
So sánh Viêm miệng thể cata Viêm nổi mụn nước Viêm miệng lở loét 

Đặc 

điểm 

- Quá trình viêm xảy ra trên niêm mạc của vùng 

miệng.  

- Nước rãi chảy nhiều  ảnh hưởng tới việc lấy 

thức ăn, nước uống và nhai thức ăn. 

- Nổi mụn nước trên niêm mạc miệng  mụn 

vỡ tạo thành các nốt loét.  

- Bệnh thường gặp ở bò, ngựa, dê. 

 

- Viêm miệng ác tính, lớp niêm mạc ở lợi và 

trong má bị hoại tử và loét  ảnh hưởng rất lớn 

tới sự lấy và nhai thức ăn của GS. 

- Loài ăn thịt hay mắc 

 

Nguyên 

nhân gây 

bệnh 

- Nguyên nhân nguyên phát 

+ Do niêm mạc miệng bị kích thích của các tác 

động cơ giới (thức ăn cứng, răng mọc 

chồi,...kích thích niêm mạc miệng  gây viêm. 

+ Do kích thích về nhiệt (đồ ăn, nước uống quá 

nóng,...) 

+ Do những tác động về hoá chất (các loại chất 

độc lẫn vào thức ăn gây nên, hoặc dùng một số 

hóa chất có tính kích thích mạnh trong điều trị) 

- Nguyên nhân kế phát 

+ Do viêm lan từ các khí quan khác trong cơ 

thể, vi khuẩn vào máu rồi đến miệng gây viêm. 

- Hậu quả của các bệnh toàn thân: thiếu vitamin 

A, C, thiếu máu 

- Do kế phát từ một số BTN: LMLM, DTTB, 

DTL, bệnh đậu, viêm màng mũi thối loét. 

- GS ăn phải những thức ăn mốc, thức ăn có 

tính chất kích thích, hoặc do ăn thức ăn lẫn hoá 

chất hay các loại cây độc. 

- Kế phát từ viêm miệng cata. 

 

- Do sự xâm nhâp của VK hoá mủ và hoại thư. 

- Do bệnh ở răng, lợi, bệnh rối loạn trao đổi 

chất. 

- Do kế phát từ một số BTN: DTL, LMLM, 

DTTB, đậu,… 

 

Triệu 

chứng 

1. Thể cấp tính 

- Chảy nhiều nước rãi (do niêm mạc miệng bị 

kích thích).  

- Niêm mạc miệng khô, đỏ đều hay lấm tấm 

đỏ, con vật lấy thức ăn chậm chạp, nhai khó 

khăn. 

- Trong miệng gia súc nóng, đau, có khi sưng 

vòm khẩu cái (ngựa). Nhìn trên niêm mạc ngoài 

hiện tượng đỏ còn thấy vết sây sát. 

- Lưỡi có màu xám trắng, nếu bệnh nặng lưỡi 

sưng to, đau đớn, nếu viêm chân răng thì thấy 

chân răng đỏ, có khi có mủ. 

2. Thể mạn tính 

- Triệu chứng giống thể cấp tính nhưng kéo dài, 

gia súc ăn kém và ngày càng gầy dần,  

- Gia súc đau miệng, lấy thức ăn và nhai 

chậm chạp, có hiện tượng nhả thức ăn. 

- Niêm mạc miệng mấy ngày đầu ở thể viêm 

cata.  

- Sau đó trong môi, góc mồm, lợi, trong má 

nổi lên những mụn nước nhỏ, trong chứa 

dịch trong hoặc vàng nhạt. 

- Mụn vỡ để lại nốt loét màu đỏ tươi, sau đó 

tầng thượng bì lại tái sinh. 

- Gia súc giảm ăn, mệt mỏi, hơi sốt. 

 

- GS sốt 

- GS mệt mỏi, ủ rũ, ăn kém, đau vùng miệng 

(lấy thức ăn và nhai thức ăn rất khó khăn).  

- Nước rãi có lẫn máu và tế bào hoại tử, 

miệng hôi thối khó chịu. 

- Lợi bị sưng, có màu đỏ thẫm, ở phía dưới màu 

vàng nhạt loét như vữa, dưới lớp đó là niêm 

mạc loét đỏ.  

- Khi bệnh nặng xương hàm sưng to. 

- Bệnh có thể gây ra chứng bại huyết, gia súc ỉa 

chảy. 

 



- Niêm mạc miệng dày lên, lồi lõm, không nhẵn 

- Mặt lưỡi bị loét,  

- Phía trong má niêm mạc viêm lở loét. 

Chẩn 

đoán 

Dựa vào triệu chứng để chẩn đoán song cần 

phải xem xét có phải là kế phát của các bệnh 

khác không, nhất là bệnh truyền nhiễm. 

+ Bệnh LMLM: Con vật sốt cao, đầu vú và 

móng nổi mụn nước và mụn loét, bệnh lây lan 

nhanh. 

+ Bệnh dịch tả trâu bò: Ngoài triệu chứng viêm 

miệng, con vật thể hiện viêm loét niêm mạc 

ruột, bệnh lây lan nhanh. 

+ Bệnh viêm miệng hoá mủ có tính chất truyền 

nhiễm ở ngựa: Trong môi, má, lợi mọc lấm tấm 

những nốt bằng hạt vừng, hạt đậu sau đó hoá 

mủ, vỡ ra, hình thành các vết loét từng đám, 

bệnh có tính chất lây lan. 

- Những bệnh kể trên lúc đầu viêm niêm mạc ở 

thể cata rồi mới đến các triệu chứng đặc hiệu. 

- TCLS điển hình: 

+ Gia súc đau miệng, lấy thức ăn và nhai 

chậm chạp, có hiện tượng nhả thức ăn. 

+ Sau đó trong môi, góc mồm, lợi, trong má 

nổi lên những mụn nước nhỏ, trong chứa 

dịch trong hoặc vàng nhạt. 

+ Mụn vỡ để lại nốt loét màu đỏ tươi, sau đó 

tầng thượng bì lại tái sinh. 

- Chẩn đoán phân biệt với hai bệnh sau: 

+ Bệnh viêm hoá mủ có tính chất truyền nhiễm 

của ngựa: mụn nước bị mưng mủ và bệnh có 

tính chất lây lan. 

+ Bệnh LMLM: Gia súc có triệu chứng toàn 

thân, bệnh lây lan nhanh, niêm mạc miệng bong 

tróc từng mảng 

- Dựa vào TCLS điển hình: niêm mạc miệng 

loét, mồm rất thối, nước rãi chảy ra có cả mảnh 

tổ chức hoại tử và máu. 

- Cần chẩn đoán phân biệt với các trường hợp 

viêm khác như: LMLM,… 

 

Tiên 

lượng 

Bệnh ở thể nguyên phát khoảng 7-10 ngày con 

vât tự khỏi, nếu không chú ý hộ lý bệnh sẽ kéo 

dài  GS gầy dần. 

- Kéo dài khoảng 20-30 ngày rồi khỏi.  

- Nếu lợn nhỏ mắc dễ chết do không bú được. 

- Thỏ bị bệnh thường kèm theo ỉa chảy, tỷ lệ 

chết 50%. 

Chữa sớm bệnh sẽ khỏi sau 10-15 ngày. Nếu để 

lâu tiên lượng xấu 

 

Điều trị 

- Dùng dung dịch sát trùng rửa vùng miệng 

+ Bệnh nhẹ: Natri carbonat 2-3% hoặc axit boric 3%, dung dịch phèn chua 3% để rửa niêm mạc 

miệng. 

+ Bệnh nặng: Dùng ichthyol 1-3%, hoặc Rivalnol 0,1%. 

+ Bệnh thuộc dạng mạn tính: Dùng natri bạc 0,1-0,5% hoặc CuSO4 0,2-0,5% rửa vết loét. 

- Bôi kháng sinh vào những nơi có nốt loét. 

- Bổ sung cho cơ thể các loại vitamin A, C, B2, PP. 

- Dùng thuốc sát trùng rửa miệng:   

+ Nước oxy già 3%, cồn iod 1% hoặc axit boric 

3%, nước phèn chua 3%. 

- Dùng kháng sinh bôi vào vết loét 

- Dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề 

kháng. 

- Để làm mòn vết loét tăng sinh: Bôi dung dịch 

Nitrat bạc 1-2% sau đó rửa bằng nước sinh lý từ 

1-2 lần. 

- Nếu gia súc không ăn được phải truyền dung 

dịch đường Glucoza ưu trương. 

Hộ lý 

Không cho con vật ăn thức ăn cứng, uống nước nóng, những thức ăn có tính kích thích. Cho gia súc ăn thức ăn lỏng và tránh cho ăn 

thức ăn có tính chất kích thích niêm mạc miệng. 

Chuồng trại sạch sẽ khô ráo và thoáng khí. 



 


