
BỆNH GIUN XOẮN (GIUN BAO) Ở GIA SÚC 

1.Căn bệnh : Do giun tròn  Trichinella spiralis  Dạng trưởng thành ký sinh ở ruột non còn 

ấu trùng ký sinh ở cơ của cùng vật chủ là : Động vật ăn thịt, hoang thú, người,chó , mèo, lợn, 

chuột  .v.v(49 loài). 

Giun trưởng thành có kích thước nhỏ, cơ thể chia thành 2 phần rõ rệt ; Con đực dài 1,4-1,6 

mm ;không có gai giao cấu,chỉ có mảnh phụ sinh dục ; 

Con cái dài 3- 4 mm lỗ sinh dục cái ở giữa 2 phần, đuôi có lỗ hậu môn. 

2.Vòng đời: Giun cái đẻ 1000 – 10.000 ÂTChui sâu vào niêm mạc ruột và theo hệ tuần 

hoàn vào cơ vân ký sinh ( sau 17-20 ngày), ấu trùng xoắn hình lò so( gọi là giun xoắn) ấu 

trùng được bọc trong bao ( gọi là giun bao) nhờ đó ấu trùng sống được rất lâu :Lợn 11 năm; ở 

người là 24 năm; cả 2 dạng này đều gây bệnh cho ký chủ ; Nên động vật nhiễm giun bao vừa 

là vật chủ trung gian,vừa là vật chủ cuối cùng. Khi gia súc khác ăn thịt động vật bị nhiễm giun 

xoắn thì mắc bệnh. 

3.Dịch tễ 

* Con đường truyền bệnh : 

- Qua thức ăn : Ăn thịt động vật có ấu trùng (ÂT có thể sống trong thịt gia súc chết 2-4 th) 

- Động vật nhiễm do ăn phân của động vật 

- Do ăn phải côn trùng- mắc tạm thời 

- Truyền qua bào thai 

 Người mắc bệnh do ăn thịt động vật mắc giun bao chưa nấu chín : Tái, nem chua, nem lạp, 

giăm bông, thịt hun khói. 

- Vòng tuần hoàn căn bệnh : 

- Năm 1860 theo Zenker Chuột  Lợn  Người 

 - Năm 1962 theo Kozal : có 49 loài mắc 

* Tình hình mắc giun bao: 

-Trên thế giới xảy ra ở bắc cực và châu phi 

Ước tính có khoảng 11 triệu người mắc và tỷ lệ chết : 0,2 %. 

Có 43/198 nước thấy vật nuôi (Lợn) nhiễm 

Có 66/198 nước thấy thú rừng nhiễm 

Gần đây bệnh đã có ở các nước châu âu :Serbia, Croatia, Rumani,Bungari,Ireland 

Tại châu Á: 22/45 nước có bệnh như Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản 

Tại Việt Nam 

- Tại Việt Nam có 1 số ổ dịch : 

+ 2/1967 có 27 n.ăn 21 n.mắc 3 n. chết 

+ 6/1968 có 133 n. ăn68 n. mắc 4 n. chết 

+ 1970  có 62 n. ăn 34 n. măc4 n. chết 

+ 2001 tại Điện Biên có 23 n. mắc 4 n. chết 

+ 2004 tại Tuần giáo có 20 người mắc 

+ 6/2008 Tại bản Làng Chếu Bắc Yên(SơnLa) có 22 người nhiễm và 2 người chết 

Từ thức ăn của các vụ dịch trên thấy : 

-Thịt giăm bông : 20 n. ăn -20 n.măc - 3 n. chết 

- Nem chua : 133 n. ăn – 68 n. mắc – 4 n. chết 



- Nem lạp : 62 n. ăn – 34 n. mắc – 4 n. chết 

- Tiết canh : 6 người ăn  - không mắc 

- Thịt kho mặn: 21 người ăn – không mắc bệnh 

- Méo 100 %,chuột 100%,chó 35,4 %,lợn 5,7 % 

Chưa gặp ở trâu , bò, gia cầm 

4.Triệu chứng -Bệnh tích 

- Giai đoạn trưởng thành ít gây tác hại 

- Giai đoạn ấu trùng gây bệnh do độc tố 

- Ở gia súc : Nôn mửa, gầy sút mhanh, ngứa ngáy, hay cọ sát, đi lại khó khăn 

- Ở người : Đau bụng , nôn mửa , ỉa chảy 

 + Phù: Mắt, đầu, 2 tay, 2 chân, toàn thân 

 + Đau cơ từng đợt : Khó nhai, đi lại khó khăn 

 + Sốt cao kì đầu sau sốt âm ỉ từng đợt 

 + Tăng bạch cầu ái toan, tim đập nhanh.. 

Qua theo dõi  63 bệnh nhân tại bệnh viện : 

    Đau cơ : 95,5 %         Sốt :  93,6 % 

    Phù :  84,1 %              Ỉa chảy : 79,6 % 

   Tăng bạch cầu : 79,6 %  Đau bụng : 50,7 % 

 Mỏi cơ:20,6 %, nhức đầu;15,8%; nổi ban 14,4 

Bệnh tích : Cơ bị viêm; mầu thẫm, rắn, trương to, trong có ÂT , có khi có bọc ( Có ÂT) 

Hoặc ÂT chết tạo thành ổ mủ, ổ Canxi 

5. Chẩn đoán 

- Dựa vào dịch tễ : tập quán chăn nuôi .. 

- Chẩn đoán bằng miễn dịch 

- Mổ khám : Lấy chân cơ hoành 

+ Làm phương pháp ép cơ 

+ Làm phương pháp tiêu cơ : 

   Men Pepsin  1%            1 gam 

   A xít HCL      1 %           1 ml 

   Muối NaCL  0,2%      0,2 gam + 100 ml nước 

Để tủ ấm  sau 6 -12 giờ ,lấy cặn soi kính 

+Chẩn đoán huyết thanh học :Phản ứng Elisa 

6. Phòng - Trị 

- Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu 

Dùng thuốc làm giảm viêm cơ: Corticoit, 

Thiabendazol : 255 mg/ P 2lần /ngày X 2 ngày 

- Thực hiện tốt công tác Kiểm soát sát sinh 

- Chăn nuôi hợp vệ sinh 

- Diệt các loài gậm nhấm xung quanh chuồng 

- Sử lý tốt các sản phẩm săn bắn 

- Tuyên truyền vận động thấy rõ tác hại  

 


