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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định những biểu hiện lâm sàng của 200 con lợn nái mắc hội chứng M.M.A nuôi tại các 
trang trại của 4 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và phân tích một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu để so 
sánh các chỉ tiêu này với nhóm lợn nái bình thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy biểu hiện lâm sàng của lợn nái 
mắc hội chứng M.M.A tương đối giống nhau như sốt, ủ rủ, kém ăn, có dịch viêm tử cung, không cho con bú. Kết quả 
nghiên cứu sinh lý sinh hóa máu cho thấy, các chỉ tiêu liên quan đến huyết cầu và các chỉ tiêu huyết sắc tố như số 
lượng hồng cầu, hàm lượng huyết sắc tố, tỷ khối huyết cầu, thể tích hồng cầu, nồng độ huyết sắc tố và lượng huyết 
sắc tố có trong hồng cầu ở nhóm nái mắc hội chứng M.M.A đều cao hơn nhóm lợn bình thường (P<0,05). So với 
nhóm nái bình thường, số lượng bạch cầu và tỷ lê bạch cầu trung tính trong máu lợn mặc hội chứng M.M.A cao hơn 
và ngược lại tỷ lệ các loại bạch cầu khác đều thấp hơn (P<0,05). Liên quan đến các chỉ số sinh hóa, trong khi hàm 
lượng protein tổng số, albumin và β - globulin trong máu lợn nái mắc hội chứng M.M.A thấp hơn so với lợn nái bình 
thường, thì hàm lượng α - globulin và γ - globulin lại cao hơn. Hàm lượng đường huyết của lợn mắc hội chứng 
M.M.A thấp hơn hàm lượng đường huyết của lợn bình thường; hoạt độ enzym GOT, GPT trong máu lợn mắc 
hội chứng M.M.A cao hơn hoạt độ các enzym này trong máu lợn nái bình thường.  

Từ khóa: lâm sàng, mất sữa, sinh lý, sinh hóa, viêm tử cung, viêm vú.  

Clinical Manifestations and Some Blood Physiological and Chemical Parameters 
of Sows Afflicted with Metritis-Mastitis-Agalactia (M.M.A) Syndrome 

ABSTRACT 

Besides observing the signs of clinical manifestations of 200 sows infected with metritis-mastitis-agalactia 
(M.M.A) syndrome in four provinces representative of the Red River delta in Vietnam, this study also investigated the 
hematological and biochemical parameters for comparison with clinically healthy sows. The research results showed 
that the clinical signs of sow group with M.M.A syndrome were similar  to the manifestations of  Pyrexia, restlessness, 
and anorexia The sows metritis-mastitis-agalactia (M.M.A) syndrome were not willing for the piglets to suckle or 
exhibited a marked disinterest in the piglets. The blood physiological and biochemical parameters indicated that the 
hematological indicators, such as number of red blood cells, hemoglobin concentration, corpuscular volume, 
corpuscular hemoglobin and corpuscular hemoglobin concentration of blood of sows with M.M.A syndrome group 
were higher than those from healthy sow group (P <0.05). In comparison with healthy sows, the number of white 
blood cell and neutrophils rate in blood of sows with M.M.A syndrome were higher. On the contrary, the rate of other 
types of white blood cells were lower (P <0.05). Albumin, total protein and β-globulin in the serum of sows with M.M.A 
syndrome group were lower than those in the blood of control sow group, whereas serum α - globulin và γ-globulin 
concentrations were higher. In addition, glicemia of M.M.A syndrome sows was decreasing, while enzymatic 
parameters (GOT and GPT activity) were increasing in comparison with  the control group. 

Keywords: Agalactia, M.M.A syndrome, mastitis, metritis, sow.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Viêm tử cung (metritis), viêm vú (mastitis), 
mất sữa (agalactia) được viết tắt là M.M.A là 
một trong những hội chứng thường gặp và gây 
tổn thất kinh tế lớn trong chăn nuôi lợn nái sinh 
sản. Hội chứng M.M.A không những ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh sản, sức 
sản xuất của lợn nái mà còn ảnh hưởng đến chất 
lượng lợn con. Mặc dù đã được biết đến từ lâu 
nhưng chỉ khi một số công bố tỷ lệ mắc hội 
chứng từ 30 đến 35% ở một số đàn lợn nái sinh 
sản sau sinh thì mới có nhiều nghiên cứu chi 
tiết về tổn thương vú (Jensen et al., 2006), về 
mối tương quan giữa viêm nhiễm đường sinh 
dục với hội chứng M.M.A (Busse et al., 2006; 
Hulten et al., 2006) và thử nghiệm điều trị 
(Gevaert et al., 2006). Cùng với những đặc điểm 
lợn nái kém ăn, mệt mỏi, sốt, sưng vú, viêm tử 
cung sau đẻ từ 12 đến 48 giờ, hội chứng còn gây 
giảm tiết sữa và đặc biệt làm thay đổi thành 
phần của sữa qua đó làm tăng tỷ lệ chết ở lợn sơ 
sinh tới 80% (Aruna Shrestha, 2011).  

Ở Việt Nam, đã có một số công trình nghiên 
cứu về hội chứng này nhưng chủ yếu các nghiên 
cứu đánh giá tỷ lệ mắc, phân lập vi khuẩn gây 
bệnh để thử nghiệm phác đồ điều trị (Lê Minh 
Chí và Nguyễn Như Pho, 1985; Trịnh Đình Thâu 
& cs., 2010) còn việc xác định sự thay đổi các chỉ 
tiêu sinh lý, sinh hóa máu vẫn chưa được nghiên 
cứu một cách hệ thống. Chính vì thế, việc tiếp 
cận nghiên cứu tổng thể từ nguyên nhân, biểu 
hiện lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố ảnh 
hưởng đến tỷ lệ mắc, đánh giá thiệt hại do hội 
chứng M.M.A gây ra và đánh giá hiệu quả của 
một số giải pháp phòng trị là yêu cầu cấp thiết 
trong thực tế hiện nay. Trong khuôn khổ của 
nghiên cứu tổng thể đó, để có cơ sở cho việc chẩn 
đoán, phòng trị có hiệu quả, nghiên cứu này tập 
trung tìm hiểu những biểu hiện lâm sàng đặc 
trưng và sự biến động các chỉ số sinh lý sinh hóa 
ở lợn mắc viêm tử cung, viêm vú, mất sữa. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 
Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở theo 

dõi biểu hiện lâm sàng từ 200 lợn nái và lấy mẫu 

máu từ 50 lợn nái giống Landrace, Yorshire bị 
mắc hội chứng M.M.A có độ tuổi từ 1 đến 3 năm 
tuổi, nuôi tập trung trong một số trang trại trên 
địa bàn 04 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hưng Yên, 
Hải Dương và Bắc Ninh, giai đoạn từ tháng 10 
năm 2011 đến tháng 4 năm 2013. 

Mẫu máu được lấy trực tiếp từ lợn mắc 
viêm tử cung, viêm vú, mất sữa và bình thường 
tại cùng điều kiện nuôi. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Sử dụng phương pháp thường quy để kiểm 

tra triệu chứng lâm sàng của những lợn nái mắc 
hội chứng M.M.A (tất cả lợn nái được kiểm tra 
lâm sàng 03 ngày trước khi đẻ và 03 ngày đầu 
tiên sau khi đẻ với các biểu hiện lâm sàng: tính 
thèm ăn, biểu hiện khác thường của dịch tiết âm 
đạo, dấu hiệu viêm vú (vú sưng, đỏ, đau), biểu 
hiện khi cho con bú, thân nhiệt được kiểm tra 2 
lần/ngày bằng nhiệt kế điện tử model MC- 240). 

- Song song với việc lấy mẫu máu ngẫu 
nhiên từ các lợn mắc hội chứng M.M.A điển 
hình, trong cùng một trang trại chọn lợn nái 
bình thường, cùng giống, cùng lứa đẻ để lấy 
mẫu máu làm đối chứng. 

- Phương pháp lấy mẫu máu: máu được lấy 
từ tĩnh mạch cổ ở lợn sau đẻ 24h - 48 giờ 

- Các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu lợn 
trong nghiên cứu này được xác đinh bằng các hệ 
thống xét nghiệm tự động: Hema Screen 18 (xác 
định các chỉ tiêu sinh lý) và máy Cell_Dyn 3700 
Abbott Hoa Kỳ (xác định các chỉ tiêu sinh hóa) 
tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ 
sinh học Thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

- Kết quả nghiên cứu được tổng hợp bằng 
Excel 2007 và phân tích thống kê bằng phần 
mềm Minitab 16.0. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Kết quả theo dõi một số biểu hiện lâm 
sàng của lợn mắc M.M.A 

Kết quả theo dõi biểu hiện lâm sàng của 200 
lợn nái mắc hội chứng M.M.A nuôi tại các tỉnh 
Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố 
Hà Nội cho thấy, đại đa số lợn nái mắc hội chứng 
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M.M.A ở các địa điểm nghiên cứu có các biểu hiện 
lâm sàng tương tự nhau: sốt, mệt mỏi kém ăn, có 
dịch viêm tử cung và không cho con bú. Trong đó, 
tỷ lệ lợn bị sốt chiếm trung bình 99,5% (từ 98,0 
đến 100%); tỷ lệ lợn có biểu hiện mệt mỏi, kém 
ăn trung bình 97,5% (giao động từ 96,0 đến 
100%). Tỷ lệ lợn thải dịch viêm đường sinh dục 
giao động từ 94,0 đến 98,0% (trung bình 95,5%) 
và tỷ lệ lợn không cho con bú giao động từ 94,0 
đến 98,0% (trung bình 95,0%) (Bảng 1). So sánh 
với kết quả nghiên cứu của Hermansson et al., 
1978 khi nghiên cứu các biểu hiện lâm sàng của 
lợn bị mất sữa sau đẻ với tỷ lệ lợn có biểu hiện 
mệt mỏi kẻm ăn là 25% thì kết quả nghiên cứu 
này lớn hơn rõ rệt. Các biểu hiện mệt mỏi, kém 
ăn, dịch viêm đường sinh dục thường xuất hiện 
ngay từ khi lợn mắc hội chứng M.M.A cùng một 
số biểu hiện khác như: lợn nái đứng nằm không 
yên, hay cắn con, sưng vú, mất sữa... Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với kết quả của một 
nghiên cứu 793 lợn nái mắc hội chứng M.M.A 

trong vòng 10 ngày sau đẻ tại Bulgari được công 
bố bởi Bozhkova et al. (1983); nghiên cứu lợn nái 
sau đẻ tại Canada được công bố bởi Martineau et 
al. (1992). Chính vì thế, có thể coi các biểu hiện 
lâm sàng như: sốt, kém ăn, mệt mỏi, tiết dịch 
viêm tử cung, không cho con bú, viêm sưng vú… 
là những triệu chứng điển hình khi lợn nái mắc 
hội chứng M.M.A. 

3.2. Kết quả kiểm tra huyết cầu và huyết 
sắc tố của lợn mắc M.M.A 

Kết quả theo dõi các chỉ số liên quan đến 
huyết cầu và huyết sắc tố như số lượng hồng 
cầu; hàm lượng hemoglobin (Hb); tỷ khối huyết 
cầu; thể tích hồng cầu; nồng độ huyết sắc tố; 
lượng huyết sắc tố trong một hồng cầu... của 50 
lợn mắc hội chứng M.M.A đã được tổng hợp và 
so sánh với các chỉ số này của 50 lợn nái bình 
thường cho thấy, biến động các chỉ số theo dõi 
này có sự sai khác rõ rệt giữa hai nhóm lợn nái 
nghiên cứu (P<0,05) (Bảng 2).  

Bảng 1. Kết quả theo dõi một số biểu hiện lâm sàng của lợn mắc hội chứng M.M.A 

Địa điểm 
nghiên cứu 

Số nái 
nghiên 

cứu 
(con) 

Triệu chứng lâm sàng 

Sốt Mệt mỏi, kém ăn  Dịch viêm tử cung Không cho con bú 

Số con Tỷ lệ  (%) Số con Tỷ lệ  (%) Số con Tỷ lệ (%) Số con Tỷ lệ (%) 

BắcNinh 50 50 100,0 49 98,0 48 96,0 49 98,0 

Hải Dương 50 50 100,0 48 96,0 47 94,0 47 94,0 

Hưng Yên 50 50 100,0 50 100,0 49 98,0 47 94,0 

Hà Nội 50 49 98,0 48 96,0 47 94,0 47 94,0 

Tính chung 200 199 99,5 195 97,5 191 95,5 190 95,0 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra một số chỉ tiêu huyết học  
của lợn mắc M.M.A và lợn nái bình thường 

Chỉ tiêu theo dõi 
Nhóm lợn mắc M.M.A (n=50) 

xmX±  

Nhóm lợn bình thường (n=50) 

xmX±  

Số lượng hồng cầu (triệu/mm3) 6,20 ± 0,13 5,57 ± 0,46 

Hàm lượng Hb (g%) 12,11 ± 0,25 10,8 ± 1,04 

Tỷ khối huyết cầu (%) 40,73 ± 0,43 35,75 ± 0,45 

Thể tích hồng cầu (µm3) 67,06±0,38 63,46 ±0,37 

Nồng độ huyết sắc tố (%) 30,11 ± 0,37 28,05 ±0,13 

Lượng huyết sắc tố trong một hồng 
cầu (Pg) 

20,30 ± 0,16 18,19 ±0,10 
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Số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết sắc tố, 
tỷ khối huyết cầu, thể tích hồng cầu, nồng độ 
huyết sắc tố và lượng huyết sắc tố trong một 
hồng cầu của lợn mắc hội chứng M.M.A đều cao 
hơn so với các chỉ tiêu này của lợn bình thường. 
Cụ thể, số lượng hồng cầu của lợn nái mắc hội 
chứng M.M.A là 6,20 ± 0,13 triệu/mm3 máu, của 
lợn bình thường là 5,57 ± 0,46 triệu/mm3. Số 
lượng hồng cầu của lợn mắc hội chứng M.M.A 
cao hơn số lượng hầu cầu của lợn bình thường, 
có thể do độc tố của vi khuẩn và các sản phẩm 
của quá trình viêm làm tăng nhu cầu oxy của 
các mô bào, kích thích thận sản sinh 
Erythropoietin thúc đẩy tủy xương sản sinh và 
tăng cương tuần hoàn hồng cầu nhằm đáp ứng 
yêu cầu vận chuyển oxy của cơ thể. Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với dẫn liệu của 
Sjaastad et al. (2010). 

Hàm lượng huyết sắc tố của lợn mắc hội 
chứng M.M.A là 12,11 ± 0,25 g%, cao hơn hàm 
lượng huyết sắc tố của lợn bình thường (10,8 ± 
1,04 g%). Hb tăng có tác dụng tăng vận chuyển 
oxy, cacbonic và điều hòa độ pH của máu. Hàm 
lượng Hemoglobin tỷ lệ thuận với số lượng hồng 
cầu trong máu. Theo Nguyễn Đức Hưng (2008), 
số lượng hồng cầu tăng trong một một số trường 
hợp như: lao động nặng, mất nước, ở độ cao trên 
700 mm so với mặt nước biển... So sánh với dẫn 
liệu trên thì khi lợn mắc M.M.A có số lượng 
hồng cầu tăng, do đó hàm lượng huyết sắc tố 
cũng tăng hơn so với hàm lượng huyết sắc tố của 
lợn bình thường.  

Tương tự các chỉ số khác như tỷ khối huyết 
cầu, thể tích hồng cầu, nồng độ huyết sắc tố và 
lượng huyết sắc tố có trong một hồng cầu của 
lợn mắc hội chứng M.M.A (lần lượt là 
40,73±0,43%; 67,06±0,38µm3; 30,11±0,37% và 
20,30±0,16Pg ) đều cao hơn các chỉ tiêu này của 
lợn bình thường (lần lượt 35,75±0,45%; 
63,46±0,37µm3; 28,05±0,13% và 21,13±0,53Pg) 

Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn logic về 
mối tương quan giữa các chỉ tiêu và thống nhất 
với kết quả của một nghiên cứu mới đây của 

Ognean et al. (2010) khi nghiên cứu biến động 
các huyết đồ và một số chỉ tiêu sinh hóa máu 
của lợn nái trong tuần đầu sau khi đẻ. 

3.3. Số lượng và công thức bạch cầu của lợn 
nái mắc hội chứng M.M.A  

Song song với việc kiểm tra các chỉ số huyết 
cầu, các chỉ số bạch cầu cũng được xác định. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về số 
lượng bạch cầu và tỷ lệ các loại bạch cầu, trừ 
bạch cầu ái kiềm của lợn mắc hội chứng M.M.A 
và lợn bình thường (P<0,05). Trong đó, lợn nái 
mắc hội chứng M.M.A có tổng số bạch cầu và tỷ 
lệ bạch cầu trung tính cao hơn so với lợn bình 
thường (P<0,05) (lần lượt là 23,16 ± 0,62 
nghìn/mm3 và 48,17±0,76% của lợn mắc hội 
chứng M.M.A so với 17,05±0,43 nghìn/mm3 và 
41,18 ± 1,39% của lợn nái bình thường). Theo 
Chu Đức Thắng và Phạm Ngọc Thạch (2008), 
công thức bạch cầu thay đổi do một số yếu tố, 
nếu mắc các bệnh nhiễm trùng thì bạch cầu 
trung tính tăng lên đột ngột. Như vậy, theo 
chúng tôi, lợn mắc hội chứng M.M.A, do quá 
trình viêm đã gây phản ứng kích thích cơ thể 
tăng cường miễn dịch, tăng cường đề kháng 
thông qua việc tăng số lượng bạch cầu, đặc biệt 
bạch cầu có khả năng thực bào, đảm nhận chức 
năng miễn dịch không đặc hiệu như bạch cầu 
trung tính.  

Trái lại, tỷ lệ các loại bạch cầu bạch cầu ái 
toan, bạch cầu đơn nhân lớn và lâm ba cầu của 
lợn mắc hội chứng M.M.A đều thấp hơn so với 
các tỷ lệ này của lợn nái bình thường (P<0,05).  

Như vậy, số lượng bạch cầu, tỷ lệ bạch cầu 
trong máu lợn bình thường nằm trong khoảng 
giao động sinh lý bình thường của lợn nái ở tuần 
đẻ thứ nhất. Kết quả này phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của Ognean et al. (2010) khi nghiên 
cứu số lượng và công thức bạch cầu của lợn nái. 
Tuy nhiên, số lượng bạch cầu và tỷ lệ bạch cẩu 
của lợn mắc hội chứng M.M.A đã có sự biến 
động và có sự khác biệt rõ rệt so với chỉ số này ở 
lợn bình thường.  
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Bảng 3. Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu  
của lợn mắc hội chứng M.M.A so với lợn nái bình thường  

Đối tượng nghiên cứu 
Số lượng BC 
(nghìn/mm3) 

Công thức bạch cầu (%) 

Bạch cầu ái 
toan 

Bạch cầu ái 
kiềm 

Bạch cầu 
trung tính 

BC Đơn 
nhân lớn 

Lâm ba cầu 

Lợn nái bình thường  

(n = 50) xmX±  
17,05±0,43 4,11±0,58 4,20±0,07 41,18±1,39 6,13±0,96 48,16±0,87 

Lợn mắc hội chứng MMA 

(n=50) xmX±  
23,16±0,62 2,02±0,17 3,02±0,05 48,17±0,76 4,07±0,20 44,33±1,66 

 
3.4. Kết quả kiểm tra hàm lượng protein tổng 
số, các tiểu phần protein huyết thanh của lợn 
mắc hội chứng M.M.A và của lợn bình thường 

Kết quả định lượng protein tổng số, 
Albumin huyết thanh và các tiểu phần protein 
huyết thanh của 50 lợn mắc hội chứng M.M.A 
và 50 lợn nái bình thường cho thấy:  

Hàm lượng protein tổng số, β- Globulin và 
albumin trong huyết thanh của lợn nái bình 
thường cao hơn so với các thành phần này 
trong huyết thanh của lợn mắc M.M.A 
(P<0,05). Cụ thể, hàm lượng protein tổng số, 
β- Globulin và albumin trong huyết thanh lợn 
nái bình thường lần lượt là 7,48  0,47 g%, 
1,62±0,37 g% và 3,470,33 g%, thì trong huyết 
thanh lợn mắc hội chứng M.M.A lần lượt chỉ là 
5,87 ± 0,42 g%, 0,81±0,43 g% và 1,21±0,49 g% 
(Bảng 4). Theo Hồ Văn Nam & cs. (1997), 
protein của lợn bình thường trung bình là 7,35 
g% thì kết quả kiểm tra protein tổng số của lợn 
nái bình thường trong nghiên cứu của chúng tôi 
nằm trong khoảng sinh lý. Theo chúng tôi, sở dĩ 
hàm lượng protein tổng số, β- Globulin và 
albumin trong huyết thanh của lợn mắc hội 

chứng M.M.A thấp hơn so với các thành phần 
này trong huyết thanh của lợn bình thường có 
thể là do lợn mắc hội chứng M.M.A có những 
phản ứng viêm, sốt kèm theo giảm ăn, giảm 
hiệu quả tiêu hoá, giảm khả năng hấp thu và 
ảnh hưởng gián tiếp đến chức năng gan nên khả 
năng tổng hợp Albumin kém hơn so với lợn bình 
thường (Sjaastad et al., 2010). Như vậy, ở lợn 
mắc hội chứng M.M.A, cùng với các triệu chứng 
mệt mỏi, kém ăn, sốt, tăng tiết dịch rỉ viêm, các 
vi khuẩn và độc tố của chúng tác động làm tổn 
thương tế bào gan làm cho lượng protein tổng số 
và albumin huyết thanh giảm. 

Hàm lượng các tiểu phần protein như α - 
globulin và γ - globulin trong huyết thanh của 
lợn nái mắc hội chứng M.M.A đều tăng so với các 
tiểu phần này của lợn nái bình thường. Cụ thể, ở 
lợn mắc hội chứng M.M.A hàm lượng α - globulin 
và γ - globulin lần lượt là 3,04±0,36 g%, 
1,12±0,39 g% còn hàm lượng các tiểu phần này 
trong huyết thanh của lợn nái bình thường lần 
lượt là 2,41± 0,46 g% và 0,68±0,26 g%. Các tiểu 
phần globulin trong huyết thanh đảm nhận 
những chức năng khác nhau, trong khi α và   

Bảng 4. Kết quả kiểm tra hàm lượng protein huyết thanh  
của lợn mắc hội chứng M.M.A và hàm lượng protein huyết thanh của lợn bình thường 

Đối tượng nghiên cứu 

Chỉ tiêu nghiên cứu (g%) 

Protein tổng số 
Albumin huyết 

thanh  
α- Globulin β- Globulin γ- Globulin 

Lợn nái bình thường  

(n = 50) 
7,480,47  3,470,33  2,41± 0,46  1,62±0,37  0,68±0,26  

Lợn mắc M.M.A 

(n = 50) 
5,87±0,42  1,21±0,49  3,04±0,36  0,81±0,43  1,12±0,39  



Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Thanh, Trịnh Đình Thâu, Phạm Kim Đăng 

646 

Bảng 5. Hàm lượng đường huyết và hoạt độ của enzyme sGOT, sGPT 
trong máu lợn mắc M.M.A và trong máu lợn bình thường 

Chỉ tiêu theo dõi 
Lợn bình thường (n = 20) 

xmX±  

Lợn mắc hội chứng M.M.A (n = 12) 

xmX±  

Hàm lượng đường huyết (mmol/L) 5,15±0,53 3,35±0,16 

sGOT (U/l) 37,05±1,23 68,70±1,12 

sGPT (U/l) 36,90±1,72 49,15±1,22 

 
β- globulin đảm nhận chức năng vận chuyển 
cholesteron, hormone nhóm steroid thì γ -
globulin ngoài việc đảm nhận chức năng miễn 
dịch, tạo đề kháng cho cơ thể còn tham gia vào 
quá trình đông máu (Nguyễn Xuân Tịnh & cs., 
1996). Theo Tạ Thị Vịnh (1991), khi bị nhiễm 
khuẩn, quá trình viêm diễn ra thì γ- globulin 
tăng lên nhằm tăng cường khả năng miễn dịch 
của cơ thể. Như vậy, theo chúng tôi, khi lợn mắc 
hội chứng M.M.A, quá trình viêm diễn ra làm 
tăng γ- globulin nhằm tăng cường khả năng miễn 
dịch của cơ thể là phù hợp với dẫn liệu trên. 

3.5. Hàm lượng đường huyết và hoạt độ của 
enzyme sGOT, sGPT trong máu lợn mắc 
hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa 
(M.M.A) 

Hàm lượng đường huyết phản ánh tình 
trạng sức khỏe của cơ thể động vật. Nhờ một loạt 
các điều tiết sinh lý, sinh hóa của tuyến tụy qua 
insulin, của tuyến thượng thận qua adrenalin và 
hoạt động của gan mà nồng độ glucoza trong máu 
được ổn định. Vì vậy, khi gan bị tổn thương thì 
nồng độ glucoza trong máu cũng bị thay đổi. 
Trong các quá trình trao đổi chất, đặc biệt trao 
đổi đường trong cơ thể được diễn ra khi có sự 
tham gia của các enzyme, trong đó enzyme 
transaminase (có trong tế bào gan, thận, cơ 
vân...) đóng vai trò rất quan trọng. Phổ biến và 
quan trọng nhất là enzyme glutamate oxalat 
transaminase (GOT) và glutamate pyruvat 
transaminase (GPT) (Hồ Văn Nam & cs., 1997; 
Sjaastad et al., 2010). Với mục đích đánh giá ảnh 
hưởng của hội chứng M.M.A đến hàm lượng 
đường, hoạt độ enzyme GOT và GPT, nghiên cứu 
này đã tiến hành định lượng hàm lượng đường, 
hoạt độ enzyme GOT và GPT trong máu của lợn 
mắc hội chứng M.M.A và của lợn bình thường.  

Kết quả nghiên cứu được tổng hợp ở bảng 
5 cho thấy hàm lượng đường trong máu của 
lợn mắc hội chứng M.M.A thấp hơn hàm lượng 
đường trong máu của lợn bình thường 
(3,35±0,16 mmol/L ở lợn nái mắc hội chứng 
M.M.A so với 5,15±0,53 mmol/L ở lợn nái bình 
thường) (P<0,05). Điều này cho thấy khi lợn 
mắc hội chứng M.M.A, vi khuẩn xâm nhập, 
độc tố của vi khuẩn và sản phẩm của quá 
trình viêm làm cho lợn sốt, kém ăn hoặc bỏ 
ăn, ít vận động... Quá trình tiêu hóa, hấp thu 
thức ăn kém dẫn đến nguồn cung cấp ngoại 
sinh không đầy đủ, ngoài ra khi lợn sốt cũng 
làm tiêu hao năng lượng do sự tăng cường 
khai thác năng lượng từ việc oxy hóa glucoza 
dẫn đến hàm lượng đường huyết giảm. 

Ngược lại, hoạt độ của enzym GOT và GPT 
trong máu của lợn mắc hội chứng M.M.A cao hơn 
hoạt độ enzym GOT, GPT trong máu lợn bình 
thường với độ tin cậy P<0,05. Cụ thể hoạt độ 
enzym GOT và GPT trong máu lợn mắc hội 
chứng M.M.A lần lượt là 68,70±1,12 (U/l) và 
49,15±1,22 U/l. Kết quả này tương đương với kết 
quả nghiên cứu của Raszyk et al. (1979).  

4. KẾT LUẬN   

- Triệu chứng lâm sàng điển hình của lợn 
nái mắc hội chứng M.M.A là: sốt, kém ăn, mệt 
mỏi, dịch viêm tử cung, không cho con bú, viêm 
sưng vú... 

- Số lượng hồng cầu, hàm lượng Hb, thể tích 
hồng cầu, tỷ khối huyết cầu, nồng độ huyết sắc 
tố và huyết sắc tố trong một hồng cầu của lợn 
mắc hội chứng M.M.A đều cao hơn các chỉ tiêu 
này của lợn bình thường. 

- Bạch cầu tổng số và tỷ lệ bạch cầu trung 
tính của lợn mắc hội chứng M.M.A cao hơn bạch 
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cầu tổng số và tỷ lệ bạch cầu trung tính của lợn 
nái bình thường, ngược lại tỷ lệ các loại bạch 
cầu khác thấp hơn.  

- Hàm lượng Albumin huyết thanh, 
Protein tổng số và β - Globulin và của lợn mắc 
hội chứng M.M.A thấp hơn so với các thành 
phần này của lợn nái bình thường. Các tiểu 
phần  và γ - Globulin trong huyết thanh của 
lợn nái mắc hội chứng M.M.A cao hơn các tiểu 
phần này trong huyết thanh của nái bình 
thường. 

- Hàm lượng đường huyết của lợn mắc hội 
chứng M.M.A thấp hơn hàm lượng đường 
huyết của lợn nái bình thường. Hoạt độ enzym 
GOT, GPT trong máu lợn mắc hội chứng 
M.M.A cao hơn so với hoạt độ các enzym này 
trong máu của lợn nái bình thường. 
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