
Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 6:877-884 Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 6:877-884 
www.vnua.edu.vn 

 

877 

ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CHỦ YẾU CỦA GÀ TRE MẮC BỆNH CẦU TRÙNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

Huỳnh Văn Chương
1
, Đinh Thị Bích Lân

1
, Nguyễn Vũ Sơn

2
, 

Phạm Hồng Ngân
2
, Nguyễn Hữu Nam

2* 

1
Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

2
Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email
*
: nhnam@vnua.edu.vn 

Ngày gửi bài: 04.04.2016 Ngày chấp nhận: 06.06.2016 

TÓM TẮT 

Đề tài nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng và đặc điểm bệnh lý chủ yếu của gà Tre mắc bệnh cầu trùng tại 

Thừa Thiên Huế đã tiến hành xét nghiệm 978 mẫu phân gà giai đoạn 1 - 42 ngày tuổi để kiểm tra noãn nang cầu 

trùng bằng phương pháp phù nổi và quan sát một số chỉ tiêu lâm sàng. Đồng thời tất cả những gà chết bởi cầu trùng 

được mổ khám để thu mẫu bệnh phẩm xác định bệnh lý đại thể và vi thể. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nhiễm cầu trùng của 

gà ở 3 xã nghiên cứu là 50,92%. Gà nhiễm cầu trùng rất sớm, thời điểm xuất hiện noãn nang trong phân khoảng 

8 - 14 ngày tuổi. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng cao nhất ở gà 15 - 35 ngày tuổi và sau đó giảm dần. Gà bị bệnh 

cầu trùng thể hiện các triệu chứng: ủ rũ, ít vận động, tiêu chảy, phân có màng nhầy, có bọt và máu. Biến đổi bệnh lý 

chủ yếu tập trung ở ruột non và manh tràng, manh tràng căng phồng lên và lớp niêm mạc bị bào mòn, xuất huyết. 

Các tổn thương vi thể thấy rõ như sung huyết, xuất huyết nặng, thoái hóa, hoại tử tế bào, thâm nhiễm tế bào viêm tại 

manh tràng. Ngoài ra cũng có các tổn thương bệnh lý tại hồi tràng và trực tràng. Trên tiêu bản vi thể quan sát được 

các giai đoạn phát triển khác nhau của cầu trùng ở tế bào biểu mô ruột.  

Từ khóa: Biến đổi bệnh lý, bệnh cầu trùng, chỉ tiêu lâm sàng, gà, tỷ lệ. 

Main Pathological Characteristics of Tre Chicken 
Infected with Coccidia in Thua Thien Hue  

ABSTRACT 

This study was conducted to determine some clinical parameters and pathological charactesistics of Tre chicken 

infected with coccidiosis in Thua Thien Hue. 978 fecal samples of chicken aged 1-42 days were collected and tested 

for oocyst presence by flotation method and some clinical parameters were determined. Concurrently, all died 

chickens caused by coccidiosis were slaughtered to collect the samples for determination of both macroscopic and 

microscopic pathological changes. Results showed that the average coccidian infection of three communes was 

50,92%.  Tre chickens were infected with coccidia from a very early stage and oocysts appeared in excrement in the 

period of 8-14 days of age. The rate and intensity of coccus infection increased and reached the peak when chickens 

aged of approximately 15 - 35 days, then reduced gradually. Infected chickens showed droop, inactiveness, watery 

diarrhea with mucus, and bloody or creamy exudate feces. The main macroscopic lesions of infected chickens 

showed hemorrhagic and huge necrosis in intestine and caecum, distended caecum and eroded mucosal layer. The 

microscopic lesions consisted of severe hemorrhage, necrosis, degeneration of epithelial cells, and inflammatory 

infiltrations in caecum. On the other hand, pathogenic characteristics also could be observed in ileum and rectum. 

The different stages of coccidia were also observed in the epithelial cells. 

Keywords: Clinical parameter, coccidiosis, pathological characteristics, prevalence, Tre chicken. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh cæu trýng là bệnh có tính chçt nghiêm 

tröng gåy tún thương đường ruüt cÿa gia cæm, 

gåy thiệt häi cho ngành chën nu÷i gia cæm trên 

toàn cæu. Nguyên nhån là do cæu trýng giùng 

Eimeria gây nên, trong đó có 7 loài là: E. 

acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis,  
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E. necatrix, E. praecox và E. tenella gåy bệnh 

phú biến cho gia cæm (Shirley, 1986). Trong 

những bệnh ký sinh trýng, bệnh cæu trýng là 

müt bệnh nguy hiểm phú biến nhçt trên gà, 

bệnh làm tëng chi phí trong chën nu÷i (Dương 

C÷ng Thuên, 2002). Ở Việt Nam, bệnh đã và 

đang gåy nhiều thiệt häi về kinh tế cho người 

chën nu÷i do gåy chết cao ở gà con (30 - 100%), 

giâm sân lượng trứng ở gà đẻ (20 - 40%), giâm 

tùc đü lớn cÿa gà, tiêu tùn thêm chi phí thức ën, 

chuøng träi (Lê Vën Nëm 2004). 

Khi gà bị nhiễm bệnh, các tế bào thượng bì 

cÿa ruüt bị tún thương, rùi loän chuyển hóa thức 

ën, hçp thu dinh dưỡng kém và giâm tëng tröng 

(Conway et al., 1993), dén tới gà còi cöc, chêm 

lớn, suy yếu và tiêu tùn thức ën (Conway and 

McKenzie, 2007). Bên cänh đó cũng có những 

biến đúi nhçt định về máu cũng như các biến đúi 

về låm sàng, tế bào ruüt„ (Reid, 1978). Chính vì 

bệnh cæu trýng gåy mçt máu nghiêm tröng dén 

đến sức đề kháng cÿa gà giâm sþt đã täo điều 

kiện cho các bệnh khác xåm nhêp. 

Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về bệnh 

cæu trýng gà míc bệnh tự nhiên, trong đó có các 

nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm, các biến đúi bệnh lý 

(triệu chứng låm sàng, các tún thương đäi thể, vi 

thể và müt sù chî tiêu huyết höc„). Tuy nhiên 

chưa có nhiều nghiên cứu về bệnh này ở đàn  

gà Tre.  

Giùng gà Tre là müt giùng gà địa phương 

cÿa miền Trung Việt Nam, thể träng nhô nhưng 

thịt rçt thơm ngon. Hiện nay müt sù gia träi có 

xu hướng nu÷i giùng gà quý hiếm này, có những 

hü nu÷i quy m÷ đến 400 - 500 con. 

Nghiên cứu này được thực hiện ở Thừa 

Thiên Huế với mục tiêu xác định müt sù chî tiêu 

låm sàng và đặc điểm bệnh lý chÿ yếu cÿa gà 

Tre míc bệnh cæu trýng, lçy cơ sở khoa höc để 

chèn đoán và phòng trị bệnh, Đøng thời cung 

cçp thêm các sù liệu phục vụ cho c÷ng tác giâng 

däy và nghiên cứu.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Địa điểm 

Thí nghiệm được tiến hành täi müt sù xã 

cÿa huyện Phþ Vang, tînh Thừa Thiên Huế. 

Địa điểm xét nghiệm méu gøm: 

- Phòng Thí nghiệm Bü m÷n Miễn dịch höc và 

víc xin, Viện C÷ng nghệ sinh höc, Đäi höc Huế. 

- Phòng Thí nghiệm Bü m÷n Bệnh lý, Khoa 

Thú y, Höc viện N÷ng nghiệp Việt Nam. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

- Nghiên cứu được tiến hành trên đàn gà 

Tre míc bệnh cæu trýng  

- Dụng cụ nghiên cứu: máy cít Microtome, 

máy đþc, tÿ çm, khu÷n đþc, kính hiển vi quang 

höc, đũa thÿy tinh, máy ly tåm, lö thÿy tinh, 

lam kính, lá đêy lam kính, dao, pank... 

- Méu bệnh phèm gøm: manh tràng, ruüt 

non, trực tràng, gan, lách, thên, tụy, phúi cÿa gà 

chết được xác định míc bệnh cæu trýng bìng mú 

khám và xét nghiệm phån. 

- Hóa chçt: Cøn, xylen, parafin, thuùc nhuüm 

Haematoxylin – Eosin (HE), NaCl bão hòa... 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thêp méu phån vừa thâi ra cÿa gà từ 

1 đến 42 ngày tuúi, méu phån để riêng và có ghi 

các thông tin: Tuúi gà, địa điểm, tình träng vệ 

sinh, phương thức chën nu÷i, ngày lçy méu và 

các biệu hiện låm sàng cÿa gà. 

- Noãn nang cæu trýng gà trong phån được 

kiểm tra bìng phương pháp phý núi cÿa Fleck 

và Moody (1993). 

- Cường đü nhiễm được tính bìng mêt đü 

noãn nang (Oocyst) trên vi trường kính hiển vi, 

theo quy định cÿa Reid (1975). 

- Triệu chứng låm sàng được xác định bìng 

phương pháp khám låm sàng thường quy. 

- Gà chết nghi nhiễm cæu trýng được mú 

khám theo phương pháp cÿa Skrjabin để kiểm 

tra bệnh tích đäi thể đường tiêu hóa (hai đoän 

ruüt manh tràng, trực tràng) và näo niêm mäc 

soi tươi dưới kính hiển vi để tìm noãn nang. 

- Méu m÷ được ngåm vào dung dịch formol 

trung tính 10% để cù định và thực hiện các bước 

th÷ng thường theo Prophet (1992) có câi biến. Méu 

mô sau khi nhuüm Haematoxylin- Eosin (HE) 

đem soi dưới kính hiển vi quang höc vêt kính 10 

và 40, để xác định bệnh tích vi thể cÿa gà bị 

nhiễm cæu trýng. 
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2.4. Xử lý số liệu 

Các sù liệu được xử lý theo phương pháp 

thùng kê sinh höc bìng phæn mềm SPSS 14 và các 

phép tính th÷ng thường. Sự sai khác giữa các đùi 

tượng được kiểm tra bìng chương trình one-way 

ANOVA Duncan test với đü sai khác P < 0,05. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà 

tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 

Để đánh giá được tỷ lệ và cường đü nhiễm 

bệnh cæu trýng, chþng t÷i đã thu thêp 978 méu 

phân gà Tre nu÷i theo phương thức bán c÷ng 

nghiệp täi 3 xã Phþ Thương, Phþ Lương và Phþ 

Hø. Kết quâ sau khi xét nghiệm được trình bày 

ở bâng 1. 

Kết quâ trên cho thçy tỷ lệ nhiễm cæu trýng 

gà täi các xã cÿa huyện Phþ Vang, Thừa Thiên 

Huế dao đüng trong khoâng 48,43 - 55,14%. Gà 

nhiễm với cường đü từ nhẹ đến nặng song têp 

trung chÿ yếu ở mức 3+, 4+. Trong đó, tỷ lệ 

nhiễm cao nhçt là ở xã Phþ Thượng 55,14%, 

nhiễm với cường đü nặng (34,72%). Thçp nhçt là 

xã Phþ Lương với tỷ lệ nhiễm 48,43%.  

Tỷ lệ gà nhiễm bệnh täi xã Phþ Lương thçp 

hơn so với những xã khác có thể do những nëm 

gæn đåy chën nu÷i gà ở đåy phát triển mänh, 

quy m÷ chën nu÷i cũng lớn hơn nên người dån 

chþ tröng c÷ng tác vệ sinh và dýng thuùc phòng 

bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm chung cÿa các xã 

là cao (50,92%), điều này có thể là do Thừa 

Thiên Huế là müt địa bàn có khí hêu nóng và 

èm đü cao, công tác vệ sinh chuøng träi và 

phòng bệnh chưa được chþ ý đþng mức. 

3.2. Tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi ở 

gà Tre từ 1 đến 42 ngày tuổi 

Để biết được tình hình nhiễm cæu trýng 

theo các lứa tuúi chþng t÷i xét nghiệm 978 méu 

phån gà ở các lứa tuúi khác nhau. Kết quâ được 

trình bày ở bâng 2. 

Bâng 1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng trên gà Tre tại một số xã của huyện Phú Vang 

Địa điểm 

Số mẫu  

kiểm 

 tra 

Số mẫu  

dương 

 tính 

Tỷ lệ 
nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm 

1 (+) 2 (+) 3 (+) 4 (+) 

n % n % n % n % 

Phú Thượng 350 193 55,14 42 21,76 41 21,24 67 34,72 43 22,28 

Phú Lương 320 155 48,43 30 19,35 27 17,42 58 37,42 40 25,80 

Phú Hồ 308 150 48,70 23 15,33 46 30,67 44 29,33 37 24,67 

Tính chung 978 498 50,92 95 19,07 124 24,90 169 33,94 110 22,09 

Ghi chú: n: Số mẫu dương tính 

Bâng 2. Tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi của gà 

Tuổi gà 
(ngày tuổi) 

Số mẫu 
kiểm 
 tra 

Số mẫu 
dương 

tính 

Tỷ lệ 
nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm 

1 (+) 2 (+) 3 (+) 4 (+) 

n % n % n % n % 

1-7 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8-14 186 36 19,35 26 72,22 10 27,77 0 0 0 0 

15-21 200 161 80,50 44 27,32 56 34,78 61 37,89 0 0 

22-28 130 88 67,69 16 18,18 31 35,23 37 42,05 4 4,54 

29-35 202 135 66,83 2 1,48 10 7,40 45 33,33 78 57,77 

36-42 140 78 55,71 7 8,97 17 21,79 26 33,33 28 35,89 

Tính chung 978 498 50,92 95 19,07 124 24,90 169 33,94 110 22,09 
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Bâng 3. Kết quâ nghiên cứu triệu chứng lâm sàng ở gà mắc bệnh cầu trùng 

Triệu chứng lâm sàng quan sát được Số gà có biểu hiện (con) Tỷ lệ (%) 

Bỏ ăn 17 8,5 

Giảm ăn, uống nước nhiều 120 60,0 

Ủ rũ, lười vận động 186 93,0 

Lông xù, xơ xác, phân dính ở hậu môn 160 80,0 

Mào yếm nhợt nhạt 40 20,0 

Phân loãng, nhiều nước, có bọt khí 175 87,5 

Phân màu sô côla 120 60,0 

Phân có lẫn máu 70 35,0 

 

Tỷ lệ nhiễm cæu trýng cÿa gà ở các lứa tuúi 

là khác nhau, gà từ 1-7 ngày tuúi chưa bị nhiễm 

cæu trýng, do gà mới nở dý có nhiễm cæu trýng 

thì để hoàn thiện vòng đời cæu trýng cũng phâi 

mçt thời gian là 1 tuæn (Conway and McKenzie, 

2007), vì vêy chþng t÷i tiến hành nghiên cứu gà 

từ > 8 ngày tuúi và thçy tỷ lệ nhiễm cao nhçt ở 

giai đoän 15 - 35 ngày tuúi, sau đó tỷ lệ nhiễm 

có xu hướng giâm. 

Nguyên nhân có thể do gà càng lớn sẽ ën và 

thâi phån càng nhiều, lượng thức ën rơi vãi kết 

hợp với nền chuøng èm ướt täo điều kiện thuên 

lợi cho noãn nang cæu trýng tøn täi và phát 

triển. Sau 36 ngày tuúi tỷ lệ nhiễm giâm có thể 

liên quan đến tính miễn dịch cÿa gà đùi với cæu 

trýng. Kết quâ nghiên cứu cÿa chþng t÷i cũng 

tương tự với những nghiên cứu trước đåy cÿa 

Nguyễn Thành Chung (2010).  

3.3. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu ở gà mắc 

bệnh cầu trùng 

Quan sát ngéu nhiên 200 gà míc bệnh, kết 

quâ được ghi chép, túng hợp ở bâng 3. 

Trong túng sù 200 gà được theo dõi có 93,0% 

con có biểu hiện ban đæu ÿ rũ lười vên đüng, 

87,5% phân loãng, uùng nhiều nước. Gà đứng tụ 

läi thành từng đám vài con müt, dáng đi mệt 

nhöc, chêm chäp. Sau đó gà giâm ën rõ rệt, có 

những con bô ën, đi läi khó nhöc hơn. Gà bị 

bệnh thường đứng lì müt chû kh÷ng muùn vên 

đüng. Biểu hiện thường thçy là khi đứng đæu gà 

thường ngoặt sang müt bên, hai mít nhím 

nghiền, hai cánh sã xuùng, l÷ng xơ xác.  

Đæu tiên gà thâi phån màu vàng cÿa cám, 

phån có màng nhæy, hêu m÷n dính phån, sau 

chuyển sang màu xanh tríng, loãng, có böt khí, 

cuùi cýng chuyển sang màu nåu đô “s÷c÷la” và 

có lén máu. Nhìn bên ngoài, mào yếm nhợt 

nhät, l÷ng xơ xác, gà gæy nhanh do mçt máu và 

kh÷ng ën được. Gà sẽ chết nếu kh÷ng điều trị 

kịp thời, trong trường hợp phát hiện bệnh sớm 

sau 1 đến 2 ngày, gà bệnh được điều trị sẽ khôi 

bệnh nhưng còi cöc, chêm lớn hơn so với những 

gà kh÷ng bị bệnh. Những biểu hiện låm sàng 

mà chþng t÷i quan sát được cũng tương tự như 

các nghiên cứu trước đåy về triệu chứng cÿa 

bệnh cæu trýng (Nguyễn Phúc Khánh và cs., 

2015; Phäm Sỹ Lëng và T÷ Long Thành, 2006). 

3.4. Nghiên cứu bệnh tích đại thể chủ yếu ở 

gà từ 8 - 42 ngày tuổi bị mắc bệnh cầu trùng 

Tiến hành mú khám 242 con gà chết do 

bệnh cæu trýng ở các lứa tuúi khác nhau bìng 

phương pháp mú khám kh÷ng toàn diện cÿa 

Skrjabin. Kết quâ gà bị bệnh với những tún 

thương bệnh lý chÿ yếu như bâng 4. 

Trong túng sù 242 ca mú khám, biểu hiện 

bệnh tích ở manh tràng chiếm tỷ lệ cao nhçt 

74,38%. Đặc biệt, giai đoän gà từ 8 – 14 ngày tuúi 

có tỷ lệ nhiễm cæu trýng ở manh tràng đät tới 

80,00%; thçp nhçt là giai đoän 36 - 45 ngày tuúi 

với 62,50%. Tún thương nghiêm tröng nhçt là hai 

manh tràng sưng to, cëng möng, nhìn từ bên 

ngoài có màu đô sém. Lçy dao räch phæn manh 

tràng ra bên trong xuçt hiện những cục máu 

đ÷ng hoặc phån däng sáp, gät hết lớp máu đ÷ng 

đi thçy niêm mäc cÿa manh tràng xuçt huyết 

từng đám, lớp niêm mäc bị hÿy hoäi, vách manh 
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tràng bị mông đi nhiều so với manh tràng cÿa gà 

kh÷ng míc bệnh. Khi gà bị nhiễm E. tenella, 

niêm mäc manh tràng có nhiều cục máu thường 

thçy ở ngày thứ 7 sau khi nhiễm, vách manh 

tràng chuyển từ màu đô sang màu nhät hay 

tríng sữa do việc täo thành cÿa các noãn nang 

(Nguyễn Phþc Khánh và cs., 2015; Đoàn Thị 

Thâo và cs., 2015; Conway and McKenzie, 2007).

   

Hình 1. Gà mắc bệnh cầu trùng, phân lẫn máu, đứng co cụm, mào yếm nhợt nhạt 

Bâng 4. Kết quâ mổ khám bệnh tích gà bị nhiễm cầu trùng ở các lứa tuổi khác nhau 

Tuổi gà 

(ngày) 

Số gà mổ 
khám 

Bệnh tích đường tiêu hóa 

Manh tràng Ruột non Trực tràng Manh tràng và ruột non 

Số con Tỷ lệ (%) Số con Tỷ lệ (%) Số con Tỷ lệ (%) Số con Tỷ lệ (%) 

8 - 14 20 16 80,00 1 5,00 1 5,00 2 10,00 

15 - 21 56 44 78,57 4 7,14 0 0 8 14,28 

22 - 28 59 45 76,27 5 8,47 3 5,08 6 10,16 

29 - 35 67 50 74,62 7 10,44 6 8,95 4 5,97 

36 - 42 40 25 62,50 6 15,00 5 12,50 4 10,00 

Tổng 242 180 74,38 23 9,50 15 6,19 24 9,91 

 

Hình 2. (a) Manh tràng căng phồng đỏ sẫm; (b) manh tràng xuất huyết màu đỏ sẫm 
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Bâng 5. Tần suất xuất hiện các giai đoạn phát triển của cầu trùng gà  

trên tiêu bân vi thể các cơ quan gà bệnh 

Cơ quan Số Block nghiên cứu Số Block dương tính Tỷ lệ (%) 

Manh tràng 40 31 77,5 

Ruột non 40 15 37,5 

Trực tràng 40 5 12,5 

Gan 40 0 0 

Tụy 40 0 0 

Thận 40 0 0 

Lách 40 0 0 

Phổi 40 0 0 

 

Bệnh tích ở ruüt non càng nặng khi gà càng 

lớn, thể hiện từ 5,00% ở giai đoän 8-14 ngày 

tuúi lên 15,00% ở 36 - 42 ngày tuúi. Tún thương 

nhìn từ bên ngoài có những đám xuçt huyết lçm 

tçm kéo dài, thành ruüt dày lên và thçy rõ 

những chçm tríng, chứa nhiều thức ën kh÷ng 

tiêu hóa được. Lçy kéo cít döc ruüt non, gät bô 

lớp chçt chứa đi thçy niêm mäc ruüt non có 

nhiều điểm có màu tríng. Thành ruüt dày mông 

gø ghề làm cho ruüt chû to, chû nhô kh÷ng đều.  

Bệnh tích ở trực tràng có tỷ lệ thçp nhçt, 

chî chiếm 5,56% nhưng tún thương läi rçt nặng, 

niêm mäc trực tràng xuçt huyết. Thành trực 

tràng tëng sinh, dày lên kh÷ng đều, gø ghề. 

Trong quá trình mú khám, chþng t÷i phát hiện 

9,61% bệnh tích ghép manh tràng - ruüt non, 

nhiều hơn so với bệnh tích ghép manh tràng - 

trực tràng. Điều này có thể do gà kh÷ng chî 

nhiễm duy nhçt müt loài cæu trýng mà thường 

nhiễm từ hai loäi cæu trýng trở lên. Những kết 

quâ trên cũng tương tự với các nghiên cứu trước 

cÿa Lê Vën Nëm (2004), Hoàng Thäch và cs. 

(1997), Đoàn Thị Thâo và cs. (2015). 

3.5. Bệnh tích vi thể chủ yếu ở một số cơ 

quan của gà mắc bệnh cầu trùng 

Sau khi kiểm tra bệnh tích đäi thể từ 

những gà mú khám, chþng t÷i tiến hành lçy 

ruüt non, manh tràng, trực tràng, gan, tụy, 

thên, lách, phúi cÿa gà bệnh để làm tiêu bân. 

Mûi block có ít nhçt müt tiêu bân có xuçt hiện 

bçt cứ giai đoän phát triển nào cÿa cæu trýng 

bên trong cơ thể thì được coi là dương tính. Kết 

quâ được trình bày ở bâng 5.  

Kết quâ nghiên cứu cho thçy: 

Ruột non: Trong lòng ruüt có nhiều høng 

cæu, các chçt chứa trong lòng ruüt non và các tế 

bào thượng bì. Biểu m÷ ruüt xuçt huyết và vỡ 

nát, l÷ng nhung ruüt bị đứt nát, xuçt huyết, các 

tế bào biểu m÷ l÷ng nhung có sự biến đúi và 

dính läi với nhau thành từng đám làm ruüt non 

bị thu hẹp. Bên cänh đó các tế bào l÷ng nhung 

và các tế bào biểu m÷ hình đài dính läi với nhau 

gåy nên rùi loän chức nëng hçp thu và vên đüng 

cÿa ruüt làm cho gà giâm ën, mçt máu nhiều, 

suy dinh dưỡng, gà kiệt sức và chết. Ngoài ra 

chþng t÷i tìm thçy các giai đoän phát triển khác 

nhau cÿa cæu trýng trong các tế bào biểu mô.  

Manh tràng: Tún thương rçt điển hình, lớp 

niêm mäc manh tràng bị viêm, xuçt huyết, các 

mäch quân giãn rüng và trong lòng chứa nhiều 

tế bào høng cæu, bäch cæu. Các l÷ng nhung đứt 

nát và dính với nhau thành từng đám, xuçt 

huyết, các tế bào hình đài bị phá hÿy. Bên cänh 

đó có nhiều tiêu bân manh tràng giãn rüng, 

đường kính tëng gçp nhiều læn so với bình 

thường, niêm mäc bị phá hÿy và bị bào mòn làm 

cho thành ruüt rçt mông chî còn läi rçt ít lớp hä 

niêm mäc gín với lớp áo cơ.  

Trực tràng: Lòng ruüt có những chçt nhæy 

lén máu và các tế bào niêm mäc bị thoái hóa, 

hoäi tử. Lớp niêm mäc bị phá hÿy, xuçt huyết 

lan tràn, nhiều tế bào biểu m÷ bị phá vỡ, nhiều 

l÷ng nhung bị đứt nát, lớp hä niêm mäc bị sung 

huyết têp trung nhiều høng cæu, bäch cæu. 

Trong tiêu bân vi thể cÿa manh tràng và trực 

tràng chþng t÷i đều tìm thçy các giai đoän phát 

triển cÿa cæu trýng trong các tế bào biểu m÷. 
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Ngoài ra, bệnh tích vi thể ở gan mà chþng t÷i đã 

quan sát thì biểu hiện rõ nhçt là có rçt nhiều 

các tế bào gan bị thoái hóa kh÷ng bào, làm ânh 

hưởng đến quá trình rùi loän tiêu hóa hçp thu 

cÿa ruüt. 

Các giai đoän phát triển khác nhau cÿa cæu 

trýng trên tiêu bân vi thể các đoän ruüt cho 

thçy tæn suçt ở manh tràng là cao nhçt (77,5%), 

ở ruüt non (37,5%), ở trực tràng (12,5%). Kh÷ng 

tìm thçy các giai đoän phát triển cÿa cæu trýng  

trên tiêu bân vi thể gan, tụy, thên, lách, phúi 

cÿa gà míc bệnh. Qua bệnh tích trên cho thçy 

rõ hơn những tún thương bệnh lý mà cæu trýng 

gåy nên và cơ chế sinh bệnh cÿa cæu trýng để từ 

đó làm cơ sở cho c÷ng tác nu÷i dưỡng và điều trị 

bệnh cæu trýng gà có hiệu quâ. Những kết quâ 

nghiên cứu cÿa chþng t÷i cũng tương tự như 

những c÷ng bù trước đåy về bệnh tích vi thể ở gà 

khi nhiễm bệnh cæu trýng (Adamu et al., 2013; 

Conway and McKenzie, 2007; Prophet, 1992). 

  

Hình 3. Một số hình ânh bệnh tích vi thể ở ruột gà mắc bệnh cầu trùng 

Ghi chú: a - Noãn nang cầu trùng 20x ; b - Chất chứa lẫn máu trong ruột gà mắc cầu trùng, màu đỏ tươi, HE 10x; c - Hồng cầu 

tràn ngập trong ruột gà mắc cầu trùng, HE. 40x; d - Giai đoạn tiền Schizont cûa cầu trùng trong ruột gà; e - Megatozit và 

Schizont II (liệt tử) trong ruột gà HE. 40x; f - Thâm nhiễm bạch cầu ái toan ở hạ niêm mạc ruột cûa gà mắc cầu trùng, HE. 40x. 
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4. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ míc bệnh cæu trýng cÿa gà Tre nu÷i täi 

3 xã trên địa bàn huyện Phþ Vang, Thừa Thiên 

Huế là 50,95%, dao đüng từ 48,43 - 55,14%. 

Tỷ lệ míc cæu trýng gà cao nhçt là từ 15 - 35 

ngày tuúi, tương ứng với tỷ lệ từ 66,83 - 80,50%. 

Gà míc bệnh cæu trýng đều có triệu chứng: 

ÿ rũ lười vên đüng uùng nước nhiều, l÷ng xý xơ 

xác, phån thường lén máu. 

Bệnh tích đäi thể rõ nhçt là hai manh tràng 

cëng phøng, xuçt huyết. 

Bệnh tích vi thể thçy rõ nhçt là xuçt huyết, 

thoái hóa và hoäi tử tế bào biểu m÷ niêm mäc 

ruüt. Xuçt hiện nhiều Merozoit (liệt tử) trong tế 

bào biểu m÷ ruüt. 
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