
BỆNH GIUN CHỈ 

1.Căn bệnh: Do giun Brugia malayi (M. bắc) và  Wuchereria  bancrofti (M. Nam). 

- Kí sinh ở hệ bạch huyết của  người ,chó mèo, động vật ăn thịt, gậm nhấm, lợn . 

- Giun có kích thước nhỏ, hình sợi chỉ 

- Giun chỉ cái đẻ ra ấu trùng A1 , ấu trùng lưu thông trong máu 

- Có loại ÂT chỉ xuất hiện trong máu ngoại vi về ban đêm( 22 giờ - 4 giờ sáng ) có loại xuất 

hiện cả ngày 

2.Vòng đời 

- Muỗi truyền bệnh là  Culex và Anopheles 

- Muỗi đốt người và động vật hút  ÂT A1  sau 14- 21 ngày thành ÂT A3 ( Gây nhiễm ) 

- Muỗi đốt người sau 3 tháng thành giun trưởng thành. 

- Giun chỉ trưởng thành sống ở kí chủ từ 4 – 6 năm . có khi tới 15 năm.(ÂT sống 3 tháng) 

- Các muỗi này thường sống ở ao tù động nước có nhiều bèo ong 

3. Dịch tễ 

- Bệnh thường gặp ở vùng dân cư trồng lúa nước, vùng nông thôn, các nước nhiệt đới 

- Trên thế giới có khoảng 120 triệu người ở 73  nước  mắc – có 1,1 tỷ  người trong vùng  

- Tại VN:Có ở 15 tỉnh với 5400 người mang ấu trùng 

- Vùng đồng bằng sông Hồng nhiễm 2% (Hưng Yên- Hải Dương- Thái Bình- Hà Nam- Nam 

Định- Hoà Bình - Quảng Bình) . 

- Miền Nam nhiễm 0,3% ( Quảng Nam -Khánh Hoà- Ninh Thuận ... ) 

- Bệnh xảy ra ở độ tuổi lao động 20 – 50 tuổi 

4. Triệu chứng 

- Thời gian ủ bệnh dài từ  5- 7 năm 

- Thời gian đầu :Nổi mẩn, sốt cao đột ngột, mệt mỏi nhức đầu, mất ngủ, hay thức giấc do đau 

hạch,xuất hiện từng đợt ,kéo dài 3-7 ngày 

- Thời gian sau: Các hạch vùng nách và bẹn nổi to và cứng, gầy sút nhanh;ngứa ở da 

- Nước tiểu có dưỡng chấp và có máu : Nước tiểu trắng đục như nước vo gạo, để lâu không 

lắng - nổi váng mỡ 

- Thời kỳ bệnh tiềm tàng ; 

+ Viêm hoặc phù bộ phận sinh dục : 

+  Viêm tinh hoàn, tràn dịch màng tinh hoàn 

+ Viêm vú 

+ Ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và công việc. 

+ Nét thẩm mỹ bị phá huỷ, ảnh hưởng đến việc hoà nhập với cộng đồng 

- Phù chân voi : Do viêm hạch và mạch bạch huyết tại các chi 

-Phù ở chân : 42 %, Phù ở tay :3 % 



- Da dầy lên, chàm hoá và cứng lại, sưng to 

- Viêm tuỳ từng mức độ và lan dần từ bàn chân lên đến đùi 

- Đi lại và sinh hoạt rất khó khăn 

5. Phòng và trị 

- Thuốc diệt ấu trùng DEC (Dietylcacbamatin) 6 mg /P / ngày X 6 -12 ngày 

- Dùng  Albendazole 400 mg để hạn chế đẻ ÂT 

- Rửa chân nước ấm, xoa bóp chân cho lưu thông 

- Điều tra vùng có bệnh để có kế hoạch phòng 

- Phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh, phun thuốc diệt muỗi 

- Nằm màn và xoa thuốc để tránh muỗi đốt người đi rừng, thám hiểm,khai thác cần mặc quần 

áo dài. 

- Chuồng trại gia súc cần nuôi cách xa nhà ở 

 

 

 

 

 

  

  

 


