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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tiến hành theo dõi các chỉ tiêu lâm sàng ở 60 chó và sinh lý máu của 30 chó bị 
vết thương. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu lâm sàng: nhiệt độ cơ thể, tần số hô hấp, tần số tim đập ở 
cơ thể chó  tăng dần theo thời gian bị vết thương: 38,80C (24h) < 39,330C (48h) < 40,170C (48h); 41,63 
lần/phút (24h) < 48,55 lần/phút (48h) < 50,33 lần/phút (72h); 97,63 lần/phút (24h) < 107,77 lần/phút (48h) 
< 119,11 lần/phút (72h). Các chỉ tiêu sinh lý máu như số lượng hồng cầu và hàm lượng hemoglobin ở 
chó bị vết thương thay đổi không đáng kể: Số lượng hồng cầu ở 24h là 6,37 triệu/mm3 máu; 48h là 
6,34 triệu/mm3 máu và ở 72h là 6,33 triệu/mm3 máu. Hàm lượng hemoglobin ở 24h là 13,39g/%, 48h là 
13,31g/% và 72h là 13,3g/%. Số lượng bạch cầu ở thời điểm 24h là 8,58 nghìn/mm3 máu; 48h là 9,29 
nghìn/mm3 và ở 72h là 12,24 nghìn/mm3 máu. Tỷ lệ bạch cầu trung tính có xu hướng tăng dần theo 
thời gian chó mắc vết thương. Ở 24h là 60,88% và ở 48h là 62.56%, cao nhất ở 72h là 65,01% (với P < 
0,05). Còn các loại bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, lympho bào và bạch cầu đơn nhân lớn biến đổi 
không rõ rệt trong thời gian chó bị vết thương (P > 0,05). 

Từ khóa: Chỉ tiêu lâm sàng, chỉ tiêu sinh lý máu, chó bị vết thương.  

SUMMARY 
The present study was conducted on 60 wounded dogs for clinical signs and 30 wounded dogs 

for physiological parameters of blood. Results showed that body temperature, respiratory pulse, heart 
pulse increased over time of injury (38.80C at 24h, 39.330C at 48h and 40.170C at 72h; 41.63 times/min 
at 24h, 48.55 times/min at 48h, and  50.33 times/min at 72h; 97.63 times/min at 24h, 107.77 times/min at 
48h, and 119.11 times/min at 72h, respectively). The number of red blood cells and the hemoglobin 
concentration in the wounded dogs did not changeconsiderably. The number of red blood cells was 
6.37 million/mm3 at 24h, 6.34 million/mm3 48h, and 6.33 million/mm3 at 72h. The concentration of 
hemoglobin was 13.39 g% at 24h, 13.31 g% at 48h, and 13.3 g% 72h. The number of white blood cells 
was 8.58 thousand/mm3 at 24h, 9.29 thousand/mm3 at 48h, and 12.24 thousand/mm3 at 72h. The 
number of leucocytes in blood tended to increase over time of wounding: 60.88% at 24h, 62.56% at 
48h, and 65.01% at 72h was (P<0.05). There were no significant changes in lymphocytes, monocytes, 
leukemia in the wounded dogs (P>0.05). 

Key words: Clinical signs, physiological parameters, wounded dogs.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ch¨n nu«i 
chã ë n−íc ta ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, 

phôc vô nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cho ®êi 
sèng con ng−êi. Trong qu¸ tr×nh ch¨n nu«i, 
chã lμ loμi vËt rÊt dÔ bÞ c¸c vÕt th−¬ng ngo¹i 
khoa. VÕt th−¬ng x¶y ra do nhiÒu nguyªn 
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nh©n: con vËt bÞ ®©m chÐm, ®¸nh ®Ëp, c¾n 
lÉn nhau, giÉm vμo ®inh, gai, m¶nh thñy 
tinh vμ c¸c vËt cøng s¾c nhän… (Vò Nh− 
Qu¸n vμ Ph¹m Kh¾c HiÕu, 2008). Trong tù 
nhiªn vμ trong ch¨n nu«i, vÕt th−¬ng lu«n 
cã thÓ x¶y ra, kh«ng chØ ®èi víi ®éng vËt 
hoang d·, ®éng vËt ch¨n th¶ mμ ngay c¶ ®èi 
víi c¸c vËt nu«i quý ®−îc nu«i ë hé gia ®×nh. 
VÕt th−¬ng th−êng g©y c¸c triÖu chøng nh−: 

®au, ch¶y m¸u, hë miÖng... ë vÕt th−¬ng 
lín g©y ra nh÷ng t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¬ thÓ, 
lμm con vËt bÞ sèc, cho¸ng, cã thÓ bÞ chÕt. 
NÕu c¬ thÓ mÊt nhiÒu m¸u lμm gi¶m søc ®Ò 
kh¸ng, t¨ng nguy c¬ nhiÔm trïng, bÖnh l©u 
lμnh. NÕu vÕt th−¬ng s©u, tæ chøc bÞ giËp 
n¸t dÔ bÞ nhiÔm trïng kÕ ph¸t, g©y tèn kÐm 
trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ. V× vËy, ®Ó ®iÒu trÞ 
chã bÞ th−¬ng cã hiÖu qu¶ th× viÖc t×m hiÓu 
vÒ  nh÷ng thay ®æi c¸c chØ tiªu l©m sμng, 
sinh lý m¸u ®ãng vai trß quan träng. Th«ng 
qua ®ã, cã thÓ ®−a ra ph¸c ®å ®iÒu trÞ phï 
hîp víi tõng giai ®o¹n kh¸c nhau cña vÕt 
th−¬ng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã,  nghiªn 
cøu sù biÕn ®æi mét sè chØ sè l©m sμng, sinh 
lý m¸u ë chã mang vÕt th−¬ng ®−îc tiÕn 
hμnh ®Ó lμm c¬ së x©y dùng ph¸c ®å ®iÒu trÞ 
vÕt th−¬ng ®¹t hiÖu qu¶ cao.  

2. §èi t−îng, ®Þa ®iÓm vμ 
       ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

60 chã tr−ëng thμnh mang vÕt th−¬ng 
trong tù nhiªn ®−îc theo dâi ë 3 ®Þa ®iÓm: 

BÖnh x¸ Thó y ViÖn Thó y quèc gia, Trung 
t©m chã nghiÖp vô Khoa Thó y Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi, Phßng kh¸m chã 
mÌo sè 262 Hoμng Hoa Th¸m (Hμ Néi). 
Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh tõ n¨m 2008 - 2009. 

NhiÖt ®é c¬ thÓ ®−îc ®o b»ng nhiÖt kÕ 
thñy ng©n, ë trùc trμng, ngμy 2 lÇn vμo 7h 
s¸ng vμ 5h chiÒu.  

TÇn sè h« hÊp ®−îc kiÓm tra b»ng 
ph−¬ng ph¸p quan s¸t, th«ng qua sù lªn 
xuèng cña c¸c c¬ vïng ngùc. 

TÇn sè tim ®−îc ®o b»ng èng nghe ®Õm 
nhÞp tim trong mét phót.  

C¸c chØ tiªu sinh lý m¸u ph©n tÝch trªn 
m¸y Hema Screen 18 t¹i Bé m«n Néi chÈn – 
D−îc ®éc chÊt, Khoa Thó y, Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi.  

ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian bÞ vÕt th−¬ng 
cña chã th«ng qua hái chñ gia sóc khi ®iÒu 
trÞ t¹i c¸c phßng kh¸m vμ theo dâi trùc tiÕp 
t¹i Trung t©m chã nghiÖp vô - Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Excel. 

3.  KÕt qu¶ vμ th¶o luËn 

3.1. Nghiªn cøu sù biÕn ®æi c¸c chØ tiªu 
       l©m sμng 

KÕt qu¶ tiÕn hμnh ®o th©n nhiÖt, tÇn sè 
h« hÊp vμ tÇn sè tim cña 60 chã mang vÕt 
th−¬ng ë 3 ®Þa ®iÓm nghiªn cøu ®−îc tr×nh 
bμy ë b¶ng 1.  

B¶ng 1. KÕt qu¶ theo dâi c¸c chØ tiªu l©m sμng ë chã bÞ vÕt th−¬ng 

Chó bị vết thương theo thời gian 

Chỉ tiêu 
Chó khỏe 

(n = 20) Trong 24 giờ 

(n = 16) 

24 - 48 giờ 

(n = 26) 

48 - 72 giờ 

(n = 18) 

Thân nhiệt (0C) 38,16 ± 0,07 38,80 ± 0,18 39,33 ± 0,15 40,17 ± 0,23 

Tần số hô hấp (lần/phút) 38,46 ± 1,41 41,63 ± 1,05 44,85 ± 0,96 50,33 ± 0,85 

Nhịp tim (lần/phút) 95,57 ± 1,23 97,63 ± 0,67 107,77 ± 1,26 119,11 ± 1,07 
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KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy: Nhãm chã 
cã thêi gian bÞ th−¬ng cμng l©u th× biÕn ®æi 
c¸c chØ tiªu l©m sμng cμng kh¸c nhau. Sau 
ba ngμy theo dâi, c¸c chØ tiªu l©m sμng biÕn 
®æi cô thÓ nh− sau:  

* Th©n nhiÖt 
Sau khi bÞ th−¬ng, chã cã biÓu hiÖn sèt, 

nhãm chã cã thêi gian bÞ th−¬ng kÐo dμi th× 
th©n nhiÖt cao h¬n. Th©n nhiÖt trung b×nh 
cña chã bÞ th−¬ng ë giai ®o¹n 24 giê lμ 
38,800C; ë 48 giê lμ 39,330C vμ ®Õn giai ®o¹n 
72 giê th× nhiÖt ®é c¬ thÓ chã t¨ng lªn 
40,170C.  

* TÇn sè h« hÊp 
TÇn sè h« hÊp cña c¸c nhãm chã cã thêi 

gian bÞ th−¬ng kh¸c nhau còng biÕn ®æi 
t−¬ng tù víi chØ tiªu th©n nhiÖt, nhãm chã cã 
thêi gian bÞ th−¬ng dμi h¬n th× chØ sè nμy cao 
h¬n. TÇn sè h« hÊp trung b×nh cña chã bÞ vÕt 
th−¬ng trong vßng 24 giê lμ 41,63 (lÇn/phót), 
chØ sè nμy ®¹t 44,85 (lÇn/phót) ë nhãm bÞ 
th−¬ng 48 giê, cßn víi nhãm bÞ th−¬ng 72 giê 
th× tÇn sè h« hÊp trung b×nh lμ 50,33 
(lÇn/phót).  

* TÇn sè tim 
Gièng nh− chØ tiªu th©n nhiÖt vμ tÇn sè 

h« hÊp, tÇn sè tim cña chã cã thêi gian bÞ  
th−¬ng dμi cao h¬n nhãm chã cã thêi gian bÞ 
th−¬ng ng¾n. Cô thÓ: khi bÞ th−¬ng trong 
vßng 24 giê, tÇn sè tim trung b×nh ®o ®−îc lμ 
97,63 (lÇn/phót), ë 48 giê lμ 107,77 
(lÇn/phót) vμ nhãm chã cã vÕt th−¬ng 72 giê 
®¹t 119,11 (lÇn/phót).  

Nh− vËy, chã bÞ th−¬ng thêi gian dμi mμ 
kh«ng ®−îc ®iÒu trÞ dÔ g©y nhiÔm trïng côc 
bé. NÕu møc ®é nhiÔm trïng nÆng sÏ g©y rèi 
lo¹n c¸c ho¹t ®éng cña c¬ thÓ nh−: rèi lo¹n 
®iÒu hßa th©n nhiÖt, rèi lo¹n h« hÊp vμ rèi 
lo¹n tuÇn hoμn (Davis.N.C, 1985). C¸c chØ 
tiªu l©m sμng nh− nhiÖt ®é c¬ thÓ, tÇn sè h« 
hÊp, tÇn sè tim ®Ëp ®Òu t¨ng cao so víi chã 
khoÎ (P<0,05). Do ®ã, khi ®iÒu trÞ vÕt 
th−¬ng, ngoμi viÖc ®iÒu trÞ t¹i côc bé vÕt 
th−¬ng th× cÇn chó ý ®iÒu trÞ c¸c triÖu chøng 

toμn th©n th× míi cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ 
cao, h¹n chÕ nh÷ng t¸c dông cã h¹i ®Õn c¬ 
thÓ con vËt (Gang R.K. vμ cs., 1995). 

3.2. Sù biÕn ®æi mét sè chØ tiªu sinh 
       lý m¸u 

Sè l−îng hång cÇu, sè l−îng b¹ch cÇu, tû 
lÖ c¸c lo¹i b¹ch cÇu vμ hμm l−îng huyÕt s¾c 
tè lμ nh÷ng chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh 
t×nh tr¹ng søc kháe, tr¹ng th¸i dinh d−ìng 
cña vËt nu«i vμ ®−îc øng dông chÈn ®o¸n 
bÖnh. C¸c chØ tiªu nμy phô thuéc vμo gièng, 
tuæi, tÝnh biÖt, chÕ ®é ch¨m sãc nu«i d−ìng… 
Nghiªn cøu nμy ®· theo dâi 30 con chã bÞ vÕt 
th−¬ng trong 72 giê ch−a ®−îc ®iÒu trÞ. KÕt 
qu¶ ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2. 

* Sè l−îng hång cÇu vμ hμm l−îng 
huyÕt s¾c tè 

C¸c chØ tiªu nμy gi¶m dÇn qua c¸c giai 
®o¹n 24 giê, 48 giê vμ 72 giê bÞ th−¬ng. Sè 
l−îng hång cÇu trung b×nh cña chã ë 24 giê 
bÞ vÕt th−¬ng lμ 6,37 (triÖu/mm3 m¸u); ®Õn 
48 giê, sè l−îng gi¶m xuèng 6,34 (triÖu/mm3 

m¸u) vμ sau 72 giê bÞ th−¬ng th× sè l−îng 
hång cÇu lμ 6,33 (triÖu/mm3 m¸u). T−¬ng 
øng víi sù gi¶m xuèng vÒ sè l−îng hång cÇu, 
hμm l−îng huyÕt s¾c tè ®o ®−îc ë chã còng 
gi¶m ë c¸c giai ®o¹n nãi trªn theo thø tù lμ 
13,39 (g%) ë 24 giê; 13,31 (g%) ë 48 giê vμ 
gi¶m xuèng cßn 13,30 (g%) trong giai ®o¹n 
vÕt th−¬ng ®· ®−îc 72 giê. 

* Sè l−îng b¹ch cÇu 
Qua theo dâi trªn chã bÞ th−¬ng ®Òu cho 

kÕt qu¶ sè l−îng b¹ch cÇu t¨ng theo thêi 
gian chã bÞ vÕt th−¬ng. Cô thÓ: sè l−îng b¹ch 
cÇu trung b×nh thêi ®iÓm 24 giê bÞ th−¬ng lμ 
8,58 (ngh×n/mm3 m¸u), ®Õn 48 giê lμ 9,29 
(ngh×n/mm3 m¸u) vμ t¨ng cao nhÊt ë 72 giê 
lμ 8,24 (ngh×n/mm3 m¸u) (P <0,05). §Ó cã thÓ 
®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ nguyªn nh©n g©y 
ra sù biÕn ®æi nμy, nghiªn cøu tiÕn hμnh x¸c 
®Þnh tû lÖ c¸c lo¹i b¹ch cÇu trong m¸u khi 
chã mang vÕt th−¬ng theo thêi gian. KÕt qu¶ 
®−îc tr×nh bμy t¹i b¶ng 3. 
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B¶ng 3. Tû lÖ c¸c lo¹i b¹ch cÇu khi chã bÞ vÕt th−¬ng 

Chó bị vết thương theo thời gian (n = 30) Tỷ lệ 
(%) 

Chó khỏe 
(n = 20) 24 giờ 48 giờ 72 giờ 

Bạch cầu trung tính 58,25 ±  0,15 60,88± 1,04 62,56 ± 0,76 65,01± 0,71 
Bạch cầu ái toan 5,62 ±  0,23 6,03 ± 0,36 6,04 ± 0,22 5,98 ± 0,31 
Bạch cầu ái kiềm 0,68 ±  0,05 0,95 ± 0,03 1,25 ± 0,04 0,88 ± 0,02 

Lympho bào 30,63 ±  0,45 27,19± 0,64 25,22 ± 0,38 23,17 ± 0,52 

Bạch cầu đơn nhân lớn 4,82 ±  0,07 4,95 ± 0,07 4,93 ± 0,04 4,96 ± 0,05 
     

Nh×n chung, tû lÖ c¸c lo¹i b¹ch cÇu trong 
m¸u ë chã bÞ th−¬ng nh− b¹ch cÇu ¸i toan, ¸i 
kiÒm, lympho bμo vμ b¹ch cÇu ®¬n nh©n lín 
thay ®æi kh«ng râ rÖt (P>0,05). §Æc biÖt, tû lÖ 
b¹ch cÇu trung tÝnh t¨ng cao theo thêi gian 
chã bÞ th−¬ng, cô thÓ: ë 24h lμ 60,88% vμ ë 
48h lμ 62,56%, cao nhÊt ë 72h lμ 65,01% (víi 
P<0,05). Nh− vËy, thêi gian chã bÞ vÕt 
th−¬ng cμng dμi vμ cã sù béi nhiÔm c¸c vi 
khuÈn tõ m«i tr−êng bªn ngoμi vμo vÕt 
th−¬ng lμm t¨ng tû lÖ b¹ch cÇu trung tÝnh 
trong m¸u do kÝch thÝch hÖ thèng phßng vÖ 
cña c¬ thÓ (Hansbrough vμ cs., 1987). 

Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn ®· ph¶n 
¸nh kh¸i qu¸t ®−îc c¸c biÕn ®æi cña c¬ thÓ 
chã khi bÞ vÕt th−¬ng. Nh÷ng biÕn ®æi vÒ c¸c 
chØ tiªu l©m sμng cã xu h−íng t¨ng dÇn theo 
thêi gian bÞ vÕt th−¬ng, c¸c chØ tiªu vÒ sè 
l−îng hång cÇu vμ hμm l−îng huyÕt s¾c tè ë 
chã bÞ vÕt th−¬ng biÕn ®æi kh«ng râ rÖt so víi 
chã khoÎ (P>0,05). Trong khi ®ã, sè l−îng 
b¹ch cÇu vμ tû lÖ b¹ch cÇu trung tÝnh cã xu 
h−íng t¨ng lªn theo thêi gian. Nh− vËy, nÕu 
®Ó chã bÞ vÕt th−¬ng kÐo dμi mμ kh«ng ®iÒu 
trÞ kÞp thêi cã thÓ g©y ra nh÷ng rèi lo¹n ¶nh 
h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c hÖ c¬ quan 
trong c¬ thÓ chã (Revathi vμ cs.,1998).  

4. KÕt luËn 
C¸c chØ tiªu l©m sμng: nhiÖt ®é c¬ thÓ, 

tÇn sè h« hÊp, tÇn sè tim ®Ëp ë c¬ thÓ chã  
t¨ng dÇn theo thêi gian bÞ vÕt th−¬ng: 38,80C 
(24h) < 39,330C (48h) < 40,170C (48h); 41,63 
lÇn/phót (24h) < 48,55 lÇn/phót (48h) < 50,33 
lÇn/phót (72h); 97,63 lÇn/phót (24h) < 107,77 

lÇn/phót (48h) < 119,11 lÇn/phót (72h). 
C¸c chØ tiªu sinh lý m¸u nh− sè l−îng 

hång cÇu vμ hμm l−îng hemoglobin ë chã bÞ 
th−¬ng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ so víi chã 
khoÎ (P>0,05). Sè l−îng hång cÇu ë 24h lμ 
6,37 triÖu/mm3 m¸u; 48h lμ 6,34 triÖu/mm3 
m¸u vμ ë 72h lμ 6,33 triÖu/mm3 m¸u; hμm 
l−îng hemoglobin ë 24h lμ 13,39g/%, 48h lμ 
13,31g/% vμ 72h lμ 13,3g/%. Trong khi ®ã, sè 
l−îng b¹ch cÇu ë chã bÞ th−¬ng cã xu h−íng 
t¨ng theo thêi gian, cô thÓ: ë thêi ®iÓm 24h 
lμ 8,58 ngh×n/mm3 m¸u; 48h lμ 9,29 
ngh×n/mm3 vμ cao nhÊt lμ ë 72h lμ 8,24 
ngh×n/mm3 m¸u (P<0,05). 

Tû lÖ b¹ch cÇu trung tÝnh cã xu h−íng 
t¨ng dÇn theo thêi gian chã bÞ th−¬ng, cô 
thÓ: ë 24h lμ 60,88% vμ ë 48h lμ 62.56%, cao 
nhÊt ë 72h lμ 65,01% (víi P<0,05). Cßn c¸c 
lo¹i b¹ch cÇu ¸i toan, b¹ch cÇu ¸i kiÒm, 
lympho bμo vμ b¹ch cÇu ®¬n nh©n lín biÕn 
®æi kh«ng râ rÖt theo thêi gian chã bÞ th−¬ng 
(P> 0,05).  
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