
So sánh Viêm dạ dày – ruột Viêm ruột cata cấp 

Đặc 

điểm 

Quá trình viêm xảy ra dưới lớp biểu mô của vách dạ dày và ruột  làm trở 

ngại rất lớn tới tuần hoàn và dinh dưỡng ở vách dạ dày và ruột, làm cho cả 

lớp niêm mạc tổ chức bị viêm ^ vách dạ dày và ruột bị sung huyết, hoá 

mủ, hoại tử gây nên nhiễm độc và bại huyết cho cơ thể. 

Con vật có biểu hiên ỉa chảy rất nặng, cơ thể bị mất nước và chất điên giải 

rất nhiều con vật chết nhanh. 

Tùy theo tính chất viêm mà có: 

+ Viêm xuất huyết. 

+ Viêm thể màng giả. 

+ Viêm hoại thư. 

Bệnh tiến triển nhanh và tỷ lệ chết cao. 

Quá trình viêm xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột, làm ảnh hưởng đến 

nhu động và hấp thu của ruột. Trong ruột viêm chứa nhiều dịch nhầy, tế 

bào biểu mô ở vách ruột bong tróc, bạch cầu xâm nhiễm, những thức ăn 

chưa kịp tiêu hoá, cùng với các sản phẩm phân giải kích thích vào vách 

ruột làm tăng nhu động sinh ra ỉa chảy. 

Tùy theo vị trí viêm ở ruột mà triệu chứng ỉa chảy xuất hiên sớm hay 

muộn. Tùy theo loại thức ăn mà tính chất viêm khác nhau (viêm thể toan, 

viêm thể kiềm). 

Nếu bệnh không nặng lắm thì triệu chứng toàn thân không rõ ràng. Nếu 

bệnh nặng thì toàn thân suy nhược, con vật sốt nhẹ. 

Bênh thường xảy ra vào thời kỳ thức ăn khan hiếm. Đối với ngựa, nếu 

không điều trị kịp thời dễ chuyển sang thể mạn tính. 

Nguyên 

nhân gây 

bệnh 

Thể nguyên phát 

Do sự chăm sóc nuôi dưỡng gia súc không đúng phương pháp, cho gia súc 

ăn thức ăn kém phẩm chất, uống nước bẩn. 

Do gia súc làm việc quá sức, thời tiết thay đổi đột ngột, chuồng trại vệ sinh 

kém. 

Do trúng độc các loại hoá chất gây viêm niêm mạc đường tiêu hoá. 

Do nhiễm các loại vi khuẩn có sẵn trong đường tiêu hoá (Salmonella, E. 

coli,...). Khi sức đề kháng của cơ thể giảm, các loại vi khuẩn này phát triển 

gây bệnh. 

Thể kế phát 

Do kế'" phát từ viêm ruột thể viêm cata. 

Kế phát từ một số bệnh truyền nhiễm (như bệnh dịch tả lợn, dịch tả trâu 

bò, cúm, viêm màng mũi thối loét và bệnh do ký sinh trùng). 

Do chất lượng thức ăn kém, thay đổi thức ăn đột ngột. Do đó, làm ảnh 

hưởng tới tiêu hoá của con vật. 

Do thời tiết, khí hậu thay đổi đột ngột, hoặc gia súc bị lạnh đột ngột. 

Do gia súc bị ngộ độc bởi các loại hoá chất, thuốc trừ sâu. 

Do kế phát từ một số bênh (như bênh dịch tả, tụ huyết trùng, phó lao, sán 

lá gan, sán lá ruột, viêm gan, tắc dạ lá sách...). 

 

Cơ chế 

sinh 

bệnh 

Niêm mạc dạ dày, ruột bị kích thích bởi các nguyên nhân gây bệnh làm trở 

ngại nghiêm trọng đến cơ năng vận động và tiết dịch của dạ dày, ruột, các 

mô bào của vách dạ dày, ruột bị phá hủy, đồng thời các vi khuẩn trong ruột 

phát triển mạnh, phân giải các chất chứa thành các sản vật độc ngấm vào 

máu gây trúng độc cho cơ thể. Trong quá trình viêm, niêm mạc dạ dày, 

ruột bị sưng, sung huyết, xuất huyết, lớp niêm mạc thượng bì bị tróc ^ thối 

rữa protein trong ruột càng trở nên nghiêm trọng. Những sản phẩm phân 

giải từ protein như Indol, Scatol, H2S,... ngấm vào máu, ức chế thần kinh 

trung ương làm ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày, ruột ^ con vật ỉa chảy 

dữ dội. 

Những nhân tố bên ngoài hay bên trong cơ thể tác động vào hê thống nội 

thụ cảm của ruột, sẽ làm trở ngại tới cơ năng vận động và tiết dịch của ruột 

tạo điều kiên thuận lợi cho những hê vi sinh vật trong ruột phát triển, làm 

tăng cường quá trình lên men và thối rữa ở ruột. Loại vi khuẩn lên men 

chất bột đường sinh ra nhiều axit hữu cơ và axit axetic, axit axeto axetic và 

hơi (như CH4, CO2, H2...). Các loại vi khuẩn phân giải protein sinh ra 

Indol, Scatol, Phenol, H2S, NH3 và các amino axit. Từ sự lên men và thối 

rữa đó làm thay đổi độ pH ở trong ruột gây trở ngại về tiêu hoá và hấp thu 

ở trong ruột. Những chất phân giải trong quá trình lên men ở ruột ngấm 

vào máu gây nhiễm độc, những hơi sản sinh ra kích thích làm ruột tăng 



Do kết quả của các quá trình phân giải các chất chứa trong dạ dày, ruột và 

protein ^ con vật sốt cao, ỉa chảy mạnh ^ cơ thể mất nước và chất điện 

giải, kết quả con vật bị trúng độc, hôn mê dẫn đến chết. Ngoài ra còn có 

thể gây viêm kế phát đến tim, gan, thận, lách. 

nhu động sinh đau bụng. 

Trong quá trình viêm các kích thích lý hoá ở trên sẽ gây nên viêm, niêm 

mạc ruột sung huyết, thoái hoá, cơ năng tiết dịch tăng, đồng thời cộng với 

dịch thẩm xuất tiết ra trong quá trình viêm làm cho nhu động ruột tăng, 

con vật sinh ra ỉa chảy. Do ỉa chảy con vật rơi vào tình trạng mất nước và 

chất điên giải, máu đặc lại gây hiên tượng toan huyết làm cho bênh trở nên 

trầm trọng. 

Triệu 

chứng 

Triệu chứng toàn thân 

Con vật ăn kém hoặc không ăn, mệt mỏi, khát nước. Khi bênh trở nên kịch 

phát con vật ủ rũ, sốt cao, mạch nhanh, run rẩy, vã mồ hôi và chết rất 

nhanh. Trước khi chết thân nhiệt giả 

Triệu chứng cục bô 

Con vật ỉa chảy mãnh liệt, phân lỏng như nước, màu đen, thối khẳm, có 

khi lẫn cả máu tươi, màng giả (do lớp niêm mạc ruột bong tróc), số lần đi 

ỉa trong ngày nhiều. ơ chó và lợn còn có hiện tượng nôn mửa. 

Do ỉa chảy mạnh, cơ thể bị mất nước và chất điện giải. Do vậy, trên lâm 

sàng thấy hố mắt trũng sâu, khoé mắt có rử, niêm mạc mắt hơi vàng, da 

khô, mất đàn tính, lông xù. Khi ỉa chảy nhiều, đến giai đoạn cuối cơ vòng 

hậu môn bị liệt nên phân tự động chảy ra ngoài, con vật nằm liệt, thân 

nhiệt hạ, sau đó con vật chết. 

Triệu chứng phi lâm sàng 

Kiểm tra nước tiểu có Albumin niệu, lượng nước tiểu giảm, tỷ trọng nước 

tiểu tăng. 

Kiểm tra máu thấy số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin tăng, tỷ lệ 

bạch cầu đa nhân trung tính tăng. 

Con vật ăn kém, uể oải, khát nước, không sốt hoặc sốt nhẹ, giai đoạn đầu 

nhu động ruột giảm, con vật ỉa phân táo, giai đoạn sau nhu động ruột tăng, 

con vật ỉa chảy. 

Tính chất bênh lý tùy theo vị trí viêm trên ruột. 

Nếu viêm ruột non 

Nhu động ruột non tăng, trong ruột óc ách như nước chảy. Nếu trong ruột 

chứa đầy hơi, khi nhu động ruột mạnh sẽ thấy âm kim khí, khi ruột co giật 

sinh chứng đau bụng. Nếu quá trình viêm chưa lan xuống ruột già thì hiên 

tượng ỉa chảy chưa xuất hiên. Sau viêm từ 2-3 ngày mới xuất hiên ỉa chảy. 

Nếu viêm ruột già 

Nhu động ruột tăng, nghe như tiếng sấm, gia súc ỉa chảy, phân nhão như 

bùn, hoặc loãng như nước, trong chứa những mảnh thức ăn chưa tiêu hoá, 

phân lẫn dịch nhày, máu và tế bào thượng bì, phân thối khắm và tanh, gia 

súc hay đánh rắm, phân dính vào hậu môn, kheo chân và đuôi. Gia súc ỉa 

chảy lâu ngày thì bụng hóp, mắt trũng, lông xù, da thô, cơ vòng hậu môn 

bị liêt, phân tự do chảy ra ngoài. 

Nếu viêm tiểu trực tràng và kết tràng 

Con vật thường có triệu chứng đi kiết, con vật luôn muốn đi ỉa nhưng mỗi 

lần đi chỉ có một ít phân, trong phân có dịch nhày, lỗ hậu môn mở rộng 

hay lòi ra. 

Nếu viêm ruột cata toan tính 

Con vật ăn uống không thay đổi nhiều, gia súc dễ mêt khi lao tác nặng, hay 

vã mồ hôi, nhu động ruột tăng, đi ỉa nhiều lần, phân loãng, chua, thối, đánh 

rắm kêu nhưng không thối. 

Nếu viêm cata kiềm tính 

Con vật giảm ăn, lông dựng, da giảm đàn tính, có khi nhiêt độ hơi lên cao. 

Gia súc mêt mỏi, đi loạng choạng, nhu động ruột giảm, khi ỉa chảy phân có 

màu đen xạm, mùi thối rữa. Trong nước tiểu lượng Indican tăng. Khi ỉa 

chảy kéo dài thì con vật mất nước nhiều, mất chất điên giải ^ hố mắt con 



vật trũng sâu, con vật có triêu chứng nhiễm độc, triêu chứng thần kinh rõ. 

Bệnh 

tích 

Trường hợp viêm ruột xuất huyết, trên vách ruột có các điểm hoặc vệt xuất 

huyết, phân màu đỏ hoặc đen. 

Nếu viêm thể màng giả, trên bề mặt ruột phủ lớp fibrin. 

Viêm hoá mủ trên mặt niêm mạc phủ lớp màu vàng. Trên lâm sàng gia súc 

bị viêm dạ dày và ruột, niêm mạc ruột bị lóc ra từng mảng dài, màu trắng, 

xanh, dính, nhầy, theo phân ra ngoài, ở trâu bò dạ múi khế bị xuất 

huyết nặng, dọc đường ruột xuất huyết. Chất chứa trong ruột nát như bùn 

đen. 

 

Tiên 

lượng 

Viêm ở mức độ nhẹ, bệnh kéo dài từ 1-2 tuần. Nếu chữa tích cực bệnh có 

thể khỏi nhưng gia súc hồi phục rất lâu và hay chuyển sang giai đoạn mạn 

tính. 

Viêm ở thể nặng con vật chết sau 2-3 ngày. Nếu bệnh gây nên do nguyên 

nhân trúng độc con vật chết sau 24 giờ. 

Bênh ở thể nguyên phát, sau khi chất chứa trong ruột thoát ra ngoài 2-3 

ngày sau con vật sẽ khỏi, con vật khỏi hẳn sau 5-6 ngày. 

Bênh nặng, con vật ỉa chảy kéo dài, cơ thể mất nước, chất điên giải, cơ thể 

nhiễm độc, con vật thường chết sau 1-2 tuần mắc bênh. Trường hợp ỉa 

chảy cấp chỉ khoảng 3-4 ngày là con vật chết. 

Chẩn 

đoán 

Cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh 

+ Viêm, ruột thể cata cấp tính: Triệu chứng toàn thân nhẹ, chủ yếu là trở 

ngại cơ năng vận động và tiết dịch sinh ra ỉa chảy. Điều trị kịp thời và hộ 

lý tốt thì con vật khỏi sau đó hồi phục nhanh. 

+ Hội chứng đau bụng: Triệu chứng lâm sàng giống viêm dạ dày - ruột 

nhưng con vật không sốt, không có triệu chứng toàn thân rõ rệt, hiện tượng 

đau bụng thể hiện rõ. 

+ Suy tim cấp và viêm ngoại tâm mạc: Bệnh này do máu ứ lại ở tĩnh mạch 

nên gây viêm dạ dày, ruột, song bệnh có triệu chứng ứ huyết toàn thân và 

phù. 

+ Một số bệnh truyền nhiễm gây viêm dạ dày - ruột: Bệnh nhiệt thán, tụ 

huyết trùng, dịch tả. Những bệnh này ngoài triệu chứng viêm dạ dày, ruột, 

bệnh còn có các triệu chứng đặc thù khác, bệnh có tính chất lây lan. 

Cần nắm được những đặc điểm của bênh: Bênh thường sinh ỉa chảy, nhu 

động ruột tăng, con vật không sốt hoặc sốt nhẹ, con vật vẫn ăn uống bình 

thường hoặc giảm ăn. 

Để điều trị có hiêu quả cần phân biêt viêm ruột cata toan tính hay kiềm 

tính: Lấy 

3 gam phân cho vào ống nghiêm, hoà loãng phân với ít nước (5-10 ml), 

dùng đũa thuỷ tinh đánh tan, ghi lại màu sắc của phân, sau đó dùng giấy 

quỳ để đo độ pH, rồi nút chặt lại, để ống nghiêm vào tủ ấm từ 5-6 giờ lấy 

ra quan sát. Nếu viêm ruột cata toan tính thì nước phân trong, ngược lại 

nếu viêm thể kiềm thì nước phân đục. 

Cần chẩn đoán phân biêt với những bênh sau : 

+ Viêm dạ dày - ruột: Triêu chứng toàn thân rõ ràng, con vật ủ rũ, mêt 

mỏi, ỉa chảy mạnh, phân có màng giả, mạch nhanh, thân nhiêt cao, niêm 

mạc hoàng đản, có triêu chứng nhiễm độc toàn thân, triêu chứng thần kinh 

rõ, 

+ Trường hợp ruột kinh luyến và các loại đau bụng khác: Phải điều tra 

nguyên nhân gây bênh và chẩn đoán hội chứng đau bụng. 

+ Viêm cơ tim và viêm ngoại tâm mạc: Do suy tim làm cho tĩnh mạch cửa 

ứ huyết gây nên triêu chứng đường ruột (nên khi chẩn đoán phải có hê 

thống). 

+ Các bệnh truyền nhiễm: Phó lao, Colibacilosis, phó thương hàn. Vì vậy 

cẩn chẩn đoán về vi trùng học. 



+ Các bệnh ký sinh trùng: Huyết bào tử trùng, tiên mao trùng cũng gây nên 

viêm ruột thể cata. Vì vây cần chẩn đoán về ký sinh trùng học. 

Điều trị Nguyên tắc điều trị: Bổ sung nước, chất điện giải và tăng cường thể lực 

cho con vật. thải trừ chất chứa trong dạ dày, ruột, bảo vệ niêm mạc đường 

tiêu hoá, ức chế sự lên men để đề phòng trúng độc. 

 

Dùng thuốc điều trị 

Bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể: Dùng các dung dịch đẳng 

trương (Ringerlactat, dung dịch nước sinh lý, dung dịch glucoza đẳng 

trương,...). 

Thải trừ chất chứa trong ruột: Dùng thuốc tẩy muối (như magie sulfat, 

hoặc natri sulfat) cho con vật uống. 

Dùng Natribicarbonat 2%c để thụt rửa ruột 

Dùng thuốc bảo vệ niêm mạc ruột: Cho uống nước cháo gạo nếp (sau khi 

uống thuốc rửa ruột) mỗi lần 2-3 lít, ngày uống 3-4 lần, hoặc dùng 

Natribromua 40 -50g trộn vào cháo hoặc cho uống. Trong trường hợp ỉa 

chảy lâu ngày và không phải mắc bênh truyền nhiễm, cho con vật uống 

tanin: (ngựa, bò từ 5-20g, lợn từ 2-5g, chó từ 0,1-0,5g) hoà với nước cho 

uống. Hoặc dùng các cây có chứa chất chát như búp sim, ổi, hồng xiêm 

xanh sắc đặc cho uống. 

Dùng thuốc để ức chế lên men trong dạ dày và ruột: cho uống Ichthyol 

(ngựa:10- 15g; trâu bò:10-20g; lợn: 0,5-1g). 

Dùng kháng sinh để diệt vi khuẩn bội nhiễm đường ruột: Có thể dùng một 

trong các loại kháng sinh: 

+ Sulfaguanidin: đại gia súc 20-40g; dê cừu 1-3g; chó 0,5-1g. 

+ Streptomycin: 20-30mg/kg P. Cho uống ngày 2 lần. 

+ Kanamycin: 20-30mg/kg P. Cho uống ngày 2 lần. 

+ Gentamycin: trâu bò: 5-10mg/kg P; lợn, chó: 10mg/kgP. Tiêm liên tục 3-

4 ngày. 

+ Neomycin: 25-50mg/kgP. Cho uống ngày 1 lần 

+ Enrofloxacin, Norcoli 

Dùng thuốc giảm tiết dịch và co thắt dạ dày, ruột 

Dùng nước ấm thụt ruột. 

Dùng Atropin 0,1%: Đại gia súc (10 -15 ml/con); Tiểu gia súc (5-10 

ml/con); Lợn, chó (1-3 ml). Tiêm bắp ngày một lần. 

Dùng thuốc điều trị 

Thải trừ chất chứa trong ruột: Dùng Na2SO4 hoặc MgSO4 (trâu, bò, ngựa 

300500g; dê, cừu, bê, nghé 50-100g; lợn 25-50g; chó 10-20g) hòa nước 

cho uống 1 lần trong cả quá trình điều trị. 

Dùng thuốc trung hòa pH trong ruột và máu: Nếu viêm ruột thể toan tính, 

dùng Natricarbonat 3% ở nhiệt độ 38 - 400C, thụt ruột hoặc dung dịch 

Natricarbonat 1%, tiêm chậm vào tĩnh mạch. Nếu viêm thể kiềm tính dùng 

dung dịch thuốc tím 0,1% thụt rửa ruột. 

ức chế quá trình lên men và thối rữa trong ruột 

Ichthyol: 25-50g/trâu, bò, ngựa; 5-10g/dê, cừu, bê; 3-5g/chó, lợn. 

Hoà thành dung dịch 1-2% cho uống ngày 1 lần 

Dùng thuốc giảm dịch tiết ở ruột và co thắt ruột (bột than hoạt tính) 

Đại gia súc Bê, nghé, dê, cừu Chó, Lợn 

250-300g 20 - 30g 5 -10g 

Cho gia súc uống ngày một lần. 

Thuốc Đại gia súc Tiểu gia súc Chó, lợn 

Atropinsulfat 0,1% 15ml 10ml 1 - 3ml 

Tiêm bắp ngày một lần. 

Chú ý: Đối với trường hợp mà nguyên nhân gây bệnh không phải là truyền 

nhiễm thì khi tẩy chất chứa trong ruột rồi dùng axit tanic cho uống để làm 

se niêm mạc ruột: Ngựa (5-10g); bò (10-25g); bê nghé cừu dê (3,5-5g); 

chó (0,1-0,5g). Có thể dùng các loại lá có chất chát sắc cho uống. 

Bổ sung nước, chất điện giải và trợ sức, trợ lực cho cơ thể 

Dùng thuốc chống nhiễm khuẩn đường ruột. 

 

Hộ lý Khi bệnh mới phát cho gia súc nhịn ăn 1-2 ngày, sau đó cho ăn thức ăn dễ Khi bênh mới phát, để gia súc nhịn đói 1-2 ngày sau đó cho ăn thức ăn dễ 



tiêu. Cho gia súc uống nước tự do (tốt nhất uống nước điện giải). 

Thu dọn phân và chất thải, tẩy uế chuồng trại 

tiêu. Nếu viêm ruột cata toan tính cho con vật ăn nhiều thức ăn thô xanh. 

Nếu viêm ruột cata kiềm tính cho co vật ăn thức ăn ủ xanh, cháo gạo, ngô. 

Cho con vật nghỉ ngơi (đối với gia súc cày kéo), chuồng trại sạch sẽ, khô 

ráo và thoáng mát. 

Chườm nóng vùng bụng (dùng cám rang hoặc tro nóng cho vào bao tải 

quấn quanh bụng). 

 

 


