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SUMMARY 

In Quang Tri province, although pigs were vaccinated against swine fever there was still sporadic 
incidence of disease and deaths of pigs with symptoms and lesions atypical of swine fever. To clearify the 
cause, ELISA reactions were used to determine the prevalence of the virus and its specific antibody. It 
was found that the incidence of the viral infection varied with age, production systems and ecological 
areas. The incidence of the virus was 27.68% for growing pigs, 36.0% for 2-4 month piglets, 32.61% for 
piglets under 2 months of age. For breeding boars, the incidence was 17.33% for large intensive farms 
and 26.15% for small-holders, 28.0% for midleland areas, and 29.41% for mountainous areas. For 
breeding females, the incidence was 3.57 for gilts, 6.34% for replacements, and 11.43% for sows. 

The protection rate of the specific antibody was 85.31% after 21 days, 77.97% after 90 days. Three 
months after vaccination, the incidence of animals holding the antibody and the protection rate were 
92.86% and 85.71% for boars, 78.29 and 57.36% for sows, 38.32% and 28.97% for growing pigs, 
respectively. For suckling piglets, the incidence of passive antibody and protection rate were low, being 
30.07% and 21.31%, respectively. For finishing pigs, depending on areas, the incidence of the specific 
antibody left in the serum and the protection rate were low, being 21.43-41.82% and 11.43-29.09%, 
respectively. 
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1.ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những năm qua, tại một số tỉnh Bắc Trung 
Bộ, trong đó có Quảng Trị, mặc dù đàn lợn đã 
được tiêm phòng vacxin dịch tả lợn (DTL) 
nhưng lẻ tẻ vẫn có lợn ốm, chết với những triệu 
chứng, bệnh tích không điển hình của bệnh 
dịch tả. Kết quả nghiên cứu của Bùi Quang 
Anh, (2001), Nguyễn Tiến Dũng (2002) và 
Phạm Hồng Sơn (2005) cho rằng trong những 
trường hợp như trên, cần phải xét đến sự mang 
trùng virut DTL và đáp ứng miễn dịch của lợn 
sau tiêm phòng vacxin. Đề tài này này nhằm 
khảo sát tỷ lệ nhiễm virut và xác định kháng 
thể đặc hiệu DTL trong huyết thanh của lợn 
nuôi ở Quảng Trị để làm rõ nguyên nhân của 

tình trạng bệnh trên tại địa phương. 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tiến hành phản ứng ELISA với KIT 
chẩn đoán do hãng Intervet- Hà Lan sản 
xuất. 

Dùng CHEKIT- CSF- virut- III 
Enzyme Immuno Assay phát hiện 
Glycoprotein Ems (Gp44/48) của virut 
DTL có trong tổ chức bệnh phẩm. Các đĩa 
cung cấp đã được phủ kháng thể đơn dòng 
kháng lại Glycoprotein Ems của virut DTL. 
Khi cho Conjugate kháng Ems gắn 
Peroxidase vào sẽ kết hợp với 
Glycoprotein Ems của mẫu kiểm tra (nếu 
có), ngược lại sẽ bị rửa trôi. Sau đó sẽ cho 

Chromogen vào các lỗ, mức độ màu tỷ lệ 
với số lượng có mặt của Glycoprotein Ems.  
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Dùng CHEKIT- CSF- Sero Enzyme 
Immuno Assay phát hiện kháng thể kháng 
Glycoprotein E2 (Gp55) của virut DTL có 
trong huyết thanh của lợn. Kháng thể đặc 
hiệu E2 kết hợp với kháng nguyên có trong 
các lỗ của đĩa cung cấp đã được phủ với 
recombinant Glycoprotein E2 và ngăn cản 
bước kết hợp tiếp theo của Conjugate đặc 
hiệu E2 gắn với Peroxidase E2. Trong trường 

hợp có kháng thể E2 hiện diện trong mẫu thì 
lỗ sẽ không có màu sau khi cho Substrat 
Chromogen. 
Cả hai phản ứng trên, đọc kết quả bằng 
máy đo ELISA, bước sóng 405ηm. Đánh 
giá kết quả thông qua chỉ số OD, do nhà 
sản xuất KIT quy định. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm virut DTL 

3.1.1 Đối với lợn nuôi thịt các lứa tuổi 

Bảng 1. Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm virut DTL ở lợn nuôi thịt các lứa tuổi 

Tuổi lợn 
Chỉ tiêu Lợn < 2 tháng Lợn 2 - 4 tháng Lợn > 4 tháng Lợn nái loại thải Tổng hợp 

Số mẫu kiểm tra 46 75 91 12 224 
Số mẫu dương tính 15 27 16 4 62 
Tỷ lệ dương tính (%) 32,61 36,00 17,58 33,33 27,68 

   
Tõ sè liÖu trong b¶ng 1 cho thÊy: tû lÖ lîn 

nhiÔm virut DTL trong vïng lµ kh¸ nghiªm 
träng (27,68%). Tuy nhiªn lîn 2-4 th¸ng tuæi 
cã tû lÖ nhiÔm virut rÊt cao (36,0%), tiÕp ®Õn lµ 
lîn d−íi 2 th¸ng tuæi (32,61%). Nh÷ng lîn nµy 
cßn ph¶i nu«i mét thêi gian dµi míi ®Õn tuæi 
giÕt thÞt. §©y chÝnh lµ nguån bÖnh tiÒm tµng, 
nguån l©y bÖnh nguy hiÓm trong vïng, kh«ng 
ph¸t hiÖn ®−îc b»ng triÖu chøng l©m sµng. 

§èi víi ®µn lîn gièng nu«i ë c¸c h×nh 
thøc kh¸c nhau 

Tû lÖ nhiÔm virut DTL ë ®µn lîn gièng 
nu«i trong c¸c c¬ së tËp trung thÊp h¬n 
rÊt nhiÒu (17,33%) so víi nu«i trong n«ng 
hé (26,15%) víi P < 0,001 (b¶ng 2). Kết 
quả này chứng tỏ việc tiêm phòng định kỳ 
vacxin DTL cho lợn của người nuôi lợn 
không triệt để. Đặc biệt đối với các gia 
đình nuôi lợn giống ở vùng trung du, miền 
núi chưa có ý thức đầy đủ về vấn đề này. 
Vì thế lợn giống nuôi tại 2 vùng này có tỷ 
lệ nhiễm virut DTL rất cao. 

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm virut DTL ở đàn lợn giống nuôi ở các hình thức, vùng sinh thái khác nhau 

Vùng sinh thái Hình thức chăn nuôi Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (+) (%) 

Trại chăn nuôi 70 13 18,57 
Đồng bằng 

Hộ gia đình 23 5 21,74 

 Tổng hợp 93 18 19,35 

Trại chăn nuôi 3 0 0 
Trung du 

Hộ gia đình 25 7 28,00 

 Tổng hợp 28 7 25,00 

Trại chăn nuôi 2 0 0 
Miền núi 

Hộ gia đình 17 5 29,41 

 Tổng hợp 19 5 26,32 

Tổng hợp Trại chăn nuôi 75 13 17,33 



 Hộ gia đình 65 17 26,15 

Tổng ợp chung  h 140 30 21,43  
3.1.2 §èi víi lîn gièng xÐt theo c¬ cÊu ®µn 

Bảng 3. Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm virut DTL ở lợn giống xét theo cơ cấu đàn 

Trong đó 

Đực giống 
n =11 

Nái hậu bị 
n =25 

Nái kiểm định (n 
=51) 

Nái sinh sản
n =53 

Hình thức  
chăn nuôi 

Số mẫu xét 
nghiệm 

Số mẫu 
dương 
tính 

(+) % (+) % (+) % (+) % 

Trại chăn nuôi 75 13 0 0 2 2,67 4 5,33 7 9,33 
Hộ gia đình 65 17 0 0 3 4,62 5 7,69 9 13,85 
Tổng hợp 140 30 0 0 5 3,57 9 6,43 16 11,43 

 
Tõ sè liÖu trong b¶ng 3 cho thÊy mét tû lÖ 
®¸ng kÓ lîn trong ®µn n¸i gièng cña tØnh 
Qu¶ng TrÞ lµ nguån bÖnh dÞch t¶ nguy 
hiÓm trong vïng: n¸i hËu bÞ 3,57%; n¸i 
kiÓm ®Þnh 6,34%; n¸i sinh s¶n 11,43%. 
ChÝnh nh÷ng con n¸i nµy cã thÓ truyÒn 
virut DTL cho ®µn con cña chóng ngay tõ 

trong bµo thai (truyÒn däc) vµ truyÒn cho 
®µn con sau khi ®Î ra qua tiÕp xóc (truyÒn 
ngang). C¸c kÕt qu¶ nµy kh¼ng ®Þnh ®µn 
lîn trong tØnh Qu¶ng TrÞ lÎ tÎ èm, chÕt cã 
triÖu chøng bÖnh tÝch kh«ng ®Æc tr−ng cña 
bÖnh DTL lµ kh«ng tr¸nh khái. 

3.2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t kh¸ng thÓ DTL 

3.2.1. §èi víi ®µn lîn sau khi tiªm vacxin DTL 21 ngµy, 90 ngµy vµ 180 ngµy. 

Bảng 4. Kết quả khảo sát đáp ứng miễn dịch của đàn lợn sau khi tiêm vacxin DTL 

Dương tính Bảo hộ 
Đợt TN 

Số mẫu 
kiểm tra 

Thời gian kiểm tra sau 
tiêm vacxin Số mẫu Tỷ lệ (%) Số mẫu Tỷ lệ (%) 

21 ngày 78 91,76 72 84,71 
90 ngày 74 87,06 66 77,65 I 85 

180 ngày 43 50,59 29 34,12 
21 ngày 85 92,39 79 85,87 
90 ngày 81 88,04 72 78,26 II 92 
180 ngày 47 51,09 33 35,87 
21 ngày 163 92,09 151 85,31 
90 ngày 155 87,57 138 77,97 Tổng hợp 177 
180 ngày 90 50,85 62 35,03 

 
§iÒu rÊt ®¸ng quan t©m lµ 21 ngµy sau 

khi ®−îc tiªm vacxin (thêi ®iÓm mµ hiÖu gi¸ 
kh¸ng thÓ ®¹t møc cao nhÊt), trung b×nh chØ 
cã 85,31% sè lîn ®−îc b¶o hé, 14,69% cã 
nguy c¬ bÞ bÖnh khi cã virut DTL c−êng ®éc 
tÊn c«ng. Tû lÖ b¶o hé cßn thÊp h¬n sau khi 
tiªm 90 ngµy (77,97%) vµ rÊt thÊp sau 180 
ngµy (35,03%). Bïi Quang Anh (2001) khi 
kh¶o s¸t kh¸ng thÓ DTL t¹i mét sè tØnh B¾c 

Trung Bé cho biÕt tû lÖ lîn ®−îc b¶o hé sau 
tiªm phßng 21 ngµy lµ 84,66%; sau 3 th¸ng 
lµ 78,88%; sau 6 th¸ng lµ 35,15%. §©y thùc 
sù lµ ®iÒu lo ng¹i cho ng−êi ch¨n nu«i v× mÆc 
dï ®µn lîn ®· ®−îc tiªm phßng nh−ng vÉn 
kh«ng an toµn. 

§èi víi ®µn lîn ë vïng ®· triÓn khai tiªm 
phßng 



T¹i nh÷ng vïng ®· tæ chøc tiªm phßng 
vacxin DTL nh−îc ®éc, vµo th¸ng thø 3 
sau khi tiªm, lÊy ngÉu nhiªn huyÕt thanh 
cña mét sè lîn n¸i, ®ùc gièng vµ lîn nu«i 

thÞt, lîn con theo mÑ ®Ó kiÓm tra kh¸ng 
thÓ ®Æc hiÖu. KÕt qu¶ ®−îc tæng hîp trong 
b¶ng 5. 

Bảng 5. Kết quả kiểm tra đáp ứng miễn dịch kháng virut DTL ở các đối tượng trong vùng  
đã triển khai tiêm phòng sau 3 tháng 

Kết quả kiểm tra 
Đối tượng 
kiểm tra 

Số mẫu 
xét nghiệm Số mẫu dương tính 

Tỷ lệ (+) 
(%) 

Số mẫu 
bảo hộ 

Tỷ lệ 
bảo hộ (%) 

Đực giống 14 13 92,86 12 85,71 
Lợn nái 129 101 78,29 74 57,36 
Lợn thịt 214 82 38,32 62 28,97 
Lợn con theo mẹ 
(2 tháng tuổi) 

61 22 30,07 13 21,31 

 
Trong c¸c ®èi t−îng kiÓm tra, ®µn lîn ®ùc 

gièng cã tû lÖ b¶o hé vµ tû lÖ lîn cã kh¸ng thÓ 
®Æc hiÖu DTL cao nhÊt (85,71 vµ 92,86%); tiÕp 
®Õn lµ ®µn lîn n¸i (57,36 vµ 78,29%). §¸ng lo 
ng¹i nhÊt lµ ®µn lîn thÞt, chØ cã 38,32% cã 
kh¸ng thÓ ®Æc hiÖu vµ 28,97% sè lîn ®−îc b¶o 
hé. KÕt qu¶ nµy kh¼ng ®Þnh thùc tr¹ng bÖnh 
DTL ë ®Þa ph−¬ng lµ kh«ng tr¸nh khái. 

Cã mèi liªn quan chÆt chÏ vÒ tû lÖ lîn cã 
kh¸ng thÓ vµ tû lÖ b¶o hé gi÷a ®µn lîn n¸i 
vµ ®µn lîn con theo mÑ. Tû lÖ b¶o hé lîn 
mÑ thÊp (57,36%) nªn tû lÖ cã kh¸ng thÓ 

thô ®éng ë ®µn lîn con còng rÊt thÊp 
(30,07%), trong ®ã chØ cã 21,31% cã kh¶ 
n¨ng b¶o hé. V× thÕ nÕu cã virut c−êng 
®éc DTL trong vïng th× bÖnh sÏ x¶y ra 
tr−íc hÕt ë ®µn lîn con nµy sau khi xuÊt 
chuång. Theo NguyÔn TiÕn Dòng, 2002, 
víi nh÷ng lîn nµy, cã miÔn dÞch chèng 
bÖnh l©m sµng nh−ng kh«ng tiªu diÖt ®−îc 
virut mÇm bÖnh. 
§èi víi lîn ë tuæi giÕt thÞt (huyÕt thanh 
lÊy t¹i lß mæ) 

Bảng 6. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virut DTL trong huyết thanh lợn giết mổ ở các cơ sở 

Kết quả kiểm tra 
Vùng sinh thái Số mẫu  

xét nghiệm Số mẫu dương tính 
Tỷ lệ (+) 
(%) 

Số mẫu 
bảo hộ 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Đồng bằng 110 46 41,82 32 29,09 
Trung du 95 31 36,63 22 23,16 
Miền núi 70 15 21,43 8 11,43 
Tổng hợp 275 92 33,45 62 22,55 

 
Tõ kÕt qu¶ trong b¶ng 6 ph¶n ¸nh rÊt râ tû 
lÖ lîn ®−îc tiªm phßng (cã kh¸ng thÓ DTL 
trong huyÕt thanh) ë tÊt c¶ c¸c ®Þa ph−¬ng 
ë tØnh Qu¶ng TrÞ ®Òu rÊt thÊp; cao nhÊt ë 
vïng ®ång b»ng còng chØ lµ 41,82%, trung 
du 36,63%; thÊp nhÊt ë vïng nói 21,43%. 
§Æc biÖt lµ tû lÖ lîn ®−îc b¶o hé ë c¸c 

vïng rÊt thÊp, t−¬ng øng: 29,09%; 23,16% 
vµ 11,43%. 
Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy, Ph¹m Hång S¬n 
(2005) th«ng b¸o t¹i Thõa Thiªn HuÕ tû lÖ 
nhiÔm virut DTL cña ®µn lîn ë tuæi giÕt 
thÞt lµ 37,1%. B»ng xÐt nghiÖm ELISA t×m 
protein P125, TrÇn ThÞ D©n (2003)) cho 
biÕt 40,0% mÉu l¸ch cña lîn lÊy t¹i c¬ së 



giÕt mæ vïng Bµ RÞa- Vòng Tµu cã ph¶n 
øng d−¬ng tÝnh. 

4. KẾT LUẬN 
Tại Quảng Trị, đàn lợn trong vùng đã tổ 

chức tiêm phòng vacxin DTL nhưng bệnh vẫn 
lẻ tẻ xảy ra, kết quả kiểm tra tỷ lệ nhiễm virut 
và đáp ứng miễn dịch cho thấy: 

Tỷ lệ nhiễm virut khác nhau tuỳ theo lứa 
tuổi lợn, hình thức chăn nuôi và vùng sinh 
thái: Lợn 24 tháng tuổi 36,0%, lợn dưới 2 
tháng tuổi 32,61%. ở đàn lợn giống nuôi tập 
trung 17,33%, nuôi trong nông hộ 26,15%, 
vùng trung du 28,0%, vùng núi 29,41%. Nái 
hậu bị 3,57%, nái kiểm định 6,34%, nái sinh 
sản 11,43%. 

Kháng thể đặc hiệu sau khi tiêm vacxin: 
Tỷ lệ bảo hộ của đàn lợn: sau khi tiêm 21 
ngày 85,31%, sau 90 ngày 77,97%, sau 180 
ngày rất thấp 35,03%. Vì vậy cần phải tổ chức 
tiêm phòng vacxin DTL định kỳ trước mùa 
phát bệnh và tiêm bổ sung cho đàn lợn là 
không thể thiếu được. Ba tháng sau khi triển 
khai tiêm phòng, tỷ lệ lợn có kháng thể và tỷ 
lệ bảo hộ ở lợn các đối tượng, tương ứng là: 
Đàn đực giống 92,86% và 85,71%, đàn nái 
78,29% và 57,36%, đàn lợn thịt rất thấp 
38,32% và 28,97%. Riêng lợn con theo mẹ, tỷ 
lệ có kháng thể thụ động và tỷ lệ bảo hộ rất 
thấp: 30,07% và 21,31%. Lợn đến tuổi giết 
thịt, tuỳ từng vùng tỷ lệ còn kháng thể đặc 
hiệu trong huyết thanh không cao, từ 21,43 
đến 41,82%. Tỷ lệ bảo hộ rất thấp: 11,43 đến 
29,09%. 
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