
BỆNH GIUN PHỔI LOÀI NHAI LẠI 

1. Hình thái : Do giun tròn  Dictyocaulus viviparus và D.filaria .Kí sinh ở khí quản, phổi 

loài nhai lại . 

Giun có kích thước nhỏ,hình sợi chỉ,mầu vàng nhạt, đầu có xoang miệng. 

Con đực đuôi có hệ thống sườn và túi đuôi phát triển ; có 2 gai giao cấu bằng nhau ,mầu đen, 

ngắn, to; Giữa có bánh lái .                   

Con cái có lỗ sinh dục cái nằm ở giữa thân, đuôi chứa lỗ hậu môn .  

Trứng hình bầu dục bên trong luôn chứa ấu trùng 

2. Vòng đời : Nhiễm trực tiếp,không qua vật chủ trung gian . 

Giun cái đẻ trứng có ấu trùng ở phổi homiệng Ruột (nở ấu trùng)AT   ra ngoài theo 

phân A1  

A 2 A 3 (Ấu trùng gây nhiễm)xâm nhập vào ký chủ qua đường tiêu hoá di hành về 

phổi . 

Thời gian hoàn thành vòng đời 25-30 ngày 

3.Triệu chứng và bệnh tích : 

Bệnh gặp ở bê 4-18 tháng ,nuôi tập trung và trong thời kỳ chăn thả . 

- Triệu chứng của viêm phổi : Sốt cao,nước mũi chảy nhiều ,mầu vàng . 

- Con vật ho :Ho mạnh ,thưa, khan Ho yếu, dày , ướtthè lưỡi, nước bọt nhiều ; 

- Nghe vùng phổi có âm ran ướt, gõ có âm đục;                   

- Phù ở vùng thấp, ỉa chảy nặng Chết do kiệt sức và tắc thở 

Bênh tích 

- Bệnh tích chủ yếu là viêm phổi: Mầu sắc ở phổi không đều , trên mặt phổi có nhiều điểm 

gan hoá,hoại tử ,có các điểm mầu trắng. Các phế quản phình rộng thành dầy lên, niêm mạc 

xuất huyết;    

- Trong lòng phế quản có nhiều dịch ,có bọt mầu hồng ; Tận cùng các phế nang có nhiều giun 

nhỏ mầu vàng nhạt . Thuỷ thũng dưới da, các xoang tích nước 

4.Chẩn đoán : Dựa vào dịch tễ      

- Dựa vào triệu chứng điển hình 

- Xét nghiệm phân tìm ấu trùng bằng phương pháp Baerman và Vaid ; 

- Mổ khám tìm giun trưởng thành ở các phế nang 



5. Phòng và trị bệnh : 

- Mebendazol :10 mg/ P trộn thức ăn , cho uống 

- Tetramizol : 12 mg / P trộn thức ăn 

- Albendazol + Febendazol : 7,5 mg /P cho uống 

-Ditrazin photphát :0,1 g/ P pha thành 20% tiêm dưới da 

- Hanmectin-25 : Tiêm bắp 1 ml/10 Kg P 

- Dung dịch lugol : 25-75 ml tiêm vào 2 bên khí quản 

6. Phòng : Vệ sinh chuồng trại và cải tạo bãi chăn ; Phân  ủ . 

- Chăn dắt luân phiên; cho  ăn thêm  Phenolthiazin + Muối ăn 

- Tiêm vacxin giun phổi; Chăm sóc tốt để nâng cao sức đề kháng. 

 


