
BỆNH GIUN PHỔI Ở LỢN 

1. Hình thái : Do giun tròn thuộc giống Metastrongylus Bao gồm:  M. elongatus, M .salmi, 

M .pudentotectus ký sinh ở phế quản của lợn 

Giun có kích thước nhỏ,mầu vàng nhạt ,hình sợi chỉ , Đầu có 3 môi 

Con đực có hệ thống sườn và túi đuôi, có 2 gai giao cấu dài, nhỏ ,vàng ; không có bánh lái 

Con cái đuôi chứa lỗ sinh dục cái nằm phía trên lỗ hậu môn. 

Trứng hơi tròn,vỏ dầy,vỏ sù sì, mầu vàng,bên trong có ấu trùng. 

2. Vòng đời :qua vật chủ trung gian là giun đất   Trứng được đẻ ra ở phổi xuống ruột (Mất 

vỏ sù sì) ra ngoài theo phân (trứng có ấu trùng)Vào ký chủ trung gian là giun đất sinh 

sản vô tínhẤu trùng gây nhiễm A3 xâm nhập vào ký chủ cuối cùng qua đường tiêu 

hoáDi hành về phổi ký sinh sau 25 –35 ngày 

Tuổi thọ của giun phổi khoảng 1 năm 

3. Triệu chứng và bệnh tích :  

Tỷ lệ mắc ở lợn khoảng 20-30 % ;  

Tỷ lệ nhiễm tăng theo tuổi; gặp nhiều ở vùng trung du, miền núi ,     

Gặp vào mùa mưa (Do liên quan đến giun đất là VCTG ) 

- Lợn biểu hiện của viêm phổi : Ho,thở khó, nước mũi nhiều và có mầu vàng;  Lợn kém ăn, 

tăng trọng kém, ỉa chảy nặng . 

- Viêm phế quản và khí quản ;phổi thuỷ thũng và tích nước, các hạch lâm ba vùng phổi sưng 

và xuất huyết ;Niên mạc khí và phế quản viêm ; trong lòng có nhiều bọt mầu hồng ;tận cùng 

phế nang có nhiều giun . 

4. Chẩn đoán:     

- Dựa vào dịch tễ   

- Dựa vào triệu chứng điển hình ;           

- Xét nghiệm phân bằng phương pháp Chekbovic   

- Mổ khám vùng phổi. 

5.Phòng trị:   

Mebenvet 10 mg/P cho ăn, uống ;  

Tetramizol 10-15 mg/P ;                                               

Ditrazil phốt phát 0,4 ml /P tiêm ;                         

Hanmectin-25 tiêm 1 ml/10 P.                        

Ivermectin:0,1-0,3 mg/P tiêm ;                                       

Dung dịch Lugol :0,5 ml/P tiêm khí quản 

Xây dựng chuồng nơi cao ráo ; nền chuồng nên cừng hoặc nện chặt ,  Lợn cần nuôi nhốt ;  

Cho ăn thức ăn có củ cần rửa sạch 

  

 


