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The main pathological characteristics of chicken infected with avian influenza 
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SUMMARY 

Autopsy was carried out on 50 chicken infected with avian influenza. Histopathological studies were 
made on the intestine, pancreas, lungs, liver, kidneys, spleen, heart, brain and bursa fabricius of ten 
typically diseased chicken. Result revealed that the clinical symptoms were varied greatly according to 
age, virus strain, confounded infections, etc. The typical symptoms included oedema and cyanosis in the 
comb, wattle, head and squama. Gross lesions included hyperaemia and haemorrhagia of the comb, 
wattle, skin and visceral organs. Macroscopic changes included congestion on the leg, sub-skin oedema, 
oedema and haemorrhagia in the hock join, haemorrhagia and necrosis on the pancreas. 
Histopathological changes were hyperamia, haemorrhagia, necrotic foci, infiltration of inflammatory 
cells, vascular dilation and cell infiltration around vessels of the comb, wattle, liver, lung, kidney, lung, 
kidney, and brain 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với hàng loạt quốc gia và vùng lãnh 
thổ, trong 2 năm 2004 - 2005, đại dịch cúm 
gia cầm ở Việt Nam đã xảy ra trên diện rất 
rộng. Riêng đợt dịch thứ nhất xảy ra ở 2574 
xã phường (24,6% số xã phường), 381 huyện 
thị (60% số huyện thị) thuộc địa bàn 57/64 
tỉnh thành có dịch (Bùi Quang Anh, Văn 
Đăng Kỳ, 2004). Vì đây là bệnh mới đối với 
nước ta nên những thông tin chi tiết về bệnh 
còn chưa đầy đủ, cần được kiểm chứng. Theo 
nhiều tác giả như: Alexander (2000), Lê Văn 
Năm (2004), Simon Shane (1997)... Các loài 
cầm nhiễm bệnh có triệu chứng lâm sàng 
phức tạp phụ thuộc vào loài vật chủ và chủng 
virus, tình trạng miễn dịch của vật chủ, sự có 
mặt của các tác nhân gây bệnh khác và điều 
kiện môi trường. Để góp phần hoàn thiện các 
thông tin chi tiết về bệnh cúm gia cầm, nghiên 
cứu này được tiến hành với mục đích tập hợp, 
phân tích các triệu chứng lâm sàng và bệnh 
tích đại thể chủ yếu của bệnh cúm gia cầm. 

Đồng thời nghiên cứu bệnh tích vi thể các cơ 
quan của gà bị cúm, cung cấp các thông tin 
chi tiết về biến đổi bệnh lý vi thể của các cơ 
quan. Nhằm hoàn thiện các thông tin về bệnh 
cúm gia cầm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trực tiếp mổ khám, quan sát trên 5 đàn 
gà mỗi đàn mổ khám 10 con, được lấy từ 
các đàn gà ốm có triệu chứng bệnh trong 
vùng có dịch. Mổ khám được tiến hành ở 
các đàn gà đã gửi mẫu xét nghiệm trước 
khi dập dịch. Mổ khám theo phương pháp 
của Thomas carlyle Jones đối với gia 
cầm, kiểm tra bệnh tích đại thể ở gan, 
tụy, não, thận, lách, ruột, túi Fabricius… 
của gà chết, kết hợp với kết quả hồi cứu 
trong xét nghiệm của phòng thí nghiệm 
Chỉ giữ lại kết quả mổ khám của các đàn 
gà được trả lời có kết quả dương tính với 
virus cúm chủng H5.  
Kết quả nghiên cứu bệnh tích vi thể 
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được tiến hành trên 10 con gà mắc bệnh 
điển hình. Mỗi con gà lấy: gan, thận, 
não, tim, phổi, lách, ruột, tụy, túi 
Fabricius… Mỗi cơ quan được làm 
thành 1 block, mỗi block chọn 5 tiêu 
bản đẹp để đọc kết quả bằng kính hiển 
vi quang học. Từ đó xác định được tỷ lệ 
block có biến đổi bệnh lý đặc trưng. 
Phương pháp làm tiêu bản vi thể tẩm 

đúc bằng paraffin theo Robert (1969), 
Burn (1974).  
Tiến hành theo dõi diễn biến gà chết trong 
ổ dịch; Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của 
gà mắc bệnh cúm gia cầm; Bệnh tích đại 
thể chủ yếu của gà mắc bệnh cúm gia 
cầm; Biến đổi vi thể ruột, tuỵ, phổi, gan, 
thận, lách, não, tim và túi Fabricius của gà 
bị bệnh cúm. 

3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
3.1. Diễn biến gà chết của một ổ dịch cúm gia cầm 

Bảng 1. Diễn biến gà chết do mắc bệnh cúm gia cầm (đàn gà 13 ngày tuổi) 

Số gà mắc bệnh Số gà chết trong ngày Tổng số gà chết 
Lứa tuổi  
(ngày) 

Số gà theo dõi 
(con) Số lượng

(con) 
Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

13 302 20 6,62 2 10 2 0,67 
14 300 56 18,67 10 17,86 12 3,97 
15 290 105 36,21 25 23,81 37 12,25 
16 265 130 49,06 47 36,15 84 27,81 
17 218 166 76,15 85 51,2 169 55,96 
18 133 106 79,7 45 42,45 214 70,86 

Ghi chú: Sau ngày thứ 6, khi đã có kết quả chẩn đoán dương tính với cúm H5 số gà còn lại đã bị tiêu huỷ 
hoàn toàn. 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy đàn gà bệnh 
chết tăng nhanh từ ngày thứ 3 đến thứ 6 sau 
khi phát hiện bệnh. Tỷ lệ chết cao nhất ở ngày 
thứ 5 là 85 con chiếm 51,2%. Điều này cho 
thấy gà bệnh chết rất nhanh, chết tập trung 
vào đầu ổ dịch. 

3.2. Kết quả phân tích triệu chứng lâm 
sàng của gà bệnh 

Kết quả xác định triệu chứng bệnh cúm ở 
gà được chúng tôi thống kê trên 5 đàn gà, 
mỗi đàn bắt 10 con để quan sát và được 
trình bày ở bảng 2 

Bảng 2. Kết quả nghiên cứu triệu chứng của gà mắc bệnh cúm 

Triệu chứng Số mẫu nghiên cứu Số mẫu dương tính Tỷ lệ % 
Kém ăn 50 50 100 
Bỏ ăn, uống nước nhiều 50 50 100 
Mào và tích thâm tím, phù nề 50 34 68 
Sốt cao 50 15 30 
Chất nhày chảy ra từ mũi, miệng 50 20 40 
Thở khó, há mồm thở dốc 50 40 80 
Lắc đầu, vảy mỏ 50 15 30 
Phù nề mặt, đầu sưng to 50 38 76 
Xù lông 50 18 36 
Đi lại không bình thường 50 17 34 
Tụ huyết dưới da chân 50 34 68 
Ỉa ch¶y, ph©n lo·ng xanh, tr¾ng 50 50 100 

 



C¸c triÖu chøng kÐm ¨n, bá ¨n, uèng 
n−íc nhiÒu, mµo tÝch th©m tÝm, Øa ch¶y ph©n 
lo·ng xanh tr¾ng chiÕm tû lÖ 100%. ChÊt 
nhµy ch¶y ra tõ mòi miÖng chiÕm tû lÖ 40%, 
sèt cao vµ v¶y má chiÕm tû lÖ 30%, ®i l¹i 
kh«ng b×nh th−êng chiÕm tû lÖ 34%. C¸c 
triÖu chøng nµy khã cã thÓ ph©n biÖt víi bÖnh 
Newcastle.  

TriÖu chøng tô huyÕt ë da ch©n chiÕm tû 
lÖ kh¸ cao 68% ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. §©y 
lµ mét triÖu chøng ®Æc tr−ng cña bÖnh cóm 
gióp cho viÖc chÈn ®o¸n ph©n biÖt víi bÖnh 
Newcastle vµ c¸c bÖnh kh¸c cña gµ. Bªn c¹nh 
®ã triÖu chøng s−ng phï ®Çu còng chiÕm tû lÖ 
cao 76% triÖu chøng nµy còng Ýt gÆp ë bÖnh 
Newcastle. 
Mét ®iÒu kh¸c biÖt ®−îc nhËn thÊy chØ cã 
36 % sè gµ chÕt v× bÖnh cóm cã biÓu hiÖn 
xï l«ng. §©y còng lµ ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n 
biÖt víi bÖnh Newcastle v× gµ m¾c bÖnh 
Newcastle th−êng s· c¸nh, côp ®u«i, l«ng 
x¬ x¸c. Cã lÏ trong bÖnh cóm gµ chÕt 
nhanh h¬n nªn triÖu chøng nµy cã tû lÖ 
thÊp. Tuy nhiªn nÕu gµ chÕt nhanh th× l«ng 
vÉn m−ît l¹i rÊt dÔ nhÇm víi bÖnh tô huyÕt 
trïng gia cÇm. 
Ở bệnh cúm, gà khó thở là một triệu chứng 
chủ yếu, có tới 80% gà mắc bệnh có triệu 
chứng này. Tuy nhiên, đây là triệu chứng 
có thể gặp ở nhiều bệnh khác như: bệnh 
Newcastle, CRD, Viêm phế quản truyền 
nhiễm (IB), Viêm thanh khí quản truyền 
nhiễm (ILT), bệnh nấm phổi… Kết quả 
nghiên này phù hợp với nhận xét của 
Simon là: "Bệnh HPAI gây giảm sản lượng 
trứng nhanh và mạnh cung với tỷ lệ chết 

tăng nhanh, đặc trưng bởi dấu hiệu hô hấp 
và thần kinh (Simon, 1997). 

3.3. Các biến đổi bệnh lý đại thể 

Các biến đổi bệnh lý đại thể ở gà cũng 
vô cùng đa dạng và rất khác nhau ngay 
trong cùng một đàn, kết quả được tập hợp ở 
bảng 3. 

Biến đổi bệnh lý ở mào và tích, xuất 
huyết đường ruột, phổi tụ máu chiếm tỷ lệ 
100%, Mào tích tím sẫm, phù nề dày khác 
thường. Phổi tụ máu màu đỏ sẫm. Ruột xuất 
huyết lan tràn ở niêm mạc và tương mạc. Tích 
nước xoang bao tim 92%, viêm khí quản 82%, 
xuất huyết màng bao tim 76%, Xuất huyết cơ 
đùi, cơ ngực 66%, xuất huyết buồng trứng 
60% là những bệnh tích chủ yếu của bệnh 
cúm. Tuy nhiên những bệnh tích này cũng hay 
gặp ở các bệnh Newcastle, Gumboro, CRD. 
Theo Simon (1997), Bệnh HPAI, đặc trưng 
bởi xuất huyết dưới da, xuất huyết tương mạc 
và phù dưới da đầu. 

Bệnh tích đặc trưng của bệnh là xuất huyết 
và hoại tử tụy chiếm tỷ lệ khá cao 80%. Bình 
thường tuỵ của gà có màu trắng, mịn, hơi phớt 
hồng. Tuỵ của gà bệnh có màu vàng, rải rác có 
các điểm hoặc ban xuất huyết, màu đỏ sẫm, to 
bằng đầu đinh ghim hoặc bằng hạt tấm.  

3.4. Kết quả nghiên cứu bệnh tích vi thể 

Hầu hết các cơ quan trong cơ thể gà mắc 
bệnh đều có biến đổi bệnh lý vi thể. Tiêu biểu 
là thâm nhiễm tế bào viêm có ở 100% số mẫu 
nghiên cứu và tất cả các cơ quan trong cơ thể. 
Các bệnh tích: xung huyết phổi, xuất huyết 
ruột, thoái hoá, hoại tử tụy, gan, thận,... đều 
chiếm tỷ lệ 100% tiêu bản nghiên cứu.  

Bảng 3. Kết quả nghiên cứu bệnh tích đại thể của gà bị bệnh cúm 

Bệnh tích Số mẫu nghiên cứu Số mẫu dương tính Tỷ lệ % 
Biến đổi ở mào và tích 50 50 100 
Viêm khí quản 50 41 82 
Xuất huyết màng bao tim 50 38 76 
Xuất huyết màng bao dạ dày tuyến, dạ dày cơ 50 11 22 
Xuất huyết mặt trong xương ức 50 23 46 
Tích nước xoang bao tim 50 46 92 
Xuất huyết, hoại tử tụy 50 40 80 
Thận tụ máu  50 18 36 
 Phổi tụ máu 50 50 100 



Xuất huyết dạ dày tuyến 50 15 30 
Xuất huyết đường ruột 50 50 100 
Xuất huyết buồng trứng ở gà mái đẻ 30 18 60 
Túi Fabricius bị sưng 50 17 34 
Xuất huyết cơ đùi, cơ ngực 50 33 66 
Xuất huyết mỡ bụng 50 27 54 
Phù keo nhày dưới da 50 37 74 
Xung huyết não 50 35 70 

Bảng 4. Biến đổi bệnh lý vi thể ở các cơ quan trong bệnh cúm gà 

Biến đổi bệnh lý vi thể 
Cơ quan  
nghiên cứu 

Số block  
nghiên cứu Xung huyết Xuất huyết Hoại tử tế bào Thoái hoá tế 

bào 
Thâm nhiễm 
tế bào viêm 

Ruột 10 10/10 10/10 4/10 6/10 10/10 
Tụy 10 6/10 8/10 6/10 10/10 10/10 
Phổi 10 10/10 9/10 2/10 2/10 10/10 
Gan 10 4/10 4/10 4/10 10/10 10/10 
Thận 10 10/10 10/10 2/10 10/10 10/10 
Lách 10 10/10 6/10 2/10 6/10 10/10 
Tim 10 6/10 6/10 2/10 6/10 10/10 
Não 10 8/10 10/10 2/10 6/10 10/10 
Túi Fabricius 10 4/10 4/10 2/10 6/10 10/10 

 
Virus cóm gia cÇm sau khi x©m nhËp vµo 

c¬ thÓ ®−îc nh©n lªn nhanh chãng trong 
®−êng h« hÊp vµ ®−êng tiªu ho¸.  

Virus cóm type B chñ yÕu g©y tæn th−¬ng 
biÓu m« ®−êng h« hÊp trªn lµ: niªm m¹c 
mòi, hÇu, khÝ qu¶n, c¸c phÕ qu¶n lín vµ 
trung b×nh víi c¸c biÓu hiÖn t¨ng tiÕt niªm 
dÞch ®−êng h« hÊp, g©y h¾t h¬i, sæ mòi, 
sèt nhÑ. 
Virus cóm type A kh«ng nh÷ng g©y tæn 
th−¬ng ®−êng h« hÊp trªn mµ cßn g©y tæn 
th−¬ng s©u ë c¸c phÕ qu¶n nhá vµ c¸c phÕ 
nang, g©y tho¸i ho¸, ho¹i tö m« bµo, g©y 
t¨ng tiÕt dÞch - g©y phï, ¶nh h−ëng ®Õn 
chøc n¨ng h« hÊp. BiÓu hiÖn chñ yÕu lµ 
c¸c triÖu chøng suy h« hÊp, cã thÓ g©y tö 
vong nhanh. 

MÆt kh¸c, virus cßn t¸c ®éng lµm tho¸i 
ho¸, ho¹i tö néi m« huyÕt qu¶n g©y xung 
huyÕt, xuÊt huyÕt nghiªm träng. H×nh thµnh 
c¸c huyÕt khèi nhá trong c¸c mao m¹ch, g©y 
rèi läan tuÇn hoµn, xuÊt huyÕt vµ ho¹i tö tÕ 
bµo kh¾p n¬i, lµm thay ®æi toµn bé ho¹t ®éng 

cña c¬ thÓ. Ban ®Çu lµ rèi lo¹n qu¸ tr×nh vËn 
chuyÓn oxy, sau ®ã lµ rèi lo¹n tuÇn hoµn, rèi 
lo¹n trao ®æi chÊt vµ rèi lo¹n thÇn kinh...  

Møc ®é biÕn ®æi vi thÓ nÆng hay nhÑ tuú 
thuéc vµo ®éc lùc, sè l−îng cña virus vµ thêi 
gian kÓ tõ khi virus x©m nhËp vµo c¬ thÓ. 
Nh÷ng biÕn ®æi vi thÓ th−êng diÔn ra theo 
chiÒu h−íng sau:  

BÖnh ë møc ®é nhÑ: xung huyÕt, phï nÒ, 
t¨ng sinh tÕ bµo viªm. 

BÖnh ë møc ®é nÆng: xuÊt huyÕt, tho¸i 
ho¸ ho¹i tö. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i phï 
hîp víi nhËn xÐt cña Riddell (1996). Theo 
Riddell bÖnh tÝch vi thÓ trong bÖnh cóm gia 
cÇm lµ ho¹i tö tÕ bµo biÓu m« khÝ qu¶n, 
ho¹i tö tÕ bµo tuþ, gan, tim, nang lympho 
vµ th©m nhiÔm tÕ bµo viªm ë nhiÒu c¬ quan 
trong c¬ thÓ.  

4. KẾT LUẬN 

- Triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh 
cúm gia cầm rất đa dạng bao gồm các triệu 
chứng ở hệ hô hấp, hệ tiêu hoá và triệu chứng 



thần kinh. Các triệu chứng này rất dễ nhầm 
lẫn với các bệnh khác của gà như: Newcastle, 
Tụ huyết trùng gia cầm, CRD, Gumboro, bệnh 
do E.coli, Viêm phế quản truyền nhiễm. Triệu 
chứng đặc trưng có giá trị chẩn đoán phân biệt 
của bệnh cúm gia cầm là mào tích thâm tím, 
tụ huyết, xuất huyết ở da chân.  

- Biến đổi bệnh lý đại thể rất phong phú 
và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác của gà. 
Bệnh tích đặc trưng nhất có giá trị chẩn đoán 
phân biệt là: phù keo nhày dưới da vùng đầu, 
phù keo nhày và xuất huyết cơ vùng khớp gối, 
xuất huyết và hoại tử tuyến tuỵ. 
- Biến đổi bệnh lý vi thể chủ yếu là: xung 
huyết, xuất huyết ở nhiều cơ quan. Thoái 
hoá và hoại tử tế bào nhu mô và thâm 
nhiễm tế bào viêm ở hầu khắp các cơ 
quan: gan, thận, lách, ruột, tuỵ, não, tim, 
phổi, túi Fabricius. 
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Ảnh 1. Mµo tÝch tÝm sÉm. TriÖu chøng ®Æc tr−ng cña
bÖnh cóm 

Ảnh 2. Tô m¸u da ch©n. TriÖu chøng ®Æc tr−ng cña 
bÖnh cóm 

  

Ảnh 3. Phï keo nhµy d−íi da. BÖnh tÝch ®Æc tr−ng
cña bÖnh cóm 

 Ảnh 4. XuÊt huyÕt vµ ho¹i tö tuþ. BÖnh tÝch ®Æc 
tr−ng cña bÖnh cóm 

  

 


