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TÓM TẮT 
Tại Đắk Lắc, các giống lợn địa phương (lợn Sóc - lợn Đê) thường bị tiêu chảy do điều kiện thời 

tiết  phức tạp, mùa mưa kéo dài, mưa nhiều, điều kiện nuôi dưỡng không đảm bảo, chuồng trại kém 
vệ sinh, lợn trong nhiều gia đình nuôi thả rông. Salmonella là một trong những vi khuẩn gây ra bệnh 
tiêu chảy ở lợn. Số lượng và các yếu tố gây bệnh của các chủng Salmonella phân lập từ lợn Sóc ở 
các lứa tuổi được xác định thuộc hai đối tượng: không bị tiêu chảy và bị tiêu chảy. Kết quả khẳng 
định Salmonella đóng vai trò quan trọng trong hội chứng tiêu chảy của lợn Sóc. Số lượng và tỷ lệ các 
chủng Salmonella có các yếu tố gây bệnh và độc lực mạnh phân lập được từ lợn bị tiêu chảy cao hơn 
rất nhiều so với ở lợn không bị tiêu chảy: Số lượng, tùy theo lứa tuổi lợn: gấp 1,35 - 1,92 lần; Yếu tố 
bám dính: gấp 1,67 lần; Thành phần độc tố thẩm xuất nhanh: gấp 2,11 lần; Thành phần độc tố thẩm 
xuất chậm: gấp 2,28 lần; Cả 2 thành phần trên: gấp 3,11 lần; Độc lực giết chết 100% chuột thí nghiệm: 
gấp 4 lần. 

Từ khóa: Đắk Lắk, lợn Sóc, salmonella, tiêu chảy. 

SUMMARY 
Exotic and local pigs raised in Daklak province often have diarrhea dur to harsh weather 

conditions, high humidity and poor sanitation of the farms. Salmonella is one of the pathogens 
causing diarrhea in pigs. The number of bacteria and pathogenic factors of Salmonella isolated from 
diarrheal and non-diarrheal SOC pigs of all ages were determined.  Results indicated that Salmonella 
played a key role in causing diarrhea in SOC pigs. The number and prevalence of highly virulent 
Salmonella isolated from diarrheal SOC pigs were higher than those from non-diarrheal SOC pigs. The 
bacteria number, Fimbriae factor, quickly penetrating toxin, slowly penetrating toxin and quickly and 
slowly penetrating toxin of diarrheal SOC pigs were, respectively, 1.35-1.95, 1.67, 2.11, 2.28 and  3.11 
times higher than those obtained from non-diarrheal Soc pigs. The number and prevalence of 
Salmonella having highly pathogenic toxin isolated from pigs with diarrhea were 4 times higher than 
those isolated from non-diarrheal pigs. 

Key words: Daklak, diarrhea, pigs, Salmonella. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 
Tiªu ch¶y lμ mét biÓu hiÖn l©m sμng cña 

qu¸ tr×nh bÖnh lý ®−êng tiªu hãa ë gia sóc 
nãi chung vμ ë lîn nãi riªng. Theo Sö An 
Ninh (1993), Hå V¨n Nam vμ cs. (1997), khi 
gia sóc bÞ l¹nh, Èm kÐo dμi sÏ lμm gi¶m ph¶n 
øng miÔn dÞch, gi¶m t¸c dông thùc bμo do ®ã 

gia sóc dÔ bÞ vi khuÈn c−êng ®éc g©y bÖnh. 
§μo Träng §¹t (1996) cho r»ng, c¸c yÕu tè 
bÊt lîi vÒ nhiÖt ®é, Èm ®é ¶nh h−ëng lín 
nhÊt ®Õn gia sóc non, gia sóc  s¬ sinh. V× thÕ 
trong nh÷ng th¸ng m−a nhiÒu, m−a phïn 
giã bÊc, tû lÖ lîn con bÞ tiªu ch¶y t¨ng lªn râ 
rÖt, cã khi ®Õn 90 - 100%. Nguyªn nh©n g©y 



Nghiên cứu vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn Sóc (lợn đê) nuôi tại Đắk Lắk    

115 

tiªu ch¶y rÊt phøc t¹p vμ nan gi¶i, nh−ng dï 
nguyªn nh©n nμo dÉn ®Õn tiªu ch¶y th× ®Òu 
g©y hËu qu¶ lμ viªm nhiÔm, tæn th−¬ng thùc 
thÓ ®−êng tiªu hãa vμ cuèi cïng lμ qu¸ tr×nh 
nhiÔm trïng, tr−íc hÕt lμ c¸c chñng vi 
khuÈn c−êng ®éc thuéc hä vi khuÈn ®−êng 
ruét, trong ®ã cã Salmonella. 

T¹i §¾k L¾k, thêi tiÕt khÝ hËu kh«ng 
thuËn lîi, mïa m−a kÐo dμi, m−a nhiÒu, ®iÒu 
kiÖn ch¨m sãc, nu«i d−ìng kh«ng ®¶m b¶o, 
lîn trong nhiÒu gia ®×nh cßn nu«i th¶ r«ng. 
V× thÕ kh«ng chØ lîn ngo¹i mμ ngay c¶ c¸c 
gièng lîn ®Þa ph−¬ng (lîn Sãc) nu«i trong gia 
®×nh còng th−êng xuyªn bÞ tiªu ch¶y. VÊn ®Ò 
®Æt ra lμ lîn Sãc bÞ tiªu ch¶y cã vai trß cña 
Salmonella hay kh«ng. Nghiªn cøu nμy ®−îc 
tiÕn hμnh nh»m gãp phÇn tr¶ lêi c©u hái 
trªn, gióp ng−êi ch¨n nu«i thÊy râ b¶n chÊt, 
vai trß vi sinh vËt trong héi chøng tiªu ch¶y 
cña lîn Sãc. Tõ ®ã ng−êi ch¨n nu«i cã ý thøc 
vÖ sinh phßng bÖnh, tiªu ®éc khö trïng thøc 
¨n, n−íc uèng, chuång tr¹i, dông cô ch¨n 
nu«i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó phßng tiªu 
ch¶y cho lîn vμ h¹n chÕ tæn thÊt kinh tÕ do 
bÖnh g©y ra. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. Ph©n lËp, x¸c ®Þnh sè l−îng vi 
khuÈn hiÕu khÝ vμ Salmonella trong 
®−êng ruét cña lîn Sãc. 

- MÉu ®Ó ph©n lËp vi khuÈn hiÕu khÝ vμ 
Salmonella lμ ph©n cña lîn Sãc c¸c løa tuæi 
kh¸c nhau thuéc hai ®èi t−îng tiªu ch¶y vμ 
kh«ng tiªu ch¶y, lÊy trong cïng mét ®μn t¹i 
cïng mét thêi ®iÓm. Lîn bÞ tiªu ch¶y lμ 
nh÷ng lîn cã sè lÇn ®i Øa trong ngμy nhiÒu 
h¬n b×nh th−êng, ph©n lo·ng, nhiÒu n−íc, 
kh«ng lÉn m¸u vμ mμng gi¶. Lîn ®i Øa ®ét 
ngét, kh«ng sèt. 

- Ph©n lËp vi khuÈn hiÕu khÝ theo NguyÔn 
L©n Dòng vμ cs. (1978): Pha lo·ng 1 g ph©n 
víi n−íc sinh lý ®Ó cã ®é pha lo·ng bËc 10. 
LÊy 0,2 ml huyÔn dÞch pha lo·ng thÝch hîp 

cÊy l¸ng trªn mÆt th¹ch ®Üa, båi d−ìng ë 
370C/24 giê. §Õm sè l−îng khuÈn l¹c vμ 
tÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè l−îng vi khuÈn hiÕu 
khÝ/g ph©n. 

- X¸c ®Þnh vi khuÈn Salmonella: CÊy 
trªn m«i tr−êng ph©n lËp vμ m«i tr−êng 
gi¸m ®Þnh (EMB, Macconkey, Briliant green, 
Indo). 

2.2. C¸c chñng Salmonella ph©n lËp 
®−îc tiÕn hμnh x¸c ®Þnh: Kh¸ng nguyªn 
b¸m dÝnh; ®éc tè ®−êng ruét Enterotoxin 
vμ ®éc lùc. 

- X¸c ®Þnh yÕu tè b¸m dÝnh b»ng ph¶n 
øng ng−ng kÕt trùc tiÕp hång cÇu gμ 

- X¸c ®Þnh ®éc tè ®−êng ruét b»ng 
ph−¬ng ph¸p khuÕch t¸n trong da thá theo 
Sanderfur (1978) lμ ly t©m canh trïng 
Salmonella 12.000 vßng/phót trong vßng 10 
phót. Bá cÆn, lÊy n−íc trong chia lμm 2 
phÇn. Mét phÇn b¶o qu¶n trong tñ l¹nh 40C 
®Ó kiÓm tra thμnh phÇn ®éc tè kh«ng chÞu 
nhiÖt. Mét phÇn ®un ë 800C trong 30 phót ®Ó 
kiÓm tra thμnh phÇn ®éc tè chÞu nhiÖt. 

C¾t l«ng vïng l−ng cña thá, chia « vu«ng 
c¹nh 2 cm. Tiªm vμo néi b× mçi « 0,1 ml dÞch 
®éc tè cÇn kiÓm tra. Mçi mÉu tiªm ë 2 vÞ trÝ 
c¸ch xa nhau. Sau tiªm 2 giê ®èi víi ®éc tè 
chÞu nhiÖt vμ sau 18 giê ®èi víi ®éc tè kh«ng 
chÞu nhiÖt, tiªm tÜnh m¹ch r×a tai thá 3 -5 ml 
dung dÞch Evan blue ®¶m b¶o ®ñ 40 ml/kg 
träng l−îng thá. Nu«i thá tiÕp tôc sau 2 giê 
vμ ®äc kÕt qu¶. Ph¶n øng d−¬ng tÝnh nÕu 
trªn da vïng tiªm xuÊt hiÖn mμu sanh, diÖn 
tÝch kho¶ng 16 cm2. Ph¶n øng ©m tÝnh: vïng 
da tiªm kh«ng mμu. 

- X¸c ®Þnh ®éc lùc cña Salmonella: Tiªm 
0,2 ml canh trïng nu«i cÊy sau 24 giê/370C 
vμo phóc xoang chuét nh¾t tr¾ng. Theo dâi, 
®¸nh gi¸ tû lÖ chñng vμ thêi gian g©y chÕt 
chuét. 

- Sè liÖu thu ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng 
ph¸p thèng kª sinh vËt víi phÇn mÒm Excel. 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Sè l−îng vi khuÈn hiÕu khÝ vμ 
        Salmonella trong ®−êng ruét cña 
        lîn Sãc 

X¸c ®Þnh tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ vμ vi 
khuÈn Salmonella trong ®−êng ruét th«ng 
qua viÖc ph©n lËp vi khuÈn tõ ph©n cña lîn 
Sãc c¸c løa tuæi kh¸c nhau thuéc 2 ®èi t−îng 
kh«ng bÞ tiªu ch¶y vμ bÞ tiªu ch¶y (B¶ng 1). 

 Sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy, lîn løa tuæi 
nμo khi bÞ tiªu ch¶y th× sè l−îng vi khuÈn 
hiÕu khÝ/gam ph©n còng ®Òu t¨ng gÊp nhiÒu 
lÇn so víi ë lîn kh«ng bÞ tiªu ch¶y. Cô thÓ: ë 
lîn 1 - 21 ngμy tuæi, gÊp 3,70 lÇn; ë lîn 22 - 60 
ngμy tuæi, gÊp 2,29 lÇn; ë lîn trªn 60 ngμy 
tuæi, gÊp 1,80 lÇn. KÕt qu¶ nμy kh¼ng ®Þnh 
®Æc ®iÓm ®Æc tr−ng cña héi chøng tiªu ch¶y 
lμ t×nh tr¹ng lo¹n khuÈn ®−êng ruét. 

Sè l−îng vi khuÈn Salmonella: ë ®iÒu 
kiÖn b×nh th−êng trong ®−êng tiªu hãa cña 
lîn cã mét sè l−îng nhÊt ®Þnh nh»m ®¶m b¶o 
sù c©n b»ng cña hÖ vi khuÈn ®−êng ruét. 
Nh−ng khi bÞ tiªu ch¶y, sè l−îng Salmonella 
t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Trong ®ã, sè l−îng 
Salmonella t¨ng cao nhÊt ë lîn tõ 1 - 21 ngμy 

  
  
   
  

tuæi (gÊp 1,92 lÇn), tiÕp ®Õn lμ ë lîn 22 - 60 
ngμy tuæi (gÊp 1,68 lÇn), ë lîn trªn 60 ngμy 
tuæi (gÊp 1,35 lÇn). 

3.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh kh¸ng nguyªn b¸m 
        dÝnh cña c¸c chñng Salmonella ph©n  
        lËp ®−îc  

B¸m dÝnh lμ yÕu tè c¬ b¶n ®Çu tiªn, 
quan träng nhÊt ®Ó Salmonella cè ®Þnh trªn 
líp tÕ bμo biÓu m« cña niªm m¹c ruét, tõ ®ã 
sinh s¶n vμ tiÕt ®éc tè g©y bÖnh (B¶ng 2).  

- Víi lîn kh«ng bÞ tiªu ch¶y: 40% sè 
chñng ph©n lËp tõ lîn 1 - 21 ngμy tuæi; 
46,66% tõ lîn 22 - 60 ngμy tuæi; 53,33% tõ 
lîn trªn 60 ngμy tuæi cã yÕu tè b¸m dÝnh. 

- Víi lîn bÞ tiªu ch¶y, tû lÖ nμy rÊt cao:  
80% sè chñng ph©n lËp tõ lîn 1 - 21 ngμy 
tuæi vμ 22 - 60 ngμy tuæi; 73,33% tõ lîn trªn 
60 ngμy tuæi cã yÕu tè b¸m dÝnh. Nh− vËy, 
khi lîn c¸c løa tuæi bÞ tiªu ch¶y th× tû lÖ 
chñng Salmonella ph©n lËp ®−îc cã yÕu tè 
b¸m dÝnh gÊp tõ 1,38 ®Õn 2,0 lÇn so víi ë lîn 
kh«ng bÞ tiªu ch¶y; tÝnh chung trung b×nh 
gÊp 1,66 lÇn. KÕt qu¶ nμy t−¬ng ®−¬ng víi 
kÕt qu¶ cña Tr−¬ng Quang vμ cs. (2007) vÒ 
vai trß cña Salmonella trong héi chøng tiªu 
ch¶y cña lîn 2 - 4 th¸ng tuæi. 

 

B¶ng 1. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh sè l−îng vi khuÈn hiÕu khÝ vμ Salmonella 
trong ®−êng ruét cña lîn 

Trong đó 
Đối tượng 

lợn 

Lứa 
tuổi lợn 
(ngày) 

Số mẫu 
kiểm tra 

Tổng số VKHH 
(triệu/g phân) Số lượng vi khuẩn Salmonella 

(triệu/g phân) 
Tỷ lệ 
(%) 

So với ở lợn 
không bị tiêu 

chảy 

Không bị 
tiêu chảy 

30 83,20 ± 6,12 4,64 ± 0,52 5,57  

Bị tiêu chảy 

1 - 21  

30 307,84± 14,21 8,92± 0,89 2,89 Gấp 1,92 lần 

Không bị 
tiêu chảy 

30 108,31± 4,48 4,94± 0,46 4,56  

Bị tiêu chảy 

22 - 60 

30 238,28± 12,30 8,34± 0,64 3,50 Gấp 1,68 lần 

Không bị 
tiêu chảy 

30 127,45± 8,07 5,58± 0,56 4,37  

Bị tiêu chảy 

> 60 

30 229,41± 9,05 7,57± 0,73 3,29 Gấp 1,35 lần 
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B¶ng 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh kh¸ng nguyªn b¸m dÝnh cña c¸c chñng Salmonella 
ph©n lËp ®−îc 

Nguồn gốc Salmonella  
phân lập từ lợn 

Lứa tuổi lợn 
(ngày) 

Số mẫu 
kiểm tra 

Số chủng 
ngưng kết 

Tỷ lệ ngưng kết
(%) 

Ghi chú 
(So với ở lợn 

không bị tiêu chảy) 

Không bị tiêu chảy 15 6 40,00  
Bị tiêu chảy 

1-21 
15 12 80,00 Gấp 2 lần 

Không bị tiêu chảy 15 7 46,46  
Bị tiêu chảy 

22- 60 
15 12 80,00 Gấp 1,72 lần 

Không bị tiêu chảy 15 8 53,53  
Bị tiêu chảy 

> 60 
15 11 73,73 Gấp 1,38 lần 

Không bị tiêu chảy 45 21 46,66  
Bị tiêu chảy 

Tổng hợp 
45 35 77,77 Gấp 1,67 lần 

B¶ng 3. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n sinh ®éc tè ruét Enterotoxin 
cña c¸c chñng Salmonella ph©n lËp ®−îc 

Độc tố 

thẩm xuất nhanh 
Độc tố 

thẩm xuất chậm 
Cả 2 thành phần 

độc tố Nguồn gốc 
Salmonella  

phân lập từ lợn 

Lứa tuổi 
lợn 

(ngày) 

Số 
chủng 
kiểm 
tra Số 

chủng 
Tỷ lệ 

(%) 
Số 

chủng 
Tỷ lệ 

(%) 
Số 

chủng 
Tỷ lệ 

(%) 

Không bị tiêu chảy 15 5 33,33 4 26,66 2 13,33 

Bị tiêu chảy 
1 - 21  

15 12 80,00 10 73,73 9 60,00 

Không bị tiêu chảy 15 6 40,00 5 33,33 3 20,00 

Bị tiêu chảy 
22 - 60  

15 13 86,66 11 73,33 9 60,00 

Không bị tiêu chảy 15 7 46,66 5 33,33 4 26,66 

Bị tiêu chảy 
> 60  

15 13 86,66 11 73,33 10 66,66 

Không bị tiêu chảy 45 18 40,00 14 31,11 9 20,00 

Bị tiêu chảy 
(so với không bị 
tiêu chảy) 

Tổng 
hợp 45 38 

84,44 

Gấp 2,11 lần 
32 

71,11 

Gấp 2,87 lần 
28 

62,22 

Gấp 3,11 lần 

         
3.3. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®éc tè ruét  
          Enterotoxin cña c¸c chñng 
         Salmonella  

§éc tè ruét quyÕt ®Þnh møc ®é trÇm 
träng cña t×nh tr¹ng tiªu ch¶y ë lîn. 

 KÕt qu¶ b¶ng 3 cho thÊy, mét tû lÖ rÊt 
lín (80,0 ®Õn 86,66%) sè chñng Salmonella 
ph©n lËp ®−îc tõ lîn Sãc c¸c løa tuæi bÞ tiªu 
ch¶y cã kh¶ n¨ng s¶n sinh ®éc tè ruét. Tæng 
hîp chung c¶ 3 løa tuæi, so víi ë lîn kh«ng bÞ 
tiªu ch¶y, tû lÖ chñng s¶n sinh: 

- §éc tè thÈm xuÊt nhanh gÊp 2,11 lÇn 
(84,44% so víi 40,0%). 

- §éc tè thÈm xuÊt chËm gÊp 2,28 lÇn 
(71,11% so víi 31,11%). 

- C¶ 2 thμnh phÇn ®éc tè, gÊp 3,1 lÇn 
(62,22% so víi 20,0%). 

KÕt qu¶ nμy cña chóng t«i t−¬ng ®−¬ng 
víi c¸c kÕt qu¶ cña NguyÔn ThÞ Oanh (2003) 
nghiªn cøu t¹i §¾k L¾k vμ Tr−¬ng Quang vμ 
cs. (2007). 
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3.4. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®éc lùc cña c¸c 
        chñng Salmonella 

YÕu tè b¸m dÝnh, kh¶ n¨ng x©m nhËp vμ 
®éc tè ruét quyÕt ®Þnh ®éc lùc (kh¶ n¨ng giÕt 
chÕt chuét nh¾t tr¾ng sö dông trong nghiªn 
cøu) cña c¸c chñng Salmonella 

Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, c¸c chñng 
Salmonella ph©n lËp ®−îc tõ lîn Sãc c¸c løa 
tuæi bÞ tiªu ch¶y, cã ®éc lùc m¹nh h¬n rÊt 
nhiÒu so víi c¸c chñng ph©n lËp ®−îc tõ lîn 
cïng løa tuæi kh«ng bÞ tiªu ch¶y. Cô thÓ: 
73,33 - 86,66% (trung b×nh 80%) sè chñng 

ph©n lËp ®−îc tõ lîn bÞ tiªu ch¶y cã kh¶ n¨ng 
giÕt chÕt 100% chuét thÝ nghiÖm trong vßng 
24 - 72 giê. ChØ tiªu nμy ®èi víi c¸c chñng 
ph©n lËp ®−îc tõ lîn kh«ng bÞ tiªu ch¶y rÊt 
thÊp: 13,33 - 26,66% (trung b×nh 20%), thêi 
gian chuét bÞ chÕt dμi h¬n (80 -120 giê). 
Trung b×nh 51,11% sè chñng ph©n lËp ®−îc tõ 
lîn kh«ng bÞ tiªu ch¶y chØ giÕt chÕt 50% sè 
chuét thÝ nghiÖm. C¸c kÕt qu¶ trªn phï hîp 
víi kÕt qu¶ cña NguyÔn ThÞ Oanh (2003); 
NguyÔn ThÞ Ng÷ (2005); T« ThÞ Ph−îng 
(2006); Tr−¬ng Quang vμ cs. (2004 vμ 2007). 

B¶ng 4. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®éc lùc cña c¸c chñng Salmonella 

Kết quả theo dõi 

Giết chết 100% 
(2/2) chuột 

Giết chết 50% 
(4/2) chuột 

Không giết 
chết chuột 

Nguồn gốc 
Salmonella 

phân lập 
từ lợn 

Lứa 
tuổi 
lợn 

(ngày) 

Số 
chủng 
kiểm 
tra 

Số 
chuột 
được 
tiêm 
(con) 

Số 
chủng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
chủng 

Tỷ lệ 
(%) 

Thời gian 
chuột chết 

(giờ) Số 
chủng 

Tỷ lệ 
(%) 

Không bị tiêu chảy 15 30 2 13,33 8 53,53 96-120 5 33,33 

Bị tiêu chảy 

1-21  

15 30 11 73,33 2 13,33 24-72 2 13,33 

Không bị tiêu chảy 15 30 3 20,00 8 53,33 84-120 4 26,66 

Bị tiêu chảy 

22- 60 

15 30 12 80,00 3 20,00 24-72 0 0 

Không bị tiêu chảy 15 30 4 26,66 7 46,66 96-120 4 26,66 

Bị tiêu chảy 

> 60 

15 30 13 86,66 1 6,66 24-72 1 6,66 

Không bị tiêu chảy 45 90 9 20,00 23 51,11 84-120 13 28,88 

Bị tiêu chảy 

Tổng 
hợp 

45 90 36 80,00 6 13,33 24-72 3 6,66 
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4. KÕT LUËN 
Salmonella ®ãng vai trß quan träng 

trong héi chøng tiªu ch¶y cña lîn Sãc nu«i 
trªn ®Þa bμn tØnh §¾k L¾k. Sè l−îng vμ tû lÖ 
c¸c chñng Salmonella cã c¸c yÕu tè g©y bÖnh 
vμ cã ®éc lùc m¹nh ph©n lËp tõ lîn bÞ tiªu 
ch¶y cao h¬n rÊt nhiÒu so víi ë lîn kh«ng bÞ 
tiªu ch¶y: 

+ Sè l−îng, tïy theo løa tuæi: gÊp 1,35 - 
1,92 lÇn. 

+ YÕu tè b¸m dÝnh: gÊp 1,67 lÇn. 
+ Thμnh phÇn ®éc tè thÈm xuÊt nhanh: 

gÊp 2,11 lÇn; ®éc tè thÈm xuÊt chËm: gÊp 
2,28 lÇn; c¶ 2 thμnh phÇn ®éc tè trªn: gÊp 
3,11 lÇn. 

+ §éc lùc, giÕt chÕt 100% chuét thÝ 
nghiÖm: gÊp 4 lÇn. 
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