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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định sự có mặt của kháng thể kháng Toxocara spp. và Ascaris suum trên 

gà nuôi thả vườn. Nghiên cứu được tiến hành trên 251 mẫu huyết thanh thu tại chợ Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) và 

một số trang trại gà thả vườn (Bắc Giang). Phương pháp ELISA được tiến hành nhằm xác định kháng thể kháng 

Toxocara spp. và A. suum sử dụng kháng nguyên thô As-SWAP để sàng lọc và kháng nguyên chất tiết Tci-ES và 

Asm-ES để phân biệt loài gây nhiễm. Tiếp đó, Toxocara WB Kit được sử dụng để xác nhận các mẫu nhiễm Toxocara 

spp. và ELISA tiền hấp phụ kháng thể không đặc hiệu từ giun đũa gà A. galli để xác nhận các mẫu nhiễm A. suum. 

Kết quả sàng lọc cho thấy: 38,65% mẫu có mang kháng thể kháng nhóm giun tròn. Kết quả xác định loài chỉ ra có 

11,55% và 2,79% mẫu dương tính với Toxocara spp. và A. suum. Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định Toxocara spp. 

và A. suum trên gà nhiễm tự nhiên ở Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu là thông tin quan trọng giúp người chăn nuôi 

nhận thức cần có biện pháp bảo vệ khi tiếp xúc với đất. Đồng thời, nghiên cứu đưa ra dấu hiệu về nguy cơ nhiễm 

A. suum trên người, tác nhân gây Hội chứng ấu trùng di chuyển chưa được công bố tại Việt Nam. 

Từ khóa: Ascaris suum, ELISA, gà thả vườn, Toxocara spp.  

Detection of anti-Toxocara spp. and Ascaris suum Antibodies  
in Naturally Infected Free-range Chickens 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to detect anti-Toxocara spp. and Ascaris suum antibodies in freely raised 

chickens. Two hundred and fifty-one serum samples were collected at the fresh market (Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi) 

and some small-scale free-range chicken farms (Bac Giang Province). Indirect ELISA was applied using As-SWAP 

crude antigen to screen and choose serum samples which showed positive reactions with anti-ascarid antibodies and 

using Tci-ES and Asm-ES antigens to discriminate infecting species. Next, Toxocara Western Blotting Kit was 

applied to confirm Toxocara infection, and pre-adsorbed ELISA was conducted to confirm A. suum infection. The 

results showed that: 38.65% of serum samples contained anti-ascarid antibodies. Additionally, the result of 

discrimination of infecting species assumed that 11.55% and 2.79% samples containing anti-Toxcocara spp. and 

anti-A. suum antibodies, respectively. This is the first study to detect Toxocara spp. and A. suum in naturally infected 

free-range chickens. The attained results of this study provides important information for chicken farmers in 

protecting themselves in order to avoid exposure to ascarid egg-contaminated soil. Besides, it gives evidence of the 

risk of getting A. suum infection in humans in Vietnam. 

Keywords: Ascaris suum, ELISA, free-range chicken, Toxocara spp.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ascaris suum, Toxocara canis và Toxocara 

cati thuộc bộ giun đũa Ascaridida (Bowman, 

2009) là các giun tròn có kích thước lớn, thường 

gặp trong ruột non của lợn, chó và mèo, còn gọi 
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là nhóm giun đũa. Đồng thời, đây cũng là nhóm 

các tác nhân gây ra Hội chứng ấu trùng di 

chuyển ở người (ascarid larva migrans 

syndrome - LMS), bao gồm ấu trùng di chuyển 

đến các cơ quan nội tạng như gan, phổi (visceral 

larva migrans - VLM), ấu trùng di chuyển đến 

mắt (ocular larva migrans - OLM), ấu trùng di 

chuyển đến hệ thần kinh (neural larva migrans 

- NLM), và thể ẩn (covert infection) (Magnaval 

& cs, 2001). Người bị nhiễm do tiếp xúc với đất 

có chứa trứng gây nhiễm, hoặc nuốt phải trứng 

gây nhiễm lẫn vào thức ăn, nước uống hoặc do 

ăn phải thịt và phủ tạng sống của một số động 

vật như gà, bò có chứa ấu trùng gây nhiễm (Ito 

& cs., 1986; Nagakura & cs., 1989). 

Bên cạnh các vật chủ chính và người, gà 

cũng có thể bị nhiễm phải ấu trùng của nhóm 

giun tròn này do nuốt phải trứng chứa ấu trùng 

gây nhiễm từ đất bị ô nhiễm. Khi xâm nhập vào 

gà, ấu trùng thoát vỏ, xuyên qua thành ruột, 

theo mạch máu lên gan, phổi, và các cơ quan 

khác, nhưng không phát triển thành giun 

trưởng thành. Vì vậy, gà còn được gọi là vật chủ 

ngẫu nhiên hay vật chủ dự trữ của nhóm giun 

tròn này (Okoshi & Usui, 1968; Taira & cs., 

2003; Azizi & cs., 2007; Yoshihara & cs., 2008). 

Thời gian và vị trí ký sinh ở gà khác nhau tùy 

vào loại mầm bệnh. Đối với giun đũa chó, ấu 

trùng sau khi từ gan di chuyển lên phổi lại quay 

trở lại gan và ký sinh lâu dài ở đó. Đối với giun 

đũa mèo, ấu trùng sau khi lên phổi thì tiếp tục 

theo mạch máu di chuyển đến phần thân thịt ký 

sinh (Okoshi & Usui, 1968; Oryan & cs., 2010). 

Riêng với giun đũa lợn, ấu trùng sau khi di 

chuyển lên phổi thì bị đào thải ra ngoài, thời 

gian tồn tại ở gà chỉ khoảng 14 ngày sau khi thu 

nhận trứng (Yoshihara & cs., 2008). Với đặc 

tính bới đất để tìm kiếm thức ăn, gà còn được 

xem là một chỉ báo để đánh giá sự ô nhiễm của 

đất với trứng thông qua việc xác định kháng thể 

kháng nhóm giun tròn này trên gà (Compos-de-

Silva & cs., 2015; Von Söhsten & cs., 2017). 

Mặc dù việc xác định kháng thể trong máu 

chỉ là phương pháp gián tiếp xác định gà bị 

nhiễm hoặc phơi nhiễm với mầm bệnh, nhưng 

không khẳng định được sự có mặt của mầm 

bệnh ở gà tại thời điểm xét nghiệm. Tuy nhiên, 

đây là chỉ báo cho thấy gà đã hoặc đang mang 

mầm bệnh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

kháng thể kháng Toxocara spp. có thể duy trì 

với hàm lượng cao đến 12 tuần sau khi gây 

nhiễm trên gà (Nguyen & cs., 2017), cùng với đó 

là thời gian tồn tại của ấu trùng trong gà lên 

đến 60 ngày (Okoshi, 1967), thậm chí đến 240 

ngày (Oryan & cs., 2010). Trong trường hợp gà 

bị nhiễm ấu trùng giun đũa lợn A. suum, ấu 

trùng chỉ tồn tại khoảng 14 ngày (Yoshihara & 

cs., 2008), cùng với đó là kháng thể tăng mạnh 

nhất sau 14 ngày và giảm mạnh sau 4 tuần gây 

nhiễm, đặc biệt kháng thể lại được phát hiện với 

hàm lượng cao hơn và thời gian xuất hiện 

nhanh hơn khi gà nhiễm trứng giun đũa lợn lần 

thứ hai (Nguyen & cs., 2017). Điều này chứng tỏ 

khi xác định được kháng thể kháng A. suum ở 

gà chứng minh gà mới bị nhiễm mầm bệnh. 

Hiện nay, kỹ thuật hấp phụ miễn dịch có 

gắn enzyme (enzyme-linked immunosorbent 

assay - ELISA) để chẩn đoán gà bị nhiễm nhóm 

giun tròn này đã được phát triển (Nguyen & cs., 

2020). Vì vậy nghiên cứu này đã ứng dụng quy 

trình chẩn đoán dựa vào kỹ thuật này để xác 

định sự có mặt của kháng thể kháng nhóm giun 

tròn trên gà nuôi thả tự nhiên. Thông qua việc 

xác định kháng thể kháng nhóm giun tròn này 

trên gà, nghiên cứu cung cấp thông tin quan 

trọng về sự ô nhiễm của đất đối với trứng giun 

tròn này, giúp cho người chăn nuôi nhận thức và 

cần có biện pháp phòng bệnh khi tiếp xúc với 

đất. Đồng thời cần có biện pháp hữu hiệu quản 

lý nguồn phân và rác thải của lợn, chó và mèo. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Huyết thanh gà 

Có 251 mẫu huyết thanh gà nuôi theo 

phương thức chăn thả được thu thập để xác định 

kháng thể kháng giun đũa (giun đũa chó mèo 

Toxocara spp. và giun đũa lợn A. suum). Trong 

đó, 63 mẫu được thu từ gà thịt nuôi thả vườn bán 

tại chợ Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và 188 mẫu 

được thu tại một số trang trại chăn nuôi gà thả 

vườn tại Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang) bằng 
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phương pháp ngẫu nhiên đơn giản. Các mẫu 

huyết thanh này được thu từ tháng 2 đến tháng 

7/2019. Các thông tin về lứa tuổi, sự có mặt của 

chó, mèo và lợn, quy mô trang trại cũng được thu 

thập trong quá trình lấy mẫu tại trang trại. 

2.1.2. Giun trưởng thành Toxocara canis  

và A. suum 

Giun trưởng thành gồm giun đũa lợn  

A. suum và giun đũa gà Ascaridia galli được thu 

từ lợn và gà nhiễm tự nhiên tại các cơ sở giết mổ 

tại Hà Nội. Giun đũa chó mèo trưởng thành được 

thu thập từ chó mèo nhiễm tự nhiên tại các cơ sở 

khám chữa bệnh tại Hà Nội. Giun trưởng thành 

thu được được rửa sạch nhiều lần trong nước sinh 

lý, giun đực được bảo bảo ở -20C để làm kháng 

nguyên thô, giun cái được tách riêng để mổ tử 

cung thu trứng. Trứng thu được được rửa nhiều 

lần trong nước cất và đem nuôi trong dung dịch 

H2SO4 0,1N ở điều kiện 25C trong 35 ngày để 

phát triển đến giai đoạn gây nhiễm. Trứng gây 

nhiễm sau đó được rửa nhiều lần trong nước cất 

và bảo quản ở 4C đến khi sử dụng. 

2.1.3. Các kháng nguyên sử dụng trong 

nghiên cứu 

Kháng nguyên thô (crude antigen): Kháng 

nguyên thô của giun đũa lợn A. suum và giun 

đũa gà A. galli được chuẩn bị như sau: giun 

trưởng thành được đồng nhất qua đêm trong 

dung dịch PBS (phosphate-buffer saline) 0,15M, 

pH 7,2 bằng thiết bị đồng nhất mô (Ultrasonic 

Homogenizer) trên máy khuấy từ. Tiếp đó, dung 

dịch đồng nhất được ly tâm với tốc độ 10.000g 

trong 10 phút ở 4C. Cuối cùng, dung dịch nổi 

thu được được tách riêng và sử dụng như kháng 

nguyên thô. Các kháng nguyên này được ký hiệu 

là As-SWAP (Ascaris suum solube adult worm 

antigen preparation) và Ag-SWAP (Acaridia galli 

solube adult worm antigen preparatiion). 

Kháng nguyên chất tiết (excretory/secretory 

- ES): Kháng nguyên chất tiết bao gồm kháng 

nguyên có nguồn gốc từ giun đũa chó (Toxocara 

canis infective - Tci-ES) và giun đũa lợn (Asm-

ES) được chuẩn bị theo quy trình như sau 

(Yoshida & cs, 2016a). Ấu trung gây nhiễm giun 

đũa chó T. canis được nở cơ học sử dụng các hạt 

thủy tinh (hạt glass bead, đường kính 3 mm) ở 

điều kiện 37C trong 30 phút. Dung dịch thu 

được được lọc qua màng lọc có đường kính lỗ lọc 

là 425µm để loại bỏ các hạt thủy tinh, ấu trùng 

giai đoạn 3 của T. canis được thu bằng phương 

pháp Baermann. Tiếp đó, ấu trùng được nuôi 

trong dung dịch RPMI 1640 (Wako, Osaka, 

Nhật Bản) có bổ sung 100 µg/ml streptomycin, 

100 U/ml penicillin và 250 ng/ml amphotericin 

B (Gibco, Rockville, MD) ở điều kiện 37C, 5% 

CO2. Dung dịch nuôi được thu hàng tuần, bảo 

quản ở -20C. Cuối cùng, kháng nguyên được 

tách khỏi dung dịch nuôi cấy bằng các ống siêu 

lọc (Amicon Untra-15 3K, Millipore, Billerica, 

MA). Nồng độ kháng nguyên được đo bằng Kit 

BCA Protein (ThermoFisher, Scientific). 

Đối với kháng nguyên có nguồn gốc từ giun 

đũa lợn (Ascaris suum migration - Asm-ES): ấu 

trùng giai đoạn 3 của giun đũa lợn A. suum 

được thu từ phổi của thỏ trắng (Kyudo, 

Kumamoto, Nhật Bản). Cụ thể: thỏ được gây 

nhiễm với liều 1,5 × 105 trứng chứa ấu trùng 

gây nhiễm giun đũa lợn A. suum. Sau 7 ngày 

gây nhiễm, thỏ bị giết và phổi được tách ra, cắt 

nhỏ và ấu trùng A. suum được thu bằng phương 

pháp Baermann. Ấu trùng thu được được nuôi 

trong dung dịch RPMI 1640. Quy trình thu dịch 

nuôi và thu kháng nguyên được tiến hành tương 

tự như đối với kháng nguyên chất tiết của giun 

đũa chó (Tci-ES). Quá trình chuẩn bị kháng 

nguyên chất tiết Asm-ES được thực hiện tại 

phòng thí nghiệm Ký sinh trùng, Khoa Y, 

Trường Đại học Miyazaki, Nhật Bản. 

2.2.2. Các mẫu huyết thanh đối chứng 

dương và âm sử dụng trong nghiên cứu 

Thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm trên gà 

Có 12 gà một ngày tuổi được mua tại Trung 

tâm Giống gia cầm Thụy Phương (Viện Chăn 

nuôi) và được chuyển về phòng thí nghiệm ký 

sinh trùng (Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Gà được nuôi 

trong điều kiện thí nghiệm đến 4 tuần tuổi để 

thích nghi. Những gà này được chia thành 4 lô 

(n = 3), trong đó có 3 lô thí nghiệm và 1 lô đối 

chứng. Các lô thí nghiệm được gây nhiễm qua 

đường miệng với trứng giun đũa chó T. canis, 

giun đũa mèo T. cati và giun đũa lợn A. suum 
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với liều 2,000 trứng/gà; lô đối chứng chỉ sử dụng 

PBS. Trước khi gây nhiễm, tất cả các gà đều 

được lấy máu, tách huyết thanh và kiểm tra 

kháng thể kháng giun đũa bằng kháng nguyên 

As-SWAP (quy trình tiến hành được mô tả ở 

phần dưới) và được sử dụng như là mẫu đối 

chứng âm. Sau 4 tuần gây nhiễm, tất cả gà đều 

được lấy máu, tách huyết thanh. Huyết thanh 

từ các lô gà gây nhiễm được sử dụng làm đối 

chứng dương cho kỹ thuật miễn dịch sau này.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Quy trình xác định kháng thể kháng 

Toxocara spp. và A. suum trên gà 

Quy trình này được tiến hành theo nghiên 

cứu trước (Nguyen & cs., 2020). Cụ thể: quá 

trình xác định kháng thể kháng nhóm giun đũa 

được thực hiện theo 3 bước (Hình 1). Thứ nhất, 

thí nghiệm sàng lọc để chọn ra các mẫu huyết 

thanh có chứa kháng thể kháng giun đũa, sử 

dụng kháng nguyên As-SWAP. Thứ hai, xác 

định loài gây nhiễm sử dụng kháng nguyên  

Tci-ES và Asm-ES: các mẫu huyết thanh dương 

tính ở bước 1 sẽ được kiểm tra đồng thời bằng 

hai kháng nguyên Tci-ES và Asm-ES. Giá trị 

OD (optical density) thu được được so sánh khi 

sử dụng hai kháng nguyên này. Các mẫu có giá 

trị OD cao hơn khi sử dụng kháng nguyên  

Tci-ES được phân loại vào nhóm nghi nhiễm 

Toxocara spp.; ngược lại các mẫu có giá trị OD 

cao hơn khi sử dụng kháng nguyên Asm-ES 

được phân loại vào nhóm nghi nhiễm A. suum. 

Cuối cùng, kết quả được khẳng định lại như 

sau: nhóm nghi nhiễm Toxocara spp. được kiểm 

tra bằng Kit Tc-ES WB (LDBIO Diagnostics, 

Lyon, Pháp), kết quả dương tính khi xuất hiện 

ít nhất 2 band có trọng lượng phân tử nằm 

trong khoảng 25-34kD. Đối với các mẫu nghi 

nhiễm A. suum, do có thể có phản ứng dương 

tính giả với kháng thể kháng A. galli, vì vậy, các 

mẫu huyết thanh này sẽ được hấp phụ trước với 

kháng nguyên Ag-SWAP, sau đó thực hiện lại 

phản ứng với kháng nguyên Tci-ES và Asm-ES. 

Các mẫu nào có giá trị OD cao hơn khi thực hiện 

bằng kháng nguyên Asm-ES, chúng được cho là 

bị nhiễm A. suum. 

  

Nguồn: Nguyen & cs., 2020. 

Hình 1. Quy trình chẩn đoán Toxocara spp. và Ascaris suum trên gà  
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2.2.2. Quá trình tiền hấp phụ (pre-

adsorbed) của huyết thanh với kháng 

nguyên Ag-SWAP 

Để làm giảm sự gắn không đặc hiệu đối với 

kháng nguyên chất tiết, các mẫu huyết thanh 

được ủ qua đêm ở 4C với kháng nguyên  

Ag-SWAP ở nồng độ 5 µg/ml. Sau khi hấp phụ, 

các mẫu huyết thanh tiền hấp phụ được sử dụng 

cho kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang (ELISA). 

2.2.3. Kỹ thuật hấp phụ miễn dịch có gắn 

enzyme (ELISA - enzyme linked 

immunosorbent assay) 

Kỹ thuật này được tiến hành theo mô tả của 

nghiên cứu đã công bố quốc tế (Nguyen & cs., 

2020). Cụ thể như sau: 

Quá trình gắn giữa kháng thể có trong 

huyết thanh với kháng nguyên giun đũa sẽ được 

thực hiện bằng kỹ thuật ELISA. Các đĩa 96 

giếng (Nunc, Đan mạch), được phủ qua đêm 

hoặc kháng nguyên As-SWAP (2 µg/ml) hoặc 

kháng nguyên ES (Tci-ES hoặc Asm-ES,  

1 µg/ml) trong dung dịch carbonate-bicarbonate 

0,05M (pH 9,6) ở điều kiện 4C. Kháng nguyên 

thừa được rửa bằng dung dịch PBST (PBS có 

chứa 0,05% Tween-20), sau đó các vị trí gắn 

không đặc hiệu được khóa bằng 1% casein 

(Nacalai Tesque Inc., Kyoto, Nhật Bản) trong 

Tris (TBS-tris buffer saline, pH 7,6). Huyết 

thanh pha loãng 2.000 lần được thêm vào mỗi 

giếng, ủ ở 37C trong 60 phút. Sau khi rửa bằng 

PBST, kháng kháng thể IgG (horseradish 

peroxidase (HRP) conjugated goat anti-chicken 

IgG (Bethyl Laboratory Inc., Montgomery) ở độ 

pha loãng 2.000 lần được bổ sung để xác định sự 

có mặt của kháng thể trong huyết thanh, các đĩa 

được ủ ở 37C trong 60 phút. Cuối cùng, cơ chất 

ABTS (Kirkegard & Perry Laboratories Inc., 

Gaithersburg, MD) được thêm vào với thể tích 

50 µl/giếng, ủ ở nhiệt độ phòng, trong 20 phút 

để phát màu. Giá trị OD được đọc bằng máy 

ELISA (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA), ở 

bước sóng 405nm.  

2.2.4. Kỹ thuật Western Blot 

Để khẳng định kháng thể kháng Toxocara 

spp. trong nhóm mẫu được phân loại nghi 

nhiễm Toxocara spp., các mẫu huyết thanh này 

được kiểm tra lại bằng kỹ thuật WB sử dụng Kit 

thương mại Toxocara WB Kit (LDBIO 

Diagnostics, Lyon, Pháp). Các bước tiến thành 

được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất. Cụ thể, huyết thanh được pha loãng 120 

lần trong PBST, ủ ở nhiệt độ phòng trên máy 

lắc trong vòng 90 phút. Sau khi rửa 3 lần với 

PBST, các thanh này được ủ tiếp với kháng 

kháng thể IgG (HPR) (Bethyl Laboratory Inc., 

Montgomery) ở độ pha loãng 12.500 lần, ủ ở 

nhiệt độ phòng trên máy lắc trong 30 phút. Cuối 

cùng, màu được phát triển trong 60 phút sử 

dụng cơ chất. Cơ chất được chuẩn bị như sau: 

chuẩn bị dung dịch mẹ (Stock A) gồm có 100ml 

ethanol 80% (được pha từ ethanol tuyệt đối, 

Merk KgaA, Đức), có bổ sung 0,2g 4-chloro-1-

naphthol. Khi sử dụng, pha dung dịch mẹ với tỷ 

lệ như sau: 4ml PBS (1X), 1ml Stock A và 2,5µl 

30% H2O2, trộn đều (pha trước khi sử dụng). 

 Bảng 1. Tỷ lệ huyết thanh dương tính với kháng thể kháng nhóm giun đũa  

bằng As-SWAP ELISA 

Nguồn gốc huyết thanh Số mẫu xét nghiệm Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính (%) 

Chợ 63 57 90.48 

Trang trại 188 40 21,28 

1 19 0 0 

2 30 0 0 

3 37 14 37,84 

4 32 8 25,00 

5 36 8 22,22 

6 34 10 29,41 

Tổng 251 97 38,65 
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Giá trị cut-off trong ELISA được xác định 

dựa vào công thức Mean + 3 SD. Trong đó mean 

là giá trị OD trung bình của 30 mẫu huyết 

thanh âm tính thu từ máu của gà con một ngày 

tuổi, SD là độ lệch chuẩn.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả sàng lọc các mẫu có chứa 

kháng thể kháng nhóm giun đũa bằng 

ELISA sử dụng kháng nguyên As-SWAP 

Kháng nguyên thô có nguồn gốc từ giun đũa 

lợn trưởng thành As-SWAP được sử dụng trong 

phản ứng ELISA để xác định các mẫu huyết 

thanh có chứa kháng thể kháng giun đũa. Kết 

quả cho thấy: 38,65% (97/251) mẫu huyết thanh 

có chứa kháng thể kháng nhóm giun tròn này 

(bao gồm T. canis, T. cati, A. suum, hoặc  

A. galli). Trong đó huyết thanh gà thu tại chợ và 

trang trại có tỷ lệ dương tính tương ứng là 

90,48% và 21,28%. Trong số 6 trang trại lấy 

mẫu xét nghiệm, có 4 trang trại có gà mang 

kháng thể (Bảng 1). 

Phản ứng chéo thường được quan sát giữa 

kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara 

spp. và giun đũa lợn A. suum với kháng nguyên 

của chúng (Romasanta & cs., 2003; Fan & cs., 

2004). Đặc biệt, phản ứng chéo xảy ra mạnh 

giữa kháng nguyên có nguồn gốc giun đũa lợn 

As-SWAP, với kháng thể được kích thích sản 

sinh bởi giun đũa chó T. canis, giun đũa mèo  

T. cati và giun đũa gà A. galli (Nguyen & cs., 

2017; Nguyen & cs., 2020). Chính vì vậy, để 

sàng lọc và lựa chọn các mẫu huyết thanh có 

mang kháng thể kháng nhóm giun tròn này, 

kháng nguyên As-SWAP được lựa chọn cho thí 

nghiệm đầu tiên. 

3.2. Kết quả xác định loài gây nhiễm sử 

dụng kháng nguyên chất tiết 

Sau khi sàng lọc các mẫu huyết thanh 

dương tính, quá trình xác định loài giun tròn 

gây nhiễm được thực hiện bằng kỹ thuật ELISA 

sử dụng hai kháng nguyên chất tiết Tci-ES có 

nguồn gốc từ giun đũa chó T. canis và Asm-ES 

có nguồn gốc từ giun đũa lợn A. suum. Kết quả 

chỉ ra rằng phần lớn các mẫu huyết thanh có sự 

gắn yếu với cả hai loại kháng nguyên, mặc dù có 

một vài mẫu chỉ ra sự gắn rất mạnh. Dựa vào 

giá trị cut-off, có 30 mẫu huyết thanh nghi 

nhiễm Toxocara spp. và có 51 mẫu huyết thanh 

nghi nhiễm A. suum. Tuy nhiên, khi so sánh giá 

trị OD (optical density) của từng mẫu huyết 

thanh sử dụng kháng nguyên Tci-ES và  

Asm-ES, chỉ có 29 mẫu nghi nhiễm Toxocara spp. 

và 18 mẫu nghi nhiễm A. suum (Hình 2 và 3).  

So với kháng nguyên thô được sản xuất từ 

giun trưởng thành thường cho phản ứng chéo, 

kháng nguyên chất tiết chỉ ra có sự đặc hiệu rất 

cao. Trong chẩn đoán toxocariasis trên người, 

kháng nguyên chất tiết có nguồn gốc từ giun 

đũa chó T. canis được ứng dụng rất rộng rãi. 

Đặc biệt kháng nguyên này đã được sử dụng để 

sản xuất kit thương mại chẩn đoán đối với 

toxocariasis ở người (Trần Thanh Dương & cs., 

2014; Trần Trọng Dương & cs., 2014; Đỗ Trung 

Dũng & cs., 2016). Trong trường hợp chẩn đoán 

đối với giun đũa lợn A. suum, kháng nguyên sử 

dụng là kháng nguyên chất tiết thu từ môi 

trường nuôi ấu trùng giun đũa lợn đã qua quá 

trình di hành lên phổi của thỏ. Do đó, Asm-ES 

chỉ ra sự đặc hiệu cao hơn và tính kháng nguyên 

cũng cao hơn so với kháng nguyên thu từ chất 

tiết của ấu trùng được nở từ trứng (Nguyen & 

cs., 2017) và kháng nguyên này được sử dụng 

trong chẩn đoán nhiễm A. suum trên người 

(Yoshida & cs., 2016a; Yoshida & cs., 2016b). Vì 

vậy, để phân biệt các mẫu nghi nhiễm với 

Toxocara spp. và A. suum, hai kháng nguyên 

này được sử dụng. 

Sau khi so sánh giá trị OD của mỗi mẫu sử 

dụng đồng thời hai loại kháng nguyên chất tiết 

Tci-ES và Asm-ES, số lượng mẫu nghi nhiễm 

giảm xuống. Cụ thể chỉ còn 29/30 mẫu nghi 

nhiễm Toxocara spp. và 18/51 mẫu nghi nhiễm 

A. suum. Điều này có thể được giải thích là 1 

mẫu nghi nhiễm Toxocara spp. có giá trị OD cao 

hơn khi gắn với kháng nguyên Asm-ES và 

chuyển sang nhóm nghi nhiễm A. suum. 33 mẫu 

nghi nhiễm A. suum, mặc dù có giá trị OD thấp 

hơn khi sử dụng kháng nguyên Asm-ES, có thể 

nghi nhiễm A. galli - một loại giun đũa ký sinh 

phổ biến trên gà.  
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Ghi chú: 97 mẫu huyết thanh được lựa chọn để gắn với kháng nguyên Tci-ES và Asm-ES. Trục tung chỉ ra sự 

gẵn của huyết thanh với kháng nguyên Tci-ES; trục hoành chỉ ra sự gắn của huyết thanh với kháng nguyên 

Asm-ES. Đường  chỉ ra giá trị cut-off. 

Hình 2. Sự gắn của huyết thanh với kháng nguyên chất tiết 

  

Hình 3. Số lượng các mẫu huyết thanh dương tính khi gắn với từng loại kháng nguyên  

ci-ES và Asm-ES và khi so sánh giá trị OD  

của mỗi mẫu sử dụng hai loại kháng nguyên này 

3.3. Xác nhận các mẫu nhiễm Toxocara 

spp. bằng Toxocara WB Kit 

Có 29 mẫu nghi nhiễm Toxocara spp. được 

xác nhận bằng Toxocara WB kit cho thấy, có 27 

mẫu cho kết quả dương tính với WB kit, tức trên 

mỗi stripe xuất hiện 2 band nằm trong khoảng 

25-34kDa. Kết quả từ nghiên cứu trước chỉ ra 

rằng, sự xuất hiện của ít nhất 2 band nằm trong 

khoảng 25-24kDa khi thực hiện bằng kit chẩn 

đoán này là sự khẳng định mẫu nhiễm Toxocara 

spp. (Magnaval & cs., 1991). Điều này chứng tỏ 

độ nhạy của kit không đạt được 100% khi được 

chúng tôi tiến hành. Kết quả này cũng tương 
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đồng với kết quả của Yoshida khi xác nhận 

Toxocara spp. gây nhiễm trên người (Yoshida & 

cs., 2016b). Ngoài ra, chúng tôi cũng kiểm tra 

một mẫu huyết thanh cho giá trị OD cao hơn 

khi gắn với kháng nguyên Asm-ES và không có 

band nào xuất hiện trong vùng 25-34kDa.  

Kit chẩn đoán này được ứng dụng trong 

chẩn đoán toxocariasis ở người và chỉ ra độ nhạy 

và độ đặc hiệu rất cao (Yoshida & cs., 2016b). 

Đồng thời đây cũng là một trong các bước xác 

nhận kết quả chẩn đoán bằng ELISA trong quy 

trình chẩn đoán Toxocara spp. ở gà (Nguyen & 

cs., 2020). 

3.4. Xác nhận các mẫu nhiễm A. suum bằng 

kỹ thuật ELISA tiền hấp phụ với kháng 

nguyên Ag-SWAP  

A. galli là giun tròn ký sinh phổ biến trên 

gà, thuộc bộ giun đũa Ascaridida, nên gọi là 

giun đũa gà (Bowman, 2009). Tỷ lệ nhiễm giun 

đũa gà được báo cáo là 50% (Nguyễn Hồ Bảo 

Trân & cs., 2015) và khoảng 15,3% trong nghiên 

cứu của chúng tôi (số liệu chưa công bố). Một số 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng giun đũa lợn A. suum 

và giun đũa gà A. galli có sự tương đồng kháng 

nguyên rất cao (Nguyen & cs., 2017; Nguyen & 

cs., 2020). Vì vậy, để loại bỏ các trường hợp 

dương tính giả với A. suum, các mẫu huyết 

thanh nghi nhiễm giun đũa lợn sẽ được tiền hấp 

phụ với kháng nguyên Ag-SWAP để loại bỏ sự 

gắn không đặc hiệu trước khi tiến hành ELISA. 

Sau đó mỗi mẫu này được gắn lần lượt với 

kháng nguyên Tci-ES và Asm-ES để so sánh 

giá trị OD. Các mẫu có giá trị OD cao hơn khi 

gắn với kháng nguyên Asm-ES là các mẫu 

nhiễm A. suum. Kết quả chỉ ra rằng: có 7/51 

mẫu dương tính với A. suum. Không giống trong 

trường hợp gà nhiễm Toxocara spp., khi bị 

nhiễm giun đũa lợn A. suum, kháng thể đạt cao 

nhất sau 2 tuần và giảm mạnh sau 4 tuần nếu 

gà không bị tái nhiễm (Nguyen & cs., 2017). Vì 

vậy, sự xác định kháng thể kháng giun đũa lợn 

trong nghiên cứu này cho thấy gà mới bị nhiễm.  

Như vậy, trong tổng số 251 mẫu huyết 

thanh được xét nghiệm trong nghiên cứu này có 

29 mẫu nhiễm Toxocara spp., chiếm tỷ lệ 

11,55%; và 7 mẫu nhiễm A. suum, chiếm tỷ lệ 

2,79%. Đối chiếu với các thông tin mà chúng tôi 

thu thập khi lấy mẫu thì những gà có mang 

kháng thể kháng nhóm giun tròn này đều được 

nuôi tại các hộ gia đình có nuôi thêm cả chó, 

mèo hoặc chuồng gà được làm trên nền chuồng 

lợn cũ. 

  

Ghi chú: Stripe 5. - mẫu huyết thanh âm tính; stripe 6. - mẫu dương tính; stripe 7. và stripe 9. - mẫu huyết 

thanh có giá trị OD cao hơn khi gắn với kháng nguyên Tci-ES; stripe 8. - mẫu huyết thanh có giá trị OD cao hơn 

khi gắn với kháng nguyên Asm-ES. 

Hình 4. Sự xác nhận Toxocara spp. bằng Toxocara WB kit 

34kDa 

25kDa 
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 4. KẾT LUẬN 

Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định sự có 

mặt của kháng thể kháng nhóm giun đũa chó 

mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn A. suum trên 

gà nhiễm bệnh tự nhiên – vật chủ dự trữ của 

chúng. Mặc dù quy mô còn nhỏ, nhưng kết quả 

nghiên cứu đã gián tiếp chỉ ra được dấu hiệu về 

sự ô nhiễm của đất đối với trứng của giun đũa 

chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn A. suum. 

Để có thể khẳng định chắc chắn về sự ô nhiễm 

của đất đối với trứng của nhóm giun tròn này, 

chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập mẫu đất ở vùng 

chăn nuôi gà thả vườn để xác định sự có mặt 

của trứng giun tròn này trong đất. Tuy nhiên, 

kết quả nghiên cứu đã cung cấp thông tin quan 

trọng giúp người chăn nuôi cần trang bị thiết bị 

bảo hộ cần thiết khi tiếp xúc với đất. Đồng thời, 

cần có các biện pháp để quản lý nguồn phân của 

chó, mèo và lợn. Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa ra 

dấu hiệu về sự tiềm ẩn nguy cơ nhiễm giun đũa 

lợn A. suum trên người, tác nhân gây Hội chứng 

ấu trùng di chuyển trên người chưa được công 

bố tại Việt Nam.  
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