
BỆNH GIUN ĐŨA Ở BÊ NGHÉ 

Bệnh thường phát vào vụ đông – xuân ở nghé miền núi do giun Neoascaris 

vilulorum, thuộc họ Anisakidal ở ruột non bê và nghé.  

Thân giun màu vàng nhạt, đầu có 3 môi, chân môi tương đối rộng, thực quản dài 3 

– 4,5 mm nơi nối tiếp với ruột phình thành dạ dày nhỏ, đó là một đặc điểm quan 

trọng của họ Anisakidae, vòng thần kinh và lỗ bài tiết ở ngang nhau gần đầu. 

Giun đực dài 13 – 15 cm, rộng nhất 0,35 cm. Đuôi dài 0,21 – 0,46 mm, thon dần, 

từ phần giữa đuôi trở xuống có hình ngón tay. Trước và sau hậu môn ở phía bụng 

có nhiều gai từ 20 đến 27 cái; ở mặt bụng có 2 hàng, 5 đôi gai sau hậu môn, trong 

đó có một đôi gai giao hợp dài 0,95 – 1,20 mm, có một màng mỏng suốt dọc chiều 

dài. 

Giun cái dài 19 - 23cm, rộng nhất 0,5 cm, Âm hộ ở khoảng 1/8 trước thân. Đuôi 

hình nón dài 0,37-0,42 mm. Gần chóp đuôi có 2 gai bên mặt bụng, đuôi giống con 

đực, có bao phù nhiều gai. 

Trứng hơi tròn, màng protit ở ngoài có cấu tạo như tổ ong, kích thước 0,080-0,090 

X 0,070 - 0,075mm. 

b. Vòng đời: Giun phát triển trực tiếp 

Giun cái đẻ trứng ở ruột non theo phân ra ngoài, gặp nhiệt độ độ ẩm thích hợp 

thành trứng có sức gây bệnh: Nhiệt độ 15-170C cần 38 ngày, 19-220C cần 20 

ngày, 25°C cần 10-12 ngày, 28-30°C cần 7 ngày, 31-32°C cần 6 ngày; nhưng khi 

nhiệt độ cao tới 34-35°C thỉ trứng không phát triển. 

Theo Davlian (1934-1937), Nếu cho bê nuốt trứng giun đũa gây bệnh sau 43 ngày 

có thể thấy giun đũa trưởng thành và con non ở cơ thể bê. Ngoài ra nếu cho bê mẹ 

trước khi đẻ 124-192 ngày nuốt trứng giun gây bệnh thì bê đẻ ra 20-31 ngày trong 

phân có trứng giun đũa . Điều này chứng tỏ giun đũa bê nghé có thể qua máu 

truyền vào bào thai. Thí nghiệm ở chuột bạch, thỏ và bê thấy sau 5-8 giờ ấu trùng ở 

trứng nở ra, qua 13 giờ nữa ấu trùng có ở gan và phổi. 

c. Dịch tễ học 



+ Vùng và mùa phát bệnh: Bệnh thấy ở bê nghé tất cả các vùng miền núi, trung du 

và đồng bằng, nhưng phổ biến nhất là nghé miền núi. Ở miền núi nước ta trâu 

thường đẻ vào các tháng 11, 12 và tháng 1, bệnh thường phát sau 1-2 tháng tức là 

mùa phát bệnh vào tháng 12, 1, 2. Nghé ở miền núi thường bị bệnh vì trứng giun 

đũa có sức đề kháng mạnh, lạnh dưới 0°C và nóng trên 42°C, khô ráo tuy trứng 

ngừng phát triển không nở thành ấu trùng được, nhưng khi đã thành trứng có sức 

gây bệnh thì sức đề kháng mạnh, chỉ ở nhiệt độ 45°C và ánh nắng mặt trời chiếu 

trực tiếp mới diệt được trứng. Ngoài ra khí hậu nhiệt đới nước ta thuận lợi cho 

trứng phát triển, kỹ thuật chăn nuôi trâu ở miền núi còn kém, nghé thường thả rông 

theo mẹ đi ăn, chuồng ẩm ướt lầy lội, ao tù nước đọng, nghé thải trứng theo phân 

đọng lại rồi nghé nuốt phải; vào mùa đông thiếu cỏ trâu mẹ không đủ sữa cho con 

bú nên dễ mắc bệnh. 

+ Tỷ lệ mắc bệnh: Theo thống kê thấy nghé đẻ ra bị nhiễm bệnh tới 39,1%, chết 

3,8% so với số nghé mắc bệnh. 

+ Loài vật và tuổi mắc bệnh: N vitubrum chỉ thấy ở bê nghé, trâu bò không mắc. 

Tuổi nghé mắc sớm nhất là 14 ngày (tỷ lệ 23%), muộn nhất là 65 ngày (tỷ lệ 12%), 

phổ biến là khoảng 20-35 ngày (tỷ lệ 64%) sau khi đẻ. Tuổi càng cao thì tỷ lệ 

nhiễm càng giảm, tới 3-4 tháng tuổi thì không bị nhiễm, trong khoảng 3 tháng, tỷ 

lệ nhiễm từ 80% giảm xuống còn 2%. 

d. Cơ chế sinh bệnh và bệnh tích 

Giun đũa gây tác hại ở bê nghé biểu hiện các mặt sau: 

+ Cơ giới: Ấu trùng di hành làm tổn thương một số khí quan như phổi, gan; giun 

trưởng thành vít chặt làm tắc ruột non, có khi bị thủng, chui vào ống dẫn mật, 

gan... 

+ Độc tố: Giun tiết các chất độc làm con vật trúng độc, bê nghé ỉa lỏng, gầy sút, 

sốt... 

+ Chiếm đoạn dinh dưỡng; Giun lấy chất dinh dưỡng của vật chủ nuôi bản thân 

làm bê nghé gầy yếu. 

Mổ khám: xác chết gày, bệnh tích không rõ lắm 



Niêm mạc ruột có tụ máu lấm tấm đỏ; sữa đặc lại thành cục, máu trắng không tiêu 

ở dạ múi khế. Bệnh tích chủ yếu là giun đũa ở đường tiêu hóa. Có nhiều trường 

hợp có từ 200 đến 300 con trong ruột non xếp thành 5-6 hàng ở đoạn tá tràng, vít 

chặt ruột và hàng nọ nối tiếp hàng kia, có trường hợp còn thấy giun ở các bộ phận 

khác: dạ cỏ, dạ múi khế, ống dẫn mật 

e. Triệu trứng 

Bệnh tiến triển ngắn nhất là 5 ngày, dài nhất là 8 ngày, phổ biến 11-30 ngày, nghé 

thường chết vào 7-16 ngày sau khi phát bệnh. Thời gian bệnh tiến triển dài ngắn 

tùy theo tuổi. Sức khỏe con vật, cách nuôi dưỡng. 

Nghé ốm dáng đi lù đù, chậm chạp, đầu cúi lưng cong, đuôi cụp, lúc đầu nghé còn 

chậm chạp theo mẹ, khi nặng nghé bỏ ăn nằm một chỗ, thở yếu, bụng đau, nằm 

ngửa dẫy dụa, đạp chân lên phía bụng, có khi thấy sôi bụng, nghé gày sút. Lông sù, 

mắt lờ đờ, niêm mạc nhợt mũi khô, hơi thở thối, khó ngửi, thân nhiệt cao tới 40 -

41°C, khi nghé sắp chết thân nhiệt hạ xuống dưới bình thường. 

- Một triệu chứng điển hình là phân màu trắng rất thối. Có thể xem phân để chẩn 

đoán bệnh. Khi mới đẻ, phân nghé màu xanh đen, dẻo, hơi tanh, ngày sau phân 

màu vàng, mùi chua, 3-4 ngày sau phân cứng dần lại, màu đen hơn. Nếu nghé mắc 

bệnh thì phân lổn nhổn hơi táo, màu đen chuyển sang màu vàng sẫm có lẫn máu và 

chất nhờn, mùi tanh khắm, mấy ngày sau phân dần dần vàng sẫm, sau đó phân ngả 

sang màu trắng và lỏng dần, lúc bị nặng thì phân tráng hẳn và lỏng, mùi thối khẳm, 

con vật ỉa vọt cần cẩu, phân dính ở khuỷu chân, chung quanh hậu môn, nghé gày 

sút nhanh. 

Nếu bệnh nặng thì nghé thường chết lúc phân lỏng, trắng. Trước khi chết con vật 

yếu sức nằm gục một chỗ, bị nhiều cơn đau bụng dữ dội rồi chết. 

f. Chẩn đoán 

+ Căn cứ triệu chứng lâm sàng và dịch tễ học: Bệnh thường thấy ở bê nghé, trâu bò 

không bị mắc, chú ý biến đổi của phân, phân trắng, lỏng, khắm. 

+ Kiểm tra phân bằng phương pháp phù nổi tìm trứng. 

+ Mổ khám, tìm giun trưởng thành ở ruột và ấu trùng ở gan và phổi . 



g. Điều trị 

Có nhiều loại thuốc, tùy theo hoàn cảnh có thể chọn một trong các loại thuốc sau: 

 + Piperazin: Liều 0,3-0,5g/kg thể trọng, trộn lẫn thức ăn cho con vật ăn hoặc hòa 

với nước cho uống. 

+ Silicofluorat natri: Liều 0,035g/kg thể trọng chia hai lần trong ngày, hai ngày 

liền: Trộn lẫn thức ăn. 

+ Sunfat đồng 1%: Liều 2-2,5ml/kg thể trọng, cho uống bằng ống cao su hoặc chai 

cao su, hiệu quả tốt. 

+ Phenothiazin: 0,05 g/kg thể trọng, hai lần trong ngày, uống liền trong hai ngày. 

+ Tinh đàu giun: Liều dùng 30-60ml/con, cho uống, 

h. Phòng trừ 

.+ Cần tẩy giun cho bê nghé, nhất là bê nghé ở vùng có bệnh. 

+ Giữ vệ sinh cho nghé và bê: ở chuồng sạch sẽ, khô ráo, định kỳ làm vệ sinh 

chuồng trại; phân cần tập trung ủ diệt trứng giún, 

+ Bồi dưỡng đầy đủ cho trâu bò mẹ đẻ đủ sữa cho con bú, bồi dưỡng cho nghé 

nhằm nâng cao sức đề kháng của con vật. 

 

 


