
BỆNH SÁN DÂY Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỊT 

- Đến nay có khoảng hơn 30 loài sán dây ký sinh ở động vật ăn thịt và thường gây 

bệnh cho chó, mèo. Nhiều loài có giai đoạn ấu trùng ký sinh và gây bệnh cho gia 

súc 

a. Đặc điểm hình thái và vòng đời những sán thường gặp: 

- Diphyllobothrium latum: dài 1 - 10m. Đốt đầu nhỏ, có 2 rãnh bám gồm 300 -  

1000 đốt. Đốt  già hình vuông, lỗ sinh dục thông ra ở giữa mặt đốt sau. 

Trứng sán có nắp, gần giống trứng sán lá, kích thước 67 - 71 X 44 - 45 µm. 

- Trứng theo phân ra ngoài nếu rơi vào nước ở nhiệt độ 15-250C sau 10 - 15 ngày 

trứng nở thành ấu trùng coracidium hình cầu, có nhiều lông bao quanh nên dễ bơi 

lội trong nước tìm ký chủ trung gian là những loài giáp xác ở nước (Cyclops  

stremus, Diaptomus glacilis). Ấu trùng này chỉ sống được 2 - 3 ngày trong nước. 

Nếu được ký chủ bổ sung nuốt phải, ấu trùng mất lông, nhờ có 6 móc, ấu trùng 

chui vào thành ruột sau 3 tuần thành ấu trùng Procercoid. Khi vật chủ bổ sung (cá) 

ăn vật chủ trung gian, ấu trùng này phát triển thành ấu trùng gây nhiễm 

Plerocercoid trong cơ của cá. Nếu người và gia súc ăn cá này, ấu trùng sẽ phát triển 

thành sán trưởng thành sau 2 tháng. Sán trưởng thành ký sinh ở ruột người từ 10 

- 29 năm. 

- Sán  dây họ Taeniidae gồm: 

Taenia hydatigena: Ký sinh ở ruột non chó, cáo, thú ăn thịt. Sán dài 70 - 500cm, 

đốt già 12 x 6mm, tử cung 5 - 10 nhánh. Trứng hình bầu dục, 38x35µm. Có vòng 

móc đỉnh gồm 26 – 11 móc. Ký chủ trung gian là lợn, dê, cừu, bò có khi thấy cả ở 

chó, mèo, người. Ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh ở gan, màng treo ruột 

của vật chủ trung gian khi được ký chủ cuối cùng nuốt phải sẽ phát triển thành sán 

trưỏng thành 

- Taenia pisiformis. Ký sinh ỏ ruột non chó, cáo, thú ăn thịt. Sán dài 20 cm, nhỏ, 

mỏng. Tử cung ở đốt già có 8 - 11 nhánh. Trứng hình bầu dục, dài 32-37 µm. Đỉnh 

đầu có 34 - 48 móc. Ấu trùng cysticercus pisiformis ký sinh ở gan, màng treo ruột 

của thỏ, thỏ rừng (vật chủ trung gian).  



- Taenia ovis ký sinh ở ruột non chó cáo. Sán dài trên 100 cm. Đốt sán già chứa tử 

cung 20 - 25 nhánh. Đỉnh đầu có 24 - 36 móc. Trứng bầu dục, kích thước 34 x 24 

µm. Ký chủ trung gian là cừu. Ấu trùng C. ovis ký sinh ở cơ cừu. Khi chó ăn phải 

sẽ phát triển thành sán trưởng thành. 

- Multiceps multiceps: ký sinh ở ruột non chó, cáo, sói, chó rừng. Sán dài 10-

100cm Đầu tròn có 22-32 móc đỉnh. Đốt già chứa tử cung 9-26 nhánh. Trứng tròn, 

30-37µm. Ký chủ trung gian là cừu, dê, lợn. Khi nuốt phải trứng sán sẽ hình thành 

Coenurus ký sinh ở não của cừu, dê... (ký chủ trung gian). Ấu trùng này nếu được 

ký chủ cuối cùng ăn phải, sẽ phát triển thành sán trưởng thành. 

- Dipilidium caninum ký sinh ở ruột non chó, mèo, cáo, người, sán dài 50cm, rộng 

3mm có khoảng 120 đốt. Đầu có 4 giác bám, đỉnh đầu có 3-4 hàng móc. Lỗ sinh 

dục thông ra 2 bên đốt sán, tử cung chi có 1 túi trứng, trong túi có 2-20 trứng hình 

tròn. Vật chủ trung gian là các loại bọ chét (Ctenocephalus) khi nuốt phải trứng 

sán, phôi 6 móc phát triển thành Cysticercoid trong bọ chét. Khi động vật ăn thịt 

nuốt phải vật chủ trung gian, ấu trùng này phát triển thành sán trưởng thành. 

- Mesocestoides lineatus: Ký sinh ở ruột non chó, mèo, cáo, thú ăn thịt. Sán dài 10-

280cm. Đỉnh đầu không có móc, giác bám hỉnh bầu dục. Trứng sán có kích thước 

40 – 60 X 35 – 43 µm. Vật chủ trung gian là các loài nhện đất. Vật chủ bổ sung là 

chuột, chim, bò sái lưỡng thê. Trứng sán được nhện đất (oribatid) nuốt phải sẽ phát 

triển thành cysticercoid. Khi vật chủ bổ sung (bò sát) nuốt phải ấu trùng này, trong 

bò sát hình thành ấu trùng tetratiridium dài tới 5mm. Chó mèo ăn vật chủ bổ sung, 

ấu trùng sẽ phát triển thành sán trưởng thành. 

- Echinococcus granulosus ký sinh ở ruột non cho, mèo, thú ăn thịt. Sán dài 2-9mn 

có 4 đốt, đốt cuối là đốt già và to hơn cả. Đầu có 30-36 móc. Kích thước trứng 32-

36  X 25-30 µm. Ký chủ trung gian là động vật có vú và người khi nuốt phải trứng, 

ấu trùng E. uniloculans hình thành ở khắp nơi trong cơ thể. Khi ký chủ cuối cùng 

ăn phải, ấu trùng này sẽ phát triển thành sán trưởng thành. 

b. Dịch tế học 

Sán dây trưởng thành ở động vật ăn thịt tuổi thọ dài có khi tới hàng chục năm. Đốt 

già chứa nhiều trứng lại thường xuyên thải theo phân ra ngoài nên mầm bệnh 



khuyếch tán rất nhiều ra môi trường ngoài. Người dễ mắc bệnh do tiếp xúc với chó 

mèo. 

- Những nơi nuôi chó, mèo, gia súc thường mắc bệnh ấu trùng sán dây. Trứng sán 

dây có sức đề kháng mạnh với ngoại cảnh. Trứng sống lâu ở nơi ẩm ướt. Ánh nắng 

chiếu trực tiếp và thuốc sát trùng (NaOH...) diệt được trứng sán. Ở những nơi làm 

công tác kiểm soát sát sinh kém, chó mèo thường mắc bệnh sán. 

c. Cơ chế sinh bệnh 

Do móc và giác bám khỏe của sán khi ký sinh làm tổn thương niêm mạc ruột, mở 

đường cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào cơ thể vật chủ.  

Sán cướp chất dinh dưỡng của làm con vật gầy yếu, suy dinh dưỡng. Khi nhiều sán 

ký sinh thường gây tắc, thủng ruột. Sán tiết độc tố làm con vật rối loạn thần kinh, 

trúng độc, chậm lớn.  

Triệu chứng lâm sàng: Khi nhiễm nhẹ, con vật có triệu chứng không rõ. Khi bệnh 

tiến triển, con vật nôn mửa, viêm ruột cata mạn tính, ăn ít, có hiện tượng ngứa hậu 

môn, giả dại, run rẩy hoặc liệt chân, ở thể mạn tính, ít khi con vật bị chết. 

d. Chẩn doán 

Dựa vào triệu chứng lâm sàng kết hợp với kiểm tra phân tìm đốt sán hoặc trứng 

bằng các phương pháp gạn rửa sa lắng (tìm đốt sán) và Fulleborn hoặc Darling 

để tìm trứng. 

e. Điều trị 

Có thể dùng các thuốc sau để tẩy sán. 

Arecolin: 0,002-0,003 g/kg P. Trộn lẫn với thức ăn. Cần nhịn đói trước khi cho 

thuốc. 

Devermin: 250g/kg P cho qua miệng hoặc tiêm bắp 

Dichlorophen: 200mg/kg p cho qua miệng  

f. Phòng trừ: 



Phải định kỳ tẩy sán cho chó, mèo... 

Không cho chó, mèo ăn thịt sống hoặc phủ tạng có ấu sán. Không cho chó vào khu 

vực chăn nuôi gia súc. 

- Diệt ký chủ trung gian của sán dây (gậm nhấm, bọ chét) 

-  Không nuôi chó ở trại chăn nuôi 

- Không để người, chó, mèo ăn cá sống. Quản lý tốt phân người không làm hố xí ở 

ao hồ nuôi cá, 

- Dichlorophen: Liều dùng 200mg/kg p, trộn với thức ăn. 

- Hạt bí ngô có hiệu quả tốt với sán dây ở chó, liều dùng 200 - 250g, bóc vỏ, 

nghiền nhỏ trộn với nước nóng có bột mì hoặc cơm, cho chó ăn. 


