
BỆNH GIUN ĐŨA Ở CHÓ 

Giun đũa ở loài ăn thịt thường thấy hai loài Toxocara canis thuộc họ Anisakidae 

và Toxascaris leonina thuộc họ Ascaridae. Cả hai loài này đều ở ruột non, dạ 

dày của chó, cáo, sói và các loài ăn thịt khác. T. canis ký sinh ở ruột non chó, 

con T. leonina ký sinh ở súc vật 6 tháng tuổi và trưởng thành. Gây bệnh mạnh 

nhất là T. canis. Có nhiều trường hợp nhiễm hỗn hợp cả 2 loại làm con vật chậm 

lớn, có khi chết. 

1. Hình thái: 

Toxocara canis: màu vàng nhạt, đầu hơi cong về phía bụng, có cánh đầu rộng, 

có môi. Giữa thực quản và ruột có dạ dày nhỏ, đó là đặc điểm của họ 

Anisakidae. Giun đực dài 50-100mm đuôi cong, hơi tù, có cánh đuôi, một đôi 

gai giao hợp dài bằng nhau 0,75-0,85 mm. Giun cái dài 90-180 mm, đuôi thẳng. 

Trứng hơi tròn dài, kích thước 0,080-0,085 X 0,064 - 0,072 mm, vỏ trứng lỗ rỗ 

như tổ ong, vỏ dày, màu vàng. 

 

Toxascaris leonina: màu vàng nhạt, cánh đầu rất hẹp. Hơi cong về phía 

lưng.Giun đực  dài 40-60mm. Đuôi nhọn không tù như loại trên, không có 

cánh đuôi, có một đôi gai giao hợp dài bằng nhau 1,2 - l,5 mm. Giun cái dài 

65-100mm. Trứng hơi tròn, đường kính, 0,075 - 0,085 mm, vỏ ngoài nhẵn 

 

b. Vòng đời 

+ T.canis : Trứng theo phân ra ngoài, sau 5 ngày thành trứng có ấu trùng và có 

gức gây bệnh. Trứng này bị ký chủ ăn phải, tới ruột, ấu trùng nở ra, theo máu về 

phổi về khí quản, vào miệng rồi trở lại ruột non, phát triển thành giun trưởng 

thành, có một sô ấu trùng sau khi vào phổi không ra khỏi mạch máu mà theo hệ 

tuần hoàn về các tổ chức, làm thành kén, tồn tại và có khả năng gây nhiễm tiếp 

nếu bị động vật khác ăn phải. Ấu trùng ỏ kén không phát triển và cũng không 

chết. Nếu chó ăn phải những kén có ấu trùng, tới ruột, lại tiếp tục phát triển 

thành giun trưỏng thành. Ấu trùng có thể qua nhau thai vào cơ thể con non. 

Trong trường hợp này chó con sơ sinh ra đã có giun đũa. Vì vậy chó bị giun đũa 

có thể theo 3 đường. 



+ Qua thức ăn, nước uống. 

+ Ăn thịt chó có kén mang ấu trùng. 

+Nhiễm qua bào thai. 

+ T. leonina: Trứng theo phân ra ngoài gặp nhiệt độ 30°C và ẩm độ thích hợp, 

sau 3 ngày thành trứng có sức gây bệnh. Chó nuốt phải trứng, trứng nở thành ấu 

trùng, sau 3-4 tuần thành giun trưởng thành. 

c. Dịch tễ học 

Qua kiểm tra phân và mổ khám 104 chó săn ở ta, thấy tỷ lệ nhiễm giun đũa là 

29%. Trong đó chó con nhiễm cao nhất, 17-20 ngày tuổi đã có triệu chứng bệnh: 

Tỷ lệ nhiễm của chó từ sơ sinh đến 4 tháng tuổi là 53% 

Tỷ lệ nhiễm của chó từ 6 tháng đến 1 năm là 25% 

Tỷ lệ nhiễm của chó trưởng thành là 12% 

Ngoài ra, còn thấy chó ngoại và chó cái nhiễm cao hơn 

Tỷ lệ nhiễm của chó giống ngoại là 40,6% chó giống nội 28,1% 

Tỷ lệ nhiễm của chó cái là 28%, chó đực là 17% 

+ Trứng có sức đề kháng mạnh: trong dung dịch clorua thủy ngân, sunfat đồng, 

sunfat kẽm nồng độ cao, trứng vẫn phát triển. Trứng giun T. leonina ở trong 

phân có lẫn axit cacbonic sau 22 ngày mới chết. 

d. Cơ chế sinh bệnh và bệnh tích 

Ấu trùng di hành làm tổn thương một số cơ quan tổ chức, và còn mang vi khuẩn 

vào cơ thể. Khi có nhiều giun (vài trăm con) còn gây tắc và thủng ruột. Giun 

chui vào ống mật làm tắc ruột, con vật có thể chết. Nếu nghiền giun tiêm cho 

chó thì chó nôn mửa, ăn ít, có khi thân nhiệt tăng, mạch nhanh, thủy thũng;  

huyết sắc tố và hồng cầu giảm, bạch cầu tăng. Mổ khám thấy ruột non viêm cata 

và loét. 

e. Triệu chứng 

Thiếu máu, gầy còm, chậm lớn, ăn ít, ia chảy sau đó có táo bón, bụng to, nôn 

mửa và có triệu chứng thần kinh, như run rẩy, co giật. 



f. Chẩn đoán 

Kiểm tra phân bằng phương pháp phong phú để tìm trứng giun, cần phân biệt 

hai loại trứng trên. 

Phương pháp Fulleborn, Darling 

g. Điều trị 

Có thể dùng một số loại thuốc dưới đây. 

+ Piperazin adipinat: liều dùng 0,25g/kg thể trọng. Thuốc có thể dùng với thức 

ăn không phải nhịn đói. 

+ Levamisol: Liều dùng 15-20 mg/kg thể trọng. Chỉ tẩy 1 lần, thuốc có hiệu quả 

tẩy giun đũa cao. 

+ Mebendazol (vermox): Liêu dùng 90-100 mg/kg trộn với thức ăn, an toàn, 

hiệu quả cao. 

h. Phòng trừ 

Cần thực hiện một số biện pháp sau: 

- Diệt trứng giun ở bên ngoài: Phương thức truyền bệnh cũng giống như giun 

đũa lợn nhưng những loài thú ăn thịt (chó, cáo...) thường nuôi nhốt trong chuồng 

hoặc cũi rất dễ bị tái nhiễm, vì vậy cần phải có biện pháp diệt trứng giun. 

Mỗi ngày quét dọn phân ở trong chuồng để ủ, tiêu độc chuồng bằng nước nóng 

hoặc bằng lửa. 

- Cần tẩy giun cho những con bị bệnh, tránh làm cho trứng khuếch tán ra ngoài. 

Đối với súc vật non mỗi tháng kiểm tra phân một lần, đối với loại lớn thì 3 tháng 

kiểm tra một lần, nếu có thì tẩy giun. 

- Cần đẩy mạnh công tác vệ sinh thú y, cần thiết kế chuồng trại hợp vệ sinh, dể 

thoát phân, nước tiểu, dễ tập trung phân để ủ. Mỗi năm tẩy giun hai lần, sau khi 

con vật đẻ được 25-30 ngày, cần tẩy giun. 

 

 


