
So sánh Chảy máu mũi Viêm thanh quản cata cấp 

Đặc 

điểm  

- Do mũi hay các khí quan lân cận của mũi bị tổn thương làm cho máu đi 

ra khỏi mạch quản (xuất huyết) chảy ra lỗ mũi. 

- Tuỳ theo mức độ tổn thương của các khí quan mà máu chảy ra lỗ mũi 

nhiều hay ít và máu chảy ra một bên lỗ mũi hay cả hai bên lỗ mũi. 

- Viêm ở niêm mạc thanh quản.  

- GS ho nhiều, khản tiếng hoặc mất tiếng. 

- Thường xảy ra vào thời kỳ thời tiết lạnh. 

- Thường kế phát viêm thanh quản ↔ khí quản 

Nguyên 

nhân gây 

bệnh 

- Nguyên nhân cục bộ: 

+ Niêm mạc mũi bị tổn thương (do tác động cơ giới: thông thực quản 

không đúng kỹ thuật, cây cỏ cứng đâm vào, hoặc do các vật nhọn, cứng 

đâm vào). 

+ Do giòi, đỉa, vắt bám vào niêm mạc mũi để hút máu  chảy máu 

+ Do viêm niêm mạc mũi xuất huyết. 

- Do các khí quan lân cận bị tổn thương: Phổi, họng, thanh quản bị tổn 

thương  xuất huyết. 

- Nguyên nhân toàn thân: 

+ Do ứ huyết TM phổi (say nắng, cảm nóng, suy tim,...). 

+ Do hiện tượng tăng huyết áp (mạch quản ở mũi bị vỡ). 

- Do kế phát từ một số BTN: NT, tỵ thư (ngựa) 

- Do cơ thể bị trúng một số loại chất độc, hoá chất. 

- Do GS bị nhiễm lạnh. 

- Do GS hít phải một số khí độc (NH3, H2S, Cl2,...). 

- Do kế phát từ một số bệnh khác (cúm, lao, THT). 

- Do viêm lan từ một số khí quan lân cận sang (họng, khí quản, mũi).  

- Do gia súc mắc một số bệnh về tim (Ứ trệ tuần hoàn máu  ứ huyết 

thanh quản  viêm thanh quản). 

 

Cơ chế 

sinh 

bệnh 

 - Tác nhân gây bệnh  niêm mạc thanh quản  niêm mạc sung huyết và 

sưng đỏ  niêm mạc rất mẫn cảm nên GS ho nhiều. 

- Tại các nơi viêm, dịch rỉ viêm tiết nhiều, tạo điều kiện cho vi khuẩn 

phát triển mạnh và sản sinh ra nhiều độc tố  thấm vào máu, kích thích 

lên trung khu điều tiết nhiệt và gây rối loạn thân nhiệt nên GS sốt. 

- Do thanh quản sưng to làm con vật khó thở và xuất hiện tiếng rít ở vùng 

thanh quản (do lòng thanh quản bị hẹp cản trở không khí). 

- Do dịch rỉ viêm tiết nhiều  GS ho nhiều  GS khản tiếng, mất tiếng. 

Triệu 

chứng 

Tuỳ theo nhuyên nhân gây nên mà hiện tượng chảy máu biểu hiện khác 

nhau: 

- Tổn thương cục bộ  máu chảy ra lỗ mũi ít và chảy ra ở một bên lỗ 

mũi. 

- Tổn thương vùng họng, khí quản, thanh quản thì máu chảy ra cả hai bên 

lỗ mũi và nhiều hơn. 

- Do viêm niêm mạc mũi thì máu chảy ra có lẫn dịch nhầy. 

- Do BTN thì GS có triệu chứng lâm sàng điển hình của BTN. 

- Nếu do xuất huyết phổi thì máu chảy ra đỏ tươi và có lẫn bọt khí, gia 

súc có hiện tượng khó thở. 

- Say nắng, cảm nóng thì GS có hiên tượng hoảng sợ, khó thở, niêm mạc 

- GS không sốt hoặc sốt nhẹ, ăn uống bình thường. 

- GS ho nhiều (ban đêm, sáng sớm hay khi vận động nhiều). 

- GS khản tiếng hoặc mất tiếng. 

- Phản xạ đau và ho khi ấn vào vùng thanh quản  

- Nếu sụn tiểu thiệt sưng to và đau thì ảnh hưởng tới quá trình nuốt thức 

ăn và nước uống (rối loạn nuốt nhẹ). 

- Nghe vùng thanh quản: lúc đầu mới viêm nghe thấy tiếng ran khô, sau 

đó thấy tiếng ran ướt. Nếu thanh quản sưng to còn nghe thấy tiếng rít. 

- GS khó thở. 

- HLB dưới hàm sưng to. 



mắt sung huyết, tĩnh mạch cổ phồng to. 

Bệnh 

tích 

- Tùy vào vị trí xuất huyết - Niêm mạc thanh quản sung huyết, sưng đỏ 

Chẩn 

đoán 

 - Dựa vào triệu chứng đặc trưng: ho nhiều, âm thanh quản thay đổi, khản 

tiếng hoặc mất tiếng, khó thở, sờ vào vùng thanh quản gia súc có phản xạ 

đau và ho. 

- Chẩn đoán phân biệt với một số bệnh 

+ Cúm: Tính chất lây lan nhanh, sốt cao, kèm theo một số triệu chứng 

điển hình khác (cúm bò: Chân liệt, chướng hơi dạ cỏ, ỉa chảy). 

+ Viêm phổi: GS sốt cao, nghe vùng phổi có âm ran, gia súc bỏ ăn hoặc 

kém ăn, khó thở rõ. 

+ Viêm họng: GS rối loạn nuốt nặng (nhả thức ăn, thức ăn trào qua lỗ 

mũi). 

Tiên 

lượng 

 - Thể nguyên phát: Tiên lượng tốt. Viêm cấp tính, bệnh kéo dài vài ba 

ngày hoặc hàng tuần. Nếu mạn tính bệnh kéo dài hàng tháng hoặc vài 

tháng. 

- Thể kế phát: Tiên lượng tuỳ theo sự phát triển của bệnh gây kế phát. 

Điều trị 

- Tuỳ theo nguyên nhân gây chảy máu mà dùng biện pháp can thiệp cho 

phù hợp 

+ Do đỉa, giòi, vắt chui vào, dùng panh kẹp kéo ra, hoặc dùng nước oxy 

già nhỏ vào mũi. 

+ Do bệnh cao huyết áp thì phải dùng thuốc hạ huyết áp. 

+ Do BTN dùng thuốc đặc hiệu điều trị BTN. 

+ Do viêm mũi xuất huyết thì phải điều trị bệnh viêm mũi. 

+ Do cảm nóng, say nắng thì phải trích huyết. 

a. Dùng thuốc làm tăng tốc độ đông máu trong cơ thể 

Gelatin 4%: 400 ml/ĐGS; 200 ml/ TGS; 30 – 50 ml/Chó 

I.V chậm 1 lần/ngày 

b. Dùng thuốc làm bền vững thành mạch 

Canxi clorua 10%: 50-70 ml/ĐGS; 10- 20ml/ĐGS; 5 -10 ml/Chó 

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

I.V chậm 1 lần/ngày 

c. Dùng thuốc phá vỡ tiểu cầu để tăng tốc độ đông máu trong cơ thể 

Dung dịch NaCl 10%: 300 – 400 ml/ĐGS; 100 ml/TGS; 20-30 ml/Chó 

I.V chậm 1 lần/ngày 

- Có thể dùng cỏ nhọ nồi để cầm máu 

- Dùng thuốc giảm ho và long đờm: p.o 1 lần/ngày 

+ Chloruamon: 15g/ĐGS; 5-10g/TGS; 2-5g/Chó, lợn. 

+ Bicarbonatnatri: 15g/ĐGS; 5-10g/TGS; 2-5g/Chó, lợn 

+ Codein - phosphat hoặc Tecpin – codein: 15g/ĐGS; 10g/TGS, 0,03-

0,05g/Chó, lợn.  

- Nếu thanh quản viêm nặng, GS nhiễm trùng kế phát dùng KS: 

pneumotic, gentamycin, penicillin,…. 

- Thanh quản bị sưng to  GS ngạt thở  mở khí quản. 

- Viêm mạn tính:  

+ AgNO3: 0,15g  

+ Nước cất: 50ml  

+ Lọc hấp khử trùng 

+ Tiêm vào thanh quản với liều lượng: 

+ 50 ml/con/2 lần/ ngày/ ĐGS 

+ 20 ml/con/2 lần/ngày/TGS 

+10-15 ml/con/2 lần/ngày/ Chó, lợn 

Hộ lý - Để gia súc ở tư thế đầu cao hơn đuôi. - Chuồng trại sạch sẽ, thoáng khí. 



- Dùng nước đá chườm lên vùng mũi và vùng trán. 

- Dùng bông thấm vào dung dịch Adrenalin 0,1% hoặc dung dịch 

Focmon 10% nhét vào lỗ mũi để làm cho co mạch máu  tránh xuất 

huyết. 

- Giữ ấm cho con vât. 

- Cho gia súc ăn thức ăn dễ tiêu hoá và không cho những thức ăn bột khô. 

- Giai đoạn đầu của bệnh, dùng nước đá chườm vào vùng viêm 

 


