
BỆNH TIÊN MAO TRÙNG 

1. Căn bệnh: Do Trypanosoma evansi 

+ Kí sinh trong huyết tương- ngoài hồng cầu 

+ Kí chủ : ngựa, trâu bò, chó mèo … 

- Màng – nguyên sinh chất – nhân kép 

- Có 1 tiên mao chạy dọc theo thân 

- Khi nhuộm Giemsa : hồng cầu có mầu hồng. NSC mầu xanh, nhân đỏ,Tiên mao mầu tím 

- Trong máu tiên mao trùng sinh sản vô tính:phân đôi theo chiều dọc 

2. Dịch tễ và cách truyền bệnh 

- Bệnh không lây trực tiếp từ con ốmkhoẻ 

- Lây gián tiếp qua vật gieo truyền: 

+ Qua ruồi trâu và mòng:Căn bệnh sống <7 giờ 

+ Qua đỉa: < 2,5 giờ 

+ Qua vắt: , 1,5 giờ 

+ Qua Rận hút máu :< 2 giờ 

- Truyền bệnh theo phương thức cơ học 

+ Bệnh có nhiều ở vùng đồng bằng nên gia súc có miễn dịch, gia súc từ miền núi về  chết 

nhiều 

+ Bệnh gặp vào mùa hè nhưng chết nhiều vào vụ đông xuân 

3. Triệu chứng 

- Sau thời gian nung bệnh dài có triệu chứng: 

+ Sốt cao – sốt lên xuống 

+ Thủy thũng(phù): Phù lạnh, không đau 

+ Triệu chứng thần kinh :Điên cuồng, bại liệt 

+ Viêm giác mạc và kết mạc 

+ Hội chứng tiêu hóa : Ỉa chảy,phân có bọt ,có nhiều chất nhầy,lấn máu mùi tanh khắm 

+ Thể trạng :Gầy yếu ,da khô,nứt dộp, vàng da, hồng cầu và huyết sắc tố giảm 

Hồng cầu : 4,0 triệu /mm ; Hb : 7,4 g /%   

*) Triệu chứng 

Tổng hợp các triệu chứng : 

Thể trạng gầy yếu: 93 %         Ỉa chảy :35 % 

 Sốt cách quãng  : 88 %       Thủy thũng:30 % 

 Viêm giác mạc : 78 %          Thiếu máu :29 % 

 Hội chứng thần kinh:45 %    Liệt chân:15 % 

+ Ngựa mắc cấp tính:Sốt cao, điên cuồng 

+ Trâu bò mắc mãn tính : sốt nhẹ , mắt có dử, ỉa chẩy nặng, gầy yếu,phù ở vùng thấp 

4. Bệnh tích 

- Xác chết gầy, bụng chướng to, phân lòi ra 

- Các xoang tích nước vàng 



- Thịt nhão, sờ ướt, lớp mỡ vàng 

- Các cơ quan nội tạng :Sưng, nát 

+ Tim nát, đáy tim thủy thũng, có chất keo 

+ Lách sưng nát,thận bị viêm 

+ Gan sưng to, nát; dịch mật đặc 

+ Phổi xuất huyết và tụ máu từng đám 

+ Dạ dầy chứa nhiều thức ăn không tiêu 

- Hạch lâm ba sưng to và xuất huyết 

5. Các phương pháp chẩn đoán 

- Dịch tễ: Mùa, nguồn gốc gia súc 

- Triệu chứng : Gầy, ỉa chảy, sốt lên xuống 

- Tìm căn bệnh dưới kính hiển vi : 

+ Phương pháp xem tươi  - nhuộm giem sa 

- Chẩn đoán huyết thanh học: 

+ Phản ứng ngưng kết  trên phiến kính 

+ Phản ứng ngưng kết trên bản nhựa 

+ Phản ứng  Elisa 

- Tiêm truyền động vật thí nghiệm: Chuột bạch, chuột lang, thỏ, chó, mèo 

6. Phòng và trị bệnh 

Naganil: 10 mg /P  10 % tiêm bắp,tĩnh mạch 

Bernil(Azidin): 3,5 mg/P pha 7-10 % tiêm 

Trypamidium: 0,5-1 mg/P  10 %  tiêm bắp 

Veriben: 3,5 mg/ P  pha 7 % tiêm 

Triquin : 4 mg/ P pha 7-10 % tiêm 

7. Phòng:  Bệnh được phép công bố dịch 

- Gia súc chuyển vùng cần cách ly 

- Tiêm phòng trước mùa phát bệnh 

- Diệt vật gieo truyền : ruồi mòng 

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

  

 


