
So sánh Chướng hơi dạ cỏ cấp tinh Bội thực dạ cỏ Liệt dạ cỏ 

Đặc điểm  - Do GS ăn nhiều thức ăn dễ lên men, sinh ra 

nhiều hơi tích trong dạ cỏ  dạ cỏ chướng hơi 

phình to, ép vào cơ hoành làm trở ngại tới hô hấp 

và tuần hoàn  GS khó thở hay ngạt thở. 

- Ở nước ta bệnh hay xảy ra vào vụ đông xuân, 

lúc cỏ non đang mọc và còn nhiều sương giá. 

- Tích thức ăn trong dạ cỏ: do trong dạ cỏ chứa 

nhiều thức ăn khó tiêu hóa làm cho thể tích dạ 

dày tăng lên gấp bội, vách dạ dày căng.  

- Thức ăn tích lại lâu trong dạ cỏ thường kế phát 

viêm ruột và gây rối loạn hô hấp, cơ thể bị nhiễm 

độc  con vật chết. 

- Trâu, bò hay mắc (chiếm 40% trong các bệnh ở 

dạ dày 4 túi).  

- Bệnh tiến triển chậm (thường xảy ra sau khi ăn 

từ 6-9 giờ). 

- Bệnh làm cho dạ cỏ co bóp kém và dẫn đến 

liệt  thức ăn trong dạ cỏ, dạ múi khế 

không được xáo trộn và tống về đằng sau.  

- Thức ăn tích lại trong dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ 

múi khế và bị thối rữa, lên men sinh ra chất 

độc, làm cho cơ thể bị trúng độc và hại cho 

hệ thống thần kinh thực vật. 

- Làm trở ngại cơ năng vận động của dạ cỏ, 

làm gia súc giảm ăn, giảm nhai lại và thường 

kế phát viêm ruột, cuối cùng con vật trúng 

độc chết. 

- Trâu, bò hay mắc; ở dê cừu ít mắc. 

Nguyên 

nhân gây 

bệnh 

- Do gia súc ăn nhiều thức ăn dễ lên men, sinh 

hơi (thức ăn xanh chứa nhiều nước, những cây họ 

đâu, thân cây ngô non, lá dâm bụt,...) hoặc gia 

súc ăn phải những thức ăn đang lên men dở (cây, 

cỏ, rơm mục). 

- Do gia súc ăn phải thức ăn có chứa chất độc 

(chất độc hợp chất phospho hữu cơ) 

- Do gia súc làm việc quá sức hoặc do thời tiết 

thay đổi quá đột ngột làm ảnh hưởng tới bộ máy 

tiêu hoá. 

- Bệnh phát sinh còn do kế phát từ bệnh liệt dạ 

cỏ, viêm dạ tổ ong, viêm phúc mạc, liệt thực 

quản, tắc thực quản hay do gia súc nằm liệt lâu 

ngày. 

- Do kế phát từ một số bệnh truyền nhiễm (cúm, 

tụ huyết trùng,...). 

- Do gia súc bị trúng độc Carbamid. 

- Bê, nghé mắc bệnh thường do bú sữa không 

tiêu. 

- Do ăn quá no: Trâu, bò ăn quá no các loại thức 

ăn khô, thức ăn khi gặp nước dễ trương nở (như 

rơm, cỏ khô, cây họ đậu, bã đậu) hoặc do gia súc 

nhịn đói lâu ngày đột nhiên ăn no, ăn xong uống 

nhiều nước lạnh ngay đều có thể dẫn đến dạ cỏ 

bội thực. 

- Do chăm sóc kém hoặc thay đổi thức ăn đột 

ngột (trâu bò cày kéo bị mắc bệnh do làm việc 

quá mệt nhọc, ăn xong đi làm ngay, bò sữa mắc 

bệnh do thiếu vận động). 

- Do cơ thể gia súc suy yếu, bộ máy tiêu hoá hoạt 

động kém, hoặc do kế phát từ những bệnh khác 

như nghẽn dạ lá sách, liệt dạ cỏ, viêm dạ tổ ong 

do ngoại vật và dạ múi khế biến vị. 

- Do kế phát từ một số bệnh truyền nhiễm (bệnh 

cúm, bệnh tụ huyết trùng,...). 

 

- Do cơ thể suy nhược (chiếm khoảng 40%), 

thường gặp ở những trường hợp sau: 

+ Do thức ăn khan hiếm, gia súc bị đói, ăn 

rơm bị mốc, thối nát nên thiếu sinh tố. 

+ Do gia súc bị các bênh tim, gan, thân, rối 

loạn trao đổi chất, hay mắc những bênh mạn 

tính khác. 

- Do chăm sóc nuôi dưỡng gia súc không 

đúng phương pháp 

+ Cho ăn lâu ngày những thức ăn hạn chế 

nhu động cơ trơn (trâu bò ăn nhiều thức ăn 

tinh, kém thức ăn thô xanh). 

+ Cho ăn thức ăn có tính kích thích mạnh 

làm cho nhu động dạ cỏ quá hưng phấn, đến 

giai đoạn sau sẽ làm giảm trương lực của cơ 

 nhu động dạ cỏ giảm sau đó liệt 

+ Do cho ăn những thức ăn quá đơn điệu hay 

thay đổi thức ăn quá đột ngột. 

+ Do chế độ quản lý gia súc không hợp lý, 

gia súc làm việc quá sức, thay đổi điều kiện 

chăn thả. 

- Do kế phát của một số bệnh khác 

+ Kế phát từ một số bênh nội khoa (dạ cỏ bội 

thực, dạ cỏ chướng hơi, viêm dạ tổ ong do 



ngoại vât, viêm phúc, mạc), 

+ Kế phát từ một số BTN (bênh cúm, bênh 

tụ huyết trùng) 

+ Kế phát từ một số bệnh KST (sán lá gan, 

ký sinh trùng đường máu) hoặc do trúng độc 

cấp tính gây nên. 

Cơ chế 

sinh bệnh 

- Do thức ăn lên men chứa nhiều nước làm hơi 

sản sinh nhiều, làm rối loạn tuần hoàn ở vách dạ 

cỏ và ức chế thần kinh ảnh hưởng đến sự nhai lại 

và ợ hơi, vách dạ cỏ bị thiếu máu, nhu động dạ cỏ 

giảm. 

- Hơi tích lại làm thể tích dạ cỏ tăng lên đột ngột, 

ép lên cơ hoành làm gia súc ngạt thở.  

- Máu về tim bị trở ngại gây ứ huyết ở não và 

tĩnh mạch cổ, gan cũng bị dạ cỏ chèn ép gây thiếu 

máu làm cơ năng giải độc của gan giảm đồng thời 

những chất phân giải trong dạ cỏ kích thích vào 

vách dạ cỏ gây cho con vật những cơn co thắt.  

- Đến cuối kì bệnh, dạ cỏ bị tê liệt, quá trình tống 

hơi ra ngoài hoàn toàn bị ngừng trệ nên gia súc 

lâm vào trạng thái trầm trọng, gia súc có thể chết 

do ngạt thở và do tuần hoàn trở ngại. 

- Trở ngại hoạt động của thần kinh mê tẩu  

giảm nhu động của dạ cỏ  thức ăn tích lại ở dạ 

cỏ.  

- Khi thức ăn tích lại trong dạ cỏ tăng áp lực 

xoang bụng  gây rối loạn hô hấp và tuần hoàn 

 GS thở khó.  

- Thức ăn tích lại lâu sẽ lên men, thối rữa sinh ra 

nhiều hơi và các sản vật phân giải (như các loại 

khí; axit hữu cơ)  kích thích vào vách dạ cỏ, 

làm cho dạ cỏ co giật từng cơn  con vật đau 

bụng và không yên.  

- Nếu hơi sinh ra nhiều  chướng hơi, mặt khác 

thức ăn trong quá trình lên men sẽ trương to làm 

căng vách dạ dày dẫn tới giãn dạ dày.  

- Bệnh tiến triển làm cho cơ trơn co bóp yếu dần 

 bệnh nặng thêm, vách dạ cỏ bị kích thích gây 

viêm hoại tử, chất phân giải ngấm vào máu gây 

trúng độc  con vật chết. 

- Tác động bênh lý  trở ngại tới hoạt động 

của HTKTW, TKTV  trở ngại sự hoạt 

động của tiền vị làm cho cơ dạ cỏ giảm nhu 

động và dẫn đến liêt.  

- Khi dạ cỏ bị liêt, những thức ăn tích lại 

trong dạ cỏ, dạ lá sách lên men, thối rữa sinh 

ra các chất độc và được hấp thụ vào máu gây 

ảnh hưởng đến tiêu hoá và trạng thái toàn 

thân của con vât (do những sản phẩm phân 

giải từ dạ cỏ hấp thụ vào máu, làm giảm cơ 

năng thải độc của gan, lượng glycozen trong 

gan giảm dần dẫn đến chứng xêton huyết, 

lượng kiềm dự trữ trong máu giảm dẫn tới 

trúng độc toan. Đồng thời do thức ăn lên 

men, các sản phẩm sinh ra kích thích vào 

vách dạ dày gây nên chứng viêm hoại tử ở 

dạ dày, viêm cata ở dạ múi khế và ruột  

bênh trở nên nặng thêm). 

- Do quá trình lên men đã làm thay đổi pH 

của dạ cỏ: từ kiềm yếu chuyển sang toan (do 

lượng axit hữu cơ đột ngột tăng lên trong dạ 

cỏ) gây bất lợi cho sự sống của các vi sinh 

vât phân giải xellulo và infusoria trong dạ 

cỏ, mặt khác những sản vât sinh ra ở dạ cỏ 

còn kích thích tới sự cảm thụ hoá học ở vách 

dạ dày nên sinh ra những cơn co giât ở dạ 

dày. Những dịch lỏng trong dạ dày, chảy vào 

dạ múi khế và ruột làm ảnh hưởng đến nhu 

động của dạ dày và ruột và làm cho dạ lá 

sách căng to (do thức ăn chưa được làm 

mềm, theo dịch thể tràn vào dạ lá sách). 



Những kích thích bênh liên tục truyền đến hê 

thần kinh trung ương, làm tế bào thần kinh 

mêt mỏi, con vât rơi vào trạng thái bị ức chế. 

Triệu 

chứng 

- Bệnh xuất hiện rất nhanh: sau khi ăn 30 ph – 1h 

- GS không yên, bồn chồn  

- Bụng trái ngày càng phình to  

- Triệu chứng đau bụng: GS luôn ngoảnh lại nhìn 

bụng, vẫy đuôi, cong lưng, hai chân thu vào 

bụng. 

- Vùng bụng trái sưng to, hõm hông trái căng 

phồng 

- Gõ vào vùng bụng trái (hõm hông trái) thấy âm 

trống chiếm ưu thế, âm đục và âm bùng hơi mất. 

Nếu khí tích lại nhiều trong dạ cỏ, khi gõ còn 

nghe thấy âm kim thuộc. 

- Nghe vùng dạ cỏ thấy nhu động dạ cỏ lúc đầu 

tăng sau đó giảm dần rồi mất hẳn, chỉ nghe thấy 

tiếng nổ lép bép do thức ăn lên men. 

- Bệnh càng nặng, gia súc đau bụng càng rõ rệt, 

vã mồ hôi, uể oải, hay sợ hãi, con vật ngừng ăn, 

ngừng nhai lại.  

- Gia súc khó thở, tần số hô hấp tăng, dạng hai 

chân trước để thở, hoặc thè lưỡi để thở và con vât 

chết do ngạt thở. 

- TM cổ phồng to, tim đập nhanh, mạch yếu, 

huyết áp giảm, gia súc đi tiểu liên tục. 

- Bệnh xảy ra sau khi ăn từ 6 - 9 giờ. TCLS rõ: 

- GS giảm ăn hay không ăn, ngừng nhai lại, 

- GS ợ hơi ra có mùi chua, hay chảy dãi, 

- GS đau bụng (khó chịu, đuôi quất mạnh vào 

thân, xoay quanh cọc buộc, lấy chân sau đạp 

bụng, đứng nằm không yên có khi chổng 4 vó 

giẫy giụa, khi dắt di thấy GS cử động cứng nhắc, 

hai chân dạng ra) 

- Mé bụng trái con vật phình to, sờ nắn thấy chắc, 

ấn tay vào có dạng bột nhão, sờ vào dạ cỏ chắc 

như túi bột. 

- Gõ vào vùng dạ cỏ thấy âm đục tương đối lấn 

lên vùng âm bùng hơi. Vùng âm đục tuyệt đối lớn 

và chiếm cả vùng âm đục tương đối.  

+ Nếu GS chướng hơi kế phát thì khi gõ vẫn có 

âm bùng hơi. 

- Nghe thấy âm nhu động dạ cỏ giảm hay ngừng 

hẳn 

- Bệnh nặng thì vùng trái chướng to, con vật thở 

nhanh, nông, tim đâp mạnh, chân đi loạng 

choạng, run rẩy, mệt mỏi, cũng có khi nằm mê 

mệt không muốn dây. 

- Gây viêm ruột kế phát.  

- Lúc đầu con vật đi táo, sau đó đi ỉa chảy, sốt 

nhẹ. 

- Thể cấp tính 

+ Con vật giảm ăn, thích ăn thức ăn thô hơn 

thức ăn tinh, khát nước,  

+ Nhai lại giảm hoặc ngừng hẳn, nhu động 

dạ cỏ kém hoặc mất.  

+ GS hay ợ hơi, hơi có mùi hôi thối.  

+ GS thích nằm, mệt mỏi, niêm mạc miệng 

khô. 

+ Sờ nắn vùng dạ cỏ qua trực tràng thấy thức 

ăn như cháo đặc,  

+ Vùng bụng trái sưng to, con vât khó thở. 

+ Phân lỏng lẫn chất nhầy, khi kế phát viêm 

ruột thì phân loãng và thối.  

+ Nếu bệnh nặng con vât có cơn co giât, sau 

đó con vât chết. 

- Thể mạn tính 

+ GS ăn uống thất thường, nhai lại giảm, 

+ GS ợ hơi thối,  

+ Dạ cỏ giảm nhu động nên thường chướng 

hơi nhẹ,  

+ Phân lúc táo, lúc lỏng,  

+ Không sốt nếu không kế phát bệnh khác  

+ GS gầy dần, sau đó suy nhược rồi chết. 

Bệnh tích 

- Gia súc có hiện tượng chảy máu ở mũi và hậu 

môn, 

- Lòi dom,  

- Mồm đầy bọt,  

- Thực quản vít chặt, thức ăn lên tới tận miệng,  

- Phổi sung huyết, máu tím bầm. 

 - Thể tích của dạ cỏ và dạ múi khế tăng, 

vùng dạ cỏ trũng xuống 

- Thức ăn trong dạ lá sách khô lại 

- Dạ cỏ chứa đầy dịch nhầy có mùi thối 

- Niêm mạc dạ dày viêm hoặc xuất huyết. 

 

Chẩn đoán 

Cần nắm được đặc điểm chính của bệnh: bệnh 

tiến triển nhanh (thường sau khi ăn 2 giờ), vùng 

bụng trái căng phồng, trong dạ cỏ chứa đầy hơi, 

- TCLS điển hình: Bụng trái căng to, sờ vào chắc, 

ấn tay vào vùng dạ cỏ để lại vết tay, gia súc 

không ăn, nhai lại giảm. 

- TCLS: nhu động dạ cỏ giảm, hoặc ngừng 

hẳn, nhai lại giảm, kém ăn, thỉnh thoảng 

chướng hơi, lúc đầu đi táo, sau đó iả chảy, 



gia súc khó thở, tĩnh mạch cổ phồng to. 

- Cần chẩn đoán phân biệt với dạ cỏ bội thực: ở 

bệnh bội thực dạ cỏ, bệnh tiến triển chậm (thường 

xuất hiện sau khi ăn từ 6 - 9 giờ), khi gõ vùng dạ 

cỏ xuất hiện âm đục tuyệt đối. 

- Chẩn đoán phân biệt với các bệnh: 

+ Dạ cỏ chương hơi: Bệnh phát ra nhanh, vùng 

bụng trái căng to, sờ dạ cỏ căng như quả bóng, 

gia súc khó thở chết nhanh. 

+ Liệt dạ cỏ: Nắn vùng bụng trái cảm thấy thức 

ăn nhão như cháo, nhu động dạ cỏ mất. 

+ Viêm dạ to ong do ngoại vật: Con vât có triệu 

chứng đau khi khám vùng dạ tổ 

ong. 

thức ăn trong dạ cỏ nát như cháo. 

- Chẩn đoán phân biệt với các bệnh: 

+ Dạ cỏ chương hơi: Bệnh phát ra đột ngột, 

vùng bụng trái phồng to, căng như quả bóng, 

con vât ngạt thở, niêm mạc tím bầm, nếu can 

thiệp không kịp thời con vât sẽ chết. 

+ Viêm dạ dày- ruột cấp tính: Gia súc hơi 

sốt, trong dạ cỏ không tích hơi và đọng lại 

thức ăn, nhu động ruột tăng, ỉa chảy. 

+ Viêm dạ to ong ngoại vật: Con vât cũng 

liệt dạ cỏ, thay đổi tư thế đứng, dạng 2 chân 

trước khi xuống dốc, đau, nghiến răng, phù 

yếm. Bệnh thường gây viêm phúc mạc, viêm 

ngoại tâm mạc kế phát. 

Tiên 

lượng 

Bệnh hay xảy ra ở thể cấp, rất nguy hiểm, khi gia 

súc phát bệnh nếu không kịp thời can thiệp gia 

súc sẽ bị ngạt thở, trúng độc axit cacbonic làm trở 

ngại tuần hoàn và xuất huyết não, gia súc chết 

nhanh. 

Nếu bệnh nhẹ, không kế phát bệnh khác thì sau 

3-5 ngày sẽ khỏi, nếu kế phát chướng hơi, viêm 

ruột hay nhiễm độc thì có thể chết. 

 

Bệnh mới phát thì sau khi điều trị 3-5 ngày 

con vật bình phục trở lại. Bệnh ở dạng mạn 

tính tiên lượng xấu. 

 

Điều trị 

- Nguyên tắc điều tri 

+ Thoát hơi trong dạ cỏ, ức chế sự lên men, tăng 

cường nhu động dạ cỏ đồng thời chú ý trợ tim, 

trợ sức. 

- Trường hợp chướng hơi quá cấp phải dùng 

Troca để chọc thoát hơi trong dạ cỏ, chú ý khi 

chọc phải để thoát hơi từ từ.  

- Dùng thuốc điều trị 

- Dùng thuốc thải trừ chất chứa ở dạ cỏ: 

+ MgSO4 hoặc Na2SO4: 200 - 300g/Trâu, bò; 

100 – 200 g/bê, nghé. 

+ Hòa nước cho uống một lần trong cả quá trình 

điều tri 

- Dùng thuốc ức chế sự lên men sinh hơi ở dạ cỏ 

- Dùng thuốc trợ sức, trợ lực: Tiêm dưới da ngày 

1 lần. 

+ Cafein natribenzoat 20%: 10 - 15 ml/Trâu, bò; 

5 – 10 ml/bê, nghé 

- Nguyên tắc tắc điều trị : Phải làm hồi phục và 

tăng cường nhu động dạ cỏ, tìm cách thải thức ăn 

tích lâu ngày trong dạ cỏ. 

- Dùng thuốc 

+ Dùng thuốc tẩy trừ chất chứa trong dạ cỏ: 

Sulfat natri: 300-500 g/trâu, bò; 50-100g/bê, 

nghé; 20-50g/dê, cừu.  

Hòa với nước sạch cho con vật uống 1 lần trong 

ngày đầu điều trị 

+ Dùng thuốc tăng cường nhu động dạ cỏ 

Pilocacpin 3%: 5-10 ml/trâu, bò; 3- 5 ml/bê, 

nghé; 2- 3 ml/dê, cừu. 

Tiêm bắp, ngày 1 lần 

+ Tăng cường tiêu hóa ở dạ cỏ: 

Dùng HCl (10-12ml nguyên chuẩn hòa với 1 lít 

nước). Cho con vật uống ngày 1 lần. 

+ Đề phòng thức ăn lên men trong dạ cỏ: 

Ichthyol: trâu, bò: 20-30g; dê, cừu, bê, nghé: 1-

- Nguyên tắc điều trị: làm tăng nhu động dạ 

cỏ, làm giảm chất chứa. 

- Dùng thuốc điều trị: 

+ Dùng thuốc làm tăng cường nhu động dạ 

cỏ: 

+) Magiesulfat: 300 g/trâu, bò; 200 g/bê, 

nghé. Hòa với 1 lít nước cho con vật uống 1 

lần trong ngày đầu điều trị. 

+) Pilocacpin 3%: trâu, bò (3-6 ml/con); bê, 

nghé (3ml/con). Tiêm bắp ngày 1 

lần. 

+) NaCl 10%: trâu, bò (200 - 300ml/con); 

bê, nghé (200ml/con). Tiêm chậm vào tĩnh 

mạch ngày 1 lần. 

+ Dùng thuốc ức chế lên men sinh hơi của dạ 

cỏ 

+ Điều chỉnh hệ thần kinh, tránh những kích 

thích bệnh lý (dùng thuốc an thần) 



+ Vitamin B1 2,5%: 10 - 15 ml/Trâu, bò; 5 – 10 

ml/bê, nghé 

2g. Cho uống ngày 1 lần. 

Dùng: cồn + tỏi; nước dưa chua, nước lá thị cho 

con vật uống 

+ Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, tăng cường giải 

độc cho cơ thể: 

Dung dịch Glucoza 20%  

Cafein natribenzoat 20%  

Canxi clorua 10%  

Urotropin 10%  

Vitamin C 5%   

Tiêm chậm vào tĩnh mạch ngày 1 lần 

- Nếu bội thực dạ cỏ có kế phát chướng hơi cấp 

tính phải dùng troca chọc thoát hơi. 

- Với biện pháp trên mà thức ăn vẫn tích trong dạ 

cỏ thì mổ dạ cỏ lấy bớt thức ăn 

+ Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, nâng cao sức 

đề kháng và táng cường giải độc 

Glucoza 20%  

Cafein natribenzoat 20%   

Canxi clorua 10%  

Urotropin 10%  

Vitamin C 5% 20  

Tiêm chậm vào tĩnh mạch ngày 1 lần. 

- Trường hợp viêm mạn tính dùng nước 

muối nhân tạo cho uống 

- Nếu liệt dạ cỏ do thần kinh giao cảm quá 

hưng phấn:  

Novocain 0,25% 20 - 40ml phong bế vùng 

bao thận. 

- Để tăng cường quá trình tiêu hoá:  

HCl 0,5% 500ml cho uống;  

Rượu tỏi 40 - 60ml cho uống. 

- Nếu chướng hơi dạ cỏ kế phát: Cho uống 

thuốc để ức chế lên men trong dạ cỏ. 

- Nếu kế phát ỉa chảy: Cho uống tanin và 

thuốc kháng sinh chống nhiễm khuẩn đường 

ruột. 

Hộ lý 

- Để gia súc 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 

- GS nhịn ăn 1- 2 ngày (không hạn chế nước 

uống), tăng cường xoa bóp vùng dạ cỏ, dắt cho 

gia súc vân động để tăng cường cơ năng vân 

động của dạ cỏ. 

- Những ngày sau cho gia súc ăn một ít thức ăn 

mềm, dễ tiêu và cho ăn làm nhiều lần trong ngày, 

đồng thời có thể thụt cho gia súc bằng nước ấm. 

- Moi phân trong trực tràng và kích thích bàng 

quang cho con vật đi tiểu. 

- GS nhịn 1-2 ngày (không hạn chế uống 

nước) sau đó cho ăn thức ăn dễ tiêu, cho ăn 

ít và nhiều lần trong ngày. 

- Xoa bóp vùng dạ cỏ (ngày từ 1-5 lần, mỗi 

lần khoảng 10-15 phút), cho gia súc vận 

động nhẹ. Trường hợp gia súc đau nhiều 

không nên xoa bóp vùng dạ cỏ. 

 


