
BỆNH GIUN ĐUÔI XOẮN DẠ DẦY LỢN 

1.Căn bệnh : Do nhiều loài giun tròn thuộc giống  Ascarops .Physocephalus ; 

Gnathostoma    Ký sinh ở dạ dầy của lợn 

Ascarops : Đầu có bao hình trụ với 16-18 vòng xoắn chéo ; Con đực đuôi xoắn lại và mang 2 

gai giao cấu không bằng nhau ; Lỗ sinh dục cái ở giữa thân ; Trứng luôn có ấu trùng bên trong 

Physocephalus : Đầu có bao dài với các vòng xoắn thẳng, có 6 cánh ;Con đực đuôi xoắn,có 2 

cánh bên, có 2 gai giao cấu không bằng nhau; Lỗ sinh dục cái ở giữa thân ;Trứng có ấu trùng 

bên trong. 

Gnathostoma: Đầu có hình vành khăn có rãnh tách với thân ; Trên đầu có 9-12 hàng móc , 

thân có nhiều gai nhỏ . 

Con đực đuôi cong và tù, có 2 gai giao cấu không bằng nhau 

Con cái có lỗ sinh dục cái ở phần giữa thân ; Trứng có ấu trùng 

2. Vòng đời : Phải qua vật chủ trung gian và vật chủ dự trữ 

* Đối với Ascarops qua vật chủ trung gian là bọ hung ;Sau 31-32 ngày thành Â.T gây 

nhiễm Qua vật chủ dự trữ là cá, bò sát, ếch; Thời gian hoàn thành vòng đời là 40-48 ngày .                                

Bệnh gặp ở các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc. 

* Đối với Physocephalus Qua vật chủ trung gian là bọ hung; Sau 35-40 ngày thành Â.T gây 

nhiễm Qua VCDT là bò sát, ếch , nhái và nhiều loài động vật có xương sống khác ( Gây 

bệnh cho V.C dự trữ ; Thời gian hoàn thành vòng đời là 45-50 ngày 

* Đối với  Gnathostoma : Qua vật chủ trung gian là giáp xác ; Sau 10-12 ngày thành Â.T gây 

nhiễm ; Vật chủ dự trữ là Cá, ếch, nhái .     Thời gian hoàn thành vòng đời là 90-100 ngày 

Bệnh gặp nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 

3. Triệu chứng và bệnh tích : 

- Lợn có triệu chứng đau dạ dày , ỉa chảy nặng phân có máu ;     Lợn ăn ít ,gầy sút nhanh và 

có thể chết. 

- Niêm mạc dạ dày bị viêm loét nặng ; Đầu giun cắm sâu vào niêm mạc nên tạo thành hốc lớn, 

toàn bộ mô bào xung quanh bị phá huỷ  

- Các tuyến bị thoái hoá hoặc ổ viêm 

4. Chẩn Đoán : Xét nghiệm phân bằng phương pháp  Checbovik 

5. Phòng Trừ 

Phòng và trị :  Mebendazol :10 –20 mg /P cho uống 

Febendazol :5 mg /P cho ăn, uống;  Flubendazol :5 mg/P cho ăn,uống  



Phòng : Ủ phân để diệt trứng trong phân ;  Tránh cho lợn tiếp xúc với  vật chủ trung gian và 

vật chủ dự trữ ,  Cho lợn ăn và uống nước sạch 

 


