
BỆNH LÊ DẠNG TRÙNG 

1.Căn bệnh: Do Piroplasma  và Babesia 

- Kí sinh trong hồng cầu của bò, trâu, ngựa.. 

- Kích thước nhỏ, hình lê gồm màng,NSC,nhân 

- Nhuộn Giem sa : Hồng cầu(hồng), nhân(đỏ), nguyên sinh chất(Xanh) 

+ Piroplasma: Chiều dài > bán kính hồng cầu 

+ Babesia : Chiều dài < bán kính hồng cầu 

- Trong hồng cầu Lê dạng trùng sinh sản vô tính theo cách phân đôi ( diễn ra 5-6 lần) 

2. Dịch tễ - cách truyền bệnh 

- Truyền bệnh phải do ve cứng (Ixodidae) 

- Truyền bệnh sinh học và di truyền – chọn lọc 

 - LDT phá vỡ hồng cầu,sau dừng lại nếu ve đốt   Dạ dầy ve và phân thành : Tiểu phối 

tử(Microgamet) và đại phối tử(Macrogamet)  Hợp tử ( sau 20 -30 ngày) 

- Một phần lên tuyến nước bọt ve Ve đốt 

- Một phần xuống buồng trứng ve  truyền cho đời sau 

Dịch tễ 

-Ve hoạt động nhiều về mùa hè  bệnh xảy ra chủ yếu về mùa hè 

- Ve sống ở nơi nóng ẩm  bệnh xảy ra ở các nước nhiệt đới 

- Bệnh xảy ra ở gia súc 2 – 5 năm tuổi 

- Gia súc nhập nội mắc bệnh cao hơn 

+ Vùng an toàn:Không có căn bệnh, không ve 

+ Vùng uy hiếp: Chỉ thiếu 1 khâu 

+ Vùng ẩn nấp : Có đủ cả 3 điều kiện 

3. Triệu chứng 

Nung bệnh từ 8 -15 ngày ; có 4 triệu chứng 

- Sốt cao – sốt liên miên 

- Nước tiểu có huyết sắc tố : Đái đỏ 



- Vàng da và vàng niêm mạc 

- Thiếu máu (bần huyết): Máu loãng, hồng cầu giảm(3 triệu), Hb giảm( 4,8 g %) 

- Bắp thịt co giật từng cơn, sưng ở hầu, má, lưỡi 

- Sau khi khỏi bệnh sau thời gian dài mới khôi phục lại hô hấp và tuần hoàn, niêm mạc 

4. Bệnh tích 

- Xác chết gầy,cứng nhanh,có nhiều ve bám 

- Lớp mỡ vàng,máu loãng,thịt ướt 

- Các xoang chứa nước mầu vàng 

- Các cơ quan nội tạng sưng, nát, nhũn 

 + Tim sưng,nát,nhũn,màng tim có xuất huyết 

 + Gan sưng ,tụ máu,có vùng cứng vùng nát 

 + Túi mật sưng, dịch mật đặc mầu đen 

 + Lá lách sưng to,nát nhũn 

 + Dạ lá sách khô cứng, chứa nhiều thức ăn 

 + Bàng quang đầy nước tiểu mầu đỏ 

5. Chẩn đoán 

- Dịch tễ :Mùa, tuổi mắc bệnh,gia súc nhập 

- Triệu chứng : Sốt cao, liên miên, đái đỏ ( Phân biệt với xoắn trùng, nhiệt thán) 

- Nhuộm giem sa: Tìm LDT trong máu 

- Kiểm tra ve trên cơ thể tìm LDT 

- Tiêm truyền cho bê non chưa mắc bệnh Lấy máu bê nhuộm giem sa tìm LDT 

Chẩn đoán phân biệt 

Đặc điểm Lê dạng trùng Xoắn trùng Nhiệt thán 

Thể bệnh Cấp tính Mãn tính Quá cấp 

 Tuổi mắc 2 -5 năm Mọi tuổi Mọi tuổi 



Trạng thái  

sốt 

Sốt cao  

liên miên 

Sốt nhẹ Sốt cao kỳ đầu 

Nước tiểu Hb Đỏ đều Có HC, Hb Có HC 

Niêm mạc Vàng ít Vàng nhiều Không vàng 

Lỗ tự nhiên Không có máu Không có máu Có máu 

Lá lách Sưng,nát, nhũn  Bình thường Nát như bùn 

Dạ lá sách Cứng,không tiêu Bình thường  Bình thường 

5. Phòng trừ bệnh 

Haemosporidin: 0,5 mg /P pha 1-2 % Tiêm 

 Trypaflavin: 3 -4 mg/ P pha 1% tiêm t .mạch  

 Acaprin 1mg /P pha 1-2 % Tiêm 

 Azidin : 3,5 mg /P pha  7% tiêm 

6. Phòng bệnh: Gia súc chuyển vùng cần cách ly 

- Tiêm phòng trước mùa phát bệnh 

- Diệt vật gieo truyền : Ve cứng 

- Nâng cao sức đề kháng :Làm việc điều độ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng 

- Phòng nhiễm: lấy máu gia súc đã bị bệnh phòng 

 


