
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 2: 172-179        TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    

172 

Tû LÖ NHIÔM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG HéI CHøNG TI£U CH¶Y 
ë LîN NU¤I T¹I Hμ NéI Vμ VïNG PHô CËN 

The Prevalence of Clostridium perfringens in Pigs with the Symptom of 
Diarrhoea in Hanoi and Surrounding Areas 

Huỳnh Thị Mỹ Lệ1, Trần Thị Lan Hương1, Lê Văn Lãnh1, Đỗ Ngọc Thuý2, Nguyễn Bá Hiên1 

1 Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
2 Viện Thú y quốc gia 

TÓM TẮT 

Hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn đã được nhiều tác giả trong nước nghiên cứu. Tuy nhiên, các 
công trình nghiên cứu đầy đủ về vai trò gây tiêu chảy ở lợn của vi khuẩn Clostridium perfringens (C. 
perfringens) so với vi khuẩn E. coli và Salmonella chưa có nhiều. Nghiên cứu này được tiến hành 
nhằm mục đích xác định tỷ lệ nhiễm, vai trò của vi khuẩn C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở 
đàn lợn nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận. Các tỉnh Hà Nội (Gia Lâm, Cầu Diễn), Hà Tây (cũ), Bắc Ninh 
và Vĩnh Phúc được chọn làm điểm điều tra và lấy mẫu để phân lập. Lợn thí nghiệm được chia thành 2 
nhóm dựa vào lứa tuổi: từ 1 - 28 ngày tuổi và từ 29 - 90 ngày tuổi. Kết quả phân lập vi khuẩn trong 
mẫu phân lợn ở cả 2 lứa tuổi cho thấy: Tần suất phân lập được C. perfringens từ phân lợn bị tiêu 
chảy là 55,6%. Khi bị tiêu chảy, số lượng vi khuẩn C. perfringens lần lượt là 1,92 ± 0,08 x 107 CFU/g và 
4,19 ± 0,61 x 107 CFU/g, tăng lên rõ rệt (110,34 lần và 145,49 lần) so với lợn ở trạng thái khoẻ mạnh là 
1,74 ± 0,07 x 105 CFU/g và 2,88 ±  0,10 x 105 CFU/g (P <0,001). Không có sự khác biệt về tần suất xuất 
hiện của vi khuẩn C. perfringens ở các mẫu lấy từ các vùng cũng như các lứa tuổi lợn khác nhau 
(P>0,05). 

Từ khoá: C. perfringens, lợn, tiêu chảy, tần suất. 

SUMMARY 

The study was undertaken to determine the prevalence and the role of  C. perfringens in pigs 
found with diarrhoea in Hanoi and some surrounding areas. The studied regions included: Gia Lam, 
Cau Dien, Ha Tay (old-established), Bac Ninh and Vinh Phuc. Results showed that the prevalence of 
identified C. perfringens in faecal samples of pigs with diarrhoea was 55.6%. The number of C. 
perfringens in faecal samples of pigs with diarrhoea increased signficantly compared to that of 
healthy ones. In 1 - 28 day-old piglets, the number of C. perfringens was 1.92 ± 0.08 x 107 CFU/g 
compared to 1.74 ± 0.07 x 105 CFU/g (increased 110.34 times). In 29 - 90 day-old pigs, the number of C. 
perfringens was 4.19 ± 0.61 x 107 CFU/g compared to  2.88 ± 0.10 x 105 CFU/g (increased 145.49 times) 
(P <0.001). There was no significant difference in the prevalence of  identified C. perfringens in the 
samples taken from the different  areas and age-groups (P > 0.05). 

Key words: C. perfringens, diarrhoea, pigs, prevalence. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 

HiÖn nay, ngμnh ch¨n nu«i lîn ë n−íc ta 
ph¸t triÓn m¹nh c¶ vÒ sè l−îng còng nh− 
quy m«. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®Ó ph¸t 
triÓn th× dÞch bÖnh th−êng xuyªn x¶y ra lμ 
nguyªn nh©n g©y thiÖt h¹i kinh tÕ nÆng nÒ; 
trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn “Héi chøng tiªu ch¶y” ë 
®μn lîn. Tiªu ch¶y lμ mét hiÖn t−îng bÖnh lý 
®Æc tr−ng cña ®−êng tiªu ho¸, do nhiÒu 
nguyªn nh©n g©y ra nh−: ®iÒu kiÖn thêi tiÕt 
khÝ hËu, chÕ ®é ch¨m sãc nu«i d−ìng, hoÆc 
do t¸c ®éng cña c¸c vi sinh vËt g©y bÖnh (vi 
khuÈn, virus…). Tuy nhiªn, c¸c c«ng tr×nh 
nghiªn cøu trong vμ ngoμi n−íc ®Òu ®· thèng 
nhÊt r»ng vi khuÈn lμ nguyªn nh©n quan 
träng, ®ång thêi ®· kh¼ng ®Þnh vai trß g©y 
bÖnh cña c¸c vi khuÈn E. coli, Salmonella vμ 
Clostridium perfringens (C. perfringens).  

ë ViÖt Nam, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu 
vÒ héi chøng tiªu ch¶y ë lîn th−êng tËp 
trung vμo vi khuÈn E. coli vμ Salmonella; 
trong khi ®ã, nghiªn cøu vÒ vai trß g©y bÖnh 
cña vi khuÈn yÕm khÝ C. perfringens ch−a 
nhiÒu vμ ch−a cã hÖ thèng (Phan Thanh 
Ph−îng vμ cs, 1996; TrÇn ThÞ H¹nh vμ cs, 
2000; NguyÔn B¸ Hiªn, 2001; Ph¹m ThÕ S¬n 
vμ cs, 2008). Bμi b¸o nμy tr×nh bμy nh÷ng 
kÕt qu¶ b−íc ®Çu vÒ tû lÖ nhiÔm, qua ®ã x¸c 
®Þnh vai trß cña vi khuÈn C. perfringens 
trong héi chøng tiªu ch¶y ë ®μn lîn nu«i t¹i 
Hμ Néi vμ mét sè vïng phô cËn, gãp phÇn 
chÈn ®o¸n vμ phßng chèng ®−îc bÖnh ®−êng 
tiªu ho¸ ë lîn do vi khuÈn C. perfringens g©y 
nªn.  

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

2.1. VËt liÖu 

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn lîn ë 
c¸c løa tuæi tõ 1 - 90 ngμy tuæi nu«i ë mét sè 
vïng thuéc Hμ Néi vμ phô cËn. C¸c mÉu 
ph©n lîn ®−îc lÊy trªn c¶ hai ®èi t−îng lîn ë 
tr¹ng th¸i khoÎ m¹nh vμ lîn bÞ m¾c bÖnh 

tiªu ch¶y. C¸c mÉu phñ t¹ng chØ ®−îc lÊy 
trªn lîn bÞ chÕt v× bÖnh tiªu ch¶y cã c¸c triÖu 
chøng, bÖnh tÝch ®Æc tr−ng. 

§Ó ph©n lËp vμ gi¸m ®Þnh vi khuÈn, 
nghiªn cøu ®· sö dông m«i tr−êng n−íc thÞt 
gan yÕm khÝ, th¹ch m¸u (ph©n lËp vi khuÈn 
C. perfringens) vμ m«i tr−êng MacConkey 
(ph©n lËp vi khuÈn E. coli). C¸c m«i tr−êng, 
ho¸ chÊt dïng ®Ó gi¸m ®Þnh vi khuÈn nh− 
SIM, Egg Yolk Agar, Litmus milk, ®−êng. 
Ph©n lËp vμ gi¸m ®Þnh vi khuÈn ®−îc thùc 
hiÖn t¹i Bé m«n Vi sinh vËt - TruyÒn nhiÔm -
BÖnh lý, Khoa Thó y, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi vμ Bé m«n Vi trïng - ViÖn 
Thó y quèc gia. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

Tû lÖ m¾c héi chøng tiªu ch¶y theo løa 
tuæi lîn vμ tû lÖ m¾c theo c¸c th¸ng trong 
n¨m ®−îc theo dâi bëi sè lîn bÞ tiªu ch¶y ë 
løa tuæi tõ 1 - 90 ngμy trªn c¸c ®μn lîn ®−îc 
nu«i t¹i 6 trang tr¹i thuéc Gia L©m, CÇu 
DiÔn, Hμ T©y (cò), B¾c Ninh, VÜnh Phóc, 
trong 2 n¨m (2007-2008) víi tæng sè con theo 
dâi lμ 16.646 con. Sau ®ã c¸c kÕt qu¶ ®−îc 
tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu dÞch 
tÔ häc (Toma vμ cs., 1999). 

§Ó cã mÉu ph©n lËp vi khuÈn C. 
perfringens, 124 mÉu ph©n ®−îc lÊy trªn hai 
nhãm lîn: nhãm thø nhÊt tõ 1 - 28 ngμy tuæi 
vμ nhãm thø 2 tõ 29 - 90 ngμy tuæi. TriÖu 
chøng ®Æc tr−ng cña lîn ®−îc lùa chän lÊy 
mÉu khi bÞ tiªu ch¶y lμ: con vËt mÖt mái, 
kÐm ¨n, l«ng dùng, tiªu ch¶y, ph©n láng, 
mμu ®en x¸m hoÆc vμng x¸m, cã khi lÉn 
m¸u mμu ®á sÉm, mïi thèi kh¾m. Khi lîn bÞ 
tiªu ch¶y, mÉu ph©n ®−îc lÊy tr−íc khi tiÕn 
hμnh ®iÒu trÞ. MÉu ph©n yªu cÇu ph¶i ®−îc 
lÊy trùc tiÕp tõ trùc trμng, ®ùng vμo hép 
®ùng mÉu chuyªn dông cã nót xo¾n ®Ó ®¶m 
b¶o ®iÒu kiÖn yÕm khÝ vμ vËn chuyÓn ®Õn 
phßng thÝ nghiÖm trong vßng 8 giê. MÉu phñ 
t¹ng gåm gan, l¸ch, h¹ch mμng treo ruét vμ 
ruét ®−îc lÊy trªn 9 lîn chÕt v× tiªu ch¶y (10 
- 45 ngμy tuæi) cã biÓu hiÖn c¸c triÖu chøng 
®Æc tr−ng nh− tiªu ch¶y nÆng, yÕu ít, ph©n 
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n¸t, mμu ®en, x¸m hoÆc vμng x¸m, cã thÓ 
lÉn m¸u. BÖnh tÝch ®Æc tr−ng tËp trung ë 
®−êng tiªu ho¸: ruét xuÊt huyÕt, cã thÓ c¨ng 
phång, chÊt chøa ®−êng tiªu ho¸ th−êng ®Æc, 
mμu ®á sÉm. Mæ kh¸m ph¶i thùc hiÖn tr−íc 
12 giê sau khi con vËt chÕt. 

C¸c mÉu trªn ®−îc lÊy vμ ph©n lËp vi 
khuÈn theo quy tr×nh cña FAO (Alton vμ cs., 
1994). §Ó ph©n lËp vi khuÈn C. perfringens, 
mÉu ph©n vμ mÉu phñ t¹ng lîn chÕt được 
tiÕn hμnh nu«i cÊy yÕm khÝ (riªng mÉu ph©n 
vμ chÊt chøa ruét ®−îc pha lo·ng theo c¬ sè 
10, ®Õn nång ®é 10-6) trong m«i tr−êng n−íc 
thÞt gan yÕm khÝ, m«i tr−êng th¹ch m¸u. 
§Æc tr−ng cña C. perfringens sau 24 giê ë 
370C h×nh thμnh khuÈn l¹c trßn, tr¬n bãng, 
lÊp l¸nh, mê ®ôc, cã vïng dung huyÕt ®«i ®Æc 
tr−ng. Song song víi nu«i cÊy trªn m«i 
tr−êng yÕm khÝ, mÉu cßn ®−îc nu«i cÊy hiÕu 
khÝ trªn m«i tr−êng MacConkey ®Ó x¸c ®Þnh 
sù cã mÆt cña vi khuÈn E. coli. 

KÕt qu¶ ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Excel vμ Minitab 14.0. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. T×nh h×nh héi chøng tiªu ch¶y ë ®μn 
        lîn nu«i t¹i Hμ Néi vμ vïng phô cËn 

Tû lÖ m¾c héi chøng tiªu ch¶y tËp trung 
ë løa tuæi lîn tõ 1 - 45 ngμy tuæi, trong ®ã 
lîn tõ 1 - 7 ngμy tuæi vμ tõ 22 - 45 ngμy tuæi 
cã tû lÖ m¾c bÖnh rÊt cao do nh÷ng thay ®æi 
vÒ sinh lý cña lîn con sau khi sinh vμ chÕ ®é 
ch¨m sãc, nu«i d−ìng sau cai s÷a. Lîn  45 - 
90 ngμy tuæi cã tû lÖ m¾c bÖnh thÊp h¬n vμ 
kh«ng cã con nμo bÞ chÕt v× tiªu ch¶y ë løa 
tuæi nμy (H×nh 1). 

Qua c¸c th¸ng trong n¨m, tû lÖ m¾c héi 
chøng tiªu ch¶y ë lîn còng kh«ng gièng 
nhau (H×nh 2). Trong nh÷ng th¸ng (th¸ng 1, 
2, th¸ng 9 - 12) th−êng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, 
khÝ hËu kh«ng æn ®Þnh, biªn ®é dao ®éng 
nhiÖt ®é gi÷a c¸c ngμy hoÆc c¸c giê trong 
ngμy lín, m−a nhiÒu, ®é Èm lín, thiÕu ¸nh 

s¸ng mÆt trêi hoÆc cã giã mïa th× tû lÖ lîn bÞ 
tiªu ch¶y cao. KÕt qu¶ nμy còng phï hîp v× 
trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nh− trªn, søc ®Ò 
kh¸ng cña lîn gi¶m; ®ång thêi ®©y l¹i lμ c¸c 
®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó mÇm bÖnh ph¸t triÓn 
vμ g©y bÖnh. Tû lÖ m¾c héi chøng tiªu ch¶y 
rÊt cao ë nh÷ng th¸ng cuèi n¨m (th¸ng 11) 
cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch lμ do ¶nh h−ëng cña 
trËn lôt thÕ kû n¨m 2008 t¹i khu vùc Hμ 
Néi. NhiÒu trang tr¹i ®· bÞ óng ngËp s©u 
trong mét thêi gian dμi, ph¶i di chuyÓn, nu«i 
tËp trung ®μn lîn víi mËt ®é cao, ®iÒu kiÖn 
vÖ sinh kÐm khiÕn cho tû lÖ lîn bÞ tiªu ch¶y 
t¨ng ®ét ngét. Nh− vËy, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, 
khÝ hËu ®· ¶nh h−ëng lín ®Õn t×nh h×nh héi 
chøng tiªu ch¶y ë ®μn lîn. 

Khi lîn m¾c héi chøng tiªu ch¶y, tr¹ng 
th¸i ph©n còng lμ mét triÖu chøng cã ý 
nghÜa quan träng trong c«ng t¸c chÈn ®o¸n, 
x¸c ®Þnh vai trß g©y bÖnh cña C. 
perfringens. Ba tr¹ng th¸i ph©n th−êng 
quan s¸t thÊy khi lîn bÞ tiªu ch¶y lμ: ph©n 
láng, mμu vμng-tr¾ng; ph©n láng, nhiÒu 
n−íc, mïi thèi kh¾m, mμu ®en-x¸m vμ c¸c 
tr¹ng th¸i ph©n kh¸c. Tû lÖ lîn bÞ tiªu ch¶y 
cã tr¹ng th¸i ph©n kh¸c nhau ®−îc thÓ hiÖn 
ë h×nh 3. 

Hai tr¹ng th¸i ph©n phæ biÕn khi lîn bÞ 
tiªu ch¶y gåm: ph©n láng, mμu vμng-tr¾ng 
vμ ph©n láng, nhiÒu n−íc, mïi thèi kh¾m, 
mμu ®en-x¸m. §©y chÝnh lμ c¬ së ®Ó rót ra 
nhËn ®Þnh: ë tÊt c¶ c¸c løa tuæi lîn, khi bÞ 
tiªu ch¶y ®Òu thÊy hiÖn diÖn vai trß cña vi 
khuÈn C. perfringens. 

3.2. KÕt qu¶ ph©n lËp vi khuÈn 
         Clostridium perfringens trong mÉu 
         ph©n lîn bÞ tiªu ch¶y 

3.2.1. Tû lÖ ph©n lËp vi khuÈn Clostridium 
          perfringens trong ph©n lîn bÞ tiªu ch¶y 

Víi tæng sè 49 mÉu ph©n lîn bÞ tiªu ch¶y 
(ë løa tuæi tõ 1-28 ngμy tuæi) vμ 75 mÉu (ë 
løa tuæi tõ 29 - 90 ngμy tuæi) thu thËp t¹i c¸c 
®Þa ph−¬ng, kÕt qu¶ ph©n lËp vi khuÈn C. 
perfringens ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1. 
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H×nh 1. T×nh h×nh lîn m¾c héi chøng tiªu ch¶y theo løa tuæi 
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H×nh 2. T×nh h×nh lîn m¾c héi chøng tiªu ch¶y theo c¸c th¸ng trong n¨m 
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H×nh 3. Tû lÖ lîn bÞ tiªu ch¶y cã c¸c tr¹ng th¸i ph©n kh¸c nhau 
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B¶ng 1. KÕt qu¶ ph©n lËp vi khuÈn Clostridium perfringens 
trong ph©n lîn bÞ tiªu ch¶y 

Kết quả phân lập C. perfringens 
Địa điểm Lứa tuổi lợn 

(ngày) 
Số mẫu 
kiểm tra Số mẫu (+) Tỷ lệ (+) (%) 

Gia Lâm 10 6 60,0 

Hà Tây (cũ) 21 14 66,7 

Bắc Ninh 11 7 63,6 

Vĩnh Phúc 

1 - 28 

7 5 71,4 

Cầu Diễn 6 3 50,0 

Gia Lâm 17 9 52,9 

Hà Tây (cũ) 10 4 40,0 

Bắc Ninh 30 14 46,7 

Vĩnh Phúc 

29 - 90 

12 7 58,3 

Tổng số 124 69 55,6 

B¶ng 2. KÕt qu¶ ph©n lËp vi khuÈn C. perfringens 
tõ bÖnh phÈm cña lîn chÕt do tiªu ch¶y 

Kết quả phân lập C. perfringens 
Bệnh phẩm Số mẫu 

kiểm tra Số mẫu (+) Tỷ lệ (+) (%) 

Gan 9 6 66,7 

Hạch 9 0 0 

Lách 9 5 55,6 

Ruột 9 8 88,9 

B¶ng 3. BiÕn ®éng sè l−îng vi khuÈn C. perfringens vμ E. coli 
trong ph©n lîn bÞ tiªu ch¶y 

Số lượng vi khuẩn (CFU/g phân) Tuổi lợn 
(ngày) Loại mẫu 

C. perfringens E. coli 

Lợn bị tiêu chảy 1,92 ± 0,08 x 107 2,00 ± 0,07 x 108 

Lợn khoẻ mạnh 1,74 ± 0,07 x 105 6,03 ± 0,02 x106 

1-28 
Biến động số lượng vi khuẩn ở lợn bị tiêu 
chảy so với lợn khoẻ mạnh Tăng 110,34 lần Tăng 33,17 lần 

Lợn bị tiêu chảy 4,19 ± 0,61 x 107 2,08 ± 0,48 x 108 

Lợn khoẻ mạnh 2,88 ± 0,10 x 105 5,48 ± 0,38 x106 

29-90 
Biến động số lượng vi khuẩn ở lợn bị tiêu 
chảy so với lợn khoẻ mạnh Tăng 145,49 lần Tăng 37,96 lần 
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KÕt qu¶ cho thÊy khi lîn bÞ tiªu ch¶y víi 
c¸c triÖu chøng nh− ®· m« t¶, tû lÖ ph©n lËp 
®−îc vi khuÈn C. perfringens lμ 55,6%. 
Kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ tÇn suÊt xuÊt hiÖn 
cña vi khuÈn ë mÉu ph©n lÊy tõ c¸c ®Þa 
ph−¬ng vμ løa tuæi lîn bÞ tiªu ch¶y kh¸c 
nhau (P>0,05).  

Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ 
kh¸c nh− Phan Thanh Ph−îng vμ cs. (1996), 
NguyÔn B¸ Hiªn (2001), ®· ph©n lËp ®−îc vi 
khuÈn C. perfringens trong  100% mÉu ph©n 
lîn bÞ tiªu ch¶y. NguyÔn V¨n Söu vμ cs. 
(2008) cho biÕt tû lÖ trung b×nh ph©n lËp 
®−îc C. perfringens trong ph©n lîn nghi bÞ 
tiªu ch¶y do bÖnh viªm ruét ho¹i tö lμ 
57,43%. KÕt qu¶ ph©n lËp ®−îc vi khuÈn C. 
perfringens trong nghiªn cøu nμy thÊp h¬n; 
cã thÓ gi¶i thÝch do sù kh¸c nhau khi lùa 
chän mÉu ®Ó ph©n lËp vi khuÈn.  

3.2.2. Tû lÖ ph©n lËp vi khuÈn Clostridium 
           perfringens trong phñ t¹ng lîn chÕt 
          v× tiªu ch¶y 

Tû lÖ ph©n lËp ®−îc vi khuÈn C. 

perfringens cao nhÊt ë ruét (88,9%). ë c¸c c¬ 
quan kh¸c nh− gan, l¸ch (b×nh th−êng ë 
tr¹ng th¸i sinh lý, kh«ng ph©n lËp ®−îc vi 
khuÈn t¹i c¸c c¬ quan nμy), chóng t«i còng 
®· ph©n lËp ®−îc vi khuÈn víi tû lÖ t−¬ng 
øng lμ 66,7% vμ 55,6% (B¶ng 2). KÕt qu¶ 
ph©n lËp vi khuÈn nμy còng phï hîp víi 
nghiªn cøu cña TrÇn ThÞ H¹nh vμ cs. (2000) 
cho thÊy: khi lîn chÕt v× tiªu ch¶y, tû lÖ ph©n 
lËp ®−îc vi khuÈn C. perfringens cao nhÊt ë 
ruét non lμ 85,7%; ë gan lμ 71,43%; kh«ng 
t×m thÊy vi khuÈn trong mÉu h¹ch ruét, 
l¸ch, thËn, m¸u tim. Khi nghiªn cøu t×nh 
h×nh dÞch tÔ bÖnh viªm ruét ho¹i tö ë lîn con 
t¹i mét sè huyÖn cña tØnh Th¸i Nguyªn, 
NguyÔn V¨n Söu vμ NguyÔn Quang Tuyªn 
(2008) còng cho biÕt: cã thÓ ph©n lËp ®−îc vi 
khuÈn C. perfringens tõ phñ t¹ng (l¸ch, 
thËn, h¹ch, gan, m¸u tim) cña lîn chÕt do 
viªm ruét ho¹i tö; tû lÖ ph©n lËp ®−îc cao 

nhÊt ë ruét giμ (84,62%), ruét non (46,15%) 
vμ gan (38,46%). §iÒu ®ã chøng tá C. 
perfringens ®· nh©n lªn rÊt nhiÒu ë ®−êng 
tiªu ho¸ vμ x©m nhËp vμo mét sè c¬ quan 
nhÊt ®Þnh trong c¬ thÓ ®Ó g©y bÖnh b»ng c¸c 
®éc tè do chóng s¶n sinh ra. 

3.2.3. BiÕn ®éng sè l−îng vi khuÈn 
            Clostridium  perfringens khi lîn bÞ 
             tiªu ch¶y 

Khi lîn bÞ tiªu ch¶y, sè l−îng cña c¶ hai 
vi khuÈn C. perfringens vμ E. coli trong ph©n 
®Òu t¨ng lªn râ rÖt so víi lîn ë tr¹ng th¸i 
khoÎ m¹nh (B¶ng 3), trong ®ã sè l−îng vi 
khuÈn C. perfringens t¨ng rÊt cao: t¨ng lªn 
110,34 lÇn (lîn 1 - 28 ngμy tuæi) vμ 145,49 
lÇn (lîn 29 - 90 ngμy tuæi) (P<0,001).  

§iÒu nμy cã thÓ gi¶i thÝch: trong ®−êng 
tiªu ho¸ cña lîn b×nh th−êng th−êng xuyªn 
cã vi khuÈn C. perfringens vμ E. coli; chóng 
tån t¹i mét c¸ch æn ®Þnh, c©n b»ng víi søc ®Ò 
kh¸ng cña c¬ thÓ. Khi bÞ t¸c ®éng cña mét sè 
yÕu tè bÊt lîi, c¸c vi khuÈn nμy sÏ t¨ng lªn 
®¸ng kÓ vÒ sè l−îng, g©y nªn rèi lo¹n vμ lμm 
mÊt c©n b»ng hÖ vi sinh vËt ®−êng ruét cña 
lîn; ®ång thêi vi khuÈn s¶n sinh ®éc tè dÉn 
®Õn hiÖn t−îng tiªu ch¶y. KÕt qu¶ nμy phï 
hîp víi nhiÒu nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ 
trong vμ ngoμi n−íc. Songer vμ Francisco 
(2005) th«ng b¸o: chØ vμi giê sau khi nhiÔm, 
sè l−îng vi khuÈn C. perfringens cã thÓ nh©n 
lªn nhanh chãng 108-109 CFU/g chÊt chøa 
®−êng tiªu ho¸. Phan Thanh Ph−îng vμ cs. 
(1996) khi nghiªn cøu vai trß cña vi khuÈn 
yÕm khÝ C. perfringens cho thÊy: khi lîn bÞ 
tiªu ch¶y, sè l−îng C. perfringens trung b×nh 
lμ 1,2 x 109 vi khuÈn/g ph©n, cao h¬n ng−ìng 
sinh lý 100 - 1000 lÇn. T¸c gi¶ còng dÉn 
chøng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Stephan vμ 
cs. (1991) cho r»ng: ng−ìng bÖnh lý cña vi 
khuÈn C. perfringens lμ trªn 106/g ph©n. 
NguyÔn B¸ Hiªn (2001) nghiªn cøu biÕn 
®éng cña vi khuÈn ®−êng ruét th−êng gÆp ë 
gia sóc khoÎ m¹nh vμ bÞ tiªu ch¶y ®· chØ ra 
r»ng: khi lîn bÞ tiªu ch¶y, sè l−îng vi khuÈn 
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E. coli trung b×nh t¨ng 1,90 lÇn, sè l−îng vi 
khuÈn C. perfringens t¨ng 100 lÇn so víi lîn 
khoÎ m¹nh. NguyÔn V¨n Söu vμ cs. (2008) 
còng cho biÕt, khi lîn bÞ tiªu ch¶y ë c¸c løa 
tuæi, sè l−îng trung b×nh vi khuÈn C. 
perfringens trong ph©n t¨ng 173,84% so víi 
lîn b×nh th−êng. Nh− vËy, víi kÕt qu¶ 
nghiªn cøu nμy mét lÇn n÷a gãp phÇn kh¼ng 
®Þnh vi khuÈn C. perfringens ®ãng vai trß 
quan träng g©y tiªu ch¶y ë lîn.  

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
Héi chøng tiªu ch¶y ë lîn th−êng tËp 

trung ë løa tuæi lîn tõ 1 - 45 ngμy tuæi. 
Th¸ng cã tû lÖ lîn bÞ tiªu ch¶y cao lμ th¸ng 
1, 2 vμ 9 - 12 trong n¨m. 

TÇn suÊt ph©n lËp ®−îc C. perfringens 
tõ ph©n lîn bÞ tiªu ch¶y lμ 55,6%. Khi lîn 
chÕt v× tiªu ch¶y víi triÖu chøng vμ bÖnh tÝch 
®Æc tr−ng th× tû lÖ ph©n lËp ®−îc C. 
perfringens ë ruét lμ 88,9%; ë gan, l¸ch tû lÖ 
ph©n lËp ®−îc vi khuÈn t−¬ng øng lμ 66,7% 
vμ 55,6%.  

Khi lîn bÞ tiªu ch¶y víi c¸c triÖu chøng 
®Æc tr−ng, sè l−îng vi khuÈn C. perfringens 
trong ph©n t¨ng lªn râ rÖt (110,34 lÇn vμ 
145,49 lÇn) so víi lîn ë tr¹ng th¸i khoÎ 
m¹nh; lÇn l−ît lμ 1,920,08 x 107 CFU/g so víi 
1,740,07 x 105 CFU/g (lîn 1-28 ngμy tuæi) vμ 
4,190,61 x 107 CFU/g so víi 2,880,10 x 105 

CFU/g (lîn 29-90 ngμy tuæi) (P < 0,001), g©y 
nªn hiÖn t−îng lo¹n khuÈn vμ tiªu ch¶y. 
Kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ tÇn suÊt xuÊt hiÖn 
cña vi khuÈn C. perfringens ë c¸c mÉu ph©n 
lÊy tõ c¸c vïng còng nh− c¸c løa tuæi lîn 
kh¸c nhau (P>0,05). 

KÕt qu¶ trªn míi lμ nh÷ng kÕt qu¶ b−íc 
®Çu, ®Ó kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n vai trß cña C. 
perfringens trong héi chøng tiªu ch¶y ë lîn 
cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu vÒ type vμ ®éc 
tè cña chñng vi khuÈn ph©n lËp ®−îc. Tuy 

nhiªn, kÕt qu¶ nμy gãp phÇn x¸c ®Þnh vai trß 
cña vi khuÈn C. perfringens trong héi chøng 
tiªu ch¶y ë lîn.  
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