®μn lîn bÞ nhiÔm PRRS. Tõ ®ã cã thÓ 
®−a ra nh÷ng th«ng tin cã Ých vÒ t×nh h×nh 

nhiÔm PRRS, gãp phÇn khèng chÕ dÞch bÖnh, 
gi¶m thiÖt h¹i cho ng−êi ch¨n nu«i. 

2. NGUY£N LIÖU - PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 

2.1. Nguyªn liÖu 

MÉu bÖnh phÈm ®−îc sö dông trong 
nghiªn cøu lμ phæi, h¹ch phæi, tim, gan, l¸ch, 
thËn, tö cung… cña c¸c lîn n¸i nghi m¾c 
PRRS ë c¸c ®Þa ph−¬ng H−ng Yªn, Qu¶ng 
Ninh, Hμ Néi. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p 

§Ó x¸c ®Þnh ®−îc c¸c triÖu chøng l©m 
sμng chñ yÕu cña lîn n¸i nghi m¾c PRRS, 
chóng t«i tiÕn hμnh quan s¸t, ghi chÐp, c¸c 
biÓu hiÖn cña lîn tõ khi xuÊt hiÖn nh÷ng dÊu 
hiÖu bÖnh lý ®Çu tiªn. C¸c biÕn ®æi ®¹i thÓ 
cña lîn m¾c PRRS ®−îc x¸c ®Þnh qua mæ 
kh¸m nh÷ng lîn cã biÓu hiÖn triÖu chøng l©m 
sμng cña bÖnh. Chän 5 lîn cã triÖu chøng l©m 
sμng ®iÓn h×nh, tiÓu sö râ rμng. TiÕn hμnh 
thu mÉu c¸c c¬ quan nh− phæi, h¹ch phæi, 
tim, gan, l¸ch… ng©m trong formol 10% ®Ó 
lμm tiªu b¶n x¸c ®Þnh c¸c biÕn ®æi vi thÓ. 
Ph−¬ng ph¸p lμm tiªu b¶n vi thÓ theo quy 
tr×nh tÈm ®óc b»ng parafin, nhuém 
Haematoxilin – Eosin.  

ChÈn ®o¸n kh¼ng ®Þnh lîn m¾c PRRS 
b»ng ph−¬ng ph¸p nhuém ho¸ m« miÔn dÞch 
(immunohistochemistry - IHC). 5 lîn n¸i 
®−îc chän nghiªn cøu, ë mçi lîn nghiªn cøu 
chän ra 3 c¬ quan (phæi, h¹ch l©m ba ë phæi 
vμ tö cung), mçi c¬ quan cña mçi lîn, chän 
ra 2 block ë vïng cã tæn th−¬ng ®¹i thÓ ®Ó 
lμm hãa miÔn dÞch víi kh¸ng thÓ ®Æc hiÖu 
chèng l¹i virus PRRS. 

Kü thuËt m« ho¸ miÔn dÞch gåm c¸c 
b−íc c¬ b¶n sau:  

- TiÕn hμnh lμm s¹ch tiªu b¶n vi thÓ 
b»ng c¸ch khö parafin, khö xylen, khö cån 
gièng ph−¬ng ph¸p lμm tiªu b¶n vi thÓ, ®Ó 
tiªu b¶n d−íi vßi n−íc ch¶y 30 gi©y vμ röa 
l¹i tiªu b¶n b»ng n−íc cÊt.  
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- Ho¹t ho¸ enzym b»ng c¸ch ng©m ngËp 
tiªu b¶n trong dung dÞch PBS (phosphat 
buffer saline) 1X vμ hÊp −ít ë 1210C trong 5 
phót.  

- Khö peroxydase néi sinh b»ng c¸ch sö 
dông H2O2 trong dung m«i methanol vμ 
ng©m tiªu b¶n trong 10 phót.  

- G¾n kh¸ng thÓ (KT) kh¸ng PRRSV 
chuÈn lªn tiªu b¶n, ®Ó tñ Êm 370C trong 1 
giê hoÆc 40C qua ®ªm.  

- Röa tiªu b¶n b»ng dung dÞch PBS lÆp 
l¹i 3 lÇn (5 phót mét lÇn).  

- G¾n kh¸ng kh¸ng thÓ (KKT) cã g¾n 
emzyme (Dako, Japan) lªn tiªu b¶n, ®Ó tñ 
Êm 370C trong 1 giê, röa tiªu b¶n b»ng PBS 
lÆp l¹i b−íc nμy 3 lÇn (5 phót mét lÇn).  

- Cho c¬ chÊt b»ng c¸ch ng©m tiªu b¶n 
trong dung dÞch DAB (Diaminobenzidine) 
kho¶ng 3 - 8 phót. Nhuém nh©n tÕ bμo b»ng 
Hematoxylin trong 30 gi©y. Lμm s¹ch, g¾n 
baume canada vμ quan s¸t b»ng kÝnh hiÓn vi 
quang häc.  

3. KÕT QU¶  

3.1. TriÖu chøng l©m sμng chñ yÕu cña lîn  
        n¸i m¾c PRRS 

TriÖu chøng l©m sμng cña lîn n¸i m¾c 
héi chøng rèi lo¹n h« hÊp rÊt thay ®æi: phô 
thuéc vμo c¸c chñng virus, tr¹ng th¸i miÔn 

dÞch cña ®μn, còng nh− ®iÒu kiÖn qu¶n lý 
ch¨m sãc (Ph¹m Ngäc Th¹ch vμ §μm V¨n 
Ph¶i, 2007).  

Theo dâi trªn c¸c lîn n¸i kh¸c nhau cho 
thÊy: Lîn n¸i m¾c PRRS cã c¸c triÖu chøng 
l©m sμng chñ yÕu lμ sèt, ch¸n ¨n, bá ¨n, ph¸t 
ban, tÝm tai, mÝ m¾t s−ng, khã thë, s¶y thai, 
viªm vó mÊt s÷a. Trong ®ã hiÖn t−îng sèt, 
ch¸n ¨n, bá ¨n cã møc ®é nÆng ë tÊt c¶ c¸c 
lîn theo dâi vμ lμ triÖu chøng l©m sμng phæ 
biÕn ë c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. HiÖn t−îng 
tÝm tai, s¶y thai, viªm vó, mÊt s÷a cã biÓu 
hiÖn ë møc ®é tõ trung b×nh ®Õn nÆng vμ ®©y 
lμ triÖu chøng ®Æc tr−ng cña lîn n¸i m¾c 
PRRS. C¸c biÓu hiÖn kh¸c nh− mÝ m¾t s−ng, 
ph¸t ban, khã thë xuÊt hiÖn r¶i r¸c ë c¸c n¸i 
kh¸c nhau vμ cã møc ®é nhÑ ®Õn trung b×nh 
(B¶ng 1, H×nh 1 vμ 2). KÕt qu¶ nghiªn cøu 
nμy còng phï hîp víi kÕt qu¶ cña Yufeng vμ 
cs. (2007); Tian vμ cs. (2007). 

3.2. BiÕn ®æi bÖnh lý cña lîn n¸i m¾c PRRS 

3.2.1. BÖnh tÝch ®¹i thÓ cña lîn n¸i m¾c PRRS 

Do ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp mæ kh¸m 
tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp lîn m¾c bÖnh, v× vËy 
c¸c lîn cã triÖu chøng l©m sμng ®iÓn h×nh, 
tiÓu sö râ rμng ®· ®−îc chän mæ kh¸m vμ 
quan s¸t c¸c biÕn ®æi ®¹i thÓ, thu mÉu lμm 
tiªu b¶n vi thÓ (B¶ng 2). 

B¶ng 1. TriÖu chøng l©m sμng chñ yÕu cña lîn n¸i nghi m¾c PRRS 

Nái mang thai (n = 32) Nái nuôi con (n = 20) 
TT Triệu chứng 

Số con biểu hiện Tỉ lệ (%) Số con biểu hiện Tỉ lệ (%) 

1 Sốt 32 100 20 100 

2 Chán ăn, bỏ ăn 32 100 20 100 

3 Phát ban 7 21,9 6 30 

4 Mí mắt sưng 8 25 4 20 

5 Tím tai 24 75 13 65 

6 Khó thở 17 53,1 8 40 

7 Viêm vú, mất sữa 0 0 17 85 

8 Sảy thai 22 68,7 0 0 
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              H×nh 1. TriÖu chøng tÝm tai                 H×nh 2. Lîn n¸i bÞ s¶y thai 

               B¶ng 2. BÖnh tÝch ®¹i thÓ cña lîn n¸i m¾c PRRS 

Cơ quan 
TT Kí 

hiệu Phổi Hạch lâm ba Thận Tử cung Cơ quan khác 

1 N1 
Sung huyết 
Xuất huyết 
Dịch viêm trong lòng phế quản 

Sung huyết 
Mặt cắt lồi chảy 
dịch màu hồng 

Xuất huyết 
điểm 
 

Loét ở niêm 
mạc 

Lách nhồi huyết, 
Gan hơi sưng 

2 N2 
Viêm màu đỏ xám 
Có điểm hoại tử 

Sưng to, thâm 
tím 

Tụ máu Xuất huyết 
trên bề mặt 
niêm mạc 

Xoang bao tim 
tích nước 
Não xuất huyết 

3 N3 
Xuất huyết, viêm màu đỏ 
xám, dịch phù trong lòng phế 
quản 

Xuất huyết, sưng 
to màu đỏ mọng 

Xuất huyết 
điểm lan tràn 

Niêm mạc 
bong tróc 

Lách nhồi huyết 
Cơ tim nhão 

4 N4 
Phổi căng phồng rìa tù 
nhiều ổ viêm rải rác trên bề 
mặt, xuất huyết phổi 

Thuỷ thũng, sưng 
to 

Xuất huyết 
điểm 

Xuất huyết Cơ tim nhão 
 

5 N5 Viêm màu đỏ xám, mặt cắt 
khô hơi lồi 

Sưng to Không có 
bệnh tích 

Niêm mạc 
có vết loét 

Không có bệnh 
tích 

Ghi chú: N1, N2 nái mang thai;   N3, N4, N5 nái nuôi con 

BÖnh tÝch cña lîn n¸i m¾c PRRS tËp 
trung chñ yÕu ë phæi (B¶ng 2). TÊt c¶ c¸c 
tr−êng hîp lîn mæ kh¸m ®Òu cã bÖnh tÝch ë 
phæi. Phæi viªm víi c¸c møc ®é kh¸c nhau 
tuú thuéc vμo tõng c¸ thÓ lîn vμ møc ®é tiÕn 
triÓn cña bÖnh còng nh− sù kÕ ph¸t c¸c bÖnh 
kh¸c, viªm kh«ng mang tÝnh chÊt ®èi xøng. 
C¸c thïy phæi bÞ viªm th−êng cã mμu ®á 
x¸m, cã tr−êng hîp phæi bÞ nhôc hãa, nh¹t 
mμu, xuÊt huyÕt trªn bÒ mÆt phæi. Phæi viªm 
vμ phï lμm cho c¸c thïy phæi cøng l¹i, mÆt 
c¾t h¬i låi, th¶ miÕng phæi nhá vμo b¸t n−íc 
thÊy miÕng phæi ch×m (H×nh 3). 

Lîn n¸i m¾c PRRS dÔ thÊy c¸c h¹ch l©m 
ba tô m¸u, s−ng to nhÊt lμ c¸c h¹ch l©m ba 

vïng phæi (H×nh 4). Quan s¸t c¸c h¹ch nμy 
®Òu thÊy h¹ch to h¬n b×nh th−êng 2 - 3 lÇn, 
mμu ®á thÉm, cã tr−êng hîp xuÊt huyÕt, c¾t 
®«i h¹ch cã dÞch mμu hång ch¶y ra. 

Tö cung viªm, xuÊt huyÕt lμ biÕn ®æi ®¹i 
thÓ th−êng thÊy ë lîn n¸i. HiÖn t−îng viªm 
r¶i r¸c trªn bÒ mÆt niªm m¹c tö cung víi 
biÓu hiÖn lμ c¸c ®iÓm chÊm ®á, ®«i khi chóng 
lan trμn thμnh tõng d¶i. Niªm m¹c tö cung 
s−ng dμy lªn vμ phñ mét líp dÞch rØ viªm 
mμu hång nh¹t. 

C¸c bÖnh tÝch ®¹i thÓ kh¸c thay ®æi tuú 
thuéc vμo diÔn biÕn cña bÖnh còng nh− sù kÕ 
ph¸t c¸c bÖnh kh¸c. 
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       H×nh 3. Phæi viªm, ho¹i tö                              H×nh 4. H¹ch l©m ba s−ng to 

B¶ng 3. BÖnh tÝch vi thÓ cña lîn n¸i m¾c PRRS 

Cơ quan 

Phổi HLB Lách Thận Tử cung TT Lợn 

Xuất 
huyết 

Viêm 
kẽ phổi 

Phế quản
phế viêm 

Xuất 
huyết 

Nhồi 
huyết 

Hoại
tử 

Viêm 
cầu thận 

Thâm nhiễm 
tế bào viêm 

1 N1 + - + + - + - + 

2 N2 + + + + - - + + 

3 N3 + + - + + + - + 

4 N4 - + + + - - + + 

5 N5 + + + + + + - + 

Ghi chú:   HLB: Hạch lâm ba   + Có bệnh tích   - Không có bệnh tích 

3.2.2. BÖnh tÝch vi thÓ cña lîn n¸i m¾c PRRS 

BÖnh tÝch vi thÓ ®¸ng chó ý nhÊt cña c¸c 
lîn ®−îc nghiªn cøu lμ nh÷ng biÕn ®æi ë phæi 
(B¶ng 3). PhÕ nang chøa ®Çy dÞch rØ viªm vμ 
®¹i thùc bμo (§TB) th−êng b¾t gÆp ®¹i thùc 
bμo ph©n huû trong phÕ nang. Phæi xuÊt 
huyÕt râ lßng phÕ qu¶n vμ phÕ nang chøa ®Çy 
hång cÇu mμu ®á t−¬i. NhiÒu tÕ bμo phæi bÞ 
ho¹i tö vμ cã huyÕt khèi nhá trong lßng m¹ch 
qu¶n do c¸c thμnh phÇn m¸u t¸ch ra vμ ®«ng 
l¹i (H×nh 5). H¹ch l©m ba ho¹i tö, xuÊt huyÕt 
c¸c l©m ba cÇu gi¶m m¹nh vÒ sè l−îng 
(H×nh 6). L¸ch sung huyÕt, tho¸i ho¸ vμ ho¹i 
tö. Trªn tiªu b¶n l¸ch, v¸ch ®øt n¸t, c¸c tÕ 
bμo tho¸i ho¸ xen kÏ víi c¸c tÕ bμo lμnh, th©m 

nhiÔm hång cÇu lan trμn trong nhu m« l¸ch. 
BiÕn ®æi bÖnh lý vi thÓ ë thËn, ngoμi 

th©m nhiÔm tÕ bμo viªm bªn trong cÇu thËn, 
tho¸i ho¸ tÕ bμo èng thËn th× cßn cã nh÷ng 
biÕn ®æi ë kÏ thËn nh− tËp trung nhiÒu hång 
cÇu vμ c¸c lymphocyte, monocyte… nÕu qu¸ 
tr×nh viªm kÐo dμi th× t¨ng sinh nhiÒu 
fibroblast. CÇu thËn viªm cã chøa dÞch rØ 
viªm, tÕ bμo èng thËn teo nhá, lßng èng réng, 
cã trô trong. ë c¸c vïng lμnh cã ho¹t ®éng 
bï, m¹ch qu¶n gi·n réng, ph©n nhiÒu 
nh¸nh. 

Tö cung cña lîn n¸i cã sù biÕn ®æi lín, 
th©m nhiÔm c¸c tÕ bμo viªm dμy ®Æc, cã mÆt 
nhiÒu hång cÇu, niªm m¹c tö cung ®øt n¸t. 
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        H×nh 5. PhÕ nang th©m nhiÔm                        H×nh 6. H¹ch l©m ba ho¹i tö (10X) 
                    tÕ bμo viªm (40X) 

3.3. KÕt qu¶ nhuém ho¸ m« miÔn dÞch 
C¸c lîn n¸i nghiªn cøu ®Òu cho kÕt qu¶ 

ho¸ miÔn dÞch d−¬ng tÝnh víi PRRSV (B¶ng 4). 
BiÓu hiÖn lμ nh÷ng ®¸m tæ chøc b¾t mμu 
vμng n©u trªn tiªu b¶n vi thÓ cña tæ chøc 
phæi, h¹ch phæi cña lîn bÖnh (H×nh 7 vμ 8). 

Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, cïng mét c¬ 
quan cña cïng mét lîn bÖnh, cã block cho kÕt 
qu¶ d−¬ng tÝnh víi hãa miÔn dÞch, nh−ng 
l¹i cã block cho kÕt qu¶ ©m tÝnh víi hãa 
miÔn dÞch, cã thÓ do virus ph©n bè kh«ng ®Òu 

trong tæ chøc, c¬ quan.  

Done vμ cs. (1996) còng ®· b¸o c¸o r»ng 
c¸c lîn bÞ m¾c “tai xanh” cã biÓu hiÖn sèt cao 
41oC - 42oC, xuÊt huyÕt thμnh tõng m¶ng, da 
bÞ mÈn ®á, c¸c lîn n¸i bÞ s¶y thai. Mæ kh¸m 
c¸c lîn bÖnh thÊy tæn th−¬ng rÊt nÆng ë phæi 
vμ mét sè c¬ quan kh¸c. Khi nhuém hãa 
miÔn dÞch víi kh¸ng thÓ ®Æc hiÖu chèng l¹i 
virus PRRS thÊy kÕt qu¶ d−¬ng tÝnh ë c¸c c¬ 
quan bÞ tæn th−¬ng (Blahad, 2000; Nodelijk 
vμ cs., 2003). 

B¶ng 4. KÕt qu¶ nhuém ho¸ m« miÔn dÞch 

Phổi Hạch phổi Tử cung 
STT Kí hiệu 

Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 

1 N1 + + + + + + 

2 N2 + + - + + + 

3 N3 + + + + - - 

4 N4 - + + + - - 

5 N5 - + - + - - 

+ Có virus - Không có virus 
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   H×nh 7. Virus tËp trung ë phæi (40X)            H×nh 8. Virus tËp trung ë h¹ch phæi(40X) 

4.  KÕT LUËN 
 KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy ®· gãp phÇn 

kh¼ng ®Þnh vμ lμm râ thªm c¸c ®Æc ®iÓm 
bÖnh lý cña lîn n¸i bÞ nhiÔm PRRSV. C¸c 
dÊu hiÖu ®Çu tiªn cña lîn n¸i m¾c PRRS lμ 
lîn bá ¨n, sèt cao, thë khã vμ tÝm tai; s¶y 
thai, ®Î non ë n¸i mang thai vμ viªm vó; mÊt 
s÷a ë n¸i nu«i con lμ biÓu hiÖn phæ biÕn thø 
hai vμ ®Æc tr−ng cho lîn m¾c PRRS. BÖnh 
tÝch ®¹i thÓ cña lîn n¸i m¾c PRRS tËp trung 
chñ yÕu ë phæi. Phæi viªm, ho¹i tö, c¸c thuú 
viªm th−êng cã mμu ®á x¸m, mÆt c¾t kh« vμ 
låi. C¸c bÖnh tÝch kh¸c bao gåm: H¹ch l©m 
ba s−ng to, tô m¸u, thËn xuÊt huyÕt ®iÓm, 
viªm tö cung. BÖnh tÝch vi thÓ chñ yÕu cña 
lîn n¸i m¾c PRRS lμ phæi xuÊt huyÕt, phÕ 
qu¶n phÕ viªm, viªm kÏ phæi, h¹ch l©m ba 
xuÊt huyÕt, tö cung th©m nhiÔm tÕ bμo 
viªm. 

Kü thuËt hãa m« miÔn dÞch cho phÐp x¸c 
®Þnh ®−îc sù cã mÆt cña virus PRRS trong  
m« cña lîn n¸i mang thai bÞ nhiÔm bÖnh. 
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