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TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của ba phương pháp xét nghiệm phân: phương pháp phù nổi
dùng nước muối NaCl bão hòa (SG 1,18), phù nổi dùng đường (SG 1,27) và tập trung trứng Formol-Ether trong việc
xác định trứng của giun sán và noãn nang đơn bào trên chó. 270 mẫu phân chó được thu thập ở một số địa điểm
thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, sau đó được xét nghiệm bằng các phương pháp trên. Kết
quả xét nghiệm cho thấy tỷ lệ nhiễm chung ký sinh trùng trên chó là 75,18%, gồm 12 loại mầm bệnh: sán lá
(Heterophyids), giun tròn (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Capillaria sp., Strongyloides canis và
giun móc), sán dây (Dipyllidium caninum, Diphyllobothrium latum, Spirometra sp. và Taenia sp.) và cầu trùng
Cystoisospora spp. Giun móc (58,81%) và giun đũa T. canis (31,11%) là các mầm bệnh ký sinh chủ yếu. Phù nổi
dùng đường cho hiệu quả cao nhất trong việc xác định trứng giun tròn và cầu trùng. Phù nổi dùng muối có hiệu quả
xác định trứng giun tròn và cầu trùng thấp hơn sử dụng đường, nhưng cao hơn dùng Formaline-Ether. Phương pháp
Formol-Ether có hiệu quả xác định trứng sán dây và trứng giun tròn chứa ấu trùng cao hơn các phương pháp còn lại,
nhưng không xác định được cầu trùng.
Từ khóa: Phương pháp phù nổi, phương pháp Formol-Ether, chó, giun tròn, sán dây, cầu trùng.

Evaluation of Effectiveness of Fecal Examination Techniques
for Parasite Eggs and Oocysts in Dogs
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of three fecal examination techniques: sugar floatation (SG:
1.27), saturated salt flotation (SG: 1.18) and formol-ether concentration, to determine the parasite eggs and oocysts in
dogs. Examination of 270 dog fecal samples in some areas of Vinh Phuc, Thai Binh, Phu Tho and Thai Nguyen
provinces, the result showed that the overall prevalence of gastrointestinal parasites in dogs is 75.18%. Twelve kinds of
parasites were detected, consisting of one intestinal fluke (Heterophyids), six roundworms (Toxocara canis, Toxascaris
leonina, Trichuris vulpis, Capillaria sp., Strongyloides canis and hookworm), four tapeworms (Dipyllidium caninum,
Diphyllobothrium latum, Spirometra sp., and Taenia sp.) and one coccidia (Cystoisospora sp.). Hookworm (58.81%) is
the most prevalent in dogs, following by and Toxocara canis (31.11%). Sugar floatation technique showed the most
effective for detection of roundworm eggs and coccidia oocysts, following by saturated salt floatation technique. FormolEther concentration one has more effective for detection of tapeworm egss and larva-containing roundworm eggs
compared to the other techniques, but it cannot detect coccidia oocysts. In conclusions, the result of study showed that
the choice of which fecal examination technique depending on the purpose of each study.
Keywords: Floatation technique, Formol-Ether concentration technique, dogs, roundworm, tapeworm, coccidia.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chò là loài đûng vêt có mặt phù biến trong
múi gia đình, đặc biệt là vùng nông thôn Việt

Nam. Hiện nay, tùng đàn chò cþa câ nāĉc lên tĉi
khoâng 5,4 triệu con Ċ 3,5 triệu hû nuôi. Bên
cänh nhąng mặt tích cĆc mà việc nuôi chó mang
läi nhā gią nhà, làm bän… thì nuöi chò cÿng
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tiềm èn nhiều nguy cć cò häi cho săc khóe cûng
đ÷ng. Chó là ngu÷n tàng trą rçt nhiều loäi mæm
bệnh, trong đò phâi kể đến ký sinh trùng.
Chúng là vêt chþ chính cho rçt nhiều loäi mæm
bệnh là giun sán và đćn bào. Đặc biệt nhiều
trong sø chúng là bệnh truyền lây chung giąa
ngāĈi và chò nhā sán lá gan nhó (Clonorchis
sinensis), sán lá phùi (Paragonimus spp.), sán
dây
(Dipyllidium
spp.,
Taenia
spp.,
Echinoccoccus
spp.,
Spirometra
spp.,
Dipyllobothrium spp…), giun trñn (Ancylostoma
spp., Strongyloides steracolis, Toxocara canis,
Gnathosoma spinirerum…), đćn bào ký sinh
đāĈng tiêu hóa (Cystoisospora spp., Sarcocystis
spp., Giardia spp…).
Việc xác đðnh các loäi mæm bệnh ký sinh
trên chó rçt quan trõng trong việc phòng ngĂa sĆ
lây truyền cþa chýng sang ngāĈi. Có rçt nhiều
phāćng pháp đāợc sĄ dĀng để xác đðnh các loäi
mæm bệnh ký sinh trùng kể trên. Múi mût
phāćng pháp đều có nhąng āu, nhāợc điểm và
phäm vi ăng dĀng riêng. Phāćng pháp gän rĄa
sa líng thāĈng đāợc ăng dĀng để tìm trăng sán
lá, phāćng pháp phü nùi tìm trăng cþa giun tròn,
trăng sán dåy và noãn nang đćn bào. Tuy nhiên,
phāćng pháp têp trung trăng sĄ dĀng FormolEther có thể xác đðnh đāợc trăng cþa câ sán lá,
sán dåy và giun trñn. Nhā đã đề cêp Ċ trên, chó
có thể nhiễm rçt nhiều loäi mæm bệnh ký sinh
trùng khác nhau. Tuy nhiên, tỷ trõng cþa trăng
cþa các mæm bệnh ký sinh trùng nói chung và tỷ
trõng cþa trăng giun sán nói riêng rçt đa däng
tùy thuûc vào tĂng loài (Bâng 1). Do đò, việc lĆa
chõn dung dðch làm nùi rçt quan trõng trong việc
xác đðnh trăng cþa các loài giun sán.
Việc lĆa chõn các phāćng pháp xét nghiệm
để xác đðnh mæm bệnh ký sinh trùng trong phân
dĆa vào nguyên lý chung là sĆ chênh lệch về tỷ
trõng giąa trăng giun sán (hoặc noãn nang đćn
bào) vĉi các dung dðch sĄ dĀng. Riêng phāćng
pháp phù nùi, có rçt nhiều dung dðch có thể
düng để làm nùi trăng giun sán nhā Magnesium
sulfate (MgSO4, SG 1,2), Zinc sulfate (ZnSO4,
SG 1,18-1,2), Sodium nitrate solution (NaNO3,
SG 1,18-1,2), muøi bão hòa (NaCl, SG 1,18-1,2),
dung dðch đāĈng (SG 1,27-1,3) (Dryden & cs.,
2005; Foreyt & cs., 2013). Ngoài ra có thể kết
hợp các thành phæn khác nhau để cò đāợc dung
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dðch có tỷ trõng lĉn hćn nhā Potassium
Iodomercurate (SG 1,44), Zinc sulfate và
Potassium Iodomercurate (SG 1,45 ). Tuy nhiên,
không nên sĄ dĀng các dung dðch có tỷ trõng
quá lĉn vì các dung dðch này có thể làm biến đùi
hình thái cþa trăng giun sán hoặc noãn nang
đćn bào và cò thể làm nùi nhąng mânh rác trong
phån gåy khò khën cho việc xác đðnh trăng giun
sán. Dung dðch thāĈng đāợc ăng dĀng trong xét
nghiệm phân tìm trăng giun tròn và sán dây nói
chung và trăng giun tròn, sán dây ký sinh trên
chò nòi riêng thāĈng đāợc lĆa chõn là dung dðch
nāĉc muøi bão hòa (NaCl, SG 1,18-1,2). Nhā
vêy, có thể mût sø mæm bệnh ký sinh trùng ký
sinh trên chó sẽ khöng đāợc tìm thçy.
Xuçt phát tĂ thĆc tế trên, đề tài này đāợc
tiến hành để đánh giá cĀ thể hiệu quâ cÿng nhā
phäm vi ăng dĀng cþa các phāćng pháp xét
nghiệm phân tìm trăng giun sán, nhìm khuyến
cáo cho các nhà nghiên cău ký sinh trùng. MĀc
tiêu cĀ thể là xác đðnh sĆ lāu hành cþa giun sán
và đćn bào ký sinh trên chò täi đða điểm nghiên
cău. Đ÷ng thĈi đánh giá hiệu quâ cþa ba phāćng
pháp: phù nùi sĄ dĀng dung dðch muøi bão hòa
(NaCl, SG: 1,18), đāĈng (SG: 1,27) và phāćng
pháp têp trung trăng Formol-Ether trong việc
xác đðnh trăng giun sán và noãn nang cæu trùng
trên chó.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
270 méu phân thu tĂ chó nuôi täi các hû gia
đình Ċ mût sø đða điểm thuûc tînh Vïnh Phýc,
Thái Bình, Phú Thõ, Thái Nguyên đāợc thu theo
phāćng pháp chõn méu ngéu nhiên đćn giân,
trong khoâng thĈi gian tĂ tháng 8/2017 đến
tháng 8/2018. Phån đāợc lçy trong trĆc tràng,
bâo quân Ċ 4C và chuyển về phòng thí nghiệm.
Phån đāợc trûn đều trāĉc khi xét nghiệm.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Dung dịch sử dụng cho thí nghiệm
Muøi natrichlorua bão hòa (tỷ trõng (specific
gravity - SG): 1,18): 350 gam natrichlorua (NaCl)
hòa tan trong 1.000 mL nāĉc.
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Bảng 1. Tỷ trọng của một số loại trứng giun sán ký sinh trên chó
Loài ký sinh trùng

Tỷ trọng (specific gravity)

Toxascaris leonina (giun đũa)

1,0559

Toxocara canis (giun đũa)

1,0900

Ancylostoma caninum (giun móc)

1,0559

Trichuris vulpis (giun tóc)

1,1453

Taenia spp. (sán dây)

1,2251

Physaloptera (giun dạ dày)

1,2376

Nguồn: David & cs., 1982

Dung dðch đāĈng (SG: 1,27): 454 gam đāĈng
hòa tan trong 355 mL nāĉc.
Tỷ trõng cþa các dung dðch đāợc xác đðnh
läi bìng tỷ trõng kế 1,2-1,4.
2.2.2. Phương pháp phù nổi sử dụng nước
muối natrichlorua bão hòa (Phương pháp
Fülleborn)
Lçy 2 g phân tĂ múi méu hòa tan trong
30 mL nāĉc muøi bão hòa. Dung dðch phån đāợc
rĄa nhẹ nhàng và lõc qua lāĉi lõc. Trûn đều
dung dðch lõc, dùng pipette hút lçy toàn bû dung
dðch chia đều vào 2 øng nghiệm dung tích 15 mL
(múi øng chăa 15 mL dung dðch phån, tāćng
đāćng vĉi 1 g phân). Bù sung thêm dung dðch
nāĉc muøi bão hña đến miệng øng nghiệm sao
cho khi đặt lamen (18×18 mm) lên miệng øng
nghiệm, lamen vĂa chäm vào dung dðch phân
(dung dðch phân không bð trào ra ngoài). Để yên
tïnh øng nghiệm trong vòng 15 phút, lçy lamen
ra đặt lên mût phiến kính säch. Đặt phiến kính
lên kính hiển vi, tìm, đếm và phân loäi tçt câ
trăng giun sán và noãn nang đćn bào cò trên
lamen. Sø liệu thu đāợc đāợc tính toán và xác
đðnh sø lāợng trăng và noãn nang có trong
1 g phân (OPG - oocyst per gram và EPG-egg
per gram).
2.2.3. Phương pháp phù nổi sử dụng dung
dịch đường
Lçy 5 g phân tĂ múi méu, hòa tan trong
50 mL nāĉc. Dung dðch phån đāợc rĄa nhẹ
nhàng và lõc bìng lāĉi lõc trong cøi chày să
(mít lāĉi lõc cò đāĈng kính 100 µm). Lçy 20 mL
dung dðch phân sẽ đāợc chia đều vào 2 øng

nghiệm 15 mL (múi øng chăa 10 mL dung dðch
phån, tāćng đāćng vĉi 1 g phân). Ly tâm méu
phân trong øng nghiệm vĉi tøc đû 3.000
vòng/phút/10 phút. Sau khi ly tâm, loäi bó dung
dðch trong phía bên trên, gią läi cặn. Thêm vào
øng nghiệm 7 mL dung dðch đāĈng, hòa tan cặn
trong øng nghiệm. Bù sung thêm dung dðch
đāĈng đến väch 15 mL. Ly tâm vĉi tøc đû 5.000
vòng/phút/10 phút. Thêm tiếp dung dðch đāĈng
đến miệng øng nghiệm, đặt lamen (18×18 mm)
lên miệng øng nghiệm. Sau 15 phút, lçy lamen
đặt lên trên mût phiến kính säch, làm tāćng tĆ
nhā phāćng pháp trên (Dryden & cs., 2005).
2.2.4. Phương pháp tập trung trứng formol
-ether
Cân 1 g phân cho vào mût øng nghiệm säch
(dung tích 15 mL), bù sung thêm 7 mL dung
dðch formaline 10%, gią yên tïnh trong vñng 10
phýt để cø đðnh mæm bệnh ký sinh trùng. Hòa
tan phân trong dung dðch, lõc dung dðch phân
qua mût tçm gauze sang mût øng nghiệm khác.
Nhó vào øng dung dðch 2 giõt dung dðch tween
20 (hoặc tween 80) và bù sung thêm 3 mL dung
dðch ether. Ly tâm dung dðch trong øng nghiệm
vĉi tøc đû 2.000 vòng/phút trong vòng 5 phút.
Sau khi ly tâm, dung dðch chia thành 4 lĉp: lĉp
trên cùng là ether, tiếp đến là các cặn lĉn còn läi
sau khi lõc, lĉp thă ba là formaline, cuøi cùng là
phæn cặn có chăa mæm bệnh ký sinh trùng. Loäi
bó 3 lĉp phía trên, gią läi cặn. Chuyển cặn sang
øng nghiệm 2 mL, thêm formaline 10% đến väch
1 mL. Kiểm tra 100 µL dung dðch, chia thành 4
læn, múi læn 25 µL. Xác đðnh, phân loäi và tính
toán sø lāợng ký sinh trùng có trong 1 g phân
(Suzuki & cs., 1981).
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2.2.5. Đánh giá hiệu quả
Múi mût méu phån đāợc xét nghiệm bìng
hai phāćng pháp: phāćng pháp sa líng bìng
Formol-Ether và phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng
dung dðch đāĈng nhā đã mö tâ Ċ trên. Các méu
dāćng tính vĉi ít nhçt mût loäi mæm bệnh bìng
phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng
đāợc xét nghiệm tiến hành thêm bìng phāćng
pháp phù nùi sĄ dĀng nāĉc muøi NaCl bão hòa.
So sánh hiệu quâ cþa các phāćng pháp đāợc
đánh giá bìng sø méu dāćng tính vĉi tĂng mæm
bệnh ký sinh trùng trên tùng sø méu xét nghiệm.
2.3. Xử lý số liệu
Sø liệu đāợc xĄ lý bìng phæn mềm Excel
2016. So sánh hai giá trð sai khác sĄ dĀng khi
bình phāćng (2)

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường tiêu
hóa trên chó
Xét nghiệm 270 méu phân chó, chúng töi đã
xác đðnh đāợc 203 méu dāćng tính vĉi ít nhçt
mût loäi mæm bệnh ký sinh trùng. Kết quâ
nghiên cău chî ra rìng, chó nhiễm ký sinh trùng
vĉi tỷ lệ chung là 75,18%, trong đò tỷ lệ nhiễm
đćn tāćng đāćng vĉi nhiễm ghép (P >0,05)
(Bâng 2). Mût sø tác giâ khác khi nghiên cău
lïnh vĆc này cho biết tỷ lệ nhiễm giun tròn trên
chó nuôi täi Thanh Hóa là 62,14% (Võ Thð Hâi
Lê & cs., 2011) và 64,53% chó nuôi täi mût sø
tînh phía Bíc nhā Hà Nûi, Bíc Ninh, Phú Thõ
(Bùi Khánh Linh & cs., 2018) bð nhiễm giun
tròn. Nguyễn Phi Bìng & cs. (2016) cÿng cöng
bø về tỷ lệ nhiễm giun sán đāĈng tiêu hóa trên
chó Ċ An Giang là 73,67%.
Tuy nhiên, mût sø nghiên cău Ċ ngoài nāĉc
cho thçy tỷ lệ nhiễm ký sinh trüng đāĈng tiêu

hóa trên chó rçt thçp: dao đûng khoâng 10,714,9% Ċ Hoa Kỳ (Little & cs., 2009); 28,04% Ċ
Palampur, Himachal Pradesh, Ấn Đû (Moudgil
& cs., 2016). Thái Lan là trong các mût quøc gia
thuûc khu vĆc Đöng Nam Á, cò điều kiện tĆ
nhiên và khí hêu tāćng đøi giøng Việt Nam,
nhāng tỷ lệ lāu hành cþa ký sinh trùng Ċ trên
chó täi Nakhon Nayok chî 36,2% (Rojekittikhun
& cs., 2014). Kết quâ nghiên cău cþa chúng tôi
chî ra rìng chó Việt Nam nhiễm ký sinh trùng
vĉi tỷ lệ tāćng đøi cao. Nguyên nhân chính có
thể do ngāĈi nuôi chó Ċ Việt Nam khöng để ý
đến việc phòng bệnh cho chó, đặc biệt là phòng
bệnh bìng thuøc, đ÷ng thĈi chò đāợc nuôi chþ
yếu bìng hình thăc bán thâ röng nên nguy cć bð
nhiễm ký sinh trùng cao (sø liệu không chî ra).
3.2. Thành phần ký sinh trùng ký sinh trên
đường tiêu hóa của chó
Kết quâ xét nghiệm phân bìng ba phāćng
pháp: phù nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng, phù nùi
sĄ dĀng dung dðch NaCl bão hña và phāćng
pháp têp trung trăng Formol-Ether cho thçy: có
12 loäi mæm bệnh ký sinh trüng đāợc xác đðnh,
trong đò cò mût loäi sán lá ruût, bøn loäi sán
dây, sáu loäi giun tròn và cæu trùng (Bâng 3).
Trong sø các loäi mæm bệnh ký sinh trùng xác
đðnh đāợc thì chó nhiễm giun móc vĉi tỷ lệ cao
nhçt (54,81%), tiếp đến là giun đÿa T. canis
(31,11%), các loäi mæm bệnh còn läi nhiễm vĉi
tỷ lệ thçp hćn (dāĉi 10%). Mût sø tác giâ cÿng
công bø tỷ lệ nhiễm giun móc trên chó tĂ 43,8562,62%; tỷ lệ nhiễm giun đÿa thçp hćn, dao
đûng tĂ 10 - 38,03% (Võ Thð Hâi Lê & cs., 2011;
Nguyễn Phi Bìng & cs., 2016; Nguyễn Thð Lan
Anh & cs., 2016; Bùi Khánh Linh & cs., 2018).
Các tác giâ này đều düng phāćng pháp phü nùi
sĄ dĀng dung dðch nāĉc muøi NaCl bão hña để
xác đðnh trăng cþa các loäi giun tròn này.

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa trên chó (n = 270)
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Số mẫu nhiễm

Tỷ lệ nhiễm (%)

Tổng

203

75,18

Nhiễm đơn

101

37,40

a

Nhiễm ghép

102

37,78

a
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Bảng 3. Thành phần ký sinh trùng ký sinh trên đường tiêu hóa của chó (n = 270)
Lớp ký sinh trùng

Thành phần ký sinh trùng ký sinh

Số mẫu nhiễm

Tỷ lệ nhiễm (%)

Sán lá (Trematode)

Sán lá ruột (Heterophyids)

3

1,11

Sán dây (Cestode)

Sán hạt dưa (Dipyllidium caninum)

5

1,85

Sán dây hai rãnh (Dipyllobothrium latum)

17

6,30

Sán dây hai rãnh (Spirometra sp.)

1

0,37

Sán dây họ Taenia sp.

1

0,37

Giun đũa (Toxocara canis)

84

31,11

Giun đũa (Toxascaris leonina)

3

1,11

Giun móc (Hookworm)

148

54,81

Giun tóc (Capillaria sp.)

22

8,15

Giun tóc (Trichuris vulpis)

18

6,67

Giun lươn (Strongyloides sp.)

10

3,70

Cầu trùng (Cystoisospora sp.)

18

6,67

Giun tròn (Nematode)

Đơn bào (Protozoa)

Giun mòc và giun đÿa Toxocara canis
không chî lāu hành phù biến trên chó Ċ nāĉc ta,
mà đåy đāợc xem là hai loäi mæm bệnh chþ yếu
trên chó. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm giun móc và
giun đÿa trên chò Ċ mût sø các quøc gia khác thì
thçp hćn rçt nhiều so vĉi chó Ċ Việt Nam
(Moudgil & cs., 2016; Little & cs., 2009;
Rojekittikhun & cs., 2014). Trong sø các loài
giun mòc đāợc xác đðnh Ċ Việt Nam có
Ancylostoma ceylanicum và A. canicum (Bùi
Khánh Linh & cs., 2018), cùng vĉi giun đÿa
T. canis là các loài giun tròn truyền lây sang
ngāĈi. Vì vêy, kết quâ nghiên cău cþa chúng tôi
cÿng là mût cânh báo đøi vĉi ngāĈi nuôi chó
trong việc phòng bệnh cho vêt nuôi, tránh nguy
cć truyền låy sang ngāĈi.
3.3. Đánh giá hiệu quả của các phương
pháp xét nghiệm phân
Xét nghiệm phån là phāćng pháp hiệu quâ
trong chèn đoán ký sinh trùng bĊi vì đåy là
phāćng pháp đćn giân, dễ thĆc hiện, chi phí
thçp. Có rçt nhiều phāćng pháp xét nghiệm
phån để tìm mæm bệnh ký sinh trùng trong
phån, đặc biệt là mæm bệnh do giun sán. Tuy
nhiên, vçn đề quan trõng là lĆa chõn phāćng
pháp nào để đáp ăng đāợc mĀc đích nghiên cău.
Trong nghiên cău này, chýng töi đã lĆa chõn ba
phāćng pháp để xác đðnh sĆ có mặt cþa trăng

giun sán (hoặc noãn nang đćn bào), đåy là các
phāćng pháp đāợc ăng dĀng rûng rãi trong
nghiên cău về ký sinh trùng thú y. Kết quâ đāợc
trình bày Ċ bâng 4, 5 và 6.
3.3.1. Kết quả phát hiện trứng giun tròn
bằng các phương pháp xét nghiệm
Đøi vĉi phæn lĉn giun trñn, phāćng pháp phü
nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng cho kết quâ xác
đðnh cao hćn so vĉi phāćng pháp têp trung trăng
Formol-Ether, đặc biệt trong việc xác đðnh trăng
cþa giun móc, tiếp đến là trăng giun tóc và trăng
giun đÿa (Bâng 4). Các méu dāćng tính vĉi trăng
các loäi giun tròn này bìng phāćng pháp sa líng
Formol-Ether đều đāợc xác đðnh bìng phāćng
pháp phù nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng. Tỷ trõng
cþa trăng giun mòc, giun đÿa và giun tòc (T.
vulpis) tāćng ăng là 1,0559, 1,0900 và 1,1453
(David & cs., 1982), trong khi tỷ trõng cþa dung
dðch đāĈng sĄ dĀng trong nghiên cău này là 1,27.
Vì vêy, trăng cþa các loäi giun tròn này dễ nùi
lên trên bề mặt dung dðch sĄ dĀng. Đøi vĉi
phāćng pháp Formol-Ether, dung dðch thu đāợc
sau khi xét nghiệm là 1 mL và trăng chî đāợc xác
đðnh trong lāợng dung dðch là 100 µL. Ngoài ra
sân phèm thu đāợc cþa phāćng pháp sa líng
Formol-Ether vén còn chăa nhiều mânh rác nên
khó phát hiện. Điều này cho thçy, trong
trāĈng hợp nhiễm ít thì xác suçt gặp đāợc trăng
là thçp hćn.
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Phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch
nāĉc muøi NaCl bão hòa (SG: 1,18) không ăng
dĀng để xét nghiệm đøi vĉi toàn bû sø lāợng méu
kiểm tra, mà chî lĆa chõn các méu đã dāćng tính
vĉi các phāćng pháp trên để thĆc hiện (sø liệu
khöng đāa ra). Tuy nhiên, kết quâ cÿng cho thçy
tæn sø phát hiện các méu dāćng tính vĉi trăng
giun đÿa (Toxocara canis và Toxascaris leonina),
trăng giun mòc là tāćng đāćng vĉi phāćng pháp
phù nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng và cao hćn
phāćng pháp Formol-Ether. Tæn sø phát hiện
trăng giun tóc (Capillaria sp. và Trichuris vulpis)
thçp hćn khöng đáng kể so vĉi phāćng pháp phü
nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng và vén cao hćn
phāćng pháp Formol-Ether. Điều này đāợc lý
giâi là khi so sánh tỷ trõng cþa trăng các loäi
giun tròn này vĉi tỷ trõng cþa nāĉc muøi NaCl
bão hòa. Tỷ trõng cþa nāĉc muøi NaCl bão hòa
khöng cao hćn nhiều so vĉi tỷ trõng cþa T. vulpis
(1,18 so vĉi 1,1453). SĊ dï phāćng pháp phü nùi
sĄ dĀng dung dðch đāĈng cho hiệu quâ cao hćn
khi sĄ dĀng dung dðch nāĉc muøi NaCl bão hòa
là vì: tỷ trõng cþa dung dðch đāĈng cao hćn (1,27
so vĉi 1,18) và vì trong nghiên cău này có kết hợp
vĉi thao tác ly tâm. Ly tâm chính là yếu tø quan
trõng làm tëng hiệu quâ cþa phāćng pháp
(Dryden & cs., 2005; Zajac & cs., 2002).
Riêng trăng giun lāćn thì thçy phāćng
pháp Formol-Ether cho hiệu quâ cao hćn. Giun
lāćn ký sinh Ċ chó bao g÷m Strongyloides
steracolis và S. canis, trong đò S. steracolis thâi
çu trùng ra phân, S. canis thâi trăng, nhāng
trong trăng đã hình thành çu trùng. Vì vêy, tỷ
trõng cþa trăng thāĈng lĉn, khó nùi lên trong
các dung dðch đāĈng hoặc muøi.

TĂ kết quâ nghiên cău Ċ trên có thể thçy
phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng
cho hiệu quâ cao nhçt trong việc xác đðnh trăng
giun trñn, đặc biệt vĉi trăng cþa giun tóc
(Capillaria spp.); đøi vĉi trăng giun đÿa
(T. canis, T. leonina), giun móc có thể dùng
phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch NaCl
bão hòa, tùy thuûc vào điều kiện nghiên cău.
3.3.2. Kết quả phát hiện trứng sán dây
bằng các phương pháp xét nghiệm
Kết quâ xét nghiệm xác đðnh trăng sán dây
cho kết quâ ngāợc läi, phāćng pháp FormolEther cho hiệu quâ cao hćn phāćng pháp phü nùi
sĄ dĀng dung dðch đāĈng và phù nùi sĄ dĀng
dung dðch đāĈng cho hiệu quâ cao hćn sĄ dĀng
nāĉc muøi NaCl bão hòa (Bâng 5). Kết quâ này
rçt rô khi xác đðnh trăng sán hät dāa
Dipyllidium caninum và trăng sán dây hai rãnh
Diphyllobothirum latum. Trăng sán dåy cò đặc
điểm là nhanh hình thành çu trùng oncosphere
trong trăng nên mặc dù kích nhó nhāng tỷ trõng
thāĈng cao hćn so vĉi trăng giun tròn (trăng
Taenia có tỷ trõng 1,2251) (David & cs., 2005).
Đøi vĉi các phāćng pháp phü nùi thì yếu tø
thĈi gian chĈ để trăng nùi rçt quan trõng. Riêng
các phāćng pháp cò kết hợp vĉi thao tác ly tâm
thì thĈi gian ly tåm cÿng là yếu tø ânh hāĊng
đến kết quâ cþa thí nghiệm. Trong nghiên cău
này, dung dðch méu đāợc ly tâm trong 10 phút
và đợi trăng nùi trong 15 phýt, đåy là khoâng
thĈi gian đþ để đánh giá kết quâ các xét nghiệm
(Dryden & cs., 2005).

Bảng 4. Tần số phát hiện trứng giun tròn bằng các phương pháp xét nghiệm (n = 270)
Thành phần ký sinh trùng ký sinh

Phương pháp tập trung trứng
Formol-Ether
Tần số phát hiện

Giun đũa (Toxocara canis)

79

Giun đũa (Toxascaris leonina)

0

Giun móc (Hookworm)

a

a

106

a

a

Giun tóc (Capillaria sp.)

8

Giun tóc (Trichuris vulpis)

10

a

10

a

Giun lươn (Strongyloides canis)

Tỷ lệ (%)

Phương pháp phù nổi sử dụng dung dịch đường
(SG: 1,27)
Tần số phát hiện

29,26

84

0,00

3

39,26

a

a

148

31,11
1,11

b

2,96

22

b

3,70

18

a

3,70

a

6

Tỷ lệ (%)

54,81
8,14
6,67
2,22

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang các chữ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê
(P <0,05).
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Bảng 5. Tần số phát hiện trứng sán dây bằng các phương pháp xét nghiệm (n = 270)
Phương pháp Formol-Ether

Thành phần ký sinh trùng ký sinh

Tần số phát hiện
Sán hạt dưa (Dipyllidium sp.)

5

a
a

Sán dây hai rãnh (Diphyllobothrium sp.)

17

Sán dây hai rãnh (Spirometra sp.)

1

a

1

a

Sán dây họ Taeniid

Tỷ lệ (%)

Phương pháp phù nổi sử dụng dung dịch đường
(SG: 1.27)
Tần số phát hiện

Tỷ lệ (%)

2

a

0,74

6,30

4

b

1,48

0,37

0

a

0,00

0

a

0,00

1,85

0,37

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang các chữ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê
(P <0,05).

Bảng 6. Tần số phát hiện noãn nang cầu trùng bằng các phương pháp xét nghiệm
Thành phần ký sinh trùng

Phương pháp tập trung trứng Formol-Ether
Tần số phát hiện

Cystoisospora spp.

0

a

Tỷ lệ (%)

Phương pháp phù nổi sử dụng dung dịch đường
(SG: 1,27 )
Tần số phát hiện

0,00

18

b

Tỷ lệ (%)
6,67

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang các chữ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê
(P <0,05).

Mặc dü phāćng pháp sa líng sĄ dĀng
Formol-Ether cho hiệu quâ cao hćn các phāćng
pháp phù nùi, nhāng nhāợc điểm cþa phāćng
pháp này là có sĄ dĀng formaline 10% để cø
đðnh mæm bệnh. Vì vêy, đøi vĉi các trāĈng hợp
khöng đðnh đāợc loài giun sán dĆa vào hình thái
cþa trăng, mà phâi sĄ dĀng các kỹ thuêt phân
tĄ để xác đðnh nhā phån tích ADN tĂ trăng thì
không nên ăng dĀng đāợc phāćng pháp này.
3.3.3. Kết quả phát hiện noãn nang cầu
trùng bằng các phương pháp xét nghiệm
Cuøi cùng, kết quâ so sánh tæn sø xác đðnh
noãn nang cæu trùng bìng ba kỹ thuêt này. Kết
quâ chî ra rìng, phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng
dung dðch đāĈng cho hiệu quâ cao hćn hîn, tiếp
đến là phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch
muøi NaCl bão hòa. Chúng tôi không phát hiện
đāợc noãn nang cþa cæu trùng bìng phāćng pháp
sa líng sĄ dĀng Formol-Ether. Nhā đã đề cêp Ċ
trên, sân phèm thu đāợc sau khi xét nghiệm méu
bìng phāćng pháp Formol-Ether là phæn cặn đã
qua lõc. Tuy nhiên, so vĉi các phāćng pháp phü
nùi thì vén còn rçt nhiều các cặn, mânh rác lén
vào méu. Kích thāĉc cþa noãn nang cæu trùng läi
rçt nhó so vĉi trăng giun sán. Vì vêy, việc xác
đðnh noãn nang cæu trùng nói riêng và noãn

nang đćn bào nòi chung khöng nên thĆc hiện
bìng phāćng pháp Formol-Ether.
Kết quâ đánh giá cāĈng đû nhiễm cho thçy:
phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch đāĈng
có thể xác đðnh đāợc cāĈng đû nhiễm cao hćn
phāćng pháp phü nùi sĄ dĀng dung dðch nāĉc
muøi NaCl bão hña, đặc biệt là vĉi méu cò cāĈng
đû nhiễm thçp. Kết quâ này tāćng tĆ khi xét
nghiệm trăng cþa giun tròn và noãn nang cæu
trùng (sø liệu chāa cöng bø).

4. KẾT LUẬN
Phāćng pháp xét nghiệm sĄ dĀng dung dðch
đāĈng có tỷ trõng 1,27 cho hiệu quâ cao nhçt
trong việc xác đðnh trăng cþa giun tròn và noãn
nang cæu trüng. Phāćng pháp têp trung trăng
Formol-Ether cho hiệu quâ cao hćn hai phāćng
pháp còn läi trong việc xác đðnh trăng cþa các
loäi sán dåy, đặc biệt có thể xác đðnh đāợc trăng
cþa sán lá và trăng giun tròn có chăa çu trùng.
Tuy nhiên, không thể ăng dĀng phāćng pháp
này trong trāĈng hợp xác đðnh sĆ có mặt cþa
noãn nang đćn bào. Phāćng pháp phü nùi sĄ
dĀng nāĉc muøi bão hòa NaCl (SG: 1,18) tuy có
hiệu quâ không cao bìng phāćng pháp phü nùi
sĄ dĀng dung dðch đāĈng (SG: 1,27) trong việc
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xác đðnh trăng cþa giun trñn và noãn nang đćn
bào, nhāng läi đćn giân và ít chi phí hćn. Vì
vêy, tùy thuûc vào các mĀc tiêu nghiên cău cĀ
thể mà các nhà nghiên cău có thể lĆa chõn các
phāćng pháp thích hợp nhìm mang läi kết quâ
cao nhçt.
Ứng dĀng các kỹ thuêt xét nghiệm trên
méu phân chó cho thçy: chó nhiễm ký sinh
trùng vĉi tỷ lệ cao (75,18%) và đa däng về thành
phæn giøng loài ký sinh. Nghiên cău đã xác đðnh
đāợc 12 loäi mæm bệnh ký sinh trüng, trong đò
có mût loäi sán lá ruût (Heterophyids), 6 loäi
giun tròn (Toxocara canis, Toxascaris leonina,
Capillaria sp., Trichuris vulpis, giun móc,
Strongyloides canis), 4 loäi sán dây (Dipyllidium
caninum, Diphyllobothrium latum, Spirometra
sp., Taenia sp.) và cæu trùng (Cystoisospora
spp.). Trong sø các loäi giun tròn ký sinh thì
giun móc chiếm tỷ lệ cao nhçt (54,81%), tiếp đến
là giun đÿa Toxocara canis (31,11%). Kết quâ
nghiên cău cung cçp thông tin hąu ích cho công
tác nghiên cău, phòng và chøng các bệnh do ký
sinh trùng trên chó.
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