
BỆNH KST ĐƯỜNG MÁU GIA CẦM 

1. Căn bệnh : Do 3 giống thuộc bộ HBTT 

Leucocytozoon; Haemoproteus; Plasmodium 

- Kích thước nhỏ 

- Cấu tạo : Màng, nguyên sinh chất , nhân 

- Không có vật phụ 

- Kí sinh trong hồng cầu, bạch cầu, đại thực bào, các tế bào nội mô. 

- Kí chủ : Gia cầm (Gà) và chim 

2. Chu kỳ phát triển 

- Kí sinh trong hồng cầu, 

- Sinh sản vô tính, làm phá vỡ nhiều hồng cầu 

- Các liệt thực thể ( Merozoit) xâm nhập vào các tế bào nội mô làm chúng sưng to, biến dạng 

- Côn trùng hút máu gia cầm (Muỗi vằn - ruồi đen) 

- Trong vật gieo truyền phân chia thành Tiểu phối tử  x Đại phối tử  = Hợp tử  lên tuyến 

nước bọt   Đốt và truyền cho gia cầm khác 

3. Triệu chứng – bệnh tích 

- Tỷ lệ nhiễm bệnh ở gà rất cao 15-20 % 

- Tỷ lệ tử vong rất cao 42 – 53 % 

- Nhiễm nhiều ở gà 1 -5 tháng tuổi 

- Thời gian nung bệnh 4 – 7 ngày 

- Gà con thường mắc thể cấp tính : Kém ăn,  ủ rũ ,đi lại khó khăn, nhiệt độ tăng cao, miệng 

chảy nhiều nước nhờn 

- Phân lỏng có mầu trắng hoặc xanh lá cây 

- Khó thở, chết cao đột ngột ( 90 % ) 

- Gà lớn mắc thể mãn tính : 

- Chậm lớn, Thiếu máu, niêm mạc vàng , mào thâm tím,; phân lỏng mầu xanh vàng 

- Tỷ lệ đẻ giảm hoặc ngừng, vỏ mềm , tê liệt 

- Tỷ lệ chết 5 -20 %. 



 - Xuất huyết ở da và cơ 

- Các cơ quan nội tạng xuất huyết điểm 

- Phổi đầy máu, thận xuất huyết, gan hoại tử 

4. Phòng trừ 

- Trộn thức ăn với  Sulphadimethoxin , Sulphaquinoxalin 

- Vệ sinh chuồng trại thường xuyên 

- Tích cực tổng vệ sinh xung quanh chuồng 

- Phun thuốc diệt các loài côn trùng 

- Các cửa sổ nên che bằng lưới tránh côn trùng 

 


