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LỜI NÓI ĐẦU  

Môn Sinh lý học vật nuôi là môn học cơ sở quan trọng của ngành Chăn nuôi và  

Thú y Việc biên soạn giáo trình môn học là đòi hỏi cấp bách nhằm đáp ứng nhu cần  

đào tạo Kỹ sư chăn nuôi và Bác sỹ thú y của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.  

Giáo trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ sở quan trọng nhất của  

ngành Chăn nuôi và Thú y. Qua nhiều năm giảng dạy môn học này trong trường,  

chúng tôi đã cô gắng bổ sung thêm nhiều kiến thức mới từ thực tiễn chăn nuôi, thú y  

của cả nước , trong đó có khu vực miền núi. Chúng tôi cũng cố gắng cập nhật, bổ sung  

các kiến thức mới, nhất là trong các chương viết về sinh lý tế bào, tiến hóa, sinh sản,  

nội tiết... để làm cho bài giảng luôn đảm bảo tính khoa học, tính hiện đại, tính thực  

tiễn, tính Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu về lài liệu học tập cho sinh viên chúng tôi đã  

sắp xếp, luật chỉnh, tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, bổ sung thêm kiến  

thức để biên soạn: "Giáo trình sinh lý học vật nuôi". Giáo trình là lài liệu học tập,  

nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y đang theo học hệ  

chính quy tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Giáo trình cũng là tài liệu  

tham khảo tốt cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của các học viên cao  

học, các nghiên cứu sinh trong nhà trường.  

Các tác giả biên soạn giáo trình là những cán bộ khoa học đã làm công tác 

giảng dạy môn học và nghiên cứu khoa học lâu năm trong nhà trường. Tuy nhiên, 

trong lần xuất bản đầu tiên này do kinh nghiệm biên soạn còn hạn chế nên giáo trình chắc 

chắn còn có nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong các đồng nghiệp, các em sinh viên khi sự 

dụng giáo trình sẽ chân tình đóng góp ý kiến cho các vấn đề còn khiếm khuyết để lần xuất 

bản sau giáo trình được hoàn chỉnh hơn.  

Xin chân thành cám ơn!  

TS. GVC. Hoàng Toàn Thắng  
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Chương 1  

SINH LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG  
 

 

1 NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC  

1.1. Khái niệm và đối tƣợng nghiên cứu  

1.1.1. Khái niệm về sinh lý học  

Sinh lý học là môn chuyên ngành của sinh học, dây là một chuyên ngành nghiên  

cứu về chức năng của cơ thể sống, tìm cách giải thích vai trò của các yếu tố vật lý, hóa  

học, về nguồn gốc, sự phát triển và tiến hóa của sự sống ở sinh vật đơn giản nhất tới  

những sinh vật phức tạp nhất như con người. Môi sinh vật có những đặc trưng khác  

nhau và có những hoạt động chức năng riêng, vì vậy sinh lý học được chia thành nhiều  

chuyên ngành khác nhau như sinh lý học vinh, sinh lý học vi khuẩn, sinh lý học thực  

vật sinh lý học động vật trong đó có các đối tượng vật nuôi, sinh lý học người...  

1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của sinh lý học vật nuôi  

Sinh lý học vật nuôi là khoa học chuyên nghiên cứu về chức năng, hoạt động chức 

năng của từng tế bào, từng cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể vật nuôi trên quan điểm xem 

cơ thể là một khối thống nhất toàn vẹn và thống nhất với ngoại cảnh dưới sự điều khiển của 

hệ thống thần kinh - thể dịch. Đối tượng nghiên cứu của sinh lý học vật nuôi là những động 

vật dã được con người thuần hoá, chọn lọc, lai tạo qua hàng nghìn năm để có tên gọi là gia 

súc, gia cầm. Ngoài những quy luật chung về hoạt động sinh lý của động vật, vật nuôi lại 

có những đặc điểm sinh lý riêng và mỗi loại lại có những hoạt động sinh lý đặc thù. Như 

vậy đối tượng nghiên cứu và phục vụ của sinh lý học vật nuôi là cơ thể của gia súc, gia 

cầm.  

Nhiệm vụ của sinh lý học vật nuôi là phải nghiên cứu phát hiện các chức năng  

của cơ thể từ mức độ phân tử tới mức độ tế bào, từ một cơ quan cơ thể tới hệ thống các  

cơ quan và toàn bộ cơ thể, các cơ chế hoạt động và điều hòa của chúng, các cơ chế  

thích ứng của cơ thể với môi trường và đặc biệt cần phải xác định được các chỉ số biểu  

hiện được hoạt động chức năng của các cơ quan, hệ thống cơ quan và có thể đo lường  

được chúng trong trạng thái hoạt động bình thường nhằm giúp các nhà bệnh lý học và  

lâm sàng học thú y có tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá tình trạng bệnh lý. Nước ta là  

một nước nhiệt đới, điều kiện nhiệt độ và các nhân tố ngoại cảnh khác ảnh hưởng rất  

nhiều tới vật nuôi. Cho nên vật nuôi Việt Nam trong quá trình sinh trưởng, phát triển,  

sinh sản ngoài các quy luật chung mà vật nuôi các nước đều có, chúng còn mang đặc  

điểm sinh lý riêng... Nghiên cứu phát hiện những đặc điểm đó sẽ góp phần đáng kể  

phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi nước ta, đó là một trong  

những nhiệm vụ của môn học này.  

1.1.3. Vị trí của môn sinh lý học trong ngành chăn nuôi và thú y  

Môn sinh lý học vật nuôi là môn học quan trọng nhất tạo nền lý luận cơ sở cho  
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sinh viên ngành Chăn nuôi, Thú y để tiếp thu các kiến thức chuyên khoa theo hướng điều 

khiển sự sinh trưởng, sinh sản, phát triển tết nhất của các vật nuôi nhằm phục vụ nhu cầu 

con người.  

Học sinh lý học cần nắm được quan niệm của sinh lý học hiện đại là: cơ thể sinh vật 

là một hệ thông tin có khả năng tự điều khiển và tự điều chỉnh mọi hoạt động chức năng 

của cơ thể. Đó là một hệ thông tin rất tinh vi, phức tạp và chính xác. Trong điều kiện ấy 

hoạt động chức năng của mỗi cơ quan bộ phận đều tác động đến cơ quan bộ phận khác 

và ngược lại, điều này tạo nên mối quan hệ hai chiều gọi là cơ chế điều hòa  ngược (Feed 

bach Mechanisms).  

1.2. Lịch sử phát triển môn sinh lý học  

Lịch sử phát triển sinh lý học song song với lịch sử phát triển khoa học tự nhiên và 

luôn gắn liền với sự thay đổi về quan niệm triết học cũng như có sự liên quan chặt chẽ với 

yêu cầu thực tiễn của y học và chăn nuôi thú y. Có thể chia lịch sử phát triển sinh lý học 

trải qua 3 thời kỳ.  

1.2.1. Thời kỳ từ thế kỷ XVI trở về trước  

Từ thời Cổ Đại, khi đứng trước các hiện tượng tự nhiên hoặc của bản thân, con 

người luôn đặt câu hỏi tại sao? Để giải thích các hiện tượng này con người thường dựa vào 

các luận thuyết huyền bí có tính trừu tượng. Thí dụ như người xưa cho rằng: con người ta 

có linh hồn, khi chết linh hồn siêu thoát khỏi thể xác, con người chỉ chết về thể xác còn 

linh hồn thì tồn tại mãi, quan niệm này chính là nguồn gốc của tôn giáo. Người ta dựa 

vào thuyết âm dương ngũ hành để giải thích các h iện tượng tự nhiên hoặc cho rằng vạn 

vật trong vũ trụ đều do thượng đế sinh ra.  

Con người t rong thời kỳ cổ đại cũng đã biết mổ tử thi, quan sát một số hiện  

tượng sinh lý và có những hiểu biết bước đầu nhưng còn thô sơ.  

1.2.2. Thời kỳ từ thế kỷ XVI tới nửa đầu của thế kỷ XX  

Nền kinh tế các nước châu âu phát triển, chế độ tư bản ra đời, khoa học tự nhiên có 

những bước tiến bộ lớn với nhiều phát minh khoa học quan trọng. Lần đầu tiên hai nhà 

khoa học là Copemic (1473 - 1543) và Galilé (1591 - 1642) đã khẳng khái tuyên bố quả 

đất quay quanh mặt trời, lời tuyên bố này đi ngược lại quan niệm thần thánh của Nhà thờ 

thiên chúa giáo.  

I. Newton (1964 - 1727) tìm ra các quy luật cơ bản của lực học... Song song với các 

phát minh vật lý học, nhiều phát hiện về nghiên cứu sinh lý học đã được công bố như việc 

tìm ra tuần hoàn phổi của Servet (1511 - 1553), phát hiện hệ thống tuần hoàn máu của 

W.Harvey (1578 - 1657), tuần hoàn mao mạch phổi của Malpighi (1628- 

1694) nhờ quan sát bằng kính hiển vi.  

Những phát hiện thông qua thực nghiệm của các nhà sinh lý học về hoạt động  

chức năng của các bộ phận trong cơ thể ngày càng nhiều hơn, cụ thể hơn và họ bắt đầu  

tiên cách giải thích bản chất các hiện tượng của sự sống như bản chất của quá trình hô  

hấp và tiêu hóa là những hoạt động của enzyme (Bốc dễ Sylvius (1614-1672)).  
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Lavoisier (1731- 1794) chứng minh hô hấp là quá trình thiêu đốt, Galvani (1737-1798) tìm 

ra dòng điện sinh vật  

Nửa sau thế kỷ XIX một số nhà khoa học như Duboid Raymond ( 1 8 1 8 - 1 

896), Marey ( 1 830- 1904) , Ludwig ( 1 8 1 6- 1 895) đã sáng tạo một số dụng cụ 

nghiên cứu như máy kích thích điện, trống Marey hoặc huyết áp kế. Nhờ các dụng cụ này 

mà các nhà sinh lý học đã tiến hành nhiều nghiên cứu thực nghiệm để tìm hiểu về hoạt 

động chức năng của các cơ quan trong cơ thể.  

Từ nửa sau thế kỷ XIX tới nửa đầu thế kỷ XX nhờ nhịp độ phát triển mạnh mẽ  

của khoa học kỹ thuật, sinh lý học có  thêm những cơ sở lý luận và phương tiện để  

nghiên cứu nên có bước phát triển mạnh mẽ, như những thành tựu về nghiên cứu sinh  

lý thần kinh của Serington (1859-1947), Setsenov (1825-1905)... hay quan niệm về  

hằng định nội môi của Claude Bemard ( 1 8 1 3- 1873). Một số nhà sinh lý học Nga:  

Setsenov, Védenxki, Pav lov được coi là những nhà sinh lý học bậc thầy. Đặc b iệt  

Pavlov (1849- 1930) nhờ các nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể toàn vẹn đã đưa ra  

học thuyết thần kinh "Phản xạ của não" nổi tiếng để giải thích về điều hòa chức năng.  

Pavlọv đã sáng tạo phương pháp nghiên cứu mới: Phương pháp "Thí nghiệm trường  

diễn" trên động vật sống có trạng thái sinh lý bình thường đến nay vẫn còn nguyên giá  

trị.  

1.2.3. Thời đại sinh học phân tử  

Năm 1940, loài người phát minh ra kính hiển vi điện tử, mở đường cho giai đoạn  

phát triển mới của sinh lý học trong sự "Bùng nổ các tiên bộ sinh học". Mốc đầu tiên  

là sự khám phá ra cấu trúc xoắn kép ADN của Watson và Cách (1953) đã được trao  

giải Nobel năm 1962. Sau đó Monod và Jacob đã tìm thấy ARNm và đoạt giải Nobel  

năm 1965; Nurenberg, Holdey, Khorana tìm thấy mã di truyền - được giải Nobel năm  

1968; Suttherland tìm ra cơ chế tác dụng của hormone, giải Nobel 1971. Ten min,  

Baltimore, Daltimore, Dulbecco tìm ra enzyme sao chép ngược - giải Nobel 1975...  

Trên cơ sở đi sâu nghiên cứu bí ẩn mã di truyền người ta đã tổng hợp được tiền nhân  

tạo (Khorana, 1977) qua đó giải thích được cơ chế phân tử của di truyền. Các thành  

tựu to lớn đó có tác dụng ảnh hưởng xúc tiến s ự phát triển của sinh lý học hiện đại.  

Các phương pháp điện tử tinh vi cho phép nghiên cứu chức năng của từng tế bào. Nhờ 

ứng dụng các thiết bị điện tử người ta thu được nhiều tài liệu mới về chức năng các phần 

cấu trúc của não, đặc biệt mối quan hệ giữa chúng với nhau trong việc tham gia quá trình 

thành lập phản xạ có điều kiện, thực hiện phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều 

kiện, truyền dẫn thần kinh, tái sinh thần kinh...  

Tóm lại: có thể nói lịch sử phát triển của sinh học nói chung và sinh lý học nói  

riêng luôn gắn liền với lịch sử phát triển của các ngành khoa học tự nhiên đặc biệt là  

hóa học, vật lý học, toán học, điều khiển học. Những phát minh về khoa học và sáng  

chế các công cụ nghiên cứu đã giúp các nhà sinh lý học ngày càng đi sâu nghiên cứu  

về chức năng không phải ở mức cơ thể nói chung, hệ thống cơ quan, mà ở mức tế bào  
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thậm chí còn ở mức phân tử và dưới phân tử.  

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu và học tập sinh lý học  

1 3.1. Phương pháp nghiên cứu sinh lý học  

Phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu hoạt động chức năng của cơ 

quan hệ thống cơ quan, mối liên quan giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi 

trường là quan sát và thực nghiệm trên động vật hoặc trên chính cơ thể con người. - Có thể 

nghiên cứu trên cơ thể toàn vẹn (In vivo)  

Có thể nghiên cứu trên cơ quan tách rời khỏi mối liên hệ thần kinh với cơ thể toàn 

vẹn nhưng vẫn giữ nguyên sự nuôi dưỡng bằng đường mạch máu (In situ).  

- Có thể nghiên cứu bằng cách tách rời một cơ quan, bộ phận hoặc tế bào ra khỏi  

cơ thể rồi nuôi dưỡng trong điều kiện dinh dưỡng và nhiệt độ giống như trong cơ thể  

(In vivo)  

Với 3 phương pháp thực nghiệm trên kết hợp với thay đổi các tác nhân: cơ học,  

lý học, hóa học, nhiệt học... các nhà sinh lý học có thể quan sát được những hoạt động  

chức năng, những thay đổi chức năng của tế bào, cơ quan... bằng những phương tiện  

quan sát đo lường chính xác để từ đó hiểu được các chức năng và cơ chế hoạt động của  

nó.  

1.3.1.1. Các bước nghiên  cứu  

- Bước thứ nhất là quan sát và mô tả hiện tượng  

Bước thứ hai là đặt giả th iết, nhằm phỏng đoán bản chất và cơ chế của hiện  

tượng.  

- Bước thứ ba là tiến hành thực nghiệm để kiểm tra giả thiết. 

Bước cuối cùng là kết luận và xác định quy luật sinh lý.  

Thí dụ: Pavlov quan sát thấy chó tiết dịch vị khi ăn. ông đặt vấn đề: Dịch vị tiết  

do nguyên nhân gì và cơ chế nào? rồi ông đưa giả thiết: "Thức ăn chạm vào lưỡi, thần  

kinh ở lưỡi hưng phấn phát sinh xung động truyền lên não - tiếp đó não phát xung  

động đáp ứng theo dây thần kinh mê tẩu (dây X) đi tới tuyến dạ dày, dẫn tới kết quả là  

dạ dày tiết dịch vị.  

Để kiểm tra giả thiết đó, Pavlov thực nghiệm "Bữa ăn giả" như sau:  

- Cắt ngang thực quản chó, khâu 2 đầu cắt ra ngoài da cổ để khi chó ăn, thức ăn  

sau khi chạm lưỡi thì rơi ra ngoài chứ không vào dạ dày. Kết quả: chó vẫn tiết dịch vị.  

- Cắt hai dây thần kinh mê tẩu, cho chó ăn, dạ dày ngừng tiết dịch vị.  

- Dùng điện kích thích phần dây mê tẩu đi vào dạ dày, kết quả là: dạ dày lại tiết  

dịch vị.  

cứu trên 1 sá hi n ương sống có i rò uẩn  tọng, nó quy đ nít sự úng đắn của giả 

thuyết đặt ra.  

1.3.1.2. Các phương pháp mổ để nghiên cứu sinh lý học  

 

6  



 

 

 

- Mổ cấp diễn: Từ thế kỷ II, nhà y học La mã Galien đã mổ lợn và khỉ có sống để  

nghiên cứu chức năng của dây thần kinh và mạch máu. Đối tượng chỉ sống mộ t thời  

gian ngắn trong trạng thái sinh lý không bình thường nên gọi là phương pháp mổ cấp  

diễn.  

- Mổ trường diễn: Bernard (Pháp), Pavlov (Nga) đề xuất phương án mổ trường diễn 

bổ sung cho phương pháp mổ cấp diễn trong nghiên cứu sinh lý học. Đối tượng mổ sau 

khi phục hồi vẫn sống trong thời gian dài ở trạng thái gần như bình thường. Thí dụ: Mổ 

chó đặt ống thoát nước bọt, dịch vị, dịch tụy, dịch ruột, dịch mật. Sau đó chờ cho chó 

bình phục và tìm hiểu quy luật tiết của từng tuyến tiêu hóa.  

1 3.2. Phương pháp học tập sinh lý học  

Cấu trúc và chức năng của cơ thể sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó có  

chức năng quyết định cấu trúc, vì vật muốn học tập tốt môn sinh lý học trước hết phải  

có các kiến thức về giải phẫu và mô học. Đồng thời phải có các kiến thức cơ bản về  

sinh học, hóa học, vật lý học đặc biệt là hóa sinh học và lý sinh học vì nhờ nó mà ta có  

thể hiểu biết cặn kẽ và giải thích được bản chất các hoạt động chức năng và điều hòa  

chức năng của cơ thể.  

Để học tốt môn sinh lý học cần phải có sự so sánh, liên hệ vê chức năng giữa các  

cơ quan và hệ thống các cơ quan, phải đặt chúng trong mối liên quan với nhau và mối  

liên quan giữa cơ thể với môi trường, đồng thời phải biết tận dụng các kiến thức sinh  

lý hóa học để giải thích các hiện tượng, các triệu chứng trong trường hợp bệnh lý.  

2. ĐẠI CƢƠNG VỀ CƠ THỀ SỐNG VÀ HẰNG ĐỊNH NỘI MÔI  

2.1. Đặc trƣng sinh lý cơ bản của cơ thể sống  

Đơn vị sống cơ bản của cơ thể là tế bào. Mỗi cơ quan là tập hợp vô số tế bào, các tế 

bào liên kết lại với nhau bằng cẩu trúc liên tế bào. Cơ thể có nhiều loại tế bào, mỗi loại tế 

bào đều có những đặc trưng riêng, nhưng  chúng cũng có những đặc điểm chung. 

Trong quá trình tiến hóa lâu dài, các hoạt động sinh lý của gia súc tuy đã đạt tới mức độ vô 

cùng phức tạp, nhưng vẫn có đặc trưng sinh lý chung như các động vật khác. Các đặc 

trưng đó là:  

2.2.1. Thay cũ đổi mới  

Các tế bào trong cơ thể tồn tại và phát triển được nhờ quá trình thay cũ đổi mới 

không ngừng diễn ra. Thực chất của quá trình nó là quá trình chuyể hoá, trao đổi chất bao 

gồm 2 mặt:  

- Đồng hoá: Là quá trình thu nhận vật chất, chuyển vật chất thành chất dinh 

dưỡng, thành vật chất cấu tạo tế bào để cho sinh vật tồn tại, phát triển.  

- Dị hoá: Là quá trình phân giải vật chất, giải phóng năng lượng cho cơ thể.hoạt 

động và đào thải các sản phẩm chuyển hóa ra khỏi cơ thể.  

Hai mặt biểu hiện trên của quá trình chuyển hóa có sự thống nhất với nhau và cân  

bằng một cách tương đối với nhau, thúc đẩy lẫn nhau và là điều kiện của nhau. Chuyển  
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hóa ngừng là ngừng sự sống, rối loạn chuyển hóa là rối loạn hoạt động chức năng của  

cơ thể  

2.1.2. Tính hưng phấn  

Là khả năng đáp ứng của tổ chức sống khi chịu tác động kích thích của tác nhân: vật 

lý hóa học, sinh vật, tâm lý... Khả năng hưng phấn thể hiện ở mức tế bào, cơ quan hoặc 

toàn bộ cơ thể. Cơ sở của tính hưng phấn là sự chuyển hóa trong cơ thể, bản chất của hoạt 

động hưng phấn là sự hoạt động của dòng điện sinh vật.  

Cường độ kích thích tố i th iểu gây ra sự hưng phấn của tổ chức sống gọi là 

ngưỡng kích thích. Ngưỡng kích thích thay đổi phụ thuộc đặc tính từng loại tế bào, từng 

loại cơ quan từng cơ thể và tuỳ thuộc từng loại tác nhân kích thích.  

Tính hưng phấn vừa là biểu hiện của sự sống, vừa là điều kiện tồn tại của sự  

sống.  

2.1.3. Tính thích ứng  

Cơ thể sống có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, nghĩa là, có khả năng thay đổi 

chức năng một cách tương ứng với sự thay đổi ngoại cảnh, do đó duy trì được trạng thái 

cân bằng động giữa cơ thể với môi trường. Khả năng này gọi là tính thích ứng. Tính 

thích ứng dựa trên cơ sở sinh lý là tính hưng phấn. Ở gia súc có hệ thần kinh trung ương 

phát triển cao độ nên tính thích ứng của cơ thể đạt tới trình độ cao, cho nên trong diều kiện 

ngoại cảnh phức tạp gia súc có thể duy trì cân bằng động giữa hoạt động sinh lý của bản 

thân với ngoại cảnh, điều đó giải thích vấn đề nuôi thích nghi các giống gia súc, gia cầm 

nhập nội.  

2.1.4. Khả năng sinh sản giống mình  

Cơ thể sống có khả năng truyền đạt lại cho đời sau các đặc điểm cấu tạo.giống 

mình thông qua hoạt động sinh sản. Đây là một  hoạt động tổng hợp gồm nhiều chức năng, 

được thực hiện nhờ có mã di truyền nằm trong phân tử ADN ở nhân tế bào. Nhờ có hoạt 

động này mà sự sống được duy trì qua các thế hệ.  

2.2. Nội môi, hằng định nội môi  

2.2.1. Nội môi  

Là một quan niệm do Claude Bemard (1813 - 1878) đưa ra lần đầu tiên trong khi  

nghiên cứu các thực nghiệm sinh lý học. Để có khái niệm đầy đủ về nội môi, chúng la  

cần thấy rằng: khoảng 55-60% khối lượng cơ thể động vật là dịch thể. Hầu hết dịch c  

thể nằm ở trong tế bào và được gọi là dịch nội bào, số còn lại chiếm 1/3 nằm ngoài tế  

bào gọi là dịch ngoại bào. Dịch ngoại bào luôn luôn được vận chuyển khắp cơ thề nhờ  

hệ thống tuần hoàn máu và bạch huyết. Dịch ngoại bào và dịch nội bào luôn có sự thay  

đổi vật chất lẫn nhau nhờ có sự vận chuyển các chất qua thành mao mạch. Dịch ngoại  

bào cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của tế bào. Như  

vậy về cơ bản các tế bào cơ thể được sống trong cùng một môi trường thích hợp và ổn  

định về nồng độ các chất như: oxygen, glucose, các con, các amino acid, các acid béo  
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và các thành phần khác. Khái niệm về sự ổn định nồng độ các chất trong dịch ngoại bào 

được Canon (1871 - 1945) gọi là hằng định nội môi (homeostasis).  

Sự khác nhau cơ bản giữa dịch ngoại bào và dịch nội bào là ở thành phần và 

nồng độ các chất. Cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào để duy trì sự khác biệt này 

được đề cập tới ở các phần sau.  

2.2.2. Hằng định nội môi  

Là điều kiện để các tế bào, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể ổn định hoạt 

động chức năng của chúng.  

Hằng định nội môi được thực hiện nhờ hoạt động của 3 hệ thống:  

Hệ thống tiếp nhận và chuyển hóa các vật chất dinh dưỡng thu được từ ngoài môi 

trường gồm: hệ liêu hóa, hệ hô hấp. Hệ thống này đảm bảo tiếp nhận, chế biến các chất 

dinh dưỡng trong thức ăn, lấy O2"' chuyển nó thành các dạng vật chất thích hợp và an toàn 

cho quá trình sử dụng trong tế bào.  

Hệ thống vận chuyển các chất dinh dưỡng: đó là hệ thống dịch ngoại bào như  

máu, bạch huyết, dịch kẽ, dịch não tuỷ... đặc  biệt là máu. Máu là loại dịch ngoại bào  

quan trọng nhất trong hệ thống vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các tế bào cơ thể.  

Hoạt động tuần hoàn máu trải qua 2 giai đoạn: thứ nhất là các chất dinh dưỡng được  

vận chuyển trong hệ tuần hoàn tới các mô, thứ hai là sự trao đổi dịch và các chất dinh  

dưỡng giun mao mạch và các tế bào..Để đảm bảo cho sự vận chuyển liên tục này, cơ  

thể có một hệ thống bơm bao gồm tim và hệ thống mạch. Rối loạn hoạt động của hệ  

thống này sẽ rối loạn quá trình vận chuyển chất d inh dưỡng tới tế bào và rối loạn chức  

năng tế bào.  

- Hệ thống bài tiết các sản phẩm cặn bã trong quá trình chuyển hóa gồm hệ hô hấp, 

hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu và da, có chức năng đào thải các sản phẩm cuối cùng của sự chuyển 

hóa để làm sạch nội môi.  

Nhờ ba quá trình trên mà thành phần nội môi được đổi mới không ngừng.  

2.3. Điều hòa chức năng  

Trong lịch sử tiến hóa của sinh vật dã chứng minh rằng: muốn giữ được mối  

quan hệ cân bằng giữa các cơ quan bộ phận trong cơ thể với nhau và giữa cơ thể với môi 

trường đề tồn tại và phát triển thì các động vật phải hình thành cho mình một cơ chế thích 

ứng nhanh nhạy. Hay nói khác đi, động vật đã hình thành một phương thức tự điều chỉnh 

hoạt động của các cơ quan, bộ phận, điều hòa các chức năng sinh lý để ổn định nội môi và 

thích nghi với các biến đổi của môi trường sống.  

Điều hòa chức năng được thực hiện nhờ hai hệ thống thần kinh và thể dịch. Hai  

hệ thống này vừa có tính độc lập lại vừa phối hợp hoạt động với nhau rất chặt chẽ để  

tạo ra hệ thống thống nhất điều khiển cơ thể. Trong cơ thể động vật có vô số các hệ  

điều khiển khác nhau, có hệ điều khiển đơn giản, có hệ điều khiển phức tạp, có hệ điều  

khiển ở mức tế bào, có hệ điều khiển ở mức cơ quan hoặc hệ thống cơ quan, có hệ điều  
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khiển ở mức toàn bộ cơ thể. Nhìn chung bản chất của các hệ điều khiển này đều tuân theo 

cơ chế điều hòa ngược (Feed bách).  

2.3.1. Điều hòa thần kinh  

Hệ thống thần kinh bao gồm các cấu trúc thần kinh trung ương, các dây thần kinh  

cảm giác, dây thần kinh vận động, các dây thần  kinh sọ và hệ thần kinh thực vật. Các  

cấu trúc thần kinh này tham gia điều hòa chức năng thông qua các hoạt động của cung  

phản xạ.  

2.3.1.1. Cung phản xạ  

Là cơ sở giải phẫu của phản xạ, bao gồm 5 bộ phận:  

- Bộ phận nhận cảm: thường nằm trên da, bề mặt  khớp, thành mạch, bề mặt các cơ 

quan nội tạng cơ thể.  

- Đường truyền vào: Thường là dây thần kinh cảm giác hoặc dây thần kinh thực 

vật. 

- Trung tâm thần kinh: Là nơi xử lý thông tin và đưa ra mệnh lệnh đáp ứng trả lời  

lại các kích thích. 

- Đường truyền ra: Thường là dây thần kinh vận động hoặc dây thần kinh thực 

vật. 

- Bộ phận đáp ứng thường là cơ và tuyến.  

2.3.1.2. Phản xạ không điều kiện  

Là loại phản xạ cố định có tính bản năng, tồn tại vĩnh viễn và di truyền lại cho đời 

sau, loại phản xạ này có cung phản xạ cố định. Với kích thích nhất định, tác động vào bộ 

phận nhận cảm nhất định thì gây ra một loại đáp ứng nhất định.  

2.3.1.3 . Phản xạ có điều kiện  

Là loại phản xạ được thành lập trong đời sống, sau một quá trình luyện tập và phải 

dựa trên cơ sở ban đầu là phản xạ không điều kiện.  

Cung phản xạ có điều kiện phức tạp hơn. Muốn thành lập phản xạ có điều kiện  

cần phải có sự kết hợp của hai tác nhân kích thích không điều kiện và có điều kiện,  

trong đó tác nhân kích thích có điều kiện bao giờ cũng đi trước và trình tự này phải  

được lặp lại nhiều lần. Sự hình thành phản xạ có điều kiện phải có sự tham gia của vỏ  

não. Phản xạ có điều kiện không phụ thuộc vào tác nhân kích thích và bộ phận nhận  

cảm.  

Thí dụ: ánh sáng chiếu vào mắt có thể gây ra tiết nước bọt.  

Phản xạ có điều kiện chỉ có tính cá thể và nó là phương thức thích ứng linh hoạt  

của cá thể động vật với sự thay đổi môi trường sống. Phản xạ có điều kiện có thể mất  

đi nếu không được củng cố để hình thành phản xạ có điều kiện mới trong điều kiện  

sống mới.  

Nhờ các phản xạ có điều kiện mà cá thể động vật có thể thích ứng mau lẹ với sự  
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thay đổi môi trường sống.  

Với các đặc điểm trên của phản xạ có điều kiện các nhà sinh lý học sau này đã đưa 

ra khái niệm mới mang tính chất khái quát hơn, đó là khái niệm điều kiện hóa 

(Conditioning) thay cho thuật ngữ phản xạ có điều kiện do Pavlov phát hiện ra.  

2.3.2. Điều hòa thể dịch  

Các yếu tố tham gia vào sự điều hòa bằng con đường thể dịch là các chất hòa tan 

trong máu và dịch thể bao gồm: nồng độ các loại chất khí, nồng độ các loại lớn, đặc biệt 

là các loại hormone.  

2.3.2.1. Vai trò của nồng độ các chất khí trong máu  

Duy trì nồng độ O2, CO2 là một trong những điều kiện quan trọng để đảm bảo hằng 

định nội môi.  

- Oxygen là một trong những chất chủ yếu cần cho các phản ứng hóa học trong tế bào. 

Cơ thể có một cơ chế điều khiển để giữ ổn định nồng độ oxygen, đó chính là chức năng đệm 

của Hemoglobin trong hồng cầu.  

- CO2 là một trong những sản phẩm cuối cùng chủ yếu của phản ứng ô xi hóa  

trong tế bào. Nếu CO2 tích lại trong tế bào nó sẽ làm ngưng tất cả các phản ứng cung  

cấp năng lượng cho tế bào. Cơ thể sử dụng điều hòa thần kinh để điều hòa nồng độ  

CO2. Khi nồng độ CO2 tăng nó gây kích thích trực tiếp vào trung khu hô hấp để làm  

tăng thông khí phổi thải CO2 ra ngoài và duy trì nồng độ CO2 trong dịch ngoại bào ở  

mức ổn định.  

Khi nồng độ Oxygen và CO2 thay đổi sẽ làm thay đổi hoạt động của tế bào và cơ 

quan như hoạt động thông khí phổi, hoạt động tim và hệ thống tuần hoàn, hoạt động của 

hệ thần kinh - cơ. Cơ thể có những phản xạ điều chỉnh nhanh nhạy để điều chỉnh nồng độ 

Oxygen và CO2.  

2.3.2.2. Vai trò của các ion trong máu  

Các con K
+
; Na

+
; Ca

++
; Mg

++
; Fe

++
; Cl

-
; HCO3-"' đóng vai trò quan trọng trong điều 

hòa chức năng.  

Nồng độ và tỷ lệ giữa các con này trong máu được gọi là cân bằng điện giải để ổn 

định áp suất thẩm thấu của máu và ổn định nhiều chức năng quan trọng khác.  

Ion Ca
++

, Mg
++

 tham gia cơ chế tác dụng và giải phóng các hormone tại tế bào, rối 

loạn nồng độ các con này dẫn đến rối loạn  hoạt động một số hormone và chất truyền 

đạt thần kinh...  

- Ion Ca
++

 tham gia trong cơ chế co cơ, đông máu và ảnh hưởng tới tính hưng phấn 

thần kinh - cơ.  

Tóm lại: Sự thay đổi nồng độ các con này trong các dịch cơ thể đều ảnh hưởng lớn 

tới các hoạt động điều hòa chức năng.  

2.3.2.3. Vai trò của hormone  

Hormone là thành phần đóng vai trò chủ yếu trong cơ chế điều hòa thể dịch.  
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Hormone có thể do các tuyến nội tiết bài tiết ra như vùng dưới đồi, tuyến yên,  

tuyến giáp, tuyến cận g iáp , tuyến tụy, tuyến thượng thận  và các tuyến sinh dục.  

Hormone cũng có thể được bài tiết ra từ các nhóm tế bào như histamin, prostaglandin,  

gastrin, secretin... Các hoơnone được vận chuyển theo đường máu tới khắp cơ thể giúp  

cho việc điều hòa các chức năng của tế bào. Đặc điểm của hormone là tác dụng với  

một nồng độ rất thấp nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về nồng độ cũng có thể làm thay  

đổi hoạt động chức năng của cơ thể. Hormone là thành phần chủ yếu tham gia điều hòa  

chức năng chuyển hóa và phát triển cơ thể cũng như nhiều hoạt động chức năng khác.  

2.3.3. Cơ chế điều hòa ngược  

Còn gọi là cơ chế điều hòa hai chiều, nó đảm bảo cho sự điều hòa được kịp thời, tinh 

vi và chính xác, tạo ra trạng thái ổn định cao nhất của cơ thể. Có hai kiểu điều hòa ngược là 

diều hòa ngược âm tính và điều hòa ngược dương tính.  

2.3.3.1. Điều hoa ngược âm tính  

Hầu hết các hệ điều khiển của cơ thể đều hoạt động theo kiểu điều hòa ngược âm tính. 

Điều hòa ngược âm tính là kiểu điều hòa có tác dụng làm tăng nồng độ một chất hoặc tăng 

mức hoạt động của một cơ quan khi nồng độ chất đó hoặc hoạt động của cơ quan đang bị 

giảm đi và ngược lại sẽ làm giảm nếu nó đang tăng lên.  

Thí dụ: Trong hoạt động của hệ nội tiết, khi nồng độ hormone tuyến đích tăng lên nó 

sẽ tác dụng ngược trở lại ức chế hoạt  động của tuyến chỉ huy và kết quả là làm giảm 

hoạt động của tuyến đích và nồng độ hormone đang tăng được điều chỉnh trở lại bình 

thường. Ngược lại trong trường hợp honnone tuyến đích giảm lại có cơ chế điều hòa để 

tăng nồng độ trở lại bình thường.  

2.3.3.2. Điều hòa ngược dương tính  

Là sự điều hòa làm tăng thêm nồng độ hoặc hoạt động của một cơ quan nào đó. Về 

bản chất điều hòa ngược dương tính không dẫn tới sự ổn định mà ngược lại càng tạo ra sự 

mất ổn định hoạt động chức năng. Trong cơ thể bình thường, các trường hợp điều hòa 

ngược dương tính thường có ích cho cơ thể. Các trường hợp ngược lại gây nguy hiểm 

thường ít xảy ra vì khi điều hòa ngược dương tính xảy ra tới mức nào đó thì lại xuất hiện 

điều hòa ngược âm tính để tạo lại sự cân bằng nội môi.  

Sổ thai là trường hợp có vai trò của điều hòa ngược dương tính, khi các cơn co tử  

cung đủ mạnh để đẩy đầu thai ra khỏi cổ tử cung, sự căng thẳng của cổ tử cung truyền  

tín hiệu lên thân tử cung gây co bóp càng mạnh hơn. Tử cung co bóp càng mạnh càng  

làm tăng sự căng thẳng cổ tử cung, cổ tử cung căng thẳng lại tạo thêm các cơn co bóp  

của thân tử cung cho đến khi lực co bóp đủ mạnh để đẩy hẳn thai ra ngoài. Các thí dụ  

trên cho thấy: điều hòa ngược âm tính là cơ chế điều hòa cơ bản, nhờ nó mà cơ thể  

luôn tạo được tính ổn định và thích ứng với môi trường. Còn điều hòa ngược dương  

tính tuy không tạo ra sự ổn định nhưng cũng rất cần thiết cho cơ thể, vì nó chỉ xảy ra  

trong thời gian ngắn và thực chất chỉ là một phần của quá trình điều hòa ngược âm  

tính.  
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2.4. Kết luận  

Cơ thể động vật là một tập hợp rất nhiều loại tế bào kết lại với nhau có tính  

chuyên hóa cao. Mỗi tế bào, mỗi cơ quan bộ phận đều có những đặc tính riêng, chức  

năng riêng nhưng đều nằm trong một mối quan hệ chặt chẽ có tính thống nhất của toàn  

cơ thể, để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển. Bản chất các hoạt động sống của cơ thể  

được thực hiện ở tế bào và các tế bào thực hiện sự trao đổi qua lại với môi trường sống  

một cách gián tiếp thông qua nội môi nhờ đó các tế bào được sống tron g một môi  

trường đồng nhất. Để tồn tại và phát triển, các tế bào phải thực hiện quá trình chuyển  

hoá, có nghĩa là tế bào phải lấy các vật chất cần thiết từ ngoài môi trường và thải ra  

các sản phẩm cặn bã làm thay đổi thành phần nội môi một cách thường xuyên. Hơn  

nữa sống trong một môi trường cơ thể luôn chịu sự tác động của ngoại cảnh, để thích  

ứng được thì các hoạt động chức năng của các tế bào, cơ quan, hệ cơ quan cũng phải  

luôn thay đổi, những thay đổi này cũng góp phần làm thay đổi thành phần nội môi.  

Mỗi tế bào, cơ quan, hệ cơ quan đều có chức năng riêng nhưng thực chất đều tham gia  

vào quá trình duy trì hằng định nội môi - điều kiện để tế bào tồn tại, hoạt động và phát  

triển.  

3. SINH LÝ TẾ BÀO VÀ MÀNG TẾ BÀO  

3.1. Đại cƣơng về chức năng tế bào  

Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống, là đơn vị cấu trúc cơ bản đồng thời cũng là 

đơn vị chức năng của cơ thể động vật. Trong cơ thể người và động vật có vú ước tính có 

tới từ 750 đến 1000 tỷ tế bào.  

Tế bào có màng, bào tương, nhân, các bào quan. Tế bào có chức năng trao đổi chất, 

thực bào, tiêu hóa, tổng hợp protein, sản sinh năng lượng...  

Phạm vi của phần này tập trung vào hai vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với 

các chức năng sinh lý của các cơ quan và toàn cơ thể đó là màng tế bào và sự chuyển 

các chất qua màng.  

3.2. Cấu trúc chức năng màng tế bào  

Khái niệm màng tế bào ở đây bao hàm cả màng bọc quanh tế bào, các màng bên 

trong lễ bào và màng bao bọc các bào quan như ty lạp thể, bộ máy golgi... bởi vì các loại 

màng này đều có các thuộc tính  và chức năng cơ bản giống nhau. Màng tế bào là loại 

màng có tính đàn hồi, rất mỏng, bề dày từ 7,5 đến 10 nanomet (1nm = 10
-9

 m), thành 

phần chủ yếu là protein và lipid (hình 1.1)  
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3.2.1. Lớp lipid kép của màng tế bào  

Cấu trúc cơ bản của màng tế bào là lớp lipid kép rất mỏng, bề dày chỉ có 2 lớp  

phân tử lá mỡ mỏng này liên tục bao quanh tế bào. lác đác trên lá mỡ mỏng là các dại  

phân tử protein dạng cầu. Thành phần hóa học của lớp kép lipid hầu như toàn bộ là  

phospholipid và cholesterol. Các phân tử lipid có hai dầu, một đầu ưa nước và đầu kia  

kỵ nước. Đầu kỵ nước bị nước gian bào và nước nội bào đẩy nên quay vào gặp nhau,  

hấp dẫn lẫn nhau, còn dầu ưa nước thì quay ra ngoài tiếp giáp với nước bao quanh.  

Lớp lipid kép đó là rào ngăn các chất tan trong nước như: glucose, các con... còn các 

chất như O2, CO2, rượu thì di qua màng dễ dàng.  

3.2.2. Các protein của màng tế bào  

Gồm có các khối protein dạng cầu nổi bập bềnh trên lớp mỡ kép, hầu hết đó là 

glycoprotein. Có hai loại protein: một là protein xuyên (Px), phân lử protein này nằm 

xuyên qua màng, hai đầu thò ra ở 2 mặt màng, loại nữa là protein rìa chỉ bám vào một bên 

mặt của màng mà không thâm nhập vào lớp màng (hình 1.1).  

Nhiều phân tử protein xuyên qua làm thành các kênh (lô), qua đó các chất tan trong 

nước, đặc biệt là các con có thề khuếch lán qua lại giữa dịch ngoại bào và dịch nội bào. 

Các protein đó không là các cửa mở để các chất tự do qua lại mà nó có thuộc tính chọn lọc 

cho phép một chất này khuếch tán qua dê hơn chất khác. Một số phân tử protein xuyên lại 

là những protein mang tức là làm nhiệm vụ vận chuyển. có chức năng vận chuyển chất 

theo chiều ngược lại với chiều khuếch tán tự nhiên, gọi là vận chuyền tích cực Một số 

protein khác lại có hoạt tính enzyme.  

Các protein  rìa hoàn toàn ở một  mặt  bên của màng, nó bám vào các protein  
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xuyên và có hoạt tính gần như là enzyme.  

3.2.3. Các glucid của màng tế bào  

Các glucid của màng tế bào hầu như bao giờ cũng hòa hợp với protein và lipid  

dưới dạng glycoprotein và glycolipid. Phần lớn các protein xuyên là glycoprotein và  

khoảng 1/10 số phân tử lipid là glycolipid. Như vậy hầu như protein bao giờ cũng nằm  

chìm trong bề dày màng tế bào, còn phần glucid của các phân tử đó thì thò ra phía  

ngoài tế bào và lắc lư ra mặt ngoài tế bào . Lại có  các hợp  chất g lucid  gọ i là  

proteoglycan. Đó là những phân tử glucid bám xung quanh cái lõi nhỏ là protein, lõi  

protein thường nằm chìm trong màng tế bào, còn phần glucid thì bám ở mặt ngoài  

màng và bám một cách lỏng lẻo. Thế là toàn bộ mặt ngoài màng tế bào có một lớp áo  

glucid lỏng lẻo gồm phần glucid của 3 loại hợp chất kể trên (glycoprotein, glycolipid  

và proteoglycan) và được gọi là lớp vỏ glucid của màng tế bào (Glycocalix).  

Áo glucid có các đôi glucid bám vào mặt ngoài tế bào và có nhiều chức năng 

quan trọng như sau:  

- Các đuôi glucid thường tích điện âm làm cho toàn lớp áo mặt ngoài tế bào tích điện 

âm và xua đẩy những vật có tích điện âm.  

- Khi có áo glucid tế bào này bám vào áo glucid tế bào khác làm các tế bào dính  

nhau .  

- Nhiều glucid là những chất cảm thụ (Receptor) có chức năng gắn hormone và khi 

gắn như vậy, nó hoạt hóa phân tử protein xuyên mà nó gắn vào, phân tử này lại hoạt hóa 

một men nội bào.  

- Một số đuôi glucid tham gia phản ứng miễn dịch.  

Tóm lại: màng tế bào có đặc điểm cấu trúc không chỉ liên quan đến chức năng bao 

bọc về mặt cơ học như cái túi đựng mà trên màng tế bào còn có nhiều cấu trúc liên quan dấn 

nhiều chức năng quan trọng của tế bào.  

3.3. Chức năng vận chuyển chất của màng tế bào  

Nếu ta xem xét thành phần các chất ở dịch nội bào và dịch ngoại bào, đặc điểm  

cấu trúc màng và đặc điểm của sự khuếch tán vật lý đơn thuần thì mới thấy những đặc  

điểm đó là cơ sở của những chức năng cực kỳ quan trọng của màng đối với sự sống tế  

bào.  

3.3.1. Hàng rào lipid và sự vận chuyển qua màng  

Như đã nói ở trên, màng tế bào chủ yếu là một lớp kép lipid có rải rác nhiều phân  

tử protein lềnh bềnh trên mặt lipid, lớp lipid là một hàng rào ngăn không cho nước  

hoặc chất tan trong nước qua lại màng. Tuy nhiên vẫn có một số chất đi qua lớp kép  

lipid để ra hoặc vào tế bào (như chỉ ra ở mũi lên bên trái hình 1.2). Mặt khác các phân  

tử protein còn có nhiều cách khác vận chuyển các chất qua màng. Phân tử protein  

choán chỗ ở lớp kép lipid và chỗ đó là một con đường thay thế có nghĩa là phân tử hay  

ton nào không qua được lớp kép lipid thì có thể dùng con đường thay thế này mà đi  
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qua màng. Vậy có thể coi phần lớn các protein xuyên là protein vận chuyển. Có nhiều loại 

protein, mỗi loại có cách hoạt động khác nhau. Một số protein tạo ra hệ thống kênh cho 

phép các con và phân tử tự do qua lại, đó là những protein kênh. Có những protein khác 

gọi là protein mang, nó gắn với chất cần được vận chuyển, rồi phân tử protein biến dạng 

hình thái để đưa các chất vận chuyển đi qua các khe bên trong phân tử protein mà qua lại 

màng. Hai loại protein kềnh và protein mang đều có tính chọn lọc cao với loại phân tử 

hoặc con mà nó đưa xuyên qua màng.  

Khái niệm về khuếch tán thụ động và vận chuyển tích cực Vận chuyển các chất  

qua màng tế bào được thực hiện qua một trong hai quá trình cơ bản là khuếch tán và  

vận chuyển tích cực Trong đó khuếch tán là cách vận chuyển thụ động, là sự vận động  

ngẫu nhiên của một chất để làm phân tử chất đó đi qua màng tế bào. Ngược lạ i vận  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chuyển tích cực là đưa chất đi xuyên qua màng tế bào bằng cách kết hợp với protein 

mang có tiêu tốn thêm năng lượng và đi ngược bậc thang nồng độ.  

3.3.2. Khuếch tán  

Là sự vận động liên tục của các hạt vật chất có thể là con, phân tử nước, chất tan  

bất kỳ trong dung dịch hoặc các chất khí. Bản chất của khuếch tán là vận động nhiệt.  

Nhiệt độ tăng thì khuếch tán tăng, sự khuếch tán sẽ ngừng ở độ âm tuyệt đối (-2730c).  

sự nhếch tán có 2 hình thức khác nhau là khuếch tán đơn thuần và khu ếch tán tăng  

cường.  

3.3.2.1. Khuếch tán đơn thuần  

Là sự khuếch tán của các chất qua màng tế bào bằng nhiều con đường một cách tự 

nhiên tuỳ thuộc vào tính chất của mỗi chất khuếch tán.  

- Với các chất tan trong mỡ như oxygen, nhơ, dioxit carbon, rượu chú ng khuếch  

tán rất nhanh qua màng tế bào, tốc độ khuếch tán tỷ lệ thuận với độ tan trong mỡ (Hình  

1.2).  

- Với nước và các chất không tan trong mỡ: Tuy nước không tan trong lớp kép  
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lipid của tế bào nhưng nước đi thẳng qua lớp kép lipid rất nhanh, một phần nhỏ đi qua  

kênh protein. Nước khuếch tán nhanh tới mức trong 1 giây lượng nước vào hồng cầu  

bằng 100 lần thể tích hồng cầu. Nguyên nhân có thể do phân tử nước nhỏ, có động  

năng cao làm cho phân tử kỵ nước của màng chưa kịp ngăn lại thì nó đã  đi qua màng  

rồi.  

Các ion không khuếch tán qua lớp kép lipid mặc dù có kích thước nhỏ. Nguyên 

nhân ngăn các con khuếch tán qua màng tế bào là do điện tích:  

+ Ion có thể hút các phân tử nước phân cực có điện tích trái dấu làm cho phân tử trở 

nên kềnh càng không qua được màng.  

+ Điện tích của ion bị điện tích cùng dấu của lớp kép lipid xua đẩy, không cho lọt 

qua màng.  

Sự khuếch tán đơn thuần cũng xảy ra qua các kênh protein: người ta cho rằng các  

kênh protein là những con đường sũng nước chạy qua các khoảng khe hở trong phân  

tử protein. Người ta đã dùng máy tính dựng lại kiến trúc không gian của một số protein  

và chứng minh được trong phân tử protein kênh có những kênh hình ống nối dịch nội  

bào với dịch ngoại bào. Những kênh này được kiểm soát bằng các cổng (Gate) mà  

thực chất là sự thay đổi hình dạng phân tử protein. Cổng có thể bố trí ở đầu phân tử  

protein phía ngoài màng hoặc trong màng tế bào do đó nó thể hiện tính thấm chọn lọc  

cao với các chất khuếch tán.  

Na
+
 có nh iều ở d ịch  ngoại bào  nên  

cánh cổng của kênh khuếch tán Na
+
 đóng mở 

ở mặt ngoài màng tế bào, còn K
+
 có nồng 

độ cao trong tế bào nên cánh cổng của kênh K
+ 

đóng mở ở mặt trong tế bào, phía giáp bào 

tương (hình 1.3).  

Việc đóng hay mở các cổng kênh có 2 cơ 

chế kiểm soát là:  

- Cơ chế đóng mở cổng bằng điện thế 

(Voltage gate): điện thế màng làm thay đổi 

hình dáng phân tử protein ở cổng.  

- Cơ chế đóng mở bằng chất kết nối  

(ligand) do phân tử protein kênh gắn với  

phân tử khác được gọi là chất kết nối. Loại  

cổng này rất quan trọng đối với việc truyền  

đạt tín hiệu thần kinh ở synapse thần kinh - 

thể dịch.  

3.3.2.2. Khuếch tán tăng cường  

Là sự khuếch tán chịu tác dụng của chất mang, nó tạo điều kiện cho sự khuếch  

tán dễ dàng hơn mà nếu thiếu chất mang thì không thực hiện được khuếch tán. Loại  
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khuếch tán này khác hẳn khuếch tán đơn thuần ở chỗ: trong khuếch tán đơn thuần tốc  

độ khuếch tán tỷ lệ thuận với nồng độ chất khuếch tán. Còn trong khuếch tán tăng  

cường thì tốc độ khuếch tán chỉ tăng dần tới một giới hạn tối đa (Vmax) thì dừng lại,  

mặc dù nồng độ chất khuếch tán vẫn tiếp tục tăng lên. Người ta giải thích điều này  

bằng các giả thuyết khác nhau, nhưng có điều chắc chắn khuếch tán tăng cường là cơ  

chế qua màng tế bào của những chất rất quan trọng như glucose và nhiều amino acid.  

Có những chất, thí dụ insulin làm lốc độ khuếch tán tăng cường của glucose tăng 10- 

20 lần so với bình thường, cho nên nó nhanh chóng làm hạ đường huyết sau khi ăn.  

3.3.2.3. Các yếu mảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán  

Khuếch tán là một hiện tượng vật lý xảy ra cả hai chiều trong đó sự khuếch tán qua 

màng từ nơi có nồng độ cao qua nơi có nồng độ thấp diễn ra nhanh và ngược lại thì chậm. 

Điều cần thiết liên quan tới sự sống tế bào đó chính là tốc độ khuếch tán thực, đó là 

hiệu số tốc độ khuếch tán theo 2 chiều qua màng tế bào.  

Tốc độ khuếch tán thực chịu ảnh hưởng của: tính thấm màng tế bào, hiệu số nồng độ 

chất khuếch tán hai bên màng, hiệu số áp suất qua màng và hiệu số điện thế hai bên màng 

(với trường hợp chất qua màng là con).  

- Tính thấm của màng với một chất (P = Permeability) là tốc độ khuếch tán thực chất 

qua một đơn vị diện tích màng, dưới tác dụng của một đơn vị hiệu nồng độ. Tính thấm của 

màng chịu ảnh hưởng của bề dày màng, số lượng kênh protein/đơn vị diện tích màng, 

nhiệt độ, khối lượng phân tử chất khuếch tán, độ tan trong mỡ.  

Người ta dùng khái niệm hệ số khuếch tán của màng tế bào (D : diffusion) đó 

chính là tính thấm P của toàn màng tế bào, do đó D được tính bằng tính thấm P nhân với 

diện tích A của toàn màng.  

D = P x A  

- Ảnh hưởng của hiệu nồng độ:  

Tốc độ khuếch tán tỷ lệ với hiệu nồng độ của chất khuếch tán ở hai bên màng: Tốc 

độ khuếch tán thực = α D (C2 - C1)  

Trong đó: α là hệ số tính trước, C2 là nồng độ ngoài màng (Out) C1 

là nồng độ trong màng (in), D là hệ số khuếch tán  

- Ảnh hưởng của hiệu áp suất: khi có sự chênh lệch áp suất hai bên màng thì chất 

khuếch tán vận động từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp.  

Thí dụ ở mao mạch, áp suất trong mao mạch cao hơn ngoài mao mạch quãng  

20mmHg, do đó nước và các chất tan trong huyết tương khuếch tán ra ngoài mao  

mạch.  

- Ảnh hưởng của hiệu điện thế: Đối với chất khuếch tán là các con thì sự chênh lệch 

điện thế giữa hai bên màng tế bào là nguyên nhân ảnh hưởng tới lốc độ khuếch tán thực. 

Tổng của ba lực hiệu số nồng độ, hiệu áp suất và hiệu điện  thế tạo ra sự khuếch tán 

gọi là bậc thang điện hoá.  
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3.3.2.4. Khuếch tán nước và thẩm thấu  

Nước là chất đi qua màng nhiều nhất, hơn hẳn mọi chất khác trong cơ thể. Nước 

thường xuyên khuếch tán qua màng tế bào để tạo ra trạng thái cân bằng động của nước ở hai 

bên màng. Trong những trường hợp đặc biệt, màng chỉ cho các phân tử nước khuếch 

tán qua mà không cho qua các phân tử chất tan khác ở trong nước đi qua thì ta gọi đó là 

màng bán thấm tức là màng chỉ thấm nước tinh khiết. Qua màng bán thấm nước sẽ đi từ 

nơi dung dịch có nồng độ thấp sang nơi dung dịch có nồng độ cao và ta gọi đó là hiện 

tượng thẩm thấu hay sự thẩm thấu.  

Áp suất thẩm thấu: để hiểu khái niệm này ta hãy xem xét một thực nghiệm sau:  

Một ống thuỷ tinh hình chữ U có 2 nhánh, giữa hai nhánh đặt một màng bán thấm  

(hình 1.4).  

Nhánh N bên phải là nước tinh khiết.  

 Nhánh D bên trái là dung d ịch Lúc  

 đầu mức dung d ịch  ở 2 nhánh cao bằng   

nhau. Do  bên  N không  có  chất  tan, nên  

nước nhanh chóng khuếch tán sang nhánh  

D làm cột dung dịch bên nhánh D càng cao,  

mức dâng chậm dần rồi dừng lại ở mức d,  

còn bên nhánh N, mực nước hạ dần xuống  

rồi dừng lại ở mức n, g iữa 2 nhánh xuất  

hiện một  độ cao chênh lệch h và lúc này  

một cân bằng mới được xác lập : lực đẩy  

nước từ nhánh N sang D đã bị một lực đối  

kháng làm t riệt t iêu đi, đó là áp suất thuỷ  

tĩnh của cột nước có chiều cao h có xu thế  

đẩy nước trở lại từ D sang N, lúc này giữa 2  

nhánh có một sự cân bằng động và người ta gọi áp suất thuỷ tĩnh của cột nước gây ra ở 

trường hợp trên là áp suất thẩm thấu và người ta định nghĩa: áp suất thẩm thấu là áp suất 

gây ra hiện tượng thẩm thấu của nước, nó chính là áp lực thuỷ tĩnh tính trên một đơn vị 

diện tích màng bán thấm - đơn vị tính là mmHg hoặc kg/cm
2
.  

3.4. Vận chuyển tích cực  

Vận chuyển tích cực là sự vận chuyển ngược ch iều bậc thang đ iện hóa 

(Electrochemical gradient). Khuếch tán thụ động đi theo chiều bậc thang điện hoá Sự sống 

của tế bào nhiều khi đòi hỏi phải vận chuyển ngược bậc thang, thí dụ phải đưa K
+ 

vào tế bào 

là nơi vốn đã có nồng độ K
+
 cao hơn nhiều ở bên ngoài, lại phải đưa Na

+
 từ dịch nội bào ra 

dịch ngoại bào vốn là nơi đã có nồng độ Na+ cao. Như vậy là sự vận chuyển ngược dòng, 

vận chuyển lên dốc  

Trong số những chất được vận chuyển tích cực qua màng có Na
+
, K

+,
 Ca

+
, H

+
, Cl

-  

, I
-
, Fe

++
, nhiều loại đường, nhiều loại amino acid. Vận chuyển tích cực có các đặc  
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trưng cơ bản sau:  

- Ngược chiều bậc thang điện hoá  

- Có tính chủ động, chọn lọc, phụ thuộc nhu cầu tế bào  

- Có sự tiêu tốn năng lượng trong quá trình vận chuyển  

- Có vật mang thích hợp - có trung tâm gắn nối theo nguyên tắc chìa khóa và ổ  

khoá.  

Người ta chia 'vận chuyển tích cực làm hai loại tuỳ theo năng lượng được dùng.  

3.4.1. Vận chuyển tích cực nguyên phát: Dùng năng lượng trực tiếp từ sự 

phân giải A TP  

- Bơm Natri - Kali là cơ chế được nghiên cứu chi tiết, đó là cơ chế bơm Natri ra khỏi 

tế bào và bơm Kali vào trong tế bào, loại bơm này có ở mọi loại tế bào.  

Bơm Natri - Kali là một loại protein mang gồm hai phân tử protein dạng cầu. Một 

to có phân tử lượng chừng 100.000, một nhỏ chừng 55.000. Phân tử protein cầu to có 3 

điểm quan trọng về chức năng như sau:  

Có ba trung tâm gắn nối tiếp nhận ton Natri, nằm ở phần protein thò vào bên 

trong tế bào.  

- Có hai trung tâm gắn nối tiếp nhận  ton Kali ở phần thò ra ngoài tế bào.  

- Phần thò vào trong, giáp trung tâm gắn nối ton Natri có hoạt tính ATPase.  

Khi đã có đủ các con gắn nối vào hai đầu như yêu cầu thì hoạt tính ATPase được phát 

động. Một ATP được tách ra thành ADP và giải phóng 1 dây  nối cao năng lượng. Năng 

lượng này làm biến đổi hình dáng phân tử protein mang, do đó lon Natri bị đẩy ra ngoài và 

con Kali được đẩy vào trong tế bào.  

Bơm Natri - Kali có vai trò rất quan trọng vì nó kiểm soát thể tích tế bào. Ta biết  

rằng trong tế bào chứa nhiều ton âm (protein, các chất hữu cơ) có xu thế hấp dẫn các  

con dương.  

Nếu nó hấp dẫn quá nhiều ton dương trong tế bào sẽ tạo áp suất thẩm thấu hút nước 

vào làm tế bào phình to ra mà vỡ. Nhưng bơm đưa 3 con Na
+
 ra mà chỉ đưa 2 con K

+
 vào 

tức là thực tế có một dòng ton dương đi ra khỏi tế bào, nhờ đó có tác dụng thẩm thấu 

đưa nước ra khỏi tế bào. Mỗi khi vì lý do nào đó làm nước lích lại trong tế bào nó sẽ tự 

khởi động bơm Na
+
 - K

+
 để bơm này tăng cường hoạt động, nhờ đó thể tích tế bào luôn 

giữ được bình thường.  

Bơm Natri - Kali cũng có bản chất sinh điện: vì cứ mỗi vòng quay của bơm (mỗi nhát 

bóng thực tế đẩy 1 ion dương ra ngoài tế bào (3Na
+
 - 2K

+
) tạo điện tích dương bên ngoài 

tế bào và điện tích âm bên trong tế bào.  

Ngoài ra còn có bơm Calci cũng là loại bơm vận chuyển tích cực nguyên phát. Sự 

vận chuyển tích cực đến mức độ nào đó cũng có thể bị dừng lại hay là bị bão hòa còn gọi 

là đạt tới điểm giới hạn. Vì cần phải có đủ thời gian cho protein mang biến đổi hình dạng mà 

gắn hay nhả chất vận chuyển.  
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3.4.2. Vận chuyển tích cực thứ phát  

Vận chuyển tích cực thứ phát là loại vận chuyển dùng năng lượng gián tiếp tức là 

mượn thế năng khuếch tán của một sự chênh lệch nồng độ đã được tạo lập trước đó do vận 

chuyển tích cực nguyên phát.  

Ta biết rằng bơm Natri đã tạo một nồng độ cao lớn Natri ở ngoài tế bào, nồng độ cao 

này là thế năng có xu hướng làm con Natri khuếch tán trở lại vào trong tế bào và khi trở 

vào thì nhân tiện kèm theo một chất khác. Tuỳ theo cách thức đi theo mà gọi là đồng vận 

chuyển với Natri hay vận chuyển đổi chỗ với Natri. Những chất đi cùng chiều với Natri 

để vào tế bào thì đồng vận chuyển, những chất đi ngược chiều Natri để ra ngoài thì gọi là 

vận chuyển đổi chỗ.  

- Glucose và amino acid đi qua màng tế bào là do cơ chế đồng  vận chuyển với  

Natri.  

Protein mang có hai trung tâm tiếp nhận ở phía ngoài của phân tử: một trung tâm tiếp 

nhận Natri, một trung tâm tiếp nhận glucose. Natri có nồng độ ngoài tế bào rất cao so với 

trong nên thế năng đi vào đó cung cấp năng lượng dưa luôn cả glucose vào theo. Protein sẽ 

biến đổi hình dạng phù hợp để đưa cả hai chất qua màng.  

Protein mang có đặc điểm là chỉ khi tiếp nhận đủ cả hai chất vận chuyển vào  

trung tâm gắn nối mới tự động biến dạng để chuyển luôn cả hai chất vào tế bào. Giống  

như chiếc xe có hai ghế chở khách, chỉ khi nào có đủ hai khách ngồi thì lái xe mới nổ  

máy để chạy.  

Đồng vận chuyển amino acid cũng tương tự mọi mặt như vận chuyển Glucose, chỉ 

khác là có tới 5 loại protein vận chuyển ứng với 5 amino acid.  

- Ngoài ra còn hai loại đồng vận chuyển sau:  

+ Đồng vận chuyển Natri, Kim và Clorua (Cl
-
) vào trong tế bào. + 

Đồng vận chuyển K
+
 và Cl

-
 ra khỏi tế bào.  

+ Các ion I
-
, Fe

++
, mặt cũng theo cơ chế đồng vận chuyển.  

- Các ion Ca
++

, H
+
 vận chuyển đổi chỗ với Na+:  

Đổi chỗ Na
+
 - Ca

++
 thì con Natri đi vào tế bào, đổi chỗ cho Ca

++
 đi ra, cả hai con  

đều gắn lên một phân tử protein mang. Phân tử protein biến dạng theo phương thức đổi  

chỗ. Phương thức này bổ sung cho vận chuyển nguyên phát Ca
++

 ở một số tế bào. Cơ  

chế đổi chỗ Natri - Hydro là quá trình quan trọng trong ống lượn gần ở đơn vị thận.  

Na
+
 từ lòng ống đi vào tế bào ống đổi chỗ cho H+ từ tế bào đi ra dịch ở lòng ống. Như  

vậy vừa thải được ton H
+
 là cặn bã của chuyển hóa vừa giữ được Na+ cần cho cơ thể.  

Cơ chế vận chuyển đổi chỗ còn phải kể đến sự trao đổi chuồn giữa một bên màng tế 

bào là Ca
++

, Na
+
 và bên kia màng là Mg

++
 và K

+
 đồng thời cũng có trao đổi anion giữa 

Cl
-
 đi theo một chiều và con HCO3- hoặc SO4--  đi theo chiều ngược lại.  

3.5. Vận chuyển tích cực qua lớp tế bào  

Nhiều khi vấn đề vận chuyển không chỉ đơn giản là vận chuyển chất qua màng  
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mỏng của tế bào mà là vận chuyển qua cả một lớp tế bào. Thí dụ vận chuyển chất qua lớp 

biểu mô niêm mạc đường tiêu hóa, ống thận.  

Cơ chế cơ bản vận chuyển qua lớp tế bào có hai phần chính:  

1 Vận chuyển tích cực chất qua màng tế bào vào trong tế bào.  

2.  Khuếch  tán  đơn   

thuần hoặc tăng cường qua  

màng tế bào để ra phía bên  

kia của tế bào. Hai bước trên  

là một sơ đồ đơn  giản của  

vận chuyển qua một lớp tế  

bào. Thực tế thì đa dạng và  

phức tạp hơn nhiều.  

Hình 1.5 minh hoạ tính  

nhiều  mặt  của  s ự  vận   

chuyển qua một lớp tế bào.  

Ta thấy giữa các tế bào biểu  

mô là kẽ tế bào. Những kẽ  

này bịt kín cực đ ỉnh tế bào  

(riềm bàn chải) và mở ra ở  

cực đáy tế bào tạo  ra các  

kênh dẫn chỉ cho dịch kẽ đi theo một chiều từ cực đỉnh tới cực đáy.  

Quá trình vận chuyển diễn ra như sau: ở phía cực đỉnh Na
+
 và H2O thấm qua  

riềm bàn chải một cách dễ dàng theo cơ chế khuếch tán đơn thuần để vào trong tế bào.  

Khi đã vào trong tế bào, Na
+
 được vận chuyền tích cực vào dịch kẽ tế bào làm cho  

nồng độ Na
+
 trong dịch kẽ cao hơn trong tế bào và gây ra áp suất thẩm thấu hút nước  

từ tế bào vào dịch kẽ. Ở cực đáy tế bào biểu mô Na
+
 cũng được vận chuyển tích cực,  

H2O đi vào màng đáy bằng thẩm thấu, Có được vận chuyển thụ động theo Na
+
 để  

trung hòa điện. Ngoài ra glucose hoặc các amino acid cũng được vận chuyển từ lòng  

ruột (hay lòng ống thận) qua riềm bàn chải để vào trong tế bào theo cơ chế đồng vận  

chuyển với Na
+
, làm cho nồng độ glucose trong tế bào tăng lên và glucose liếp lục  

khuếch tán vào dịch kẽ hoặc qua màng đáy vào mô liên kết theo cơ chế khuếch tán  

tăng cường.  

Chính nhờ những cơ chế này mà hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng, các con và  

các chất khác được hấp thu từ ruột vào máu hoặc được tái hấp thu từ dịch lọc trở lại  

máu.  

4. ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG  

Mọi tế bào trong cơ thể đều có điện thế ở hai bên màng tế bào. Khi tế bào hưng 

phấn hoặc ở trạng thái hoạt động thì điện thế màng của nó thay đổi với các đáp  ứng chức 

năng khác nhau.  
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Điện thế màng tế bào có 2 trạng thái: điện thế màng lúc nghỉ và điện thế màng khi 

hoạt động.  

4.1. Cơ sở vật lý của điện thế màng  

4.1.1. Điện thế khuyếch tán  

Là  điện  thế  màng  tạo  ra  do  sự  

khuếch tán ton qua màng. Hình 1.6 trình  

bày một sợi thần kinh, bên trong màng  

nồng độ lớn K
+
 rất cao 140 mEq/l, trong  

khi bên ngoài màng nồng độ lớn K
+
 lại  

thấp, chỉ có 4 mEq/l (kém nồng độ trong  

màng tới 35 lần). Giả sử lúc này màng trở  

nên rất thấm với con K+ mà không thấm  

ton nào khác thì ta thấy K
+
 sẽ khuếch tán  

từ trong ra ngoài để lại các điện tích âm ở  

trong. Sự phân ly các điện tích này làm  

hình thành một hiệu số điện thế kẻo các  

con K
+
 trở lại trong màng. Trong khoảnh  

khắc thời gian chừng 1 miligiây diện thế  đạt tới mức ngăn không cho con Kali đi ra 

ngoài nữa, tuy nồng độ Kali bên trong tế bào vẫn cao hơn nhiều ở ngoài.  

Ở sợi dây thần kinh động vật có vú, điện thế -94 mV đủ để giữ Kali không đi ra thêm 

nữa. Ở t ình huống với con Na
+
 điện tích dương + 61 mV đủ để g iữ cho Natri không 

khuếch tán thêm từ ngoài vào trong màng tế bào nữa.  

Như vậy nguyên nhân của sự phát sinh điện thế màng là sự khuếch tán của các  

con giữa hai bên của màng mà chủ yếu là sự khuếch tán của con Natri và Kali. Đây là  

cơ sở để giải thích các hiện tượng điện ở mô sống và các mô có tính hưng phấn (thần  

kinh, cơ)  

4.1.2. Tương quan của điện thê khuyếch tán và hiệu nồng độ lớn  

Điện thế màng ở giá trị vừa đủ để ngăn chặn sự khuếch tán thực của con qua 

màng gọi là điện thế khuếch tán với tốn đó (còn gọi là điện thế Nernst).  

Điện thế khuếch tán tương quan thuận với tỷ lệ nồng độ lớn hai bên màng. Tỷ lệ nồng 

độ càng lớn thì sự khuếch tán ton càng mạnh và điện thế khuếch tán càng cao. Mối tương 

quan này thể hiện bằng phương trình Nemst:  

 

Trong đó: EMF (mV) là điện thế khuếch tán Ci 

là nồng độ lớn trong tế bào  

C0 là nồng độ lớn ngoài tế bào  

Dùng phương trình này để tính điện thế khuếch tán Nemst đối với các con hóa trị  
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1 ở 37
0
C, với phương trình này người ta quy ước điện thế ở ngoài màng bao giờ cũng  

bằng không, trị số điện thế tính được là trị số điện thế ở trong màng. Dấu điện thế là  

dương khi ở ngoài màng có lớp ton âm và là âm kh i có lớp ton dương ở ngoài màng.  

Với ví dụ ở hình 1.6 tính được điện thế Nemst với Na
+
 là - 61 mV  

 

 

 

4.1.3. Cách tính điện thếkhuêch tán khi màng thấm nhiều loại lớn khác nhau  

Khi màng thấm nhiều loại lớn khác nhau thì điện thế khuếch tán phụ thuộc 3 yếu tố: 

. Dấu của điện thế lớn,  Tính thấm P của màng với mỗi con và  Là nồng độ C1 của 

con trong màng và nồng độ C0 của ion ở ngoài màng.  

Goldman, Hodgkin, Katz đề xuất cách tính điện thế khuếch tán trong trường hợp 

màng cho thấm qua nhiều lớn khác nhau bằng phương trình sau:  

 

 

 

Phương trình trên gọi tắt là phương trình Goldman để tính điện thế khuế ch tán  

trong màng khi có 2 ion dương hóa trị một là Kali và Natri và một ion âm hóa trị một  

là Clorua.  

Trong đó: P là tính thấm của màng đối với tốn tương ứng. 

Phương trình Goldman có bốn điểm đáng lưu ý:  

Một là: Các con Natri, Kali và Clorua đều rất quan trọng trong việc tạo điện thế 

màng ở dây thần kinh, cơ và tế bào neurone trong hệ thần kinh trung ương.  

Hai là: Mức độ quan trọng của mỗi con trong việc tạo điện thế tỷ lệ thuận với tính 

thấm P của màng với tốn tương ứng. Thí dụ nếu lúc đó màng không thấm Kali và Chí thì 

điện thế màng chỉ phụ thuộc vào bậc thang nồng độ của Natri và sẽ bằng đúng trị số điện 

thế khuếch tán với Natri - tính theo phương trình Nemst.  

Ba là: Nếu nồng độ lớn dương bên trong màng cao hơn ngoài thì bậc thang đó tạo 

điện thế âm trong màng vì con dương khuếch tán ra ngoài để lại anion không lọt qua 

màng. Với con âm cũng vậy nhưng dấu ngược lại.  

Bốn là: Tính thấm của kênh Natri và kênh Kali biến đổi cực nhanh khi cổ xung 

động thần kinh, trong khi tính thấm kênh Clorua biến đổi chậm cho nên tính thấm 

kênh Natri và Kali là có ý nghĩa chủ yếu đối với sự truyền đạt tín hiệu trên dây thần 

kinh, điều này cho phép rút ra bản chất của sự truyền đạt các tín hiệu trên dây thần kinh 

là sự xuất hiện các hiện tượng điện thông qua việc thay đổ i tính thấm của Natri và Kali 

qua màng tế bào thần kinh.  

4.1.4. Cách đo điện thế màng  

Đặt hai vi điện cực của một điện kế cực nhạy trong đó có một điện cực thăm dò  
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nhỏ chừng 1 micromet chứa đầy dung dịch điện giải mạnh là KCI, chọc qua màng vào bên 

trong sợi thần kinh, cực kia là cực trung lính đặt vào dịch ngoại bào.  

4.2. Điện thế nghỉ của dây thần kinh  

Điện thế nghỉ của dây thần kinh là điện thế màng neurone lúc đang nghỉ không phát 

xung động.  

4.2.1 . Sơ lược về tỷ lệ nồng độ lớn và sự rò rỉ  

Tỷ lệ nồng độ lớn hai bên màng là khác nhau tuỳ loại lớn, do đó nó có ảnh hưởng khác 

nhau tới điện thế màng. Ta biết rằng hoạt động của bơm Natri - Kali trên màng tế bào là: 

liên tục bơm Kali vào tế bào và bơm Natri ra khỏi tế bào. Hoạt động của bơm Natri - Kali 

dẫn tới hai hệ quả:  

Thứ nhất: Bơm 3 ion Natri ra và bơm 2 ion Kali vào để tạo ra dòng điện khuếch tán 

thực của ion dương ra khỏi tế bào và do đó làm cho điện tích tổng số trong tế bào trở nên 

âm tức là tạo điện thế âm trong màng.  

Hệ quả thứ hai là: Bơm tạo ra sự chênh lệch nồng độ lớn giữa hai bên màng tế bào, 

bậc thang nồng độ khác nhau tuỳ ton. Đối với con K+ thì giữa trong và ngoài màng tế 

bào chênh lệch nồng độ là 35 lần, còn ton Na+ là 10 lần.  

Sự rò rỉ Kali qua màng: Người ta biết có protein kênh trên màng tế bào để qua đó 

Kali và Natri có thể rò rỉ mà sang bên kia màng và gọi đó là: kênh rò rỉ Kali - Natri. Có 

nhiều loại kênh và nhiều kiểu rò rỉ, nhưng sự rò rỉ Kali đáng chú ý hơn vì tính thấm của 

màng với Kali rất cao, gấp 100 lần Natri. Đặc điểm này có ảnh hưởng làm giảm điện thế 

màng lúc nghỉ.  

4.2.2. Nguồn gốc của điện thế nghỉ  

Điện thế màng lúc nghỉ có 3 nguồn gốc hay là có 3 nguồn góp lại  

- Điện thế do khuếch tán Kali: ta biết tỷ lệ nồng độ Kali trong và ngoài màng rất cao 

tới 35/1 , theo phương trình Nemst ta tính được điện thế màng lúc nghỉ đối với Kali là - 

61 1og 35 : -94 mV khi Kali là ton duy nhất tạo điện thế màng.  

- Điện thế do khuếch tán Natri: tính theo phương trình Nernst thì:  

 

 

Tuy nhiên do hiện tượng rò rỉ và tính thấm khác nhau của màng với con, trong đó tính 

thấm của màng với Kali cao hơn 100 lần so với Natri, do đó phần đóng góp của Kali 

nhiều hơn Natri. Dựa vào phương trình Goldman ta tính được điện thế màng là - 

86 mỹ, đó là phần đóng góp của khuếch tán Kali và khuếch tán Natri gộp lại.  

- Điện thế do bơm Natri - Kali: phần cuối cùng là phần đóng góp của bơm Na+ - 

K+ cho điện thế màng. Mỗi lấn bơm hoạt động thực chất có một điện tích dương đi ra khỏi 

tế bào, tạo ra một điện thế âm trong màng, phần điện thế âm do bơm Natri - Kali đóng góp 

tích cực là - 4mV.  

Tổng hợp lại ta thấy điện thế màng lúc nghỉ là - 90 mV do cả 3 nguồn góp lại:  
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Kali; Natri và bơm Natri - Kali. Đây là điện thế đo được ở các sợi thần kinh to và sợi cơ có 

kích thước tương đối to. Các loại sợi thần kinh nhỏ, neurone trong hệ thần kinh trung ương 

và sợi cơ trơn có điện thế màng từ - 40 đến - 60mv.  

4.3. Điện thế hoạt động  

Là điện thế xuất hiện khi tổ chức hưng phấn, điện thế này di chuyển dọc theo 

màng neurone thần kinh để truyền đạt các tín hiệu đi vào và đi ra. Điện thế hoạt động là sự 

biến đổi rất nhanh của diện thế màng lúc nghỉ, nó xảy ra có tính chất bùng nổ, chỉ trong 

khoảng vài phần vạn giây.  

4.3.1. Các giai đoạn của điện thế hoạt động  

Lúc nghỉ điện thế.màng ở trạng thái cực hóa tức là chia cực một bên màng là cực âm, 

bên kia là cực dương. Khi bị kích thích thì sự biến đổi điện thế xảy ra.  

4.3.1.1. Giai đoạn khử cực  

Tính thấm với Natri của màng đột nhiên tăng cao làm cho một lượng lớn ton  

Natri vào trong sợi trục của neurone thần kinh. Trạng thái cực hóa (-90mv) bị mất đi, điện  

thế màng chuyển nhanh sang điện thế dương gọi là sự khử cực. Ở sợi thần kinh lớn còn 

có hiện tượng quá đà (Over Shoot) tức là từ - 90 mV không chỉ trở về 0 mV mà còn có 

sự đảo cực qua trị số điện thế dương tới + 40 mV.  

4.3.1.2. Giai đoạn tái cực  

Ngay trong khoảnh khắc màng tăng vọt tính thấm với Natri thì kênh Natri đóng lại, 

kênh Kali mở rộng ra, ton Kali khuếch tán nhanh ra ngoài tạo lại trạng thái cực hóa lúc nghỉ 

(-90mv) gọi là giai đoạn tái cực.  

4.3.1.3. Hậu điện thê dương (ưu phân cực)  

Sau giai đoạn tái cực, điện thế màng không chỉ trở về mức điện thế nghỉ - 90mv mà 

còn trở nên âm tính hơn nữa, tới - 100mV trong vài mui giây. Đúng ra gọi là hậu điện thế 

âm, nhưng từ "dương" có nguyên nhân lịch sử của nó. Thời xưa khi do điện thế lấn đầu 

người ta lấy điện thế ngoài  

màng là âm nên điện thế nghỉ là dương do 

đó khi qua giai đoạn tái cực, trị số điện thế 

vượt quá điện thế nghỉ là dương nên vẫn gọi 

là hậu điện thế dương .  

4.3.2. Nguyên nhân của điện thế 

hoạt động  

Nguyên nhân của điện thế hoạt động  

là sự thay đổi hoạt động của các kênh và  

bơm.  

4.3.2.1.Vai trò của kênh Natri  

Kênh này có cổng đ iện thế điều   

khiển đóng mở kênh. Kênh có hai cổng ở  
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2 đầu (hình 1.7).  

Cổng ngoài gọi là cổng hoạt hoá. Cổng trong gọi là cổng khử hoạt. Trong hình có ba 

trạng thái khác nhau của kênh Natri là nghỉ ngơi, hoạt hoá, khử hoạt.  

+ Ở trạng thái bình thường (1.7A) điện thế nghỉ là - 90mV cổng hoạt hóa đóng, ion 

Natri không vào được trong tế bào, còn cổng khử hoạt mở.  

+ Ở trạng thái hoạt hóa (1.7B) điện thế màng trở thành "kém âm". Trị số điện thế tăng 

dần lừ 90mv về phía số không, khi tới trị số từ -70 mV đến -50mv thì điện thế này tạo ra 

biến đổi đột ngột của hình dạng protein cổng hoạt hoá, cổng chuyển sang vị trí mở cho 

con Na+ ào ạt đi vào tế bào, tính thấm của màng tế bào với Natri lúc này tăng từ 500 tới 

5000 lần. Trạng thái này chỉ kéo dài vài phần vạn giây.  

+ Khử hoạt kênh Natri (hình 1.7C) sự tăng diện thế làm mở cộng hoạt hóa thì nó  

cũng đồng thời làm đóng cổng khử hoạt, diễn ra ngay sau khi mở cổng hoạt hoá. Tuy  

nhiên do cổng hoạt hóa mở thì nhanh trong khi cổng khử hoạt đóng chậm, thế là kênh  

Natri lại đóng lại, ton Natri không vào tế bào được nữa, điện thế màng trở về trạng thái  

nghỉ - tái cực.  

Tóm lại:  

 Ở giai đoạn nghỉ, màng tế bào ở trạng thái bình thường, tức là trạng thái phân cực, 

kênh Natri đóng (hình 1 .7A);  . Sang giai đoạn khử cực, kênh Natri hoạt hóa mở ra 

(hình 1 .7B);  Đến giai đoạn tái cực, kênh Natri khử hoạt đóng lại (hình 1.7C). Hai cổng 

hoạt hóa và khử hoạt Natri lần lượt mở đóng theo giai đoạn, dưới sự điều khiển của cổng 

điện thế (Vottage gate)  

Cần chú ý: khi nào điện thế màng đã quay trở về tới hoặc gần tới mức điện thế nghỉ 

lúc đầu thì cổng khử hoạt mới lại mở ra, đó là cơ sở của việc kế tiếp đóng mở kênh 

Natri, tạo nên một xung thần kinh.  

4.3.2.2. Vai trò của kênh Kali  

Cũng được đóng mở bằng cổng điện thế, hình 1.7D và 1.7E trình bày hai trạng thái 

của kênh Kali. Ở trạng thái nghỉ (D) cổng kênh đóng, ton Kali không đi ra được. Khi điện 

thế màng từ -90 mV tăng về phía số không, điện thế màng làm thay đổi hình dạng cổng, 

cổng mở từ từ, ton Kali khuếch tán qua kênh (E). Thời gian mở kênh Kali trùng với thời 

gian giảm tốc độ Natri đi vào tế bào. Điều này làm cho quá trình tái cực xảy ra nhanh chỉ 

trong vài phần vạn giây đã hoàn thành.  

Để đi sâu nghiên cứu cơ chế đóng mở cổng điện thế, hai nhà khoa học Hodgkin và 

Huxlay đã dùng thiết bị gọi là "cái kẹp điện thế" để đo lưu lượng con đi qua kênh và công 

trình đã được nhận giải Nobel.  

4.3.2.2. Vai trò các con khác  

Có ít nhất là 3 loại lớn khác góp phần tạo ra điện thế hoạt động.  

+ Các anion đơn âm) bên trong sợi trục không thấm qua màng tạo lớp điện tích âm 

bên trong màng sợi trục.  
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+ Ion Calci được bơm từ trong tế bào ra ngoài và từ bào tương vào mạng nội bào  

tương nhờ một loại bơm Calci để tạo ra sự chênh lệch nồng độ lớn Calci chừng 10.000  

lần. Cũng có kênh Calci có đặc điểm hoạt hóa chậm, lâu gấp 10 - 20 lần kênh Natri.  

Kênh này có nhiều ở cơ tim và cơ trơn, là loại cơ co bóp chậm và có tương đối ít kênh  

Natri.  

Khi nồng độ lớn Calci (Ca
2+

) ở dịch kẽ giảm thì sợi thần kinh có tính hưng phấn cao 

(dễ phát xung động thần kinh). Nếu nồng độ lớn Calci chỉ còn 50% bình thường thì nhiều 

dây thần kinh ngoại vi bị hưng phấn sẽ phát xung kích thích liên tục lên cơ gây ra hiện 

tượng co tetani (chứng co giật khi hạ Calci huyết).  

+ Ngoài ra con Clorua (Cl
-
) là con âm không lọt qua màng để ra ngoài và nó 

không ảnh hưởng tới điện thế hoạt động.  

4.3.3. Sự lan truyền điện thế hoạt động  

Cơ chế lan truyền là sự tạo ra một mạch điện tại chỗ giữa vùng đang khử cực 

(đang chịu kích thích, đang hoạt động) và vùng tiếp giáp: điện tích dương của con 

Natri trong sợi trục sẽ đi dọc trong sợi trục xa từ 1 -3 tâm và làm phát sinh điện thế hoạt 

động làm hưng phấn vùng tiếp giáp. Bằng cách đó, điện thế hoạt động cứ lan truyền đi 

xa dần cho đến hết sợi trục, làn sóng lan truyền này gọi là xung động thần kinh. Sóng lan 

truyền ở cơ (đôi khi gọi là xung động ở cơ) sẽ làm co cơ.  

- Hướng lan truyền: từ chỗ phát sinh, điện thế hoạt động lan ra cả 2 hướng,  

nhưng trong cơ thể, sự truyền xung thần kinh qua synapse chỉ có một chiều nên thực tế  

sự truyền xung động thần kinh dọc theo neurone cũng chỉ theo một chiều từ ngoại vi  

về trung tâm nếu là ở neurone cảm giác và từ trung tâm ra ngoài nếu là ở neurone vận  

động.  
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Chương 2  

SINH LÝ TIÊU HÓA  
 

 

1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU HÓA  

1.1. Khái niệm về sự tiêu hóa  

Tiêu hóa là quá trình làm biến đổi thức ăn một cách toàn diện về mặt vật lý và hóa 

học để làm cho thức ăn từ dạng các hợp chất hóa học phức tạp chuyển thành dạng đơn giản 

mà cơ thể có thể hấp thu và sử dụng được. Quá trình tiêu hóa ở vật nuôi diễn ra dưới ba tác 

động: cơ học, hóa học, vi sinh vật học.  

Tiêu hóa cơ học được thực hiện bằng sự nhai, nghiền của miệng, bằng sự co bóp của 

dạ dày và nhu động của ruột nhằm cắt xé, làm nát thức ăn, chuyển thức ăn xuống những 

đoạn dưới của đường tiêu hóa, đồng thời tẩm đều thức ăn với các dịch tiêu hóa để tạo điều 

kiện cho tiêu hóa hóa học được dễ dàng.  

Tiêu hóa hóa học là kết quả tác động của các enzyme thuỷ phân trong dịch tiêu hóa 

nhằm phân giải thức ăn là các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các dạng đơn giản có thể 

hấp thu được.  

Tiêu hóa vi sinh vật là hình thức tiêu hóa xảy ra mạnh mẽ trong dạ dày và ruột của 

một số loài vật nuôi, được thực hiện bằng sự lên men trong những điều kiện thích hợp, để 

làm biến đổi về mặt hóa học thành phần của thức ăn.  

Ba quá trình trên diễn ra đồng thời có ảnh hưởng tương hỗ, tác động lẫn nhau và đều 

đặt dưới sự điều khiển của thần kinh - thể dịch thông qua hình thức phản xạ không điều kiện 

và có điều kiện.  

1.2. Ý nghĩa của hoạt động tiêu hóa  

1.2.1. Về mặt sinh học  

Hoạt động tiêu hóa nhằm thực hiện chức năng dinh dưỡng tiếp nhận và chế biến mọi 

dạng vật chất lấy từ môi trường ngoài cần thiết cho nhu cầu sống, sinh trưởng và phát triển 

của cơ thể động vật. Sau quá trình chế biến cơ học và hóa học, các chất dinh dưỡng như 

glucid, lipid, protein ở dạng thô, mang tính đặc trưng chủng loại được chuyển thành 

dạng đơn giản là các dường đơn, amino acid, acid béo và glycerol... không còn tính đặc 

trưng. Cuối cùng các chất dinh dưỡng được hấp thu qua thành ống tiêu hóa vào máu một 

cách an toàn và biến thành nguyên liệu để xây dựng cơ thể, để dự trữ, để cung cấp năng 

lượng cho mọi quá trình sống. Thông qua bộ máy tiêu hóa, một số các chất cặn bã được 

thải ra ngoài.  

1.2.2. Về mặt thực tiễn  

Thông qua hoạt động tiêu hóa con người có thể tiến hành cải tạo giống gia súc,  

chọn lọc gia súc trong chăn nuôi định hướng, có cách chữa bệnh tiêu hóa phù hợp với  

từng loại động vật và đặc biệt, có thể xây dựng được quy trình nuôi dưỡng phù hợp  
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loài, giống, tuổi, tính biệt, hướng sản xuất và sử dụng con vật.  

2. TIÊU HÓA TRONG KHOANG MIỆNG  

2.1. Cấu tạo  

Khoang miệng là đoạn mở đầu của ống tiêu hóa, nơi tiếp nhận các dạng vật chất từ 

môi trường ngoài, trong khoang miệng có:  

2.1.1. Răng  

Gồm 3 loại với ba chức năng chính là:  

- Răng cửa dùng để cắt thức ăn (nhai cắt là chính).  

- Răng nanh dùng để xé thức ăn  

- Răng hàm dùng để nghiền thức ăn (nghiền là chính).  

- Gia cầm không có môi và răng, chúng lấy thức ăn bằng mỏ nhọn (gà), mỏ rộng dẹp 

có hai hàng "răng" cưa hai bên mép (vịt, ngan, ngỗng).  

2.1.2. Lưỡi  

Là khối cơ vân chắc có cấu tạo phức tạp gồm nhiều lớp cơ phân bố, bề mặt phủ 

bằng lớp màng nhầy, phần đầu lưỡi mỏng cử động tự do, phần gốc lưỡi dày dính với nền 

khoang miệng. Lưỡi có khả năng vận động linh hoạt để lấy thức ăn, nước uống và đảo trộn 

thức ăn trong khoang miệng.  

Lưỡi gia cầm có hình dáng thay đổi theo hình dáng của mỏ: Lưỡi gà và gà tây  

nhọn, lưỡi vịt và ngan, ngỗng thì dài, rộng và dầy. Phía trên bề mặt 2 mép lười thuỷ  

cầm có 2 hàng lồi lên được bao bọc bởi các núm và các ống tuyến nhỏ tiết dịch nhầy.  

2.1.3. Hầu và thực quản  

Là ống ngán nối tiếp sau khoang miệng, phần hầu thông với khoang mũi ở phía trên, 

với thanh quản, khí quản và thực quản ở phía dưới: ở đây có cấu tạo sụn thanh quản - 

tiểu thiệt làm nhiệm vụ đóng kín khí quản khi nua thức ăn.  

Thực quản là ống dẫn có cấu tạo bằng cơ trơn, tiếp nối sau hầu và kết thúc ở môn vị là 

cửa vào dạ dày.  

Ở gia cầm, thực quản chia làm hai phần: phần trên bắt đầu từ hầu đến diều, phần  

dưới từ diều đến dạ dày tuyến. Ở đầu ống dẫn vào và ra của diều có lớp cơ vòng giữ  

vai trò đóng mở để tiếp nhận và chuyển thức ăn dã dược tẩm ướt, làm mềm xuống dạ  

dày tuyến. Về thực chất, diều là đoạn thực quản phình to để dự trữ thám ướt và làm  

mềm thức ăn, nó nằm ngay dưới lớp da cổ và lệch về một bên. Thuỷ cầm không có  

diều rõ  

ràng như gà. Ở bồ câu diều chia làm 2 tú i phải và trái, ngoài chức năng chứa 

đựng diều bồ câu còn là cơ quan sinh ra "sữa diễn để nuôi con non.  

2.1.4. Các tuyên nước bọt  

Trong khoang miệng có các tuyến tiết dịch tiêu hóa gọi là nước bọt, chúng gồm 2  

loại: 
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- Các tuyến nhỏ nằm rải rác trong lớp màng nhầy khoang miệng, vùng tập trung 

nhiều nhất là vùng môi và vùng khẩu cái mềm.  

Ba đôi tuyến lớn, trong đó:  

+ Đôi tuyến mang tai: lớn nhất, nằm bên mang tai, phủ lên một phần cơ nhai? mỗi 

tuyến có một ống dẫn Stenon  vắt qua cơ nhai rồi chạy trong niêm mạc má và đổ vào 

khoang miệng ở quãng vòng cung răng cửa hàm dưới.  

+ Đôi tuyến dưới hàm: nằm ở hõm dưới hàm, mỗi tuyến có ống dẫn nhỏ đổ ra nền 

miệng, phía dưới gốc lưỡi.  

+ Đôi tuyến dưới lưỡi: bé nhất, mỗi tuyến có nhiều ống dẫn đổ ra nền miệng, ống 

lớn nhất của tuyến thường nhập vào ống dài của tuyến dưới hàm.  

2.2. Sự tiêu hóa trong khoang miệng  

ở khoang miệng xảy ra 2 quá trình: tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. Trong đó tiêu 

hóa cơ học là chính, tiêu hóa hóa học là phụ.  

2.2.1. Tiêu hóa cơ học  

Tiêu hóa cơ học với các hoạt động lấy thức ăn nước uống, nhai và tẩm thức ăn với 

nước bọt, nuốt thức ăn vào dạ dày. Trong đó các biến đổi cơ học thức ăn chủ yếu do răng 

đảm nhiệm.  

2.2.1.1. Lấy thức ăn, nước uống  

Động vật nhờ mắt và mũi (thị giác và khứu giác) để tìm thức ăn và phân biệt tính chất 

của thức ăn, sau đó là động tác lấy thức ăn vào miệng, rồi nhờ tác dụng tổng hợp xúc giác, 

vị giác, thị giác... để giữ lại thức ăn thích hợp và nhả các chất không thích hợp ra. Mỗi 

loài gia súc có cách lấy thức ăn và nước uống khác nhau.  

Lợn: dùng mũi ủi đất để tìm thức ăn và nhờ môi dưới nhọn đưa thức ăn vào  

miệng.  

Khi lấy thức ăn ở máng thì nó nhờ răng lưỡi và nhờ vận động lắc của đầu xốc mõm 

vào máng để lấy thức ăn.  

Trâu bò: lấy thức ăn chủ yếu bằng lười. Lưỡi trâu bò dài, vận động linh hoạt và  

mạnh, mặt trên lưỡi nhám có thể thè ra ngoài cuốn cỏ đưa vào miệng. Sau đó dùng  

răng cửa hàm dưới và lợi hàm trên giữ rồi dùng động tác kẻo giật của dầu để dứt đứt  

cỏ.  

Ngựa: dùng chủ yếu môi trên và răng cửa để cắt cỏ khi ăn trên bãi chăn. Khi ở 

trong chuồng thì nó dùng môi để nhặt cỏ và hạt với sự tham gia của lưỡi.  

Dê cừu: cách lấy thức ăn gần giống ngựa. Môi trên của cừu có khe hở tiện cho việc 

gặm cỏ ngắn.  

Uống nước: giữa động vật ăn thịt, ăn cỏ và ăn tạp cách lấy nước uống và thức ăn lỏng 

khác nhau nhiều. Động vật ăn thịt thè lưỡi và cong lại như cái thìa để lấy nước và thức ăn 

lỏng. Còn những loài khác th ì nhờ vào tác dụng hút của áp lực âm xoang miệng để hút 

nước và thức ăn lỏng.  
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2.2.1.2. Nhai, nuốt  

* Nhai: nhai là một động tác phối hợp giữa đầu, răng, má và lưỡi để.cắt xé,  

nghiền nát thức ăn, rồi tẩm đều thức ăn với nước bọt và viên thành các viên để nuốt được 

dễ dàng. Nhờ tẩm nước bọt, nhai còn có tác dụng kích  thích vị giác tăng tính thèm ăn, 

có ý nghĩa lớn trong việc khởi động quá trình tiêu hóa.  

Cung phản xạ nhai: thức ăn kích thích niêm mạc miệng, hưng phấn theo thần  

kinh hướng tâm vào hành tuỷ kích thích trung khu nhai và đi lên vỏ não. Xung động  

truyền ra được dẫn đến các cơ nhai gây nên vận động nhai. Trung khu tiết nước bọt  

nằm trong hành tuỷ cũng hưng phấn. Nhai càng kỹ, kích thích vị giác càng tăng thì  

càng tiết nhiều nước bọt. Nhai còn tạo ra sự kích thích tiết các dịch tiêu hóa và sự vận  

động của dạ dày, ruột một cách phản xạ, chuẩn bị tốt cho quá trình tiêu hóa.  

Giữa các loài gia súc, động tác nhai có khác nhau:  

Động vật ăn thịt dựa vào vận động lên xuống mạnh của hàm dưới để ép nát thức ăn 

giữa hai hàm, dùng răng nanh để cắt xé và răng hàm để nghiền nát thức ăn.  

Động vật ăn cỏ chủ yếu dùng vận động qua lại của hàm dưới để nhai nghiền thức ăn, 

hàm trên như một cái bàn thớt để chặt và băm cỏ.  

Động vật ăn tạp như lợn thì khi nhai, vận động lên xuống của hàm dưới nhiều hơn 

vận động qua lại. Khi ăn hai mép của lợn đóng không chặt, khiến một luồng không 

khí lọt ra qua mép phát sinh âm thanh đặc trưng.  

Động vật ăn thịt nhai không lâu và không kỹ bằng động vật ăn cỏ. Thời gian nhai của 

loài ăn cỏ khá dài, số lần nhai cũng nhiều. Ngựa kh i ăn cỏ khô, số lần nhai 80 lần/phúl. 

Bò sữa khi ăn thức ăn ủ tươi và hạt có số lần nhai là 94 lần/phút. Lợn nhai thức ăn tương 

đối kỹ, thức ăn càng mềm, thời gian nhai càng ngắn và ngược lại. Lợn càng lớn, thời gian 

nhai tương ứng cần thiết lại giảm xuống.  

Loài nhai lại có hai lần nhai: Lần thứ nhất nhai sơ bộ rồi nua xuống dạ cỏ, sau đó ợ lên 

nhai lại kỹ hơn, nên tốn khá nhiều năng lượng, vì vậy việc cắt ngắn cỏ, loại bớt gốc, rễ 

cứng, kiềm hóa rơm rạ... là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho gia súc nhai và tiết kiệm 

được năng lượng.  

* Nuốt: Nuốt là một động tác phản xạ phức tạp chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ 

dày. Động tác nuốt gồm 3 thì:  

- Thì ở miệng: Khi thức ăn dã được nghiền nhuyễn, tạo thành viên kích thích  

niêm mạc miệng gây phản xạ nuốt. Lúc này miệng ngậm lại, lưỡi cong lên tì vào khẩu cái, 

đẩy viên thức ăn về phía sau. Thì này theo ý muốn.  

- Thì ở hầu: Khi đưa đến hầu, do kích thích của viên thức ăn, màng khẩu cái bật 

ngược lên đóng kín đường thông lên mũi, thanh quản nâng lên, màng tiểu thiệt bật 

xuống đóng kín đường thông vào thanh khí quản, viên thức ăn chỉ còn một con đường đi 

vào thực quản do co bóp của cơ hầu. Thì này không theo ý muốn.  

- Thì ở thực quản: Do nhu động của thực quản, viên thức ăn được đẩy dần xuống  
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qua lỗ thượng vị vào dạ dày. Thì này không theo ý muốn.  

2.2.2. Tiêu hóa hóa học  

Tiêu hóa hóa học ở miệng do enzyme trong nước bọt thực hiện, đây chỉ là giai đoạn 

mở đầu của quá trình tiêu hóa hóa học.  

2.2.2.1. Sự tiết nước bọt, thành phần, tính chất, tác dung của nước bọ t  

* Sự tiết nước bọt  

Nước bọt là một dịch thể được tiết ra từ 3 đôi tuyến nước bọt là: tuyến mang tai, 

tuyến dưới hàm và tuyến dưới lười cùng nhiều tuyến nhỏ nằm rải rác trong lớp thượng bì 

niêm mạc miệng.  

Tuyến mang tai tiết nước bọt loãng, ít chất nhầy mu xin , nhưng chứa nhiều  

protein và enzyme. Nước bọt tuyến mang tai xuống miệng theo ống Stenon.  

Tuyến dưới lười tiết nước bọt có nhiều chất nhầy mu xin , không có enzyme,  

tuyến dưới hàm tiết nước bọt có tính hỗn hợp vừa nhầy vừa có nhiều enzyme. Nước  

bọt tuyến dưới hàm đổ theo ống Warton, tuyến dưới lưỡi đổ theo ống Rivius vào  

miệng.  

* Thành phần tính chất của nước bọt  

Nước bọt là một dịch thể màu ánh sữa, tỷ trọng 1 ,002 - 1 ,009, thành phần gồm: 

Nước 99 - 99,4%, vật chất khô 0,6 - 1% trong đó 2/3 là chất hữu cơ, chủ yếu là chất nhầy 

mu xin và các enzyme phân giải glucid là amylase và maltase, còn lại là các muối clorua, 

carbonate, sunphate, phosphate của Na, K, Mg, Ca, đặc biệt là Na2HPO4 và NaHCO3 có 

khá nhiều trong nước bọt loài nhai lại.  

Nước bọt còn chứa một số sản phẩm trao đổi như mê và dioxide carbon (CO2). 

Nhìn dưới kính hiển v i thấy trong nước bọt còn chứa những mảnh nhỏ niêm mạc 

miệng bong ra, những bạch cầu và vi sinh vật.  

Trong nước bọt còn có chất diệt khuẩn lysozym  

pa nước bọt thay đổi tuỳ loài, nhìn chung đều kiềm yếu nhưng kiềm mạnh hơn ở loài 

nhai lại. Bình quân pa nước bọt của các loài gia súc:  

Lợn: 7,32, chó và ngựa: 7,36, trâu bò: 8,1 (do nhiều NaHCO3 và Na2HPO4). * 

Tác dụng của nước bọt  

- Tẩm ướt thức ăn tạo thành viên cho dễ nuốt.  

- Làm trơn và bảo vệ màng nhầy xoang miệng, tránh các sây sát cơ giới.  

- Phân giải tinh bột chín thành đường maltose do tác dụng của enzyme amylase.  

 

 

Sau đó một phần đường maltose được phân giải thành glucose do tác dụng của 

maltase.  
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Tác dụng này chỉ xảy ra ở người, ở lợn vì nước bọt người và lợn có nhiều hai 

enzyme trên, còn ở ngựa và loài nhai lại thì hầu như không có các enzyme đó trong nước 

bọt nên tác dụng trên không thấy rõ.  

Nước bọt hòa tan một số thành phần của thức ăn như muối Nhét, đường... làm hưng 

phấn vị giác, kích thích thèm ăn, lại làm tăng tiết nước bọt và tiêu hóa tốt hơn. - 

Tác dụng diệt khuẩn do nước bọt chứa lisosyme bản chất là enzyme có khả năng hòa tan 

màng các vi khuẩn.  

Đối với loài nhai lại:  

+ Lượng nước bọt tiết nhiều và độ kiềm khá cao (pH= 8,l) có tác dụng bảo đảm  

độ ẩm và duy từ độ pH thích hợp trong dạ cỏ, tạo thuận lợi cho vi sinh vật dạ cỏ hoạt  

động + Nước bọt chứa nhiều vitamin C cần cho sự phát triển của vi sinh vật dạ cỏ.  

+ Nước bọt chứa urê xuống đến dạ cỏ được vi sinh vật sử dụng và chuyển thành 

protein vi sinh vật  

- Ở những loài tuyến mồ hôi kém phát triển như trâu, chó, sự bốc hơi nước từ 

nước bọt góp phần điều nhiệt (toả nhiệt). Các loài này về mùa hè thường thải nhiều nước 

bọt. - Khi có chất bẩn, chất độc, vật đắng, sỏi, sạn,... vào miệng, nước bọt loãng tiết ra 

nhiều có tác dụng tẩy rửa, tránh tổn thương niêm mạc miệng.  

2.2.2.2. Đặc điểm tiết nước bọt của các loại gia súc  

- Tiết nước bọt ở lợn: Tuyến mang tai của lợn hầu như tiết liên tục. Thức ăn khác nhau 

có ảnh hưởng lớn đến nước bọt tiết ra. Thí dụ: Khi cho lợn ăn 200g hạt đại mạch giã nát thì 

tuyến mang tai tiết 51 ml nước bọt có 1,11 % chất khô, khi cho ăn 200g ngô giã nát thì cũng 

tiết 51 ml nước bọt nhưng tỷ lệ chất khô < 2,05%. Khi lợn ăn thức ăn khô: nước bọt tiết 

nhiều. Khi ăn thức ăn lỏng: nước bọt tiết rất ít. Nước bọt lợn chứa nhiều enzyme amylase 

và maltase hơn các loài khác. Điều đó có ý nghĩa trong tiêu hóa tinh bột - một loại thức ăn 

chính của lợn.  

Sự tiết nước bọt của lợn cũng biến đổi theo tuổi, rõ rệt nhất là khi cai sữa chuyển sang 

khẩu phần thực vật. Ở 70 ngày tuổi hàm lượng chất khô trong nước bọt lợn là 0,91 - 

0,92%, lượng nitơ là 0,45 - 0,62 mg%. Từ đó, theo tuổi tăng lên, hàm lượng chất khô 

tăng lên đến 1,07 - l,18%, lượng nitơ tăng đến 0,75 - 0,77 mg% ở 120 ngày tuổi. Tổng 

lượng nước bọt của lợn tiết ra trong một ngày đêm là 15 lít.  

Tiết nước bọt ở loài nhai lại: Tuyến mang tai loài nhai lại t iết liên tục. Tuyến  

mang tai một bên của bò tiết 24,5 lít trong 1 ngày  đêm: khi ăn tiết 3 lít, nhai lại tiết 9,5  

lít và khi yên tĩnh 12 lít. Tuyến dưới hàm và dưới lưỡi chỉ tiết khi ăn, còn khi yên tĩnh  

thậm chí khi nhai lại đều không tiết. Tổng lượng nước bọt của bò trong một ngày đêm  

khoảng 60 rít. Bò ăn thức ăn khô, lượng nước bọt tiết ra nhiều hơn khi ăn thức ăn tươi  

hay thức ăn ướt.  

Hoạt động của tuyến mang tai phụ thuộc vào sự hình thành và phát triển của dạ 

cỏ. 
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Bê đang bú sữa, dạ cỏ chưa phát triển, tuyến mang tai hầu như không hoạt động, để 

bù lại luyến dưới hàm và dưới lưỡi tiết nhiều hơn. Khi bê thôi bú sữa, chuyển sang ăn cỏ, 

hoạt động lên men vi sinh vật dạ cỏ tăng lên thì tuyến mang tai tăng dần hoạt động, tiết 

nhiều, độ kiềm cao lên để đảm bảo độ ẩm và độ kiềm thích hợp cho vi sinh vật dạ cỏ hoạt 

động và phát triển.  

- Tiết nước bọt ở ngựa: Ngựa chỉ tiết nước bọt khi ăn. Thức ăn vào miệng sau 10  

- 20 lần nhai, ngựa mới bắt đầu tiết nước bọt. Thức ăn càng khô, thô, thời gian nhai  

càng dài thì lượng nước bọt càng nhiều. Nếu thêm vào thức ăn một ít chất làm tăng vị  

thức ăn như muối, men bia... thì nước bọt tiết tăng lên. Khi làm việc, khi cơ thể thiếu  

nước, lượng nước bọt giảm có thể đến 50%. Tổng lượng nước bọt ngựa tiết trong một  

ngày đêm là 40 lít.  

2.2.2.3. Cơ chế điều tiết sự tiết nước bọt  

Sự điều tiết nước bọt được điều khiển bằng các phản xạ thần kinh là phản xạ 

không điều kiện và phản xạ có diều kiện.  

Pavlov đã tiến hành mổ các ống dẫn tuyến nước bọt và cho đổ ra ngoài khoang 

miệng để nghiên cứu các phản xạ không và có điều kiện (phương pháp trường diễn). Các 

phản xạ không điều kiện tiết nước bọt xuất hiện khi có kích thích tác động vào thụ quan ở 

niêm mạc miệng. Xung hướng lâm đi  

về trung khu tiết nước bọt ở hành tuỷ và các  

hạch giao cảm đốt cổ thứ 7 tới đốt ngực từ 1  

đến 3, theo các dây thần kinh tam thoa (số V),  

thần kinh lưỡi hầu (số IX) và nhánh hầu thần  

kinh mê tẩu (số X). Từ t rung tâm ở hành tuỷ,  

xung ly tâm đ i ra theo sợi giao cảm và phó  

giao cảm để tới tuyến nước bọt.  

+ Sợi giao cảm chi phối tuyến nước bọt  

bắt nguồn từ sừng bên chất xám tuỷ sống đốt  

ngực 1 - 3 lừ đó phát ra sợi trước hạch di tới  

hạch cổ trước, sau đó đổi đốt neurone thành sợi  

sau hạch đi tới cả 3 tuyến nước bọt, sợi giao cảm gây tiết nước bọt đặc, nhiều mu xin và 

enzyme.  

+ Sợi phó giao cảm xuất phát từ hành tuỷ gồm 2 nhánh gồm dây VII và dây IX. Dây 

số VII sau khi phân nhánh thừng màng nhĩ sẽ tới chi phối tuyến dưới hàm và tuyến 

dưới lưỡi Dây IX sau khi phân nhánh thần kinh ốc tai sẽ tới chi phối tuyến mang tai. Thần 

kinh phó giao cảm gây tiết nhiều nước bọt loãng.  

Nước bọt còn được tiết ra do các phản xạ có điều kiện thành lập qua các tín hiệu  

kích thích có điều kiện: mùi, vị, hình dáng, màu sắc, không gian, thời gian, thậm chí  

áng sáng, âm thanh..... Pavlov đã lập phản xạ tiết nước bọt có điều kiện vớ i ánh đèn,  

tiếng chuông. Trong thực tế: sự tiết nước bọt được điều hòa bằng sự phối hợp của cả  
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hai loại phản xạ trong đó phản xạ có điều kiện có ý nghĩa to lớn. Cho nên việc chế biến 

thức ăn (ủ men, ủ chua, rang chín....) tạo mùi vị thơm ngon, hay thực hiện đúng quy trình 

chăn nuôi.. đó chính là các tác nhân kích thích có điều kiện làm nâng cao chất lượng 

nước bọt và hiệu suất tiêu hóa nói chung.  

Nước bọt còn được tiết ra bởi các yếu tố thể dịch:  

+ Các acid béo trong máu làm tăng tiết nước bọt  

+ Hormone kalicrein tiết ra khi kích thích thần kinh phó giao cảm có tác dụng tăng 

tiết nước bọt.  

3. TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY  

Dạ dày động vật có cấu tạo khác nhau, ở gia súc dạ dày gồm 2 loại chính: - Dạ dày 

đơn: Có sự khác nhau tuỳ loài vật nuôi (Loại có tuyến ở chó, mèo, thú ăn thịt. Loại hỗn 

hợp: phần đầu dạ dày không tuyến, phần sau có tuyến (như dạ dày ngựa).  

- Dạ dày kép: dạ dày chia làm 4 ngăn ở trâu bò, chia 3 ngăn ở lạc đà.  

Ở gia cầm, dạ dày chia làm hai phần: dạ dày tuyến nằm phía trước tiếp theo th ực 

quản, dạ dày cơ (mề) nằm phía sau. Dạ dày tuyến tiết dịch tiêu hóa phân giải thức ăn 

giống như dạ dày đơn, nhưng thức ăn không dừng lâu ở dạ dày tuyến, nó chỉ thấm tức vị 

rồi chuyển xuống dạ dày cơ. Dạ dày cơ có hình như hai chiếc (ra nhỏ úp vào nhau, có 

thành cơ rất dầy màu đỏ sẫm, mặt trong của dạ dày cơ có lớp màng sừng để bảo vệ tránh 

tổn thương cơ giới. Khối lượng dạ dày cơ ở gà khoảng 50 gam, vịt: 80 gam, ngỗng: 

150 gam. Dạ dày cơ có chức năng tiêu hóa cơ học, nó giúp nghiền nhỏ và trộn kỹ thức ăn 

với dịch vị. Chúng ta thường thấy trong dạ dày cơ của một số loài gia cầm có thêm sỏi để 

hỗ trợ tiêu hóa các thức ăn cứng như các loại hạt...  

3.1. Tiêu hóa dạ dày đơn  

3.1.1. Cấu tạo  

Dạ dày (Gaster) là phần phình to nhất của ống tiêu hóa, nằm trong khoang bụng.  

 Thành dạ dày cấu tạo bằng ba lớp cơ trơn: Lớp cơ dọc ở ngoài, cơ vòng ở giữa và  

 cơ chéo ở trong, phía bên ngoài lớp cơ là lớp tương mạc, lót ở mặt trong liếp theo lớp cơ 

chéo là lớp hạ niêm mạc và niêm mạc có nhiều nếp nhăn. Giữa lớp cơ trơn và  niêm mạc có 

tổ chức thần kinh là các đám rối Meissner và Auerback.  

Hình dạng dạ dày là một cái túi lông hơi cong với bờ cong bé và bờ cong lớn.  

Đầu trên của bờ cong bé có lỗ thông với thực quản gọi là lỗ tâm vị. Dạ dày được chia  

làm ba phần chính: thượng vị, thân vị và hạ vị (hang vị, môn vị). Dạ dày thông xuống  

tá tràng qua lỗ hạ vị (lỗ môn vị), xung quanh hạ vị có vòng cơ thắt để đóng mở cửa hạ  

vị, lớp niêm mạc ở đây có nếp gấp làm thành van vị (van dạ dày). Ở ngựa có thêm  

vùng thực quản phát triển  và Ở lợn lại có thêm vùng manh nang nhưng chức năng  

không rõ ràng. Lớp niêm mạc dạ dày có các tuyến vị phân bổ, có cấu tạo từ 3 loại tế  

bào: 1 - Tế bào chủ tiết men, 2 - tế bào phụ tiết dịch nhầy và 3- tế bào vách tiết HCI.  

Trong đó vùng thượng vị chỉ có tế bào phụ, vùng thân vị có cả ba loại tế bào, vùng hạ  
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vị có hai loại: tế bào chủ và tế bào vách. Thần kinh X chi phối dạ dày và các mạch 

quản phân bố theo hai bờ cong lớn và bé.  

3.1.2. Chức năng tiêu hóa của dạ dày đơn  

3.1.2.1. Chức năng chứa đựng thức 

ăn 

Dạ dày là nơi chứa đựng thức ăn sau  

quá trình tiêu hóa ở khoang miệng. Phần  

thân dạ dày có khả năng đàn hồi lớn khi  

thức ăn đi từ miệng vào thì dạ dày dãn dần  

ra, áp suất trong dạ dày không tăng lên.  

không gây cản trở cho việc nuốt thức ăn  

(kh i bị v iêm, dạ dày co cứng nên ăn rất  

chóng no). Sau bữa ăn, toàn bộ số thức ăn  

được tích lại trong dạ dày và được thấm,  

trộn với dịch vị.  

3.1.2.2. Các hoạt động cơ học trong  

dạ dày  

- Sự vận động của dạ dày cơ trơn trong vách dạ dày chia làm 3 lớp: dọc, vòng và  

chéo. Sự co bóp của những cơ này hình thành sự vận động của dạ dày. Trong lớp dưới  

màng nhầy và giữa cơ vòng và cơ dọc có phân bố nhiều bó thần kinh. Những bó thần  

kinh này liên hệ với hệ thần kinh trung ương qua thần kinh mê tẩu và  thần kinh giao  

cảm.  

Có nhiều phương pháp nghiên cứu sự vận động của dạ dày. Phương pháp thông  

dụng nhất là ghi đồ thị nhờ một hệ thống dụng cụ gồm có bóng cao su (chứa khí hoặc  

nước) dây cao su, áp kế, trống Marey, bút ghi, trục quay; Một phương pháp khác là  

dùng tia Rơn ghen để quan sát (có thể quan sát trên màn ảnh hoặc chụp phim).  

Dạ dày vận động theo các phương thức:  

+ Vận động nhịp điệu là sự giãn nở và co bóp của dạ dày thay thế nhau. Nó bắt đầu 

từ thượng vị tiến theo làn sóng xuống hạ vị lạo thành sóng nhu động dạ dày. Ở thượng vị 

sóng nhu động nhỏ và thấp khó thấy, khi đến phần giữa dạ dày mới rõ dần rồi mạnh lên 

khi chuyển sang hạ vị. Vận động nhịp điệu này có tác dụng nhào trộn thức ăn và chuyển 

thức ăn từ thượng vị xuống.  

+ Vận động khẩn trương là đặc trưng co bóp lâu dài của cơ trơn thành dạ dày, làm 

cho toàn bộ dạ dày co bóp liên tục và mạnh, có thể tăng cao áp lực trong dạ dày, ép sát 

thức ăn vào thành dạ dày để tẩm nhuận với dịch vị được nhiều hơn.  

+ Vận động co đường cong nhỏ: xuất hiện rõ khi động vật uống nước hoặc khi ăn 

thức ăn lỏng làm cho thượng vị và hạ vị gần nhau tạo thành một rãnh nhỏ cho nước và thức 

ăn lỏng xuống ruột non dễ dàng.  
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- Điều hòa sự vận động của dạ dày  

Sự vận động của dạ dày cũng chịu ảnh hưởng của cơ chế thần kinh và thể dịch, 

trong đó cơ chế điều hòa thần kinh là chính.  

+ Cơ chế thần kinh: Thần kinh phó giao cảm gây hưng phấn dạ dày, thần kinh giao 

cảm lại gây ức chế.  

Phản xạ không điều kiện: khi thức ăn kích thích cơ giới và hóa học vào thành dạ dày, 

luồng xung động thần kinh sẽ theo các sợi truyền vào của thần kinh phó giao cảm để lên 

hành tuỷ, theo sợi truyền vào của dây tạng lớn vào tuỷ sống vùng ngực rồi lên hành tuỷ. 

Tại hành tuỷ có trung khu thần kinh điều khiển vận động của dạ dày. Lệnh truyền ra đi 

theo các sợi ly tâm của thần kinh phó giao cảm và dây tạng lớn (dây giao cảm) đến thành 

dạ dày diều khiển các cơ trơn dạ dày co bóp.  

Phản xạ có điều kiện: Từ trung khu ở hành tuỷ có đường liên hệ đi lên vỏ não. Cho 

nên khi động vật mới nhìn thấy hoặc ngửi mùi thức ăn cũng kích thích dạ dày vận động 

mạnh.  

Vận động của dạ dày, ở một mức độ nào đó, còn có tính tự động là do ảnh hưởng của 

bó thần kinh trong vách dạ dày và do tính tự động của bản thân cơ dạ dày.  

+ Cơ chế thể dịch: Các chất kích thích thể dịch làm dạ dày co bóp là: gastrin, 

choán, acetylcholin, ton K
+
. Các chất như enterogastrin, adrenalin, noradrenalin, ton Cả 

có tác dụng ức chế vận động dạ dày.  

Co bóp đói: Khi đói toàn bộ dạ dày co bóp mạnh có chu kỳ gọi là co bóp đói.  

Nguyên nhân do khi đói lượng đường huyết hạ gây nên phản xạ co bóp của dạ dày, 

tiêm glucose vào máu sẽ làm giảm co bóp. Co bóp đói có quan hệ chặt chẽ với hệ thần kinh 

trung ương. N.Z Pôpôp chứng minh: sau khi cắt đứt sự liên hệ giữa ống tiêu hóa với hệ thần 

kinh trung ương thì chó sẽ không co bóp đói.  

- Hiện tượng nôn  

Nôn là một phản ứng có tính chất bảo vệ của cơ thể. Nhờ nôn mà động vật loại thải 

được các chất độc hại lừ trong ống tiêu hóa ra ngoài. Nôn cũng có thể trở thành hiện 

tượng bệnh lý.  

Nôn là một động tác phản xạ phức tạp. Những chất gây nôn có thể là những thức  

ăn không thích hợp, những sản phẩm trao đổi trung gian, những kim loại có hại, các  

độc tố vi khuẩn... Những chất này kích thích lên niêm mạc lưỡi, họng, hầu, dạ dày,  

ruột. Thần kinh truyền vào  là những sợi truyền vào của dây mê tẩu và của thần kinh  

lưỡi hầu. Trung khu nôn nằm ở hành tuỷ và đáy buồng não IV. Thần kinh truyền ra là  

những sợi truyền ra của thần kinh mê tẩu, giao cảm chi phối các cơ dạ dày, ruột, thực  

quản, cơ hoành và cả những sợi truyền ra của các dây thần kinh động vật chi phối các  

cơ thành bụng và ngực.  

Nôn bắt đầu lừ nhu động ngược của ruột đẩy chất chứa trong ruột lên dạ dày, sau  

đó là sự co bóp của cơ trơn dạ dày, của thành bụng, thành ngực, cơ hoành, kết quả là  
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cơ vòng thượng vị mở ra, cùng với sự nhu động ngược của thực quản đẩy tống chất chứa 

lên miệng ra ngoài.  

Trong khi nôn, ngoài sự hưng phấn của trung khu nôn thì các trung khu khác như hô 

hấp, tim mạch, tiết nước bọt cũng tăng cường hưng phấn.  

Chất gây nôn có thể tác động trực tiếp lên trung khu nôn. Ví dụ: tiêm apomorphin 

vào máu, thuốc sẽ theo máu đến kích thích hành tuỷ gây nôn.  

Có thể thành lập phản xạ có điều kiện về nôn.  

Loài ăn thịt và ăn tạp dễ phát sinh nôn. Loài nhai lại và gậm nhấm ít khi n ôn. 

Riêng ngựa không nôn vì cơ vòng thượng vị của ngựa chỉ mở ra khi nuốt thức ăn 

xuống, không mở khi có phản xạ ngược. Ngựa nôn là hiện tượng bệnh lý: cơ vòng 

thượng vị đã bị tổn thương.  

- Chuyển thức ăn từ dạ dày xuống ruột  

Cơ dạ dày co bóp đẩy thức ăn  xuống vùng hạ vị và thức ăn được chuyển xuống tá 

tràng là nhờ sự đóng mở một cách phản xạ của cơ vòng hạ vị theo cơ chế sẽ nói ở phần tác 

dụng của HCI.  

Tốc độ chuyển thức ăn từ dạ dày xuống ruột phụ thuộc nhiều yếu tố: độ cứng của thức 

ăn, phản ứng pa và áp suất thẩm tháu của thức ăn, mức độ chứa của ruột.... Nước và thức ăn 

lỏng chuyển xuống ruột nhanh. Thức ăn tinh chuyển nhanh hơn thức ăn thô, thức ăn glucid 

nhanh hơn protein, protein nhanh hơn lipid, thức ăn kiềm nhanh hơn thức ăn acid. Dung 

dịch ưu trương được giữ lại ở dạ dày, nó chỉ xuống tá tràng khi được dịch vị hòa loãng 

thành đẳng trương. Thức ăn lưu lại trong dạ dày khoảng 3 - 5 giờ đối với thức ăn nửa 

lỏng, từ 8 - 10 giờ đối với thức ăn thô.  

3.1.2.3. Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày  

- Dịch vị và tác dụng của nó  

+ Dịch vị là dịch tiêu hóa được tiết ra từ các tuyến vị trong thành dạ dày. Đó là một  

dịch lỏng trong suốt, có phản ứng acid mạnh. Độ pa dịch vị của các loài như sau: Chó: l,5-

2,0; Lợn: 2,5-3,0; Bò: 2,17-3,14; Ngựa: l,5-3,l; Gia cầm: 3,1 - 4,5.  

Tỷ trọng dịch vị: d = 1,002- 1,004.  

+ Thành phần dịch vị gồm H2O: 98-99%. các chất hữu cơ 0,4-0,5% gồm  

enzyme, chất nhầy mu xin, creatinin, me, NH3 acid ước... Các chất vô cơ: 0,65 -0,85%  

chủ yếu là HCI và các muối clo rua của nam, kim, ma giê, a monium, các sulfate,  

phosphate...  

+ Về tác dụng  

 Acid clohydric HCI:  

HCI trong dịch vị ở 2 dạng: dạng tự do và dạng kết hợp.  

* Dạng kết hợp: HCI kết hợp với chất nhầy mu xin và các acid hữu cơ của thức 

ăn. 
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* Dạng tự do: có ý nghĩa sinh lý quan trọng, là yếu tố chính quyết định độ acid của 

dịch vị. Dịch vị tiết càng nhanh thì lượng HCI càng nhiều.  

HCI tự do + HCI kết hợp + Phosphate acid và lactic acid = dạng HCI tổng số. 

Dạng HCI tổng số sẽ quyết định độ pa của dịch vị.  

Lượng HCI tự do của các loài như sau: Bò: 0,05 - 0,12%, Lợn: 0,3 - 0,4%. Cừu dê: 

0,04 - 0,21%, Chờ = 0,5 - 0,6%, Ngựa: 0,2 - 0,3%.  

Nếu lượng HCI tự do quá nhiều thì cơ thể mắc bệnh thừa acid dạ dày (HCI > 

0,6%). Trường hợp thiếu acid xẩy ra ít hơn. Trong các loài chỉ ở lợn con bú sữa lượng HCI 

tự do rất ít nên hoạt độ men pepsin kém, tiêu hóa protein khó khăn, cho nên lợn con hay 

mắc bệnh ăn không tiêu.  

* Cơ chế hình thành HCI  

HCI được hình thành trong tế bào vách ở vùng thân vị. Muốn tạo thành HCI phải có 

muối Nacl trong thức ăn. Nhiều tác giả cho rằng Cl' chủ yếu lấy từ Nacl trong thức ăn, kết 

hợp với H+ tạo thành HCÌ. Thí nghiệm không cho động vật ăn đủ muối Nacl thì HCI 

trong dịch vị sẽ giảm, cho ăn đủ Nacl thì HCI trong dịch vị tăng. Thay thế Nacl bằng 

một muối khác (Nai, Nam) vào khẩu phần thì thấy trong dịch vị thiếu HCI mà lại xuất hiện 

Hi, HBr.  

Cơ chế hình thành HCI diễn ra như sau:  

Trong tế bào vách, nhờ xúc tác của enzyme anhydrase carbonic, sản phẩm  

chuyển  hóa của t rao đổ i chất tế bào  là CO2 và H2 O kết hợp với nhau  thành   

H2CO3,H2CO3 phân ly ngay thành H+ và HCO3-. Trong máu dạ dày có NaCl, muối  

này cũng phân ly thành Na
+
 và Cl

-
. Cl

-
 từ máu đi vào tế bào vách kết hợp với H

+
 tạo  

thành HCI.  

 

 

 

Còn HCO3- từ tế bào vách đi vào máu kết hợp với Na+ thành NaHCO3. Một phần  

NaHCO3 ở lại trong máu tạo thành chất kiềm dự trữ trong máu, phần còn lại theo máu  

chuyển đến tuyến nước bọt tạo nên độ kiềm của nước bọt, nhất là đối với loài nhai lại.  

* Tác dụng của HCI  

- Hoạt hóa enzyme pepsinogen thành pepsin để tiêu hóa protein.  

- Làm trương nở protein thuận lợi cho pepsin tác dụng (protein trương nở sẽ lăng diện 

tích tiếp xúc với enzyme).  

Làm tan colagen trong mô liên kết bao bọc quanh các bó cơ tạo điều kiện cho 

pepsin tác dụng phân giải protein cơ.  

- Tạo pa cần thiết cho pepsin hoạt động - pepsin hoạt động trong môi trường acid với 

pa : 1,5 - 2,5 là thích hợp nhất.  
 

40  



 
 

 

- Hoà tan nucleoprotein tạo điều kiện cho pepsin tiêu hóa được phần protein.  

- Diệt khuẩn: nhờ tác dụng này các vi khuẩn lẫn trong thức ăn đều b ị tiêu diệt và bình 

thường môi trường dạ dày là vô khuẩn. Riêng lợn con dưới 45 ngày tuổi, Ho dịch vị ít, 

E.con phát triển gây rối loạn tiêu hóa (Bệnh phân trắng lợn con).  

- Kích thích tiết dịch tụy, thông qua cơ chế làm tăng tiết Secretin ở niêm mạc tá 

tràng, chất này ngấm vào máu đi tới tuyến tụy gây tăng tiết.  

- Kích thích đóng mở cơ vòng hạ vị: ở hạ vị thức ăn có độ acid cao do thấm HCI  

kích thích làm mở cơ vòng, thức ăn xuống tá tràng HCI lại kích thích lên cơ vòng hạ vị  

làm nó đóng lại một cách phản xạ. Cho đến khi thức ăn toan tính từ dạ dày xuống bị  

các dịch kiềm ở tá tràng trung hoà thì HCI trong thức ăn hạ vị lại kích thích làm mở cơ  

vòng lần sau. Thời gian đóng cơ vòng hạ vị phụ thuộc nồng độ HCI có trong thức ăn  

hay phụ thuộc vào sự trung hòa acid ở tá tràng. Như vậy mỗi sóng nhu động vừa là  

nguyên nhân làm mở hạ vị, vừa là nguyên nhân gây đóng hạ vị, cơ vòng hạ vị mở ra  

rồi đóng lại ngay khiến thức ăn xuống ruột từng ít một, giúp quá trình tiêu hóa và hấp  

thu ở ruột non được triệt để.  

 Các enzyme trong dịch vị  

Trong dịch vị không có enzyme tiêu hóa glucid, chỉ có enzyme tiêu hóa protein và 

một ít enzyme tiêu hóa lipid.  

Enzyme tiêu hóa protein trong dịch vị gồm có:  

* Pepsin: là enzyme chủ yếu, do tế bào chủ tiết ra ở dạng chưa hoạt đ ộng là  

pepsinogen (400 a.a) dưới tác dụng của HCI biến thành pepsin hoạt động (327 a.a).  

Pepsin này lại hoạt hóa những pepsinogen còn lại để thành pepsin (giai đoạn tự hoạt  

hoá). Pepsin có hoạt lực cao: lo pepsin có thể thuỷ phân sông albumin trứng tron g 2  

giờ ở điều kiện thích hợp... pepsin phân giải protein thành albumose và pepton (peptid  

có 4 - 5 a.a), trong điều kiện tác dụng lâu có thể thuỷ phân cho sản phẩm cuối cùng là  

amino acid.  

Pepsin thuỷ phân protein của thịt và máu nhanh hơn protein trứng, colagen và  

gelatin. Người ta thường dùng phương pháp Mắt để xác định hoạt lực của men pepsin.  

pepsin chỉ hoạt động tốt trong môi trường pa : 1,5 - 2,5 với nồng độ HCI tự do từ 0,1-0  

5%.  

* Catepsin: lác dụng giống như pepsin, thuỷ phân protein và một số mạch peptid 

thành amino acid, hoạt động thích hợp ở khoảng pa : 4 - 5. Vì thích hợp với độ pa cao nên 

catepsin hoạt động mạnh ở động vật non đang bú sữa khi mà lượng HCI tự do hình 

thành chưa nhiều. Ở động vật trưởng thành catepsin hầu như không hoạt động, khi con 

vật chết, catepsin hoạt động phân giải protein dạ dày.  

*  Chymosin (hay ren nin) có tác dụng làm ngưng đặc sữa, hoạt động tốt ở pH =  

4 - 5. Dưới tác dụng của chymosin và Ca
++

, prolein trong sữa là caseinogen ở dạng hòa  

tan chuyển thành caseinatcalci dạng đông vón), có thể lưu lâu trong dạ dày tạo điều  

kiện cho pepsin tác động, phần nhũ thanh (dịch trong còn lại) của sữa được chuyển  
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xuống ruột non để tiêu hóa.  

Enzyme tiêu hóa lipid là lipase, enzyme này ở dịch dạ dày hầu như không  hoạt 

động vì không có muối mật hoạt hóa và do độ acid cao của dịch dạ dày. Riêng ở động vật 

bú sữa enzyme này có tác dụng làm nhũ hóa mỡ sữa.  

 Nhóm các chất nhầy:  

Các chất nhầy gồm nhiều phân tử glycoprotein và mucopolysaccarid: Các chất  

nhầy tạo thành một màng dai, kiềm bao phủ toàn bộ niêm mạc dạ dày có tác dụng bảo  

vệ niêm mạc và thành dạ dày khỏi chịu tác động ăn mòn của HCI và tác động phân  

giải của men pepsin. Bình thường sự phân tiết pepsin, HCI và chất nhầy tương đương  

nhau nên dịch vị có thể tiêu hóa được thức ăn, nhưng lại không thể tự tiêu hóa bản  

thân dạ dày. Khi bài tiết chất nhầy giảm sút thì niêm mạc dạ dày dễ bị ăn mòn, gây hội  

chứng viêm loét. Chất nhầy còn có tác dụng bôi trơn làm thức ăn vận chuyển dễ dàng.  

Ngoài ra còn có một glycoprotein đặc biệt (gọi là yếu lố nội) tạo phức với vitamin Bi2  

và gắn vào chất tiếp nhận đặc hiệu ở niêm mạc hồi tràng ruột non làm cho B,2 được  

hấp thu dễ dàng. Do vậy sự giảm tính chất nhầy đưa lới sự giảm hấp thu B,2 và gây  

bệnh thiếu máu ác tính.  

- Cơ chế điều tiết dịch vị:  

+ Pha thần kinh: trong pha thần kinh có 2 loại phản xạ gây tiết dịch đó là: * Phản  

xạ có điều kiện: hình dáng, màu sắc, mùi vị thức ăn, không gian, thời gian, dụng cụ ăn,  

người cho ăn,... đều có thề gây tiết dịch vị. Các kích thích của thức ăn ở khoang miệng  

cũng gây tiết dịch vị trước khi thức ăn xuống dạ dày. Dịch vị tiết ra trong pha phản xạ  

có điều kiện gọi là "dịch vị châm mồi", "dịch vị thèm ăn" hay "dịch vị lâm lý" ở người.  

* Phản xạ không điều kiện: có trung khu phản xạ nằm ở hành tuỷ liên hệ với 

trung khu vị giác ở vỏ não và sừng bên chất xám tuỷ sống vùng ngực. Thần kinh chi phối 

dạ dày là dây phó giao cảm, khi hưng phấn làm tăng tiết dịch vị. Dây giao cảm có sợi trước 

hạch xuất phát từ sừng bên chất xám tuỷ sống  vùng ngực, đi ra theo dây tạng lớn vào đám 

rối thần kinh bụng trong đám rối mặt trời - rồi phát ra sợi sau hạch tới các tuyến dạ dày. Tuy 

nhiên tác dụng của sợi giao cảm không rõ ràng, nó ức chế tiết dịch vị. Khi.thức ăn tác động 

vào niêm mạc dạ dày các thụ quan bị kích thích, xung hướng tâm truyền về hành tuỷ, xung 

ly tâm từ trung khu đi ra tác động vào các hạch Meissner và từ đó có sợi đi ra tới các tuyến 

vị kích thích tiết dịch.  

+ Pha thể dịch:  

* Những nhân tố thể dịch làm tăng tiết dịch vị:  

 Sản phẩm phân giải của thức ăn, nhất là sản phẩm phân giải protein.  

 Gastrin là hormone cục bộ của hạ vị tiết ra do kích thích của các sản phẩm phân 

giải protein. Gastrin theo máu tới tuyến vị làm tăng tiết.  

Enterogastrin: Hormone cục bộ của tá tràng, theo máu tới các tuyến vùng thân vị 

để gây tiết.  
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Histamin: sản phẩm phân giải của amino acid histidin có tác dụng làm tăng tiết 

dịch vị chứa nhiều HCI, ít enzyme.  

 Urogastrin: sản phẩm trao đổi của gastrin có trong nước tiểu đầu, nó tái hấp thu 

vào máu và làm tăng tiết dịch vị.  

 Hormone vỏ thượng thận: tiết ra nhiều khi bị stress, nó kích thích tăng tiết dịch 

có thể gây loét dạ dày.  

*  Nhóm  thể  dịch  ức  chế  tiết  dịch  vị:  (D-  Gastron; ~  Enterogastron; ~ 

Urogastron... 

Số lượng, chất lượng dịch vị tiết ra còn phụ thuộc vào tính chất thức ăn. ăn thịt 

nhiều thì dịch vị tiết nhiều, nhiều HCI và enzyme, sức tiêu hóa mạnh. Độ cứng, mềm của 

thức ăn cũng ảnh hưởng tới tiết dịch vị. Thức ăn cứng thì dịch vị tiết nhiều. lĩnh trạng 

sức khoẻ của gia súc cũng ảnh hưởng tới sự tiết dịch.  

3.1.3. Phương pháp mổ dạ dày để lấy dịch vị nghiên cứu  

Để hiểu biết đầy đủ về thành phần, tính chất dịch vị, từ lâu người ta đã tìm tòi các  

phương pháp lấy được dịch vị từ dạ dày, trong đó cách mổ trường diễn tỏ ra có ưu thế  

hơn cả.  

3.1.3.1. Phương pháp mổ dạ dày lớn của Basov (1842)  

ông tiến hành gây mê chó, mở bụng rồi chọc thủng dạ dày và đặt vào lỗ thủng một 

ống thoát bằng kim loại, một đầu khâu chặt vào thành dạ dày, đầu kia đưa ra ngoài thành 

bụng cố định vào da. Sau khi chăm sóc lành vết thương, ông tiến hành nghiên cứu bằng 

cách cho chó ăn và lấy dịch vị qua ống thoát ở thành bụng. Lượng dịch vị nhiều nhưng 

lẫn thức ăn, nước uống, không được tinh khiết.  

3.1.3 .2. Phương  pháp  bữa  ăn giả  của  

Paplop (1889) (hình2.3).  

Ông cải t iến phương pháp Basov bằng  

cách vừa mổ đặt ống thoát dạ dày, lại mổ và  

cắt đôi thực quản, đưa hai đầu thực quản ra  

ngoài và cố định lại. Khi cho ăn, thức ăn không  

vào dạ dày mà rơi ra chậu qua lỗ t rên cổ.  

Trường hợp này cho phép lấy được dịch vị tinh  

khiết nhưng không nghiên cứu được sự tác  

động trực tiếp của thức ăn lên thành dạ dày và  

phải bơm thức ăn vào dạ dày để nuôi sống chó.  

3.1.3.3. Phương pháp mổ dạ dày bé của Heidenhain (1879) - Hình 2.4  

ông tiến hành cắt ngang đường cong lớn hoặc đường cong bé của dạ dày thành  

những hình tam giác rồi khâu kín lại thành túi nhỏ, ở góc trái đặt ống thoát dạ dày và  

đưa ra ngoài thành bụng để lấy dịch vị. Phương pháp này mắc một nhược điểm là  

do cắt ngang bờ cong đã làm đứt mạch máu và dây thần kinh phân bố dọc bờ cong. Vì  
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thế, ảnh hưởng của pha thần kinh tới sự tiết dịch vị không được phản ánh đầy đủ.  

3.1.3.4. Phương pháp mổ dạ dày bé của Pavlov (1894) - Hình 2.4.  

Trên cơ sở rút kinh nghiệm các phương pháp trên, Pavlov cải tiến  cách mổ dạ dày 

bé bằng cách - cắt dọc dạ dày từ hạ vị lên thượng vị dọc theo 2 đường cong rồi khâu lại 

thành dạ dày bé, phần cơ ở đầu trên của dạ dày bé vẫn nối liền với dạ dày, còn đầu dưới đặt 

ống thoát để đưa ra ngoài thành bụng. Phương pháp này có ưu điểm: lấy được dịch vị tinh 

khiết, nghiên cứu được đầy đủ tác dụng cơ học của thức ăn khi chạm vào dạ dày và ảnh 

hưởng của sự điều tiết thần kinh tới sự tiết dịch vị.  

3.2. Tiêu hóa ở dạ dày lợn  

3.2.1. Tiêu hóa trong dạ dày lợn trưởng thành  

3.2.1.1. Về cấu tạo  

Có thể coi dạ dày lợn là loại trung gian giữa dạ dày đơn và dạ dày kép. Đặc điểm về 

phía trái của thượng vị có phần manh nang lồi ra. Như vậy dạ dày lợn gồm có 5 vùng: 

1- Vùng thực quản (nhỏ), 2- Vùng manh nang, 3- Vùng thượng vị, 4- Vùng thân vị, 5 - 

Vùng hạ vị.  

Vùng thực quản không có tuyến, vùng manh nang và thượng vị có tuyến tiết ra dịch 

nhầy, không có pepsin và HCI. Vùng thân vị và hạ vị giống như dạ dày đơn (ở loài ăn 

thịt).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.1.2. Đặc điểm tiêu hóa  

Dịch vị trong dạ dày lợn chứa men pepsin và chymosin. Pepsin có hoạt tính phân giải 

mạnh, chymosin làm ngưng kết sữa nhanh, enzyme này có cả ở dạ dày lợn con và lợn 

trưởng thành.  

- Trong dạ dày lợn: tinh bột được liêu hóa nhờ men amylase của nước bọt và các  
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enzyme có trong thức ăn thực vật. Sự tiêu hóa tinh bột xảy ra khá mạnh ở vùng manh nang 

và thượng vị, vì ở đó lớp thức ăn chưa ngấm HCI.  

- Trong dạ dày lợn có quá trình lên men vi sinh vật ở manh nang tạo ra các acid béo, 

nhưng không đáng kể, hàm lượng thấp 0, 1 % .  

- Dạ dày lợn có đặc điểm nhu động yếu nên thức ăn được xếp thành lớp, làm cho hoạt 

lính enzyme và độ acid của các lớp thức ăn không giống nhau. Ở vùng hạ vị và phần thức 

ăn nằm sát vách dạ dày thì thức ăn được trộn lẫn với dịch vị tốt hơn, ở vùng lõi và thượng 

vị, thức ăn giữ được môi trường nhiều kiềm và men nước bọt nên tiêu hóa tinh bột vẫn 

tiếp tục xảy ra được.  

Thí nghiệm ở ống dò nhiều tầng cho thấy: protein ở lớp dưới sát vách dạ dày 

được liêu hóa nhanh và độ acid cao.  

- Lợn tiết dịch vị liên tục, khi cho ăn lượng dịch vị tăng lên, lượng dịch vị phụ  

thuộc chất lượng và tính chất thức ăn. Với thức ăn hỗn hợp, lợn tiết nhiều dịch vị hơn  

so với thức ăn đơn điệu. Trong một ngày, ở bữa ăn sáng dịch vị tiết tăng rõ rệt hơn bữa  

ăn chiều.  

- Sự tiết dịch vị của lợn cũng có 2 pha:  

+ Pha tiết phản xạ: kéo dài 1,5-3,0 giờ, tuỳ theo loại thức ăn pha này biểu hiện  

khác nhau. Khi ăn thức ăn tinh là chủ yếu thì pha phản xạ mạnh và kéo dài. Nếu thức  

ăn lên men thì pha này mạnh nhưng thời gian ngắn. Nếu là thức ăn bèo, rau thì pha này  

yếu.  

+ Pha thể dịch (hóa học): Kéo dài tới 15 giờ hoặc hơn, dịch vị ở pha này thường  

thiếu khả năng tiêu hóa. Lúc đầu khoảng 1-3 giờ, dịch vị chủ yếu là dịch nhầy, có lúc  

thiếu HCI.  

3.2.2. Tiêu hóa trong dạ dày lợn con  

Lợn con mới sinh ra sống nhờ sữa mẹ, sau cai sữa thì sống tự lập cho nên phải trải 

qua một quá trình thay đổi không ngừng về hình thái cấu tạo và hoạt động sinh lý của ống 

tiêu hóa để thích ứng với điều kiện sống mới. Vì thế sự tiêu hóa trong dạ dày lợn con có 

những đặc điểm như sau:  

 Lợn con trước một tháng tuổi, dịch vị không có HCI tự do, lúc này lượng acid tiết 

ra ít và nhanh chóng liên kết với dịch nhầy. Vì thiếu HCI tự do nên các vi sinh vật dễ có 

điều kiện phát triển gây bệnh đường dạ dày - ruột cho lợn, điển hình là bệnh phân trắng 

lợn con.  

 Enzyme trong dịch vị đã có từ khi lợn con mới đẻ, nhưng trước 20 ngày tuổi 

chưa thấy khả năng tiêu hóa thực tế vì trong dịch vị thiếu HCI. Hoạt lực của enzyme 

pepsin tăng lên theo tuổi một cách rõ rệt: ở 9 ngày tuổi tiêu hóa 30 mít fibrin trong 19 giờ, 

28 ngày tuổi chỉ cần 2 - 3 giờ, đến 50 ngày tuổi chỉ cần 1 giờ.  

Khả năng ngưng kết sữa của dịch v ị lợn con cũng b iến đổi theo tuổi: lượng  

chymosin tăng lên trước 1 tháng tuổi, sau đó lại giảm.  
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Thức ăn khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến sự tiết dịch vị. Thức ăn hạt  

kích thích tiết dịch vị mạnh hơn sữa, dịch vị chứa nhiều HCI hơn và sức tiêu hóa mạnh  

hơn.  

 Vận động của dạ dày lợn con trước 10 ngày tuổi là liên tục không có thời kỳ 

nghỉ. Sau 10 ngày tuổi, thời kỳ vận động vẫn dài, thời kỳ nghỉ ngắn. Càng về sau thời kỳ 

vận động càng ngắn hơn, thời kỳ nghỉ càng dài hơn. (Bảng 2.l).  

Bảng 2.l: Chu kỳ vận động của dạ dày lợn con lúc không cho ăn (phút)  

Ngày tuổi Kỳ vận động Kỳ nghỉ 
10 Vận động liên tục Không nghỉ 

30 60 - 90 2 - 8 

45 14 - 145 3 - 9 

60 12 - 120 8 - 30 

90 20 - 60 10 - 35 

120 10 - 15 15 - 35 

Trong quá trình nuôi dưỡng lợn con theo mẹ, ta cần chú ý các thời kỳ sau: - Lợn con 

sơ sinh (5 - 7 ngày đầu) là thời kỳ bú sữa đầu, cần cho lợn con  tận dụng sữa đầu vì sữa đầu 

có nhiều kháng thể, chất khoáng và vitamin.  

Hai mươi ngày sau khi đẻ lượng sữa mẹ giảm dần, nhưng nhu cầu của lợn con lại tăng 

lên. Đây là giai đoạn khủng hoảng thứ nhất. Sau cai sữa, lợn con lại rơi vào tình trạng 

khủng hoảng thứ hai. Để khắc phục tình trạng khủng hoảng, cần tập cho lợn con ăn sớm, 

vừa để bổ sung thêm chất dinh dưỡng vừa có tác dụng kích thích tăng tiết dịch vị tăng hàm 

lượng HCI và enzyme, vừa kích thích sự phát triển của dạ dày và ruột để thích ứng kịp thời 

với chế độ ăn sau cai sữa.  

3.3. Tiêu hóa trong dạ dày kép  

3.3.1. Cấu tạo  

Dạ dày gia súc nhai lại gồm 4 túi: 3 túi ở phía trước - dạ cỏ, tổ ong, lá sách - gọi  

chung là dạ dày trước. Dạ dày trước không có tuyến tiết dịch vị, chỉ có các tế bào phụ  

tiết dịch nhầy. Túi thứ tư gọi là dạ múi khế (dạ dày sau) là phần dạ dày thực sự có các  

tuyến. Dung tích dạ dày kép rất lớn: bò từ 140 - 230 lít, bê 95 - 150 lít. Kích thước,  

dung tích của 4 túi thay đổi tuỳ theo tuổi; đến 1 năm tuổi thì tỷ lệ giữa 4 túi không  thay  

đổi nữa: dạ cỏ chiếm 80% dung tích dạ dày, tổ ong 5%, lá sách và múi khế đều chiếm  

7 - 8%.  
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3.3.2. Tiêu hóa trong dạ dày trước  

3.3.2.1. Tác dạng của rãnh thực quản  

Rãnh thực quản bắt đầu từ thượng  vị, chấm dứt ở lỗ tổ ong - lá sách. Rãnh thực 

quản có hình lòng máng. Ở gia súc bú sữa (bê, nghé) khi bú hoặc uống sữa, cơ mép rãnh 

thực quản khép chặt làm cho rãnh thực quản trở thành một cái ống, sữa và nước chảy 

thẳng qua dạ lá sách vào dạ múi khế.  

Thụ quan của phản xạ khép rãnh thực quản phân bố ở lớp màng nhầy môi, lưỡi 

miệng và hầu. Thần kinh truyền vào của phản xạ khép rãnh thực quản là thần kinh lưỡi, 

thần kinh dưới lưỡi và nhánh hầu của thần kinh sinh ba. Trung khu phản xạ ở hành não 

liên hệ chặt chẽ với trung khu mút, bú. Thần kinh truyền ra là thần kinh mê tẩu. Khi cắt 

dây mê tẩu thì phản xạ rãnh thực quản mất. Một số các chất hóa học kích thích gây khép 

rãnh thực quản như NaCl, Na2SO4, đường...  

con vật càng trưởng thành thì rãnh thực quản càng  không thể khép hoàn toàn, lúc đó 

rãnh thực quản chỉ còn là cái gờ có tác dựng dẫn nước khi gia súc uống.  

3.3.2.2. Tiêu hóa ở dạ cỏ  

Dạ cỏ được coi như "một thùng men ăn". Tiêu hóa ở dạ cỏ chiếm một vị trí rất   

quan trọng trong quá trình tiêu hóa của gia súc nhai lại: 50% vật chất khô của khẩu  

phần được tiêu hóa ở dạ cỏ. Trong dạ cỏ các chất hữu cơ của khẩu phần được biến đổi  

mà không có sự tham gia của enzyme tiêu hóa. Cellulose và các chất khác của thức ăn  

được phân giải là nhờ các enzyme của vi sinh vật sống cộng sinh trong dạ cỏ.  

- Môi trường dạ cỏ thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật  

Dạ cỏ có môi trường gần trung tính pa : 6,7 - 7,4 tương đối ổn định nhờ tác dụng 

trung hòa acid sinh ra do quá trình lên men, của nước bọt. Các muối phosphatc và 

bicarbonate trong nước bọt có tác dụng đệm.  

Nhiệt độ trong dạ cỏ 38
0
 - 41

0
C, độ ẩm 80 - 90%.  

Dạ cỏ có môi trường yếm khí, nồng độ O2 nhỏ hơn 1 %  

Sự nhu động của dạ cỏ yếu nên thức ăn dừng lại lâu trong dạ cỏ.  

với các diều kiện trên dạ cỏ là một môi trường thuận lợi cho khu hệ vi sinh vật sinh 

sản và phát triển.  
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- Hệ vi sinh vật trong dạ cỏ  

Hé vi sinh vật dạ cỏ rất phức tạp, thành phần của chúng thay đổi phụ thuộc vào khẩu 

phần ăn. Vi sinh vật dạ cỏ có nguồn gốc từ môi trường bên ngoài, chúng theo thức ăn 

nước uống xâm nhập dần vào dạ cỏ. Chủng loài vi sinh vật dạ cỏ rất phong phú và được 

xếp vào 3 nhóm lớn:  

+ Nhóm các loài vi khuẩn (Bacteria) bao gồm:  

* Nhóm vi khuẩn phân giải cellulose: có số lượng lớn nhất trong dạ cỏ. * 

Nhóm phân giải hemicellulose.  

* Nhóm phân giải bội đường.  

Nhóm phân giải protein và các sản phẩm của protein.  

* Nhóm vi khuẩn sử dụng acid sinh ra trong dạ cỏ: vi khuẩn sử dụng acid lactic, vi 

khuẩn sử dụng acid acetic, acid propionic, acid pyruvic...  

* Nhóm vi khuẩn phân giải mê.  

* Nhóm vi khuẩn tổng hợp vitamin B.  

+ Nhóm nấm (fungi) gồm có nấm men, nấm mốc.  

+ Nhóm động vật nguyên sinh (Protozoa) trong đó nhiều nhất và có vai trò quan trọng 

là lớp trùng tơ (/nfllsoria).  

- Vai trò chung của hệ vi sinh vật dạ cỏ  

+ Vi khuẩn: Xuất hiện sớm nhất trong dạ cỏ loài nhai lại từ tuổi còn non, chúng  

là tác nhân chính trong quá trình tiêu hóa xơ. Hiện nay phát hiện thấy trong dạ cỏ có  

tới 200 loài vi khuẩn khác nhau. Số lượng vi khuẩn dạ cỏ rất lớn: có đến 109- 1011 Vi  

khuẩn ngâm chất chứa dạ cỏ, trong đó có chừng 30% vi khuẩn ở thể tự do, số còn lại  

bám vào các mẩu thức ăn, trú ngụ trong các nếp gấp biểu mô và bám vào protozoa.  

+ Nấm trong dạ cỏ thuộc loại yếm khí, nó là vi sinh vật đầu tiên xâm nhập vào dạ cỏ 

và tiêu hóa thành phần cấu trúc tế bào thực vật từ bên trong, làm giảm độ bền vững của cấu 

trúc này góp phần làm cho các mẩu thức ăn dễ dàng bị phá vỡ trong quá trình nhai lại Điều  

này tạo điều kiện cho Barteria và men của chúng tác động vào cấu trúc tế bào và tiếp tục 

phân giải chất xơ. Nam cũng phân giải chất xơ theo kiểu hoại sinh, tấn công các phần thức 

ăn cứng tốt hơn vi khuẩn, vì thế sự có mặt của chúng làm tăng tốc độ tiêu hóa xơ, rất có ý 

nghĩa với thức ăn bị nghìn hoá.  

+ Protozoa xuất hiện trong dạ cỏ khi vật nuôi bắt đầu ăn thức ăn thô. Protozoa  

không thích ứng với môi trường bên ngoài, chúng chết rất nhanh khi lấy ra khỏi dạ cỏ.  

Có khoảng lo Protozoa/1 gam chất chứa dạ cỏ và được xác định vào khoảng 120 loài.  

Tác dụng ch ính của Protozoa là t iêu hóa tinh bột và đường, chúng t ích luỹ   

polysaccharid là tinh bột sau khi ăn ở dạng amylozpectin. Dạng này dược phân giải ác  

sau nhờ men ruột non và được hấp thu vào máu. Không những thế Protozoa còn có tác  

dụng bảo tồn các mạch acid béo không no bằng cách nuốt rồi đưa xuống phần sau của  

đường tiêu hóa để cung cấp trực tiếp cho vật chủ. Tuy nhiên Protozoa cũng có những  

48  



 

 

 

hạn chế nhất định: nó không chuyển hóa NHI như vi khuẩn, nó ăn vi khuẩn, làm giảm hiệu 

quả sử dụng protein...  

Vai trò của vi sinh vật không phải chỉ là phân giải thức ăn ở dạ dày trước mà 

trong quá trình hoạt động sống chúng đã tổng hợp nên protein bản thân từ những chất chứa 

trong dạ cỏ. Và khi trôi xuống dạ múi khế và ruột trâu bò, chúng trở thành nguồn protein 

quan trọng cung cấp cho cơ thể gia súc sử dụng. Trong một ngày đêm loài nhai lại có thể lợi 

dụng khoảng 100 gam protein giá trị hoàn toàn từ vi sinh vật.  

- Sự tiêu hóa vi sinh vật các chất dinh dưỡng trong dạ cỏ + 

Tiêu hóa cellulose và hemicellulose.  

Cellulose và hemicellulose là thành phần chủ yếu trong thức ăn của gia súc nhai 

lại. 

Hàm lượng của nó trong thức ăn thực vật chiếm dấn 40 - 50%. Trong dịch tiêu hóa 

không có enzyme tiêu hóa cellulose, nhưng nó văn được phân giải dưới tác dụng của vi 

khuẩn phân giải cellulose. Vi khuẩn có thể phân giải được 80% cellulose ăn vào dạ cỏ, theo 

các quá trình sau:  

 

 

 

 

 

Cellulose có ý nghĩa sinh lý quan trọng đối với loài nhai lại vì không những nó là  

nguồn cung cấp năng lượng mà còn là nhân tố bảo đảm sự vận động bình thường của  

dạ dày trước và tạo khuôn phân trong ruột già. Khi lượng thức ăn ít nhưng g iàu   

cellulose thì khả năng tiêu hóa giảm vì thức ăn được chuyển nhanh từ dạ dày trước  

xuống ruột. Tiêu hóa cellulose trong dạ cỏ giảm khi thêm đường dễ tan và tinh bột vào  

khẩu phần. Sở dĩ như vậy là vì loại vi sinh vật có khả năng sử dụng đường dễ tan tăng  

lên; vi sinh vật này ức chế sự phát triển của vi sinh vật phân giải cellulose.  

+ Tiên hoa linh bột và đường  

Tinh bột và đường tan được vi khuẩn và protozoa phân giải. Protozoa tiêu hóa tinh 

bột lấy từ thức ăn vào - vi khuẩn tác dụng lên bề mặt tinh bột.  

 

Đối với động vật dạ dày đơn glucose là sản phẩm cuối cùng của quá trình liêu hóa 

tinh bột và đường dược cơ thể hấp thu. Ở động vật nhai lại, glucose là sản phẩm trung 

gian, sẽ được tiếp tục phân giải đến sản phẩm cuối cùng là các acid béo bay hơi cấp thấp 

như: Acid acetic, acid propionic, acid butyric và acid valeric.  
 
 
 
 

49  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng lượng acid béo bay hơi cũng như tỷ lệ % giữa các loại phụ thuộc vào khẩu  

phần. Thường acid acetic chiếm 50 - 70% tổng lượng acid béo bay hơi trong dạ cỏ và  

có nhiều nhất khi ăn cỏ khô. Khẩu phần giàu tinh bột và đường sẽ tạo ra nhiều acid  

propionic. Khi cho ăn khẩu phần giàu protein thì sự tạo thành acid butyric tăng lên,  

còn acid acetic và propionic giảm xuống. Trong 1 ngày đêm ở dạ cỏ bò có thể sản sinh  

4 lít acid béo bay hơi.  

Acid béo bay hơi ở dạ cỏ sẽ được hấp thu hoàn toàn ở dạ dày trước và được động  

vật nhai lại sử dụng làm nguồn năng lượng và là thành phần tham gia vào cáu tạo  cơ  

thể chúng.  

+ Tiêu hóa protein , nhơ phi protein và sự lòng hợp protein trong dạ cỏ.  

Trong dạ cỏ loài nhai lại, dưới tác dụng của enzyme phân giải protein của vi sinh vật 

protein của thực vật sẽ được phân g iải đến pept id, amino acid , sau đó đến  

ammoniac. Sản phẩm tạo thành do phân giải protein sẽ được vi sinh vật sử dụng để tổng 

hợp thành protein của bản thân chúng.  

 

 

 

 

Ở động vật dạ dày đơn amino acid là sản phẩm cuối cùng của tiêu hóa protein và 

được hấp thu vào máu. Còn ở động vật nhai lại amino acid tiếp tục bị phân giải tạo ra 

ammoniac và các sản phẩm trung gian khác để tiếp tục được sử dụng tổng hợp thành 

protein bản thân vi sinh vật.  

Vi sinh vật dạ cỏ không những có khả năng sử dụng protein mà còn có thể sử  

dụng cả nhơ phi protein của thức ăn, phổ biến nhất là mê. Trong dạ cỏ mê được phân  

giải do enzyme urease của vi sinh vật tiết ra để tạo thành ammoniac và khí CO2' Từ  

ammoniac và sản phẩm phân giải glucid, vi sinh vật sẽ tổng hợp nên protein của bản  

thân chúng.  
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Protein này vào dạ múi khế và ruột sẽ được cơ thể loài nhai lại tiêu hóa, hấp thu và 

sử dụng.  

 

 

 

vi sinh vật sử dụng NH3 thông qua phản ứng chuyển quan để biến nào vô cơ 

thành nhơ hữu cơ của vi sinh vật.  
 

 

Các enzyme chuyển quan thường là GOT và GI r  

Quá trình tổng hợp protein của vi sinh vật tiến hành song song với việc phân giải 

glucid trong dạ cỏ để lấy cetoacid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần lớn NH3 được vi sinh vật sử dụng tổng hợp nên protein của bản thân. Phần còn 

lại NH3 được hấp thu qua vách dạ cỏ về gan tái tổng hợp nên mê. U rê này một phần 

theo máu về tuyến nước bọt rồi lại xuống dạ cỏ. Đây là con đường tiết kiệm nguồn ngơ 

của động vật nhai lại.  

+ Ý nghĩa sinh học của quá trình tiêu hóa VSV dạ cỏ  

* VSV chuyển cellu lose không có giá trị d inh dưỡng với nhiều loại động vật  

thành nguồn acid béo bay hơi có giá trị dinh dưỡng đối với loài nhai lại.  

* VSV chuyển protein thực vật giá trị sinh vật học thấp thành nguồn protein  

V.(;V có giá trị sinh vật học cao.  

* VSV chuyển nguồn nhơ phiprotein (gọi chung là hợp chất carbamit) thành 

nguồn nhơ protein trong VSV và cung cấp cho loài nhai lại một lượng protein khá lớn, 

tương đương 1/3 nhu cầu protein của chúng.  

+ Ứng dụng trong thực tiễn chăn nuôi:  

* Bổ sung carbamit vào khẩu phần của trâu bò với lượng 25 - 30% so với nhu  

cầu protein tiêu hoan ngày đêm, nghĩa là khoảng 80 - 150g/con/ngày. Ở cừu có thể cho  
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thêm 30 - 35% carbamit tức là 13 - 18glcon/ngày.  

* Do quá trình phân giải mê của vi sinh vật thành NH3 nhanh gấp 4 lần quá trình vi 

sinh vật sử dụng NH3 để tổng hợp nên protein của bản thân chúng dẫn đến NH3 thừa chưa 

sử dụng kịp được hấp thu qua vách dạ cỏ vào máu gây trúng độc mê. Vì thế cần cho trâu 

bò ăn carbamit theo đúng kỹ thuật.  

* Chia lượng carbamit cho ăn làm 2-3 lần trong ngày và trộn đều với thức ăn. 

Trước và sau khi cho ăn, chưa cho uống nước ngay.  

* Khi sử dụng carbamit để thay thế protein khẩu phần thì trong thức ăn cần có 

glucid dễ tiêu hóa. Glucid này cần thiết cho sự hoạt động bình thường của vi sinh vật sử 

dụng cacbamit và amoniac, vì glucid là nguyên liệu để tạo ra các cetoacid.  

* Để tăng giá trị sử dụng, dùng máy nén tạo các viên carbamit: các viên này khi vào 

dạ cỏ hòa tan chậm làm cho tốc độ phân giải phù hợp với quá trình tổng hợp.  

* Đồng thời với carbamit cũng có thể cho trâu bò ăn acetat và propionat muốn, 

những chất này làm tăng thêm nhơ và đường trong khẩu phần.  

- Tổng hợp vitamin  

Trong quá trình hoạt động sống, vi sinh vật dạ cỏ còn tổng hợp được vitamin. 

Trong dạ cỏ có sự tạo thành vitamin nhóm B: riboflavin, thia min, acid nicotinic, acid folic, 

acid pantotenic; thoăn, piridoxin và vitamin B12 vi sinh vật dạ cỏ còn tổng hợp được cả 

vitamin K. Cho nên đối với động vật nhai lại trưởng thành nhu cầu các vitamin trong 

khẩu phần không đáng kể. Nhưng trong thời kỳ bú sữa vì dạ cỏ chưa hoạt độ ng nên bê, 

nghé, rất cần các vitamin này.  

- Sự tạo thành thể khí trong dạ cỏ và sự ợ hơi  

Trong quá trình hoạt động sống, vi sinh vật dạ cỏ còn tạo thành các thể khí với số  

lượng lớn, ở bò: 1000 lít/24 giờ. Số lượng và thành phần các thể khí phụ thuộc vào loại  

thức ăn và mức độ của quá trình lên men trong dạ cỏ. Sự tạo thành các thể khí mạnh  

nhất khi cho ăn thức ăn thô tươi, nhất là sản phẩm cây họ đậu. Thành phần các chất khí  

trong dạ cỏ gồm có: khí carbonic 50 - 60%, mê tan 40 - 50%, nhơ, hydrô, sunfuahydro  

và ôxy.  

+ Quá trình tạo thành các thể khí trong dạ cỏ:  

 

 

 

 

 

H2S: do sự phân giải các amino acid có chứa lưu huỳnh, như methionine, cystine.  

 Các thể khí trong dạ cỏ được thải ra ngoài nhờ phản xạ ợ hơi. Phản xạ này xảy ra  

do kích thích của áp lực các chất khí vào tiền đình dạ cỏ làm cho dạ cỏ co bóp đẩy hơi  

 

52  



 

 

ra ngoài. Nếu phản xạ ợ hơi bị trở ngại sẽ sinh ra chứng chướng bụng đầy hơi.  

 + Các nguyên nhân gây chướng bụng đầy hơi:  

- Nhu động dạ cỏ kém, liệt dạ cỏ.  

- Trúng độc, làm mất phản xạ ợ hơi.  

- Quá trình lên men quá mạnh: khi chăn thả đầu mùa xuân bò dê ăn cỏ xanh non  

thường sinh chướng hơi loại khí bào. Về nguyên nhân, có ý kiến cho là trong thức ăn  

xanh non có chứa saponin, saponin làm cho sức căng bề mặt của thể lỏng trong dạ dày  

giảm xuống và sinh ra chiều khí bào (trong khí bào chứa 67% CO2, 26% CH4, rất ít O2  

và H2S). Mặt khác thức ăn xanh non lên men mạnh sản sinh nhiều khí. Dạ cỏ chướng  

to ngoài việc làm tê liệt vách dạ dày còn ép các mao mạch ở vách dạ dày khiến cho thể  

khí không được hấp thụ.  

3.3.2.3. Chức năng của dạ tổ ong  

Dạ tổ ong là một túi trung gian chuyển vận thức ăn. Giữa tiền đình dạ cỏ và dạ tổ  

ong có một cái gờ. Khi co bóp gờ này sẽ che lấp một phần giữa tổ ong và dạ cỏ nên chỉ  

có thức ăn loãng và nghiền nhỏ mới có thể qua cửa đó vào dạ tổ ong. Khi dạ tổ ong co  

bóp thức ăn trong đó sẽ được hỗn hợp, một phần trở vào dạ cỏ, một phần vào dạ lá  

sách.  

3.3.2.4. Chức năng của dạ lá sách  

Dạ lá sách là một túi "ép lọc". Khi nó co bóp thì phần thức ăn loãng  sẽ vào dạ  

múi khế còn phần thức ăn thô sẽ được giữ lại giữa các lá để tiến hành quá trình tiêu  

hóa cơ học. Trong dạ lá sách nước và các acid béo bay hơi cấp thấp được hấp thu  

mạnh.  

3.3.3. Tiêu hóa trong dạ múi khế  

Dạ múi khế của bò có dung tích 8 - 20 lít, là phần dạ dày chính có tuyến tiết dịch vị 

và dịch nhầy. Dạ múi khế chỉ có thân vị và hạ vị, gồm từ 12 đến 16 gờ nổi lên như múi khế 

có tác dụng tăng diện tích tiếp xúc của enzyine tiêu hóa với thức ăn. Quá trình tiêu hóa trong 

dạ múi khế giống như ở dạ dày đơn.  

- Dịch vị tiết liên tục vì thức ăn từ dạ dày trước thường xuyên vào dạ múi khế. 

Động tác ăn cũng ảnh hưởng đến sự tiết dịch múi khế. Một lần cho ăn dịch múi khế tiết 

tăng lên do có phản xạ tác dụng lên tuyến múi khế. Trong dịch múi khế có enzyme pepsin, 

chymosin và lipase. Lượng HCI thay đổi theo tuổi trong khoảng 0,12 - 0,46%. Dịch múi 

khế ở bò có pH = 2,17 - 3,14, ở bê: 2,5 - 3,4.  

Sự điều hòa hoạt động tiết dịch vị ở dạ múi khế cơ bản cũng do 2 cơ chế thần 

kinh và thể dịch như đối với dạ dày đơn. Sự tiết dịch vị bao gồm 2 pha: phản xạ và thần 

kinh thể dịch. Ngoài ra sự điều tiết còn do lượng acid béo bay hơi từ dạ dày trước đi vào, 

quan trọng nhất là acid propionic có tác dụng kích thích tiết dịch vị mạnh. Acid butyric với 

hàm lượng cao gây ức chế tiết dịch vị.  

3.3.4. Sự nhai lại  
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Khi trâu bò ăn, thức ăn chưa nhai kỹ đã thiết xuống. Sau khi vào dạ cỏ thức ăn 

được nước bọt và nước trong dạ dày thấm ướt, làm mềm ra, khi yên tĩnh gia súc lại ợ thức 

ăn lên miệng để nhai kỹ. Động tác nhai lại có thể chia làm 4 giai đoạn: ợ, nhai lại, hỗn hợp 

nước bọt và thiết xuống.  

Nhai lại là một thích ứng sinh lý học giúp loài nhai lại ăn nhanh ngoài đồng cỏ và dự 

trữ được khối lượng thức ăn lớn trong dạ cỏ.  

Ợ nhai lại là thột động tác phản xạ phức tạp. Phản xạ này phát sinh do phần thô của 

thức ăn kích thích vào thụ quan cơ giới của màng nhầy dạ tổ ong, tiền đình dạ cỏ và rãnh 

thực quản. Hưng phấn được truyền theo dây thần kinh nội tạng vào trung khu nhai lại ở 

hành tuỷ. Hưng phấn truyền ra theo dây thần kinh mê tẩu đến các cơ quan có quan hệ đến 

động tác ợ, gây phản xạ ợ lên. Phản xạ này bắt đầu bằng nhu động ngược của tiền đình dạ 

cỏ, dạ tổ ong và rãnh thực quản, đẩy một phần thức ăn lên cửa thượng vị. Tiếp đó thực 

quản giãn nở, thức ăn đi vào thực quản và do nhu động ngược của thực quản đẩy thức ăn 

lên miệng, gây  

nên phản xạ nhai lại. Mỗi v iên thức  

ăn được nhai từ 20 - 60 giây, sau đó  

sẽ được nuốt trở lại dạ cỏ.  

Sau khi ăn, với trâu bò khoảng  

30 - 70 phút, dê cừu 20 - 45 phút thì  

con vật có thể bắt đầu nhai lại, nhất  

là thời gian nằm nghỉ thì nhai lại dễ  

phát sinh nhất. Thời g ian mỗi lần   

nhai lại bình quân 40 - 50 phút, sau  

đó ngh ỉ một thời g ian rồ i t iếp  tục  

nhai lại. Mỗi ngày đêm, trâu bò có   

thể nhai lại 6 - 8 lần (bê, nghé đã ăn  

cỏ 16 lần). Thời gian dùng vào việc  

nhai lại mỗi ngày đêm là 7 -8 giờ.  

Nhai lại là một hiện tượng sinh  

lý của loài nhai lại. Nếu ngừng nhai  

lại thường dẫn đến hậu quả không  

tốt: tiêu hóa kém, rố i loạn tiêu hóa,  

chướng hơi dạ co  

4.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON  

4.1. Cấu tạo  

Ruột non là đoạn giữa và dài nhất của ống tiêu hóa, ở lợn ruột non dài gấp 7-8 lần 

cơ thể, ở loài nhai lại, ruột non rất dài gấp 15-20 lần chiều dài cơ thể, ở gà: gấp 6 lần, 

ngỗng, vịt: gấp 4 -6 lần.  

Ruột non chia làm 3 đoạn chính: Đoạn đầu là tá tràng ngắn (độ khoảng 12 - 25  
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em ở gà; 25 - 30 em ở lợn; 70 -80 em ở ngựa...), có ống dẫn tụy Wirsung và ống dẫn  

mật Choledoque đổ vào đoạn đầu của lá tràng. Đoạn tiếp theo là không tràng thõng  

tràng) chiếm khoảng 2/5 chiều dài, đoạn cuối là hồi tràng chiếm khoảng 315 còn lại.  

Thành ruột non được cấu tạo bằng 2 lớp cơ trơn: cơ vòng ở trong và cơ dọc ở ngoài.  

Lớp trong cùng là lớp niêm mạc ruột. Niêm mạc ruột được bao phủ bằng lớp lông  

nhung dày đặc gọi là nhung mao, mỗi mm2 có tới 20-40 nhung mao. Mỗi một nhung  

mao là một chỗ lồi lên hình ngón tay, dài độ 0,5-1 tâm được bao phủ bằng lớp tế bào  

biểu mô trụ. Trong nhung mao có mạng lưới mao mạch và mạch bạch huyết. Mỗi  

nhung mao lại bao phủ bằng các vi nhung mao làm diện tích hấp thu của ruột non tăng  

lên hàng trăm lần (ở chó khoảng 150 m2). Trên toàn bộ ruột non có nhiều tuyến ruột  

hình ống gọi là hõm Lieberkun (hình 2.6) tiết ra dịch ruột chứa men. Riêng ở tá tràng  

có tuyến Brunner là dạng trung gian của tuyến ở vùng hạ vị và tuyến ruột, chất tiết là  

dịch nhầy. Mặt ngoài của màng  tế bào b iểu mô chứa nh iều  men  t iêu  hóa như  

disacharidase, peptidase và các men thuỷ phân acid nucleic, các tế bào ruột rất nhanh  

chóng rơi vào xoang ruột và tạo ra nguồn protein nội sinh tới 30g/ngày làm cho các  

phân tích protein trong phân không phải là một giá trị thực.  

4.2. Các cử động cơ học của ruột non  

Gồm có các hình thức như sau:  

- Co thắt từng phần: chủ yếu do cơ vòng gây ra, khi từng đoạn ruột co thắt làm  

tiết diện của nó hẹp lại, có tác dụng  xáo trộn thức ăn, làm thức ăn ngấm dịch tiêu hóa ở  

từng đoạn.  

- Vận động quả lắc: chủ yếu là do lớp cơ dọc của ruột thay nhau co giãn làm cho các 

đoạn ruột trườn đi trườn lại, có tác dụng xáo trộn thức ăn, tránh ứ đọng, tăng tốc độ tiêu 

hóa hấp thu.  

- Vận động nhu động là dạng vận động nhịp nhàng từ trên (dạ dày) đi xuống với tốc 

độ khoảng 3m/giây. Cả cơ vòng và cơ dọc đều tham gia vận động này. Tác dụng là đẩy thức 

ăn từ trên xuống dưới dọc ruột non. Phản nhu động (nhu động ngược): là nhu động từ phía 

ruột già đi lên, làm cho thức ăn  

chuyển theo chiều ngược lại, làm cho t iêu   

hóa hấp thu triệt để hơn, nếu nhu động ngược  

quá mạnh thì gây nôn thức ăn từ đường tiêu  

hóa tống ra ngoài qua miệng, nôn hay gặp ở  

thú ăn thịt, lợn con, trẻ em ở tuổi ăn sữa.  

- Đám rối thần kinh Auerback điều hòa  

vận động của ruột non. Thần kinh phó giao  

cảm (dây X), acetylcholin làm tăng vận động  

ruột .  Ngược  lại,  thần   kinh   g iao  cảm,   

adrenalin làm giảm vận động ruột. Khi kích   

thích tại chỗ cũng làm tăng vận động ruột.  
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4.3. Tiêu hóa hóa học ở ruột non  

Thức ăn từ dạ dày xuống ruột non chịu tác động phối hợp của các enzyme trong dịch 

tụy dịch ruột và các chất xúc tác tiêu hóa trong dịch mật, dịch tụy, dịch ruột để biến đổi 

về thành phần hóa học.  

4.3.1. Dịch tủy  

4.3.1.1. Tuyến tụy  

Nằm ở mặt ngoài đoạn tá tràng của ruột non, tuyến tụy là một tuyến pha có chức năng 

nội tiết, tiết ra các honnone từ các tế bào đảo Langerhand, phần ngoại tiết do các tế bào 

nang tuyến tiết ra dịch tụy tiêu hóa, đổ vào tá tràng ruột non qua ống Wirsung. Gia súc có 

1- 2 ống dẫn tụy.  

4.3.1.2. Đặc tính và thành phần của dịch tụy  

Dịch tụy là dịch lỏng trong suốt, hơi quánh, không màu, có phản ứng kiềm pa = 7,8 - 

8,4 (ngựa: 7,3 - 7,58, lợn: 7,7 - 7,9, bò: 8,O). Độ kiềm của dịch tụy tương ứng với độ acid 

của địch vị.  

Thành phần của dịch tụy gồm 90% nước và 10% vật chất khô, trong đó chất vô cơ 

là các muối kiềm: NaHCO3, NaCl, CaCl2, Na2HPO4 và NaH2PO4, quan trọng nhất là  

NaHCO3 và Na2HPO4, các Chất hữu cơ bao gồm các enzyme phân giải pro tein, glucid, 

lip id, ngoài ra còn có bạch cầu, globulin.  

4.3.1.3. Tác dụng của dịch tụy  

- Nhóm enzyme phân giải protein:  

+ Trypsin: enzyme chính của dịch tụy, được tiết ra dưới dạng trypsinogen không hoạt 

động, nó được enterokinase của tá tràng hoạt hóa  trở thành dạng trypsin hoạt động. 

Sau đó nó lại tự hoạt hóa trypsinogen.  

 

 

Trypsin có hoạt lực cao nhất ở pa = 8, tác dụng tương tự như pepsin nhưng hoạt lực 

mạnh và triệt để hơn.  

 

 

+  Chimotrypsin  cũng  dược  t iết  ra  dưới  dạng  không  hoạt  động  là  

chimotrypsinogen, sau khi được trypsin hoạt hóa sẽ chuyển thành dạng chimotrypsin hoạt 

động, pa tối ưu = 8, tác dụng tương tự trypsin.  

+ Elastase phân giải elastin (gân, bạc nhạc) thành peptid và các amino acid.  

+ Carboxipolypeptidase tác dụng phân giải peptiđ ở đầu có nhóm COO
-
 tự do và tách 

amino acid ra khỏi phân tử peptid.  

+ Aminopolypeptidase phân giải peptid ở đầu chứa nhóm NH3+ tự do. + 

Dipeptidase phân giải dipeptid thình 2 amino acid.  
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+ Protaminase phân giải protamin thành peptid và các amino acid. + 

Nuclease: phân giải acid nucleic thành mong nucleotid.  

Cùng với pepsin dạ dày, các enzyme phân giải protein của dịch tụy có tác dụng 

phân giải protein thành các amino acid để hấp thu. Trong số đó trypsin là quan trọng nhất. 

Một số loại đậu đỗ và thực vật như đậu tương có chất kháng men anh trypsin, nếu ăn đậu 

sống thì tiêu hóa kém, dẫn tới ỉa chảy.  

- Nhóm men thuỷ phân glucid  

+ Amylase dịch tụy hoạt động tối ưu trong pH = 7,1 . Nó cắt liên kết 1-4  

ocglucosid của cả tinh bột sống và chín cho ra maltose.  

+ Maltase: phân giải đường Maltose thành glucose.  

- Nhóm enzyme phân giải lipid  

+ Lipase dịch tụy hoạt động ở pa tối ưu là 6,8. Lipase cắt các liên kết este giữa 

glycerol và acid béo, do đó nó phân giải tri glycerid đã được nhũ hóa bằng d ịch ruột để tạo 

ra monoglycerid, acid béo và glycerol.  

 

 

+ Phospholipase cắt liên kết este giữa glycerol với acid phosphoric do đó tham gia 

phân giải phospholipid thành phosphate và diglycerid. Di glycerid sẽ tiếp tục được lipase 

phân giải cho glycerol + acid béo.  

 

 

+ Cholesterolesterase: phân giải este của cholesterol và các sterol của thức ăn cho 

ra acid béo và sterol.  

Với ba enzyme của nhóm phân giải lipid, mọi loại lipid của thức ăn đều được tiêu 

hóa hết.  

- Chất ức chế tripsin  

Tripsin và các men khác có thể tiêu hóa bản thân tuyến tụy, nên các men tiêu hóa 

protein của dịch tụy chỉ hoạt động khi chúng được bài tiết vào ruột non, ngoài ra các tế bào 

nang tiết enzyme tiêu hóa protein cũng đồng thời bài tiết chất ức chế tripsin, nó ngăn cản 

sự hoạt hóa tripsin ở bên trong tế bào nang và các ống dẫn tụy. Khi tụy bị tổn thương hoặc 

khi ống dẫn tụy bị tắc nghẽn, một lượng lớn dịch tụy sẽ tập trung ở nơi tổn thương, tác 

dụng của chất ức chế tripsin bị lán át, các enzyme tiêu protein nhanh chóng được hoạt hóa 

và sẽ tiêu huỷ toàn bộ tuyến tụy trong vòng vài giờ. Đây là bệnh viêm tụy cấp có thể gây tử 

vong hoặc làm suy tụy.  

4.3.1.4. Sự điều tiết dịch tụy  

Pha thần kinh  

Kích thích dây phó giao cảm làm tăng tiết dịch tụy chứa nhiều enzyme và chất  

hữu cơ  
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Trong thí nghiệm bữa ăn giả hoặc khi đói mà nhìn thấy thức ăn thì chó tăng tiết dịch 

tụy do phản xạ không điều kiện và có điều kiện.  

- Pha thể dịch  

Một số honnone cục bộ do niêm mạc ruột tiết ra có tác dụng điều tiết dịch tụy.  

+ Secretin: hormone của tá tràng, được tiết ra khi HCI theo thức ăn trên dạ dày 

xuống kích thích vào niêm mạc tá tràng, ban đầu ở dạng secretinogen vô hoạt, sau khi được 

Ha hoạt hóa sẽ thành secretin hoạt động, nó ngấm vào máu tới tuyến tụy gây tăng tiết dịch 

nhiều muối kiềm nhưng ít enzyme.  

+ Pancreozimin : hormone do tá tràng tiết ra khi niêm mạc tá tràng bị các sản 

phẩm phân giải protein và lipid kích thích, nó thấm vào máu đến tụy để gây tăng tiết, chất 

này cũng kích th ích tăng t iết mật từ tú i mật vào tá tràng nên có tên gọi là 

cholecystokinin.  

+ Acetylcholin: chất tiết ở đầu mút thần kinh phó giao cảm cũng làm dịch tụy tăng 

tiết  

+ Các sản phẩm phân giải thức ăn, sau khi được hấp thu vào máu đến tụy cũng làm 

tăng tiết dịch.  

4.3.2. Dịch mật  

4.3.2.1. Sự tiêt dịch mật  

Mật do các tế bào gan bài tiết ra, khi đang ăn dịch mật bài tiết ra di theo ống mật  

chủ (ống Choledoque) dẫn tới bóng Water là nơi đầu ống mật chủ và ống dẫn tụy nhập  

lại đổ vào tá tràng. Khi không ăn dịch mật tập trung trữ lại ở túi mật nằm ở mặt trong  

của gan. Khi cần tiêu hóa nó mới thải vào tá tràng một cách phản xạ. Ở túi mật có quá  

trình tái hấp thu nước làm cho mật đặc hơn 4 - 10 lần so với khi mới tiết ra. Một số  

loài gia súc như ngựa, lạc đà không có túi mật, mật từ gan đổ thẳng vào tá tràng.  

Mật được các tế bào gan sản xuất ra liên tục trong ngày. Trong 24 g iờ ở lợn có 2,4- 

3,8 lít, ở bò là 7,5-9,0 lít, ở ngựa là 6-7,8 lít, ở dê là 1-1,5 lít và ở người có khoảng 0,5-10 lít  

mật được bài tiết ra.  

4.3.2.2. Đặc tính và thành phần của dịch mật  

Mật là dịch lỏng trong suất, sánh, vị đắng, màu thay đổi từ xanh tới vàng tuỳ 

thuộc vào thành phần sắc tố mật và mức độ loãng đặc khác nhau. Gia súc ăn cỏ màu mật 

xanh thẫm, gia súc ăn thịt màu mật vàng thẫm. Mật mới tiết ra thì loãng, pH kiềm khoảng 

8- 8,6. Mật ở túi đặc sánh, pa tháp hơn, khoảng 7-7,6.  

Bảng 2.2: Thành phần dịch mật ở gan và ở túi mật  

Thành phần Mật ở gan (%) Mật ở túi (%) 
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Nước 98 89 

Chất khô 2 11 

Muối mật 0,7 6,0 

Sắc tố mật 0,2 2,5 

Cholesterol 0,06 0,4 

Muối vô cơ 0,70 0,80 

Thành phần quan trọng nhất của dịch mật là muối mật và sắc tố mật, muối mật   

hình thành từ các acid gồm: acid cholic, acid desoxycholic, acid glycocholic, aciđ   

taurocholic. Muối mật và acid mật tham gia tích cực vào quá trình tiêu hóa và hấp thu  

mỡ.  

Sắc tố mật gồm b ilirub in và b iliverdin , là những sản phẩm phân huỷ của   

hemoglobin trong hồng cầu. Bilirubin có màu vàng rơm chứa nhiều trong mật của loài  

ăn thịt. Biliverd in có màu xanh thẫm, có nhiều trong mật của loài ăn cỏ. Mỗi gam  

hemoglobin khi phân giải ở võng mạc nội mô cho ra 40 mở bilirubin, khi bị ôxy hóa  

nó chuyển thành biliverdin. Sắc tố mật được bài tiết xuống ruột, một phần bilirubin  

chịu tác dụng của hệ vi sinh vật đường ruột sẽ chuyển thành stecobilin làm cho phân  

có màu vàng. Một phần bilirubin tái hấp thu vào máu, tới gan và lại được bài tiết ra  

mật, một phần nhỏ bài tiết theo nước tiểu làm cho nước tiểu có màu vàng nhạt. Khi bị  

bệnh. các nguyên nhân làm vỡ hồng cầu như sốt cao, độc tố vi khuẩn, ký sinh trùng...  

có khi vỡ cả các hồng cầu chưa già khiến hàm lượng sắc tố mật tăng cao, bài tiết theo  

nước tiểu làm nước tiểu vàng khè. Sắc tố mật còn thấm vào máu gây vàng da như ở  

bệnh sốt rét, ký sinh trùng máu ở gia súc, xoắn khuẩn. Có khi triệu chứng vàng da do  

ký sinh trùng làm tắc ống dẫn mật, mật ứ lại thấm nhiều vào máu gây ra, thường thấy ở  

bệnh sán lá gan ở trâu bò hoặc ở gia súc khác.  

Ngoài ra trong dịch mật còn có: Cholesterol, phosphatite, mỡ thuỷ phân và tự do, sản 

phẩm phân giải prolein (me, acid ước) các muối khoáng...  

4.3.2.3. Tác dụng của dịch mật  

Nhũ hóa mỡ: mật có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch, nó phân cắt 

mỡ thành các giọt nhũ tương nhỏ, tạo điều kiện cho enzyme lipase tác động dễ dàng và 

có hiệu quả và giúp cho sự hấp thu ẩm bào.  

- Acid mật hoạt hóa làm tăng hoạt tính của amylase, lipase, protease.  

- Acid mật tạo phức với acid béo trong mỡ, chuyển acid béo. từ dạng không tan 

thành dạng tan trong nước, vì thế acid béo được hấp thu dễ dàng vào máu.  

- Muối mật trung hòa HCI của d ịch vị dạ dày, ức chế hoạt tính men pepsin, 

không cho nó phân giải trypsin của dịch tụy.  

- Dịch mật giúp sự hấp thu các loại vitamin hòa tan trong mỡ.  

- Làm tăng nhu động ruột.  

4.3.2.4. Cơ chế điều hòa giải dịch mật  

- Pha thần kinh: sự thải dịch mật do phản xạ thần kinh bắt đầu xuất hiện khi thức  
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ăn đi vào dạ dày, ruột hoặc khi con vật nhìn thấy thức ăn (phản xạ có điều kiện). Thức  

ăn vào dạ dày kích thích các thụ quan ở dạ dày gây phản xạ co bóp cơ túi mật và làm  

giãn cơ vòng ống dân mật. Thần kinh điều hòa thải mật là thần kinh phó giao cảm và  

giao cảm, hệ phó giao cảm làm tăng thải mật, hệ giao cảm thì ức chế thải mật.  

- Pha thể dịch  

+ Cholecystokinin: homlone tạo ra ở niêm mạc tá tràng khi bị các sản phẩm phân giải 

thức ăn kích thích, chất này hấp thu vào máu tới kích thích lúi mật co bóp, ống dẫn mật 

làm tăng tiết dịch mật.  

+ Hàm lượng acid béo trong ruột tăng cũng làm lăng sự tiết dịch mật.  

4.3.3. Dịch ruột non  

4.3.3.1. Sự bài tiết dịch ruột  

Dịch ruột non tiết ra từ các tuyến ruột và các thành phần cấu tạo khác của ruột 

non. 

Tuyến Brunner ch ỉ phân bố ở đoạn tá tràng tiết ra d ịch nhầy . Các tuyến   

Lieberkun phân bố suốt dọc niêm mạc ruột non tiết ra nước và muối vô cơ. Các  

enzyme liêu hóa thì được tổng hợp trong các tế bào niêm mạc ruột, khi các tế bào này  

bong ra theo chu kỳ ba ngày một lần và bị phá huỷ sẽ giải phóng ra các enzyme vào  

dịch ruột. Ngoài ra các tế bào nhầy nằm xen kẽ trong tế bào niêm mạc ruột cũng tiết ra  

dịch nhầy, chúng còn phối hợp với bào tương nằm dưới lớp niêm mạc tiết ra kháng thể  

IgA.  

Lúc ruột rỗng chưa có thức ăn, dịch ruột hầu như không được tiết ra, khi bắt đầu  

có "vị đáp" là dạng thức ăn được tiêu hóa một phần từ dạ dày chuyển sang tá tràng thì  

dịch ruột cũng bắt đầu tiết ra, ở người lượng dịch ruột tiết  ra trong 24 giờ tới 1000 ml.  

4.3.3.2. Thành phần, đặc tính của dịch ruột  

Dịch ruột là chất lỏng, sánh, rất nhớt và đục do chứa nhiều mảnh vụn của tế bào 

niêm mạc, có phản ứng kiềm tính pH = 8,2-8,7.  

- Trong thành phần của dịch ruột có: Nước chiếm 98% còn lại là vật chất khô, 

trong đó chất vô cơ gồm các muối kiềm carbonate, phosphate, clorua, chất hữu cơ 

chiếm 1 % gồm nhầy mucin, các enzyme, mảnh vỡ tế bào.  

- Tác dụng chủ yếu của dịch ruột là các enzyme. Tuy nhiên dịch ruột chỉ có tác 

dụng bổ sung và hoàn thiện cho quá trình tiêu hóa hóa học chứ không thể thay thế 

được cho các dịch liêu hóa khác.  

Hỗn hợp dịch ruột với thức ăn được tiêu hóa tạo thành một chất nửa lỏng chiếm  

lượng khá lớn trong ruột non gọi là dưỡng trấp, lượng dưỡng trấp ở cừu là 1,5-2,5 lít, ở  

lợn 5,0-7,5 lít, ở bò 15,0-20,0 lít, ở ngựa 19,0-26,0 lít. Thành phần dưỡng trấp tương  

đối ổn định, điều này cần cho sự liêu hóa và hấp thu ở ruột non, nếu lấy hết dưỡng trấp  

con vật sẽ chết.  

4.3.3.3. Tác dụng của dịch ruột  
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- Nhóm enzyme phân giải prolein  

+ Erepsin: thuỷ phân albumose và pepton thành amino acid, erepsin không lác 

dụng lên phân tử protein nguyên vẹn, trừ prolein sữa (casein).  

+ Iminopeptidase: cắt các imino acid (thoăn và oxy thoăn) khỏi chuỗi peptid nên còn 

gọi là enzyme prolinase.  

+ Aminopeptidase: cắt mạch peptid về phía đầu có nhóm quan tự do để tạo thành 

peptid và amino acid.  

+ Dipeplidase và tripeptidase: có tác dụng phân giải dipeptid và tripeptid thành các 

amino acid.  

+ Nhóm enzyme phân giải acid nucleic bao gồm nuclease, nucleotidase và 

nucleosidase tác dụng như sau:  
 

 

 

 

- Nhóm enzyme phân giải glucid  

Nhóm này gồm: amylase, maltase, saccharase và lactase có tác dụng phân giải như 

các men trong dịch tụy.  

Nhóm enzyme phân giải lipid  

Lipase, phospholipase, cholesterolesterase giống như tụy, chúng phân giải 2-5% 

lượng lipid còn lại do lipase dịch tụy phân giải chưa hết.  

- Các enzyme khác  

+ Phosphatase kiềm có lác dụng phân giải tất cả các phosphate vô cơ và hữu cơ. + 

Enterokinase: có tác dụng hoạt hóa trypsinogen thành trypsin hoạt động.  

4.3.3.4. Sự điều hòa tiết dịch ruột  

Điều hòa thần kinh  

+ Khi cho ăn thấy dịch ruột tăng tiết, kích thích dây phế vị làm tăng tiết dịch ruột cả số 

lượng và chất lượng enzyme.  

+ Nhờ tác động trực tiếp về cơ học và hóa học ở ruột gây bài tiết dịch ruột tự 

động, đoạn ruột nào chịu kích thích đoạn đó tiết dịch. Đám rố i thần kinh Meissner 

tham gia đ iều tiết quá trình tự động này.  

- Điều hòa thể dịch  

Khi thức ăn chạm vào niêm mạc ruột non, tế bào niêm mạc ruột tiết ra duocrinin và 

enterokinin. Duocrinin ngấm vào máu đến kích thích sự tiết dịch ruột của tuyến 

Brunner, còn enterokin in đến kích thích tuyến Lieberkun. Ngoài ra các thể dịch 

pancreozymin, gastrin cũng làm tăng tiết dịch ruột.  

Morphin ức chế tiết dịch ruột.  
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4.3.3.5. Tiêu hóa ở màng (ruột)  

Nghiên cứu quá trình tiêu hóa ở ruột non, A.M.Ugolep nhận thấy sự tiếp xúc của  

thức ăn với màng nhầy ruột có ý nghĩa quan trọng đối với sự phân giải các chất dinh  

dưỡng của thức ăn do tác dụng của enzyme. Sự tiêu hóa các chất dinh dưỡng trên bề  

mặt màng nhầy ruột non gọi là tiêu hóa ở màng. Ugolep cho rằng: tiêu hóa do dịch  

trong xoang ruột chỉ chiếm 20 - 50%, còn chủ yếu tiêu hóa ở màng chiếm tới 50 - 

80%.  

Tiêu hóa ở màng được tiến hành nhờ cấu tạo của màng nhầy ruộ t non có lớp tế  

bào nhung mao, trên bề mặt của mỗi nhung mao có riềm bàn chải được tạo thành từ vô  

số các vi nhung mao, làm cho diện tích tiếp xúc của ruột non tăng lên thêm 30 lần. Lớp  

nhung mao có tác dụng chống sự xâm nhập của vi khuẩn và các hợp chất cao phân tử  

đi vào tế bào. Nó làm dàn xúc tác cho các enzyme hoạt động và cố định các enzyme  

liêu hóa. Các enzyme tiêu hóa này có thể từ dịch ruột thấm vào, có thể do các tế bào  

nhung mao tổng hợp nên. Vì có sự tiêu hóa màng nên người ta chia quá trìn h tiêu hóa  

ở ruột non thành 3 giai đoạn như sau: tiêu hóa ở xoang - tiêu hóa ở màng - hấp thu.  

4.3.3.6. Các phương pháp mổ một để lấydịch nghiên cứu  

Phương pháp Thyry  

Cắt rời một đoạn ruột rồi đưa đầu phía dưới (tính từ phía tá tràng) ra ngoài thành bụng 

và cố định lại. Có thể lấy được dịch ruột.  

- Phương pháp Thyry -Wella  

Cũng cắt rời một đoạn ruột, nhưng khâu cố định cả hai đầu cắt của đoạn ruột ra 

ngoài thành bụng. Có thể lấy được dịch từ đầu dưới, đồng thời có thể nghiên cứu cử 

động nhu động của ruột.  

- Phương pháp Pavlov  

ông cải tiến phương pháp Thyry - Wella bằng cách lại cắt đôi đoạn ruột đã cắt rời,  

nối hai đầu trên với nhau và khâu cố định hai đầu dưới ra ngoài thành bụng. Phương 

pháp này lấy được dịch ruột ở cả hai đầu.  

Ngoài ra còn có phương pháp lập cầu nối ruột Xinhêxêcốp cho phép lấy được dịch 

ruột ở mọi đoạn ruột khác nhau (sẽ giới thiệu kỹ trong thực hành môn học).  

5. TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ  

Ruột già gồm 3 đoạn : Manh tràng, kết tràng và t rực t ràng. Phần dưỡng trấp  

không được hấp thụ ở ruột non được chuyển xuống manh tràng qua van hồi manh  

tràng. Dưỡng trấp chỉ được chuyển theo một hướng từ ruột non xuống ruột già. Van hồi - 

manh tràng mở đóng có chu kỳ, cứ 30-60 giây mở một lần để cho dưỡng trấp chuyển 

xuống manh tràng, hoạt động của van  theo cơ chế phản xạ.  

5.1. Đặc điểm  

Ruột già không có tuyến tiết dịch tiêu hóa, chỉ có tế bào chén của màng nhầy tiết  

ra dịch nhầy. Quá trình tiêu hóa trong ruột già phụ thuộc vào enzyme của ruột non đi  
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xuống, các enzyme này chỉ hoạt động ở phần đầu ruột già. Ở đây cũng diễn ra quá trình 

tiêu hóa như trong ruột non: tiêu hóa protein, glucid, lipid, nhưng tốc độ ở đây chậm hơn 

so với ruột non.  

Trong ruột già còn có hệ vi sinh vật cư trú, về số lượng và chủng loại giống như 

trong dạ cỏ của động vật nhai lại. Các vi sinh vật này hoạt động chủ yếu ở manh tràng 

(ngựa) và manh, kết tràng (lợn), phân giải cellulose, bột đường, protein.  

5.2. Tác dụng tiêu hóa trong ruột già  

Quá trình tiêu hóa trong ruột già một phần do tác dụng của enzyme ở ruột non 

xuống, còn chủ yếu nhờ tác dụng của hệ vi sinh vật, về cơ chế tiêu hóa vi sinh vật 

giống như trong dạ cỏ. .. Tiêu hóa cellulose: Cellulose được tiêu hóa trong ruột già ngựa 

40-50%, trâu bò: 30%, lợn: 14%.  

- Tiêu hóa protein: protein được tiêu hóa trong ruột già ngựa: 39%, trâu bò: 31%, lợn: 

12%.  

- Sản phẩm tạo ra là các acid béo bay hơi và các amino acid sẽ được hấp thu ở 

đây. 

- Một số vi khuẩn lại sử dụng một số chất trong ruột già để tổng hợp nên vitamin K, 

Bi2. Phức hợp vitamin B.  

- Trong ruột già còn có quá trình viên phân và tạo phân.  

5.3. Quá trình lên men thối ở ruột già  

Do các vi khuẩn lên men thối tác động lên các protein còn lại, phân giải thành  

những sản phẩm có mùi thối và độc như indol, phenol, cresol, scatol và các thể khí có  

mùi thối như H2S một ít CO2, H2,… những chất này một phần được thải theo phân  

những phần lớn được hấp thu ngay ở ruột già vào máu đến gan. Tại gan nó được khử  

độc bằng cách kết hợp với nhóm SO42- hoặc với acid glucoronic tạo thành những hợp  

chất không độc  

Indol + SO42- → Indol sunphuaric  

Phenol + SO42- → phenol sunphuaric  

Cresol + SO42- → cresol sunphuaric  

Indol + Acid glucoronic → Inciol glucoronic  

Phenol + Acid glucuronic → Phenol glucoronic  

Cresol + Acid glucuronic → Cresol glucoronic  

Những hợp chất trên có tên chung là hợp chất Indical được thải ra theo nước tiểu.  

 Trong lâm sàng, dựa vào lượng Indicat thải ra để chẩn đoán thăm dò chức phận  

khử độc của gan mạnh hay yếu.  

Thể khí hình thành như diocid carbone, sulfua hydro, sulfuarơ ...được thải qua hậu 

môn ra ngoài.  

Ở loài ăn thịt hiện tượng thối rữa thường lấn át hiện tượng lên men nên phân loài  
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ăn thịt thối hơn phân loài ăn tạp và ăn cỏ.  

Sắc tố mật  bilirub in và b iliverd in kh i chuyển tới ruột g ià sẽ chuyển  thành  

stercobilinogen tạo nên màu của phân.  

- Thành ruột già còn bài tiết một số hợp chất hữu cơ và muối khoáng.  

- Khi thức ăn đến đoạn cuối ruột già (cuối kết tràng và trực tràng) nước được hấp thu 

mạnh, chất bã còn lại hình thành phân thải ra ngoài.  

5.4. Vận động của ruột già  

Ruột già cũng có những hình thức vận động như ruột non nhưng yếu hơn, đoạn 

manh tràng và kết tràng còn có nhu động và nhu động ngược.  

Trung khu điều khiển sự vận động của ruột già nằm trong tuỷ sống vùng khum  

thông qua thần kinh phó giao cảm và giao cảm. Phó giao cảm làm tăng vận động, giao  

cảm làm giảm nhưng ảnh hưởng yếu. Ở ngựa và dê cừu, cơ của đoạn cuối kết tràng và  

của trực tràng co bóp thắt chặt ống ruột từng đoạn, tạo thành hình thù cục phân.  

6. SỰ HẤP THU  

Hấp thu là sự vận chuyển các sản phẩm tiêu hóa  từ lòng ống tiêu hóa vào máu,  

tức là đưa vật chất từ môi trường ngoài vào cơ thể, bổ sung cho phần vật chất đã bị  

tiêu hao trong quá trình chuyển hóa và phát triển cơ thể. Do đó, hấp thu là chức năng  

mang tính chất quyết định trong việc thực hiện các chức năng chung của bộ máy tiêu  

hóa.  

6.1. Cơ quan hấp thu  

Tất cả các đoạn của ống tiêu hóa ít nhiều đều có khả năng hấp thu:  

6.1.1. Miệng  

ở miệng sự hấp thu hạn chế vì thức ăn dừng lại ở đây ngắn. Miệng hấp thu được 

rượu và một số chất, được dùng để đưa vào cơ thể một số thuốc bị dịch vị hoặc dịch tụy 

phá huỷ, đặc biệt như trinitroglyxerin cấp cứu cơn đau thắt ngực.  

6.1.2. Dạ dày  

- Dạ dày đơn: hấp thu nước, rượu, đường glucose, amino acid, muối khoáng 

nhưng lượng hấp thu không nhiều.  

Dạ dày trước của loài nhai lại có sự hấp thu mạnh vì diện tích hấp thu rất lớn do có 

nhiều nhung mao, nhiều lá mỏng (lá sách). Các chất được hấp thu ở dạ dày trước: nước, 

acid béo bay hơi, glucose, amino acid, NH3' muối khoáng, đặc biệt là acid béo bay hơi 

được hấp thu một tỷ lệ khá lớn.  

- Sự hấp thu ở dạ múi khế tương tự như dạ dày đơn.  

6.1.3. Ruột non  

Là cơ quan hấp thu chính của ống tiêu hóa, do cấu tạo đặc biệt của niêm mạc ruột non 

(đã trình bày ở phần 4.l). Đặc điểm cấu tạo nói trên của niêm mạc ruột non tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự hấp thu các chất dinh dưỡng.  
 

64  



 

 

 

Tất cả các chất dinh dưỡng đều được hấp thu ở ruột non: đường đơn, amino acid được 

hấp thu vào máu, các acid béo được hấp thu vào mạch bạch huyết.  

6.1.4. Ruột già  

Sự hấp thu chất dinh dưỡng ở ruột già: ít, vì phần lớn chất dinh dưỡng được hấp thu 

ở ruột non. Ở ruột già có sự hấp thu acid béo bay hơi, nước. Sự hấp thu nước ở đây rất 

mạnh. Ở một số loài gia súc như dê, cừu, quá trình hấp thu nước xảy ra triệt để nên phân 

tạo thành những viên rắn.  

6.2. Sự hấp thu các chất dinh dƣỡng  

6.2.1. Hấp thu protein  

Protein được hấp thu chủ yếu dưới dạng amino acid và một phần dưới dạng 

peptid... đơn giản. Thời kỳ gia súc sơ sinh có khả năng hấp thu cả phân tử γ -globulin nhờ 

khả năng ẩm bào của nhung mao.  

Sự hấp thu amino acid diễn ra mạnh ở đoạn cuối tá tràng, đoạn đầu của không tràng 

và hồi tràng. Các phân tử amino acid vào trong tế bào đi qua các vi kênh của vi nhung mao 

bằng con đường khuếch tán, sau đó nhờ hệ thống vật tải vận chuyển vào tế bào ngược với 

bậc thang nồng độ và bậc thang điện thế.  

Những sản phẩm phân giải của acid nucleic như các chất kiềm phận và pirimidin 

cũng được hấp thu bằng cơ chế chủ động.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu protein:  

- Nồng độ amino acid: khi nồng độ amino acid trong ruột tương đương với nồng  

độ amino acid trong máu thì tốc độ hấp thu cao nhất. Cơ thể có khả năng điều tiết nồng  

độ amino acid có lợi cho sự hấp thu: khi nồng độ amino acid trong ruột thấp thì các  

amino acid từ máu đi vào ruột để đạt tới sự cân bằng nồng độ, sau đó tái hấp thu mạnh  

vào máu.  

Cơ thể hấp thu amino acid với tỷ lệ cân đối, theo một tương quan số lượng nhất định 

giữa các loại amino acid. Loại amino aciđ nào vượt quá mức tương quan đó thì cơ thể 

không hấp thu và thải ra ngoài. Điều này có ý  nghĩa khi phối chế thức ăn tổng hợp cần đảm 

bảo tỷ lệ cân đối các amino acid. William đã xác định được tỷ lệ cần đối các amino acid 

đối với lợn con như bảng sau:  

Lysine 100% Tyrosine 78% Methionine 34% Phenylalanine 78% Cystine 34%  

Threonine 45% Tryptophan 9% Leucine 85% Histidine 33% lsoleucine 47% Valine  

12%  

Tính chọn lọc trong hấp thu: do sự điều tiết của thần kinh và nội tiết. Những  

amino acid hấp thu vào cơ thể tham g ia t rao đổ i ngay thì hấp thu nhanh. Ví dụ : 

Methionine hấp thu nhanh gấp 3 lần so với cystine.  

L-histidine hấp thu nhanh gấp 6 lần so với D - histidine.  

- Ảnh hưởng của vitamin : người ta cho rằng vitamin B1, B6 cần thiết cho quá  

trình trao đổi chất của các trung tâm gắn nối và vận chuyển. Khi thiếu vitamin thì sự  
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hấp thu amino acid bị trở ngại.  

- Ảnh hưởng của đường: khi hấp thu galatose, glucose thì ức chế hấp thu leucine, vì 

giữa đường và amino acid cạnh tranh nhau về vật tải. Vật tải có 4 trung tâm thì một trung 

tâm chung cho cả đường và amino acid.  

6.2.2. Hấp thu glucid  

(Cần làm rõ hình vẽ)  

Glucid được phân giải thành disaccarid, rồi 

đến monosaccarid (đường đơn) và được hấp 

thu dưới dạng đường đơn, cá biệt gia súc non hấp 

thu đường đôi lactose.  

Sự hấp thu đường qua vật tải trải qua 3 

giai đoạn:  

- Cơ chất gắn nối với vật tải thành phức 

chất. 

- Phức chất từ ngoài màng vào trong màng.  

- Giải phóng  cơ chất, vật tải quay lại  

màng.  

Theo Ugolev: sự hấp thu glucid diễn ra  

theo một dây chuyền tiêu hóa hấp thu. Sau khi  

thuỷ phân thành các đường đơn thì chuyển  

ngay cho vật tải một cách nhịp nhàng, loại trừ  

được khả năng cạnh tranh g iữa các phân tử  

đường gắn nối với vật tải Vì vậy các đường  

đơn phân giải từ disaccarid được hấp thu nhanh  

hơn các đường tự do, từ đó ảnh hưởng tích cực  

đến quá trình thuỷ phân của các enzyme tiêu  

hóa.  

Vai trò của con Na
+
 trong quá trình hấp thu đường: đường và con Na+ liên kết  

tạm thời với nhau rồi được gắn nối vào vật tải thành một phức hợp. Vật tải vận chuyển  

phức hợp từ ngoài màng tế bào vào trong tế bào. Sau đó đường và Na
+
 được giải  

phóng khỏi vật tải. Vật tải quay lại màng tế bào để liên kết với phức hợp mới. Đường  

được giữ lại trong tế bào chất, còn ton Na
+
 được đẩy ra ngoài tế bào nhờ hệ thống bơm  

Na
+
 - K

+
 nằm ở màng biên và màng đáy của tế bào. Hệ thống này liên tục bơm Na+ ra   

ngoài tế bào, còn K
+
 từ ngoài được bơm vào trong tế bào, từ đó thúc đẩy quá trình hấp  

thu đường.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp thu đường.  

- Sự hấp thu đường phụ thuộc vào nồng độ đường trong ruột non. Tốc độ hấp thu  

tỷ lệ thuận với nồng độ đường đến một mức độ nhất định, nếu vượt quá mức độ đó thì  
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lại ức chế sự hấp thu đường.  

- Tốc độ hấp thu các loại đường khác nhau: (lấy glucose là IOO).  

Loại đƣờng Theo Cori Theo Vilirand 

Glucose 100 100 

Galactose 100 115 

Fructose 45 44 

Mannose 19 33 

xilose 15 30 

Arabinose 9 29 

- Đường 6C (hexose) hấp thu nhanh hơn đường 5C (pentose) vì đường 6C có quá trình 

phosphoryl hoá. Khi đường 6C hấp thu vào thành ruột thì được phosphoryl hoá, làm giảm 

lượng đường trong máu, từ đó tăng tốc độ hấp thu lên.  

- Các đường hấp thu nhanh phải có cấu tạo vòng như D-glucose, có nhóm OH đính 

vào C2.  

- sự hấp thu đường còn phụ thuộc vào độ pa. Với pH = 7 - 9 là thuận lợi nhất cho  

sự hấp thu đường ở gia súc. Ở pH này thuận lợi cho sự gắn nối các phân tử đường với  

vật tải  

- Sự hấp thu đường còn phụ thuộc vào tuổi, chế độ dinh dưỡng, chế độ làm việc và 

các yếu tố ngoại cảnh.  

Ở dạ cỏ loài nhai lại sản phẩm cuối cùng của tiêu hóa glucid là các acid béo bay hơi 

được hấp thu theo cơ chế khuếch tán vào máu.  

6.2.3. Hấp thu lipid  

Lipid được hấp thu chủ yếu dưới dạng acid béo, mong glycerid, glycerol, sterol  

tự do.  

Nghiên cứu bằng phương pháp nguyên tử đánh dấu cho thấy: chỉ khoảng 30-45%  

mỡ của thức ăn được phân giải trong ống tiêu hóa bởi tác động của enzyme lipase,  

phần còn lại được nhũ hóa tạo thành những hạt mỡ nhũ tương đường kính O,5~lm để  

có thể hấp thu được. Sản phẩm phân giải mỡ là mong glycerid, glycerol và acid béo.  

Glycerol dễ hòa tan trong nước được hấp thu nhanh chóng theo cơ chế khuếch  

tán.  

Acid béo khó hòa tan, nó phải kết hợp với acid mật thành một phức chất hòa tan mới 

hấp thu được và thấm qua tế bào biểu mô của nhung mao ruột, rồi phức chất đó tách ra đi 

vào máu: acid béo nào có dưới 12C thì thấm vào máu, acid béo nào có trên 12C thì đi vào 

mạch bạch huyết, còn acid mật thì đến gan nhập lại vào thành phần của mật để rồi xuống 

ruột non.  

Trong tế bào niêm mạc ruột phần lớn acid béo kết hợp trở lại với glycerol để tạo 

thành mỡ trung tính và phospholipid, chúng được hấp thu theo đường bạch huyết dưới dạng 

những hạt mỡ nhũ tương bao bọc bởi một lớp globulin gọi là chilomicro.  

Khoảng 10% mỡ trung tính (tri glycerid) và phospholipid của thức ăn có thể hấp  
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thu dưới dạng những.hạt mỡ nhũ tương đường kính < O,5~m.  

Mỡ có nhiệt độ nóng chảy cao được nhũ hóa và hấp thu khá hơn so với mỡ có nhiệt 

độ nóng chảy thấp.  

6.2.4. Hấp thu nước và muối khoáng  

Nước được hấp thu bắt đầu từ dạ dày, hấp thu khá nhanh trong ruột non và hấp thu 

nhiều trong ruột già. Sự hấp thu nước chủ yếu theo cơ chế khuếch tán thẩm thấu và phụ 

thuộc vào nồng độ các chất hòa tan, tức là sự hấp thu nước phụ thuộc vào áp suất thẩm 

thấu của dung dịch.  

Ô đung dịch nhược trương thì nước được hấp thu trước cho đến khi đẳng trương thì 

chất hòa tan mới được hấp thu.  

Trong dung dịch đẳng trương cả nước và chất hòa tan đều cùng được hấp thu và 

không phụ thuộc vào nhau.  

Ở dung dịch ưu trương cả nước và chất hòa tan đều làm giảm nồng độ dung dịch cho 

tới đẳng trương, nước mới được hấp thu.  

Sự hấp thu nước từ dung dịch đường phụ thuộc vào loại đường và nồng độ đường 

hòa tan. Trong dung dịch glucose đẳng trương nước được hấp thu tốt nhất (ở dung dịch 

glucose l-2%), ở dung dịch glucose có nồng độ cao hơn sẽ làm nước hấp thu ít.  

Nước được cơ thể động vật hấp thu với một số lượng tương đối lớn , bò: 150-180 

lít/24 giờ, lợn 231/24 giờ, người 81/24 giờ. Có khoảng 10% nước khống được hấp thu và 

thải theo phân.  

- Muối khoáng được hấp thu chủ yếu ở ruột non, dưới dạng ton hòa tan trong  

nước.  

Những con hóa trị thấp thì tốc độ hấp thu lớn hơn những con có hóa trị cao: 

K
+
> Na

+
 > Ca

++
 > Mg

+
; Cl

-
 > SO4- > PO4--- 

Những muối có độ hòa tan cao được hấp thu mạnh hơn các muối có độ hòa tan 

thấp. 

Tuy nhiên phần lớn các muối khoáng được hấp thu theo cơ chế hấp thu chủ động, 

ngược bậc thang nồng độ khi cơ thể yêu cầu.  

Nảti và Kali được hấp thu chủ yếu dưới dạng muối clorua. Na
+
 được hấp thu nhờ vật 

tải chung với đường glucose và ngược bậc thang nồng độ.  

Muối calci được hấp thu dưới dạng tạo thành phức chất với acid mật.  

Phospho (P) được hấp thu dưới dạng hợp chất vô cơ. Với dạng hợp chất hữu cơ, 

phospho phải được tách ra mới hấp thu. Tốc độ hấp thu phospho phụ thuộc vào tốc độ phân 

giải các hợp chất của nó.  

Mà được hấp thu ngược bậc thang nồng độ ở đoạn cuối ruột non.  

Sắt được hấp thu dưới dạng hóa trị 2, còn sắt hóa trị 3 thì hấp thu rất khó, thường  

nó được khử thành sắt 2 nhờ những chất khử như vitamin C, acid folic và những chất  
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khử khác của thức ăn. Một số tác giả cho rằng: nếu không có HCI trong dạ dày thì 

không thể xảy ra quá trình lớn hóa sắt do đó không tạo thành dạng hấp thu được.  

Các nguyên tố vi lượng như Cu, Zn, I, Co được hấp thu dưới dạng hợp chất vô cơ và 

hữu cơ.  

6.2.5. Hấp thu vitamin  

Các vitamin được hấp thu dưới dạng nguyên vẹn không phân giải.  

Các vitamin tan trong nước như B, C được hấp thu nhanh hơn bằng sự khuếch  

tán thẩm thấu. Những vitamin B2, B6, PP, C trung hòa điện và khuếch tán dễ dàng,  

vitamin B, vì tích điện dương nên chỉ được hấp thu sau khi đã phosphoryl hoá. Còn  

vitamin B,2 thì cần có sự xúc tác của yếu tố nội do tế bào vách của tuyến dạ dày tiết ra  

mới hấp thu được.  

Các vitamin tan trong dầu mỡ như A, D, E, K phải có muối mật xúc tác mới hấp thu 

được.  

6.3. Đƣờng hấp thu các chất  

Có 2 đường hấp thu: đường máu và đường bạch huyết.  

- Đường máu: Hầu hết  các sản phẩm phân g iải p rotein, lip id , g lucid, muối   

khoáng và vitamin B, C tan trong nước cùng 30% acid béo (những acid có dưới 12C)  

được hấp thu theo đường máu theo tĩnh mạch cửa vào gan. Sau khi chịu một quá trình  

tổng hợp, lọc thải, khử độc ở gan, các chất dinh dưỡng đi ra theo tĩnh mạch trên gan để  

vào tĩnh mạch chủ rồi về tâm nhĩ phải để được tim phân phối đi khắp cơ thể.  

- Đường bạch huyết: có khoảng 70% acid béo (những acid béo mạch dài có trên 

12C), toàn bộ những hạt mỡ nhũ tương và các vitamin tan trong dầu mỡ (A, D, E, K) hấp 

thu qua thành ruột vào các mạch dưỡng chấp rồi đổ nhập vào bể Pecquet, theo ống bạch 

huyết ngực đi về tâm nhĩ phải để hòa nhập vào dòng máu chung  

6.4. Điều hòa hấp thu  

Kích thích thần kinh giao cảm làm giảm hấp thu, ngược lại, kích thích thần kinh phó 

giao cảm làm tăng hấp thu của ruột.  

Sở đi như vậy là do hệ giao cảm gây co mạch giảm lưu lượng máu tới ruột, trái lại 

hệ phó giao cảm gây giãn mạch làm tăng lưu lượng máu tới ruột. Như vậy sự hấp thu phụ 

thuộc chủ yếu vào lưu lượng máu tới ruột, lưu lượng máu tăng thì sự hấp thu tăng, lưu 

lượng máu giảm thì sự hấp thu giảm. Ở tuổi già hấp thu kém do lưu lượng máu đến ruột 

giảm.  

Một số chất như hormone vỏ tuyến thượng thận, luyến giáp, tuyến tụy (insulin) 

cũng làm tăng sự háp thu ở ruột.  

Sự hấp thu còn phụ thuộc bản chất hóa học của các chất dinh dưỡng. Tỷ lệ các chất 

trong khẩu phần thức ăn cũng ảnh hưởng tới sự hấp thu, với một tỷ lệ thích hợp giữa 

protein, lipid, glucid và tỷ lệ cân đối các loại amino acịd trong khẩu phần sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự hấp thu.  
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Cường độ hấp thu các chất cũng khác nhau và thay đổi qua từng đoạn ruột.  

Nhiệt độ môi trường, sự vận động thể lực của cơ thể, yếu tố tâm lý... cũng ảnh 

hưởng đến cường độ hấp thu.  

Các bệnh lý về ruột non làm ảnh hưởng lớn đến quá trình hấp thu.  

7. PHÂN VÀ SỰ THẢI PHÂN  

7.1. Sự tạo phân  

Sau khi được hấp thu nước, các chất cặn bã được cô đặc lại thành phân và được thải 

ra ngoài qua hậu môn. Lượng phân gia súc thải ra phụ thuộc vào loài vào tính chất và số 

lượng thức ăn. An thức ăn thực vật thải nhiều hơn ăn thức ăn động vật. Bò bình quân một 

ngày đêm thải 40 kg phân, ngựa 10-17 kg, cừu 3-9 kg, lợn 2-5 kg.  

Thành phần của phân chứa 65 -70% nước; 30-35% là các chất rắn gồm: các chất dinh 

dưỡng trong thức ăn chưa tiêu hóa hết, các tế bào niêm mạc ruột bong ra, dịch tiêu hóa, 

các chất khoáng và xác vi sinh vật sinh ra trong ống tiêu hóa.  

7.2. Sự thải phân  

Thải phân qua động tác đại tiện là một phản xạ không điều kiện gây co bóp cơ  

trơn trực tràng và mở cơ thắt hậu môn. Khi niêm mạc trực tràng bị kích thích, các xung  

hướng tâm truyền về chất xám của tuỷ sống ở vùng khum, nơi xuất phát dây thần kinh  

chậu thuộc thần kinh phó giao cảm. Các xung ly tâm đến trực tràng gây co bóp mạn h  

các cơ trơn, mở cơ thắt hậu môn, đồng thời có sự phối hợp với sự co cơ thành bụng để  

đẩy phân ra ngoài.  

Trong ngày, ruột già có một vài cử động nhu động mạnh để dồn phân ra từ ruột già 

xuống trực tràng. Khi áp lực do lượng phân tích tụ tăng, gây kích thích niêm mạc trực 

tràng và phản xạ đại tiện xảy ra, thường chỉ một lần hoặc 2-3 lần tuỳ loài động vật. Có 

một bệnh bẩm sinh là bệnh thoái hóa đám rối thần kinh ở thành đoạn ruột già Sigma làm 

cho cử động nhu động không lan tới trực tràng, phân ứ đọng trong ruột già, gây hội chứng 

phình ruột già.  

Ở hậu môn có hai vòng cơ thắt là cơ trơn và cơ vân, khi niêm mạc trực tràng bị  

kích thích, đáng lẽ phản xạ mở cơ thắt xảy ra, nhưng nếu ý muốn (phản xạ có điều  

kiện) kìm hãm thì vòng cơ vân sẽ co và đóng chặt hậu môn lại. Sau một vài lần trực  

tràng co nhưng phản xạ không xảy ra, phân sẽ bị các cử động phản nhu động dồn trở  

lại đoạn ruột Sigma làm cho trực tràng không bị kích thích nữa và cảm giác "mót rặn"  

cũng mất đi. Phản xạ dại tiện bị kìm hãm hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục dùng ý muốn ức  

chế phản xạ đại tiện sẽ gây hiện tượng táo bón. ít tập luyện và vận động làm giảm nhu  

động ruột cũng gây hiện tượng táo bón. Do vậy, khẩu phần thức ăn có tỷ lệ chất xơ  

thích hợp, sự luyện tập và vận động, thực hiện phản xạ đại tiện đúng giờ trong ngày là  

rất quan trọng đối với hoạt động sống của mỗi người và động vật.  
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Chương 3  

MÁU VÀ BẠCH HUYẾT  

1 KHÁI NIỆM 

Máu là một chất dịch lỏng lưu thông trong tim và hệ thống mạch quản. Máu là 

nguồn gốc của hầu hết các dịch thể trong cơ thể.  

- Máu ngấm vào tế bào tổ chức tạo thành dịch nội bào.  

- Máu ngấm vào khe hở giữa các tế bào thành dịch gian bào.  

- Máu vào ống lâm ba tạo nên dịch bạch huyết.  

- Máu vào não tuỷ tạo nên dịch não tuỷ.  

Số lượng máu thay đổi theo loài động vật, sau đây là lượng máu so với trọng 

lượng cơ thể: Lợn 4,6%; trâu, bò 8%; chó 8-9%; mèo 6,6%; ngựa 8,9%; thỏ 5,45%; gà 

8,5%; người 7,5%.  

Trong tổng lượng máu của cơ thể có tới 54% máu được lưu thông trong hệ thống tuần 

hoàn, 46% máu còn lại ở dạng dự trữ trong đó ở gan 20%, lách 16%, mao mạch dưới da 

10%. Hai loại máu này thường xuyên đổi chỗ cho nhau. Khi cơ thể bị mất máu đột ngột thì 

sẽ bị choáng váng, ngất, do áp lực máu trong mao quản bị giảm đột ngột, đặc biệt giảm ở 

mao quản của não làm ức chế thần kinh. Khi lấy máu từ từ (máu tĩnh mạch) có thể lấy đến 

2/3 tổng lượng máu mà con vật vẫn chưa chết, vì lượng máu dự trữ sẽ được huy động 

thành máu lưu thông.  

Máu là tấm gương phản ánh tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ của cơ thể, vì vậy 

những xét nghiệm về máu là những xét nghiệm cơ bản được dùng để đánh giá tình 

trạng sức khoẻ cũng như giúp cho việc chẩn đoán bệnh.  

2. CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA MÁU  

2.1. Chức năng hô hấp  

Máu vận chuyển oxy từ phổi đến các mô bào và vận chuyển khí carbonic lừ mô bào 

về phổi để thải ra ngoài.  

2.2. Chức năng dinh dƣỡng  

Máu vận chuyển các chất dinh dưỡng hấp thu được từ ống tiêu hóa đến tận các mô 

bào, tổ chức để nuôi dưỡng, cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho các quá trình sinh tổng 

hợp trong tế bào.  

2.3. Chức năng bài tiết  

Máu nhận các sản phẩm cuối cùng của trao đổi chất ở các mô bào, tổ chức như khí 

CO2, urê, acid uric... rồi vận chuyển đến phổi, thận, da để đào thải ra ngoài.  

2.4. Chức năng điều hòa thân nhiệt  

Máu đảm bảo nhiệt lượng trong cơ thể, đồng thời nhờ hệ thống tuần hoàn máu,  

nhiệt lượng được vận chuyển từ trong cơ thể ra ngoài hay ngược lại có tác dụng điều  

hòa nhiệt. Khi gặp lạnh mạch máu ngoài da co lại dồn máu vào trong giữ ấm cho cơ  
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thể. Khi trời nóng mạch máu ngoài da dãn ra, máu từ t rong dồn ra đem nhiệt thải bớt ra  

ngoài.  

2.5. Chức năng điều hòa và duy trì sự cân bằng nội môi  

Các chỉ số như: cân bằng nước, độ pa, áp suất thẩm thấu, tỷ lệ các chất điện  

giải...luôn được ổn định bằng cơ chế hấp thu và cơ chế đệm trong máu để hằng định  

nội môi.  

2.6. Chức năng điều hòa thể dịch  

Máu mang các hormone và các chất dinh dưỡng sinh ra từ cơ quan này đến cơ quan 

khác góp phần vào sự điều hòa trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, điều hòa các quá 

trình sinh lý và sự thống nhất của toàn bộ cơ thể.  

2.7. Chức năng bảo vệ cơ thể  

Trong máu có các loại kháng thể và các loại bạch cầu có khả năng ngăn cản, tiêu diệt 

vi khuẩn và những mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.  

3. TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA MÁU  

3.1. Tỷ trọng của máu  

Máu có tỷ trọng lớn hơn nước, thay đổi phụ thuộc vào số lượng hồng cầu.  

Bảng 3.1: Tỷ trọng của máu một số loài vật nuôi  

Ngựa: 1,060 Lợn: 1,060 Chó: 1,059 

Bò đực: 1,061 Dê: 1,062 Gà: 1,064 Người: 1,051 

Bò cái: 1,043 Cừu: 1,042 Lừa: 1,042 

3.2. Độ nhớt của máu  

Độ nhớt của máu được xác định trên cơ sở so sánh với độ nhớt của nước. Nếu lấy  

độ nhớt của nước là 1 đơn vị thì độ nhớt của máu là 5 (biến đổi từ 3-6 theo loài và theo  

trạng thái cơ thể). Độ nhớt của máu là do hàm lượng protein huyết tương và số lượng  

hồng cầu quyết định. Độ nhớt được tạo nên do sự ma sát giữa các phần tử đó với nhau.  

Độ nhớt ảnh hưởng đến sức cản máu chảy trong mạch quản nên ảnh hưởng đến huyết  

áp.  

3.3. áp suất thẩm thấu của máu (ASTT)  

3.3.1. ASTT của máu do các thành phần hòa tan trong huyết tương tạo ra   

Gồm áp suất thẩm thấu thể keo do protein huyết tương tạo nên và áp suất thẩm thấu 

tinh thể do nồng độ các muối hòa tan trong huyết tương tạo nên. ASTr máu động vật có vú 

khoảng 7,4 atmotphe (tâm).  

ASTT máu = ASTr thể keo + ASTr tinh thể  

ASTT máu = 7,4 atm x 760 mmHg = 5624 mmHg.  

+ ASTT thể keo : 20 - 25 mmHg, như vậy ASTT thể keo nhỏ nhưng có tác dụng lớn 

trong việc giữ nước lại trong mạch quản.  

Hàm lượng protein huyết tương lớn hơn hàm lượng protein của tổ chức, mà  
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protein huyết tương lại ở dạng keo không qua thành mạch được, nên nó có tác dụng hút 

nước tử tổ chức vào máu.  

- Trường hợp phù do giảm hàm lượng protein huyết tương làm cho nước không  

đi vào máu, sẽ giữ lại ở tổ chức gây phù nề. Sự giảm protein huyết tương có thể do các  

nguyên nhân: do suy dinh dưỡng, do viêm gan hoặc viêm cầu thận làm tăng tính thấm  

của các mao mạch tiểu cầu thận do đó albumin bị lọc thải ra ngoài theo nước tiểu.  

+ ASTT tinh thể = 5624 mmHg - 25 mmHg ~ 5600 mmHg  

ASTT tinh thể lớn nhưng ảnh hưởng ít đến hàm lượng nước vì các muối hòa tan 

trong huyết tương có thể ngấm qua vách mao mạch sang tổ chức và ngược lại. Các 

trường hợp bệnh lý: khi thận bị viêm, tăng tái hấp thu Nacl làm tăng ASTT trong thận dẫn 

đến phù thận, do đó phải kiêng muối.  

+ Tính trị số ASTT máu theo Vanhoff  

Theo Vanhoff ASTT = ICRT  

Trong đó:  

T = tứ tuyệt đối (-2730c)  

R: hằng số khí lý tưởng → R : 0,082  

C: Nồng độ muối = số ptg11000 g dung môi (Nồng độ Mới!lít) i: 

hằng số điện ly → i NaCl : 2  

Vì C khó xác đ ịnh trực t iếp nên tính bằng cách dựa vào độ hạ băng điểm của  

máu. 

Độ hạ băng điểm: ít : iKC  

Δt của máu = 0,56  

Từ đó có iKC = 0,56 → C = 0,56/iK ; K là hằng số = 1,86  

 

T là thân nhiệt → T = 273
0
 + 37

0
 = 310

0
 tính theo thang nhiệt độ Kenvin (

0
K). 

Vậy ASTT máu = 0,56.0,082.310/1,86 = 7,4 atm  

hay bằng 670 mmHg /1 atm x 7,4 atm = 5624 mmHg  

3.3.2. Ý nghĩa ứng dụng của nghiên cứu ASTT máu  

Bình thường ASTT máu là ổn định. Ngay cả trường hợp nước hoặc muối vào 

nhiều trong máu, ASTT cũng không có biến đổi gì rõ rệt. Đó là do vách mao mạch có thụ 

quan ASTT nhận cảm các biến đổi bình thường làm cho nước đi từ mô bào vào máu 

hoặc ngược lại chuyển từ máu sang mô bào một cách phản xạ, đồng thời thải nước và 

muối vô cơ ra ngoài cơ thể.  

Tính ổn định của ASTr huyết tương có ý nghĩa sinh  lý rất quan trọng.  

ASTT trong hồng cầu và huyết tương bằng nhau, vì thế hình dạng và kích thước 

hồng cầu không bị biến đổi.  
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- Nếu cho hồng cầu vào dung dịch muối Nacl có ASTr cao hơn ASTT trong hồng  

cầu thì hồng cầu sẽ mất nước và bị teo lại. Dung dịch Nacl đó là dung dịch ưu trương.  

- Nếu cho hồng cầu vào dung dịch nhược trương tức là dung dịch có ASTT nhỏ hơn 

ASTT trong hồng cầu thì nước sẽ đi vào hồng cầu làm nó trương phồng lên. Nếu trương to 

quá mức thì hồng cầu sẽ vỡ gọi là dung huyết (haemolysis).  

ASTT của huyết tương động vật có vú tương đương ASTr của dung dịch Nacl  

0,9%.  

Vì thế dung dịch NaCl 0,9% được gọ i là muối sinh lý, đó là dung dịch đẳng  

trương.  

Đối với các loài gia súc khác nhau, trị số này hơi khác nhau.  

Ngựa: ASTr huyết tương = ASTr dung dịch Nacl O,92%; BÒ O,936%; Cừu  

O,978%; Dê O,955%; Chó 0,933%.  

Dung dịch sinh lý không những có ASTT bằng ASTT huyết tương mà còn phải đảm 

bảo một tỷ lệ cân bằng giữa các con Na+, K+, Ca+. Người ta đã tính toán và đưa ra công 

thức pha chế một số dung dịch sinh lý như bảng sau:  

Bảng 3.2: Công thức pha chế một số loại dung dịch sinh lý (%)  

Thành Dung dịch Ringer Dung dịch Dung dịch 

phần Động vật bình nhiệt Động vật biến nhiệt Lock Tyrod 

NaCl 8,5-9,0 6-6,6 9,0 8,0 

KCI 0,2 0,1 0,2 0,2 

CaCl2 0,2 0,1 0,2 0,2 

NaHCO3 0,2 0,1 0,15 1,0 

MgCl2 - - 0,15 1,0 

NaH2PO4 - - 0,15 0,05 

Glucose - - 1,0 1,0 

3.4. pH máu và các hệ đệm trong máu  

3.4.1. pH của máu  

Máu có phản ứng kiềm yếu, pa máu gia súc dao động từ 7,35 - 7,50. Trong điều kiện 

bình thường pH máu thay đổi rất ít (0,l-0,2)  

Bảng 3.3: pHmáu các loài vật nuôi  

Loài vật nuôi PH máu (bình quân) Loài vật nuôi pH máu (bình quân) 

Ngựa 7,40 Chó 7,40 

Bò 7,50 Thỏ 7,58 

Cừu, dê 7,49 Gà 7,42 

Lợn 7,47 

Sự ổn định pH máu có ý nghĩa sinh lý quan trọng: duy trì hoạt tính ổn định của  

các enzyme và hormone do đó ảnh hưởng tới đến quá trình chuyển hóa vật chất và tới  

tác dụng của thuốc, của các hợp chất khoáng. Phạm vi xê dịch cho phép của pa máu là  

0,1 - 0 2, nếu xê dịch > 0,2 - 0,3 thì sẽ gây trúng độc acid hoặc ba se và mọi hoạt động  

sinh lý sẽ bị ảnh hưởng, có thể dẫn tới rối loạn nghiêm trọng. Khoảng pa : 7,0 - 7,6  

74  



 

 

 

được coi là giới hạn pa của sự sống. Chỉ số pa máu có độ ổn định cao là nh ờ có sự 

tham gia của các cơ quan bài tiết: phổi, thận và da. Đặc biệt là sự hoạt động của hệ đệm 

trong máu.  

3.4.2. Hệ đệm và hoạt động của hệ đệm trong máu  

3.4.2.1. Hệ đệm của máu  

Hệ đệm dược hình thành hoàn toàn ở gia súc trong những tháng đầu sau khi sinh ra 

và có tác dụng duy trì sự ổn định pa của máu. Hệ đệm của máu có cả trong hồng cầu, 

trong huyết tương và gồm nhiều đôi đệm. Mỗi đôi đệm hay cặp đệm gồm một acid yếu 

nằm ở phần tử số và một ba se yếu nằm ở phần mẫu số tạo thành hoặc do một muối acid với 

một muối ba se tạo thành.  

Hệ đệm trong hồng cầu gồm có 5 đôi đệm:  

 

 

 

 

Hệ đệm trong huyết tương gồm có 4 đôi đệm:  

 

 

 

3.4.2.2. Hoạt động của hệ đệm: Theo nguyên tắc của phản ứng trung hoà  

- Đệm với base: khi có một chất base vào máu, ví dụ BOH thì nó  sẽ được kết hợp với 

H2CO3 theo phản ứng:  

BOH + H2CO3 → BHCO3 (Thải ra ngoài qua thận) + H2O  

- Đệm với aciô : aciớ hữu cơ như acid lactic đ i vào máu sẽ được kết hợp với 

NaHCO3 theo phản ứng:  

Acid lactic + NaHCO3 → Na-lactat + H2CO3 → CO2 + H2O (thải qua phổi)  

Đệm với khí CO2: trong quá trình trao đổi chất, khí CO2 sinh ra kết hợp với H2O tạo ra  

H2CO3 Của hồng cầu và chịu tác dụng của hệ đệm trong hồng cầu hoặc trong huyết  

tương.  

Trong hồng cầu: khí CO2 chuyển thành H2CO3 theo phản ứng:  

 

 

Có t ính acid mạnh làm giảm pH máu do đó nó được đệm bởi các đôi đệm 

HHb/KHb; HHbO2/KHbO2 để chuyển thành các acid HHb, HHbO2 yếu hơn theo các phản 

ứng sau:  

+ Phản ứng đệm của đôi đệm HHb/KHb với H2CO3  
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+ Phản ứng đệm của đôi đệm HHbO2/KHbO2 với H2CO3  

 

 

 

Trong huyết tương: H2CO3 được đệm bởi đôi đệm H-Protein/Na - protein theo 

phản ứng:  

 

 

 

Qua các phản ứng trên có thể tllâý rõ bản chất của hoạt động đệm với acid là sự 

chuyển một acid mạnh thành acid yếu hơn.  

Trên thực tế khả năng đệm đối với CO2 của máu, chủ yếu là do hàm lượng Hỗ 

trong máu quyết định. Các phản ứng trên đều thuận nghịch.  

Nhờ tác dụng đệm như trên mà pa máu duy trì không đổi, trong đó tác dụng của 

NaHCO3 lơn hơn H2CO3 (Vì lượng NaHCO3 nhiều gấp 20 lần so với H2CO3 vì thế quá trình 

đệm với aciớ mạnh hơn đệm với kiềm  

3.4.2.3. Dự trữ kiềm trong máu  

Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể sinh ra acid là chủ yếu. Các muối kiềm trong  

máu có thể trung hòa các loại acid đi vào máu, nhờ đó giữ cho độ pa trong máu không  

đổi Lượng kiềm chứa trong máu gọi là "kiềm dự trữ": đó là lượng muối NaHCO3 tính  

bằng mà có trong 100 ml máu (%). Lượng kiềm dự trữ là chỉ tiêu đánh giá khả năng  

làm việc bền bỉ của gia súc: kiềm dự trữ càng lớn thì khả năng làm việc càng bền bỉ  

dẻo dai, vì khi làm việc nhiều, cơ tạo ra nhiều acid lactic, đồng thời trao đổi chất tăng  

cũng tạo ra nhiều acid. Với lượng kiềm dự trữ cao vẫn có thể duy trì pa máu không  

đổi. Ngược lại nếu lượng kiềm dự trữ ít thì cơ thể không thể làm việc bền bỉ, lâu dài.  

Lượng kiềm dự trữ của gia súc non đang bú sữa rất ít cho nên pa máu dễ bị biến đổi.  

Bảng 3.4: Lượng kiềm dự trữ trong máu các loài gia súc (mg%)  

Ngựa đua 560 -620 Cừu 460-520 

Ngựa (tải nặng) 450-540 Dê 380-520 

Bò kéo 460-540 Lạc đà 700'780 

3.4.2.4. Trúng độc toan, kiềm  

Khả năng đệm của máu tuy rất lớn nhưng cũng chỉ ở một phạm vi nhất định. Khi 

lượng acid hoặc kiềm trong máu tăng quá nhiều, lượng kiềm dự trữ bị tiêu hao mạnh thì 

pa máu sẽ vượt khỏi phạm vi bình thường, gây trúng độc toan hoặc kiềm, gồm 2 loại: 

trúng độc thay thế và trúng độc không thay thế.  

Trúng độc toan (acid) thay thế. là trạng thái trúng độc mà pa máu vẫn nằm trong 

phạm vi thay đổi cho phép + 0,1 -0,2.  

- Trúng độc toan không thay thế là kh i lượng kiềm dự t rữ g iảm nhiều, độ pH  
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không còn duy trì ở mức độ bình thường, vượt quá giới hạn 0,1 - 0,2.  

- Trúng độc toan xảy ra trong các trường hợp sau:  

+ Khi cơ làm việc căng thẳng, nhiều acid lactic đi vào máu.  

+ ăn nhiều thức ăn toan tính, tiêm quá lượng các chất toan tính trong một số bệnh 

như: đái tháo đường, bệnh ceton huyết ở gia súc nhai lại...  

+ Không thải được khí CO2 ra ngoài, ngạt do methemoglobin. + 

Viêm thận không thải được acid qua nước tiểu.  

+ Viêm phổi: Khí CO2 tích tụ nhiều trong phổi, tích tụ nhiều trong máu.  

- Trúng độc kiềm cũng có 2 loại: Thay thế và không thay thế như đối với trúng độc 

toan. Trúng độc kiềm xảy ra khi:  

+ Gia súc ăn nhiều thức ăn kiềm tính, ăn me không đúng cách, tiêm hoặc uống 

nhiều các chất kiềm.  

+ Sự thải khí CO2 tiến hành quá mạnh  

+ Chuyển gia súc từ miền núi cao xuống đồng bằng, lúc đầu vẫn giữ tần số hô hấp 

cao, sẽ thải nhiều khí CO2 làm cho kiềm trong máu tăng lên.  

Kết quả chung là làm cho độ pa máu tăng lên.  

- Thông thường trúng độc toan hay xảy ra hơn trúng độc kiềm. Khi trúng độc  

toan hoặc kiềm thì con vật thở dồn, sùi bọt bếp, run rẩy, co giật, nếu nặng sẽ bị hôn mê  

và chết.  

4. THÀNH PHẦN CỦA MÁU  

Đưa máu vào ống nghiệm rồi đem li tâm hoặc chống đông rồi để lắng ta thấy cột máu 

chia 2 thành phần rõ rệt:  

- Thành phần có hình nằm ở đáy ống nghiệm chiếm 40% thể tích máu toàn phần, bao 

gồm các loại tế bào máu gồm: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.  

- Thành phần dịch thể nổi phía trên ống nghiệm chiếm 60% thể tích máu toàn phần 

gọi là huyết tương.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta quan sát tiếp một thực nghiệm nữa sau đây:  

Cho máu vào 2 ống nghiệm, ống A chứa sẵn chất chống đông (heparin 2-3 giọt hoặc 

Nam citrat 5% tỷ lệ thể tích pha trộn là tạo) cho vào 5 ml máu.  
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Ống B không có chất chống đông cũng cho vào 5 ml máu. Cả 

2 ống để yên 1-2 giờ, sau đó quan sát thấy:  

- Ở ống A phân thành 3 lớp. lớp dưới cùng màu hồng đó là hồng cầu, lớp trên là dịch 

thể màu vàng nhạt là huyết tương (còn chứa fibrinogen), ở giữa có một lớp mỏng màu trắng 

là bạch cầu và tiểu cầu.  

- Ở ống B dưới là một cục máu đông do các sợi huyết fibrin ghim giữ các huyết cầu, 

trên là một dịch thể màu vàng nhạt trong suốt gọi là huyết thanh (không còn chứa 

fibrinogen nữa).  

4.1. Huyết tƣơng (plasma)  

Huyết tương có màu vàng nhạt do chứa sắc tố màu vàng (caroten ở loài nhai lại, 

xantophin ở gia cầm...)  

4.1.1. Thành phần hóa học  

Nước: 90-92%.Vật chất khô: 8-10%. Trong đó:  

- Các chất hữu cơ gồm có:  

. Protein : albumin, globulin, fibrinogen chiếm 6 -8%; Đường: Chủ yếu là 

glucose với hàm lượng 80- 120 mà%; . Hạt mỡ, acid béo tự do; . Các hormone, 

vitamin và enzyme GOT, GPT...  

- Các muối khoáng chủ yếu là khoáng đa lượng Na, K, Ca, Mn, P và khoáng vi 

lượng Fe, Cu, Mn, Co, Zn, I2…  

4.1.2. Protein của huyết tương  

Có 3 loại chính: albumin, globulin và fibrinogen chiếm 6-8% tổng lượng huyết  

tương.  

Albumin là loại protein tham gia cấu tạo nên các mô bào, cơ quan trong cơ thể vì thế 

hàm lượng albumin trong máu biểu thị khả năng sinh trưởng của gia súc. Albumin được 

tổng hợp ở gan sau đó đi vào máu, rồi theo máu đến các mô bào tổ chức và tổng hợp thành 

albumin cho từng loại mô. Albumin là tiểu phần chính tạo nên áp suất thẩm thấu thể keo 

của máu. Albumin còn tham gia vận chuyển các chất như acid béo, acid mật và một số 

chất khác.  

- Globulin gồm có: α, β, γ- globulin  

+ α và β- globu lin có chức năng vận chuyển colesterin, hormone stero id , 

phosphatid, acid béo và một số hợp chất khác. α, β -globulin do gan sản xuất ra.  

+ γ - globulin tham gia vào chức năng miễn dịch gọi tắt là Ig (Immuno globulin), có 

tất cả 5 loại là: IgG, IgA, IgE, IgD và IgM. Cả 5 loại đó  đều do lâm ba cầu sản sinh ra. Mỗi 

khi cơ thể bị một kháng nguyên lạ xâm nhập, nồng độ các Ig tăng lên để phản ứng lại các 

kháng nguyên đó, để bảo vệ cơ thể. Nồng độ Ig giảm trong bệnh thiểu năng hạch lâm ba. 

Globulin còn là thành phần tạo nên các yếu tố đông máu: I, II, V, VII, IX, X của huyết 

tương. Ngoài ra những ngưng kết tố (aglutinin), kết tủa tố (prexipitin) là do những 

globulin tạo nên có chức năng phòng vệ cơ thể.  
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Mối tương quan giữa lượng albumin và globulin trong huyết tương gọi là tỷ lệ 

A/G. 

Tỷ lệ A/G ở một số loài như sau: 

Bảng 3.5: Hàm lượng Albumin và Globutin trong huyết tương các loài gia súc (% ) 

Loài gia súc Albumin Globulin A/G 

Lợn 4,4 3,9 1,13 

Bò 3,3 4,1 0,81 

Ngựa 2,7 4,6 0,59 

Chó 3,1 2,2 1,41 

Tương quan này gọi là hệ số protein phản ánh tình hình sức khoẻ của cơ thể và là một 

chỉ tiêu đánh giá phẩm chất con giống, cũng dùng để chẩn đoán bệnh.  

Nếu A/G tăng thì hoặc A tăng hoặc G giảm. Nếu A/G giảm thì hoặc A giảm hoặc G 

tăng. A giảm khi đói protein lâu ngày, bị suy gan hay viêm cầu thận. G tăng là dấu hiệu có 

xâm nhập của vi khuẩn và vật lạ vào cơ thể. G tăng đột ngột là biểu hiện gia súc nhiễm 

trùng nặng.  

- Fibrinogen hay chất sinh sợi huyết do gan sản sinh ra, tham gia vào quá trình 

đông máu. Hàm lượng fibrinogen trong huyết tương của các loài gia súc: bò : 60mg%; lợn = 

300mg%; cừu và ngựa : 300-600mg%.  

Protein huyết tương luôn ở thế cân bàng động nghĩa là luôn có quá trình phân giải 

và tổng hợp, thay cũ đổi mới dưới sự điều tiết của hệ thần kinh. Ngoài protein ra trong 

huyết tương còn có các hợp chất chứa nhơ như me, acid ước, creat in in , ammoniac, 

polipeptid, amino acid tự do... Ngơ của các hợp chất này được gọi là ngơ cặn". Lượng 

nhơ cặn biểu thị cường độ phân giải protein trong cơ thể. Xác định lượng nhơ cặn có ý nghĩa 

trong lâm sàng.  

Bảng 3.6: Lượng nitơ cặn trong huyết tương của các loài gia súc (mg%)  

Lợn 20-40 Ngựa 30-58 Chó 20-45 

Bò 30-5 Cừu 25-45 Gia cầm 20-60 

4.2. Thành phần có hình trong máu  

4.2.1. Hồng cầu  

4.2.1.1. Nguồn gốc, hình thái, cấu tạo, số tượng  

Nguồn gốc: ở bào thai hồng cầu được tạo ra ở cơ quan tạo huyết là gan, lách. Ở  

cơ thể bình thường, hồng cầu sinh ra từ các tế bào tuỷ đỏ ở xương. Trong quá trình  

phát triển, hồng cầu biệt hóa để trở thành dạng bình thường lưu thông trong máu.  

- Hình thái: Hồng cầu gia súc có hình đĩa, lõm hai mặt, không có nhân, nguyên  

tắc cấu tạo này tăng diện tích tiếp xúc của hồng cầu lên 1 ,63 lần so với khối cầu có  

cùng đường kính, đồng thời tiêu hao năng lượng để nuôi sống hồng cầu cũng giảm đến  

mức thấp nhất. Ở các loài gia cầm hồng cầu hình bầu dục có nhân. Hồng cầu có đường  

kính từ 7-8 micromet, dày 2-3 micromet. Tổng diện tích bề mặt hồng cầu là 27-32 m
2   

trên 1 kg thể trọng.  
 

79  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấu tạo: màng hồng cầu là một màng lipoprotein có tính bền vững thẩm thấu,  

có khả năng đàn hồi tương đối, nhờ đó hồng cáu co lại chút ít khi đi qua các mao mạch  

có đường kính bé hơn nó. Màng hồng cầu có tính thẩm thấu chọn lọc: cho O2, CO2,  

nước, glucose, các ion đi qua, trong lúc một số chất khác không qua được. Trong hồng  

cầu chứa sắc tố đỏ là hemoglobin (huyết sắc tố). Thành phần của hồng cầu: 90% nước,  

10% vật chất khô. Trong vật chất khô Hemoglobin (Hb) chiếm tới 90% và dám nhiệm  

các chức năng của hồng cầu. Trong hồng cầu có một số enzyme quan trọng như:  

anhydrase carbonic, catalase. Trên màng hồng cầu có các enzyme: dchydrogenase,  

glutation - reductase, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững thẩm  

thấu của màng và sự trao đổi chất qua màng hồng cầu. Muối khoáng trong hồng cầu  

chủ yếu là Khu.  

- Số lượng: số lượng hồng cầu thay đổi theo giống, tuổi, giới tính, chế độ dinh 

dưỡng, trạng thái cơ thể và sinh lý, trạng thái khoẻ mạnh hay bệnh tật, khí hậu....Số 

lượng hồng cấu cần phải đủ để đảm bảo vận chuyển O2 cho mô bào, bất kỳ lí do gì làm giảm 

lượng O2 cung cấp cho tế bào đều làm tăng quá trình sản sinh hồng cầu.  

Bảng 3.7: Số lượng hồng cầu một số loài gia súc, gia cầm (triệu/1mm
3
 máu)  

Loài Số lƣợng hồng cầu Loài Số lƣợng hồng cầu 

Lợn 6-8 chó 6-8 

Bò 6-8 Mèo 6-8 

Ngựa 7-10 Thỏ 5,5-6,5 

Dê 13-14 Gà 2.5-3,2 

Cừu 10-13 Người Nam 5-6 

Nữ 4-5 
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Bảng 3.8: Số lượng hồng cầu một số loài vật nuôi (triệu/mm
3
 máu)  

 (Theo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam)  

Loài số lượng hồng cầu 

Lợn lớn 5,0 

Lợn con 4,7-5,8 

Lợn Móng Cái 5-6 

Lợn Lang Hồng 5,2-5,8 

Trâu 4,5-5,3 

Nghé  5,6-6,3 

Trâu F1 (MR x VN) 6,3-6,5 

Trâu F2 (3/4MR x 1/4 VN) 6,0-6,2 

cơ quan nghiên cứu 

Bộ môn sinh lý gia súc ĐHNNI 
 

Bộ môn sinh lý gia súc ĐHNNI 
 

Bộ môn sinh lý gia súc ĐHNNI 

 

Bộ môn sinh lý gia súc ĐHNNI  

Ở người Việt Nam, số lượng hồng cầu của nam: 5,1 triệu, nữ 4,6 t riệu (Trịnh 

Bỉnh Di, 2001).  

Số lượng hồng cầu phản ánh phẩm chất con giống. Số lượng hồng cầu càng nhiều thì 

sức sống con vật càng tốt. Vì vậy việc xác định số lượng hồng cầu của mỗi gia súc có ý 

nghĩa quan trọng. Khi hồng cầu bị giảm đột ngột là biểu hiện một sổ bệnh như sất rét ở 

người, bệnh lê dạng trùng, tiêm mao trùng, biên trùng ở gia súc. Trong những bệnh này 

hồng cầu bị phá huỷ hàng loạt.  

Tuổi thọ của hồng cầu nói chung ngắn. Hồng cầu loài nhai lại và lợn sống được 2  

tháng, các loài động vật khác và người là 4 tháng. Khi còn ở bào thai hồng cầu do lá  

thai giữa, gan, lách và hạch lâm ba sinh ra. Nhưng khi đẻ ra ngoài thì cơ quan duy nhất  

sản sinh ra hồng cầu là tuỷ đỏ của xương. Hồng cầu già chết sẽ được tế bào lưới võng  

mạc nội mô gan, lách, tuỷ xương tiến hành thực bào. Số lượng hồng cầu ổn định tương  

đối là do thường xuyên có các hồng cầu non sinh ra bù đắp vào lượng hồng cầu già  

chết đi. Vì thế khi bị mất máu dột xuất thì thấy hoạt động của tuỷ đỏ xương tăng mạnh.  

4.2.1.2. Sức đề kháng thẩm thấu của hồng cầu  

Khi cho hồng cầu vào dung dịch nhược trương thì hồng cầu sẽ hút nước và phồng  

lên nhưng không vỡ ra là nhờ màng hồng cầu có tính bền vững thẩm thấu. Nhưng sức  

đề kháng đó chỉ có hạn, nếu dung dịch quá nhược trương thì hồng cầu sẽ bị vỡ gọi là  

dung huyết (hay huyết tiêu). Ngược lại cho hồng cầu vào dung dịch ưu trương thì nó sẽ  

bị mất nước và teo nhỏ lại. Hồng cầu trong dung dịch đẳng trương sẽ giữ nguyên hình  

thái và thực hiện tết chức năng của nó. Vì vậy, khi tiêm truyền cho gia súc cần chú ý  

dùng dung dịch đẳng trương (muối Nacl đẳng trương, glucose đẳng trương).  

Khi bị tác động của các độc tố vi khuẩn, ký sinh trùng đường máu, hoặc nọc độc  

rắn... thì tính bền vững thẩm thấu của màng hồng cầu bị giảm hoặc mất, làm cho hồng  

cầu dễ bị vỡ ra. Vì thế trong lâm sàng thú y, việc xác định sức đề kháng thẩm thấu của  

hồng cầu có ý nghĩa quan trọng. Sức đề kháng này bao gồm sức đề kháng tối thiểu (lúc  

bắt đầu dung huyết) và sức đề kháng tối đa (trước lúc dung huyết hoàn toàn).  

Bảng 3.9: Sức đề kháng thẩm thấu của hồng cầu ở các loài gia súc  
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Nồng độ dung dịch NaCl (%) Nồng độ dung dịch NaCl (%) 

Loài Sức đề kháng Sức đề kháng Loài Sức để kháng Sức đề 

tối thiếu đối đa tối thiếu kháng đối 

Ngựa 0,59 0,39 Chó 0,45 0,36 

Bò 0,59 0,42 Mèo 0,69 0,50 

Cừu 0,60 0,45 Thỏ 0,57 0,45 

Dê 0,62 0,48 Gà 0,40 0,32 

Lợn 0,74 0,45 

4.2.1.3. Tốc độ lắng hồng cầu  

Hút máu đã chống đông vào một ống thuỷ tinh nhỏ có độ chia (ống Panchenkôp) đặt 

vào giá cố định, sau một thời gian thấy hồng cầu lắng xuống, phần trên là huyết tương. 

Sỡ (r có h iện  tượng đó là do màng hồng  cầu t ích đ iện  âm. Globu lin và fibrinogen 

trong huyết tương tích điện dương khiến cho các hồng cầu bị hút tụ tập với nhau thành hình 

cọc tiền nặng hơn huyết tương nên lắng xuống. Tốc độ lắng hồng cầu ở các loài gia súc 

không giống nhau, lúc có bệnh cũng thay đổi. Vì vậy đo tốc độ lắng hồng cầu có ý nghĩa 

nhất định trong chẩn đoán bệnh.  

Bảng 3.10: Tốc độ lắng hồng cầu ở các loài gia súc  

Thời gian Tốc độ lắng hồng cầu (mm) 

(phút) Lợn cái Lợn đực Trâu * Nghé * Bò Ngựa Chó 

giống* giống* 

15 3,4 3,4 8,2 5,4 0,1 38,0 0,20 

30 7,3 11,0 15,9 9,7 0,25 49,0 0,90 

45 11,2 19,0 20,3 12,3 0,40 60,0 1,70 

60 13,0 23,0 22,6 14,5 0,58 64,0 2,50 

* Theo nghiên cứu của Bộ môn Sinh lý gia súc - Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội  

4.2.1.4. Hemoglobin - Huyết sắc tố Hemoglobin (Hb) là thành phần chủ yếu của 

hồng cầu chiếm 90% vật chất khô của hồng cầu và  

đảm nhiệm các chức năng của hồng cầu.  

Hemoglobin là một hợp chất protein phức tạp  

dễ tan trong nước, trong thành phần cấu tạo có một  

phân tử globin (chiếm 96%) kết hợp với 4 phân tử  

Hem (ch iếm 4%). Phân tử globin gồm 4  chuỗi  

polypeplid trong đó có 2 chuỗi a và 2 chuỗi 13 cùng  

4 phân tử (Hem) gắn trên lưng 4 chuỗi polypeptid đó  

Globin có tính đặc trưng cho từng loài, vì vậy kiểu  

Hb mang đặc trưng di truyền của phẩm giống, trong  

chăn nuôi có thể xác định giống qua kiểu Hb của từng  

cá thể.  
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Cấu trúc của Hem thì giống nhau giữa các loài. Hem được cấu tạo bởi một vòng 

protoporphirin gồm 4 vòng pyrol nối với nhau bằng các cầu nối metyl và có nguyên tử Fe 

hóa trị 2 (Fe
++

) ở giữa. Từ Fe
++

 này có 2 mạch nối phụ: một mạch nối với globin, một 

mạch kết hợp và phân ly dễ dàng với O2, CO2 - tuỳ thuộc vào phân áp của mỗi khí đó. 

Hemoglobin có chức năng chính là vận chuyển các chất khí trong hô hấp và tham gia hoạt 

động đệm để ổn định pa máu.  

Chức năng vận chuyển O2 và co2  

+ vận chuyển O2: ở điều kiện phân áp O2 cao như ở phổi (l 10 mmHg) thì Hb dễ dàng 

kết hợp với O2 tạo thành oxyhemoglobin (kí hiệu HbO2). Máu vận chuyển O2 đến mao 

mạch ở các mô bào. Phân áp oxy ở mô bào thấp = 20mmHg thì HbO2 Phân ly thành Hb 

và O2, O2 này cung cấp cho mô bào.  

 

 

 

HbO2 có màu đỏ đặc trưng cho máu động mạch. Quang phổ hấp thụ có hai băng 

tương ứng với hai bước sóng λ = 541 và λ = 576 nm  

Trong phản ứng trên Fe luôn ở hóa trị 2.  

+ Vận chuyển khí CO2: ở mô bào phân áp CO2 cao, một phấn Hb kết hợp với khí CO2  

tạo thành carbohemoglobin, nó kết hợp qua nhóm NH2 nên còn gọi là hợp chất 

carbamin. Khi đến phổi phân áp CO2 thấp thì carbohemoglobin lại phân ly thành 

HbNH2 và CO2. Sau đó khí CO2 nước thải qua phổi.  

 

 

HbCO2 có màu đỏ thẫm đặc trưng cho máu tĩnh mạch. + 

Rối loạn chức năng vận chuyển khí trong hô hấp * 

Methemoglobin:  

Khi có mặt một số chất độc như an ilin , n it robenzen , kaliclorat...Fe~ của  

hemoglobin sẽ chuyển thành Fe
+++

 (methemoglobin - kí hiệu Hb - OH) lúc đó Hb mất khả 

năng kết hợp với O2 gây ngạt thở.  

Hb
+
 + OH

-
 → HbOH (methemoglobin)  

Trong cơ thể bình thường, enzyme methemoglobin ređuctase trong hồng cầu có  

tác dụng khử HbOH, phục hồi khả năng kết hợp với O2 với điều kiện HbOH tạo thành  

không nhiều lắm Một số cá thể khi sinh ra do thiếu enzyme này nên còi cọc, chậm lớn.  

Nếu trong cơ thể tích tụ nhiều methemoglobin thì các mô bào bị thiếu oxy và con vật  

chết.  

* Ở môi trường có nhiều carbon oxit (CO) như trong hầm lò, hang núi, nơi có  
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nhiều nhà máy chạy bằng than, khi gia súc và người hít phải, Co sẽ kết hợp bền vững với 

hemoglobin thành carboxihemoglobin (HbCO) khiến Hb tự do giảm, không còn đủ để vận 

chuyển O2. Đó là trương hợp ngộ độc CO làm người và động vật ngạt thở. Quang phổ 

hấp thụ với bước sóng ~ = 535 và 570 tìm. Sự kết hợp của Hb với Co mạnh gấp 250 lần so 

với sự kết hợp với O2' Khi trong không khí có 16% oxi và 0,1 % oxit carbon thì có đến 

80% Hb chuyển thành HbCO, còn khi chứa 1% CO thì có đến 95% Hb chuyển thành 

HbCO, lúc này con vật sẽ chết sau vài phút. Khi gia súc trúng độc CO có thể chữa bằng 

cách cho thở oxi nguyên chất hoặc hỗn hợp oxi với 5-8% CO2,HbCO sẽ được phân ly 

và CO sẽ thải qua phổi ra ngoài.  

- Chức năng đệm: Ngoài chức năng hô hấp, Hb còn có chức năng đệm nhờ các đôi 

đệm HHb/KHb và HHbO2/KHbO2  

Điểm bảng điện của Hb nghiêng về phía acid nên có thể biểu diễn Hb dưới dạng một 

acid yếu là HHb và HbO2 dưới dạng HHbO2. Tính acid này rất yếu, yếu hơn cả H2co3' 

Chúng cùng với muối kiềm mạnh tham gia phản ứng đệm.  

Khả năng kết tinh: Hb có thể kết hợp với NaCl trong môi trường acid acetic đặc  

tạo thành kết tinh he min có hình thái đặc trưng cho từng loài, vì thế phản ứng này  

dùng để xác định máu là của loài gia súc nào và để phát hiện các vết máu khô trong  

pháp y.  

Người ta còn dùng phương pháp phân tích quang phổ để phân biệt các dạng Hb.  

- Hàm lượng Hb (%)  

Hàm lượng Hb trong máu các loài gia súc thay đổi tuỳ theo giống, tuổi, tính biệt, 

trạng thái dinh dưỡng, bệnh tật... Lúc bị bệnh (như ký sinh trùng đường máu...) hàm 

lượng Hb giảm rõ rệt.  

Bỏng 3.11: Hàm lượng Hb của các loài gia súc, gia cầm (g%)  

Loài Hb Loài Hb 

Lợn lớn * 11,5 Ngựa 13.6 

Lợn đực giống 12,2 Dê 10,7 ** 

Lợn con * 10,5 Cừu 11,6 

Trâu * 6,5-10 Bò 12,0 

Nghé * 10,9 Gà 12,7 ** 

Vịt 13,5 ** 

(*) Tài liệu của bộ môn SLGS. Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội  

(**) Tài liệu của các bộ môn Chăn nuôi động vật - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên  

Mỗi lo Hb có khả năng bão hòa tối đa 1,34 ml O2. Từ đó có thể tính được lượng  

O2 mà máu động vật kết hợp trong quá trình hô hấp khi biết được hàm lượn g Hb trong  

máu.  

Ở người hàm lượng Hb 13-14g%; nam 14,6 g%; nữ: 13,2g% (Trịnh Bỉnh Di- 

2001)  

4.2.2. Bạch cầu  
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Bạch cầu là những tế bào máu có nhân và bào tương, kích thước thay đổi từ 5-20 

micromet, có khả năng di động theo kiểu amip. Bạch cầu được tạo ra trong tuỷ xương và 

một phần trong các mô bạch huyết rồi được đưa vào máu để đi khắp cơ thể, đặc biệt là 

những vùng đang bị viêm để chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng.  

4.2.2.1. Số lượng bạch cầu  

Số lượng bạch cầu thường ít hơn khoảng 1000 lần so với hổng cầu, được tính 

theo đơn vị: nghìn/mm
3
 máu.  

Bảng 3.12: Số lượng bạch cầu của một số loài vật nuôi (nghìn/mm
3
 máu)  

Loài Số lƣợng BC Loài gia súc Số lƣợng BC 

Lợn lớn * 20,00 Dê ** 9,60 

Lợn con * 15,00 Cừu 8,20 

Trâu * 13,00 Chó 9,40 

Nghé * 12,00 Thỏ 8,00 

Bò 8,20 Gả ** 30,00 

Ngựa 8,00 Ngan ** 30,80 

(*) Tài liệu của bộ môn Sinh lý gia súc, ĐHNN I - Hà Nội  

(**) Tài liệu của các bộ môn Chăn nuôi động vật - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên  

Ở người, số lượng bạch cầu của nam: 7000; nữ 6200/mm~ máu (Trịnh Bình Di- 

2001)  

Số lượng bạch cầu thường ít ổn định và phụ thuộc vào trạng thái sinh lý của cơ 

thể. 

Số lượng bạch cầu thường tăng sau khi ăn, khi đang vận động, khi con vật có 

thai... giảm khi tuổi tăng lên. Trong trường hợp bệnh lý, bạch cầu tăng mạnh như khi bị 

viêm nhiệm v ì có sự xâm nhập của vi khuẩn, vật lạ... giảm khi b ị suy tuỷ do bị nhiễm 

phóng xạ, nhiễm độc benzen, sử dụng các thuốc cloramphenicol, thuốc ngủ quá liều. Vì vậy 

xác định số lượng bạch cầu có ý nghĩa lớn trong chẩn đoán.  

4.2.2.2. Phân loại và hình thái bạch cầu  

Bạch cầu chia làm 2 loại chính là: bạch cầu không hạt và bạch cầu có hạt.  

- Bạch cầu không hạt: trong bào tương không có hạt (hoặc chỉ có những hạt rất nhỏ) 

gồm:  

+ Lâm ba cầu (Lymphocyte) có vòng sáng xung quanh nhân, nhân hình gần tròn, 

hoặc hình bầu dục chiếm hầu hết tế bào. Lâm ba cầu có 2 dạng: lâm ba cầu bé kích thước 

8-12 μm, lâm ba cầu lớn 15-18 μm. Ở gia súc lâm ba cầu tăng mạnh trong các bệnh sất 

nhiễm trùng.  

+ Bạch cầu đơn nhân lớn (Monocyte): nhân to hình móng ngựa chiếm gần hết bào 

tương. Bạch cầu đơn nhân lớn có kích thước 18-22 μm.  

- Bạch cầu có hạt: trong bào tương có nhiều hạt. Căn cứ vào đặc điểm bắt màu  

thuốc nhuộm của các hạt trong bào tương, người ta chia bạch cầu có hạt làm 3 loại: +  
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Bạch cầu ái toan (Eosinophil): kích thước 12-15μm, nhân chia nhiều múi nối với nhau, hạt 

to bắt màu đỏ da cam.  

+ Bạch cầu ái kiềm (Basophil): kích thước 8 - 10 μm, hạt nhỏ bắt màu xanh.  

+ Bạch cầu trung tính (Neutrophi[): kích thước 10-15 μm, hạt nhỏ bắt màu hồng  

tím.  

Bạch cầu trung tính lại được chia thành 3 loại: * 

Bạch cầu trung tính nhân ấu  

* Bạch cầu trung tính nhân gậy  

* Bạch cầu trung tính nhân đốt.  

4.2.2.3. Công thức bạch cầu  

Công thức bạch cầu là tỷ lệ % của mỗi loại bạch cầu trên tổng số bạch cầu.  

Công thức bạch cầu ở các loài gia súc thì không giống nhau, trong cùng một loài thì 

công thức này ồn định, nhưng khi có bệnh thì thay đổi. Ví dụ: khi bị nhiễm trùng bạch 

cầu trung tính và đơn nhân lớn tăng đột ngột. Khi bị ký sinh trùng đường ruột thì bạch cầu 

ái toan tăng. Trong bệnh thiếu máu thì bạch cầu ái kiềm tăng. Trong giai đoạn vết 

thương đang bình phục thì lâm ba cầu tăng.  

Bảng 3.13: Công thức bạch cầu của một số loài vật nuôi (%)  

Loài Bạch cầu trung tính BC ái BC ái Làm ba Đơn 

Ấu Gậy Đốt toan Kiềm cầu lớn 

Ngựa - 4,0 47.4 4,0 0,6 40,0 3,0 

Bò - 6,0 25,0 7,0 0,7 54,3 7,0 

Lợn - 3,0 40,0 4,0 1,4 48,6 3,0 

Cừu - 1,2 33,0 4,5 0,6 57,7 3,0 

Dê - - 49,0 2,0 1,0 42,0 6,0 

Trâu - 4,2 35,0 10,0 0,8 54,0 5,0 
Chó - 5,0 58.0 6,0 1,0 25,0 5,0 

Thỏ - - 30,0 1,0 5,0 60,0 4,0 

Chuột lang - 3,0 37,0 7,0 1,0 46,0 6,0 

Gà - 1,0 26,0 4,0 4,0 59,0 6,0 

Ngỗng - 6,5 30,0 3,5 2,0 54,0 4,0 

Người - 66 - 9-11,0 0-0,5 20-25 2-2,5 

4.2.2.4. Chức năng sinh lý của bạch cầu  

Bạch cầu bảo vệ cơ thể bằng hai cách: Thực bào và sinh kháng thể.  

- Thực bào là chức năng quan trọng nhất của bạch cầu trung tính và của đại thực bào, 

nó xảy ra qua 4 giai đoạn:  

+ Giai đoạn gắn: các kháng nguyên, vi khuẩn, chất lạ gắn vào bạch cầu nhờ các điểm 

tiếp nhận của bạch cầu.  

+ Giai đoạn thiết: bạch cầu phát chân giả bao lấy kháng nguyên, vi khuẩn...  

+ Giai đoạn hình thành hốc: chất nguyên sinh lõm vào tạo thành hốc và lisosom  
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tiết enzyme vào hốc.  

+ Giai đoạn tiêu diệt: Nhờ pa hoặc nhờ các chất oxy hoá, hoặc nhờ tác dụng của các 

enzyme như protease..., kháng nguyên bị phân giải.  

Bạch cầu trung tính có khả năng di động theo kiểu amip và có khả năng xuyên  

mạch: chui qua thành mao mạch đến nơi có kháng nguyên. Sau khi kháng nguyên xâm  

nhập khoảng 30 phút, bạch cầu trung tính đã có mặt, nhưng nếu cơ thể đã được tiêm  

vacxin thì chỉ cần 10-20 phút. Bạch cầu trung tính chứa đến 30 loại enzyme khác nhau  

có khả năng phân giải hầu hết các chất có hoạt tính sinh học. Bạch cầu trung tính còn  

có khả năng hóa ứng động nhờ đó chuyển động của bạch cầu trung tính trong cơ thể là  

một chuyển động có hướng, chúng đi về phía mô bị viêm nhiễm do sự hấp dẫn của các  

sản phẩm sinh ra ở mô đó.  

Bạch cầu đơn nhân lớn: Có khả năng thực bào mạnh, hay đại thực bào". Do có kích 

thước lớn, chúng thực bào được các tế bào lớn như hồng cầu già, vi khuẩn...  

Lợn nái, bò sữa khi động dục hoặc khi sắp đẻ thì hoạt tính thực bào tăng (số 

lượng bạch cầu trung tính tăng) để tăng sức đề kháng của cơ thể. Trong quá trình thực bào, 

có vi khuẩn không bị tiêu hóa mà tồn tại trong đại thực bào, gọi là nhiễm khuẩn ẩn, như 

bệnh lao phổi của người, bệnh sảy thai truyền nhiễm của gia súc.  

- Chức năng sinh kháng thể được thực hiện bởi các tê bào Lympllo  

+ Cấu trúc kháng thể: y - globu lin là một loại p rotein đặc b iệt , được gọi là  

globulin miễn dịch, ký hiệu là lạ. in có 5 loại: IgG = 75%; IgA= 20%; IgM = 5% và IgD, 

IgE với hàm lượng nhỏ. Ở người IgG là kháng thể duy nhất được nhau thai của mẹ 

chuyển cho thai, vì lao kích thước và khối lượng phân tử bé nhất. Ở trâu, bò do nhau thai 

có 6 lớp màng nên lớp không qua được nhau thai, do đó cần cho bê, nghé sơ sinh bú sữa 

đầu, trong sữa đầu có hàm lượng kháng thể cao, bú càng sớm càng tốt (nửa giờ sau khi đẻ) 

vì lúc đó niêm mạc ruột hấp thu được lao.  

+ Đáp ứng miễn dịch: Kháng nguyên là những chất lạ khi đưa vào cơ thể sinh vật sẽ 

gây nên đáp ứng miễn dịch bằng cách sinh ra kháng thể đặc hiệu tương ứng. Vậy đáp 

ứng miễn dịch là sự sinh ra kháng thể đặc hiệu tương ứng với kháng nguyên xâm nhập để 

bảo vệ cơ thể.  

Đáp ứng miễn dịch tạo ra miễn dịch tập nhiễm là kết quả của hợp tác giữa 3 loại 

bạch cầu: Đại thực bào (đơn nhân lớn), tiểu thực bào (bạch cầu trung tính ) và bạch cầu 

lympho B, T. Đáp ứng miễn dịch này gồm 2 dạng:  

* Miễn dịch dịch thể. do lympho B tiết ra IgG hòa tan trong huyết thanh. Huyết  

thanh này được dùng để trừ bệnh như huyết thanh phòng dại, huyết thanh chống uốn  

ván..,.  

* Miễn dịch tế bào: do lympho T khi bị kích thích bởi kháng nguyên, độc tố ... 

lympho T trở thành các lympho cảm ứng, tiết ra lymphokin gắn trên màng tế bào, nhờ đó 

lympho T sẽ tiêu diệt các tác nhân gây độc trực tiếp hay gián tiếp.  
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Gây độc trực tiếp: Lympho T kết hợp với kháng nguyên làm cho lympho T 

phồng to lên và giải phóng các enzyme thuỷ phân của Lisosom để phân huỷ kháng 

nguyên của tế bào lạ, tác dụng này yếu hơn so với tác dụng gián tiếp.  

Gây độc gián tiếp: Lympho T kết hợp với kháng nguyên đặc hiệu sẽ giải phóng ra 

một số yếu tố gọi là lymphokin vào các tổ chức xung quanh. Các lymphokin sẽ 

khuếch đại" tác dụng phá huỷ của lympho T lên nhiều lần.  

Mặt khác, khi lympho T bị hoạt hóa bởi kháng nguyên thì một số lympho T mới  

cũng được hình thành gọi là "Tê bào nha'. Các tế bào nhớ này được tập trung trong tổ  

chức bạch huyết. Trong những lần xâm nhập sau của cùng kháng nguyên, nhờ các tế  

bào nhớ này mà sự giải phóng các lympho cảm ứng sẽ nhiều và nhanh hơn so với lần  

đầu.  

+ Cơ chế tác dụng của kháng thể:  

* Là có khả năng ngưng kết, kết tủa kháng nguyên, hoặc hòa tan vi khuẩn, trung hòa 

độc tố  

* Kháng thể được tổng hợp do kích thích của kháng nguyên nào thì chỉ kết hợp  

với kháng nguyên đó, là phản ứng đặc hiệu của kháng thể với kháng nguyên tương  

ứng.  

* Kháng thể có khả năng làm tăng tính thấm của thành mạch do đó đại thực bào dễ 

lọt qua thành mạch máu để tới nơi có kháng nguyên và tiêu diệt kháng nguyên.  

* Tác dụng của opsonin: Các kháng nguyên nếu được phủ một lớp lớn và IgM thì  

hấp dẫn đại thực bào đến bắt, ăn và tiêu diệt, làm cho hiệu quả tác dụng tăng lên hàng  

trăm lấn.  

* Tác dụng bảo vệ niêm mạc: loa ngăn cản vi khuẩn bám vào niêm mạc ruột do đó 

sẽ hạn chế được các bệnh đường tiêu hóa.  

* Tạo interferon: do bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính sản  sinh khi có 

kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể. Interferon có tác dụng: ức chế sự sinh sản các vinh 

và hạn chế hiện tượng ung thư  

4.2.3. Tiểu cầu (Thrombocyte)  

Tiểu cầu là những tiểu thể nhỏ không nhân có hình cây hay bầu dục, đường kính 2-3 

em, trong bào tương có hạt chứa thrombokinase và serotonin.  

Số lượng: 100.000 - 600.000/1mm
3
 máu của động vật có vú. Con vật mới sinh có số 

lượng ít hơn so với con vật trường thành. Trong một số bệnh truyền nhiễm và khi bị choáng 

quá mẫn thì số lượng tiểu cầu giảm. Tiểu cầu chỉ sống 3-5 ngày. Khi già bị tiêu huỷ ở gan 

và lách. Tiểu cầu giữ vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Khi bị thương máu 

chảy ra, tiểu cầu chạm vào vết thương, vỡ ra giải phóng serotonin và thrombokinase 

xúc tiến sự đông máu.  

5. NHÓM MÁU  

Khối lượng máu của cơ thể là một chỉ số sinh lý cần được duy trì ổn định. Do  
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vậy khi mất máu do chấn thương, phẫu thuật, băng huyết khi sinh... cơ thể cần thiết phải 

được bổ sung máu. Trong thực tế truyền máu, không phải trường hợp nào cũng thành 

công mà có trường hợp gây tử vong do hồng cầu bị ngưng kết. Nguyên nhân đưa đến kết 

quả trên là do máu được phân ra thành nhiều nhóm khác nhau, thuộc các hệ khác nhau. 

Khi máu để truyền và máu nhận không phù hợp với nhau thì xuất hiện tương tác miễn 

dịch gây ngưng kết hồng cầu.  

5.1. Hệ nhóm máu ABO ở ngƣời  

Khi nghiên cứu máu người, người ta phát hiện ra các yếu tố khác nhau:  

Trên màng hồng cầu có hai yếu tố gọi là ngưng kết nguyên A và B (kháng  

nguyên A và B). Trong huyết tương có hai yếu tố gọi là ngưng kết tố a và ~ sáng thể a và ~ 

Không phải bất cứ người nào cũng có đủ 4 yếu tố nói trên, mà được phân chia ra làm 4 

nhóm người khác nhau:  

- Nhóm I gồm những người trên màng hồng cầu không có ngưng kết nguyên A và 

B; trong huyết tương có cả hai ngưng kết tố α và β  

- Nhóm II gồm những người trên màng hồng cầu chỉ có A, không có B; trong 

huyết tương chỉ có β không có α  

- Nhóm III gồm những người trên màng hồng cầu chỉ có B, không có A; trong 

huyết tương chỉ có α, không có β  

Nhóm IV gồm những người trên màng hồng cầu có cả A và B nhưng trong huyết 

tương không có cả α và β .  

Ngưng kết tố α luôn đối lập với ngưng kết nguyên A, còn ngưng kết tố 13 lại đối lập 

với ngưng kết nguyên B. Khi A gặp α và B gặp β thì hồng cầu bị ngưng kết. Do đó, thuộc 

hệ nhóm máu ABO có 4 nhóm như sau (theo Landsteiner).  

Bảng 3.14: Các nhóm máu trong hệ nhóm máu ABO  

Tên nhóm máu Ngưng kết nguyên Ngưng kết tố 

I hay O Không α , β 

II hay A A β 
III hay B B α 
IV hay AB AB không 

Tỷ lệ phần trăm nhóm máu thay đổi theo các chủng tộc khác nhau.  

Phản ứng ngưng kết hồng cầu thực chất là sự tương tác miễn dịch giữa kháng  

nguyên - kháng thể. Ngưng kết nguyên A, B là các kháng nguyên có bản chất là các  

polysacchand. Còn ngưng kết tố α và β là các kháng thể IgM có bản chất là globulin.  

Trong thực hành truyền máu khi chỉ truyền một lượng ít khoảng dưới 0,25 lít (l   

đơn vị truyền máu, người ta cho phép chỉ chú ý đến hồng cầu người cho và huyết  

tương người nhận. Sở dĩ như vậy vì với khối lượng ít của huyết tương máu người cho,  

khi vào cơ thể người nhận có thể hòa đồng với khối lượng lớn của máu người nhận.  

Tuy nhiên, hồng cầu người cho không được đối kháng với huyết tương người nhận. Do  
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vậy, có thể thực hiện truyền máu theo bảng sau:  

Bảng 3.15: Sự tương tác giữa huyết tương máu nhận và hồng cầu máu cho  

Huyết tương máu nhận I II III IV 

α + β β α Không 

Hồng cầu máu cho 

I- O - - - - 

II - A + - + - 

III- B + + - - 

IV - AB + + + - 

Ghi chú: + Ngưng kết; - Không ngưng kết  

Như vậy máu nhóm I (O) có thể truyền cho người thuộc nhóm I và cho các nhóm  

II, III IV được gọi là nhóm chuyên cho. Máu nhóm II (A) cho người cùng nhóm và  

nhóm IV Máu nhóm III (B) cho người cùng nhóm và nhóm IV (AB). Máu nhóm IV  

(AB) chỉ cho được người cùng nhóm và gọi là nhóm chuyên nhận. Có thể tóm tắt  

trong sơ đồ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên với khối lượng ít và về lý thuyết là cho phép, nhưng cũng ít khi thực  

hiện. Ngay trong trường hợp truyền máu cùng nhóm cũng cần thiết phải làm phản ứng  

chéo lần cuối cùng trước khi truyền. Phương pháp là rạch nhẹ trên da tay người được  

truyền để máu chảy ra, rồi nhỏ trực tiếp một vài giọt máu định truyền lên vết rạch và  

quan sát.  

5.2. Hệ thống Rh  

Landsteiner và Wiener (1940) còn nhận thấy huyết tương máu thỏ được miễn dịch  

bởi máu loài khỉ vàng (Maccacus rhesus), có khả năng ngưng kết hồng cầu của khỉ vàng, 

đồng thời cả hồng cầu người. Đã phát hiện yếu tố Rh trong hồng cầu của máu khỉ và 

máu người. Những người có yếu tố Rh trong máu gọi là Rhesus dương (Ra), còn 

những người không có gọi là Rhesus âm (Ra).  

Kháng thể chống Rh
+
 không có sẵn như α   và β trong huyết tương, mà nó chỉ  

hình thành ở những người Rh' sau khi đã nhận nhiều lần một lượng máu có kháng  

nguyên Rh
+
. Kháng thể này được ký hiệu là Rh, nó phát triển chậm, thường 2-3 tháng  

sau khi nhận kháng nguyên Rh
+
. Rh sẽ có mặt trong tất cả các tế bào của thai nhi mà  

không phải chỉ riêng ở hồng cầu. Khi các tế bào và hồng cầu thai nhi bị thoái biến, yếu  
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tố Rh được giải phóng vào dịch thể thai nhi. Từ dịch thể thai nhi Rh sẽ nhếch tán qua  

màng nhau thai sang cơ thể mẹ. Vì mẹ là Rh' nên trong máu mẹ xuất hiện kháng thể  

Rh chống Rh
+
. Ở lần chửa đầu, lượng kháng thể Rh trong máu mẹ còn ít, nhưng từ lần  

chửa thứ hai trở đi lượng Rh tăng lên và qua máu mẹ khuếch tán sang thai nhi gây ra  

phản ứng ngưng kết hồng cầu ở thai nhi. Do vậy từ lần chửa thứ hai trở đi rất dễ bị sảy  

thai, đẻ non hoặc thậm chí thai nhi chết trong bụng mẹ. Trẻ đẻ non rất ốm yếu và rất dễ  

tử vong.  

5.3. Các hệ thống nhóm máu khác  

Ngoài hệ ABO và Rh, trong máu người còn rất nhiều hệ khác 'như kháng nguyên Ken, 

kháng nguyên Fya, kháng nguyên S (thuộc hệ thống MNSSS).  

Người ta cũng còn phát hiện các kháng thể của hệ thống Kidds, các kháng thể 

chống M, N, P, Le
a
, Le

b
...  

Trong truyền máu, thông thường các hệ thống này ít nguy hiểm, nhưng chúng có ý 

nghĩa khi nghiên cứu di truyền huyết học, ứng dụng trong pháp y.  

5.4. Nhóm máu ở động vật  

Những nghiên cứu về nhóm máu ở động vật còn ít. Người ta thấy rằng ngoài  

nhóm máu còn có các hệ nhóm khác nhau, ví dụ: ở bò có tới 70 loại như A, B, C, D ,  

J... mà quan trọng nhất là hệ B có tới 27 kháng thể (ngưng kết tô) khác nhau; ở ngựa có 

10; lợn có 19; cừu có 6 ngưng kết nguyên...  

Trong thực tế cấy ghép cơ quan và mô, phản ứng của kháng thể với protein lạ là 

nguyên 'nhân gây ra hiện tượng loại trừ s inh học. Chính phản ứng ngưng kết của máu cũng 

tham gia vào quá trình này.  

Xét nghiệm ngưng kết nguyên và ngưng kết tố là một phương pháp để xác minh  

nguồn gốc huyết thống của những trường hợp nghi vấn, bởi vì chúng đều mang tính di  

truyền.  

6. SỰ ĐÔNG MÁU  

6.1. Khái niệm chung  

- Về sinh lý: đông máu là phản ứng bảo vệ giữ cho cơ thể không bị mất máu khi 

mạch máu bị.tổn thương, hình thành một vành đai bảo vệ xung quanh vết thương. - Về hóa 

sinh: đông máu là một quá trình phản ứng có xúc tác của các enzyme, xảy ra khi máu 

chảy ra qua vết thương.  

- TẾ độ đông máu ở các loài gia súc có khác nhau  

6.2. Các yếu tố đông máu  

Theo quy ước quốc tế, các yếu tố tham gia quá trình đông máu được đánh số La mã 

từ I - XIII.  

I. Fibrinogen:.do gan tổng hợp và đưa vào máu.  

II. Prothrombin: do gan tổng hợp với sự xúc tác của vitamin K trong huyết tương.  
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III. Tromboplastin: enzyme tạo ra khi một tổ chức tổn thương, khi tiểu cầu bị vỡ. 

IV. Ion Cau có trong huyết tương, có tác dụng hoạt hóa prothrombin.  

V. Proaccelerin: một loại globulin do gan sản sinh, làm tăng tốc độ đông máu.  

VI. Dạng hoạt hóa của yếu tố V (yếu tố proconvertin) do gan sản xuất ra, nó có thể 

chuyển thành prothrombin nhờ gan, khi có xúc tác của vitamin K.  

VII. Yếu tố xúc tiến tạo thrombin.  

VIII. Yếu tố chống chảy máu A (chảy máu), có sẵn trong huyết tương.  

IX. Yếu tố chống chảy máu B (Yếu tố clmstmas), nếu thiếu nó thì mắc bệnh 

Christnes.  

X. Yếu tố Stuard, do gan sản sinh, có trong huyết tương (Stuart).  

XI. Prothromboplastin: có sẵn trong huyết tương, là một loại ~globulin.  

XII. Yếu tố Hegeman có sẵn trong huyết tương, hoạt hóa quá trình đông máu. 

XIII. Yếu tố ổn định fibrin, có sẵn trong huyết tương.  

Ngoài ra còn có các yếu tố của tiểu cầu khi vỡ ra: serotonin và phospholipid. Hầu  

hết các yếu tố đông máu đều ở dạng tiền chất không hoạt động. Khi một số yếu tố  

được hoạt hóa nó sẽ kéo theo sự hoạt hóa của các yếu tố khác theo kiểu dây chuyền tự  

động, dẫn đến kết quả cuối cùng là sự hình thành mạng lưới fibrin làm máu đông.  

6.3. Cơ chế đông máu  

Quá trình đông máu là một phản ứng dây chuyền với tốc độ nhanh qua 3 giai  

đoạn: 

- Giai đoạn l: giai đoạn hình thành và giải phóng thromboplastin  

Khi mạch quản bị tổn thương (đứt) máu chảy ra, tiểu cầu va chạm vào bề mặt vết 

thương vỡ ra, từ tổ chức tổn thương và tiểu cầu cùng tiết ra chất thromboplastin ở dạng vô 

hoạt (prothromboplastin). Nó sẽ được hoạt hóa ngay bởi các yếu tố V, VIII, IX, XI, XII và 

Ca
++

 theo phản ứng.  
 

 

 

+ Giai đoạn 2: Biến prothrombin thành thrombin  

Dưới tác dụng của thromboplastin hoạt hoá, cùng với các yếu tố V, VII, X và 

Cả+, prothrombin sẽ được chuyển thành thrombin hoạt động.  
 

 

+ Giai đoạn 3: Biến fibrinogen thành fibrin  

 

 

các sợi fibnn đường kính 0,1 âm đan với nhau thành một mạng lưới giam giữ các 

huyết cầu lại tạo thành cục máu đông, còn huyết thanh chiết ra ngoài.  
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6.4. Sự chống đông máu trong cơ thể  

Trong hệ mạch, máu luôn ở thể lỏng là do trong máu chứa các chất chống đông tự 

nhiên và do cấu tạo của thành mạch.  

- Lớp nộ i môi t rong thành mạch luôn trơn nhẵn, tiểu cầu không bị phá huỷ,  

không bị bám thành từng đám, do đó không có thromboplastin nội sinh trong máu.  

- Trên bề mặt nội mô có một lớp protein mỏng mang điện tích âm có khả năng 

ngăn cản tiểu cầu dính vào nội mô.  

- Trong máu có các chất chống đông tự nhiên. + 

Chất kháng thromboplastin  

+ Chất kháng thrombin  

+ Heparin là một mucopolysaccharid do gan tạo ra có khả năng chống đông rất  

mạnh.  

6.5. ứng dụng thực tiễn  

6.6.1. Biện pháp làm tăng cường đông máu  

+ Khi bị thương máu chảy, phải băng ngay vết thương lại bằng bông gạc đã được hấp 

khử trùng. Bông gạc sẽ tạo mặt thô ráp thúc đẩy vỡ tiểu cầu và vỡ các tế bào chỗ bị thương 

để giải phóng nhiều thromboplastin.  

+ Tiêm vitamin K để kích thích gần sản xuất thrombin (chỉ có tác dụng khi gan bình 

thường).  

+ Thêm vào máu các chất xúc tác đông máu như thrombin, CaCl2…  

+ Truyền huyết thanh tươi vì huyết thanh tươi có đủ các yếu tố trên, đặc biệt có 

thrombin hoạt hoá.  

+ Ghép mặt cắt mô tươi vào vết thương, vì mô tươi cung cấp yếu tố III và cung  

cáp những điều kiện để hoạt hóa yếu tố XII. Mặt cắt mô tươi thường là mặt cắt một  

mẩu cơ ở vùng phẫu thuật (thường được dùng để cầm máu trong trường hợp mổ sọ  

não).  

6.6.2. Biện pháp làm chậm đông máu  

Cho vào máu các chất chống đông máu sau đây:  

+ Heparin: chiết xuất từ gan, là chất chống đông máu hữu hiệu nhất, có tác dụng  

nhanh.  

+ Antithrombin, antithromboplastin.  

+ Hirudin (chất tiết có ở miệng đỉa, vắt)  

+ Dicumarin: tác dụng làm gan giảm sản xuất các yếu tố II, VII, IX, X do đó 

ngăn cản quá trình đông máu. Tác dụng của dicumarin chậm và kéo dài, ch ỉ có tác 

dụng trong cơ thể (in vitro), không có tác dụng trong ống nghiệm (in v i tro).  

+ Các chất làm giảm nồng độ Ca
++

 trong máu  

* Na - Citrat: cho vào máu Na
+
 sẽ thay thế Ca

++
, thường dùng để bảo quản máu  
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trong ngân hàng máu hoặc trong các nghiên cứu máu ở phòng thí nghiệm.  

* Kim oxalat hoặc amoni oxalat: cho vào máu với tỷ lệ 1/10 về thể tích, máu sẽ 

không đông vì chất này kết hợp với Ca
++ 

tạo thành Ca - oxalat kết tủa, không phân ly làm 

mất  tác dụng của Ca
++.

 Nhưng oxalat độc nên ch ỉ dùng cho vào ống nghiệm, không 

đưa vào cơ thể.  
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Chương 4  

SINH LÝ TUẦN HOÀN MÁU VÀ BẠCH HUYẾT  

Bộ máy tuần hoàn là bộ máy đảm nhiệm chức năng bơm hút và vận chuyển máu đi 

khắp cơ thể để cung cấp các chất cần thiết cho hoạt động sống và đào thải các chất không 

cần thiết ra ngoài môi trường. Như vậy, bộ máy tuần hoàn giữ chức năng đảm bảo mối 

quan hệ của các tế bào cơ thể với môi trường sống. Bộ máy tuần hoàn gồm có tim và hệ 

thống mạch quản hợp thành  

1. SINH LÝ TIM  

Trong quá trình tiến hóa của động vật, có ba mức cấu tạo tim khác nhau: đơn giản  

nhất là dạng ống co bóp, phức tạp hơn là tim hình ống và cấu tạo hoàn chỉnh là tim có 

ngăn. Trong đó tim 4 ngăn ở lớp chim và thú cùng hệ mạch của nó tạo thành hệ tim - mạch 

có cấu trúc và chức năng hoàn thiện nhất.  

1.1. Cấu tạo của tim  

Tim là một khối cơ rỗng, kích thước khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại động vật. Tim 

gia súc nằm trong lồng ngực, được bao bọc bởi bao tim bằng mô liên kết. Gốc tim nằm phía 

trước ở khoảng giữa xương ức, mỏm tim thon lại nằm phía sau lệch về bên trái khoảng 

400 so với trục dọc cơ thể (cách trục dọc cơ thể khoảng 8-10 cm) và nằm giữa khoảng 

gian sườn thứ 5 và thứ 6. Từ gốc đến mỏm tim dài khoảng 12 cm. Tim lợn trưởng thành 

nặng khoảng 300g đối với con đực và 250g đối với con cái. Tim có vách ngăn thành hai 

nửa riêng biệt: lim trái và tim phải. Tim trái lớn hơn tim phải và chiếm khoảng 2/3 tim. 

Tim trái chứa máu đỏ tươi, tim phải chứa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

máu đỏ thẫm. Mỗi nửa t im lại được chia thành hai phần: tâm nhĩ và tâm thất.  
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Giữa lâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ- thất, ở nửa tim trái là van hai lá, ở nửa tim phải là  

van ba lá. Giữa tâm thất và động mạch chủ, động mạch phổi có van tổ chim, còn gọi là  

van bán nguyệt. Chức năng của các van là đảm bảo cho máu đi theo một chiều từ tâm  

nhĩ đến tâm thất và từ tâm thất sang động mạch. Sơ đồ câu tạo tim được trình bày trên  

hình 4. 1 .  

1.1.1. Cơ tim  

Cơ tim được cấu tạo từ các sợi cơ tim. Về cấu trúc - chức năng sợi cơ tim vừa có  

tính chất cơ vân, vừa có tính chất cơ trơn. Sợi cơ tim có những vân ngang và nhiều  

nhân như sợi cơ vân, nhưng nhân không nằm ở gần màng, mà nằm ở g iữa sợi co.  

Dưới kính hiển vi điện tử thấy rõ các sợi cơ tim tiếp xúc với nhau nhờ các (ra  

nối, song không có sự liên kết màng giữa hai sợi cơ. Ở một số điểm nhất định của (ra  

nối, màng của hai tế bào cơ nằm cạnh nhau áp sát nhau được gọi là đ iểm liên hệ  

(nexus). Khoảng cách giữa hai màng của hai sợi cơ tìm tại dây  bằng 15-20 nanomet  

(l nanomét= l0
-9

m). Ở hai bên của màng nexus có dung dịch giống nhau, chứa  

nhiều khu và ít calci. Tại đây, điện trở thấp hơn nhiều so với các vùng khác của màng.  

Qua các nexus này mà hưng phấn được truyền bằng con đường điện học và c ó thể  

bằng con đường hóa học từ sợi cơ này đến sợi cơ khác. Do có sự liên kết giữa các sợi  

cơ như vậy nên cơ tim hoạt động như một liên bào (syncytium) cả về cơ học và điện  

học.  

1.1.2. Hệ dẫn truyền hưng phấn của tim  

Hệ dẫn truyền hưng phấn của tim gồm các tế bào phát nhịp ở nút xoang và nút nhĩ 

- thất, các đường dẫn truyền liên nhĩ và liên nút, bó His với các nhánh của nó là mạng 

lưới Purkinje (Hình 4.2)  

Nút xoang (ở lớp thú gọi là nút Kênh - Flack, ở ếch gọi là nút Remark) nằm ở  

chỗ tĩnh mạch chủ đổ vào tâm nhĩ phải, rộng khoảng 3 mui, dài 15 tâm và dày 1 mui.  

Trong nút có hai loại tế bào chưa biệt hoá: các tế bào phát nhịp (pacemaker) phân bố ở  

trung tâm và các tế bào chuyển tiếp (transitional cái) phân bố ở ngoại vi. Các sợi của  

nút xoang liên hệ với các sợi cơ của hai tâm nhĩ và nút nhĩ - thất. Do đó, điện thế hoạt  

động phát sinh trong nút xoang được dẫn truyền trực tiếp đến tâm nhĩ và nút như - thất.  

Nút nhĩ - thất (ở thú gọi là nút Aschoff - Tawara, ở ếch gọi là nút Bidder) nằm ở  

dưới lớp nội mạc của thành tâm nhĩ phải, trên nền vách nhĩ - thất, cạnh lỗ xoang tĩnh  

mạch vành Nút nhĩ - thất phía trên liên hệ với các sợi từ nút xoang, phía dưới gom lại  

thành bó His. Trong nút nhĩ - thất cũng có các tế bào phát nhịp và tế bào chuyển tiếp.  

Số lượng tế bào phát nhịp ở đây ít hơn ở nút xoang. Bó His xuất phát từ nút nhĩ - thất,  

tới vách liên thất thì chia làm hai nhánh phải và trái, chạy dưới nội tâm mạc đến hai  

tâm thất. Ở đây, mỗi nhánh lại chia thành nhiều nhánh nhỏ chạy giữa các sợi cơ tim,  

tạo thành mạng lưới Purkinje.  
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1.2. Chức năng của tim  

1.2.1. Các đặc tính của tim  

Cơ tim có 4 đặc tính sau: (1) - Tính hưng phấn; (2)- Tính trơ có chu kỳ; (3)- Tính dẫn 

truyền và (4) - Tính tự động.  

1.2.1.1. Tính hưng phấn  

Biểu hiện hưng phấn của cơ tim là phát sinh điện thế hoạt động khi đáp ứng lại tác 

dụng của kích thích.  

Tính hưng phấn của cơ tim diễn ra theo quy luật tất cả hay không có gì". Cụ thể là 

khi kích thích có cường độ dưới ngưỡng cơ tim hoàn toàn không co b óp, khi kích thích 

có cường độ ngưỡng cơ tim đáp ứng bằng sự co tối đa và khi kích thích có cường độ trên 

ngưỡng cũng không làm cho cơ tim co mạnh hơn nữa. Đặc điểm này phụ thuộc vào cấu tạo 

của cơ tim. Giữa các sợi cơ tim có cầu nối, đây là nơi hưng phấn lan truyền đến tất cả 

các sợi cơ làm cho cơ tim cùng co một lúc.  

Ở cơ vân các sợi cơ tách biệt nhau, kích thích có cường độ thấp gây hưng phấn một 

số sợi cơ làm cho cơ co nhẹ; kích thích có cường độ cao hơn gây hưng phấn nhiều sợi cơ 

làm cho cơ co mạnh hơn; kích thích có cường độ mạnh hơn sẽ gây hưng phấn toàn bộ các 

sợi cơ, làm cho cơ co tối đa. Như vậy, ở cơ vân, phụ thuộc vào cường độ của kích thích 

mà có thể quan sát được các mức độ co cơ khác nhau. Đây là điểm khác biệt về tính hưng 

phấn của các sợi cơ vân và cơ tim.  

1 2.1.2. Tính trơ có chu kỳ  

Hưng phấn của cơ tim biểu hiện qua các giai đoạn khác nhau: giai đoạn trơ tuyệt  

đối, giai đoạn trơ tương đối, giai đoạn hưng vượng và giai đoạn hồi phục hoàn toàn.  

Giai đoạn trơ tuyệt đối tương ứng với quá trình khử cực của màng cơ tim. Lúc  

này một kích thích mới không có khả năng gây hưng phấn, nghĩa là không thể làm co  

cơ nữa. Thời g ian trơ tuyệt đối của cơ tim ở tâm thất khoảng 0,25 - 0,30 s. Trong  

trường hợp nhịp co bóp của tim là 70 lần lphút, thời g ian trơ tuyệt đối là 0,27 s. Thời  
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gian trơ tuyệt đối ở tâm nhĩ từ 0, 1 -0, 1 5 s .  

- Giai đoạn trơ tương đối diễn ra sau giai đoạn trơ tuyệt đối, ứng với lúc màng tái  

cực Trong giai đoạn này cơ tim có thể đáp ứng lại với kích thích mới có cường độ cao  

hơn cường độ ngưỡng bình thường bằng một nhịp co. Thời gian trơ tương đối kéo dài  

khoảng 0,03 s.  

Giai đoạn hưng vượng diễn ra tiếp sau giai đoạn trơ tương đối. Giai đoạn này rất 

ngắn, không phải bao giờ cũng có. Giai đoạn hưng vượng ứng với quá t rình giảm phân cực 

của màng (màng chưa trở về trạng thái phân cực như cũ). Lúc này một kích thích yếu có 

cường độ dưới ngưỡng cũng có thể gây co cơ.  

- Giai đoạn hồi phục hoàn toàn khả năng hưng phấn ứng với trạng thái phân cực của 

màng như trước lúc bị kích thích. Lúc này kích thích ngưỡng có tác dụng làm cơ tim co 

bóp như bình thường.  

Chính sự diễn biến của quá trình hưng phấn qua các giai đoạn nói trên mà cơ tim có 

tính trơ có chu kỳ. Tính trơ có chu kỳ của cơ tim có thể quan sát trong thí nghiệm ghi đồ 

thị hoạt động của tim ếch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2.1.3. Tính dẫn truyền  

Cơ t im và hệ thống dẫn truyền hưng phấn trong tim (các nút, bó His và mạng lưới  

Purkinje) có khả năng dẫn truyền các điện thế hoạt động. Sự dẫn truyền hưng phấn ở 

từng phần khác nhau của tim có những đặc điểm riêng.  

Hưng phấn dưới dạng xung động bắt nguồn từ nút xoang truyền tới tâm nhĩ theo kiểu 

nan hoa, kéo dài lo-20ms (miligiây) với tốc độ lm/s. Hưng phấn truyền đến tâm nhĩ trái 

chậm hơn so với tâm nhĩ phải khoảng 20-30 ms.  

Hưng phấn từ tâm nhĩ truyền tới nút nhĩ - thất kéo dài khoảng 12-13ms, với tốc độ 

0,1-0,2m/s. Hưng phấn được giữ lại ở nút nhĩ - thất khoảng 90-100ms, sau đó truyền 

theo bó His đến các sợi Purkinje.  

Tốc độ dẫn truyền hưng phấn ở thân bó His là 2m/s, ở nhánh bó His là 3 - 4m/s,  

ở các sợi Purkinje là 5m/s. Như vậy, tốc độ dẫn truyền hưng phấn theo bó His ngày  

càng tăng dần, đảm bảo cho hưng phấn được lan truyền nhanh tới toàn bộ lớp nội tâm  

mạc. Khi tới các sợi cơ tim thì tốc độ dẫn truyền hưng phấn chậm lại, chỉ còn 0,3 - 0,4  

m/s.  
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Đặc điểm dẫn truyền hưng phấn tương đối chậm và thay đổi ở các phần khác 

nhau của tim có ý nghĩa đối với hoạt động liên tục và nhịp nhàng theo một trình tự nhất 

định, nhằm đảm bảo chức năng bơm máu của tim.  

1.2.1.4. Tính tự động  

Tính tự động của tim thể hiện ở khả năng tự động phát các điện thế hoạt động  

một cách nhịp nhàng của hệ thống nút. Xung động gây cho tim co bóp phát sinh ở nút  

xoang rồi truyền đi khắp tim. Nút nhĩ - thất, tâm nhĩ, tâm thất, bó His cũng có khả  

năng tự động phát xung nhịp nhàng khi chúng không tiếp nhận được các xung từ nút  

xoang truyền đến.  

Khả năng hoạt động tự động của tim có thể quan sát trong thí nghiệm thắt các nút ở 

tim ếch (thí nghiệm Stannius).  

- Dùng một sợi chỉ thắt một nút giữa xoang tĩnh mạch và phần tim còn lại ta thấy 

xoang nhĩ vẫn tiếp tục co bóp theo nhịp cũ, còn phần tim nằm dưới nó ngừng co bóp. Sau 

một thời gian phần tim này co bóp trở lại, song với nhịp chậm hơn so với nhịp co bóp của 

xoang nhĩ.  

- Giữ nguyên nút thắt thứ nhất, tiến  hành thắt nút thứ hai giữa tâm nhĩ và tâm thất. 

Ở đây sẽ xảy ra ba trường hợp khác nhau:  

+ Nếu nút thắt đúng vào giữa nút nhĩ - thất thì ở phần nhĩ và phần thất đều co 

bóp. 

+ Nếu nút thắt lệch xuống phía tâm thất, nằm dưới nút nhĩ - thất thì chỉ có phần như 

co bóp, còn phần thất ngừng.  

+ Nếu nút thắt lệch lên phía tâm nhĩ, nằm trên nút nhĩ - thất thì chỉ có phần thất co 

bóp, còn phần nhĩ ngừng.  

- Tháo hai nút thắt thứ nhất và thứ hai nói trên, tiến hành thắt nút thứ ba ở mỏm  

tim, ta sẽ thấy toàn bộ phần nằm phía trên nút thắt co bóp, còn phần mỏm tâm thất  

ngừng.  

Những biểu hiện trên chứng tỏ nút xoang và nút nhĩ - thất đều có khả năng tự 

động phát xung một cách nhịp nhàng, trong đó nút xoang đóng vai trò chủ đạo.  

Tần số phát xung động của các phần khác nhau của tim như sau:  

Nút xoang: 70-80 nhịp/phút; Nút nhĩ - thất: 40-60 nhịplphút; Bó His: 30-40 

nhịp/phút; Các sợi Purkinje: 15-40 nhịp/phút; Cơ tâm nhĩ: 40 nhịp/phút; Cơ tâm thất: 20- 

40 nhịp/phút.  

Tính tự động phát xung nhịp nhàng là đặc tính của các tế bào phát nhịp. Có nhiều  

cách giải thích, song gần đây, người ta cho rằng cơ chế tự động phát xung nhịp nhàng  

của các tế bào phát nhịp trong nút xoang là do lúc màng ở trạng thái nghỉ có sự giảm  

tốc độ đi ra ngoài tế bào của các con K
+
. Kết quả dẫn đến là làm giảm diện thế tĩnh  

xuống còn -40mV. Đây là mức ngưỡng dẫn đến sự xuất hiện điện thế hoạt động. Lúc  

này các Ca
++

 xuyên mạnh vào trong tế bào, làm cho mặt ngoài tích điện âm so với mặt  
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trong màng (màng khử cực). Biên độ chung của điện  thế hoạt động đạt đến 100 mỹ  

hoặc hơn. Điện thế hoạt động gây khử cực các tế bào lân cận và quá trình hưng phấn  

được lan truyền khắp tim. Sau đó các bơm Na
+
 - Ca

++
 và Na

+
 - K

+ 
hoạt động đẩy Ca

++
,  

Na
+
, K

+
 ra ngoài. Mặt ngoài màng lại mang điện thế dương  như cũ và quá trình nói  

trên lại lặp lại.  

1.2.2. Chu kỳ hoạt động của tim  

Tim hoạt động co giãn một cách nhịp nhàng, đều đặn, vận chuyển máu lưu thông 

trong hệ thống tuần hoàn. Chu kỳ tim là tổng hợp những hoạt động của tim theo  

nguyên tắc: đồng thời với nhau theo bề ngang tim, kế tiếp nhau theo bề dọc.tim, khởi đầu 

bằng một vận động xác định, cho tới khi vận động đó xuất hiện trở lại.  

Có nhiều cách xác đ ịnh chu kỳ tim. Nghiên cứu hoạt động tim trên lâm sàng 

người ta lấy vận động khởi đầu là tiếng tim thứ nhất. Trong nghiên cứu người ta lấy vận 

động khởi đầu là tâm nhĩ thu.  

Tim co gọi là tâm thu, tim giãn gọi là tâm trương. Phân tích hoạt động của một chu 

kỳ tim là một vấn đề phức tạp song có thể tóm tắt như sau:  

1.2.2.1. Kỳ tâm thu (Giai đoạn co)  

Tâm nhĩ thu  

Tâm nhĩ co trước tâm thất. Tâm nhĩ phải co trước tâm nhĩ trái O,01s, làm cho áp lực 

trong tâm nhĩ tăng cao hơn nhiều so với tâm thất. Kết quả làm cho van nhĩ thất mở (van tổ 

chim vẫn đóng) đẩy máu xuống tâm thất.  

Ở gốc tĩnh mạch đồ vào tâm nhĩ tuy không có van nhưng có cơ vòng phát triển, nhờ 

đó mà khi lâm nhĩ thu, cơ vòng co lại tuy không thật kín hoàn hoàn nhưng cũng có tác 

dụng không cho máu chảy ngược trở lại tĩnh mạch.  

Như vậy tâm nhĩ thu có tác dụng tống máu từ tâm nhĩ xuống lâm thất trong giai đoạn 

cuối cùng của tâm trương (xem sơ đồ biểu điên chu kỳ tim). Thời gian tâm nhĩ thu là 0 1 

giây. Sau khi tâm nhĩ thu nó chuyển sang trạng thái trương.  

Tâm thất thu:  

Tâm thất thu trải qua hai giai đoạn:  

+ Giai đoạn tăng áp: Tâm thất co, sợi cơ không rút ngắn (co đẳng trương) làm  

tăng trương lực cơ và làm cho áp lực trong buồng tim tăng lên vượt quá áp lực trong  

tâm nhĩ. Máu dội ngược trở lại hai tâm nhĩ, dùng van nhĩ thất lại. làm phát sinh tiếng  

tim thứ nhất có ký âm là  phải ở ngay đầu kỳ tâm thu. Lúc này van tổ chim vẫn chưa  

mở vì áp lực trong tâm thất còn thấp hơn áp lực ờ động mạch. Đồng thời nhờ các cơ  

chân cầu tâm thất co nên có tác dụng kẻo các sợi dây chằng van tim lại. không cho van  

lim lật người trở lại phía râm nhĩ. Như vậy máu trong tâm thất bị ép lại, cũng như các  

chất lỏng khác máu không thể nén lại. Do đó thể tích của tâm thất không đổi còn chiều  

dài sợi cơ vân giữ nguyên trong khi đó áp lực trong tâm thất thì tăng cao.  

Giai đoạn tăng áp xảy ra rất nhanh khoảng 0,05 giây.  
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+ Giai đoạn tông máu: Tâm thất liên lục co làm cho áp lực trong tâm thất vượt quá 

áp lực trong động mạch chủ làm mở van tổ chim về phía động mạch. Cơ tim vẫn tiếp tục 

co sợi cơ co ngăn lại trương lực cơ tâm thất không tăng (co đẳng trương) tống máu vào 

động mạch. Lượng máu được chuyển từ tâm thất vào đòng mạch lớn hơn lượng máu từ 

động mạch chủ ra ngoại biên. Vì vậy lúc này áp lực trong tâm thất và trong động mạch 

chủ đều cao.  

Thời kỳ dầu của giai đoạn tống máu có khoảng 4/5 lượng máu được chuyển từ tâm 

thất vào động mạch.  

Thời gian tâm thất thu là 0,3 giây.  

1.2.2.2. Kỳ tâm trường (Giai đoạn giãn)  

Tâm thất bãi dâu giãn, áp lực trong tâm thất giảm xuống đến một thời điểm tại đó  

áp lực của nó thấp hơn áp lực trong động mạch, làm cho máu vừa đi vào hai gốc động  

mạch chủ và phổi liền dội ngược trở lại, đóng sập hai van tổ chim, làm phát sinh tiếng  

tim thứ hai có kí âm "pụp" ở ngay đầu kỳ tâm trương. Nói một cách khác. tiếng lim  

thứ hai là dấu hiệu kết thúc giai đoạn tâm thất thu. Ơ thời kỳ này cơ tim giãn ra áp lực  

từ 80 mmHg tụt xuống tới 0 mmHg. Khi áp lực tâm thất hạ thấp, máu ở tâm nhĩ sẽ đẩy  

van nhĩ thất mở ra, máu chảy xuống tâm thất, mở ra giai đoạn tâm nhĩ thu ở chu kỳ tim  

tiếp theo.  

Trong thời gian tâm trương, máu tĩnh mạch từ khắp cơ thể chảy về tâm nhĩ. Quá 

trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tác dụng của áp lực âm xoang màng ngực, sự 

chênh lệch áp lực giữa mao mạch với gốc tĩnh mạch chủ... Nhưng chủ yếu là sự tạo 

thành một sức hút ở vùng tâm nhĩ trong thời gian tống máu. Khi máu bị tống vào động mạch 

thì gây nên một lực đẩy trở lại, lực này làm quả tim chuyển động về phía mỏm tim vì các 

cuống của động mạch là điểm tựa của tim. Trong khi đó thì cơ thất đang co cứng, do đó có 

một lực đẩy trở lại khi tống máu đi, sẽ ảnh hưởng đến  thành tâm nhĩ đẩy nó giãn ra và 

đẩy tim chuyển động về phía mỏm. Cả hai yếu tố này làm thể tích tâm nhỏ to tạo ra một 

sức hút máu về tâm nhĩ. Như vậy việc tống máu đi đồng thời cũng là sinh ra phản lực để 

tạo ra cơ chế hút máu về.  

Ở lợn có tần số tim 75 lầnlphút thì một chu kỳ tim kéo dài 0,8 s và phân bố theo sơ 

đồ sau:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Qua sơ đồ cho thấy: Thời gian tim co là 0,4 s, thời gian tim giãn là 0,4 s.  

Như vậy thời gian co (hưng phấn) bằng thời gian giãn (ức chế). Có nghĩa là thời  
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gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của tim là bằng nhau. Đó là đặc tính thích nghi của 

cơ tim hết sức có ý nghĩa vì nó giúp cho tim có thể làm việc dẻo dai, nhịp nhàng, đều đặn 

suốt đời  

Người ta dùng một số chỉ tiêu để đánh giá khả năng hoạt động của tim như:  

Thể tích tâm thu là lượng máu tống vào hai vòng tuần hoàn trong một lần co bóp của 

tim.  

Thể tích phút tâm thu là chỉ tiêu đo công suất của tim tính bằng lượng máu tâm thất 

bơm vào hai vòng tuần hoàn trong thời gian 1 phút. Khi thể tích tâm thu tăng thì công 

suất của tim cũng tăng.  

Thể tích phút tâm thu của một số loài: Bò: 38 lít; Ngựa: 29 lít; Người: 5 lít Việc rèn 

luyện, vận động hàng ngày cũng có tác dụng làm tăng thể tích phút tâm thu, làm tăng sức 

khoẻ, sức dẻo dai của gia súc. Nếu ít rèn luyện mà nhu cầu làm việc cao sẽ dẫn tới tăng 

nhịp tim, nếu căng thẳng kéo dài dẫn tới suy tim.  

1.2.3. Những biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim  

Những biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim gồm: Mỏm tim đập, tiếng tim, điện tim 

và một số hiện tượng khác.  

1 2.3.1. Mỏm tim đập  

Khi tâm thất thu quả tim thay đổi vị trí của nó trong lồng ngực. Có hiện tượng  

này là do lúc co lại, tim hơi xoay một chút, đẩy mỏm tim ra trước và đạp vào thành  

ngực. Sờ tay lên ngực ở khoảng liên sườn V bên trái, trên đường giữa xương đòn (ở  

người) sẽ phát hiện thấy mỏm 'tim đập vì độ rắn của cơ tâm thất, tỷ lệ thuận với áp  

suất máu trong tâm thất. Dựa vào biểu hiện này ta dùng ống nghe để nghe tim qua  

thành ngực.  

1.2.3.2. Tiếng tim  

Tiếng tim là biểu hiện bên ngoài điển hình của chu kỳ tim vì nếu đặt tai vào ngực hoặc 

dùng ống nghe đặt trực tiếp vào vùng ngực sẽ nghe được tiếng tim.  

- Tiếng tim thứ nhất: đục và dài, xuất hiện ở đầu thời kỳ tâm thu nên gọi là tiếng  

tâm thu (ký âm "pùm"), nó đánh dấu điểm khởi đầu cho giai đoạn tăng áp trong tâm  

thất, nó chiếm khoảng một nửa thời gian tâm thất thu. Tiếng tim thứ nhất xuất hiện do  

kết quả đóng van nhĩ thất và thêm vào là sự rung động của cơ thất. Khi van nhĩ thất  

đóng gây ra một tiếng thanh (trên tim tách rời của chó hay bò, nếu ta bơm nhịp nh àng  

vào tâm thất, làm cho van nhĩ thất đóng, nhưng cơ tim không co bóp, chỉ nghe thấy  

một tiếng thanh). Nhưng cùng lúc ấy cơ tâm thất co bóp, thêm vào một tiếng rên kéo  

dài do kết quả rung động của nó làm cho tiếng tim thứ nhất đục và dài.  

Tiếng tim thứ hai: trong và ngắn, xuất hiện ở ngay đầu thời kỳ tâm trương nên  

gọi là tiếng tâm trương (ký âm "tặc "). Nó là dấu hiệu kết thúc giai đoạn tâm thất thu.  

Nó chiếm một khoảng thời gian nhỏ của giai đoạn tâm trương toàn bộ. Tiếng tim thứ  

hai xuất hiện do kết quả đóng van tổ chim của gốc động mạch chủ và động mạch phổi  
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(trên tim bóc trần trong ngực, ta nhìn thấy động mạch lớn rung chuyển, lúc tiếng thứ hai 

xuất hiện. Nếu cắt các động mạch lớn ngang với van tổ chim sẽ không nghe thấy tiếng 

tim thứ hai)  

Giữa tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai có một khoảng lặng ngắn. Giữa tiếng tim thứ hai 

và tiếng tim thứ nhất có một khoảng lặng dài. Khoảng này là thời gian tâm trương toàn bộ 

và thời gian tâm nhĩ thu hẹp lại (tâm nhĩ thu không phát ra tiếng).  

Trong chu kỳ tim ta thấy hai tiếng tim nằm ở hai đầu của kỳ tâm thu và tâm 

trương, xen vào giữa là những khoảng im lặng là cơ sở lâm sàng rất quan trọng để 

kiểm tra hoạt động của tim.  

Trong lâm sàng, người ta xem chu kỳ tim là một hoạt động gồm hai giai đoạn:  

tiếng tim thứ nhất khởi đầu cho thời kỳ tâm thu, tiếng tim thứ hai khởi đầu thời kỳ tâm  

trương. Tiếng tim thứ nhất xuất hiện cùng với mỏm tim đập và với mạch đập ở động  

mạch.  

Tiếng tim thứ hai không có dấu hiệu gì bên ngoài.  

Tiếng tim sinh lý là tiếng tim rất rõ nét, giữa các khoảng im lặng không có tạp âm, 

phát ra liên tục, nhịp nhàng.  

Tiếng tim không bình thường là tiếng tim có thể mạnh, yếu khác thường hoặc đập 

đôi hoặc trở thành liếng thổi. Có nghĩa là có tạp âm trong các khoảng im lặng.  

Việc phân biệt tiếng tim sinh lý và tiếng tim không bình thường là một yêu cầu cần 

thiết cho người làm công tác thú y và y khoa trong việc khám, kiểm tra sức khoẻ cho 

người và gia súc.  

Tiếng thổi tim: Máu tuần hoàn trong ống kín, khi gặp những lỗ hẹp và liền đó là  ống 

rộng sẽ phát ra tiếng thổi.  

Hẹp lỗ nhĩ thất trái thì tiếng thổi xuất hiện trước kỳ tâm thu.  

Nếu van tổ chim của động mạch chủ đóng không kín sẽ xuất hiện tiếng thổi tâm 

trương, âm phát ra:  "pùm, tặc, xì ".  

Hở van hai lá, ba lá cũng nghe thấy tiếng thổi tâm thu, âm phát ra: "pùm, xì, tặc"  

Muốn phân biệt được tiếng thổi loại nào phải nghe lại những điểm rõ của van trên  

vùng ngực, cũng như cần chú ý đếm âm sắc, vị trí, hướng lan toả của nó. Ngoài ra  

cũng cần chú ý đến một lỗ van có thể vừa hẹp, vừa  hở, có lúc ở một điểm có thể nghe  

thấy hai tiếng thổi.  

1.2.3.3. Điện tim  

Khi dòng điện phát sinh trong tim thì nó tạo ra một từ trường lan toả khắp cơ thể  

vì vậy người ta có thể dùng điện kế cực nhạy để ghi lại đồ thị hoạt động của dòng điện  

đó. Vì khi hưng phấn, tim phát ra dòng điện hoạt động theo một quy luật nhất định.  

Lúc tim bị bệnh thì dòng điện này thay đổi. ứng với mỗi loại bệnh thì có sự thay đổi  

khác nhau. Vì vậy, dựa vào điện tim, người ta có thể chẩn đoán được bệnh tim.  

Khác với cơ quan tổ chức khác, tim không thể là đối tượng để sử dụng các biện  
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pháp khám, kiểm tra trực tiếp, vì vậy việc nghiên cứu hoạt động điện của tim cũng như tiếng 

tim có ý nghĩa rất lớn.  

Có thể đo được dòng điện hoạt động của tim bằng một điện kế nhạy (điện tâm ke) 

dưới dạng một đồ thị gọi là điện tâm đồ.  

Cách mắc điện cực để ghi điện tim của gia súc gọi là đạo trình. Có 3 đạo trình cơ 

bản: 

Đạo trình I (DI): hai điện cực mắc ở 2 cổ chân trước.  

Đạo trình II (DII): hai điện cực mắc ở chân trước phải và chân sau trái.  

Đạo trình III (DIII): hai điện cực mắc ở chân trước trái và chân sau trái.  

Đạo trình (Dll) được dùng phổ biến vì nó thu được biên độ sóng lớn nhất.  

Điện tâm đồ của một chu kỳ tim là một nhóm gồm 5 sóng, ký hiệu bằng 5 chữ cái P, 

Q R, S, T (do Aitoven đề nghị năm 1935).  

Trong đó:  

- Sóng P: Biểu thị sự hưng phấn trong tâm nhĩ, xuất hiện trước lúc tâm nhĩ co, nó mất 

đi khi tâm nhĩ hết co.  

- Sóng Q: Biểu thị tâm thất bắt đầu hưng phấn.  

- Nhóm sóng Q, R, S: Biểu thị tâm thất hưng phấn toàn bộ.  

- Sóng T: Biểu thị sự khôi phục hưng phấn trong tâm thất.  

- Đoạn P-Q: Biểu thị thời gian dẫn truyền hưng phấn từ tâm nhĩ đến tâm thất, 

thường chiếm 0,12 - 0,2 giây.  

- Đoạn S-T: Là đoạn đẳng điện, đồ thị hầu như nằm ngang, nó nói lên sự chuyển biến 

điện thế trong cơ tâm thất từ lúc tái cực đến bắt đầu tái phân cực.  

Trong điện tâm đồ tiêu chuẩn, mỗi sóng chiếm một thời gian và một biên độ nhất định. 

Khi tim bị bệnh thì tuỳ từng bệnh khác nhau, các sóng thay đổi độ dài, độ cao và hình dạng 

, dựa vào đó người ta có thể chẩn đoán được bệnh tim.  

1.2.4. Lưu lượng và công của tim  

1.2.4.1. Ià tượng của tim  

Mỗi lần tâm thu, tâm thất trái tống ra động mạch chủ một lượng máu khoảng 60- 

80ml, trung bình là 70ml. Lượng máu này được gọi là thể tích tâm thu. Với nhịp tim 

khoảng 70 nhịp/phút thì khối lượng máu được tống vào vòng tuần hoàn lớn trong mỗi phút 

là 4-5 lít. Khối lượng máu này được gọi là lưu lượng tim hay thể tích phút của tim. Lưu  

lượng tim được tính theo công thức sau:  

Q = Qs x fc  

Trong đó: Q là lưu lượng tim  

Qs là thể tích tâm thu  

fc là tần số của tim  
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1.2.4.2. Công của tim  

Công của tim là trị số tổng hợp của thế năng dùng để thắng áp lực máu sẵn có trong 

động mạch và động năng của dòng máu chảy trong mạch máu.  

Công của tim được tính theo công thức  

 

 

 

Trong đó: W là công của tim  

p là áp lực máu sẵn có trong động mạch, được tính bằng chiều cao (chỉ) của cột máu 

được tống ra khi tâm thu.  

m là thể tích tâm thu (mi)  

v là tốc độ vận chuyển dòng máu (cm/s) g 

là gia tốc trọng trường (9,8 m/s2)  

2. SINH LÝ HỆ MẠCH  

Mạch máu là một hệ thống khép kín gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Cấu 

tạo của các loại mạch quản khác nhau để phù hợp với chức năng riêng của chúng. Máu 

chảy trong mạch quản tuân theo những quy luật của động lực học đối với chất lỏng và có 

những đặc điểm sau:  

- Máu chảy trong động mạch có đường kính lớn nhanh hơn những động mạch có 

đường kính nhỏ. Điều này không trái với quy luật vì động mạch có sự phân nhánh do vậy 

tổng đường kính của động mạch nhỏ lớn hơn đường kính của động mạch lớn xuất phát. Đối 

với tĩnh mạch cũng tương tự như vậy.  

- Máu chảy trong động mạch với tốc độ không đồng đều. Lúc tâm thu máu chảy 

nhanh hơn lúc tâm trương. Khi qua mao mạch thì tốc độ vận chuyển máu điều hòa và 

chậm hơn nhiều, chỉ 0,5- 1,0m/s.  

- Máu chảy trong mạch quản có hiện tượng phân dòng. Hồng cầu có tỷ trọng lớn hơn 

ở giữa dòng, còn huyết tương ở xung quanh. Huyết tương ở xung quanh tạo ra ma sát với 

thành mạch nên chảy chậm, còn hồng cầu ở giữa chảy với tốc độ nhanh hơn. Lượng máu 

chảy trong một đơn vị thời gian tỷ lệ thuận với hiệu số áp lực hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ 

nghịch với sức cản của thành đoạn mạch đó.  

2.1. Tuần hoàn động mạch  

Động mạch là những ống hình trụ xuất phát từ động mạch chủ và động mạch phổi 

đưa máu từ tim đến các cơ quan bộ phận. Từ động mạch chủ trở đi nó phân nhánh bé dần. 

Giữa các nhánh dọc có các nhánh ngang nối thông chúng qua lại với nhau. Người ta coi 

hệ động mạch như một cơ cấu hình nón mà chóp là động mạch chủ, đáy là các tiểu động 

mạch phân bố khắp cơ thể.  

Thành động mạch có cấu tạo ba lớp gồm nhiều tế bào liên kết, chun giãn nên có  

tính đàn hồi cao. Hơn nữa động mạch lại có đặc tính co nhỏ lại khi cần thiết. Khi tâm  

thất co bóp đẩy máu vào các động mạch lớn, cùng với lượng máu có sẵn ở đây làm cho  
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thành động mạch giãn ra chứa máu. Nói cách khác, năng lượng tâm thu được tích lại ở động 

mạch. Đến thời kỳ tâm trương, động mạch co trở lại vị trí cũ đẩy máu đi trong hệ mạch. Rõ 

ràng tính đàn hồi của động mạch có tác dụng điều hòa lưu lượng máu và tiết kiệm được 

năng lượng đẩy máu của tim.  

Máu chảy trong động mạch từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, áp suất  

cao đầu tiên do tim co bóp tạo nên. Động mạch càng xa tim thì tốc độ máu chảy càng  

giảm đi. Tuần hoàn máu có thể xem như kết quả của một quá trình đối kháng giữa hai  

lực: lực đẩy máu của tim và lực cản máu của thành mạch máu. Trong quá trình đó, lực  

đẩy của tim thắng nên máu lưu thông được trong hệ mạch với áp suất và tốc độ nhất  

định.  

Huyết áp động mạch :  

Máu trong động mạch luôn tạo một áp lực tác động lên thành động mạch làm nó giãn 

ra, nhưng thành động mạch có tính đàn hồi nên có xu thế ép ngược trở lại để cân bằng. Vì 

vậy áp lực của máu ngang với sức ép của thành động mạch. Người ta gọi huyết áp là áp  

lực của máu tác dụng lên thành động mạch.  

Trong trạng thái sinh lý bình thường huyết áp sinh ra và duy trì ở một áp lực nhất  

định chủ yếu được quyết định bởi hai nhân tố là năng lượng co bóp của tim và sức cản  

của lòng động mạch. Năng lượng do tim co bóp giải phóng ra một phần chuyển thành  

tốc độ máu chảy, phần khác để duy trì áp lực của động mạch. Động mạch càng xa tim  

thì huyết áp càng thấp. Do vậy máu chảy được từ động mạch lớn đến động mạch nhỏ  

dễ dàng.  

Trong một chu kỳ tim, huyết áp luôn luôn thay đổi, nhưng thay đổi một  cách nhịp 

nhàng cổ mức tối đa và mức tối thiểu, trong đó:  

- Huyết áp tối đa là huyết áp do lực tâm thu tạo nên, có trị số cao nhất nhưng dễ thay 

đổi nên nó còn được gọi là yếu tố thay đổi của huyết áp.  

- Huyết áp tối thiểu là huyết áp tâm trương, biểu h iện sức co đàn hồi của động 

mạch, nó ít thay đổi nên người ta gọi là yếu tố bền vững của huyết áp.  

- Hiệu số huyết áp: là khoảng cách giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Nó là 

yếu tố thay đổi của huyết áp, biểu hiện phần nào lực hoạt động của tim.  Hiệu số huyết 

áp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lực tâm thu, sức co của thành mạch từ tim đến mao 

mạch. Sức co đó mà cao thì sau một đợt tâm thu huyết áp sẽ xuống chậm chứ không nhanh, 

do đó khoảng cách sẽ ngắn lại. Tim đập nhanh, hiệu số huyết áp sẽ hẹp, còn khi đập chậm 

hiệu số sẽ rộng hơn.  

Huyết áp trung bình là trung bình động lực, nó gần huyết áp tối thiểu hơn là 

huyết áp tối đa, phản ánh sức làm việc thực của tim. Nó là yếu tố không thay đổi của 

huyết áp trong một thời gian nhất định.  

- Ngoài dao động thuộc về huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu, huyết áp còn có 

những dao động do ảnh hưởng của hô hấp và vận mạch.  
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- Dao động do tim tức là dao động biểu hiện huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu  

(gọi là dao động cấp l).  

- Dao động cấp 2 là dao động do ảnh hưởng của hô hấp, khi hít vào đường biểu diễn 

đi lên, khi thở ra đường biểu diễn đi xuống. Người ta cho rằng dao động cấp 2 do tác dụng 

qua lại của hai trung khu hô hấp và trung khu giảm áp của hành tuỷ. Lúc hít vào trung khu 

giảm áp bị ức chế cho nên tim tăng lực và ngược lại.  

Dao động cấp ba là dao động do ảnh hưởng của vận mạch. Do tác dụng co mạch của 

trung tâm co mạch trong hành tuỷ tăng giảm một cách đều dân làm cho mạch máu giãn ra 

và co lại rất chậm nhưng rất đều.  

Cách đo huyết áp:  

Người ta có thể gián tiếp đo huyết áp bằng một dụng cụ đặc biệt gọi là huyết áp kế: 

Dùng một bao cao su quấn vào nơi cần đo: ở người quấn vào ngang cánh tay, trâu bò quấn 

vào đuôi, gia súc nhỏ quấn vào đùi. Bơm căng túi cao su tới áp lực lớn hơn huyết áp tối 

đa, thì tuần hoàn máu bị trở ngại. Lúc này nghe hoặc bắt mạch ở phía dưới nơi quấn không 

có cảm giác gì. Sau đó mở dần van giảm áp lực, cột thuỷ ngân hay kim đồng hồ báo áp lực 

giảm xuống. Dùng ống nghe để nghe mạch đập. Khi nghe thấy âm thanh đầu tiên, quan sát 

cột thuỷ ngân hay kim đồng hồ sẽ biết được trị số huyết áp tâm thu. Tiếp tục giảm áp lực 

xuống tới khi nào mất hết tiếng mạch đập rồi đọc trị số cột thuỷ ngân hay đồng hồ, đó là từ 

số huyết áp tâm trương.  

Huyết áp kế điện tử: Do những tiến  bộ của công nghiệp điện tử, người ta chế tạo  

ra huyết áp kế điện tử. Thực ra nguyên lý hoạt động của máy này cũng không có gì  

khác với huyết áp kế thông thường. Thay vì phải nghe tiếng mạch đập hoặc nhìn sự  

dao động của kim và nhìn số đo huyết áp trên đồng hồ của huyết áp kế thì máy này  

được thiết kế một bộ phận cảm biến điện tử để chuyển tín hiệu vào một bộ vi xử lý nhỏ  

xíu. kết quả huyết áp suất hiện trên màn hình tinh thể lỏng, gồm cả tần số tim đập.  

Bảng 4.1 : Huyết áp ở một số loài gia súc (mmHg)  

Gia súc vị trí xác đinh Huyết áp tối đa Huyết áp tối thiểu 

Ngựa Động mạch đuôi 100- 120 35-50 

Bò Động mạch đuôi 110- 140 35-50 

Dê Động mạch đùi 110-120 50-65 

Chó Động mạch đùi 120-140 30-40 

2.2. Tuấn hoàn mao mạch  

Mao mạch là mạng lưới dày đặc nối liền  giữa tiểu động mạch với tiểu tĩnh mạch.  

 Thành mao mạch có cấu tạo 3 lớp, lớp nội mạc là lớp tế bào có khả năng thực  

 bào để tiêu địa những vật lạ, nhưng hồng cầu già cỗi. Thành mao mạch mỏng, có thể cho 

các tế bào bạch cầu xuyên qua vào dịch kẽ tế bào, do đó mao mạch có vai trò quan trọng 

trong quá trình bảo vệ cơ thể.  

Về phương diện tuần hoàn, mao mạch có đặc điểm sau:  
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- Mao mạch là những mạch máu có dường kính hẹp do đó sức cản của nó với 

tuần hoàn máu là lớn.  

- Số lượng mao mạch nhiều, thành mỏng, tốc độ máu chảy chậm, thuận lợi cho sự 

trao đổi chất giữa máu và mô bào.  

- Ngoài những mao mạch chính thức, còn có các đường nối thông giữa tiểu động 

mạch và tiểu tĩnh mạch rộng và ngắn. có tác dụng hỗ trợ cho tuần hoàn mao mạch 

những lúc phải đảm bảo một lưu lượng máu cao.  

Mao mạch cũng có khả năng co giãn  

Máu chảy trong mao mạch đều và có hiện tượng phân dòng rõ rệt. Hồng cầu ở giữa 

dòng, xếp lại thành từng cọc và chảy nhanh. Huyết tương ở phía ngoài sát với thành 

mạch, chảy chậm. Bạch cầu vận chuyển chậm, có lúc dừng lại, chạm vào thành mạch rồi 

thò chân giả xuyên qua thành mạch. Lúc nghỉ ngơi số mao mạch lưu thông ít, còn khi ~ hoạt 

động thì số lượng tăng vọt lên, có khi tăng lên 20-25 lần.  

Trong mao mạch, mạch máu chảy từ nơi có áp lực cao (tiểu động mạch) tới nơi có 

áp lực thấp (tiểu tĩnh mạch). Khi qua mao mạch, huyết áp giảm đi đáng kể. Huyết áp ở 

tiểu động mạch là 60-70mmHg, khi qua mao mạch đến tiểu tĩnh mạch huyết áp chỉ còn 

10-15mmHg. Trong những trường hợp đặc biệt, mao mạch giãn ra nhiều, huyết áp hạ 

xuống thấp hơn huyết áp tĩnh mạch, máu sẽ ứ đọng ở mao mạch, huyết tương thấm qua 

thành vào mô bào gây hiện tượng phù ở tổ chức.  

Tác dụng chủ yếu của tuần hoàn mao mạch là tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi  

chất giữa mạch máu và dịch kẽ tế bào, thông qua các phương thức lọc và khuếch tán.  

2.3. Tuần hoàn tĩnh mạch  

Tĩnh mạch là những mạch máu đưa máu từ tổ chức về tim. Tĩnh mạch có số 

lượng nhiều, đường kính lớn, do vậy khả năng chứa máu lớn hơn động mạch tới ba lần. 

Trên đường về tim, hệ tĩnh mạch có các bể chứa rộng gọi là các xoang tĩnh mạch. Nếu vì 

một lý do nào đó, lượng máu tăng đột ngột (truyền máu) thì hệ tĩnh mạch tích máu để 

tránh gánh nặng cho tim.  

Máu tĩnh mạch về tim được là nhờ nhiều yếu tố:  

- Sức bơm và sức hút của tim: sức bơm và sức hút của tim là yếu tố quan trọng nhất 

sinh ra huyết áp để duy trì tuần hoàn mao mạch. Còn khi tim ở thời kỳ tâm trương có tác 

dụng hút máu từ hệ tĩnh mạch về tim.  

- Sức hút của lồng ngực: áp suất trong lồng ngực bình thường thấp hơn áp suất khí 

trời 2-3 mmHg, gọi là áp suất âm, có tác dụng làm giãn tim và các mạch máu lớn trong 

mỗi đợt tâm trương, để thu hút máu về tim. Mỗi khi hít vào, thể tích lồng ngực to ra, áp 

suất của lồng ngực càng âm hơn, máu về tim càng dễ dàng. Còn khi thở ra thì ảnh hưởng 

ngược trở lại.  

- Khi co cơ sẽ ép vào các tĩnh mạch làm cho áp lực máu trong tĩnh mạch tăng lên.  

- Khi cơ hết co, áp lực trong tĩnh mạch giảm, nhưng máu không trở lại được vì  
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các van tĩnh mạch chỉ cho máu đi theo  một chiều. Nếu các cơ cùng co bóp, máu sẽ về tim 

dễ dàng hơn. Vì vậy cho gia súc vận động thường xuyên hay hoạt động thể dục buổi 

sáng ở người được quan tâm đặc biệt và có tác dụng tốt.  

- Sức đẩy của động mạch: trong những vùng có động mạch lớn đi qua hoặc mạch vùng 

trên tim đưa máu về tim dễ dàng khi cơ thể ở tư thế đứng. Các tĩnh mạch ở dưới tim gặp 

sức cản của trọng lượng nên tuần hoàn ở đó khó khăn hơn, song nhờ các van tĩnh mạch 

nên tuần hoàn ở đó vẫn thực hiện được.  

Tóm lại tuần hoàn tĩnh mạch là tuần hoàn máu về tim. Tuần hoàn này được tiến 

hành chủ yếu nhờ sức đẩy tâm thu. Ngoài ra sức hút của tim, của lồng ngực, sự co bóp của 

các cơ và yếu tố trọng lực cũng ảnh hưởng nhất định.  

Máu chảy trong tĩnh mạch với huyết áp thấp nhưng đủ để đưa máu về tim  

3. ĐIỀU HÕA HOẠT ĐỘNG TIM MẠCH  

3.1. Điều hòa hoạt động của tim  

3.1.1. Tự điều hoà  

Khi bị cắt đứt mối liên hệ thần kinh, sự co bóp, tống máu của tim vẫn duy trì phù  

hợp với trạng thái căng giãn của cơ tim. Máu về càng nhiều, tim càng co bóp mạnh đề  

tống máu đi. Tim thực hiện được điều này là do lượng máu đổ về tâm thất đã làm cho  

cơ tim giãn ra. Các sợi cơ tim càng bị kéo dài. Ngoài ra, máu về tim nhiều còn có tác  

dụng làm căng vách tâm nhĩ phải và kéo theo nó là tăng tần số co bóp của tim.  

Như vậy do sự thay đổi mức căng giãn của các sợi cơ tim ở tâm thất và vách tâm  

nhĩ dưới ảnh của lượng máu chảy về tim mà tim tự điều hòa được hoạt động của nó.  

3.1.2. Điều hòa theo cơ chế thần kinh  

Các xung động thần kinh điều hoạt động của tim xuất phát từ hệ thần kinh trung 

ương theo các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm.  

Các sợi thần kinh giao cảm của tim xuất phát từ các neurone trong các sừng bên chất 

xám tuỷ sống từ đất ngực thứ nhất đến đốt ngực thứ năm, nó chạy đến hạch cổ dưới.và 

hạch sao. Trong các hạch này có các sợi trước hạch tiếp xúc với thân các neurone nằm 

trong hạch. Từ đây xuất phát các sợi sau hạch đến cơ tim.  

Các sợi thần kinh phó giao cảm xuất phát từ nhân dây thần kinh số X (n. vagus),  

còn gọi là dây mê tẩu, dây phế vị, nhân này nằm trong hành não. Các sợi thần kinh từ  

nhân này chạy đến các nút tim. Phần lớn sợi của dây X bên phải chạy đến nút nhĩ - 

thất. Ngược lại, phần lớn các sợi của dây X bên trái chạy đến nút nhĩ - thất, phần nhỏ  

đến nút xoang.  

Khi chạy đến tim, các sợi giao cảm liên kết với sợi phó giao cảm. Do đó, đa số các 

sợi thần kinh trong tim đều có cả hai thành phần giao cảm và phó giao cảm.  

Bằng cách kích thích các sợi giao cảm đi đến tim, người ta đã chứng minh được tác 

dụng của giao cảm đối với tim như sau:  

- Tăng khả năng hưng phấn của cơ tim.  
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- Tăng tốc độ dẫn truyền hưng phấn trong cơ tim.  

- Tăng nhịp co bóp của tim.  

- Tăng lực co bóp của cơ tim.  

Tăng khả năng dinh dưỡng của các tế bào của cơ tim.  

Cơ chế tác dụng của các sợi giao cảm lên tim là do chúng tiết râchất trung gian hóa 

học gọi là adrenalin.  

Ngược với các sợi giao cảm, khi kích thích các sợi phó giao cảm đi đến tim gây ra 

các tác dụng như sau:  

Giảm khả năng hưng phấn của cơ tim.  

- Giảm tốc độ dẫn truyền hưng phấn trong cơ tim. 

Làm chậm nhịp tim.  

- Giảm cường độ co bóp của cơ tim.  

Các sợi phó giao cảm gây ảnh hưởng lên hoạt động của tim là do chúng tiết ra chất 

trung gian hóa học gọi là acetylcholin.  

Ảnh hưởng kích thích các sợi giao cảm và phó giao cảm lên cơ tim được trình bày 

trên hình 4.4.  

Trên đồ thị .(I) thấy rõ kích thích các sợi giao cảm tim đập nhanh hơn, mạnh hơn 

(tăng tần số, tăng biên độ), còn kích thích các sợi phó giao cảm (II) tim ngừng đập. 

Trong thí nghiệm kích thích các sợi thần kinh phó giao cảm người ta nhận thấy với kích 

thích dòng điện có cường độ ngưỡng tim ngừng đập. Song nếu tiếp tục kích thích (kéo dài 

khoảng 20-30 s) tim lại đập trở lại. Đó là hiện tượng thoát tim.  

Hiện tượng thoát tim được giải thích như sau: khi kích thích dây thần kinh X kéo dài, 

tận cùng các sợi thần kinh trong dây X không kịp tiết ra acetylcholin nữa, còn 

acetylcholin được tiết ra trước đó thì đã bị phân huỷ bởi cholinesterase, do đó không còn 

tác dụng của chất trung gian hóa học nữa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Điều hòa theo cơ chế thể dịch  
 

110  



 
 

 

3.1.3.1. Các chất làm tăng hoạt động tim  

Các catecholamin (adrenalin, noradrelanin) do tuỷ thượng thận tiết ra Glucagon của 

tuyến tuỵ nội tiết  

Thyroxin của tuyến giáp  

- Ion calci (Ca
2+

)  

- Angotensin và serotonin  

- Giảm nồng độ oxygen (O2) và tăng nồng độ carbon diocid (CO2) trong máu.  

3.1.3.2. Các chất làm giảm hoạt động tim  

- Acetylcholin  

- Ion kali (K
+
)  

3.2. Điều hòa hoạt động của hệ mạch quản  

3.2.1. Điều hòa theo cơ chế thần kinh  

Hoạt động của hệ động mạch chủ yếu được điều hòa theo cơ chế thần kinh. Từ 

trung khu vận mạch ở hành tuỷ và tuỷ sống có các sợi thần kinh giao cảm làm co mạch và 

sợi thần kinh phó giao cảm làm giãn mạch đi ra để chi phối các động mạch.  

3.2.2. Điều hòa theo cơ chế thể dịch  

Hoạt động của hệ tĩnh mạch chủ yếu được điều hòa theo cơ chế thể dịch.  

Trong đó adrenalin làm co tĩnh mạch, histamin làm co các tĩnh mạch lớn, nồng độ 

O2 trong máu giảm làm co các tĩnh mạch nội tạng và làm giãn các tĩnh mạch ngoại vi, nồng 

độ CO2 trong máu tăng làm giãn các tĩnh mạch ngoại vi.  

Tuần hoàn mao mạch được điều hòa theo cả hai cơ chế thần kinh và thể dịch: 

Thần kinh giao cảm gây co mao mạch, thần kinh phó giao cảm làm giãn mao mạch. 

Adrenalin, vasopressin làm co mao mạch, histamin gây giãn mao mạch...  

4. TUẦN HOÀN BẠCH HUYẾT  

Bạch huyết là dịch thể không màu, có pa kiềm, chứa 3-4% protein gồm albumin, 

globulin, fibrinogen, khoảng 0,1 % glucose, 0,8-0,9% các muối khoáng, chủ yếu là 

NaCl. Trong dịch bạch huyết có nhiều bạch cầu lymphocyte và monocyte. Thành phần của 

bạch huyết không ổn định, thay đổi phụ thuộc vào cơ quan nơi bạch huyết chảy ra. Bạch 

huyết chảy ra từ ruột sau khi ăn thức ăn nhiều mỡ thì có màu trắng sữa do chứa nhiều giọt 

mỡ nhũ tương, bạch huyết chảy ra từ gan chứa nhiều protein, bạch huyết chảy ra từ 

tuyến nội tiết thì chứa nhiều hormone.  

Bạch huyết từ các mao mạch chảy vào các ống bạch huyết nhỏ rồi đổ về hai ống 

bạch huyết ngực phải và trái. ống ngực trái thu nhận bạch huyết từ các ống bạch huyết ở hai 

chi sau, toàn bộ xoang bụng, nửa ngực trái, chân trái trước, nửa đầu, cổ bên trái. ông ngực 

phải thu nhận bạch huyết từ các phần còn lại của cơ thể. Cả hai ống bạch huyết đều đổ 

vào xoang tĩnh mạch rồi đổ vào như phải.  

Bạch huyết chảy trong hệ mạch bạch huyết theo một chiều nhờ các van trong  
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lòng mạch. Bạch huyết chảy được trong hệ mạch của nó là nhờ sự co bóp nhịp nhàng của 

thành mạch với tần số 10-20 lầnlphút. Sự co bóp của mạch bạch huyết lớn được chi phối 

bởi thần kinh giao cảm, chúng co bóp mạnh khi đau đớn tức giận hoặc khi các thể cảm thụ 

của các cơ quan nội tạng bị kích thích...  

Dòng bạch huyết chảy rất chậm tốc độ vào quãng 0,25-0,3 mm/phút. Lưu lượng bạch 

huyết phụ thuộc vào hai yếu tố: áp suất dịch kẽ tế bào và mức độ hoạt động nhờ các bơm 

bạch huyết.  

Chức năng của hệ bạch huyết là kiểm soát nồng độ protein trong dịch kẽ tế bào, điều 

hòa thể tích và áp suất của dịch kẽ, còn hệ thống hạch bạch huyết trong mạng lưới bạch 

huyết thì có chức năng thực bào. Hệ bạch huyết hoạt động như một cơ chế hỗ trợ tuần 

hoàn, đưa trở lại hệ thống tuần hoàn một lượng protein và một lượng dịch từ các khoảng 

gian bào. Hoạt động của hệ bạch huyết trong việc điều hòa hàm lượng protein, thể tích, áp 

suất của dịch kẽ, diễn ra theo cơ chế điều hòa ngược.  

Các hạch bạch huyết nằm trên đường đi của các mạch bạch huyết, được chi phối bởi 

các dây thần kinh giao cảm. Trong các hạch có nhiều tế bào lymphocyte và có quá trình 

thực bào các vi khuẩn, các vật lạ. Hệ thống mạch bạch huyết cũng là đường hấp thu nhiều 

chất dinh dưỡng và cả chất độc từ đường tiêu hóa. Tất cả các chất này đều đi qua hạch bạch 

huyết thứ nhất ở thành ruột, rồi qua các hạch bạch huyết thứ hai nằm ở màng treo ruột. 

Đây là một biểu hiện của cơ chế bảo vệ cơ thể đối với sự xâm nhập của các vật lạ từ 

ngoài vào.  
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Chương 5  

SINH LÝ HÔ HẤP  

Hô hấp là quá trình trao đổi khí liên tục giữa môi trường và cơ thể. Một hệ thống sống 

(trừ một số vi khuẩn yếm khu chỉ tồn tại và phát triển khi nó thường xuyên được cung cấp 

năng lượng qua sự oxy hóa các chất dinh dưỡng. Cả khí oxygen (O2) và chất dinh dưỡng 

đều được lấy từ môi trường xung quanh. Kết quả của quá trình oxy hóa lại sản sinh ra khí 

CO2 và H2O ở môi trường bên trong cơ thể, cần phải được đào thải ra ngoài. Chính vì 

vậy, thu nhận O2 vào và thải CO2, H2O ra khỏi cơ thể là nhu cầu có tính chất sống còn 

của cơ thể. Động vật càng ở bậc thang tiến hóa cao, sự thiếu O2 và thừa CO2 trong cơ thể 

càng đẩy nhanh đến sự diệt vong.  

Trong quá trình phát triển chủng loại, hô hấp có hai hình thức phổ biến.  

- Ở các động vật đơn bào, hô hấp là sự khuếch tán khí trực tiếp qua màng tế bào.  

- Ở các động vật đa bào, hô hấp do cơ quan hô hấp đảm nhiệm. Cơ quan hô hấp phát 

triển dần từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời phụ thuộc và thích nghi với 

môi trường sống.  

- Ở gia súc và động vật bậc cao khác do cường độ trao đổi chất cao, hơn nữa hầu  

hết các tế bào nằm sâu trong cơ thể, chỉ để lại lớp tế bào da tiếp xúc với môi trường  

bên ngoài. Do đó đã hình thành các cơ quan hô hấp chuyên biệt là phổi để đảm nhận  

chức năng hô hấp. Quá trình trao đổi khí được thực hiện qua màng phế nang phổi.  

Người ta chia các hoạt động sinh lý hô hấp làm bốn phần chính sau:  

- Phần thông khí phổi, gồm các hoạt động cơ học đưa khí trời vào phổi và ngược  

lại.  

- Phần kết hợp và vận chuyển khí trong máu gồm các phần đưa khí từ phổi đến mô 

bào và ngược lại.  

- Phần hô hấp mô bào.  

- Phần điều hòa hô hấp: gồm các quá trình điều hòa thần kinh - thể dịch về cường  

độ thông khí cho phù hợp với nhu cầu sinh lý của cơ thể theo từng hoạt động sống.  

1 CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA PHỔI  

Các cử động hô hấp bao gồm động tác hít vào và động tác thở rà. Trong đó, hít vào 

được coi là quá trình tích cực, chủ động, còn thở ra là quá trình thụ động.  

1.1. Sự thay đổi thể tích lồng ngực trong các cử động hô hấp  

1.1.1. Khi hít vào  

Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng lên theo 3 chiều  

- Chiều trước - sau tăng lên nhờ cơ hoành co. Cơ hoành hình vòm có đỉnh quay  

về phía trước, ngăn cách lồng ngực với ổ bụng. Khi cơ hoành co, đỉnh vòm bớt cong  

và lùi về phía sau. Do đó, khi hít vào thể tích lồng ngực tăng, đồng thời bụng phình ra  

do các nội quan trong ổ bụng bị dồn ép. Có thể hình dung cơ hoành như một pít -tông  
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chuyển động trong một ống bơm là lồng ngực. Diện t ích cơ hoành rộng khoảng 

300cm2 nên kh i nó hạ thấp 1 em thì thể tích lồng ngực đã tăng thêm 300 cm3. cơ 

hoành co cũng có ảnh hưởng đến xương ức.  

Chiều trên - dưới và trái - phải là do khi hít vào các cơ liên sườn ngoài co vừa nâng 

xương sườn ra phía trước vừa giãn rộng sang hai bên, làm cho thể tích lồng ngực tăng lên ở 

cả hai chiều.  

Như vậy khi hít vào, thể tích lồng ngực tăng và thể tích phổi cũng tăng ra theo, tạo 

điều kiện cho luồng không khí đi vào các phế nang.  

1.1.2. Khi thở ra  

Khi thở ra các cơ hít vào giãn ra, lồng ngực trở lại thế nghỉ ngơi ban đầu. Thể tích 

lồng ngực giảm làm cho phổi cũng xẹp xuống đẩy không khí ra ngoài. Sự giảm thể tích 

phổi còn do tính đàn hồi của chính  

nó.  

1.1.3. Các cơ tham gia vào động tác hít 

vào 

Khi hít vào theo nhịp bình thường, các  

cơ tham gia gồm có: cơ liên sườn, cơ thang,  

cơ răng cưa sau và trên. Các cơ này có điểm  

tựa là cột sống lưng (đoạn cổ và đoạn ngực).  

Khi hít vào cố sức, các cơ tham gia gồm  

có: cơ ức - đòn - chùm nâng xương ức, cơ  

răng cưa lớn, cơ ngực lớn, cơ ngực bé. Các  

cơ này thường lấy điểm tựa ở đấu chi trên.  

Cơ liên sườn ngoài là cơ hít vào, còn cơ 

liên sườn trong tham gia động tác thở ra (tác 

dụng này không lớn)  

Nếu thở ra cố sức, một số cơ tham gia  

làm hạ thấp thêm xương sườn và đẩy  cơ  

hoành lên cao hơn. Các cơ tham gia gồm có:  

cơ răng cưa bé trước - sau, cơ tam g iác của  

xương ức, cơ vuông thắt lưng, các cơ thành  

bụng như cơ chéo to, chéo bé, cơ ngang, cơ  

thẳng to.  

1 2. Sự liên quan giữa lồng ngực và phổi - áp lực âm  

1.2.1. Thành lồng ngực có tính đàn hồi  

Trạng thái bình thường của lồng ngực là khi thở ra. Khi hít vào, do các cơ co làm  

tăng thể tích lồng ngực, sau đó chính sức đàn hồi lại đưa nó về trạng thái ban đầu. Phổi  

cũng có tính đàn hồi lớn. Nếu cắt lấy một phổi ếch (hay của động vật) còn nguyên vẹn  
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và dùng bơm bơm không khí qua khí quản, phổi sẽ căng phồng lên như một bóng cao  

su. Nếu mở khí quản, phổi sẽ xẹp xuống. Bình thường phổi luôn ở trạng thái căng sát  

thành lồng ngực cả khi thở ra và hít vào. Nguyên nhân này là do áp lực không khí tạo  

thành  

Có thể quan sát cử động thụ động của phổi theo sự giãn nở của lồng ngực qua mô hình 

Funke -Donkers: sử dụng một bình thuỷ tinh thủng đáy, ở miệng bình có nút cao su kín và 

cho xuyên qua nút hai ống thuỷ tinh, một ống chắc đôi nối với hai bóng cao su (hoặc hai 

phổi ếch) thông với không khí, một ống có khóa đóng mở.  

Ở thành bình, một phía có lỗ thông được bịt bằng màng cao su có núm để có thể đẩy 

lên kẻo xuống. Màng cao su bịt đáy này tượng trưng cho cơ hoành. Làm thí nghiệm 

và quan sát (hình 5.1 ) .  

Đẩy núm ở màng bịt đáy lên cao (tương tự khi thở ra, cơ hoành được nâng lên) đồng 

thời đóng khóa ở ống thuỷ tinh xuyên qua nút. Thể tích trong bình giảm đi, hai bóng cao 

su (hoặc hai lá phổi ếch) xẹp lại. Màng cao su ở thành bình phồng ra phía ngoài đồng 

thời áp lực tăng, làm cột nước (hay thuỷ ngân) của áp kế ở nhánh phía trong hạ thấp 

hơn nhánh ngoài.  

Kẻo núm ở màng bịt đáy xuống (tương tự khi hít vào, cơ hoành hạ xuống), khóa ở 

ống thuỷ tinh đóng kín. Thể tích trong bình tăng lên, 2 bóng cao su (hoặc hai phổi) sẽ 

căng phồng lên. Màng cao su ở thành bên cũng lõm vào trong và cột nước (hoặc thuỷ 

ngân) ở nhánh trong sẽ cao hơn nhánh ngoài.  

- Trường hợp mở khóa ở ống thuỷ tinh trên nút để không khí trong bình và bên  

ngoài thông nhau thì dù đẩy hay hạ màng cao su bịt đáy sẽ không có hiện tượng gì xảy  

ra.  

Điều này chứng tỏ phổi hoạt động một cách thụ động theo sự tăng giảm của thể tích 

lồng ngực. Muốn cho phổi hoạt động được theo sự tăng giảm đó, khoang màng phổi phải 

luôn luôn là một khoang kín. Trường hợp bị thương thủng khoang nàng phổi hoặc trong 

khoang có nước (bệnh khí ung), phổi không hoạt động được, đưa đến tình trạng ngạt thở, 

có thể gây tử vong.  

1.2.2. Áp lực âm xoang màng ngực  

Xoang màng phổi gồm hai lá: lá tạng và lá thành tạo thành một túi kín. Ở giai   

đoạn bào thai, hai lá dính sát nhau, toàn bộ phổi là một khối đặc không có không khí.  

Khi cất tiếng chào đời, cũng là lúc phổi bắt đầu hoạt động. Lồng ngực được giãn nở  

rộng, đồng thời phổi cũng nở to dần. Tốc độ giãn nở của lồng ngực nhanh hơn của  

phổi, mặt khác, do được cấu tạo từ mô xốp có tính đàn hồi cao, khi giãn căng phổi lại  

có xu hướng co lại Chính vì vậy xoang màng phổi giữa lá thành và lá tạng cũng được  

tách rộng ra. áp lực không khí trong xoang màng phổi vì vậy luôn thấp hơn áp lực của  

khí quyển và được gọi là áp lực âm của xoang màng ngực. áp lực này có các trị số là:  

- Lúc bình thường khoảng 2 - 4 mmHg.  

- Lúc hít vào khoảng 8 mmHg  
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Khi xoang màng ngực bị thủng, không khí tràn vào làm mất áp lực âm, do đó 

phổi xẹp đi, mất cử động hô hấp.  

Áp lực trong các phế nang cũng thay đổi theo cử động hô hấp hít vào và thở ra. Khi 

hít vào phổi nở căng, áp lực trong phế nang giảm thấp hơn áp lực khí quyển.  

- Hít vào bình thường khoảng - 3 mmHg  

Khi thở ra, phổi xẹp lại, áp lực trong phế nang cao hơn áp lực trong khí quyển.  

- Thở ra bình thường khoảng + 3 mmHg  

1.3. Nhịp thở, phƣơng thức thở  

1.3.1. Nhịp thở  

Là số lần thở trong 1 phút. Nhịp thở là chỉ tiêu quan trọng thể hiện cường độ trao đổi 

chất của cơ thể. Gia súc non trao đổi chất cao hơn gia súc trưởng thành nên nhịp thở cao 

hơn.  

Bảng 5.1: Nhịp thở của các loài gia súc, gia cầm (lần/phút)  

Loài Nhịp thở Loài Nhịp thở 

Ngựa 8- 16 Chó 10-20 

Bò 10-30 Mèo 20-30 

Trâu 18-21 Thỏ 20-25 

Dê 10-18 Gà 20-25 

Cừu 10-20 Bồ câu 50-70 

Bảng 5.2: Nhịp thở của các loài gia súc (lần/phút) 

(Theo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - Tham khảo) 

Loài Nhịp thở Cơ quan nghiên cứu 

Lợn 20-30 Bộ môn sinh lý gia súc 

Nghé 30-40 Đại học nóng nghiệp 1 

Động tác hít vào và thở ra nhịp nhàng tạo thành chu kỳ và được gọi là nhịp thở. 

Nhịp thở của người Việt Nam: nam 16 + 3, nữ 17 + 3 nhịp/phút. Ở các loài khác nhau nhịp 

thở không giống nhau. Chẳng hạn gà 22-25, vịt 15-18, ngỗng 9-10, mèo, chó, bò 10-30, dê 

1 0 1 8 , trâu 1 8-2 1 , nghé 30-40, lợn 20-30 nhịp/phút. Nhịp thở còn thay đổi theo trạng 

thái hoạt động: hoạt động mạnh nhịp thở nhanh; thay đổi theo trạng thái sinh lý: xúc cảm, 

nhiệt độ tăng.... làm tăng nhịp thở.  

1.3.2. Phương thức thở  

Trong khi thở, tuỳ theo sự hoạt động của các cơ tham gia mà có phương thức thở 

khác nhau  

1 3.2.1. Thở ngực  

Chủ yếu là hoạt động của các cơ vùng ngực, lồng ngực thay đổi thể tích là chính. 

Đây là kiểu thở chủ đạo của động vật khi có chửa.  

1 3.2.2. Thở bụng  
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Chủ yếu là do hoạt động của các cơ vùng bụng, xoang bụng thay đổi thể tích là 

chính. Đây là kiểu thở chủ đạo của gia súc còn non khi các cơ thở còn yếu hoặc là ở con 

vật bị thương ở ngực.  

1.3.2.3. Thở ngực bụng  

Là kiểu thở có sự tham gia của cả các cơ thở vùng ngực và bụng. Đây là kiểu thở chủ 

đạo của gia súc trưởng thành.  

2. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ TRONG HÔ HẤP  

2.1. Sự trao đổi khí ở phổi  

Sự trao đổi khí ở phổi còn gọi là hô hấp ngoài. Đó là quá tình trao đổi khí ở các  

phế nang và máu trong hệ thống mao mạch phân bố dầy đặc trên màng của các phế  

nang đó. Sự trao đổi này được thực hiện theo nguyên tắc khuếch tán. Chiều khuếch tán  

phụ thuộc vào áp suất riêng phần của từng loại khí, chúng đi từ nơi có áp suất cao đến  

nơi có áp suất thấp hơn. áp suất riêng phần của từng loại khí được tính theo tỷ lệ phần  

trăm. Bảng dưới đây là tỷ lệ phần trăm của các loại khí ở từng vị trí khác nhau.  

Bảng 5.3: Tỷ lệ % và áp suất riêng phần (mmHg) của các loại khí  

Thành Khí quyển Khi trong phế nang Khí thở 

phần Tỷ lệ (%) Áp suất Tỷ lệ (%) Áp suất Tỉ lệ (%) Áp suất 

N2 78,62 597,0 74,9 569,0 74,5 566,0 

O2 20,84 159,0 13,6 104,0 15,7 120,0 

CO2 0,04 0,3 5,3 40,0 3,6 27,0 

H2O 0,5 3,7 6,2 47,0 6,2 47,0 
∑ 100,00 760,0 100,00 760.0 100.00 760,0 

Nhìn vào bảng trên ta thấy trong phế nang, áp suất riêng phần của oxygen (pO2)  

là 104,0 mmHg và người ta tính được pO2 trong máu đến phổi là 40 mmHg. Sự chênh  

lệch áp suất riêng phần này là 104 - 40 = 64 mmHg, do đó, khí oxy khuếch tán từ phế  

nang vào máu ở mao mạch phổi. Máu đi ra khỏi phổi, áp suất riêng phần của O2 đạt  

mức xấp xỉ 104 mmHg. Trong trường hợp lao động nặng, lượng máu đi qua mao mạch  

phế nang nhanh hơn, lưu lượng máu tăng hơn và đồng thời có thêm một số mao mạch  

mới được mở ra, cho nên máu vẫn nhận đủ được lượng O2 để cung cấp cho cơ thể (trừ  

một vài trường hợp lao động kéo dài mà không được tập luyện, ví dụ vận động viên  

chạy đường dài). Đối với khí carbonic (CO2), áp suất riêng phần của nó (pCO2) trong  

máu đến phổi là 46 mmHg, trong khi pCO2 của khí phế nang là 40 mmHg, chênh lệch  

46 mmHg - 40 mmHg = 6 mmHg, do đó khí CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang.  

2.2. Sự trao đổi khí ở mô  

Sau khi máu được trao đổi khí O2 và CO2 ở phổi và trở về tim sẽ được tim co bóp  

để đi đến các mô trong cơ thể. Tại các mô, sự trao đổi khí còn được gọi là hô hấp trong  

và cũng tuân theo quy luật khuếch tán, phụ thuộc vào áp suất riêng phần của từng loại  

khí.  

Trong máu động vật đến mô, pO2 vào khoảng 102 mmHg và pO2 ở dịch gian bào  
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là 40 mmHg. Sự chênh lệch này là 102 mmHg - 40 mmHg = 62 mmHg, nghĩa là khí O2 

ôi từ máu mao mạch vào mô. Sự khuếch tán này làm po2 ở máu mao mạch giảm xuống 

40 mmHg tập trung về tĩnh mạch rồi về tim.  

Đối với khí CO2, quá trình trao đổi chất ở tế bào và mô sản sinh ra khí CO2 làm tăng 

pCO2, pCO2 trong dịch nội bào đạt mức 46 mmHg, còn pCO2 trong dịch gian bào là 45 

mmHg. PCO2 trong máu động mạch đến mô là 40 mmHg, do vậy khí CO2 khuếch tán 

từ tế bào ra dịch gian bào và từ dịch gian bào vào máu mao mạch rời mô. pCO2 trong máu 

tĩnh mạch về tim đạt mức 45 mmHg, rồi lại lên phổi để trao đổi ở phế nang (pCO2 của phế 

nang là 40 mmHg).  

2.3. Nhận xét  

Hiệu số chênh lệch áp suất riêng phần của khí O2 luôn cao hơn nhiều lần so với  

khí CO2 là do khả năng khuếch tán của khí O2 kém hơn khí CO2 tới 25 lần. Người ta  

tính được rằng cứ chênh lệch 35 mmHg thì có 6,7 ml O2 khuếch tán qua mỗi cm2  

màng phế nang trong một phút, nghĩa là khoảng 6000 ml O2 thấm vào máu trên toàn  

bộ hai phổi, trong khi đó nhu cầu oxy của cơ thể lúc bình thường là 256 - 400 ml, khi  

lao động nặng là 4000 - 5000 ml. Do vậy, với chênh lệch pO2 khoảng 64 mmHg, luôn  

luôn đảm bảo nhu cầu oxy cho cơ thể. Đối với CO2, chỉ cần chênh lệch 0,03 mmHg  

cũng đủ làm khuếch tán 256 ml CO2 trong một phút, cho nên tuy mức chênh lệch áp  

suất riêng phần CO2 thấp hơn nhiều so với O2 cũng đủ đảm bảo nhu cầu thải CO2 của  

cơ thể.  

Máu đến phổi có chứa 10-12% khí O2 (tương đương với 66% mức bão hoà) và 5,5- 

5,7% khí CO2, sau khi trao đổi khí ở phế nang, nhận thêm O2 và thải bớt CO2, máu rời 

phổi về tim để sau đó chạy đến các mô chứa 18-20% khí O2 (tương đương với 96% mức bão 

hoà) và chỉ còn 5,0-5,2% khí CO2.  

3. SỰ KẾT HỢP VÀ VẬN CHUYỂN KHÍ O2 VÀ CO2 CỦA MÁU  

3.1. Sự kết hợp và vận chuyển O2 của máu  

Khí O2 được vận chuyển theo máu thông qua hai dạng là hòa tan và kết hợp với 

hemoglobin  

3.1.1. Dạng hòa tan  

Khả năng hòa tan của oxygen trong máu rất nhỏ và phụ thuộc vào áp suất riêng  

phần của O2. Ở nhiệt độ cơ thể bình thường và áp suất riêng phần O2 khoảng 104  

mmHg, lượng khí oxygen hòa tan trong máu  là 0,3 ml/100ml máu. Khi áp suất riêng  

phần còn 40 mmHg thì chỉ hòa tan được 0,12 ml/100 ml máu. Như vậy, cứ 100 ml  

máu vận chuyển đến mô thì chỉ có : 0,3 ml - 0, 1 2 ml = 0, 1 8 ml O2 cung cấp cho mô.  

Lượng O2 này rất nhỏ so với lượng O2 vận chuyển ở dạng kết hợp cung cấp cho mô  

(khoảng 5 ml). Chỉ có khoảng 2-3% tổng lượng O2 được hòa tan trong máu, còn 97- 

98% ở dạng kết hợp.  

Sự hòa tan của O2 sẽ tăng lên tới 29 ml/100 ml máu khi áp suất riêng phần của O2  

gạt mức 3000 mmHg. Trường hợp này, lượng O2 ở dạng hòa tan đủ cung cấp cho nhu  
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cầu cơ thể mà không cần đến sự phân ly của dạng kết hợp HbO2 nữa. Điều này làm rối loạn 

sự chuyển hóa tế bào, gây hiện tượng co giật nghiêm trọng, áp suất riêng phần O2 quá cao 

còn gây phù nổi nặng (gọi là sự trúng độc oxygen). Cần chú ý khi cho thở bằng khí O2, 

nên duy trì áp suất riêng phần của O2 ở mức khoảng 1000 mmHg và khống chế thời 

gian thở.  

3.1.2. Dạng kết hợp  

Oxygen được vận chuyển trong máu ở dạng kết hợp là kết quả của một loạt phản  

ứng  thuận  nghịch  xảy  ra  giữa  oxygen  và  hemoglobin (Hb)  để  tạo  thành  

oxyhemogmhin (HbO2).  

Trong phân tử Hb có 4 nhân hẻm, mỗi nhân hem có 2 chuỗi α và 2 chuỗi β gắn với 

một protein là globin. Mỗi nguyên tử sắt của nhân hẻm liên kết với một phân tử O2, 

nghĩa là mỗi phân tử hemoglob in kết hợp được với 4 phân tử O2 và 4 dạng  

oxyhemonglobin được hình thành theo các phản ứng sau:  

Hb4 + O2 → Hb4O2 Oxyhemoglobin 1  

Hb4O2 + O2 → Hb4O4 Oxyhemoglobin 2  

Hb4O4 + O2 → Hb4O6 Oxyhemoglobin 3  

Hb4o6 + O2 → Hb4O8 Oxyhemoglobin 4  

Sự kết hợp giữa O2 và Hb tỷ lệ thuận với áp suất riêng phần của O2 trong máu. Cụ 

thể là:  

Áp suất riêng phần O2 (mmHg)       Tỷ lệ % bão hòa HbO2  

0 0 

10 10 

20 30 

30 55 

40 70 

60 90 

80 96 

100 97 

Như vậy khi áp Suất riêng phần của O2 tăng dần từ 0-100 mmHg, tỷ lệ % bão hoà  

HbO2 cũng tăng dần đến 97%. Ngược lại, khi áp suất riêng phần của O2 giảm dần từ  

100-0 mmHg thì tỷ lệ phần trăm bão hòa của HbO2 cũng giảm dần theo thứ tự đó. Có  

thể biểu diễn kết quả trên đồ thị và nhận được đường biểu diễn là hình chữ S (hình  

5.2A).  

Đồ thị chứng tỏ ái lực của Hb với O2 rất cao, khi áp suất riêng phần của O2 trong  

máu đạt đến mức nhất định thì độ bão hòa HbO2 (Phản ứng thuận tạo thành HbO2)  

tăng rất nhanh (độ dốc của thân chữ S). Tuy nhiên, khi áp suất riêng phần của O2 gạt  

mức 100 mmHg, gần như toàn bộ Hb kết hợp với O2 ở mô, áp suất riêng phần của O2  
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giảm xuống còn 40 mmHg, phản ứng phân ly theo chiều thuận nghịch xảy ra, O2 được  

giải phóng cung cấp cho cơ thể. Sự kết hợp này còn chịu ảnh hưởng của độ pa và nhiệt  

độ. Khi pa ngả về kiềm sự kết hợp lãng, ngược lại khi nhiệt độ tăng thì sự kết hợp  

giảm (hình 5.2B, C). Ở điều kiện hoạt động và nhiệt độ bình thường, người ta tính  

được rằng, trong 100 ml máu có chứa 15 g hemoglobin . Mỗi gam Hb có khả năng kết  

hợp tối đa là 1 ,34 ml O2, nghĩa là 100 ml máu kết hợp được: 1,34 x 15 : 20 ml O2  

Khi áp suất riêng phần của O2 . Ở mức 100 mmHg, số lượng O2 kết hợp với  

hemoglobin là 20 ml. Khi áp suất riêng phần O2 là 40 mmHg, số lượng O2 kết hợp là  

15 ml. Nghĩa là lượng O2 được giải phóng từ 100 mi máu khi đến mô là 5 ml (20-15 :  

5ml).  

Lúc cơ thể hoạt động mạnh cần nhiều O2, áp suất riêng phần O2 ở mô g iảm 

xuống thấp hơn, còn khoảng 15 mmHg, lượng O2 kết hợp với Hb cũng chỉ còn khoảng 5 mỉ 

và như vậy 100 ml máu cung cấp cho mô lượng O2 tăng gấp ba lần (20-5 : 15 ml O2). Tuy 

sự giải phóng O2 từ HbO2 được tự động tăng lên do áp suất riêng phần O2 giảm, song 

cũng không đủ cung cấp cho nhu cầu O2 của có thể tăng lên tới 15 lần khi cơ hoạt động 

mạnh và kéo dài. Trong trường hợp này, nhờ lưu lượng tim tăng lên 5 lần nên nhu cầu O2 

của cơ thể vẫn được đảm bảo (3 x 5 = 15 lần).  
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3.2. Sự kết hợp và vận chuyển CO2  

Khí CO2 được vận chuyển trong máu cũng thông qua 2 dạng: hòa tan và kết hợp.  

3.2.1. Dạng hòa tan  

Dạng hòa tan của khí CO2 là do quá trình trao đổi chất sinh ra khí CO2 trong tế bào 

và mô rồi được khuếch tán vào mao mạch thông qua sự trao đổi khí ở mô (phần trên). 

Một phần khí CO2 vào máu được giữ lại trong huyết tương dưới dạng hòa tan và vận 

chuyển đến phổi. Trong 100 mi máu có khoảng 0,2 ml khí CO2 ngược hòa tan, chiếm 

khoảng 4% toàn bộ khí CO2 vận chuyển về phổi.  

3.2.2. Dạng kết hợp  

- CO2 kết hợp với H2O Của huyết tương. Một lượng khí CO2 vào máu, phản ứng với 

H2O Của huyết tương tạo thành acid carbonic. Acid này lại phân ly ngay để tạo thành H
+
 

và HCO3- 

 

 

Như vậy ở trong huyết tương ngoài một lượng khí CO2 hòa tan, CO2 còn được vận 

chuyển dưới dạng các con bicarbonate. Số lượng khí CO2 kết hợp với H2o ở huyết tương 

không nhiều, trong 100 mi máu chỉ có khoảng 0,1 - 0,2 mi CO2 vận chuyển dưới dạng kết 

hợp này, chiếm khoảng 3-4%.  

- CO2 kết hợp với H2O trong hồng cầu: phần lớn khí CO2 được thấm qua màng vào 

trong hồng cầu. Ở đây có hai phản ứng xảy ra đó là CO2 kết hợp với Hb và kết hợp với 

nước. Lượng khí CO2 kết hợp với nước chiếm khoảng 70% tổng số khí CO2, tức là khoảng 3 

ml CO2 trong 100 ml máu.  

Phản ứng này có sự xúc tác của enzyme carbonic anhydrase nên xảy ra rất nhanh.  

 Cũng như trong huyết tương, phản ứng tạo thành acid carbonic và tiếp tục phân  

ly cho ra H
+
 và HCO3- các H

+
 sinh ra kết hợp với hemoglobin tạo thành một acid yếu gọi là 

acid hemoglobinic (HHb):  

 

 

HHb là hệ đệm quan trọng của máu để điều hòa độ pa của máu. Còn các HCO3- 

được thấm qua màng hồng cầu ra huyết tương rồi vận chuyển về phổi. Để giữ cân  

bằng, một lượng Cl
-
 phân ly từ muối ăn thấm vào trong hồng cầu.  

- CO2 kết hợp trực tiếp với Hb trong hồng cấu tạo ra dạng hợp chất carbamin  

HbCO2. Phản ứng này cũng là phản ứng thuận nghịch, chúng  kết hợp ở máu mao mạch 

của mô và phân ly ở phổi: Hb + CO2 ↔ HbCO2  

Tổng số khí CO2 vận chuyển theo dạng kết hợp này chiếm khoảng 23%, tức là 

khoảng 1,5 mi CO2 trong 100 ml máu. Một lượng rất nhỏ khí CO2 cũng kết hợp với 

protein huyết tương theo kiểu này.  

4. SỰ ĐIỀU HÕA HÔ HẤP  
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Hoạt động hô háp được điều hòa nhờ hai cơ chế. các phản xạ thần kinh và cơ chế thể 

dịch. Sự điều hòa này nhằm cung cấp khí O2 và thải khí CO2 thường xuyên cho cơ thể, giữ 

vững sự cân bằng nội môi trong các hoạt động sống. Đồng thời đáp ứng những yêu cầu đột 

xuất trong các trạng thái hoạt động đặc biệt của cơ thể.  

4.1. Sự điều hòa thán kinh  

4.1.1. Cất trung khu hô hấp  

4.1.1.1. Các trung khu ở tuỷ sống  

- Ở tuỷ sống có các trung khu điều khiển cơ hoành, cơ liên sườn là những cơ 

tham g ia tích cực trong quá trình hô hấp.  

- Sừng bên chất xám tuỷ sống của đốt sống cổ 3-4 có trung khu điều khiển cơ  

hoành - Sừng bên chất xám tuỷ sống của các đất ngực có trung khu điều khiển cơ liên  

sườn  

4.1.1.2. Các trung khu ở hành tuỷ và cầu não  

ở hành tuỷ và cầu não có tới 4 trung khu tham gia điều hòa hoạt động hô hấp.  

- Trung khu pneumotaxic, còn gọi là trung khu điều chỉnh hô hấp nằm ở phía trên, 

mặt lưng của cầu não (nhân parabrachialis). Trung khu này có tác dụng kìm hãm (ức chê) 

trung khu hít vào ở hành tuỷ. Nếu xung ức chế mạnh, nhịp hít vào ngắn, nhịp thở nhanh. 

Nếu xung ức chế yếu, nhịp hít vào dài, nhịp thở chậm.  

- Trung kh i apneustic, còn gọi là trung khu "ngừng thở' nằm ở phía dưới mặt lưng 

của cầu não. Chức năng của trung khu này còn chưa thật rõ. Kích thích trung khu này gây ra 

một kiểu thở đặc biệt, hít vào kéo dài, thỉnh thoảng có phản ứng thở hắt ra nhanh. Nó cũng 

gây ngừng thở ở vị trí hít vào tối đa.  

- Trung khu hít vào nằm ở phía lưng của hành tuỷ gần cuối của não thất  thứ 4 (nhân 

n.tractus solitarius). Trung khu này có các neuron phát nhịp tự động.  

- Trung khu thở ra nằm gần trung khu hít vào  

4.1.2. Phản xạ hô hấp  

Phản xạ hô hấp bình thường bao gồm động tác hít vào và thở ra kế tiếp nhau tạo  

thành một nh ịp  thở có  tính  chất chu  kỳ. Người ta t ìm thấy các thụ quan áp lực  

(Baroreceptor) phân bố trong phế quản, tiểu phế quản để cảm nhận mức căng giãn của  

phổi. Hering - Breuer đã làm thí nghiệm trên động vật và nhận thấy: khi làm phổi căng  

lên, sẽ gây ra động tác thở ra, ngược lại, khi làm phổi xẹp lại, sẽ gây ra động tác hít  

vào. Sự căng lên của phổi là nguyên nhân kích thích vào các thụ quan cơ học, thông  

qua dây thần kinh số X gây ra phản xạ thở ra, được gọi là phản xạ Hering - Breuer.  

Như vậy có thể tóm tắt phản xạ hô hấp như sau: hai trung khu ở cầu não phối hợp  

hoạt động và kiểm soát trung khu hít vào - thở ra của hành tuỷ làm cho hoạt động hô  

hấp được nhịp nhàng và thích hợp hơn. Bình thường các tế bào thần kinh của trung  

khu hít vào hưng phấn một cách tự động, các xung từ dây gửi xuống tuỷ sống đến các  

cơ hít vào, gây ra động tác hít vào. Đồng thời gửi đến trung khu thở ra và trung khu  
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Pneumotaxic. Khi phổi căng lên kích thích vào các thụ quan áp lực nằm trong phổi, từ  

đây các xung hướng tâm theo dây số X về trung khu thở ra. Khi tiếp nhận xung của  

trung khu hít vào, trung khu thở ra chuyển dần sang trạng thái hưng phấn, đến khi  

nhận tiếp xúc từ phổi truyền về thì trung khu thở ra được hưng phấn hoàn toàn và gây  

ra động tác thở ra. Đồng thời lại gửi xung sang trung khu hừ vào để ức chế. Động tác  

thở ra chấm dứt, trung khu thở ra ngừng hưng phấn và ngừng ức chế trung khu hít vào.  

Trung khu hít vào lại tự động hưng phấn và bắt đầu một chu kỳ thở mới. Chu kỳ hô  

hấp tiếp diễn một cách nhịp nhàng, đều đặn được gọi là nhịp hô hấp cơ bản. '  

4.1.3. Vai trò của vỏ não  

Vỏ não có tác dụng gây ra các phản xạ hô hấp tuỳ ý như nín thở chủ động một thời 

gian, chủ động thở ra liên tiếp một thời gian, hoặc khi cảm xúc mạnh cũng làm thay đổi 

nhịp hô hấp. Tuy nhiên "ý muốn" chỉ có giới hạn nhất định. Do vậy, hô hấp còn được gọi 

là phản xạ "nửa tuỳ ý".  

4.2. Sự điều hòa thể dịch  

Sự điều hòa thể dịch đối với hô hấp chủ yếu thông qua áp suất riêng phần của O2  

và CO2. Cơ chế của sự điều hòa này thực hiện như sau: tại cung động mạch chủ và  

xoang động mạch cảnh có các tế bào thụ cảm hóa học (chemoreceptor) và trong hành  

tuỷ có trung khu tiếp nhận xung từ các tế bào thụ cảm hóa học về (central  

chemoreceptor). Trung khu này nằm ở phía trước hành tuỷ ngang với trung khu hít  

vào.  

4.2.1. áp suất riêng phần của khí oxygen (pO2)  

Khi áp suất riêng phần O2 giảm trong máu sẽ kích thích các tế bào thụ cảm. Các 

xung động truyền từ xoang động mạch cảnh qua nhánh Hering của dây số IX, từ cung động 

mạch chủ qua nhánh Cyon của dây số X. Chúng kích thích trung khu ở hành tuỷ làm tăng 

cường hô hấp.  

4.2.2. Áp suất riêng phần của khí carbonic (pCO2)  

Áp suất riêng phần của CO2 tác động lên trung khu hô hấp ở hành tuỷ mạnh hơn. 

Trong thực tế, sự thiếu hay thừa CO2 ảnh hưởng trực tiếp lên phản ứng:  

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H
+  

nghĩa là làm thay đổ i nồng độ H
+
. H

+   

lãng được các tế bào thụ cảm hóa học, nhất là  

ở xoang động  mạch cảnh t iếp  nhận và tác  

động đến trung khu tiếp nhận hóa học ở hành  

tuỷ do đó làm hưng phấn trung khu hô hấp ở  

hành tuỷ, dẫn đến tăng cường hô hấp để thải  

khí CO2 ra ngoài.  

Sự thiếu O2 tác dụng lên trung khu hô  

hấp kém hơn nhiều so với sự thừa khí CO2' Thiếu o2 Chỉ làm cho hô hấp tăng tối đa là  
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65%, còn thừa CO2 có thể làm tăng hô hấp lên 8 lần so với bình thường (800%).  

Có thể quan sát tác dụng của sự thừa CO2 đối với hô hấp trong thí nghiệm "tuần  

hoàn chéo": dùng hai con chó gây mê. Làm phẫu thuật tách hai động mạch cảnh của  

mỗi con. Cắt và nối chéo một động mạch cảnh phần thân của con chó thứ nhất với  

động mạch cảnh của phần đầu con chó thứ hai và ngược lại. Còn động mạch cảnh kia  

của mỗi con được kẹp lại. Như vậy, đầu con chó thứ nhất được nuôi bằng máu con chó  

thứ hai và ngược lại (hình trên). Khi bịt khí quản hoặc cho thở trực tiếp  khí CO2 ở con  

chó thứ nhất ta sẽ thấy nhịp hô hấp của con thứ hai tăng lên. Sở d như vậy là do nồng  

độ khí CO2 trong máu con chó thứ nhất tăng lên nhưng lại được dẫn lên đầu con chó  

thứ hai, trong khi nhịp hô hấp ở con cảm thứ nhất lại không tăng vì được nuôi bằng  

máu bình thường của con chó thứ hai.  

4.2.3. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hô hấp  

4.2.3.1. Huyết áp  

Khi huyết áp tăng thì hô hấp giảm và ngược lại. Tại vùng cung động mạch chủ và  

hoang động mạch cảnh, ngoài các thụ quan hóa học còn có các thụ quan áp lực. Do  

vậy thi huyết áp tăng hoặc giảm, các thụ quan áp lực ở đây bị kích thích, rồi truyền về  

hành tuỷ nguyên nhân này có thể cùng gây hưng phấn ở trung khu vận mạch và hô  

hấp.  

4.2.3.2. Cảm giác đau  

Cảm giác đau có thể gây ra các trạng thái thở nhanh, thở chậm hoặc ngưng thở phụ 

buộc vào tính chất, cường độ, nguyên nhân, thời gian của cảm giác đau. Nó còn phụ buộc 

vào trạng thái thần kinh của người bị đau.  

4.2.3.3. Nhiệt độ  

Nhiệt độ cao gây thở nhanh. Nguyên nhân có thể do trung khu điề u nh iệt ở  

hypothalamus bị kích thích gây ra các phản ứng làm hạ thân nhiệt, trong đó có hô hấp.  

Nhiệt độ lạnh đột ngột làm ngưng thở một thời gian ngắn, rồi sau đó lại thở nhanh một  

thời gian.  

4.2.3.4. Phản xạ ho và hắt hơi  

Khi màng nhầy khí quản, phế quản bị kích thích gây ra phản xạ ho, tức là sự đẩy 

mạnh hơi ra ngoài lúc thanh quản đang khép lại. Khi màng nhầy khoang mũi bị kích thích 

(ví dụ hơi amoniac) sẽ gây ra phản xạ co phế quản, hít vào sâu và chậm, nhưng tiếp ngay 

là động tác thở ra nhanh và mạnh, đó là phản xạ hắt hơi.  

5. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP TRONG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN  

5.1. Hô hấp khi cơ hoạt động  

Lúc cơ hoạt động thì hoạt động trao đổi chất tăng, đòi hỏi nhiều oxygen để thực  

hiện các phản ứng đốt cháy giải phóng năng lượng, cơ càng hoạt động thì sản phẩm  

trung gian của trao đổi chất là acid lactic lại càng sản sinh nhiều và tích lại trong cơ,  

nếu nồng độ acid lactic quá cao sẽ cản trở tới quá trình dẫn truyền xung động thần kinh  
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trong dây thần kinh điều hòa hoạt động của cơ, gây viêm dây thần kinh hoặc viêm cơ.  

Vì vậy nhu cầu oxygen cho quá trình ôxy hóa acid lactic cũng rất lớn. Đóng thời với  

quá trình lấy oxygen từ ngoài vào, cơ thể cũng cần thải khí carbonic ra ngoài. Vì vậy  

hoạt động hô hấp được gia tăng cả về cường độ và tần số. Nếu con vật được huấn  

luyện, các cơ tham gia hô hấp phát triển (cơ ngực nở nang), sự phối hợp hoạt động của  

chúng trong động tác hô hấp nhịp nhàng ăn khớp thì hiệu quả hô hấp sẽ cao, thở xâu  

mà không tăng nhiều tần số hô hấp. Ngược lại, nếu con vật ít được luyện tập, các cơ  

tham gia hô hấp kém phát triển, phối hợp hoạt động giữa chúng trong động tác hô hấp  

không nhịp nhàng, ăn khớp thì hiệu quả hô hấp thấp, thở nông và lấy tăng tần số hô  

hấp để bù trừ. Thở nông thì không khí phổi sẽ ít, không khí từ ngoài vào chưa vượt  

qua mấy khoảng chết đã bị dừng lại. Như vậy sẽ mất nhiều năng lượng cho dẫn truyền  

khí ở khoảng chết. Hô hấp với tần số cao còn làm cho các cơ tham gia hô hấp chóng  

mệt mỏi.  

Khi cơ hoạt động số lượng mao mạch hoạt động trong cơ tăng, số mao mạch nghỉ ngơi 

ít. Cơ co giãn làm cho các mao mạch cũng co giãn nhịp điệu, nên sự cung cấp oxygen 

cho cơ được thuận lợi hơn.  

Khí carbonic là sản phẩm dị hóa của hoạt động cơ, chính nó là yếu tố kích thích hoạt 

động hô hấp gia tăng.  

Trong quá trình sống của cơ thể, vận động cơ và hô hấp cũng được hình thành. 

Dưới sự điều khiển của vỏ não, giữa hai hoạt động hô hấp và vận động cơ có mối quan hệ 

phản xạ. Các phản xạ có điều kiện về hô hấp sẽ được hình thành từ những tín hiệu vận 

động cơ như cày, bừa, thồ, kẻo...  

5.2. Hô hấp trong điều kiện thiếu oxygen  

Trong điều kiện thiếu oxygen, hoạt động hô hấp sẽ gia tăng, đặc biệt là gia tăng tần 

số hô hấp. Vì môi trường thiếu oxygen đóng vai trò là yếu tố kích thích hoạt động hô hấp. 

Khả năng hô hấp sâu (gia tăng cường độ) chỉ có hạn phụ thuộc vào yếu tố nội tại cơ thể. 

Việc gia tăng tần số là hình thức lấy số lần để bù lại cho phần thiếu hụt hàm lượng oxygen 

trong không khí. Gia súc chóng mệt mỏi, nếu nồng độ oxygen quá thấp sẽ dẫn tới tình trạng 

ngạt thở.  

Tế bào thần kinh hết sức nhạy cảm với thiếu oxygen trong máu, đặc biệt là đối  

với tế bào thần kinh thính giác và thị giác,... chỉ cần thiếu oxygen trong giây lát là các  

hoạt động của các tế bào trên bị rối loạn. Ví dụ: lúc ta đang ngồi, đột nhiên đứng dậy  

do áp lực trong xoang bụng giảm, máu ở đầu dồn về bụng nhanh, khiến cho não thiếu  

máu tức thời. Do vậy người ta có cảm giác choáng váng, hoa mắt hay mờ mắt, ù tai.  

Điều này cần được lưu ý khi can thiệp những ca đẻ khó ở người và gia súc, hoặc cấp  

cứu gia súc, người mắc tai nạn chảy máu nhiều. Đó chính là tránh những stress thiếu  

oxygen với não.  

Trong cấp cứu người ta thường sử dụng khí oxygen nguyên chất để giải quyết tức  

thời tình trạng thiếu oxygen của con bệnh. Sau đó mới đến việc tìm giải pháp trị  
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nguyên nhân gây bệnh.  

5.3. Hô hấp trong điều kiện áp lực thấp và cao  

áp lực không khí thấp dễ dẫn đến tình trạng thiếu oxygen. Từ thiếu oxygen dẫn  

đến những tình trạng rối loạn chức nặng sinh lý của các cơ quan bộ phận trong cơ thể.  

Hậu quả thật khó lường hết được. Người ta tính toán và cho biết rằng: Người và động  

vật sống ở độ cao 3500 - 4500m th ì áp lực không khí là 450-500mmHg. Phân áp   

oxygen trong phế nang là 60-65mmHg. Theo quy luật Barcop, lúc này độ bão hòa  

oxygen trong máu hạ xuống còn 80-85%. Còn ở độ cao hơn nữa 4500 - 5500m, người  

và động vật dễ sinh bệnh núi cao (triệu chứng là khó thở, mệt mỏi, thị giác và thính  

giác yếu do thần kinh điều hòa tuần hoàn và hô hấp bị rối loạn nghiêm trọng, con vật  

có thể bị hôn mê). Ở độ cao 6-7 nghìn mét rất nguy hiểm. Hạn chế tối đa ở người là 8- 

9 nghìn mét. Đối với những đoàn thám hiểm núi cao hoặc các vận động viên leo núi,  

người ta thường mang kèm theo hành trang một ít oxygen nguyên chất (bình ôxy) để  

đề phòng tình trạng thiếu trầm trọng oxygen do áp lực thấp. Do thiếu oxygen nên trong  

điều kiện áp lực thấp tần số hô hấp và nhịp tim đều tăng.  

Trong điều kiện áp lực cao cũng dễ phát sinh nguy hiểm. Ngơ trong máu chỉ ở  

dạng hòa tan, độ hòa tan của nó tỷ lệ thuận với phân áp nhơ. Cho nên nếu động vật  

sống trong hoàn cảnh áp lực cao lâu thì lượng nhơ hòa tan trong máu nhiều, gây rối  

loạn chức năng của máu. Theo 'tính toán nếu cứ đi sâu xuống lòng đất 10 mét thì áp  

lực tăng 1 atmosphe. Trên thực tế người ta thấy ở vào chỗ sâu cơ thể không bị nguy  

hiểm nhiều, nhưng từ chỗ áp lực cao chuyển nhanh đến chỗ áp lực bình thường (người  

thợ lặn từ mực nước sâu nổi lên mặt nước chẳng hạn) thì rất nguy hiểm. Vì nhờ từ thể  

hòa tan chuyển thành thể khí một cách nhanh chóng, nó không thoát h ết ở phổi mà  

theo tuần hoàn đi đến các mao mạch gây nên chứng huyết lấp. Nếu sống trong điều  

kiện áp suất cao (31 atmotphe trở lên) thì oxygen trong máu quá nhiều, nó là yếu tố  

kích thích vỏ não gây co giật và chết.  

6. ĐẶC ĐIỀM HÔ HẤP CỦA GIA CẦM  

Để thích nghi với điều kiện bay nên lồng ngực, đặc biệt là các cơ vùng ngực của gia 

cầm rất phát triển. Xương ức tương đối lớn. Gia cầm không có cơ hoành. Phổi gia cầm có 

khả năng đàn hồi kém, diện tích phổi hẹp, nó nằm cố định tựa vào các xương sườn. Vận 

động của xương sườn đóng vai trò quan trọng trong động tác hô hấp. Lúc xương sườn 

giãn, không gian xoang ngực giãn và mở rộng làm cho áp lực trong xoang ngực giảm thấp 

hơn áp lực khí trời, do đó không khí từ ngoài tràn vào thực hiện động tác hít vào. Lúc 

xương ngực co sẽ gây ra động tác thở ra.  

Lúc hít vào, không khí qua phổi vào các nhánh nhỏ và cuối cùng vào các túi khí,  

ở gia cầm có chín túi khí. Lúc thở ra thì ngược lại, khí từ túi lại đi ra ngoài qua phổi  

lần hai, vì thế người ta gọi là cơ chế hô hấp kép của gia cầm. Vì phổi gia cầm nhỏ  

nhưng do không khí tuần hoàn hai lần (lần đầu khi hít vào không khí từ bên ngoài qua  

phổi, lần hai thở ra không khí từ các túi khí qua phổi) nên vẫn đảm bảo cung cấp  
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oxygen và thải carbonic. Tổ chức túi khí ở gia cầm rất phát triển. Khi gia cầm bay  

chúng có tác dụng rất quan trọng trong việc điều chỉnh trọng tâm, giảm tỷ trọng và  

điều hòa thân nhiệt. Nhịp thở của một số gia cầm (lầnlphút): Gà: 20-25; Vịt: 15-18;  

Ngỗng 9-10.  

Gia cầm mẫn cảm với oxygen. Nếu thiếu từ 1 ,5-2% lượng oxygen cần thiết cho cơ 

thể thì nó thở tăng (tăng tần số hô hấp). Còn trong điều kiện thừa carbonic thì ảnh hưởng 

không rõ rệt bằng thiếu oxygen.  
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