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Câu 8:  
- Trâu có những triệu chứng như là: 
+ Sốt cao 42,50C  Có hiện tượng viêm  
+ Phù vùng ngực, tĩnh mạch cổ nổi rõ  ứ máu TM cổ nên làm cho máu trở về tim bị trở 
ngại 
+ Ngại đứng lên, nằm xuống  bệnh ở bao tim (ngoại tâm mạc) nên con vật có phản ứng 
đau khi làm những hành động này 
Chẩn đoán: Trâu mắc bệnh viêm ngoại tâm mạc do ngoại vật. 
Điều trị: Không tiến hành điều trị mà dùng phẫu thuật ngoại khoa tiến hành mổ lấy dị vật 
qua vách dạ cỏ. 
 
Câu 9: 
- Con chó có những triệu chứng như là: 
+ Sốt nhẹ 
+ Khản tiếng  
+ Chảy nhiều nước mũi trong, lỏng  viêm cata tiết dịch ở cơ quan đường hô hấp. 
Với trường hợp này ta có thể chẩn đoán con vật mắc 3 bệnh sau: 
+ Viêm thanh quản cata cấp (triệu chứng khản tiếng) 
+ Viêm phế quản lớn cata cấp (chảy nhiều nước mũi trong, lỏng, và sốt nhẹ) 
+ Viêm mũi thể cata cấp (chảy nhiều nước mũi trong, lỏng) 
Nhưng có điểm để phân biệt: 
Viêm thanh quản cata cấp Viêm phế quản lớn cata cấp Viêm mũi thể cata cấp 
- Ho nhiều dẫn tới khản 
tiếng. 

- Ho khan, ngắn sau đó ho 
ướt kéo dài. 

- Không có phản xạ ho 

Vì vậy, chẩn đoán con chó mắc bệnh viêm mũi thể cata cấp tính là chắc chắn hơn cả 
*) Điều trị: Chó nặng 15 kg 
- Hộ lý: Cho chó ra nơi thoáng khí, sạch sẽ.  
- Dùng thuốc điều trị: 
+ Dùng dung dịch sát trùng rửa niêm mạc mũi nơi bị viêm:  
KMnO4 0,1% hoặc rivalnol 0,1% để rửa  
+ Dùng thuốc làm giảm tiết dịch: 
MgSO4 1% nhỏ vào lỗ mũi 2 giọt/ lần với 3 lần/ngày. 
Atropinsulfat 0,1%: 1 – 2 ml/ngày I.M hay S.C 
+ Nếu sốt cao có thể dùng thuốc hạ sốt: Analgin C: với liều 1 ml/ 2,5 – 5 kgP  cần tiêm 
cho con chó này khoảng 3 – 5 ml I.M hay I.V. 
+ Dùng thêm KS: Kanamycin 10%: liều 1 ml/ 2 – 5 kgP  cần tiêm là: khoảng 3 – 5 
ml/2 lần/ngày, dùng liên tục 3 - 4 ngày. 
Ampicillin: liều 0,5 g/ 25 kgP nên tiêm là: 0,3 g. 
 
Câu 10: 
Con bò có các triệu chứng như: 
+ Khó thở 
+ Nước mũi đặc màu xanh  
+ Gõ phổi thấy âm đục phân tán trên nền phổi  
Chẩn đoán: Các triệu chứng trên là các triệu chứng điển hình của bệnh phế quản phế 
viêm 
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*) Điều trị: Bò nặng 450 kg 
- Hộ lý: 
+ Cho GS nghỉ ngơi, tránh lao động nặng 
+ Cho ăn các thức ăn dễ tiêu, bổ sung vào khẩu phần các chất vitamin A, protein và 
gluxit. 
- Dùng thuốc điều trị: 
+ Dùng KS diệt vi khuẩn gây viêm: Có thể dùng một trong các loại sau: 
Pneumotic: liều 1ml/10 - 15 kgP/ngày nên tiêm là: 30 – 45 ml 
Kanamycin 10%: liều 1ml/20kgP/ngày nên tiêm là: 23 ml 
Gentamycin 4%: liều 0,8 ml/10 kgP/2 lần/ ngày nên tiêm là: 36 ml  
Ampicillin: liều 0,5 g/ 30 kgP nên tiêm là: 15 g. 
Tiêm I.M hay S.C dùng liên tục 3 – 5 ngày 
+ Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, nâng cao sức đề kháng, giảm dịch thẩm xuất, tăng cường 
giải độc cho cơ thể 

Glucoza 20%: 1000 – 2000 ml 
Cafein natribenzoat 20%: 10 – 15 ml 
Canxi clorua 10%: 50 – 70 ml 
Urotropin 10%: 50 – 70 ml 
Vitamin C 5%: 20 ml 

Tiêm chậm I.V ngày 1 lần. 
+ Dùng thuốc điều trị ho, long đờm: 
Bromhexin 0.3%: liều 0,5 – 1ml/10kg P/ngày nên dùng là 23 – 45 ml liên tục 3 – 5 ngày. 
Chlorua amon 
Bicarbonatnatri 
+ Dùng vitamin nhóm B kích thích tiêu hóa: B. complex: trộn với thức ăn cho ăn 
+ Dùng thuốc giảm viêm và giảm kích ứng vách niêm mạc phế quản: 
Dexamethason: liều 1,5 ml/50 kgP nên dùng là 14 ml tiêm bắp thịt, tĩnh mạch hoặc 
tiêm vào bao khớp 
Prednisolon 
 
Câu 11: 
Con lợn có các triệu chứng: 
+ Bỏ ăn 
+ Sốt cao liên miên 
+ Ngồi thở như chó ngồi  do khó thở 
+ Nước mũi màu rỉ sắt 
+ Chụp X-quang thấy vùng mờ tập trung thành từng mảng lớn 
Chẩn đoán: Lợn mắc bệnh viêm phổi thùy với các triệu chứng đặc trưng là:  
+ Sốt cao liên miên 
+ Ngồi thở như chó ngồi  do khó thở 
+ Nước mũi màu rỉ sắt 
*) Điều trị: Lợn nặng 150 kg 
- Hộ lý 
- Dùng thuốc điều trị: 
+ Dùng KS diệt VK gây bệnh 
Pneumotic: liều 1ml/10 - 15 kgP/ngày nên tiêm là:           ml 
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Kanamycin 10%: liều 1ml/20kgP/ngày nên tiêm là:          ml 
Gentamycin 4%: liều 0,8 ml/10 kgP/2 lần/ ngày nên tiêm là:        ml  
Ampicillin: liều 0,5 g/ 30 kgP nên tiêm là:        g. 
Tiêm I.M hay S.C dùng liên tục 3 – 5 ngày 
+ Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, nâng cao sức đề kháng, giảm dịch thẩm xuất, tăng cường 
giải độc cho cơ thể: 

Glucoza 20%: 500 – 1000 ml 
Cafein natribenzoat 20%: 5 – 10 ml 
Canxi clorua 10%: 30 – 40 ml 
Urotropin 10%: 30 – 40 ml 
Vitamin C 5%: 10 ml 

Tiêm chậm I.V ngày 1 lần. 
+ Dùng thuốc tăng cường lợi tiểu, sát trùng đường tiết niệu: 
Theophylin, Theobronin, Diuretin 
+ Bổ sung các loại vitamin B, C, PP, A 
 
Câu 12:  
Bê có các triệu chứng như là: 
+ Sốt cao 
+ Bỏ ăn 
+ Nhằn nhả thức ăn 
+ Chảy nhiều nước dãi có lẫn mảnh tổ chức màu nâu và màu trắng xám 
+ Miệng hôi, thối khó chịu. 
Chẩn đoán: Con bê có các triệu chứng điển hình của bệnh viêm miệng lở loét là:  
+ Chảy nhiều nước dãi có lẫn mảnh tổ chức màu nâu và màu trắng xám 
+ Miệng hôi, thối khó chịu. 
*) Điều trị: 
- Hộ lý 
- Dùng thuốc điều trị: 
+ Dùng thuốc sát trùng rửa miệng: 
Cồn iod 3%, axit boric 3%, nước phèn chua 3% rửa 
- Dùng KS bôi vào vết loét: gentamycin, kanamycin, ampicillin, pneumotic,… 
+ Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, nâng cao sức đề kháng:  

Glucoza 20%: 1000 – 2000 ml 
Vitamin C 5%: 20 ml 

Tiêm chậm I.V ngày 1 lần. 
+ Dùng Nitrat bạc 1 – 2% bôi vào vết thương làm mòn vết loét sau đó rửa lại bằng nước 
sinh lý 1 – 2 lần 
 
Câu 13: 
Con dê có các triệu chứng như là: 
+ Đang ăn cỏ bỗng dưng đột ngột dừng ăn, vươn dài cổ làm động tác nuốt 
+ Miệng chảy nhiều nước dãi 
+ Hai chân trước cào đất 
+ Sau nửa ngày, con vật khó thở, vùng bụng phình to. 



TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                  KHOA: THÚ Y 

SV: Lương Quốc Hưng – TYA53                                  Email: lqhungtyak53@gmail.com 4 

Chẩn đoán: Con dê mắc bệnh tắc thực quản với các triệu chứng lâm sàng đặc trưng của 
bệnh như: 
+ Đang ăn cỏ bỗng dưng đột ngột dừng ăn, vươn dài cổ làm động tác nuốt 
+ Hai chân trước cào đất 
+ Miệng chảy nhiều nước dãi 
Sau đó dẫn tới kế phát là gây chướng hơi dạ cỏ do đây là GSNL nên vùng bụng phình to 
lên sau nửa ngày. 
*) Điều trị: 
- Hộ lý: 
+ Để gia súc ở tư thế đầu cao, đuôi thấp 
+ Cho GS uống nước 
- Xử lý: 
+ Tùy vị trí tắc mà ta chọn cách tiến hành hợp lý 
+) Tắc ở đoạn cổ: ta làm sao cho dị vật được giải thoát. Dị vật mềm thì cho uống nước để 
nuốt. Dị vật cứng, tròn, nhẵn thì dùng dầu thực vật đổ vào để vuốt cho ra đằng mồm. 
+) Tắc ở đoạn sau: dùng ống thông thực quản, có thể dùng Novocain 0,5% phong bế 
quanh vị trí tắc để tiến hành dễ dàng. 
+ Dùng thuốc tăng co bóp thực quản:  
Pilocacpin 3%: 5 – 10 ml tiêm S.C 
Strychnin sulfat 0,1%: 5 ml tiêm S.C 
 
Câu 14:  
Trâu có những triệu chứng như: 
+ Chảy nhiều nước dãi 
+ Vùng bụng phình to 
+ Đứng nằm không yên 
+ Ợ hơi có mùi chua 
+ Đau khi sờ nắn vào vùng bụng bên trái 
Chẩn đoán: Trâu mắc bệnh dạ cỏ bội thực với các triệu chứng lâm sàng điển hình của 
bệnh biểu hiện: 
+ Ợ hơi có mùi chua 
+ Đứng nằm không yên 
+ Chảy nhiều nước dãi 
+ Vùng bụng phình to 
*) Điều trị: Hồi phục và tăng cường nhu động dạ cỏ, thải thức ăn tích lâu ngày trong dạ 
cỏ ra. Trâu có trọng lượng 200 kg. 
- Hộ lý 
+ Cho GS nhịn ăn 1 – 2 ngày, tăng cường xoa bóp vùng dạ cỏ, dắt cho GS vận động 
+ Cho ăn thức ăn mềm, dễ tiêu và cho ăn nhiều lần 
+ Moi phân ở trực tràng, kích thích bàng quang cho con vật đi tiểu 
- Dùng thuốc điều trị: 
+ Thuốc tẩy trừ chất chứa trong dạ cỏ: 
Na2SO4: 300 – 500g hòa với nước sạch cho uống 1 lần trong ngày đầu điều trị 
+ Thuốc tăng cường nhu động dạ cỏ: 
Pilocacpin 3%: 5 – 10 ml/con. I.M ngày 1 lần 
+ Tăng cường tiêu hóa ở dạ cỏ: 
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HCl: 10 – 12 ml hòa với 1l nước cho uống 1 lần/ngày 
+ Đề phòng lên men trong dạ cỏ: 
Ichthyol: 20 – 30g/con cho uống 1 lần/ngày 
Hoặc dùng cồn + tỏi, nước dưa chua, nước lá thị cho con vật uống,… 
- Nếu kế phát chướng hơi cấp tính thì chọc dò troca 
- Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, tăng cường giải độc cho cơ thể: 

Glucoza 20%: 1000 – 2000 ml 
Cafein natribenzoat 20%: 10 – 15 ml 
Canxi clorua 10%: 50 – 70 ml 
Urotropin 10%: 50 – 70 ml 
Vitamin C 5%: 20 ml 

Tiêm chậm I.V ngày 1 lần. 
 
Câu 15: 
Con dê có triệu chứng: 
+ Sau khi ăn 2h, vùng bụng phình to rất nhanh 
+ Khó thở nặng và thở thể ngực 
+ Tĩnh mạch cổ phồng to. 
Chẩn đoán: Con dê bị chướng hơi dạ cỏ cấp tính với các triệu chứng lâm sàng điển hình 
của bệnh 
*) Điều trị: 
- Hộ lý: 
+ Để GS đứng yên trên nền dốc (đầu cao mông thấp) cho dễ thở, dùng tay xoa bóp dạ cỏ 
nhiều lần (mỗi lần từ 10-15 phút). 
+ Dội nước lạnh vào nửa thân sau, bôi Ichthyol vào lưỡi hoặc dùng que ngáng ngang 
mồm để kích thích gia súc ợ hơi. 
+ Đưa tay vào trực tràng móc phân và kích thích bàng quang để gia súc đi tiểu 
- Dùng thuốc điều trị 
+ Dùng thuốc thải trừ chất chứa ở dạ cỏ: 
MgSO4 hoặc Na2SO4: 100 – 200g/con hòa nước cho uống một lần trong cả quá trình điều 
tri 
+ Dùng thuốc ức chế sự lên men sinh hơi ở dạ cỏ:  
Ichthyol: 20 – 30g/con cho uống 1 lần/ngày 
Hoặc dùng cồn + tỏi, nước dưa chua, nước lá thị cho con vật uống,… 
- Dùng thuốc trợ sức, trợ lực: Tiêm dưới da ngày 1 lần. 
+ Cafein natribenzoat 20%: 5 – 10 ml/con 
+ Vitamin B1 2,5%: 5 – 10 ml/con 
+ Vitamin C 5%: 10 ml 
Câu 16: Chướng hơi dạ cỏ 
Câu 17: Viêm dạ dày – ruột 
Câu 19: Đau bụng ngựa 
 
 
 


