
Tên tiếng Việt 

(Vietnamese name)

Tên bệnh 

(Disease name)

Tên tiếng Nhật 

(Japanese name)
Bệnh Amyloidosis Amyloidosis amiroidosisuBệnh áp xe gan Liver abscess or 

Polyabcess of the liver
tahatsusei kannouyuBệnh bạch cầu Leukemia (Leukosis) hakketsu byoBệnh biên trùng Anaplasmosis anaplasma-shoBệnh Borna ở bò Bovine Borna disease boruna-byo

Bệnh cảm nóng Heat stroke nissha byoBệnh cầu kê Disease by trichobezoar mokyu-shoBệnh cầu trùng Coccidiasis kokusizium-sho

Bệnh chết lipid, chất béo Fatnecrosis, Liponecrosis shibo eshi-shoBệnh Chlamydia Bovine chlamydiosis kuramizia-shoBệnh chướng hơi dạ cỏ Ruminal tympany kocho shoBệnh chướng hơi ruột kết Colonic tympany, Colonic 

bloat
ketchou kochou-shoBệnh cơ trắng White muscle disease hakkin-shoBệnh Cryptosporidiasis Cryptosporidiasis kuriputosuporijum-shoBệnh dạ cỏ hoá sừng Ruminal parakeratosis dai-ichii parakeratosisuBệnh da hoá sừng Parakeratosis sakkakuka-sho

Bệnh đái đường Diabetes mellitus tonyou-byoBệnh đầu thuỷ thũng Hydroenchephalus suitou-shoBệnh đầu vú bất thường Teat disorder nyutou ijouBệnh do chấn thương Traumatic disease sojousei sikkanBệnh do Chlamydia ở bò Bovine eperythrozoonosis Eperisurozoon-shoBệnh do cỏ ba lá Clover disease kuroba byoBệnh do Demodex bovis Bovine demodicidosis ushi mohou-chu-shoBệnh đường hô hấp gây ra do virut Respiratory disease by uirususei kokyukibyoBệnh Enterotoxemia Enterotoxemia enterotokisemiaBệnh gan nhiễm mỡ Fatty liver shibo kanBệnh gan trầm trọng Serious Hepatopathy judo no kanshogaiBệnh ghẻ Scabies kaisen-shoBệnh giảm protein trong máu Hypoproteinemia tei-tanpaku kesshoBệnh giãn manh tràng Dilation of caecum bochou kakuchou-shoBệnh giòi da Hypodermiasis, Warble 

disease
ushi baeyochu-shoBệnh giun chỉ Stephano Stephanofilariasis sutephanophiraria byoBệnh giun phổi ở bò Bovine dictyocauliasis, 

Bovine lung worm infection, 

Verminous bronchitis

shochushoBệnh hồng cầu biến dạng ở bê Poikilocytosis in calves koushi no kikeisekkekkyu-Bệnh Ibaraki Ibaraki disease ibaraki-byoBệnh Johne, Bệnh lao Paratuberculosis Johne's disease, 

Paratuberculosis
youne byoBệnh khó thở Dyspnea kokyukonnanBệnh khuyết thiếu phức hợp ở cột sống CVM: Complex vertebral 

malformation

ushi-fukugo-sekitsui 

keiseifuzen-shoBệnh kiềm dạ cỏ Ruminal alkalosis daiichi-i arukarosisBệnh ký sinh trùng Amphistomia Paramphistomiasis, 

Amphistomiasis
sokoukyuchu-shoBệnh lao Tuberculosis kekkaku-byo

Tên các bệnh của bò
(Bovine disease names) 



Bệnh lây nhiễm virus herpes loại I Bovine herpes virus I-type 

infection
ushi herupesu uirusu kansen

Bệnh lây nhiễm virut Adeno Bovine Adenovirus infection adeno uirusu kansen-shoBệnh lê dạng trùng Babesiosis babesha-shoBệnh lệch dạ múi khế Abomasal displacement daiyon-i hen-i

Bệnh lệch ruột Displacement of the chohen-i

Bệnh lép khí quản Trancheal collapuse kikan kyodatsuBệnh Lepto (xoắn khuẩn) Leptospirosis reputosupira-shoBệnh liệt trước và sau đẻ Downer cow syndrome
dauna 

shokogun(sanzensango 
Bệnh linh cẩu ở bò Bovine hyena disease ushi haiena-byoBệnh Listeria Listeriosis risuteria-sho

Bệnh lở mồm long móng Foot and mouth disease kouteieki

Bệnh nấm xạ khuẩn ở bò Actinomycosis actinomycosisBệnh não mục (như bọt biển) (Bệnh bò điên) Bovine spongiform 

encephalopathy (BSE), 

(Mad cow disease)

ushi kaimenjono-sho (kyou 

gyu byo)Bệnh Neosporosis Neosporosis neosupora kansenbyoBệnh nghẽn thực quản Oesophageal obstruction shokudo kosokuBệnh nhạy cảm ánh sáng Photosensitization kosen kabin-shoBệnh nhiễm độc Asen (thạch tín) Arsenic poisoning hi-sochudokuBệnh nhiễm độc Azalea Azalea poisoning
Renge-tsutsuzi (onitsutsuji) 

chudokuBệnh nhiễm độc Bracken Fern Bracken Fern poisoning warabi chudokuBệnh nhiễm độc Clostridium Botulinum Lamziekte botsurinusu chudoku-shoBệnh nhiễm độc cỏ ba lá Sweet clover disease sui-to uro-ba- chudokuBệnh nhiễm độc Cumarin Warfarin poisoning 

(Coumarin poisoning)

kumarinkei-satsusozai 

chudokuBệnh nhiễm độc cycad Cycad poisoning sotetsu chudokuBệnh nhiễm độc Daphniphyllum Daphniphyllum poisoning ezoyuzuriha chudokuBệnh nhiễm độc Mercury Mercury poisoning suigin chudokuBệnh nhiễm độc mốc Mold poisoning kabi chudokuBệnh nhiễm độc Nitơ Nitrite poisoning ashosan-chudokuBệnh nhiễm độc nước ở bê Water intoxication in calves koushi no mizu chudokuBệnh nhiệt thán Anthrax tanso-byoBệnh phó thương hàn Salmonellosis sarumonera-shoBệnh phồng dạ cỏ cấp (Dạ cỏ khó tiêu) Acute rumen distension 

(Rumen impaction, Rumen 

indigestion)

dai-ichii shokutai, dai-ichii 

shokafuryouBệnh phù vú Udder edema nyubou fushuBệnh răng miệng Diseases of Teeth shigashikkanBệnh sa hoặc lộn bàng quang Prolapse or Eversion of the 

bladder
bokodatsuBệnh sán lá gan lớn Fascioliasis, Liver fluke 

disease
kantetsu-shoBệnh sán máng Nhật Bản Schistosomiasis japonicum nihon juketsu kyuchu-shoBệnh sán tuỵ, Pancreatic fluke, 

Eurytremiasis
suikyuchu shoBệnh sỏi lẫn trong nước tiểu (do sỏi thận) Urolithiasis nyou-seki-shoBệnh sốt cấp tính ở bò Bovine ephemeral fever ushi-ryuukounetsuBệnh sót nhau Retained Placenta taiban teitaiBệnh sốt sản Febris puerperalis sanjoku-netsu



Bệnh sốt ve Tick-borne fever (Texas 

fever)
dani-netsuBệnh tăng hồng cầu Erythrocytosis sekkekkyu zouka-shoBệnh tăng hồng cầu bẩm sinh Congenital erythropoietic 

porphyria

idensei zouketsusei 

poruphirin-shoBệnh tăng protein trong máu Hyperproteinemia ko-tanpaku kessho

Bệnh tăng sản thớ cơ
Myofiber hyperplasia; 

double muscling
kinsen-i-kakeisei-shoBệnh thận Renal failure jinfuzenBệnh Theileriosis Bovine theileriosis taireria-shoBệnh Thelaziasis (giun mắt) Thelaziasis ganchu-shoBệnh thiếu coban Cobalt deficiency kobaruto ketsubo-shoBệnh thiếu dải hồng cầu số 3 ở bò (bệnh hồng cầu dạng cầu tròn có tính di truyền) Bovine erythrocyte band 3 

deficiency (Hereditary 

spherocytosis in cattle)

sekkekkyu bando 3 kesson-

shoBệnh thiếu đồng Copper deficiency doketsubo-shoBệnh thiếu I-ôt Iodine deficiency yodo ketsubo-shoBệnh thiếu kẽm Zinc deficiency aenketsubo-sho

Bệnh thiếu máu do thiếu chất sắt Dyserythropoietic anemia tetsuketsubosei hinketsu

Bệnh thiếu máu do viêm nhiễm mãn tính Anemia of chronical manseienshozi no hinketsu

Bệnh thiếu máu không phục hồi Nongenerative anemia hisaiseisei hinketsu

Bệnh thiếu máu sẽ phục hồi Regenerative anemia saiseisei hinketsu

Bệnh thiếu máu trầm trọng Serious anemia juudo no hinketsu-shoBệnh thiếu Myoglobin gây liệt Paralytic myoglobinemia
mahisei miogurobin 

ketsu(nyu)-shoBệnh thiếu nguyên tố vi lượng Trace element deficiencies biryou gensoketsubo-shoBệnh thiếu Vitamin A Vitamin A deficiency. 

Hypervitaminosis A

bitaminA ketsubo-sho. Kajo-

shoBệnh thoát vị bàng quang Rupture of bladder boko haretsuBệnh thuỷ thũng thận Hydronephrosis 

(Hydronephrose)
suijinsho (jinsui-shu)Bệnh tiêu chảy do vi khuẩn Bacterial diarrhea of 

newborn calves
saikinsei gerishoBệnh tiêu chảy do virus ở bò Bovine viral diarrhea ushi no uirususei geriBệnh tiêu chảy do virus trên niêm mạc Bovine viral diarrhea 

mucosal disease

ushi uirususei gerinenmaku-

byoBệnh tiêu chảy nguyên sinh Protoplast diarrhea genchusei gerishoBệnh tiêu hồng cầu ở bê mới sinh Neonatal isoerythrolysis
shinseikoushi doushu-

yoketsu-genshoBệnh tiểu xantin Xanthinuria kisanchinnyou-shoBệnh tim bẩm sinh Congenital heart diseases shinkikeiBệnh tim nguyên nhân do phổi Cor pulmonale haiseishinBệnh trương cơ tim Cardiomyopathy (DCM) kakuchogata shinjo-shoBệnh truyền nhiễm do corona virut Bovine coronavirus ushi korona uirusu kansen-Bệnh truyền nhiễm do parvo virut Bovine parvovirus infection ushi parubo uirusu kansen-Bệnh truyền nhiễm do virut ruột Bovine enterovirus infection ushi entero uirusu kansen-Bệnh u đầu vú Papillomatosis nyuto shu-shoBệnh u phổi Neoplasms of the lung hai no shuyoBệnh u tim Neoplasms of the Heart shinzo no koshoBệnh ung khí thán Blackleg kishu-soBệnh viêm chảy dạ dày ruột kinh niên Chronical gastro-intestinal 

catarrhBệnh Viêm cơ tim Myocarditis shinkinenBệnh viêm dạ dày ruột Gastroenteritis icho-en



Bệnh viêm dạ dày ruột do giun tròn Parasitic gastro-enteritis 

(Bovine gastro-intestinal 

nematodiasis)

kiseisei ichoenBệnh viêm gan Hepatitis kan-enBệnh viêm gan mãn tính Chronic hepatitis manseikan-enBệnh viêm kết mạc đóng vảy nhiễm Infectious kerato-

conjunctivitis

densensei kakuketsumaku-

en (pink eye)Bệnh viêm kết mạc mùa thu Autuminal conjunctivitis shuuki ketsumaku-enBệnh viêm móng Laminitis teiyo-enBệnh viêm phế quản Bronchitis kikanshienBệnh viêm phúc mạc (viêm màng bụng) Peritonitis fukumakuenBệnh viêm thận do khuẩn que Bacillary pyelonephritis saikinsei jin-u jin-enBệnh viêm thanh quản Laryngitis kotouen

Bệnh viêm trong miệng Stomatitis kounai-enBệnh viêm vú Mastitis nyuboenBệnh xạ khuẩn ở bò (Bệnh do Actinobacillus ở bò) Actinobacillosis akuchinobachirusu-byoBệnh xê tôn huyết Ketosis ketosisBệnh xơ gan Cirrhosis or Liver cirrhosis kankohenBệnh xơ gan Hepatic fibrosis kansen i-shoBệnh xoắn vặn tử cung Uterine torsion shikyunentenBệnh xuất huyết Hemorrhagic parafilariasis, 

Blood sweating
parafiraria shoBệnh xuất huyết trên bê mới sinh Hemorrhagic disease in 

newborn calf

shinseikoushi no 

shukketsusei- shikkanBị rắn cắn Snakebite dokuja no koshoCác bệnh có hiện tượng xuất huyết Bleeding disposition shukketsusei soinChết hoại vỏ não/ Viêm tuỷ xám Cerebrocortical necrosis, 

Polioencephalomalacia
daino hishitsu eshishochứng huyết niệu của bò (đái ra máu) Bovine hematuria
ketsunyu-sho (shuyousei 

ketsunyu-sho)Chứng huyết niệu do khuẩn que Bacillary hemoglobinuria saikinsei kesshikisonyo-shoChứng huyết niệu sau đẻ Post-parturient 

hemoglobinuria

sanjokusei kesshikisonyo-

shoChứng khó tiêu do dây thần kinh phế vị Vagus indigestion meisou shinkeisei Chứng loạn cầu thận ở bò Renal tubular dysplasia of 

cattle
nyousaikan keisei fuzen-shoChứng mất sức trương của dạ trước Atony of forestomachs zen-i atony

Chứng nhuyễn xương Rackets Rackets. Osteomalacia kurubyo.kotsunanka-shoChứng thừa Vitamin D Hypervitamin D bitaminD kajo-shoChứng viêm da chân Digital dermatitis shi hifu-enChứng viêm da do giun chỉ Dermatitis caused by filarial 

infection (Filarial dermatitis)
zohi-byoChứng viêm đa khớp Polyarthritis tahatsusei kansetsu-enChứng viêm màng bụng-dạ tổ ong do ngoại vật Traumatic reticuroperitonitis 
soshosei dainii okakumaku-

enChứng viêm não và màng truyền nhiễm do chứng huyết khối Infectious thromboembolic 

meningoencephalitis

densensei kessen 

sokusensei zuimaku noshoChướng hơi dạ cỏ cấp tính Acute ruminal tympany kyusei kocho shoChướng hơi dạ cỏ mãn tính Chronic ruminal tympany mansei kocho sho

Đọng huyết trong tĩnh mạch lưng
Caudal vena caval 

thrombosis (CVCT)
koudai joumaku kessen-shoĐứt cơ Cutting muscle kindanretsuKết thớ tâm thất Atrial fibrillation shinbosaido



Lây nhiễm virus Parainfluenza-3 ở gia súc Parainfluenza-3 virus 

infection in cattle

ushi no parainfluenza 3-gata 

uirusu kansen-shoLên men dạ cỏ Ruminal acidosis dai ichi-i asidosisuLoét dạ múi khế Abomasal ulcer daiyon-i kaiyoMất nước rõ rệt Remarkable dehydration juudono dassui-shoMưng mủ mãn tính Chronical suppuration manseikanoNấm ngoài da Dermatophytosis hifu shinkin-shoNgộ độc Molybden Molybdenum poisoning moribuden chudokuNhiễm độc chì Lead poisoning namari chudokuNhiễm độc đồng Copper poisoning douchudokuNhiễm độc endophyte Endophyte poisoning endofaito chudoku

Nhiễm độc hành (Thiếu máu do hành gây 

ra)
Onion poisoning (Onion-

induced hemolytic anemia)
tamanegi chudokuNhiễm độc thân ngô Cornstalk poisoning toumorokoshi kukichudokuNhiễm độc thực vật Plant poisoning
yudoku shokubutsu 

niyoruchudokuNhiễm độc Ure (nhiễm độc Amoni) Urea poisoning (Ammonium 

poisoning)

nyoso-chudoku (anmonia 

chudoku)Phù cấp Malignant Edema akusei suishuPhù khí thũng phổi Pulmonary emphysema haikishuProtein trong máu cho sơ đồ có hình dạng bất thường do bệnh gan Hepatopathy serum protein 

fractionation

kanshogaigata 

kesseitanpaku bunkakuzoProtein trong máu cho sơ đồ có hình dạng bất thường do bệnh giảm protein trong máu Hypoproteinemia serum 

protein fractionation

tanpakuketsubogata 

kesseitanpaku bunkakuzoProtein trong máu cho sơ đồ có hình dạng bất thường do viêm nhiễm cấp Acute inflamation abnormal 

serum protein fractionation 

kyuseienshokata 

kesseitanpakubunkakuzoProtein trong máu cho sơ đồ có hình dạng bất thường do viêm nhiễm hơi cấp Subacute inflamation 

abnormal serum protein 

fractionation 

akkyuseienshokata 

kesseitanpakubunkakuzoProtein trong máu cho sơ đồ có hình dạng bất thường do viêm nhiễm mãn tính Chronical inflamation 

abnormal serum protein 

fractionation 

manseienshokata 

kesseitanpakubunkakuzoSốt sữa (Bệnh giảm calci huyết khi đẻ, liệt nhẹ khi đẻ) Milk fever (Parturient 

paresis, Pasturient 
nyunetsu Sốt viêm chảy ác tính Malignant catarrhal fever akusei kataru netsu

Sự kém dính ở bạch cầu
Bovine leukocyte adhesion 

deficiency
BLAD

Sự loạn dưỡng cơ hoành của bò
Bovine diaphragmatic 

muscular dystrophy

ushi no okakumakukin 

gisutorofiSữa bất thường Abnormal milk nitou nyu-shoSữa lẫn máu (Xuất huyết vào các tuyến) Bloody milk, Hemorrhage 

into gland
ketsunyu-shoSung huyết và phù phổi dạng nước Pulmonary congestion and 

edema
haijuketsu oyobi haisuishuTắc dạ múi khế Abomasal impaction daiyon-i shokutaiTắc đường tiết niệu (chứng bí đái) Urinary obstruction nyou-heiThoát vị cơ hoành Diaphragmatic hernia okakumaku heruniaTriệu chứng Chediak-Higashi Chediak-Higashi syndrome C.HTriệu chứng đuôi chuột Rat tail syndrome rattail -shokogunTriệu chứng viêm thận Nephrotic syndrome nephroze-shokou-gunTrục trặc hệ hô hấp mãn tính Remarkable chronical 

respiratory malfunction

kokyuki no juudono 

manseikinoufuzen



Truyền máu không tương hợp Incompatible blood 

transfusion
futekigou yuketsuU móng Sole ulcer teitei kaiyoUng thư gan (u gan) Tumors of the liver kanzo no shuzyoUng thư mắt Cancer eye kyansa-aiUốn ván Tetanus hashofuUốn ván do cỏ Grass tetany gurasu tetani-Viêm bàng quang Cystitis bokou-enViêm đại tràng (Viêm ruột kết) Colitis daichoen

Viêm họng Pharyngitis intouenViêm lách Traumatic splenitis soshosei hienViêm màng bao tim do chấn thương cơ học Traumatic pericarditis soshosei shinmakuenViêm màng phổi Pleuritis kyomakuenViêm màng trong tim Endocarditis shinnaimakuenViêm phổi Pneumonia haienViêm phổi có mủ Purulent pneumonia kanosei haienViêm phổi do Mycoplasma Mycoplasma pneumonia Mycopurazuma sei haienViêm tấy các chân Interdigital phlegmon shikan furanViêm thận Nephritis jin-enViêm vú hoại thư Gangrenous mastitis esosei nyubo-en


