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TÓM TẮT 

Lợn Rừng ngày càng được nuôi nhiều tại Việt Nam, tuy nhiên các tài liệu về bệnh trên đối tượng này còn hạn 

chế. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số bệnh sinh sản thường gặp, điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung sau đẻ 

và xem xét ảnh hưởng của viêm tử cung tới thời gian động dục lại sau tách con và tỉ lệ thụ thai. Từ 5 trang trại nuôi 

lợn rừng nái sinh sản, theo dõi 102 lợn con. Kết quả cho thấy, lợn rừng thường mắc một số bệnh sinh sản là viêm tử 

cung, viêm vú, mất sữa và đẻ khó. Thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung với Lutalyse, Lugol và Neomycin cho kết 

quả khỏi bệnh rất cao. Lợn rừng bị viêm tử cung sau đẻ, sau khi tách con có thời gian động dục lại dài hơn và tỉ lệ 

thụ thai thấp hơn so với lợn rừng không bị viêm tử cung. Nghiên cứu này cho thấy viêm tử cung là bệnh gây ảnh 

hưởng tới năng suất sinh sản của lợn rừng nái.  

Từ khóa: Bệnh sinh sản, động dục, lợn rừng nái, tỉ lệ thụ thai, viêm tử cung. 

Common Reproductive Diseases and Treatment of Metritis of Wild Sows under Captivity 

ABSTRACT 

Wild pigs are increasingly raised in Vietnam. However, documents related to the common reproductive diseases 

are rare. The present study aimed to investigate common diseases, determine the efficiency of preliminary treatment 

of metritis, and  analyse the effects of postpartum metritis on the length of the interval from parturition to post-

weaning estrus and post-weaning conception rate in wild sows. Overall, 102 wild sows from 5 farms were monitored. 

Results showed that common diseases in wild sows are metritis, mastitis, agalactiae and dystocia. Preliminary 

treatment of metritis with Lutalyse injection, Lugol and Neomycin infusion conferred very high cure rate. Wild sows 

with postpartum metritis have a significantly longer interval from parturition to post-weaning estrus, while their post-

weaning conception rate is significantly lower compared with healthy sows. The present study showed that 

postpartum metritis is a common disease in wild sows, and it may hamper their reproductive performance. 

Keywords: Conception rate, estrus, metritis, reproductive diseases, wild sows. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những nëm gæn đåy, lợn rừng cò ngu÷n gøc 

từ Thái Lan, Trung Quøc được nhêp theo con 

đường tiểu ngäch và chính ngäch hoặc thuæn 

dưỡng từ lợn rừng trong nước được nuöi sinh sân 

với sø lượng tëng dæn. Những nơi nuöi lợn rừng 

đều áp dụng kinh nghiệm dån gian hoặc là hõc từ 

các tài liệu đơn giân do các trang träi ở Thái Lan 

cung cçp. Chính vì vêy, các thöng tin về tình 

hình các loäi bệnh, trong đò cò bệnh sinh sân 

trên đøi tượng này cñn rçt ít. Như chýng ta đã 

biết, bệnh gåy nhiều thiệt häi về kinh tế cho 

người chën nuöi là bệnh viêm tử cung sau đẻ. Vi 

sinh vêt cò thể dễ dàng xåm nhêp vào tử cung 

trong quá trình đẻ do cù tử cung mở. Sự co bòp 

cþa tử cung và sự đçu tranh cþa hệ miễn dðch sẽ 

dæn đào thâi vi sinh vêt ra khói tử cung (Jana et 
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al., 2010). Nếu vì nguyên nhån nào đò mà quá 

trình h÷i phục cþa tử cung bð ânh hưởng cüng với 

sự suy yếu cþa hệ miễn dðch sẽ täo điều kiện cho 

vi khuèn trong tử cung lợn nái tëng sinh và gåy 

viêm tử cung (Mateus et al., 2003). Ở nước ta, 

trên các đàn nái ngoäi nuöi täi khu vực Đ÷ng 

bìng söng H÷ng, tî lệ viêm tử cung sau đẻ vào 

khoâng 23,65% (Nguyễn Vën Thanh, 2003). Cò 

nơi tî lệ này cñn lên tới 39,54% (Trðnh Đình Thåu 

và Nguyễn Vën Thanh, 2010). Mût sø nghiên cứu 

cho thçy, khi lợn bð viêm tử cung thì tî lệ thụ thai 

và sø con sinh ra ở lứa sau sẽ giâm đi (Waller et 

al., 2002). Mût sø tác giâ khác cñn cho biết, viêm 

tử cung ở lợn mẹ làm tëng nguy cơ míc bệnh tiêu 

chây ở lợn con (Nguyễn Vën Thanh, 2007). Các 

yếu tø cò thể gåy ânh hưởng tới tî lệ viêm tử cung 

sau đẻ ở lợn nái bao g÷m điều kiện vệ sinh khöng 

tøt (Hultén et al., 2004) và nhiệt đû möi trường 

cao (Messias de Braganc et al., 1998). Lợn rừng 

søng trong điều kiện tự nhiên cò sức đề kháng rçt 

tøt với các điều kiện ngoäi cânh nhưng trong điều 

kiện nuöi bán hoang dã các têp tính cþa chýng sẽ 

bð ânh hưởng. Những thay đùi này cò thể làm 

ânh hưởng tới sức khóe và làm cho chýng trở nên 

mén câm với các nguyên nhån gåy bệnh. Tuy 

nhiên, hiện nay ở Việt Nam chưa cò mût cöng bø 

nào về các bệnh sinh sân thường gặp trên đøi 

tượng này. Vì vêy, nghiên cứu này nhìm xác 

đðnh mût sø bệnh thường gặp ở lợn rừng nái sinh 

sân và thử nghiệm điều trð bệnh viêm tử cung ở 

lợn rừng trong điều kiện nuöi nhøt. Ngoài ra, 

nghiên cứu này cñn nhìm tìm hiểu ânh hưởng 

cþa viêm tử cung lên thời gian đûng dục läi sau 

đẻ và tî lệ thụ thai sau tách con ở lợn rừng nái. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian  

Đề tài được thực hiện trên 102 lợn rừng nái 

sinh sân cò ngu÷n gøc Thái Lan nuöi täi 5 trang 

träi (Mỹ Hänh, Linh Trung, Hña Loan, Tiến 

Hüng và Hänh Toàn) cþa huyện Ba Vì thành 

phø Hà Nûi.  

Đàn lợn rừng nái nghiên cứu có đû tuùi từ 

lứa đẻ thứ hai đến lứa đẻ thứ 5, được nuöi trong 

chu÷ng cò diện tích từ 20 - 25m2, nền chu÷ng đù 

bê töng, múi ö chu÷ng nuöi 1 nái riêng biệt. 

Thức ën tinh düng cho lợn đ÷ng nhçt ở các trang 

träi bao g÷m: ngö bût, cám gäo, sín cþ, bã bia, 

thån cåy chuøi, có voi và nước uøng tự do.  

Thời gian nghiên cứu từ 10/03/2014 đến 

30/9/2015. 

2.2. Theo dõi các bệnh sinh sản thường gặp 

trên lợn rừng 

Thöng tin về ngày phøi giøng, ngày đẻ dự 

kiến cþa tçt câ lợn rừng nái được thu thêp từ h÷ 

sơ lưu trữ cþa trang träi và trên cơ sở đò síp xếp 

kế hoäch theo dôi lợn rừng nái khi đẻ. Dựa trên 

ngày đẻ dự kiến, theo dõi các biểu hiện sinh đẻ 

cþa lợn rừng để xác đðnh thời điểm bít đæu đẻ 

và kết thýc. 

2.2.1. Xác định lợn rừng nái đẻ khó 

Lợn được theo dôi từ khi cò các triệu chứng 

cín ù chuèn bð đẻ cho đến khi đẻ xong. Nếu lợn 

rặn nhiều, rặn låu trên 2h, sau đò cơn rặn giâm 

dæn, lợn mẹ mệt mói, nước øi nhiều cò lén máu 

mà vén khöng đẻ được, hoặc khoâng cách sinh 

ra các lợn con trong cüng 1 mẹ cách nhau quá 30 

phýt thì lợn mẹ được cho là đẻ khò (Hermann 

and Ekkehard, 2005).  

2.2.2. Xác định lợn rừng nái bị viêm tử cung 

sau đẻ 

Quá trình theo dôi dðch đào thâi từ đường 

sinh dục lợn rừng nái sau đẻ được thực hiện 2 

læn/ngày vào buùi sáng và buùi chiều từ khi nái 

đẻ đến khi hết dðch. Trong thời gian này nếu tính 

chçt cþa dðch thay đùi từ khöng màu hoặc hơi 

h÷ng, trong, lóng chuyển sang màu tríng sữa, 

mæu h÷ng, đó, vàng hoặc nåu rî sít, dðch đặc hơn, 

cò bã đêu, dính, dðch cò müi höi, thøi thì lợn rừng 

đò được coi là bð viêm tử cung sau đẻ. 

2.2.3. Xác định lợn rừng nái bị viêm vú, mất 

sữa sau đẻ  

Bæu vý cþa lợn rừng nái cÿng là bû phên 

cæn được theo dôi từ ngày thứ 3 trước ngày đẻ 

dự kiến cho đến khi lợn rừng nái được tách con. 

Nếu bæu vý cþa lợn rừng nái cò các triệu chứng 

sưng, nòng, đó và đau khi bð tác đûng thì lợn đò 

được xác đðnh là bð viêm vý. Nếu lợn con thay 

đùi ným vý, bý låu khöng no, lợn con đòi, gæy 

thì lợn mẹ được coi là thiếu hoặc mçt sữa. 
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2.3. Điều trị bệnh viêm tử cung  

Lợn bð viêm tử cung ngoài được tiêm dưới 

da 1 mÿi 2ml lutalyse (25mg PGF2) cñn được 

thụt sửa tử cung với 100ml dung dðch lugol 0,1% 

và sau đò là 100ml dung dðch neomycin (5 

mg/kg). Việc thụt rửa được tiến hành ngày mût 

læn. Sau khi tiêm thuøc và thụt rửa, lợn được 

theo dôi 2 læn/ngày, nếu sau 2 læn theo dôi liên 

tục mà khöng cñn dðch viêm chây ra thì lợn được 

con là khói. Nếu lợn chưa khói thì liệu trình 

được tiếp tục cho tới hết ngày thứ 7. Đến hết 

ngày thứ 8 mà lợn vén thâi dðch thì được coi là 

khöng khói. 

2.4. Theo dõi lợn động dục lại sau khi tách 

con, phối giống và theo dõi có chửa 

Lợn rừng nái được tách con ở ngày 60 sau 

khi đẻ và được theo dôi các biểu hiện đûng dục 

hàng ngày. Khi lợn cò các biểu hiện đûng dục và 

chðu đực thì sẽ được giao phøi trực tiếp 1 læn với 

lợn rừng đực giøng. Sau khi phøi giøng, lợn rừng 

nái được theo dôi trong vñng 30 ngày, nếu trong 

thời gian này lợn rừng không cò biểu hiện đûng 

dục trở läi tức là đã thụ thai, và ngược läi. Việc 

theo dôi 30 ngày tức là vượt quá 1 chu kì đûng 

dục để đâm bâo khöng bó sòt những con cò thể 

cò chu kì dài hơn 18-21 ngày. 

2.5. Xử lý số liệu 

Sø liệu được thu thêp và lưu trữ trong máy 

tính. Các sø liệu thøng kê mö tâ như tî lệ míc 

bệnh viêm tử cung, viêm vý, mçt sữa, tî lệ thụ 

thai sau phøi giøng được xử lí bìng Excel. Phép 

thử t-test được sử dụng để so sánh thời gian 

đûng dục läi sau khi tách con ở các nhòm lợn 

cò/khöng viêm tử cung. Phép thử 2 được sử 

dụng để so sánh tî lệ thụ thai ở các nhòm lợn 

khác nhau. Các phép thử được thực hiện với 

mức ý nghïa  <0,05, sử dụng phæn mềm SPSS 

phiên bân 20. 

3. KẾT QUÂ 

3.1. Các bệnh sinh sản thường gặp trên đàn 

lợn rừng nái sinh sản  

Kết quâ theo dôi mût sø bệnh thường gặp trên 

đàn lợn rừng nái sinh sân được thể hiện ở bâng 1. 

Bâng 1 cho thçy, lợn rừng nái cò thể míc 

các bệnh sinh sân như viêm tử cung, viêm vý, 

mçt sữa và đẻ khò. Trong các bệnh sinh sân, 

viêm tử cung sau đẻ là thường gặp nhçt với tî lệ 

23,53%. Các bệnh viêm vý, mçt sữa, đẻ khò ít 

xuçt hiện hơn, læn lượt với các tî lệ 7,84%, 5,88% 

và 4,90%. Đa sø các lợn viêm vý, mçt sữa, đẻ 

khò đều míc bệnh viêm tử cung. 

3.2. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, 

thời gian động dục lại sau cai sữa và tỉ lệ 

phối giống có chửa ở lợn rừng nái 

Nghiên cứu này cho thçy, tî lệ điều trð khói 

cþa bệnh viêm tử cung ở lợn rừng nái sử dụng 

Lutalyse (mût chế phèm cò chứa PGF2) kết 

hợp với thụt tử cung bìng dung dðch lugol 1% và 

dung dðch neomycin là rçt cao, đät 100% (24/24) 

(Bâng 2). Thời gian điều trð bệnh viêm tử cung ở 

lợn rừng nái là 5,46 ± 1,41 ngày. Lợn rừng nái 

khöng viêm tử cung, sau khi tách con sẽ đûng 

dục trong vñng 6,87 ± 1,48 ngày. Trong khi đò, 

lợn rừng nái bð viêm tử cung, sau tách con sẽ 

đûng dục trở läi trong vñng 8,58 ± 2,73 ngày, lâu 

hơn lợn nái khöng bð viêm (P = 0,000134). Kết 

quâ theo dôi tî lệ thụ thai sau khi phøi giøng 

cÿng cho thçy khi lợn rừng nái bð viêm tử cung, 

mặc dü đã được điều trð khói, nhưng tî lệ thụ 

thai sẽ thçp hơn (58,33%) so với những lợn 

khöng bð viêm tử cung (85,90%). 

Bảng 1. Kết quả khảo sát bệnh sản khoa thường gặp 

trên đàn lợn rừng nái sinh sản 

Bệnh sản khoa Tỷ lệ mắc 

Viêm tử cung (%) 23,53 (24/102)  

Viêm vú (%) 7,84 (8/102) 

Mất sữa (%) 5,88 (6/102) 

Đẻ khó (%) 4,90 (5/102) 

Mắc 1 trong 4 bệnh (%) 23,53 (24/102) 
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Bảng 2. Kết quả điều trị viêm tử cung, thời gian động dục lại sau cai sữa  

và tỉ lệ có chửa sau phối giống 

Chỉ tiêu theo dõi Kết quả 

Tỉ lệ điều trị khỏi viêm tử cung (%) 100 (24/24) 

Thời gian điều trị viêm tử cung (ngày) 5,46 ± 1,41
 

Thời gian động dục lại sau tách con ở lợn không viêm tử cung (ngày) 6,87
**
 ± 1,48

 

Thời gian động dục lại sau tách con ở lợn viêm tử cung (ngày) 8,58 ± 2,73
 

Tỉ lệ có chửa sau phối giống ở lợn không viêm tử cung (%) 85,90
*
 (67/78) 

Tỉ lệ có chửa sau phối giống ở lợn viêm tử cung (%) 58,33 (14/24) 

Ghi chú: **: thể hiện thời gian động dục lại sau tách con ở lợn rừng nái bị viêm tử cung dài hơn ở lợn không viêm tử cung  

(P < 0,001); *: khác nhau thể hiện tỉ lệ thụ thai sau phối giống ở lợn rừng nái bị viêm tử cung thấp hơn ở lợn không bị viêm tử 

cung (P < 0,01). 

4. THÂO LUẬN 

Đã cò nhiều nghiên cứu về các bệnh sinh 

sân thường gặp trên lợn nái ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, do phong trào nuöi lợn rừng sinh sân ở 

nước ta mới phát triển nên các thöng tin về các 

bệnh sinh sân ở trên đàn lợn rừng nái nuöi täi 

nước ta vén cñn rçt ít. Nghiên cứu này cho thçy 

lợn rừng nái cò thể míc mût sø bệnh sinh sân 

như viêm tử cung, viêm vý, mçt sữa và đẻ khò. 

Trong đò tî lệ míc bệnh viêm tử cung ở lợn rừng 

nái là tương đøi cao (23,53%), các bệnh khác cò 

tî lệ míc tương đøi thçp. Theo Nguyễn Xuån 

Quỳnh (2011), tî lệ míc viêm tử cung sau đẻ ở 

lợn rừng nuöi theo mö hình trang träi täi Quâng 

Ninh là 21,48%, các bệnh viêm vý, mçt sữa, đẻ 

khò cò tî lệ míc læn lượt là 8,15%, 9,62% và 

11,11%. Như vêy, tî lệ viêm tử cung và viêm vú 

cþa lợn rừng trong nghiên cứu này là tương 

đương với kết quâ cþa nghiên cứu trên. Các tî lệ 

bệnh mçt sữa và đẻ khò trong nghiên cứu này cò 

phæn thçp hơn cöng bø cþa nhòm tác giâ trên.  

Trong nghiên cứu này, toàn bû 24 lợn rừng 

nái bð viêm tử cung được điều trð khói, thời gian 

điều trð trung bình là 5,46 ± 1,41 ngày. Thời 

gian điều trð khói bệnh viêm tử cung lợn rừng là 

khá dài, gæn như gçp 2 læn so với khi điều trð 

cho lợn nái ngoäi täi khu vực đ÷ng bìng söng 

H÷ng (2,50 ± 0,56 ngày) khi sử dụng cüng mût 

phương pháp điều trð (Nguyễn Hữu Cường và 

cs., 2015).  

Với lợn sau đẻ, việc sử dụng Lutalyse (mût 

chế phèm cò chứa PGF2) được nhiều tác giâ 

nghiên cứu và cho kết quâ tøt. Gil et al. (1990), 

tiêm 10mg PGF2 cho lợn lýc 24 - 48 giờ sau 

khi đẻ, cho biết PGF2á giýp tëng tî lệ lợn chửa 

sau phøi giøng cþa lứa tiếp theo (từ 75,8% lên 

86,1% so với lợn khöng được tiêm PGF2) và 

làm giâm tỷ lệ bð chây dðch åm đäo, tëng sø 

lượng lợn con søng trên mût đæu nái (từ 10,77 

lên 11,32). Theo Gil et al. (1992), dùng 10mg 

PGF2 làm giâm nguy cơ bð loäi thâi cþa lợn nái 

còn 1,14 % so với 8,19% và làm tëng tỷ lệ đẻ cþa 

lợn từ 74% lên 90%. Morrow et al. (1996) cÿng 

cho biết, việc tiêm PGF2 cho lợn nái sau đẻ cñn 

cò thể giýp tëng cån cþa lợn con khi cai sữa, và 

không ânh hưởng tới tî lệ các bệnh khác trong 

thời gian lợn mẹ nuöi con. Nguyễn Vën Thanh 

(2003) cÿng cho biết việc kết hợp tiêm PGF2 và 

thụt tử cung bìng dung dðch Lugol để điều trð 

lợn nái viêm tử cung cho kết quâ rçt tøt.  

PGF2 cò tác dụng kích thích tử cung co 

bóp, tøng hết dðch viêm ra ngoài, làm nhanh 

chòng h÷i phục cơ tử cung. Lugol cò chứa 

nguyên tø iod cò tác dụng sát trüng đ÷ng thời 

thöng qua niêm mäc tử cung cơ thể hçp thu 

được nguyên tø iod cò tác dụng kích thích cơ tử 

cung h÷i phục nhanh chòng. Kết quâ điều trð 

viêm tử cung trong nghiên cứu này cao như vêy 

cò thể cñn do tác dụng cþa kháng sinh 

neomycin, tuy nhiên do sự mén câm cþa vi 

khuèn trong tử cung cþa lợn đøi với kháng sinh 

khöng được theo dôi trong nghiên cứu này nên 

việc kết luên cæn được đánh giá trong các 

nghiên cứu tiếp theo. 
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Trong nghiên cứu này lợn rừng nái được 

tách con vào ngày thứ 60 sau đẻ. Như vêy, thời 

gian đûng dục läi sau đẻ cþa lợn rừng nái không 

bð viêm tử cung là 66,87 ± 1,48 ngày và thời gian 

đûng dục läi sau đẻ cþa lợn rừng nái bð viêm tử 

cung là 68,58 ± 2,73 ngày. Đú Thð Kim Lành và 

cs. (2011) cho biết 81,13% lợn rừng nái cò ngu÷n 

gøc Thái Lan khi nuöi ở Việt Nam cò thời gian 

đûng dục läi sau đẻ là 66 - 80 ngày, trong khi đò 

87,5% lợn rừng nái Việt Nam cò thời gian đûng 

dục läi sau đẻ là 71 - 85 ngày. Nguyễn Xuån 

Quỳnh (2011) cÿng cho biết 81,64% lợn rừng có 

ngu÷n gøc Thái Lan nuöi täi Việt Nam đûng dục 

läi sau đẻ trong vñng 67 - 81 ngày, còn ở lợn 

rừng Việt Nam là 72 - 91 ngày (85,7%). Do kết 

quâ cþa các tác giâ trên khöng tính giá trð trung 

bình, khi theo dôi läi, các sø liệu cÿng khöng thể 

tính được giá trð trung bình nên khöng thể so 

sánh với kết quâ trong nghiên cứu này. Mặc dü 

vêy, với các thöng sø trên, các kết quâ cþa 

nghiên cứu đều cò nhiều điểm tương đ÷ng. Thời 

gian đûng dục läi sau đẻ cþa lợn rừng phụ thuûc 

vào nhiều yếu tø trong đò cò dinh dưỡng, thời 

gian tách con và bệnh têt. Trong nghiên cứu 

này, bệnh viêm tử cung sau đẻ kéo dài thời gian 

khöng đûng dục sau đẻ ở lợn rừng. Viêm tử cung 

cò thể làm ânh hưởng tới sự phục h÷i cþa tử 

cung, bu÷ng trứng lợn sau khi đẻ, đò cò thể là 

nguyên nhån lợn bð viêm tử cung cò thời gian 

khöng đûng dục sau đẻ dài hơn so với lợn khöng 

bð viêm tử cung. Tuy vêy, kết quâ nghiên cứu 

này chî cho thçy sự khác biệt về mặt ý nghïa 

thøng kê (P < 0,001) chứ khöng cò ý nghïa nhiều 

về mặt låm sàng vì sự khác nhau giữa hai nhòm 

là rçt ít (66,87 ± 1,48 ngày và 68,58 ± 2,73 

ngày). Trong nghiên cứu này, tçt câ lợn rừng nái 

đều được tách con sau 60 ngày đẻ, chính sự nhçt 

quán là nguyên nhân làm cho thời gian đûng 

dục läi sau đẻ cþa chýng cò sự biến đûng rçt ít 

như kết quâ cho thçy. 

Lợn rừng nái, sau khi tách con, được phøi 

giøng khi xuçt hiện đûng dục. Ở nghiên cứu này, 

tî lệ thụ thai là 58,33% ở lợn rừng bð viêm tử 

cung và 85,90% ở lợn khöng viêm tử cung. 

Nguyễn Đức Toàn (2010) cho biết, lợn nái 

Landrace x Yorshire bð viêm tử cung, sau khi 

được điều trð bởi các phác đ÷ khác nhau, cò tî lệ 

thụ thai từ 77,77 - 100%. Trðnh Đình Thåu và 

Nguyễn Vën Thanh (2010) điều trð viêm tử cung 

bìng amoxyl retart tiêm dưới da với liều lượng 1 

ml/10 kg trước khi sinh và ngay sau khi sinh 

tiêm bíp oxytocin 2 ml/con cho tî lệ cò thụ thai 

sau tách con là 80%. Như vêy, tî lệ thụ thai sau 

tách con ở lợn rừng viêm tử cung sau đẻ là 

tương đøi thçp so với các nghiên cứu trước đåy. 

Nguyên nhån cò thể là do sự khác nhau giữa các 

giøng lợn. Lợn rừng Thái Lan chưa cò nhiều thời 

gian thích nghi với điều kiện möi trường, khí 

hêu ở Việt Nam. Mût nguyên nhån quan trõng 

nữa là các giøng lợn nhà đã qua quá trình chõn 

lõc các tính nëng sinh sân từ rçt låu nên các đặc 

tính sinh sân cþa nò cò sự ưu việt hơn lợn rừng 

mới được nuöi ở nước ta. 

Nghiên cứu này cho thçy tî lệ thụ thai cþa 

lợn rừng nái bð viêm tử cung, đã điều trð khói, 

thçp hơn hîn tî lệ thụ thai cþa lợn khöng bð 

viêm tử cung, 58,33% so với 85,90% (P = 0,003). 

Kết quâ gợi ý rìng, mặc dü thời gian đûng dục 

läi sau khi tách con ở hai nhòm lợn viêm và 

khöng viêm tương đøi gæn nhau (cò ý nghïa 

thøng kê), tuy nhiên, kết quâ thụ thai läi rçt 

khác nhau. Như vêy, ở lợn rừng nái sau khi 

được điều trð khói bệnh viêm tử cung, mặc dü 

vén đûng dục bình thường nhưng cò thể chức 

nëng cþa các cơ quan tử cung, hoät đûng cþa 

bu÷ng trứng vén bð ânh hưởng nhiều bởi viêm tử 

cung sau đẻ nên tî lệ thụ thai thçp hơn rçt 

nhiều so với ở lợn khöng bð viêm tử cung.  

5. KẾT LUẬN 

Mût sø bệnh sinh sân thường gặp ở đàn lợn 

rừng sinh sân đò là viêm tử cung, viêm vý, mçt 

sữa và đẻ khò, trong đò tî lệ míc viêm tử cung là 

khá cao.  

Düng phác đ÷ điều trð bao g÷m lutalyse, 

lugol, neomycin cho hiệu quâ điều trð bệnh viêm 

tử cung ở lợn rừng là rçt cao.  

Sau khi tách con, thời gian đûng dục trở läi 

cþa lợn rừng viêm tử cung dài hơn so với lợn rừng 

khöng bð viêm tử cung; tî lệ thụ thai läi cÿng thçp 

hơn so với lợn rừng khöng bð viêm tử cung. Vì vêy, 

việc hän chế các nguyên nhån gåy ra viêm tử cung 

là mût việc làm quan trõng, gòp phæn nång cao 

nëng suçt sinh sân cþa đàn lợn rừng. 
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