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TÓM TẮT
Đã thu thập 318 mẫu phân đà điểu (160 từ đà điểu nghi mắc bệnh viêm ruột
hoại tử và 158 từ đà điểu khỏe mạnh) và 105 mẫu bệnh phẩm (ruột non, ruột
già và manh tràng) để phân lập vi khuẩn Clostridium Perpringens. Kết quả
cho thấy tỷ lệ phân lập được vi khuẩn C. perfringens ở đà điểu nghi mắc bệnh
là 29,37% (từ mẫu phân); 34,28% (từ mẫu bệnh phẩm) và ở đà điểu khỏe
mạnh là 20,88%. Từ 423 mẫu đã phân lập được 116 chủng C. perfringens, kết
quả kiểm tra đặc tính sinh vật hóa học cho thấy các chủng C. perfringens đều
mang các đặc tính như đã mô tả ở các tài liệu trước đây. Kết quả xác định
type độc tố bằng phản ứng Multiplex-PCR cho thấy, 116 chủng C.
perfringens phân lập từ đà điểu bị bệnh và khỏe mạnh đều thuộc typeA.
Trong số 83 chủng phân lập từ đà điểu bị bệnh, 15 (18,07%) chủng mang gen
NetB, 5 (6,02%) chủng mang gen Cpb2 và 01 (1,2%) chủng mang gen Cpe.
Chỉ có 01 (3,03%) chủng trong 33 chủng phân lập từ đà điểu khỏe mạnh
mang gen NetB. Khi gây nhiễm cho đà điểu 1 tháng tuổi bằng chủng vi khuẩn
C. perfringens phân lập từ thực địa, đà điểu biểu hiện các triệu chứng bệnh
tích rõ rệt.
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