
 BỆNH LIÊN CẦU Ở LỢN 
BỆNH DO HAEMOPHILUS 

PARASUIS 
BỆNH SUYỄN LỢN 

BỆNH VIÊM PHỔI – MÀNG 
PHỔI 

BỆNH VIÊM TEO XƯƠNG MŨI 
TRUYỀN NHIỄM 

BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG 

Căn 
bệnh 

Streptococcus suis 
Gram + 

Haemophilus parasuis 
Gram - 

Mycoplasma hyopneumoniae Actinobacillus 
pleuropneumoniae 
Gram - 

Bordetella bronchiseptica 
Gram - 

Pasteurella multocida 
Gram - 

Lứa tuổi 
mắc 

bệnh 

- Mọi lứa tuổi có thể mắc bệnh 
- 5 – 10 tuần tuổi thường hay 
mắc bệnh 
- Tỷ lệ nhiễm: 100% 
- Tỷ lệ mắc: <5% 
- Tỷ lệ chết: 20% 

- Mọi lứa tuổi có thể mắc bệnh 
- Lợn < 4 tháng tuổi, lợn sau cai 
sữa 
- Nguyên nhân nguyên phát 
hoặc kế phát PRDC 

- Mọi lứa tuổi có thể mắc bệnh 
- Lợn con từ 1 - 3 tháng tuổi, 
lợn vừa cai sữa là mắc nhiều và 
chết nhiều nhất 
- Là bệnh chỉ thị, tác nhân khởi 
phát 

- Mọi lứa tuổi có thể mắc bệnh 
- Lợn từ 2 - 6 tháng tuổi 

- Mọi lứa tuổi có thể mắc bệnh 
- Lợn dưới 6 tuần tuổi (đặc biệt 
lợn dưới 3 tuần tuổi) 

- Lợn từ 16-18 tuần tuổi. 

Triệu 
chứng 

lâm 
sàng 

- lợn sốt cao (42,5oC), bỏ ăn, ủ 
rũ, mệt mỏi. 
- Khó thở, thở thể bụng,  
- Lợn què, triệu chứng TK rõ 
(đi lại loạng choạng hoặc có 
tư thế đứng không bình 
thường, nhanh chóng chuyển 
thành trạng thái không đứng 
được, tư thế opisthotonus, co 
giật), giật cầu mắt, niêm mạc 
mắt nhày có màu đỏ. 

 

- Lợn bị sốt cao, bỏ ăn, lười vận 
động. 

- Khó thở, đau đớn (thể hiện 
bởi sự kêu la của lợn),  

- Viêm đa khớp rất dõ, khớp 
sưng, què, run rẩy, không điều 
hòa, có chứng xanh tím, tư thế 
nằm nghiêng và chết. 

 

 

Cấp tính: 

- Lợn ủ rũ, tách khỏi đàn đứng 
riêng rẽ hoặc nằm một chỗ, con 
vật hắt hơi từng hồi sau đó ho, 
thường ho lúc sáng sớm hoặc 
lúc đi lại để ăn, ho kéo dài trong  
2 - 3 tuần lễ thì giảm dần.  

- Khó thở, thở nhanh và 
nhiều, tần số hô hấp tăng. 
Lợn há mồm để thở, ngồi như 
chó ngồi để thở, con vật thở 
dốc, hóp bụng để thở.  

- Thân nhiệt không cao, thường 
là dưới 400C.  

- Mạn tính: 

+ ho kéo dài trong vài tuần 
hoặc vài tháng, ho khan, có khi 
ho giật từng cơn rồi nôn mửa. 
Khi ho lợn đứng một chỗ, 
lưng cong lên, cổ vươn dài ra, 
cúi mõm xuống để ho cho đến 
khi long đờm ra thì cơn ho 
mới dừng. Lợn khó thở nặng. 

+ Lợn con kém ăn hoặc bỏ ăn, 
gầy yếu, đi lại chậm chạp, siêu 
vẹo, da khô, lông xù, niêm mạc 
tái nhợt. 

1. Thể quá cấp tính 

+ sốt cao (40,5 - 41,50C), uể oải, 
mệt mỏi. Lợn bệnh có một thời 
gian ngắn bị nôn mửa và tiêu 
chảy. 

+ Lợn khó thở, tần số mạch tăng. 
Da ở vùng mũi, tai, chân và sau đó 
toàn cơ thể có màu tím xanh.  

+ Giai đoạn đầu của bệnh con vật 
khó thở trầm trọng, thở bằng 
mồm, tư thế ngồi để thở.  

2. Thể cấp tính 

+ sốt cao (40,5 – 410C), da có 
nốt đỏ, lợn bỏ ăn, lười vận 
động, lười uống nước.  

+ Lợn có triệu chứng hô hấp 
như khó thở, ho, đôi khi phải 
há mồm ra để thở. Rối loạn 
nhịp tim và hệ tuần hoàn, xung 
huyết ở những vùng xa tim. 

3. Thể mạn tính 

Lợn thường không sốt hoặc sốt 
nhẹ, ho liên tục hoặc ho ngắt 
quãng. Lợn bỏ ăn, khả năng 
tăng trọng giảm. 

TCLS: khó thở rõ nhất 

TCLS: khó thở 

1. Bệnh do vi khuẩn B. 
bronchiseptica: 

- Gây viêm mũi (rhinitis): 
ngứa mũi, hắt hơi, khịt mũi 
- Bệnh viêm cuống phổi 
(bronchopneumonia): lợn ho 
nhiều, kiểu ho gà và khó thở, ít 
khi sốt 

2. Bệnh do vi khuẩn P. 
multocida 

Thể PAR: là do sự phát triển 
của xương mũi bị ảnh hưởng 
nên mặt lợn bị biến dạng. Phổ 
biến nhất là hiện tượng xương 
hàm trên bị ngắn hơn so với 
hàm dưới do giảm sự phát triển 
của xương mũi và xương hàm, 
phần da và dưới chân bì ở phần 
trên mũi bị ngắn chùn lại thành 
các nếp gấp. Khi sự phát triển 
của một bên xương mặt bị ảnh 
hưởng, mũi của lợn bệnh bị vẹo 
sang một bên ở các mức độ 
nặng khác nhau, có khi lệch tới 
500. Triệu chứng này thể hiện 
rõ sự teo sụn mũi, bên mũi vẹo 
bị teo rõ nhất.  

 

1. Thể cấp tính 

- Sốt rất cao (lên đến 42,20C), 
khó thở, thở thể bụng, kiệt sức. 
Tỷ lệ chết cao (5-40%). Lợn 
chết và sắp chết vùng bụng có 
màu đỏ tím do trúng độc nội 
độc tố. 

2. Thể á cấp tính 

Thể này thường do các chủng 
gây viêm màng phổi gây ra, phổ 
biến ở lợn trưởng thành hoặc 
lợn nuôi vỗ béo ở giai đoạn 
cuối. Lợn có biểu hiện ho, thở 
thể bụng (triệu chứng ho là cơ 
sở để chẩn đoán lợn mắc bệnh 
nặng). 

3. Thể mạn tính 

Bệnh thường xảy ra ở lợn từ 
10-16 tuần tuổi. Đặc trưng bởi 
hiện tượng lợn ho, thở mạnh, 
sốt nhẹ hoặc sốt không điển 
hình.  

TCLS: sốt cao, toàn thân đỏ 
ửng, khó thở 

Bệnh 
tích đại 

thể 

- Lợn bị bại huyết, 

- Viêm khớp, viêm phổi, viêm 
màng não;  

- ngoài ra còn viêm nội tâm 

mạc, viêm âm đạo, xảy thai. 

Viêm thanh dịch và viêm tơ 
huyết ở lớp thanh mạc của 
nhiều cơ quan như viêm 
màng phổi, tràn dịch màng 
phổi, xoang ngực tích nước, 
xoang bao tim tích nước, 
viêm màng bụng và xoang bụng 
tích nước. 

- Viêm phổi thùy có tính 
chất đối xứng giữa 2 lá 
phổi, chỗ viêm có giới hạn 
rõ với chỗ lành. 

- Viêm phổi kính  phổi bị 
nhục hóa  phổi bị tụy tạng 
hóa  

- Khí quản, phế quản viêm có 

- Bệnh tích đặc trưng là viêm 
màng phổi có fibrin, viêm 
dính màng phổi với thành 
ngực hay là xoang bao tim, 
xoang bao tim chứa đầy dịch 
lẫn máu.  

- Hạch lâm ba bị teo nhỏ, đặc 
biệt ở thùy hoành. 

hiện tượng teo sụn mũi mặt 
lưng và mặt bụng ở các mức độ 
khác nhau đánh giá rõ nhất khi 
cắt ngang mũi ở giữa răng hàm 
số 1 và 2 

Bệnh tích đặc trưng tập trung ở 
xoang ngực và thường làm 
trầm trọng hơn bệnh tích của 
bệnh do M. hyopneumoniae gây 
ra.  

- Viêm phổi thùy, bề mặt có 
nhiều đám viêm, không đối 
xứng nhau. 



- Viêm đa khớp (đặc biệt là 
khớp cổ chân), bao khớp chứa 
dịch vàng nhầy, và viêm màng 
não. Ngoài ra còn thấy chứng 
xanh tím, phù thũng dưới da. 

bọt, dịch lầy nhầy màu hồng 
nhạt, bóp có khi có mủ chảy ra. 

- Hạch lympho ở phổi sưng rất 
to gấp 2 - 3 lần hạch của lợn 
bình thường, mọng nước, thuỷ 
thũng nhưng không xuất huyết. 

- Hạch lâm ba sưng to, thủy 
thũng. 

Bệnh 
tích vi 

thể 

- Viêm màng não, mạch quản 
màng não bị xung huyết, viêm 
màng ngoài tim có fibrin hoặc 
có mủ,  

- Viêm phế quản phổi có mủ.  

- Viêm kẽ phổi. 

Dịch thủy thũng chứa nhiều sợi 
tơ huyết, bạch cầu đa nhân 
trung tính, và đại thực bào. 

 

- Viêm phổi mạn tính. Giai đoạn 
đầu của bệnh có sự tập trung tế 
bào BCTT ở đường hô hấp.  

- Bệnh tiến triển, thâm nhiễm tế 
bào lympho và tế bào đơn nhân 
quanh cuống phổi nhỏ, cuống 
phổi, và mạch quản.  

- Viêm kẽ phổi. Túi phổi có 
nhiều dịch viêm và tăng số 
lượng tế bào đơn nhân hoặc đa 
nhân. 

- hiện tượng hoại tử, xuất huyết 
và thâm nhiễm tế bào đa nhân 
trung tính, đại thực bào và tiểu 
huyết cầu. Ngoài ra còn thấy 
hiện tượng nghẽn mạch, phù 
thũng lan tràn và dịch thủy 
thũng có nhiều fibrin.  

- Các vùng phổi viêm dần dần 
bị hoại tử, đặc trưng là viêm 
màng phổi có fibrin. 

Sợi tơ huyết thay thế các đĩa 
xương của sụn mũi ở mặt bụng, 
biến đổi biểu mô đường hô hấp, 
viêm niêm mạc đường hô hấp, 
gan viêm mạn tính, suy thận, 
giảm số lượng tế bào lympho 
ngoại vi. 

Viêm, phù thũng phế quản phổi, 
trong trường hợp nặng các tế 
bào biểu mô phế nang tăng sản 
với sự có mặt của rất nhiều tế 
bào đa nhân trung tính. 

 

 


