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TÓM TẮT 
Kiểm tra 86 mẫu sữa lấy ở các điểm thu gom tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (Hà Nội, Thanh 

Hóa, Vĩnh Phúc) cho thấy: Tỷ lệ mẫu sữa đạt tiêu chuẩn vệ sinh ở từng chỉ tiêu vi sinh vật có sự khác 
nhau giữa các địa phương nghiên cứu. Cụ thể, tỷ lệ mẫu đạt TCVS ở chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí 
dao động từ: 64,52% – 71,43%; chỉ tiêu Coliforms: 70,96% – 76,47%; E. coli: 83,87% - 85,71%; 
Salmonella: 93,55% - 95,24% và chỉ tiêu Staphylococcus aureus: 76,47% - 80,95%. Các chủng vi khuẩn 
phân lập được đều có độc lực cao, có khả năng gây chết 100% số chuột bạch thí nghiệm trong vòng 24 – 72 
giờ (E. coli: 4/6 chủng; Salmonella: 2/3 chủng; Staphylococcus aureus: 5/6 chủng). Tỷ lệ mẫu sữa lấy tại 
Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn qui định về tồn dư kháng sinh cao nhất (88,24%); tại Vĩnh Phúc 80,95%; thấp 
nhất là Hà Nội 77,42%. Kết quả này góp phần cảnh báo cho người tiêu dùng cẩn trọng trong sử dụng 
sữa tươi trên thị trường.  

Từ khóa: Miền Bắc Việt Nam, sữa thu gom, tồn dư kháng sinh, vi sinh vật.  

SUMMARY 
Analyses were made for 86  fresh milk samples  taken from different  milk collection points  in the 

North of Vietnam (Ha Noi, Thanh Hoa and Vinh Phuc). The results indicated that the contamination level 
of milk samples was higher than the hygience standard and this level was diffirent among the studied 
provinces. In detail, the rate of satistified samples in total bacteria criteria varied from 64,52% to 
71,43%; Coliforms from  70,96% to 76,47% and E. coli from 83,87% to 85,71%; As regard to Salmonella 
and Staphylococcus criteria, the rate was from 93,55% to 95,24% and from 76,47% to 80,95%, 
respectively. The study also showed that the bacteria which were isolated from the milk had a high 
level of toxicity. They could kill 100% laboratory animals  (mouse) within 24 to 72 hours (there were 4/6 
strains of E. coli ; 2/3 strains of Salmonella and 5/6 strains of Staphylococcus aureus). In terms of 
antibiotic residues, the incidence of samples which sastisfied the hygienic standard was the highest in 
Thanh Hoa province (88.24%), followed by Vinh Phuc province (80.95%), and the last was Ha Noi city 
(77.42%). The results should warn consumers of the quality of fresh milk available in the local market. 

Key words: Antibiotic residue, bacteria, collected milk, the North, Vietnam.  

1. ®Æt vÊn ®Ò 

S÷a lμ m«i tr−êng dinh d−ìng thuËn 
lîi cho vi sinh vËt ph¸t triÓn v× thÕ viÖc vÖ 
sinh bÇu vó, vÖ sinh dông cô v¾t s÷a vμ 
thu gom s÷a, vÖ sinh tay ng−êi v¾t s÷a… 
lμ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc, bëi ®©y lμ nh÷ng 
nh©n tè lμm ¶nh h−ëng ®Õn sù « nhiÔm, 

®Æc biÖt lμ « nhiÔm vi sinh vËt g©y ngé ®éc 
thùc phÈm trong s÷a, quyÕt ®Þnh chÊt 
l−îng s÷a. MÆt kh¸c, s÷a cña nh÷ng bß 
®ang khai th¸c mμ trong thêi gian ®iÒu trÞ 
bÖnh nÕu kh«ng kiÓm tra th× nguy c¬ tån 
d− kh¸ng sinh trong s÷a lμ kh«ng thÓ 
tr¸nh khái. S÷a thu gom t¹i Thanh Hãa – 
n¬i ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß s÷a theo 
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h−íng tËp trung c«ng nghiÖp, VÜnh Phóc – 
®Þa ph−¬ng ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß s÷a 
theo quy m« trang tr¹i vμ t¹i Hμ Néi – 
vïng ph¸t triÓn bß s÷a theo quy m« nhá lÎ, 
hé gia ®×nh cã t×nh tr¹ng « nhiÔm vi sinh 
vËt hay/vμ tån d− kh¸ng sinh trong s÷a 
hay kh«ng? C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra c¸c chØ 
tiªu: vi khuÈn tæng sè, E.coli, Salmonella, 
Staphylococcus vμ tån d− Penicilline trong 
s÷a ë nghiªn cøu nμy gãp phÇn lμm râ 
thùc tr¹ng vÖ sinh s÷a t−¬i cña c¸c ®iÓm 
thu gom t¹i 3 ®Þa ph−¬ng trªn. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu 

MÉu s÷a t−¬i lÊy t¹i c¸c ®iÓm thu gom 
tõ nh÷ng vïng ch¨n nu«i bß s÷a cã quy m« 
kh¸c nhau: Hμ Néi (®Þa ph−¬ng chñ yÕu 
ch¨n nu«i theo quy m« hé gia ®×nh 4 – 5 
con/hé), VÜnh Phóc (®Þa ph−¬ng ph¸t triÓn 
ch¨n nu«i bß s÷a theo quy m« trang tr¹i 25 
– 40 con) vμ Thanh Ho¸ (®Þa ph−¬ng ph¸t 
triÓn ch¨n nu«i bß s÷a theo quy m« c«ng 
nghiÖp) trong thêi gian tõ th¸ng 3/ 2006 – 
12/2007, theo TCVN 4833-93. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. X¸c ®Þnh tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ 
          trong 1 ml s÷a t−¬i  theo ph−¬ng 
          ph¸p SPC (Standard Plate Count) 

Sö dông m«i tr−êng th¹ch ®Õm sè 
Plate Count Agar (PCA). Pha lo·ng mÉu. 
§æ th¹ch ra ®Üa (kho¶ng 10 ml). Trén ®Òu 
mÉu, nhá 1ml mÉu vμo ®Üa th¹ch. Mçi 
nång ®é cÊy vμo 2 ®Üa. §¶o ®Òu mÉu víi 
th¹ch. Sau khi th¹ch kh«, ®æ tiÕp mét líp 
th¹ch lªn trªn. Nu«i cÊy ë 370C/24h. KÕt 
qu¶ ®−îc tÝnh theo TCVN 5667- 1992. 

2.2.2. TÝnh l−îng Coliforms theo TCVN 
          4882 : 2001 

Pha lo·ng mÉu. Hót 5 ml mÉu s÷a 
nguyªn vμo 5 èng cã nång ®é 3 × LB, 5 ml 
mÉu s÷a nguyªn cho vμo 5 èng 1 × LB. LÊy 
0,5 ml dÞch pha lo·ng ë mçi nång ®é cßn 
l¹i cho vμo 5 èng 1 x LB (4,5 ml). Nu«i cÊy 
ë 370C/ 48h. §Õm sè èng d−¬ng tÝnh ë mçi 

nång ®é, sau ®ã tra b¶ng MPN ®Ó tÝnh 
tæng sè Coliforms. 

2.2.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n lËp vi khuÈn 
          E.coli theo TCVN 6846:2001 

Pha lo·ng mÉu, víi mçi nång ®é pha 
lo·ng, cÊy vμo 3 èng m«i tr−êng Brilliant 
Green Lacto Broth (BGLB) (4,5 ml BGLB 
+ 0,5 ml mÉu). Nu«i ë 370C/24h. Tõ mçi 
èng d−¬ng tÝnh, lÊy vi khuÈn cÊy vμo m«i 
tr−êng th¹ch Eosin Methylen Blue (EMB). 
Nu«i 370C/24h. LÊy 5 khuÈn l¹c mμu tÝm 
cã ¸nh kim lo¹i ®iÓn h×nh cÊy vμo 5 èng 
m«i tr−êng n−íc thÞt. Nu«i ë 450C/3h. Sau 
®ã kiÓm tra c¸c ph¶n øng ImViC ®Ó x¸c 
®Þnh vi khuÈn E.coli. §Ó ®Þnh l−îng E.coli, 
ghi kÕt qu¶ sè mÉu d−¬ng tÝnh ë c¸c nång 
®é, tra b¶ng MPN.  

2.2.4. Ph−¬ng ph¸p ph©n lËp Salmonella 
          theo ISO 6579:2002 

Cho 25 ml mÉu s÷a vμo 225 ml 
peptone, nu«i ë 370C/24h. TiÕp tôc t¨ng 
sinh Salmonella trong Muller – Kuffman 
(theo tû lÖ 1/10;  1/100) vμ trong th¹ch b¸n 
cè thÓ MSRV. Nu«i ë 420C/24h. Tõ m«i 
tr−êng t¨ng sinh Muller – Kuffman cÊy sang 
m«i tr−êng XLT4. Tõ m«i tr−êng MSRV, 
cÊy vi khuÈn sang m«i tr−êng Rambach. 
Nu«i trong tñ Êm 370C/24h. LÊy khuÈn l¹c 
®iÓn h×nh tõ 2 m«i tr−êng trªn cÊy chuyÓn 
sang Kligler ®Ó x¸c ®Þnh mét sè ®Æc tÝnh 
sinh hãa (H2S, kh¶ n¨ng sinh h¬i, lªn men 
®−êng gluco, lªn men ®−êng lacto). 

2.2.5. Ph−¬ng ph¸p ph©n lËp Staphylococcus  
          aureus theo TCVN 4830 : 1989 

Pha lo·ng mÉu. LÊy ë mçi nång ®é pha 
lo·ng 0,1 ml cÊy l¸ng vμo hai ®Üa th¹ch 
Baird – Parker. Nu«i ë 370C/24h – 48h. T¸ch 
nh÷ng khuÈn l¹c nghi thö c¸c ph¶n øng 
sinh ho¸. Staphylococcus cho c¸c kÕt qu¶ 
sau: Catalaza (+), Coagulaza (+), Oxydaza 
(+) vμ g©y ®«ng vãn huyÕt t−¬ng.  

2.2.6. X¸c ®Þnh ®éc lùc cña c¸c lo¹i vi  
           khuÈn ph©n lËp ®−îc b»ng ph−¬ng 
           ph¸p g©y bÖnh cho ®éng vËt thÝ 
          nghiÖm cña NguyÔn Nh− Thanh, 2006 

Sö dông c¸c chñng vi khuÈn ph©n lËp 
®−îc tiªm d−íi da hoÆc xoang phóc m¹c 
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cho chuét nh¾t tr¾ng s¹ch bÖnh, cã khèi 
l−îng 18 g. Theo dâi thêi gian chÕt cña 
chuét. Ph©n lËp l¹i vi khuÈn tõ chuét chÕt 
xem cã ph¶i chñng vi khuÈn ®−îc tiªm g©y 
chÕt hay kh«ng. 

2.2.7. KiÓm tra tån d− kh¸ng sinh 
           Penicilline trong s÷a theo ph−¬ng 
           ph¸p cña Tr−êng §¹i häc Tokyo 
           n¨m 1995 

Dùa trªn nguyªn t¾c vi khuÈn trén 
trong th¹ch bÞ kh¸ng sinh øc chÕ sÏ h×nh 
thμnh vßng v« khuÈn. §©y lμ ph−¬ng ph¸p 
cã ®é nhËy cao ®Ó ph¸t hiÖn penecillin 
nh»m thanh läc c¸c mÉu s÷a cã kh¸ng 
sinh. Dïng th¹ch Muller - Hinton trén víi 
chñng vi khuÈn Bacillus stearothermophilus 
var. Calidolactis C - 953 ë nång ®é 5. 107 - 
108/ml (vi khuÈn nμy mÉn c¶m cao nhÊt 
víi kh¸ng sinh penicillin). MÉu s÷a hÊp 

Pasteur ë 800C/5 phót, sau ®ã ®Ó nguéi ë 
nhiÖt ®é phßng. L¾c ®Òu mÉu. Dïng 
khoanh giÊy v« trïng (®−êng kÝnh = 8mm) 
tÈm mÉu s÷a råi ®Æt lªn mÆt th¹ch. Mét 
mÉu cÇn 2 khoanh giÊy. Nu«i ë 550C/24 
giê. Vßng v« khuÈn cã ®−êng kÝnh ≥ 9mm 
(bao gåm c¶ ®−êng kÝnh khoanh giÊy) lμ 
d−¬ng tÝnh.  

C¸c kÕt qu¶ vÒ Tiªu chuÈn vÖ sinh 
(TCVS) chØ tiªu vi sinh vËt ®−îc ®¸nh gi¸ 
theo Food standard Code Newzealand, 
2001. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. §¸nh gi¸ chÊt l−îng vÖ sinh s÷a t−¬i 
       lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 
       th«ng qua mét sè chØ tiªu vi sinh vËt 

3.1.1. §¸nh gi¸ chØ tiªu vi khuÈn tæng sè 
 

B¶ng 1. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ trong 1 ml mÉu s÷a t−¬i 
lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

Kết quả 

Đạt TCVS 

(∑CFU ≤ 1,5 ×105/ml) 

Không đạt TCVS 

(∑CFU > 1,5 ×105/ml) 

Địa 

phương 

Số 

mẫu 
kiểm 
tra 

Số 
vi khuẩn 
thấp nhất 
(CFU/ml) 

Số 
vi khuẩn
cao nhất 
(CFU/ml) 

Số vi khuẩn 
thường gặp 

(CFU/ml) 
Số mẫu Tỷ lệ (%) Số mẫu Tỷ lệ (%) 

Hà Nội 31 1,5 × 103 2,94 × 105 2,6 × 104 → 1,96 × 105 20 64,52 11 35,48 

Vĩnh 
Phúc 21 1,2 × 103 2,25 × 105 3,6 × 104 → 1,45 × 105 15 71,43 6 28,57 

Thanh 
Hoá 34 1,1 × 103 3,17 × 105 3,7 × 104 → 1,93 × 105 23 67,65 11 32,35 

         

S÷a lμ m«i tr−êng dinh d−ìng hoμn 
h¶o, cã ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d−ìng cÇn 
thiÕt thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña vi 
sinh vËt. V× vËy viÖc kiÓm tra chØ tiªu nμy 
lμ rÊt cÇn thiÕt. Nã kh«ng chØ ®¸nh gi¸ 
møc ®é « nhiÔm vi sinh vËt trong s÷a mμ 
qua ®ã ph¶n ¸nh thùc tr¹ng vÖ sinh t¹i n¬i 
v¾t s÷a vμ t¹i c¸c  ®iÓm thu gom s÷a. 

Tõ sè liÖu b¶ng 1, cho thÊy, tû lÖ mÉu 
lÊy t¹i VÜnh Phóc ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh 
cao nhÊt, 71,43% (15/21 mÉu). TiÕp ®Õn lμ 
Thanh Hãa, trong 34 mÉu kiÓm tra cã 23 

mÉu ®¹t tiªu chuÈn qui ®Þnh, chiÕm tû lÖ 
67,65% vμ t¹i Hμ Néi tû lÖ nμy thÊp h¬n 
(64,52%). 

3.1.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tæng sè Coliforms 
           trong mÉu s÷a lÊy t¹i c¸c ®Þa 
           ph−¬ng nghiªn cøu 

Coliforms lμ nhãm gåm nh÷ng vi 
khuÈn d¹ng Coli. Sù cã mÆt cña nhãm vi 
khuÈn nμy lμ mét trong nh÷ng yÕu tè chØ 
®iÓm, ph¶n ¸nh thùc tr¹ng mÊt vÖ sinh ë 
c¸c mÉu s÷a.  
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B¶ng 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tæng sè Coliforms trong c¸c mÉu s÷a 
lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

Âm tính Dương tính 
Đạt TCVS 

(∑ Coliforms ≤ 100 MPN/ml) 

∑ Coliforms 

≤ 100 MPN/ml 

∑ Coliforms 
>100 MPN/ml 

Địa 
phương 

Số 
mẫu 
kiểm 
tra Số 

mẫu 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
mẫu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số  
mẫu 

Tỷ lệ  
(%) 

Số  
mẫu 

Tỷ lệ  
(%) 

Số 
mẫu 

Tỷ lệ 
 (%) 

Hà Nội 31 5 16,13 26 83,87 17 54,84 9 29,03 22 70,96 

Vĩnh 
Phúc 21 3 14,29 18 85,71 13 61,90 5 23,80 16 76,19 

Thanh 
Hóa 34 6 17,65 28 82,35 20 58,82 8 23,53 26 76,47 

            

Tû lÖ ph¸t hiÖn Coliforms trong c¸c 
mÉu s÷a t−¬i lÊy tõ c¸c ®iÓm thu gom 
thuéc vïng Hμ Néi lμ cao nhÊt (83,87%). 
ChØ cã 70,96% (22/31) mÉu ®¹t tiªu chuÈn 
vÖ sinh. T¹i VÜnh Phóc, mÆc dï 85,71% sè 
mÉu ph¸t hiÖn cã Coliforms nh−ng 61,90% 
sè mÉu trong ®ã cã tæng sè Coliforms ≤ 
100 MPN. V× thÕ sè mÉu ®¹t tiªu chuÈn 
vÖ sinh chiÕm tû lÖ 76,19%. Tû lÖ nμy ë 

Thanh Ho¸, lÇn l−ît lμ 82,35% vμ 76,47%. 
MÆc dï tû lÖ mÉu ph¸t hiÖn cã Coliforms ë 
3 ®Þa ph−¬ng lμ t−¬ng ®−¬ng nhau (p > 
0,05) nh−ng ë VÜnh Phóc vμ Thanh Ho¸ tû 
lÖ mÉu ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh cao h¬n ë 
Hμ Néi (B¶ng 2).  

3.1.3. KÕt qu¶ kiÓm tra vi khuÈn E. coli 
           trong mÉu s÷a lÊy t¹i c¸c ®Þa 
           ph−¬ng nghiªn cøu 

B¶ng 3. KÕt qu¶ kiÓm tra vi khuÈn E. coli trong mÉu s÷a 
lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

Âm tính Dương tính 
Đạt TCVS 

(∑ E. coli ≤ 100 
MPN/ml) 

∑ E. coli 
≤ 100 MPN/ml 

∑ E. coli 
>100 MPN/ml 

Địa điểm 
nghiên cứu 

Số 
mẫu 
kiểm 
tra Số 

mẫu1 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
mẫu 

Tỷ lệ 
(%) Số 

mẫu2 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
mẫu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số mẫu 
(1)+(2) 

Tỷ lệ 
(%) 

Hà Nội 31 11 35,48 20 64,52 15 48,39 5 16,13 26 83,87 

Vĩnh Phúc 21 7 33,33 14 66,67 11 52,38 3 14,29 18 85,71 

Thanh Hoá 34 12 35,29 22 64,71 17 50,00 5 14,71 29 85,29 
            

T¹i Hμ Néi: 26/31 mÉu ®¹t TCVS, 
chiÕm 83,87%; tû lÖ mÉu kh«ng ®¹t lμ 
16,13%. §©y lμ ®Þa ph−¬ng cã tû lÖ mÉu 
s÷a nhiÔm E.coli nhiÒu nhÊt. Nghiªn cøu 
vÒ vÊn ®Ò nμy, t¹i c¬ së ch¨n nu«i bß s÷a 
tËp trung ë Hμ Néi, Ph¹m B¶o Ngäc (2003) 
cho biÕt cã 10,85% mÉu s÷a ph©n lËp ®−îc 
E.coli, thÊp h¬n kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
chóng t«i. Nguyªn nh©n cã lÏ lμ do ®©y lμ 

c¸c c¬ së ch¨n nu«i tËp trung cña Nhμ 
n−íc nªn ®−îc ®Çu t− nhiÒu h¬n vÒ trang 
thiÕt bÞ, tËp huÊn vÒ vÖ sinh bß s÷a cho 
c«ng nh©n trong trang tr¹i. 66,67% mÉu 
s÷a t−¬i lÊy t¹i c¸c tr¹m thu gom ë VÜnh 
Phóc ph©n lËp ®−îc E.coli, nh−ng 11 mÉu 
trong sè nμy cã tæng sè E.coli trong 1ml 
s÷a ≤ 100 MPN. Nh− vËy, cïng víi 7 mÉu 
©m tÝnh (33,33%), cã 18 mÉu ®¹t TCVS, 
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chiÕm 85,71%. VÜnh Phóc lμ ®Þa ph−¬ng cã 
tû lÖ mÉu ®¹t chØ tiªu E.coli cao nhÊt. T¹i 
Thanh Ho¸ 5/34 mÉu kh«ng ®¹t tiªu 
chuÈn, chiÕm 14,71%; 29/34 mÉu ®¹t tiªu  

chuÈn, chiÕm 85,29% (B¶ng 3). 
3.1.4. KÕt qu¶ kiÓm tra vi khuÈn 
            Salmonella trong mÉu s÷a lÊy  
            t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

B¶ng 4. KÕt qu¶ kiÓm tra vi khuÈn Salmonella trong mÉu s÷a 
lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

Âm tính Dương tính 
Đạt TCVS 

(Salmonella âm tính) Địa điểm 
nghiên cứu Số mẫu kiểm tra 

Số mẫu Tỷ lệ 
(%) Số mẫu Tỷ lệ 

(%) Số mẫu Tỷ lệ 
(%) 

Hà Nội 31 29 93,55 2 6,45 29 93,55 
Vĩnh Phúc 21 20 95,24 1 4,76 20 95,24 
Thanh Hoá 34 32 94,12 2 5,88 32 94,12 
        

Theo TCVN 7028 : 2002, kh«ng ®−îc cã 
Salmonella trong thùc phÈm th× tû lÖ mÉu 
s÷a kh«ng ®¹t chØ tiªu nμy ë 3 ®Þa ph−¬ng 
nghiªn cøu Hμ Néi, VÜnh Phóc vμ Thanh 
Hãa lÇn l−ît lμ 6,45%; 4,76% vμ 5,88%. 

Nh− vËy, dï tû lÖ mÉu s÷a thu gom 
nhiÔm Salmonella thÊp nh−ng nÕu ®ã lμ 
nh÷ng chñng g©y bÖnh th× nguy c¬ g©y ngé 
 

 

®éc thùc phÈm rÊt cao.  
3.1.5. KÕt qu¶ kiÓm tra vi khuÈn 
             Staphylococcus aureus trong mÉu 
              s÷a lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng  
             nghiªn cøu 

Staphylococcus aureus lμ vi khuÈn tån 
t¹i chñ yÕu trong m«i tr−êng tù nhiªn, rÊt 
dÔ nhiÔm vμo s÷a trong qu¸ tr×nh v¾t s÷a. 

.... 

   B¶ng 5. KÕt qu¶ kiÓm tra vi khuÈn Staphylococcus aureus 
trong c¸c mÉu s÷a thu gom t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

Âm tính Dương tính 
Đạt TCVS 

(∑ S. aureus ≤ 5× 
102 CFU/ml) 

∑ S. aureus 
≤ 5× 102 CFU/ml 

∑ S. aureus 
> 5× 102 CFU/ml 

Địa phương 
nghiên cứu 

Số mẫu 
kiểm tra 

Số 
mẫu(1) 

Tỷ lệ 
(%) Số mẫu Tỷ lệ 

(%) 
Số mẫu(2) Tỷ lệ 

(%) Số mẫu Tỷ lệ 
(%) 

Số mẫu 
(1)+(2) 

Tỷ lệ
(%) 

Hà Nội 31 14 45,16 17 54,84 10 32,26 7 22,58 24 77,42 

Vĩnh Phúc 21 11 52,38 10 47,62 6 28,57 4 19,05 17 80,95 

Thanh Hoá 34 17 50,00 17 50,00 9 26,47 8 23,53 26 76,47 
            

KÕt qu¶ tõ b¶ng 5 cho thÊy, tû lÖ 
mÉu s÷a nhiÔm Staphylococcus lμ kh¸ 
cao, tõ 47,62% ®Õn 54,84%. KÕt qu¶ cña 
L−u Quúnh H−¬ng (2005) cao h¬n, 
55,56%.  

NÕu ng−êi tiªu dïng sö dông trùc 
tiÕp c¸c lo¹i s÷a nμy mμ kh«ng qua xö lý 
hoÆc xö lý kh«ng ®óng kü thuËt th× nguy 
c¬ ngé ®éc thùc phÈm do Staphylococcus 
cã kh¶ n¨ng s¶n sinh ®éc tè lμ ch¾c ch¾n. 

3.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®éc lùc cña c¸c 
        chñng vi khuÈn ph©n lËp ®−îc  

Trong sè c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra ®éc lùc 
cña E.coli, Salmonella vμ Staphylococcus 
aureus ph©n lËp ®−îc trong c¸c mÉu s÷a lÊy 
t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu, 2 chñng 
E.coli (EH1 vμ EV2) ®Òu chØ giÕt chÕt 2 trong 
sè 3 chuét sau 72 giê. C¸c chñng cßn l¹i cã 
kh¶ n¨ng giÕt chÕt 100% sè chuét thÝ 
nghiÖm trong kho¶ng thêi gian 24-72 giê 
sau khi tiªm (B¶ng 6). 
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B¶ng 6. KÕt qu¶ kiÓm tra ®éc lùc cña c¸c chñng vi khuÈn E. coli, Salmonella 
vμ Staphylococcus aureus ph©n lËp ®−îc 

KẾT QUẢ (n = 3) 
Loại 

vi khuẩn 
Liều lượng 

tiêm 
Đường 

tiêm 
Kí hiệu

vi khuẩn Số chuột chết 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thời gian chết 
(giờ) 

Phân lập 
lại vi khuẩn 

SalH 3 100 24 - 48 

SalV 3 100 24 - 48 Salmonella 
1 ml canh trùng 

24h (5.108 vi 
khuẩn) 

Dưới da 

SalT 2 66,66 36 - 72 

Đều phân lập được 
Salmonella từ gan, 

máu tim 

EH1 2 66,66 36 - 72 

EH2 3 100 27 - 72 

EV1 3 100 24 - 72 

EV2 2 66,66 48 - 72 

ET1 3 100 27 - 72 

E.coli 0,2 ml canh 
trùng 24h 

Xoang 
phúc mạc

ET2 3 100 27 - 72 

Đều phân lập được 
vi khuẩn E.coli từ 

gan, máu tim 

StaH1 3 100 24 - 48 

StaH2 2 66,66 48 - 72 

StaV1 3 100 36 - 72 

StaV2 3 100 48 - 72 

StaT1 3 100 48 - 72 

Staphylococus 
aureus 

0,2 ml canh 
trùng 24h 

Xoang 
phúc mạc

StaT2 3 100 48 - 72 

Đều phân lập được 
vi khuẩn Sta.aureus 

từ gan, máu tim 

        

Víi vi khuÈn Salmonella, hai chñng 
SalH vμ SalV g©y chÕt c¶ ba chuét trong 
vßng 24 - 48 giê. Chñng cßn l¹i, chØ g©y 
chÕt 2 trong sè 3 chuét sau 36 - 72 giê. 
TiÕn hμnh lÊy gan vμ m¸u tim nu«i cÊy 
trong c¸c m«i tr−êng th× ®Òu ph©n lËp l¹i 
®uîc vi khuÈn Salmonella.  

Trong 6 chñng  Staphylococcus aureus 
kiÓm tra, chØ cã duy nhÊt 1 chñng (StaH2) 
g©y chÕt 2 trong 3  chuét sau 48 - 72 giê, 
chiÕm tû lÖ 66,66%. C¸c chñng cßn l¹i ®Òu 

 

g©y chÕt 100% chuét thÝ nghiÖm, tuy nhiªn 
thêi gian g©y chÕt cña tõng chñng lμ kh¸c 
nhau: Chñng StaH1 g©y chÕt 3/3 chuét 
trong vßng 24 - 48 giê; chñng StaV1 g©y 
chÕt 3/3 chuét thÝ nghiÖm sau 36 - 72 giê; 
c¸c chñng cßn l¹i ®Òu g©y chÕt 100% chuét 
thÝ nghiÖm trong vßng 48 -72 giê (B¶ng 6). 

3.3. KÕt qu¶ kiÓm tra tån d− kh¸ng 
        sinh trong c¸c mÉu s÷a lÊy t¹i 
        c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

 

B¶ng 7. KÕt qu¶ kiÓm tra tån d− kh¸ng sinh trong mÉu s÷a 
lÊy t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu 

Âm tính Dương tính Đạt TCVS 
Địa điểm 

nghiên cứu Số mẫu 
Số mẫu Tỷ lệ 

(%) Số  mẫu Tỷ lệ 
(%) Số mẫu Tỷ lệ 

(%) 

Hà Nội 31 24 77,42 7 22,58 24 77,42 
Vĩnh Phúc 21 17 80,95 4 19,05 17 80,95 
Thanh  Hoá 34 30 88,24 4 11,76 30 88,24 
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KÕt qu¶ kiÓm tra tån d− kh¸ng sinh 
trong c¸c mÉu s÷a cho thÊy thùc tr¹ng tån 
d− kh¸ng sinh trong s÷a lμ kh¸ lín (B¶ng 
7). MÉu s÷a thu gom lÊy ë Hμ Néi tû lÖ tån 
d− kh¸ng sinh cao nhÊt (22,58%). Tû lÖ 
nμy ë Thanh Hãa vμ VÜnh Phóc lÇn l−ît lμ 
11,76% vμ 19,05%. §iÒu nμy c¶nh b¸o 
nguy c¬ g©y nguy hiÓm cho ng−êi sö dông 
s¶n phÈm s÷a, ®Æc biÖt lμ s÷a t−¬i. Bªn 
c¹nh ®ã, nã cßn ¶nh h−ëng ®Õn thu nhËp 
cña ng−êi ch¨n nu«i bß s÷a bëi c¸c c¬ së 
thu gom sÏ kh«ng thu mua khi ph¸t hiÖn 
ra nh÷ng sai ph¹m trong viÖc sö dông 
kh¸ng sinh cho bß s÷a. 

4. KÕT LUËN  
Tû lÖ mÉu s÷a ®¹t Tiªu chuÈn vÖ sinh 

®èi víi tõng chØ tiªu vi khuÈn b¾t buéc 
kiÓm tra cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ®Þa 
ph−¬ng nghiªn cøu: Vi khuÈn tæng sè dao 
®éng tõ 64,52% ®Õn 71,43%; Coliforms: 
70,96% – 76,47%;  E. coli: 83,87% - 
85,71%; Salmonella: 93,55% - 95,24%; 
Staphylococcus aureus: 76,47% - 80,95%. 
C¸c chñng vi khuÈn ph©n lËp ®−îc ®Òu cã 
®éc lùc cao, cã kh¶ n¨ng g©y chÕt 100% sè 
®éng vËt thÝ nghiÖm (chuét b¹ch) trong 
vßng 24 – 72 giê. E. coli: 4/6 chñng; 
Salmonella: 2/3 chñng; Staphylococcus 
aureus: 5/6 chñng.  

CÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh 
c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh trong c¸c kh©u cña qu¸ 
tr×nh v¾t s÷a, b¶o qu¶n vμ chÕ biÕn s÷a ®Ó 
ng¨n chÆn, h¹n chÕ tèi ®a kh¶ n¨ng nhiÔm c¸c 
vi khuÈn nμy vμo s÷a g©y ngé ®éc thùc phÈm 
cho ng−êi tiªu dïng. Tû lÖ tån d− kh¸ng sinh 
trong c¸c mÉu s÷a lÊy t¹i Hμ Néi lμ cao nhÊt  

 

(22,58%), tiÕp ®Õn lμ VÜnh Phóc vμ thÊp 
nhÊt t¹i Thanh Ho¸ (11,76%).  
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