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ABSTRACT 

The clinical study of bitches with pyometra and the effects of hormonal 
medroxyprogesterone acetate (MPA) were performed from 8/2016 to 12/2018 
by means of a case-control study. The study is aimed to investigate the 
situation of bitches with pyometra, evaluate the effects of hormonal MPA 
contraceptives on the increased risk of endometritis in dogs. The results of the 
study showed that bitches with uterus inflammation in the surveyed area were 
12.76%, in which the proportion of dogs with hormonal MPA contraception 
was 60.22%. In which, the percentage of bitches with uterus inflammation that 
was injected with MPA hormone once time was 23.21%, with two times was 
26.79% and high increasing was 50% with more than two times with MPA 
hormone injection. Clinically, the symptoms of heavy drinking, vaginal fluids, 
abnormal abdomen or licking the vulva are reliable clinical signs that guide 
the diagnosis of uterine inflammation in dogs. The results of a description of 
the correlation of risk factors based on case-control studies with OR 
differences also showed a strong correlation between risk factors and disease 
incidence. The risk of disease in dogs with progesterone was 4.29 times higher 
than that of non-injected dogs. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu lâm sàng bệnh viêm tử cung trên chó và ảnh hưởng của thuốc 
ngừa thai bằng hormone medroxyprogesterone acetate (MPA) được thực hiện 
từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2018 bằng phương pháp nghiên cứu bệnh chứng 
nhằm khảo sát tình hình viêm tử cung trên chó, đánh giá tác động của thuốc 
ngừa thai lên sự gia tăng nguy cơ viêm tử cung trên chó. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy chó mắc bệnh viêm tử cung tại địa bàn khảo sát là 12,76%, trong đó 
tỷ lệ chó mắc bệnh có tiêm ngừa thai bằng hormone MPA là 60,22%.  Trong 
tổng số ca mắc bệnh có tiêm ngừa thai bằng hormone MPA, tỷ lệ chó đã tiêm 
ngừa thai 1 lần là 23,21%, 2 lần 26,79% và hơn hai lần có sự gia tăng đột 
biến về tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung là 50%. Về lâm sàng, các triệu chứng 
uống nhiều nước, chảy dịch âm đạo, bụng to bất thường hay liếm âm hộ là 
những dấu hiệu bệnh lý lâm sàng khá tin cậy để định hướng chẩn đoán bệnh 
viêm tử cung ở chó. Kết quả về mô tả sự tương quan của yếu tố nguy cơ dựa 
vào nghiên cứu bệnh chứng bằng tỷ suất chênh OR cũng cho thấy có sự tương 
quan chặt chẽ giữa yếu tố nguy cơ và sự xuất hiện bệnh, nguy cơ mắc bệnh 
của chó có tiêm ngừa thai bằng hormone progesterone cao gấp 4,29 lần so với 
chó không tiêm ngừa thai. 

Trích dẫn: Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Thị Hạnh Chi, 2019. Nghiên cứu lâm sàng bệnh viêm tử cung trên 
chó và ảnh hưởng của hormone progesterone đến nguy cơ mắc bệnh. Tạp chí Khoa học Trường 
Đại học Cần Thơ. 55(5B): 1-8. 
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1 GIỚI THIỆU 

Chó là thú nuôi rất thân thiện với con người, đã 
gắn bó với cuộc sống của người Việt Nam từ rất lâu 
đời, chúng trở thành thú cưng nhờ sự thông minh, 
nhạy bén và chung thủy (Lê Văn Thọ, 2010). Chúng 
được xem là biểu tượng của lòng trung thành, là loài 
vật thân thiết, gắn bó  với con người, vì vậy chúng 
luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc và nuôi 
dưỡng rất đặc biệt của chủ nuôi dành cho chúng 
(Phạm Ngọc Thạch, 2010). Người ta nuôi chó vì 
nhiều mục đích khác nhau như giữ nhà, kéo xe, săn 
bắt, dẫn đường, kinh doanh và làm một số nhiệm vụ 
đặc biệt khác nhưng quan trọng nhất là để bầu bạn. 
Trong danh sách những bệnh phổ biến trên chó, các 
bệnh về sản khoa như viêm tử cung, đẻ khó, chửa 
giả, chậm động dục, sa âm đạo, trong đó viêm tử 
cung là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất (Sử Thanh Long 
và Trần Lê Thu Hằng, 2015) và để tránh bị mất chó 
và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản người ta thường 
chọn các biện pháp tránh thai cho chó như triệt sản 
và sử dụng thuốc ngừa thai. Nhiều quan sát cho thấy 
thuốc ngừa thai có chứa Progesterone làm tăng nguy 
cơ mắc bệnh viêm tử cung trên chó (Nguyễn Thị 
Quỳnh Anh và ctv., 2018). Hiện nay, bệnh viêm tử 
cung có mủ (bọc mủ tử cung) là một trong những 
bệnh khá phổ biến trong số các bệnh lý thuộc hệ sinh 
dục của chó cái. Bệnh này nếu không được điều trị 
kịp thời và hợp lý thì có thể đưa đến chết thú. Tuy 
nhiên, để chẩn đoán chính xác bệnh viêm tử cung có 
mủ, nhất là ở những phòng điều trị thú y chưa trang 
bị được máy siêu âm vẫn còn gặp nhiều trở ngại. 
Mặt khác, nếu áp dụng phương pháp điều trị không 
thích hợp thì sẽ cho kết quả điều trị không cao (Lê 

Văn Thọ và ctv., 2008). Nghiên cứu này nhằm khảo 
sát lâm sàng trên chó bệnh viêm tử cung và đánh giá 
ảnh hưởng của biện pháp ngừa thai bằng 
Progesterone lên tỷ lệ viêm tử cung của chó cái sinh 
sản đồng thời khảo sát hiệu quả của các phác đồ điều 
trị bệnh này.  

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2016 đến 
tháng 12/2018 tại phòng khám Thú y Phi Bằng và 
phòng khám Petcare, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang. 

2.1 Vật liệu  

Các dụng cụ khám bệnh lâm sàng gồm ống nghe, 
búa gõ, những phương tiện thú y chuyên dụng khác 
dùng trong phòng khám thú y, cùng với bộ dụng cụ 
phẫu thuật. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp khảo sát  

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp 
quan sát phân tích Nghiên cứu bệnh – chứng 
(Thrusfield, 2007). Nghiên cứu tiến hành quan sát 
729 ca bệnh được điều trị tại các phòng khám tư 
nhân và khảo sát các tần suất xuất hiện các triệu 
chứng lâm sàng trên chó viêm tử cung qua mô tả lâm 
sàng của bệnh viêm tử cung trên chó (Lê Văn Thọ 
và ctv., 2008; Nguyễn Văn Dương, 2012). Đánh giá 
mức độ liên quan giữa yếu tố nguy cơ đến tỷ lệ bệnh 
viêm tử cung ở chó bằng tỷ số tỷ suất chênh OR 
(Odds ratio) theo Thrusfield (2007). 

 

 

Hình 1:  Tỷ số tỷ suất chênh OR (Odds ratio) 

Yếu tố nguy cơ được quan sát trong nghiên cứu 
là tiêm ngừa thai cho chó cái bằng thuốc Depo 

Provera thành phần là medroxyprogesterone acetate 
(MPA) 150 mg/mL. 
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Xác định dạng viêm tử cung 

 Viêm tử cung dạng kín là dạng viêm tích mủ 
bên trong lòng tử cung, cửa tử cung được bịt kín 
không có dịch chảy ra ngoài. 

 Viêm tử cung dạng hở là dạng viêm có sự mở 
cổ tử cung và dịch viêm thoát ra ngoài. 

Xác định nguyên nhân gây bệnh dựa vào khám 
phương pháp hỏi bệnh và khám lâm sàng của Phạm 
Ngọc Thạch và Chu Đức Thắng (2009) bao gồm lịch 
sử bệnh, lứa tuổi, lứa đẻ, lịch sử tiêm ngừa thai, quá 
trình chăm sóc, nuôi dưỡng, tình trạng sức khỏe, ăn 
uống và sờ, nắn, gõ, nghe, đồng thời căn cứ vào các 
triệu chứng điển hình như có dịch viêm, chảy ra từ 
âm đạo, sốt, bụng chướng to, uống nước nhiều… 

Bảng 1: Các phác đồ điều trị nội khoa trong nghiên cứu 

Tên phác đồ Hoạt chất Liều điều trị 

Phác đồ 1 

Oxytetracycline 10%  10 mg/kg 
Glucose K.C  1 mL/10 kg 
Dexamethasone 0,1%  1 mL/10 kg 
Prostagladine F2 Alpha  0,2 mg/kg 

Phác đồ 2 

Cefotaxime 10 mg/kg 
Glucose K.C  1 mL/10 kg 
Dexamethasone 0,1%  1 mL/10 kg 
Prostagladine F2 Alpha  0,2 mg/kg 

\

Nghiên cứu điều trị nội khoa 51 chó viêm tử 
cung dạng hở bằng 2 phác đồ trên. Liệu trình điều 
trị 5 ngày và chó được xác định khỏi bệnh khi chấm 
dứt các triệu chứng lâm sàng và ăn uống hoạt động 
khỏe mạnh bình thường sau 15 ngày kết thúc liệu 
trình điều trị. Đồng thời nghiên cứu cũng ghi nhận 
24 ca xử lý viêm tử cung bằng phương pháp mổ 
ngoại khoa.  

2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu:  

Tính tỷ lệ nhiễm bằng phần mềm Excel và χ2 
test của phần mềm thống kê Minitab version 16. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Tình hình bệnh viêm tử cung trên chó ở 
thành phố Long Xuyên 

Kết quả Bảng 2 cho thấy chó nghi viêm tử cung 
là 22,22% và chó viêm tử cung chiếm 12,76%, trong 
số 162 ca nghi mắc bệnh viêm tử cung có 93 ca có 
một số biểu hiện lâm sàng đặc trưng như liếm âm 
hộ, chảy dịch tử cung sẽ dễ phát hiện chẩn đoán 
bệnh, điều này có ý nghĩa rất lớn trong chẩn đoán 
lâm sàng bệnh viêm tử cung, đối với viêm tử cung 
dạng kín dựa vào các triệu chứng bụng to bất thường 

kết hợp với chọc dò tử cung đã phát hiện dấu hiệu 
khá tin cậy để chẩn đoán bệnh này, kết quả nghiên 
cứu khá phù hợp với nhận định của Ramsingh et al. 
(2010). Đối với chó bị viêm tử cung, hiện tượng 
chảy dịch viêm ngoài âm đạo do khi tử cung viêm 
tích mủ, phản xạ mở cổ tử cung trong thời kỳ động 
dục, giao phối ở chó sẽ tạo điều kiện giúp dịch viêm 
thoát ra bên ngoài (Sử Thanh Long và Trần Lê Thu 
Hằng, 2015). Số chó có chích ngừa thai bị viêm tử 
cung có 56 ca trong tổng số 729 ca chiếm 7,68 số 
chó được ghi nhận, thông thường ở những chó có 
tiêm ngừa thai mắc bệnh viêm tử cung dạng kín 
trong giai đoạn đầu của bệnh thường chưa có triệu 
chứng đặc biệt nhưng đặc biệt ở những trường hợp 
viêm nặng, viêm dạng kín, độc tố tiết ra đi vào máu 
có thể gây độc, các triệu chứng: sốt, nôn mửa, tiêu 
chảy rõ ràng hơn. Điều này có thể giải tích do lớp 
nội mạc tử cung của chó rất nhạy cảm với 
progesterone sẽ hình thành các nang, tăng tiết dịch, 
nhất là ở thời điểm sau động dục, làm cho tế bào trở 
nên dễ bị cảm nhiễm, từ đó nguy cơ bệnh viêm tử 
cung tăng cao (Nguyễn Thị Quỳnh Anh và ctv., 
2018), đây cũng là lý do tại sao những chó không 
cho sinh sản hoặc ngừa thai bằng progesterone sẽ 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tử cung.  

Bảng 2: Bệnh viêm tử cung và các bệnh sản khoa khác trên chó  

Bệnh Tần suất Tỷ lệ % 
Số chó nghi viêm tử cung 162/729 22,22 
Số chó mắc bệnh viêm tử cung 93/729 12,76 
Số chó mắc bệnh viêm tử cung có ngừa thai bằng  MPA 56/729 7,68 
Bệnh khác 626/729 87,25 

3.2 Tình hình bệnh sản khoa trên chó theo 
nguyên nhân gây bệnh 

Kết quả nghiên cứu Bảng 3 chỉ ra rằng, số ca 
tiêm ngừa thai ở chó đã mắc bệnh viêm tử cung là 

56 ca tương đương 60,22% tổng số ca bệnh viêm tử 
cung được nghiên cứu ghi nhận, kế đến là chó bệnh 
viêm tử cung do sinh đẻ chiếm 23,66%, còn lại các 
nguyên nhân khác là 16,13%. Theo Vũ Như Quán 
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(2008) có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm tử 
cung trên chó, có hai nhóm nguyên nhân do cơ thể 
của thú và do sinh lý của cơ thể, cụ thể là do vi khuẩn 
ở âm đạo hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh ở 
đường tiêu hóa khi thú táo bón, sức đề kháng của cơ 
thể giảm sút nên mầm bệnh có mặt ở đường ruột sẽ 
qua niêm mạc đi vào máu gây viêm tử cung. Viêm 
tử cung xảy ra trong thời kỳ lên giống trên chó, 
nhiễm trùng sau khi thụ tinh hay trong lúc giao phối 

hay việc sử dụng các dụng cụ để can thiệp trong khi 
đẻ khó, sót nhau, sẩy thai, ... không đảm bảo điều 
kiện vô trùng hoặc do rối loạn các hormone sinh dục 
trên thú cái và do sử dụng thuốc ngừa thai trên chó 
thời gian kéo dài nhưng trong thực tế, qua hỏi bệnh 
nghiên cứu ghi nhận đa số chó bệnh viêm tử cung 
liên quan đến hai yếu tố chính là sinh đẻ và tiêm 
ngừa thai. 

Bảng 3: Tỷ lệ bệnh viêm tử cung theo nguyên nhân gây bệnh 

Nguy cơ 
Số chó mắc bệnh viêm tử 

cung 
Số chó mắc bệnh 

có phơi nhiễm 
Tỷ lệ (%) 

Sinh đẻ  
93 

22 23,66a 

Tiêm ngừa thai 56 60,22b 

Khác 15 16,13 

Ghi chú: nhữn giá trị có ký tự a,b trong cùng một cột khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (với P<0,01) 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chó có tiêm ngừa 
thai bằng hormone progesterone tỷ lệ nhiễm cao 
nhất, như vậy khi chó tiêm ngừa thai bằng hormone 
progesterone có thể gây ra các rối loạn và mất cân 
bằng sinh lý nội tiết tự nhiên trên chó sinh sản, hàm 
lượng progesterone tăng cao đột ngột làm niêm mạc 
tử cung dày lên và sinh nhiều dịch tiết trong tử cung 
có thể là nguyên nhân gây viêm tử cung tích mủ trên 
chó, kết quả phù hợp với nhận định của Debra et al. 
(2007). 

3.3 Sự phân bố bệnh viêm tử cung trên chó 
có tiêm hormone progesterone 

Bảng 4: Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm tử cung trên 
chó theo số lần tiêm ngừa thai bằng 
hormone MPA (n = 56) 

Số lần tiêm 
ngừa thai 

Số chó mắc bệnh 
viêm tử cung 

Tỷ lệ 
(%) 

1 lần  13 23,21a 

2 lần 15 26,79a 

>2 lần 28 50,00b 

Ghi chú: những giá trị có ký tự a,b trong cùng một cột 
khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (với 
P<0,01)  

Kết quả khảo sát tỷ lệ viêm tử cung thay đổi theo 
số lần tiêm ngừa thai cho thấy chó có số lần tiêm 
ngừa thai càng nhiều thì tỷ lệ viêm tử cung càng cao.  
Số ca mắc bệnh viêm tử cung (23%) đã từng tiêm 
ngừa thai bằng MPA 1 lần, số ca mắc bệnh viêm tử 
cung có tiêm ngừa thai lần thứ 2 là 26,79% trong khi 
đó số ca viêm tử cung có tiêm ngừa thai từ 2 lần trở 
lên tăng mạnh đến 50%. Điều này cho thấy tỷ lệ 
viêm tử cung do tiêm ngừa thai bằng MPA có sự gia 
tăng đột biến từ lần thứ 2 trở lên, nên sự phân bố 
bệnh viêm tử cung trên chó cho thấy tỷ lệ bệnh viêm 
tử cung tăng lên theo số lần tiêm ngừa thai. Kết quả 
thể hiện rằng từ lần tiêm ngừa thai lần thứ 2 nguy cơ 
viêm tử cung do thuốc ngừa thai mang lại cao hơn 

nhiều so với tiêm 1-2 lần. Bệnh viêm tử cung có liên 
quan rất lớn đến MPA trong máu, lớp nội mạc tử 
cung của chó rất nhạy cảm với progesterone nên sẽ 
hình thành những nang. Những nang này tiết nhiều 
dịch và được lưu lại bên trong tử cung làm gia tăng 
kích thước của tử cung. Khi bệnh tiến triển dịch tràn 
ra ngoài âm đạo, lúc này vi khuẩn có sẵn ở âm đạo 
đi vào bên trong qua cổ tử cung và gây nhiễm trùng. 
Cơ thể đáp ứng lại với sự nhiễm trùng bằng cách huy 
động nhiều tế bào bạch cầu đến tử cung, mặt khác 
tử cung vẫn gia tăng sự tiết dịch, từ đó càng làm cho 
tử cung căng lớn ra. Như vậy, bệnh viêm tử cung có 
liên quan rất lớn đến sự gia tăng kích thích tố MPA 
trong cơ thể chó và nguy cơ có thể gia tăng khi lượng 
progesterone được cấp từ việc tiêm phòng bằng 
thuốc ngừa thai MPA (Lê Văn Thọ và ctv., 2008). 

3.4 Sự phân bố tỷ lệ các dạng viêm tử cung 
trên chó ở thành phố Long Xuyên 

Bảng 5: Tỷ lệ viêm tử cung trên chó theo tính 
chất viêm 

Các dạng viêm tử 
cung 

Số ca 
bệnh 

Tỷ lệ bệnh 
(%) 

Dạng kín 42 45,16a 

Dạng hở 51 54,84a 

Tổng 93 100,00 

Ghi chú: những giá trị có ký tự a  trong cùng một cột thì 
khác nhau không có ý nghĩa thống kê (với P>0,05) 

Theo Sử Thanh Long và Trần Lê Thu Hằng 
(2015), viêm tử cung có 2 dạng là dạng kín và dạng 
hở, kết quả Bảng 5 cho thấy ở viêm tử cung dạng 
kín có tỷ lệ bệnh là 45,16% và viêm tử cung dạng 
hở là 54,84%, nghiên cứu thể hiện sự chênh lệch về 
tỷ lệ nhiễm của hai dạng viêm tử cung ở chó là 
không nhiều như vậy sự khác nhau về tỷ lệ bệnh ở 
cả hai thể bệnh không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
Ở những chó bị viêm tử cung, dịch tiết sẽ tích tụ bên 
trong tử cung ngày càng nhiều, nếu cổ tử cung mở 
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dịch chảy tràn ra ngoài âm đạo. Lúc này chúng ta sẽ 
thấy dịch tiết ở âm hộ hoặc dính ở vùng lông dưới 
đuôi. Chính vì thế dấu hiệu lâm sàng cần lưu ý trong 
các ca bệnh này là chó bệnh hay liếm vào vùng âm 
hộ khi có dịch chảy ra để tránh nhầm lẫn khi chẩn 
đoán lâm sàng. Đây là một trong những chỉ dẫn quan 
trọng để chẩn đoán lâm sàng của bệnh viêm tử cung 
ở chó cái. Khi cổ tử cung đóng lại, các chất dịch 
được giữ lại bên trong tử cung và tử cung ngày càng 
lớn ra. Nếu không được điều trị kịp thời thú có thể 
vỡ tử cung và chết (Lê Văn Thọ và ctv., 2008).  

3.5 Sự phân bố tần suất xuất hiện các triệu 
chứng lâm sàng trên chó bệnh viêm tử cung 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chó mắc bệnh viêm 
tử cung có những triệu chứng như bỏ ăn, ủ rũ, tăng 
thân nhiệt, uống nhiều nước, bụng trương to bất 
thường, liếm âm hộ, chảy dịch âm đạo, mệt, khó thở 
và có đến 86,02% số ca mắc bệnh có từ hai triệu 
chứng trở lên đối với các ca chảy dịch âm đạo do sự 
tiết dịch quá mức của lớp nội mạc tử cung làm gia 
tăng sự co thắt của cơ tử cung để đây dịch viêm ra 
ngoài, tỷ lệ lên chó dấu hiệu trên có tần suất xuất 
hiện là 51/93 chiếm 54,84%. Uống nhiều nước là 
dấu hiệu lâm sàng phổ biến trên chó viêm tử cung 

có tần suất xuất hiện là 61/93 chiếm 65,59% điều 
này có thể giải thích chó bệnh viêm tử cung mất rất 
nhiều nước cho sự tiết dịch ở tử cung kéo theo sự 
mất nước tế bào gây rối loạn nước cơ thể, tăng gia 
tăng cơn khát của thú bệnh nên khi bị bệnh, chó có 
khuynh hướng uống nhiều nước hơn so với bình 
thường để lập lại cân bằng lượng nước đã bị mất 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh và ctv. (2018). Ngoài ra, 
nghiên cứu ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh khá 
nặng có triệu chứng suy nhược và khó thở, đây là 
những ca mắc bệnh trong thời gian khá dài gây rối 
loạn nghiêm trọng sức khỏe của thú, trong trường 
hợp bệnh kéo dài và bệnh nặng hơn thì lớp nội mạc 
tử cung dày lên, có chứa nhiều tế bào dễ bị cảm 
nhiễm, cơ tử cung giảm co bóp nên không tống được 
vi khuẩn ra ngoài (Sử Thanh Long và Trần Lê Thu 
Hằng, 2015), đó là điều kiện tốt cho vi khuẩn tồn tại 
và phát triển gây nhiễm trùng, làm cho bệnh càng 
trầm trọng hơn, chó mắc bệnh mau suy nhược và 
chết. Ở viêm tử cung dạng kín dấu hiệu bụng to, đau 
khi khám và uống nhiều nước là căn cứ khá quan 
trọng trong định hướng chẩn đoán chó viêm tử cung, 
kết quả nghiên cứu trên khá phù hợp với nghiên cứu 
của Wheaton et al. (1987). 

Bảng 6: Tần suất xuất hiện triệu chứng lâm sàng ở chó viêm tử cung 

Stt Triệu chứng lâm sàng Tần suất Tỷ lệ (%) 
1 Chảy dịch âm đạo 51/93 54,84 
2 Liếm âm hộ 49/93 52,69 
3 Bụng trương to bất thường 42/93 45,16 
4 Uống nhiều nước 61/93 65,59 
5 Tăng thân nhiệt 54/93 58,06 
6 Bỏ ăn, ủ rũ 57/93 61,29 
7 Mệt, khó thở 7/93 7,53 
8 Hơn 2 triệu chứng lâm sàng 80/93 86,02 

3.6 Tương quan giữa bệnh viêm tử cung 
trên chó và sự tiêm ngừa thai bằng Depo-
Provera (Medroxyprogesterone acetate (MPA) 
150 mg/mL) 

Nghiên cứu mô tả sự tương quan của yếu tố nguy 
cơ dựa vào nghiên cứu bệnh chứng bằng tỷ suất 
chênh OR. Kết quả cho thấy, có sự tương quan chặt 
chẽ giữa yếu tố nguy cơ và sự xuất hiện bệnh với tỷ 
suất chênh là 4,29. Như vậy, kết quả nghiên cứu cho 
thấy nguy cơ mắc bệnh của chó có tiêm ngừa thai 
bằng progesterone cao gấp 4 lần so với chó không 
tiêm ngừa thai. Ở các hộ nuôi chó, việc chó mang 
thai có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chó làm 
thời gian chăm sóc và chi phí thú y của người nuôi, 
thêm vào đó việc gia tăng nhanh số lượng chó trong 

gia đình, làm chi phí nuôi dưỡng và công chăm sóc 
rất lớn. Chính vì vậy, chủ nuôi thường có xu hướng 
ngừa thai cho chó để hạn chế sự sinh sản ở chó, mặt 
khác ngừa thai còn hạn chế được hiện tượng động 
dục, chó sẽ không rời khỏi nhà, ít bị mất, đó là các 
lý do để lựa chọn tiêm thuốc ngừa thai chó. Còn có 
những lý do khác thuốc tiêm ngừa thai còn có sự tiện 
lợi, chi phí khá thấp so với triệt sản, bên cạnh đó triệt 
sản trên thú cái sẽ mất nhiều công chăm sóc hơn so 
với tiêm ngừa thai. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, 
thuốc ngừa thai trên chó có khả năng làm tăng nguy 
cơ mắc bệnh viêm tử cung trên chó do tác dụng phụ 
của kích thích tố progesterone gây gia tăng nôi mạc 
tử cung và tăng cường sự tiết dịch làm gia tăng nguy 
cơ mắc bệnh, nghiên cứu này phù hợp với nhận định 
của Lê Văn Thọ và ctv. (2008). 
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Hình 2: Mô tả tương quan giữa bệnh và yếu tố nguy cơ dựa vào tỷ suất chênh 

Bảng 7: Nghiên cứu bệnh-chứng dựa vào tỷ suất 
chênh  

Yếu tố Bệnh Không bệnh Tổng OR 
Tiêm 56 18 74 

4,29 Không tiêm 37 51 88 
Tổng 93 69 162 

Hiệu quả của các phác đồ điều trị bệnh viêm tử 
cung 

Bảng 8: Tỷ lệ khỏi bệnh của chó viêm tử cung sau 
điều trị 

Phác đồ 
điều trị 

Số ca 
điều trị 

Số ca khỏi 
bệnh 

Tỷ lệ khỏi 
bệnh (%) 

Phác đồ 1 24 17 70,83a 

Phác đồ 2 27 22 81,48a 

Tổng 51 39 76,47 

Ghi chú: những giá trị có ký tự a  trong cùng một cột  thì 
khác nhau không có ý nghĩa thống kê (với P>0,05) 

Việc điều trị nội khoa thành công có thể bảo tồn 
sự sự sinh sản cho chó đặc biệt là những giống chó 
quý và đắt tiền. Chó viêm tử cung được chỉ định điều 
trị nội khoa là những ca dạng viêm hở. Có tổng số 
51 ca viêm hở được chỉ định điều trị nội khóa, trong 
đó có 24 chó được điều trị theo phác đồ 1 và 27 chó 
được điều trị theo phác đồ 2. Kết quả thu được ở 
phác đồ 1 tỷ lệ khỏi bệnh chỉ đạt 70,83%. Điều này 
cho thấy bệnh viêm tử cung ở chó được điều trị nội 
khoa ở phác đồ một khá cao cho kết quả cũng rất 
khả quan. Phác đồ 2 tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn phác đồ 
1 với tỷ lệ khỏi bệnh là 81,48%, cả hai phác đồ đều 
có sử dụng thuốc Prostaglandin F2α, thuốc có tác 
dụng làm giãn nở cổ tử cung, kích thích tử cung co 
bóp để tống hết dịch trong tử cung ra ngoài. 
Prostaglandin F2α này còn làm giảm lượng 

progesterone trong máu xuống, nhờ đó mà hiệu quả 
điều trị khá cao. Tuy nhiên, do đặc tính của thuốc 
Prostaglandin F2α gây co bóp cơ tử cung vì vậy mà 
không nên điều trị trên những chó bị viêm tử cung 
dạng kín vì nguy cơ vỡ tử cung sẽ rất cao (Lê Văn 
Thọ và Phan Thị Kim Chi, 2003; Nguyễn Văn 
Dương, 2012). Những ca viêm tử cung không được 
điều trị bằng cả hai phác đồ trên không thành công 
đa phần là do thời gian bệnh khá lâu, chủ nuôi 
thường chủ quan nên thú không được đưa điều trị 
sớm, thường được điều trị khi sức khỏe kém làm ảnh 
hưởng đến khả năng hồi phục của chó.  

Bảng 9: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung tích 
dịch bằng phương pháp phẫu thuật 

Số ca điều trị 
ngoại khoa 

Tần suất 
(n=24) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số ca thành công 17/24 70,83 
Số ca chết 7/24 29,17 

Kết quả Bảng 9 cho thấy tỷ lệ thành công của các 
ca phẫu thuật ngoại khoa trong nghiên cứu là 
70,83%, phương pháp điều trị này giải quyết dứt 
điểm bệnh viêm tử cung tránh được hiện tượng tái 
phát, nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ thất bại của ca 
phẫu thuật điều trị bệnh viêm tử cung là 29,17%. 

Những chó được chỉ định điều trị ngoại khoa 
phần lớn bị viêm tử cung nặng, những chó bị viêm 
tử cung dạng kín và những chó đã được điều trị nội 
khoa nhưng không khỏi bệnh, những chó bị chết đều 
do bệnh nặng có thời gian bệnh lâu hơn 3 tháng và 
thể trạng yếu trước khi mổ. Những chó bị chết ngay 
sau và trong khi mổ là những chó có dấu hiệu lâm 
sàng mệt mỏi, suy yếu, khó thở.  
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Hình 4: Các ca điều trị viêm tử cung bằng phương pháp ngoại khoa  

A-Tử cung chó bệnh có tiêm ngừa thai >2 lần     B-Tử cung chó bệnh có tiêm ngừa thai 1 lần 

C-Tử cung chó bệnh đã được phẫu thuật     D- Chó đã phẫu thuật cắt tử cung sau 1 tuần 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Nghiên cứu đánh giá tác động của thuốc ngừa 
thai lên sự gia tăng nguy cơ viêm tử cung trên chó 
và lâm sàng bệnh viêm tử cung trên chó cho thấy, 
bệnh viêm tử cung là bệnh nội khoa khá phổ biến tại 
địa bàn khảo sát, trong đó có sự khác biệt lớn về tỷ 
lệ bệnh giữa chó viêm tử cung có tiêm ngừa thai và 
không có tiêm ngừa thai bằng MPA. Các triệu chứng 
như uống nhiều nước, chảy dịch âm đạo, bụng to bất 
thường hay liếm âm hộ là những dấu hiêu bệnh lý 
lâm sàng khá tin cậy để định hướng chẩn đoán bệnh 
viêm tử cung ở chó. Có sự tương quan chặt chẽ giữa 
yếu tố nguy cơ và sự xuất hiện bệnh viêm tử cung 
trên chó, nguy cơ mắc bệnh của chó có tiêm ngừa 
thai bằng MPA so với chó không tiêm ngừa thai 
bằng MPA. Kết quả điều trị bệnh bằng phương pháp 
nội khoa và ngoại khoa đều có tỷ lệ thành công cao 
nên điều trị chó khi thể trạng còn tốt tránh để bệnh 
kéo dài, sức khỏe thú suy yếu sẽ khó khăn hơn cho 
việc điều trị. 

4.2 Đề xuất 

Không nên tiêm hormone progesterone cho chó 
để ngừa thai, việc này làm tăng nguy cơ mắc bệnh 
viêm tử cung trên chó. Khi chó có các triệu chứng 
như uống nhiều nước, chảy dịch âm đạo, bụng to bất 
thường hay liếm âm hộ là những triệu chứng lâm 
sàng tin cậy để định hướng chẩn đoán bệnh viêm tử 
cung ở chó. 
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