
BỆNH GIUN XOẮN Ở DẠ DÀY GIA SÚC NHAI LẠI 

Gồm nhiều loài. Haemonchus contortus ở dạ múi khế và ruột non cừu dê bò và các 

loài nhai lại  khác. Cừu nhiễm 100%, dê nhiễm 100%. Haemonchus similis ở dạ 

múi khế và ruột non bò, trâu, cừu, bò nhiễm 65%. Mecistocirrusdigitatus ký sinh ở 

dạ múi khế bò, trâu, cừu, lợn, có khi ở người. Trâu nhiễm 30,7%, bò nhiễm 78,9%. 

1. Hình thái 

- Haemonchus contortus : màu hồng nhạt, đầu nhỏ, túi miệng nhỏ, kém phát triển 

trong có 1 răng hình móc câu, 1 đôi gai cổ cách chỏm đầu 0,362-0,435 mm. Thực 

quản dài 1,250-1,631mm. Giun đực 15-19 mm, trung bình 17,4 mm.  Túi đuôi có 

đặc điểm: 2 thùy hông rõ. Các sườn nhỏ và dài. Thùy lưng nhỏ, không đối xứng 

chệch về bên trái. Một sườn lưng hình chữ Y ngược. Đôi gai giao hợp dài gần bằng 

nhau 0,416-0,460 mm. Đầu mỗi gai có một móc nhỏ lồi ra, móc đầu sau gai trái dài 

0,019-0,025 mm, móc đầu sau gai phải dài 0,041-0,045mm. Bánh lái gai giao hợp 

dài 0,214-0,238mm. Giun cái dài 27-30mm, trung bình 28,5 mm. Với giun hút máu 

nên ruột có màu hồng và buồng trứng có màu tráng nằm xen kẽ nhau giống hình 

chiếc thừng xoắn hai màu. Lỗ sinh dục cách đầu sau thân khoảng 3,928mm. Giun 

cái có biểu bì kéo dàị ra làm thành nắp âm hộ phủ lỗ sinh dục, hỉnh thái thay đổi 

theo từng loại. 

- Trứng giun có kích thước 0,075 - 0,095 X 0,040 - 0,050 mm; trong trứng mới ở 

phân ra ngoài có 16-32 tế bào trứng. 

- Haemonchus similis : thân hình nhỏ, màu vàng sẫm. Đoạn trước giun đực hơi 

nhỏ, hai đầu giun cái nhỏ dần. Gai cổ rất rõ, hình nón cách đỉnh đầu 0,30-0,34 mm. 

Lỗ bài tiết ở phía trước cách đầu 0,231 tnm. Túi miệng rất nhỏ, có răng. Chung 

quanh miệng có môi bao bọc, phần sau thực quản phình to, dài 1,260-1,407mm, 

rộng nhất 0,105-0,126 mm. 

- Giun đực dài 8,00-11,00 mm, rộng 0,232 - 0,265 nun, túi đuôi chia ra thùy, thùy 

lưng không đối xứng, sườn hông trước thẳng, sườn hông giữa và sau cong về phía 

lưng; sườn lưng ngoài nhỏ và dài , sườn lưng chia hai nhánh, đoạn cuối mỗi cái lại 

chia hai nhánh nhỏ. Gai giao hợp dài bằng nhau, 0,370-0,420 mm, có móc nhỏ nhô 

ra, móc trái dài 0,042 - 0,056 mm, móc phải 0,063-0,069 mm 

- Bánh lái gai giao hợp to, kitin hóa ở phần giữa, dài 0,168 mm 

- Giun cái dài 12,50-21,00 mm, rộng 0,315-0,378 mm. Âm hộ cách đuôi 2,772-

3,034 mm, có hai chỗ nhô ra. Cơ quan thải trứng không rõ lắm. Âm đạo dài, tử 



cung uốn khúc. Hậu môn cách đuôi 0,264-0,361 mm. Trứng hình bầu dục, dài 

0,073-0,079 mm, rộng 0,031-0,042 mm. 

- Mecistocirrus digitatus : màu hồng nhạt. Biểu bì có vằn, Túi miệng nhỏ, có 1 răng 

lớn, đầu nhọn răng hướng về phía lưng. Thực quản dài 1,6-1,8 mm rất nhỏ, phía 

sau hơi rộng. 

- Giun đực dài 25-31 mm. Túi đuôi có 3 thùy rõ rệt, thùy hông có hình cái bay. 

Thùy lưng đối xứng và rất nhỏ. Gai sinh thực ở đáy túi đuôi. Sườn bụng sau và 

sườn hông trước gần bằng nhau, tương đối to, 2 sườn dính liền, chỉ tách ra ở đầu 

mút. Sườn bụng trước ngắn, mỏng, cong về phía bụng, tách khỏi sườn bụng sau. 

Sườn lưng ngắn, đầu mút chia thành hai nhánh, mỗi nhánh ở đầu lại chia thành ba 

nhánh phụ. Hai gai giao hợp dài, nhỏ, nối với nhau suốt chiều dài 3,8-7 nim được 

bao bọc bởi một màng. Không có bánh lái giao hợp. Giun cái dài 35,00 - 39,00 

mm. Âm hộ hơi nhô ra cách đuôi 0,680-0,962 mm, âm đạo dài, khoảng 3,650 - -

3,818 mm dẫn tới bộ phận thải trứng dài 0,16mm. Hậu môn cách đầu sau 0,2mm, 

đuôi hình nón, đỉnh tù. Trứng hình bầu dục đài 0,099-0,105mm, rộng 0,046-0,049 

mm, có hai màng mỏng bao bọc. 

2. Vòng đời 

Giun cái Haemonchus một ngày đẻ được 5.000-10.000 trứng, theo phân ra ngoài 

gặp độ ấm và nhiệt độ thích hợp, qua 4-5 ngày trứng nở thành ấu trùng. Nhiệt độ 

dưới l°C trứng bị chết, 4°C trứng ngừng phát triển, nếu trứng rơi vào nước có nhiệt 

độ 12-26°C sau 20 ngày chỉ ctí một số trứng nở, sau một thời gian ấu trùng lột xác 

thành ấu trùng kỳ II. Sức đề kháng của ấu trùng kỳ I và II tương đối yếu, chúng 

thường chết ở nhiệt độ trên 30°C, hoặc chết nơi khô cạn. Ấu trùng ở trứng nở ra 

sau 65 giờ có kích thước 0,60 - 0,75 mm, lại lột xác lần thứ hai thành ấu trùng kỳ 

III có sức gây nhiễm. Ấu trùng này có sức đề kháng mạnh, nơi ẩm ướt, nhiệt độ 

50°C mới chết, nơi khô cạn phải 60°C mới chết. Chúng có thể sống ở nơi khô cạn 

khoảng 1 năm. Ấu trùng ở bên ngoài phát triển nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào 

nhiệt độ. Ở 40°C ấu trùng không phát triển thành ấu trùng gây nhiễm, ở 35 – 400C 

 tuy phát 

triển thành ấu trùng gây nhiễm, nhưng sức đề kháng yếu. Ẩu trùng gây nhiễm có 

thể bò lên mật lá cỏ, trời mưa đưa ấu trùng vào nơi trũng, vì vậy những bãi chăn 

ẩm thấp có nhiều vũng nước đọng là nguồn truyền lây chủ yếu của giun xoăn. Khi 

ấu trùng tới dạ dày, qua hai lần lột xác, sau 2-3 tuần thành giun trưởng thành. Tuổi 



thọ của giun ở dê, cừu không quá 1 năm. 

- Vòng đời của giun Mecistocirrus căn bản giống như trên, ở nước sinh lý, nhiệt độ 

35-37°C sau 24-28 giờ trứng nở ra ấu trùng. Khi nhiệt độ 28-32°C sau 3 ngày thì 

ấu trùng lột xác lần I thành ấu trùng kỳ II, sau 6 ngày lột xác lần II thành ấu trùng 

III có sức gây nhiễm. Ấu trùng này có hai màng mòng bao bọc, dài 0,542-0,639 

mm, tương đối nhỏ, hoạt động mạnh hơn ấu trừng kỳ I và II. Tóm lại, ở nhiệt độ 

25-30°C mất 5-6 ngày thành ấu trùng gây nhiễm, nhiệt độ trong phòng (15-27°C) 

mất 11-13 ngày. 

- Ấu trùng gây nhiễm qua thức ăn nước uống vào đường tiêu hóa vật chủ. Sau ba 

ngày, một số ấu trùng xâm nhập tuyến niêm mạc dạ múi khế. Hoàn thành vòng đời 

cùa giun là 59-82 ngày (Theo Fernando). Nhưng theo Ivaszkin hoàn thành vòng 

đời mất 203-215 ngày. Tuổi thọ của giun trong cơ thể là 15-15,5 tháng, phần nhiều 

là 9-12 tháng. 

3. Dịch tễ học 

- Bệnh phân bố rộng, các cơ sở chăn nuôi miền múi, trung du và đồng bằng đều có. 

Tỷ lệ nhiễm ở gia súc nhai lại từ 30,7 – 100 %. Đường truyền bệnh chủ yếu là ăn 

cỏ có lẫn ấu trùng hoặc uống nước ở các vũng có ấu trùng. 

- Bệnh nhiễm vào mọi lứa tuổi của dê, cừu, nhưng nói chung, dê, cừu lớn có sức đề 

kháng mạnh hơn dẽ, cừu non. Những con gầy sút, già yếu thỉ sức đề kháng giảm. 

Sức đề kháng này hình thành khi bị nhiễm ở giai đoạn đầu. 

- Trứng và ấu trùng có sức đề kháng mạnh, nhiệt độ thích hợp nhất cho trứng phát 

triển là 33,3°C, nhưng ở nhiệt độ đó mà độ ẩm 96% hoặc thấp hơn thì trứng không 

phát triển được 1%. DDT không diệt được trứng, sunfat đồng có thể diệt trứng 

trong 8 giờ rưỡi, và diệt ấu trùng trong 3 giờ. 

- Ngoài súc vật nhai lại, động vật hoang dại cũng nhiễm giun xoăn, vì vậy những 

thú hoang có tác dụng gieo rắc mầm bệnh rất lớn. Đã biết có nhiều thú hoang 

truyền bệnh giun xoán như: Pangifer terraenovae, Dorcelaphus dicholomus , Alces 

americana. Bison bison, Capra falconeri, capra aegagrus, Ovis ammon, ngoài ra 

một số loài gặm nhấm cûng truyền bệnh như c. citellus, Colobofïs musculus . c. 

pigmacus... 

4. Cơ chế sinh bệnh 

- Tác dụng gây bệnh do hai yếu tố : cơ giới và độc tố: 

+ Ấu trùng vá giun trưởng thành hút máu vật chủ, miệng bám chặt vào niêm mạc 



ruột làm thành những nốt loét xuất huyết. Chúng còn tiết chất độc làm máu không 

đông. Người ta đã tính, 2000 H, contortus hút mất 30ml máu một ngày, còn tạo ra 

xuất huyết nên con vật mất máu nghiêm trọng. Theo Andrews (1942) đã xác định 

khối lượng máu thải theo phân ở hai cừu con nhiễm liều chỉ từ ấu trùng. 

H.contortus, sau khi nhiễm 6-10 ngày, phân bắt đầu có máu. Trong 10 ngày tác giả 

tính được ở một con mất 1,5 lít, con kia 2,4 lít máu trong phân. 

+ Giun tiết chất độc làm con vật trúng độc như gầy còm, thiếu máu, rối loạn tiêu 

hóa, thủy thũng có khi chết. Vai trò gây bệnh của M. digitatus cũng giống như trên, 

giun này dinh dưỡng bằng máu và phá hoại niêm mạc nơi giun bám. Chúng sống 

trên niêm mạc dạ múi khế, gây viêm ở miêm mạc do đó làm rối loạn tiêu  hóa. 

Con vật gầy còm, suy yếu, năng suất giảm và có thể chết. 

5. Triệu chứng 

- Con vật bị thiếu máu, kém hoạt bát, ăn uống giảm sút. Kiết lỵ và táo bón xen kẽ 

nhau. Thủy thũng dưới cổ, trước bụng và ngực. Con vật gầy yếu dần, đi lại khó 

khăn, hay rời đàn. Khi quá gầy yếu con vật có thể chết. Rõ nhất là biến đổi về máu, 

huyết sắc tố, hồng cầu giảm; bạch cầu tăng. 

6. Bệnh tích 

Xác con vật gầy còm, các cơ quan nội tạng nhợt nhạt. Bao tim và xoang ngực tích 

nước. Gan màu vàng nhạt, niêm mạc dạ múi khế thủy thũng, trên niêm mạc có 

nhiều mụn loét. Chất chứa dạ dày màu nâu hồng, trong có nhiều giun. Viêm cata 

ruột non và manh tràng. 

7. Chẩn đoán 

- Khi còn sống: Triệu chứng lâm sàng không điển hình 

Trứng khó phân biệt với trứng giun Oesophagostomum nên khó xác định. Có thể 

xét nghiệm theo hai phương pháp sau: 

+ Nuôi trứng cho ở thành ấu trùng: lấy phân con vật nghiền nát, trộn lẫn với đất vô 

trùng cho vào đĩa lông, giữ cho độ ẩm 60-70%, nhiệt độ 25-30°C, độ pH 6,8-7,4, 

nuôi trong 4-5 ngày, sau đó phân lập ấu trùng theo phương pháp Baerman, xem 

kính hiển vi tìm ấu trùng. Ấu trùng kỳ III có kích thước 0,69-0,85 mm, thực quản 

dài 0,10 – 0,12 mm, đuôi dài 0,069-0,070 mm, rất nhọn, màng đuôi cách đuôi 65-

78µm. Túi miệng hình cầu, có ống nhỏ thông trực tiếp với thực quản, hỉnh ống, dài 

122-150 µm, ruột có 16 tế bào hình tam giác rất nhọn. 

Phản ứng biến thái: Lấy giun xoắn trưỏng thành còn tưới chế kháng nguyên, cho 



giun vào nước sinh lý thêm 0,5% clorofoc, lọc qua giấy lọc, bỏ cặn để nước sinh lý 

bốc hơi, lấy chất lắng cặn. Pha loãng nồng độ 1:10. Lấy 0,2 ml kháng nguyên tiêm 

dưới da gốc đuôi. Sau 15-20 phút nơi tiêm sưng, sau 2-2,5 giờ đường kính nơi 

sưng 2,0 - 3,6 cm là dương tính, đường kính dưới 1 cm là âm tính. 

- Chẩn đoán sau khi chết: Mổ khám tìm giun ở dạ múi khế; cần tính số giun để biết 

con vật mang giun xoắn hoặc bệnh giun xoắn. Theo I.V. oplôp dưới 1000 giun là 

con vật mang giun xoắn, trên 1000 giun, có triệu trứng lâm sàng là con vật bị bệnh 

giun xoắn. 

8. Điều trị 

Dùng một số loại thuốc sau: 

+ Phenothiazin: Hiệu quả tốt, liều dùng 0,5-lg/kg thể trọng sống (cừu lớn dùng 

15,0 - 20,0; cừu 1 tuổi dùng 5,0-10,0g). Thuốc không tan trong nước, cơ thể hòa 

lẫn vào cháo cho con vật uống, khồng cần bắt nhịn ăn. Có thể trộn lẫn thuốc với 

nước cháo đun nóng, nồng độ 2,5 - 3%, cứ l00 ml nước cháo trộn với l0g thuốc, 

mỗi kg thể trọng dùng 0,6-0,7g. 

+ Sunfat đồng 1% có tác dụng tẩy giun xoán, cách dùng và liều lượng giống như 

tẩy sán dây Moniezia. 

+ Dipterex: Thuốc có hiệu quả cao. Dung dịch 5%, tiêm dưới da, liều 0,026-

0,054g/kg thể trọng, hiệu quả đạt 100%. Dipterex nguyên chất thì nơi tiêm không 

có phản ứng. Dipterex 90% khi tiêm thường bị sưng và loét. 

Theo Rick và Keith (1958) cứ 100 cân Anh (1 cân Anh bằng 455g54) trọng lượng 

sống, dùng 2g thuốc, có hiệu quả tẩy rất tốt đối với Haemonchus và 

Oesophagostomum, nên dùng liều 5g có hiệu quả cả với giun móc. Cooperia, 

Trichostrongylu saxei. Liều thuốc trên cho vào dạ dày có thể diệt được giun nhưng 

không gây tác hại cho bò. Một số con có phản ứng như ăn ít, kiết lỵ, có hiện tượng 

trúng độc nhưng chóng hồi phục. Thuốc có ưu điểm diệt được cả ấu trùng. 

Thuốc này còn dùng để tẩy giun xoắn cho cừu liều 2,5g/100 cân Anh (1 càn Anh 

ạẹ 455g45) hiệu quả tốt; cho thuốc vào dạ dày. 

9. Phòng trừ 

+ Thực hiện các biện pháp phòng trừng tổng hợp: định kỳ dùng Phenothiazin 

phòng bệnh.  

+ Giữ vệ sinh thức ăn nước uống, không chăn thả ở bãi chăn ẩm thấp, không cho 

gia súc uống nước vũng tù có nhiều ấu trùng.  



+ Phân tập trung ủ; thực hiện luân phiên đồng cỏ để phòng bệnh.  

+ Tẩy giun trước khi chúng trưởng thành có tác dụng phòng bệnh rất tốt.  

+ Phenothiazin ức chế giun trưởng thành đẻ trứng và tẩy giun non; liều dùng 0,6-

0,7g/kg thể trọng. Trong thời gian chăn thả mỗi ngày cho dê, cừu uống thuốc một 

lần đề phòng bệnh. Thành phần thuốc gồm: Phenothiazin 10 phần, bột gạo (mỳ) 20 

phần, bột xương 10 phần, muối ăn 60 phần. Ngoài ra có thể thêm một số nguyên tố 

vi lượng như đồng, coban, iôt... Trộn lẫn những thứ trên, cho thêm một ít nước 

cháo, làm thành viên, phơi khô, cho vào máng ăn, để gia súc tự gặm nhưng cần chú 

ý khi viên thuốc bị ẩm ướt, gia súc ăn quá nhiều có thể bị trúng độc. 

- Ngoài ra, người ta còn tiêm Vacxin chế từ ấu trùng giun xoắn đã được làm giảm 

độc bàng tia X để phòng bệnh, hiệu quả rất tốt (Jarrett, 1959). 


