
BỆNH GIUN ĐŨA NGỰA  

1. Hình thái 

- Do giun đũa Parascaris equorum, ký sinh ở ruột non, có khi ở dạ dày ngựa, lừa và 

la. Là một loài giun đũa có thân hình to nhất, hình ống hai đầu hơi nhọn, màu vàng 

nhạt xung quanh miệng có ba lá môi, môi ở lưng to 2 môi bụng bên thì nhỏ. Phía 

trong môi còn có răng nhỏ. Thực quản có cấu tạo giản đơn, hình ống: đằng sau 

phình to. Con cái dài 18 - 47 cm, đuôi thẳng, âm hộ ở về mặt bụng và ở 1/4 phía 

trước thân. Con đực dài 15-28cm, đuôi cong về phía bụng, cánh đuôi hơi nhỏ, 2 gai 

giao hợp dài bằng nhau, độ 2,4-3mm, Trứng hơi tròn, đường kính 0,09-0,1 mm, 

màu vàng thẫm hoặc màu nâu, vỏ có 4 lớp, vò ngoài nhấp nhô làn sóng có khi lớp 

vỏ này chuội đi 

2. Vòng đời 

- Con cái sau khi thụ tinh, đẻ trứng ở ruột non, theo phân ra ngoài. Trứng phân tán 

ở chuồng ngựa, bãi chăn, thức ăn, nước uống rồi vào đường tiêu hóa của ngựa. 

Trứng mới thải ra chưa có sức gây bệnh, qua 7-8 ngày mới hình thành phôi thai và 

có sức gây bệnh. Nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của 

trứng, thí dụ nhiệt độ 5°C thì trứng phát triển cần 37 ngày, 25°C cần 8 ngày, 35°c 

cần 4 ngày; độ ẩm cũng có ảnh hưởng tới quá trình trứng phát triển. 

- Sau khi ngựa nuốt phải trứng có sức gây bệnh, tới ruột non, vỏ trứng bị vỡ ấu 

trùng nở ra, chui vào tĩnh mạch ruột, theo máu về tĩnh mạch cửa vào gan qua tim 

lên phổi, ấu trùng vào phế bào, chi nhánh khí quản, khí quản rồi lên hầu vào miệng 

sau đó theo nước bọt vào ruột tiếp tục phát triển thành giun trưởng thành. Hoàn 

thành vòng đời trung bình 2 tháng (44-47 ngày). 

3. Dịch tễ học 

Bệnh thường thấy ở ngựa, lừa và la; tuổi từ hai tháng rưỡi đến 25 tuổi đều mắc 

bệnh nặng và nhiều nhất thường ở ngựa con, còn ngựa lớn chỉ mang giun đũa. 

Đường nhiễm bệnh chủ yếu là thức ăn, nước uống, ở nền chuồng, bãi chăn có 

nhiễm trứng giun đũa. Nhiệt độ bên ngoài trên 39°C làm trứng mất khả năng gây 

nhiễm; nhưng khi nhiệt độ hạ thấp - 9°C hoặc - 10°C, trứng chết sau 16-55 ngày, 

Trứng giun đũa ngựa có sức đề kháng mạnh và truyền trực tiếp nên bệnh phân bố 

rộng. 

4. Cơ chế sinh bệnh 



- Khi ký sinh ở ruột, giun trưởng thành gây tổn thương cơ giới như viêm ruột, tắc, 

thủng ruột; một số trường hợp phúc mạng bị viêm do giun làm thủng ruột. Có khi 

giun chui vào ống dẫn mật làm mật tắc, hoặc chui vào tuyến tụy. 

- Ngoài ra giun đũa có thải chất độc làm ruột viêm, cơ năng tiêu hóa rối loạn, kèm 

theo triệu chứng thần kinh. 

- Ấu trùng di hành trong cơ thể ngựa có thể mang vi khuẩn vào các tổ chức khác, 

Ngựa non bị bệnh thì chậm lớn; sức đề kháng giảm sút làm cho một số bệnh truyền 

nhiễm phát ra nặng thêm: ngựa bị giun đũa thì bệnh tỵ thư nặng thêm. 

Triệu chúng 

- Triệu chứng biểu hiện rõ hay không, nặng hay nhẹ tùy thuộc mức nhiễm và tuổi 

ngựa. Ở ngựa non triệu chứng biểu hiện nặng và rõ. Thời kỳ đầu ấu trùng di hành 

thì ngựa bị ho, nước mũi chảy; thân nhiệt tăng ít, có lúc thần kinh con vật bị kích 

thích. Thời kỳ cuối (giun trưởng thành) ngựa thường bị viêm ruột, tiêu hóa rối 

loạn, bụng to, chậm lớn, thân nhiệt tăng cao, có khi có triệu chứng thần kinh. Hồng 

cầu và huyết sắc tố giảm. 

6. Bệnh tích 

- Bệnh tích rõ nhất là trúng độc toàn thân. Hầu hết các trường hợp đều thấy viêm 

cata dạ dày, viêm cata hoặc viêm cata xuất huyết ở hệ tiêu hóa và thủy thũng do ứ 

máu dưới tầng niêm mạc và dưới tầng tương mạc ruột già. Ngoài ra còn thấy các 

loại lâm ba, bạch cầu ái toan, bạch cầu trung tính hình gậy, và các thành phần khác 

phủ kín trên niêm mạc. Thấy rõ tăng sinh tầng ngoài động mạch các cơ quan nội 

tạng. Hệ nội võng mạc, hạch lâm ba tăng sinh, nhiều mạch máu bị dãn ra, tổ chức 

tăng sinh. Trong những chất thẩm xuất của khí quản đều có hoặc nhiều hoặc ít tế 

bào lâm ba và tế bào toan tính. 

7. Chẩn đoán 

- Tìm trứng giun đũa ở phân bằng phương pháp phù nổi Fulleborn, kết hợp với các 

triệu chứng lâm sàng. 

- Dùng thuốc đặc hiệu tẩy giun đũa ngựa để chẩn đoán hoặc mổ khám tìm giun ở 

ruột non và kiểm tra bệnh tích. 

8. Điêu trị 

+ Dùng cacbon tetraclorua hoặc cacbon sunfua. Hai loại thuốc này đều ở thể lỏng 

có thể làm thành viên bọc hoặc cho thuốc qua ống cao su vào dạ dày. Trước khi 



cho uống cacbon sunfua, cho ngựa nhịn ăn 16 - 24 giờ, sau đó không cần uống 

thuốc tẩy. 

+ Khi con vật uống cacbon tetracỉorua, có thể có phản ứng như bỏ ăn, khát nước, 

nhưng sau 1-3 ngày thì khỏi. Tùy theo từng loại thuổc liều dùng như sau: cacbon 

tetraclorua: 

Ngựa lớn uống : 40-50 ml

. Ngựa 2-3 tuổi : 25-30 ml. 

Ngựa 1-2 tuổi : 20-25 ml. 

Ngựa 7-12 tháng: 15-20 ml

. Ngựa 3-7 tháng : 10 ml  

Cacbon sunfua :   

Ngựa lớn uống : 12-15 ml

. Ngựa 2-3 tuổi : 10 ml  

Ngựa 1-2 tuổi : 8 ml.  

Ngựa 7-12 tháng: 6 ml.  

Ngựa 5-7 tháng : 5 ml.  

 

+ Dipterex: liều 15 mg/kg thể trọng, pha thành dung dịch lỏng cho qua ống cao su 

vào dạ dày. 

+ Piperazin; Trộn lẫn thức ăn, liều như sau: 

Ngựa dưới 10 tháng: 8-10g. 

Ngựa 10-12 tháng: 10-12 g. 

Ngựa 1-2 tuổi: 12-20 g. 

Ngựa trên 2 tuổi: 20-25 g. 

Cho thuốc 4 ngày liền 

9. Phòng bệnh 

Ngựa non thường nhiễm bệnh và bị hại, nên thường ngày phải chú ý khâu nuôi 

dưỡng quản lý đàn ngựa non hợp vệ sinh, trong thời kỳ bú sữa giữ cho ngựa non 

không nhiễm trứng giun. Với ngựa trưởng thành, dùng biện pháp phòng trừ tổng 

hợp hạn chế con vật mang giun gieo rắc căn bệnh ra bên ngoài 

- Mỗi năm hai lần tẩy giun cho ngựa, khi tẩy phải nhốt ngựa 6 ngày, tập trung phân 

ủ diệt trứng. Ngựa có chửa cần tẩy giun trước khi đẻ hai tháng. Ngựa mẹ đang thời 



kỳ nuôi con không nên chăn thả ở những bãi chăn đã nhiễm trứng giun. Chẩn đoán 

kịp thời những con bị bệnh để cách ly và điều trị 

- Ngoài ra, cần chú ý các khâu vệ sinh, diệt trứng giun: Phân tập trung để ủ định kỳ 

làm vệ sinh, sát trùng chuồng trại. Giữ vệ sinh thức ăn, nước uổng, máng ăn,.... 


