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L Ờ I NÓI Đ Ầ U 

Thày thuốc giỏi (cả Nhân y, Thú y) là người biết chẩn đoán đúng bệnh 
và biết vận dụng đúng các phương pháp phòng, trị bệnh tối ưu. 

Ở Việt Nam những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nghề 

chăn nuôi, các hoạt động trong lĩnh vực Thú y cũng ngày càng phát triển. 
Nhiều bệnh mới xuất hiện ở gia súc, gia cầm, không chỉ gây thiệt hại lớn 
cho nền kinh tế quốc dân mà còn ảnh hưởng xấu đến môi sinh, đến sức 
khỏe cộng đồng. 

Yêu cầu phòng, chống dịch bệnh tăng dẫn đến yêu cầu về chất lượng 
hành nghề của người thày thuốc thú y cũng phải nâng cao tương xứng. 

Cuốn Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú y được tập thể tác giả 
có kinh nghiệm trong đào tạo, trong hoạt động thực tiên sản xuất biên soạn 
nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao đó. 

Phân công biên soạn: 
Phần một. Chẩn đoán bệnh thú y 
Chương 1: TS. Nguyễn Thị Kim Thành, BSTY. Chu Đình Tới 
Chương 2: TS. Chu Đức Thắng, PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch 
Phần hai. Bệnh nội khoa gùi súc 
Chương 3, 4, 5, 6, 8: PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch 
Chương 7: TS. Dương Thị Anh Đào 
Chương 9: PGS.TS. Phạm Khắc Hiếu 

Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú y nhằm phục vụ dồng đảo 
học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên 
ngành Chăn nuôi - Thú y; phục vụ giáo viên và học sinh phổ thông trong 
quá trình dạy và học môn Công nghệ, phần Nông - Lâm - Ngư nghiệp (lớp 
7, lớp 10); phục vụ sinh viên khoa Sư phạm Sinh - KTNN các trường Đại 
học, Cao đẳng và tất nhiên rất cần thiết cho người thày thuốc thú y đang hoạt 
động trên khắp mọi miền của đất nước. 
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Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục đã phối 
hợp, giúp đỡ để cuốn sách được ra mắt bạn đọc. 

Do thời gian có hạn nên cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc để lần 
xuất bản sau được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Công ty 
cổ phần sách Đại học - Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục, 25 Hàn Thuyên, 
Hà Nội. Điện thoại (04) 8264974. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Thay mặt nhóm tác giá 
PHẠM KHẮC HIẾU 

4 



M Ụ C L Ụ C 

LỜI NÓI ĐẦU 3 

Phần một. CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y 

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CHAN ĐOÁN BỆNH 9 
1.1. Khái niệm về chẩn đoán và phân loại chẩn đoán 9 
Ì.2. Khái niệm về triệu chứng và phân loại triệu chứng l i 
1.3. Khái niệm về tiên lượng và phân loại tiên lượng 13 
Ì .4. Phương pháp tiếp cận và cố định gia súc 14 
1.5. Các phương pháp khám bệnh 20 

CHƯƠNG 2. TRÌNH Tự KHÁM BỆNH 30 
ì - Hỏi chủ nhà về con vật ốm 30 

1.1. Hỏi thông tin về con vật 30 
1.2. Hỏi biếu hiện của bệnh 31 
1.3. Hỏi thõng tin về môi trường xung quanh 31 
1.4. Tác động của chủ nuôi 31 

li-Khám chung 32 
2. Ì. Quan sát bên ngoài con vật ốm 32 
2.2. Sờ nắn và khám các cơ quan 34 
2.3. Khám thân nhiệt 36 
2.4. Khám hệ tim mạch 39 
2.5. Khám mạch quản 50 
2.6. Khám hệ hô hấp 55 

5 



2.7. Khám hệ tiêu hoa 71 
2.8. Khám hệ thống tiết niệu 107 
2.9. Khám hệ thống thần kinh 132 

Phần hai. BỆNH NỘI KHOA Ở GIA súc 

CHƯƠNG 3. NỘI KHOA ĐẠI CƯƠNG 145 
ì - Khái niệm về bệnh 145 
l i — Nguyên nhân gây bệnh 150 
IU - Các thời kì tiến triển của một bệnh 154 
IV - Khái niệm về bệnh nội khoa gia súc 155 
V - Đại cương về điều trị học 156 

CHƯƠNG 4. BỆNH ở HỆ HÔ HẤP 179 
ì - Bệnh chảy máu mũi 180 

l i - Bệnh viêm phế quản cata cấp tính 183 
HI - Bệnh phế quản phế viêm 186 

IV - Bệnh viêm phổi thúy 189 
V - Bệnh viêm màng phổi 192 
VI - Bệnh viêm phổi cùa gia súc non 195 

CHƯƠNG 5. BỆNH ở HỆ TIÊU HOA 198 
ì - Bệnh viêm miệng ,. 199 

- Bệnh viêm miệng cata 199 
- Bệnh viêm miệng nổi mụn nước 201 
- Bệnh viêm miệng lớ loét 202 

li - Tắc thực quản 204 
HI - Bệnh ở dạ dày và ruột của loài nhai lại 207 

- Bệnh dạ cỏ bội thực 209 
- Liệt dạ cỏ 212 
- Chướng hơi dạ cỏ cấp tính 215 
- Tắc nghẽn dạ lá sách 218 
- Viêm dạ dày - ruột 220 

6 



- Viêm ruột cata cấp 224 
- Viêm ruột cata mạn tính 228 
- Bệnh viêm ruột của gia súc non 230 

CHƯƠNG 6. BỆNH ở HỆ TIẾT NIỆU 234 
ì - Đại cương 234 
li - Những triệu chứng chung khi thận bị bệnh 236 
IU - Viêm thận cấp tính 237 
IV - Bệnh thận cấp tính và mạn tính 240 
V - Viêm bàng quang cấp 243 
VI - Viêm niệu đạo 245 

CHƯƠNG 7. BỆNH VỀ MÁU, DINH DƯỠNG 248 
ì - Chứng thiếu máu 249 

l i - Chứng thiếu vitamin 252 

- Thiếu vitamin A 253 

- Thiếu vitamin B, 254 

- Thiếu vitamin c 255 

- Chứng suy dinh dưỡng 256 

CHƯƠNG 8. BỆNH VỀ TRAO Đổi CHẤT, THẦN KINH, BỆNH VỀ DA 257 

ì - Chứng xôtôn huyết 258 

li - Bệnh còi xương 261 
IU - Bệnh mềm xương 263 
IV - Bệnh cảm nắng 265 
V - Bệnh cảm nóng 267 
VI - Bệnh chàm da 269 
VU - Chứng nổi mẩn đay 272 

CHƯƠNG 9. NGỘ ĐỘC 275 
ì - Đại cương về độc chất học 275 
l i - Khái niệm về chất độc 275 
III - Khái niệm về ngộ độc 278 
IV - Nguồn gốc ngộ độc 278 

7 



V - Phân loai ngộ độc 211 
VI - Chẩn đoán ngộ độc 2S2 
VU - Xử lí khi vật nuôi bị ngộ độc 283 
VUI - Phòng ngừa ngộ độc 285 
IX - Một số dạng ngộ độc thường gặp ở gia súc, gia cầm tại 

Việt Nam.... ...ĩ....... 286 

PHẦN THỰC HÀNH 298 
Bài Ì. Tiếp cận và cố định gia súc 298 
Bài 2. Cách ghi bệnh án và điều tra bệnh lịch. 

Các phương pháp kiểm tra thông thường 300 
Bài 3. Trình tự khi khám một bệnh súc 302 
Bài 4. Kiểm tra tim 304 
Bài 5. Cách khám dạ dày 4 túi - khám trực tràng trâu, bò, 

ngựa - chọc dò xoang bụng 305 
Bài 6. Kiểm tra thận, bàng quang, thông niệu đạo ngựa 

và trâu, bò 309 
Bài 7. Chẩn đoán viêm ruột cata ở lợn 311 
Bài 8. Chẩn đoán bệnh viêm phế quản ớ bò 313 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 318 

8 



P H Ầ N M Ộ T 

C H Ẩ N Đ O Á N B Ệ N H T H Ú Y 

C h ư ơ n g Ì 

Đ Ạ I C Ư Ơ N G V Ề C H Ẩ N ĐOÁN B Ệ N H 

1.1. Khái niệm về chẩn đoán và phân loại chẩn đoán 

1.1.1. Khái niệm chẩn đoán 
Chẩn đoán là phán đoán thông qua việc phát hiện, kiểm tra, phân tích, 

tổng hợp các triệu chứng để đưa ra kết luận chẩn đoán về bệnh gì và mức độ 
mắc bệnh. 

Để chẩn đoán đầy đủ và chính xác cần phải làm rõ được các nội 
dung sau: 

- Vị trí bệnh trong cơ thể. 
- Tính chất của bệnh. 
- Hình thức và mức độ của những rối loạn trong cơ thể bệnh. 
- Nguyên nhân gây bệnh. 
Tuy nhiên, một quá trình bệnh diễn ra trong cơ thể thường phức tạp, 

chẩn đoán dù có tỉ mỉ đến đâu cũng khó phát hiện hết những thay đổi của 
các quá trình đó và trả lời được đầy đủ các nội dung trên. Chẩn đoán lâm 
sàng càng cẩn thận, tỉ mí dựa trôn nhiều mạt thì càng chính xác. 

Chú ý: 
- Kết luận chẩn đoán có thể thay đổi theo quá trình bệnh. 
- Gia súc có nhiều loại, đặc điểm sinh lí và các biểu hiện bệnh lí ở 

chúng cũng rất khác nhau. Phái cố gắng hiếu rõ và nắm được các đặc điểm 
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sinh lí, các biểu hiện bệnh lí của từng loại gia súc. vận dụng thành thạo các 
phương pháp chẩn đoán thích hợp đế rút ra một kết luận chính xác cho 
chẩn đoán. 

1.1.2. Phản loại chẩn đoán 

1.1.2.1. Phân loại theo phương pháp chẩn đoán 
Theo phương pháp, người ta chia chấn đoán ra thành: 
- Chẩn đoán trực tiếp: Đây là phương pháp chấn đoán dựa vào các 

triệu chứng chú yếu. Biện pháp này chỉ thực hiện hiệu quả khi con bệnh biểu 
hiện các triệu chứng đặc trung, điên hình. 

Ví dụ: Căn cứ vào các triệu chứng của trâu, bò như hõm hông bén trái 
căng phồng, gõ vào thấy âm trống, con vật đau bụng. bồn chồn,... kết luận 
con vật bị chướng hơi dạ cỏ. 

- Chẩn đoán phân biệt: Đây là biện pháp tổng hợp tất cả các triệu 
chứng mà con bệnh biểu hiện, sau đó phân tích, so sánh, liên hệ với các bệnh 
liên quan, đùng phương pháp loại trừ dần những bệnh có những điểm không 
phù hợp, cuối cùng còn lại một bệnh có nhiều khả năng mắc nhất. 

- Chẩn đoán theo dõi: Trong một số trường hợp con bệnh không biếu 

hiện các triệu chứng điển hình, do vậy ta không thê đưa ra được kết luận 
chẩn đoán sau khi khám mà phải tiếp tục theo dõi để phát hiện thêm những 
triệu chứng mới; thu thập thêm cơ sớ, căn cứ đẽ kết luận chẩn đoán. 

- Chẩn đoán dựa vào kết quả điều trị: Nhiều trường hợp con vật có 
triệu chứng lãm sàng, mà triệu chứng này lại có ở hai hay nhiều bệnh khác 
nhau, khi khám rất khó kết luận. Khi đó, dùng phác đổ điều trị một trong các 
bệnh đó và căn cứ vào kết quả điều trị đê đưa ra kết luận chấn đoán. 

1.1.2.2. Phán loại theo thời gian chẩn đoán 
Theo thời gian chẩn đoán, được chia làm các loại sau: 
- Chẩn đoán sớm: Là đưa ra được các kết luận chẩn đoán ngay ớ thời kì 

đầu của bệnh. Chẩn đoán sớm mang lại hiệu quá cao trong phòng và trị bệnh. 
- Chấn đoán muộn: Là các kết luận chẩn đoán được đưa ra vào thời kì 

cuối cùa bệnh, thậm chí khi gia súc chết mổ khám mới chấn đoán được bệnh. 
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