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Tỷ lệ chết
bất thường

Động lực lây nhiễm của ASFV và mô hình dịch tễ ở trại heo công nghiệp

Mô hình dịch tễ ASFV tại trại heo công nghiệp: Mô hình Reed-Forst, R0=3, chu kỳ nhiễm bệnh: 10 ngày

Theo OIE, thời gian ủ bệnh của ASFV là từ 4-15 ngày; kháng thể có thể được phát hiện từ 8-12 ngày sau nhiễm bệnh

Dựa trên mô hình Reed-Forst, tỷ lệ chết bất thường thường xảy ra vào chu kỳ thứ 3 hoặc 4 (30-40 ngày sau nhiễm bệnh).

Khi tỷ lệ chết được thể hiện rõ trong suốt từ chu kỳ 3 đến chu kỳ 4, trại có một nhóm heo có thể phát hiện sự
nhiễm bệnh thông qua kháng thể

Khả năng phát hiện kháng thể của test nhanh Sentinel ASF Rapid Test phù hợp với kết quả
của phương pháp OIE ASFV Ab ELISA. Test nhanh này có thể phát hiện kháng thể nhanh chóng
nhằm mục đích tầm soát heo đã nhiễm bệnh, cũng như giúp người quản lý nhanh chóng đưa ra
các quyết định kiểm soát bệnh. 

Infography : EBS           Reference: Dr. John Flannery, Pirbright Institute , UK, OIE; Dr. Anton Karaulov, IACR, Russia

 ASFV Rapid Test From Pirbright, UK Will Be Announced In The End of March, 2019.
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Diễn giải Đáp ứng điều tra 
lịch sử bệnh 

I Dương tính Nhiễm bệnh ít hơn 12 ngày Xem lại lịch sử bệnh 19 ngày trước

II Nhiễm bệnh từ 12 ngày Xem lại lịch sử bệnh 30 ngày trước

III Nhiễm bệnh hơn 24 ngày Xem lại lịch sử bệnh 6 tháng trước

IV Không nhiễm Duy trì tình trạng an toàn sinh học

Nơi áp dụng: Trại công nghiệp/trại nái, lò mổ, xe vận chuyển heo

10 l / test 

10 l 

Chương trình áp dụng để phát hiện kháng thể ASFV trong điều tra nghiên cứu

Infography : EBS           Reference: Dr. K. Depner, FAO, BKK; Dr. Roongroje Thanawomngnuwech, Chulaongkorn University

Sentinel   ASFV Ab Rapid Test
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 bảo quản

Hạn sử dụng Thời gian xét nghiệm Thể tích mẫu Đóng gói

(Pen-side) 
Lateral Flow Colloidal Gold

 Heo Máu, huyết thanh,
     huyết tương

2~30 0C 

24 tháng < 10 phút 30 tests/ hộp
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