
BỆNH ẤU SÁN CỔ NHỎ (ẤU SÁN CHÓ)  

a. Căn bệnh: C. tenuicollis 

Căn bệnh là ấu trùng cysticercus tenuicollis ký sịnh ở gan, màng mỡ chài màng 

treo ruột, lách của lợn, dê, cừu, bò, hươu, đôi khi thấy ở ngựa, người. 

- Kích thước ấu trùng khác nhau, có khi bằng hạt đậu, quả cam, hoặc to hơn, có 

hình bọc, bên ngoài là mô liên kết, bên trong chứa thể dịch trong và một đầu sán 

trưởng thành, lộn ra phía ngoài. 

b. Vòng đời: 

Sán trưởng thành ký sinh ở ruột non chó, động vật ăn thịt, thường xuyên thải đốt 

già theo phân ra ngoài, khi đốt này bị phân hủy, rất nhiều trứng sán được tung ra 

môi trường ngoài. Khi ký chủ trung gian: lợn, trâu, bò, dê, cừu ăn phải, thai 6 móc 

giải phóng ở đường tiêu hóa, xuyên qua thành ruột, theo hệ tuần hoàn về gan và 

các khí quan trong xoang bụng, sau 2 tháng phát triển thành ấu trùng C. tenuicollis 

khi ký chủ cuối cùng ăn phải ấu trùng này, sau một tháng rưỡi đến 2 tháng trong 

ruột non hình thành T. hydatigena. 

c. Dịch tễ học: 

- Phân bố của bệnh: phổ biến khắp các vùng, lợn nước ta nhiễm khoảng 44%. Ở 

những nơi nuôi nhiều chó, bệnh càng phổ biến và gây nhiều thiệt hại. 

- Biến động nhiễm ấu sán theo tuổi 

- Nhìn chung tỷ lệ nhiễm tăng dần theo tuổi lợn, vì số lần tiếp xúc với căn bệnh 

tăng theo tuổi lợn. 

- Qua mổ khám, tỷ lệ nhiễm theo tuổi như sau:  

+ Lợn con dưới 2 tháng: tỷ lệ 48,2% 

+ Lợn từ 3 - 4 tháng: tỷ lệ 46,3% 

+ Lợn từ 5-7 tháng: tỷ lệ 65,7% 

+ Lợn trên 8 tháng: tỷ lệ 60,0% 



- Tình hình nhiễm của lợn và các động vật khác phụ thuộc vào số chó nhiễm sán 

trưởng thành. Bệnh thường có ở lợn nuôi gần với chó. Còn trâu, bò thả trên bãi 

chăn ít bị hơn. 

c. Cơ chế sinh bệnh: 

- Khi nhiễm nhẹ, các chức năng rối loạn không rõ. Thai 6 móc của ấu sán chui qua 

thành ruột, sau 24h vào gan, dừng lại ở các nhánh tĩnh mạch cửa, rồi vào gan đào 

thành rãnh, gây viêm gan cấp tính, có khi viêm màng bụng. 

- Ấu trùng di hành chui qua mặt gan vào xoang bụng ký sinh ở màng treo ruột, 

màng mỡ chài, ký sinh ở phổi làm viêm màng ngực. 

d. Triệu chứng: 

- Bệnh thường ở thể mạn tính, triệu chứng không rõ. Khi vị nặng, giai đoạn đầu 

con vật gầy yếu, hoàng đản, tiếp đó là viêm màng bụng cấp tính, thường sốt cao, 

khi ấn mạnh vào bụng con vật đau, bụng to và nặng, một số trường hợp thấy xoang 

bụng xuất huyết. 

d. Tổn thương cơ thể học: 

- Khi cấp tính, gan sưng to, mặt gan gồ ghề, có màng fibrin phủ kín, nhiều điểm tụ 

huyết rải rác trên mặt gan, có nhiều rãnh do ấu trùng di hành trong gan, thời kỳ đầu 

nhiều nước, thời kỳ cuối nước màu vàng, một vài trường hợp viêm màng bụng cấp 

tính trong có nhiều dịch thẩm xuất lẫn máu, có đầu sán trong dịch đó. 

e. Chẩn đoán: 

Vật còn sống rất khó chẩn đoán, có thể chọc dò để tìm đầu sán trong dịch xoang 

ngực và bụng. 

Thường chẩn đoán sau khi chết, mổ con vật tìm ấu sán nơi chúng ký sinh. 

f. Điều trị: Chưa có thuốc 

g. Phòng trừ: Thực hiện các biện pháp sau: 

- Không cho chó nhiễm phải sán trưởng thành 



- Không cho chó ăn các khí quan có ấu trùng, (gan, phổi, lách....). Khi mổ gia súc, 

thấy ấu sán phải tập trung để diệt ấu trùng. 

- Định kỳ tẩy sán dây cho chó, không nuôi chó ở các gia đình và trại chăn nuôi gia 

súc. 

 


