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Tóm tắt: 
 

Một nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá một số chỉ tiêu huyết học của thỏ New Zealand 
nuôi trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả 
phân tích mẫu máu thu được từ 30 con thỏ New Zealand (15 thỏ đực và 15 thỏ cái) tại thời điểm 
3 tháng tuổi cho thấy: Các chỉ tiêu sinh lý như: số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, số lượng 
tiểu cầu và hàm lượng hemoglobin của thỏ đực lần lượt là 5,20*1012/l; 5,10*109/l; 101,00*109/l 
và 12,20g/dl các giá trị này đều thấp hơn so với thỏ cái, các giá trị này lần lượt là: 5,70*1012/l; 
7,80*109/l; 370,00*109/l và 15,90g/dl. Các chỉ tiêu sinh hóa: Hàm lượng gluco, hàm lượng 
cholesterol, hàm lượng protein tổng số và hoạt tính của các enzyme AST, ALT của thỏ đực lần 
lượt là 7,50mmol/l; 1,55mmol/l; 65,50g/l và 38,50; 57,00 U/L của thỏ cái lần lượt là 5,25 
mmol/l; 1,45 mmol/l; 59,00g/l và 32,50; 29,50 U/L. Các chỉ tiêu huyết học thu được đều nằm 
trong giới hạn sinh lý bình thường của thỏ. 
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Abstract: 
 

The research is conducted to evaluate some hematological indicators of the New Zealand rabbits 
reared in farm conditions in Buon Ma Thuot city, Daklak province. The results of analysis of 
blood samples which were collected from 30 New Zealand rabbits (15 males and 15 females) at 
3 months of age show that some physiological indicators such as red blood cell number, white 
blood cell number, platelet number and hemoglobin concentration of male rabbits are 
5.20*1012/l; 5.10*109/l; 101.00*109/l and 12.20g/dl respectively which are lower compared to 
those of female rabbits, at 5.70*1012/l; 7.80*109/l; 370.00*109/l and 15.90g/dl respectively. The 
biochemical indicators of male rabbits such as levels of glucose, cholesterol, total of protein 
content and the activity of enzymes are AST, ALT 7,50mmol/l; 1,55mmol/l; 65,50g/l and 38.50; 
57.00 U/L respectively while these indicators of female rabbits are 5,25 mmol/l; 1,45 mmol/l; 
59,00g/l and 32.50; 29.50 U/L respectively. Hematological indicators are within normal 
physiological limits of rabbits. 
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