
So sánh Phế quản phế viêm (Viêm phế quản – phổi) Thùy phế viêm (Viêm phổi thùy) Sung huyết và phù phổi 

Đặc 

điểm 

- Viêm phế quản phổi hay viêm phổi đốm. 
- Quá trình viêm xảy ra trên vách phế quản và 
từng tiểu thuỳ phổi.  
- Trong phế nang chứa dịch thẩm xuất (gồm: 
bạch cầu, hồng cầu, tế bào thượng bì, niêm 
dịch). 
- Bênh thường xảy ra vào thời kỳ giá rét, gia 
súc non và gia súc già hay mắc. Nếu điều trị 
không kịp thời, bênh dễ chuyển sang viêm 
phổi hoại thư. 

 

- Viêm cấp tính trên thuỳ lớn của phổi và tiến 

triển qua 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn sung huyết tiết dịch. 

+ Giai đoạn gan hoá. 

+ Giai đoạn hồi phục (giai đoạn tiêu tan) 

- Dịch viêm còn có nhiều fibrin và thường 

đông đặc lại ở phế quản và phế nang  phổi 

bị xơ hóa. 

- Bệnh xảy ra nhiều vào thời kỳ lạnh.  

- Lợn và ngựa hay mắc. 

- Ứ máu phổi  sung huyết phổi  mạch 

máu ở phổi giãn rộng  máu và tương dịch 

thoát ra khỏi lòng mạch quản tích lại trong 

lòng phế quản và phế nang  làm trở ngại 

quá trình trao đổi khí ở phổi  GS khó thở đột 

ngột. 

- Tuỳ theo nguyên nhân gây sung huyết phổi: 

+ Sung huyết chủ động (sung huyết động 

mạch). 

+ Sung huyết bị động (sung huyết tĩnh mạch). 

- Sung huyết phổi  phù phổi do tăng HA tiểu 

tuần hoàn  dịch trong mạch quản thoát ra 

ngoài phế quản và phế nang  phù phổi  

làm cản trở lớn tới hô hấp của phổi  GS ngạt 

thở và chết. 

Nguyên 

nhân 

gây 

bệnh 

1. Nguyên nhân nguyên phát 

- Do chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc kém  
SĐK cơ thể giảm  khi bị nhiễm lạnh gia súc 
dễ mắc bệnh. 

- Do phổi bị kích thích bởi một số khí độc, hơi 

nóng, bụi làm tổn thương niêm mạc phế quản 

 nhiễm khuẩn và viêm 
- Do phổi bị tổn thương cơ giới (cho gia súc 
uống nước, thuốc sặc vào khí quản)  nhiễm 
khuẩn và viêm. 

2. Nguyên nhân kế phát 

- Do kế phát từ một số bệnh khác (bệnh cúm, 

lao, viêm màng mũi thối loét, giun phổi, di 

hành của ấu trùng giun đũa, bệnh tim, ứ huyết 

phổi). 

- Do quá trình viêm lan: Vi khuẩn từ nơi viêm 

ở một số khí quản trong cơ thể vào máu và đến 

phổi gây bệnh (viêm tử cung hoá mủ, viêm vú, 

viêm dạ dày và ruột,...). 

- Kết quả của BTN: phát hiện ở GS mắc bênh 

truyền nhiễm (bệnh THT trâu, bò, bệnh DTL). 

- Là một bệnh nội khoa do bệnh xảy ra do điều 

kiên ngoại cảnh bất lợi mang tới (như khi gia 

súc bị cảm, nhiễm lạnh đột ngột, hít phải một 

số khí độc, làm viêc quá sức,...). 

1. Trường hợp sung huyết bị động: SH tĩnh 

mạch 

- Do thiểu năng tim (hở, hẹp van tim, suy tim 

 máu trở về tim khó khăn). 

- Do bội thực dạ cỏ hay chướng hơi dạ cỏ (làm 

tăng áp lực trong xoang bụng lên cơ hoành  

máu trở về tim khó khăn). 

- Do viêm thận gây thuỷ thũng (phù) toàn thân 

nên phù phổi 

- Do các bệnh làm cho gia súc bị liệt và gia 

súc bị liệt với thời gian kéo dài (còi xương, 

mềm xương, què, chứng xeton huyết,...). 

2. Sung huyết chủ động: SHĐM 

- Khi gia súc phải làm việc quá sức. 

- Gia súc bị say nắng, cảm nóng. 

- Do trúng độc một số hơi độc (những hơi độc 

này kích thích phổi hoạt động mạnh). 

- Do một số vi khuẩn tác động vào phổi như: 

phế cầu trùng, tụ huyết trùng, đóng dấu. 

3. Phù phổi: Sung huyết phổi dẫn tới phù phổi. 

Cơ chế - Kích thích bệnh lý  PN, PQ  vách phế - Mọi kích thích bệnh lý tác động vào nhu mô 1. Sung huyết bị động 



sinh 

bệnh 

nang và một số tiểu thuỳ phổi bị sung huyết, 

sau đó tiết dịch  dịch đọng lại ở các phế 

quản nhỏ và phế nang và gây viêm.  

- Dịch viêm bị phân hủy tạo ra những sản vật 

độc, những sản vật độc này cùng với độc tố vi 

khuẩn vào máu  rối loạn điều hòa thân nhiệt 

 GS sốt cao. 

- Do quá trình hô hấp của gia súc  dịch viêm 

ở PQ và PN bị viêm lan sang PQ và PN bên 

cạnh chưa bị viêm.  

- Thời gian dịch viêm lan truyền thì cơ thể 

không sốt, nhưng khi dịch viêm đọng lại và 

gây viêm thì cơ thể lại sốt  sốt lên xuống 

theo hình sin. 

- Quá trình viêm lan rộng ở phổi  làm giảm 

diện tích hô hấp của phổi  GS thở khó, ngạt 

thở rồi chết.  

- GS sốt cao và kéo dài  quá trình phân huỷ 

protein, lipit, gluxit trong cơ thể tăng và do 

thiếu oxy mô bào  tăng sản vật độc cho gia 

súc  bị nhiễm độc rồi chết. 

 

phổi gây viêm phế quản nhỏ và tổ chức mềm 

của phổi, quá trình viêm này lan rộng rất 

nhanh và thường tiến triển qua 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn sung huyết, tiết dịch: rất ngắn 12 

– 24h. Các mao quản của phổi phồng to lên, 

trong chứa đầy máu và huyết tương, sau đó 

thấm qua vách mao quản đi vào các phế nang 

 phổi sưng to, màu đỏ thẫm, trên mặt phổi 

có những điểm xuất huyết, khi dùng dao cắt ra 

thì thấy máu chảy ra lẫn với bọt khí. 

- Giai đoạn gan hoá: kéo dài từ 4-5 ngày. Do 

dịch viêm có fibrin cho nên làm dịch viêm 

đông lại  phổi cứng như gan. Thời kì này 

còn chia làm hai giai đoạn nhỏ: 

+ Giai đoạn gan hoá đỏ: Xảy ra 1-2 ngày đầu, 

trong phế nang chứa đầy fibrin, hồng cầu, tế 

bào thượng bì  phổi cứng như gan và có 

màu đỏ thẫm. Khi cắt phổi bỏ xuống nước 

thấy phổi chìm. 

+ Giai đoạn gan hoá xám: phát triển trong 2-3 

ngày. Trong phế nang chủ yếu là bạch cầu, 

fibrin. Nhưng ở thời kì này bắt đầu có sự thoái 

hoá mỡ của dịch viêm  phổi bớt cứng. Khi 

cắt phổi có ít nước màu vàng xám. 

- Giai đoạn tiêu tan: kéo dài 2-3 ngày 

Do chất men phân giải protein của bạch cầu 

tiết ra phân giải protein làm cho dịch thẩm 

xuất lỏng ra và một phần theo đờm ra ngoài, 

còn phần lớn vào máu và được bài tiết ra ngoài 

theo đường tiết niệu  phế nang dần dần được 

hồi phục, lớp tế bào thượng bì ở vách phế 

nang tái sinh, phế nang dần dần chứa không 

khí, phổi dần dần trở lại bình thường. 

- Độc tố virus hay vi khuẩn cùng với chất độc 

được sinh ra do phân giải dịch viêm ngấm vào 

máu  GS sốt cao, mệt mỏi 

- Phổi mất cơ năng hô hấp  GS khó thở  

- Tất cả các nguyên nhân bệnh làm cho tuần 

hoàn phổi bị ứ trệ, tương dịch tiết ra tràn vào 

các phế nang và tổ chức liên kết của phế nang 

 phế nang thường bị sưng nhẹ. 

2. Sung huyết chủ đông 

- Do vi khuẩn tác động thì những huyết quản ở 

những nơi tổn thương to rất nhiều và chứa 

nhiều huyết cầu, một lượng nhỏ fibrin tràn vào 

phế nang  phổi bị xơ hoá. 

3. Phù phổi 

- Tăng HA tiểu tuần hoàn  vách mạch quản 

bị phá hoại  tăng tính thấm thành mạch  

tương dịch từ thành mạch quản thoát ra ngoài 

 phổi thuỷ thũng.  

- GS khó thở, ngạt thở  chết. 

 



ngạt thở chết. 

Triệu 

chứng 

- Con vật sốt cao và sốt lên xuống theo hình 
sin 

- Ủ rũ, mệt mỏi, kém ăn hoặc không ăn. 

- Ho khan và ngắn  ho ướt và dài, con vật có 
biểu hiện đau vùng ngực. 

- Nước mũi ít, đặc có màu xanh và thường 

dính vào hai bên lỗ mũi. Nếu viêm phổi hoại 
thư, nước mũi như mủ và có mùi thối. 

- Khó thở, tần số hô hấp tăng.  

- Niêm mạc mắt tím bầm.  

- Lúc đầu tim đập nhanh sau đó yếu dần. 

- Gõ vào vùng phổi: gia súc có cảm giác đau 

và có phản xạ ho; vùng âm đục của phổi phân 
tán, xung quanh vùng âm đục là âm bùng hơi. 

- Nghe vùng phổi: thấy âm phế quản bệnh lý, 

âm ran ướt (ở thời kì đầu), âm ran khô, âm vò 

tóc (ở thời kì cuối). Nếu vùng phổi bị gan hoá 

thậm chí không nghe được âm phế nang, 

nhưng xung quanh vùng gan hoá âm phế nang 

tăng. 

- X quang phổi: 

+ Có vùng mờ rải rác trên mặt phổi. 

+ Nhánh phế quản đậm. 

 

- Bệnh xảy ra đột ngột: 

+ GS sốt cao 41- 42
0
C, sốt cao kéo dài liên 

miên từ 6-9 ngày, sau đó nhiệt độ hạ dần. 

+ Trường hợp nhiệt độ hạ xuống đột ngột 

xuống ngay mức bình thường.  

- Gia súc mệt mỏi, ủ rũ, kém ăn hoặc không 

ăn, run rẩy.  

- Niêm mạc sung huyết hay hoàng đản. 

- Con vật ho ít, ho ngắn, gia súc có cảm giác 

đau khi ho.  

- Nước mũi ít, màu đỏ hay màu gỉ sắt.  

- Ngồi thở như kiểu chó ngồi do con vật khó 

thở. 

- Gõ vùng phổi: âm biến đổi theo từng giai 

đoạn: 

+ Giai đoạn sung huyết: vùng phổi có âm 

trống. 

+ Giai đoạn gan hoá: vùng phổi có âm đục tập 

trung do phổi đặc chắc như gan. 

+ Giai đoạn tiêu tan: Từ âm bùng hơi  âm 

phổi bình thường. 

- Nghe phổi: âm biến đổi tuỳ theo giai đoạn 

bệnh. 

+ Giai đoạn sung huyết: thấy âm phế nang thô 

và mạnh, âm ran ướt, âm lép bép. 

+ Giai đoạn gan hoá: vùng âm phế nang mất 

xen kẽ với vùng âm phế nang tăng. 

+ Giai đoạn tiêu tan: Xuất hiện âm ran rồi đến 

âm phế nang xuất hiện và sau đó trở lại bình 

thường. 

- Nghe tim: Tim đập nhanh, mạnh, âm thứ hai 

tăng (nhất là vào thời kỳ tiêu tan). Nếu kế phát 

hiện tượng viêm cơ tim thì thấy tim loạn nhịp, 

huyết áp giảm. 

- Xét nghiệm: 

- X-quang vùng phổi thấy vùng sáng rất to trên 

- Gia súc không sốt  

- GS sốt nếu do kế phát từ BTN hoặc do say 

nắng, cảm nóng. 

- Gia súc khó thở đột ngột, tần số hô hấp tăng. 

- Niêm mạc mắt tím bầm. 

- Chảy nước mũi (nước mũi có nhiều bọt trắng 

hay có màu hồng) do phổi bị phù và sung 

huyết 

- Bệnh nặng GS ngạt thở, 4 chân lạnh, có triệu 

chứng TK (sợ hãi, run rẩy). 

- Nghe vùng phổi: 

+ Nếu do sung huyết phổi thì âm phế nang nhỏ 

nhưng một số nơi khác thì âm phế nang lại 

tăng. 

+ Nếu do phù phổi thì âm phế nang giảm, có 

khi mất hẳn. Nghe thấy âm ran ướt và ran khô. 

- Gõ vùng phổi: Có âm trong (khi phổi xuất 

huyết), có âm đục (khi phù phổi) và cạnh đó 

có vùng âm bùng hơi. 

- Nghe tim: Nếu sung huyết chủ động tim đập 

nhanh, mạnh. Nếu sung huyết bị động tim đập 

yếu, tĩnh mạch cổ phồng to. 

 



thùy phổi. 

Bệnh 

tích 

- HLB dọc phế quản sưng 

- Mặt phổi viêm có nhiều màu sắc khác nhau 

như đá vân hoa: nơi mới viêm có có màu đỏ 

thẫm, nơi viêm cũ màu vàng, trắng xám,.. 

- Có hiện tượng xẹp phổi, khí phế do phế quản 

bị đọng dịch viêm làm cho phế nang chứa đầy 

khí. 

 - Sung huyết phổi: Thuỳ phổi có màu đỏ, khi 

cắt phổi có nước màu hồng, đỏ, chảy ra. Trên 

mặt phổi có những điểm lấm tấm xuất huyết. 

- Phù phổi: Trong thanh quản, khí quản hay 

phế quản chứa đầy bọt trắng có khi pha màu 

hồng. Phổi to và bóng, khi cắt phổi có nhiều 

bọt trắng chảy ra. 

Chẩn 

đoán 

- Căn cứ vào TCLS: sốt lên xuống theo hình 

sin, vùng phổi có âm đục phân tán, X-quang 

vùng phổi thấy có vùng mờ rải rác, GS khó 

thở. 

- Chẩn đoán phân biệt với các bệnh: Viêm phế 

quản cata cấp tính, Thuỳ phế viêm, viêm phế 

mạc. 

 

- Căn cứ vào giai đoạn bệnh phát triển rõ rệt, 

gia súc sốt liên miên, nước mũi màu hồng hay 

màu gỉ sắt, bệnh phát triển nhanh, vùng âm 

đục của phổi rất lớn. X quang phổi thấy vùng 

phổi đen lớn. 

- Cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh (viêm 

phế quản phổi, viêm màng phổi, viêm phế 

quản cata cấp). 

- Căn cứ vào những triệu chứng điển hình: 

+ Gia súc khó thở đột ngột, khó chịu, mắt lồi 

+ Tĩnh mạch cổ phồng to, niêm mạc mắt tím 

bầm do phổi bị ngưng trệ 

+ Nước mũi chảy ra có màu trắng hoặc màu 

hồng. 

- Chẩn đoán phân biệt với: viêm tiểu phế quản, 

viêm phổi, phổi xuất huyết, cảm nắng, cảm 

nóng. 

Tiên 

lượng 

Tuỳ theo tính chất của bệnh và sức đề kháng 

của gia súc, bệnh có thể kéo dài trong 1-2 

tuần và thường chuyển sang thể mạn tính. 

Nếu bệnh nặng, khoảng 8 -10 ngày con vât 

chết. 

 

Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh dễ 

hồi phục, tiên lượng tốt. 

- Sung huyết phổi chủ động dễ hồi phục. 

- Sung huyết phổi bị động khó hồi phục. 

Điều trị 

a. Dùng thuốc kháng sinh diệt vi khuẩn: 

penecillin, streptomycin, gentamycin, genta-

tylo, ampicillin, kanamycin, pneumotic 

b. Dùng thuốc trợ lực, trợ sức, nâng cao sức đề 

kháng, giảm dịch thẩm xuất và táng cường gii 

độc của cơ thể 

c. Dùng thuốc điều trị ho long đờm:  

- ĐGS và TGS: Chlorua amon hay Bicarbonat 

natri, hoặc bột rễ cây cam thảo.  

- Chó: Codein - phosphat hoặc Tecpin - codein 

d. Dùng vitamin nhóm B để kích thích tiêu 

hoá. 

e. Dùng thuốc giảm viêm và giảm kích ứng 

- Dùng thuốc kháng sinh diệt khuẩn 

- Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, giảm dịch thẩm 

xuất, tăng cường giải độc cho cơ thể. Cafein 

natribenzoat 20%, glucoza 20%, urotropin 

10%, vitamin C 5%, Canxi clorua 10%.  I.V 1 

lần/ngày. 

- Dùng thuốc tăng cường lợi tiểu, sát trùng 

đường niệu: Theophylin, Theobronin. 

- Bổ sung các loại vitamin B, C, PP, A 

a. Dùng thuốc trợ sức, trợ lực 

b. Dùng thuốc để làm giảm dịch thẩm xuất và 

bền vững thành mạch: 

+ Canxi clorua 10% I.V 1 lần/ngày: 70 

ml/ĐGS; 30 ml/TGS; 5-10 ml/Lợn, chó.  

+ Atropinsulfat 0,1% S.C 1 lần/ngày: 10 

ml/ĐGS; 5 ml/TGS; 2-5 ml/Lợn, chó. 



vách niêm mạc: Dexamethaxol hoặc 

prednisolon. 

- Đối với ĐGS và TGS: dùng dung dịch 

Novocain 0,5% phong bế hạch sao hay hạch 

cổ dưới, cách ngày phong bế 1 lần 

Hộ lý 

- Giữ ấm cho gia súc, chuồng trại sạch sẽ, 

thoáng khí, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bổ sung 

thêm vitamin A, protein và gluxit vào khẩu 

phần ăn thức ăn. 

- Đối với loài nhai lại (nếu con vât yếu và 

nằm) nên làm giá đỡ, hoặc thường xuyên trở 

mình cho con vât. 

- Dùng dầu nóng xoa vào vùng ngực. 

- Tách gia súc bệnh ra khỏi đàn. Giữ ấm cho 

gia súc, chuồng trại sạch sẽ, thoáng 

mát. 

- Cho gia súc ăn thức ăn có nhiều vitamin, 

thức ăn dễ tiêu và giàu dinh dưỡng. Nếu gia 

súc không ăn phải dùng nước cháo pha đường 

thụt vào dạ dày qua ống thực quản. 

- Xoa dầu nóng vào thành ngực gia súc. 

- Cho gia súc nghỉ ngơi, đưa gia súc vào nơi 

mát, thoáng khí. 

- Nếu sung huyết chủ động thì dùng nước đá 

chườm vào vùng đầu, phun  

nước lạnh lên toàn thân gia súc, hay dùng 

nước lạnh thụt rửa trực tràng. 

- Nếu sung huyết phổi nặng thì phải dùng biện 

pháp trích huyết ở tĩnh mạch: (TGS: 100 – 200 

ml; ĐGS: 1 – 3 l). 

 


