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¶NH H¦ëNG CñA MIÔN DÞCH THô §éNG VI£M GAN VÞT 
§ÕN §¸P øNG MIÔN DÞCH CñA VÞT CON KHI TI£M LIÒU VACXIN §ÇU TI£N 

Influence of Passive Immunization on Active Immune Response of 
Ducklings to Duck Hepatitis Virus Vaccine  

Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Bá Hiên, Phạm Thị Hường 

Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Miễn dịch thụ động viêm gan vịt của đàn vịt con được xác định bằng phương pháp công cường 

độc. Vịt con nở từ trứng của vịt mẹ đã gây miễn dịch viêm gan vịt có miễn dịch thụ động, miễn dịch này 
cao nhất lúc vịt 1 ngày tuổi, theo thời gian miễn dịch giảm dần, lúc 15 ngày tuổi tỷ lệ bảo hộ giảm chỉ 
còn đạt 30 - 40% ở vịt con nở từ trứng của vịt mẹ sau khi đẻ 1 tháng, 10 - 20% ở vịt con nở từ trứng của 
vịt mẹ sau khi đẻ 6 tháng. Miễn dịch thụ động có ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch chủ 
động của đàn vịt con khi tiêm liều vacxin viêm gan vịt đầu tiên. Thời điểm thích hợp tiêm liều vacxin 
viêm gan vịt đầu tiên được xác định đối với vịt không có miễn dịch thụ động là tiêm vào lúc 1 ngày 
tuổi, 14 - 21 ngày sau tỷ lệ bảo hộ với bệnh đạt 80%. Với vịt có miễn dịch thụ động tiêm vào lúc 7 ngày 
tuổi, 14 - 21 ngày sau tỷ lệ bảo hộ với bệnh đạt 100%. 

Từ khoá:  Ảnh hưởng miễn dịch thụ động, thời điểm tiêm liều vacxin đầu tiên, viêm gan vịt. 

SUMMARY 
Effects of passive immunization of ducklings were evaluated using a challenging method. The 

offsprings of laying ducks which were vaccinated with duck hepatitis virus vaccine showed high level 
of specific antibody at 1 day old and then decreased. At 15 days of age, the ducklings from those ducks 
having laid for 1 month, the protective potential of passive immunity was approximately 30- 40%.  The 
level of passive immunity of ducklings from ducks having laid for 6 months could protect only 10 – 20% 
of challenged cases. Passive immunization against duck hepatitis virus also affected active immune 
response which was induced after the first boot of duck hepatitis virus vaccine. The optimal time for 
the first vaccine was determined as follow: (1) At 1 day old for ducklings having no passive immunity, 
14 – 21 days after vaccination, the protective ratio against high pathogenic strain was 80%; (2) If 
ducklings had passive immunity, the first vaccine should be given at 7 days old, the ratio of protection 
was estimated to be up to 100% at 14 – 21 days after vaccination.  

Key words: Ducks, hepatitis virus, passive immunity, vaccine. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

ë ViÖt Nam, bÖnh viªm gan vÞt xuÊt hiÖn 
lÇn ®Çu tiªn trªn ®μn vÞt con t¹i §«ng Anh, 
Hμ Néi vμo n¨m 1978 (TrÇn Minh Ch©u vμ 
CS, 1985). §Õn nay bÖnh vÉn cßn g©y nhiÒu 
thiÖt h¹i nÆng nÒ cho ngμnh ch¨n nu«i vÞt. 

§Ó phßng bÖnh cho vÞt con, mét trong 
c¸c biÖn ph¸p ®¹t hiÖu qu¶ cao lμ dïng 
vacxin t¹o miÔn dÞch chñ ®éng vμ mét sè 
vacxin phßng bÖnh ®· ®−îc nghiªn cøu bëi 
c¸c t¸c gi¶ nh− TrÇn Minh Ch©u vμ céng 
sù (1985); Lª Thanh Hoμ, NguyÔn Nh− 
Thanh, NguyÔn B¸ Hiªn (1984). Tuy 
nhiªn, trong qu¸ tr×nh sö dông vacxin cã 
nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng t¹o 

miÔn dÞch cao ë vÞt, trong ®ã cã yÕu tè 
miÔn dÞch thô ®éng. Theo Tripathy vμ 
Hanson (1986), miÔn dÞch thô ®éng cã ¶nh 
h−ëng ®Õn thêi ®iÓm dïng liÒu vacxin 
viªm gan vÞt ®Çu tiªn. ë ViÖt Nam, nghiªn 
cøu vÊn ®Ò nμy ch−a ®Ò cËp tíi. V× vËy, 
môc ®Ých cña nghiªn cøu nμy lμ t×m hiÓu 
diÔn biÕn miÔn dÞch thô ®éng viªm gan vÞt 
ë vÞt con vμ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thÝch hîp 
®Ó tiªm liÒu vacxin ®Çu tiªn cho vÞt. 

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

VËt liÖu nghiªn cøu gåm 500 con vÞt 
mÑ vμ 390 con vÞt con ®−îc nu«i t¹i c¸c hé 
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gia ®×nh ë Gia L©m, Hμ Néi. Trong ®ã, 200 
vÞt mÑ kh«ng cã miÔn dÞch viªm gan vÞt vμ 
300 vÞt mÑ ®−îc g©y miÔn dÞch viªm gan 
vÞt, 120 vÞt con 1- 7 ngμy tuæi në tõ trøng 
cña vÞt mÑ kh«ng cã miÔn dÞch viªm gan 
vÞt vμ 270 vÞt con 1-15 ngμy tuæi në tõ 
trøng cña vÞt mÑ cã miÔn dÞch viªm gan 
vÞt. C¸c con vÞt con thÝ nghiÖm t¹i Bé m«n 
Vi sinh vËt- TruyÒn nhiÔm - BÖnh lý, Khoa 
Thó y (§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi). 

Ngoμi ra, nghiªn cøu cßn sö dông 
vacxin viªm gan vÞt nh−îc ®éc DH - EG - 
2000 vμ chñng virus viªm gan vÞt c−êng 
®éc do Bé m«n Vi sinh vËt - TruyÒn nhiÔm 
- BÖnh lý, Khoa Thó y cung cÊp. 

VÞt mÑ ®−îc g©y miÔn dÞch chñ ®éng 
b»ng ph−¬ng ph¸p tiªm nh¾c l¹i vacxin 
viªm gan vÞt nh−îc ®éc DH-EG-2000 vμo 
giai ®o¹n tr−íc khi vÞt ®Î trøng. Tû lÖ b¶o 
hé cña vÞt ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng 
ph¸p c«ng c−êng ®éc. MiÔn dÞch thô ®éng 
ë vÞt con ®−îc x¸c ®Þnh dùa vμo tû lÖ b¶o 
hé cña vÞt khi c«ng c−êng ®éc. 

Thêi ®iÓm thÝch hîp tiªm liÒu vacxin 
viªm gan vÞt lÇn ®Çu tiªn cho vÞt ®−îc 
tiÕn hμnh x¸c ®Þnh trªn c¸c vÞt con në tõ 
trøng cña vÞt mÑ kh«ng cã miÔn dÞch 
viªm gan vÞt vμ vÞt mÑ ®· ®−îc g©y miÔn 
dÞch viªm gan vÞt.  

 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O LUËN 
3.1. DiÔn biÕn miÔn dÞch thô ®éng viªm  
        gan vÞt ë ®μn vÞt con 

Theo OIE (2000) vμ Woolcock (1991), 
vÞt mÑ ®−îc g©y miÔn dÞch viªm gan vÞt sÏ 
t¹o ®−îc miÔn dÞch thô ®éng ë vÞt con.  

KÕt qu¶ thu ®−îc ®· cho thÊy, miÔn 
dÞch thô ®éng viªm gan vÞt cã ë vÞt con në 
tõ trøng cña vÞt mÑ cã miÔn dÞch viªm gan 
vÞt. MiÔn dÞch thô ®éng cao nhÊt lóc vÞt 1 
ngμy tuæi, tû lÖ b¶o hé ®¹t 90 - 100% ë vÞt 
con në tõ trøng cña vÞt mÑ sau khi ®Î 1 
th¸ng, 70 - 80% ë vÞt con në tõ trøng cña 
vÞt mÑ sau khi ®Î 6 th¸ng. Theo thêi gian, 
miÔn dÞch thô ®éng gi¶m dÇn, lóc 15 ngμy 
tuæi tû lÖ b¶o hé chØ cßn ®¹t 30 - 40% ë vÞt 
con në tõ trøng cña vÞt mÑ sau khi ®Î 1 
th¸ng, 10 - 20% ë vÞt con cña vÞt mÑ sau 
khi ®Î 6 th¸ng (B¶ng 1).  

KÕt qu¶ nμy còng phï hîp víi kÕt luËn 
cña Tripathy vμ Hanson (1986) cho r»ng, 
vÞt con miÔn dÞch thô ®éng viªm gan vÞt 
gi¶m dÇn trong 2 tuÇn ®Çu. 

Nh− vËy vÞt mÑ cã miÔn dÞch viªm gan 
vÞt ®· truyÒn miÔn dÞch cho vÞt con, gióp 
vÞt con b¶o hé ®−îc víi bÖnh, ®¹t tû lÖ cao 
nhÊt lóc 1 ngμy tuæi sau ®ã gi¶m dÇn theo 
thêi gian. 

 

Kết quả công cường độc 

Vịt con nở từ trứng của vịt mẹ 
sau khi đẻ 1 tháng 

Vịt con nở từ trứng của vịt mẹ 
sau khi đẻ 6 tháng Lần 

thí 
nghiệm 

Liều virus 
cường độc Vị trí tiêm Tuổi vịt 

(ngày) Số vịt
thí 

nghiệm 
(con) 

Số vịt 
ốm 

(con) 

Số vịt 
sống 
sót 

(con) 

Tỷ lệ 
bảo hộ 

(%) 

Số vịt  
thí 

nghiệm 
(con) 

Số vịt 
ốm  

(con) 

Số vịt 
sống 
sót 

(con) 

Tỷ lệ 
bảo hộ  

(%) 

Dưới da 1 10 0 10 100 10 3 7 70 

Dưới da 7 10 2 8 80 10 4 6 60 I 103,3LD50 

Dưới da 15 10 6 4 40 10 9 1 10 

Dưới da 1 10 1 9 90 10 2 8 80 

Dưới da 7 10 3 8 80 10 6 4 40 II 103,3LD50 

Dưới da 15 10 7 3 30 10 8 2 20 

B¶ng 1. DiÔn biÕn miÔn dÞch thô ®éng viªm gan vÞt cña vÞt con 
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     H×nh 1. DiÔn biÕn miÔn dÞch thô ®éng viªm gan vÞt cña vÞt con 

3.2. Thêi ®iÓm thÝch hîp tiªm liÒu vacxin 
       viªm gan vÞt lÇn ®Çu tiªn cho vÞt 

ë vÞt con në tõ trøng cña vÞt mÑ kh«ng 
cã miÔn dÞch viªm gan vÞt khi ®−îc tiªm liÒu 
vacxin  vμo thêi ®iÓm 1 ngμy tuæi vμ 7 ngμy 
tuæi ®Òu t¹o ®−îc miÔn dÞch chñ ®éng tèt, tû 
lÖ b¶o hé cho vÞt víi bÖnh sau khi dïng 
vacxin ®−îc 3-4 tuÇn ®¹t 80% (vÞt tiªm 
vacxin lóc 1 ngμy tuæi) vμ 80-100% (vÞt tiªm 
vacxin lóc 7 ngμy tuæi) (B¶ng 2 vμ H×nh 2). 

Nh− vËy, vÞt con kh«ng cã miÔn dÞch 
thô ®éng viªm gan vÞt, thêi ®iÓm dïng 
vacxin cho vÞt thÝch hîp nhÊt lμ lóc 1 ngμy 
tuæi. NÕu dïng vacxin cho vÞt vμo lóc 7 
ngμy tuæi sÏ cã mét thêi gian dμi vÞt kh«ng 

b¶o hé ®−îc víi bÖnh. NhËn ®Þnh nμy hoμn 
toμn phï hîp víi kÕt luËn cña Tripathy vμ 
Hanson (1986): vÞt con në tõ trøng cña vÞt 
mÑ kh«ng cã miÔn dÞch viªm gan vÞt nªn 
dïng liÒu vacxin ®Çu tiªn lóc vÞt 1 ngμy tuæi.   

ë vÞt con në tõ trøng cña vÞt mÑ cã 
miÔn dÞch viªm gan vÞt (B¶ng 3), khi tiªm 
liÒu vacxin ®Çu tiªn cho vÞt vμo c¸c thêi 
®iÓm kh¸c nhau: 1, 7, 10 ngμy tuæi ®Òu t¹o 
®−îc miÔn dÞch chñ ®éng viªm gan vÞt. Khi 
vÞt ®−îc tiªm vacxin vμo thêi ®iÓm 1 ngμy 
tuæi, lóc nμy miÔn dÞch thô ®éng cña vÞt 
cao (tû lÖ b¶o hé víi bÖnh  80 - 100%), sau 
khi dïng vacxin ®−îc 14 - 21 ngμy tû lÖ 
b¶o hé víi bÖnh chØ ®¹t 60%. 

B¶ng 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thÝch hîp tiªm liÒu vacxin viªm gan vÞt ®Çu 
tiªn cho vÞt (vÞt con në tõ trøng cña vÞt mÑ kh«ng cã miÔn dÞch viªm gan vÞt) 

Tuổi (ngày) Kết quả công cường độc 
Thí nghiệm I Thí nghiệm II Dùng 

vacxin 
Công 

cường độc Số vịt 
thí nghiệm 

Số vịt 
sống sót 

Tỷ lệ 
bảo hộ (%) 

Số vịt 
thí nghiệm 

Số vịt 
sống sót 

Tỷ lệ 
bảo hộ (%) 

1 5 0 0 5 0 0 
3 5 1 20 5 1 20 
7 5 2 40 5 2 40 

14 5 4 80 5 4 80 
21 5 4 80 5 4 80 

1 

30 5 3 60 5 4 80 
7 5 0 0 5 0 0 

10 5 2 40 5 1 20 
14 5 3 60 5 2 40 
21 5 4 80 5 4 80 
28 5 4 80 5 5 100 

7 

30 5 4 80 5 4 80 
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1 7 15
Tỷ lệ bảo hộ ở vịt con nở từ trứng của vịt mẹ  sau khi đẻ 1 tháng 
Tỷ lệ bảo hộ ở vịt con nở từ trứng của vịt mẹ  sau khi đẻ 6 tháng 
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H×nh 2. ¶nh h−ëng cña miÔn dÞch thô ®éng khi tiªm liÒu vacxin ®Çu tiªn cho vÞt  
(VÞt con cña vÞt mÑ kh«ng cã miÔn dÞch viªm gan vÞt) 

Tiªm vacxin cho vÞt vμo thêi ®iÓm 7 vμ 10 
ngμy, tuæi lóc nμy miÔn dÞch thô ®éng cña vÞt 
®· gi¶m, sau khi dïng vacxin ®−îc 14 - 21 
ngμy kh¶ n¨ng b¶o hé víi bÖnh cao, tû lÖ b¶o 

hé ®¹t 80 - 100%. V× vËy, víi vÞt con cã miÔn 
dÞch thô ®éng viªm gan vÞt, thêi ®iÓm tiªm 
liÒu vacxin ®Çu tiªn cho vÞt thÝch hîp nhÊt lμ 
lóc vÞt 7 ngμy tuæi (H×nh 3).............................. 

B¶ng 3. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thÝch hîp tiªm liÒu vacxin viªm gan vÞt 
®Çu tiªn cho vÞt con (vÞt con në tõ trøng cña vÞt mÑ cã miÔn dÞch viªm gan vÞt) 

Tuổi (ngày) Kết quả công cường độc 

Thí nghiệm I Thí nghiệm II 
Dùng 
vacxin 

Công 
cường độc Số vịt thí 

nghiệm 
Số vịt sống 

sót 
Tỷ lệ bảo 

hộ (%) 
Số vịt thí 
nghiệm 

Số vịt sống 
sót 

Tỷ lệ bảo 
hộ (%) 

1 5 5 100 5 4 80 
3 5 1 20 5 2 40 
7 5 2 40 5 2 40 

14 5 3 60 5 3 60 
1 

21 5 3 60 5 3 60 
7 5 4 80 5 3 60 

10 5 2 40 5 2 40 
14 5 4 80 5 4 80 
21 5 5 100 5 4 80 

7 

28 5 5 100 5 5 100 
10 5 3 60 5 2 40 
13 5 1 20 5 1 20 
17 5 3 60 5 3 60 
24 5 5 100 5 5 100 

10 

31 5 5 100 5 5 100 
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Dùng vacxin lúc 1 ngày tuổi 
Dùng vacxin lúc 7 ngày tuổi 
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H×nh 3. ¶nh h−ëng cña miÔn dÞch thô ®éng khi tiªm liÒu vacxin ®Çu tiªn  
(vÞt con në tõ trøng  cña vÞt mÑ cã miÔn dÞch viªm gan vÞt) 

Theo Tripathy and Hanson (1986), vÞt 
con cã miÔn dÞch thô ®éng viªm gan vÞt 
nªn dïng vacxin lÇn ®Çu tiªn cho vÞt vμo 
lóc 7 ngμy tuæi. 

4. KÕT LUËN 

VÞt con ®−îc sinh ra tõ vÞt mÑ ®· ®−îc 
g©y miÔn dÞch viªm gan vÞt cã miÔn dÞch 
thô ®éng víi bÖnh viªm gan vÞt. MiÔn dÞch 
thô ®éng cao nhÊt lóc vÞt 1 ngμy tuæi, theo 
thêi gian miÔn dÞch nμy gi¶m dÇn, lóc vÞt 
15 ngμy tuæi tû lÖ b¶o hé chØ cßn ®¹t 30 - 
40% ë vÞt con në tõ trøng cña vÞt mÑ sau 
khi ®Î 1 th¸ng, 10 - 20% ë vÞt con në tõ 
trøng cña vÞt mÑ sau khi ®Î 6 th¸ng. 

MiÔn dÞch thô ®éng cã ¶nh h−ëng ®Õn 
®¸p øng miÔn dÞch chñ ®éng cña vÞt con 
khi tiªm liÒu vacxin viªm gan vÞt ®Çu tiªn. 

Thêi ®iÓm thÝch hîp tiªm liÒu vacxin 
viªm gan vÞt ®Çu tiªn vμo lóc vÞt 1 ngμy 
tuæi, tû lÖ b¶o hé víi bÖnh ®¹t 80% sau 14 
– 21 ngμy (víi vÞt kh«ng cã miÔn dÞch thô 
®éng) vμo lóc 7 ngμy tuæi, tû lÖ b¶o hé víi 
bÖnh ®¹t 100% sau 14 - 21 ngμy  (víi vÞt cã 
miÔn dÞch thô ®éng).  
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