
BỆNH  GIUN  THẬN  LỢN 

1.Căn bệnh : Do giun tròn  Stephanurus dentatus  Ký sinh ở thận ,gan, mô mỡ xung quanh 

thận,lách, tuỷ sống ,phổi , màng bụng ; Ký chủ : Lợn , Đại gia súc có sừng  

Giun có kích thước lớn ,mầu sẫm, lớp cuticun mỏng,xoang miệng lớn hình cốc, dưới đáy có 

6-10 răng . 

Giun đực có túi đuôi và hệ thống sườn nhỏ, có 2 gai giao cấu bằng nhau,không có bánh lái 

Giun cái  đuôi có lỗ sinh dục cái nằm phía trước lỗ hậu môn. 

Trứng:Có kích thước lớn hình bầu dục,vỏ mỏng ,màu tro nhạt ; có 32-64 phôi bào,các phôi 

bào mầu đen xếp chồng tạo thành phôi dâu. 

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

Giun cái đẻ trứngTrứng theo nước tiểu ra ngoài  Ấu trùng A1A2A3( cần 4 ngày) 

;Ấu trùng A3 có sức đề kháng cao với điều kiện ngoại cảnh Xâm nhập vào ký chủ cuối 

cùng qua 3 con đường . 

- Thông qua thức ăn và nước uống :AT vào dạ dày (A4)TM cửa GanXoang 

bụngThận và mô mỡ xung quanh thận 

- Xuyên qua da : ÂT ở tổ chức liên kết dưới da Tĩnh mạch Gan Xoang bụng  Thận, 

mô mỡ, niệu quản, tuỷ sống . 

- Ấu trùng xâm nhập vào giun đất và không có biến đổi ( Ký chủ dự trữ) Xâm nhập qua 

đường miệng và di hành về vị trí ký sinh thích hợp. 

Thời gian hoàn thành vòng đời dài : 128 –278 ngày( 6-9 tháng) 

3. Triệu chứng và bệnh tích: 

Bệnh chủ yếu xảy ra ở lợn nái và đực giống do có thời gian sống dài  

Bệnh có ở khắp nơi nhưng chủ yếu ở các tỉnh trung du và miền núi và vệ sinh kém, chuồng 

trại lạc hậu. 

- Triệu chứng : Trên da có nhiều mụn nhỏ, đỏ xẫm . Lợn thường gầy còm, cong lưng, sờ vùng 

bụng vật đau. Nước tiểu nhiều có nhiều cặn trắng; Lợn hay xảy thai hoặc không chửa đẻ 

- Bệnh tích: Trên da có nhiều điểm xuất huyết , viêm màng bụng;    

Viêm gan;gan xơ cứng có nhiều điểm trắng .Thận viêm và có giun ở bể thận,tổ chức xung 

quanh thận tăng sinh và có nhiều u kén và bên trong có giun thận ký sinh.                                     

Ống dẫn niệu tăng sinh, bàng quang chứa nhiều nước tiểu có cặn trắng . 

Các cơ quan trong xoang bụng viêm dính với nhau và dính vào màng bụng 

4. Chẩn đoán : Dịch tễ : gặp ở lợn nái và đực giống, vùng núi . 



Triệu chứng : Hay xẩy thai , nước tiểu nhiều có cặn trắng 

Lấy nước tiểu dội rửa nhiều lần tìm trứng giun thận   

- Mổ khám 

5 .Phòng và trị: Thuốc điều trị có hiệu quả kém, không đặc hiệu ; Dùng Albendazol , 

Thiabendazol , CCL4 tiêm bắp 

Không nhập lợn giống từ cơ sở có giun thận lợn. 

Định kỳ sát trùng chuồng trại bằng hoá chất mạnh. 

Thường xuyên kiểm tra để phát hiện giun thận lợn và cách ly kịp thời; Theo dõi đời sau để có 

kế hoạch phát triển đàn lợn nái . 

Cơ sở có giun thận cần tổng tẩy uế và trống chuồng thời gian dài  

 


