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LỜI GIỚI THIỆU  

 

Để phục vụ chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được mục tiêu của Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ và 

phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của địa phương, chúng tôi tiến hành biên soạn và 

điều chỉnh giáo trình đào tạo Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho heo. 

Giáo trình môn học “Một số kiến thức cơ bản thực hành Chăn nuôi – Thú y áp dụng 

cho heo” cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thực hành chăn nuôi thú y heo 

một cách an toàn và hiệu quả. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham 

khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. 

Đây là giáo trình môn học trình độ đào tạo dưới 03 tháng được tổng hợp trên tài liệu 

chính là môn học “Giải phẫu – Sinh lý heo” và “Thuốc dùng cho heo” trình độ sơ cấp nghề
1
 

được tổ chức biên soạn nhằm góp phần đạt được mục tiêu đào tạo nghề đã đặt ra.  

Giáo trình này là môn học thứ hai trong số 02 môn học của chương trình đào tạo nghề 

“Nuôi và phòng trị bệnh cho heo” trình độ đào tạo dưới 03 tháng. Trong môn học này gồm 

có 03 chương dạy thuộc thể loại tích hợp như sau: 

Chương 1. Kỹ thuật Chăn nuôi - Thú y áp dụng cho heo 

Chương 2. Giải phẫu – Sinh lý heo  

Chương 3. Thuốc dùng cho heo  

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Nhóm biên soạn Giáo trình môn học “Giải phẫu – Sinh lý heo” trình độ sơ cấp nghề gồm: 

1. Võ Thị Loan - Chủ biên  

2. Nguyễn Hạ Mai - Thành viên  

3. Phạm Chúc Trinh Bạch - Thành Viên 

Nhóm biên soạn Giáo trình môn học “Thuốc dùng cho heo” trình độ sơ cấp nghề gồm: 

1. Võ Văn Ngầu - Chủ biên 

2. Ngô Ngọc Sơn - Thành viên 

3. Nguyễn Trung Trực - Thành viên 

                                                           

1
 Giáo trình được biên soạn kèm theo Quyết định số 1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 
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MÔN HỌC: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THỰC HÀNH CHĂN NUÔI – 

THÚ Y ÁP DỤNG CHO HEO 

  

Mã môn học: MH 02 

Thời gi n: 50 gi  

Giới thiệu môn học 

Ngư i học sau khi học xong môn học này có khả năng thực hành một số thao tác cơ 

bản về chăn nuôi và thú y áp dụng cho heo. Môn học này được giảng dạy theo phương pháp 

dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kết thức môn học được đánh giá bằng phương 

pháp trắc nghiệm, thực hành kỹ năng nghề và làm bài tập thực hành 

 

Chương 1.  Kỹ thuật Chăn nuôi – Thú y áp dụng cho heo 

 

Mục tiêu 

Học xong chương này người học nghề có khả năng:  

- Thực hiện cố định heo.  

- Biết cách sử dụng và khử trùng một số dụng cụ thú y trên heo.  

- Thực hiện được các con đư ng cấp thuốc cho heo. 

A. Nội dung 

1. Phương pháp cố định heo 

Cố định gia súc giúp ngăn ngừa việc chống cự, tấn công của gia súc; tránh được những 

tai nạn đáng tiếc cho cả ngư i và vật nuôi; tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn được th i gian 

thực hiện. Đảm bảo việc kiểm tra sức khỏe, cấp thuốc hoặc phẫu thuật gia súc. 

Một số điểm cần lưu ý khi cố định gia súc 

- Khi tiếp xúc với gia súc phải có thái độ ôn hòa, thân mật nhất là đối với loài có tính 

hưng phấn cao. Cần tránh có những động tác thô bạo, thái độ nóng nảy làm cho gia súc sợ 

hãi gây khó khăn cho việc cố định. 

- Trước khi thực hiện cố định gia súc cần kiểm tra kỹ lưỡng dụng cụ cố định (dây 

thừng, rọ mõm, giá cố định…). 

- Nơi cố định phải được dọn vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt không có vật cứng, tránh những 

tổn thương cho gia súc khi cố định. 

- Khi gia súc ăn quá no, cần tránh việc vật ngã một cách thô bạo. Đối với gia súc mang 

thai cần thận trọng khi cố định. 

- Các thao tác cố định phải được tiến hành nhanh, chính xác. Các nút buộc cần đơn 

giản mà chắc chắn, dễ giải thoát cho vật nuôi khi có các tai biến. Trong phẫu thuật ngoại 

khoa khi cố định cần sử dụng các nút thắt “sống” để dễ dàng giải thoát gia súc khi có tai 

biến xảy ra. 

Tùy theo thao tác thú y cần tiến hành và khối lượng cơ thể của heo, mà có thể cố định 

heo theo nhiều cách khác nhau. Một số phương pháp cố định heo khi khám hoặc cấp thuốc 
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hoặc giải phẫu: 

a. Phương pháp cố định heo 

- Cố định heo để thiến:  

Đối với heo nhỏ có thể cố định bằng cách xách ngược hai chân sau lên, mặt bụng quay 

ra ngoài. Ngư i cố định dùng hai đầu gối để kẹp phần dưới của heo lại. Đây là cách đơn 

giản để tiêm tiêm cho heo.  

Nếu để thiến heo đực thì phần lưng của heo quay ra phía ngoài và phần đầu của nó 

nằm giữa hai chân sau của ngư i cố định. 

  

Hình 2.1. Cố định heo con, túm chân kẹp 

giữa hai đùi 

Hình 2.2. Cố định heo con, dùng dây buộc 2 

chân sau 

- Cố định để cho heo uống thuốc:  

Ngư i cố định nắm 2 chân trước của heo và để ở tư thế tựa mông trên mặt đất. Dùng 2 

đầu gói kẹp vào 2 bên vai để ghìm giữ heo. 

- Cố định heo ở tư thế nằm ngửa 

 Phương pháp cố định này thư ng dùng 

trong trư ng hợp phẫu thuật vùng bụng. Dùng 

một máng ăn, bên dưới được lót bằng bao bố, đặt 

heo ở tư thế nằm ngửa, dùng dây để buộc hai chân 

trước và hai chân sau vào máng ăn.  

b. Phương pháp vật heo 

- Vật heo bằng tay: Dùng tay luồn qua bụng 

heo, nắm chân trước và chân sau cùng phía rồi 

kéo mạnh. 

- Vật heo bằng dây: Trước hết dùng một sợi 

dây buộc mõm, phần cuối sợi dây đưa ra phía sau 

rồi làm 1 vòng ở phía trên khớp nhượng của chân 

sau bên trái. Nắm phần cuối của sợi dây kéo mạnh 

về phía sau, con vật sẽ mất thăng bằng và ngã xuống. Dùng một sợi dây buộc mõm để tạm 

cố định heo.  

 

Hình 2.3. Cố định heo nằm ngửa 
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Hình 2.4. Vật gia súc bằng tay, túm 2 chân cùng một bên để vật và cố định gia súc 

 
 

Hình 2.5. Vật heo bằng dây, kéo về phía sau H. 2.6. Vật heo bằng dây, kéo về phía trước 

- Vật heo bằng dụng cụ tròng chân sau: Đây là phương pháp tốt nhất để quật ngã và cố 

định heo to. Dụng cụ này có thể đưa vào chân sau của heo rất đơn giản và nhanh chóng. 

Dùng một ống hình tròn, đư ng kính 3-4 cm, chiều dài 40 cm.  

Hai đầu ống gắn với 2 vòng kim loại đư ng kính khoảng 5cm. Hai vòng này được nối 

với hai sợi dây xích dài khoảng 50-60 

cm. Đầu cuối của hai sợi dây xích nối 

với một vòng kim loại thứ 3. Từ vòng 

thứ 3 này nối với sợi dây thừng chắc 

chắn. Trước hết dùng dây để khớp 

mõm lại. Sau đó đưa dụng cụ tròng 

vào hai chân sau của heo. Nắm sợi dây 

thừng kéo mạnh về phía sau. Heo ngã 

xuống.  

Nếu thực hiện những ca tiểu phẫu 

mà không gây đau đớn nhiều cho heo, 

ngư i thú y chỉ cần sử dụng một sợi 

dây cột vào mõm heo và kéo căng dây 

là được. 

2. Cách sử dụng và khử trùng 

một số dụng cụ thú y trên heo 

a. Các loại dụng cụ thông thư ng trong phẫu thuật 

- Nguyên tắc khi sử dụng 

Mỗi dụng cụ làm ra nhằm thực hiện một mục đích riêng, do đó không được tuỳ tiện 

 
Hình 2.7. Vật heo bằng dụng cụ tròng chân 
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dùng làm việc khác sẽ hỏng (Thí dụ: kìm cặp kim nhỏ cho chỉ 5-0, 6-0 không được dùng để 

cặp kim khâu cơ hay khâu da, chỉ cần trót cặp nhầm một lần là đã hỏng phải vứt bỏ mà mỗi 

kìm này giá vài triệu đồng; kéo phẫu tích không được dùng để cắt chỉ...). 

Khi cặp vào một tạng hoặc một mô tinh tế (ruột, thành mạch...) mà không định cắt bỏ 

thì không được dùng các loại kẹp có răng. 

Không bao gi  hai ngư i cầm một dụng cụ: Ngư i phụ đang cầm nhưng nếu ngư i mổ 

cần đến (để đặt lại, để khâu...) thì ngư i phụ phải thả ngay dụng cụ đó, nếu không rất dễ 

rách phần mô đang cặp. 

- Cách sử dụng một số dụng cụ cơ bản 

+ Dao mổ: Có hai loại cán r i và cán liền. Nên sử dụng loại cán r i, có hai cỡ: cán dao 

số 3 và cán dao số 4. Các lưỡi dao thư ng dùng là 20, 21,22, 23 cho cán dao số 4; và lưỡi 

10, 11, 15 dùng cho cán số 3. 

 

 

 

H. 2.8a. Dao mổ (lưỡi số 11, cán số 13) Hình 2.8b. Một số loại dao mổ 

+ Kéo mổ: kéo giải phẫu có nhiều kiểu có loại đầu nhọn, tù, kéo cong, kéo thẳng,… 

Tùy vào mục đích của ca phẫu thuật mà chọn dụng cụ cho phù hợp. Trong một ca phẫu thuật 

cần nhiều loại kéo cho nhiều mục đích khác nhau (kéo cắt chỉ, kéo cắt lông, kéo cắt mô) 

chúng ta phải làm dấu để tránh lầm lẫn giữa các loại panh kẹp kim: dùng để kẹp kim khi 

khâu. 

+ Panh kẹp máu: Có chức năng cầm máu (kẹp các mạch máu đứt hay thực hiện các 

động tác xoắn vặn mạch máu). Panh có 2 loại: thẳng và cong. 

+ Kẹp cố định tấm choàng phẫu thuật: giúp cố định tấm choàng lên da thú. 

+ Dụng cụ banh vết mổ: giúp việc mở rộng vết mổ để thuận tiện cho ngư i phẫu 

thuật dễ thao tác, nhìn rõ mô bào phía sâu của vết mổ. Dụng cụ banh vết mổ có 2 loại: loại 

kéo bằng tay và loại điều chỉnh bằng ốc vặn. 

+ Nhíp: có 2 loại, loại có mấu và không có mấu. Loại có mấu dùng để giữ b  vết 

thương khi khâu. Loại không mấu giúp gắp và quan sát các mô bên trong. 

+ Nhíp: có 2 loại, loại có mấu và không có mấu. Loại có mấu dùng để giữ b  vết 

thương khi khâu. Loại không mấu giúp gắp và quan sát các mô bên trong. 
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Hình 2.9. Các loại kẹp phẫu tích có răng và không răng 

+ Cây hướng dẫn (xông): sử dụng cây này cho vào dưới phúc mạc và dùng kéo để 

mở rộng phúc mạc về hai phía của đư ng mổ, giúp ngăn ngừa không cho mũi kéo chạm 

vào các cơ quan bên trong xoang bụng. 

 
Hình 2.10. Một số loại kéo (a. Kéo cắt chỉ cho nhóm mổ; b. Kéo cắt chỉ cho dụng cụ viên;  

c. Kéo phẫu tích thông thường cong và thẳng; d. Kéo phẫu tích cong). 

+ Dụng cụ tách mô bào như: Dao, cưa, kéo, đục, khoan, móc mở rộng vết thương,…Dao, 

kéo để cắt các mô mềm. Cưa, đục, khoan để cắt các mô cứng. Các dụng cụ tách mô bào cần 

sáng bóng và thật sắc sao cho các vết cắt được thực hiện một cách nhanh gọn. 
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Hình 2.11. Một số loại kẹp (a. Kẹp ruột thẳng và cong; b. Kẹp các tạng;  

c. Kẹp cầm máu (Kocher) có răng thẳng và cong. 

+ Dụng cụ tách mô bào như: Dao, cưa, kéo, đục, khoan, móc mở rộng vết thương,…Dao, 

kéo để cắt các mô mềm. Cưa, đục, khoan để cắt các mô cứng. Các dụng cụ tách mô bào cần 

sáng bóng và thật sắc sao cho các vết cắt được thực hiện một cách nhanh gọn.  

+ Dụng cụ cầm máu như: vải gạc thấm máu, panh kẹp mạch máu hay gọi là panh kẹp 

máu, thanh kim loại nung nóng, dụng cụ để đặt ga-rô,…  

+ Dụng cụ kết nối tổ chức 

như: kim, chỉ, đinh, vít, móc,…  

+ Dụng cụ băng bó như: 

bông, băng, vải gạc, băng chun, 

băng bột,…  

+ Dụng cụ vệ sinh: bàn 

chải, xà phòng, xô, chậu, chổi, 

cuốc, xẻng,… rất cần thiết nhất 

là nơi phẫu thuật xa khu dân cư.  

+ Dụng cụ cố định: gióng, 

giá, cũi, thừng, chão, dây xích, 

rọ mõm,…cần được chuẩn bị 

trước, đủ độ bền chắc tương 

thích với vật nuôi cần cố định.  

+ Mỗi loại dụng cụ cần 

dùng phải được chuẩn bị đủ về 

số lượng, ít nhất mỗi loại phải có 2 chiếc, có loại cần nhiều hơn, các loại dụng cụ phẫu thuật 

cần sáng bóng, sắc bén, bền chắc theo yêu cầu. Mỗi loại dụng cụ cần lựa chọn phương pháp 

tiệt trùng thích hợp. 

 
Hình 2.12. Cách cầm một số dụng cụ đúng kỹ thuật 
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b. Cách khử trùng 

Khử trùng (khử khuẩn mức độ cao) được định nghĩa là loại trừ tất cả các vi sinh vật gây 

bệnh, bao gồm cả bào tử của chúng, còn tẩy trùng là loại trừ phần lớn chúng. Khử và tẩy trùng 

các dụng cụ và trang thiết bị trong thú y là điều bắt buộc, để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng cho 

vật nuôi cũng như cho thú y viên. Sự chọn lựa phương pháp khủ trùng hay tẩy trùng tùy thuộc 

vào việc đánh giá khả năng gây lây nhiễm của các phương tiện là nghiêm trọng hay không 

nghiêm trọng. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật (bao gồm cả kim khâu) phải được khử trùng sau 

khi sử dụng. Có nhiều phương pháp khử trùng, tuy nhiên trong thú y khoa, việc khử trùng chủ 

yếu là bằng nhiệt mà cụ thể là luộc sôi vì nó đơn giản và ít tốn kém.  

Ngay sau khi sử dụng, các dụng cụ thú y như bơm, kim tiêm, dao mổ, phanh, kéo ... 

Phải được sửa sạch bằng nước xà phòng hoặc các chất tẩy trùng khác và khử trùng. Các loại 

dụng cụ bằng kim loại, bơm tiêm có thể đem luộc sôi (không luộc, sấy nhiệt kế mà chỉ sát 

trùng bằng cồn). 

Chú ý: Kim khâu phải tháu hết chỉ, rửa sạch rồi mới đem luộc; Bơm tiêm cần tháo r i 

để luộc cho kỹ. 

3. Các con đường cấp thuốc 

 

1. Vị trí tiêm dưới da hay tiêm bắp 

2, 3. Vị trí tiêm bắp (chỉ tiêm ở heo 

con) 

4. Vị trí tiêm tĩnh mạch tai 

5. Vị trí tiêm tĩnh mạch 

6. Vị trí tiêm phúc mạc 

Hình 2. 13. Các vị trí tiêm ở heo 

- Cấp thuốc qua miệng/cho uống (PO: per os, oral) 

- Cấp thuốc qua đư ng hít vào (IH: inhalation) 

- Cấp thuốc qua đư ng tiêm: 

+ Tiêm bắp (IM: intramuscular) 

+ Tiêm tĩnh mạch (IV: intravenous) 

+ Tiêm dưới da (SC: Subcutaneous) 

+ Tiêm phúc mạc (IP: intraperitoneal) 

- Cấp thuốc bằng đư ng tiêm là phương pháp phổ biến nhất, thuận tiện nhất để đưa 

thuốc vào cơ thể vật nuôi. 

+ Có nhiều cỡ bơm tiêm và kim tiêm khác nhau, tùy vào lượng thuốc cần cấp mà chọn 

loại bơm tiêm có dung lượng thích hợp (cỡ kim tiêm được ký hiệu bằng số và chữ G, số 

càng cao kim tiêm càng nhỏ; kim tiêm có các cỡ từ 27G – nhỏ nhất đến 14G – lớn nhất). 

* Bơm tiêm (xi lanh) bằng nhựa có các cỡ: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml. 

* Bơm tiêm bằng Inox 
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1. Đốc kim 

2. Vỏ sắt bảo vệ 

3. Nắp cố định 

4. Tay nắm 

5. Trục chia mi li lít (ml) 

6. Tay hãm nắm cố định 

7. Gioăng pit ton 

8. Ống thủy tinh 

Hình 2.14. Bơm tiêm dùng trong thú y 

 

 
Hình 2.15 . Kiểm tra độ kín của bơm tiêm 

 

  
Hình 2.16. Cách lấy thuốc vào bơm tiêm 
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Bảng số 1. Một số loại kim tiêm sử dụng phổ biến trên vật nuôi 

Cách tiêm Gi  súc Ký hiệu củ  kim 

Cỡ kim (mm) 

Đường kính 

ngoài 
Độ dài 

Tiêm bắp 

(IM) 

Đại gia súc 

14Gx1½” 2,108 (2,1) 38,10 (40) 

14Gx1” 2,108 (2,1) 25,40 (25) 

14Gx2” 2,108 (2,1) 50,80 (50) 

16Gx1½” 1,651 (1,7) 38,10 (40) 

16Gx1” 1,651 (1,7) 25,40 (25) 

18Gx1½” 1,270 (1,3) 38,10 (40) 

18Gx1” 1,270 (1,3) 25,40 (25) 

20Gx1½” 0,902 (1,0) 38,10 (40) 

20Gx1” 0,902 (1,0) 25,40 (25) 

Tiểu gia súc 

19Gx1” 1,067 (1,1) 25,40 (25) 

19Gx1½” 1,067 (1,1) 38,10 (40) 

20Gx½” 0,902 (1,0) 12,70 (13) 

22Gx1” 0,711 (0,7) 25,40 (25) 

Tiêm dưới 

da (SC) 

Đại gia súc 

16Gx½” 1,651 (1,7) 12,70 (13) 

16Gx¾” 1,651 (1,7) 19,05 (20) 

16Gx1” 1,651 (1,7) 25,4 (25) 

18Gx¾” 1,270 (1,3) 19,05 (20) 

20Gx½” 0,902 (1,0) 12,70 (13) 

Tiểu gia súc 
19Gx1” 1,067 (1,1) 25,40 (25) 

22Gx¾” 0,711 (0,7) 19,05 (20) 

Tiêm tĩnh 

mạch (IV) 

Đại gia súc 
16Gx1½” 1,651 (1,7) 38,10 (40) 

16Gx2” 1,651 (1,7) 50,80 (50) 

Tiểu gia súc 19Gx1½” 1,067 (1,7) 38,10 (40) 

Chú ý: Ký hiệu kim tiem gồm 2 thành phần: 

(1) (chữ số) G: viết tắt của chữ gauge (đư ng kính kim tiêm); giá trị G càng lớn thì 

đư ng kính kim tiêm càng nhỏ. 

(2) Dấu “x” và (chữ số) là độ dài của kim tiêm có đơn vị tính là inch (1 inch=25,4mm). 

Thí dụ: kim tiêm có ký hiệu 16Gx1½”có nghĩa là kim có đư ng kính ngoài là 0,0650 ± 

0,0005inches (tương đương 1,656±0,0127 mm) và dài 3/2 inches (tương đương 38,10mm). 

4. Hằng số sinh lý và biểu hiện lâm sàng 

Bảng 2. Nhiệt độ, mạch đập và tần số hô hấp bình thường ở một số loài vật nuôi 

Tên loài Nhiệt độ (
0
C) Mạch đập (lần/phút) Tần số hô hấp (lần/phút) 

Heo 38,0-40,0 60-80 15-20 

Trâu, bò 37,5-39,0 50-80 10-30 

Dê, cừu 38,5-40,0 70-80 12-20 

Chó 37,5-39,0 70-120 15-30 
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Bảng 3. Số lượng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu trong 1mm
3
 máu ở một số loài vật nuôi 

Tên loài 
Hồng cầu 

(triệu/mm
3
) 

Bạch cầu 

(nghìn/mm
3
) 

Tiều cầu 

(nghìn/mm
3
) 

Haemoglobin 

(Hb) (g/%) 

Heo 4,3-6,7 10,2-11,2 180-300 8,5-11,5 

Trâu 5-7 6-10 220-380 4,7-11,7 

Bò 6-8 8,2 260-710 9,4-12,5 

Dê 10-14 6-14 540-1.000 7,5-13,5 

Bảng 4. Công thức bạch cầu của một số loài vật nuôi (% trong tổng số bạch cầu) 

Tên loài 
Bạch cầu 

trung tính 

Bạch cầu  

ái to n 

Bạch cầu  

ái kiềm 
Lâm b  cầu 

Đơn nhân 

lớn 

Heo 28-45 0,0-6,0 0,0-1,0 40-70 2,6-4,0 

Trâu 24-46 3-10 0,0-2,0 45-66 2-5 

Bò 25 1,7-7,5 0,25-2,5 40-76 1,5-8,5 

Dê 28-56 1,0-7,5 0,0-2,0 32,0-68,5 2,5-6,0 

 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Bài 1. Thực hiện các phương pháp cố định heo 

a. Mục tiêu: Thực hiện thành thạo, đúng cách cố định heo. 

b. Thực hành 

- Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

- Lựa chọn dụng cụ và địa điểm để cố định heo 

- Thực hiện hiện cố định heo bằng: 

(1) Cố định heo con, túm chân kẹp giữa hai đùi; 

(2) Cố định heo con, dùng dây buộc 2 chân sau; 

(3) Cố định heo nằm ngửa; 

(4) Vật gia súc bằng tay, túm 2 chân cùng một bên để vật và cố định gia súc; 

(5) Vật heo bằng dây, kéo về phía sau; 

(6) Vật heo bằng dây, kéo về phía trước; 

(7) Vật heo bằng dụng cụ tròng chân. 

c. Kết quả sản phẩm cần đạt được: Cố định và vật heo đúng cách, an toàn vật nuôi và 

ngư i, trong th i gian cho phép. 

Bài 2. Sử dụng phương tiện đư  cấp thuốc cho heo 

a. Mục tiêu: Sử dụng thành thạo, đúng cách các loại ống tiêm, kim tiêm, dụng cụ cho 

uống thuốc... 

b. Thực hành 

- Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm)  

- Chọn các phương tiện đã trưng bày sẳn: ống tiêm kim loại 5, 10, 20ml, ống tiêm nhựa 

5, 10ml; mỗi loại 2 cái / nhóm. 
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(1). Tháo lắp thành thạo 

(2). Làm sạch các dụng cụ  

(3). Xác định vị trí cấp thuốc qua các đư ng tiêm ở heo 

(4) Khử trùng các dụng cụ thú y bằng phương pháp đun sôi và để nguội  

c. Kết quả sản phẩm cần đạt được: Tháo lắp đúng cách, sát trùng đúng th i gian 

Bài 3. Thực hiện các th o tác cấp thuốc cho heo 

a. Mục tiêu: Sử dụng thành thạo, đúng cách các con đư ng cấp thuốc cho heo 

b. Thực hành 

- Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm)  

- Chọn các dụng cụ đã trưng bày sẳn để: 

(1) Cấp thuốc bằng các đư ng tiêm: IM, SC, IV, IP 

(2) Cấp thuốc bằng đư ng uống (PO). 

c. Kết quả sản phẩm cần đạt: Thực hiện các thao tác cấp thuốc theo đúng kỹ thuật. 

Bài 4. Thực hành kiểm tr  một số hằng số sinh lý và biểu hiện lâm sàng trên heo 

khỏe mạnh. 

a. Mục tiêu: Kiểm tra một số hằng số sinh lý và biểu hiện lâm sàng trên heo khỏe. 

b. Thực hành 

- Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

- Chọn các dụng cụ đã trưng bày sẳn để: 

(1) Đo và ghi lại nhiệt độ cơ thể heo (
0
C); 

(2) Kiểm và ghi lại nhịp tim của heo (lần/phút); 

(3) Kiểm tra và ghi lại tần số hô hấp của heo (lần/phút). 

c. Kết quả sản phẩm cần đạt: Thực hiện đúng thao tác đo nhiệt độ và kiểm tra nhịp tim, 

tần số hô hấp của heo. 
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Chương 2. Giải phẫu – Sinh lý heo 

 

Mục tiêu 

Học xong chương này người học nghề có khả năng:  

- Mô tả được vị trí, hình thái và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể heo. 

- Xác định được vị trí, cấu tạo đại thể của các cơ quan trong cơ thể heo.  

A. Nội dung 

1. Đặc điểm giải phẫu củ  heo  

1.1. Giải phẫu hệ thần kinh - vận động  

1.1.1. Hệ não - tủy  

a. Tủy sống  

- Là một khối hình trụ nằm ở trong cột sống. Bắt đầu từ đốt sống thứ nhất và tận cùng 

là các đốt sống khum.   

- Tủy sống gồm hai loại chất chính cấu tạo thành là chất xám và chất trắng.   

b. Não  

- Não nằm trong hộp sọ, nối tiếp không có ranh giới với tủy sống. Ở não bộ có nhiều 

nếp nhăn. Động vật càng cao thì nếp nhăn càng nhiều. Não ngư i có nhiều nếp nhăn vì sở dĩ 

con ngư i có rất nhiều điều cần phải ghi nhớ. 

- Trọng lượng não bộ của gia súc khác nhau tùy từng loài gia súc. 

- Não bao gồm các bộ phận sau: Hành tủy, hậu não, trung não, não-trung gian, cùng não. 

c. Thần kinh ngoại biên 

- Thần kinh não bộ: Gồm 12 đôi dây thần kinh 

(1) Đôi số 1: (đôi dây thần kinh khứu giác) Nhận kích thích về khứu giác ở mũi; 

(2) Đôi dây thần kinh thị giác: Nhận kích thích thị giác;  

(3) Đôi dây thần kinh vận chẵn chung: Chỉ huy cơ mắt làm vận động nhẵn cầu; 

(4) Đôi dây thần kinh cảm xúc: Điều khiển các cơ mặt lộ vẻ vui, buồn…; 

(5) Đôi dây thần kinh tam thoa: Gồm 3 nhánh: một nhánh đi về tuyến lệ; một nhánh đi 

vào hàm trên như: mũi, răng, nhai, ngáp…; một nhánh đi về hàm dưới; 

(6) Dây thần kinh vận nhẵn ngoài: Điều khiển cử động nhẵn cầu; 

(7) Đôi dây thần kinh mặt: Điều khiển ở các cơ mặt; 

(8) Đôi dây thần kinh thính giác: Nhận biết kích thích về thính giác; 

(9) Đôi dây thần kinh lưỡi hầu: Nhận kích thích vị giác ở lưỡi và điều khiển cơ yết hầu 

hoạt động; 

(10) Đôi dây thần kinh phế vị (đại diện cho phổi và dạ dày): Phân phối đến tất cả các 

cơ quan phủ tạng; 

(11) Đôi dây thần kinh gai tủy sống: Điều khiển cơ hàm nhai, thiệt cốt, lưỡi.  

(12) Đôi dây thần kinh dưới lưỡi: Vận động cơ dưới lưỡi.  

- Dây thần kinh tủy sống: Cứ mỗi đốt sống có một đôi dây thần kinh tủy sống đi ra các 
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tổ chức và nhận mọi kích thích, ở heo có 32 đôi.  

- Giải phẫu hệ thần kinh thực vật 

Gồm hai hệ: Hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm. Ở hai hệ này bao 

gồm có 3 phần đó là: Trung khu giao cảm; Hạch giao cảm và dây giao cảm. 

+ Hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm cùng phân vào một cơ quan và hoạt động độc 

lập nhau tưởng như mâu thuẫn. Nhưng chính sự mâu thuẫn này đã làm hoạt động của các cơ 

quan mà chúng điều khiển trở nên cân bằng. 

Hoạt động hệ thần kinh thực vật có tác dụng điều hòa hoạt động của mỗi cơ quan ăn 

khớp với nhau trong sự điều hòa chung toàn bộ cơ thể. Cụ thể: 

Bảng 5. Tác dụng của hệ thần kinh thực vật đến các cơ quan bộ phận  

Cơ qu n Tác dụng hệ gi o cảm Tác dụng hệ phó gi o cảm 

- Tim Tăng nhịp tim Giảm nhịp tim 

- Mạch máu  Co mạch Giãn mạch  

- Cơ trơn      

+ Dạ dày  Co hoặc giãn  Co, tăng khẩn trương 

+ Ruột non  Giảm nhu động  Tăng nhu động  

+ Tử cung có thai  Co Giãn 

+ Tử cung không có thai  Giãn Co 

+ Bóng đái  Giãn, giảm căng thẳng Co, tăng căng thẳng 

+ Cơ thắt niệu đạo bóng đái  Co, tăng căng thẳng  Giãn 

- Tuyến nước bọt  Tiết ít, đặc Tiết nhiều, giảm 

- Lỗ con ngươi mắt  Giãn, mở to Co, thu nhỏ 

- Hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm phát sinh hàng loạt ảnh hưởng phức tạp và 

rộng rãi đối với hoạt động của các cơ quan và tổ chức. 

- Hoạt động của hệ thần kinh thực vật là không theo ý muốn, nhưng trong một chừng 

mực nào vẫn chịu sự chi phối điều tiết của lớp vỏ đại não. Khi lo sợ, hồi hộp tim đập nhanh, 

là do ảnh hưởng của vỏ não làm hưng phấn thần kinh giao cảm. 

- Có những chất làm tăng cư ng hoặc kìm hãm hoạt động của hệ thần kinh thực vật.  

- Ngoài ra có những thuốc phong bế hạch (giao cảm) là chất ngăn chặn sự dẫn truyền 

xung động thần kinh qua xinap.   

- Ngư i ta có thể sử dụng thuốc trên để làm tăng cư ng hay ức chế hoạt động của hệ 

giao cảm và phó giao cảm trong lâm sàng thú y.  

Ví dụ: Tiêm Atropine làm giảm cơn đau bụng (vì atropine có tác dụng ức chế sự hưng 

phấn của hệ phó giao cảm). 

1.1.2. Bộ xương 

a. Xương đầu  

Xương đầu gồm 2 vùng: vùng sọ và vùng mặt.  

- Vùng sọ: 
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Có 6 xương ở phía trên và sau đầu. Các xương thư ng mỏng, dẹp, rỗng ở giữa. Chúng 

kết hợp lại với nhau tạo thành sọ trong gọi là xoang sọ chứa não. Phía sau khớp với đốt sống 

cổ số 1 có thể cử động dễ dàng. Hai bên khớp với nhánh đứng của xương hàm dưới. Khi các 

cơ nhai có rút hàm dưới hạ xuống để mở miệng khi ăn uống, kêu rống. 

Xương vùng sọ gồm: xương trán, xương đỉnh, xương chẩm, xương thái dương, xương 

sang, xương bướm. 

Vùng mặt: Có 10 xương vùng mặt là: xương mũi, xương lệ, xương gò má, xương hàm 

trên, xương liên hàm, xương khẩu cái, xương lá mía, xương ống cuộn, xương cánh và 

xương hàm dưới. 

b. Xương sống 

Xương sống là trục dọc của bộ xương và cơ thể, do rất nhiều đốt sống nối tiếp nhau tạo 

thành. Phía trước là đốt sống cổ số 1 khớp với lồi cầu xương chẩm tạo khớp toàn động làm 

cho đầu có thể quay về mọi phía. Phía sau các đốt sống thoái hóa dần tạo thành đuôi.  

Cột sống chia thành 5 vùng: Cổ, ngực (lưng), hông (thắt lưng), khum, đuôi. 

Bảng 6. Số lượng các đốt xương sống ở các vùng của gia súc 

Loài 
Số lượng đốt xương sống 

Cổ Ngực Hông Khum Đuôi 

Heo 7 12-17 6-7 4 20-22 

Trâu, bò 7 13 6 5 18-20 

Chó 7 13 5-7 5 20-23 

 

 

Hình 2.17. Bộ xương heo 

c. Xương sư n  

Gia súc có bao nhiêu đốt sống lưng thì có bấy nhiêu đôi xương sư n. Xương sư n là 

xương dài, cong, mỏng, dẹp có hai đầu (trên, dưới), phần giữa là thân.  

Ở một số xương sư n, đoạn sụn này gắn lên mặt trên xương ức gọi là xương sư n thật.  
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Xương sư n có các đoạn sụn nối liền thì tạo thành vòng cung sụn sư n (bên phải và 

bên trái) thì gọi là xương sư n giả.  

 Heo có từ 7 – 9 đôi xương sư n thật, từ 5 – 8 đôi xương sư n giả. 

d. Xương ức: Là xương lẻ hình cái thuyền, mỏng, xốp nắm dưới lồng ngực, làm chỗ 

tựa cho các sụn sư n.  

Xương ức có một thân hai đầu, được tạo thành từ các đốt xương ức: heo có 6 đốt nối 

với nhau bởi các đĩa sụn sợi.  

e. Xương chi trước   

Gồm các xương bả vai, xương cánh tay, xương cẳng tay, xương cổ tay (xương cư m), 

xương bàn tay và xương ngón tay.  

- Xương bả vai: Có hai xương bả ai không khớp với xương sống. Nó được đính vào hai 

bên lồng ngực nh  các cơ và tổ chức liên kết. Xương bả vai là xương mỏng, dẹp, hình tam 

giác, đầu to ở trên gắn với mảnh sụn, đầu nhỏ ở dưới khớp với xương cánh tay. Xương nằm 

chéo từ trên xuống dưới, từ sau ra trước.   

- Xương cẳng tay: Gồm hai xương là xương quay và xương trụ.  

- Xương cổ tay (xương cư m): Gồm hai xương nhỏ, nằm giữa xương cẳng tay và 

xương bàn tay.  

Ở heo: Hàng trên có bốn xương từ ngoài vào trong là xương chậu, xương tháp, xương 

bán nguyệt, xương thuyền. Hàng dưới có bốn xương là xương mấu, xương cả, xương thê và 

xương thang.  

- Xương bàn tay: Heo có bốn xương bàn. 

- Xương ngón: Heo có hai ngón chính mỗi ngón có ba đốt, có hai ngón phụ mỗi ngón 

có hai đốt.  

Ở gia súc, bên ngoài đốt thứ ba của ngón chính (đốt móng) được bao bọc bởi lớp sừng 

để bảo vệ và cũng chính là nơi chân tiếp đất khi động vật di truyển, đứng hay chạy…  

f. Xương chi sau (xương chân) 

Xương chi sau gồm xương chậu, xương đùi, xương cẳng chân, xương cổ chân, xương 

bàn chân và xương ngón chân.  

- Xương chậu: Gia súc có hai xương chậu là xương chậu phải và xương chậu trái khớp 

với nhau ở phía dưới bởi khớp bán động háng và bán động ngồi. Ở phía trên xương chậu 

khớp với xương sống vùng khum và cùng xương khum tạo thành xoang chậu chứa các cơ 

quan tiết niệu, sinh dục. 

- Xương đùi: Là xương dài nằm ở dưới xương chậu, chéo từ trên xuống dưới, từ sau ra 

trước, có một thân và hai đầu. 

- Xương cẳng chân: gồm xương chày, xương mác và xương bánh chè. 

- Xương cổ chân: Tương ứng với cổ tay ở chi trước, gồm 2 – 3 hàng và 5 – 7 xương. 

- Xương bàn chân: giống xương bàn tay. 

- Xương ngón chân: giống xương ngón tay. 

1.1.3. D  và cơ 

a. Vị trí, cấu tạo của da 
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- Vị trí của da 

+ Bao phủ bên ngoài cơ thể, bảo vệ các bộ phận bên trong cơ thể. 

+ Là rào cản quan trọng chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh, các tác nhân lý, hóa có 

hại cho cơ thể. 

- Cấu tạo của da 

+ Là một lớp tế bào biểu bì mỏng, thư ng xuyên được thay thế bởi lớp tế bào mới và 

lớp tế bào cũ bị bong ra. 

+ Trên da có nhiều lổ chân lông, giúp cơ thể thoát nhiệt dễ dàng. 

+ Ở heo con thì lớp da mỏng hơn heo trưởng thành, heo nái, heo nọc nên nó dễ cảm 

lạnh hơn. 

+ Dưới lớp da là lớp mỡ. Lớp mỡ ở tai heo rất mỏng cho ta thấy rõ mạch máu tai, giúp 

cho việc lấy máu hay tiêm thuốc vào tĩnh mạch dễ dàng. 

b. Vị trí của cơ vân 

 - Cơ vân bám vào xương và là bộ phận động chủ động. Khi cơ co sinh ra công và lực 

phát động làm cho một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể di chuyển vị trí trong không gian. 

- Cơ vân bám bên ngoài xương tạo nên hình dáng bên ngoài của cơ thể con vật. 

- Cơ vân tạo nên 36-45% trọng lượng cơ thể, là nguồn thực phẩm quan trọng nhất. 

- Khi cơ co một phần năng lượng chuyển thành nhiệt tạo nên thân nhiệt ổn định của 

cơ thể. 

1.2. Giải phẫu hệ tiêu hó  

1.2.1. Miệng 

Xoang miệng là khoảng rỗng được giới hạn giữa hàm trên và hàm dưới. Phía trước là 

môi, hai bên có má, trên là vòm khẩu cái, dưới là xương hàm dưới, phía sau là màng khẩu 

cái. Trong miệng có lưỡi và răng. 

- Môi: Gồm môi trên và môi dưới gặp nhau ở mép. Xung quanh môi có lông xúc giác. 

De và ngựa có môi dài, linh hoạt dễ cử động, dùng để lấy thức ăn. 

- Má: Má kéo dài từ hàm trên xuống hàm dưới và tọa nên thành bên của xoang miệng. 

Má đẩy thức ăn và giữa hai mặt răng khi nhai. Ở loài nhai lại, niêm mạc má có những gai 

thịt nhọn hướng vào bên trong. 

- Vòm khẩu cái (khẩu cái cứng): Là phần ngăn cách giữa xoang mũi (ở trên) và 

xoang miệng (ở dưới), nằm sau môi trên, giữa hai hàm trên. Cấu tạo là mô sợi bị sừng hóa. 

Ở chính giữa có đư ng sọc dọc, hai bên là 15-20 g  ngang. Vòm khẩu cái làm điểm tựa 

cho lưỡi khi nuốt. 

- Màng khẩu cái (khẩu cái mềm): Là màng mỏng giống đầu lá cây do niêm mạc khẩu 

cái tạo thành, nằm ngăn cách giữa miệng (ở trước) và họng hay yết hầu ở phía sau. Màng 

này hạ xuống khi thở, uốn cong lên trên về phía sau để đóng kín đư ng lên mũi khi nuốt. 

- Lưỡi: Lưỡi giống một hình khối tháp dẹp nằm trong miệng giữa hai xương hàm dưới. 

- Răng: Là bộ phận cứng nhất trong xoang miệng dùng để cắt, xé và nghiền nát thức ăn. 

Công thức răng trưởng thành ở một số loài gia súc: 
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Ngư i ta biểu diễn số lượng răng dưới dạng một phân số trong đó tử số là 1/2 số răng 

của hàm trên, mẫu số là 1/2 số răng của hàm dưới. 

Bảng 7. Công thức răng gia súc 

Loài 
Số lượng 

Răng cử  Răng n nh Răng hàm trước Răng hàm s u Tổng số 

Heo 3/3 1/1 4/4 3/3 44 

Trâu, bò 0/4 0/0 3/3 3/3 32 

Ngựa đực 3/3 1/1 3/3 3/3 40 

Ngựa cái 3/3 0/0 3/3 3/3 36 

Chó 3/3 1/1 4/4 3/4 42 

Răng sữa: con vật sau khi đẻ ra đã mọc răng gọi là răng sữa. Thư ng chỉ có răng cửa 

và răng hàm trước. Sau đó mới mọc tiếp răng nanh, răng hàm trước, gần đến tuổi trưởng 

thành mọc nốt răng hàm sau. 

1.2.2. Hầu và thực quản  

Hầu là một xoang ngắn, hẹp nằm sâu xoang miệng và màng khẩu cái, trước thực quản 

và thanh quản, dưới hai lỗ thông lên mũi. Yết hầu là nơi giao nhau (ngã tư) giữa đư ng tiêu 

hóa và đư ng hô hấp. Nó có nhiệm vụ dẫn khí từ xoang mũi xuống thanh quản, dẫn thức ăn 

từ miệng xuống thực quản. Ngoài ra từ yết hầu còn có hai lỗ thông lên xoang nhĩ (bên trong 

màng nhĩ tai) nh  hai ống nhĩ hầu.  

Thực quản là ống dẫn thức ăn từ yết hầu xuống dạ dày. Trư ng hợp vật ợ lên nhai lại 

hoặc bị nôn thức ăn lại đi từ dạ dày qua thực quản lên miệng. Thực quản chia làm 3 đoạn: 

cổ, ngực và bụng.  

Đoạn cổ từ yết hầu đến cửa vào lồng ngực (trước đôi xương sư n số 1), 2/3 phía trước nó 

đi trên khí quản, 1/3 phía sau bẻ cong xuống dưới sang trái và đi song song bên trái khí quản.  

Đoạn ngực: Vào lồng ngực lại đi lên khí quản, giữa hai lá phổi.  

Đoạn bụng: Sau khi xuyên qua cơ hoành thực quản bẻ cong xuống dưới sang trái đổ 

vào đầu trái dạ dày. 

Cơ thực quản: Lớp cơ ở thực quản khác nhau tùy loại gia súc. Ở heo, đoạn cổ và ngực 

là cơ vân, đoạn bụng là cơ trơn. 

1.2.3. Dạ dày 

Dạ dày là đoạn phình to, hình túi của ống tiêu hóa. Tùy loài gia súc khác nhau dạ dày 

có hình thái, cấu tạo và chức năng khác nhau. 

Về giải phẫu học có hai loại dạ dày: Dạ dày đơn (1 túi ở heo, chó, mèo…) và dạ dày 

kép (4 túi ở loài nhai lại). 

- Vị trí, hình thái dạ dày heo 

+ Dạ dày giống một túi hình trăng khuyết nằm trong xoang bụng, sau cơ hoành và gan, 

trước khối ruột hơi lệch về bên trái bụng trong khoảng xương sư n số 6-12. Dạ dày có hai 

đầu, hai cạnh và hai mặt. 

+ Đầu trái dạ dày tiếp nhận thực quản đổ vào qua lỗ thượng vị. Ở đó có lớp cơ vòng. Ở 

ngựa nó luôn thắt chặt lại chỉ mở cho thức ăn xuống dạ dày, vì thế ngựa không nôn được. Ở 

heo và chó, lớp cơ này mềm hơn, mở ra dễ dàng nên con vật nôn được. 
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+ Đầu phải thon nhỏ thông với tá tràng qua lỗ hạ vị. 

+ Cạnh bên là đư ng cong nhỏ có dây chằng gắn chặt dạ dày vào rốn gan (mặt sau 

gan) và mặt sau cơ hoành. 

+ Cạnh dưới cong, dài hơn có màng nối lớn gắn chặt vào dưới thành bụng. 

 

Hình 2.18. Vị trí, hình thái một số động mạch, tĩnh mạch của heo 

1.2.4. Ruột 

a. Ruột non 

Là ống dài gấp đi gấp lại nhiều lần, nối từ lỗ hạ vị của dạ dày đến van hồi manh tràng. 

Ruột non heo dài từ 10 – 12m, đư ng kính 1 – 2cm. 

Ruột non chia làm 3 đoạn ranh giới không rõ rệt là: 

- Tá tràng: Là đoạn đầu tiên nối tiếp sau dạ dày, dài 1 – 1,5m thư ng bẻ cong hình chữ 

S (heo, ngựa). Trên niêm mạc tá tràng có lỗ đổ ra của ống mật chủ và ống dẫn tụy. 

- Không tràng: Là đoạn dài nhất cuộn đi cuộn lại thành một khối lớn phía sau dạ dày 

sát lõm hông trái ở heo. 

- Hồi tràng: Dài từ 50 – 75cm nối tiếp với manh tràng của ruột già. Nó lồi vào bên 

trong lòng manh tràng gọi là van hồi – manh tràng. 

- Hình thái ruột non có 2 đư ng cong: 

+ Đư ng cong lớn tròn, trơn, tự do. 
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+ Đư ng cong nhỏ có màng treo ruột bám vào. Đây là màng sợi tổ chức liên kết có lẫn 

mỡ, là nơi cho mạch máu thần kinh, mạch bạch huyết (lâm ba) đi vào ruột để nuôi dưỡng và 

vận chuyển chất dinh dưỡng hấp thụ từ ruột theo máu về gan. 

Trên màng treo ruột còn có rất nhiều hạch bạch huyết kết thành chuỗi dày đặc có 

nhiệm vụ ngăn cản, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh không cho vào máu hoặc hấp thu và giữ lại 

những vật lạ độc hại không cho vào cơ thể. 

b. Ruột già 

Ruột già ngắn hơn ruột non nhưng đư ng kính to hơn ruột non và chia làm 3 đoạn: 

- Manh tràng: Giống một cái ống dài 35 – 50cm tùy loài gia súc, một đầu to là gốc 

manh tràng, ở đó tiếp nhận hồi tràng đổ vào (qua van hồi – manh tràng) và là nơi xuất phát 

của kết tràng. Phần giữa là thân, đầu kia thon nhỏ là đỉnh. Ở heo manh tràng nằm từ lõm 

hông trái xuống bụng bên trái. 

- Kết tràng: Ở heo kết tràng cuộn lại thành 3 – 4 vòng xoắn ốc sau dạ dày, trước manh 

tràng, bên trái bụng. 

- Trực tràng: Là đoạn ngắn nối liền kết tràng đi từ cửa xoang chậu đến hậu môn, trong 

xoang chậu nó đi dưới xương khum, trên tử cung âm đạo (ở con cái), trên bóng đái, niệu đạo 

(ở con đực). 

1.2.5. Các tuyến tiêu hó  

a.Tuyến nước bọt  

Ngoài các tuyến ở thành ống tiêu hóa đã trình bày, gan, tụy, tuyến nước bọt là các cơ 

quan tiết dịch tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Gia súc có 3 đôi tuyến nước bọt đều ở 

vùng đầu tiết ra nước bọt theo các ống dẫn đổ vào xoang miệng làm mềm thức ăn. 

- Tuyến dưới tai: Là tuyến hình tháp lộn ngược màu vàng nhạt nằm dưới tai và dọc 

theo cạnh sau nhánh đứng xương hàm dưới. 

Tuyến có cấu tạo hình chùm nho. Ống dẫn từ đầu dưới tuyến vòng qua góc hàm ra ngoài 

đổ ra trên niêm mạc má ngang với răng hàm trên thứ 4 (heo). 

- Tuyến dưới hàm: nằm dưới tuyến dưới tai, kéo dài theo nhánh nằm ngang hàm dưới 

về trước. Ống dẫn đổ nước bọt vào xoang miệng ở sau các răng cửa hàm dưới. 

- Tuyến dưới lưỡi: nhỏ hơn hai tuyến trên, gồm hai thùy nằm chồng lên nhau ở dưới 

thân lưỡi. Thùy trên có 15 ống dẫn đổ ra hai hàng gai thịt ở mặt bên của lưỡi. Thùy dưới có 

ống dẫn đổ ra ở sau các răng cửa hàm dưới. 

a. Gan 

Là tuyến lớn nhất trong cơ thể, hình trăng khuyết nằm ngang sau cơ hoành, trước dạ dày. 

Ở heo, gan nằm ngang bên phải khoảng xương sư n 7–13, bên trái từ xương sư n 8–10. 

- Hình thái của gan có hai mặt và hai cạnh: 

+ Mặt trước cong lồi theo chiều cong cơ hoành. 

+ Mặt sau sát dạ dày, có phần lõm là rốn gan, ở đó có dây chằng gan – dạ dày, động 

mạch gan, tĩnh mạch cửa và thần kinh đi vào gan, các hạch lâm ba và ống dẫn mật. 

+ Cạnh trên dày, có tĩnh mạch chủ sau và thực quản đi qua. 

+ Cạnh dưới mỏng, sắc có các mẻ chia gan thành nhiều thùy. 
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Ở heo, chó gan chia làm 6 thùy: Thùy trái, thùy giữa trái, thùy vuông, thùy giữa phải, 

thùy phải và thùy phụ. Túi mật nằm sau thùy giữa phải.  

- Chức năng: 

Các tế bào gan tiết ra mật theo các ống mật đổ vào túi mật, từ đó theo ống mật chủ đổ 

vào tá tràng góp phần tiêu hóa mỡ. 

Gan khử độc, tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ cơ thể. Chất độc, vi khuẩn có lẫn trong thức ăn 

theo tĩnh mạch cửa vào gan ở đó được tế bào gan khử độc. Tế bào kupfer thực bào và tiêu 

tan vi khuẩn. 

Gan là nơi tích trữ đư ng glucose dưới dạng glycogen. 

Gan sinh ra heparin làm máu không đông. 

Th i kỳ bào thai gan là cơ quan tạo huyết (sinh hồng cầu). 

c. Tuyến tụy 

Là một dải màu hồng nhạt hoặc vàng nhạt bám vào đư ng cong nhỏ đoạn quai tá tràng 

(chữ S hoặc U). 

Mặt ngoài là mạng sợi mỏng bao bọc, trong là các mô tuyến hình chùm nho tiết ra dịch 

tụy theo ống dẫn tụy đổ ra niêm mạc tá tràng.  

Chức năng: Tuyến tụy tuy nhỏ song rất quan trọng với 2 chức năng: 

- Phần ngoại tiết: Tiết dịch tụy chứa men tiêu hóa đổ vào tá tràng để phân giải thức ăn. 

- Phần nội tiết: Các tế bào của đảo tụy (nằm xen giữa các chùm túi tuyến) tiết ra hai 

hocmon quan trọng: 

+ Tế bào anpha tiết ra glucagon có tác dụng phân giải glycogen tích trữ ở gan thành 

đư ng glucose tự do đi vào máu đưa đến các mô bào. 

+ Tế bào beta tiết insulin thúc đẩy tổng hợp glucose (hấp thụ từ ruột vào máu) thành 

glycogen để tích trữ ở gan. Vì thế nếu thiếu hocmon này ngư i hoặc vật mắc bệnh tiểu đư ng. 

1.3. Giải phẫu hệ tuần hoàn- hô hấp 

1.3.1. Vị trí, hình thái củ  tim 

a. Vị trí 

Tim giống như một khối hình nón lộn ngược (đáy trên, đỉnh dưới) nằm trong lồng 

ngực bị hai lá phổi trùm che nhưng lệch về phía dưới lá phổi trái nhiều hơn. Tim nằm theo 

chiều từ trên xuống dưới, trước về sau, từ phải sang trái trong khoảng xương sư n 3 – 6 bên 

trái. Đỉnh tim gần sát mỏm kiếm xương ức, vì vậy kiểm tra tim ở vị trí này: 

b. Hình thái tim 

- Hình thái ngoài: 

Mặt ngoài tim có một rãnh ngang chia tim thành hai nửa không bằng nhau. 

+ Phần trên nhỏ hơn là khối tâm nhĩ gồm tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái.   

Tâm nhĩ phải ở phía trước, tiếp nhận tĩnh mạch chủ trước và tĩnh mạch chủ sau đổ về. 

Tâm nhĩ trái ở phía sau, tiếp nhận 5 – 8 tĩnh mạch phổi đổ về. Hai tâm nhĩ nằm ôm lấy 

động mạch phổi và động mạch chủ gốc từ hai tâm thất đi lên.   

+ Phần dưới lớn hơn là khối tâm thất gồm thất phải và thất trái.  
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Thất phải ở phía trước, dưới nhĩ phải. Từ đáy thất phải xuất phát động mạch phổi dẫn 

máu đỏ sẫm chứa khí CO2 lên phổi để trao đổi khí.  

Thất trái ở phía sau, dưới nhĩ trái. Từ đáy thất trái xuất phát động mạch chủ gốc dẫn 

máu đỏ tươi đi lên. Sau khi vượt qua khối tâm nhĩ thì chia thành động mạch chủ trước và 

động mạch chủ sau đi nuôi cơ thể. 

- Hình thái trong: 

Bổ dọc tim ta thấy:  

Chính giữa tim là một vạch ngăn dọc bằng cơ chia tim làm hai nửa rỗng chứa máu: 

Nửa tim phải hay xoang tim phải chứa máu đỏ sẫm, nửa tim trái hay xoang trái chứa máu đỏ 

tươi. Xoang tim phải gồm phần trên là xoang thất phải, vách cơ dày hơn vách tâm nhĩ phải.  

Nơi tiếp giáp giữa nhĩ phải và thất phải có 2 lỗ: lỗ nhĩ thất phải lớn hơn có van 3 lá để 

thông máu từ nhĩ phải xuống thất phải, lỗ nhỏ hơn có van 3 lá tổ chim là lỗ động mạch phổi 

để thông máu lên phổi. 

Xoang tim trái gồm 2 phần: 

- Phần trên là xoang nhĩ trái, vách mỏng có các lỗ tĩnh mạch phổi đổ về. 

- Phần dưới: thất trái vách cơ rất dày. 

- Nơi tiếp giáp giữa nhĩ trái và thất trái có 2 lỗ: lỗ lớn hơn là lỗ nhĩ – thất trái để thông 

máu từ nhĩ trái xuống thất trái. Lỗ nhỏ hơn là lỗ động mạch chủ gốc có van tổ chim giống lỗ 

động mạch phổi. 

- Vách ngăn dọc giữa tim cũng gồm 2 phần: Phần trên là vách liên nhĩ ngăn cách hai 

xoang nhĩ trái và nhĩ phải. Phần dưới là vách liên thất ngăn cách hai xoang tâm thất với nhau. 

1.3.2. Vị trí, hình thái củ  mạch máu 

Mạch máu là hệ thống ống dẫn máu trong cơ thể. Tùy theo đư ng kính và chiều của 

dòng máu chảy trong ống ngư i ta chia làm 3 loại mạch: Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. 

a. Động mạch 

Động mạch là những mạch quản dẫn máu từ tim đến các phần của cơ thể.  

- Đặc điểm: 

+ Trong cơ thể trừ động mạch phổi còn lại tất cả các động mạch đều mang máu đỏ tươi 

chứa oxy và chất dinh dưỡng từ tim đến các cơ quan, mô bào. 

+ Vách động mạch dày và cứng nên luôn căng tròn (ngay cả khi không chứa máu). 

+ Động mạch lớn nằm sâu trong cơ thể, động mạch nhỏ đi nông gần bề mặt da. Khi đi 

cùng tĩnh mạch và thần kinh tương ứng động mạch nằm sâu hơn. 

+ Khi đi qua các cơ quan có hoạt động co bóp mạnh (dạ dày…) thì động mạch chạy 

ngoằn ngoèo để tránh bị căng, đứt. 

+ Khi đi qua khớp xương động mạch đi ở mặt gấp.  

+ Một số động mạch đi nông dưới da, sát xương thư ng dùng để bắt mạch. 
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Hình 2.19. Vị trí, hình thái một số động mạch, tĩnh mạch của heo 

b. Tĩnh mạch: 

Là những mạch máu đưa máu từ tổ chức về tim. Thành của tĩnh mạch giống động 

mạch nhưng mỏng hơn. 

 

Hình 2.20. Tĩnh mạch tai ở heo 

- Đặc điểm: 

+ Xẹp xuống khi không có máu nhưng căng phồng lên khi chứa nhiều máu. 

+ Thư ng nằm nông dưới da, nên ngư i ta thư ng lợi dụng để đưa thuốc qua đư ng 

tĩnh mạch. 
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Ví dụ: khi tiêm tĩnh mạch cổ, máu từ tổ chức về tim theo tĩnh mạch chủ trước và đi 

khắp cơ thể. 

+ Đư ng kính của tĩnh mạch lớn hơn đư ng kính của động mạch tương ứng. 

+ Không bắt mạch được.   

c. Mao mạch 

Là những mạch quản giao nhau giữa động mạch và tĩnh mạch  

Tại đây sẽ xảy ra trao đổi chất giữa máu và mô bào, vì vậy thành mao mạch rất mỏng. 

1.3.3. Xo ng mũi, th nh quản, khí quản 

a. Xoang mũi 

- Xoang mũi nhỏ, ở vùng đầu được giới hạn phía trước là hai lỗ mũi, sau có hai lỗ 

thông với yết hầu, trên là xương mũi, dưới là vòm khẩu cái ngăn cách với xoang miệng. 

- Ở chính giữa có một vách sụn và xương lá mía chia xoang mũi thành hai phần giống 

nhau là xoang mũi phải và trái. 

- Lỗ mũi: Là hai hốc tròn hoặc hình trứng, là nơi cho không khí đi vào xoang mũi. Cấu 

tạo bởi một sụn giống neo tàu thủy làm chỗ bám cho các cơ mũi. Bên ngoài phủ bởi lớp da. 

b. Thanh quản 

Là một xoang ngắn, hẹp nằm sau yết hầu và màng khẩu cái, trước khí quản, dưới thực 

quản. Thanh quản vừa là đư ng dẫn khí vừa là cơ quan phát âm. 

c. Khí quản 

Là ống dẫn khí từ thanh quản đến rốn phổi chia làm hai đoạn là đoạn cổ và đoạn ngực. 

+ Đoạn cổ: 2/3 phía trước đi dưới thực quản, 1/3 phía sau đi song song bên trái thực 

quản. 

+ Đoạn ngực: đi dưới thực quản. 

1.3.4. Phổi 

- Vị trí: Gia súc có hai lá phổi hình 

nón, chiếm gần hết lồng ngực, nằm chùm 

lên tim, nhưng tim lệch về phía dưới lá 

phổi trái nhiều hơn. Lá phổi phải thư ng 

lớn hơn phổi trái.  

- Hình thái: Mỗi lá phổi có đỉnh ở 

phía trước, đáy ở phía sau, cong theo chiều 

cong cơ hoành. Mặt ngoài cong theo chiều 

cong của xương sư n. Mặt trong của hai lá 

phổi bị ngăn cách nhau bởi động mạch chủ 

ở trên và thực quản ở dưới. Bề mặt phổi có 

những mẻ sâu chia mỗi phổi thành các thùy 

khác nhau, thư ng thì thùy đỉnh (thùy 

miệng) ở trước, thùy tim ở giữa, thùy đáy 

(thùy hoành) ở sau và dưới lá phổi phải đều 

có thêm một thùy phụ. 
 

Hình 2.21. Hình thái và cấu tạo của phổi 
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Ở heo, phổi trái có 3 thùy: Thùy đỉnh, thùy tim, thùy đáy; phổi phải có 4 thùy: thùy 

đỉnh, thùy tim, thùy đáy và thùy phụ. 

1.4. Giải phẫu hệ tiết niệu- sinh dục 

1.4.1. Thận 

- Vị trí: Gia súc có hai quả thận đa số là hình hạt đậu, màu đỏ nâu, nằm ở hai bên dưới 

các đốt sống lưng hông, bên ngoài màng bụng và được mỡ bao bọc. 

Ở heo thận nằm ngang nhau. 

Vị trí thận phải nằm từ xương hông số 1 đến xương hông số 2 Vị trí thận trái nằm từ 

xương hông số 2 đến xương hông số 3. 

- Hình thái: Mặt ngoài thận trơn nhẵn. Cạnh ngoài cong lồi, cạnh trong lõm là rốn thận. 

Ở đó có động mạch, thần kinh đi vào, tĩnh mạch và ống dẫn niệu từ thận đi ra. 

1.4.2. Ống dẫn tiểu và bóng đái  

a. Ống dẫn tiểu 

Là hai ống to bằng cọng rơm dẫn nước tiểu từ xoang thận, chui qua rốn thận đi về sau 

đổ vào phía lưng của cổ bóng đái. Khi xuyên qua lớp cơ dày của cổ bóng đái nó tạo thành 

cái van một chiều chỉ cho nước tiểu xuống bóng đái mà không cho quay ngược lại. 

b. Niệu đạo (ống đái) 

- Ở con đực niệu đạo là bộ phận chung của cơ quan tiết niệu và sinh dục, vừa dẫn tinh 

dịch vừa dẫn nước tiểu, gồm 2 giai đoạn: 

+ Đoạn trong xoang chậu: kéo dài từ cổ bóng đái đến vòng cung xương ngồi nằm dưới 

trực tràng, trên xương háng và xương ngồi. Hai bên có 3 đôi tuyến sinh dục phụ đổ dịch vào 

lòng niệu đạo. Ở sau cơ thắt niệu đạo – cổ bóng đái có lổ đổ của hai ống phóng tinh, đổ tinh 

dịch vào lòng niệu đạo khi giao phối. 

+ Đoạn ngoài xoang chậu hay dương vật: Đoạn này từ vòng cung xương ngồi men theo 

vách bụng và được da bụng bao bọc. Nó mở ra qua một lỗ phía sau rốn. Dương vật có cấu 

tạo đặc biệt để tích trữ máu làm dương vật cương cứng khi giao phối. 

Chức năng: Dẫn tinh dịch, nước tiểu và là cơ quan giao phối. 

- Ở con cái: Niệu đạo là đoạn ống ngắn (6 – 10cm tùy theo loài gia súc) nằm dưới âm 

đạo kéo dài từ cổ bóng đái đến lổ đái ở phần tiền đình âm đạo. Nó là đoạn cuối của đư ng 

tiết niệu của con cái để nước tiểu thoát ra ngoài. 

c. Bóng đái 

Là một túi tròn dài. Đầu trước tròn to, đầu sau thon nhỏ, cổ bóng đái được nối tiếp với 

niệu đạo qua cơ thắt niệu đạo – cổ bóng đái. 

- Ở con đực bóng đái nằm ở phần trước của xoang chậu, dưới trực tràng. 

- Ở con cái bóng đái nằm dưới tử cung, âm đạo trên xương háng. 

1.4.3. Tinh hoàn và các cơ qu n sinh dục phụ 

Bộ máy sinh dục đực gồm dịch hoàn, thượng hoàn (cả hai nằm trong bao dịch hoàn), 

ống dẫn tinh, niệu đạo, dương vật và các tuyến sinh dục phụ. 

a. Dịch hoàn (tinh hoàn) 

- Dịch hoàn có hai chức năng: 
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+ Chức năng ngoại tiết là sản sinh ra tinh trùng theo ống dẫn tinh, niệu đạo, dương vật 

đổ vào âm vật sinh dục cái khi giao phối. 

+ Chức năng nội tiết: Do tế bào leydig tiết ra hocmon sinh dục đực androgen gây đặc 

tính sinh dục phụ và tăng cư ng trao đổi chất ở con đực. 

- Vị trí, hình thái: 

Gia súc đực có hai dịch hoàn, hình trứng hơi dẹp hai mặt hơi tròn trơn, cùng với 

thượng hoàn được treo trong bao dịch hoàn bởi thừng dịch hoàn. Thừng dịch hoàn bao gồm 

mạch máu (động mạch, tĩnh mạch, mạch bạch huyết) dây thần kinh, ống dẫn tinh và cơ treo 

dịch hoàn. 

Ở heo, nằm thấp hơn chó, dưới lỗ hậu môn. 

b. Thượng hoàn (phụ dịch hoàn, mào tinh) 

Thượng hoàn giống như con đỉa nằm ở đầu trên, một bên thân và đầu dưới của dịch 

hoàn, gồm đầu ở trên, giữa là thân, đầu dưới là đuôi, từ đây có ống dẫn tinh đi ra. 

c. Bao dịch hoàn 

Từ 1/2 – 2/3 th i gian mang thai dịch hoàn phát triển trong xoang bụng của bào thai. 

Cuối giai đoạn bào thai dịch hoàn di chuyển từ trong xoang bụng qua ống bẹn vào cư trú 

trong bao dịch hoàn. Bao dịch hoàn giống một cái túi nằm ngoài vách bụng ở vùng dưới hậu 

môn (heo, chó). 

d. Ống dẫn tinh 

Là một đôi ống to bằng cọng rơm từ đuôi thượng hoàn đi lên trên, cùng mạch máu, 

thần kinh làm thành thừng dịch hoàn, chui qua ống bẹn vào trong xoang chậu, phình to 

thành ống phóng tinh rồi đổ vào lòng niệu đạo phía sau cơ thắt niệu đạo – cổ bóng đái. 

e. Niệu đạo và dương vật 

Là bộ phận chung cho cả đư ng tiết niệu và sinh dục, làm nhiệm vụ dẫn nước tiểu và 

tinh dịch thoát ra ngoài. 

Niệu đạo bắt đầu từ cổ bóng đái đến đầu dương vật (sau rốn khoảng 20 – 30cm) gồm 2 

đoạn: 

- Đoạn nằm trong xoang chậu 

Ở con đực niệu đạo là bộ phận chung của cơ quan tiết niệu và sinh dục, vừa dẫn tinh 

dịch vừa dẫn nước tiểu, gồm 2 giai đoạn: 

+ Đoạn trong xoang chậu: kéo dài từ cổ bóng đái đến vòng cung xương ngồi nằm dưới 

trực tràng, trên xương háng và xương ngồi. Hai bên có 3 đôi tuyến sinh dục phụ đổ dịch vào 

lòng niệu đạo. Ở sau cơ thắt niệu đạo – cổ bóng đái có lỗ đổ của hai ống phóng tinh, đổ tinh 

dịch vào lòng niệu đạo khi giao phối. 

+ Đoạn ngoài xoang chậu hay dương vật: đoạn này từ vòng cung xương ngồi men theo 

vách bụng và được da bụng bao bọc. Nó mở ra qua một lỗ phía sau rốn. Dương vật có cấu 

tạo đặc biệt để tích trữ máu làm dương vật cương cứng khi giao phối. 

Chức năng: dẫn tinh dịch, nước tiểu và là cơ quan giao phối. 

Ở con cái, niệu đạo là đoạn ống ngắn (6 – 10cm tùy theo loài gia súc) nằm dưới âm 

đạo kéo dài từ cổ bóng đái đến lỗ đái ở phần tiền đình âm đạo. Nó là đoạn cuối của đư ng 

tiết niệu của con cái để nước tiểu thoát ra ngoài. 
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- Đoạn nằm ngoài xoang chậu hay dương vật. 

Dương vật: Là cơ quan giao phối của con đực. Dương vật bắt đầu từ vòng cung xương 

ngồi cong theo vách bụng kéo dài tới gần rốn, gồm 3 phần: 

- Rễ dương vật: Ở hai bên có cơ ngồi gắn chặt rễ với vòng cung ngồi. 

- Thân: Là phần cong theo vách bụng, phía trên là lưng, phía dưới là bụng và có hai cơ 

kéo lùi dương vật. 

- Đầu: Phần tận cùng của dương vật có hình dạng khác nhau tùy loài gia súc. Toàn bộ 

dương vật được da bụng bao bọc. Nó mở ra một lỗ ở gần rốn làm thành bao đầu dương vật 

để dương vật thò ra ngoài giao phối. Ở heo có đoạn cong hình chữ “S”; đầu loăn xoăn như 

mũi khoan, bao đầu dương vật có tuyến tiền liệt dịch tạo mùi hôi đặc biệt. 

f. Các tuyến sinh dục phụ  

Gia súc có ba đôi tuyến sinh dục phụ tiết dịch đổ vào lòng niệu đạo cùng với tinh dịch 

khi giao phối.  

- Nang tuyến  

Ở heo giống hình chùm nho. Nằm hai bên cổ bóng đái. Mỗi tuyến có ống dẫn đổ ra 

niêm mạc niệu đạo áp miệng vào lỗ đổ của ống phóng tinh.  

Dịch tiết có độ pH kiềm nhẹ 7,0 – 7,2, hơi nhớt có tác dụng: 

Pha loãng tinh dịch khi phóng tinh. 

Cung cấp dinh dưỡng cho tinh trùng vì chứa đư ng glucose. 

Cùng dịch tiết của tuyến tiền liệt làm thành chất keo đặt nút cổ tử cung hoặc âm đạo 

sau khi phóng tinh để tinh dịch không chảy ra ngoài. 

Khi lấy tinh nhân tạo ngư i ta bỏ dịch này để giảm lượng tinh dịch khi làm đông lạnh.  

- Tiền liệt tuyến  

Ở heo gồm hai phần: phần tuyến nằm ở lưng niệu đạo, phần thân nằm trong vách niệu 

đạo, hai phần đều có ống dẫn chất tiết đổ vào lòng niệu đạo.  

Chất tiết tuyến tiền liệt có độ pH kiềm nhẹ 7.2 – 7.4 là dịch trong, có tác dụng: 

+ Pha loãng tinh dịch. 

+ Trung hòa ion H
+
 (độ axit) do tinh trùng hoạt động sinh ra trong âm đạo con cái khi 

giao phối. 

+ Tăng hoạt lực cho tinh trùng. 

+ Tiết Prostaglandin (loại F2α, E, G…) có tác dụng kích thích co bóp cơ trơn, đặc biệt 

là cơ tử cung tạo thuận lợi cho tinh trùng di chuyển trong đư ng sinh dục cái. 

- Tuyến Cowperi (tuyến củ hành)  

Heo có tuyến này to nhất giống như hai ngón tay, nằm hai bên đoạn cuối niệu đạo 

trong xoang chậu. 

Chất tiết: là dịch trong, độ pH trung tính có tác dụng rửa sạch làm trơn đư ng niệu đạo 

con đực và âm đạo con cái trước khi phóng tinh. 

1.4.4. Buồng trứng và các cơ qu n sinh dục phụ 

a. Buồng trứng 
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- Gia súc cái có hai buồng trứng nằm ở hai bên cửa xoang chậu, phía sau lõm hông 

phải và trái dưới góc hông xương cánh chậu 3 – 5cm, nó được treo ở cạnh trước của dây 

chằng rộng của tử cung. 

- Buồng trứng hình 

hạt đậu có phần lõm là rốn 

buồng trứng. 

Ở vật trưởng thành, 

bề mặt buồng trứng hơi lồi 

lõm, đặc biệt là ở động vật 

đa thai. Đó là các nang 

trứng đang phát triển hoặc 

là các sẹo của thể vàng 

thoái hóa. 

- Chức năng: Cũng 

giống dịch hoàn, buồng 

trứng có 2 chức năng: 

+ Ngoại tiết: Sinh ra 

nang trứng. 

+ Nội tiết: Lớp tế 

bào hạt của nang trứng tiết 

ra oestrogen. Sau khi 

trứng rụng, hình thành thể vàng thì thể vàng tiết ra progestoron. Cả hai hoocmon này gây 

nên đặt tính sinh dục phụ thứ cấp ở con cái, những biến đổi ở cơ quan sinh dục, tuyến vú và 

gắn liền với chu kỳ hoạt động sinh dục của con cái. 

b. Ống dẫn trứng 

Là hai ống to bằng sợi len, hay cọng rơm uốn lượn ngoằn ngoèo ở cạnh trước dây 

chằng rộng. Một đầu hình loa kèn bao lấy buồng trứng để hứng trứng rụng, đầu kia thông 

với sừng tử cung. Ở heo ống dẫn trứng dài 15 – 20cm là nơi để trứng gặp tinh trùng thụ tinh 

và là đư ng di chuyển của hợp tử xuống tử cung. 

c. Tử cung (dạ con) 

Tử cung là nơi để cho thai làm tổ và phát triển. Tử cung gia súc là loại tử cung 2 sừng, 

một thân và một cổ tử cung. 

- Vị trí, hình thái: 

+ Tử cung nằm trong xoang chậu dưới trực tràng, trên bóng đái và được treo bởi dây 

chằng rộng hình tam giác, có khả năng co giãn đàn hồi lớn. 

+ Phía trước hai sừng tử cung thông với hai ống dẫn trứng, giữa là thân tử cung hình 

ống, sau là cổ tử cung thông với âm đạo.  

- Hình thái tử cung các loài gia súc khác nhau: 

Heo: Hai sừng rất dài uốn lượn như ruột non. Khi có thai hai sừng dài tới 1-1,2m. Cổ 

tử cung giống các cột thịt dọc xếp xen nhau, thai làm tổ ở cả hai sừng tử cung. 

d. Âm đạo 

 
Hình 2.22. Vị trí, hình thái các cơ quan sinh dục cái ở heo 
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Âm đạo có hình ống nối tiếp với tử cung, phía sau ngăn cách với âm hộ bởi tiền đình 

âm đạo. Âm đạo là nơi tiếp nhận dương vật con đực khi giao phối hoặc để cho thai đi ra 

ngoài khi đẻ. 

e. Âm hộ: Là bộ phận cuối cùng của bộ máy sinh dục cái. Âm hộ nằm dưới hậu môn, 

bên trong có nhiều tuyến tiết ra chất nhày khi gia súc động dục và khi có hưng phấn kích 

dục. Trong âm hộ có âm vật tương tự như dương vật thu nhỏ là nơi tiếp nhận kích thích khi 

giao phối.  

f. Bầu vú  

- Thực chất bầu vú là tổ chức tuyến gọi là tuyến vú. Khi cơ thể còn non thì bầu vú của 

con đực và con cái như nhau. Sau khi con gia súc cái đến tuổi trưởng thành do tác dụng của 

hocmon oestrogen kích thích làm cho tuyến vú phát triển, phân thành nhiều nhánh bảo đảm 

hoạt động sinh lý, sinh sản. 

- Động vật có vú thì số đôi tuyến vú thư ng phụ thuộc vào số con sản sinh ra của mỗi 

lứa đẻ, heo có 8 – 16 vú. 

2. Đặc điểm sinh lý tiêu hó  củ  heo 

2.1. Tiêu hó  ở miệng 

Tiêu hóa là quá trình xảy ra trên khắp các đoạn của ống tiêu hóa nhằm lấy thức ăn, 

biến đổi, phân giải thức ăn thành các chất đơn giản dễ hấp thu. 

2.1.1. Tiêu hó  cơ học 

Bao gồm lấy thức ăn, nhai, nuốt. 

- Cách lấy thức ăn, nước uống: Tùy từng loài gia súc mà có cách lấy thức ăn và nước 

uống khác nhau. Heo dùng mõm cứng (hàm trên) cày dũi đất tìm kiếm thức ăn, dùng hàm 

dưới, lưỡi đưa thức ăn vào miệng. 

- Nhai: Nhai là sự vận động lên xuống của hàm dưới, còn hàm trên đưa qua lại sang 

phải và sang trái. 

- Nuốt: Thức ăn sau khi nghiền nát và trộn với nước bọt được nuốt thẳng xuống thực 

quản, rồi vào dạ dày. 

Nuốt là một phản xạ phức tạp có sự phối hợp của 3 bộ phận: màng khẩu cái, cơ yết 

hầu, sụn tiểu thiệt của thanh quản. 

Đầu tiên thức ăn sau khi nhai lại được lưỡi nâng lên áp sát vòm khẩu cái và mặt trên 

gốc lưỡi. 

Khi nuốt màng khẩu cái uốn cong lên trên, về phía sau để đóng kín đư ng lên mũi và 

ngừng thở. 

Sụn tiểu thiệt uốn cong về phía sau đóng kín đư ng thanh quản và không cho thức ăn 

rơi xuống. 

Cơ yết hầu co rút đẩy thức ăn rơi xuống thực quản.  

Động tác nuốt là hoạt động theo ý muốn đưa thức ăn từ miệng đến yết hầu. Khi thức ăn 

đến yết hầu để xuống thực quản lại là hoạt động không theo ý muốn và là phản xạ có điều kiện. 

2.1.2. Tiêu hó  hó  học 

- Đặc điểm tuyến nước bọt: 
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Lượng tiết: Nước bọt tiết nhiều nhất khi heo ăn, ngoài bữa ăn lượng tiết ít hơn. 

Số lượng và tính chất nước bọt: phụ thuộc và số lượng và thành phần, tính chất của 

thức ăn. Ví dụ: ăn thức ăn khô nước bọt tiết ra nhiều hơn. Heo một ngày đêm tiết ra 15lít.  

- Vai trò của nước bọt:  

+ Tính chất, thành phần hóa học: Nước bọt là dịch trong, không màu, tỷ trọng bằng 

1.002 – 1.009, ở heo có độ pH = 7,32. Nước bọt chứa 99% là nước, chỉ có 1% là chất khô.  

+ Tác dụng của nước bọt: Tẩm ướt làm mềm thức ăn, dễ nuốt; Làm trơn và bảo vệ 

xoang miệng; Phân giải tinh bột chín thành đư ng mantose, từ đư ng mantose thành 

glucose; Tác dụng diệt khuẩn: do chất lizozim có tác dụng chống lại hoạt động của vi khuẩn; 

Nước bọt hòa tan một số chất trong thức ăn như: đư ng, muối khi có chất bẩn, bùn đất; vật 

lạ… nước bọt tiết nhiều hơn để tẩy rửa. 

2.2. Tiêu hó  ở dạ dày 

2.2.1. Tiêu hó  cơ học 

Dạ dày là nơi chứa thức ăn, cũng là nơi biến đổi thức ăn về mặt cơ học và hóa học.  

Tiêu hóa cơ học: Thức ăn khi xuống dạ dày sẽ được nghiền nát, nhào trộn và thấm đều 

vào dịch vị do sự co bóp của các cơ dạ dày và tiết dịch vị của các tuyến. Sau đó nó được đưa 

xuống tá tràng từng đợt do sự đóng mở của van hạ vị (lớp cơ vòng bao quanh lỗ hạ vị). Van 

này đóng mở có điều kiện chủ yếu do sự thay đổi độ pH môi trư ng xung quanh lỗ hạ vị. 

Khi thức ăn xuống đến tá tràng có kèm theo một lượng axit nhất định gây giảm độ pH 

lại kích thích làm đóng van hạ vị. Cứ như vậy quá trình diễn ra tuần tự và liên tục cho đến 

khi thức ăn được chuyển hết từ dạ dày xuống tá tràng.  

2.2.2. Tiêu hó  hó  học 

Bản chất tiêu hóa hóa học ở dạ dày là sự tác động của các chất hóa học trong dịch vị, 

do các tuyến của dạ dày tiết ra với các chất từ dạng phức tạp trong thức ăn nhằm biến đổi 

chúng thành chất đơn giản hơn, đưa xuống ruột để cơ thể có thể hấp thụ được. 

- Thành phần, tính chất lý – hóa học của dịch vị: 

Dịch vị là chất lỏng trong suốt, có tính axit (pH: 2,5 – 3,0), có 99,5% là nước, 0,5% là 

vật chất khô gồm: HCl dưới dạng H
+
Cl; các chất khoáng; các men tiêu hóa. 

2.3. Tiêu hó  ở ruột non 

2.3.1. Tiêu hó  cơ học 

Vách ruột non được cấu tạo bởi cơ vòng trong, cơ dọc ở ngoài. Sự co rút của hai lớp 

này tạo điều kiện vận động hình sin gọi là nhu động giống như sóng lan truyền trên mặt 

nước. Nhu động làm thức ăn nhỏ ra, trộn đều với dịch ruột, dịch tụy, dịch mật và đi dần suốt 

chiều dài của ruột từ trước ra sau. 

2.3.2. Tiêu hó  hó  học 

Thức ăn (chưa được tiêu hóa hoàn toàn ở dạ dày) xuống ruột non dưới tác động của các 

men tiêu hóa chứa trong dịch mật, dịch tụy, dịch ruột sẽ bị phân giải hoàn toàn thành các 

chất đơn giản nhất để hấp thu qua biểu mô niêm mạc ruột, vào máu đi nuôi cơ thể. 

2.3.3. Quá trình hấp thu 

a. Cơ quan hấp thu 
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Suốt chiều dài ống tiêu hóa chỉ có 3 cơ quan hấp thu là dạ dày, ruột non và ruột già.  

- Dạ dày: Dạ dày heo chỉ hấp thu nước, rượu là chủ yếu, một ít đư ng glucose và 

khoáng, lý do vì chất nhày muxin phủ kín niêm mạc dạ dày.   

- Ruột non: Là cơ quan hấp thu chủ yếu của cơ thể vì: Niêm mạc có nhiều nếp gấp làm 

tăng diện tích hấp thu và tạo thành các lông nhung tăng khả năng tiêu hóa;Chính giữa lông 

nhung có động mạch, tĩnh mạch và mạch bạch huyết dễ dàng tiếp nhận các chất từ tế bào 

biểu mô thấm vào.   

- Ruột già: Ruột già hấp thu được nước, muối khoáng, glucose. 

b. Đư ng vận chuyển chất dinh dưỡng 

- Tĩnh mạch giữa lông nhung hấp thu và vận chuyển nước, khoáng, vitamin tan trong 

nước, đư ng đơn, amino axit, 30% axit béo và glyxerin. 

- Ống bạch huyết giữa lông nhung hấp thu vitamin tan trong dầu, 70% axit béo và 

glyxerin. 

- Các tĩnh mạch giữa lông nhung thu chất dinh dưỡng tập trung lại thành các tĩnh mạch 

ruột, ở dạ dày thành tĩnh mạch dạ dày, các tĩnh mạch này đổ vào tĩnh mạch cửa vào gan để 

được lọc sạch, khử độc, tiêu diệt vi khuẩn rồi đổ vào tĩnh mạch chủ sau về tim đi nuôi cơ 

thể. Đư ng bạch huyết cuối cùng đổ về tim. 

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thu  

Quá trình tiêu hóa, hấp thu ở gia súc chịu ảnh hưởng các yếu tố sau: 

- Tình trạng sức khỏe của con vật: vật khỏe mạnh, không có tổn thương bệnh lý đư ng 

tiêu hóa sẽ tiêu hóa, hấp thu tốt.  

- Chất lượng thức ăn và kỹ thuật chế biến tốt.  

- Thành lập các phản xạ có điều kiện khi cho ăn sẽ tăng tính thèm ăn, kích thích tiết 

dịch.  

Ví dụ: đánh kẻng khi ăn, ăn tinh trước, thô sau. Kết hợp cho ăn và uống nước đầy đủ. 

Ăn đúng gi , đúng bữa, có th i gian nghỉ ngơi hợp lý. 

3. Đặc điểm sinh lý tuần hoàn – hô hấp củ  heo 

3.1. Nhịp tim 

Nhịp tim là tần số tim đập trong một phút. 

Bảng 8. Tần số tim đập của một số loài gia súc (nhịp tim/1phút)  

Loài gia súc Nhịp tim lần/phút Loài gia súc Nhịp tim lần/phút 

Heo con 90 - 100 Trâu 40 – 50 

Heo lớn 80 – 90 Nghé 45 – 55 

Ngựa 32 – 42 Nghé dưới 6 tháng 60 – 100 

Dê, cừu 70 – 80 Chó 70 – 80 

Bò 50 – 70 Thỏ 90 – 100 

Nhịp tim cùng nhịp thở là những chỉ tiêu đánh giá cư ng độ trao đổi chất, trạng thái 

sinh lý hoặc bệnh lý của cơ thể. 

Nhịp tim thay đổi do nhiều yếu tố như: Nhiệt độ môi trư ng, thân nhiệt, trạng thái cơ 
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thể (lao động, nghỉ ngơi, sợ hãi, lo lắng…) 

3.2. Tuần hoàn máu trong cơ thể 

Máu đẩy liên tục trong hệ tuần hoàn nh  sự co bóp của tim. Hệ tuần hoàn của động vật có 

vú là một hệ thống kín gồm 2 vòng tuần hoàn là vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ: 

3.2.1. Vòng tuần hoàn lớn 

Máu đi từ tâm thất trái đến động mạch chủ chia làm hai nhánh: 

- Một nhánh đi về phía trước gọi là động mạch chủ trước để đưa dinh dưỡng và O2 đến 

các tổ chức phía trước tim. Sau đó máu theo tĩnh mạch chủ trước về tâm nhĩ phải của tim. 

- Một nhánh đi về phía sau để nuôi dưỡng các tổ chức phía sau gọi là động mạch chủ 

sau. Sau đó máu theo tĩnh mạch chủ sau về tâm nhĩ phải của tim.  

3.2.2. Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu từ tâm thất phải theo động mạch phổi đến phổi, sau 

khi trao đổi khí xong (thải ra CO2, nhận khí O2) theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái của tim. 

3.3. Sự hít vào và thở r  

3.3.1. Sự hít vào 

- Khi các cơ hít vào co rút sẽ làm cho lồng ngực được kéo căng sang hai bên và từ 

trước về sau, đồng th i cơ hoành chuyển từ cong lồi về phía ngực thành một góc nhọn ép 

xuống các cơ quan trong xoang bụng.   

- Kết quả của động tác hít vào là thể tích lồng ngực được mở rộng ra, tăng lên rất nhiều 

do áp lực âm trong khoang màng ngực và tính đàn hồi của phổi làm cho phổi giãn nở ra, áp 

lực trong phổi giảm nhỏ hơn áp lực không khí làm cho không khí theo đư ng dẫn khí, tràn 

vào các chùm phế nang của phổi và làm thể tích (dung tích) của phổi tăng lên. Mỗi lần hít 

vào dung tích phổi tăng lên 2 – 5 lít tùy động tác hít vào và tùy từng loài gia súc. 

3.2.2. Sự thở r  

- Khi thở ra các cơ thở ra (chiều cơ sắp xếp ngược chiều với cơ hít vào) co rút (trong 

khi đó các cơ hít vào giãn ra) ép lồng ngực vào trong, đồng th i cơ hoành chuyển từ trạng 

thái co sang giãn lại cong lồi lên phía ngực, thu hẹp thể tích lồng ngực từ sau ra trước. 

- Kết quả của động tác thở ra làm cho lồng ngực bị thu hẹp lại theo cả 3 chiều không 

gian, phổi bị ép xẹp lại, áp lực trong phổi tăng lên, đẩy không khí thoát ra ngoài. 

- Lưu ý: 

Vì cơ hoành nằm ngăn cách bụng và ngực khi hít vào ép xuống bụng, khi thở ra cơ 

giãn cong lồi lên phía ngực. Vì thế khi hô hấp ta thấy sự biến đổi thể tích của bụng xảy ra 

cùng nhịp điệu với động tác hô hấp.  

Khi thở mạnh ngoài các cơ gian sư n thực hiện, còn có một số cơ bụng cũng tham gia 

động tác hô hấp.  

Tần số hô hấp: Là số lần hít vào và thở ra trong một phút.  

Ví dụ: Heo 20 – 30; bò 10 – 30; dê 10 – 18; trâu 18 – 21.  

Tuy nhiên tần số hô hấp còn phụ thuộc vào trạng thái sinh lý, nhiệt độ môi trư ng, sự 

vận động của cơ thể. 

3.4. Sự tr o đổi khí khi hô hấp  

3.4.1. Tr o đổi khí giữ  phế quản và máu: Do sự chênh lệch phân áp O2 ở phế bào 
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cao hơn so với máu cho nên O2 được khuyến tán vào nhau. 

3.4.2. Sự kết hợp và vận chuyển khí oxy (O2) 

- Phân áp O2 ở trong phổi cao hơn phân áp O2 ở trong máu, cho nên O2 khuyếch tán 

vào trong máu kết hợp với Hemoglobin (Hb) của hồng cầu từ đó tạo thành hợp chất HbO2 

(oxyhemoglobin). 

- Sau đó, máu từ phổi về tim là máu đỏ tươi và đi khắp cơ thể để cung cấp oxy cho tế 

bào của các tổ chức trong cơ thể. 

3.4.3. Sự kết hợp và vận chuyển khí c cbonic (CO2) 

- Ở tế bào tổ chức do quá trình oxy hóa các chất dinh dưỡng cho nên giải phóng ra 

nhiều khí CO2, khi đó phân áp khí cacbonic ở tế bào tổ chức cao nên khuyếch tán vào máu 

kết hợp với Hemoglobin của hồng cầu tạo thành HbCO2 (Cacbonic Hemoglobin), theo tĩnh 

mạch về tim đến phổi rồi giải phóng khí CO2 ra ngoài. 

Ngoài ra còn có các hệ đệm của máu cũng đưa khí CO2 về phổi và phân ly đưa ra 

ngoài. 

Trung khu điều khiển hệ hô hấp là hành tủy có tính chất sinh mệnh. 

4. Đặc điểm sinh lý tiết niệu – sinh dục củ  heo 

4.1. Đặc tính lý, hó  củ  nước tiểu 

- Nước tiểu là sản vật cuối cùng của hoạt động thận. Màu sắc của nước tiểu có thể thay 

đổi là không màu, có trư ng hợp có màu vàng nhạt. 

- Màu sắc của nước tiểu phụ thuộc vào loài gia súc. 

- Trong đó thức ăn sử dụng cho gia súc ảnh hưởng lớn tới màu sắc của nước tiểu.  

Ví dụ: loài nhai lại nước tiểu có màu vàng đậm hơn loài ăn thịt. 

- Khi nước tiểu có màu đỏ (có lẫn máu) là biểu hiện thận bị viêm. 

- Ngoài ra trong nước tiểu còn có Albumin (đạm), đư ng. 

- Khi uống thuốc hoặc tiêm một số thuốc thì nước tiểu có màu hoặc có mùi của thuốc. 

- Độ pH của nước tiểu cũng thay đổi theo loài. 

- Về thành phần hóa học của nước tiểu: Nước tiểu có tỷ lệ nước chiếm 93 – 95%. Vật 

chất khô chiếm 5 – 7% (vật chất khô có protein, ure, amoniac…).  

Tuy nhiên còn có các loại muối khoáng như canxiclorua (CaCl), muối sulphat 

- Lượng nước tiểu thay đổi như sau: 

Bảng 9. Lượng nước tiểu thải ra trong một ngày đêm của gia súc  

Loài Tỷ trọng trung bình Lượng nước tiểu (lít/24h) 

Heo  1,012 2,0 – 5,0 

Bò  1,032 6,0 – 20,0 

Dê  1,032 1,5 – 2,0 

4.2. Cơ chế hình thành và thải nước tiểu 

4.2.1. Cơ chế hình thành nước tiểu 

Qua nghiên cứu cơ chế hình thành nước tiểu qua 3 giai đoạn:   

a. Giai đoạn lọc 
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Khi máu chảy qua các mao mạch của tiểu cầu thận, thì tất cả các thành phần của huyết 

tương (trừ protein) đều được lọc từ mao mạch qua xoang bao man, vì phân tử lượng của nó 

tương đối lớn. 

Do vậy, nếu trư ng hợp thận bị viêm thì protein mới có thể vào xoang bao man và sinh 

ra hiện tượng protein niệu (đái ra albumin). 

Dịch thể được lọc vào xoang bao man được gọi là nước tiểu đầu. Như vậy, thành phần 

hóa học của nước tiểu đầu giống như huyết tương của máu chỉ khác là không có protein. 

b. Giai đoạn hấp thu  

Trong một ngày đêm ở ngư i có khoảng 150 lít chất dịch được lọc từ tiểu cầu thận vào 

xoang bao man. 

Nếu cả 150 lít này đều ra nước tiểu thì cơ thể sẽ chết nhanh vì mất nước. Vì vậy trong 

quá trình hình thành nước tiểu thì sự tái hấp thu là rất cần thiết.  

Tái hấp thu được xảy ra ở ống lượn gần, ống lượn xa, quai Henle. 

Sau khi đã thực hiện quá trình tái hấp thu thì hình thành chất còn lại ngư i ta gọi là 

nước tiểu cuối cùng. 

c. Giai đoạn bài tiết thêm 

Các chất được bài tiết thêm đó là các axit hypuric, axit uric, axit lactic… một số axit 

sinh ra HN3. 

Tóm lại, sự hình thành nước tiểu là quá trình sinh lý phức tạp. Ngoài cơ chế lọc và tái 

hấp thu còn có quá trình phân tiết và tổng hợp. 

4.2.2. Sự thải nước tiểu 

Nước tiểu hình thành trong ống thận đổ về bể thận. Từ bể thận nước tiểu sẽ được tiếp 

tục theo niệu quản rồi về bóng đái. Đến bóng đái lượng nước tiểu chứa đến một mức độ nào 

đó thì được thải ra ngoài. Sự thải ra ngoài này được thực hiện qua phản xạ. 

Như vậy sự thải nước tiểu là một động tác phản xạ do kích thích không điều kiện gây 

nên. Khi bàng quang chứa nước tiểu thì vách của bàng quang gây một luồng xung động thần 

kinh truyền đến trung khu thải nước tiểu ở vùng tủy (vùng hông khum). Tiếp tục chuyển lên 

vỏ não, từ đó gây cảm giác đi tiểu, lúc này cơ vòng của bàng quang giãn ra và nước tiểu 

được thải ra ngoài. 

Lượng nước tiểu thải ra ngoài ít hay nhiều phụ thuộc vào lượng nước uống vào cơ thể, 

phụ thuộc vào nhiệt độ, khí hậu môi trư ng…  

4.3. Hoạt động sinh lý hệ sinh dục đực 

4.3.1. Tinh trùng 

Do tinh hoàn sản xuất ra, ở trong các ống sinh tinh. 

Đặc tính sinh lý: có khả năng vận động độc lập và có tính chất tiến thẳng ngược dòng 

nước. Sức sống của tinh trùng phụ thuộc vào môi trư ng, nếu môi trư ng nóng quá thì tinh 

trùng sẽ chết, nếu nhiệt độ dưới 0
0
C thì tinh trùng sẽ rơi vào trạng thái tiềm sinh. 

4.3.2. Gi o phối 

Là chuỗi phản xạ phức tạp bao gồm phản xạ hưng phấn, phản xạ cương cứng, phản xạ 

nhảy và phản xạ phóng tinh đưa tinh trùng con đực vào đư ng sinh dục con cái để gặp 

trứng. 
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Như vậy giao phối là chuỗi phản xạ không điều kiện và mang tính chất bẩm sinh. 

4.4. Hoạt động sinh lý hệ sinh dục cái  

4.4.1. Trứng chín và rụng 

Dưới tác dụng của hocmon FSH của 

tuyến yên sẽ kích thích buồng trứng sản xuất 

ra nhiều hocmon oestrogen kích thích trứng 

sinh trưởng, phát triển. 

Dưới tác dụng của hocmon LH của 

tuyến yên kích thích trứng chín và rụng. 

4.4.2. Sự hình thành thể vàng 

Sau khi trứng rụng ở buồng trứng sẽ 

hình thành một vết sẹo gọi đó là thể vàng. 

Thể vàng này tiết ra hocmon progesterone có 

tác dụng ức chế buồng trứng tiết ra hocmon 

oestrogen. Do vậy mà trong th i gian có chửa 

gia súc không có hiện tượng động dục. 

Ngược lại nếu trứng rụng nhưng không gặp 

tinh trùng, thì thể vàng chỉ tồn tại trong một 

th i gian nhất định sau đó biến mất. Con vật 

trở lại trạng thái sinh lý bình thư ng. 

4.4.3. Chu kỳ động dục ở heo cái 

- Chu kỳ động dục là lần rụng trứng trước đến lần rụng trứng sau, heo có chu kỳ là 20 

– 21 ngày (giao động từ 17 – 23 ngày).   

- Chu kỳ động dục xảy ra qua 4 giai đoạn: 

+ Giai đoạn trước động dục: Có các biểu hiện như sau: Tử cung, âm đạo, âm hộ bắt 

đầu xung huyết, các tuyến sinh dục phụ tiết ra dịch nhầy. 

+ Giai đoạn động dục: Biểu hiện là hưng phấn, âm hộ sưng, tiết ra huyết ban đầu màu 

hồng sau chuyển sang màu thẫm (âm hộ khi nào chuyển sang màu thâm mới cho giao phối). 

Vì giai đoạn này mới cho tỷ lệ thụ thai cao nhất. Biểu hiện của vật thư ng bỏ ăn, ít ăn, phá 

chuồng, nhảy lên lưng con khác. 

+ Giai đoạn sau động dục: Kéo dài tới vài ngày, nếu trứng gặp tinh trùng thì sẽ có 

chửa. Nếu không thụ thai thì sau một th i gian nhất định heo biểu hiện động dục trở lại. 

+ Giai đoạn yên tĩnh: Đây là giai đoạn dài nhất thư ng bắt đầu từ ngày thứ 4 sau khi 

trứng rụng và không thụ tinh, kết thúc khi thể vàng tiêu hủy. Con vật không có các biểu hiện 

hành vi về sinh dục. 

4.4.4. Sự thụ tinh 

Là quá trình đồng hóa giữa trứng và tinh trùng để tạo thành hợp tử. Ở gia súc quá trình 

thụ tinh có 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn phá màng phóng xạ. 

+ Giai đoạn phá màng trong suốt.   

+ Giai đoạn phá màng noãn hoàn và đồng hóa giữa tế bào trứng và tinh trùng. 

 
Hình 2.22. Hình thái và cấu tạo của tinh trùng 
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Sau đó, chỉ có một tinh trùng có sức sống cao nhất mới xuyên qua được màng noãn 

hoàn. Đầu lọt vào phía trong, đuôi đứt ra ở bên ngoài và ngay sau đó hình thành một màng 

ngăn và không cho tinh trùng khác vào nữa.   

Do đó, chỉ có một tinh trùng gặp tế bào trứng. Tinh trùng và nhân của trứng đồng hóa 

lẫn nhau tạo thành hợp tử và phát triển thành bào thai.  

4.4.5. Mang thai: Là th i gian thai phát triển trong tử cung. Heo mang thai 114 ngày. 

4.4.6. Đẻ và cho con bú 

Đẻ là một phản xạ không điều kiện dưới sự chỉ đạo của thần kinh và thể dịch. Lúc con 

vật đẻ cần tạo một không gian yên tĩnh. Khi heo cái đẻ, tử cung co bóp từng cơn để đẩy heo 

con và nước ói ra ngoài.  

Khi heo cái đẻ, tuyến yên tiết ra hocmon kích thích sản xuất sữa và co bóp thải sữa ra 

ngoài. Nên cho heo con sơ sinh bú vú mẹ ngay khi được sinh ra, để kích thích heo mẹ tiết 

nhiều sữa 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Bài 1. Qu n sát bộ xương heo 

a. Mục tiêu: Mô tả được vị trí, hình thái và chức năng của bộ xương 

b. Thực hành 

- Chia nhóm: Mỗi nhóm nhỏ 5 học viên  

- Xem phim, hình ảnh và mẫu vật về bộ xương của heo  

- Ghi chép lại từng loại xương về: Vị trí; số lượng; hình thái và chức năng. Sau đó thảo 

luận nhóm và làm bài thu hoạch. 

c. Kết quả sản phẩm cần đạt: Bảng liệt kê mô tả về vị trí, số lượng, hình thái và chức 

năng của từng xương quan trọng của heo. 

Bài 2. Mổ khảo sát các cơ qu n trong cơ thể heo 

a. Mục tiêu:  

- Thực hiên được thao tác mổ khảo sát các cơ quan trong cơ thể heo; 

- Xác định được vị trí, hình dạng, màu sắc các nội tạng bình thư ng của heo. 

b. Thực hành 

- Chia nhóm thực hành: Mỗi nhóm từ 5 – 10 học viên 

- Thực hiện: 

+ Cố định heo; 

+ Lựa chọn dụng cụ để mổ khám heo; 

+ Thực hiện các bước và thao tác mổ khám heo; 

+ Ghi lại: Vị trí, hình dạng, màu sắc các nội tạng bình thư ng / khác thư ng của heo. 

c. Kết quả sản phẩm cần đạt: 

- Quy trình mổ khám heo đúng kỹ thuật; 

- Kết quả ghi chép về quá trình mổ khám và mô tả lại: Vị trí, hình dạng, màu sắc các 

nội tạng bình thư ng / khác thư ng của heo. 
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Chương 3.  Thuốc dùng cho heo 

 

Mục tiêu 

Sau khi học xong chương này học viên có khả năng:  

- Trình bày được công dụng các loại thuốc thư ng dùng cho heo. 

- Dùng được các loại thuốc để phòng bệnh và điều trị bệnh các bệnh thông thư ng cho 

heo; Chọn lựa được loại thuốc tương thích với tình trạng bệnh và giá cả phù hợp. 

A. Nội dung 

1. Đại cương về thuốc 

1.1. Khái niệm thuốc 

Thuốc là sản phẩm chứa các hoạt chất được dùng đưa vào cơ thể vật nuôi nhằm tạo 

một tác dụng mong muốn (phòng bệnh, chữa bệnh) nào đó. 

1.2. Nguồn gốc củ  thuốc 

Thuốc dùng có nhiều nguồn gốc khác nhau 

- Dùng trực tiếp từ các sản phẩm tự nhiện: Dùng lá dâu tầm để điều trị bệnh đậu heo, 

dùng khế trong bệnh lở mồm long móng.  

- Thuộc được điều chế bởi các nhà sản xuất: đây là những thuốc phổ biến nhất hiện nay, 

rất đa dạng, phong phú về số lượng và chủng loại như: thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, 

vitamin... Mỗi nhóm thuốc có công dụng và tác dụng riêng đòi hỏi ngư i dùng phải thận trọng 

để đạt hiệu cao, tốn kém ở mức độ ít nhất, không gây hại cho heo, cho ngư i dùng thịt heo. 

1.3. Phân loại nhóm thuốc 

1.3.1. Khái niệm cách phân loại 

Có nhiều cách phân loại thuốc; tuy nhiên phổ thông là phân loại thuốc theo tác dụng:  

- Thuốc tác động lên các cơ quan 

- Vitamin và khoáng chất 

- Thuốc kháng khuẩn 

- Thuốc trị ký sinh trùng 

- Thuốc sát trùng 

- Vắc xin dùng cho heo 

1.3.2. V i trò củ  thuốc trong cơ thể 

Mỗi thuốc hoặc nhóm thuốc đề có tác dụng cụ thể lên một cơ quan, một vị trí cụ thể 

của cơ thể; thí dụ thuốc hạ sốt sẽ tác động vào trung tâm điều hòa nhiệt của hệ thần kinh, 

thuốc kháng sinh chỉ tác dụng lên vi khuẩn. Ngoài tác dụng chính thuốc còn có khả năng gây 

ra tác dụng phụ; thí dụ thuốc kháng viêm còn gây ra viêm loét dạ dày, vắc xin gây ra phản 

ứng dị ứng. 

Mặt khác nếu dùng không đúng liều lượng thuốc còn gây ra. 

- Ngộ độc như: Strychnin gây co giật, doxycyclin làm con vật bi rộp da khi tiếp xúc 

với ánh sáng mặt tr i trong th i gian dùng thuốc, levamisole làm con vật chảy nước bọt, run 

rẩy và chết. 
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- Thuốc tồn lưu trong cơ thể sau khi dùng như sau khi dùng kháng sinh ít nhất 1 đến 3 

tuần, điều này có ảnh hưởng đến ngư i dùng thịt heo vì vậy phải ngưng dùng thuốc này ít là 

7 - 15 ngày trước khi hạ thịt heo. 

1.4. Liều lượng và liệu trình dùng thuốc 

Liều dùng là số lượng thuốc cấp vào cơ thể heo cho một lần tính cho 1kg thể trọng/ 

lần, đây là liều cơ bản. Tuy nhiên phần lớn các thuốc hiện đang lưu hành trên thị trư ng 

thư ng ngư i ta hay dùng liều/ 10kg thể trọng/ lần cho ngư i chăn nuôi dể tính toán. 

Liệu trình dùng thuốc bao gồm nhiều yếu tố:  

- Khoảng cách giữa 2 lần cấp thuốc (hoặc số lần dùng trong ngày) 

- Số ngày phải dùng thuốc  

Có những loại thuốc chỉ cần cấp 1 lần khi điều trị như thuốc tẩy giun sán; có thuốc 

phải cấp nhiều lần trong suốt quá trình trị liệu, thí dụ như heo bị bệnh tụ huyết phải cấp 

analgin đến khi hết sốt, cấp streptomycin đến khi tình trạng bệnh chấm dứt. 

Thông thư ng thì thuốc cấp một lần / ngày; tuy nhiên có thuốc phải cấp 2 -3 lần/ ngày 

(nhất là thuốc uống) hoặc benzyl penicillin tiêm 2 lần trên ngày; Cần lưu ý, các thuốc mà tên 

thuốc có kèm chữ “LA” (long acting) thì phải tiêm cách khoảng 48 gi . 

1.5. Thẩm định sơ bộ giá trị sử dụng thuốc dùng 

Muốn dùng thuốc thì cần thẩm định sơ bộ giá trị sử dụng của thuốc đó, thuốc còn giá 

trị sử dụng khi:  

- Còn hạn sử dụng  

- Còn nguyên nhãn thuốc (còn đọc được chữ)  

- Chất thuốc bên trong không  bị biến dạng về màu sắc, độ trong, mùi vị. 

2. Xác định thuốc tác động lên các cơ qu n 

2.1. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh 

2.1.1. Thuốc tác dụng thần kinh trung ương 

a. Thuốc ức chế 

- Sodium thiopetal: thư ng dùng xử lý heo nái cắn con, mổ bụng lấy thai; dạng bột tinh 

thể trắng, không mùi,vị hơi đắng,tan tốt vào nước. Dùng 0,5 - 1g/ heo (nặng 100 – 150kg) 

pha với 10 – 20ml nước cất, tiêm vào tĩnh mạch. 

- Phenobarbital: chống co giật, trị động kinh, cơn co uốn ván, ngộ độc strychnin; tiêm 

bắp thịt 0,5 – 1g/ heo nái hoặc cho uống 0,1 – 0,2g/ heo con. 

b. Thuốc hưng phấn 

- Strychnin sulfate: có tác dụng làm tăng kích thích đối với các trung tâm phản xạ ở 

hành não và tủy sống; được chỉ định dùng khi cơ thể suy nhược, biếng ăn, liệt cơ hoặc giải 

độc thuốc mê, thuốc ngủ. Thư ng dùng dung dịch 1‰ tiêm bắp theo liều 1 – 5mg/con. 

- Caffein: Chỉ định dùng khi cơ thể mệt mỏi, suy tim, khó thở, phù thủng, cảm nóng. 

Dùng tiêm bắp 0,2 – 1g/con  

2.1.2. Thuốc tác dụng thần kinh ngoại vi 

Thư ng dùng là thuốc gây tê, thông dụng là novocain dùng để gây tê khi phẫu thuật 

(mổ nhọt mủ, khâu vết thương, thiến, chữa bong gân, sai khớp ...) ; tiêm dưới da 0,1 – 
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0,3g/con (nên phối hợp với adrenalin). 

2.1.3. Thuốc tác dụng thần kinh gi o cảm 

- Pilocarbin (bảng A) được dùng khi bị liệt ruột, bí tiểu tiện. Tiêm dưới da hay bắp thịt 

0.2g/con (pha thành dung dịch 3%). 

- Adrenalin (bảng A) được dùng khi bị ngất, sốc, dị ứng. Tiêm bắp hoặc dưới da dung 

dịch 1‰ theo liều 0,2 – 1ml/con. 

- Atropin (bảng A) được dùng khi ngộ độc bởi pilocarbin, levamisole, các thuốc trừ sâu 

nhóm phospho hữu cơ (dipterex), cũng dùng khi bị sốc có tiết đ m nhớt. Tiêm dưới da dung 

dịch 1‰: 1 – 10mg/con. 

2.2. Thuốc tác dụng lên hệ hô hấp 

- Eucalyptin có tác dụng long đ m, giảm ho. Tiêm bắp dung dịch dầu 1 – 5ml/con. 

- Bromhexine có tác dụng làm loãng đàm và tan đàm, dùng hỗ trợ điều trị trong các 

bệnh đư ng hô hấp cho heo. Tiêm bắp dung dịch 3%o theo liều 0,2 – 0,5mg/kg thể trọng. 

2.3. Thuốc tác dụng lên tổ chức máu 

2.3.1. Thuốc cầm máu 

Vitamin K có tác dụng thúc đẩy qua trình đông máu, được chỉ định dùng trong các 

trư ng hợp bị xuất huyết. Tiêm bắp hay cho uống 20 – 70mg/con/ ngày. 

2.3.2. Thuốc tạo máu 

- Vitamin B12 được dùng khi bị mất máu, suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, rối loạn 

chuyển hóa, viêm dây thần kinh. Tiêm bắp theo liều 1000 – 5000µg/con/ ngày. 

- Ferdextran là loại thuốc phóng chống bệnh thiếu máu ở heo con sơ sinh. Trong điều 

kiện nuôi nhốt hoàn toàn thì việc tiêm sắt (Ferdextran) cho heo sơ sinh là điều bắt buộc. Có 

2 dạng ferdextran: 100 và 200mg/ml, mỗi lần tiêm ít nhất 100mg/con; lần đầu lúc 3 ngày 

tuổi, có lập lại lúc 10 ngày tuổi. 

2.4. Thuốc tác dụng lên hệ tiêu hó  

2.4.1. Thuốc nhuận tràng 

Thư ng dùng magnesium sulfate (MgSO4) cho heo uống khi heo bị bón nặng (thuốc 

còn có tác dụng trấn an thần kinh); liều dùng 50 – 100g/con. 

2.4.2. Thuốc giảm tiêu chảy 

- Atropin làm giảm nhu động ruột, dùng tiêm vào bắp thịt hay xoang bụng, liều dùng 

0,5 – 1mg/heo con. 

- Loperamide có tác dụng ức chế nhu động ruột. Thuốc dạng viên 2mg/viên. Dùng cho 

uống ½ - ¼ viên /con. 

- Các vi sinh vật có lợi cho đư ng ruột (còn gọi là probiotic như Biolactyl, Bioacimin...) 

có tác dụng ổn định tập đoàn vi sinh vật trong đư ng ruột. Cho uống ½ - 1 gói /con. 

2.5. Thuốc tác dụng lên hệ tiết niệu – sinh dục 

2.5.1. Thuốc lợi tiểu 

Urotropin: Thuốc vừa có tác dụng lợi tiểu vùa có tác dụng sát trùng đư ng tiết niệu. 

Dùng dung dịch 40% để tiêm dưới da hay bắp thịt; liều tiêm 0,25 – 0,5g/con Trofurit có tác 

dụng lợi tiểu được chỉ định dùng trong trư ng hợp phù do tim, gan hay thận; phù phổi; phù 
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não; nhiễm độc thai. Liều cao dùng trong suy thận cấp hay mãn, thiểu niệu, ngộ độc 

barbiturate. Liều dùng 1 - 3mg/kg thể trong/ ngày. 

2.5.2. Các nội tiết tố sinh dục 

- Ocytocin có tác dụng làm tăng cư ng co thắt các cơ trơn, được chỉ định dùng khi: tử 

cung kém co thắt nhất là trên heo khi hạ sinh được 4 – 5 heo con, tiêm bắp 20 IU/con; kích 

thích phóng thích sữa khi heo bị mất sữa, tiêm tĩnh mạch 10 IU/con. 

  
Hình 2. 23. Thuốc Ocytocin Hình 2.24. Thuốc Estradione cypionate 

- ECP (estradione cypionate), Tăng cư ng khả năng sinh sản và phát dục như: kích 

thích các noãn nang chín và rụng trứng, kích thích động dục và tăng khả năng thụ thai ở gia 

súc cái. Được chỉ định dùng khi heo nái chậm lên giống. Liều dùng: tiêm bắp 3 – 5ml/con  

- Progesterone: Điều chỉnh chu kỳ động dục, an thai trong trư ng hợp có biểu hiện sinh 

non hoặc đe doạ sẩy thai, chứng loạn sản phối nhiều lần không đậu. Liều dùng: 2ml/ 100kg/ 

thể trọng  

 
 

Hình 2.25. Thuốc Gesteron Hình 2.26. Thuốc PG600 

- PG 600: 1 liều thuốc có chứa 400 IU PMS và 200 IU HCG; Tăng cư ng khả năng 

sinh sản và phát dục như: kích thích các noãn nang chín và rụng trứng, kích thích động dục 

và tăng khả năng thụ thai ở gia súc cái. Được chỉ định dùng khi heo nái chậm lên giống. 

Liều dùng: tiêm bắp 1 lọ 600 IU/con heo  

3. Xác định vit min, dịch truyền và khoáng chất 

3.1. Vitamin 

3. 1.1. Vit min t n trong nước 

- Vitamin B complex: Điều trị bệnh thiếu hụt vitamin nhóm B ở heo mang thai, heo 

trong th i kỳ lại sức sau bệnh, heo bị suy dinh dưỡng. Kích thích tăng trọng ở heo non, 
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chống stress và suy nhược cơ thể. Liều dùng: 3 – 10ml/con tùy theo thể trọng, dùng liên tục 

từ 5 – 7 ngày.  

 
Hình 2.27. Một số loại vitamin B complex 

- Vitamin C (còn gọi là axit ascorbic): Bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, hổ trợ điều trị 

bệnh nhiễm trùng, chống stress. 

 
Hình 2.28.Vitamin C 

3.1.2. Vit min t n trong dầu 

Vitamin ADE: Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin ADE như: Còi xương, bại liệt, 

xù lông, suy dinh dưỡng, biếng ăn, chậm lớn ở gia súc non. Tiêm bắp 2ml/heo con hay 

5ml/heo lớn. 

 
Hình 2.29. Nhóm vitamin tan trong dầu (A.D.E) 
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3.2. Khoáng chất 

3.2.1. Khoáng vi lượng 

- Chất sắt (Fer dextran) Phòng và trị bệnh thiếu máu ở heo con do thiếu sắt. Tiêm bắp 1 

– 2 ml/con lúc 3 ngày tuổi. Nếu cần thiết có thể lập lại lần hai lúc 10 ngày tuổi. 

 
Hình 2.30. Sắt (Fer dextran) 

- Các chất điện ly (electrolytes) Phòng chống stress và nâng cao sức đề kháng khi th i 

tiết thay đổi, nhiệt độ cao,tiêm phòng, chuyển chuồng hay thay đổi thức ăn.  

Sử dụng khi có hiện tượng mất nước, mất cân bằng chất điện giải trong các bệnh tiêu 

chảy, sốt cao. Dùng cho uống bằng cách pha %g thuốc vào 50-100 lít nước uống. 

  
Hình 2.31. Chất điện giải 

3.2.2. Khoáng đ  lượng 

Dung dịch can xi (calcium gluconate) Chỉ định điều trị chứng thiếu can-xi trong cơ thể, 

hạ can-xi huyết gây tê liệt sau khi sinh sản, trong th i gian tiết sữa (đặc biệt ở heo nái đang 

mang thai và sinh nhiều con). 

- Chứng gầy yếu, mềm xương, còi cọc ở thú non, đặc biệt sau khi mắc các bệnh ỉa chảy 

kéo dài, bệnh truyền nhiễm hay ký sinh trùng.  

- Bảo vệ mạch máu, chống chảy máu, xuất huyết, phù nề. 
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Hình 2.32. Một số loại thuốc cấp khoáng đa lượng 

 

 

4. Xác định thuốc kháng khuẩn 

4.1. Thuốc kháng sinh tác dụng với vi khuẫn nhóm Gr m (-) 

4.1.1. Benzyl penicillin 

a. Công dụng: 

- Benzylpenicillin Potassium có đặc tính tác dụng mạnh mẽ đối với vi khuẩn Gram (+) 

như: Staphylococcus, Streptococcus, Erysipelothrix, Clostridium, Bacillus, Treponema, 

Leptospira ,... 

- Benzylpenicillin Potassium được chỉ định trong điều trị: Bệnh dấu son heo (heo đóng 

dấu), nhiệt thán, viêm phổi, viêm bàng quang, 

viêm phúc mạc, viêm nội mạc tử cung, vết 

thương nhiễm trùng, mụn nhọt…  

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Hoà tan thuốc tiêm bắp thịt, tiêm dưới da 

hay có thể tiêm tĩnh mạch (nếu cần). 

- Liều dùng cho heo: 20.000 -40.000UI/kg 

thể trọng/ngày Trong trư ng hợp bệnh nặng, có 

thể cách 4 gi  tiêm một lần. 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc: Th i 

gian ngừng thuốc trước khi giết thịt: 7 ngày. 

Chú ý: 

- Chỉ dùng trong thú y. 

- Không nên dùng Penicillin quá 01 tuần lễ. Nội trong 01 tuần, nếu thấy thuốc không 

tác dụng thì phải thay bằng thuốc khác hoặc dùng phối hợp nó với streptomycin. 

4.1.2. Lincocin 

a. Công dụng: Lincomycin được chỉ định trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Gram (+) và Mycoplasma gây nhiễm ở đư ng hô hấp, máu, sinh dục. Nhất là các bệnh 

nhiễm trùng như: 

 

 

H. 2.33. Thuốc có chứa benzyl penicillin 
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- Viêm khí quản, phổi ở gia súc, gia cầm. 

- Bệnh suyễn heo do Mycoplasma gây ra. 

- Bệnh dấu son (heo đóng dấu). 

- Các chứng viêm khớp ở gia súc. 

- Viêm màng bụng, da. 

- Trị các chứng viêm vú, viêm tử cung… 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Tiêm bắp thịt theo liều 

- Heo lớn: 1 ml/ 10 kg thể trọng/ ngày. 

- Heo con: 1 ml/ 5 kg thể trọng/ ngày. 

Dùng liên tục 3 - 7 ngày; những trư ng hợp cần thiết 

có thể kéo dài đến 12 ngày. 

Th i gian ngưng sử dụng thuốctrước khi giết thịt: 2 

ngày  

4.1.3.Tylosin  

a. Công dụng: Trị các bệnh do vi trùng 

Gram (+), xoắn khuẩn và Mycoplasma gây ra: 

Heo: Bệnh viêm khớp do Mycoplasma 

hyosynoviae, viêm phổi do Pasteurella spp, 

bệnh dấu son, hồng lỵ cấp do Treponema 

hyodysenteria. 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Tiêm bắp thịt cho heo theo liều 1ml/ 

11kg thể trọng/ ngày. 

- Dùng liên tục 3 ngày. 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước 

khi giết thịt 4 ngày 

 

4.2. Thuốc kháng sinh tác dụng với vi khuẫn nhóm Gr m (+) 

4.2.1. Streptomycin  

a. Công dụng: Streptomycin là loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside, tác 

dụng với nhiều vi khuẩn Gram (-) và một số loại vi khuẩn Gram (+) gây bệnh đư ng tiêu 

hóa và đư ng hô hấp ở gia súc, gia cầm. 

Thuốc dùng điều trị các bệnh: 

+ Tiêu chảy, viêm phổi ở bê, nghé. 

+ Bạch lỵ và bệnh lao gà con. 

+ Viêm ruột và lở loét chân chim cút. 

 
Hình 2.34. Thuốc Lincomycin 

 
Hình 2.35. Thuốc có chứa Tylosin 
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+ Bệnh do xoắn trùng (leptospirosis), bệnh nhiễm trùng tiếp phát hội với chứng sốt và 

chứng nhiễm trùng niệu đạo. 

+ Bệnh nhiễm trùng máu ngựa con; viêm ruột, viêm 

tử cung ở heo. 

+ Tụ huyết trùng ở gia súc, gia cầm.   

b. Cách dùng và liều dùng: 

-Dùng nước cất tiệt trùng hoà tan bột thuốc để tiêm 

bắp thịt hay tiêm dưới da cho heo theo liều 10-20mg/kg thể 

trọng/lần, ngày dùng 2 lần.  

- Dùng cho uống để trị bệnh nhiễm trùng đư ng ruột, 

liều cho heo, bê, chó: 1g/con/ngày. 

- Thư ng phối hợp streptomycin sulfate với penicillin 

để mở rộng hoạt phổ của kháng sinh. 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốctrước khi giết thịt: 

30 ngày. 

4.2.2. Gentamycin 

a. Công dụng: 

Gentamycin là một kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside, hoạt phổ rộng đối với vi 

khuẩn Gram (-) và vài vi khuẩn Gram (+), nên dung dịch tiêm Gentamycin 4% được chỉ 

định trong điều trị các chứng bệnh nhiễm khuẩn ở đư ng hô hấp, đư ng tiêu hoá, đư ng 

sinh dục - tiết niệu ở gia súc. 

Gentamycin dùng trị các bệnh phó 

thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm 

khớp, viêm tử cung, viêm vú, hồng lỵ, bệnh 

heo nghệ. 

b. Cách dùng và liều dùng: 

-Tiêm bắp thịt cho heo theo liều 1ml/ 

10kg thể trọng/ ngày đầu; sau đó dùng 1ml/ 

20kg thể trọng/ ngày. 

-Dùng liên tục 3 - 5 ngày. 

-Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước 

khi giết thịt: 21 ngày 

 

4.2.3. Colistin 

a. Công dụng 

Chuyên trị viêm ruột tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, phù thủng, viêm thận, viêm vú, viêm 

tử cung, viêm đa khớp, viêm phổi, viêm bàng quang. 

b. Cách dùng và liều dùng 

 
Hình 2.36. Thuốc có chứa 

Streptomycin 

 
Hình 2.37. Thuốc có chứa Gentamycin 
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- Tiêm bắp thịt cho heo theo liều1ml/5kg thể 

trọng. 

- Tiêm ngày 1 lần, trong 3-5 ngày liên tục.  

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc  

- Ngưng thuốc trước khi giết mổ thịt 7 ngày 

 

 

 

 

 

4.2.4. Ceftiofur 

a. Công dụng: 

Trị các bệnh do vi khuẩn Gram (-) gây ra ở heo: Đặc trị hội chứng hô hấp do 

Actinobacillus , tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú.   

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Lắc kỹ trước khi dùng. Tiêm bắp thịt theo liều 1-3ml/ 50kg thể trọng/ ngày  

- Dùng liên tục trong 3 ngày. 

-Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước khi giết thịt: 2 ngày. 

 
Hình 2.39. Thuốc có chứa ceftofur 

4.3. Thuốc kháng khuẩn phổ khuẩn rộng 

4.3.1. Oxytetracyclin 

a. Công dụng: Oxytetracyclin dùng điều trị các bệnh do vi khuẩn mẫn cảm như: 

- Bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm xoang. 

 
Hình 2.38. Thuốc có chứa Colistin 
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- Bệnh dấu son. 

- Bệnh lepto 

- Bệnh viêm ruột tiêu chảy do 

colibacillus, E. coli. 

- Viêm đư ng tiết niệu, viêm tử cung, 

viêm vú, viêm rốn,... 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Tiêm bắp thịt hay tĩnh mạch theo liều. 

+ Heo trưởng thành: 1ml/ 20kg thể 

trọng/ ngày. 

+ Heo non: 1ml/ 10kg thể trọng/ ngày. 

- Dùng liên tục 3-5 ngày. 

- Dùng theo chỉ dẫn của Bác sỹ thú y. 

- Chú ý: không tiêm ở một vị trí quá 5ml 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước khi giết thịt: 14 ngày  

4.3.2. Enrofloxacin 

a. Công dụng: 

- Đặc trị bệnh tiêu chảy heo con do vi khuẩn đư ng ruột gây ra. 

- Trị các bệnh phó thương hàn, phù đầu do E.coli, viêm dạ dày-ruột. 

- Trị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi,... 

 b. Cách dùng và liều dùng:  

-Tiêm theo liều 

+ Heo con: 2ml/ con/ ngày. 

+ Heo trên 15 ngày tuổi: 2ml/ 5kg thể 

trọng/ ngày. 

- Dùng liên tục 3-5 ngày.   

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước 

khi giết thịt: 7 ngày.  

 

 

4.3.3. Amoxicillin 

Công dụng: 

Thuốc có phổ tác dụng rộng dùng điều trị các bệnh nhiễm trùng ở các loài gia súc như: 

nhiễm trùng máu, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa, viêm da, viêm khớp, viêm đư ng hô hấp, 

đư ng tiêu hoá. Trị bệnh tụ huyết trùng, Lepto, sẫy thai truyền nhiễm... 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Tiêm bắp thịt hoặc dưới da theo liều 1ml/ 10kg thể trọng. 

- Dùng cẩn thận cho thú nhạy cảm với Penicillin. 

 
Hình 2.40. Thuốc có chứa  Oxytetracyclin 

 
Hình 2.41. Thuốc có chứa Enrofloxacin 
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- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước khi giết thịt: 14 ngày. 

 
Hình 2.42. Một số loại thuốc có chứa Amoxicillin 

4.3.4. Florfenicol 

a. Công dụng: 

Florfenicol dùng phòng, trị các bệnh đư ng hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục cho 

trâu, bò, heo như: bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm phổi do Haemophilus, 

Actinobacillus; tiêu chảy do E. coli... 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Tiêm bắp thịt hoặc dưới da cho heo theo liều 1 ml / 25-30kg thể trọng / 48 gi . 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước khi giết thịt: 14 ngày  

 
Hình 2.43. Một số loại thuốc có chứa Florfenicol 

5. Xác định thuốc trị ký sinh trùng 

5.1. Thuốc trị giun 

5.1.1. Levamisole 

a. Công dụng: 

Levamisole rất hiệu quả đối với các loại giun tròn ở dạ dày, ruột, phổi như: Giun đũa, 

giun phổi, giun tóc, giun lươn,... ở heo, trâu, bò. 
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b. Cách dùng và liều dùng: 

- Tiêm bắp thịt, tiêm dưới da hoặc uống 7mg/ kg thể trọng  

- Để tránh tái nhiễm có thể dùng lặp lại lần 2, cách lần trước: 4-5 tuần. 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước khi giết thịt 7 ngày. 

 

 

 

5.1.2. Fenbendazole 

a. Công dụng: 

 Fenbendazole là thuốc tẩy ký sinh 

trùng có hoạt phổ rộng, an toàn, thuốc tác 

động lên hầu hết các loại giun tròn và sán dây 

ký sinh trên các loài gia súc như: 

+ Heo: Tẩy giun tròn đư ng tiêu hoá và 

giun phổi, giun thận heo. 

+ Chó, mèo: Tẩy giun đũa, giun móc, 

giun tóc. 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Cho heo uống trực tiếp: 5 g thuốc / 

100 kg thể trọng.  

- Điều trị 3 ngày liên tục, 2 tháng lặp lại 

1 lần. 

- Thuốc có thể dùng cho thú mang thai, đang cho sữa. 

- Th i gian ngưng sử dụng thuốc trước khi giết thịt: 14 ngày. 

5.2. Thuốc trị sán lá 

5.2.1. Bithionol 

a. Công dụng: Đặc trị sáng lá cả giai đoạn sán non và sán trưởng thành. 

b. Cách dùng: 

- Cho uống trực tiếp hoặc trộn vào thức ăn với 1 liều duy nhất. Để phòng bệnh 2 tháng 

sau lặp lại 1 lần, sau đó cứ mỗi 4 tháng cho gia súc uống lại một lần. 

 
Hình 2.44. Một số loại thuốc có chứa Levamisole 

 
Hình 2.45. Thuốc có chứa Fenbendazol 
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- Heo dùng: 1g/ 10-15kg thể trọng, gói 

25g dùng cho 250-375kg thể trọng. 

Chú ý: 

+ Không dùng cho heo đang mang thai.  

+ Tránh để heo ra ngoài nắng sau khi 

uống thuốc.  

 

 

 

 

 

5.2.2. Benzimidazol 

a. Công dụng: Thuốc dùng tẩy các loài giun sán ký sinh ở gia súc, gia cầm. 

- Sán lá ruột ở heo. 

- Sán dây ở gà,vịt, ngan, chó , mèo. 

- Tẩy giun sán sẽ giúp vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn, hấp thu thức ăn tốt, giảm tỉ lệ 

nhiễm bệnh, đạt năng suất cao khi thu hoạch. 

b. Cách dùng: 

- Cho heo uống 1g/10 kg thể trọng, 

dùng 1 liều duy nhất 

Chú ý: 

+ Ngưng sử dụng trước khi giết mổ 14 

ngày. 

+ Không dùng cho gia súc đang mang 

thai. 

5.3. Thuốc trị cầu trùng 

5.3.1. Toltazuril 

a. Công dụng: 

Đặc biệt heo con khi tập ăn rất dễ nhiễm 

cầu trùng, 1 liều duy nhất toltrazuril phòng chống bệnh cầu trùng suốt quá trình nuôi.  

Toltrazuril có hoạt phổ tác dụng rộng chống lại các chủng cầu trùng ở gia súc. Đặc biệt 

hiệu quả với chủng Isospora suis gây bệnh cầu trùng ở heo con.Thuốc ức chế sự phát triển 

của cầu trùng trên tất cả các giai đoạn (giai đoạn nội sinh, sinh sản vô tính - hữu tính). 

b. Cách dùng: 

- Heo con: 0,5ml/con, cho heo 3-5 ngày tuổi, uống 1 liều duy nhất. 

- Heo từ 1 tuần tuổi: 1ml/2,5kg thể trọng, uống 1 liều. 

Chú ý: Lắc đều trước khi sử dụng.  

 
Hình 2.46. Thuốc có chứa Bithionol 

 
Hình 2.47. Thuốc có chứa Benzimidazol 
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Hình 2.48. Một số thuốc có chứa Toltrazuril 

5.3.2. Sulfaquinoxalin 

a. Chỉ định 

Đặc trị bệnh cầu ký trùng: Cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruột non ở heo, gà, gà tây, 

thỏ (thể gan), bê non, dê, cừu  

b. Liều lượng và cách dùng  

- Pha với nước cho Heo uống 0,15 ml/kg thể trọng 

 
Hình 2. 49. Thuốc có chứa sulfaquinoxalin 

5.4. Thuốc trị ngoại ký sinh 

Phoxim  

a. Công dụng: Phòng trị ghẻ, ve và rận trên heo. 

b. Liều lượng và cách dùng: Bôi dọc theo sống lưng heo, dùng theo trọng lượng cơ thể. 

- Heo con, heo thịt dưới 10 kg: 4 ml  

- Heo 11 - 20 kg: 8 ml 

- Heo 21 - 30 kg: 12 ml 

- Heo 31 - 40 kg: 16 ml 

- Heo 41 - 50 kg: 20 ml 
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- Hậu bị, nái, đực giống trên 50 kg: 20 - 30 ml 

- Trư ng hợp ghẻ nặng nên điều trị lặp lại sau 

2 tuần 

- Chú ý 

+ Ngưng sử dụng sản phẩm 14 ngày trước khi 

giết thịt. 

+ Mang găng tay bảo vệ khi thao tác với sản 

phẩm.Tránh thuốc dính vào da, nếu có rửa sạch 

bằng xà phòng và nước. 

+ Không hút thuốc khi thao tác, không để gần 

lửa vì thuốc dễ cháy. 

+ Để thuốc xa trẻ em, xa nơi để thức ăn và 

nước uống. 

+ Bảo quản: Để nơi khô, thoáng mát, tránh 

ánh nắng mặt tr i. 

5.5. Thuốc có tác dụng hỗn hợp 

5.5.1. Albendazole 

a. Công dụng: 

- Thuốc có phổ diệt nội ký sinh rộng, diệt các loại giun ký sinh ở dạ dày, ruột và phổi, 

các loại sán dây, ấu trùng và sán lá trưởng thành. 

- Chống chỉ định: Không dùng cho gia súc 

trong 45 ngày đầu mang thai. 

b. Cách dùng: 

- Cho heo uống theo liều 1ml/20kg thể trọng  

- Th i gian ngưng sử dụng: Thịt: 12 ngày; 

Sữa: 4 ngày.  

 

 

 

5.5.2. Ivermectin 

a. Công dụng 

- Tẩy các loại giun tròn: Giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun đầu gai, giun 

phổi, giun xoăn dạ dày, giun kết hạt, giun ruột già... 

- Phòng và diệt các loại ngoại ký sinh trùng: Mòng, ve, bọ chét, chấy, rận… 

- Đặc biệt diệt ghẻ: Saccroptes, Demodex… 

b. Liều lượng và cách dùng 

- Tiêm dưới da một liều duy nhất, trung bình 0,8-1,2 ml/10 kg thể trọng. 

 
Hình 2.50. Thuốc có chứa Phoxim 

 
Hình 2.51. Thuốc có chứa 

Albendazole 
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Hình 2.52. Một số loại thuốc có chứa Ivermectiin 

 

6. Xác định thuốc sát trùng 

6.1. Nhóm có cồn: cồn sát trùng, cồn i-ốt 

- Cồn sát trùng (cồn 70
0
): là dung dịch cồn y tế thư ng nhuộm màu xanh, dùng để sát 

trùng tay cho ngư i khi cần thao tác trên heo, sát trùng vị trí tiêm thuốc. 

- Cồn i-ốt: Dung dịch có màu nâu thẩm; được chỉ dịnh sát trùng vị trí thiến mổ, vết 

thương  trên heo, cũng dùng để tiêu độc dụng cụ phẫu thuật. 

6.2. Nhóm  ldehyde: formol  

6.3. Nhóm  -mo-nium bậc bốn: 

BKA  

a. Thành phần: 

- Benzalkonium Chloride 

- Amyl acetate 

- Dung môi vừa đủ  

b. Công dụng: 

- Tiêu độc dụng cụ, quần áo bảo hộ, phương tiện 

vận chuyển, lò giết mổ và chuồng trại. 

- Thụt rửa tử cung khi bị viêm nhiễm. 

- Rửa vết thương, sát trùng tay trước và sau khi 

phẫu thuật. Sát trùng dụng cụ phẫu thuật. 

- Tiêu độc xác súc vật chết. 

c. Cách dùng và liều dùng: 

- Phun xịt sát trùng chuồng trại, lò giết mổ, phương tiện vận chuyển: Pha loãng 100 lần 

(10 ml thuốc pha trong 1 lít nước sạch). Có thể phun xịt trực tiếp vào chuồng trại hoặc 

phương tiện chuyên chở đang có thú. 

- Thụt rửa tử cung: Pha loãng 500 lần (10 ml thuốc pha trong 5 lít nước sạch). 

- Rửa vết thương, vết mổ, dụng cụ: Pha loãng 250 lần (10 ml thuốc pha trong 2,5 lít 

nước sạch). 

- Tiêu độc xác súc vật chết: 40 ml thuốc pha trong 1 lít nước. 

- Chú ý: 

 
Hình 2.53. BKA 
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+ Chỉ dùng trong thú y. 

+Tránh thuốc nguyên chất tiếp xúc với niêm mạc mắt. 

+ Tránh xa tầm tay trẻ em.   

6.4. Nhóm phẩm màu: Thuốc xanh, thuốc tím 

- Thuốc xanh (methylene blue): thư ng dung dịch 1%, dung dịch có màu xanh la thẫm. 

Xanh methylen cũng có tác dụng sát khuẩn nhẹ và nhuộm màu các mô. Thuốc có liên kết 

không phục hồi với acid nucleic của virus và phá vỡ phân tử virus khi tiếp xúc với ánh sáng. 

Chỉ định dùng bôi lên các vết thuong ngoài da. 

 

 

Hình 2.54. Xanh methylene Hình 2.55. Thuốc tím (KmnO4) 

- Thuốc tím (KMnO4) Tinh thể có màu tím đen, khi dùng pha vào nước ấm. Có tác 

dụng diệt vi khuẩn nh  tác dụng oxy hóa của dạng oxy mới sinh khi hòa thuốc tím vào nước. 

Thuốc tím phải được dùng để rửa vết thương, bơm rửa khi heo bị viêm tử cung. Liều dùng: 

hòa tan vào nước với lượng 1 gam (1 gói) trong 1 lít nước; bơm vào tử cunh 1-2 lít dung 

dịch thuốc tím 1‰/lần. 

6.5. Các thuốc khác 

- Vôi bột (vôi sống) dạng bột màu trắng không tan trong nước, nhưng hòa được vào 

nước (sữa vôi); có tính chất ăn da. Dùng vôi bột để sát trùng toàn bộ ngoài chuồng nuôi hoặc 

trong chuồng không có thả heo: 1kg vôi/100m
2
; dùng sữa vôi 20% để sát trùng toàn bộ ngăn 

chuồng (cả thành chuồng, vách) sau mỗi đợt nuôi. 

- Cloramin B dạng bột sinh ra clo, có thể đóng gói thành túi nhỏ hoặc dập thành viên 

0,25g và đóng lọ để dễ vận chuyển. Những viên thuốc này được dùng để tiệt khuẩn nước rửa 

chuồng trại. Các viên Cloramin 0,250 do các Công ty dược phẩm Việt Nam sản xuất dùng 

để tiệt khuẩn 25 lít nước. 

 

7. Xác định văc xin dùng cho heo 

7.1. Vắc xin phòng bệnh sốt lở mồm long móng 

a. Chỉ định: Phòng bệnh lở mồm long móng cho heo. 

b. Cách dùng và liều dùng: 

- Lấy vắc xin ra khỏi nơi bảo quản, để vắc xin đạt đến nhiệt độ phòng, lắc kỹ trước khi 

dùng. 

-Tiêm bắp. Tốt hơn là tiêm ở cổ, ngay sau tai đối với heo. 
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- Liều dùng: 2ml / heo 

- Vùng có nguy cơ nhiễm bệnh lở mồm long 

móng thấp: 

+ Chủng ngừa lần đầu cho thú sinh ra từ mẹ 

không tiêm ngừa: 

* Heo: tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi: một mũi 

tiêm. Nếu th i gian nuôi thú hơn 6 tháng: tiêm 2 mũi 

cách nhau 4-5 tuần. Tái chủng mỗi 6 tháng. 

* Bê: tiêm toàn đàn lúc 14 ngày tuổi: 2 mũi 

cách nhau 4-5 tuần. Tái chủng mỗi 6 tháng một lần. 

+ Chủng ngừa lần đầu cho thú sinh ra từ mẹ đã 

tiêm ngừa: 

* Heo: tiêm toàn đàn từ 2,5 tháng tuổi: một mũi 

tiêm. Nếu th i gian nuôi thú hơn 6 tháng: tiêm 2 mũi cách nhau 4-5 tuần. Tái chủng mỗi 6 

tháng. 

* Bê: tiêm toàn đàn lúc 2,5 tháng tuổi: 2 mũi cách nhau 4-5 tuần. Tái chủng mỗi 6 

tháng một lần. 

- Vùng có nguy cơ nhiễm bệnh Lở mồm long móng cao: 

+ Chủng ngừa lần đầu cho thú sinh ra từ mẹ không tiêm ngừa: 

* Tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi: tiêm 2 mũi cách nhau 4-5 tuần. 

* Tái chủng: mỗi 4 tháng một lần cho heo. 

+ Chủng ngừa lần đầu cho thú sinh ra từ mẹ đã tiêm ngừa: 

* Tiêm toàn đàn từ 2 tháng tuổi: tiêm 2 mũi cách nhau 4-5 tuần. 

* Tái chủng: mỗi 4 tháng một lần cho heo.  

- Chú ý: 

+ Chỉ chủng ngừa cho thú khỏe mạnh. Thao tác cẩn thận đối với thú mang thai. 

+ Bảo quản vắc xin trong điều kiện vô trùng thông thư ng, khi đã mở nắp lọ, vắc xin 

chỉ được sử dụng trong vòng 36 gi  với điều kiện phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2
o
C đến 

8
o
C và không được đâm kim vào nút cao su nhiều lần. 

+ Phản ứng tại chổ: Sau khi tiêm ngừa có thể phù nhẹ ở chổ tiêm và/ hoặc có thể kèm 

theo sốt nhẹ trong một th i gian ngắn. Rất hiếm khi xãy ra trư ng hợp quá mẫn vì tính chất 

tinh khiết của vắc xin. 

+ Bảo quản: Ở nhiệt độ từ 2
o
C đến 8

o
C , không được làm đông lạnh. 

7.2. Vắc xin phòng bệnh t i x nh (PRRS) 

a. Công dụng: 

Vắc-xin dùng phòng bệnh Hội chứng hô hấp, sinh sản cho heo khỏe mạnh. 

b. Những chỉ định và liều lượng: 

- Loài chỉ định: Dùng tiêm phòng bệnh cho heo. Liều dùng: 2ml/con cho heo 3 tuần 

tuổi. 

 
Hình 2.56. Vắc xin LMLM 
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+ Heo nái: 4ml/con cho heo nái trước khi 

sinh sản. 

+ Heo đực giống: 4ml cho heo đực giống 6 

tháng 1 lần. 

- Lưu ý 

+ Lọ vắc-xin phải được lắc kỹ trước khi 

dùng. 

+ Đưa lọ vắc-xin về nhiệt độ bình thư ng 

trước khi sử dụng. 

+ Không dùng lọ vắc-xin bị nứt vỡ. 

+ Sau khi mở, lọ vắc-xin dùng trong ngày. 

+ Bơm tiêm và kim tiêm phải được tiệt trùng 

trước khi sử dụng, thay kim thư ng xuyên. 

+ Dùng thận trọng đối với heo đang mang thai. 

+ Chống chỉ định: Không dùng cho heo đang bị bệnh hoặc ốm yếu. 

+ Th i gian ngưng sử dụng thuốc: 21 ngày trước khi giết thịt. 

+ Bảo quản: Nhiệt độ bảo quản 2
o
C đến 8

o
C. Không được để vắc-xin vào ngăn đông 

đá. Trong quá trình vận chuyển phải giữ trong thùng xốp đá lạnh (hoặc đá khô), tránh nóng 

và ánh sáng trực tiếp   

+ Hạn dùng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2
o
C đến 8

o
C  

7.3. Vắc xin phòng hội chứng suy thoái, gầy còm s u c i sữ  

a. Công dụng: Phòng bệnh do Circovirus týp 2 gây ra hội chứng gầy còm sau cai sữa 

trên heo. 

b. Liều lượng: 

- Liều 2 ml / con / lần; lịch trình như sau: 

+ Tiêm lần đầu: 

* Hậu bị: tiêm 2 mũi cách nhau 3 – 4 tuần, mũi 

thứ 2 chậm nhất 2 tuần trước khi phối giống. 

* Nái: tiêm 2 mũi cách nhau 3 – 4 tuần, mũi 

thứ 2 chậm nhất 2 tuần trước khi đẻ. 

+ Tiêm nhắc lại: tiêm 01 lần trước khi đẻ 2 – 4 

tuần  

c. Cách sử dụng: Rút vắc xin (chai nhỏ) bơm 

vào chai nước pha (chai lớn). Trộn đều. 

- Chú ý: 

+ Sử dụng vắc xin trong vòng 03 gi  sau khi 

pha. 

+ Hiếm khi xuất hiện phản ứng phụ tại chỗ tiêm nhưng không gây bất kỳ ảnh hưởng 

bất lợi nào cho cơ thể gia súc. 

+ Không trộn lẫn với bất kỳ sản phẩm nào khác. 

 
Hình 2.57. Vắc xin phòng PRRS 

 
Hình 2.58. Vắc xin phòng hội chứng 

suy thoái, gầy còm sau cai sữa 



 
58 

+ Huỷ bỏ chai vắc xin thừa theo luật hiện hành. 

+ Áp dụng các biện pháp cầm cột, vô trùng hợp lý.  

+ Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ từ +2
0
C đến +8

0
C, tránh ánh sáng. Tránh xa tầm tay 

trẻ em. 

- Dạng bào chế: Vắc xin hỗn dịch tiêm dạng dầu.  

7.4. Vắc xin phòng bệnh dịch tả heo 

a. Chỉ định: Dùng để phòng bệnh dịch tả heo cho heo khỏe mạnh. 

b. Cách sử dụng: 

- Tiêm dưới da hoặc bắp thịt sau gốc tai hoặc mặt trong đùi. 

- Pha vắcxin bằng dung dịch pha vắcxin vô trùng đã làm mát, sao cho 1 ml vắcxin đã 

pha chứa 1 liều vắcxin. Lắc kỹ trước khi dùng. 

- Sau khi pha, vắcxin phải được giữ trong lạnh, tránh ánh sáng mặt tr i và phải dùng 

hết trong vòng 2-3 gi . 

- Lịch tiêm chủng nên thực hiện như sau: 

+ Heo con theo mẹ: Chủng 2 lần.   

* Lần 1: 15-30 ngày tuổi.   

* Lần 2: 30-45 ngày tuổi (15 ngày sau khi chủng lần đầu). 

+ Heo nái: 

* Nái hậu bị: Tiêm chủng 2 tuần trước khi phối giống. 

* Nái mang thai: 01 tháng trước khi đẻ. 

+ Đực giống: Định kỳ mỗi năm chủng 2 lần. 

- Bảo quản: Ở nhiệt độ từ 2-8
0
C, không để vắcxin vào ngăn đông, tránh ánh sáng mặt 

tr i  

7.5. Vắc xin phòng bệnh suyễn heo 

a. Công dụng: Phòng bệnh viêm phổi (suyễn) do Mycoplasma hyopneumoniae trên heo  

 
Hình 2.59. Văc xin phòng bệnh dịch tả heo 
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b. Cách sử dụng 

- Đư ng cấp thuốc: Tiêm bắp. 

- Liều lượng  

+ Liều: tiêm một liều 2 ml theo lịch trình 

như sau:  

Cách 1: tiêm 02 lần lúc 7 ngày tuổi và 

mũi thứ 2 cách mũi thứ 1 từ 3-4 tuần.  

Cách 2: tiêm 01 lần lúc 10 tuần tuổi.  

+ Qui trình phòng bệnh hợp lý là dựa 

trên sự hiểu biết về nguy cơ xảy ra bệnh trên 

đàn heo (th i điểm nhiễm bệnh). Việc tiêm 

phòng phải được tiến hành trước khi gia súc bị nhiễm.  

- Chú ý:  

+ Lắc đều trước khi sử dụng.  

+ Chỉ tiêm vắc xin cho heo khoẻ.  

+ Áp dụng các biện pháp vô trùng thông thư ng.  

+ Phải sử dụng hết vắc xin khi mở chai vắc xin lần đầu.  

- Phản ứng phụ:  

+ Việc tiêm vắc xin đôi khi có thể làm phù tạm th i tại chỗ tiêm và sẽ biến mất trong 

vòng 01 tuần. 

+ Việc tiêm phòng đôi khi làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể (< 1
0
C) tạm th i (< 24 gi ) mà 

không ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất của gia súc. 

+ Trư ng hợp ngoại lệ có thể gây phản ứng quá mẫn, cần điều trị theo triệu chứng. 

+ Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ từ +2
0
C đến +8

0
C, tránh ánh sáng. Không làm đông 

lạnh. 

7.6. Vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho heo 

a. Chỉ định: Dùng để phòng bệnh Tụ huyết trùng cho heo khỏe mạnh. 

b. Cách sử dụng: 

- Lấy vắcxin ra khỏi nơi bảo quản, để vắcxin đạt 

đến nhiệt độ phòng, lắc kỹ trước khi dùng. Sử dụng 

hết vắcxin trong ngày. 

- Tiêm dưới da gốc tai hoặc mặt trong đùi với 

liều 2,0ml/ con cho heo khoảng 2-3 tháng tuổi. 

Ở các trại giống: 

- Heo con chủng 2 lần: 

+ Lần 1: 20-30 ngày tuổi 1,0ml/ con. 

+ Lần 2: 40-50 ngày tuổi 2,0ml/ con. 

- Heo nái và đực giống: 2,0ml/ con, mỗi năm 

chủng 1 lần trước mùa mưa khoảng 1 tháng. 

 
Hình 2.60. Vắc xin phòng bệnh suyễn heo 

 
Hình 2.61. Vắc xin phòng bệnh tụ 

huyết trùng heo 
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- Bảo quản: Ở nhiệt độ 2-8
0
C, không để vắcxin vào ngăn đông, tránh ánh sáng mặt tr i. 

7.7. Vắc xin phòng bệnh phó thương hàn cho heo 

a. Chỉ định: 

Dùng để phòng bệnh phó thương hàn cho heo 

khỏe mạnh từ 20 ngày tuổi trở lên. 

b. Cách sử dụng: 

- Lấy vắcxin ra khỏi nơi bảo quản, để vắcxin đạt 

đến nhiệt độ phòng, lắc kỹ trước khi dùng. Sử dụng 

hết vắcxin trong ngày. 

- Tiêm dưới da gốc tai hoặc mặt trong đùi cho 

heo con: 

Heo con chủng 2 lần: 

+ Lần 1: 20-30 ngày tuổi, tiêm 1,0ml/con. 

+ Lần 2: 3 tuần sau lần 1, tiêm 2,0ml/con. 

- Chú ý: 

+ Một số trư ng hợp có thể có phản ứng nhẹ, 

tuy nhiên heo sẽ trở lại bình thư ng sau 1-2 gi . Trong những trư ng hợp như vậy, nếu cần 

có thể can thiệp bằng Vitamin C và thuốc kháng Histamine. 

+ Bảo quản: Ở nhiệt độ 2-8
0
C, không để vắcxin vào ngăn đông, tránh ánh sáng mặt tr i. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành  

Bài 1. Nhận dạng một số thuốc dùng cho heo 

a. Mục tiêu: 

- Đọc và hiểu các yếu tố ghi trên nhãn thuốc  

- Phân loại được nhóm thuốc  

- Thẩm định sơ bộ được giá trị sử dụng của thuốc  

b. Thực hành 

- Mỗi học viên chọn ngẫu nhiên 10 mẫu thuốc (trong số vài chục mẫu thuốc có sẳn)  

- Phân loại nhóm thuốc đã chọn dựa vào thành phần hoạt chất  

- Ghi chép lại từng loại thuốc đã chọn (theo nhãn thuốc).  

- Thẩm định giá trị sử dụng từng mẫu đã chọn (theo điều kiện bảo quản, tính nguyên 

vẹn, tính chất cơ lý, hạn dùng  của từng mẫu thuốc). 

Bài 2.Tính liều lượng và ph  trộn thuốc cho heo 

a. Mục tiêu: Tính được liều thuốc dùng (tiêm, cho uống trực tiếp, pha vào nước cho 

uống tự do, trộn vào thức ăn) theo trọng lượng của heo và l i chỉ dẫn trên mẫu thuốc  

b. Thực hành 

- Nguồn lực: Chọn mẫu thuốc; mỗi nhóm học viên (5 học viên/ nhóm) chọn trong số 

thuốc trưng bày sẳn gồm  

- Hai mẫu thuốc tiêm dạng bột, hai mẫu thuốc tiêm dạng lỏng  

- Hai mẫu thuốc dùng cho heo uống trực tiếp  

 
Hình 2.62. Vắc xin phòng bệnh phó 

thương hàn heo 
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- Hai mẫu thuốc dùng trộn vào thức ăn cho heo Th i gian hoàn thành: 30 phút/ nhóm  

- Tính lượng thuốc đã chọn dùng cho heo theo khối lượng heo thực tế được nêu ra 

ngay khi làm bài thưc hành (thí dụ heo 40kg/con, heo nái 150kg/con, heo con theo mẹ 

4kg/con ...). Mỗi nhóm 5 học viên. 

- Thực hiện việc lấy thuốc, pha thuốc: Từ số thuốc đã chọn  

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

c. Kết quả sản phẩm cần đạt được: pha đúng và lấy ra lượng thuốc đúng theo chỉ định  

Bài 3. Đư  thuốc vào cơ thể heo 

a. Mục tiêu: Thực hiện được việc đưa thuốc vào cơ thể heo đúng kỹ thuật  

b. Thực hành 

- Chọn thuốc uống 

- Chọn thuốc tiêm: Bắp, dưới da 

- Chọn phương tiện đưa thuốc vào cơ thể heo phù hợp với thuốc dùng và trọng lượng 

của heo  

- Lấy thuốc vào dụng cụ  

- Thực hiện thao tác đưa vào cơ thể heo theo đúng cách: Tiêm bắp, dưới da và cho uống 

c. Kết quả sản phẩm cần đạt được: đưa thuốc đúng vị trí không bị rơi vải. 
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Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành 

- Nguồn nhân lực:  

+ Địa điểm thực hành: Tại mô hình nuôi heo và trại chăn nuôi heo.  

+ Thiết bị, dụng cụ: Giấy bút, bài tập, máy tính, máy chiếu, ảnh thuốc và vắc xin các 

loại, các loại dụng cụ thú y, trại chăn nuôi heo, nhân lực, quần áo bảo hộ lao động, bài tập 

thực hành.  

- Cách thức tổ chức  

+ Giáo viên làm mẫu  

+ Học viên xây dựng các bước thực hiện công việc  

+ Học viên thực hiện làm bài thực hành. 

+ Học viên báo cáo kết quả và giáo viên cùng lớp đánh giá kết quả.  

+ Rút ra bài học kinh nghiệm. 

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập 

Chương 1. Kỹ thuật Chăn nuôi - Thú y áp dụng cho heo 

Tiêu chí đánh giá  Cách thức đánh giá  

- Liệt kê các phương pháp cố định gia súc (heo). 

- Cách sử dụng và khử trùng một số dụng cụ thú 

y trên heo. 

- Liệt kê các đư ng cung cấp thuốc cho heo. 

- Trình bày các loại kim tiêm thư ng dùng cho 

vật nuôi; cách đọc kỹ hiệu kim tiêm. 

Kiểm tra bằng cách đặt câu hỏi.  

- Thực hiện cố định (cầm, giữ) heo. 

- Xác định vị trí tiêm thuốc cho heo. 

- Thực hiện các đư ng cấp thuốc. 

- Theo dõi thao tác thực hiện 

công việc.  

- Kiểm tra thao tác và kết quả 

thực hiện công việc.  

- Mức độ thành thạo, chính xác trong công việc.  Theo dõi quá thực hiện công việc.  

Chương 2. Giải phẫu – Sinh lý heo 

Tiêu chí đánh giá  Cách thức đánh giá 

Kiến thức về vị trí, hình thái, cấu tạo 

các cơ quan trong cơ thể heo  

Đặt câu hỏi, chất vấn.  

Kiến thức về chức năng và hoạt động 

của bộ máy tiêu hóa  

Kiến thức về chức năng và hoạt động 

của bộ máy tuần hoàn- hô hấp  

Kiến thức về chức năng và hoạt động 

của bộ máy tiết niệu- sinh dục. 

Thực hiện mổ khảo sát các cơ quan 

trong cơ thể heo 

Theo dõi thao tác thực hiện công việc; nêu 

các cơ quan có hình dáng và màu sắc bình 

thư ng/ mắc bệnh. 
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Chương 3. Thuốc dùng cho heo  

Tiêu chí đánh giá  Cách thức đánh giá  

Cho biết giá trị sử dụng của 1 chai thuốc, gói 

thuốc 

Th i gian thẩm định là 5 phút/sản 

phẩm 

Trình bày được công dụng của 2 loại thuốc tác 

động lên các cơ quan trong nhóm 

Th i gian trình bày là 5 phút/sản 

phẩm 

Trình bày được công dụng của 2  loại vitamin và 

khoáng chất trong nhóm theo chỉ định 

Th i gian trình bày là 5 phút/sản 

phẩm 

Trình bày được công dụng của 3 thuốc kháng 

khuẩn trong nhóm theo chỉ định  

Th i gian trình bày là 10 phút/sản 

phẩm  

Trình bày được công dụng của 3 thuốc trị ký sinh 

trùng trong nhóm theo chỉ định  

Th i gian trình bày là 10 phút/sản 

phẩm  

Trình bày được công dụng của 3 thuốc sát trùng 

trong nhóm theo chỉ định  

Th i gian trình bày là 10 phút/sản 

phẩm  

Trình bày được công dụng của 3 vắc xin phòng 

bệnh trong nhóm theo chỉ định  

Th i gian trình bày là 10 phút/sản 

phẩm  
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