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MéT Sè §ÆC §IÓM BÖNH Lý ë LîN M¾C BÖNH DÞCH T¶ 

Some Pathological Characteristics of The Pig Infected with Classical Swine Fever (CSF) 

Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Hữu Nam 

Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Dịch tả lợn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn. 

Nghiên cứu được tiến hành trên lợn tại một số ổ dịch. Kết quả cho thấy lợn mắc bệnh dịch tả có các 
triệu chứng lâm sàng điển hình như: sốt cao, có dử mắt, thở khó, táo bón, xuất huyết điểm ở bốn 
chân và các vùng da khác, triệu chứng thần kinh, liệt hai chân sau. Các tổn thương đại thể chủ yếu: 
xuất huyết hạch màng treo ruột, xuất huyết các hạch lympho, tích nước trong xoang ngực, xoang bao 
tim và xoang bụng với tỷ lệ rất cao, xuất huyết điểm ở thận, nhồi huyết lách, sung huyết dạ dày - ruột, 
loét miệng, loét hạch amygdale, loét ruột già và Viêm phế quản phổi. Các tổn thương vi thể bao gồm: 
sung huyết, xuất huyết, hoại tử tế bào, thoái hoá tế bào và thâm nhiễm tế bào viêm ở các cơ quan 
như: ruột non, ruột già, phổi, gan, thận, lách, tim và não. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để chẩn đoán 
bệnh là đóng góp vào hiểu biết về bệnh dịch tả lợn tại Việt Nam. 

Từ khóa: Bệnh lý, dịch tả lợn, lợn. 

SUMMARY 
The hog cholera (Classical Swine Fever - CSF) is a dangerous infectious disease that causes 

large damage to pig production. The present research was carried out in pigs infected with CSF 
during some different outbreaks. Results showed that the infected pigs had the typical clinical 
symptoms such as high fever, rheum, dyspnea, constipation and petechia on the skin of their feet and 
other areas of the body, nervous symptoms and paralysis of two posterior legs as well as abortion for 
the sows. The macroscopic lesions were hemorrhagic in lymph node of the mesenteric membrane, 
hydrothorax, ascites, hydropericardia at a very high rate, petechia in the kidney, infarcts in the spleen, 
congestion in the stomach and intestine, ulcers in the mouth, amygdale and large intestine and 
broncho-pneumonia. The microscopic lesions consisted of congestion, hemorrhagia, necrosis, 
degeneration, inflammatory infiltrations in the different organs: small and large intestines, lungs, liver, 
kidney, spleen, heart and brain. The research results provide the basis for diagnosing the disease and 
contributing to the understanding of  CSF in Vietnam. 

Key words: Classical swine fever, pathology, pigs. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

BÖnh dÞch t¶ lîn (DTL) lμ bÖnh truyÒn 
nhiÔm l©y lan nhanh x¶y ra ë loμi lîn, ®Æc 
tr−ng bëi tû lÖ m¾c bÖnh cao. T¸c nh©n g©y 
bÖnh lμ virus DTL thuéc gièng Pestivirus, hä 
Flaviridae (Kennedy vμ Palmer, 2006).  

ë ViÖt Nam, bÖnh DTL th−êng ph¸t sinh 
lÎ tÎ Ýt thμnh æ dÞch lín. V× vËy, viÖc phßng 
chèng bÖnh DTL trë thμnh mét vÊn ®Ò ®¸ng 
quan t©m trong ch¨n nu«i lîn. Do diÔn biÕn 

cña bÖnh cμng ngμy cμng phøc t¹p nªn yªu 
cÇu viÖc chÈn ®o¸n nhanh vμ chÝnh x¸c bÖnh 
DTL t¹i chç lμ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. Cho ®Õn 
nay ë n−íc ta, ®· cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ 
bÖnh dÞch t¶ lîn, tuy nhiªn ch−a cã nghiªn 
cøu mét c¸ch hÖ thèng vÒ c¸c biÕn ®æi bÖnh 
lý (®¹i thÓ vμ vi thÓ) lμm c¬ së ®Ó chÈn ®o¸n 
bÖnh nhanh vμ chÝnh x¸c t¹i thùc ®Þa.  

Nghiªn cøu nμy nh»m x¸c ®Þnh c¸c triÖu 
chøng l©m sμng, tæn th−¬ng ®¹i thÓ vμ vi thÓ 
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chñ yÕu ë c¸c c¬ quan cña lîn m¾c bÖnh dÞch 
t¶. KÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ lμ c¬ së ®Ó chÈn 
®o¸n bÖnh vμ ®ãng gãp vμo hiÓu biÕt vÒ bÖnh 
DTL t¹i ViÖt Nam. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu 

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh ë mét sè ®μn 
lîn m¾c bÖnh dÞch t¶. C¸c ®μn lîn m¾c bÖnh 
®Òu ë giai ®o¹n 70 - 85 ngμy tuæi. C¸c ®μn 
lîn nμy ®· ®−îc tiªm vacxin chèng dÞch t¶ 
lîn, suyÔn, phã th−¬ng hμn, ®ãng dÊu lîn, lë 
måm long mãng. LÇn chñng vacxin DTL ®Çu 
tiªn ë giai ®o¹n 15 - 20 ngμy tuæi, lÇn chñng 
thø hai ë giai ®o¹n 35 - 40 ngμy tuæi. T¹i 
thêi ®iÓm nghiªn cøu, c¸c ®μn lîn nghi m¾c 
DTL ®· ®−îc x¸c ®Þnh d−¬ng tÝnh víi DTL 
b»ng ph¶n øng RT-PCR. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Trùc tiÕp mæ kh¸m, quan s¸t trªn c¸c 
lîn ë c¸c ®μn lîn ®· x¸c ®Þnh d−¬ng tÝnh víi 
DTL tr−íc khi dËp dÞch. Mæ kh¸m lîn theo 
ph−¬ng ph¸p cña Thomas Carlyle Jones.  

KiÓm tra c¸c tæn th−¬ng ®¹i thÓ ë gan, 
thËn, l¸ch, phæi, n·o, ruét, d¹ dμy, h¹ch 
lympho... cña lîn bÖnh. 10 lîn mæ kh¸m cã 
tæn th−¬ng ®¹i thÓ ®Æc tr−ng cña bÖnh DÞch 
t¶ ®−îc lÊy mÉu: gan, thËn, l¸ch, phæi, n·o, 
ruét, d¹ dμy, h¹ch lympho, tim vμ n·o ®Ó 
kiÓm tra c¸c tæn th−¬ng vi thÓ.  

Tiªu b¶n vi thÓ ®−îc theo ph−¬ng ph¸p 
tÊm ®óc Paraffin theo Robert (1969), Burn 
(1974), c¾t d¸n m¶nh b»ng Microtom Leika 
2030, nhuém Hematoxyline - Eosine. Mçi 
mÉu ®−îc lμm thμnh 1 block, mçi block c¾t 
thμnh 5 tiªu b¶n ®Ó quan s¸t d−íi kÝnh hiÓn 
vi quang häc. 

2.3. §Þa ®iÓm vμ thêi gian nghiªn cøu 
§Þa ®iÓm nghiªn cøu lμ mét sè tr¹i lîn 

thuéc tØnh B¾c Giang, H¶i D−¬ng vμ Phßng 
thÝ nghiÖm bé m«n Vi sinh vËt - TruyÒn 
nhiÔm - BÖnh lý, Khoa Thó y, Tr−êng §¹i häc 

N«ng nghiÖp Hμ Néi. Thêi gian tiÕn hμnh 
nghiªn cøu tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 7 n¨m 2008. 

2.4. C¸c chØ tiªu theo dâi 

- C¸c triÖu chøng l©m sμng  
- C¸c tæn th−¬ng ®¹i thÓ  
- C¸c tæn th−¬ng vi thÓ. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. TriÖu chøng l©m sμng cña lîn m¾c 
        bÖnh dÞch t¶ 

Qua theo dâi, chóng t«i thÊy lîn m¾c 
bÖnh dÞch t¶ cã nh÷ng triÖu chøng sau: bá 
¨n, kÐm ¨n, sèt cao, cã dö m¾t, rÐt run, triÖu 
chøng thÇn kinh, liÖt ch©n sau, thë khã, tÝm 
tai, tÝm da, t¸o bãn, Øa ch¶y, xuÊt huyÕt ®iÓm 
ë bèn ch©n, xuÊt huyÕt c¸c vïng da kh¸c vμ 
s¶y thai ë lîn n¸i chöa... (B¶ng 1). 

3.2. Tæn th−¬ng ®¹i thÓ ë lîn m¾c bÖnh 
       dÞch t¶ 

ë lîn m¾c bÖnh dÞch t¶, c¸c tæn th−¬ng 
nh− xuÊt huyÕt ë h¹ch mμng treo ruét vμ ë 
c¸c h¹ch lympho, tÝch n−íc trong xoang ngùc 
vμ xoang bao tim chiÕm tû lÖ 100% c¸c ca mæ 
kh¸m (B¶ng 2). Tû lÖ sung huyÕt ë niªm m¹c 
d¹ dμy - ruét chiÕm 93,33%, xuÊt huyÕt ®iÓm 
ë thËn chiÕm 80%, nhåi huyÕt ë l¸ch vμ viªm 
phÕ qu¶n phæi chiÕm tû lÖ 75%, tû lÖ xuÊt 
huyÕt ®iÓm ë bèn ch©n chiÕm 71,67%. Viªm 
phæi thïy cã tû lÖ thÊp chØ chiÕm 8,30%, xuÊt 
huyÕt ë van håi manh trμng chiÕm tû lÖ 
48,33%. Ngoμi ra, mét sè tæn th−¬ng kh¸c 
còng ®−îc quan s¸t thÊy nh−: xuÊt huyÕt ë 
da (28,33%); loÐt ë miÖng (16,67%); loÐt ë 
h¹ch amygdale (16,17%); loÐt ë ruét giμ 
(38,33%).  Tæn th−¬ng xuÊt huyÕt thÊy ë hÇu 
hÕt c¸c c¬ quan: h¹ch l©m ba, thËn, d¹ dμy, 
ruét non, ruét giμ vμ trªn da (B¶ng 2). 

3.3. Tæn th−¬ng vi thÓ ë mét sè c¬ quan 
       cña lîn m¾c bÖnh dÞch t¶ 

C¸c tæn th−¬ng vi thÓ ë lîn m¾c bÖnh 
dÞch t¶ ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 3. 
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B¶ng 1. C¸c triÖu chøng chñ yÕu cña lîn m¾c bÖnh dÞch t¶  

Triệu chứng Số con quan sát Số con có triệu chứng Tỷ lệ 
(%) 

Bỏ ăn, kém ăn 80 80 100 

Sốt cao (≥40oC) 80 80 100 

Rét run 80 70 87,50 

Có dử mắt 80 62 77,50 

Thở khó 80 60 75,00 

Táo bón 80 57 71,25 

Xuất huyết điểm ở  bốn chân 80 56 70,00 

Tím tai, tím da 80 55 68,75 

Triệu chứng thần kinh, liệt chân sau 80 25 31,25 

Xuất huyết các vùng da khác 80 24 30,00 

Ỉa chảy 80 23 28,75 

B¶ng 2. C¸c tæn th−¬ng ®¹i thÓ ë lîn m¾c dÞch t¶ 

Chỉ tiêu nghiên cứu Số con quan sát Số con có tổn thương Tỷ lệ 
(%) 

Xuất huyết ở hạch màng treo ruột 60 60 100 

Xuất huyết ở các hạch lympho 60 60 100 

Tích nước ở xoang ngực, xoang bao tim, xoang bụng 60 60 100 

Sung huyết ở niêm mạc dạ dày - ruột 60 56 93,33 

Xuất huyết điểm ở thận 60 48 80,00 

Viêm phế quản phổi 60 45 75,00 

Nhồi huyết ở lách 60 45 75,00 

Xuất huyết ở ngoại tâm mạc 60 44 73,33 

Xuất huyết điểm ở 4 chân 60 43 71,67 

Xuất huyết ở ruột non 60 41 68,33 

Xuất huyết ở dạ dày 60 37 61,67 

Xuất huyết ở ruột già 60 34 56,77 

Xuất huyết ở van hồi manh tràng 60 29 48,33 

Loét ở hạch amygdale 60 25 41,67 

Xuất huyết ở các cơ quan nội tạng khác 60 24 40,00 

Loét ở van hồi manh tràng 60 23 38,33 

Xuất huyết ở các vùng da khác 60 17 28,33 

Loét ở miệng 60 10 16,67 

Viêm phổi thùy 60 5 8,30 
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B¶ng 3. Tæn th−¬ng vi thÓ ë mét sè c¬ quan cña lîn m¾c bÖnh dÞch t¶ 

Các tổn thương 

Cơ quan 
Số block 

nghiên cứu 
(N) 

Sung huyết 

(%) 

Xuất huyết 

(%) 

Hoại tử tế bào 

(%) 

Thoái hoá tế bào 

(%) 

Thâm nhiễm 
tế bào viêm 

(%) 

Ruột non 10 100 100 100 100 100 

Ruột già 10 100 100 100 100 100 

Hạch lympho 10 100 100 50 70 100 

Phổi 10 100 60 20 20 100 

Gan 10 100 30 30 70 100 

Thận 10 100 100 20 80 100 

Lách 10 100 80 70 100 100 

Tim 10 50 50 20 40 100 

Não 10 80 100 30 70 100 

       

Tû lÖ c¸c c¬ quan cã tæn th−¬ng sung 
huyÕt vμ th©m nhiÔm tÕ bμo viªm chiÕm tû 
lÖ cao (100%), c¸c tæn th−¬ng kh¸c chiÕm tû 
lÖ thÊp h¬n. T¹i ruét: c¶ ruét non vμ ruét giμ 
®Òu cã tæn th−¬ng sung huyÕt, xuÊt huyÕt, 
ho¹i tö tÕ bμo, tho¸i ho¸ tÕ bμo vμ th©m 
nhiÔm tÕ bμo viªm (100%). H¹ch lympho cã 
c¸c tæn th−¬ng sung huyÕt vμ th©m nhiÔm tÕ 
bμo viªm chiÕm tØ lÖ 100%; ho¹i tö tÕ bμo 
(50%), tho¸i ho¸ tÕ bμo chiÕm tØ lÖ 70%. Phæi 
cã tæn th−¬ng sung huyÕt vμ th©m nhiÔm tÕ 
bμo viªm chiÕm tû lÖ 100%; xuÊt huyÕt víi tû 
lÖ 60%, ho¹i tö tÕ bμo vμ tho¸i ho¸ tÕ bμo chØ 
chiÕm tû lÖ 20%. Gan cã sù th©m nhiÔm tÕ 
bμo viªm (100%) trong khi xuÊt huyÕt vμ ho¹i 
tö tÕ bμo víi tû lÖ 30%, tho¸i ho¸ tÕ bμo chiÕm 
tØ lÖ  70%. ThËn cã tæn th−¬ng sung huyÕt vμ 
th©m nhiÔm tÕ bμo viªm (100%), tho¸i ho¸ tÕ 
bμo chiÕm tØ lÖ 80% trong khi tæn th−¬ng 
ho¹i tö tÕ bμo chØ chiÕm tû lÖ 20%. L¸ch cã 
c¸c tæn th−¬ng sung huyÕt, tho¸i ho¸ tÕ bμo vμ 
th©m nhiÔm tÕ bμo viªm (100%), xuÊt huyÕt 
chiÕm 80%, ho¹i tö tÕ bμo víi tû lÖ 70%. Tim lμ 
c¬ quan cã tæn th−¬ng vi thÓ chiÕm tû lÖ thÊp 
nhÊt trong sè c¸c c¬ quan ®−îc nghiªn cøu, 
tæn th−¬ng do th©m nhiÔm tÕ bμo viªm 
chiÕm 100% trong khi c¸c tæn th−¬ng kh¸c 

nh− sung huyÕt vμ xuÊt huyÕt chiÕm tû lÖ 
50%, tho¸i ho¸ tÕ bμo chiÕm 40% vμ ho¹i tö 
tÕ bμo chØ chiÕm 20%. N·o lμ c¬ quan cã tæn 
th−¬ng vi thÓ chiÕm tû lÖ cao, trong ®ã cao 
nhÊt lμ tæn th−¬ng do th©m nhiÔm tÕ bμo 
viªm vμ xuÊt huyÕt chiÕm (100%), sung 
huyÕt vμ tho¸i ho¸ tÕ bμo chiÕm 70%, ho¹i tö 
tÕ bμo chØ chiÕm 30% (B¶ng 3). 

4. TH¶O LUËN 
HiÖn nay, bÖnh DTL kh¸ phæ biÕn trªn 

®μn lîn ë n−íc ta. Tïy theo tõng møc ®é 
c−êng ®éc cña chñng virus mμ ta cã thÓ thÊy 
nhiÒu triÖu chøng l©m sμng kh¸c nhau. C¸c 
triÖu chøng l©m sμng cña lîn m¾c dÞch t¶ 
®−îc quan s¸t trong nghiªn cøu nμy phï hîp 
víi c¸c m« t¶ cña NguyÔn TiÕn Dòng (1990), 
NguyÔn Tμi N¨ng (2007), Kennedy vμ 
Palmer (2006) trong c¸c tr−êng hîp lîn m¾c 
DTL ë thÓ cÊp tÝnh. NÕu so s¸nh kÕt qu¶ cña 
chóng t«i víi kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c triÖu 
chøng l©m sμng cña lîn m¾c dÞch t¶ cña 
NguyÔn ThÞ H¹nh Chi vμ TrÇn §×nh Tõ trªn 
lîn 60 ngμy tuæi th× kÕt qu¶ cña chóng t«i 
®Òu cã tû lÖ cao h¬n. Ngoμi nh÷ng triÖu 
chøng mμ c¸c t¸c gi¶ trªn quan s¸t, trong 
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nghiªn cøu nμy chóng t«i cßn thÊy lîn cã c¸c 
triÖu chøng kh¸c nh−: t¸o bãn, triÖu chøng 
thÇn kinh, Øa ch¶y. §iÒu nμy chøng tá c¸c 
triÖu chøng l©m sμng trong bÖnh dÞch t¶ rÊt 
biÕn ®æi cã thÓ do c¸c yÕu tè nh− ®éc lùc cña 
chñng virus, løa tuæi lîn, thêi ®iÓm tiªm 
vacxin tr−íc ®ã, ¸p lùc nhiÔm t¹i vïng cã 
bÖnh x¶y ra... 

Theo §μo Träng §¹t (1990), bÖnh DTL 
lμ bÖnh quÇn thÓ nªn khi quan s¸t bÖnh tÝch 
cÇn tæng hîp Ýt nhÊt lμ tõ 3 ®Õn 5 con. NÕu 
theo dâi mæ kh¸m ngay tõ nh÷ng con lîn 
bÖnh ®Çu tiªn sÏ thÊy biÓu hiÖn ®Çy ®ñ c¸c 
bÖnh tÝch cña bÖnh ë thÓ ®iÓn h×nh. Theo 
TrÇn ThÞ Tè Liªn vμ §μo Träng §¹t (1985-
1989) lîn bÞ nghi m¾c bÖnh dÞch t¶ nÕu cã 
c¸c tæn th−¬ng ®¹i thÓ nh− nhåi huyÕt ë 
l¸ch, xuÊt huyÕt ®Çu ®inh ghi ë thËn, xuÊt 
huyÕt lÊm tÊm ngoμi da, h¹ch l©m ba s−ng, 
xuÊt huyÕt gièng v©n ®¸ hoa  

Theo NguyÔn TiÕn Dòng (1990) vμ Van 
Oirschot (1992), tæn th−¬ng nhåi huyÕt ë 
l¸ch lμ tæn th−¬ng chØ ®Þnh trong chÈn ®o¸n 
bÖnh DTL nÕu nh− tû lÖ nμy lμ 25 - 65%. 
Trong nghiªn cøu cña chóng t«i, tæn th−¬ng 
®¹i thÓ nhåi huyÕt ë l¸ch  chiÕm 75%, Theo 
Kennedy vμ Palmer (2006) th× tû lÖ nhåi 
huyÕt ë l¸ch tïy theo ®éc lùc cña virus g©y 
bÖnh vμ dao ®éng tõ 1-87%. Nh− vËy, cã thÓ 
®éc lùc cña virus g©y bÖnh cho lîn trong 
nghiªn cøu cña chóng t«i lμ chñng virus cã 
®éc lùc cao ®iÒu nμy còng gi¶i thÝch t¹i sao 
lîn ®· ®−îc chñng vacxin chèng bÖnh dÞch 
t¶ lÇn cuèi ë giai ®o¹n 45-50 ngμy tuæi 
nh−ng ®Õn 70 ngμy tuæi vÉn bÞ m¾c bÖnh. 
VÊn ®Ò ®Æt ra lμ viÖc lÞch chñng vacxin hoÆc 
chÊt l−îng vacxin hoÆc ¶nh h−ëng cña ¸p 
lùc nhiÔm lªn sù bïng ph¸t dÞch. Trong t×nh 
h×nh dÞch tÔ nh− hiÖn nay, chÝnh nh÷ng vÊn 
®Ò nμy ®· lμm cho diÔn biÕn cña bÖnh cμng 
phøc t¹p vμ g©y khã kh¨n cho viÖc chÈn 
®o¸n t¹i thùc ®Þa.  

Khi virus DTL x©m nhËp vμo c¬ thÓ vμ 
g©y bÖnh th× ngoμi g©y ra c¸c biÕn ®æi bÖnh 

lý ®¹i thÓ th× cßn g©y ra c¸c biÕn ®æi bÖnh lý 
vi thÓ ë mét sè c¸c c¬ quan nh−: ruét non, 
ruét giμ, h¹ch lympho, phæi, gan, thËn, l¸ch, 
tim, n·o… víi c¸c biÕn ®æi kÌm theo nh− g©y 
sung huyÕt, xuÊt huyÕt, ho¹i tö tÕ bμo, th©m 
nhiÔm tÕ bμo viªm…C¨n cø vμo c¸c biÕn ®æi 
vi thÓ quan s¸t cho ta biÕt ®−îc møc ®é cña 
bÖnh, tõ ®ã gióp ®¸nh gi¸ tiªn l−îng bÖnh. 
C¸c tæn th−¬ng xung huyÕt vμ xuÊt huyÕt vi 
thÓ phï hîp víi c¸c tæn th−¬ng ®¹i thÓ ®Æc 
biÖt trªn c¸c c¬ quan nh− ruét, h¹ch, thËn. 
Theo Kennedy vμ Palmer (2006), c¸c tæn 
th−¬ng cña c¸c m¹ch qu¶n th−êng nÆng nhÊt 
ë c¸c m« lympho nh−ng còng cã thÓ x¶y ra 
bÊt cø ®©u. NhËn ®Þnh nμy hoμn toμn phï 
hîp víi c¸c quan s¸t cña chóng t«i trong 
nghiªn cøu nμy. C¸c tæn th−¬ng nμy th−êng 
thay ®æi tõ dμy nhÑ thμnh mao m¹ch cho ®Õn 
ho¹i tö t¬ huyÕt cña c¸c tiÓu ®éng m¹ch 
chÝnh ®iÒu nμy lμ nguyªn nh©n x¶y ra xuÊt 
huyÕt vμ h×nh thμnh nªn c¸c vi huyÕt khèi. 

5. KÕT LUËN 

Lîn m¾c bÖnh dÞch t¶ cã mét sè triÖu 
chøng l©m sμng ®iÓn h×nh nh−:  sèt cao, cã 
rö m¾t, thë khã, t¸o bãn, xuÊt huyÕt ®iÓm ë 
bèn ch©n. Ngoμi ra cßn mét sè triÖu chøng 
kh¸c nh−: ñ rò, kÐm ¨n, bá ¨n, xuÊt huyÕt 
c¸c vïng da kh¸c, Øa ch¶y, tÝm tai, tÝm da, 
rÐt run. NÕu bÖnh nÆng, lîn cã triÖu chøng 
thÇn kinh, liÖt hai ch©n sau. 

C¸c tæn th−¬ng ®¹i thÓ ®iÓn h×nh cã 
®Þnh h−íng nghi m¾c DTL khi mæ kh¸m: 
xuÊt huyÕt h¹ch mμng treo ruét, xuÊt huyÕt 
c¸c h¹ch lympho, tÝch n−íc xoang ngùc, 
xoang bao tim, xoang bông, sung huyÕt d¹ 
dμy - ruét, xuÊt huyÕt ®iÓm ë thËn, viªm phÕ 
qu¶n phæi, nhåi huyÕt ë l¸ch, xuÊt huyÕt ë 
ngo¹i t©m m¹c, xuÊt huyÕt ®iÓm ë 4 ch©n  

C¸c tæn th−¬ng vi thÓ chñ yÕu ë c¸c c¬ 
quan (ruét non, ruét giμ, phæi, gan, thËn, 
l¸ch, tim vμ n·o) cña lîn m¾c dÞch t¶:  sung 
huyÕt, xuÊt huyÕt, ho¹i tö tÕ bμo, tho¸i ho¸ 
tÕ bμo vμ th©m nhiÔm tÕ bμo viªm. 
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