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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chăn nuôi gia cầm là một nghề truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam.
Ngày nay, nhờ những tiến bộ về di truyền, giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi và
công tác thú y mà chăn nuôi gia cầm ngày càng phát triển. Hàng năm, chăn nuôi gà
đã cung cấp khoảng 350 - 450 nghìn tấn thịt và hơn 2,5 - 3,5 tỷ quả trứng. Xu
hướng phát triển chăn nuôi nói chung theo hướng thâm canh công nghiệp hóa đang
diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là chăn nuôi gà. Chăn nuôi gà có khả năng đáp ứng nhanh
nhu cầu về trứng và thịt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Khi chăn nuôi gà phát triển thì tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp
hơn. Việt Nam là nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, rất thích hợp cho
các loài ký sinh trùng phát triển, ký sinh và gây bệnh trên đàn gà. Các nhà khoa học
trong và ngoài nước đã phát hiện hơn 73 loài đơn bào ký sinh và gây bệnh cho vật
nuôi, trong đó có đơn bào Histomonas meleagridis (H. meleagridis) gây bệnh đầu
đen ở gà.
Bệnh đầu đen (Histomonosis) là một bệnh ký sinh trùng nguy hiểm của các
loài gia cầm, đặc biệt là gà và gà tây (Chalvet-Monfray K. và cs., 2004 [31]). Bệnh
gây ra bởi sinh vật đơn bào kỵ khí có tên khoa học là H. meleagridis. Gia cầm bị
bệnh có triệu chứng ủ rũ, xù lông, giảm ăn, uống nhiều nước, phân loãng màu vàng
lưu huỳnh; da vùng đầu ban đầu xanh tím sau đó chuyển sang thâm đen (bởi vậy
được gọi là bệnh đầu đen). Bệnh có những bệnh tích đặc trưng như: manh tràng
viêm sưng, bề mặt bên trong lòng manh tràng sần sùi, chất chứa trong lòng manh
tràng bị canxi hóa đóng quánh tạo thành lõi màu trắng; thành manh tràng viêm, xuất
huyết, hoại tử và tăng sinh nên rất dầy; gan sưng to gấp 2 - 3 lần, viêm xuất huyết
và hoại tử, những ổ hoại tử có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, lỗ chỗ như đá hoa
cương. Gà bệnh chết rải rác và thường chết về ban đêm, mức độ chết không ồ ạt
nhưng sự chết kéo dài, tỷ lệ chết lên tới 85 % - 95%.
Ở Việt Nam, Lê Văn Năm (2010) [6] là người đầu tiên phát hiện thấy
Histomonosis trên các đàn gà nuôi tập trung thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc
vào tháng 3/2010. Hiện nay, bệnh đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trong đó, có tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho
người chăn nuôi.
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Mặc dù vậy, ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào về bệnh đầu đen ở
gà, vì vậy cũng chưa có quy trình phòng, chống bệnh hiệu quả.
Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của việc khống chế dịch bệnh, nâng cao năng
suất chăn nuôi gà, chúng tôi đã thực hiện đề tài“Nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn
bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và
biện pháp phòng trị bệnh”.
2. Mục tiêu của đề tài
- Định danh được loài đơn bào gây bệnh đầu đen ở gà Việt Nam.
- Xác định được đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà.
- Xác định được đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen.
- Tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả và đề xuất biện pháp phòng trị bệnh đầu
đen cho gà.
3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả của đề tài là những thông tin khoa học đầu tiên về đặc điểm dịch tễ, về
bệnh học và quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho gà ở tỉnh Thái Nguyên, Bắc
Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc khác.
3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng
quy trình phòng, trị bệnh đầu đen cho gà, nhằm hạn chế tỷ lệ nhiễm và thiệt hại do
bệnh đầu đen gây ra; góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi, thúc đẩy ngành chăn
nuôi phát triển.
3.3. Những đóng góp mới của đề tài
- Là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về căn bệnh, đặc điểm dịch tễ,
bệnh học và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen ở gà.
- Xây dựng quy trình phòng, trị bệnh đầu đen do đơn bào H. meleagridis gây
ra ở gà có hiệu quả, khuyến cáo và áp dụng rộng rãi tại các nông hộ, các trang trại
chăn nuôi gà.
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Chƣơng 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Bệnh đầu đen (Histomonosis) là một bệnh ký sinh trùng nguy hiểm của các
loài gia cầm, đặc biệt là gà và gà tây. Bệnh gây ra bởi sinh vật đơn bào kỵ khí có tên
khoa học là Histomonas meleagridis (H. meleagridis). Đơn bào H. meleagridis ký
sinh chủ yếu ở manh tràng và nhu mô gan, gây viêm loét manh tràng, hoại tử, rối
loạn chức năng gan (Sentíes-Cué G. và cs., 2009 [113]). Bệnh gây chết gia cầm với
tỷ lệ cao (gần 100 % ở gà tây), làm giảm thấp thu nhập của người chăn nuôi (Mc
Dougald L. R., 2005 [98]).
1.1. Đặc điểm sinh học của đơn bào Histomonas meleagridis ký sinh ở gia cầm
1.1.1. Vị trí của đơn bào Histomonas meleagridis trong hệ thống phân loại động
vật nguyên sinh
Căn cứ vào kết quả phân tích trình tự gen 18S rRNA của H. meleagridis
Cepicka I. và cs. (2010) [29] cho biết, vị trí của H. meleagridis trong hệ thống phân
loại nguyên sinh động vật như sau:
Giới: Protozoen
Ngành: Parabasalia
Lớp: Tritrichomonadea
Bộ: Tritrichomonadida
Họ: Dientamoebidae
Giống: Histomonas
Loài: Histomonas meleagridis
Hauck R. và Hafez H. M. (2010) [57] cho rằng, H. meleagridis và
Dientamoeba fragilis có chung nguồn gốc gần với Tritrichomonas foetus và cả hai
loài này là kết quả của một quá trình tiến hóa. Trong quá trình tiến hóa, do bị mất
hầu hết cấu trúc cytoskeletal trichomonad nên hình thái của chúng đã khác so với
hình thái nguyên thủy.
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Popp C. và cs. (2011) [107] đã thu thập gà bị Histomonosis từ các trang trại
khác nhau để xét nghiệm gen, xác định các chủng của loài H. meleagridis gây bệnh.
Kết quả cho thấy, có ít nhất hai chủng thuộc loài H. meleagridis (chủng A và B) gây
ra các vụ dịch tại các trang trại chăn nuôi gà.
Aka J. và cs. (2011) [15] cho biết, ở Đức, ổ dịch Histomonosis đầu tiên xảy
ra vào năm 2005, trong đàn gà mái 17 tuần tuổi; ổ dịch thứ hai (năm 2009) xảy ra
trên đàn gà mái 8 tuần tuổi. Trong cả hai vụ dịch, H. meleagridis gây bệnh đều
thuộc chủng A.
Lollis L. và cs. (2011) [86] đã thực hiện phản ứng PCR trên vùng ITS- rDNA
với 2 primer ITS1 và ITS2, trên 28 đơn bào H. meleagridis có trong các mẫu mô thu
thập từ nhiều loài gia cầm nuôi ở các vị trí địa lý khác nhau để nghiên cứu sự đa dạng
di truyền của H. meleagridis. Kết quả cho thấy, trình tự vùng rDNA 5,8 S và ITS của
H. meleagridis không có sự biến động. Như vậy, không có sự khác biệt về chủng của
H. meleagridis gây bệnh giữa các loài gia cầm nuôi ở các vùng địa lý khác nhau.
Klodnicki M. E. và cs. (2013) [75] đã tiến hành phân tích bộ gen của H.
meleagridis. Các dữ liệu thu được từ các thí nghiệm đã xác định được 3425 gen H.
meleagridis. Trong đó có 81 gen mã hóa cho protein hydrogenosomal, được sử
dụng để xác định các codon tần số.
1.1.2. Hình thái học của đơn bào Histomonas meleagridis
Khi nghiên cứu về bệnh đầu đen ở gà tây, Smith T. (1895) [116] nhận thấy,
gà tây mắc bệnh thì gan và manh tràng là 2 cơ quan bị tổn thương nặng nề nhất.
Lấy chất chứa trong manh tràng gà bệnh soi tươi, tác giả đã tìm thấy tác nhân
gây bệnh là một sinh vật đơn bào (Amoeba meleagridis) có hình tròn hoặc ovan,
đường kính 8 – 15 μm. Trong mô cố định và nhuộm màu, Amoeba meleagridis
có đường kính khoảng 6 - 10 μm.
Tyzzer E. E. (1919) [122] cho biết, trong gan và manh tràng của gia cầm bệnh,
đơn bào Amoeba meleagridis có 3 giai đoạn phát triển khác nhau: giai đoạn xâm
lấn, giai đoạn tự dưỡng và giai đoạn kháng. Hình thái của Amoeba meleagridis
trong mỗi giai đoạn là khác nhau.
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Lúc đầu, đơn bào kí sinh tại khu vực ngoại vi của các tổn thương và giai đoạn
này được gọi là giai đoạn xâm lấn. Trong giai đoạn này, chúng di động chậm chạp
kiểu amip và hình thành chân giả, do hình thành chân giả nên chiều dài cơ thể tăng,
có thể dài tới 30 μm. Trong các mô cố định, quan sát được Amoeba meleagridis có
đường kính dao động từ 8 - 17 μm, có một hạt nhân nhỏ ở trung tâm, xung quanh
nhân là tế bào chất ưa kiềm, không bào, ít ARN và các hạt nhỏ.
Tiếp theo là giai đoạn tự dưỡng hay còn gọi là giai đoạn thực vật. Ở giai đoạn
này, đơn bào ký sinh tại trung tâm của vùng tổn thương, Amoeba meleagridis có kích
thước lớn từ 12 - 21 μm, ít hoặc không di động. Trong các mô cố định và nhuộm
màu, quan sát thấy đơn bào có một hạt nhân ở chính giữa, tế bào chất bắt màu kiềm
chứa bộ máy Golgi gần vị trí nhân, nhiều ARN và hạt nhỏ. Ngoài ra, trong tế bào chất
của đơn bào ở giai đoạn này còn xuất hiện hệ thống vi ống xung quanh nhân, nằm
theo trục dọc của tế bào, để nâng đỡ và định vị các bào quan trong tế bào chất.
Một giai đoạn tồn tại khác của Amoeba meleagridis đã được Tyzzer mô tả và
gọi tên là giai đoạn kháng. Ở giai đoạn này, đơn bào có kích thước nhỏ nhất, và biến
động nhiều nhất, đường kính 5 - 22 μm. Theo tác giả, giai đoạn này có thể là giai
đoạn thoái hóa của đơn bào.
Tyzzer E. E. (1920) [123] đã nghiên cứu hình thái của đơn bào trong môi
trường nuôi cấy, kết quả cho thấy, Amoeba meleagridis xuất hiện roi và có khả năng
chuyển động trong điều kiện yếm khí. Từ đặc điểm này, Tyzzer đã đổi tên tác nhân
gây bệnh thành Histomonas meleagridis.
Tyzzer E. E. (1934) [125] cho biết, trong môi trường nuôi cấy, ở nhiệt độ
phòng H. meleagridis có hình cầu, không hình thành chân giả, kích thước 10 - 20
μm. Ở 30°C, chân giả được hình thành giúp đơn bào có thể chuyển động. Khi
nhiệt độ tăng lên trên 37°C, đơn bào H. meleagridis còn hình thành thêm roi giúp
chúng chuyển động nhanh hơn. Tác giả đã quan sát kỹ sự chuyển động của H.
meleagridis ở 420C, và mô tả roi của đơn bào này nhịp nhàng rung động, giúp đơn
bào có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ.
Khi nghiên cứu hình thái của H. meleagridis, Lund E. E. và Chute A. M.
(1974) [94] cũng cho biết, đơn bào H. meleagridis tồn tại lưỡng hình: dạng trùng roi
trong lòng manh tràng và dạng amip (amoeboid) trong gan.
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Theo Mielewczik M. và cs. (2008) [102], đơn bào H. meleagridis ở giai đoạn có roi
lấy thức ăn bằng cách thực bào vi khuẩn, hạt tinh bột và thậm chí cả hồng cầu. Do đó, ở
giai đoạn này thường xuyên quan sát thấy vi khuẩn, hạt tinh bột trong không bào của H.
meleagridis. Ngược lại, ở dạng Amoeba, đơn bào không cần vi khuẩn để tồn tại mà
chúng tiết enzyme histolytic và phagocytise để tấn công các tế bào của ký chủ. Ngoài tiết
enzyme histolytic, đơn bào còn hấp thụ dịch ngoại bào hoặc các chất lỏng xung quanh
và hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan như đường và amino axit của tế bào ký chủ.
Mielewczik M. và cs. (2008) [102] cho biết, trong tất cả các giai đoạn, cấu tạo
của đơn bào H. meleagridis đều thiếu ty thể nên chúng hô hấp yếm khí. Đồng thời
tác giả cho rằng, những hạt nhỏ hình cầu trong tế bào chất chính là hydrogenomes.
H. meleagridis đã sử dụng hydrogenomes để chuyển đổi pyruvate và malate trong
môi trường yếm khí, để tạo năng lượng dưới dạng ATP, đồng thời giải phóng phân
tử hydro, acetate, carbon dioxyde.
Các nhà khoa học cho biết, cấu tạo đơn bào H. meleagridis ở dạng amoeboid
theo thứ tự từ ngoài vào trong gồm 3 phần: màng, tế bào chất và nhân.
- Màng đơn bào H. meleagridis là một màng đơn, nhấp nhô giúp đơn bào dễ
dàng thay đổi hình dạng cơ thể để di chuyển kiểu làn sóng.
- Tế bào chất chứa ß-glycogen, ribosome, ARN, bộ máy golgi, một số lượng
lớn hạt glycogen, một số không bào, các hydrogenosome và hệ vi ống nằm ở lớp
ngoài của tế bào chất, sát với tơ cơ hoặc theo trục dọc của tế bào để nâng đỡ và định
vị các bào quan trong tế bào chất.
- Nhân hình trứng hoặc hình chữ U (hạch nhân), bao gồm một nucleotid, màng
nhân là một màng kép.
Ở dạng trùng roi, đơn bào H. meleagridis có thêm một roi xuất phát từ phía
trước của tế bào, làm nhiệm vụ vận chuyển; một pelta-axostyle (tấm vi ống phát
sinh từ gốc của roi, có chức năng hỗ trợ cho roi); bộ máy parabasal (sợi vân hỗ trợ
bộ máy golgi).
1.1.3. Sức đề kháng của đơn bào H. meleagridis
Zaragatzki E. và cs. (2010) [138] cho biết, đơn bào H. meleagridis có sức đề
kháng yếu với nhiệt độ thấp và độ axit cao: H. meleagridis không thể tồn tại trong
môi trường đông lạnh; ở 40C đơn bào sống không quá 23 giờ; trong điều kiện môi
trường nuôi cấy có độ axit cao, H. meleagridis chỉ sống được 1 giờ.
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Theo Lê Văn Năm (2011) [7], đơn bào H. meleagridis có sức đề kháng kém. Sau
khi theo phân ra ngoài môi trường, ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể gia cầm, đơn
bào này chỉ sống được vài phút hoặc vài giờ tùy thuộc vào nhiệt độ bên ngoài, thời gian
sống lâu nhất không quá 24 giờ. Tuy nhiên, H. meleagridis có thể tồn tại hàng năm
trong trứng của giun kim (Heterakis ganillarum) mà vẫn có khả năng gây bệnh.
Lotfi A. R. và cs. (2012) [87] đã nghiên cứu thời gian tồn tại của đơn bào H.
meleagridis ở ngoài môi trường sau khi được bài xuất khỏi cơ thể ký chủ. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, ở nhiệt độ 22 ± 20 C, đơn bào H. meleagridis tồn tại được 1
giờ trên các vật liệu gỗ, cao su và kim loại; 3 giờ trên hộp khay trứng, vỏ trứng và
gạch; 6 giờ trên rơm rạ, lông gà và thức ăn chăn nuôi; 9 giờ trong nước lọc và phân.
Như vậy, phân, nước và thức ăn chăn nuôi bị lẫn phân của gà bệnh là nguyên nhân
lây truyền H. meleagridis trong và giữa các chuồng gà với nhau.
1.1.4. Phương thức truyền lây bệnh do đơn bào H. meleagridis ở gà
H. meleagridis sinh sản bằng hình thức phân đôi (trực phân), bệnh lây truyền
bằng 2 đường: trực tiếp và gián tiếp.
* Bệnh truyền trực tiếp
Trong báo cáo ban đầu, Smith T. (1895) [116] đã cho rằng, sự lây truyền
trực tiếp bệnh đầu đen do gà tây ăn, uống phải đơn bào Amoeba meleagridis (=
Histomonas meleagridis).
Đồng quan điểm với Smith, Moore V. A. (1896) [103] đã gây nhiễm đơn bào
Amoeba meleagridis cho gà tây khỏe qua đường miệng. Tác giả kết luận,
Histomonosis có thể phát sinh trên gà tây bằng cách cho chúng ăn phân và các cơ
quan bị tổn thương của gà mắc bệnh này.
Lund E. E. (1956) [88] đã gây nhiễm đơn bào H. meleagridis qua đường
miệng với liều 10.000 - 50.000 đơn bào/ gà cho 109 gà 6 - 9 tuần tuổi. Kết quả, 43/
109 gà có bệnh tích của Histomonosis ở manh tràng, 2/ 109 gà có bệnh tích ở gan và
chỉ có 1/ 109 gà chết. Tác giả cho rằng, gây nhiễm đơn bào H. meleagridis qua
đường miệng thì tỷ lệ gà mắc bệnh thấp, có lẽ do các đơn bào này có sức đề kháng
kém với môi trường axit trong diều và dạ dày gà.
Horton-Smith C. và Long P. L. (1956) [67] đã tiến hành 2 thí nghiệm để
nghiên cứu độ pH trong đường tiêu hóa và ảnh hưởng của pH tới tỷ lệ nhiễm
Histomonosis ở gà.
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Thí nghiệm 1: Cho gà khỏe bị bỏ đói 18 giờ uống huyễn dịch manh tràng của
gà mắc bệnh điển hình, liều 1 ml/ gà.
Thí nghiệm 2: gà bị bỏ đói 18 giờ, tiếp tục làm giảm độ axit đường tiêu hóa
bằng cách cho gà đói uống thêm 1 gam hỗn hợp gồm: 40 % canxi cacbonat, 17 %
magiê trisilicate, 43 % cao lanh. Cuối cùng cũng cho uống huyễn dịch manh tràng
của gà mắc bệnh điển hình, liều 1 ml/ gà.
Kết quả thấy, trong cả 2 thí nghiệm trên gà đều nhiễm H. meleagridis với tỷ lệ
cao hơn nhiều so với gà đối chứng không bị bỏ đói. Tác giả cho rằng, gây nhiễm H.
meleagridis trên gà, gà tây qua đường miệng chỉ đạt hiệu quả khi làm giảm độ axit
hoặc kiềm hóa được môi trường axit trong đường tiêu hóa trên của chúng.
Theo Hu J. và cs. (2004) [69], có thể gây Histomonosis cho gà và gà tây qua
đường miệng bằng đơn bào H. meleagridis trong môi trường nuôi cấy, trong phân,
trong manh tràng và gan của gà bệnh, nhưng tỷ lệ nhiễm không cao.
Liebhart D. và cs. (2009) [82] cho biết, gây nhiễm đơn bào H. meleagridis qua
đường miệng cho gà một ngày tuổi thì tỷ lệ nhiễm bệnh và tỷ lệ chết cao. Có lẽ, do ở gà
một ngày tuổi lượng axit tiết ra ở đường tiêu hóa trên còn ít, nên gà dễ mắc bệnh.
Như vậy, những đàn gà được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt thì con đường
truyền trực tiếp H. meleagridis qua đường miệng để gây ra bệnh được xem là
không quan trọng.
Theo Shivaprasaud H. L. và cs. (2002) [114], vai trò truyền tải Histomonosis
của giun kim và giun đất đã được chứng minh. Tuy nhiên, truyền bệnh qua trứng
Heterakis không thể giải thích được sự lây lan nhanh chóng của Histomonosis ở đàn
gà tây, dẫn đến tỷ lệ chết khoảng 50 - 90 % chỉ trong vài tuần.
Cortes P. L. và cs. (2004) [32] cho biết, trong nhiều vụ dịch đầu đen, mổ khám
gà chết không tìm thấy Heterakis trong manh tràng gà bệnh.
Theo Hess M. và cs. (2006) [63], bệnh đầu đen xảy ra dễ dàng khi lỗ huyệt của
gà khỏe tiếp xúc với mầm bệnh. Ngay sau khi tiếp xúc, đơn bào H. meleagridis sẽ
di chuyển ngược theo nhu động ruột vào ký sinh ở manh tràng. Với đường truyền
lây này, Histomonosis sẽ lây lan nhanh chóng từ gà bệnh sang gà khỏe.
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Lund E. E. và Chute A. M. (1970) [92] cho biết, có thể sử dụng đơn bào H.
meleagridis trong môi trường nuôi cấy hoặc trong gan và manh tràng gà bệnh xay
nhuyễn để gây bệnh thực nghiệm qua lỗ huyệt. Song, sử dụng huyễn dịch trong
manh tràng gà bệnh và đơn bào trong môi trường nuôi cấy cho hiệu quả cao hơn.
Theo tác giả, so với phương pháp gây nhiễm qua đường miệng thì phương pháp gây
nhiễm trực tiếp qua lỗ huyệt có lợi thế hơn hẳn, vì xác định được chính xác số
lượng H. meleagridis trong môi trường nuôi cấy để gây nhiễm Histomonosis thành
công và Histomonosis xảy ra nhanh hơn.
Jana Choutková (2010) [145] cũng cho rằng, gây nhiễm Histomonosis cho gà
qua đường miệng, tỷ lệ mắc bệnh và chết thấp hơn so với gây nhiễm qua lỗ huyệt. Cụ
thể, gây nhiễm qua đường miệng tỷ lệ mắc bệnh dưới 20 %, tỷ lệ chết khoảng 2 %,
trong khi gây nhiễm qua lỗ huyệt tỷ lệ mắc bệnh trên 65 %, tỷ lệ chết khoảng 45 %.
Mc Dougald L. R. và Fuller L. (2005) [99] đã nghiên cứu đường truyền lây
bệnh do đơn bào H. meleagridis trên gà tây. Tác giả đã gây nhiễm cho 9 gà tây khỏe
mạnh 2 tuần tuổi bằng cách bơm vào lỗ huyệt 200.000 đơn bào H. meleagridis/ con,
sau đó nuôi chung chuồng với gà tây khỏe. Kết quả, 100 % số gà tây gây nhiễm qua
lỗ huyệt chết ở 7 – 13 ngày sau gây nhiễm, gà tây nhốt chung chuồng có tỷ lệ chết
là 87,5 % sau khoảng 14 – 21 ngày tiếp xúc. Tất cả gà chết mổ khám kiểm tra thấy
bệnh tích điển hình của Histomonosis, song trong manh tràng không thấy sự có mặt
của giun kim Heterakis ganillarum.
Trong một thí nghiệm khác, tác giả tiếp tục gây nhiễm cho gà 2 tuần tuổi, sau
đó cho gà gây nhiễm đã mắc bệnh vào 4 chuồng (2 gà/ chuồng) nuôi chung với gà
khỏe 1, 2 , 3 và 4 ngày. Kết quả, có 16,67 % số gà có tổn thương nhẹ ở manh tràng
sau khi tiếp xúc với gà bệnh 1 ngày, 87,5 - 100 % số gà bị nhiễm H. meleagridis sau
tiếp xúc với gà bệnh trong khoảng 2 - 4 ngày.
Từ đó, tác giả đã kết luận, bệnh do đơn bào H. meleagridis có thể truyền từ gà
bệnh sang gà khỏe qua tiếp xúc trực tiếp, và không cần sự tham gia của giun kim
Heterakis ganillarum. Trong đó, số gà lây bệnh tỷ lệ thuận với thời gian tiếp xúc.
Tỷ lệ chết lên đến 80 % đã được Landman W. J. và cs. (2004) [76] công bố
sau khi tác giả gây nhiễm đơn bào H. meleagridis qua lỗ huyệt cho gà tây 15 ngày
tuổi, với liều 200.000 H. meleagridis/ con.
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Hauck R. và cs. (2005) [55] gây bệnh cho gà tây 3 tuần tuổi với liều 150.000
H. meleagridis/ con. Kết quả cho thấy, tỷ lệ chết ở gà tây chiếm tới gần 50 % số
gà gây bệnh.
Một nghiên cứu khác về khả năng truyền bệnh trực tiếp ở gà tây cũng được
Hess M. và cs. (2006) [63] tiến hành. Tác giả đã gây nhiễm qua lỗ huyệt cho gà
tây 14 ngày tuổi với liều 380.000 đơn bào H. meleagridis/ con. Kết quả, gà được
gây nhiễm bài xuất mầm bệnh sau khi gây nhiễm 2 ngày. Sau 14 ngày gây
nhiễm, mổ khám tất cả những gà sống sót, kiểm tra thấy manh tràng và gan đều
xuất hiện các tổn thương nặng và điển hình của bệnh đầu đen. Ngoài ra, túi
Fabricius của gà bệnh bị tổn thương khá nặng.
Cũng theo tác giả, bệnh do đơn bào H. meleagridis truyền trực tiếp qua tiếp
xúc giữa các đàn gà tây xảy ra nhanh và dễ dàng hơn so với các loài gia cầm khác.
Liebhart D. và cs. (2008) [81] đã gây nhiễm trực tiếp qua lỗ huyệt cho gà 8
tuần tuổi với liều 10.000 - 1.000.000 đơn bào H. meleagridis/ con. Kết quả cho
thấy, khi gây nhiễm với liều thấp, hầu như gà không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh.
Ngược lại, ở liều 1.000.000 H. meleagridis/ con, tất cả số gà gây bệnh đều mắc
bệnh và chết ở 11 - 21 ngày sau gây nhiễm.
Theo Hauck R. và Hafez H. M. (2013) [62], trong 10 năm qua, phương pháp
gây nhiễm qua lỗ huyệt được tiến hành một cách phổ biến nhất và đạt hiệu quả cao.
Trong hầu hết các nghiên cứu, liều gây nhiễm được sử dụng thường từ 10.000 100.000 đơn bào H. meleagridis, tỷ lệ chết ở gà gây nhiễm khoảng hơn 70 %. Trong
đó, gà chết sớm nhất ở ngày thứ 6, muộn nhất ở ngày thứ 13 - 15 sau gây nhiễm.
Mổ khám có thể quan sát được tổn thương ở manh tràng sau 3 - 4 ngày, quan sát
được tổn thương nặng sau 3 tuần, ở giai đoạn đầu chưa thấy xuất hiện tổn thương ở
gan, hoặc một số ít gà chỉ có tổn thương nhẹ.
Theo Armstrong P. L. và cs. (2011) [19], gà khỏe có thể bị nhiễm bệnh khi
tiếp xúc với rác, chất độn chuồng hoặc dụng cụ chăn nuôi bị dính phân có chứa đơn
bào H. meleagridis của gà bệnh.
Kết quả trên, cho thấy:
Có thể gây nhiễm bệnh đầu đen cho gà khỏe bằng cách cho gà khỏe tiếp xúc trực
tiếp với gà bệnh, hoặc đưa mầm bệnh vào gà khỏe qua đường miệng và qua lỗ huyệt.
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Độ pH axit ở đường tiêu hóa có thể làm chết đơn bào H. meleagridis, nên khi
gây nhiễm qua đường miệng gà thường nhiễm đơn bào này với tỷ lệ thấp. Khác với
nhiễm qua đường miệng, gà mắc bệnh đầu đen dễ dàng hơn khi gây nhiễm qua lỗ
huyệt, hoặc khi lỗ huyệt của gà khỏe tiếp xúc với phân tươi mang mầm bệnh. Khi
tiếp xúc với phân tươi của gà bệnh, H. meleagridis sẽ di chuyển ngược theo nhu
động ruột vào ký sinh ở manh tràng và gây bệnh.
* Bệnh truyền qua giun kim
Trong khi nghiên cứu về bệnh đầu đen, Cushman S. (1894) [34] đã nhận thấy,
gà và gà tây bị nhiễm bệnh khi chúng được nuôi trên khu vực mà trước đó đã có gà
và gà tây bị mắc bệnh.
Smith T. (1895) [116] đã cho ấp nở 42 trứng gà tây giống lấy từ 3 trang
trại chăn nuôi gà tây bị bệnh đầu đen. Theo dõi sự phát triển của con nở ra từ
những trứng này, tác giả cho biết, đơn bào H. meleagridis không lây truyền dọc
từ gà tây mẹ sang gà con qua trứng, mặc dù tác giả phát hiện thấy gà tây con
mắc bệnh đầu đen rất sớm và chết ở 12 - 14 ngày tuổi. Tác giả cho rằng, những
gà tây con bị nhiễm bệnh do được nuôi trong khu đất, nơi mà đàn gà tây nuôi
trước đó đã mắc bệnh đầu đen.
Graybill H. W. (1921) [51] là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ giữa
giun kim Heterakis và đơn bào H. meleagridis. Tác giả đã thí nghiệm cho gà tây
khỏe nuốt trứng giun kim Heterakis có sức gây bệnh thu thập từ gà tây bị bệnh do
đơn bào H. meleagridis. Kết quả, sau khi nuốt trứng Heterakis, gà tây xuất hiện
triệu chứng của Histomonosis. Theo tác giả, bệnh đơn bào H. meleagridis thực sự
truyền lây qua trứng giun kim Heterakis ganillarum. Những trứng Heterakis chứa
H. meleagridis là nguồn bệnh quan trọng để bệnh đầu đen phát triển. Đây là một
phát hiện có ý nghĩa khoa học và thực tiễn vì đã xác định được tác nhân truyền
bệnh đơn bào H. meleagridis.
Swale W. E. (1948) [119] đã gây bệnh đầu đen cho gà tây bằng cách cho gà
tây nuốt trứng Heterakis có phôi, chứa H. meleagridis (bề mặt trứng Heterakis đã
được làm sạch bằng cách rửa qua dung dịch hydrogen peroxide 50% hoặc axit nitric
1,5%). Kết quả cho thấy, gà tây khỏe mạnh đưa vào thí nghiệm đã có triệu chứng và
bệnh tích điển hình của Histomonosis. Tác giả cho rằng, sau khi gà tây nuốt phải
trứng Heterakis có phôi chứa đơn bào H. meleagridis, trong đường tiêu hóa, dưới
tác dụng của dịch tiêu hóa, ấu trùng giun kim sẽ nở ra và di chuyển tới ký sinh ở

12

manh tràng. Ở niêm mạc hoặc trong lòng manh tràng, ấu trùng lột xác nhiều lần
thành giun trưởng thành, đồng thời giải phóng H. meleagridis.
Gibbs B. J. (1962) [46] đã tìm thấy H. meleagridis trong cơ thể giun kim
Heterakis gallinanum dưới kính hiển vi quang học. Ở giun đực, H. meleagridis
có trong ống sinh tinh của tinh hoàn, ống dẫn tinh và túi tinh. Ở giun cái, chúng
có trong tất cả các bộ phận của đường sinh dục như buồng trứng, ống dẫn trứng
và tử cung. Đơn bào H. meleagridis chỉ tồn tại trong đường sinh dục của cả giun
kim đực và cái mà không gây bất kỳ tác hại nào cho tế bào. Trong ống dẫn tinh,
H. meleagridis có kích thước nhỏ và ít hoạt động hơn so với những vị trí khác
trong cơ thể của giun đực.
Theo Springer W. T. và cs. (1969) [117], không phải tất cả trứng của giun kim
đều có khả năng truyền bệnh đầu đen, chỉ những trứng có phôi (trứng có sức gây
bệnh) mới truyền được căn bệnh này.
Theo Lee D. L. (1971) [79], H. meleagridis có thể được truyền từ giun kim
Heterakis đực sang Heterakis cái khi giao phối. Sau đó H. meleagridis xâm nhập
vào thành tử cung và buồng trứng của giun cái. Sau khi trứng được thụ tinh, vỏ
trứng hình thành sẽ bao bọc luôn cả đơn bào H. meleagridis. Trong trứng Heterakis
đã thụ tinh, H. meleagridis nằm trong màng bao quanh phôi.
Lund E. E. (1960) [89] cho biết, trứng giun kim Heterakis có sức đề
kháng tốt, ở trong đất ẩm có thể tồn tại từ 3 - 4 năm. Trong khoảng thời gian
này, Histomonosis vẫn có thể xảy ra khi gà nuốt phải trứng Heterakis có chứa
đơn bào H. meleagridis.
Như vậy, trứng Heterakis đã bảo vệ đơn bào H. meleagridis tránh được điều
kiện thời tiết khắc nghiệt của ngoại cảnh. Ngoài ra, khi gia cầm ăn phải trứng
Heterakis chứa đơn bào H. meleagridis, trong trứng Heterakis, đơn bào này được
bảo vệ khi đi qua môi trường axit ở đường tiêu hóa trên của gia cầm để di chuyển
an toàn xuống manh tràng ký sinh và bắt đầu quá trình gây bệnh.
Theo Chalvet - Monfray K. và cs. (2004) [31], giun tròn Heterakis ganillarum
không gây tác hại lớn ở gia cầm, mà chỉ ký sinh và gây tổn thương cơ giới ở manh
tràng. Tuy nhiên, loài giun này đóng vai trò là vật chủ chứa quan trọng truyền bệnh
đơn bào H. meleagridis cho gà và gà tây.
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Cũng theo tác giả trên, gà trên 90 ngày tuổi có khả năng miễn dịch với giun
kim. Song, vai trò truyền Histomonosis của giun kim Heterakis ganillarum cần
được nghiên cứu kỹ để có biện pháp phòng chống hiệu quả.
Theo Daş G. và cs. (2011) [36], thức ăn của gia cầm ảnh hưởng tới khả năng
sống và sinh sản của giun kim Heterakis ganillarum. Bổ sung thường xuyên bột đậu
và bột rễ rau diếp xoăn vào khẩu phần ăn của gà sẽ làm tăng khả năng sinh sản của
H. ganillarum trong lòng manh tràng.
Daş G. và cs. (2011) [35] cho rằng, dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến
tương tác giữa ký chủ và ký sinh trùng của nó, mà còn ảnh hưởng tới quan hệ giữa
các loài ký sinh trùng khác nhau ký sinh trên cùng một ký chủ. Tác giả đã thí
nghiệm bổ sung Polysaccharides tinh bột và Polysaccharides không tinh bột vào
khẩu phần ăn của gà từ một ngày tuổi. Lúc gà được 11 tuần tuổi, tác giả cho mỗi gà
nuốt 200 trứng Heterakis ganillarum có phôi. Kết quả, ở nhóm bổ sung
Polysaccharides tinh bột gà dễ bị nhiễm giun kim, ngược lại nhóm bổ sung
polysaccharides không tinh bột gà nhiễm đơn bào H. meleagridis nhiều hơn.
* Bệnh truyền qua giun đất
Curtice C. (1907) [33] cho biết, giun đất là ký chủ dự trữ của giun kim, do đó
cũng đóng vai trò quan trọng trong truyền tải bệnh đầu đen ở gà và gà tây.
Theo Kemp R. L. và cs. (1975) [73], gà và gà tây bị nhiễm cả H. meleagridis
và Heterakis ganillarum khi cho chúng ăn giun đất Helodrilus gieseleri lấy từ khu
vực trước đây đã xảy ra bệnh đầu đen. Tiếp tục hâm nóng cơ thể giun đất, tác giả
quan sát thấy rất nhiều ấu trùng Heterakis nổi lên trên bề mặt cơ thể giun này.
Theo tác giả, khi giun đất ăn phải trứng Heterakis chứa đơn bào H. meleagridis,
ấu trùng Heterakis sẽ được giải phóng trong đường tiêu hóa, sau đó xâm nhập vào
các xoang và mô cơ thể giun đất. Khi gà và gà tây ăn giun đất, trong đường tiêu
hóa ấu trùng Heterakis được giải phóng khỏi giun đất, mang theo đơn bào di
chuyển đến manh tràng ký sinh và gây bệnh.
Tác giả cũng cho biết thêm, trứng của Heterakis ganillarum có thể tồn tại 3 - 4
năm trong đất, trong ký chủ dự trữ - giun đất, trứng có ấu trùng của Heterakis
ganillarum có thể tồn tại 1 năm. Gà bị Histomonosis khi ăn phải giun đất hoặc trứng
có ấu trùng của Heterakis chứa đơn bào H. meleagridis. Tác giả cho rằng, giun đất
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ngoài vai trò bảo vệ ấu trùng Heterakis tránh các tác động khắc nghiệt của môi
trường, nó còn giúp Heterakis tránh được tác động của kẻ thù (ví dụ: nấm).
Ngoài giun đất, thì một số loại động vật không xương sống khác như châu
chấu, ruồi, dế … cũng đóng vai trò làm truyền lây bệnh đơn bào H. meleagridis.
Tuy nhiên, mức độ lây lan qua các động vật này ít hơn so với giun đất. Ngoài ra,
đơn bào H. meleagridis có thể được phát tán từ nơi này đến nơi khác bởi con người
và các dụng cụ chăn nuôi.
Kết quả các nghiên cứu trên đã chứng minh được vai trò quan trọng của giun
kim, giun đất và một động vật không xương sống trong việc truyền tải bệnh đầu
đen, là cơ sở khoa học để khuyến cáo người chăn nuôi có biện pháp phòng bệnh
hiệu quả, nhằm hạn chế tỷ lệ nhiễm và thiệt hại do đơn bào H. meleagridis gây ra,
góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi.
1.1.5. Môi trường nuôi cấy đơn bào H. meleagridis
Drbohlav J. J. (1924) [39] - người đầu tiên chế tạo thành công môi trường nuôi
cấy đơn bào H. meleagridis cho biết, môi trường nuôi cấy H. meleagridis có pH =
7,2 - 7,8, bao gồm: lòng trắng trứng, máu và peptone.
Bishop A. (1938) [23] đã thu thập các đơn bào H. meleagridis từ các tổn
thương ở gan của gà mắc bệnh nặng, nuôi cấy trong môi trường huyết thanh
ngựa pha với bột gạo theo tỷ lệ 1: 8, đặt ống nghiệm thẳng đứng, cũng thu được
kết quả tốt.
DeVolt H. M. (1943) [37] cũng nuôi cấy thành công đơn bào H. meleagridis
trong môi trường đơn giản và dễ chuẩn bị (pH = 9). Môi trường nuôi cấy bao gồm:
dung dịch Locke (dung dịch đẳng trương với huyết tương có chứa clorua natri, kali,
canxi, natri bicarbonate và dextrose, được sử dụng tương tự như nước muối sinh lý)
với 2 % huyết thanh gà tây, 2 % NaOH, hấp tiệt trùng ở 120oC trong 20 phút. Trước
khi nuôi cấy, mỗi ống nghiệm cho thêm một ít tinh bột gạo đã được vô trùng.
Dwyer D. M. (1970) [42] đã nghiên cứu và chế tạo thành công môi trường
nuôi cấy gồm 85 – 95 %, M 199, 5 - 10 % huyết thanh ngựa, 5 % chiết xuất phôi
thai gà, và 1 % bột gạo.
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Môi trường nuôi cấy của Dwyer đã được Mc Dougald L. R. và Galloway R. B.
(1973) [96] cải tiến, môi trường mới gồm 85 % M199, 5 % chiết xuất từ phôi gà và
10 % huyết thanh ngựa, pH = 7,8.
Sau Dwyer, có rất nhiều nhà khoa học khác cũng nghiên cứu, chế tạo môi
trường nuôi cấy đơn bào H. meleagridis. Nhưng môi trường nuôi cấy của Dwyer và
môi trường cải tiến là các môi trường cho kết quả nuôi cấy tốt nhất. Trong các môi
trường này, H. meleagridis tăng trưởng nhanh chóng và đạt số lượng cao nhất trong
1 - 5 ngày. Sau 5 ngày, số lượng đơn bào H. meleagridis trong môi trường có xu
hướng giảm dần, do chất dinh dưỡng của môi trường giảm và chất thải trong quá
trình sống của đơn bào tăng.
Van der Heijden H. M. và cs. (2005) [126] đã nghiên cứu ảnh hưởng của kích
thước và khối lượng bột gạo tới sự tăng trưởng của H. meleagridis trong môi trường
Dwyer. Kết quả, số lượng đơn bào giảm khi kích thước bột gạo trong môi trường
nuôi cấy lớn hơn 250 µm. Tăng lượng bột gạo từ 10 mg lên 12 mg trong 12,5 ml môi
trường nuôi cấy, làm cho số lượng đơn bào tăng gấp 10 lần và đạt nồng độ cao nhất
(107 H. meleagridis/ ml môi trường). Tuy nhiên, số lượng đơn bào không đổi khi tiếp
tục tăng lượng bột gạo từ 10 mg lên 50 mg, 100 mg trong 12,5 ml môi trường.
Theo Hauck R. và cs. (2010) [58], đơn bào H. meleagridis sẽ tăng trưởng tối
ưu nếu môi trường nuôi cấy có độ axit nhẹ và được duy trì trong điều kiện yếm khí.
Hess M. và cs. (2006) [64] đã chế tạo thành công môi trường nuôi cấy cho giai
đoạn sinh sản vô tính của Histomonas meleagridis, Tetratrichomonas ganillarum và
Blastocystis spp. Nhờ đó, một trong các sinh vật này sau khi tách từ hỗn hợp vi sinh
trong manh tràng của gà bệnh sẽ được nhân giống và duy trì trong ống nghiệm. Như
vậy, việc chế tạo thành công môi trường nuôi cấy cho giai đoạn sinh sản vô tính của
các đơn bào sẽ hữu ích để phục vụ các nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn về cấu trúc
cũng như bệnh do chúng gây ra.
Van der Heijden H. M. và và Landman W. J. (2007) [127] cho biết, khi cấy
chuyển đơn bào H. meleagridis từ môi trường Dwyer nguyên thủy hoặc cấy
chuyển H. meleagridis lưu trữ trong nitơ lỏng sang môi trường Dwyer đã cải tiến
(giảm lượng bột gạo xuống còn 0,8%, không có chiết xuất phôi thai gà 8 - 10
ngày tuổi). Trong môi trường mới này, đơn bào vẫn phát triển và số lượng tăng
gấp 3 - 10 lần so với trước khi cấy chuyển.
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Theo Hauck R. và cs. (2010) [58], H. meleagridis phát triển nhanh chóng
trong môi trường nuôi cấy của Dwyer, bao gồm: M 199, chiết xuất phôi gà, huyết
thanh và bột gạo. Số lượng đơn bào tăng và đạt khoảng 5 x 105 H. meleagridis / 1ml
trong 3 - 4 ngày nuôi cấy. Ngược lại, H. meleagridis phát triển chậm hơn trong các
môi trường: L-15, MEM, hoặc RPMI. Tác giả cho rằng, H. meleagridis phát triển
chậm trong các môi trường trên là do độ pH và nồng độ oxy của các môi trường
không phù hợp (PH = 4, nồng độ oxy cao). Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho
biết, điều kiện yếm khí và độ pH gần trung tính là tốt nhất cho sự tăng trưởng của
đơn bào H. meleagridis .
Gerhold R. W. và cs. (2010) [45] cho rằng, thời gian bảo quản và vận chuyển
mẫu bệnh phẩm ảnh hưởng lớn tới kết quả nuôi cấy đơn bào H. meleagridis trong
ống nghiệm. Tác giả đã lấy manh tràng của gà bị Histomonosis bảo quản ở nhiệt độ
phòng trong 2 giờ và 24 giờ. Sau đó, lấy 0,5 gam chất chứa manh tràng cấy vào môi
trường Dwyers trong ống nghiệm. Đặt các ống nghiệm trong tủ ấm 400C, hàng ngày
kiểm tra sự tăng trưởng của H. meleagridis bằng cách đếm số lượng đơn bào dưới
kính hiển vi quang học. Kết quả thấy, H. meleagridis tăng trưởng tốt từ những mẫu
manh tràng bảo quản ở nhiệt độ phòng 2 giờ. Ngược lại, H. meleagridis không tăng
trưởng ở những mẫu manh tràng bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ. Như vậy,
mẫu bệnh phẩm để nuôi cấy đơn bào nên thu thập, bảo quản ở nhiệt độ ấm áp và
vận chuyển nhanh về phòng thí nghiệm trước 24 giờ, nếu không phải bảo quản ở
nhiệt độ 18 – 20oC.
Theo Zaragatzki E. và cs. (2010) [139], H. meleagridis phát triển tốt nhất ở 400C
trong môi trường nuôi cấy gồm M 199, huyết thanh bê và tinh bột gạo, pH = 7,8. Nuôi
cấy trong điều kiện này, H. meleagridis (giai đoạn amoebic) có đường kính 8 - 12 µm.
Ngược lại, H. meleagridis không phát triển hoặc phát triển chậm khi các điều kiện của
môi trường nuôi cấy bị thay đổi: giảm nhiệt độ, thiếu hoặc không bổ sung huyết thanh
bê và tinh bột gạo, thay đổi độ thẩm thấu, độ pH … Trong những điều kiện này, H.
meleagridis có kích thước nhỏ, giai đoạn amoebic chỉ có đường kính 4 - 7 µm.
Ganas P. và cs. (2012) [44] cho biết, một số loài vi khuẩn như Escherichia
coli, Salmonella typhimurium và Pseudomonas aeruginosa có ảnh hưởng tới sự
phát triển của đơn bào H. meleagridis, đặc biệt là quá trình chuyển hóa năng lượng.
Trong các vi khuẩn đó thì vi khuẩn Escherichia coli có vai trò tích cực nhất, nó
được xem là nguồn cung cấp thức ăn cho H. meleagridis.
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1.2. Bệnh đầu đen (Histomonosis) ở gà
1.2.1. Lịch sử bệnh đầu đen ở gà
Cushman S. (1894) [34] cho biết, Histomonosis được phát hiện lần đầu tiên vào
năm 1893 ở Rhode Island. Tuy nhiên, từ năm 1891 Trạm thực nghiệm nông nghiệp tại
địa phương đã nhận được báo cáo về tình hình dịch bệnh, trong báo cáo đã đề cập về
một " bệnh khó hiểu" xuất hiện trên đàn gà tây, với triệu chứng chung là da vùng đầu bị
biến đổi màu, gà tây mắc bệnh tỷ lệ chết cao, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.
Lúc đầu, những người nông dân địa phương đã căn cứ vào triệu chứng đặc
biệt quan sát được ở vùng đầu của gà tây mắc bệnh (mào thâm tím, da mép và da
vùng đầu xanh xám, thậm chí xanh đen) để gọi tên bệnh là bệnh “đầu đen”.
Theo Smith T. (1895) [116], khi gà tây mắc bệnh thì gan và manh tràng bị tổn
thương nặng nề nhất. Tác giả đã lấy bệnh phẩm ở gan và manh tràng gà bệnh để
nghiên cứu và xác định được nguyên nhân gây bệnh là một sinh vật đơn bào
(Amoeba meleagridis), từ đó bệnh được đặt tên là bệnh viêm gan – ruột truyền nhiễm
(Enterohepatitis).
Tyzzer E. E. (1920) [123] đã nghiên cứu hình thái của đơn bào trong môi
trường nuôi cấy, kết quả cho thấy Amoeba meleagridis được nuôi cấy yếm khí trong
ống nghiệm xuất hiện roi và có khả năng chuyển động. Lúc này, tác nhân gây bệnh
Amoeba meleagridis được tác giả đổi thành tên mới Histomonas meleagridis. Từ
đó, bệnh cũng được gọi bằng tên khoa học là Histomonoasis. Tuy nhiên, vì quy định
đã được đề xuất năm 1990 về việc sử dụng hậu tố osis cho tên các bệnh ký sinh
trùng, do đó bệnh có tên khoa học là Histomonosis.
Sau sự bùng nổ đầu tiên ở Rhode Island, Histomoniasis nhanh chóng lây lan trên
đàn gà tây khắp nước Mỹ và gây thiệt hại nhiều nhất trong số các bệnh gặp trên gà tây.
Lund E. E. (1967a) [90] cho biết: tại Mỹ, Histomonosis lần đầu tiên được phát
hiện ở gà năm 1901 và đến năm 1908 vụ dịch đầu tiên bùng phát trên gà. Mặc dù
các hộ chăn nuôi ở Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng bệnh, nhưng
Histomonosis vẫn tiếp tục xảy ra và lan rộng ra nhiều tiểu bang của Mỹ, làm chết
nhiều gà và gà tây, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người chăn nuôi.
Từ năm 1926 Histomonosis ở Mỹ đã nhanh chóng lây lan sang các châu lục
khác như châu Âu, Úc và Đông Á.
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Ở Châu Âu, dịch Histomonosis đã xuất hiện và được báo cáo ở Áo, Hà Lan,
Bỉ, Ireland, Scotland và vương quốc Anh …
Ngày nay, Histomonosis là bệnh phổ biến trên toàn thế giới, nhất là các nước
có ngành chăn nuôi gà, gà tây theo lối thả vườn và tập trung công nghiệp.
Lê Văn Năm và cs. (2010) [6] cho biết, ở Việt Nam, lần đầu tiên Histomonosis
được phát hiện thấy trên các đàn gà nuôi tập trung thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc
vào tháng 3/2010. Hiện nay, bệnh đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bệnh
đã và đang bùng phát dữ dội tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, gây thiệt hại
kinh tế nặng nề cho người chăn nuôi.
1.2.2. Dịch tễ học bệnh đầu đen (Histomonosis) ở gia cầm
* Động vật mắc bệnh
Histomonosis là một bệnh có tính lây lan ở gia cầm. Trong tự nhiên gà, gà
tây, chim trĩ, chim công, chim cút, chim bồ câu, gà lôi, đà điểu, ngan, vịt,... đều có
thể bị bệnh. Tuy nhiên, gà và gà tây mẫn cảm nhất với đơn bào H. meleagridis
(Lotfi A. R. và cs., 2012 [87]).
- Tình hình mắc bệnh đầu đen ở gà tây
Trong những thập kỷ gần đây, Histomonosis đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng
cho ngành chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là gà tây. Trong năm 1930, dịch bệnh đầu
đen đã phá hủy hầu như hoàn toàn ngành chăn nuôi gà tây ở khu vực Đông và
Trung Tây của Hoa Kỳ. Trong năm 1945, tỷ lệ tử vong do bệnh đầu đen chiếm 32,2
% tỉ lệ tử vong của gà tây ở Bắc Carolina. Thời gian gần đây, dịch bệnh đầu đen ở
gà tây vẫn thường xuyên phát triển, tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế ở
nhiều nước trên thế giới.
Ổ dịch Histomonosis trên đàn gà tây dẫn đến tỷ lệ chết 25 – 75 % đã được báo
cáo ở California vào năm 2001 (Shivaprasaud H. L. và cs., 2002 [114]).
Ở Pháp, từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 3 năm 2005 đã xuất hiện 113 ổ dịch
Histomonosis trên gà tây, trong đó có 15 ổ dịch xảy ra ở các trang trại gà giống (Callait Cardinal M. P. và cs., 2007 [27]). Năm 2009, dịch Histomonosis tiếp tục xảy ra ở gà tây
9 đến 11 tuần tuổi, tỷ lệ chết khoảng 24 – 68 % (Sentíes - Cué G. và cs., 2009 [113]).
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Tại Đức, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2008, có ít nhất 35 vụ dịch
Histomonosis xảy ra ở gà tây, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi
(Hauck R. và cs., 2010 [59]).
Aka J. và cs. (2011) [15], cho biết, ở Đức, dịch Histomonosis đầu tiên xảy ra
vào năm 2005, trên một đàn gà tây 17 tuần tuổi. Vụ dịch thứ 2 xảy ra năm 2009,
trên gà tây 8 tuần tuổi. Tỷ lệ chết 26 – 65 %, chỉ trong vòng vài ngày.
Theo Mc Dougald L. R. và Fuller L. (2005) [99], gà tây mắc bệnh đơn bào H.
meleagridis tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100 %.
Popp C. và Hafez H. M. (2007) [106] cho biết, dịch Histomonosis xảy ra trên
một trang trại nuôi 5.240 gà tây ở 53 ngày tuổi. Tỷ lệ chết hơn 40 % chỉ trong
vòng một tuần.
Muriel Mazet (2007) [141] cho rằng, khi gà tây bị Histomonosis, trong trường
hợp không được điều trị, tỷ lệ chết lên tới 90 %, số sống sót sẽ còi cọc, chậm lớn.
Theo Saif Y. M. (2008) [111], gia cầm bị Histomonosis tỷ lệ chết cao, chủ yếu
do tổn thương ở gan. Gà tây chết nhiều từ ngày thứ 14, sau khi xuất hiện triệu
chứng lâm sàng.
Theo Powell F. L. và cs. (2009) [109], gà bị Histomonosis thường tự hồi phục,
trong khi gà tây mắc bệnh có khả năng tự hồi phục kém nên tỷ lệ chết thường cao.
Jung A. và cs. (2009) [72] cũng cho biết, dịch Histomonosis xảy ra ở một
trang trại nuôi 3.090 gà tây. Gà tây bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh lúc 35
ngày tuổi, tỷ lệ chết lên tới 56,7 % khi gà được 40 ngày tuổi.
AbdulRahman L. và cs. (2009) [14] đã nghiên cứu tình hình nhiễm H.
meleagridis ở ba dòng gà tây khác nhau: gà tây Canada, gà tây British United và gà
tây nuôi tại Kelly - Bronze. Gây nhiễm qua lỗ huyệt cùng số lượng đơn bào H.
meleagridis cho cả 3 dòng gà lúc 28 ngày tuổi. Kết quả theo dõi sau gây nhiễm cho
thấy, cả 3 dòng gà tây đều bị nhiễm đơn bào H. meleagridis. Tuy nhiên, tỷ lệ và thời
gian chết khác nhau ở mỗi dòng. Cụ thể: gà tây nuôi tại Canada nhiễm bệnh và chết
với tỷ lệ cao nhất (95 %), thời gian chết sớm nhất là 6 ngày, muộn nhất là 13 ngày
sau gây nhiễm. Tiếp theo là gà tây nuôi tại British United, tỷ lệ chết 78 %, chết từ
ngày thứ 10 đến ngày thứ 20 sau gây nhiễm. Gà tây tại Kelly-Bronze có tỷ lệ chết
thấp nhất (75 %), gà bắt đầu chết ở ngày thứ 10 và kéo dài đến ngày thứ 17 sau gây
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nhiễm. Mổ khám tất cả những gà chết, kiểm tra đều thấy xuất hiện bệnh tích điển
hình của Histomonosis trong manh tràng và gan.
Ở Châu Âu, nhiều đợt bùng phát của Histomonosis trên gà tây cũng được báo
cáo, ví dụ ở Bỉ (Bleyen và cs., 2007 [24]), Scotland (Anonymous, 2009 [18]) …
- Tình hình mắc bệnh đầu đen ở gà
Schulze H. W. (1975) [144] cho biết, ở miền Bắc nước Đức, giữa năm 1971 và
1973 đã xuất hiện Histomonosis trên gà, gà mắc bệnh chủ yếu ở 3 - 9 tuần tuổi. Tỷ
lệ chết trong đàn là 10%.
Theo Mc Dougald L. R. (2005) [98], gà bị Histomonosis có tỷ lệ chết khoảng
10 %, trong khi tỷ lệ chết ở gà tây là 80 đến 100%.
Hafez H. M. và cs. (2001) [143] đã báo cáo, ở Đức, Histomonosis đã xảy ra
trên nhiều trại gà đẻ nuôi thả vườn, gây tỷ lệ chết cao (50%).
Theo Cortes P. L. và cs. (2004) [32], ở California, năm 2001 bệnh do đơn bào
H. meleagridis đã xảy ra trên một trại gà thịt 6 tuần tuổi. Nhờ chẩn đoán bệnh sớm
và can thiệp kịp thời nên tỷ lệ chết thấp, chỉ khoảng 1 %.
Bart M. K. and Hoop R. K. (2009) [21] cho biết, ở Thụy Sỹ, từ năm 2000 đến
năm 2003 đã chẩn đoán phát hiện 1,1 % gà đẻ mắc bệnh do đơn bào H. meleagridis.
Gregory V. Lamann (2010) [52] cho biết, tất cả các giống gà đều dễ bị
nhiễm đơn bào H. meleagridis. Gà bị bệnh do gan tổn thương ít nên tỷ lệ chết
thấp hơn so với gà tây.
Theo Zahoor M. A. và cs. (2011) [137], tính mẫn cảm với đơn bào H.
meleagridis khác nhau giữa các giống gà. Tác giả đã tiến hành gây nhiễm đơn bào
H. meleagridis qua lỗ huyệt, liều 104 H. meleagridis/ gà cho 4 giống gà ISA brown
leghorn (ISA), TETRA-SL brown (TETRA-SL), Lohmann brown (LB), và
Lohmann LSL (LSL) ở 14 ngày tuổi. Kết quả mổ khám cho thấy, tất cả các giống
gà đều có bệnh tích ở manh tràng và một số có bệnh tích ở gan. Tuy nhiên, tỷ lệ
xuất hiện bệnh tích khác nhau giữa các giống gà. Cụ thể như sau: ở manh tràng,
bệnh tích xuất hiện nhiều nhất trên giống gà TETRA-SL (64 %), tiếp theo là gà LB
(62,50 %), gà LSL (53,12 %), và thấp nhất là gà ISA (43,75 %); ở gan: bệnh tích
xuất hiện trên giống gà TETRA-SL là 15,62 %, gà LB là 9,37 %, gà ISA là 3,12 %,
gà LSL không có tổn thương ở gan.
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Van der Heijden H. M. và cs. (2011) [131] đã lấy máu của 116 đàn gà có
triệu chứng của Histomonosis ở Hà Lan để làm xét nghiệm, kết quả 100 % số mẫu
dương tính với H. meleagridis.
- Tình hình mắc bệnh đầu đen trên vịt
Callait - Cardinal M. P. và cs. (2006) [26] đã gây nhiễm đơn bào H.
meleagridis cho vịt qua lỗ huyệt. Tất cả vịt sau gây nhiễm đều không xuất hiện triệu
chứng lâm sàng và vẫn tăng trọng bình thường. Tuy nhiên, kết quả mổ khám vịt sau
gây nhiễm 7 – 21 ngày cho thấy, 5/83 vịt có bệnh tích đại thể, 6/83 vịt có bệnh tích
vi thể ở manh tràng.
Alkhalaf A. N. và Mahmoud O. M. (2009) [16] cho biết, Histomonosis đã xuất
hiện trên một đàn vịt 300 con nuôi tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, chỉ có một con chết
vào ngày thứ 15 sau khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng.
AbdulRahman L. (2011) [142] đã tìm thấy đơn bào H. meleagridis trong manh
tràng vịt, mặc dù vịt không thể hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh. Lấy H.
meleagridis ở manh tràng vịt gây nhiễm cho gà tây, thấy gà tây mắc bệnh.
Như vậy, vịt có thể bị nhiễm đơn bào H. meleagridis nhưng tính cảm thụ
không cao: vịt mắc bệnh ít thể hiện triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ chết thấp. Tuy nhiên,
vịt thường mang trùng và truyền bệnh cho các gia cầm nhạy cảm. Vì vậy, vịt là loài
gia cầm đóng vai trò quan trọng trong dịch tễ học của bệnh đầu đen.
- Tình hình mắc bệnh đầu đen trên chim cút
Radi Z. A. (2004) [110] đã báo cáo về một vụ dịch Histomonosis ghép với các
bệnh do ký sinh trùng và vi khuẩn khác trên chim cút, tỷ lệ chết gần 10 %.
Mc Dougald L. R. và cs. (2012) [101] cho biết, Histomonosis đã bùng phát
trong một trang trại nuôi 13.500 chim cút, làm chết khoảng 1500 con trong 4 tuần.
Mổ khám 56 chim cút chết thấy có 55/56 mẫu manh tràng và 3/56 mẫu gan bị tổn
thương nghiêm trọng, điển hình của bệnh đầu đen.
- Tình hình mắc bệnh đầu đen trên công và các loài chim khác
Lund E. E. và cs. (1972) [93] cho biết, công cũng là loài dễ mắc bệnh đơn bào
H. meleagridis, quá trình tiến triển của bệnh chậm nhưng triệu chứng và bệnh tích
cũng tương tự như gà tây.
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Trong tự nhiên, gà lôi cũng mắc Histomonosis. Mặc dù ít mẫn cảm với đơn
bào H. meleagridis, nhưng gà lôi được coi là ký chủ thích hợp của giun kim
Heterakis (Mc Dougald L. R., 2007 [100]).
Ở nước Anh, từ năm 1996 - 2008, đơn bào H. meleagridis được xác định là
nguyên nhân chính gây giảm cân, tiêu chảy và chết ở gà lôi (Anonymous, 2009 [18]).
Ponce G. F. và cs. (2002) [105] đã nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào H.
meleagridis trên đà điểu ở Tây Ban Nha và Áo. Mổ khám 500 con đà điểu trong
khoảng thời gian 4 năm, kết quả xét nghiệm cho thấy, có 35 % số đà điểu mắc bệnh
đơn bào H. meleagridis.
Hauck R., Hafez M. (2012) [61] đã làm thí nghiệm và cho biết, chim bồ câu dễ
nhiễm bệnh đơn bào H. meleagridis khi gây nhiễm qua lỗ huyệt, nhưng bệnh không
lây truyền trực tiếp từ chim ốm sang chim khỏe khi nhốt chung chuồng.
* Ảnh hƣởng của tuổi đến khả năng cảm nhiễm bệnh đầu đen
Hu J. và cs. (2004) [69] cho rằng, lứa tuổi khác nhau thì khả năng mẫn cảm
với bệnh khác nhau. Theo tác giả, gà tuổi càng cao thì sức đề kháng với H.
meleagridis càng lớn, gà 3 – 4 tuần tuổi tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.
Gia cầm giai đoạn 1 – 2 tháng tuổi tỷ lệ mắc Histomonosis cao nhất, triệu
chứng bệnh điển hình nhất (Jana Choutková, 2010 [145]).
AbdulRahman L. (2011) [142] cho rằng, gà tây từ 3 đến 12 tuần tuổi dễ nhiễm đơn
bào H. meleagridis, thường có triệu chứng điển hình và tỷ lệ chết lên tới 70 – 90 %.
Theo Lê Văn Năm (2011) [7], bệnh do đơn bào H. meleagridis xảy ra chủ yếu
ở gà tây từ 2 tuần đến 2 - 3 tháng tuổi, ở gà ta thì chậm hơn: chủ yếu từ 3 tuần (vẫn
có trường hợp gà 2 tuần tuổi cũng bị mắc) đến 3 - 4 tháng tuổi, gà lớn tuổi hơn vẫn
có thể mắc bệnh.
* Tình hình cảm nhiễm H. meleagridis theo tính biệt
Popp C. và Hafez H. M. (2007) [106] cho rằng, trong tự nhiên, tỷ lệ nhiễm
đơn bào H. meleagridis ở gà tây trống cao hơn gà tây mái.
Tuy nhiên, Liebhart D. và cs. (2008) [81] đã gây nhiễm đơn bào H.
meleagridis cho gà các lứa tuổi khác nhau, cả gà trống và gà mái để điều tra tỷ lệ
nhiễm Histomonosis theo tính biệt. Kết quả cho thấy, không có sự khác nhau về tỷ
lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis giữa gà trống và gà mái.
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* Ảnh hƣởng của mùa vụ đến bệnh đơn bào H. meleagridis
Nhiệt độ và ẩm độ được xem là nhóm yếu tố chính, ảnh hưởng trực tiếp đến
khả năng mắc bệnh và tỷ lệ chết ở gà. Ẩm độ cao gây tác động gián tiếp, tạo điều
kiện thuận lợi cho sự tồn tại, phát triển các loại mầm bệnh như vi khuẩn, kí sinh
trùng và nấm mốc. Bệnh do đơn bào H. meleagrisis thường xuyên xảy ra trong
những tháng nóng nhất của năm, nhưng đôi khi dịch Histomonosis vẫn bùng phát
trong mùa Đông (Callait-Cardinal M. P. và cs., 2007 [27]).
Lê Văn Năm (2011) [7] cho biết, ở Miền Bắc Việt Nam, Histomonosis trên gà
thường bùng phát vào các tháng nóng ẩm cuối Xuân, Hè và đầu Thu. Song ở gà lớn
tuổi (gà già, gà đẻ) bệnh có thể xảy ra vào cuối mùa Thu và mùa Đông.
* Điều kiện vệ sinh thú y và tình hình nhiễm bệnh
Điều kiện vệ sinh thú y đối với chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng
trại, dụng cụ và môi trường chăn nuôi là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn
tới khả năng nhiễm Histomonosis của gà. Tình trạng vệ sinh thú y có liên quan mật
thiết tới sự tồn tại và phát triển của giun kim - môi giới trung gian truyền bệnh.
Theo Lê Văn Năm (2011) [7], bệnh do đơn bào H. meleagridis xảy ra chủ yếu
ở những đàn gà nuôi thả vườn, nơi mà gà thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất.
1.2.3. Cơ chế sinh bệnh
Việc nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà và gà tây có thể xảy ra riêng lẻ hoặc
đồng thời theo các đường sau:
Thứ nhất, gà và gà tây ăn phân tươi có chứa H. meleagridis hoặc lỗ huyệt tiếp
xúc với phân tươi chứa H. meleagridis.
Thứ hai, gà có thể nuốt phải trứng giun kim Heterakis ganillarum có phôi và
chứa H. meleagridis. Vào đường tiêu hóa của gà, các đơn bào H. meleagridis sẽ giải
phóng trong những lần lột xác của ấu trùng giun kim.
Thứ ba, gà có thể ăn giun đất chứa trứng giun kim mang đơn bào H. meleagridis.
Khi vào cơ thể gà, đơn bào H. meleagridis sẽ xâm nhập vào manh tràng, rồi
vào niêm mạc manh tràng. Tại đây, bằng cách sinh sản trực phân, đơn bào H.
meleagridis nhân lên rất nhanh. Số lượng lớn đơn bào tác động vào niêm mạc manh
tràng làm cho niêm mạc manh tràng dày dần lên, dẫn đến hiện tượng viêm, loét,
hoại tử. Màng nhày, dịch viêm và chất chứa trong lòng manh tràng đọng lại thành
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những cục rắn, màu trắng như phomat. Từ manh tràng, H. meleagridis xuyên qua
niêm mạc, thâm nhập vào mạch máu dưới niêm mạc, theo dòng máu tới gan. H.
meleagridis ký sinh và gây hoại tử gan. Những ổ hoại tử có màu vàng nhạt, ban đầu
nhỏ, đường kính khoảng 0,3 - 0,5 cm, sau đó các ổ hoại tử mở rộng và ăn sâu trên
khắp bề mặt gan. Từ gan, đơn bào này sẽ theo máu tới ký sinh ở các cơ quan khác
trong cơ thể (Sentíes - Cué G. và cs., 2009 [113]).
Grabensteiner E. và cs. (2006) [48] cho biết, ở gà tây, ngoài gan và manh tràng,
H. meleagridis còn được tìm thấy trong dạ dày tuyến, tá tràng, ruột già, tuyến tụy, túi
Fabricius, thận, lá lách, tim, phổi, tuyến ức, não, tủy xương và cơ đùi. Ở gà, H.
meleagridis có trong túi Fabricius, thận, tim và não. Tuy nhiên, H. meleagridis không
gây tổn thương các cơ quan này.
1.2.4. Triệu chứng và bệnh tích bệnh đầu đen
* Triệu chứng
Theo Nguyễn Xuân Bình và cs. (2002) [1], sau khi nhiễm đơn bào H.
meleagridis 9 - 10 ngày, gà bắt đầu xuất hiện triệu chứng lâm sàng.
Triệu chứng sớm nhất có thể quan sát được của Histomonosis là gà đứng ủ
rũ, ăn ít. Giai đoạn sau của bệnh, gà sốt 43 - 44oC, lười vận động, xù lông, sã
cánh, đứng run rẩy, gà thường dấu đầu vào dưới cánh, hai mắt nhắm nghiền, uống
nhiều nước. Khi mầm bệnh trong cơ thể nhiều gà bị tiêu chảy, phân màu vàng lưu
huỳnh, da vùng đầu và mào tích nhợt nhạt, tái xanh hoặc xanh đen do rối loạn
chức năng tiết mật và do chức năng của gan, thận bị suy yếu. Bệnh thường kéo dài
10 - 20 ngày nên gà rất gầy. Trước khi chết, thân nhiệt gà giảm xuống 39 - 38 oC
(Mc Dougald L. R., 2005 [98]).
* Bệnh tích
Theo Mc Dougald L. R. (2005) [98], gia cầm bị bệnh đơn bào H. meleagridis
bệnh tích tập trung chủ yếu ở gan và manh tràng.
- Bệnh tích ở manh tràng
Kemp R. L. và Springer W. T. (1978) [74] cho biết, gà nhiễm đơn bào H.
meleagridis thì manh tràng là cơ quan bị tổn thương sớm nhất. Tổn thương đầu tiên
xuất hiện trong manh tràng từ ngày thứ 8 sau khi nhiễm mầm bệnh.
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Theo Norton R. A. và cs. (1999) [104], sau khi xâm nhập vào cơ thể gia cầm
qua đường ăn uống hay qua lỗ huyệt thì manh tràng là cơ quan đơn bào H.
meleagrdis ký sinh đầu tiên. Khi tới manh tràng, đơn bào bắt đầu sinh sản để tăng
số lượng, sau đó xâm nhập vào niêm mạc và ký sinh ở đó. Số lượng đơn bào nhiều
làm manh tràng bị viêm, thành manh tràng dày lên gấp nhiều lần. Dịch viêm, hồng
cầu, bạch cầu, ký sinh trùng và chất chứa tích lại trong manh tràng tạo thành kén rắn
chắc, màu trắng giống như pho mát. Ngoài ra, nếu số lượng đơn bào ký sinh trong
niêm mạc manh tràng nhiều, phản ứng viêm sẽ kéo dài, dẫn đến manh tràng bị loét,
thủng, rò rỉ chất chứa vào xoang bụng gây viêm phúc mạc.
Kemp R. L. và Springer W. T. (1978) [74] đã nghiên cứu về bệnh lý, lâm sàng của
gà tây bị bệnh do gây nhiễm. Kết quả cho thấy, manh tràng không bị tổn thương ở 3
ngày đầu sau khi nhiễm mầm bệnh, đến ngày thứ 4 niêm mạc manh tràng xuất hiện
những nốt loét nhỏ, ngày thứ 5 – 6 những nốt loét xuất hiện nhiều và rõ hơn, ngày thứ 8 11 manh tràng bắt đầu đóng kén. Lúc này, trong các lớp của thành manh tràng đều xuất
hiện bạch cầu ái toan, bạch cầu đơn nhân, heterophile và nhiều đơn bào H. meleagridis.
Tế bào khổng lồ xuất hiện nhiều nhất trong khoảng 17 - 21 ngày sau gây nhiễm.
Sentíes-Cué G. và cs. (2009) [113] cho rằng, tế bào khổng lồ xuất hiện để làm
nhiệm vụ bắt giữ, tiêu diệt tác nhân gây bệnh. Trên thực tế, tác giả đã tìm thấy rất nhiều
đơn bào H. meleagridis trong tế bào khổng lồ ở những gà tây mắc bệnh tự nhiên.
Theo Lund E. E. (1969) [91], tổn thương manh tràng ở gia cầm non thường
không thể hồi phục, ngược lại, ở những gia cầm trưởng thành tổn thương manh
tràng có thể phục hồi. Khi gia cầm hồi phục, kén trong manh tràng dần dần mềm
ra, tự vỡ thành các mảnh nhỏ và đào thải ra ngoài. Thành manh tràng sẽ từ từ co
lại để trở về trạng thái ban đầu, những chỗ niêm mạc bị phá hủy sẽ được bao phủ
bởi lớp biểu mô hoặc mô sẹo.
- Bệnh tích ở gan
Kemp R. L. và Springer W. T. (1978) [74] cho biết, H. meleagridis từ manh tràng
theo máu tới ký sinh ở gan và một số cơ quan khác trong cơ thể gia cầm. Ở gà tây, tổn
thương gan bắt đầu vào ngày thứ 10 sau gây nhiễm: gan sưng to gấp 2 - 3 lần, viêm
xuất huyết, hoại tử. Những ổ hoại tử có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, ban đầu nhỏ, lỗ
chỗ như đá hoa cương, sau đó các ổ hoại tử mở rộng, đường kính lên tới 0,5 cm.
Mc Dougald L. R. và Hu J. (2001) [97] đã tiến hành các thí nghiệm nghiên
cứu về mối quan hệ giữa cầu trùng manh tràng E. tenella và đơn bào H.
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meleagridis. Kết quả cho thấy, nhóm gia cầm nhiễm đồng thời 2 loại mầm bệnh E.
tenella và H. meleagridis có mức độ tổn thương ở gan nặng hơn nhiều so với nhóm
gia cầm chỉ nhiễm H. meleagridis.
Những biến đổi vi thể quan sát được trên tiêu bản là: tế bào biểu mô ruột bị
tổn thương, cấu trúc tế bào lỏng lẻo, phù nề; niêm mạc ruột bị sung huyết, xuất
huyết, thâm nhiễm bạch cầu ái toan ở lớp hạ niêm mạc.
1.2.5. Biến đổi máu của gia cầm nhiễm đơn bào H. meleagridis
Venkataratnam A. và Clarkson M. J. (1963) [133] đã nghiên cứu ảnh hưởng của
Histomonosis tới các tế bào máu của gà 6 tuần tuổi. Kết quả cho thấy, số lượng bạch cầu
trong máu tăng ngay sau khi nhiễm bệnh một ngày và đạt tối đa 70.000/ mm3 máu sau
khi nhiễm 10 ngày. Sự gia tăng bạch cầu bao gồm cả bạch cầu đơn nhân và bạch cầu ái
toan. Số lượng bạch cầu trở về mức bình thường ở ngày thứ 21 sau khi nhiễm bệnh.
Mc Dougald L. R. và Hansen M. F. (1970) [95] đã xác định tác động của
Histomonosis trên một số enzym huyết tương của gà và gà tây. Các tác giả cho biết
hàm lượng glutamicoxalacetic transaminase (GOT) và lactic dehydrogenase (LDH)
tăng đáng kể và duy trì trong 9 - 12 ngày sau khi gà nhiễm bệnh. Ở ngày thứ 9 sau gây
nhiễm, tác giả nhận thấy: hàm lượng GOT tăng trên mức bình thường khi có tổn
thương ở gan và giảm dưới mức bình nếu chỉ có tổn thương ở manh tràng mà không có
tổn thương ở gan. Enzyme holinesterase giảm dần cũng chứng tỏ chức năng gan suy
giảm, mặc dù các tổn thương lớn về gan không rõ ràng. Hàm lượng glutamic pyruvic
transaminase (GPT) không thay đổi trong mọi trường hợp. Enzyme GPT rất ít hoạt
động trong gan hoặc các mô khác, chứng tỏ GPT không phải là một chất xúc tác có vai
trò quan trọng đối với các loài chim. Ở những gà tây nhiễm bệnh, nếu chỉ có tổn
thương manh tràng thì hàm lượng glutamic dehydrogenase (GLDH), malic
dehydrogenase (MDH) và amylase giảm; nếu tổn thương ở gan thì MDH và LDH tăng.
Al-Khateeb G. H., Hansen M. F. (1973) [17] cho biết, ở gà tây mắc bệnh,
nồng độ albumin trong máu giảm và γ - globulin tăng. Sự giảm albumin là do tình
trạng viêm cấp tính niêm mạc manh tràng, hàm lượng γ - globulin tăng trong máu
có liên quan đến trạng thái đáp ứng miễn dịch của cơ thể.
Schildknecht E. G. và Squibb R. L. (1979) [112] cho biết, nồng độ enzym
glutamat oxaloacetat transaminase (GOT) và lactate dehydrogenase (LDH) trong
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huyết tương của gà bị Histomonosis tương quan thuận với tổn thương đại thể và mức
độ tiến triển của bệnh.
Theo Chadwick A. và cs. (1980) [30], ở gà và tây bị bệnh, nồng độ GH
(growth hormone) và prolactin trong huyết tương tăng. Sự tăng nồng độ GH tỷ lệ
thuận với tình trạng bệnh.
1.2.6. Chẩn đoán bệnh do đơn bào H. meleagridis
Có rất nhiều phương pháp chẩn đoán, phát hiện bệnh ký sinh trùng nói chung
và bệnh do đơn bào H. meleagridis nói riêng. Cho đến nay, chẩn đoán bệnh dựa vào
triệu chứng lâm sàng, kỹ thuật nuôi cấy, xét nghiệm phân để xác định hình thái đơn
bào bằng kính hiển vi quang học, mổ khám kiểm tra bệnh tích vẫn là những phương
pháp thường quy đang được ứng dụng rộng rãi.
- Chẩn đoán lâm sàng
Mc Dougald L. R. (2005) [98] cho biết, hiện nay, ở các cơ sở chăn nuôi, việc
chẩn đoán đối với gà còn sống chủ yếu dựa vào các triệu chứng của bệnh: xù lông,
sốt cao 43 - 44oC, ăn ít hoặc bỏ ăn, lười vận động, đứng run rẩy, mắt nhắm nghiền
và thường dấu đầu dưới cánh, da vùng đầu xạm màu, tiêu chảy phân màu vàng lưu
huỳnh... Trong đó, triệu chứng điển hình nhất là gà tiêu chảy, phân màu vàng lưu
huỳnh, da vùng đầu xanh xám, thậm chí xanh đen.
- Mổ khám gà ốm hoặc chết để kiểm tra bệnh tích.
+ Bệnh tích đại thể
Mổ khám xác chết hoặc con vật sống nghi bệnh, có thể phát hiện những biến
đổi bất thường ở các cơ quan, phủ tạng để xét đoán nguyên nhân gây bệnh. Gà bị
Histomonosis có bệnh tích đặc trưng tập trung chủ yếu ở gan và manh tràng: gan
sưng to gấp 2 - 3 lần, bề mặt gan có những ổ hoại tử lỗ chỗ như đá hoa cương, hoặc
ổ hoại tử hình hoa cúc màu trắng hoặc vàng nhạt; manh tràng bị viêm, sưng, thành
manh tràng dày, trong manh tràng có kén trắng (Lê Văn Năm, 2010 [1]).
+ Bệnh tích vi thể
Theo Mc Dougald L. R. (2005) [98], đối với gia cầm ốm hoặc chết, ngoài mổ
khám kiểm tra bệnh tích đại thể thì việc lấy mẫu các cơ quan nội tạng như gan,
manh tràng để kiểm tra mô bệnh học sẽ giúp cho việc chẩn đoán chính xác hơn.
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Phương pháp nhuộm tiêu bản mô bệnh phẩm thường được áp dụng là nhuộm
Hematoxilin - eosin và nhuộm PAS.
- Nuôi cấy đơn bào H. meleagridis
Đơn bào H. meleagridis có thể được nuôi cấy và nhân lên trong môi trường
Dwyer cổ điển (Van der Heijden H., 2009 [129]), giúp cho việc quan sát H.
meleagridis dễ dàng hơn dưới kính hiển vi.
Tuy được sử dụng phổ biến, song các phương pháp nêu trên đều có hạn chế
như: độ nhạy và độ đặc hiệu không cao, thời gian xét nghiệm kéo dài. Trong những
năm gần đây, các phương pháp chẩn đoán mới như kỹ thuật ELISA, lai tại chỗ,
PCR, hóa mô miễn dịch đã được ứng dụng trong chẩn đoán bệnh do đơn bào H.
meleagridis trên gà, cho kết quả nhanh chóng và chính xác.
- Phƣơng pháp lai tại chỗ
Liebhart D. và cs. (2006) [80] đã phát triển phương pháp lai tại chỗ với một
nghiên cứu cụ thể, dựa trên gen 18S rRNA để phát hiện H. meleagridis trong các
mẫu mô và phân biệt đơn bào này với các vi sinh vật khác.
Liebhart D. và cs. (2006) [80] đã chẩn đoán Histomonosis ở gà bằng phương
pháp lai tại chỗ. Tác giả đã thiết kế 3 đầu dò HM, TR và BL. Trong đó, đầu dò HM
chỉ phát hiện được đơn bào H. meleagridis, đầu dò TR phát hiện được các thành
viên của Trichomonadidae (Tetratrichomonas ganillarum, Tetratrichomonas
ganillarum), đầu dò BL phát hiện được nấm và các nguyên sinh động vật (loại trừ
H. meleagridis, Tetratrichomonas ganillarum và Tetratrichomonas ganillarum).
- Phƣơng pháp hóa mô miễn dịch
Hóa mô miễn dịch là phương pháp xác định vị trí kháng nguyên đặc hiệu
hiện diện trong mô hoặc tế bào, dựa trên phản ứng miễn dịch (kháng nguyên kháng thể) kết hợp với hóa chất. Khác với phương pháp mô học truyền thống,
hóa mô miễn dịch không quá phụ thuộc vào khả năng phát hiện tế bào nhiễm của
người đọc mẫu, bởi vì tín hiệu màu rất rõ và dễ nhận biết. Bên cạnh đó, nhờ thao
tác đơn giản, hóa mô miễn dịch là phương pháp có độ nhạy cao, rất ít khi có hiện
tượng dương tính giả và âm tính giả.
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Với ưu điểm đó, Singh A. và cs. (2008) [115] đã ứng dụng kỹ thuật hóa mô
miễn dịch trong chẩn đoán Histomonosis ở gà tây, đồng thời xác định tỷ lệ các
cơ quan có đơn bào H. meleagridis ký sinh. Kết quả, phương pháp hóa mô miễn
dịch đã phát hiện kháng nguyên H. meleagridis trong 5/5 mẫu manh tràng, gan,
lá lách và phổi, 3/ 5 mẫu túi Fabricius, 1/ 2 mẫu tủy xương, 2/ 5 mẫu tim và 1/ 5
mẫu dạ dày tuyến, tuyến tụy và tiểu não của gà tây mắc bệnh. Ngoài ra, phương
pháp hóa mô miễn dịch còn phát hiện được sự có mặt của H. meleagridis trong
các mạch máu của các cơ quan khác nhau.
- Phƣơng pháp ELISA
Grafl B. và cs. (2011) [50] đã nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào H.
meleagridis trên gà mái tơ và gà đẻ nuôi ở Áo. Bằng phương pháp ELISA, tác giả
đã xác định 37 % số mẫu máu được kiểm tra dương tính với H. meleagridis.
Van der Heijden H. M. và cs. (2011) [131] đã nghiên cứu tình hình nhiễm
Histomonosis ở gia cầm nuôi tại Hà Lan trên quy mô lớn. Tác giả đã thu thập 3376
mẫu máu của gia cầm nghi mắc bệnh và kiểm tra bằng phương pháp ELISA. Kết
quả, có 87 % số mẫu dương tính với H. meleagridis.
Ứng dụng phương pháp ELISA gián tiếp, Van der Heijden H. M. và cs. (2010)
[130] đã phát hiện kháng thể trong máu gà và gà tây 2 – 4 tuần sau khi tiêm vắc xin
nhược độc phòng Histomonosis .
- Phƣơng pháp PCR
Bleyen N. và cs. (2007) [24] cho biết, hiện nay, chẩn đoán Histomonosis bằng
phương pháp PCR cho kết quả nhanh chóng và chính xác. Kỹ thuật PCR giúp tìm ra
DNA của đơn bào H. meleagridis trong các mẫu mô và phân.
Huber K. và cs. (2005) [70] đã nghiên cứu và thiết kế thành công quy trình
PCR khuếch đại một đoạn DNA 209 pb nằm trong vùng 18S rRNA để phát hiện
gen của H. meleagridis.
Hafez H. M. và cs. (2005) [53] đã so sánh khả năng phát hiện H.
meleagridis của các kỹ thuật PCR đó là: PCR thông thường, PCR lồng (nested
PCR) và PCR định lượng (real-time PCR). Kết quả cho thấy, kỹ thuật PCR lồng
có độ nhạy cao nhất, tiếp đến là PCR thường, thấp nhất là PCR định lượng. Tuy

30

nhiên, kỹ thuật PCR định lượng lại có ưu điểm hơn so với PCR thường và PCR
lồng, vì nó cho phép định lượng số bản copy DNA khởi đầu của khuôn mẫu với
độ chính xác và độ nhạy cao, trên một phạm vi động học lớn.
Bằng phương pháp PCR và lai tại chỗ, Grabensteiner E. và cs. (2006) [48], đã
phát hiện thấy DNA của đơn bào H. meleagridis trong 13 cơ quan khác nhau của gà
bệnh, bao gồm: dạ dày tuyến, tá tràng, không tràng, manh tràng, tuyến tụy, túi
fabricius, gan, lách, thận, tim, phổi, tuyến ức và não.
Grabensteiner E. và cs. (2006) [47] đã phát triển một kỹ thuật PCR cho phép
phát hiện DNA của 10 loài động vật nguyên sinh khác nhau, trong đó có DNA của
H. meleagridis. Ngoài ra, kỹ thuật PCR này còn giúp dễ dàng phân biệt H.
meleagridis với đơn bào có roi T. ganillarum và Blastocystis spp. ký sinh ở gà.
Hauck R. và cs. (2006) [56] đã ứng dụng kỹ thuật PCR để phát hiện DNA
của H. meleagridis ở tất cả các cơ quan khác nhau của gà mắc bệnh tự nhiên và
gà mắc bệnh do gây nhiễm. Kết quả, đối với gà mắc Histomonosis tự nhiên, thấy
DNA của H. meleagridis có mặt ở 100 % các mẫu manh tràng, gan, lách, thận và
não. Ngoài ra, DNA của H. meleagridis còn tìm thấy trong 75 % số mẫu túi
Fabricius, 50 % số mẫu tá tràng, 40 % số mẫu không tràng. Đối với gà mắc bệnh
do gây nhiễm, DNA của H. meleagridis cũng phát hiện được ở 100 % số mẫu
manh tràng, gan, phổi và tim, 90 % số mẫu thận, 80 % số mẫu túi Fabricius, 30
% số mẫu lách và 10 % số mẫu não.
Gần đây, Bleyen N. và cs. (2007) [24] đã phát triển kỹ thuật PCR mới với một
bộ kiểm soát khuếch đại có thể phát hiện được 20 ký sinh trùng khác nhau trong
mẫu gan, manh tràng và 50 ký sinh trùng khác nhau trong mẫu phân gia cầm.
Sử dụng phương pháp PCR, từ năm 2004 đến 2008, Hauck R. và cs. (2010)
[59] đã phát hiện được DNA của H. meleagridis trong 108/ 338 mẫu gan, manh
tràng và một số khí quan khác thu thập từ gà tây, gà thịt và công nuôi tại Đức,
nghi mắc Histomonosis.
Duc Tan Nguyen và cs. (2015) [40] đã nghiên tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen trên
194 gà nuôi ở khu vực miền Nam Việt Nam. Sử dụng phương pháp PCR, tác giả đã
xác định, có 25,3% số gà kiểm tra dương tính với đơn bào H. meleagridis.
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- Phƣơng pháp LAMP
Gần đây, một phương pháp nhân bản DNA mới đã được phát triển và ứng
dụng, đó là phương pháp LAMP. LAMP - tạm gọi là tổng hợp DNA-vòm, là
phương pháp tổng hợp DNA bằng 4 cặp mồi đặc hiệu nhận biết 6 vùng khác biệt
trên một gen đích từ một nguồn khuôn duy nhất, tạo nên một dạng sản phẩm
DNA có cấu trúc vòm (stem-loop structure), hiển thị dưới dạng một hỗn hợp vẩn
đục màu trắng, dễ dàng nhận biết bằng mắt thường để đánh giá kết quả. Phương
pháp LAMP cho kết quả chẩn đoán trong khoảng thời gian 1 giờ (trong khi kỹ
thuật PCR cho kết quả trong vòng 2 - 3 giờ).
Với ưu điểm cho kết quả nhanh, chính xác, dụng cụ đơn giản, giá thành thấp
và dễ thực hiện, kỹ thuật LAMP đã được Xu J. và cs. (2014) [136] ứng dụng trong
chẩn đoán Histomonosis ở gia cầm. Kết quả, tác giả đã phát hiện thấy AND của H.
meleagridis trong 100 % số mẫu gan, 97,92 % số mẫu manh tràng thu thập từ gia
cầm nghi mắc bệnh. Đồng thời, kết quả xét nghiệm cho thấy, không có phản ứng
chéo giữa H. meleagridis với các động vật nguyên sinh khác như: Trichomonas
ganillarum, Blastocytis spp., Tetratrichomonas ganillarum, Plasmodium
gallinaceum, Toxoplasma gondii, Eimeria tenella, Leucocytozoon caulleryi và
Leucocytozoon sabrazesi. Kết quả trên cho thấy, kỹ thuật LAMP có thể là một công
cụ hữu ích để phát hiện nhanh chóng và chính xác Histomonosis ở gia cầm.
1.2.7. Miễn dịch trong bệnh đầu đen
Lee D. L. và cs. (1969) [78] cho biết, sau khi đơn bào H. meleagridis xâm
nhập vào lớp mô đệm niêm mạc của manh tràng, bạch cầu heterophile bắt đầu xuất
hiện và bao vây đơn bào. Đơn bào tiết enzyme histolytic để tấn công lại các bạch
cầu heterophile và thực bào chúng. Sau đó, H. meleagridis tiếp tục theo máu di
chuyển đến gan và ký sinh ở gan. Khi H. meleagridis tới ký sinh ở gan thì số lượng
bạch cầu trong máu tăng, đồng thời số lượng heterophile ở lớp mô hạ niêm mạc của
manh tràng giảm. Từ khi H. meleagridis xuyên qua lớp mô đệm niêm mạc, vào
niêm mạc và theo tĩnh mạch cửa di chuyển đến gan thì số lượng tế bào lympho
trong máu tăng và chỉ trở lại mức bình thường trước khi gia cầm chết. Đại thực bào
xuất hiện, bao vây để tiêu diệt đơn bào trong suốt quá trình nhiễm bệnh, tế bào
khổng lồ và tế bào plasma xuất hiện ở giai đoạn cuối của bệnh. Theo tác giả, những
gia cầm bị Histomonosis mà sống sót, thì cơ thể sẽ có kháng thể kháng lại H.
meleagridis. Tuy nhiên, lượng kháng thể đã sản sinh ra không đủ để gia cầm có sức
miễn dịch với bệnh này.
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Theo Hess M. và cs. (2008) [65], phòng ngừa bằng cách tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh
mạch vắc xin chế tạo từ H. meleagridis không tạo được miễn dịch bảo vệ gia cầm
chống lại Histomonosis. Ngược lại, truyền vào lỗ huyệt gia cầm đơn bào H.
meleagridis đã giảm độc lực, sẽ kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch đủ để bảo vệ gia
cầm không tái nhiễm Histomonosis. Tuy nhiên, miễn dịch được tạo ra sẽ giảm dần theo
thời gian, đến một lúc nào đó cơ thể gia cầm không đủ sức chống lại sự tấn công của
mầm bệnh. Để giúp gia cầm tiếp tục được bảo vệ một cách hiệu quả, cần có các đợt
truyền nhắc lại qua lỗ huyệt để nâng cao hiệu giá kháng thể phòng H. meleagridis.
Tyzzer E. E. (1934) [125] cho rằng, sau khi nuôi cấy H. meleagridis trong
môi trường nhân tạo một thời gian dài, lượng dinh dưỡng trong môi trường nuôi
cấy giảm có thể tác động tới khả năng xâm lấn của đơn bào, đơn bào sẽ không
xuyên qua được niêm mạc để di chuyển tới gan, do đó không gây ra bệnh nhưng
sẽ tạo được phản ứng miễn dịch. Hoặc, do chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi
cấy thay đổi cũng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của H. meleagridis, đơn bào
này sẽ không nhân lên đủ số lượng để gây bệnh, do đó sẽ tạo được miễn dịch cho
cơ thể. Dựa vào những đặc điểm trên, người ta có thể nghiên cứu về biện pháp
phòng bệnh H. meleagridis hiệu quả.
Powell F. và cs. (2007) [108] cho rằng, tỷ lệ mắc Histomonosis ở gà và gà tây
khác nhau là do phản ứng miễn dịch của các loài thuộc bộ gà khác nhau. Khi đơn
bào xâm nhập và bắt đầu gây tổn manh tràng, ở gà xuất hiện miễn dịch bẩm sinh
thông qua phản ứng viêm. Tiếp theo là phản ứng Th2 IL-13 có tác dụng để cản trở
sự di chuyển của đơn bào vào gan. Khi đơn bào đến gan, phản ứng miễn dịch Th2
xuất hiện để tiêu diệt đơn bào, do đó có tác dụng ngăn ngừa các tổn thương ở gan
phát triển. Ngược lại, ở gà tây không có một phản ứng miễn dịch bẩm sinh hiệu quả
nào để cản trở sự di chuyển của các đơn bào vào gan. Do đó, gà tây bị bệnh manh
tràng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, đồng thời đơn bào sẽ di chuyển về gan với số
lượng lớn, gây tổn thương nghiêm trọng ở gan.
Powell và cs. (2009) [109] cho biết, tham gia vào đáp ứng miễn dịch chống lại
H. meleagridis ở gia cầm, ngoài miễn dịch dịch thể còn có miễn dịch tế bào với sự
tham gia của các tế bào lympho T, interleukin.
Theo Windisch M. và Hess M. (2009) [134], phương pháp ELISA gián tiếp được
coi là công cụ hữu ích để phát hiện kháng thể chống lại H. meleagridis trong cơ thể gia
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cầm. Bằng phương pháp này, tác giả đã xác định được kháng thể IgG bắt đầu xuất hiện
trong huyết thanh gà 2 tuần sau gây nhiễm và liên tục tăng đến 6 tuần sau gây nhiễm.
Windisch M. và Hess M. (2010) [135] đã gây nhiễm H. meleagridis cho gà
khỏe để nghiên cứu khả năng đáp ứng miễn dịch của gà với Histomonosis. Kết
quả, tổn thương nghiêm trọng đã được thấy ở manh tràng của tất cả những gà thí
nghiệm khi mổ khám lúc 7 và 14 ngày sau gây nhiễm. Bằng phương pháp
ELISA, tác giả đã xác định kháng thể IgG bắt đầu xuất hiện trong huyết thanh gà
14 ngày sau gây nhiễm, IgA và IgM xuất hiện trong huyết thanh gà ở 4 tuần sau
gây nhiễm. Xét nghiệm các mẫu mô manh tràng tổn thương cho thấy, phản ứng
miễn dịch thể hiện rất mạnh ở manh tràng với sự xuất hiện kháng thể IgM, IgG ở
mức cao, và tăng liên tục kháng thể IgA.
1.2.8. Các biện pháp phòng bệnh đầu đen cho gà
* Vệ sinh phòng bệnh
Theo Nguyễn Xuân Bình và cs. (2002) [1], đơn bào H. meleagridis gây
bệnh có thể tồn tại 2 - 3 năm trong trứng của giun kim, gà ăn phải trứng giun kim
có chứa H. meleagridis sẽ bị bệnh. Do đó, cần hạn chế cho gà tiếp xúc với đất,
nên nuôi gà trên sàn.
Esquenet C. và cs. (2003) [43] đã điều tra tình hình nhiễm đơn bào H.
meleagridis trên đàn gà mái nuôi trong khu vực chuồng trước đó đã có gà nhiễm
bệnh. Kết quả cho thấy, Histomonosis đã tái phát ở gà, tỷ lệ chết tăng 6%, sản lượng
trứng giảm 11% so với lần nuôi trước đó. Theo tác giả, để đề phòng Histomonosis
tái phát thì không nuôi nhiều lứa gà cùng lúc trong cùng một cơ sở chăn nuôi, thực
hiện nuôi luân phiên gà trên các ô chuồng, tiến hành làm sạch, khử trùng tiêu độc ô
chuồng vừa nuôi và phải để trống chuồng một thời gian dài.
Callait - Cardinal M. P. và cs. (2010) [28] cho rằng, chuồng trại không đảm
bảo vệ sinh, phân và rác ướt không thu dọn thường xuyên, thức ăn nước uống
không sạch sẽ là những nguy cơ gây tái phát Histomonosis ở gia cầm.
* Sử dụng vắc xin phòng bệnh
Hess M. và cs. (2008) [65] đã điều tra hiệu quả của vắc xin vô hoạt phòng
Histomonosis ở gà. Kết quả điều tra cho thấy, tiêm bắp vắc xin chế tạo từ đơn bào
H. meleagridis vô hoạt không tạo được miễn dịch cho gà.
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Các tác giả tiếp tục nghiên cứu để chế tạo vắc xin nhược độc phòng
Histomonosis bằng cách: thu thập đơn bào H. meleagridis từ gà bệnh cấy vào môi
trường nuôi cấy để tạo dòng sinh sản vô tính; tiếp tục cấy chuyển đơn bào trong ống
nghiệm 95, 215 và 295 lần để tạo ra những H. meleagridis nhược độc. Gây nhiễm
lượng lớn đơn bào H. meleagridis đã được cấy chuyển 295 lần trong ống nghiệm
qua lỗ huyệt gà 14 ngày tuổi. Sau gây nhiễm không thấy gà nào bị chết. Sử dụng
các đơn bào cấy chuyển 295 lần trong ống nghiệm này để chế tạo vắc xin phòng
bệnh cho gà. Thử nghiệm hiệu quả của vắc xin trên 42 gà. Kết quả cho thấy, cả 42
gà được sử dụng vắc xin không bị chết khi gây nhiễm hoặc cho tiếp xúc trực tiếp
với gà bệnh; mổ khám kiểm tra không thấy DNA của H. meleagridis trong gan và
manh tràng. Trong khi đó, 100 % số gà không dùng vắc xin đều chết khi gây nhiễm
hoặc cho tiếp xúc trực tiếp với gà bệnh.
Liebhart D. và cs. (2010) [83] đã nghiên cứu chế tạo vắc xin nhược độc
phòng Histomonosis cho gà. Thử nghiệm vắc xin bằng đường uống cho gà 1
ngày tuổi. Sau đó, gây nhiễm H. meleagridis qua lỗ huyệt khi gà được 2 và 4
tuần tuổi. Kết quả, gà gây nhiễm ở 2 tuần tuổi có 10/14 con mắc bệnh, không có
gà mắc bệnh khi gây nhiễm ở 4 tuần tuổi. Trong khi đó, nhóm gà không được sử
dụng vắc xin, gây nhiễm cùng thời điểm (2 và 4 tuần tuổi) với liều gây nhiễm
tương tự, thấy tất cả số gà gây nhiễm đều mắc bệnh. Mặt khác, kết quả kiểm tra
hàm lượng kháng thể của nhóm gà sử dụng vắc xin nhưng không gây nhiễm cho
thấy, kháng thể xuất hiện trong máu bắt đầu từ tuần thứ 3 và duy trì tới tuần 16.
Ngoài ra, sử dụng vắc xin cho gà từ 1 ngày tuổi không gây tác dụng phụ, không
ảnh hưỏng tới tăng trọng của gà. Như vậy, việc sử dụng đơn bào H. meleagridis
nhược độc để chế tạo vắc xin đường uống cho gà 1 ngày tuổi, nhằm tăng cường
phản ứng của hệ miễn dịch trong cơ thể, đối phó với tác nhân gây bệnh (H.
meleagridis) là một hướng mới trong phòng chống Histomonosis ở gia cầm.
Liebhart D. và cs. (2011) [84] đã nghiên cứu sự thay đổi độc lực của đơn bào
H. meleagridis khi cấy chuyển nhiều lần trong ống nghiệm. Tác giả gây nhiễm đơn
bào H. meleagridis đã cấy chuyển 21 và 295 lần trong ống nghiệm cho gà và gà tây,
quan sát triệu chứng và mổ khám gà thí nghiệm ở 4, 7, 10, 14, 21 ngày sau gây
nhiễm. Kết quả cho thấy, nhóm gà gây nhiễm H. meleagridis cấy chuyển 21 lần trong
ống nghiệm bắt đầu có biểu hiện lâm sàng của bệnh vào ngày thứ 10 sau gây nhiễm,
manh tràng và gan có bệnh tích điển hình của Histomonosis, xét nghiệm PCR thấy H.
meleagridis có nhiều trong các mẫu gan, manh tràng và phổi. Ngược lại, không thấy có
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biểu hiện lâm sàng và biến đổi bệnh lý ở nhóm gà được gây nhiễm bởi H. meleagridis
cấy đã chuyển 295 lần trong ống nghệm. Như vậy, số lần cấy chuyển có liên quan đến
độc lực của H. meleagridis. Sau 295 lần cấy chuyển, độc lực của đơn bào đã giảm đến
mức không còn khả năng gây bệnh, song vẫn đủ để kích thích cơ thể sản sinh kháng
thể. Vì vậy, có thể sử dụng H. meleagridis đã cấy chuyển 295 lần trong ống nghiệm để
chế tạo vắc xin phòng bệnh cho gà.
Sulejmanovic T. và cs. (2013) [118] cũng làm thí nghiệm gây nhiễm đơn bào H.
meleagridis nhược độc cho gà, gà tây bằng đường uống và bơm vào lỗ huyệt. Kết quả,
gà không có triệu chứng lâm sàng hoặc tử vong khi công cường độc bằng đơn bào H.
meleagridis liều 104 đơn bào. Do đó, kết quả thí nghiệm một lần nữa khẳng định, vấn
đề sử dụng đơn bào H. meleagridis nhược độc chế tạo vắc xin phòng bệnh đầu đen cho
gia cầm là một hướng đi mới đầy triển vọng.
Liebhart D. và cs. (2013) [85] đã chế tạo vắc xin nhược độc phòng bệnh
Histomonosis cho gia cầm. Tác giả đã thử nghiệm vắc xin trên gà mái tơ 18 tuần tuổi,
sau tiêm chủng vắc xin 5 tuần tiếp tục gây nhiễm đơn bào H. meleagridis vào lỗ huyệt
cho gà. Theo dõi sau 6 tuần gây nhiễm, kết quả cho thấy: tất cả số gà được sử dụng vắc
xin đều không mắc bệnh khi công cường độc, đồng thời vắc xin cũng không ảnh hưởng
tới khả năng sản xuất trứng, sản lượng trứng vẫn đạt 90 %. Ngược lại, tất cả những gà
không được sử dụng vắc xin đều mắc bệnh khi công cường độc, sức sản xuất trứng
giảm, sản lượng trứng trong khoảng 2 – 4 tuần sau gây nhiễm chỉ đạt 58,7 %.
* Sử dụng thuốc dự phòng
Hafez H. M. và cs. (2010) [54] cho biết, paromomycin là một kháng sinh nhóm
aminoglycoside, có tác dụng chống lại động vật nguyên sinh. Hiện nay, paromomycin
được cho phép bổ sung vào thức ăn công nghiệp để phòng bệnh cho vật nuôi. Trong
nghiên cứu này, tác giả đã thử nghiệm bổ sung paromomycin liều 100, 200 và 400 ppm
vào thức ăn của gà tây 1 - 42 ngày tuổi để xác định hiệu quả phòng Histomonosis ở
gà. Gà thí nghiệm được chia thành 2 nhóm, một nhóm được bổ sung paromomycin vào
thức ăn, bắt đầu từ 1 ngày tuổi, nhóm khác không được bổ sung paromomycin trong
thức ăn. Đến ngày thứ 21, gây nhiễm H. meleagridis cho gà ở cả 2 nhóm. Theo dõi kết
quả sau gây nhiễm thấy, nhóm gà tây không được bổ sung thuốc tỷ lệ chết là 80 %.
Nhóm được bổ sung paromomycin liều 100, 200, 400 ppm vào thức ăn có tỷ lệ chết lần
lượt là 73,3 %, 43,3 % và 20 %. Kết quả thử nghiệm cho thấy, paromomycin bổ sung
vào thức ăn cho gà bắt đầu từ 1 ngày tuổi có tác dụng phòng Histomonosis.
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Van der Heijden H. M. và cs. (2011) [132] cũng nghiên cứu về hiệu quả của
thuốc paromomycin trong phòng chống bệnh đơn bào H. meleagridis. Tác giả đã bổ
sung paromomycin liều 100, 200 và 400 ppm vào thức ăn của gà tây bắt đầu từ 1
ngày tuổi. Khi gà 2 tuần tuổi, tác giả đã gây nhiễm 200.000 đơn bào H. meleagridis/
gà. Theo dõi gà sau gây nhiễm để đánh giá hiệu quả của thuốc, kết quả cho thấy,
nhóm gà được bổ sung paromomycin liều 100 ppm, có tỷ lệ chết tương tự như ở
nhóm không bổ sung thuốc. Tỷ lệ chết khoảng 50 % ở nhóm gà được bổ sung
paromomycin liều 200 ppm, và hầu như không có gà chết ở nhóm được bổ sung
paromomycin liều 400 ppm. Kết quả nghiên cứu này một lần nữa khẳng định, việc
bổ sung paromomycin vào thức ăn với liều 400 ppm có tác dụng phòng
Histomonosis hiệu quả mà không ảnh hưởng tới tăng trọng của gà.
1.2.9. Điều trị bệnh đầu đen cho gà
* Một số loại thuốc điều trị bệnh bệnh đầu đen cho gà
- Nhóm thuốc nitroimidazoles gồm: Dimetridazole, metronidazole, ipronidazole,
hoặc nidazole, Ronidazole, Ornidazole, flunidazole, và MF nitroimidazole, tinidazole ….
Tác dụng gây độc hydrogenosomes của đơn bào. Nhưng do ảnh hưởng gây ung thư nên
bị cấm ở Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ từ năm 1996.
- Nitrofuran (furazolidone): nguyên sinh động vật có thể bị phá hủy vì sự cạnh
tranh gây giảm các enzyme và làm gián đoạn các phản ứng chuyển điện tử cần thiết
cho sự trao đổi chất kỵ khí để tạo năng lượng của ký sinh trùng. Nhưng do thuốc có
tác dụng gây đột biến, gây ung thư cho người tiêu dùng nên đã bị cấm sử dụng.
- Nitrothiazoles và hợp chất liên quan (2-amino-5-nitrothiazole và 2
acetylamino-5-nitrothiazole, 5 nitropyrimidin-2-amin và nithiazide): có tác dụng
trên ấu trùng của giun kim Heterakis, do đó làm giảm tỷ lệ nhiễm Histomonosis.
- Các hợp chất asen (carbarsone và tryparsamide, tryparsamide,natri acetarsol,
neoarsphenamine, roxarsone): tác dụng ức chế các enzym khác nhau của quá trình
chuyển hóa năng lượng của ký sinh trùng.
- Nitarsone (Histostat TM): được chứng minh là có hiệu quả trong công tác
phòng chống Histomonosis. Đây là loại thuốc duy nhất chấp thuận của FDA để
ngăn ngừa mụn đầu đen ở Mỹ, và gần đây nó đã được đăng ký tại Canada,
Morocco, và Israel.
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- Thuốc kháng sinh:
+ Ức chế tổng hợp protein: paromomycin, anaminoglycoside có tác dụng ức
chế tổng hợp protein của sinh vật đơn bào. Hiện nay EU đăng ký sử dụng như một
loại thuốc dự phòng chống lại Histomonosis.
+ Loại bỏ các vi khuẩn manh tràng đi kèm: bacitracin, apramycin, penicillin,
tylosin, và sarafloxacin. Đặc biệt điều trị bằng bacitracin và apramycin cho gà sẽ
làm giảm các tổn thương ở gan nhanh.
Hợp chất anthelminthic (Benzimidazoles): albendazole, fenbendazole chỉ có
tác dụng loại bỏ giun kim.
- Quinolines: iodochloroxyquinoline và chlorohydroxyquinoline cả hai đều có
tác dụng bảo vệ chống lại bệnh đầu đen ở gà tây. Tuy nhiên, các chất này có tác
dụng phụ, gây độc cho gia cầm nên không được sử dụng để kiểm soát bệnh đầu đen.
* Hiệu lực điều trị bệnh của một số loại thuốc
Theo Schildknecht E. G. và Squibb R. L. (1979) [112], bổ sung vitamin A, E,
K với các liều khác nhau trong khẩu phần ăn của gà không làm thay đổi tỷ lệ nhiễm
H. meleagridis. Tuy nhiên, vitamin A, E kết hợp với ipronidazole bổ sung trong
thức ăn cho gà bị Histomonosis lại có tác dụng làm giảm triệu chứng lâm sàng và
các tổn thương đại thể của gà bệnh.
Callait M. P. và cs. (2002) [25] đã nghiên cứu tác dụng diệt H. meleagridis của 10
loại thuốc trong điều kiện in vivo. Kết quả cho thấy, 3 trong 10 loại thuốc đã được thử
nghiệm là fenbendazole, albendazole và sulfadiazine không có hiệu quả chống lại H.
meleagridis. Thuốc Nifursol chỉ có tác dụng ức chế sự phát triển của H. meleagridis.
Trong khi 6 thuốc còn lại là roxarsone, dimetridazole, metronidazole, ronidazole,
tinidazole và furazolidone được xác định là có tác dụng diệt H. meleagridis trong ống
nghiệm. Dựa vào nồng độ gây chết tối thiểu (MLC) và thời gian tác động của thuốc,
các tác giả đã xác định được, thuốc dimetridazole có tác dụng diệt H. meleagridis tốt
nhất (MLC = 25 µg/ ml sau 6 giờ tiếp xúc), tiếp theo là metronidazole và furazolidone
(MLC = 50 µg / ml sau 24 giờ tiếp xúc), và có tác dụng diệt đơn bào thấp nhất là thuốc
roxarsone (MLC = 200 µg / ml sau khi tiếp xúc 48 giờ).
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Zenner L. và cs. (2003) [140] đã nghiên cứu để đánh giá tác dụng của một số loại
tinh dầu đối với đơn bào H. meleagridis ở gia cầm. Kết quả cho thấy, tinh dầu chiết
xuất từ lá quế, vỏ quả chanh và củ tỏi có khả năng diệt đơn bào này trong ống nghiệm.
Nồng độ gây chết tối thiểu (MLC) sau 24 giờ của tinh dầu quế đối với H. meleagridis
là 0,5 µl/ ml; tinh dầu chanh và tinh dầu tỏi là 1 µl/ ml.
Hu J. và cs. (2004) [68] đã thử nghiệm khả năng diệt đơn bào H. meleagridis
của một số loại thuốc và cho biết, các thuốc dimetridazole, metronidazole,
ornidazole và tinidazole có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của H. meleagridis trong
ống nghiệm ở liều ≥ 10 µg/ ml. Tiếp tục thử nghiệm thuốc trên gà bệnh, kết quả cho
thấy, dùng thuốc dimetridazole, metronidazole, ornidazole và tinidazole trộn thức
ăn với liều 200 ppm cho hiệu quả điều trị cao.
Duffy C. F. và cs. (2005) [41] đã nghiên cứu và cho biết, thuốc natustat và
nitarsone bổ sung liên tục trong thức ăn cho gà có tác dụng phòng Histomonosis tốt.
Van der Heijden H. M. và cs. (2008) [128] đã gây bệnh cho gà tây 2 tuần tuổi với
các liều 100, 3162, 200.000 H. meleagridis/ gà, sau đó xác định hiệu lực của thuốc
dimetridazole, histostat-50 và 2 thuốc có nguồn gốc thảo dược là enteroguard và
protophyt. Kết quả, không có gà nào bị bệnh ở liều gây nhiễm 100 đơn bào H.
meleagridis. Những gà mắc bệnh do gây nhiễm liều 3162 H. meleagridis vẫn bị tử
vong 100 % khi được điều trị bằng enteroguard, 94 % khi được điều trị bằng protophyt
SP. Những gà bệnh ở liều gây nhiễm 200 000 H. meleagridis/ gà, tỷ lệ tử vong 100 % ở
nhóm điều trị bằng protophyt SP, protophyt SP và protophyt B, enteroguard, hoặc
histostat-50 và tử vong 17 % khi được điều trị bằng dimetridazole. Như vậy, thuốc
enteroguard hoặc protophyt không có tác dụng điều trị Histomonosis.
Arshad N. và cs. (2008) [20] cho biết, hoạt chất alkaloid chiết xuất từ hạt của
cây Peganum harmala (một loài cây lâu năm, dạng bụi, phân bố ở Trung Đông, Bắc
Phi, và miền Nam châu Âu), có tác dụng ức chế sự phát triển của tất cả các vi khuẩn
ở liều 0,38 - 1,55 mg/ ml và nguyên sinh động vật ở liều 0,63 - 1,65 mg/ ml.
Grabensteiner E. và cs. (2008) [49] đã nghiên cứu và cho biết, các chất chiết
xuất từ cây húng tây, cây cọ lùn, hạt nho và quả bí ngô có tác dụng ức chế sự phát
triển của đơn bào H. meleagridis trong ống nghiệm. Tiếp tục sử dụng các chất trên
hòa vào nước cho gà uống để điều trị Histomonosis. Kết quả, không một chất nào có
tác dụng điều trị Histomonosis trên gà. Như vậy, các thử nghiệm thuốc có nguồn
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gốc thực vật trong ống nghiệm và trên cơ thể gà cho thấy, các thuốc này không có
tác dụng diệt đơn bào H. meleagridis.
Hauck R. và cs. (2010) [60] đã nghiên cứu khả năng diệt đơn bào
H. meleagridis trong ống nghiệm của tiamulin. Kết quả cho thấy, tiamulin làm giảm
tăng trưởng của đơn bào H. meleagridis trong ống nghiệm ở nồng độ ≥ 20 ppm.
Hauck và cs. (2010) [58] đã thử nghiệm hiệu quả điều trị của nifurtimox trên
đơn bào H. meleagridis trong ống nghiệm và trên gà bị bệnh. Kết quả, nifurtimox
liều 200 ppm đã gây chết hoàn toàn H. meleagridis trong ống nghiệm; nifurtimox
liều 400 ppm, bổ sung vào thức ăn cho gà bệnh liên tục trong 3 ngày có tác dụng
làm giảm tổn thương ở gan và manh tràng. Tác giả cho biết thêm, trộn nifurtimox
vào thức ăn cho gà bệnh không gây ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ thức ăn và tăng
trọng của gà. Như vậy, có thể sử dụng nifurtimox để phòng và trị bệnh do đơn bào
H. meleagridis gây ra trên gia cầm.
Thofner I. C. và cs. (2012) [121] cho biết, chất artemisinin trong cây thanh hao
hoa vàng có tác dụng ức chế sự phát triển của đơn bào H. meleagridis trong ống
nghiệm (IC50 = 1,295 mg/ ml) nhưng không có hiệu quả điều trị Histomonosis trên gà.
Theo Bilic I. và cs. (2014) [22], Hess M. và cs. (2015) [66], thuốc
nitroimidazoles và nitrofurans là 2 nhóm thuốc phòng, trị Histomonosis hiệu quả.
Tuy nhiên, những năm 1990 các nhà quản lý thực phẩm, thuốc ở Bắc Mỹ, liên minh
Châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới đã có quyết định cấm sử dụng 2 sản
phẩm này vì thuốc tồn dư lâu trong sản phẩm và gây ung thư cho người. Kể từ khi
lệnh cấm sử dụng thuốc nhóm nitroimidazoles và nitrofurans, bệnh đầu đen lại tái
xuất hiện. Vì không tìm ra hóa dược thay thế để điều trị nên hiện tại bệnh đầu đen
lại bùng phát ở nhiều nước và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho ngành chăn nuôi
gia cầm trên thế giới. Do đó, việc nghiên cứu sử dụng đơn bào H. meleagridis nhược
độc chế tạo vắc xin phòng bệnh và tìm ra phác đồ điều trị bệnh hiệu quả là những vấn
đề cấp bách.
Tóm lại, các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã đề
cập đến tình hình nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gia cầm và một số loài chim
hoang dã, về biện pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh. Tuy nhiên, các kết quả nghiên
cứu trên còn tản mạn và chưa thật đầy đủ về đặc điểm dịch tễ, đặc điểm bệnh lý
và lâm sàng, đặc biệt là về thuốc điều trị H. meleagridis có hiệu quả cao và an toàn
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cho gà. Mặt khác, ở Việt Nam bệnh mới xuất hiện trên các đàn gà nuôi tập trung thả
vườn tại một số tỉnh phía Bắc vào tháng 3 năm 2010 nên chưa có công trình nghiên
cứu nào về bệnh đầu đen ở gà, vì vậy cũng chưa có quy trình phòng chống bệnh
hiệu quả. Hiện nay, bệnh đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bệnh đã và
đang bùng phát dữ dội tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, gây thiệt hại kinh tế
nặng nề cho người chăn nuôi.
Những luận giải nói trên cho thấy, việc nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ bệnh
đầu đen và biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả cho gà nuôi ở tỉnh Thái Nguyên, Bắc
Giang nói riêng và ở Việt Nam nói chung là vấn đề cần thiết.
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Chƣơng 2
VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tƣợng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
- Gà nuôi tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
- Bệnh đầu đen do đơn bào H. meleagridis gây ra ở gà.
- Đơn bào H. meleagridis.
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
* Địa điểm nghiên cứu
- Đề tài được thực hiện ở các nông hộ, các trại chăn nuôi gà gia đình và tập thể
với các quy mô khác nhau tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang.
- Địa điểm xét nghiệm mẫu:
+ Phòng thí nghiệm Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên.
+ Phòng thí nghiệm Khoa kỹ thuật Nông Lâm – Trường Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên.
+ Bộ môn Giải phẫu - Bệnh lý - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
+ Phòng Miễn dịch học - Viện Công nghệ sinh học - Viện hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam.
+ Phòng Siêu cấu trúc - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.
* Thời gian nghiên cứu: 2012 - 2015
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2.1. Động vật và các loại mẫu nghiên cứu
* Động vật nghiên cứu:
- Gà các lứa tuổi, ở các phương thức nuôi khác nhau (sử dụng trong nghiên
cứu tỷ lệ mắc bệnh đầu đen).
- Gà 2 tháng tuổi khoẻ mạnh, đã được tiêm các loại vắc xin phòng bệnh truyền
nhiễm (để bố trí thí nghiệm gây nhiễm bệnh đầu đen).

42

* Mẫu nghiên cứu:
- Mẫu bệnh phẩm (gan, manh tràng, lách, tụy, não, túi fabricius, thận, phổi,
tim) của gà bị mắc bệnh đầu đen và gà khỏe.
- Đơn bào H. meleagridis: H. meleagridis phân lập từ các mẫu bệnh phẩm của
gà mổ khám bị mắc bệnh tại các địa phương, được xác định chính xác loài bằng
phương pháp sinh học phân tử và được nhân lên trong môi trường nuôi cấy Dwyers
và Dwyers cải tiến.
- Mẫu giun kim thu thập qua mổ khám gà ở hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc giang.
- Mẫu phân tươi của gà (xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim).
- Mẫu nền chuồng, mẫu đất bề mặt khu vực xung quanh chuồng nuôi, mẫu đất
bề mặt vườn, đồi chăn thả gà.
- Mẫu máu của gà đối chứng và gà gây nhiễm đơn bào H. meleagridis.
2.2.2. Dụng cụ và hóa chất
- Kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử quét FE - SEM S4800, kính
lúp (loupe).
- Máy phân tích huyết học lade tự động Cellta - Mek - 6420k - Nihon Kohden
(Nhật Bản).
- Máy cắt tiêu bản tổ chức học Microtom.
- Bộ đồ mổ tiểu gia súc.
- Dụng cụ cân, đo thể tích các nội quan của gà: ống đong thủy tinh dung tích 10
ml, 20 ml, 50 ml và 100 ml; cân điện tử độ chính xác 10-2 gam.
- Máy li tâm điện, buồng đếm Mc. Master.
- Xi lanh, kim tiêm, tube tráng Heparin, ống nghiệm, cốc thủy tinh, đũa thủy
tinh, lam kính, lamen, bộ dụng cụ xét nghiệm phân.
- Giá để tiêu bản, các chậu nhựa, khay men
- Chuồng nuôi gà thí nghiệm
- Hệ thống thuốc nhuộm Hematoxilin – Eosin, thuốc nhuộm Giemsa, dung dịch
nước muối bão hòa, dung dịch Barbagallo (gồm: Formol 38% 30 ml, NaCl tinh khiết
7,5 g; nước cất 1000 ml).
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- Môi trường Dwyer và môi trường Dwyer cải tiến để nuôi cấy đơn bào H. meleagridis
bao gồm: dung dịch M199, bột gạo, huyết thanh ngựa, phôi gà 8 - 10 ngày tuổi.
- Các loại thuốc điều trị bệnh đầu đen cho gà: sulfamonomethoxine, doxycyclin,
cloroquin phosphat, mộc hoa trắng, paracetamol, vitamin A, D, E, C, sodium, potasium
(Tên thuốc theo nhà sản xuất: Sulfamono – 1000, Mar – Doxy, Cloroquin phosphat, TĐ.
Paracetamol, Unilyte Vit – C).
- Các loại thuốc tẩy giun kim: fenbendazole, levamisole, menbendazole (Tên thuốc
theo nhà sản xuất: Tẩy giun sán, TĐ. Levamison và TD - Menbendazole 10 %).
- Các hóa chất và dụng cụ thí nghiệm khác.
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Xác định đơn bào H. meleagridis ký sinh ở gà nuôi tại hai tỉnh Thái
Nguyên và Bắc Giang bằng phương pháp sinh học phân tử
2.3.2. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà tại tỉnh Thái Nguyên và
Bắc Giang
2.3.2.1. Thực trạng công tác phòng bệnh ký sinh trùng nói chung và bệnh đầu đen
nói riêng cho gà ở tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
2.3.2.2. Nghiên cứu tình hình nhiễm H. meleagridis ở gà qua mổ khám
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà tại các địa phương
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo lứa tuổi
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo mùa vụ
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo phương thức chăn nuôi
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo kiểu nền chuồng nuôi
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo điều kiện vệ sinh thú y
2.3.2.3. Nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh đầu đen và bệnh giun kim ở gà
- Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà mổ khám
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun kim
- Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà không nhiễm giun kim
- Xác định hệ số tương quan giữa số gà nhiễm H. meleagridis và số gà
nhiễm giun kim.
- Sự ô nhiễm trứng giun kim ở nền chuồng, xung quanh chuồng và vườn,
đồi chăn thả gà.
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2.3.3. Nghiên cứu bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà
2.3.3.1. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm
- Nghiên cứu nuôi cấy H. meleagridis trong môi trường Dwyers và môi trường
Dwyers cải tiến.
- Nghiên cứu gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà.
- Thời gian xuất hiện triệu chứng lâm sàng của gà gây nhiễm.
- Triệu chứng của gà bị bệnh đầu đen do gây nhiễm.
- Thời gian chết của gà sau gây nhiễm.
- Sự thay đổi một số chỉ số sinh lý, sinh hóa máu của gà mắc bệnh đầu đen do
gây nhiễm.
- Sự thay đổi khối lượng và thể tích một số cơ quan nội tạng của gà mắc bệnh
đầu đen do gây nhiễm.
- Bệnh tích đại thể ở gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm.
- Bệnh tích vi thể một số nội quan của gà mắc bệnh do gây nhiễm.
2.3.3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
- Triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen tự nhiên trên thực địa.
- Bệnh tích của gà mắc bệnh đầu đen trên thực địa.
2.3.4. Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đầu đen cho gà
2.3.4.1. Biện pháp diệt KCTG để phòng bệnh đầu đen cho gà
- Hiệu lực và độ an toàn của thuốc tẩy giun kim cho gà thí nghiệm.
- Hiệu lực và độ an toàn của thuốc tẩy giun kim cho gà trên thực địa.
2.3.4.2. Xác định tác dụng diệt đơn bào H. meleagridis bằng thuốc sát trùng
benkocid, povidine 10 %, Qm – supercide trong điều kiện phòng thí nghiệm
2.3.4.3. Xác định hiệu lực và độ an toàn của 2 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà
- Hiệu lực của phác đồ điều trị bệnh đầu đen trên gà gây nhiễm.
- Hiệu lực của phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà trên thực địa.
2.3.4.4. Đề xuất quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho gà.
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2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.4.1. Định danh đơn bào Histomonas spp. gây bệnh đầu đen ở gà tại hai tỉnh
Thái Nguyên và Bắc Giang bằng phương pháp sinh học phân tử
 Giới thiệu chung
Hiện nay, phương pháp PCR đã được ứng dụng trong chẩn đoán các tác nhân gây
bệnh, ngay cả các vi sinh vật không thể phát hiện được bằng các xét nghiệm khác.
Phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction) được Kary Mullis và cộng
sự (Mỹ) phát minh năm 1985. Ðây là phương pháp in vitro sử dụng các cặp mồi
để tổng hợp số lượng lớn các bản sao từ một trình tự DNA đặc biệt dựa trên hoạt
động của enzyme polymerase. Phương pháp PCR dựa trên hoạt động của DNA
polymerase trong quá trình tổng hợp DNA mới từ mạch khuôn. Tất cả các DNA
polymerase đều cần mồi, đây là những đoạn DNA ngắn (20 – 30 nucleotide) có
khả năng bắt cặp bổ sung với một đầu của mạch khuôn (template). Ðoạn mồi này
sau đó sẽ được kéo dài nhờ hoạt động của Taq DNA polymerase để hình thành
một mạch DNA mới hoàn chỉnh.
Phản ứng PCR là một chuỗi nhiều chu kỳ nối tiếp nhau, mỗi chu kỳ gồm ba
giai đoạn.
- Giai đoạn biến tính (denaturation): tách chuỗi DNA từ mạch đôi (chuỗi xoắn
kép) thành dạng mạch đơn.
- Giai đoạn bắt cặp (annealing): gắn cặp mồi đặc trưng theo nguyên tắc bổ sung.
- Giai đoạn kéo dài chuỗi (extension): tổng hợp chuỗi DNA mới giống
chuỗi DNA gốc.
+ Các thành phần tham gia phản ứng PCR
 Khuôn DNA (nucleic acid đích/chuỗi acid nucleic)
Phản ứng PCR là thử nghiệm nhân bản (khuếch đại) một đoạn DNA đích
trong một ống nghiệm loại nhỏ (0,2 µl hoặc 0,5 µl ) dựa vào các chu kỳ nhiệt và cặp
mồi để tạo ra một số lượng lớn các bản sao DNA nhờ vào máy luân nhiệt (thermal
cycle) hay còn gọi là máy PCR.
 Primer hay đoạn mồi
Mồi là những đoạn DNA đơn (oligonucleotide) có kích thước chỉ vài chục base
(18 - 30 nucleotide), có thể bắt cặp theo nguyên tắc bổ sung vào đoạn khởi đầu và
đoạn kết thúc của chuỗi DNA đích khi chuỗi đích này được biến tính thành sợi đơn.
Trong phản ứng PCR, đoạn mồi có hai vai trò chính: (i) Quyết định tính đặc hiệu của
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thử nghiệm, vì nếu đoạn mồi được chọn càng đặc hiệu cho chuỗi đích, nghĩa là chỉ có
thể bắt cặp trên chuỗi đích mà không thể bắt cặp được trên các chuỗi DNA khác ngoài
chuỗi đích thì sản phẩm PCR càng đặc hiệu. (ii) Khởi động enzyme polymerase vì
enzyme polymerase chỉ có thể bắt đầu tổng hợp sợi bổ sung cho chuỗi DNA đích khi
vị trí mồi được bắt cặp ở đầu 3', đây là đầu mà enzym xúc tác cho một dNTP được gắn
vào khi chuỗi DNA đang ở tình trạng sợi đôi. Thông thường trong phản ứng PCR,
người ta dùng một cặp mồi, trong đó một mồi xuôi gọi là forward primer và một mồi
ngược gọi là reverse primer. Cặp mồi này quyết định kích thước của sản phẩm PCR.
 dNTP (deoxy nucleoside triphosphate)
dNTP là đơn vị để có thể tổng hợp được các bản sao của DNA đích. dNTP có
cấu tạo gồm một đường deoxyribose có gắn một base, có thể là adenine (dATP) hay
thymine (dTTP) hay Cytosine (dCTP) hay guanine (dGTP) , ở carbone số 1(C1). Ba
phân tử phosphate (triphosphate) được gắn tại vị trí carbone số 5 (C5) của phân tử
deoxyribose này và đây chính là nơi mà dNTP gắn vào đầu 3' của chuỗi bổ sung
trên chuỗi đích. Năng lượng để cho phản ứng này xảy ra được lấy từ các nối
phosphate giàu năng lượng của triphosphate trên dNTP. Ðó cũng chính là lý do tại
sao phải là dNTP không phải là dNDP (diphosphate) hay dNMP (monophosphate).
 Enzym polymerase và dung dịch đệm cho phản ứng PCR
Thường dùng nhất trong các phòng thí nghiệm là enzyme Taq polymerase, đây
là enzym được tách chiết từ vi khuẩn Thermus aquaticus, là một vi khuẩn chịu nhiệt
sống được trong các suối nước nóng.
Đệm Tris HCl 10 mM, KCL 50 Mm và MgCl2. Ngoài ra, dung dịch đệm
PCR còn có thể chứa 0,001% BSA hay Gelatine và trong một số phản ứng PCR
còn có thể thêm Tween, Dimethyl sulfoxide (DMSO) hay formamide... Trong
các thành phần trên, ảnh hưởng đến chất lượng của PCR nhiều nhất là nồng độ
MgCl2. Vì vậy để có được một phản ứng PCR có độ nhạy cao và đặc hiệu, cần
phải tối ưu hóa MgCl2 từ 1,5 mM đến 5 mM để thăm dò, xác định được nồng độ
tối ưu nhất.
 Nguyên liệu
Mẫu bệnh phẩm là gan và manh tràng của gà mổ khám tại Thái Nguyên và
Bắc Giang có triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh đầu đen.
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Các mẫu bệnh phẩm được lấy tươi và bảo quản trong cồn 70o, đưa về Viện
Công nghệ sinh học ngay trong ngày để tách DNA tổng số.
Mẫu bệnh phẩm gồm 3 cặp mẫu (mỗi cặp gồm mẫu gan và mẫu manh tràng)
thu thập trên gà mắc bệnh tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang.
Cặp mẫu 1:
Mẫu gan: ký hiệu Hm-H1-TN-VN (Hm = Histomonas; H1 = Hepatitis)
Mẫu manh tràng: ký hiệu Hm-C1-TN-VN (Hm = Histomonas; C1 = Ceaca)
Cặp mẫu 2:
Mẫu gan: ký hiệu Hm-H2-BG-VNi
Mẫu manh tràng: ký hiệu Hm-C2-BG-VN
Cặp mẫu 3:
Mẫu gan: ký hiệu Hm-H3-TN-VN
Mẫu manh tràng: ký hiệu Hm-C3-TN-VN
 Xử lý mẫu:
Mẫu gan: Mẫu được bảo quản trong cồn, cần phải loại bỏ bớt nồng độ cồn
trong mẫu. Cắt một mẩu gan (~ 25 mg) ở vị trí bệnh tích điển hình (có dạng hình
hoa cúc), cắt nhỏ trên lam kính, chuyển mẫu vào ống eppendorf 1,5 ml, rửa nước 3
lần, ngâm nước qua đêm trong ngăn mát để ngày hôm sau tách DNA.
Mẫu manh tràng: cắt dọc manh tràng để bỏ phân, rửa bằng nước cất khử
trùng cho sạch phân, cạo lớp niêm mạc phía trong manh tràng để tách DNA.
 Phương pháp tách chiết DNA tổng số
DNA tổng số được tách chiết từ các mẫu trên, sử dụng bộ sinh phẩm QIAamp
DNA Mini kit (hãng QIAGEN Inc, Mỹ). Theo hướng dẫn của nhà sản xuất: các mẫu
được nghiền nát thành huyễn dịch, đồng nhất bằng bộ cối chày nhựa dùng 1 lần. Bổ
sung 180 μl ATL + 20 μl Pro.K + 4 μl RNaseA. Ủ 55oC, thời gian 2 giờ. Vortex mẫu
30 phút/1 lần. Sau đó bổ sung 200 μl AL. Ủ 70oC/30 phút. Dùng pipetman (loại 1000
μl) chuyển dịch các mẫu sang các cột lọc (màng lọc) của bộ kit trên. Ly tâm 13.000
vòng/1 phút. Bổ sung 500 μl AW1. Ly tâm 13.000 v/1 phút. Bỏ nước phía dưới của
cột lọc. Bổ sung 500 μl AW2. Ly tâm 13.000 v/ 1 phút (2 lần) để làm khô màng lọc.
Bổ sung 100 μl AE. Để ở nhiệt độ phòng thời gian 2 phút. Ly tâm thu DNA tổng số.
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 Thực hiện kỹ thuật PCR để thu nhận chuỗi gen 18S ribosomal
Kỹ thuật PCR được thực hiện để thu nhận gen 18S có độ dài khoảng 0,6 kb.
(Grabensteiner và cs., 2006 [47]), sử dụng bộ kit PCR Master mix (Fermentas).
Thành phần phản ứng PCR thực hiện với khuôn DNA tổng số có chứa DNA của
Histomonas, được hỗn hợp trong ống PCR (ống plastic chịu nhiệt, có dung tích 0,2
μl), bao gồm các dung môi của phản ứng (PCR master mix), mồi xuôi, mồi ngược,
nước và khuôn, tổng thể tích là 50 μl. Cụ thể như sau:
TT

Tên phản ứng

Mồi

Thể tích

Độ dài dự kiến

1

HmC1pcr352

HMF – HMR

50 ul

~ 600 bp

2

HmH1pcr353

HMF – HMR

50 ul

~ 600 bp

3

HmC2pcr354

HMF – HMR

50 ul

~ 600 bp

4

HmH2pcr3555

HMF – HMR

50 ul

~ 600 bp

5

HmC3pcr356

HMF – HMR

50 ul

~ 600 bp

6

HmH3pcr357

HMF – HMR

50 ul

~ 600 bp

Thành phần PCR
Thành phần PCR
PCR master mix
Mồi xuôi (10pmol) (HMF)
Mồi ngược 1 (10pmol) (HMR)
Khuôn
DMSO
Nước
Tổng

Thể tích
25µl
2 µl
2 µl
3 µl
2 µl
16 ul
50 µl
Chu trình nhiệt

Nhiệt độ

Thời gian

Chu kỳ

0

94 C

5 phút

1

940C

1 phút

500C

30 giây

0

72 C

1 phút

720C

10 phút

40C

35
1

Nhiệt độ bảo quản sản phẩm
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 Phương pháp giải trình tự và xử lý số liệu
Sản phẩm PCR sau khi tinh sạch được giải trình tự trực tiếp. Chuỗi
nucleotide được xử lý bằng ChromasLITE v2.01; truy cập Blast tại địa chỉ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST để thu nhận các chuỗi gen 18S ribosomal tương
đồng có trong Ngân hàng gen. So sánh đối chiếu trình tự nucleotide của gen 18S bằng
chương trình GENEDOC2.7 http://www.nrbsc.org/gfx/genedoc/; khảo sát mức độ
tương đồng nucleotide và mối quan hệ phả hệ, sử dụng chương trình MEGA6.06,
phương pháp „kết nối liền kề‟ NJ (Neighbor – Joining) với hệ số tin tưởng (bootstrap)
1000 lặp lại (Tamura và cs., 2013 [120]).
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà tại hai tỉnh
Thái Nguyên và Bắc Giang
2.4.2.1. Phương pháp điều tra thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng cho gà
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá.
- Trực tiếp quan sát thực trạng chăn nuôi gà ở các địa phương nghiên cứu.
- Phỏng vấn và phát phiếu điều tra về một số tiêu chí đã xây dựng.
2.4.2.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà
a) Xác định dung lượng mẫu cần thu thập tại các địa phương
Lấy mẫu gà mổ khám tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang theo phương
pháp lấy mẫu chùm nhiều bậc.
Dung lượng mẫu thu thập được tính toán bằng phần mềm Win Episcope 2.0,
với độ tin cậy 95 %.
Theo phần mềm trên, số gà đã mổ khám cụ thể như sau:
Thái Nguyên

Bắc Giang

Cả hai tỉnh

- Phú Bình:
- Võ Nhai:
- Phổ Yên:
Σ:
- Tân Yên:
- Yên Thế:
- Hiệp Hòa:
Σ:

265
174
176
615
215
264
182
661
1276

Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
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b) Dung lượng mẫu đã thu thập theo các yếu tố liên quan đến tình hình mắc bệnh
đầu đen ở gà
* Tuổi gà. Mổ khám gà ở 4 lứa tuổi với số lượng sau:
≤ 1 tháng:

280

Con

> 1 - 3 tháng:

372

Con

> 3 - 5 tháng:

345

Con

> 5 tháng:

279

Con

Tổng:

1276

Con

* Mùa. Mổ khám gà ở 4 mùa với số lượng sau:
- Mùa Xuân (từ tháng 2 – tháng 4):

287 con

- Mùa Hè (từ tháng 5 - tháng 7):

341 con

- Mùa Thu (từ tháng 8 - tháng 10):

350 con

- Mùa Đông (từ tháng 11 – tháng 1 năm sau):

298 con

Tổng:

1276 con

* Phương thức chăn nuôi. Số gà mổ khám theo 3 phương thức chăn nuôi như sau:
- Chăn thả hoàn toàn:

239

Con

- Bán chăn thả:

351

Con

- Nuôi nhốt hoàn toàn:

686

con, gồm 3 loại:

+ Gà thịt nuôi nền:

202

Con

+ Gà sinh sản nuôi lồng:

126

Con

+ Gà sinh sản nuôi nền:

358

Con

1276

Con

Tổng:

* Kiểu nền chuồng. Mổ khám số gà nuôi ở 2 kiểu nền chuồng:
- Nền đất:

540 con

- Nền lát gạch hoặc xi măng :

371 con

Tổng:

911 con
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* Tình trạng vệ sinh thú y. Tiêu chí đánh giá tình trạng VSTY tự quy định như sau:
- Tình trạng VSTY tốt: chuồng trại cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, 1 tuần/ lần
vệ sinh chuồng nuôi gà và khu vực xung quanh chuồng, thu gom phân và chất độn
chuồng để ủ, 1 tháng/ lần khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phát
quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh.
- Tình trạng VSTY trung bình: 3 – 4 tuần/ lần vệ sinh chuồng nuôi và khu
vực xung quanh chuồng nuôi; xung quanh chuồng gà có những vũng nước đọng; 2 –
3 tháng/ lần tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và phát quang cây cỏ, khơi
thông cống rãnh.
- Tình trạng VSTY kém: 2 – 3 tháng/ lần vệ sinh chuồng nuôi và khu vực
xung quanh chuồng; chuồng gà làm ở chỗ đất trũng, trong chuồng và khu vực xung
quanh chuồng rất ẩm thấp, có nhiều vũng nước đọng, có nhiều cỏ cây um tùm, không
sát trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, không khơi thông cống rãnh.
Số gà mổ khám theo tình trạng vệ sinh thú y như sau:
- Tình trạng VSTY tốt:

415

Con

- Tình trạng VSTY trung bình:

362

Con

- Tình trạng VSTY kém:

499

Con

Tổng:

1276

Con

c) Phương pháp xác định tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà tại các địa phương
Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà được xác định bằng sự kết hợp giữa
các phương pháp sau:
* Quan sát triệu chứng lâm sàng
* Mổ khám kiểm tra bệnh tích
* Làm tiêu bản gan, manh tràng và các nội quan khác, nhuộm Giemsa và quan
sát dưới kính hiển vi.
* Làm tiêu bản tổ chức học theo quy trình tẩm đúc parafin, nhuộm Hematoxilin –
Eosin manh tràng, gan và các nội quan khác của gà.
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Các phƣơng pháp cụ thể nhƣ sau:
* Quan sát triệu chứng lâm sàng
Trước khi mổ khám gà tại các địa phương, sử dụng các phương pháp chẩn
đoán bệnh cơ bản như: quan sát, sờ nắn, đo thân nhiệt để xác định những biến đổi
lâm sàng của gà bệnh: thân nhiệt; màu sắc của mào, tích; thể trạng; ăn uống; vận
động; da vùng đầu và mép; màu sắc và trạng thái phân...
* Mổ khám kiểm tra bệnh tích
- Phương pháp mổ khám gà: mổ khám gà theo phương pháp mổ khám toàn
diện của Skrjabin K. I. (1928), quan sát bằng mắt thường và kính lúp các nội quan
như thận, lách, tim, phổi,..., đặc biệt là gan và manh tràng để xác định những biến
đổi đại thể, chụp ảnh vùng có bệnh tích điển hình. Ghi nhật ký thí nghiệm kết quả
biến đổi của gà mổ khám.
* Phương pháp nhuộm Giemsa tiêu bản gan, manh tràng và các nội quan khác của gà
Chuẩn bị những phiến kính mới đã được tẩy mỡ bằng cách rửa xà phòng, sau đó
ngâm trong cồn 960 trong 3 giờ rồi lau khô bằng khăn mềm không có xơ. Dùng dao
bisturi khoét nốt hoại tử ở gan hoặc nạo nhẹ niêm mạc manh tràng, lấy nốt hoại tử
gan hoặc niêm dịch và chất chứa trong manh tràng đặt lên phiến kính đã có sẵn 1 giọt
nước cất (cách đầu phiến kính khoảng 1 cm); nghiền nát rồi đặt cạnh của một lamen
nghiêng 450 so với phiến kính, đẩy nhẹ lamen để gạt cặn sang 1 đầu phiến kính, tạo
thành một lớp mỏng và đều trên phiến kính, để khô tiêu bản rồi cố định bằng cồn
methanol trong 2 phút. Mỗi gà làm 3 tiêu bản và đánh số thứ tự các tiêu bản. Nhuộm
giemsa trong 25 phút (pha dung dịch giemsa gốc với nước cất theo tỷ lệ 1:9). Để
nghiêng tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ cho trôi hết thuốc nhuộm thừa, để khô tiêu
bản, soi dưới kính hiển vi với vật kính dầu, độ phóng đại x 1000 lần. Những mẫu tìm
thấy đơn bào H. meleagridis được xác định là có nhiễm, ngược lại là không nhiễm.
* Phương pháp làm tiêu bản tổ chức học theo quy trình tẩm đúc parafin, nhuộm
Hematoxilin – Eosin.
Các bước tiến hành:
+ Lấy mẫu bệnh phẩm: cắt phần bệnh phẩm có nhiều tổn thương.
+ Cố định bệnh phẩm bằng dung dịch formon 10 %.
+ Rửa nước 12 - 24 h (rửa dưới vòi nước chảy nhẹ) để trôi hết formol.
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+ Khử nước: dùng cồn tuyệt đối để rút nước từ trong bệnh phẩm ra
+ Làm trong bệnh phẩm: ngâm bệnh phẩm qua hệ thống xylen để làm
trong bệnh phẩm
+ Tẩm parafin: ngâm bệnh phẩm đã làm trong vào các cốc đựng parafin nóng
chảy, để ở tủ ấm nhiệt độ 500C.
+ Đổ Block: rót parafin nóng chảy vào khuôn giấy rồi đặt miếng tổ chức (bệnh
phẩm) đã tẩm parafin vào. Khi parafin đông đặc hoàn toàn thì bóc khuôn. Sửa lại
block cho vuông vắn.
+ Cắt và dán mảnh: cắt bệnh phẩm trên máy cắt Microtom, độ dày mảnh cắt
khoảng 3 - 4 µm. Dán mảnh cắt lên phiến kính bằng dung dịch Mayer (lòng trắng
trứng 1 phần, glyxerin 1 phần; 1 ml hỗn hợp trên pha trong 19 ml nước cất).
+ Nhuộm tiêu bản bằng thuốc nhuộm Hematoxilin – Eosin
+ Gắn lamen bằng Baume canada, dán nhãn và đọc kết quả dưới kính hiển vi
quang học, độ phóng đại 150 - 400 lần.
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh đầu đen và bệnh giun
kim ở gà
a) Phương pháp xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim gà qua mổ khám
- Mổ khám gà theo phương pháp mổ khám không toàn di ện cơ quan tiêu hoá.
Gạt toàn bộ chất chứa, niêm dịch trong manh tràng và ruột già để xét nghiệm bằng
phương pháp lắng cặn Benedek (1943), thu thập toàn bộ số giun kim có trong mỗi gà.
Những mẫu có giun kim được đánh giá là có nhiễm, ngược lại là không nhiễm.
- Cường độ nhiễm giun kim: được xác định bằng đếm số lượng giun kim ký
sinh/ gà.
Quy định 3 mức cường độ nhiễm căn cứ vào kết quả xác định cường độ
nhiễm của toàn bộ số gà mổ khám:
≤ 150 giun/ gà là nhiễm nhẹ (ký hiệu +)
> 150 – 300 giun/ gà là nhiễm trung bình (ký hiệu ++)
> 300 giun/ gà là nhiễm nặng (ký hiệu +++)
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* Phương pháp xác định tỷ lệ nhiễm H. meleagridis của những gà nhiễm giun kim
và gà không nhiễm giun kim
Khi mổ khám gà phát hiện giun kim cũng đồng thời quan sát triệu chứng
lâm sàng, kiểm tra bệnh tích, nhuộm Giemsa, làm tiêu bản tổ chức học theo quy
trình tẩm đúc parafin, nhuộm Hematoxilin – Eosin manh tràng, gan và các nội quan
khác của gà để xác định gà nhiễm H. meleagridis. Từ đó tính tỷ lệ nhiễm H.
meleagridis trong số gà nhiễm giun kim và gà không bị nhiễm giun kim.
b) Phương pháp nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun kim ở khu vực xung quanh
chuồng nuôi, nền chuồng và vườn chăn thả gà.
- Phương pháp thu thập mẫu
+ Mẫu nền chuồng: tại mỗi ô chuồng lấy mẫu ở 4 góc và ở giữa ô chuồng, trộn
đều được một mẫu xét nghiệm (khoảng 100 g/mẫu). Mỗi mẫu được để riêng trong
túi nilon có nhãn ghi tên chủ hộ, địa điểm và thời gian lấy mẫu.
+ Mẫu đất bề mặt xung quanh chuồng nuôi: trong khoảng bán kính 5 m xung
quanh chuồng nuôi, cứ khoảng 10 m2 lấy một mẫu đất bề mặt. Một mẫu có khối
lượng khoảng 100 g, được trộn đều bởi 4 mẫu ở 4 góc và 1 mẫu ở giữa. Mỗi mẫu
được để riêng trong túi nilon có nhãn ghi tên chủ hộ, địa điểm và thời gian lấy mẫu.
+ Mẫu đất ở vườn chăn thả gà: cứ khoảng 10 m2 lấy một mẫu đất bề mặt ở 4 góc
và ở giữa, phối hợp thành 1 mẫu có khối lượng khoảng 100 g, ghi nhãn giống như mẫu
cặn nền chuồng và mẫu đất bề mặt xung quanh chuồng nuôi.
Các loại mẫu trên được xét nghiệm ngay trong ngày hoặc bảo quản theo quy
trình bảo quản mẫu trong nghiên cứu ký sinh trùng thú y.
- Phương pháp xét nghiệm mẫu: sử dụng phương pháp Gefter để phát hiện
trứng giun kim.
Cách làm: cho dung dịch NaOH 5% vào mẫu đất (tỉ lệ 1,5 NaOH : 1 đất), đưa
vào máy lắc 3 – 5 phút để tách trứng giun ra khỏi đất, sau đó đưa vào máy ly tâm tốc
độ 3000 vòng/phút trong 2 - 3 phút. Gạn bỏ nước phía trên, giữ lại cặn, cho dung dịch
NaNO3 bão hòa vào, trứng giun tròn có tỉ trọng nhỏ hơn sẽ nổi lên trên. Dùng vòng
thép vớt trứng hoặc đặt lam kính cho tiếp xúc với bề mặt của dung dịch để thu trứng
giun. Soi tiêu bản dưới kính hiển vi độ phóng đại x 100 để tìm trứng giun kim, những
mẫu có trứng giun kim được đánh giá là có nhiễm, ngược lại là không nhiễm.
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2.4.4. Phương pháp nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào H. meleagridis gây ra ở gà
2.4.4.1. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm
a) Phương pháp nuôi cấy đơn bào H. meleagridis trong môi trường nhân tạo
* Chuẩn bị môi trường nuôi cấy
- Môi trường Dwyers (Dwyers D. M., 1970) [42] gồm:
M199 với muối của Hanks
Huyết thanh ngựa
Chiết xuất phôi thai gà 8 - 10 ngày tuổi
pH
Bột gạo

85 %
10 %
5%
7,4
1 mg/ 1 ml

- Môi trường Dwyers cải tiến (Van der Heijden H. M. và Landman W. J.,
2007) [127] gồm:
M199 với muối của Hanks

90 %

Huyết thanh ngựa
pH

10 %
7,4

Bột gạo

10 mg/ 1 ml

* Phương pháp nuôi cấy:
Dùng dao bisturi tách nốt hoại tử ở gan và dùng kéo nhọn, sắc vô trùng cắt dọc
theo chiều dài manh tràng của gà mắc bệnh đầu đen. Cho các nốt hoại tử gan và
toàn bộ chất chứa ở manh tràng vào một cốc thủy tinh vô trùng. Sau đó, rót môi
trường Dwyers hoặc môi trường Dwyer cải tiến phủ lên trên (tỷ lệ giữa bệnh phẩm
chứa đơn bào H. meleagridis và môi trường nuôi cấy là 1: 9), đem ủ trong điều kiện
yếm khí, ở tủ ấm 40°C trong 48 giờ. Tiếp tục cấy chuyển đơn bào H. meleagridis
một lần nữa bằng cách, ngày thứ 3 chuyển 1 ml môi trường chứa đơn bào vào một
ống nghiệm vô trùng chứa 9 ml dung dịch nuôi cấy. Sự nhân lên của đơn bào H.
meleagridis được đánh giá hàng ngày bằng cách đếm số lượng đơn bào H.
meleagridis trong 1 ml môi trường, trên buồng đếm Neubauer.
b) Phương pháp gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà
* Chuẩn bị gà thí nghiệm:
Gà thí nghiệm được nuôi từ lúc 1 ngày tuổi, được nhập từ các lò ấp đảm bảo
chất lượng, gà khỏe mạnh và được phòng bệnh bằng vắc xin theo đúng quy trình
trong vòng 2 tháng. Trước khi gây nhiễm cân khối lượng gà, đo thân nhiệt và quan
sát thể trạng để đảm bảo gà khỏe mạnh.
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* Phương pháp gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà
- Xác định số lượng đơn bào H. meleagridis trung bình có trong 1 ml môi
trường nuôi cấy trên buồng đếm Neubauer, các bước cụ thể như sau:
+ Dùng ống potain hút môi trường nuôi cấy đến vạch 0,5 rồi hút nước muối
sinh lý 0,9 % đến vạch 11 (như vậy, môi trường nuôi cấy được pha loãng 20 lần).
+ Bịt kín 2 đầu ống hút bằng ngón cái và ngón giữa rồi lắc ống trộn theo hình
số 8 ít nhất trong 1 phút để đơn bào được trộn đều trong dung dịch.
+ Buồng đếm được làm sạch và khô. Đậy lamen lên 2 khu vực có kẻ ô đếm.
Đặt buồng đếm lên mặt phẳng, lắc lại ống trộn potain và bỏ đi vài giọt đầu, sau đó
nhỏ dung dịch vào khe buồng đếm (chỗ lamen đậy lên), môi trường pha loãng theo
mao dẫn lan khắp các ô đếm.
+ Đưa buồng đếm lên kính hiển vi và đếm toàn bộ đơn bào trong 4 ô nhỏ ở 4
góc và 1 ô chính giữa trong khu vực đếm hồng cầu (độ phóng đại 400 lần).
+ Số đơn bào H. meleagridis trong 1 ml môi trường nuôi cấy được tính bằng
công thức:
Số đơn bào/ ml môi trƣờng = 5.a.n.100
(a là tổng số đơn bào đếm được trong 5 ô của buồng đếm, n là hệ số pha loãng).
- Phương pháp xác định liều gây nhiễm:
Sau khi xác định được số đơn bào H. meleagridis có trong 1 ml môi trường
nuôi cấy, sử dụng môi trường đó để định liều gây nhiễm cho gà thí nghiệm. Qua
thử nghiệm các liều gây nhiễm, đã xác định được liều 105 bắt đầu có tác dụng
gây bệnh cho gà, liều có tác dụng gây bệnh rất nhanh cho gà 2 tháng tuổi là 3 x
106 đơn bào/ gà.
- Gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà qua miệng và lỗ huyệt:
+ Gây nhiễm qua lỗ huyệt: kích thích cho gà thải phân, sau đó dùng xilanh
nhựa dung tích 3 ml vô trùng, hút môi trường chứa đơn bào H. meleagridis với số
ml đã xác định bơm sâu vào lỗ huyệt gà. Cho gà nhịn ăn, nhịn uống 5 giờ trước và
sau gây nhiễm.
+ Gây nhiễm qua đường miệng: cũng dùng xilanh nhựa như trên hút môi trường
chứa đơn bào H. meleagridis với số ml đã xác định, bơm sâu vào miệng gà cho gà
nuốt. Cũng cho gà nhịn ăn, nhịn uống 5 giờ trước và sau gây nhiễm.
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Các đợt gây nhiễm nhƣ sau:
Đợt 1, 2 và 3: gây nhiễm đơn bào cho gà qua 2 đường (miệng và lỗ huyệt)
với liều gây nhiễm 300.000 đơn bào/ gà để xác định tỷ lệ gà mắc bệnh theo
đường gây nhiễm.
Đợt 4 và 5: gây nhiễm qua lỗ huyệt với liều đơn bào như trên, để theo dõi các
nội dung khác trên gà gây nhiễm và gà đối chứng.
* Bố trí các đợt gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà theo sơ đồ sau:
Liều gây nhiễm

Đợt gây
nhiễm

(H. meleagridis/gà)

1

300.000

Số gà gây
nhiễm
(con)
30

2

Đƣờng gây
nhiễm

Tuổi
(tháng)

10

2

10

2

10

2

Qua miệng

30

Qua lỗ huyệt

20

Qua miệng

300.000

3

Số gà đối
chứng

20

Qua lỗ huyệt

20

Qua miệng

300.000
20

Qua lỗ huyệt

4

300.000

20

Qua lỗ huyệt

10

2

5

300.000

60

Qua lỗ huyệt

20

2

70

Qua miệng
60

2

150

Qua lỗ huyệt

Tính chung
- Mục đích của các đợt gây nhiễm

Đợt 1: xác định mức độ tổn thương đại thể ở gan, manh tràng và các nội quan
khác của gà mắc bệnh đầu đen
Đợt 2 và 3:
+ Xác định tỷ lệ mắc bệnh theo đường gây nhiễm.
+ Xác định thời gian xuất hiện triệu chứng lâm sàng của gà sau gây nhiễm.
+ Xác định triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm.
+ Xác định thời gian chết của gà sau gây nhiễm.
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Đợt 4: ở ngày thứ 16 sau gây nhiễm, tiến hành lấy máu tĩnh mạch, sau đó mổ
khám toàn bộ số gà gây nhiễm và gà đối chứng để xác định:
+ Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của gà gây nhiễm và đối chứng
+ Khối lượng cơ thể gà khỏe và gà bệnh trước khi mổ khám.
+ Những tổn thương đại thể của gà bệnh.
+ Khối lượng và thể tích các cơ quan nội tạng của gà khỏe và gà bệnh.
+ Những tổn thương vi thể của gà bệnh.
Đợt 5: thử nghiệm 2 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà.
c) Phương pháp nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và lâm sàng ở gà gây nhiễm
* Nghiên cứu bệnh lý của bệnh đầu đen trên gà gây nhiễm qua tiến triển tổn thương
đại thể ở gan, manh tràng và các nội quan khác của gà mắc bệnh đầu đen.
Từ diễn biến các tổn thương, quy định mức độ tổn thương đại thể ở gan và
manh tràng như sau:
- Đối với manh tràng:
+ Tổn thương ở mức nhẹ: manh tràng xuất hiện một số điểm viêm nhỏ, phân bố
rải rác trên niêm mạc, chất chứa trong lòng manh tràng đặc hơn so với gà đối chứng.
+ Tổn thương ở mức trung bình: niêm mạc manh tràng viêm, thành manh
tràng dày dần lên, chất chứa trong lòng manh tràng bắt đầu đóng kén.
+ Tổn thương ở mức nặng: lòng manh tràng dãn rộng, niêm mạc manh tràng
viêm nặng và xuất hiện các vết loét, thành manh tràng dày, khoảng 2/3 chất chứa
trong lòng manh tràng đóng kén, phần chất chứa còn lại đặc quánh, màu hồng
hoặc màu máu cá.
+ Tổn thương rất nặng: manh tràng căng phồng, thành manh tràng bị hoại tử
nặng gây loét, thủng, chất chứa trong lòng manh tràng đóng kén rắn màu trắng hoặc
trắng ngà.
- Đối với gan:
+ Tổn thương ở mức nhẹ: trên bề mặt gan xuất hiện một vài điểm hoại tử rất
nhỏ, màu trắng.
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+ Tổn thương ở mức trung bình: trên bề mặt gan xuất hiện nhiều nốt hoại tử,
bao phủ 30 - 50% diện tích bề mặt gan, các nốt hoại tử này có màu trắng, đường
kính nốt hoại tử từ 0,5 – 1 mm.
+ Tổn thương ở mức độ nặng: gan sưng, trên bề mặt gan xuất hiện nhiều ổ
hoại tử, viêm loét chiếm trên 50 - 70 % diện tích bề mặt gan, các ổ viêm loét, hoại
tử có màu trắng ngà hoặc xám vàng, hình tròn, đường kính 1 – 2 mm, lõm ở giữa.
+ Tổn thương rất nặng: gan sưng to gấp 2 – 3 lần, các ổ hoại tử có màu trắng
xám bao phủ trên 70 % và ăn sâu vào trong gan, ổ hoại tử hình tròn, lõm ở giữa, rìa
mép rích rắc răng cưa, đường kính trên 2 mm, trông giống hình hoa cúc hoặc lỗ chỗ
như đá hoa cương. Khi cắt dọc ổ hoại tử, quan sát thấy tiết diện mặt cắt của các ổ
hoại tử có hình nón ngược.
Tổn thương ở các nội quan khác cũng được theo dõi tương tự như với gan và
manh tràng.
* Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm.
- Sau khi gây nhiễm, hàng ngày dùng nhiệt kế đo thân nhiệt của mỗi gà gây
nhiễm và đối chứng vào 8 – 9 giờ sáng, ghi lại thân nhiệt của mỗi gà, vẽ đồ thị diễn
biến thân nhiệt của nhóm gà gây nhiễm.
- Hàng ngày quan sát và ghi lại những biểu hiện của mỗi gà gây nhiễm như:
thể trạng, mào, tích, niêm mạc, trạng thái phân, ăn uống, vận động ....
* Phương pháp xác định thời gian gà chết sau gây nhiễm
Theo dõi toàn bộ những gà đã gây nhiễm đơn bào H. meleagridis. Khi có gà
đầu tiên chết, mổ khám kiểm tra bệnh tích và xét nghiệm mẫu gan, manh tràng để
tìm đơn bào ký sinh, nếu đúng thì xác định đó là thời gian chết sớm nhất của gà gây
nhiễm. Tiếp tục theo dõi cho đến khi gà cuối cùng chết, xác định đó là thời gian
chết muộn nhất của gà gây nhiễm.
* Phương pháp xét nghiệm máu của gà thí nghiệm và đối chứng
Lấy mẫu máu của gà gây nhiễm và đối chứng ở tĩnh mạch cánh (4 ml/ con), cho
vào 2 tube có tráng chất chống đông máu (2 ml/ tube có chất chống đông EDTA, lắc
nhẹ nhàng, dùng để xét nghiệm chỉ số sinh lý máu; 2 ml/ tube có chất chống đông
heparin, không lắc, dùng để xét nghiệm chỉ số sinh hóa máu). Trên mỗi tube có nhãn
ghi thời gian lấy mẫu và số thứ tự gà. Các mẫu máu được bảo quản trong hộp bảo ôn
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và được xét nghiệm ngay trong ngày. Xét nghiệm một số chỉ số máu trên máy phân
tích huyết học lade tự động Cellta - Mek - 6420k - Nihon Kohden (Nhật Bản). Công
thức bạch cầu được xác định bằng phương pháp Tristova.
* Phương pháp kiểm tra những tổn thương đại thể của gà gây nhiễm
Mổ khám gà đã chết và toàn bộ những gà còn sống vào ngày thứ 16 sau gây
nhiễm, quan sát bằng mắt thường và kính lúp các khí quan trong cơ thể, chụp ảnh
những vùng có tổn thương điển hình.
* Phương pháp xác định sự thay đổi khối lượng và thể tích các cơ quan nội tạng
của gà gây nhiễm
+ Khối lượng các cơ quan nội tạng của gà gây nhiễm và đối chứng được xác
định bằng cân điện tử, độ chính xác 10-2 gam.
+ Đo thể tích các cơ quan nội tạng:
Dụng cụ: ống đong thủy tinh có vạch đo 10, 20, 50 và 100 ml.
Cách đo: đổ nước vào ống đong thủy tinh, cho từng loại cơ quan nội tạng của
gà gây nhiễm và gà đối chứng vào. Lượng nước trong ống dâng lên bao nhiêu thì đó
là thể tích của nội tạng cần kiểm tra. Ghi lại thể tích nội quan của mỗi gà gây nhiễm.
* Phương pháp xác định tổn thương vi thể ở một số nội quan của gà gây nhiễm
Chúng tôi đã lấy mẫu bệnh phẩm là gan, manh tràng, lách, tụy, não, túi fabricius,
thận, phổi và tim của 10 gà gây nhiễm. Mẫu bệnh phẩm được bảo quản trong dung dịch
formaldehyt 10 % trong 1 - 2 tuần. Sau đó, tiến hành làm tiêu bản để xác định vi thể.
2.4.4.2. Phương pháp xác định đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh đầu đen ở gà tại
hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
* Xác định những biến đổi lâm sàng của gà bằng cách đo thân nhiệt, đồng thời quan
sát mào, yếm, thể trạng, phân, ăn uống, vận động của gà.
* Mổ khám theo phương pháp mổ khám toàn diện của Skrjabin K. I. (1928) để xác
định những tổn thương đại thể ở các phủ tạng do đơn bào H. meleagridis gây ra.
Ghi lại các biểu hiện lâm sàng, các tổn thương đại thể và các thông tin của gà
mổ khám, chụp ảnh vùng có bệnh tích điển hình.
- Xác định bệnh tích đại thể: bằng phương pháp như đối với gà gây nhiễm.
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2.4.5. Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đầu đen cho gà
2.4.5.1. Phòng bệnh đầu đen cho gà bằng cách dùng thuốc tẩy giun kim
* Sử dụng thuốc tẩy giun kim cho gà
Hoạt chất
chính

Liều
lƣợng

Cách sử
dụng

Tên thuốc
(theo nhà sản xuất)

Mebendazole

20
mg/kg
TT

Trộn
thức ăn

Công ty TNHH thương
T&D-Menbendazole
mại và dịch vụ phát
10%
triển chăn nuôi

20 mg/kg
TT

Trộn
thức ăn

TĐ. Levamisol

16 mg/
kg TT

Trộn
thức ăn

Tẩy giun sán

Levamisol
Fenbendazole

Hãng
sản xuất

Công ty TNHH dược
Thú y Thăng Long
Công ty cổ phần phát
triển công nghệ nông thôn

* Hiệu lực và độ an toàn của thuốc tẩy giun kim cho gà thí nghiệm.
Chỉ tẩy cho những gà bị nhiễm giun kim nặng và có biểu hiện lâm sàng. Cụ thể:
Bước 1: Chọn những gà có biểu hiện lâm sàng tại những hộ gia đình đã xác
định có gà bị nhiễm giun kim ở cường độ nặng qua mổ khám. Xét nghiệm lại phân gà
bằng phương pháp Fulleborn và xác định cường độ nhiễm bằng cách đếm số trứng
/gam phân trên buồng đếm Mc. Master (Jorgen Hansen và Prian Perry, 1994 [71]).
- Phương pháp đếm trứng trên buồng đếm Mc. Master gồm các bước sau:
+ Bước 1: Cân 4g phân vào cốc thủy tinh, thêm nước lã sạch (khoảng 100 - 150
ml), khuấy tan phân, lọc bỏ cặn bã thô. Nước lọc để lắng trong 1 - 2 giờ, gạt bỏ nước,
giữ lại cặn.
+ Bước 2: Cho 56 ml dung dịch nước muối bão hòa vào, khuấy đều cho tan cặn.
Trong khi đang khuấy, lấy công tơ hút hút 1 ml dung dịch phân nhỏ đầy hai buồng
đếm Mc. Master. Để yên 5 phút rồi kiểm tra dưới kính hiển vi (độ phóng đại 10 x 10).
Đếm toàn bộ số trứng trong những ô của hai buồng đếm, rồi tính theo công
thức sau:
Tổng số trứng ở hai buồng đếm x 60
Số trứng/1 gam phân =
4
(Tổng số trứng ở hai buồng đếm là số trứng có trong 1 ml dung dịch phân)
- Quy định cường độ nhiễm như sau:
 2000 trứng /gam phân: nhiễm nhẹ
> 2000 - 4000 trứng /gam phân: nhiễm trung bình
> 4000 trứng/ gam phân: nhiễm nặng
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Bước 2: Sử dụng 3 loại thuốc tẩy giun kim với các hoạt chất chính là:
fenbendazole, mebendazole, levamisol, mỗi loại thuốc tẩy cho 10 gà có cường độ
nhiễm giun kim nặng. Sau khi sử dụng thuốc 15 ngày, xét nghiệm lại phân gà bằng
phương pháp Fulleborn, sau đó mổ khám gà để kiểm tra giun kim.
Đánh giá kết quả:
- Nếu gà không còn trứng giun kim trong phân, mổ khám không tìm thấy giun
kim thì đánh giá thuốc có hiệu lực triệt để; nếu vẫn còn trứng trong phân, mổ khám vẫn
tìm thấy giun kim nhưng số lượng ít thì xác định thuốc có hiệu lực nhưng không triệt
để; nếu gà vẫn còn rất nhiều trứng trong phân, mổ khám kiểm tra vẫn thấy rất nhiều
giun kim thì đánh giá là thuốc không có hiệu lực tẩy hoặc hiệu lực tẩy rất kém.
- Đánh giá độ an toàn của thuốc thông qua theo dõi phản ứng của gà trước và
sau khi dùng thuốc 30 phút đến 1 giờ.
* Hiệu lực và độ an toàn của thuốc tẩy giun kim cho gà trên thực địa.
Sau khi xác định được loại thuốc có hiệu lực tẩy giun kim tốt trên diện hẹp,
tiếp tục dùng thuốc đó trên số lượng lớn gà ngoài thực địa. Kiểm tra lại phân sau 15
ngày dùng thuốc để đánh giá hiệu lực của thuốc.
Độ an toàn của thuốc được đánh giá thông qua theo dõi phản ứng của gà trước
và sau khi dùng thuốc 30 phút đến 1 giờ.
2.4.5.2. Xác định tác dụng diệt đơn bào H. meleagridis bằng thuốc sát trùng
Bố trí lô thí nghiệm như sau:
- Lô thí nghiệm: chuẩn bị 15 đĩa petri có đường kính 18 cm. Hút 5 ml môi
trường nuôi cấy Dwyers cải tiến chứa đơn bào H. meleagridis vào mỗi đĩa, sau đó
láng mỏng. Phun thuốc sát trùng benkocid, povidine 10%, và QM – Supercide, mỗi
loại vào 5 đĩa petri có một lớp mỏng môi trường Dwyers cải tiến chứa đơn bào H.
meleagridis (liều 5 ml/ đĩa).
Lô đối chứng: chuẩn bị 5 đĩa petri có đường kính 18 cm. Hút 5 ml môi trường
nuôi cấy Dwyers cải tiến chứa đơn bào H. meleagridis vào mỗi đĩa, sau đó láng
mỏng. Phun dung dịch nước muối sinh lý 0,9%, liều 5 ml/ đĩa vào mỗi đĩa petri có
môi trường Dwyers cải tiến chứa đơn bào H. meleagridis.
Thời gian thực hiện thí nghiệm là mùa Hè (nhiệt độ trung bình 28,30C, ẩm độ
trung bình 82,7 %).
Theo dõi thời gian sống của đơn bào H. meleagridis trong môi trường
Dwyers cải tiến ở lô thí nghiệm và đối chứng bằng cách quan sát hình thái đơn
bào H. meleagridis trong môi trường dưới kính hiển vi quang học. Nếu đơn bào
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còn sống, sẽ quan sát thấy đơn bào (hình tròn hoặc elip) dưới kính hiển vi. Nếu
đơn bào bị chết hoàn toàn, sẽ không quan sát thấy đơn bào dưới kính hiển vi do
đơn bào bị dung giải.
2.4.5.3. Xác định hiệu lực và độ an toàn của phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà
- Xây dựng 2 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, mỗi phác đồ gồm có:
+ Thuốc diệt đơn bào H. meleagridis.
+ Thuốc điều trị triệu chứng lâm sàng.
+ Thuốc nâng cao thể trạng và sức đề kháng.
- Để xác định hiệu lực của 2 phác đồ điều trị, chúng tôi bố trí các thử nghiệm
trên gà bị bệnh đầu đen do gây nhiễm. Sau đó thử nghiệm điều trị bệnh đầu đen cho
gà ở các địa phương. Phác đồ điều trị cụ thể như sau:
Phác
đồ

Hoạt chất chính

Liều lƣợng

Sulfamonomethoxine

0,5g/ lít nước/
ngày
0,25g/ lít nước/
ngày
2 g/ lit nước/
ngày

Doxycyclin
Paracetamol
1

Vitamin A, D3, E, C,
B1,2,6,12, Sodium,
Potasium
Sorbitol, DLMethionine, Choloin,
L-Lysin, Glucose
Cloroquin phosphat
Cao đặc mộc
hoa trắng
Sulfamonomethoxine

2

Paracetamol
Vitamin A, D3, E, C,
B1,2,6,12, Sodium,
Potasium
Sorbitol, DLMethionine, Choloin,
L-Lysin, Glucose

Tên thuốc (theo
nhà sản xuất)
Sulfamono-1000
Mar-Doxy
TĐ. Paracetamol

Hãng
sản xuất
CTCP Thú Y Xanh
Việt Nam
CTCP Thú y
Marphavet
Công ty Dược Thú y
Thăng Long

3 g/ lit nước/
ngày

Unilyte Vit-C

CTCP Thú Y Xanh
Việt Nam

1 g/ lit nước/
ngày

Giải độc gan – thận lách TA

CT Thú Y Năm Thái

0,25g/ lít nước/
Cloroquin phosphat
ngày
1g/ lit nước/
Mộc hoa trắng
ngày
0,5g/ lít nước/
Sulfamono-1000
ngày
2 g/ lit nước/
TĐ. Paracetamol
ngày

CTCP Hoá - Dược
phẩm Mekophar
CTCP Dược & TBYT
Hà Tĩnh
CTCP Thú Y Xanh
Việt Nam
Công ty Dược Thú y
Thăng Long

3 g/ lit nước/
ngày

Unilyte Vit-C

CTCP Thú Y Xanh
Việt Nam

1 g/ lit nước/
ngày

Giải độc gan – thận lách TA

CT Thú Y Năm Thái
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2.4.5.4. Đề xuất quy trình phòng bệnh đầu đen cho gà
Quy trình phòng bệnh đầu đen cho gà được đề ra dựa vào những cơ sở khoa
học sau:
- Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà.
- Kết quả nghiên cứu về sự liên quan giữa bệnh đầu đen và bệnh giun kim gà.
- Kết quả nghiên cứu về bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm.
- Kết quả tẩy giun kim cho gà
- Kết quả nghiên cứu tác dụng diệt đơn bào H. meleagridis của thuốc sát trùng
- Kết quả nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh đầu đen gà
2.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu
Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học (tài liệu của
Nguyễn Văn Thiện, 2008 [12]), trên phần mềm Minitab 14.0 và Excel 2007.
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Chƣơng 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả định danh đơn bào Histomonas spp. gây bệnh đầu đen ở gà bằng
phƣơng pháp sinh học phân tử
Chúng tôi đã thực hiện nội dung này trên 3 cặp mẫu (mỗi cặp gồm mẫu gan và
mẫu manh tràng). Đây là 3 cặp mẫu được chọn trong số rất nhiều cặp mẫu của gà có
triệu chứng, bệnh tích của bệnh đầu đen.
3.1.1. Thực hiện kỹ thuật PCR thu nhận đoạn gen 18S ribosomal
Sau khi tách DNA tổng số, thực hiện PCR, thu nhận đoạn gen 18S của các
mẫu Histomonas spp. Thực hiện phản ứng PCR với cặp mồi:
Mồi xuôi HMF: 5‟-GAAAGCATCTATCAAGTGGAA-3‟
Mồi ngược HMR: 3‟-GATCTTTTCAAATTAGCTTTAAA-5‟
Kết quả thu nhận chuỗi gen 18 S ribosomal thể hiện ở hình 3.1.
M HmC1 HmH1 (
352 353

HmH3 HmC3 HmH2 HmC2 M
357 356 355 354

-)

2 kp

564 bp

2 kb

~ 600 bp

564 bp

Hình 3.1. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR của gen 18S từ các chủng
Histomonas spp. kiểm tra trên thạch agarose 1%.
M: chỉ thị phân tử (marker) Lamda cắt bằng Hind III.
(-): mẫu đối chứng âm không có khuôn DNA.
Hình 3.1 cho thấy, từ nguồn khuôn DNA tổng số đã tách chiết, thực hiện phản
ứng PCR đã thu nhận được sản phẩm gen 18S có độ dài khoảng 600 bp. Các sản phẩm
PCR đều cho 1 băng đơn nhất, chứng tỏ thành phần sử dụng trong phản ứng PCR, cặp
mồi của gen 18S đặc hiệu và chu trình nhiệt tối ưu. Sản phẩm PCR có độ dài tương
ứng với dự kiến. Kết quả này phù hợp với kết quả mà một số tác giả đã công bố
(Grabensteiner, 2006 [47]; Bleyen và cs., 2007 [24]; Xu J. và cs., 2014 [137]).
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Như vậy có 2 cặp mẫu (mỗi cặp gồm gan và manh tràng) của Hm-C1-TN-VN
và Hm-H1-TN-VN; Hm-C2-BG-VN và Hm-H2-BG-VN đều cho kết quả PCR, trong
khi cặp mẫu Hm-C3-TN-VN và Hm-H3-TN-VN thì chỉ mẫu manh tràng có sản phẩm
PCR. Vì vậy, 4 mẫu đại diện cho 2 cặp là Hm-C1-TN-VN và Hm-H1-TN-VN; HmC2-BG-VN và Hm-H2-BG-VN đã được chọn và được tinh sạch sản phẩm PCR bằng
bộ Qiaqiuck purification kit (hãng Qiagen Inc.) để giải trình tự trực tiếp.
3.1.2. Kết quả giải trình tự gen 18S ribosomal và truy cập ngân hàng gen của
Histomonas spp
Chuỗi nucleotide của gen 18S ribosomal có kích thước khoảng 600 bp của 4
mẫu Hm-C1-TN-VN, Hm-H1-TN-VN, Hm-C2-BG-VN và Hm-H2-BG-VN, sau khi
giải trình tự đã được dùng làm chuỗi để truy cập ngân hàng gen của Histomonas
spp. trong chương trình Blast của NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) nhằm đối
chiếu mức độ tương ứng về trình tự nucleotide.
Kết quả giải trình tự, so sánh trình tự nucleotide của gen 18S ribosomal và
truy cập ngân hàng gen của 4 mẫu Histomonas spp. do chúng tôi phân lập ở Việt
Nam với 19 mẫu trong ngân hàng gen, bao gồm các mẫu của: Trung Quốc, Pháp,
Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Úc, Ý được trình bày ở hình 3.1. và bảng 3.1. phần phụ lục.
Kết quả ở hình 3.1. và bảng 3.1. phần phụ lục cho thấy, khi đối chiếu trình tự
nucleotide của gen 18S ribosomal của 4 mẫu Histomonas spp. đã phân lập với các
mẫu của thế giới thì các mẫu của Việt Nam có trình tự nucleotide tương đồng 86 –
100% so với các mẫu trên thế giới.
Như vậy, trình tự gen 18S của các mẫu phân lập ở Việt Nam ít có sự biến đổi
về thành phần nucleotide, hay nói cách khác gen 18S ribosomal được bảo tồn khá
bền vững.
Để xác định chắc chắn loài Histomonas spp. phân lập từ gà mắc bệnh đầu đen
ở Việt Nam, chúng tôi tiếp tục phân tích mức độ tương đồng của chúng với các mẫu
trên thế giới.
3.1.3. Phân tích mức độ tương đồng với các mẫu của thế giới
Tỷ lệ đồng nhất về trình tự nucleotide của gen 18S ribosomal của 23 mẫu ký
sinh trùng đơn bào được trình bày ở bảng 3.1.
Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy, các mẫu Histomonas spp. phân lập ở Việt Nam
(mẫu số 10, 11, 12, 13) có mức độ đồng nhất rất cao với các mẫu trên thể giới và
tương đồng 100 % với mẫu Hmel-YZ3-CN của Trung Quốc (mẫu số 2). Điều này
khẳng định, các mẫu Histomonas spp. mà chúng tôi đã phân lập ở Việt Nam chính
xác là loài Histomonas meleagridis.
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Bảng 3.1. Tỷ lệ đồng nhất về trình tự nucleotide các mẫu của VN với chuỗi gen 18S của thế giới đăng ký trong ngân hàng gen
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*
11*
12*
13*
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
99

3
99
99

4
99
99
99

5
99
99
98
99

6
99
99
99
99
99

7
99
98
98
99
99
98

8
99
99
99
99
98
99
98

9
99
99
99
100
99
99
99
99

10
99
100
99
99
99
99
98
99
99

11
99
100
99
99
99
99
98
99
99
100

12
99
100
99
99
99
99
98
99
99
100
100

13
99
100
99
99
99
99
98
99
99
100
100
100

14
99
99
98
99
99
99
99
98
99
99
99
99
99

15
99
99
98
99
99
99
99
98
99
99
99
99
99
100

16
99
98
98
99
99
99
99
98
99
98
98
98
98
99
99

17
99
98
98
99
99
99
99
98
99
98
98
98
98
99
99
99

18
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

19
90
90
89
90
90
90
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
87

20
90
90
89
90
90
90
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
87
100

21
90
90
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
89
89
87
99
99

22
87
87
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
81
86
86
86

23
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
82
87
87
87
98

Ghi chú: 1. Hmel-YZ1-CN; 2. Hmel-YZ3-CN; 3. Hmel-YZ12-CN; 4. Hmel-YZ16-CN; 5. Hmel-YZ22-CN; 6. Hmel-YZ27-CN; 7. Hmel-AH1-CN; 8. Hmel-CN; 9. HmelTC6-CH; 10. Hmel-C1-TN-VN; 11. Hmel-H1-TN-VN; 12. Hmel-C2-BG-VN; 13. Hmel-H2-TN-VN; 14. Hmel-34.1-FR; 15. Hme-34.2-FR; 16. Hmel-17.1-FR; 17. HmelFR; 18. Tnon-R114-CZ; 19. Dfra-1085-IT; 20. Dfra-Df379-IT; 21. Dfra-AU; 22. Pwen-23.6-FR; 23. Pwen-23.7-FR.
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3.1.4. Phân tích mối quan hệ phả hệ
Dựa trên cơ sở dữ liệu giải trình tự amino acid của gen 18S đã thu nhận được,
tiến hành xây dựng cây phả hệ để xem xét về mối quan hệ nguồn gốc loài.
Cây phả hệ xây dựng dựa trên trình tự amino acid của 23 chuỗi gen 18S
ribosomal đơn bào Histomonas, được trình bày ở hình 3.2.

Hình 3.2. Cây phả hệ thể hiện mối quan hệ về loài dựa trên trình tự amino acid
của gen 18S bằng chƣơng trình MEGA6.06 phương pháp „kết nối liền kề‟ NJ
(Neighbor-Joining) với hệ số tin tưởng (bootstrap) 1000 lần.
Ký hiệu (♦) là các mẫu phân lập ở gà Việt Nam.
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Hình 3.2 cho thấy, 4 mẫu Histomonas spp. (Hmel-C1-TN-VN; Hmel-C2-BGVN; Hmel-H1-TN-VN; Hmel-H2-BG-VN) của Việt Nam có mối quan hệ rất gần gũi
với mẫu Histomonas meleagridis ký hiệu Hmel-YZ3-CN-JX963645 và nằm trong
cùng một nhóm với mẫu ký hiệu Hmel-CN-JQ277354 của Trung Quốc.
Nhƣ vậy, trên cơ sở giải trình tự gen 18S ribosomal của các mẫu Histomonas
spp. phân lập ở gà Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử, đã xác định chính
xác đơn bào gây bệnh đầu đen ở gà Việt Nam là loài Histomonas meleagridis. Các mẫu
Histomonas meleagridis của Việt Nam có sự bảo tồn rất cao trong gen 18S, mức độ
đồng nhất về nucleotide là 99 - 100% so với các mẫu của Trung Quốc.
3.2. Đặc điểm dịch tễ bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis ở gà tại Thái
Nguyên và Bắc Giang
3.2.1. Kết quả điều tra thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng nói chung
cho gà ở hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
Công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, bệnh ký sinh trùng nói riêng là
hết sức quan trọng, nhằm hạn chế thấp nhất sự phát sinh và phát triển của dịch bệnh.
Chúng tôi đã khảo sát, phỏng vấn và phát phiếu điều tra các hộ gia đình có quy mô
chăn nuôi gà khác nhau tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Kết quả điều tra được
trình bày ở bảng 3.2.
Bảng 3.2. Thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng cho gà ở hai tỉnh
Thái Nguyên và Bắc Giang
Biện pháp sử dụng
Vệ sinh chuồng trại và khu vực chăn thả gà
Định kỳ sát trùng tiêu độc chuồng trại
và khu vực chăn thả gà
Tẩy giun, sán định kỳ cho gà
Sử dụng vắc xin và thuốc phòng bệnh
Cả 4 biện pháp trên

Số hộ
điều tra

1080

Số hộ
áp dụng
652

Tỷ lệ
(%)
60,37

327

30,28

452
375
263

41,85
34,72
24,35

Kết quả bảng 3.2 cho thấy: thực trạng áp dụng các biện pháp phòng chống
dịch bệnh cho gà tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang còn
chưa tốt. Tỷ lệ hộ gia đình áp dụng các biện pháp vệ sinh chuồng trại và khu vực
chăn thả gà chiếm 60,37%, tỷ lệ hộ chăn nuôi thực hiện định kỳ sát trùng chuồng
trại và khu vực chăn thả gà chỉ đạt 30,28%. Số hộ tẩy giun, sán định kỳ cho gà
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chiếm 41,85%; số hộ sử dụng vắc xin và thuốc phòng bệnh cho gà chỉ chiếm
34,72%. Số hộ thực hiện đồng bộ cả 4 phương pháp phòng bệnh cho gà chiếm tỷ
lệ thấp (24,35%).
Kết quả trên cho thấy, người chăn nuôi trên địa bàn 2 tỉnh chưa thấy hết
được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gà, chưa thực
hiện kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học. Nguyên nhân là do có nhiều hộ chăn
nuôi gà theo phương thức nhỏ lẻ, tận dụng, mức độ đầu tư còn ít. Qua khảo sát tại
cơ sở, chúng tôi thấy môi trường chăn nuôi của nhiều hộ gia đình không đảm bảo
vệ sinh thú y: có nhiều cây cối um tùm, nhiều vũng nước lầy bẩn, phân và đệm lót
trong khu chăn nuôi không được xử lý, sân vườn không được sát trùng, tiêu độc,
không khơi thông cống rãnh… Tình trạng chăn nuôi như vậy tạo điều kiện thuận
lợi cho mầm bệnh và ký chủ trung gian truyền bệnh phát triển, gây bệnh của vật
nuôi nói chung và gà nói riêng.
3.2.2. Tình hình nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
3.2.2.1. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà tại các địa phương
Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis của gà nuôi ở mỗi địa phương là một chỉ
tiêu đánh giá cụ thể tình hình nhiễm của đàn gà tại địa phương đó. Từ đó giúp người
chăn nuôi có biện pháp phòng trị bệnh cho gà hiệu quả.
Chúng tôi đã mổ khám ngẫu nhiên 1276 gà nuôi tại 6 huyện Phú Bình, Võ
Nhai, Phổ Yên, Tân Yên, Yên Thế và Hiệp Hòa. Kết quả về tỷ lệ nhiễm ở các địa
phương được thể hiện ở bảng 3.3. và biểu đồ ở hình 3.3.
Bảng 3.3. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà theo địa phương
Địa phƣơng (huyện)
Phú Bình
Võ Nhai
Thái Nguyên
Phổ Yên
Tổng
Tân Yên
Yên Thế
Bắc Giang
Hiệp Hòa
Tổng
Tính chung

Số gà mổ
khám (con)
265
174
176
615
215
264
182
661
1276

Số gà nhiễm
(con)
78
8
15
101
36
92
15
143
244

Tỷ lệ
(%)
29,43
4,60
8,52
16,42a
16,74
34,85
8,24
21,63b
19,12

Ghi chú: Theo cột dọc, các tỷ lệ nhiễm ở mỗi tỉnh mang chữ cái khác nhau thì khác
nhau có ý nghĩa thống kê.
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Hình 3.3. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà
tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
Kết quả bảng 3.3 và hình 3.3 cho thấy: gà ở các địa phương nghiên cứu đều
nhiễm đơn bào H. meleagridis. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm ở mỗi địa phương khác nhau.
Trong số 1276 gà mổ khám, có 244 gà nhiễm đơn bào H. meleagridis, chiếm
tỷ lệ 19,12%. Trong đó, tỷ lệ gà nhiễm bệnh cao nhất ở huyện Yên Thế (34,85%);
sau đó đến huyện Phú Bình (29,43%), huyện Tân Yên (16,74%), huyện Phổ Yên
(8,52%), huyện Hiệp Hòa (8,24%) và thấp nhất ở huyện Võ Nhai (4,60%).
Gà nuôi tại huyện Phú Bình và Yên Thế có tỷ lệ nhiễm đơn bào H.
meleagridis cao hơn so với các huyện Võ Nhai, Phổ Yên và Hiệp Hòa, sự sai khác
này rất rõ rệt (P < 0,001). Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis tại Tân Yên cao hơn
so với Võ Nhai, Phổ Yên và Hiệp Hòa (P < 0,05). Sở dĩ có sự khác nhau về tỷ lệ gà
nhiễm bệnh đầu đen giữa các huyện là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố: tình trạng vệ
sinh thú y, địa hình, phương thức chăn nuôi, lứa tuổi, chế độ nuôi dưỡng, mật độ gà
nuôi ... Đặc biệt, ở huyện Yên Thế, Phú Bình và Tân Yên có nhiều hộ nuôi gà với
số lượng nhiều, nuôi lâu năm, nuôi gối đàn, không có thời gian để trống chuồng,
phơi đất để diệt mầm bệnh. Có nhiều hộ nuôi gà để tận dụng diện tích đất vườn, đồi,
do đó không đầu tư vào chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi, không chăn nuôi gà
theo quy trình kỹ thuật tiên tiến. Công tác vệ sinh thú y, quy trình sử dụng vắc xin,
tẩy giun, sán cho gà chưa được thực hiện triệt để. Đồng thời, môi trường đất có
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bóng cây ăn quả che phủ tại vườn chăn thả là nơi khu trú lý tưởng của các loại vi
khuẩn, virus, ký sinh trùng, trong đó có trứng giun kim và giun đất. Do nuôi kế đàn
nên việc khử trùng, tiêu độc định kỳ khó thực hiện, tạo cơ hội cho mầm bệnh lưu
cữu trong môi trường chăn nuôi. Gà chăn thả ngoài vườn bãi chịu ảnh hưởng trực
tiếp của điều kiện thời tiết khí hậu thay đổi, nên sức đề kháng của gà giảm, đồng
thời làm tăng khả năng gà tiếp xúc với mầm bệnh. Đó là những nguyên nhân dẫn tới
tỷ lệ mắc bệnh đầu đen ở gà tại các địa phương tương đối cao (16,74 – 34,85%).
Gà nuôi tại huyện Phổ Yên, Hiệp Hòa và Võ Nhai có tỷ lệ nhiễm đơn bào
H. meleagridis thấp hơn (4,60% - 8,52%). Giải thích vấn đề này, chúng tôi cho
rằng đây là một căn bệnh mới, trong khi ở các địa phương này đa số gà được
nuôi trên chuồng lồng, chuồng sàn hoặc chăn thả ngoài tự nhiên với mật độ
tương đối thưa, khả năng tiếp xúc với mầm bệnh chưa nhiều nên phần nào hạn
chế được tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis.
3.2.2.2. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis theo tuổi gà
Tuổi của vật nuôi là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tính cảm thụ đối
với bệnh ký sinh trùng, do vậy, mức độ cảm nhiễm bệnh cũng như khả năng chống
đỡ bệnh tật của gà ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis
theo từng lứa tuổi gà là một chỉ tiêu xác định gà ở lứa tuổi nào dễ cảm nhiễm bệnh
nhất, từ đó có kế hoạch phòng trị bệnh thích hợp, nhằm năng cao năng suất chăn
nuôi gà.
Kết quả về tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis theo tuổi gà được trình bày
ở bảng 3.4 và đồ thị ở hình 3.4.
Bảng 3.4. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà theo tuổi
Tuổi gà
(tháng)

Số gà mổ khám
(con)

Số gà nhiễm
(con)

Tỷ lệ
(%)

≤1

280

19

6,79a

>1–3

372

121

32,53b

>3–5

345

72

20,87c

>5

279

32

11,47d

1276

244

19,12

Tính chung

Ghi chú: Theo cột dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý
nghĩa thống kê.
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Tỷ lệ %
35
32.53
30
25
20.87

20
15

11.47

10
6.79

5
0
≤1

>1– 3

> 3- 5

>5

Tuổi gà (tháng)

Hình 3.4. Đồ thị tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis theo tuổi gà
Kết quả bảng 3.4 và hình 3.4. cho thấy:
Trong 1276 gà mổ khám, đã xác định có 244 gà nhiễm đơn bào H.
meleagrisdis, chiếm tỷ lệ 19,12%.
Gà ở các lứa tuổi đều nhiễm đơn bào H. meleagridis, tuy nhiên gà ở các giai
đoạn tuổi khác nhau có tỷ lệ nhiễm khác nhau. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis
cao nhất ở gà 1 - 3 tháng tuổi (32,53 %); tiếp đến là gà 3 – 5 tháng tuổi (20,87%), gà
giai đoạn trên 5 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm 11,47%, tỷ lệ nhiễm đơn bào H.
meleagridis thấp nhất ở gà dưới 1 tháng tuổi (6,79%). Cụ thể là:
+ Gà dưới 1 tháng tuổi: mổ khám và tiến hành các phương pháp kiểm tra 280
gà, phát hiện thấy có 19 gà bị nhiễm đơn bào H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 6,79%.
+ Gà 1 - 3 tháng tuổi: mổ khám và kiểm tra 372 gà, có 121 gà nhiễm đơn bào
H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 32,53%.
+ Gà 3 - 5 tháng tuổi: mổ khám và kiểm tra 345 con gà, số gà nhiễm bệnh là
72 con, chiếm tỷ lệ 20,87%.
+ Gà trên 5 tháng tuổi: mổ khám và kiểm tra 279 con, có 32 con nhiễm bệnh,
chiếm tỷ lệ 11,47%.
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Sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở các lứa tuổi gà được chúng tôi giải
thích như sau:
Giai đoạn dưới 1 tháng tuổi: gà còn nhỏ, cường độ hoạt động và nhu cầu thức
ăn ít, gà chưa đi xa để kiếm ăn mà chủ yếu được nuôi trong chuồng úm, được nuôi
dưỡng và chăm sóc cẩn thận, vệ sinh chuồng trại đảm bảo nên khả năng tiếp xúc với
mầm bệnh cũng như tiếp xúc với trứng giun kim và giun đất ít. Vì vậy, gà ở giai đoạn
này nhiễm bệnh đầu đen với tỷ lệ thấp.
Giai đoạn 1- 3 tháng tuổi: gà từ môi trường nuôi úm được thả ra vườn đồi,
gà bắt đầu tiếp xúc với môi trường chăn nuôi. Do thay đổi môi trường sống,
đồng thời nhu cầu thức ăn và cường độ hoạt động tăng, gà tăng cường bới đất
tìm kiếm sâu bọ, côn trùng nên thường xuyên tiếp xúc với các vật chủ chứa
mang mầm bệnh. Đó là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nhiễm H. meleagridis
cao nhất ở lứa tuổi này.
Giai đoạn 3 - 5 và trên 5 tháng tuổi: ở lứa tuổi này gà phát triển cả về thể chất
và hệ thống miễn dịch, cơ thể gà có sức đề kháng nhất định với các loại mầm bệnh,
trong đó có đơn bào. Do vậy, tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis thấp hơn so với gà
1 – 3 tháng tuổi.
So sánh giữa các lứa tuổi: tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà 1 - 3 tháng
tuổi (32,53%) cao hơn rất rõ rệt so với gà dưới 1 tháng (P < 0,001); gà 3 - 5 tháng
tuổi nhiễm đơn bào H. meleagridis là 20,87%, thấp hơn rất rõ rệt so với gà 1 - 3
tháng (P < 0,001). Gà trên 5 tháng tuổi: tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis là
11,47%, thấp hơn rõ rệt so với gà 3 - 5 tháng (P < 0,05).
Như vậy, gà nhiễm đơn bào H. meleagridis cao nhất ở giai đoạn 1 - 3 tháng
tuổi, sau đó giảm dần.
AbdulRahman L. (2011) [142] cho rằng, gà tây từ 3 đến 12 tuần tuổi dễ nhiễm
bệnh do đơn bào H. meleagridis, triệu chứng điển hình và tỷ lệ chết lên tới 70 – 90%.
Từ kết quả trên cho thấy, người chăn nuôi cần quan tâm hơn nữa đến việc tẩy
giun, sán cho gà, vệ sinh thú y trong chăn nuôi, chăm sóc đàn gà thả vườn ở giai đoạn
1 - 5 tháng tuổi, đặc biệt là gà ở giai đoạn 1 - 3 tháng tuổi để tăng sức đề kháng, hạn
chế nhiễm đơn bào H. meleagridis, nâng cao năng suất chăn nuôi.
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3.2.2.3. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà theo mùa vụ
Để xác định biến động nhiễm đơn bào H. meleagridis theo mùa vụ, chúng tôi đã
mổ khám 1276 gà ở 4 mùa Xuân, Hè, Thu, Đông. Kết quả được trình bày ở bảng 3.5
và hình 3.5.
Kết quả ở bảng 3.5 và hình 3.5 cho thấy: tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong các
mùa khác nhau là khác nhau. Gà nuôi ở mùa Hè có tỷ lệ nhiễm H. meleagridis cao
nhất (26,98%), tiếp theo là mùa Xuân (20,56%), mùa Thu (16,57%) và thấp nhất là
gà nuôi trong mùa Đông (11,74%). Không có sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm đơn bào H.
meleagridis giữa mùa Hè và mùa Xuân (P > 0,05). Sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm đơn
bào H. meleagridis giữa mùa Hè với mùa Thu và mùa Đông là rất rõ rệt (P ≤ 0,001).
Bảng 3.5. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo mùa vụ
Mùa
Xuân
Hè
Thu
Đông
Tính chung

Số gà mổ
khám (con)
287
341
350
298

Số gà nhiễm
(con)

Tỷ lệ (%)

59
92
58
35

20,56a
26,98b
16,57c
11,74d

1276

244

19,12

Ghi chú: Theo cột dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý
nghĩa thống kê.
Tỷ lệ %
26,98

30
25

20,56

16,57

20

11,74

15
10

5
Mùa vụ

0
Xuân

Hè

Thu

Đông

Hình 3.5. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo mùa vụ
(tính chung cả hai tỉnh)
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Tỷ lệ gà nhiễm đơn bào H. meleagridis khác nhau ở các mùa trong năm được
chúng tôi giải thích như sau:
- Mùa Xuân: giữa và cuối mùa Xuân thời tiết ấm, ẩm, mưa phùn nhiều đã tạo
điều kiện thuận lợi để các loài vật chủ chứa phát triển và truyền bệnh đầu đen cho gà.
Do đó, vào mùa Xuân (từ tháng 2 đến tháng 4) tỷ lệ gà nhiễm H. meleagridis vẫn
tương đối cao (20,56%).
- Mùa Hè (từ tháng 5 đến tháng 7), là thời gian có gió mùa Tây Nam nên thời
tiết nóng, ẩm, mưa nhiều, là điều kiện thuận lợi để trứng giun kim gà và giun đất tồn
tại, phát triển ở ngoại cảnh. Mặt khác, những ngày trời mưa, đất ướt nên giun đất
thường ngoi lên mặt đất. Gà ăn phải giun đất mang trứng giun kim đã nhiễm H.
meleagridis sẽ bị bệnh. Đó là những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ mắc bệnh đầu đen ở gà
cao nhất vào mùa hè (26,98%).
- Mùa Thu (từ tháng 8 đến tháng 10) là mùa chuyển tiếp giữa mùa hè và mùa
đông. Đầu mùa thu thời tiết còn khá oi bức, mưa nhiều nên tỷ lệ nhiễm H.
meleagridis ở gà cao; giữa và cuối mùa thu tỷ lệ nhiễm H. meleagridis giảm thấp
do đặc điểm thời tiết khô hanh, độ ẩm trung bình/ tháng dưới 77%, là điều kiện bất
lợi cho sự tồn tại, phát triển của trứng giun kim và giun đất. Đây là nguyên nhân
dẫn tới gà nuôi trong mùa Thu có tỷ lệ nhiễm H. meleagridis giảm đi (16,57%),
thấp hơn so với gà nuôi trong vụ Xuân, Hè (20,56 và 26,98%).
- Mùa Đông (từ tháng 11 tới tháng 1 năm sau) là thời gian có gió mùa Đông
Bắc, rất nhiều ngày thời tiết lạnh và hanh khô, nhiệt độ trung bình 17,20C, độ ẩm
trung bình 79 ÷ 82%. Do vậy, gà nuôi trong mùa Đông tỷ lệ nhiễm H.
meleagridis thấp nhất (11,74%).
Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2011) [2]: ở những vùng có mùa đông, mùa hè rõ
rệt, ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng phát triển theo mùa. Trong đó, nhiệt độ và ẩm
độ không khí ở các năm có ảnh hưởng rất lớn đến chu kỳ phát dục của giun, sán.
Lê Văn Năm (2011) [7] cho biết: ở miền Bắc Việt Nam, bệnh do đơn bào H.
meleagridis bùng phát mạnh vào các tháng nóng ẩm: cuối Xuân, Hè, Hè Thu. Trong
khi đó ở gà lớn tuổi (gà già, gà đẻ) bệnh thường xảy ra vào cuối Thu sang Đông.
Như vậy, mùa vụ có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh đầu đen ở
gà, bởi mùa vụ là do các yếu tố tự nhiên (thời tiết khí hậu, ánh sáng, ẩm độ ...) quyết
định. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nhận xét của các tác giả trên.
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3.2.2.4. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis theo phương thức chăn nuôi gà
Để xác định phương thức chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ nhiễm
đơn bào H. meleagridis ở gà, chúng tôi đã tiến hành mổ khám 1276 gà nuôi theo 3
phương thức khác nhau. Kết quả được trình bày ở bảng 3.6. và biểu đồ ở hình 3.6, 3.7.
Bảng 3.6. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo phương thức chăn nuôi
Phƣơng thức chăn nuôi

Số gà mổ

Số gà nhiễm

Tỷ lệ

khám (con)

(con)

(%)

Chăn thả hoàn toàn

239

60

25,10a

Bán chăn thả

351

128

36,47b

Nuôi nhốt

686

56

8,16c

- Gà thịt nuôi nền

202

15

7,43

+ Nuôi lồng

126

0

0,00

+ Nuôi nền

358

41

11,45

1276

244

19,12

- Gà sinh sản

Tính chung

Ghi chú: Theo cột dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý
nghĩa thống kê.

Hình 3.6. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo phƣơng thức chăn nuôi
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Hình 3.7. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà nuôi nhốt
Bảng 3.6 và hình 3.6, 3.7 cho thấy: gà được nuôi theo phương thức bán chăn
thả có tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen cao nhất (36,47%), cao hơn 11,37% so với gà nuôi
theo phương thức chăn thả hoàn toàn (25,10%). Tỷ lệ nhiễm thấp nhất là ở gà nuôi
theo phương thức công nghiệp (8,16%). Cụ thể như sau:
Phương thức chăn thả hoàn toàn: trong 239 gà mổ khám, có 60 gà nhiễm
bệnh đầu đen, chiếm tỷ lệ 25,10%.
Phương thức bán chăn thả: trong 351 gà mổ khám, có 128 gà nhiễm bệnh đầu
đen, chiếm tỷ lệ 36,47%, cao hơn tỷ lệ nhiễm ở gà nuôi theo phương thức chăn thả
hoàn toàn.
Phương thức nuôi nhốt: trong 686 gà mổ khám, chỉ có 56 gà nhiễm bệnh đầu
đen, chiếm tỷ lệ 8,16%. Trong 686 gà này có 126 gà công nghiệp sinh sản nuôi
lồng (kiểm tra không có gà nào nhiễm H. meleagridis) và có 358 gà công nghiệp
sinh sản nuôi nền (tỷ lệ nhiễm H. meleagridis là 11,45%), có 202 gà thịt nuôi
nhốt, tỷ lệ nhiễm H. meleagridis là 7,43%.
Như vậy, tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà nuôi theo phương thức nuôi
nhốt thấp hơn rất nhiều so với phương thức nuôi bán chăn thả và chăn thả hoàn
toàn. Sự sai khác này là rất rõ rệt với P < 0,001.
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Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen của gà ở các
phương thức chăn nuôi được chúng tôi giải thích như sau:
- Đối với phương thức nuôi nhốt ở một số trại chăn nuôi gà, gồm nuôi lồng và
nuôi chuồng nền.
Nuôi lồng là phương thức nuôi tiên tiến nhất hiện nay. Trong phương thức nuôi
này, người chăn nuôi đã sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật ở tất cả các khâu:
giống, thức ăn, nước uống, chuồng trại, quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y
và phòng chống dịch bệnh. Do gà được ăn và uống nước sạch, phân được thu gom,
quét dọn hàng ngày nên trứng, ấu trùng giun, sán và các loại mầm bệnh khác không
có cơ hội nhiễm vào thức ăn, nước uống của gà. Đồng thời, ở phương thức nuôi này
gà cũng không tiếp xúc với vật chủ chứa. Những lý do trên giúp cho gà khó bị nhiễm
đơn bào H. meleagridis, mặc dù thời gian nuôi dài (80 – 100 tuần/ lứa).
Nuôi chuồng nền cũng là phương thức nuôi khá phổ biến hiện nay. Trong
phương thức nuôi này, tuy được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, được vệ sinh phòng
bệnh đúng kỹ thuật nhưng gà vẫn thường xuyên tiếp xúc với phân, đất và chất đệm
lót chuồng. Đó là lý do mà gà nuôi nhốt vẫn bị bệnh ký sinh trùng, trong đó có bệnh
đầu đen. Gà sinh sản nuôi nền, thời gian nuôi 80 – 100 tuần, tương ứng với 80 - 100
tuần tuổi, tỷ lệ nhiễm H. meleagridis cao hơn so với gà nuôi thịt với thời gian 45 –
100 ngày/ lứa.
- Đối với phương thức chăn thả hoàn toàn và bán chăn thả:
Chăn thả hoàn toàn và bán chăn thả là phương thức chăn nuôi mang tính tận
dụng, tình trạng vệ sinh kém. Gà được chăn thả ở vườn, đồi thường xuyên tiếp
xúc với phân, đất - có chứa trứng, ấu trùng giun, sán và nhiều mầm bệnh khác.
Vì vậy, gà nuôi ở 2 phương thức này có tỷ lệ nhiễm H. meleagridis cao (25,10%
và 36,47%).
Gà ở phương thức nuôi bán chăn thả, chuồng trại và các biện pháp chăm sóc,
nuôi dưỡng, vệ sinh thú y khá hơn so với phương thức chăn thả hoàn toàn. Mặc dù
vậy, gà nuôi ở phương thức này lại có tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis cao nhất
(36,47%), cao hơn so với gà nuôi thả hoàn toàn (25,10%). Theo chúng tôi,
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nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà giữa 2
phương thức chăn nuôi trên có liên quan tới giống và quy mô đàn.
Gà nuôi theo phương thức bán chăn thả thường được nuôi với quy mô đàn
khá lớn, từ vài trăm, đến vài nghìn con/ hộ. Các giống gà nuôi theo phương thức
này là các giống gà ngoại hoặc giống lai giữa gà ngoại với gà địa phương (gà Tam
Hoàng, gà Lương Phượng, gà lai Mía …). Ngược lại, ở phương thức chăn thả hoàn
toàn thường thấy nuôi quy mô đàn nhỏ, gà được nuôi phân tán, nhỏ lẻ trong các
hộ dân, mỗi hộ chỉ nuôi vài chục đến vài ba trăm con tùy theo diện tích vườn đồi
và khả năng cung cấp thức ăn cho gà. Các giống gà thả vườn thường là các giống
gà địa phương như gà Ri, gà Chọi, gà Tre, gà Đông Cảo… Các giống gà này có sức
đề kháng và khả năng thích nghi tốt. Mặt khác, Histomonosis là bệnh mới xuất hiện
tại các địa phương nên khu vực chăn thả gà bị ô nhiễm mầm bệnh chưa nhiều.
Chính vì vậy, với phương thức chăn thả hoàn toàn, số lượng gà ít, lại được nuôi trên
diện tích khá rộng thì khả năng gà tiếp xúc với mầm bệnh sẽ giảm đi. Đó là nguyên
nhân dẫn đến gà nuôi thả vườn hoàn toàn có tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis
thấp hơn so với gà nuôi bán chăn thả.
3.2.2.5. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis theo loại nền chuồng nuôi gà
Để xác định kiểu nền chuồng có ảnh hưở ng như thế nào đến t ỷ lệ nhiễm đơn
bào H. meleagridis, chúng tôi đã ti ến hành mổ khám 911 gà nuôi trên các kiểu nền
chuồng khác nhau. Kết quả về tỷ lệ nhiễm H. meleagridis theo kiểu nền chuồng
nuôi được trình bày ở bảng 3.7. và biểu đồ hình 3.8.
Bảng 3.7. Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà nuôi trên loại nền chuồng khác nhau
Loại nền chuồng

Số gà mổ

Số gà

Tỷ lệ

khám (con)

nhiễm (con)

(%)

Nền đất

540

133

24,63a

Nền xi măng hoặc lát gạch

371

51

13,75b

Tính chung

911

184

20,20

Ghi chú: Theo cột dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý
nghĩa thống kê.
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Tỷ lệ %

24,63
20,20

25
20

13,75
15
10
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0

Nền đất

Nền xi măng
hoặc lát gạch

Tính chung

Kiểu nền
chuồng nuôi

Hình 3.8. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà nuôi
trên kiểu nền chuồng khác nhau
Bảng 3.7 và hình 3.8 cho thấy: gà nuôi ở chuồng nền đất nhiễm H. meleagridis
với tỷ lệ 24,63 %, cao hơn so với gà được nuôi ở chuồng nền xi măng hoặc lát gạch
(13,75 %). Sự sai khác này rất rõ rệt với P < 0,001.
Giải thích về sự khác nhau này, chúng tôi thấy rằng, vấn đề vệ sinh chuồng
trại có liên quan mật thiết đến chất liệu làm nền chuồng. Bởi lẽ, nuôi gà trong
chuồng nền đất, làm cho khâu vệ sinh chuồng trại khó khăn, nền đất thường ẩm ướt,
bẩn do phân gà thải ra. Nếu trong đàn có một số gà đã nhiễm đơn bào H.
meleagridis, đồng thời lại nhiễm giun kim thì trong phân thải ra có trứng giun kim,
trứng giun kim sẽ lưu cữu trên nền đất, từ đó gà dễ dàng bị nhiễm giun kim và bị
lây nhiễm bệnh đầu đen. Đặc biệt, nếu nuôi gà trong chuồng nền đất đã từng có gà ở
các lứa trước bị bệnh đầu đen thì việc loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh từ giun đất và
trứng giun kim trên nền chuồng rất khó khăn.
Những hộ chăn nuôi gà trong chuồng nền xi măng hoặc lát gạch thì việc thu
gom phân và đệm lót dễ dàng, việc phun thuốc sát trùng tiêu độc chuồng trại có hiệu
quả hơn. Vì vậy, nuôi gà trên kiểu nền chuồng này sẽ hạn chế được tỷ lệ nhiễm bệnh
đầu đen ở đàn gà.
Tyzzer E. E. và Collier J. (1925) [124] cho rằng, bệnh đầu đen xảy ra chủ
yếu trên những đàn gà nuôi thả vườn, những đàn gà thường xuyên tiếp xúc với
môi trường đất. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nhận xét trên.
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Như vậy, kiểu nền chuồng cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng
nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà. Trong chăn nuôi, kể cả nuôi nhốt trong
chuồng nền hoặc nuôi bán chăn thả đều không nên duy trì kiểu chuồng nền đất.
3.1.2.6. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo tình trạng vệ sinh thú y trong chăn nuôi
Vấn đề vệ sinh thú y có vai trò rất quan trọng trong chăn nuôi. Để xác định
tình trạng vệ sinh thú y có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ nhiễm đơn bào H.
meleagridis ở gà, chúng tôi đã tiến hành mổ khám gà nuôi ở 3 tình trạng vệ sinh
thú y khác nhau. Kết quả được trình bày ở bảng 3.8. và biểu đồ hình 3.9
Bảng 3.8. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo tình trạng vệ sinh thú y
Số gà mổ
khám (con)

Số gà nhiễm
(con)

Tỷ lệ
(%)

Tốt

415

24

5,78a

Trung bình

362

58

16,02b

Kém

499

162

32,46c

Tính chung

1276

244

19,12

Tình trạng VSTY

Ghi chú: Theo hàng dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý
nghĩa thống kê.

Tỷ lệ %
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vệ sinh thú y

Hình 3.9. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo tình trạng vệ sinh thú y
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Từ kết quả ở bảng 3.8 và hình 3.9 cho thấy: tình trạng vệ sinh thú y khác nhau
thì tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà cũng khác nhau. Trong tổng số 1276 gà
mổ khám có 244 gà nhiễm H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 19,12%, biến động từ 5,78 –
32,46%, phụ thuộc vào các mức độ vệ sinh thú y trong chăn nuôi. Cụ thể:
Tình trạng vệ sinh thú y tốt: trong tổng số 415 gà mổ khám có 24 gà nhiễm
bệnh đầu đen, chiếm tỷ lệ 5,78%.
Tình trạng vệ sinh thú y trung bình: trong tổng số 362 gà mổ khám có 58 gà
nhiễm bệnh đầu đen, chiếm tỷ lệ 16,02%.
Tình trạng vệ sinh thú y kém: trong tổng số 499 gà mổ khám có 162 gà nhiễm
bệnh đầu đen, chiếm tỷ lệ 32,46%.
Như vậy, tình trạng vệ sinh thú y có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ nhiễm đơn bào
H. meleagridis ở gà. Gà được nuôi trong tình trạng vệ sinh thú y tốt thì tỷ lệ nhiễm H.
meleagridis thấp hơn rất rõ rệt so với gà nuôi trong tình trạng vệ sinh thú y ở mức
trung bình và kém (P < 0,001). Kết quả này cho thấy, người chăn nuôi cần quan tâm
hơn nữa đến vấn đề vệ sinh thú y trong chăn nuôi gà để hạn chế tỷ lệ nhiễm đơn bào
H. meleagridis ở gà. Những biện pháp cần thực hiện là: xây dựng chuồng trại chăn
nuôi gà ở nơi cao ráo, thoáng mát, thường xuyên vệ sinh chuồng và khu vực chăn thả
gà, định kỳ khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; phát quang cây cỏ,
khơi thông cống rãnh, cuốc xới vườn rồi rắc vôi bột nhằm tạo điều kiện bất lợi cho sự
phát triển của ký chủ trung gian truyền bệnh đơn bào H. meleagridis.
3.2.3. Nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh đầu đen và bệnh giun kim ở gà
Ký chủ trung gian (KCTG ) giữ một vai trò quan trọng trong quá trình gây
bệnh cũng như phát tán mầm bệnh ký sinh trùng. Theo nhiều tác giả, giun kim là
KCTG của đơn bào H. meleagridis. Vì vậy, để xác định vai trò của giun kim
trong bệnh đầu đen ở gà, chúng tôi đã nghiên cứu tương quan giữa tỷ lệ gà mắc
bệnh đầu đen và tỷ lệ gà nhiễm giun kim trong cùng một số lượng gà mổ khám.
3.2.3.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà mổ khám
Kết quả xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim trên 1276 gà mổ khám
được trình bày ở bảng 3.9 và biểu đồ ở hình 3.10.
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Để xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà, chúng tôi đã mổ khám và
kiểm tra 1276 gà ở các lứa tuổi khác nhau tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
và Bắc Giang. Kết quả được trình bày ở bảng 3.9 và biểu đồ 3.10, 3.11.
Bảng 3.9. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà mổ khám
Số gà
nhiễm
(con)

Tỷ lệ
(%)

Phú Bình

265

159

Võ Nhai

174

Phổ Yên

Địa phương
(tỉnh, huyện)

Thái
Nguyên

Bắc
Giang

Cường độ nhiễm (số giun kim/gà)

Số gà mổ
khám
(con)

< 150

150 - 300

> 300

n

%

n

%

n

%

60,00

42

26,42

69

43,40

48

30,19

38

21,84

12

31,58

20

52,63

6

15,79

176

75

42,61

20

26,67

37

49,33

18

24,00

Σ

615

272

44,23

74

27,21

126

46,32

72

26,47

Tân Yên

215

106

49,30

25

23,58

53

50,00

28

26,42

Yên Thế

264

177

67,05

43

24,29

78

44,07

56

31,64

Hiệp Hòa

182

62

34,07

19

30,65

30

48,39

13

20,97

Σ

661

345

52,19

87

25,22

161

46,67

97

28,12

1276

617

48,35

161

26,09

287

46,52

169

27,39

Tính chung
Tỷ lệ %

70

67,05

60

60
50

49,3
42,61

Phú Bình

Phổ Yên
34,07

40
30

48,35

Võ Nhai
Tân Yên

21,84

20

Yên Thế

10

Hiệp Hòa

0
44,23

52,19

48,35

Thái Nguyên

Bắc Giang

Tính chung

Địa phương

Hình 3.10. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun kim ở gà mổ khám tại
Thái Nguyên và Bắc Giang
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Hình 3.11. Biểu đồ cƣờng độ nhiễm giun kim ở gà mổ khám
tại Thái Nguyên và Bắc Giang
Kết quả bảng 3.9 và biểu đồ ở hình 3.10, 3.11 cho thấy, gà ở tất cả các địa
phương nghiên cứu đều nhiễm giun kim. Tuy nhiên, tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở
mỗi địa phương là khác nhau.
Về tỷ lệ nhiễm:
Qua mổ khám ngẫu nhiên 1276 gà tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
thấy có 617 gà nhiễm giun kim, tỷ lệ nhiễm là 48,35 %. Gà nuôi tại tỉnh Bắc
Giang có tỷ lệ nhiễm giun kim là 52,19%, cao hơn so với gà nuôi tại tỉnh Thái
Nguyên (44,23%). Cụ thể:
Tỉnh Thái Nguyên: mổ khám 615 gà, có 272 con nhiễm giun kim, tỷ lệ nhiễm
là 44,23 %. Trong đó, gà nuôi tại huyện Phú Bình tỷ lệ nhiễm giun kim cao nhất
(60,00 %), sau đó đến huyện Phổ Yên (42,61 %) và thấp nhất là gà nuôi ở huyện Võ
Nhai (21,84 %).
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Tỉnh Bắc Giang: mổ khám 661 gà, có 345 con nhiễm giun kim, tỷ lệ nhiễm là
52,19 %. Trong đó, gà nuôi tại Yên Thế có tỷ lệ nhiễm giun kim cao nhất (67,05
%), sau đó đến huyện Tân Yên (49,30 %), và thấp nhất ở gà nuôi tại huyện Hiệp
Hòa (30,07 %).
Về cường độ nhiễm:
Gà ở các địa phương nghiên cứu đều bị nhiễm giun kim cường độ từ nhẹ đến
nặng. Trong tổng số 617 gà nhiễm giun kim, có 161 con nhiễm ở cường độ nhẹ,
chiếm tỷ lệ 26,09 %; 287 con bị nhiễm ở cường độ trung bình, chiếm tỷ lệ 46,52 %
và 169 con nhiễm ở cường độ nặng, chiếm tỷ lệ 27,39 %.
Cường độ nhiễm giun kim gà ở từng tỉnh như sau:
- Tỉnh Thái Nguyên: mổ khám 615 gà có 27,21 % số gà mổ khám nhiễm ở
cường độ nhẹ, 46,32 % số gà nhiễm ở cường độ trung bình và 26,47 % số gà nhiễm
ở cường độ nặng. Huyện Phú Bình có số gà nhiễm giun kim ở cường độ nặng nhiều
nhất (30,19 %).
- Tỉnh Bắc Giang: mổ khám 661 gà, có 87 gà nhiễm ở cường độ nhẹ (chiếm
25,22 %), 161 gà nhiễm ở cường độ trung bình (chiếm 46,67 %), 97 gà nhiễm ở
cường độ nặng (chiếm 28,12 %). Huyện Yên Thế và Tân Yên có số gà nhiễm giun
kim ở cường độ nặng nhiều nhất (31,64 %, 26,42 %).
Sự khác nhau về tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà các địa phương được
chúng tôi giải thích như sau:
Huyện Phú Bình, Yên Thế và Tân Yên là những địa phương chăn nuôi gà nhiều
nhất của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Gà nuôi tại các địa phương này chủ yếu
được chăn thả trong những vườn vải thiều, hoặc dưới những tán cây rừng có độ cao
và bóng mát che phủ. Do tận dụng lợi thế đất đai và vườn đồi nên người chăn nuôi đã
không chú ý đầu tư xây dựng chuồng trại phù hợp, ban ngày gà ở vườn đồi bới đất ăn
giun đất và côn trùng, tối ngủ trên cành cây hoặc nóc chuồng. Gà chủ yếu sống ngoài
tự nhiên nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự thay đổi thời tiết khí hậu, dẫn đến sức đề
kháng giảm. Hơn nữa, ở môi trường vườn, đồi gà có tập tính bới đất tìm kiếm thức
ăn, vì vậy cơ hội tiếp xúc với mầm bệnh cao. Ngoài ra, phân gà thải ra trên vườn, đồi
được tán cây che phủ, tạo nơi khu trú lý tưởng cho các loại mầm bệnh, đặc biệt là
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mầm bệnh ký sinh trùng, trong đó có trứng giun kim tồn tại và phát triển. Việc nuôi
gối đàn dẫn tới công tác khử trùng, tiêu độc định kỳ sau mỗi lứa gà xuất khó thực
hiện, tạo cơ hội cho mầm bệnh lưu cữu. Đó là những nguyên nhân làm cho gà nuôi tại
các địa phương của huyện Phú Bình, Yên Thế và Tân Yên có tỷ lệ nhiễm giun kim
cao, nhiễm khá nhiều ở cường độ trung bình và nặng.
Ngược lại, tại các huyện Phổ Yên, Hiệp Hòa và Võ Nhai nhiều hộ chăn
nuôi gà trong chuồng lồng, chuồng sàn hoặc chăn thả ngoài tự nhiên với mật độ
tương đối thưa, khả năng tiếp xúc với mầm bệnh ít nên tỷ lệ nhiễm giun kim thấp
hơn, gà chủ yếu nhiễm giun kim ở cường độ trung bình và nhẹ.
3.2.3.2. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun kim và trong số gà không
nhiễm giun kim
* Để xác định tương quan giữa tỷ lệ nhiễm giun kim với tỷ lệ mắc bệnh đầu đen ở
gà, chúng tôi đã mổ khám và xác định được 617 gà nhiễm giun kim ở các địa phương
nghiên cứu. Từ những gà nhiễm giun kim này, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp xét
nghiệm để xác định tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ
nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun kim được trình bày ở bảng 3.10.
Bảng 3.10. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun kim
Địa phƣơng
(tỉnh, huyện)
Phú Bình
Thái Nguyên

Bắc Giang

Số gà nhiễm
giun kim (con)
159

Số gà nhiễm
H. meleagridis (con)
69

Tỷ lệ
(%)
43,40

Võ Nhai

38

6

15,79

Phổ Yên

75

12

16,00

Tổng

272

87

31,99

Tân Yên

106

28

26,42

Yên Thế

177

81

45,76

Hiệp Hòa

62

12

19,35

Tổng

345

121

35,07

617

208

33,71

Tính chung

Kết quả bảng 3.10 cho thấy: trong tổng số 617 gà mổ khám nhiễm giun kim có
208 gà nhiễm đơn bào H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 33,71 %. Tại tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ
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nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun kim cao hơn so với gà nuôi tại tỉnh Thái
Nguyên (35,07 % so với 31,99%). Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun
kim ở mỗi tỉnh như sau:
- Tỉnh Thái Nguyên: trong 272 gà nhiễm giun kim có 87 gà nhiễm đơn bào H.
meleagridis, chiếm tỷ lệ 31,99 %. Trong đó, số gà nhiễm đơn bào H. meleagridis
trong số nhiễm giun kim của huyện Phú Bình là 43,40 %; huyện Phổ Yên là 16,00
%; huyện Võ Nhai là 15,79 %.
- Tỉnh Bắc Giang: trong 345 gà nhiễm giun kim có 121 gà nhiễm đơn bào H.
meleagridis, chiếm tỷ lệ 35,07 %. Trong đó, số gà nhiễm đơn bào H. meleagridis
trong số nhiễm giun kim của huyện Tân Yên là 26,42 %; huyện Yên Thế là 45,76
%; huyện Hiệp Hòa là 19,35 %.
Từ kết quả trên, chúng tôi nhận thấy, tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen có liên quan
với tỷ lệ nhiễm giun kim ở gà, bởi địa phương nào gà nhiễm giun kim nhiều thì
cũng nhiễm bệnh đầu đen nhiều hơn so với các địa phương khác, và ngược lại.
* Để làm rõ hơn mối liên quan giữa tỷ lệ nhiễm giun kim với tỷ lệ mắc bệnh đầu
đen, ngoài việc xác định tỷ lệ mắc bệnh đầu đen trong số gà nhiễm giun kim, chúng tôi
còn xác định thêm tỷ lệ mắc bệnh đầu đen trong số gà không nhiễm giun kim.
Kết quả nghiên cứu tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà không nhiễm giun
kim được thể hiện qua bảng 3.11.
Bảng 3.11. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà không nhiễm giun kim
Địa phƣơng
(tỉnh, huyện)
Phú Bình
Thái Nguyên

Bắc Giang

Số gà không nhiễm
giun kim (con)
106

Số gà nhiễm
H. meleagridis (con)
9

Tỷ lệ
(%)
8,49

Võ Nhai

136

2

1,47

Phổ Yên

101

3

2,97

Tổng

343

14

4,08

Tân Yên

109

8

7,34

Yên Thế

87

11

12,64

Hiệp Hòa

120

3

2,50

Tổng

316

22

6,96

659

36

5,46

Tính chung

88

Kết quả bảng 3.11 cho thấy: trong số 659 gà mổ khám không nhiễm giun kim,
có 36 gà nhiễm đơn bào H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 5,46 %. So sánh thấy tỷ lệ
nhiễm H. meleagridis trong số gà không nhiễm giun kim thấp hơn nhiều so với tỷ lệ
này trên gà nhiễm giun kim (5,46 % so với 33,71 %).
- Tỉnh Thái Nguyên: trong 343 gà không nhiễm giun kim, có 14 gà nhiễm H.
meleagridis, chiếm tỷ lệ 4,08 %. Kết quả nghiên cứu ở từng huyện cụ thể như sau:
Huyện Phú Bình, trong số 106 gà không nhiễm giun kim, có 9 gà nhiễm H.
meleagridis, chiếm tỷ lệ 8,49 %. Huyện Võ Nhai, trong số 136 gà không nhiễm
giun kim, có 2 gà nhiễm H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 1,47 %. Huyện Phổ Yên, trong
số 101 gà không nhiễm giun kim, có 3 gà nhiễm H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 2,97 %.
- Tỉnh Bắc Giang: trong số 316 gà không nhiễm giun kim có 22 gà nhiễm H.
meleagridis, chiếm tỷ lệ 6,96 %. Cụ thể:
Huyện Tân Yên, trong số 109 gà không nhiễm giun kim, có 8 gà nhiễm H.
meleagridis, chiếm tỷ lệ 7,34 %. Huyện Yên Thế, trong số 87 gà không nhiễm giun
kim có 11 gà nhiễm H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 12,64 %. Huyện Hiệp Hòa, trong số
120 gà không nhiễm giun kim có 3 gà nhiễm H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 2,50 %.
Như vậy, có thể thấy: ngoài nguyên nhân nhiễm bệnh đầu đen do nhiễm giun
kim (bởi có tới 33,71 % số gà nhiễm giun kim bị nhiễm đơn bào H. meleagridis) thì
gà còn mắc bệnh thông qua những con đường khác. Ví dụ: gà có thể mắc bệnh khi
ăn những phần nội tạng (gan và manh tràng) có nhiễm đơn bào của gà bệnh do
người giết mổ gà loại bỏ; hoặc do lỗ huyệt của gà tiếp xúc với đơn bào ở ngoại
cảnh, đơn bào sẽ xâm nhập qua lỗ huyệt của gà; hoặc những gà nhiễm đơn bào H.
meleagridis thải mầm bệnh theo phân ra ngoại cảnh, sau đó đơn bào lẫn vào thức
ăn, nước uống, gà khỏe ăn phải và bị nhiễm; hoặc do gà bới mổ chất độn chuồng có
nhiễm mầm bệnh. Chính vì vậy, công tác vệ sinh thú y trong chăn nuôi phải luôn
được thực hiện triệt để để tạo ra môi trường chăn nuôi sạch sẽ, hạn chế tới mức thấp
nhất sự lây lan dịch bệnh nói chung và bệnh đầu đen nói riêng trên đàn gà.
Nhận xét trên của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của Armstrong P.
L. và cs. (2011) [19]. Tác giả cho biết, gà khỏe có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc
với rác, chất độn chuồng hoặc dụng cụ chăn nuôi bị nhiễm phân có chứa đơn bào H.
meleagridis của gà bệnh.
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3.2.3.3. Xác định hệ số tương quan giữa tỷ lệ gà nhiễm giun kim (x) và tỷ lệ gà
nhiễm H. meleagridis (y).
Mối tương quan giữa tỷ lệ gà nhiễm giun kim và gà nhiễm H. meleagridis
được chúng tôi xử lý trên phần mềm minitab 14.0. Kết quả được trình bày ở bảng
3.12 và hình 3.12.
Bảng 3.12. Tƣơng quan giữa tỷ lệ nhiễm giun kim và tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà
Địa phƣơng
(tỉnh, huyện)

Thái Nguyên

Bắc Giang
Tính chung

Phú Bình
Võ Nhai
Phổ Yên
Tân Yên
Yên Thế
Hiệp Hòa

Tỷ lệ gà
nhiễm
giun kim
(%)
60,00
21,84
42,61
49,30
67,05
34,07
48,35

Tỷ lệ gà
nhiễm
Đánh giá tƣơng quan
H. meleagridis
(%)
29,43
4,60
Y = - 15,4 + 0,708x (R
8,52
= 0,947)
16,74
Tương quan thuận,
34,85
chặt
8,24
19,12

Kết quả bảng 3.12. cho thấy: phương trình hồi quy giữa tỷ lệ nhiễm giun kim
và H. meleagridis ở gà có dạng: y = - 15,4 + 0,708x (y: tỷ lệ gà nhiễm đơn bào H.
meleagridis; x: tỷ lệ gà bị nhiễm giun kim).
Hệ số tương quan R = 0,947, cho thấy tương quan này rất chặt.
Tương quan giữa tỷ lệ gà nhiễm giun kim và gà nhiễm H. meleagridis được
biểu diễn ở hình 3.12

Hình 3.12. Tƣơng quan giữa tỷ lệ gà nhiễm giun kim và tỷ lệ gà nhiễm H. meleagridis
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Đồ thị ở hình 3.12 cho thấy: các điểm tương ứng giữa tỷ lệ gà nhiễm giun kim
với tỷ lệ gà nhiễm H. meleagridis hầu hết đều nằm xung quanh đường biểu diễn
phương trình hồi quy tuyến tính y = - 15,4 + 0,708x, đi từ bên trái phía dưới tới bên
phải phía trên, chỉ có ít điểm nằm xa đường biểu diễn này. Điều đó có nghĩa là
tương quan giữa tỷ lệ gà nhiễm giun kim với tỷ lệ gà nhiễm H. meleagridis là tương
quan thuận.
Hệ số tương quan r = 0,947 cho thấy tương quan này thuận và rất chặt.
Kết quả ở bảng 3.10, 3.11 và hệ số tương quan ở bảng 3.12, hình 3.12 cho
thấy: có một tỷ lệ lớn gà nuôi tại Thái Nguyên và Bắc Giang nhiễm đơn bào H.
meleagridis qua trứng giun kim.
Graybill H. W. (1921) [51] cho biết, bệnh do đơn bào H. meleagridis truyền
qua trứng giun kim. Những trứng giun kim có phôi chứa H. meleagridis là nguồn
quan trọng để bệnh đầu đen phát triển.
Theo Swale W. E. (1948) [119], sau khi gà tây ăn phải trứng có phôi của
Heterakis có chứa đơn bào H. meleagridis, trong đường tiêu hóa, dưới tác dụng của
dịch tiêu hóa, ấu trùng sẽ nở ra và di chuyển tới ký sinh ở manh tràng. Ở niêm mạc
hoặc trong lòng manh tràng, ấu trùng lột xác nhiều lần thành giun trưởng thành,
đồng thời giải phóng H. meleagridis. Chính đơn bào này là nguyên nhân gây bệnh
đầu đen ở gà và gà tây.
3.1.3.4. Sự ô nhiễm trứng giun kim ở khu vực chăn nuôi gà
Để xác định sự ô nhiễm trứng giun kim ở ngoại cảnh, chúng tôi đã xét nghiệm
mẫu nền chuồng, mẫu đất bề mặt xung quanh chuồng nuôi và mẫu đất ở vườn chăn
thả gà. Kết quả được trình bày ở bảng 3.13.
Bảng 3.13. Sự ô nhiễm trứng giun kim ở khu vực chăn nuôi gà
Địa điểm
Nền chuồng nuôi
Xung quanh chuồng
Vƣờn chăn thả gà
nghiên
Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ
cứu
kiểm tra nhiễm
(%) kiểm tra nhiễm (%) kiểm tra nhiễm (%)
(huyện)
Phú Bình
210
131
210
99
210
86
62,38
47,14
40,95
Phổ Yên

210

65

30,95

210

55

26,19

210

23

10,95

Võ Nhai

210

94

44,76

210

74

35,24

210

39

18,57

Tân Yên

210

113

53,81

210

93

44,29

210

51

24,29

Yên Thế

210

146

69,52

210

127

60,48

210

95

45,24

Hiệp Hòa

210

79

37,62

210

60

28,57

210

37

17,62

Tính
chung

1260

628

49,84

1260

508

40,32

1260

331

26,27

91

Kết quả bảng 3.13. cho thấy: nền chuồng, khu vực xung quanh chuồng nuôi và
vườn chăn thả gà ở các địa phương nghiên cứu đều phát hiện thấy trứng giun kim.
Tỷ lệ mẫu dương tính với trứng giun kim ở 3 khu vực tương đối cao. Tỷ lệ mẫu nền
chuồng nhiễm trứng giun kim cao nhất (49,84 %), tiếp đến là khu vực xung quanh
chuồng nuôi (40,32 %), thấp nhất là vườn chăn thả gà (26,27 %). Cụ thể như sau:
- Mẫu nền chuồng nuôi: trong tổng số 1260 mẫu kiểm tra, có 628 mẫu nhiễm
trứng giun kim, chiếm tỷ lệ 49,84 %; tỷ lệ nhiễm cao nhất ở huyện Yên Thế (69,52
%), sau đó là huyện Phú Bình (62,38 %), huyện Tân Yên (53,81 %), huyện Phổ Yên
(44,76 %), huyện Hiệp Hòa (37,62 %) và thấp nhất ở huyện Võ Nhai (30,95 %).
- Mẫu đất bề mặt xung quanh chuồng nuôi: trong tổng số 1260 mẫu xét
nghiệm, có 508 mẫu nhiễm trứng giun kim, chiếm tỷ lệ 40,32 %; tỷ lệ nhiễm cao
nhất ở huyện Yên Thế (60,48 %), sau đó là huyện Phú Bình (47,14 %), huyện Tân
Yên (44,29 %), huyện Phổ Yên (35,24 %), huyện Hiệp Hòa (28,57 %) và thấp
nhất ở huyện Võ Nhai (26,19 %).
- Mẫu đất bề mặt vườn chăn thả gà: trong tổng số 1260 mẫu xét nghiệm, có
331 mẫu nhiễm trứng giun kim, chiếm tỷ lệ 26,27 %; tỷ lệ nhiễm cao nhất ở huyện
Yên Thế (45,24 %), rồi đến huyện Phú Bình (40,95 %), huyện Tân Yên (24,29 %),
huyện Phổ Yên (18,57 %), huyện Hiệp Hòa (17,62 %) và thấp nhất là huyện Võ
Nhai (10,95 %).
Chuồng nuôi là nơi gà tập trung về ngủ, chúng thường xuyên thải phân có
trứng giun kim ra nền chuồng. Mặt khác, nền chuồng nuôi gà tại các địa phương
nghiên cứu phần lớn là nền đất nên việc vệ sinh chuồng trại khó khăn. Phân gà
thải ra lẫn vào đất, cùng với rác và chất độn chuồng tạo nơi khu trú cho trứng giun
kim, đồng thời là môi trường thuận lợi cho giun đất – vật chủ chứa trứng giun kim
phát triển. Đó là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nhiễm trứng giun kim ở các
mẫu nền chuồng cao hơn rõ rệt so với các mẫu đất bề mặt ở xung quanh chuồng
nuôi và vườn chăn thả gà (P < 0,001).
Yên Thế, Phú Bình và Tân Yên là các địa phương có diện tích đất đai rộng. Do
tận dụng lợi thế đất đai, vườn đồi nên người chăn nuôi không đầu tư nhiều vào xây
dựng chuồng trại. Chuồng nuôi gà làm tạm bợ, nền chuồng chủ yếu là nền đất, việc
nuôi kế đàn liên tục dẫn tới công tác khử trùng, tiêu độc định kỳ sau mỗi đợt xuất gà
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khó khăn. Chính vì vậy, các mẫu nền chuồng, xung quanh chuồng và vườn chăn thả
gà tại các huyện Yên Thế, Phú Bình và Tân Yên nhiễm trứng giun kim cao hơn các
mẫu ở huyện Phổ Yên, Võ Nhai và Hiệp Hòa.
Lund E. E. (1960) [89] cho biết, trứng giun kim có sức đề kháng tốt, ở trong
môi trường đất có thể tồn tại 3 - 4 năm. Khi gà nuốt phải trứng giun kim có chứa
đơn bào H. meleagridis sẽ mắc đồng thời cả bệnh giun kim và bệnh đầu đen.
Kemp và cs. (1975) [73] cho biết, trứng giun kim sau khi được bài xuất ra môi
trường, giun đất ăn phải, trong cơ thể giun đất, trứng giun kim có thể tồn tại 1 năm
và vẫn có khả năng gây bệnh đầu đen cho gà. Vì vậy, gà ăn giun đất sẽ mắc bệnh
đầu đen.
Từ kết quả trên, chúng tôi thấy rằng, để hạn chế sự ô nhiễm trứng giun kim trong
môi trường chăn nuôi gà, từ đó giảm tỷ lệ gà nhiễm H. meleagridis, người chăn nuôi
gà cần định kỳ tẩy giun cho đàn gà; nuôi gà trên sàn hoặc xây chuồng trại cao ráo,
thoáng mát, nền chuồng láng xi măng hoặc lát gạch; thường xuyên quét dọn và thu
gom phân ủ, không để hiện tượng tồn lưu và vương vãi phân trong chuồng, khu
vực xung quanh chuồng và vườn chăn thả gà; không sử dụng phân gà chưa ủ để
bón cho cây trồng. Việc vệ sinh, thu gom phân và đệm lót để ủ phải thực hiện ở cả
nền chuồng và vườn chăn thả gà.
Theo Nguyễn Thị Kim Lan và cs. (2012) [3]: sử dụng phương pháp ủ phân
nhiệt sinh học có tác dụng tiêu diệt trứng và ấu trùng của nhiều loài giun, sán, từ đó
hạn chế sự phát tán mầm bệnh ký sinh trùng ra ngoại cảnh.
3.3. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm và trên thực địa
3.3.1. Nghiên cứu bệnh đầu đen trên gà gây nhiễm
3.3.1.1. Nuôi cấy đơn bào H. meleagridis trong môi trường nhân tạo để gây nhiễm
cho gà
Nuôi cấy đơn bào H. meleagridis trên các môi trường thích hợp nhằm tăng
sinh đơn bào về số lượng là rất cần thiết để phục vụ những nghiên cứu sâu hơn, chi
tiết hơn về hình thái, cấu trúc, sinh trưởng, phát triển của đơn bào. Đồng thời, chủ
động nguồn đơn bào để gây nhiễm cho động vật thí nghiệm.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành nuôi cấy đơn bào H.
meleagridis trên môi trường Dwyers và môi trường Dwyers cải tiến. Mục đích:
i, theo dõi sự phát triển của đơn bào trên 2 loại môi trường; ii, chủ động nguồn
đơn bào gây nhiễm cho gà thí nghiệm.
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Để nuôi cấy đơn bào H. meleagridis, chúng tôi đã thu thập bệnh phẩm (gan
và manh tràng) của gà mắc bệnh đầu đen ngoài thực địa, phân lập và nuôi cấy
trên môi trường Dwyers (Dwyer D. M., 1970) [42] và môi trường Dwyers cải
tiến (Van der Heijden H. M. và Landman W. J., 2007) [127]. Kết quả nuôi cấy
được thể hiện ở bảng 3.14 và 3.15.
Bảng 3.14. Sự phát triển của đơn bào H. meleagridis trong môi trường Dwyers
Số lƣợng H. meleagridis/ ml môi trƣờng nuôi cấy
Đợt
Bắt đầu

Sau cấy chuyển

nuôi cấy
cấy chuyển

24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

144 h

Đợt 1

4,16 x 103

20,87 x 103 145,44 x 103 1154,32 x 103 1062,4 x 103 489,72 x 103 50,86 x 103

Đợt 2

3,84 x 103

18,24 x 103 121,25 x 103 803,65 x 103 740,38 x 103 371,46 x 103 56,23 x 103

Đợt 3

5,86 x 103

28,79 x 103 225,61 x 103 2118,49 x 103 1692,78 x 103 751,35 x 103 71,92 x 103

Đợt 4

1,3 x 103

6,34 x 103

Trung bình 3,79 x 103

38,54 x 103 264,58 x 103 212,64 x 103 112,34 x 103 5,26 x 103

18,56 x 103 132,71 x 103 1080,76 x 103 927,05 x 103 431,22 x 103 46,07 x 103

Kết quả bảng 3.14 cho thấy:
Qua 4 đợt nuôi cấy, đơn bào H. meleagridis đều phát triển tốt trong môi
trường Dwyers. Số lượng đơn bào H. meleagridis trong môi trường Dwyers trước
khi cấy chuyển trung bình là 3,79 x 103 H. meleagridis/ ml, khi cấy chuyển đơn bào
sang môi trường Dwyers mới đơn bào H. meleagridis tiếp tục nhân lên nhanh chóng
và đạt số lượng cao nhất (1080,76 x 103 H. meleagridis/ ml ) ở 72 h sau cấy chuyển.
Sau 72 h, số lượng đơn bào H. meleagridis trong môi trường Dwyers mới có xu
hướng giảm dần. Ở 96 h, 120 h và 144 h sau cấy chuyển số lượng đơn bào giảm xuống
còn 927,05 x 103 H. meleagridis/ ml; 431,22 x 103 H. meleagridis/ ml và 46,07 x 103/
H. meleagridis/ ml.
Hauck R. và cs. (2010) [58] đã nuôi cấy đơn bào H. meleagridis trong môi
trường Dwyers, tác giả cho biết: số lượng đơn bào tăng và đạt khoảng 500 x 103 H.
meleagridis/ ml trong 3 - 4 ngày nuôi cấy. Như vậy, đơn bào H. meleagridis trong
môi trường Dwyers trong thí nghiệm của chúng tôi phát triển tốt hơn so với kết quả
nghiên cứu của Hauck R. và cộng sự.
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Bảng 3.15. Sự phát triển của đơn bào H. meleagridis trong môi trƣờng Dwyers cải tiến
Số lƣợng H. meleagridis/ ml môi trƣờng nuôi cấy

Đợt
nuôi cấy Bắt đầu cấy
chuyển

Sau cấy chuyển
24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

144 h

Đợt 1

2,64 x 103 13,37 x 103 95,86 x 103 732,94 x 103 583,15 x 103 412,95 x 103 78,32 x 103

Đợt 2

4,58 x 103 25,12 x 103 190,87 x 103 1556,8 x 103 1245,36 x 103 648,74 x 103 125,37 x 103

Đợt 3

1,86 x 103

Đợt 4

7,28 x 103 45,19 x 103 368,45 x 103 3597,38 x 103 2870,28 x 103 1379,4 x 103 237,85 x 103

8,96 x 103 53,94 x 103 371,25 x 103 297,34 x 103 217,38 x 103 48,62 x 103

Trung bình 4,09 x 103 23,16 x 103 177,28 x 103 1564,59 x 103 1249,03 x 103 664,62 x 103 122,54 x 103

Kết quả bảng 3.15 cho thấy:
Đơn bào H. meleagridis phát triển tốt trong môi trường Dwyers cải tiến ở cả 4
đợt nuôi cấy. Sau cấy chuyển, đơn bào H. meleagridis liên tục tăng lên và đạt số
lượng cao nhất (1564,59 x 103 H. meleagridis/ ml) ở ngày thứ 3. Sau 3 ngày, số
lượng đơn bào H. meleagridis trong môi trường mới có xu hướng giảm dần. Cụ thể:
Trước khi cấy chuyển, số lượng đơn bào trung bình là 4,09 x 103 H.
meleagridis/ ml môi trường. Đơn bào liên tục phát triển sau khi cấy chuyển 24 h, 48
h, 72 h và đạt số lượng tương ứng là 23,16 x 103 H. meleagridis/ ml, 177,28 x 103 H.
meleagridis/ ml, 1564 x 103 H. meleagridis/ 1ml môi trường. Sau 72 h số lượng đơn
bào trong môi trường nuôi cấy giảm, ở 96 h, 120 h và 144 h sau cấy chuyển, số
lượng đơn bào giảm xuống còn 1249,03 x 103 H. meleagridis/ ml; 664,62 x 103 H.
meleagridis/ ml và 122,54 x 103 H. meleagridis/ ml.
Sự phát triển của đơn bào H. meleagridis trong muôi trường nuôi cấy Dwyers
và Dwyers cải tiến được biểu diễn qua đồ thị ở hình 3.13.
Đồ thị hình 3.13 cho thấy: đơn bào H. meleagridis phân lập từ manh tràng và
gan của gà bị bệnh đầu đen đã ủ 48 h, khi cấy chuyển sang môi trường Dwyers và
môi trường Dwyers cải tiến đều phát triển tốt, đơn bào tăng nhanh chóng và đạt số
lượng cao nhất ở 72 h, sau đó giảm dần.
So sánh thấy, đơn bào H. meleagridis phát triển trong môi trường Dwyers cải
tiến tốt hơn trong môi Dwyers. Trong môi trường Dwyers cải tiến, sau cấy chuyển 72
h, số lượng đơn bào H. meleagidis tăng 382,54 lần so với trước khi cấy chuyển, tăng
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nhiều hơn so với số lượng đơn bào trong môi trường Dwyers (285,16 lần); sau 3 ngày
cấy chuyển số lượng đơn bào H. meleagridis trong môi trường Dwyers cải tiến cũng
giảm với tốc độ chậm hơn so với tốc độ giảm trong môi trường Dwyers.

Hình 3.13. Sự phát triển của đơn bào H. meleagridis trong
môi trƣờng Dwyers và Dwyers cải tiến

Chúng tôi cho rằng, đơn bào H. meleagridis phát triển nhanh trong 3 ngày
đầu là do thời gian này dinh dưỡng cho đơn bào sống và phát triển của môi
trường còn dồi dào. Những ngày sau đó, chất dinh dưỡng của môi trường giảm,
đồng thời chất thải trong quá trình sống của đơn bào tăng lên nên số lượng đơn bào
H. meleagridis trong môi trường có xu hướng giảm dần.
Kết quả ở bảng 3.14 và 3.15 cho phép chúng tôi nhận xét rằng: đơn bào H.
meleagridis có thể nuôi cấy để tăng lên về số lượng trong môi trường nhân tạo là
môi trường Dwyers và Dwyers cải tiến. Tuy nhiên, môi trường Dwyers cải tiến
chuẩn bị đơn giản hơn, song lại cho kết quả nuôi cấy tốt hơn. Vì vậy, nên sử dụng
môi trường này trong các thí nghiệm nuôi cấy đơn bào H. meleagridis phục vụ các
mục đích nghiên cứu khác nhau.
3.3.1.2. Diễn biến bệnh lý ở manh tràng và gan của gà gây nhiễm
Đợt 1, gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho 30 gà qua đường miệng và 30
gà qua lỗ huyệt với liều 300.000 H. meleagridis/ gà. Sau gây nhiễm một ngày,
chúng tôi đã mổ khám mỗi ngày 1 con để xác định diễn biến bệnh lý ở manh tràng
và gan của gà gây nhiễm. Hàng ngày mổ khám, quan sát và ghi lại toàn bộ biến
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đổi đại thể các cơ quan của gà nhiễm bệnh. Chúng tôi nhận thấy rằng, gà gây
nhiễm qua lỗ huyệt biểu hiện bệnh tích của bệnh rõ nhất, điển hình nhất; các tổn
thương tập trung chủ yếu ở manh tràng và gan. Do vậy, trong nội dung này, chúng
tôi chỉ trình bày diễn biến bệnh lý ở manh tràng và gan của gà mắc bệnh đầu đen
sau gây nhiễm qua lỗ huyệt.
Trong vòng 16 ngày sau gây nhiễm, mức độ tổn thương ở manh tràng và gan tiến
triển từ nhẹ đến rất nặng. Tổn thương đầu tiên xuất hiện ở mang tràng sau gây nhiễm 7
ngày, tổn thương ở gan bắt đầu từ ngày thứ 9 sau gây nhiễm. Cụ thể:
Ở manh tràng:
Từ 1 - 6 ngày sau gây nhiễm, mổ khám kiểm tra không thấy bất kỳ biến đổi
nào trên niêm mạc và chất chứa manh tràng. Từ 7 – 8 ngày sau gây nhiễm, manh
tràng bắt đầu xuất hiện một số điểm xuất huyết, số lượng điểm xuất huyết ít và
phân bố rải rác trên niêm mạc manh tràng, chất chứa trong lòng manh tràng đặc
hơn so với gà đối chứng. Từ 9 – 11 ngày sau gây nhiễm, niêm mạc manh tràng
viêm, thành manh tràng dày dần lên, chất chứa trong lòng manh tràng bắt đầu
đóng kén. Từ 12 – 13 ngày sau gây nhiễm, lòng manh tràng giãn rộng, niêm mạc
manh tràng viêm nặng và xuất hiện các vết loét, thành manh tràng dày, khoảng
2/3 chất chứa trong lòng manh tràng đóng kén, phần chất chứa còn lại đặc quánh,
màu hồng hoặc màu máu cá. Từ ngày thứ 14 sau gây nhiễm trở đi, manh tràng
căng phồng, thành manh tràng bị hoại tử nặng, gây loét, thủng, chất chứa trong
lòng manh tràng đóng kén rắn chắc, màu trắng.
Ở gan:
Từ 1 - 8 ngày sau gây nhiễm, mổ khám không thấy bất kỳ biến đổi nào ở
gan. Tổn thương ở gan bắt đầu từ ngày thứ 9 sau gây nhiễm: bề mặt gan xuất
hiện một vài điểm hoại tử rất nhỏ, màu trắng. Từ 11 – 13 ngày sau gây nhiễm,
trên gan xuất hiện nhiều nốt hoại tử, bao phủ gần 50% diện tích bề mặt gan, các
nốt hoại tử này có màu trắng, đường kính nốt hoại tử từ 0,5 – 1 mm. Từ 14 – 15
ngày sau gây nhiễm, gan sưng, trên bề mặt gan xuất hiện nhiều ổ viêm loét, hoại
tử (chiếm 50 - 70 % diện tích bề mặt gan); các ổ viêm loét, hoại tử có màu trắng
ngà hoặc vàng xám, hình tròn, đường kính 1 - 2 mm, lõm ở giữa. Từ ngày thứ 16
sau gây nhiễm, gan bị tổn thương rất nặng: gan sưng to gấp 2 – 3 lần, các ổ hoại
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tử có màu trắng xám bao phủ trên 70 % bề mặt gan và ăn sâu vào trong gan; các
ổ hoại tử hình tròn, lõm ở giữa, rìa mép hình răng cưa, đường kính trên 2 mm,
trông giống hình hoa cúc hoặc lỗ chỗ như đá hoa cương. Khi cắt dọc gan, quan
sát thấy tiết diện mặt cắt của các nốt hoại tử có hình nón ngược.
3.3.1.3. Nghiên cứu tỷ lệ gà mắc bệnh theo đường gây nhiễm
Để nghiên cứu khả năng xâm nhập và gây bệnh của đơn bào H. meleagridis
trên gà, chúng tôi tiếp tục gây nhiễm đợt 2, 3, 4 và 5 cho gà lai mía khỏe mạnh qua
đường miệng và lỗ huyệt, với liều 300.000 H. meleagridis/gà.
Tỷ lệ gà mắc bệnh sau gây nhiễm được thể hiện ở bảng 3.16.
Bảng 3.16. Tỷ lệ gà mắc bệnh sau gây nhiễm
Liều gây nhiễm
Đợt gây
nhiễm (H. meleagridis/gà)

Số gà gây
nhiễm (con)

Đƣờng gây
nhiễm

Số gà mắc Tỷ lệ
bệnh (con) (%)

20

Qua miệng

1

5,00

20

Qua lỗ huyệt

20

100

20

Qua miệng

2

10,00

20

Qua lỗ huyệt

20

100

300.000

20

Qua lỗ huyệt

20

100

300.000

60

Qua lỗ huyệt

60

100

40

Qua miệng

3

7,5

120

Qua lỗ huyệt

120

100

2

300.000

3

300.000

4
5

Tính chung
Bảng 3.16 cho thấy:

Đợt 2 và 3: gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho 40 gà qua đường miệng,
có 3 gà biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh, tỷ lệ mắc bệnh là 7,5 %. Trong
khi, 40 gà gây nhiễm qua lỗ huyệt đều có biểu hiện lâm sàng của bệnh, tỷ lệ mắc
bệnh là 100%.
Đợt 4 và 5: gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho 20 và 60 gà qua lỗ huyệt, kết
quả 100 % số gà đều xuất hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh.
Như vậy, gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà qua đường miệng và lỗ
huyệt tỷ lệ mắc bệnh là khác nhau: 100 % số gà mắc bệnh khi gây nhiễm qua lỗ
huyệt, trong khi chỉ có 7,5 % số gà gây nhiễm qua đường miệng mắc bệnh.
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Sở dĩ có sự khác nhau này, theo chúng tôi là do đơn bào H. meleagridis có
sức đề kháng kém với môi trường axit trong diều và dạ dày gà, đặc biệt độ pH
thấp khi gà bị đói. Do đó, khi gây nhiễm qua đường miệng, số lượng đơn bào sống
sót và di chuyển được tới manh tràng ít nên khả năng gây bệnh thấp. Ngược lại,
khi gây nhiễm qua lỗ huyệt, đơn bào H. meleagridis nhanh chóng xâm nhập vào
manh tràng mà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ tác nhân nào. Do đó, tỷ lệ mắc
bệnh đầu đen của gà gây nhiễm qua lỗ huyệt cao hơn so với gà gây nhiễm qua
đường miệng.
Horton-Smith C. và Long P. L. (1956) [67] đã nghiên cứu và phát hiện: H.
meleagridis sống sót với tỷ lệ thấp khi đi qua đường tiêu hóa do nồng độ pH thấp.
Theo Jana Choutková (2010) [145], gà gây nhiễm qua đường miệng có tỷ lệ
mắc bệnh thấp hơn so với gây nhiễm qua lỗ huyệt. Cụ thể, gây nhiễm qua đường
miệng, tỷ lệ mắc bệnh là 20 %. Trong khi đó, tỷ lệ mắc bệnh khi gây nhiễm qua lỗ
huyệt là 65 %.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đối phù hợp với kết quả nghiên cứu
của các tác giả trên.
Từ kết quả gây nhiễm cho gà trong phòng thí nghiệm, chúng tôi cho rằng:
trên thực địa, gà có thể nhiễm đơn bào H. meleagridis do trực tiếp nuốt phải đơn
bào hoặc khi lỗ huyệt của gà tiếp xúc với đơn bào này. Tuy nhiên, khả năng gây
bệnh của đơn bào thấp khi được nuốt vào đường tiêu hóa. Ngược lại, khả năng gây
bệnh rất cao khi nhiễm qua lỗ huyệt. Do đó, trong quá trình chăn nuôi, để hạn chế
gà mắc bệnh đầu đen, người chăn nuôi cần chăm sóc và nuôi dưỡng gà tốt, thường
xuyên quét dọn và thu gom phân, rác đem ủ, không để hiện tượng tồn lưu và
vương vãi phân trong chuồng, khu vực xung quanh chuồng và vườn bãi chăn thả
gà; tuyệt đối không nhốt gà khỏe với gà bệnh. Đó là những biện pháp hạn chế sự
phát tán đơn bào ở ngoại cảnh, từ đó hạn chế sự cảm nhiễm của gà với đơn bào này.
3.3.1.4. Thời gian xuất hiện và triệu chứng lâm sàng ở gà gây nhiễm
* Thời gian xuất hiện triệu chứng lâm sàng trên gà gây nhiễm
Đợt 2 và 3, gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà với mục đích xác định
diễn biến lâm sàng và thời gian chết ở gà gây nhiễm.
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Kết quả về thời gian xuất hiện triệu chứng lâm sàng ở gà gây nhiễm được thể
hiện ở bảng 3.17.
Bảng 3.17. Thời gian xuất hiện triệu chứng lâm sàng ở gà gây nhiễm
Đƣờng
gây nhiễm

Miệng

Số gà
Đợt gây Liều gây nhiễm
gây
nhiễm (H. meleagridis/gà) nhiễm
(con)
2
3

Lỗ huyệt

300.000

2

Số gà
có triệu
chứng
(con)

Thời gian xuất hiện
triệu chứng (ngày)
Sớm Muộn Trung bình
nhất

X  mX

nhất

20

1

13

20

2

12

15

13,5 ± 1,5

20

20

7

11

9,35 ± 0,24

3

300.000

20

20

8

11

9,80 ± 0,22

Miệng

300.000

40

3

12

15

13,33 ± 0,88

300.000

40

40

7

11

9,58 ± 0,17

Tính chung Lỗ huyệt

Bảng 3.17 cho thấy:
Khi gây nhiễm qua đường miệng, có 3/40 gà có biểu hiện lâm sàng của bệnh.
Thời gian xuất hiện triệu chứng trung bình là 13,33 ± 0,88 ngày. Trong đó, triệu
chứng xuất hiện sớm nhất ở ngày thứ 12 và muộn nhất ở ngày thứ 15 sau gây nhiễm.
Khi gây nhiễm qua lỗ huyệt, tất cả 40/40 gà đều mắc bệnh. Thời gian xuất
hiện triệu chứng lâm sàng trung bình là 9,58 ± 0,17 ngày, triệu chứng xuất hiện sớm
nhất vào ngày thứ 7 và muộn nhất là ngày thứ 11 sau gây nhiễm.
Như vậy, thời gian xuất hiện triệu chứng của gà gây nhiễm qua lỗ huyệt sớm
hơn so với gà gây nhiễm qua đường miệng (9,58 ± 0,17 so với 13,33 ± 0,88 ngày).
Kết quả trên được chúng tôi giải thích như sau: khi gây nhiễm đơn bào H.
meleagridis qua đường miệng, đơn bào sẽ qua thực quản di chuyển xuống diều, dạ
dày tuyến và dạ dày cơ. Đơn bào H. meleagridis có sức đề kháng kém với môi
trường axit nên trở ngại đầu tiên của chúng là độ axít thấp trong diều và dạ dày gà.
Niêm mạc dạ dày tuyến có khoảng 30 - 40 tuyến tết dịch vị, dịch vị chứa men
pepxin và axit HCl làm cho môi trường ở dạ dày gà có pH = 3 – 4,5. Chính môi
trường axit này làm yếu hoặc có thể thể giết chết đơn bào. Xuống đến ruột non, các

100

đơn bào sống sót có thể tiếp tục chết do dịch mật, dịch tụy và dịch ruột. Những
nguyên nhân trên dẫn đến số gà gây nhiễm đơn bào H. meleagridis qua đường
miệng thành công còn ít, gà mắc bệnh với tỷ lệ thấp và thời gian xuất hiện triệu
chứng sau gây nhiễm dài (13,5 ± 1,5 ngày).
Ngược lại, khi gây nhiễm qua lỗ huyệt, đơn bào không bị ảnh hưởng bởi pH
của dịch tiêu hóa, đồng thời quãng đường di chuyển ngắn, số lượng đơn bào đến ký
sinh trong manh tràng nhiều. Kết quả, gà gây nhiễm qua lỗ huyệt mắc bệnh với tỷ lệ
cao và thời gian xuất hiện triệu chứng ngắn (9,58 ± 0,17 ngày).
* Triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen do gây nhiễm
- Diễn biến thân nhiệt của gà gây nhiễm
Hàng ngày, chúng tôi đo thân nhiệt của gà sau gây nhiễm để xác định diễn
biến thân nhiệt của gà thí nghiệm. Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng 3.3 của phần
phụ lục.
Đường biểu diễn thân nhiệt của gà gây nhiễm được trình bày ở hình 3.14.

Hình 3.14. Đồ thị diễn biến thân nhiệt của gà sau gây nhiễm
Kết quả theo dõi thân nhiệt cho thấy: 7 ngày sau gây nhiễm, thân nhiệt của gà
vẫn bình thường, nhiệt độ cơ thể trung bình là 41,41 ± 0,04 oC.
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Đến ngày thứ 8, đã có 1 gà đột ngột sốt cao ≥ 43 oC, chiếm tỷ lệ 5,0 %. Ngày 9, 10
và 11 số gà sốt cao ≥ 43 oC lần lượt là 5/20, 9/20 và 14/20 con, chiếm tỷ lệ 25,0 %, 45 %
và 70 %. Ở ngày thứ 12 - 17 sau gây nhiễm, tỷ lệ gà sốt ≥ 43 oC dao động trong khoảng
77,78 % – 92,31 %, thân nhiệt của gà ở mức 43,01 ± 0,36 oC đến 43,68 ± 0,17 oC. Từ 18
– 21 ngày sau gây nhiễm, tỷ lệ gà sốt ≥ 43 oC giảm dần từ 75 % xuống 10 %, thân nhiệt
của gà giảm từ 42,87 ± 0,38 oC xuống còn 41,74 ± 0,42 oC.
Không còn gà sốt ≥ 43 oC từ 22 – 30 ngày sau gây nhiễm, thân nhiệt trung
bình của gà dao động trong khoảng từ 40,34 ± 0,65 oC đến 41,23 ± 0,45 oC.
Như vậy, sau gây nhiễm 7 ngày, thân nhiệt của gà bắt đầu tăng (>42 oC), những
ngày tiếp theo nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao (>43 - 44 oC), gà sốt cao liên miên.
Trước khi chết khoảng 10 – 24 giờ, thân nhiệt gà giảm xuống 39 - 38 oC.
- Các triệu chứng lâm sàng khác
Sau khi gây nhiễm cho gà, quan sát diễn biến lâm sàng của chúng, chúng tôi
nhận thấy, gà ở lô gây nhiễm qua lỗ huyệt biểu hiện triệu chứng rõ rệt hơn so với gà
gây nhiễm qua đường miệng. Kết quả theo dõi triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh
đầu đen do gây nhiễm qua lỗ huyệt được trình bày ở bảng 3.18.
Bảng 3.18. Tỷ lệ và các triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen do gây nhiễm
qua lỗ huyệt
Số gà Số gà có
gây
triệu
nhiễm chứng
(con) (con)

40

40

Tỷ lệ
(%)

100

Kết quả theo dõi
Số gà có
Thời gian xuất hiện
Triệu chứng lâm sàng
Tỷ lệ
triệu chứng
sau gây nhiễm
chủ yếu
(%)
min ÷ max (ngày)
(con)
- Đứng cụm lại, ủ rũ,
lông xù

40

100

7 ÷ 11

- Uống nhiều nước,
giảm ăn hoặc bỏ ăn

40

100

8 ÷ 15

- Sốt cao 43 - 44oC

40

100

8 ÷ 15

- Gà lười vận động,
gà thường đứng mắt
nhắm nghiền và rúc
đầu dưới cánh

40

100

10 ÷ 18

- Mào tích nhợt nhạt
hoặc tái xanh

40

100

11 ÷ 21

- Ỉa chảy, phân loãng
màu vàng lưu huỳnh

40

100

11 ÷ 22

- Chết

35

87,50

14 ÷ 27
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Kết quả bảng 3.18 cho thấy: 100 % số gà mắc bệnh; triệu chứng ủ rũ, lông xù
xuất hiện sau gây nhiễm từ 7 - 11 ngày; gà uống nhiều nước, giảm ăn sau 8 - 15
ngày; gà sốt cao sau gây nhiễm 8 - 15 ngày; triệu chứng run rẩy, đi lại kém, mắt
nhắm nghiền, rúc đầu dưới cánh thấy sau 10 - 18 ngày; mào và tích gà chuyển sang
màu nhợt nhạt hoặc tái xanh sau gây nhiễm 10 - 21 ngày; ỉa chảy, phân loãng màu
vàng lưu huỳnh sau 11 - 22 ngày. Giai đoạn cuối gà rất gầy, có 87,50 % số gà chết
sau gây nhiễm, thời gian chết từ 14 - 27 ngày. Mổ khám bệnh tích toàn bộ số gà
chết thấy, gan và manh tràng đều có bệnh tích điển hình của bệnh đầu đen.
Mổ khám 5 gà còn sống ở ngày thứ 30 sau gây nhiễm, kiểm tra thấy manh
tràng sưng to, đóng kén; gan hoại tử, diện tích hoại tử biến động trong khoảng 10 30 % diện tích bề mặt gan.
Theo chúng tôi, gà gây nhiễm xuất hiện các triệu chứng trên là do: qua lỗ huyệt,
đơn bào H. meleagridis xâm nhập vào lòng manh tràng, rồi vào niêm mạc manh tràng.
Tại đây, bằng sinh sản trực phân, đơn bào nhân lên rất nhanh. Số lượng đơn bào lớn tác
động vào niêm mạc manh tràng gây sung huyết, viêm, làm niêm mạc manh tràng dày
dần lên, sau đó hoại tử làm gà ủ rũ, xù lông và sốt cao. Đơn bào H. meleagridis từ
manh tràng theo máu tới ký sinh ở gan, gây viêm và hoại tử gan. Viêm manh tràng kết
hợp với viêm gan làm gà bệnh sốt rất cao, thân nhiệt của gà lên tới 43 - 44oC. Gà sốt
nên uống nước nhiều, giảm ăn, sau đó bỏ ăn hoàn toàn. Mặt khác, quá trình viêm và
hoại tử làm chức năng gan bị rối loạn: quá trình thanh lọc và thải chất độc trong máu,
khả năng dự trữ năng lượng, tổng hợp protein, lipit và sản xuất nội tiết giảm. Hậu quả
là gà mệt mỏi, chán ăn và tiêu chảy. Giai đoạn cuối, chức năng của gan bị phá hủy
nặng, cơ thể gà suy kiệt, gầy yếu, thiếu máu, quá trình vận chuyển O2 từ phổi đến mô
bào và CO2 từ mô bào đến phổi giảm, làm cho mào và yếm gà trở nên nhợt nhạt hoặc
tái xanh, tiêu chảy, phân màu vàng lưu huỳnh. Đồng thời, do dinh dưỡng và lượng
đường tích trữ trong cơ thể giảm, làm cho đường huyết hạ thấp, thân nhiệt giảm nhanh.
Lúc này, gà có biểu hiện rét run, đứng rụt cổ và rúc đầu vào cánh hoặc tìm chỗ ấm, chỗ
có ánh nắng để đứng, khi xua đuổi thấy gà hay bị ngã hoặc nằm bẹp nghiêng về một
bên. Cuối cùng gà hôn mê rồi chết, trước khi chết thân nhiệt giảm xuống 39 – 38 oC.
Triệu chứng lâm sàng của gà bệnh mà chúng tôi quan sát được phù hợp với
mô tả của Nguyễn Hữu Nam và cs. (2013) [5].
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3.3.1.5. Thời gian chết của gà gây nhiễm
Thời gian chết của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm được trình bày ở bảng 3.19.
Bảng 3.19. Thời gian chết của gà sau gây nhiễm
Số gà
Đường Đợt
gây
gây
gây
nhiễm
nhiễm nhiễm
(con)

Số gà
Số gà
mắc
chết sau
bệnh gây nhiễm
(con)
(con)

Tỷ lệ
chết
(%)

Thời gian gà chết sau gây nhiễm
Trung bình
Sớm
Muộn
X  mX
nhất
nhất
(
)
(ngày) (ngày)
ngày

2

20

1

0

0,00

-

-

-

3

20

2

0

0,00

-

-

-

Tính chung

40

3

0

0,00

-

-

-

Qua
lỗ
huyệt

2

20

20

18

90,00

14

26

18,72 ± 0,92

3

20

20

17

85,00

14

27

19,71 ± 1,12

40

40

35

87,5

14

26,6 ± 0,5

19,20 ± 0,63

Qua
miệng

Tính chung

Kết quả bảng 3.19 cho thấy:
Có 3/ 40 gà gây nhiễm qua đường miệng mắc bệnh, chiếm 7,50 % số gà gây
nhiễm, song không có gà chết sau gây nhiễm.
Ngược lại, khi gây nhiễm qua lỗ huyệt với liều tương tự, tỷ lệ gà mắc bệnh là
100%, tỷ lệ chết 87,5%, thời gian chết trung bình là 19,20 ± 0,63 ngày. Trong đó,
thời gian gà chết sớm nhất là 14 ngày, chết muộn nhất là 27 ngày.
Mc Dougald L. R. và Fuller L. (2005) [100] đã gây nhiễm cho 9 gà tây khỏe
mạnh 2 tuần tuổi bằng cách bơm vào lỗ huyệt 200.000 đơn bào H. meleagridis/ con.
Kết quả, 100 % số gà tây gây nhiễm qua lỗ huyệt chết ở 7 – 13 ngày sau gây nhiễm.
Landman W. J. và cs. (2015) [77] đã thí nghiệm gây nhiễm đơn bào H.
meleagridis qua lỗ huyệt cho gà tây 14 ngày tuổi, liều 200.000 H. meleagridis/ gà.
Kết quả, gà tây bắt đầu chết ở ngày thứ 12, tỷ lệ chết 100 % sau gây nhiễm 28 ngày.
So với kết quả nghiên cứu của các tác giả trên, tỷ lệ gà phát bệnh và tỷ lệ gà
chết trong thí nghiệm của chúng tôi thấp hơn. Điều này có thể do tính cảm thụ với
đơn bào H. meleagridis của gà và gà tây khác nhau. Lotfi A. R. và cs., 2012 [87]
cho biết: trong các loại gia cầm, gà tây mẫn cảm với đơn bào H. meleagridis nhất.
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Như vậy, với liều 300.000 đơn bào H. meleagridis/ gà, bằng cách truyền qua lỗ
huyệt, gà phát bệnh đầu đen, bệnh tiến triển rất nhanh, chỉ trong 19,20 ± 0,63 ngày đã
làm chết 87,5 % số gà thí nghiệm. Kết quả này cho thấy, trong thực tế, nếu không phát
hiện bệnh và điều trị kịp thời thì tỷ lệ chết do bệnh này sẽ rất cao, gây thiệt hại lớn cho
người chăn nuôi.
3.3.1.6. Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của gà gây nhiễm
* Sự thay đổi số lượng hồng cầu, bạch cầu và một số chỉ tiêu khác
Đợt 4, gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho 20 gà. Ngày thứ 16 sau gây
nhiễm, tiến hành lấy máu tĩnh mạch, sau đó mổ khám toàn bộ số gà gây nhiễm và
gà đối chứng để xác định:
+ Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của gà gây nhiễm và đối chứng
+ Khối lượng cơ thể gà gây nhiễm và gà đối chứng trước khi mổ khám.
+ Những tổn thương đại thể của gà gây nhiễm.
+ Khối lượng và thể tích các cơ quan nội tạng của gà gây nhiễm và đối chứng.
+ Những tổn thương vi thể của gà gây nhiễm.
Kết quả, xác định số lượng hồng cầu, bạch cầu và một số chỉ tiêu máu khác của gà
mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm được trình bày ở bảng 3.20.
Bảng 3.20. Sự thay đổi một số chỉ số sinh lý máu của gà thí nghiệm
Đối chứng

Gây nhiễm

( X  mX )

( X  mX )

20

20

Số lượng hồng cầu (triệu /mm3)

3,01 ± 0,05a

2,49 ± 0,06b

Số lượng bạch cầu (nghìn /mm3)

30,51 ± 0,28a

39,59 ± 0,28b

Số lượng tiểu cầu (nghìn /mm3)

312,42 ± 4,14a

318,77 ± 4,45a

Hàm lượng huyết sắc tố (g%)

12,64 ± 0,11a

8,52 ± 0,14b

122,29 ± 0,29 a

124,85 ± 0,31b

Lô
Số mẫu máu (mẫu)

Thể tích trung bình hồng cầu (µm3)

Ghi chú: theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau, thì khác
nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
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Bảng 3.20 cho thấy:
Gà đối chứng: số lượng hồng cầu trung bình là 3,01 triệu /mm3 máu, số lượng
bạch cầu là 30,51 nghìn /mm3 máu, số lượng tiểu cầu là 312,42 nghìn /mm3, hàm lượng
huyết sắc tố trung bình là 12,64 g %, thể tích bình quân của hồng cầu là 122,29 µm3.
Theo Hoàng Toàn Thắng (2006) [9], số lượng hồng cầu gà trung bình là 3,0 –
3,2 triệu/ mm3 máu , số lượng bạch cầu trung bình là 30 nghìn/ mm3 máu, số lượng tiểu
cầu trung bình 300 nghìn/ mm3 máu, hàm lượng huyết sắc tố trung bình là 12,7g %.
Theo Hồ Văn Nam (1982) [4] thể tích bình quân của hồng cầu ở gà khỏe là 127 fl
(1 fl = 1 µm3).
So sánh với số liệu trên thì số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, số lượng
tiểu cầu, hàm lượng huyết sắc tố và thể tích trung bình hồng cầu của gà đối chứng
đều nằm trong giới hạn sinh lý bình thường.
Xét nghiệm máu của những gà bị bệnh đầu đen thấy: số lượng hồng cầu trung
bình là 2,49 triệu/ mm3 máu, số lượng bạch cầu trung bình là 39,59 nghìn/ mm3 máu,
số lượng tiểu cầu trung bình là 318,77 nghìn/ mm3 máu, hàm lượng huyết sắc tố là
8,52 g% và thể tích trung bình hồng cầu là 122,29 µm3.
So sánh thấy, gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm có số lượng hồng cầu, hàm
lượng huyết sắc tố giảm; số lượng bạch cầu, tiểu cầu và thể tích hồng cầu tăng so
với gà đối chứng.
Theo Chu Đức Thắng và cs. (2007) [10], số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết
sắc tố giảm trong các trường hợp vật nuôi bị thiếu máu và dinh dưỡng kém.
Hàm lượng huyết sắc tố tỷ lệ thuận với số lượng hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu
giảm, hàm lượng huyết sắc tố cũng giảm (Đoàn Thị Thảo và cs., 2014) [8].
Hoàng Toàn Thắng và Cao Văn (2008) [11] cho biết, bạch cầu bảo vệ cơ thể
bằng hai cách: thực bào và sinh kháng thể. Số lượng bạch cầu tăng lên là một chỉ
tiêu phản ánh chức năng bảo vệ cơ thể trước những yếu tố bệnh lý, trong trường hợp
này, yếu tố bệnh lý là đơn bào H. meleagridis ký sinh.
Theo chúng tôi, khi gà mắc bệnh đầu đen, thể tích bình quân của hồng cầu tăng
lên nhằm tăng diện tích tiếp xúc với oxy để bù lại số lượng hồng cầu đã giảm, đây
cũng là một phản ứng thích nghi của cơ thể đối với bệnh.
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* Sự thay đổi công thức bạch cầu của gà gây nhiễm
Việc xác định công thức bạch cầu có giá trị trong chẩn đoán bệnh, đặc biệt là
chẩn đoán bệnh ký sinh trùng. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện nội dung này trên gà
gây nhiễm và đối chứng.
Kết quả về công thức bạch cầu của gà gây nhiễm đơn bào H. meleagridis và
gà đối chứng được trình bày ở bảng 3.21.
Bảng 3.21. Sự thay đổi công thức bạch cầu của gà gây nhiễm
Đối chứng

Gây nhiễm

( X  mX )

( X  mX )

20

20

27, 33 ± 0,14a

22,85 ± 0,3b

Bạch cầu ái toan (%)

4,06 ± 0,03a

5,52 ± 0,13b

Bạch cầu ái kiềm (%)

3,94 ± 0,05a

4,01 ± 0,04a

Bạch cầu lâm ba cầu (%)

58,63 ± 0,19a

60,28 ± 0,29b

Bạch cầu đơn nhân (%)

6,03 ± 0,05a

6,47 ± 0,09b

Lô
Số mẫu máu (mẫu)
Bạch cầu trung tính (%)

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau thì khác
nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Bảng 3.21 cho thấy:
- Tỷ lệ bạch cầu trung tính của gà đối chứng là 27,33 %, bạch cầu ái toan là
4,06 %, bạch cầu ái kiềm là 3,94 %, lâm ba cầu là 58,63 % và bạch cầu đơn nhân
lớn là 6,03 %.
Hoàng Văn Tiến và cs. (1995) [13] cho biết, tỷ lệ phần trăm các loại bạch cầu
trong máu gà như sau: bạch cầu trung tính 27 %, bạch cầu ái toan 4 %, bạch cầu ái
kiềm 4 %, lâm ba cầu 59 % và bạch cầu đơn nhân lớn 6 %.
Như vậy, tỷ lệ các loại bạch cầu của nhóm gà đối chứng đều nằm trong giới
hạn sinh lý bình thường.
Xét nghiệm máu của gà bị bệnh đơn bào H. meleagridis, thấy công thức bạch
cầu thay đổi: tỷ lệ bạch cầu trung tính trong máu là 22,85 % , bạch cầu ái toan là
5,52 %, bạch cầu ái kiềm là 4,01 %, bạch cầu đơn nhân lớn là 6,47 % và lâm ba
cầu là 60,28 %.
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So sánh, chúng tôi thấy công thức bạch cầu của gà gây nhiễm thay đổi so với
đối chứng: tỷ lệ bạch cầu trung tính giảm thấp rõ rệt (P < 0,001) và vượt quá giới
hạn dưới của sự dao động sinh lý cho phép. Tỷ lệ bạch cầu ái toan tăng cao so với
gà đối chứng (P < 0,001). Ngoài ra, tỷ lệ lâm ba cầu và đơn nhân lớn cũng tăng lên
(P < 0,05), tỷ lệ bạch cầu ái kiềm thay đổi không rõ rệt (P > 0,05).
Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2012) [3], cơ thể ký chủ phản ứng lại ký sinh
trùng bằng hai loại phản ứng: phản ứng tế bào và phản ứng thể dịch. Phản ứng tế
bào thường thấy là viêm và tăng bạch cầu Eosin, tăng lâm ba cầu và giảm bạch cầu
trung tính.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nhận xét trên.
* Sự thay đổi enzym huyết tương và protein trong máu gà thí nghiệm
Xét nghiệm sinh hóa đóng vai trò quan trọng trong công tác chẩn đoán bệnh ở
gia súc, gia cầm. Kết quả xét nghiệm hóa sinh là yếu tố khách quan phản ánh những
thay đổi sinh hóa bên trong cơ thể.
Kết quả xét nghiệm sinh hóa máu của gà gây nhiễm đơn bào H. meleagridis và
gà đối chứng được trình bày ở bảng 3.22.
Bảng 3.22. Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa máu của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm
Đối chứng

Gây nhiễm

( X  mX )

( X  mX )

20

20

Protein tổng số (g/ dl)

4,01 ± 0,06a

1,95 ± 0,04b

Albumin (g/ dl)

2,02 ± 0,04a

0,71 ± 0,02b

Globulin (g/ dl)

1,98 ± 0,03a

1,24 ± 0,04b

Tỷ lệ A/G

1,02a

0,57b

GOT (U/L)

106,45 ± 2,78a

187,92 ± 4,07b

GPT (U/L)

19,49 ± 0,45a

24,19 ± 0,48b

LDH (U/L)

186,67 ± 5,31a

276,39 ± 7,24b

Lô
Số mẫu máu (mẫu)

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau thì khác
nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
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GOT: glutamate oxaloacetate transaminase
GPT: glutamate pyruvate transaminase
LDH: lactate dehydrogenase
Kết quả bảng 3.22 cho thấy:
Hàm lượng protein tổng số của gà đối chứng là 4,01 g/ dl. Khi gà mắc bệnh,
hàm lượng protein tổng số giảm đến 1,95 g/ dl, thấp hơn rất nhiều so với gà đối
chứng. Sự giảm protein tổng số là hậu quả của sự giảm các tiểu phần protein trong
huyết thanh gà bệnh, cụ thể là: hàm lượng albumin giảm đi rõ rệt (0,71 g/ dl so với
2,02 g/ dl), hàm lượng globulin cũng giảm thấp (1,24 g/ dl so với 1,98 g/ dl). Sự
thay đổi này là do 2 nguyên nhân:
Một là, khi mắc bệnh, gà ăn kém, dẫn tới thiếu dinh dưỡng, từ đó lượng
protein huyết thanh tổng số giảm, kéo theo giảm albumin và globulin.
Hai là, albumin là một loại protein do tế bào gan tổng hợp. Khi gà mắc bệnh
đầu đen, gan bị viêm và hoại tử nên chức năng tổng hợp albumin giảm, do đó
protein tổng số cũng giảm, do albumin giảm nên tỷ lệ A/G giảm rõ rệt so với gà đối
chứng (0,57 so với 1,02).
Nồng độ các enzyme GOT, GPT và LDH của gà đối chứng lần lượt là 106,45;
19,49 và 186,67 (U/L). Khi gà mắc bệnh, nồng độ các enzyme GOT, GPT, LDH ở
mức 187,92; 24,19 và 276,39 U/L, tăng lên rõ rệt so với gà khỏe (P < 0,05). Nguyên
nhân do GOT, GPT và LDH là những enzyme nằm bên trong tế bào gan, bình thường
chúng chỉ có trong máu với hàm lượng nhất định. Khi tế bào gan bị hủy hoại, các
enzyme này giải phóng ra khỏi tế bào gan và vào máu. Sự gia tăng các enzyme GOT,
GPT và LDH trong máu được xem là những chỉ tiêu phản ánh tình trạng tế bào gan
đang bị tổn thương.
Theo Mc Dougald L. R. và Hansen M. F. (1970) [95], hàm lượng GOT tăng
trên mức bình thường khi có tổn thương ở gan và giảm dưới mức bình thường nếu
chỉ có tổn thương ở manh tràng mà không có tổn thương ở gan.
Schildknecht E. G. và Squibb R. L. (1979) [112] cho biết, nồng độ các enzyme
GOT và LDH trong huyết thanh gà tăng cao từ ngày 11 sau nhiễm bệnh đầu đen.
Nồng độ enzyme GOT và LDH tương quan thuận với mức độ tiến triển của bệnh.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về một số chỉ tiêu sinh hóa máu của gà mắc
bệnh đầu đen phù hợp với nhận xét của các tác giả trên.
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3.3.1.7. Nghiên cứu bệnh tích của gà bị bệnh đầu đen do gây nhiễm
* Bệnh tích đại thể, khối lượng và thể tích các nội quan của gà gây nhiễm
- Bệnh tích đại thể của gà gây nhiễm
Mổ khám bệnh tích là một trong những phương pháp quan trọng trong chẩn đoán
bệnh thú y. Qua mổ khám xác chết hoặc mổ khám con vật sống nghi bệnh có thể phát
hiện được những biến đổi bất thường ở các cơ quan, phủ tạng để chẩn đoán bệnh. Vì
vậy, chúng tôi đã mổ khám gà bị bệnh đầu đen sau gây nhiễm 16 ngày để xác định
những bệnh tích đặc trưng của bệnh.
Kết quả kiểm tra bệnh tích gà gây nhiễm được thể hiện ở bảng 3.23.
Bảng 3.23. Bệnh tích đại thể của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm
Tỷ lệ những bệnh tích chủ yếu

Số gà

Số gà có
Tỷ lệ
mổ khám bệnh tích (%)
(con)
(con)

Số gà
(con)

Tỷ lệ
(%)

16

100

- Chất chứa trong lòng manh tràng màu
vàng nâu, đặc quánh

6

37,5

- Chất chứa trong lòng manh tràng đóng
kén rắn, màu trắng

10

62,5

- Manh tràng loét, thủng

9

56,25

16

100

9

56,25

- Lách sưng, mềm nhũn

16

100

- Thận sưng

16

100

Bệnh tích chủ yếu
* Bệnh tích ở manh tràng
- Manh tràng sưng to; niêm mạc manh
tràng xuất huyết, hoại tử

16

16

100

* Bệnh tích ở gan
Gan sưng to, có nhiều nốt hoại tử lõm hình
hoa cúc
* Bệnh tích ở các cơ quan khác
- Viêm phúc mạc
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Kết quả bảng 3.23 cho thấy: 100 % số gà gây nhiễm mổ khám đều có bệnh
tích của bệnh đầu đen, bệnh tích tập trung chủ yếu ở gan và manh tràng. Ngoài ra,
bệnh tích còn xuất hiện ở một số cơ quan khác như phúc mạc, lách và thận.
Bệnh tích ở manh tràng
100 % số gà mổ khám có bệnh tích manh tràng sưng to, niêm mạc manh
tràng xuất huyết hoặc hoại tử; 37,5 % số gà chất chứa trong lòng manh tràng màu
vàng nâu, đặc quánh; 62,5 % số gà có kén rắn chắc màu trắng trong lòng manh
tràng; 56,25 % số gà hai manh tràng dính chặt với nhau và bị thủng, chất chứa lọt
vào xoang bụng gây viêm phúc mạc.
Bệnh tích ở gan
100 % số gà có bệnh tích ở gan, gan sưng to gấp 2 - 3 lần so với gan gà đối
chứng, bề mặt có nhiều ổ hoại tử lõm hình hoa cúc, các ổ hoại tử ở gan màu trắng
xám, lõm ở giữa, đường kính khoảng 2 mm, khi cắt dọc thấy ổ hoại tử có dạng như
hình nón ngược, chứa đầy dịch đặc quánh.
Bệnh tích ở các nội quan khác
Ngoài gan và manh tràng, một số nội quan khác cũng có những biến đổi đại thể:
56,25 % số gà viêm phúc mạc; 100 % số gà lách sưng to, mềm nhũn; 100 % số gà thận
sưng, xuất huyết.
Quan sát gà mổ khám thấy bệnh tích xuất hiện ở một hoặc hai bên manh tràng.
Những bệnh tích mà chúng tôi quan sát được là: manh tràng sưng to và rắn chắc;
màu sắc, độ đàn hồi và độ trơn bóng của manh tràng thay đổi; niêm mạc manh tràng
sần sùi, thành manh tràng rất dày. Khi bổ đôi manh tràng thấy chất chứa màu vàng
nâu, đặc quánh hoặc đóng kén rắn chắc màu trắng. Niêm mạc manh tràng bị viêm
loét nặng. Một số trường hợp hai manh tràng dính chặt với nhau hoặc bị thủng, làm
dò rỉ chất chứa vào xoang bụng gây viêm phúc mạc. Ngoài ra, 100 % số gà bị bệnh
đầu đen do gây nhiễm có lách sưng to, nhũn; thận sưng.
Dolka B. và cs. (2015) [38] cho biết, gà bị bệnh đầu đen thì gan và manh tràng
bị tổn thương nặng nhất.
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Như vậy, những bệnh tích ở gà gây nhiễm mà chúng tôi quan sát được phù
hợp với mô tả của Kemp R. L. và Springer W. T. (1978) [74], Dolka B. và cs.
(2015) [38] về bệnh tích của gà mắc bệnh đầu đen.
Qua kết quả nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy, tổn thương ở gan và manh
tràng là những bệnh tích đặc trưng nhất của bệnh đầu đen. Vì vậy, mổ khám kiểm tra
bệnh tích là phương pháp chẩn đoán khá chính xác về bệnh, từ đó có phương pháp
điều trị hợp lý, kịp thời để giảm thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
- Khối lƣợng và thể tích một số nội quan của gà gây nhiễm
Chúng tôi đã tiến hành đo khối lượng và thể tích một số cơ quan nội tạng của
gà gây nhiễm và đối chứng để xác định thêm những biến đổi bệnh lý do đơn bào
H. meleagridis gây ra.
+ Sự thay đổi khối lượng cơ thể và các nội quan của gà gây nhiễm
Sự thay đổi khối lượng cơ thể và các nội quan của gà thí nghiệm được trình
bày ở bảng 3.24.
Bảng 3.24. Khối lượng cơ thể và các nội quan của gà gây nhiễm (sau gây nhiễm 16 ngày)
Khối lượng (gam)

Gà gây nhiễm
Gà đối chứng
So sánh
khối lượng
Khối lượng
Khối lượng
Số gà
Số gà
(con) ( X  mX ) gam (con) ( X  mX ) gam (P-Value)

Σ cơ thể trƣớc TN

20

1123,50 ± 23,70

20

1114,40 ± 24,30

> 0,05

Σ cơ thể sau GN

16

780,60 ± 17,60

20

1422,40 ± 35,60

< 0,05

Gan

16

43,31 ± 0,40

20

31,45 ± 0,11

< 0,05

Tim

16

9,03 ± 0,24

20

7,95 ± 0,21

< 0,05

Phổi

16

11,48 ± 0,3

20

11,18 ± 0,28

> 0,05

Lách

16

3,60 ± 0,11

20

3,30 ± 0,08

< 0,05

Thận

16

11,72 ± 0,28

20

10,80 ± 0,26

< 0,05

Manh tràng

16

17,58 ± 0,40

20

14,06 ± 0,35

< 0,05

Túi fabricius

16

1,80 ± 0,07

20

1,68 ± 0,04

> 0,05
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Kết quả bảng 3.24 cho thấy:
Không có sự khác nhau về khối lượng trung bình của gà gây nhiễm và gà đối
chứng trước thí nghiệm (P > 0,05).
Ở ngày thứ 16 sau gây nhiễm, gà bệnh có khối lượng cơ thể nhỏ hơn gà đối
chứng (P < 0,05).
Khối lượng gan, tim, lách, thận, manh tràng của gà gây nhiễm tăng hơn so với
gà đối chứng, sự khác nhau này rõ rệt (P < 0,05).
Không có sự khác nhau về khối lượng phổi và túi fabricius của gà gây nhiễm
và đối chứng (P > 0,05).
Như vậy, bệnh đầu đen ảnh hưởng rất lớn tới tăng trọng của gà. Sau khi nhiễm
bệnh, dưới những tác hại của đơn bào, gà mệt mỏi, giảm ăn, bỏ ăn, suy giảm sức đề
kháng, rối loạn tiêu hóa, từ đó gà tăng khối lượng kém, thậm chí giảm khối lượng.
Quan sát thấy gà rất gầy sau khi nhiễm bệnh khoảng 2 tuần.
Đơn bào ký sinh tại manh tràng, gây tổn thương manh tràng: xuất huyết, viêm,
loét, hoại tử, đóng kén rắn chắc. Quá trình đó diễn ra liên tục trong suốt thời gian gà
mắc bệnh, dẫn đến manh tràng sưng to, chất chứa đóng kén ngày càng nhiều làm
khối lượng manh tràng tăng lên.
H. meleagridis gây sưng gan, viêm và hoại tử ở gan, làm cho gan có khối
lượng lớn hơn bình thường.
Từ gan, đơn bào theo máu tới ký sinh ở các cơ quan khác như lách, thận, phổi,
túi fabricius, làm các cơ quan này bị viêm, sưng, hoại tử. Dịch viêm, xác hồng cầu
và bạch cầu đọng lại làm tăng khối lượng các cơ quan này.
Theo Van der Heijden H. (2009) [129], dấu hiệu lâm sàng của bệnh đầu đen bao
gồm: gà ăn ít hoặc bỏ ăn, ủ rũ, sốt cao, tiêu chảy phân màu vàng lưu huỳnh, mào thâm
tím, giảm cân và tỷ lệ chết tăng ở gà 3 - 13 tuần tuổi.
Từ kết quả trên, chúng tôi thấy rằng, bệnh đầu đen ảnh hưởng rất lớn tới tăng
khối lượng và sức đề kháng của gà. Để giảm thiệt hại kinh tế do bệnh gây ra thì việc áp
dụng các biện pháp phòng bệnh để bệnh không xảy ra trên đàn gà là vấn đề quan trọng.
+ Sự thay đổi thể tích các cơ quan nội tạng của gà gây nhiễm
Sự thay đổi thể tích các cơ quan nội tạng của gà gây nhiễm được trình bày ở
bảng 3.25.
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Bảng 3.25. Sự thay đổi thể tích các cơ quan nội tạng của gà gây nhiễm
Cơ quan
nội tạng

Gà gây nhiễm
3
Số gà Thể tích (cm )
( X  mX )
(con)

Gà đối chứng
3
Số gà Thể tích (cm )
( X  mX )
(con)

So sánh
(P)

Gan

16

45,31 ± 0,97

20

22,19 ± 0,39

< 0,05

Tim

16

9,27 ± 0,18

20

8,64 ± 0,15

< 0,05

Phổi

16

13,68 ± 0,18

20

13,11 ± 0,18

< 0,05

Lách

16

4,34 ± 0,11

20

3,05 ± 0,07

< 0,05

Thận

16

17,56 ± 0,32

20

11,16 ± 0,19

< 0,05

Manh tràng

16

38,62 ± 1,21

20

19,55 ± 0,47

< 0,05

Túi fabricius

16

1,05 ± 0,04

20

0,93 ± 0,03

< 0,05

Kết quả bảng 3.25 cho thấy, có sự khác nhau rõ rệt về thể tích các cơ quan nội
tạng của gà gây nhiễm so với đối chứng (P < 0,05).
Gan gà gây nhiễm sưng gấp 2 - 3 lần so với bình thường, thể tích gan bình
quân của gà gây nhiễm là 45,31 cm3, trong khi thể tích gan gà đối chứng là 22,19
cm3. Đó là kết quả tác động của đơn bào tại gan, gây thoái hóa, hoại tử nhu mô gan.
Để bù lại, cơ thể huy động khả năng phục hồi bằng sự kích thích quá trình tăng sinh
quá mức các tế bào gan, làm cho gan trở nên phì đại và mềm nhũn.
Manh tràng của gà gây nhiễm cũng to hơn nhiều so với manh tràng của gà đối
chứng. Thể tích manh tràng của gà gây nhiễm là 38,62 cm3, của gà đối chứng là 19,55
cm3. Nguyên nhân là do đơn bào gây viêm, xuất huyết và hoại tử niêm mạc manh
tràng, dịch viêm và sản phẩm của quá trình xuất huyết và hoại tử có trong lòng manh
tràng tích tụ lại, đóng thành kén rắn chắc. Quá trình đó diễn ra liên tục trong suốt thời
gian gà mắc bệnh, dẫn đến manh tràng sưng to, thể tích manh tràng tăng lên.
Cũng do đơn bào ký sinh làm gan và manh tràng viêm, hoại tử nặng, chức năng
gan suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác. Để tăng cường
lượng máu đến các mô bào và tăng cường sản sinh kháng thể mà tim, phổi, lách, thận,
túi fabricius phải hoạt động quá mức, trở nên phì đại, dẫn đến suy giảm chức năng và
làm tăng thể tích các cơ quan này: thể tích tim của gà gây nhiễm là 9,27 cm3, của gà
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đối chứng là 8,64 cm3; thể tích lách của gà gây nhiễm là 4,34 cm3, của gà đối chứng
là 3,05 cm3; thể tích thận, phổi và túi fabricius của gà gây nhiễm cũng cao hơn rõ rệt
so với gà đối chứng (P < 0,05).
Kemp R. L. và Springer W. T. (1978) [74], Lê Văn Năm (2010) [6] cho biết,
khi gà mắc bệnh đầu đen, gan và manh tràng sưng to gấp 2 - 3 lần so với bình
thường. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về khối lượng và thể tích các
khí quan của gà mắc bệnh đầu đen so với gà khỏe.
* Bệnh tích vi thể ở các nội quan của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm
Nghiên cứu bệnh tích vi thể là một trong những nội dung quan trọng đánh giá
các tổn thương bệnh lý ở mức tế bào. Gà nhiễm H. meleagridis bệnh tích đại thể tập
trung chủ yếu ở gan và manh tràng, do vậy chúng tôi chỉ tập trung làm rõ những
biến đổi vi thể ở manh tràng và gan của gà bệnh.
Kết quả xác định bệnh tích vi thể của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm được
thể hiện ở bảng 3.26.
Bảng 3.26. Bệnh tích vi thể một số cơ quan của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm
Số tiêu bản
nghiên cứu

Số tiêu bản có
biến đổi vi thể

Tỷ lệ
(%)

Gan

20

20

100

Manh tràng

20

20

100

Tính chung

40

40

100

Nguồn gốc tiêu bản

Kết quả bảng 3.26 cho thấy:
Có 20/20 tiêu bản manh tràng và 20/ 20 tiêu bản gan có bệnh tích vi thể, chiếm
tỷ lệ 100 %. Những biến đổi vi thể quan sát được trên tiêu bản manh tràng và gan cụ
thể như sau:
Bệnh tích vi thể ở manh tràng: niêm mạc manh tràng tăng sinh, mô đệm và lớp
hạ niêm mạc có sự thâm nhiễm bạch cầu ái toan, đơn bào H. meleagridis và biểu
mô ruột bị hoại tử. Tế bào tuyến quá sản, mao quản trong niêm mạc manh tràng
sung huyết. Chất chứa trong lòng manh tràng gồm tế bào viêm, chất hoại tử, hồng
cầu và đơn bào H. meleagridis.
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Bệnh tích vi thể ở gan: tổ chức gan bị thoái hóa, hoại tử và có nhiều tế bào
viêm. Đơn bào H. meleagridis xâm nhập trong tổ chức gan và nằm xen kẽ với các tế
bào gan hoặc nằm tập trung thành từng đám.
Kemp R. L. và Springer W. T. (1978) [74] cho biết, sau khi nhiễm bệnh
khoảng 8 – 11 ngày, trong các lớp của thành manh tràng xuất hiện nhiều đơn bào H.
meleagridis và bạch cầu ái toan. Bạch cầu ái toan được tăng sinh nhiều nhằm chống
lại các kích thích của phản ứng viêm.
3.3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà mắc bệnh tự nhiên tại Thái Nguyên và Bắc Giang
3.3.2.1. Triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang
Triệu chứng lâm sàng là những dấu hiệu của các quá trình biến đổi bệnh lý ở
các cơ quan tổ chức được biểu hiện ra bên ngoài, bằng các phương pháp khám lâm
sàng có thể dễ dàng nhận biết được. Triệu chứng lâm sàng có ý nghĩa rất lớn trong
chẩn đoán bệnh.
Chúng tôi đã quan sát triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen ở các địa
phương tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Kết quả được thể hiện qua bảng 3.27.
Bảng 3.27. Tỷ lệ và triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen trên thực địa
Số gà có
Số gà nhiễm H.
meleagridis
triệu chứng
(con)
(con)

244

128

Tỷ lệ
(%)

52,46

Kết quả theo dõi
Triệu chứng lâm sàng
chủ yếu

Số gà Tỷ lệ
(con) (%)

Ủ rũ, lông xù

128

100

Giảm ăn hoặc bỏ ăn, uống
nhiều nước.

128

100

Sốt trên 43 oC - 44 oC

112

87,50

Gầy, mào tích, da vùng đầu
nhợt nhạt hoặc tái xanh

103

80,47

Rét run, đứng rụt cổ, rúc đầu
vào cánh

65

50,78

Tiêu chảy, phân vàng màu vàng
lưu huỳnh

76

59,38
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Kết quả bảng 3.27 cho thấy: trong tổng số 244 gà nhiễm H. meleagridis, có
128 gà biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh, chiếm tỷ lệ 52,46 %. Trong đó,
100 % số gà ủ rũ, lông xù, giảm ăn hoặc bỏ ăn, uống nhiều nước; 87,50 % số gà sốt
trên 43oC; gà gầy, mào tích, da vùng đầu nhợt nhạt hoặc tái xanh chiếm 80,47 %; gà
rét run, đứng rụt cổ, rúc đầu vào cánh chiếm 50,78 %; số gà tiêu chảy, phân loãng,
màu vàng lưu huỳnh chiếm 59,38 %.
Nguyên nhân dẫn đến triệu chứng của gà mắc bệnh đầu đen trên thực địa
cũng là những nguyên nhân mà chúng tôi đã thảo luận ở nội dung trình bày về
triệu chứng lâm sàng của gà gây nhiễm.
Chúng tôi nhận thấy, khi mắc bệnh đầu đen, mặc dù có những gà chưa thấy
xuất hiện triệu chứng, nhưng mổ khám đã thấy có bệnh tích ở gan và manh tràng.
Do vậy, khi trong đàn có một số gà xuất hiện triệu chứng thì phải tiến hành điều trị
cho toàn đàn mới đạt hiệu quả cao.
Như vậy, triệu chứng của gà mắc bệnh đầu đen trên thực địa cũng giống triệu
chứng của gà mắc bệnh do gây nhiễm. Những triệu chứng lâm sàng này sẽ là cơ sở
cho việc chẩn đoán bệnh đầu đen ở gà trong thực tiễn sản xuất.
3.3.2.2. Bệnh tích của gà bị bệnh đầu đen ở các địa phương
Mổ khám là một trong những phương pháp quan trọng trong chẩn đoán bệnh thú
y. Qua mổ khám xác chết hoặc mổ khám con vật sống nghi bệnh có thể phát hiện ra
những biến đổi bất thường ở các cơ quan, phủ tạng để chẩn đoán nguyên nhân gây
bệnh. Vì vậy, chúng tôi đã mổ khám gà để xác định những bệnh tích đặc trưng của
bệnh đầu đen.
Tiến hành mổ khám ngẫu nhiên 1276 gà tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc
Giang, chúng tôi đã xác định được bệnh tích đại thể chủ yếu do đơn bào H.
meleagridis gây ra. Kết quả được trình bày ở bảng 3.28.
Kết quả bảng 3.28 cho thấy: trong số 1276 gà mổ khám có 244 gà phát hiện
thấy có bệnh tích của bệnh đầu đen, chiếm tỷ lệ 19,12 %. Tỷ lệ gà có bệnh tích ở
các cơ quan nội tạng khác nhau. Cụ thể như sau:
* Bệnh tích ở manh tràng
100 % số gà manh tràng viêm, sưng, niêm mạc manh tràng xuất huyết hoặc
hoại tử; 47,13 % số gà chất chứa trong lòng manh tràng nhớt, có màu máu cá hoặc
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đỏ nâu; 52,87 % số gà manh tràng đóng kén rắn chắc, màu trắng trông giống như
những con sâu; có 17,62 % số gà hai manh tràng dính chặt với nhau và bị loét,
thủng, làm rò rỉ chất chứa vào xoang bụng gây viêm phúc mạc; 85,25 % số gà manh
tràng có nhiều giun kim ký sinh.
Bảng 3.28. Bệnh tích đại thể của gà bị bệnh đầu đen ở Thái Nguyên và Bắc Giang
Số gà mổ Số gà có Tỷ lệ
khám bệnh tích (%)
(con)
(con)

Kết quả theo dõi
Bệnh tích đại thể chủ yếu
* Bệnh tích ở manh tràng

1276

244

Số gà Tỷ lệ
(con) (%)
244 100

- Manh tràng viêm, sưng; niêm mạc
manh tràng xuất huyết, hoại tử

244

100

Chất chứa trong lòng manh tràng
màu hồng, nhớt hoặc đặc quánh

115

47,13

Chất chứa trong lòng manh tràng
đóng kén màu trắng, rắn chắc

129

52,87

Manh tràng có giun kim ký sinh

208

85,25

Manh tràng loét, thủng

43

17,62

170

69,67

- Gan sưng, bề mặt gan có nhiều
điểm xuất huyết

94

38,52

Gan sưng, bề mặt có nhiều nốt hoại
tử lõm hình hoa cúc

76

31,15

43

17,62

- Thận sưng, xuất huyết

70

28,69

- Lách sưng to, mềm nhũn

64

26,23

19,12 * Bệnh tích ở gan

* Bệnh tích ở các cơ quan khác
- Viêm phúc mạc

* Bệnh tích ở gan
Có 69,67 % số gà có bệnh tích ở gan. Trong đó 38,52 % số gà gan viêm,
sưng, bề mặt gan có nhiều điểm xuất huyết; 31,15 % số gà gan sưng gấp 2 - 3 lần
so với bình thường, bề mặt có nhiều ổ hoại tử hình hoa cúc, các ổ hoại tử có màu
trắng xám, lõm ở giữa, khi cắt dọc gan, thấy ổ hoại tử có hình nón ngược.
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* Bệnh tích ở các cơ quan khác
Một số cơ quan khác cũng có những biến đổi nhưng tỷ lệ thấp: 28,69 % số gà
thận sưng, xuất huyết; 26,23 % số gà lách sưng to, mềm nhũn; 17,62 % số gà viêm
phúc mạc.
Kết quả kiểm tra bệnh tích của gà mắc bệnh đầu đen ở Thái Nguyên và Bắc
Giang tương đồng với mô tả của Lê Văn Năm (2010) [6], Armstrong P. L. và Mc
Dougald L. R. (2011) [19].
Như vậy, các tổn thương ở gan và manh tràng như trình bày ở trên là những
bệnh tích đặc trưng nhất của Histomonosis. Việc mổ khám bệnh tích của gà nghi
mắc bệnh giúp cho việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn, từ đó có biện pháp điều trị
kịp thời cho những gà cùng đàn với gà mổ khám.
3.4. Nghiên cứu biện pháp phòng chống bệnh đầu đen cho gà
3.4.1. Phòng bệnh đầu đen cho gà bằng cách tẩy giun kim
3.4.1.1. Hiệu lực thuốc tẩy giun kim cho gà trên diện hẹp
Chúng tôi đã thử nghiệm thuốc: fenbendazole, levamisol, mebendazole 10%
để tẩy giun kim cho gà. Mỗi loại thuốc sử dụng cho 10 gà nhiễm giun kim cường
độ nặng. Sau 15 ngày kiểm tra lại phân của những gà đã dùng thuốc và mổ khám.
Kết quả được trình bày ở bảng 3.29.
Bảng 3.29. Hiệu lực của thuốc tẩy giun kim cho gà trên diện hẹp
Trƣớc dùng thuốc
Sau khi dùng thuốc 15 ngày
Hiệu lực
Tên thuốc,
Cƣờng độ
Số gà Cƣờng độ nhiễm sau tẩy
thành phần và Số gà
Số gà sạch Tỷ lệ
nhiễm
nhiễm
(trứng/
nhiễm
Số trứng
liều lƣợng
Số giun/gà giun (con) (%)
(con)
gam phân)
(con) / gam phân
Fenbendazole
10
4.148 ± 40
0
0
0
10
100
16 mg/kg TT
Levamisol
20 mg/kg TT
Mebendazole 10%
(20 mg/kg TT)

10

4.675 ± 109

1

105

3

9

90,00

10

4.396 ± 131

0

0

0

10

100
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Kết quả bảng 3.29 cho thấy:
- Thuốc fenbendazole (16 mg/ kg TT) tẩy cho 10 gà nhiễm giun kim với
cường độ nhiễm trung bình là 4.148 ± 40 trứng/gam phân. Sau dùng thuốc 15 ngày
kiểm tra lại phân và mổ khám thấy không còn gà nào nhiễm giun kim. Như vậy,
hiệu lực triệt để của thuốc đạt 100%.
- Thuốc levamisol (20 mg/ kg TT) tẩy cho 10 gà nhiễm giun tròn với cường độ
nhiễm trung bình là 4.675 ± 109 trứng/gam phân. Sau dùng thuốc 15 ngày, kiểm tra
lại phân thấy 9 gà sạch trứng giun và mổ khám không còn giun ký sinh, 1 gà còn
trứng giun trong phân nhưng số lượng giảm xuống chỉ còn 105 trứng/gam phân, mổ
thấy có 3 giun ký sinh. Như vậy, hiệu lực triệt để của thuốc đạt 90 %.
- Thuốc mebendazole 10% (liều 20 mg/kg TT) tẩy cho 10 gà nhiễm giun kim
với cường độ nhiễm trung bình là 4.396 ± 131trứng/ gam phân. Sau dùng thuốc 15
ngày kiểm tra lại phân và mổ khám thấy không còn gà nào nhiễm giun tròn. Như
vậy, hiệu lực triệt để của thuốc đạt 100 %.
Qua kết quả thử nghiệm 3 loại thuốc tẩy giun kim cho gà trên diện hẹp, chúng tôi
có nhận xét về hiệu lực của các loại thuốc này như sau: cả 3 loại thuốc fenbendazole,
levamisol, mebendazole 10% sử dụng tẩy giun kim cho gà đều có hiệu lực tẩy giun
kim; hiệu lực triệt để đạt 90 – 100 %. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng cả 3 loại thuốc trên
tẩy giun kim cho gà trên diện rộng để xác định lại hiệu lực của thuốc.
3.4.1.2. Hiệu lực thuốc tẩy giun kim cho gà trên diện rộng
Chúng tôi đã sử dụng 3 loại thuốc trên tẩy giun kim trên những đàn gà mà 100
% số cá thể trong đàn nhiễm giun kim. Kết quả được thể hiện ở bảng 3.30.
Kết quả bảng 3.30 cho thấy:
* Thuốc fenbendazole: trước khi dùng thuốc, xét nghiệm 121 mẫu phân gà,
cả 121 mẫu đều nhiễm với cường độ nhiễm trung bình 2274,46 ± 65,44 trứng/
gam phân. Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm 121 mẫu phân của những đàn này,
có 112 mẫu không thấy trứng giun kim, hiệu lực tẩy là 92,56 %; chỉ còn 9 mẫu
nhiễm trứng giun kim, chiếm tỷ lệ 7,44 %, số lượng trứng giảm đi rất nhiều so với
trước khi tẩy (221,78 ± 23,18 trứng /gam phân).

120

Bảng 3.30. Hiệu lực của thuốc tẩy giun kim cho gà trên diện rộng
Thuốc và
liều lƣợng
Fenbendazole
16 mg/kg TT
Levamisol
20 mg/kg TT
Mebendazole 10 %
(20 mg/kg TT)

Số gà
tẩy
(con)

102

100

118

Trƣớc và sau tẩy 15 ngày
Cường độ nhiễm
Số mẫu XN
Số mẫu
(trứng
/gam phân)
trước, sau
nhiễm
(X ±mx )
tẩy
121

121

2274,46 ± 65,44

121

9

221,78 ± 23,18

114

114

2076,47 ± 63,72

114

11

241,27 ± 18,31

134

134

2386,82 ± 78,41

134

8

280,50 ± 16,50

Hiệu lực tẩy
Số
mẫu
sạch

Hiệu
lực
(%)

112

92,56

103

90,35

126

94,03

* Thuốc levamisol: trước khi dùng thuốc, xét nghiệm 118 mẫu phân gà, cả 118
mẫu nhiễm, cường độ nhiễm trung bình là 2076,47 ± 63,72 trứng/ gam phân. Sau 15
ngày dùng thuốc, thu thập 114 mẫu phân gà xét nghiệm lại, có 103 mẫu không thấy
trứng giun kim, hiệu lực tẩy là 90,35 %; có 11 mẫu nhiễm trứng giun kim, chiếm tỷ
lệ 9,65 %, tuy nhiên số lượng trứng giảm hơn nhiều so với trước khi tẩy (241,27 ±
18,31 trứng /gam phân).
* Thuốc mebendazole 10%: xét nghiệm 134 mẫu phân gà trước và sau khi tẩy
giun kim, cường độ nhiễm trung bình trước tẩy là 2386,82 ± 78,41 trứng/gam phân.
Sau 15 ngày dùng thuốc, có 126 mẫu không thấy trứng giun kim, hiệu lực tẩy là
94,03 %; chỉ còn 8 mẫu nhiễm trứng giun kim, chiếm tỷ lệ 5,97 %, số lượng trứng
giảm rất nhiều so với trước khi tẩy (280,50 ± 16,50 trứng / gam phân).
Từ kết quả trên, chúng tôi thấy: 3 loại thuốc fenbendazole, levamisol,
mebendazole 10% đều có thể sử dụng để tẩy giun kim cho gà. Tuy nhiên, tùy
từng địa phương, tùy điều kiện có thể sử dụng một trong 3 thuốc trên để tẩy giun
kim cho gà.
3.4.2. Nghiên cứu tác dụng diệt đơn bào H. meleagridis bằng thuốc sát trùng
trong phòng thí nghiệm (invivo)
Hiện nay trên thị trường lưu hành nhiều loại thuốc sát trùng do các công ty
thuốc thú y sản xuất hoặc nhập khẩu. Qua khảo sát, chúng tôi thấy người chăn nuôi
thường sử dụng những loại thuốc sát trùng như: Benkocid, chloramin, Virkonas,
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TH4, povidine 10 % và Qm – supercide để sát trùng chuồng trại. Tuy nhiên, chưa có
công trình nghiên cứu nào đánh giá về tác dụng diệt đơn bào H. meleagridis của các
loại thuốc sát trùng nói trên.
Để xác định tác dụng của một số thuốc sát trùng trên đơn bào H. meleagridis,
từ đó có những khuyến cáo phù hợp với người chăn nuôi, chúng tôi đã bố trí thí
nghiệm xác định tác dụng của 3 loại thuốc sát trùng đối với đơn bào H. meleagridis
trong điều kiện invitro. Kết quả trình bày ở bảng 3.31.
Bảng 3.31. Tác dụng của chất sát trùng đối với đơn bào H. meleagridis (trong mùa hè)
Lô thí
nghiệm

Thuốc sát trùng

Thời gian đơn bào
chết ( X ± m x )

Đơn vị tính
thời gian

1

Benkocid

<5

Phút

2

Povidine 10 %

5 – 10

Phút

3

QM – Supercide

5 – 10

Phút

ĐC

-

3–4

Ngày

Kết quả ở bảng 3.31 cho thấy:
Lô thí nghiệm 1: sử dụng thuốc sát trùng benkocid phun vào các đĩa petri có
một lớp mỏng môi trường Dwyers cải tiến chứa đơn bào H. meleagridis. Dưới tác
dụng của thuốc sát trùng benkocid, đơn bào H. meleagridis trong các đĩa petri bị
tiêu diệt trong khoảng thời gian < 5 phút (đơn bào bị dung giải hoàn toàn, không
còn quan sát thấy đơn bào dưới kính hiển vi quang học).
Lô thí nghiệm 2: sử dụng thuốc sát trùng povidine 10 %, đơn bào H.
meleagridis trong các đĩa petri bị tiêu diệt trong khoảng thời gian 5 -10 phút.
Lô thí nghiệm 3: sử dụng thuốc sát trùng QM – Supercide, đơn bào H.
meleagridis bị tiêu diệt trong khoảng thời gian 5 - 10 phút.
Lô đối chứng: không phun thuốc sát trùng vào các đĩa petri chứa đơn bào
trong môi trường nuôi cấy Dwyers cải tiến. Theo dõi thấy, sau 10 phút thí nghiệm
vẫn quan sát thấy đơn bào dưới kính hiển vi quang học. Tiếp tục theo dõi thời gian
sống của đơn bào ở lô đối chứng, kết quả cho thấy, đơn bào bị chết hoàn toàn trong
khoảng 3 – 4 ngày, thời gian chết từ 3 - 4 ngày.
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Như vậy, dưới tác dụng của thuốc sát trùng benkocid, povidine 10 % và QM Supercide đơn bào H. meleagridis bị tiêu diệt nhanh chóng, thời gian sống của đơn
bào không vượt quá 10 phút. Ngược lại, ở lô đối chứng, dinh dưỡng dồi dào, không
chịu tác động của thuốc sát trùng nên thời gian sống của đơn bào lâu hơn rất nhiều
(đơn bào chết trong khoảng 3 – 4 ngày).
Kết quả thí nghiệm trên cho thấy, cả 3 thuốc sát trùng benkocid, povidine 10 %
và QM - Supercide đều có tác dụng diệt đơn bào dễ dàng. Tuy nhiên, thời gian đơn bào
H. meleagridis bị diệt hoàn toàn dưới tác dụng của thuốc sát trùng Benkocid nhanh hơn
so với thuốc povidine 10 % và QM – Supercide (< 5 phút so với 5 - 10 phút).
Từ kết quả trên, chúng tôi thấy rằng, người chăn nuôi có thể sử dụng thuốc
Benkocid hoặc povidine 10%, hoặc QM – Supercide để tiêu diệt đơn bào H.
meleagridis ở chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi gà.
3.4.3. Xác định phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà hiệu quả cao
3.4.3.1. Thử nghiệm thuốc điều trị bệnh đầu đen cho gà mắc bệnh do gây nhiễm
Chúng tôi đã gây nhiễm đơn bào H. meleagridis đợt thứ 5 cho 60 gà và thử
nghiệm 2 phác đồ điều trị trên những gà này.
Thí nghiệm về hiệu lực của 2 phác đồ điều trị được thực hiện trên gà vào ngày
thứ 15 sau gây nhiễm, mỗi phác đồ sử dụng cho 30 con, thời gian điều trị 5 ngày.
Theo dõi sau 10 ngày sau điều trị, những gà khỏe lại, không còn triệu chứng được
coi là đã khỏi bệnh.
- Đối với phác đồ 1:
+ Buổi sáng cho gà uống sulfamonomethoxine
+ Buổi trưa cho uống Paracetamol + Unilyte Vit-C, giải độc gan thận lách
+ Buổi chiều cho uống Doxycyclin
- Đối với phác đồ 2:
+ Buổi sáng cho gà uống Cloroquin phosphat, mộc hoa trắng
+ Buổi trưa cho uống Paracetamol + Unilyte Vit-C, giải độc gan thận lách
+ Buổi chiều cho uống sulfamonomethoxine
Kết quả được trình bày ở bảng 3.32.
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Bảng 3.32. Hiệu lực của phác đồ điều trị bệnh đầu đen trên gà gây nhiễm
Phác
đồ

Thuốc điều trị

Liều lƣợng

Số gà Số gà khỏi
Tỷ lệ
điều trị
về triệu
(%)
(con) chứng (con)

Sulfamonomethoxine 0,5g/ lít nước/ ngày

1

Doxycyclin

0,25g/ lít nước/ ngày

Paracetamol

2 g/ lít nước/ ngày

Unilyte vit – C

3 g/ lít nước/ ngày

30

8

26,67

30

19

63,33

Giải độc gan, lách, thận
1 g/ lit nước/ ngày
(Sorbitol, cholin …)
Cloroquin phosphat

0,25g/ lít nước/ ngày

Mộc hoa trắng

1g/ lít nước/ ngày

Sulfamonomethoxine 0,5g/ lít nước/ ngày
2

Paracetamol

2 g/ lít nước/ ngày

Unilyte vit – C

3 g/ lít nước / ngày

Giải độc gan, lách, thận
1 g/ lit nước/ ngày
(Sorbitol, cholin …)
ĐC

Cả 10 gà không dùng thuốc, chết ở ngày thứ 14 – 25 sau gây nhiễm
Kết quả bảng 3.32 cho thấy:
Lô gà sử dụng phác đồ 1:

Trước khi điều trị, cả 30 gà đều có biểu hiện ủ rũ, lông xù, sốt, giảm ăn; 17/30
gà có triệu chứng điển hình của bệnh đầu đen (mào tích nhợt nhạt, ỉa chảy, phân
loãng màu vàng lưu huỳnh). Sau điều trị 10 ngày, theo dõi thấy 8 gà khỏi bệnh (gà
khỏe lại, ăn uống, vận động bình thường và không còn triệu chứng của bệnh). Số gà
còn lại điều trị không có kết quả, gà chết sau khi dùng thuốc 2 – 8 ngày. Hiệu lực
của phác đồ 1 đạt 26,67 %.
Lô gà sử dụng phác đồ 2:
Sử dụng phác đồ 2 điều trị cho 30 gà mắc bệnh đầu đen vào ngày thứ 15 sau
gây nhiễm. Trước khi điều trị, 100 % số gà này có biểu hiện triệu chứng của bệnh
đầu đen. Sau điều trị 10 ngày, theo dõi thấy 19 gà khỏi bệnh (gà khỏe lại, ăn uống
bình thường và không còn các triệu chứng của bệnh). Hiệu lực điều trị đạt 63,33 %.
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Ở lô đối chứng:
10 gà gây nhiễm không sử dụng thuốc điều trị có triệu chứng của bệnh đầu
đen rất nặng và chết ở ngày thứ 14 - 25 sau gây nhiễm.
Mổ khám bệnh tích toàn bộ những gà chết thấy các bệnh tích điển hình của
bệnh đầu đen: gan sưng to, hoại tử; manh tràng đóng kén rắn chắc, màu trắng.
Từ kết quả ở bảng trên chúng tôi thấy, phác đồ 2 có hiệu lực điều trị cao hơn
so với phác đồ 1 (63,33 % so với 26,67 %).
Tuy nhiên, 2 phác đồ điều trị bệnh đầu đen mới được thử nghiệm trên một số
lượng gà ít trong phòng thí nghiệm nên chưa thể có kết luận chắc chắn về hiệu lực
điều trị của mỗi phác đồ.
3.4.3.2. Xác định hiệu lực của 2 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà trên diện rộng
Sau khi đánh giá được hiệu lực của hai phác đồ trên diện hẹp, chúng tôi đã tiến
hành điều trị trên số lượng gà lớn hơn tại huyện Phú bình, tỉnh Thái Nguyên và
huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Kết quả được trình bày ở bảng 3.33.
Bảng 3.33. Hiệu lực của phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà trên thực địa
Phác
đồ

Thuốc điều trị

Liều lƣợng

Số gà Số gà khỏi
Tỷ lệ
điều trị
về triệu
(%)
(con) chứng (con)

Sulfamonomethoxine 0,5g/ lít nước/ ngày

1

Doxycyclin

0,25g/ lít nước/ ngày

Paracetamol

2 g/ lít nước/ ngày

Unilyte vit – C

3 g/ lít nước/ ngày

160

82

51,25

160

134

83,75

Giải độc gan, lách, thận
1 g/ lit nước/ ngày
(Sorbitol, cholin …)
Cloroquin phosphat

0,25g/ lít nước/ ngày

Mộc hoa trắng

1g/ lít nước/ ngày

Sulfamonomethoxine 0,5g/ lít nước/ ngày
2

Paracetamol

2 g/ lít nước/ ngày

Unilyte vit – C

3 g/ lít nước / ngày

Giải độc gan, lách, thận
1 g/ lit nước/ ngày
(Sorbitol, cholin …)
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Kết quả bảng 3.33 cho thấy:
Phác đồ 1:
Sử dụng điều trị cho 160 gà mắc bệnh đầu đen (80 gà ở Phú Bình và 80 gà ở
Yên Thế), thời gian điều trị 5 ngày. Sau điều trị 10 ngày thấy 82 gà khỏi bệnh (gà
khỏe lại, ăn uống bình thường và không thấy xuất hiện triệu chứng của bệnh). Hiệu
quả điều trị đạt 51,25 %.
Phác đồ 2:
Chúng tôi sử dụng thuốc điều trị cho 160 gà mắc bệnh đầu đen ngoài thực
địa, thời gian điều trị 5 ngày. Sau 10 ngày theo dõi thấy 134 gà khỏi bệnh (gà ăn
uống bình thường và hết triệu chứng của bệnh). Hiệu quả điều trị đạt 83,75 %.
Như vậy, cả hai phác đồ sử dụng điều trị cho gà mắc bệnh đầu đen ngoài
thực địa đều cho kết quả cao hơn so với điều trị trên gà bị bệnh do gây nhiễm. Kết
quả này được chúng tôi giải thích như sau: ở gà gây nhiễm, chúng tôi tiến hành
điều trị cho gà mắc bệnh đầu đen ở ngày thứ 16 sau gây nhiễm. Tại thời điểm này,
gà đã nhiễm bệnh nặng, số lượng đơn bào tới ký sinh trong gan nhiều, những gà
có gan đã bị hoại tử và phá hủy nặng, tỷ lệ khỏi bệnh thấp. Ngược lại, ở ngoài
thực địa chúng tôi điều trị cho gà mắc bệnh ở nhiều giai đoạn khác nhau, số gà
mắc bệnh nặng còn ít nên hiệu quả điều trị cao hơn.
Từ kết thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà trên diện hẹp và
diện rộng, chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi nên điều trị cho gà mắc bệnh
bằng phác đồ 2 để có hiệu quả điều trị cao.
3.4.4. Đề xuất và khuyến cáo áp dụng quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho gà
3.4.4.1. Đề xuất quy trình phòng
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đề xuất quy trình phòng chống bệnh
đầu đen cho gà gồm những nội dung sau:
(1). Diệt đơn bào H. meleagridis trong cơ thể gà
Khi đàn gà có triệu chứng và bệnh tích của bệnh đầu đen (ủ rũ, sốt, giảm ăn
hoặc bỏ ăn, uống nhiều nước, lười vận động, đứng run rẩy, mắt nhắm nghiền và
thường dấu đầu dưới cánh, da vùng đầu nhợt nhạt hoặc xạm màu, tiêu chảy phân
màu vàng lưu huỳnh; mổ khám thấy manh tràng sưng, có kén rắn chắc; gan sưng, bề
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mặt gan có những ổ hoại tử lỗ chỗ như đá hoa cương, hoặc ổ hoại tử hình hoa cúc
màu trắng hoặc vàng nhạt) thì phải tiến hành điều trị cho cả đàn bằng phác đồ gồm:
cloroquin phosphat (0,25 gam/ lít nước/ ngày), mộc hoa trắng (1 gam/ lít nước/
ngày), sulfamonomethoxine (0,5 gam/ lít nước/ ngày), Paracetamol (2 gam/ lít
nước/ ngày), unilyte vit – C (3 gam/ lít nước/ ngày); giải độc gan, thận, lách (1g/ lít
nước/ ngày) dùng 5 ngày liên tục.
(2). Diệt giun kim trong cơ thể gà và trứng giun kim ở ngoại cảnh
Đơn bào H. meleagridis có sức đề kháng kém, sau khi theo phân ra ngoài,
đơn bào chỉ sống được vài phút, vài giờ và lâu nhất không quá 24 giờ tùy theo
nhiệt độ không khí. Song, đơn bào có thể tồn tại hàng năm trong trứng giun kim và
trong ký chủ dự trữ là giun đất. Do đó, để tránh tình trạng môi trường ngoại cảnh bị
ô nhiễm trứng giun kim, người chăn nuôi gà cần thực hiện tốt các biện pháp sau:
- Tẩy giun cho đàn gà: căn cứ vào điều kiện thực tế ở các địa phương, mà có
thể sử dụng một trong các thuốc: fenbendazole liều 16 mg/ kg TT, mebendazole liều
20 mg/ kg TT hoặc levamisol liều 20 mg/ kg TT để tẩy giun kim cho gà.
Gà nuôi thịt: tẩy lần đầu lúc 3 - 4 tuần tuổi, lần 2 vào lúc 2 tháng tuổi. Đối với
gà sinh sản: sau 2 lần tẩy trên, cứ 3 tháng tẩy 1 lần. Cho gà uống thuốc tẩy giun vào
buổi chiều trước khi lên chuồng.
Đối với gà nuôi nhốt hoặc nuôi bán chăn thả, sau khi dùng thuốc tẩy giun phải
nhốt gà trong chuồng trong vòng 20 – 24 giờ để gà thải phân tại chuồng, tiện cho việc
thu gom phân ủ diệt trứng giun kim.
Đối với gà nuôi chăn thả hoàn toàn, sau khi tẩy giun, sáng hôm sau và hôm sau
nữa phải quét dọn, thu gom phân và rác ở khu vực vườn nuôi gà, đặc biệt ở nơi đậu
ngủ của gà trong 2 ngày sau tẩy để đốt hoặc ủ.
- Xử lý phân gà để diệt trứng giun kim
Thu gom phân, rác và đệm lót ở nền chuồng, xung quanh chuồng và vườn
chăn thả gà, trộn thêm tro bếp, phân xanh, cho vào bao buộc kín hoặc cho vào hố ủ
trong khoảng 1 tháng để diệt trứng, ấu trùng giun kim và đơn bào H. meleagridis.
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(3). Vệ sinh chuồng trại và vườn chăn thả gà
- Đối với gà nuôi nhốt hoàn toàn hoặc nuôi bán chăn thả
+ Chuồng nuôi gà phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; luôn khô
ráo, sạch sẽ, mật độ nuôi thích hợp (8 con/ m2 đối với chuồng sàn, 10 con/ m2 đối
với chuồng nền).
+ Nuôi gà trên lồng hoặc sàn làm bằng lưới sắt hoặc tre thưa, cách mặt đất 0,5
– 1 m để tạo độ thông thoáng, khô ráo, dễ thu gom phân; hoặc nuôi gà trong chuồng
có nền lát gạch hoặc láng xi măng. Nền chuồng phải thiết kế đúng kỹ thuật, cao ráo,
dễ thoát nước.
+ Rải một lớp trấu hoặc mùn cưa dày khoảng 10 cm lên toàn bộ nền chuồng
trước khi thả gà vào nuôi.
+ Nên sử dụng đệm lót sinh học. Đối với những hộ nuôi gà không sử dụng
đệm lót sinh học, mỗi tuần 1 – 2 lần rải thêm một lớp trấu lên toàn bộ nền trấu cũ để
tránh gà tiếp xúc với lớp trấu cũ đã bị ô nhiễm và ẩm ướt. Nếu nền chuồng nuôi gà
là nền đất thì cần lót ni lông trước khi trải đệm lót để dễ thu gom phân và tránh gà
ăn phải giun đất.
- Đối với gà nuôi chăn thả hoàn toàn
+ Làm một số giàn dưới những tán cây to cho gà đậu ngủ. Dưới giàn đậu cần
lát gạch hoặc láng xi măng để dễ vệ sinh, thu gom phân ủ.
+ Nếu diện tích chăn thả rộng nên chia khu vực chăn nuôi thành 2 – 3 khoảnh
để nuôi luân phiên gà. Sau khi xuất gà cần làm sạch cơ học rồi phun thuốc khử
trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi. Nhập gà về nuôi ở khoảnh đã có thời gian để
trống ít nhất một lứa nuôi.
- Thu gom phân gà và chất độn chuồng để ủ: đối với gà nuôi thả hoàn toàn
phải thu gom phân dưới giàn đậu hàng ngày; đối với các hộ nuôi gà nhốt hoàn toàn,
hoặc nuôi bán chăn thả không sử dụng đệm lót sinh học cần thu gom 1 lần/ tháng;
đối với các hộ nuôi gà nhốt hoàn toàn, hoặc nuôi bán chăn thả có sử dụng đệm lót
sinh học thì thu gom phân và đệm lót sau khi xuất gà.
- Sát trùng chuồng nuôi, sân chơi và vườn chăn thả gà định kỳ 2 lần/ tháng bằng
thuốc benkocid, hoặc povidine 10 %, hoặc QM – Supercide để diệt đơn bào H.
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meleagridis. Mỗi tháng/ lần phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh để môi trường
chăn nuôi gà sạch sẽ, khô ráo.
- Sau mỗi lần xuất bán gà cần: cọ rửa sạch nền chuồng, trần, vách, máng ăn,
máng uống, các loại dụng cụ dùng trong chăn nuôi; phơi khô rồi phun thuốc sát
trùng tiêu độc toàn bộ chuồng trại và các vật dụng, phương tiện sau khi đã làm sạch
cơ giới.
(4). Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà
- Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng gà, đặc biệt là gà dưới 3 tháng tuổi nhằm
nâng cao sức đề kháng của gà đối với bệnh tật, trong đó có bệnh giun kim và bệnh
đơn bào H. meleagridis.
- Do gà tây cảm thụ với đơn bào H. meleagridis mạnh nhất nên không nuôi
chung gà tây với gà ta trong cùng một cơ sở chăn nuôi.
- Nếu nuôi gà theo phương thức bán chăn thả thì trong những ngày mưa ẩm
ướt nên nhốt gà trong chuồng để gà không ăn phải giun đất – ký chủ dự trữ của đơn
bào H. meleagridis.
3.4.4.2. Khuyến cáo áp dụng quy trình
Chúng tôi đã phổ biến quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho gà tại huyện
Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Do bệnh phổ biến
và gây nhiều thiệt hại cho chăn nuôi gà ở các địa phương này nên việc khuyến cáo
áp dụng quy trình không mấy khó khăn.
Đã có 100 hộ áp dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, 100 hộ tẩy giun
kim cho gà, 100 hộ thực hiện vệ sinh chuồng trại và vườn chăn thả gà…
Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy: quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho
gà bước đầu đã được người chăn nuôi hưởng ứng và vận dụng trong chăn nuôi.
Cũng theo thông báo của các hộ nuôi gà thì việc ứng dụng quy trình đã thu được
những kết quả khả quan: số gà mắc bệnh đầu đen và số gà chết do bệnh trong năm
2015 đã giảm đi rõ rệt, từ đó góp phần tăng năng suất chăn nuôi gà ở hai huyện này,
đồng thời tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi cũng được cải thiện hơn.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận
(1). Định danh đơn bào Histomonas spp.
Đã xác định chính xác đơn bào gây bệnh đầu đen ở gà Việt Nam là loài
Histomonas meleagridis. Các mẫu Histomonas meleagridis của Việt Nam có mức độ
đồng nhất về nucleotide từ 99 - 100% so với các mẫu của Trung Quốc.
(2). Về đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà
- Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà tại tỉnh Thái Nguyên là 16,42%,
Bắc Giang là 21,63 %. Gà 1 - 3 tháng tuổi nhiễm cao nhất (32,53 %), sau đó giảm
dần. Vào mùa Hè gà nhiễm H. meleagridis nhiều hơn các mùa khác trong năm. Tỷ
lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà nuôi nhốt, bán chăn thả và chăn thả hoàn toàn
là 8,16 %; 36,47 % và 25,10 %. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà nuôi trong chuồng
nền đất cao hơn ở gà nuôi chuồng nền xi măng hoặc lát gạch (24,63 % và 13,75 %).
Ở tình trạng vệ sinh thú y tốt, trung bình và kém tỷ lệ nhiễm H. meleagridis là
5,78%; 16,02 % và 32,46 %.
- Gà nuôi tại các địa phương của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang nhiễm giun
kim từ 30,95 – 69,52 %. Tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen và bệnh giun kim ở gà có mối
tương quan thuận khá chặt theo phương trình hồi quy y = - 15,4 + 0,708x, hệ số
tương quan R = 0,947.
(3). Bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà
- Đã nuôi cấy thành công đơn bào H. meleagridis trong môi trường nhân tạo.
Đơn bào phát triển trong môi trường Dwyers cải tiến tốt hơn trong môi trường Dwyers.
- Gây nhiễm cho gà qua đường miệng tỷ lệ mắc bệnh đầu đen là 7,5 %, qua lỗ
huyệt là 100 %.
+ Gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm có triệu chứng: sốt 43 oC – 44 oC, mào và
tích nhợt nhạt hoặc tái xanh, ỉa chảy, phân loãng màu vàng lưu huỳnh, chết ở 14 27 ngày sau gây nhiễm.

130

+ Gà mắc bệnh đầu đen có số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết sắc tố và thể
tích trung bình của hồng cầu giảm; số lượng bạch cầu, tiểu cầu tăng; tỷ lệ bạch cầu
trung tính giảm, tỷ lệ bạch cầu ái toan, lâm ba cầu và bạch cầu đơn nhân lớn đều
tăng; hàm lượng protein tổng số và albumin giảm; hàm lượng globulin, enzyme
glutamate oxaloacetate transaminase, glutamate pyruvate transaminase và lactate
dehydrogenase tăng.
- Gà bị bệnh đầu đen do gây nhiễm có manh tràng sưng to, xuất huyết hoặc
hoại tử; có kén rắn chắc, màu trắng; gan sưng to gấp 2 - 3 lần, bề mặt gan có nhiều
ổ xuất huyết có khuynh hướng hoại tử lõm hình hoa cúc. Tổn thương bắt đầu xuất
hiện ở mang tràng sau 7 ngày, ở gan sau 9 ngày gây nhiễm.
- Gà mắc bệnh trên thực địa có triệu chứng và bệnh tích tương tự gà gây nhiễm.
(4). Về biện pháp phòng trị bệnh đầu đen
- Thuốc fenbendazole, mebendazole tẩy giun kim cho gà có hiệu lực cao và
an toàn.
- Benkocid, povidine 10 % và QM - Supercide là các thuốc sát trùng có tác
dụng diệt đơn bào H. meleagridis.
- Phác đồ gồm: cloroquin phosphat, mộc hoa trắng, sulfamonomethoxin,
paracetamol, unilyte vit – C, giải độc gan, lách, thận có hiệu lực điều trị bệnh đầu
đen đạt 63,33 % (trên gà gây nhiễm), 83,75 % (ngoài thực địa) và an toàn với gà.
2. Đề nghị
Cho phép áp dụng rộng rãi quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho gà ở tỉnh
Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh khác.
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Ảnh 43. Gà gây nhiễm ủ rũ, gày yếu, mào tích nhợt nhạt, tiêu chảy
phân màu vàng lƣu huỳnh

Ảnh 44. Mổ khám bệnh tích gà bị
bệnh đầu đen do gây nhiễm

Ảnh 45. Gà bị bệnh đầu đen (trên)
và gà đối chứng (dưới)
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Đối chứng

Ảnh 46. Gà bị bệnh đầu đen (trái)
và gà đối chứng (phải)

Ảnh 47. Bệnh tích ở gan và manh
tràng của gà bị bệnh đầu đen và gà
đối chứng

Ảnh 48. Gan, manh tràng của gà bị bệnh đầu đen và đối chứng
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Ảnh 50. Cân khối lƣợng và đo thể tích một số nội quan của gà

Ảnh 51: Niêm mạc manh tràng quá sản mạnh, mô đệm
xâm nhập nhiều tế bào viêm (200x)
Tế bào tuyến

quá sản
Mô đệm xâm
nhập nhiều tế
bào viêm

Ảnh 52. Niêm mạc manh tràng quá sản mạnh,
mô đệm xâm nhập nhiều tế bào viêm (400 x)
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Ảnh 53. Thành manh tràng dày lên,
thoái hóa hoại tử do sự xâm nhập
của đơn bào H. meleagridis (200x)

Ảnh 54. Đơn bào H. melagridis ở hạ
niêm mạc manh tràng (200x).

Ảnh 55. Đơn bào H. meleagridis ở
hạ niêm mạc manh tràng mao, quản
manh tràng sung huyết (200x).

Ảnh 56. Đơn bào H. meleagridis và
hồng cầu trong chất chứa của manh
tràng (100x).

Ảnh 57. Đơn bào H. meleagridis và
nhiều bạch cầu ái toan trong chất
chứa của manh tràng (400x)

Ảnh 58. Đơn bào H. meleagridis xâm
nhập tổ chức gan (400 x)
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Ảnh 59. Đơn bào H. meleagridis xen kẽ với tế bào gan,
gan có nhiều tế bào ái toan thâm nhiễm (200x).
3. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà ngoài thực địa

Ảnh 60. Gà bị bệnh đầu đen: ủ rũ, mắt nhắm, dấu đầu vào
cánh và tiêu chảy phân màu vàng lƣu huỳnh
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Ảnh 61. Mổ khám gà ngoài thực địa

Ảnh 62. Gà bị bệnh đầu đen ngoài thực địa: gan hoại tử
hình hoa cúc, manh tràng sƣng, đóng kén.
4. Nghiên cứu phòng, trị bệnh đầu đen ở gà

Ảnh 63. Mẫu bệnh phẩm: gan và manh
tràng của gà mắc bệnh đầu đen

Ảnh 64. Thí nghiệm tẩy giun kim cho gà
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Ảnh 65. Các loại thuốc tẩy giun kim

Ảnh 66. Thí nghiệm điều trị bệnh

cho gà đã sử dụng

đầu đen trên gà gây nhiễm

Ảnh 67. Thuốc điều trị bệnh đầu đen

Ảnh 68. Thuốc điều trị bệnh đầu đen

cho gà (Phác đồ 1)

cho gà (Phác đồ 2)
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PHỤ LỤC 1
ĐỊNH DANH ĐƠN BÀO HISTOMONAS spp. BẰNG PHƢƠNG PHÁP
SINH HỌC PHÂN TỬ
3.1. Kết quả giải trình tự gen 18S ribosomal và truy cập Ngân hàng gen của
Histomonas spp.
Chuỗi nucleotide của gen 18S ribosomal có kích thước khoảng 600 bp, sau khi
giải trình tự được dùng làm chuỗi để truy cập trong chương trình Blast nhằm tìm
kiếm các chuỗi đã được đăng ký trong Ngân hàng gen, dựa vào mức độ tương ứng
xem xét về trình tự nucleotide. Kết quả truy cập được trình bày ở Bảng 3.1.
Bảng 3.1. Trình bày kết quả truy cập Ngân hàng gen chuỗi gen 18S
ribosomal sử dụng chương trình BLAST của NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
Tƣơng đồng truy cập
Histomonas meleagridis isolate YZ3 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ27 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ16 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Histomonas meleagridis partial 18S rRNA gene,
strain TC6
Histomonas meleagridis isolate YZ12 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ5 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ6 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ1 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ10 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ4 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ22 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ18 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ2 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate 34 clone 2 small

Điểm Tổng Mức
Số đăng ký
Giá Hệ
tối số độ so
Ngân hàng
trị E số
đa điểm sánh
gen
1066 1066 100% 0.0 100% JX963645.1
1061 1061 100% 0.0

99% JX963669.1

1061 1061 100% 0.0

99% JX963658.1

1061 1061 100% 0.0

99% JQ277354.1

1061 1061 100% 0.0

99% AJ920323.1

1055 1055 100% 0.0

99% JX963654.1

1055 1055 100% 0.0

99% JX963647.1

1048 1048 100% 0.0

99% JX963648.1

1048 1048 100% 0.0

99% JX963642.1

1042 1042 100% 0.0

99% JX963652.1

1042 1042 100% 0.0

99% JX963646.1

1037 1037 100% 0.0

99% JX963664.1

1037 1037 100% 0.0

99% JX963660.1

1037 1037 100% 0.0

99% JX963643.1

1037 1037 100% 0.0

99% EU647887.1
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Tƣơng đồng truy cập
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate 34 clone 1 small
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ14 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ13 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate AH1 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate 17 clone 3 small
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate 17 clone 1 small
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Histomonas meleagridis isolate YZ26 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Dientamoeba fragilis isolate Df1085 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Dientamoeba fragilis small subunit ribosomal RNA
gene, complete sequence
Dientamoeba fragilis isolate Df379 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Dientamoeba fragilis 16S-like rRNA, complete
sequence
Parahistomonas wenrichi isolate 23 clone 6 small
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Parahistomonas wenrichi isolate 23 clone 7 small
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Koruga bonita SSU rRNA gene, partial
Deltotrichonympha operculata gene for small subunit
ribosomal RNA, partial sequence, clone: MdDtA
Deltotrichonympha nana partial 16S-like rRNA gene
Koruga bonita 16S-like rRNA gene, partial
Porotermes symbiont 77090 gp.2-1 small subunit
ribosomal RNA gene, partial sequence
Joenina pulchella gene for small subunit ribosomal
RNA, partial sequence, clone: PaJS2
Tritrichomonas nonconforma strain R114 small
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
Tritrichomonas augusta strain LV2 small subunit
ribosomal RNA gene, partial sequence
Mixotricha paradoxa partial 16S-like rRNA gene

Điểm Tổng Mức
Số đăng ký
Giá Hệ
tối số độ so
Ngân hàng
trị E số
đa điểm sánh
gen
1037 1037 100% 0.0

99% EU647886.1

1031 1031 100% 0.0

99% JX963656.1

1031 1031 100% 0.0

99% JX963655.1

1031 1031 100% 0.0

99% JX963644.1

1031 1031 100% 0.0

99% EU647885.1

1031 1031 100% 0.0

99% EU647884.1

1031 1031 100% 0.0

99% AF293056.1

1014 1014 100% 0.0

98% JX963668.1

806

806 94%

0.0

93% JQ677148.1

806

806 94%

0.0

93% AY730405.1

800

800 94%

0.0

93% JQ677147.1

776

776 94%

0.0

92%

736

736 93%

0.0

91% EU647888.1

734

734 93%

0.0

91% EU647889.1

710

710 92%

0.0

91% AJ132467.2

704

704 92%

0.0

91% AB326380.1

704
704

704 92%
704 92%

0.0
0.0

91% AJ583378.1
91% AJ132466.1

699

699 92%

0.0

91% AF052701.1

688

688 92%

0.0

90% AB458855.1

684

684 93%

0.0

90% AY055803.1

682

682 93%

0.0

90% AY055802.1

682

682 89%

0.0

91% AJ583377.1

U37461.1
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Danh sách đối chiếu so sánh phân tích trình tự nucleotide của gen 18S được
trình bày ở Bảng 3.2.
Bảng 3.2. Danh sách 23 chuỗi gen 18S ribosomal sử dụng trong phân tích
Số
TT
1

Tên các chuỗi genQuốc gia

Ký hiệu viết tắt

Số đăng ký
Ngân hàng gen

Histomonas meleagridis isolate YZ1 18S
Trung
Hmel-YZ1-CN
JX963642
ribosomal RNA gene
Quốc
2 Histomonas meleagridis isolate YZ3 18S
Trung
Hmel-YZ3-CN
JX963645
ribosomal RNA gene
Quốc
3 Histomonas meleagridis isolate YZ12 18S
Trung
Hmel-YZ12-CN
JX963654
ribosomal RNA gene
Quốc
4 Histomonas meleagridis isolate YZ16 18S
Trung
Hmel-YZ16-CN
JX963658
ribosomal RNA gene
Quốc
5 Histomonas meleagridis isolate YZ22 18S
Trung
Hmel-YZ22-CN
JX963664
ribosomal RNA gene
Quốc
6 Histomonas meleagridis isolate YZ27 18S
Trung
Hmel-YZ27-CN
JX963669
ribosomal RNA gene
Quốc
7 Histomonas meleagridis isolate AH1 18S
Trung
Hmel-AH1-CN
JX963644
ribosomal RNA gene
Quốc
8 Histomonas meleagridis 18S ribosomal
Trung
Hmel-CN
JQ277354
RNA gene
Quốc
9 Histomonas meleagridis partial 18S rRNA
Hmel-TC6-CH
Thụy Sĩ
AJ920323
gene, strain TC6
10 Histomonas spp C1-TN-VN *
Hmel-C1-TN-VN Việt Nam
Đang đăng ký
11 Histomonas spp C2-BG-VN *
Hmel-C2-BG-VN Việt Nam
Đang đăng ký
12 Histomonas spp H1-TN-VN *
Hmel-H1-TN-VN Việt Nam
Đang đăng ký
13 Histomonas sp H2-TN-VN*
Hmel-H2-BG-VN Việt Nam
Đang đăng ký
14 Histomonas meleagridis isolate 34 clone 1
Hmel-34.1-FR
Pháp
EU647886
small subunit ribosomal RNA gene
15 Histomonas meleagridis isolate 34 clone 2
Hme-34.2-FR
Pháp
EU647887
small subunit ribosomal RNA gene
16 Histomonas meleagridis isolate 17 clone 1
Hmel-17.1-FR
Pháp
EU647884
small subunit ribosomal RNA gene
17 Histomonas meleagridis small subunit
Hmel-FR
Pháp
AF293056
ribosomal RNA gene
18 Tritrichomonas nonconforma strain R114
Cộng hòa
Tnon-R114-CZ
AY055803
small subunit ribosomal RNA gene
Séc
19 Dientamoeba fragilis isolate Df1085 18S
Dfra-1085-IT
Ý
JQ677148
ribosomal RNA gene
20 Dientamoeba fragilis isolate Df379 18S
Dfra-Df379-IT
Ý
JQ677147
ribosomal RNA gene
21 Dientamoeba fragilis small subunit
Dfra-AU
Úc
AY730405
ribosomal RNA gene
22 Parahistomonas wenrichi isolate 23 clone 6
Pwen-23.6-FR
Pháp
EU647888
small subunit ribosomal RNA gene
23 Parahistomonas wenrichi isolate 23 clone 7
Pwen-23.7-FR
Pháp
EU647889
small subunit ribosomal RNA gene
Ghi chú: mẫu có đánh dấu (*) là mẫu của Việt Nam được sử dụng trong nghiên cứu này
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Kết quả giải trình tự nucleotide gen 18S ribosomal được trình bày ở Hình 3.1
Trình tự nucleotide gen 18S
Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

*
20
*
40
*
60
*
GAAAGCATCTATCAAGTGGAATTCTATCGATCAAGGGCGAGAGTAGGAGTATCCAACCGGATCAGAGACCCGGGT : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
........................................................................... : 75
....................G...................................................... : 75
....................G...................................................... : 75
....................G...................................................... : 75
........................................................................... : 75
...........C.T..A..GT....G................................................. : 75
..................T.T...................................................... : 75
..................T.T...................................................... : 75
..................T.T...................................................... : 75
T..G.......C......T.....................T.......A....A..................... : 75
T..G.......C......T.....................T.......A....A..................... : 75
80
*
100
*
120
*
140
*
AGTTCCTACCTTAAACTATGCCGACGAGGGCTTATT----TTTTATTTTAGAAGTAGGACCATTAGAGAAATCAA : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----.....A............................. : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----................................... : 146
....................................----.....A............................. : 146
....................................----.....................-............. : 145
................G........A.......G.C----C..-..A.G..G-.C......T.AG.........- : 143
.........................A...TT..G..----....T.AA..A...C..T.....AG.........- : 145
.........................A...TT..G..----....T.AA..A...C..T.....AG.........- : 145
.........................A...TT..G..----....T.AA..A...C..T.....AG.........- : 145
..........A..............A.TA.......AACA.ACA.AG.AGTT.......TA.............- : 149
..........A..............A.TA.......AAAA..CA..AA.TTT.......TA.............- : 149
160
*
180
*
200
*
220
TAGTTCATGGGCTCTGGGGGAACTACGACCGCAAGGCTGAAACTTGAAGGAATTGACGGAAGGGCACACCAGGGG : 221
........................................................................... : 221
..........................................T................................ : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
........................................................................... : 221
...........................................C............................... : 220
......T.................................................................... : 218
........................................................................... : 220
........................................................................... : 220
........................................................................... : 220
........................................................................... : 224
........................................................................... : 224
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Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hmel-YZ1-C
Hmel-YZ3-C
Hmel-YZ12Hmel-YZ16-

:
:
:
:

*
240
*
260
*
280
*
300
TGGAGCTTGTGGCTTAATTTGAATCAACACGGGGAAACTTACCAGAACCAGATATTTTTAATGACTGATCAGGAT
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................T...............
...........................................................C...............
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.............................................G.......G.....T........-....C.
.................................A...........G...........................C.
.................................A...........G...........................C.
.................................A...........G...........................C.
.................................A...........T...........C.T.A.............
.................................A...........T.............T.A.............
*
320
*
340
*
360
*
AAAGTTCTTTCAGGATATAATTTTTGGTGGTGCATGGCCGTTGGTGGTGCGTGGGTTGACCTGTCTAGCGTTGAT
...........................................................................
C..........................................................................
G..........................................................................
G..........................................................................
C..........................................................................
G..........................................................................
...........................................................................
G..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
G..........................................................................
G..........................................................................
G..........................................................................
G..........................................................................
TCG.G.............G..............................................A.........
.T..G.............G........................................................
.T..G.............G........................................................
.T..G.............G........................................................
...........................................................................
...........................................................................
380
*
400
*
420
*
440
*
TCAGATAACGAGCGAGATTATTACCAATTAAAT----AATTAATAATATTTTAAATATTAATAT-AATTTC-TAA
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----...........................-......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----...........................-.....T-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----.......................T.T.T......-...
.................................----...........................-......-...
.................................----...........................-......-...
.................................----...........................-......-...
.................................----...........................-......-...
.....................CG..........----.C.CGT.TC.GC...C.GA.A..T-----.G...-...
.....................C...........----.TA...AT..T...ATT.A.A....T.-.T....-...
.....................C...........----.TA...AT..T...ATT.A.A....T.-.T....-...
.....................C...........----.TA...AT..T...ATT.A.A....T.-.T....-...
.....................C...........TAAA.T...T....T..A..TTA..A..AT.TTT...AA...
.....................C...........TAAA.T...T....T..A..TTA.....AT.TTT..-AA...
460
*
480
*
500
*
520
TTGGGACTCCCTGCGTCT-AAGCAGGAGGAAGAGGATAGCAATAACAGGTCCGTGATGTCCTTTAGATGCTCTGG
..................-........................................................
..................-........................................................
..................-........................................................

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
295
292
295
295
295
299
299

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
370
367
370
370
370
374
374

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

440
441
441
441
440
441
440
441
441
441
441
441
441
440
440
440
439
432
439
439
439
449
448

:
:
:
:

514
515
515
515
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Hmel-YZ22Hmel-YZ27Hmel-AH1-C
Hmel-CN-JQ
Hmel-TC6-C
Hmel-C1-TN
Hmel-C2-BG
Hmel-H1-TN
Hmel-H2-BG
Hmel-34.1Hme-34.2-F
Hmel-17.1Hmel-FR-AF
Tnon-R114Dfra-1085Dfra-AU-AY
Dfra-Df379
Pwen-23.6Pwen-23.7-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
..................-........................................................ :
................A.C................G....................................... :
..................-..............T.G....................................... :
..................-..............T.G....................................... :
..................-..............T.G...................................T... :
.............T....-.......CA.......G..................................A.... :
.............T....-.......CA.......G..................................A.... :
*
540
*
560
*
580
Hmel-YZ1-C : GCTGCACGCGCGCTACAATGTTAAAAACAATAAGAATAATTTAAAGCTAATTTGAAAAG--ATC : 576
Hmel-YZ3-C : ...........................................................--... : 577
Hmel-YZ12- : ...........................................................--... : 577
Hmel-YZ16- : ...........................................................--... : 577
Hmel-YZ22- : ...........................................................--... : 576
Hmel-YZ27- : ...........................................................--... : 577
Hmel-AH1-C : ...........................................................--... : 576
Hmel-CN-JQ : ...........................................................--... : 577
Hmel-TC6-C : ...........................................................--... : 577
Hmel-C1-TN : ...........................................................--... : 577
Hmel-C2-BG : ...........................................................--... : 577
Hmel-H1-TN : ...........................................................--... : 577
Hmel-H2-BG : ...........................................................--... : 577
Hmel-34.1- : ...........................................................--... : 576
Hme-34.2-F : ...........................................................--... : 576
Hmel-17.1- : ...........................................................--... : 576
Hmel-FR-AF : ...........................................................--... : 575
Tnon-R114- : ........................G.T...AG...T---------...GTCC.......GCTA. : 562
Dfra-1085- : .......................T..T...AG..G----...---.....A.C..T.GATT... : 570
Dfra-AU-AY : .......................T..T...AG..G----...---.....A.C..T.GATT... : 570
Dfra-Df379 : .......................T..T...AG..G----...---.....A.C..T.GATT... : 570
Pwen-23.6- : .......................T......AG..-----...----.A.....TC...TTT.G. : 578
Pwen-23.7- : .......................T......AG..-----...----.A.....TT...TTT.G. : 577

514
515
514
515
515
515
515
515
515
514
514
514
513
507
513
513
513
523
522

Hình 3.1. So sánh trình tự chuỗi nucleotide gen 18S ribosomal các mẫu Histomonas
spp phân lập tại Việt Nam với các mẫu trên thế giới.
Ghi chú: dấu (.): biểu thị các trình tự giống nhau; sai khác về nucleotide của các
chủng khác so với chủng của Việt Nam được thể hiện bằng các chữ cái ký hiệu của chúng.
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PHỤ LỤC 2
DIỄN BIẾN THÂN NHIỆT CỦA GÀ SAU GÂY NHIỄM
Bảng 3.2. Diễn biến thân nhiệt của gà sau gây nhiễm
Thời gian kiểm

Số gà kiểm

Số gà sốt

Tỷ lệ

Nhiệt độ cơ thể gà

tra (con)

≥ 43oC (con)

(%)

( X  m X ) oC

1–7

20

0

0

41,41 ± 0,04

8

20

1

5,00

42,21 ± 0,07

9

20

5

25,00

42,59 ± 0,13

10

20

9

45,00

42,97 ± 0,17

11

20

14

70,00

43,33 ± 0,17

12

20

17

85,00

43,68 ± 0,17

13

20

17

85,00

43,25 ± 0,36

14

18

14

77,78

43,01 ± 0,36

15

16

13

81,25

43,08 ± 0,49

16

13

12

92,31

43,27 ± 0,31

17

12

11

91,67

43,29 ± 0,23

18

12

9

75,00

42,87 ± 0,38

19

11

8

72,73

42,76 ± 0,33

20

11

4

36,36

42,31 ± 0,44

21

10

1

10,00

41,74 ± 0,42

22

9

0

0

41,23 ± 0,45

23

8

0

0

41,14 ± 0,48

24

7

0

0

40,34 ± 0,65

25

5

0

0

40,34 ± 0,78

26

4

0

0

40,50 ± 0,84

27 - 30

3

0

0

41,15 ± 0,12

tra sau gây
nhiễm (ngày)
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PHỤ LỤC 3
CÁC LOẠI THUỐC SÁT TRÙNG, THUỐC TẨY GIUN KIM VÀ THUỐC
ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐẦU ĐEN CHO GÀ
1. Các loại thuốc sát trùng
1.1. Thuốc Benkocid
* Thành phần:
Trong 1000 ml có: Glutaraldehyde - 150 gam
Benzalkonium chloride - 150 gam
* Công dụng:
Dùng trong tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển,
tiêu độc xác súc vật chết. Là thuốc sát trùng có phổ rộng, diệt được tất cả các lài
virus, vi khuẩn, mycoplasma, nấm gây bệnh trên gia súc, gia cầm như: gumboro,
marek, tai xanh...
* Liều dùng:
Pha loãng 1/400 - 500 (20 - 25 ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch), 1 lít
dung dịch phun cho 4 - 5 m2 nền chuồng.
* Nhà sản xuất:
Công ty thuốc thú y Trung ương, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, thành phố
Hồ Chí Minh. ĐT: 38225955.
1.2. Thuốc Povidine - 10%
* Thành phần:
Trong 1000 ml có: Polyvinylpyrrolidone -iodine - 100.000 mg
Dung môi vừa đủ - 1000 ml
* Công dụng:
Dùng trong sát trùng vết thương, tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ
chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác súc vật chết. Là thuốc sát trùng an
toàn và có phổ rộng, tiêu diệt được các lài virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh trên gia
súc, gia cầm.
* Liều dùng: 1 lít/250 lít nước sạch.
* Nhà sản xuất:
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Topcin. Phân phối bởi công ty Cổ phần Đầu tư
và phát triển công nghệ Sakan Việt Nam - Hà Nội. ĐT: (04)36369586.
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1.3. Thuốc QM - supercide
* Thành phần:
Trong 1000 ml có: Alkylbenzyldimethyl ammonium chloride - 100.000 mg.
Glutaraldehyte - 50.000 mg.
* Công dụng:
Dùng trong sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, lò ấp trứng, phương
tiện vận chuyển, diệt ruồi, muỗi, côn trùng.
* Liều dùng: 25 ml/100 lít nước sạch.
* Nhà sản xuất:
Công ty Cổ phần dược Thú y Trung Anh, Hà Nội.
2. Các loại thuốc tẩy giun kim
2.1. Thuốc Mebendazol:
- Tên và công thức hoá học: N ((benzoyl - 5 -benzimidazolyl -2) carbamat
de methyl. Công thức: C16H13N3O3, là dẫn xuất của benzimidazol, ít tan trong
nước và dung môi hữu cơ.
- Cơ chế tác động: thuốc liên kết với các tiểu quản của ký sinh trùng, ức chế
sự tổng hợp các vi tiểu quản thành các tiểu quản (là thành phần thiết yếu cho sự
hoạt động của ký sinh trùng). Thuốc làm mất khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng
của giun, sán (mất các vi ống của bào tương ở tế bào ruột và da). Các chất trên được
tích luỹ ở bộ máy golgi, thuốc có nhiệm vụ phong toả chất furamat reductaz làm
ngừng tiết cholinesteras, acecholine không bị phân giải, sẽ kích thích co liên tục.
Đồng thời các ống mao dẫn dùng để hấp thu glucose lại bị tổn thương nên giun, sán
nói chung, giảm hấp thu glucose, cạn dự trữ glucogen, ATP bị giảm tổng hợp. Kết
quả giun tròn bị tê liệt và bị đào thải ra ngoài theo phân. Mebendazol liên kết với
các tiểu quản của ký sinh trùng, qua đó ức chế sự trùng hợp tiểu quản thành các vi
quản, cần thiết cho sự hoạt động bình thường của tế bào ký sinh trùng.
- Liều lượng: 20 mg/ kg thể trọng.
2.2. Thuốc Fenbendazol :
- Tên và công thức hoá học: Methyl – 5 - (phenylthio) - 2 benzimidazolcarbamat.
Công thức: C15H13N3O2S
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- Cơ chế tác dụng: Fenbendazole liên kết với lớp vỏ protein của giun sán
làm phá vỡ cấu trúc tế bào, cản trở chức năng vận chuyển của tế bào dẫn đến các bộ
phận của cơ thể ngừng hoạt động. Theo một số kết quả nghiên cứu khác, thuốc có
tác dụng ức chế quá trình hấp thu glucose, làm suy giảm glycogen và ATP cần cho
hoạt động sống của giun sán.
- Liều dùng: 16 mg/ kg TT/ ngày.
2.3. Levamisol
- Tên và công thức hoá học:
C11H12N2S
(S)-6-phenyl2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
- Cơ chế tác dụng
Làm giun bị tê liệt. Levamisole có tác động kích thích hạch giống cholin
nhưng sau đó là phong bế sự dẫn truyền thần kinh cơ.
- Liều sử dụng: 20 mg/ kg thể trọng.
3. Các thuốc điều trị bệnh đầu đen
3.1. Các sulfamid kháng khuẩn
- Cơ chế tác dụng
Các vi sinh vật tổng hợp a xít folic (folate) riêng của chúng ở bên trong tế
bào. Axít p-aminobenzoic (PABA), dihydeopteridine và enzyme dihydropteroate
synthetase tương tác với nhau để tạo ra axít dihydropteroic tiền chất của, axít
dihydrofolic axít này được chuyển thành axít dihydrofolic (axít folic), nhờ enzyme
dihydrofolate syntase sau đó nhờ enzyme dihydrofolate reductase (DHFR) a xít
dihydfolic được khử thành a xít tetrahydrofolic (THFA) hay a xít folinic), một thành
phần chủ yếu của các coenzyme có tác dụng chuyển hóa carbon trong tế bào.
Sulfamid có cấu trúc hóa học tương tự PABA vì vậy khi sử dụng sulfamid vi khuẩn
bị nhầm lẫn, sulfamid là chất kháng chuyển hóa thay thế a xít p-aminobenzoic
(PABA) tác dụng làm thay đổi cơ chất đối với enzyme dihydropteroate synthetase,
làm cho a xít dihydropteroic không hình thành được, bằng cách đó phong tỏa tổng
hợp a xít tetrahydrofolic, chất chuyển hóa này là coenzyme chủ yếu trong một số
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giai đoạn tổng hợp purine, pyrimidine và một số amino a xít. Như vậy sulfamid tác
động đến sự tổng hợp a xít nucleic của vi khuẩn như ADN, ARN. Vì vậy nếu ADN
không được tạo ra tế bào vi khuẩn không thể phân chia được.
- Liều sử dụng: 1g/ 7 – 10 kg thể trọng/ ngày.
3.2. Doxycyclin
- Dược lý và cơ chế tác dụng
Doxycyclin là kháng sinh phổ rộng, có tác dụng kìm khuẩn. Thuốc ức chế vi
khuẩn tổng hợp protein do gắn vào tiểu đơn vị 30 S và có thể cả với 50 S của
ribosom vi khuẩn nhạy cảm; thuốc cũng có thể gây thay đổi ở màng bào tương.
Doxycyclin có phạm vi kháng khuẩn rộng với vi khuẩn ưa khí và kỵ khí Gram
dương và Gram âm và cả với một số vi sinh vật kháng thuốc tác dụng với thành tế
bào, như Rickettsia, Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp.,
Legionella spp., Ureaplasma, một số Mycobacterium không điển hình và
Plasmodium spp., Doxycyclin không có tác dụng trị nấm trên lâm sàng. Trong các
tetracyclin, doxycyclin ít độc với gan hơn và có lợi thế trong cách dùng thuốc, vì
nồng độ huyết tương tương đương khi uống hoặc tiêm thuốc. Những thuốc ưa mỡ
nhiều hơn như doxycyclin và minocyclin, có tác dụng mạnh nhất, tiếp theo là
tetracyclin. Nói chung, tetracyclin có tác dụng với vi khuẩn Gram dương ở nồng độ
thấp hơn so với vi khuẩn Gram âm. Lúc đầu, cả doxycyclin và tetracyclin đều có tác
dụng với hầu hết các chủng Strep. pneumoniae, nhưng hiện nay, phế cầu kháng
thuốc thường gặp ở nhiều vùng của Việt nam. Nhiễm Plasmodium falciparum ở
Việt nam thường kháng nhiều thuốc như cloroquin, sulfonamid và các thuốc chống
sốt rét khác, nhưng vẫn có thể dùng doxycyclin để dự phòng.
- Liều sử dụng: 1g/ 15 – 20 kg thể trọng/ ngày.
3.3. Mộc hoa trắng
Thành phần chủ yếu trong vỏ cây Mộc Hoa Trắng là các Alkaloid trong đó
hoạt chất chính là Conessin. Conessin có ưu điểm là sử dụng đường uống và diệt
được amip ở cả hai thể hoạt động và kén. Vì vậy Mộc Hoa Trắng có thể tiêu diệt
được mầm bệnh tận gốc và ngăn chặn bệnh lây lan.
- Liều sử dụng: 1 gam/ 3 – 5 kg thể trọng/ ngày.
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3.4. Cloroquin phosphat
- Tác dụng: với ký sinh trùng sốt rét, diệt sán lá gan, amip gan, ức chế miễn
dịch nên dùng điều trị viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, rối loạn chuyển hóa
porphyrin và các loại ban da.
- Cơ chế tác dụng của thuốc: các ký sinh trùng tiêu hóa hemoglobin của tế bào
vật chủ, giải phóng ra một số chất là sắt, Feriprotoporphyrin IX, acid amin, hem.
Đồng thời polyme hóa hem thành sắc tố hemozoin làm thức ăn cho ký sinh trùng.
Chloroquin phosphate có tác dụng diệt ký sinh trùng có thể do các cơ chế sau:
+ Ức chế quá trình polymer hóa, làm thiếu hemozoin và tích lũy hem gây
độc cho ký sinh trùng.
+ Tạo phức hợp chloroquin – FP IX gây tiêu hủy màng tế bào và diệt ký sinh trùng.
+ Do là base yếu, nên khi xâm nhập vào nội bào (có bản chất acid) tạo hệ
đệm làm mất khả năng tiêu hóa hemoglobin của ký sinh trùng. Thuốc cũng cản trở
sự tổng hợp nucleoprotein của ký sinh trùng sốt rét. Thuốc có thể ức chế một số
enzym có lẽ một phần do tương tác với DNA.
- Liều sử dụng: 1g/ 15 – 20 kg thể trọng/ ngày.
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PHỤ LỤC 4
KẾT QUẢ TẨY GIUN KIM GÀ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRÊN DIỆN RỘNG
Trƣớc tẩy

Tên thuốc, thành
phần,

Số gà

Sau tẩy 15 ngày
Cường độ

Đợt

tẩy

Số mẫu phân

Số mẫu

điều trị

(con)

xét nghiệm

nhiễm

1

37

44

2

35

3

Số mẫu

Cường độ
Số mẫu

Số mẫu

Hiệu lực

sạch

tẩy (%)

120,50 ± 8,50

42

95,45

4

216,25 ± 8,60

38

90,48

35

3

296,67 ± 5,78

32

91,43

2274,46 ± 65,44

121

9

221,78 ± 23,18

112

92,56

34

2216,74 ± 97,07

34

5

215,60 ± 19,43

29

85,29

38

38

1835,74 ± 85,30

38

2

179,50 ± 27,50

36

94,74

38

42

42

2180,74 ± 127,91

42

4

304,25 ± 9,26

38

90,48

-

100

114

114

2076,47 ± 63,72

114

11

241,27 ± 18,31

103

90,35

1

42

48

48

1925,69 ± 124,04

48

1

185

47

97,92

2

40

45

45

2468,91 ± 115,75

45

2

275,5 ± 17,50

43

95,56

3

36

41

41

2836,59 ± 134,16

41

5

301,60 ± 12,73

36

87,80

-

118

134

134

2386,82 ± 78,41

134

8

280,50 ± 16,50

126

94,03

(trứng /gam phân)

phân xét

(X ±mx )

nghiệm

44

1735,91 ± 75,89

44

2

42

42

2518,64 ± 82,71

42

30

35

35

2658,49 ± 126,58

-

102

121

121

1

30

34

2

32

3

Tính chung
Mebendazole (20

liều lƣợng
và cách dùng
Febendazol
16 mg/kg TT
Trộn thức ăn
Tính chung
Levamisole
20mg/ kg TT
Trộn thức ăn

mg/kg TT)
Trộn thức ăn

Tính chung

Hiệu lực tẩy

nhiễm

(trứng /gam phân)
(X ±mx )
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PHỤ LỤC 5
XỬ LÝ SỐ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM MINITAB 14.0
1. Thân nhiệt của gà sau gây nhiễm
Descriptive Statistics: ngay 1-7, ngay 8, ngay 9, ngay 10, ngay 11, ...
Variable

N

N*

Mean

SE Mean

StDev

Minimum

Q1

Median

Q3

ngay 1-7

140

0

41.410

0.0367

0.434

40.700

41.000

41.600

41.800

ngay 8

20

0

42.210

0.0668

0.299

41.800

42.000

42.100

42.475

ngay 9

20

0

42.585

0.131

0.585

41.900

42.125

42.400

43.000

ngay 10

20

0

42.965

0.173

0.773

42.000

42.225

42.850

43.750

ngay 11

20

0

43.325

0.171

0.766

42.100

42.625

43.200

44.000

ngay 12

20

0

43.675

0.167

0.748

42.200

43.000

43.800

44.425

ngay 13

20

0

43.300

0.325

1.455

39.000

43.050

43.600

44.375

ngay 14

18

0

43.006

0.359

1.524

39.000

42.875

43.450

43.850

ngay 15

16

0

43.075

0.492

1.966

38.700

43.125

43.800

44.275

ngay 16

13

0

43.269

0.313

1.129

39.700

43.150

43.500

43.800

ngay17

12

0

43.292

0.228

0.789

41.000

43.075

43.500

43.675

ngay 18

12

0

42.867

0.381

1.320

39.000

42.625

43.400

43.500

ngay 19

11

0

42.755

0.327

1.085

40.000

42.100

43.000

43.500

ngay 20

11

0

42.309

0.441

1.463

38.500

42.000

42.800

43.200

ngay 21

10

0

41.740

0.415

1.311

39.000

40.800

42.000

42.925

ngay 22

9

0

41.233

0.454

1.363

38.500

40.250

42.000

42.100

ngay 23

8

0

41.138

0.476

1.347

38.500

40.125

41.850

42.075

ngay 24

7

0

40.343

0.654

1.730

38.000

38.700

41.000

42.000

ngay 25

5

0

40.340

0.778

1.740

38.000

38.500

41.200

41.750

ngay 26

4

0

40.500

0.843

1.685

38.000

38.750

41.200

41.550

12

0

41.150

0.116

0.403

40.600

40.700

41.300

41.500

ngay 27 - 30
Variable

Maximum

ngay 1-7

42.400

ngay 8

43.000

ngay 9

44.000

ngay 10

44.500

ngay 11

44.800

ngay 12

44.800

ngay 13

44.500

ngay 14

44.500

ngay 15

44.500

ngay 16

44.300

ngay17

44.200

ngay 18

43.800

ngay 19

44.000
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ngay 20

43.600

ngay 21

43.000

ngay 22

42.500

ngay 23

42.300

ngay 24

42.200

ngay 25

42.000

ngay 26

41.600

ngay 27 - 30

41.600

2. Chỉ tiêu huyết học của gà gây nhiễm và gà đối chứng
2.1. Chỉ tiêu huyết học của gà đối chứng
Descriptive Statistics: Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu, Hàm lượng hu, ...
Variable

N

N*

Mean

SE Mean

StDev

Minimum

Q1

Median

Hồng cầu

20

0

3.0095

0.0525

0.2347

2.5800

2.7950

3.1200

Bạch cầu

20

0

30.505

0.278

1.245

26.970

29.960

30.960

Tiểu cầu

20

0

312.42

4.14

18.50

284.32

295.31

316.41

Hàm lượng huyết

20

0

12.636

0.106

0.474

11.590

12.218

12.770

thể tích hồng cầu 20

0

122,29

0,294

1,32

BC trung tính

0

27.331

0.135

0.606

20

120,34

121,15

26.450

122,51

26.918

27.275

BC ái toan

20

0

4.0570

0.0314

0.1406

3.7600

3.9425

4.1150

BC ái kiềm

20

0

3.9350

0.0464

0.2075

3.5700

3.7275

4.0000

Lâm ba cầu

20

0

58.633

0.186

0.831

56.970

57.990

58.720

Đơn nhân lớn

20

0

6.0305

0.0497

0.2224

5.4800

5.9175

6.1000

Variable

Q3

Maximum

Hồng cầu

3.1900

3.2800

Bạch cầu

31.350

31.580

Tiểu cầu

325.76

352.12

Hàm lượng huyết

12.948

13.280

thể tích hồng cầu 123,12

124,50

BC trung tính

28.920

27.613

BC ái toan

4.1775

4.2500

BC ái kiềm

4.1100

4.2500

Lâm ba cầu

59.410

59.780

Đơn nhân lớn

6.1650

6.3500

2.2. Chỉ tiêu huyết học của gà gây nhiễm
Descriptive Statistics: Hồng cầu GN, Bạch cầu, tiêủ cầu, Huyết sắc tố, ...
Variable

N

N*

Mean

SE Mean

StDev

Minimum

Q1

Median

Q3

Hồng cầu

20

0

2.4885

0.0575

0.2572

2.0500

2.3100

2.5350

2.7475

Bạch cầu

20

0

39.589

0.275

1.230

36.940

38.863

40.125

40.518

177

Tiểu cầu

20

0

318.77

4.45

19.88

294.00

305.79

314.89

327.44

Huyết sắc tố

20

0

8.516

0.141

0.630

7.580

7.980

8.695

9.120

thể tích tbhc

20

0

124.85

0.305

1.36

122.84

123.65

124.99

125.62

BC trung tính

20

0

22.847

0.301

1.347

20.450

22.120

23.050

23.640

BC ái toan

20

0

5.522

0.125

0.559

4.450

5.170

5.600

6.120

BC ái kiềm

20

0

4.0125

0.0367

0.1641

3.7600

3.8625

4.0550

4.1300

Lâm ba cầu

20

0

60.279

0.292

1.307

57.830

59.180

60.370

61.260

Đơn nhân lớn

20

0

6.4725

0.0903

0.4038

5.9300

6.1225

6.4300

6.6700

Variable

Maximum

Hồng cầu

2.7700

Bạch cầu

40.580

Tiểu cầu

362.00

Huyết sắc tố

9.250

thể tích tbhc

127.18

BC trung tính

25.120

BC ái toan

6.150

BC ái kiềm

4.2500

Lâm ba cầu

62.120

Đơn nhân lớn

7.1200

Two-sample T for Hồng cầu gà ĐC và Hồng cầu GN
N

Mean

StDev

SE Mean

Hồng cầu gà ĐC 20 3.010 0.235

0.052

Hồng cầu GN

0.058

20 2.489 0.257

Difference = mu (Hồng cầu gà ĐC) - mu (Hồng cầu GN)
Estimate for difference: 0.521000
95% CI for difference: (0.363243, 0.678757)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 6.69 P-Value = 0.000 DF = 37
Two-sample T for Bạch cầu ĐC và Bạch cầu GN
N

Mean

StDev

SE Mean

Bạch cầu ĐC 20 30.51

1.25

0.28

Bạch cầu GN 20 39.59

1.23

0.28

Difference = mu (Bạch cầu ĐC) - mu (Bạch cầu GN)
Estimate for difference: -9.08350
95% CI for difference: (-9.87665, -8.29035)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -23.20 P-Value = 0.000 DF = 37
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Two-sample T for Tiểu cầu ĐC và tiêủ cầu GN
N
Tiểu cầuĐC

Mean

StDev

SE Mean

20 312.4

18.5

4.1

tiêủ cầu GN 20 318.8

19.9

4.4

Difference = mu (Tiểu cầuĐC) - mu (tiêủ cầu GN)
Estimate for difference: -6.35750
95% CI for difference: (-18.66290, 5.94790)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.05 P-Value = 0.302 DF = 37
Two-sample T for Huyết sắc tố ĐC và Huyết sắc tố GN
N

Mean

StDev

SE Mean

Huyết sắc tố ĐC

20

12.636

0.474

0.11

Huyết sắc tố GN

20

8.516

0.630

0.14

Difference = mu (Huyết sắc tốĐC) - mu (Huyết sắc tố GN)
Estimate for difference: 4.11950
95% CI for difference: (3.76147, 4.47753)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 23.36 P-Value = 0.000 DF = 35
Two-sample T for thể tích tbhc ĐC vs thể tích tbhc GN
N

Mean

StDev

SE Mean

thể tích tbhc ĐC 20 122.29

1.32

0.29

thể tích tbhc GN 20 124.85

1.36

0.30

Difference = mu (thể tích tbhc ĐC) - mu (thể tích tbhc GN)
Estimate for difference: -2.56800
95% CI for difference: (-3.42621, -1.70979)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -6.06 P-Value = 0.000 DF = 37
Two-sample T for BC trung tính ĐC và BC trung tính GN
N

Mean

StDev

SE Mean

BC trung tính ĐC 20 27.331

0.606

0.14

BC trung tính GN 20

1.35

0.30

22.85

Difference = mu (BC trung tính ĐC) - mu (BC trung tính GN)
Estimate for difference: 4.48400
95% CI for difference: (3.80508, 5.16292)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 13.58 P-Value = 0.000 DF = 26
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Two-sample T for BC ái toan ĐC và BC ái toan GN
N

Mean

StDev

SE Mean

BC ái toan ĐC 20 4.057

0.141

0.031

BC ái toan GN 20 5.522

0.559

0.12

Difference = mu (BC ái toan ĐC) - mu (BC ái toan GN)
Estimate for difference: -1.46500
95% CI for difference: (-1.73299, -1.19701)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -11.37 P-Value = 0.000 DF = 21
Two-sample T for BC ái kiềm ĐC vs BC ái kiềm GN
N

Mean

StDev

SE Mean

BC ái kiềm ĐC 20 3.995 0.184

0.041

BC ái kiềm GN 20 4.013 0.164

0.037

Difference = mu (BC ái kiềm ĐC) - mu (BC ái kiềm GN)
Estimate for difference: -0.017500
95% CI for difference: (-0.129191, 0.094191)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.32 P-Value = 0.753 DF = 37
Two-sample T for Lâm ba cầu ĐC và Lâm ba cầu GN
N

Mean

StDev

SE Mean

Lâm ba cầu ĐC 20 58.633

0.831

0.19

Lâm ba cầu GN 20

1.31

0.29

60.28

Difference = mu (Lâm ba cầu ĐC) - mu (Lâm ba cầu GN)
Estimate for difference: -1.64650
95% CI for difference: (-2.35206, -0.94094)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -4.75 P-Value = 0.000 DF = 32
Two-sample T for Đơn nhân lớn ĐC vs Đơn nhân lớn GN
N

Mean

StDev

SE Mean

Đơn nhân lớn ĐC 20 6.031 0.222

0.050

Đơn nhân lớn GN 20 6.473 0.404

0.090

Difference = mu (Đơn nhân lớn ĐC) - mu (Đơn nhân lớn GN)
Estimate for difference: -0.442000
95% CI for difference: (-0.652838, -0.231162)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -4.29 P-Value = 0.000 DF = 29
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2.3. Khối lượng câc cơ quan nội tạng của gâ gây nhiễm và gà
đối chứng
Descriptive Statistics: Gà trước GN, Gà sau GN, Gà ĐC trước , Gà ĐC sau GN, ...
Variable

N

N*

Mean

SE Mean

StDev

Minimum

Q1

Median

Gà trước GN

20

0

1123.5

23.7

106.1

950.0

1000.0

1185.0

Gà sau GN

16

0

780.6

17.6

70.5

680.0

705.0

800.0

Gà ĐC trước GN

20

0

1114.0

24.3

108.8

920.0

1000.0

1185.0

Gà ĐC sau GN

20

0

1422.4

35.6

159.3

1160.0

1250.0

1524.0

Gan gà GN

16

0

43.309

0.402

1.608

40.690

42.043

43.365

Gan gà ĐC

20

0

31.445

0.107

0.478

30.500

31.163

31.475

Tim gà GN

16

0

9.031

0.244

0.975

7.230

8.128

9.390

Tim gà ĐC

20

0

7.952

0.208

0.930

6.510

6.845

8.455

Phổi gà GN

16

0

11.483

0.303

1.212

9.150

10.273

12.085

Phổi gà ĐC

20

0

11.183

0.276

1.234

9.140

9.820

11.970

Lách gà GN

16

0

3.604

0.111

0.443

2.710

3.205

3.770

Lách gà ĐC

20

0

3.3035

0.0834

0.3728

2.6500

2.8525

3.5050

Thận gà GN

16

0

11.718

0.280

1.122

9.760

10.328

12.245

Thận gà ĐC

20

0

10.797

0.264

1.182

8.890

9.458

11.470

Manh tràng gà GN

16

0

17.577

0.399

1.595

15.120

15.745

18.270

Manh tràng gà ĐC

20

0

14.060

0.349

1.559

11.460

12.350

15.060

Túi fa gà GN

16

0

1.8006

0.0659

0.2637

1.1500

1.6150

1.8650

Túi fa gà ĐC

20

0

1.6815

0.0370

0.1655

1.3400

1.5750

1.7550

Variable
Gà trước GN
Gà sau GN

Q3

Maximum

1207.5

1220.0

845.0

900.0

Gà ĐC trước GN

1200.0

1210.0

Gà ĐC sau GN

1557.5

1570.0

Gan gà GN

44.360

45.980

Gan gà ĐC

31.790

32.150

Tim gà GN

9.843

10.050

Tim gà ĐC

8.748

8.910

Phổi gà GN

12.363

12.840

Phổi gà ĐC

12.185

12.250

Lách gà GN

3.955

4.230

Lách gà ĐC

3.5600

3.8600

Thận gà GN

12.580

12.890

Thận gà ĐC

11.758

11.920

Manh tràng gà GN

18.673

20.010

Manh tràng gà ĐC

15.385

15.510

Túi fa gà GN

1.9725

2.1600

Túi fa gà ĐC

1.7900

1.8200
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Two-sample T for KL gà trước GN và KL gà ĐC trước GN
N Mean StDev SEMean
Gà trước GN

20 1124

106

24

Gà ĐC trước GN 20 1114

109

24

Difference = mu (Gà trước GN) - mu (Gà ĐC trước GN)
Estimate for difference: 9.50000
95% CI for difference: (-59.34780, 78.34780)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.28 P-Value = 0.781 DF = 37
Two-Sample T-Test and CI: KL Gà sau GN, KL Gà ĐC sau GN
N
Gà sau GN

Mean

16

StDev

SEMean

70.5

18

1422

159

36

Gà ĐC sau GN 20

780.6

Difference = mu (Gà sau GN) - mu (Gà ĐC sau GN)
Estimate for difference: -641.775
95% CI for difference: (-723.321, -560.229)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -16.15 P-Value = 0.000 DF = 27
Two-Sample T-Test and CI: KL Gan gà GN, KL Gan gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Gan gà GN 16

43.31

1.61

0.40

Gan gà ĐC 20 31.445 0.478

0.11

Difference = mu (Gan gà GN) - mu (Gan gà ĐC)
Estimate for difference: 11.8644
95% CI for difference: (10.9869, 12.7419)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 28.53 P-Value = 0.000 DF = 17
Two-Sample T-Test and CI: KL Tim gà GN, KL Tim gà ĐC
N

Mean

StDev

SE Mean

Tim gà GN 16 9.031 0.975

0.24

Tim gà ĐC 20 7.952 0.930

0.21

Difference = mu (Tim gà GN) - mu (Tim gà ĐC)
Estimate for difference: 1.07863
95% CI for difference: (0.42539, 1.73186)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 3.37 P-Value = 0.002 DF = 31
Two-Sample T-Test and CI: KL Phổi gà GN, KL Phổi gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Phổi gà GN 16 11.48

1.21

0.30
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Phổi gà ĐC 20 11.18

1.23

0.28

Difference = mu (Phổi gà GN) - mu (Phổi gà ĐC)
Estimate for difference: 0.300125
95% CI for difference: (-0.534524, 1.134774)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.73 P-Value = 0.469 DF = 32
Two-Sample T-Test and CI: KL Lách gà GN, KL Lách gà ĐC
N

Mean

StDev

SE Mean

Lách gà GN 16 3.604 0.443

0.11

Lách gà ĐC 20 3.304 0.373

0.083

Difference = mu (Lách gà GN) - mu (Lách gà ĐC)
Estimate for difference: 0.300875
95% CI for difference: (0.017272, 0.584478)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.17 P-Value = 0.038 DF = 29
Two-Sample T-Test and CI: KL Thận gà GN, KL Thận gà ĐC
N

Mean

StDev

SE Mean

Thận gà GN 16 11.72

1.12

0.28

Thận gà ĐC 20 10.80

1.18

0.26

Difference = mu (Thận gà GN) - mu (Thận gà ĐC)
Estimate for difference: 0.921625
95% CI for difference: (0.136667, 1.706583)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.39 P-Value = 0.023 DF = 32
Two-Sample T-Test and CI: KL Manh tràng gà GN, KL Manh tràng gà ĐC
N

Mean

StDev

SE Mean

Manh tràng gà GN 16

17.58

1.59

0.40

Manh tràng gà ĐC 20

14.06

1.56

0.35

Difference = mu (Manh tràng gà GN) - mu (Manh tràng gà ĐC)
Estimate for difference: 3.51738
95% CI for difference: (2.43739, 4.59736)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 6.64 P-Value = 0.000 DF = 31
Two-Sample T-Test and CI: KL Túi fa gà GN, KL Túi fa gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Túi fa gà GN 16 1.801 0.264

0.066

Túi fa gà ĐC 20 1.682 0.166

0.037

Difference = mu (Túi fa gà GN) - mu (Túi fa gà ĐC)
Estimate for difference: 0.119125
95% CI for difference: (-0.036908, 0.275158)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1.58 P-Value = 0.128 DF = 24
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2.4. Thể tích (TT)câc cơ quan nội tạng của gâ gây nhiễm và gà
đối chứng
Descriptive Statistics: TT gan gà GN, Gan gà ĐC, Tim gà GN, Tim gà ĐC, ...
Variable

N

N*

Mean

SE Mean

StDev

Minimum

Q1

Median

gan gà GN

16

0

45.306

0.966

3.864

41.300

42.875

43.700

Gan gà ĐC

20

0

22.195

0.393

1.758

19.000

20.900

22.650

Tim gà GN

16

0

9.269

0.177

0.708

8.100

8.675

9.250

Tim gà ĐC

20

0

8.635

0.152

0.682

7.600

8.025

8.500

Phổi gà GN

16

0

13.681

0.182

0.730

12.300

13.225

13.800

Phổi gà ĐC

20

0

13.110

0.180

0.807

11.500

12.575

13.100

lách gà GN

16

0

4.338

0.114

0.454

3.500

4.100

4.300

Lách gà ĐC

20

0

3.0450

0.0709

0.3170

2.5000

2.8250

3.1000

Thận gà GN

16

0

17.575

0.322

1.288

16.000

16.500

17.250

Thận gà ĐC

20

0

11.155

0.189

0.847

10.000

10.350

11.000

Manh tràng gà GN

16

0

38.62

1.21

4.82

32.00

34.65

38.09

Manh tràng gà ĐC

20

0

19.545

0.471

2.107

16.500

17.775

19.100

Túi fa gà GN

16

0

1.0550

0.0428

0.1710

0.8000

0.9125

1.0450

Túi fa gà ĐC

20

0

0.9325

0.0345

0.1542

0.7000

0.8000

0.9050

Variable

Q3

Maximum

gan gà GN

46.275

54.200

Gan gà ĐC

23.700

24.300

Tim gà GN

9.850

10.500

Tim gà ĐC

9.150

10.200

Phổi gà GN

14.075

15.000

Phổi gà ĐC

13.650

14.800

lách gà GN

4.700

5.200

Lách gà ĐC

3.2750

3.6000

Thận gà GN

18.475

20.500

Thận gà ĐC

11.650

13.000

Manh tràng gà GN

42.88

46.80

Manh tràng gà ĐC

21.100

23.500

Túi fa gà GN

1.1950

1.3200

Túi fa gà ĐC

1.0375

1.2000

Two-Sample T-Test and CI: TT gan gà GN, TT Gan gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

gan gà GN 16 45.31

3.86

0.97

Gan gà ĐC 20 22.20

1.76

0.39

Difference = mu (gan gà GN) - mu (Gan gà ĐC)
Estimate for difference: 23.1112
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95% CI for difference: (20.9282, 25.2943)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 22.16 P-Value = 0.000 DF = 19
Two-Sample T-Test and CI: TT Tim gà GN, TT Tim gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Tim gà GN 16 9.269 0.708

0.18

Tim gà ĐC 20 8.635 0.682

0.15

Difference = mu (Tim gà GN) - mu (Tim gà ĐC)
Estimate for difference: 0.633750
95% CI for difference: (0.157468, 1.110032)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.71 P-Value = 0.011 DF = 31
Two-Sample T-Test and CI: TT Phổi gà GN, TT Phổi gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Phổi gà GN 16 13.681 0.730

0.18

Phổi gà ĐC 20 13.110 0.807

0.18

Difference = mu (Phổi gà GN) - mu (Phổi gà ĐC)
Estimate for difference: 0.571250
95% CI for difference: (0.049200, 1.093300)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.23 P-Value = 0.033 DF = 33
Two-Sample T-Test and CI: TT lách gà GN, TT Lách gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

lách gà GN 16 4.338 0.454

0.11

Lách gà ĐC 20 3.045 0.317

0.071

Difference = mu (lách gà GN) - mu (Lách gà ĐC)
Estimate for difference: 1.29250
95% CI for difference: (1.01671, 1.56829)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 9.65 P-Value = 0.000 DF = 25
Two-Sample T-Test and CI: TT Thận gà GN, TT Thận gà ĐC
N
Thận gà GN 16

Mean StDev SE Mean
17.58

1.29

0.32

Thận gà ĐC 20 11.155 0.847

0.19

Difference = mu (Thận gà GN) - mu (Thận gà ĐC)
Estimate for difference: 6.42000
95% CI for difference: (5.64916, 7.19084)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 17.19 P-Value = 0.000 DF = 24
Two-Sample T-Test and CI: TT Manh tràng gà GN, TT Manh tràng gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Manh tràng gà GN 16 38.62

4.82

1.2
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Manh tràng gà ĐC 20 19.55

2.11

0.47

Difference = mu (Manh tràng gà GN) - mu (Manh tràng gà ĐC)
Estimate for difference: 19.0725
95% CI for difference: (16.3626, 21.7824)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 14.73 P-Value = 0.000 DF = 19
Two-Sample T-Test and CI: TT Túi fa gà GN, TT Túi fa gà ĐC
N

Mean StDev SE Mean

Túi fa gà GN 16 1.055 0.171

0.043

Túi fa gà ĐC 20 0.933 0.154

0.034

Difference = mu (Túi fa gà GN) - mu (Túi fa gà ĐC)
Estimate for difference: 0.122500
95% CI for difference: (0.010310, 0.234690)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.23 P-Value = 0.033 DF = 30

