
BỆNH Ở HỆ TUẦN HOÀN: 

So sánh Viêm ngoại tâm mạc Viêm nội tâm mạc Tích nước trong xoang bao tim 

Đặc điểm 

- Viêm ở màng bao tim. 

+ Viêm dính: (thành phần dịch rỉ viêm là 

fibrin) tạo ra tiếng cọ xát 

+ Viêm tích dịch: tạo ra âm vỗ nước 

- Ứ huyết TM do máu về tim bị cản trở 

- Do nguyên nhân gây bệnh: 

+ Viêm ngoại tâm mạc do ngoại vật: GSNL 

+ Viêm ngoại tâm mạc không do ngoại vật: do 

VK, VR, ung thư 

- Tỷ lệ chết khá cao: 90 – 95% 

- Viêm màng trong tim có hiện tượng loét sùi 

 gây nên hẹp và hở các van tim. 

- Viêm xảy ra ở màng trong tim (lớp niêm mạc 

trong tim) 

- Nguyên nhân gây bệnh là do VK: 

+ Streptococcus  

+ Staphylococcus 

+ Tràng cầu khuẩn, nhóm HACEK 

- Bao tim tràn tương dịch. Không viêm xoang 

bao tim, nước trong xoang bao tim là dịch 

thẩm lậu 

- Ứ huyết TM do máu trở về tim bị cản trở 

- Kế phát từ một số bệnh mạn tính trong cơ 

thể: 

+ Suy dinh dưỡng  AL keo 

+ Viêm thận  AL keo 

+ Suy tim  AL keo, AL thủy tĩnh, tính thấm 

thành mạch 

Nguyên 

nhân gây 

bệnh 

- Do ngoại vật:  

+ Sinh lý lấy thức ăn loài nhai lại 

- Không do ngoại vật: 

+ Kế phát từ các bệnh khác truyền nhiễm: 

THT, ĐDL, DTL, ung thư,… 

+ Viêm lan VK từ các ổ viêm khác theo máu 

vào màng bao tim gây nên: viêm cơ tim, viêm 

gan, viêm phổi,… 

 

 

 

- Kế phát từ một số bệnh truyền nhiễm khác: 

ĐDL, viêm phế mạc truyền nhiễm (ngựa),… 

- Viêm lan từ các ổ viêm khác theo máu tới tim 

gây nên: viêm gan, viêm phổi,… 

- Kế phát từ một sô bệnh KST đường máu 

- Trúng độc một số hóa chất 

- Rối loạn quá trình trao đổi chất, thiếu vitamin 

 giảm sức đề kháng  VK xâm nhập gây 

viêm. 

- Do chức năng của tim: Tim suy, hẹp hở van 

tim, cơ tim thoái hóa, các trường hợp gây rối 

loạn tuần hoàn  sung huyết TM  tính thấm 

thành mạch tăng  phù. 

- Do suy dinh dưỡng  áp lực thể keo trong 

máu. 

- Do viêm thận  tích Na
+
 trong máu  nước 

ra khỏi lòng mạch và tích lại trong các xoang, 

tổ chức cơ thể 

- Do một số bệnh KST  HC phá vỡ nhiều  

thiếu máu  suy dinh dưỡng  áp lực thể keo 

trong máu giảm. Tiên mao trùng, … 

Cơ chế 

sinh bệnh 

- Kích thích bệnh lý qua TKTW  ngoại tâm 

mạc sung huyết  viêm. Theo tính chất viêm: 

+ Tràn dịch tương dịch: viêm tích dịch 

+ Hình thành fibrin: viêm dính 

- Dịch rỉ viêm  hoạt động tim trở ngại  ứ 

huyết TM  GS: phù đầu, 2 TM cổ phồng to 

- Ứ huyết TM  phổi sung huyết  rối loạn 

hô hấp ở phổi  GS: khó thở 

- Phản xạ đau vùng tim  giảm nhu động dạ 

dày và ruột  GS: đi táo về sau viêm ruột ỉa 

chảy. 

- Tùy theo độc tính của VK: 

+ Độc tính VK yếu:  viêm sùi ( VK  màng 

trong tim  sung huyết  tiết dịch và gây 

viêm (nhiều fibrin  nơi viêm dày lên và sần 

sùi). Ở van tim  hẹp van tim. 

+ Độc tính VK mạnh:  viêm loét. VK gây 

hoại tử trên niêm mạc tim  loét nơi viêm dẫn 

tới gây ra nhồi huyết hoặc viêm một số khí 

quan khác trong cơ thể (mảnh tổ chức bị hoại 

tử ở tim theo tuần hoàn). 

 Cơ tim bị suy nhược 

- Do chức năng của tim: Tim suy, hẹp hở van 

tim, cơ tim thoái hóa  ứ huyết TM  tính 

thấm thành mạch tăng. 

- Do suy dinh dưỡng  AL thể keo giảm 

- Do viêm thận  tích Na
+
 trong máu  nước 

ra khỏi lòng mạch và tích lại trong các xoang, 

tổ chức cơ thể. Cũng do viêm thận  thoát 

protein  giảm AL thể keo trong máu 

- Hoạt động tim trở ngại  phù phổi  GS: 

thở khó 

 



- Máu về thận ít  GS: thiểu niệu 

- Máu về gan ít  GS: hôn mê hoặc co giật 

- Độc tố VK cùng với các sản vật trung gian 

vào máu  TK điều tiết nhiệt  Sốt 

- Độc tố VK và nhiễm trùng toàn thân  chết 

nhanh  

 

Triệu 

chứng 

- Thời kỳ đầu: kéo dài. TC không rõ 

+ Sốt 41 – 42
0
C 

+ Ăn kém hoặc bỏ ăn 

+ Đau vùng tim (GS: nghiến răng, quay đầu về 

vùng tim, khi nằm rất cẩn thận, sờ  đau, né 

tránh) 

+ Nhu động dạ dày, ruột giảm  táo bón 

+ Thiểu niệu 

+ GSNL: chướng hơi dạ cỏ mạn tính 

- Thời kỳ cuối: TC rõ 

+ Sốt cao 

+ Bỏ ăn, mệt mỏi 

+ Phù vùng đầu: trước ngực, yếm 

+ TM cổ nổi to, khó thở 

+) Nghe vùng tim: 

+ Chứa nhiều dịch viêm  âm bơi  Rivalta 

(+) 

+ Viêm dính  âm cọ màng bao tim 

+ GS ỉa chảy, phân lỏng như bùn, màu đen, 

thối khắm 

+ Hôn mê  chết 

- Khởi phát: 

+ Sốt kéo dài, lúc sốt cao, lúc sốt nhẹ 

- Toàn phát: TC rõ, đặc trưng 

+ Sốt kéo dài 40 – 41
0 
C 

+ Ủ rũ, mệt mỏi, kém ăn hoặc bỏ ăn 

+ Tim đập nhanh  sờ vùng tim có hiện tượng 

“rung tim” do bệnh ở van tim 

+ Viêm ở 2 bên tâm thất thì TC rõ hơn 1 bên 

+ Viêm ở van nhĩ thất trái  máu ở phổi về 

tim ảnh hưởng  ứ huyết phổi  phù phổi  

GS: khó thở. 

+ Viêm ở van nhĩ thất phải  máu ở TM về 

tim trở ngại  trở ngại tuần hoàn ở bộ máy 

tiêu hóa (gan, lách, ruột)  báng nước, phù 

thũng. 

- Nhồi huyết ở các cơ quan khác nhau có triệu 

chứng khác nhau: Tắc mạch quản  hoại tử cơ 

quan, tổ chức: 

+ Ở gan  báng nước, phù thũng 

+ Não  bại liệt, triệu chứng TK 

+ Tim  đột tử (chết đột ngột) 

- GS không sốt 

- GS không đau vùng tim 

- Gõ thấy âm đục mở rộng 

- Nghe thấy tim đập yếu và có âm bơi 

- Chọc dò xoang bao tim  Rivalta (-) 

- Tĩnh mạch cổ phồng to 

- Phù hầu, ức, tổ chức liên kết dưới da 

- GS khó thở 

Bệnh tích 

- Bao tim tích đầy nước vàng, có lẫn máu, mủ 

- Nhiều fibrin giữa 2 lá thành và lá tạng 

- Xoang bao tim và xoang ngực tích nước 

- Tổn thương trong tim: 

+ Tế bào thượng bì nội bào tương mạc sưng, 

màu đỏ (màu sẫm) có hiện tượng sung huyết, 

xuất huyết. 

+ Thể viêm sùi: Trên bề mặt có phủ một lớp 

fibrin ở dây chằng tạo thành các nốt màu xám 

(vàng xám). Dưới nội tâm mạc, trên cơ tim 

xuất huyết từng vệt 

+ Thể viêm loét: nốt loét bằng hạt đậu, đồng 

xu trên phủ một lớp mô hoại tử. 

- Tổn thương ngoài tim: 

- Bao tim tích nhiều nước trong 



+ Tắc và giãn ĐM do viêm lan tỏa lớp nội mạc 

+ Gan và lách sưng to 

+ Thận: viêm cầu thận bán cấp sung huyết, 

xâm nhập nhiều HC, BC trong tổ chức kẽ. 

Chẩn đoán 

Dựa vào các đặc điểm điển hình: 

+ Phản xạ đau khi sờ vùng tim 

+ Gõ thấy vùng tim mở rộng 

+ Nghe thấy tiếng cọ ngoại tâm mạc hay âm 

bơi 

+ Phù trước ngực, yếm. 

+ TM cổ nổi rõ, thở khó 

Phân biệt với bệnh: 

+ Tích nước ở bao tim: không sốt, không đau 

vùng tim 

+ Tim to (tim giãn): thực thể tim to  nghe 

thấy âm cọ màng bao tim mà không có âm vỗ 

nước. 

- Phân lập VK trong máu tìm nguyên nhân 

- Xét nghiệm nước tiểu: xuất hiện protein niệu, 

huyết niệu 

- Siêu âm tim: 

+ Phát hiện các nốt sùi trên van tim và các biến 

chứng loét thủng van tim, đứt dây chằng – cột 

cơ, thủng vách tim 

+ Phát hiện tình trạng giãn các buồng tim 

Dựa vào triệu chứng điển hình: 

- GS không sốt 

- GS không đau vùng tim 

- Gõ thấy âm đục mở rộng 

- Nghe thấy tim đập yếu và có âm bơi 

- Chọc dò xoang bao tim  Rivalta (-) 

- Tĩnh mạch cổ phồng to 

- Phù hầu, ức, tổ chức liên kết dưới da 

- GS khó thở 

Phân biệt với bệnh viêm ngoại tâm mạc. 

Tiên 

lượng 

Khó hồi phục (viêm ngoại tâm mạc do ngoại 

vật) 

- Tiên lượng gần: Điều trị tích cực KS  khỏi 

sau 4 – 6 tuần 

- Tiên lượng xa: van tim tổn thương  khó hồi 

phục. 

- Hồi phục không cao 

Điều trị 

- Với viêm ngoại tâm mạc do ngoại vật  

phẫu thuật ngoại khoa lấy bỏ dị vật qua 

phương pháp mổ dạ cỏ 

- Điều trị với viêm không do dị vật: 

+ KS: Penecillin (Gram dương), Streptomycin 

(Gram âm), gentamycin, pneumotic, ampixilin, 

+ Dùng Novocain 0,25% phong bế hạch sao 

(hạch cổ dưới) với trâu, bò, ngựa. 

+ Với GS nhỏ: Anagin, efegan, paradon 

+ Dùng thuốc điều trị triệu chứng 

Táo bón: Thuốc nhuận tràng (Na2SO4, MgSO4) 

liều 50 – 100g/ĐGS; 30 – 50g/TGS; 2 – 

5g/chó. Ngày uống 1 lần, 3 ngày liên tục 

Ỉa chảy: Sulfaguanidin, tetracyclin, 

- Dùng kim chọc dò hút bớt dịch rồi dùng dung 

- Điều trị nguyên nhân: VK, KST 

- Điều trị triệu chứng: 

+ Điều trị rối loạn nhịp tim 

+ Điều trị suy tim: Cafein natribenzoat 20%, 

digital, nước long não 3 – 4 giờ tiêm một lần, 

tiêm 2 – 3 ngày liền. 

+ Dùng thuốc lợi tiểu: Urotropin 20% theo 

từng đợt 2 – 3 ngày. 

- Điều trị nguyên nhân chính gay ra tích nước 

xoang bao tim. 

+ Thiếu máu  bổ sung Fe dextran 

+ KST đường máu  Naganin, Trypamydim, 

berenil,… 

+ Bổ sung các chất dinh dưỡng 

- Tăng cường lưu lượng máu tim: trợ tim nhóm 

digital, lanata, purpura, 

- Giảm bớt ứ máu ngoại biên: dùng thuốc lợi 

tiểu, chọc hút bớt dịch ở xoang bao tim và 

xoang ngực. 

 



dịch sát trùng rửa bao tim  KS vào. 

- Dùng thuốc nâng cao sức đề kháng, tăng cường giải độc gan, tăng cường lợi tiểu, giảm dịch thẩm xuất: 

+ Glucoza 20%:                             1-2 l/ĐGS;  0,3 – 0,4 l/TGS;   0,1 – 0,15 l/chó 

Cafein natribenzoat 20%:            20 ml/ĐGS;   5 – 10 ml/ TGS;       1 – 2 ml/chó 

Canxi clorua 10%:               50 – 70 ml/ĐGS;  20 – 30 ml/ TGS;           5 ml/chó 

Urotropin 10%:                    50 – 70 ml/ĐGS;  30 – 50 ml/TGS;  10 – 15 ml/chó 

Vitamin C 5%:                             20 ml/ĐGS;         10 ml/ TGS;            5 ml/chó 

I.V chậm, ngày 1 lần 

 

Hộ lý 

- GS nghỉ làm việc, để GS nơi yên tĩnh 

- Cho ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa 

- Không ăn thức ăn kích thích mạnh với cơ thể: thức ăn ủ chua, men rượu, men bia. 

Dùng nước đá chườm vào vùng tim Giảm thức ăn chứa nhiều nước và mặn 

 


