
 

 

BỆNH ĐẬU GIA CẦM: 

Đây là một bệnh do virus gây ra trên gà với các bệnh tích ngoài 

da ở các vùng da ít lông hoặc gây các màng giả ở vùng niêm 
mạc của đường tiêu hóa phía trên và cơ quan hô hấp.  

Bệnh đậu gia cầm là bệnh là bệnh truyền nhiễm phổ biến trên 

toàn thế giới, gây ra bởi virus họ Poxviridae, thuộc dòng Avipox 
virus. Virus gây bệnh đậu gia cầm phân biệt với các virus đậu 

khác, nhưng tính kháng nguyên thì tương tự, các vật chủ là Gà, 
gà Tây, Cút, chim Bồ câu, các loài chim khác. 

 

 

Có hai thể bệnh đậu trên gia cầm: Thể thứ nhất được lây lan 

bởi côn trùng đốt (do một loại muỗi đặc biệt) và nhiễm qua 
vết thương và gây nên bệnh tích ở mào, tích và vùng mỏ. 

Những đàn gà nhiễm thể này thường hồi phục trong vài tuần.  

Thể thứ hai lây lan bởi hít phải virus và gây hình thành màng 
giả trên vòm miệng, sụn tiểu thiệt, thanh quản và thỉnh 

thoảng trên khí quản.  

 



TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

ĐẬU KHÔ HAY THỂ DA 

 Nổi nhiều mụn, bong tróc từng mảng và tạo vảy trên 

mào, tích. 

 Các nốt bệnh tích nổi lên trên mào, tích, mi mắt và 

các vùng ít lông ở thể viêm da. 

 

ĐẬU ƯỚT HAY THỂ NIÊM MẠC (YẾT HẦU)  

 Biểu hiện triệu chứng hô hấp nhẹ. 

 Hình thành màng giả màu vàng ở miệng, thực quản, 

và phần trên của khí quản. 

 Các bựa như phomat đóng ở miệng, hầu họng và 

thỉnh thoảng trên khí quản. 

  

 Gà ủ rủ, giảm ăn, chậm lớn, sản lượng trứng giảm. 

 

BỆNH TÍCH 

THỂ DA 

 Các nốt sần chuyển dần sang mụn nước, mụn mủ và 

tạo thành vảy. 

THỂ NIÊM MẠC ( YẾT HẦU) 

 Những mảng bựa vàng 

hình thành trên vòm 

miệng, thanh quản, khí 

quản và cả trên xoang mũi. 

 Quan sát mô bị nhiễm thấy 

xuất hiện các thể bao hàm 

trong nguyên sinh chất tế 

bào (thể Borrel).  

Nhà sản xuất: 

 

 

 

 

CHẨN ĐOÁN 

 Chẩn đoán vi mô các mô bị nhiễm. 

 Gây nhiễm cho gà > Bệnh xuất hiện > Cấy truyền 

qua màng nhung niệu của phôi (CAM) > Bệnh tích 

đậu hình thành > Tìm thể bao hàm (thể Borrel) trong 

nguyên sinh chất tế bào.  

Những thiệt hại về kinh tế:  

Bệnh đậu có thể làm tổn thất về kinh tế như gây ra hiện 

tượng gà lớn chậm, chết nhiều và giảm trứng trên đàn gà 

đẻ. 

Phản ứng vaccine sau khi chủng qua màng cánh: 

Kiểm tra vị trí chủng vaccine vào 6-10 ngày sau khi chủng. 

Nếu thấy có vết sưng to, hình thành vảy hoặc có màu 

sẫm chứng tỏ vaccine làm việc tốt. Vết sưng hay vảy sẽ 

biến mất 2 tuần sau khi chủng vaccine. Nếu kiểm tra 

không thấy các dấu vết như trên, có khả năng là vaccine 

đã không làm việc, cần cân nhắc làm lại vaccine đậu cho 

các gà này. 

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI VÀ ÍCH LỢI CỦA 

VACCINE GLOBIVAC FOWL POX 

Đặc điểm Lợi ích đem lại 

Virus sống nhược 

độc 

Bảo hộ hiệu quả cho đàn gà đẻ 

và gà giống một cách hoàn hảo.  

Chủng an toàn Không gây phản ứng nặng. 

Mang tính kháng 

nguyên mạnh 

Tạo miễn dịch kéo dài đến hết 

chu kỳ đẻ trứng. 

CHƯƠNG TRÌNH VACCINE: 

Chủng vaccine vào lúc 6 và 12 tuần tuổi. Chủng qua màng 

cánh hoặc tiêm cơ bắp. 

Globivac Fowl Pox 1000 

Mỗi lọ chứa 1000 liều vaccine 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG 

Nhập khẩu và phân phối: 

 

Globion India Pvt. Ltd 
Door No.4-3, Survey No.321, Biotech Park Phase III, 
Karakapatla Village, Markook Mandal, Siddipet District-502281, 
Telangana, India
 

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84)28 6685 0901 
Email: info@eastvet.vn 
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