
BỆNH SÁN DÂY MONIEZIA Ở GIA SÚC NHAI LẠI 

a. Hình thái 

- Do sán dây M.expansa và M.benedeni thuộc họ Anoplocephalidaae gây nên ở 

ruột non cừu, dê, bò. 

- M.expansa hình dải băng màu trắng, có đốt đầu cổ và thân. Dài l – 5 m, rộng 1,6 

cm. Đầu hơi tròn, 4 giác bám hình bầu dục, có đỉnh đầu nhưng không có móc 

đỉnh. Chiều rộng đốt sán lớn hơn chiều dài. Mỗi đốt có hai cơ quan sinh dục ở 

hai bên gồm hai buồng trứng, hai tuyến dinh dưỡng noãn hoàng, một tử cung 

và hai âm đạo. Mỗi âm đạo có lỗ thông ra một bên đốt sán. 

- Bộ phận sinh dục đực có nhiều tinh hoàn (300-400 cái) ở giữa đốt sán. Mỗi tinh 

hoàn có ống dẫn tinh hợp thành ống chung thông với túi dương vật hình lê và với 

lỗ sinh sản cái. Đốt sán khi chửa (già) thì đầy trứng, các bộ phận khác đều thoái 

hóa. Phần sau mỗi đốt có tuyến giữa đốt xếp thành hàng ngang, hình vòng hoặc 

hình tròn. Tuyến này có tác dụng trong định loại. 

- Trứng sán hình ba cạnh hơi tròn hoặc hình 4 cạnh, trong có thai 6 móc. Thai 

trứng được bao bọc trong một khí quan hình lê. Đường kính 0,05 - 0,06 mm. 

- M.beneđeni, rất giống loài trên. Nhìn bên ngoài khó phân biệt. Đốt sán này rộng 

hơn một chút. Điểm quan trọng để phân biệt là sự sắp xếp của tuyến giữa đốt. 

Tuyến này hình dải băng có nhiều điểm lấm tấm, tập trung ở giữa hoặc một bên đốt 

sán. Đường kính của trứng 0,063 - 0,086mm. 

b. Vòng đời 

- Cần ký chủ trung gian. Đốt sán chửa, rụng theo phản ra ngoài; vỡ ra nhiều trứng. 

Trứng có thai 6 móc nếu bị nhện đất Oribatidae) ãn phải; Sau đó phát triển thành 

Cysticercoid. Hoàn thành vòng ở nhện đất cần 120 - 180 ngày. 

- Ký chủ cuối cùng ăn cỏ có lẫn nhện đất, vào đường nêu hóa, ấu trùng chui ra 

bám vào niêm mạc ruột, phát triển thành sán trưởng thành. Hoàn thành vòng 

đời ở cơ thể con vật dài ngắn thùy theo loài sán: M.benedeni là 50 ngày; 

M.expansa là 37 - 40 ngày. Tuổi thọ của sán dây 75 ngày, có trường hợp tới 5 - 

6 tháng. 

c. Dịch tế học 

- Sức đề kháng của trứng: Khi trứng sán ở nước hoặc ở chuồng gia súc ẩm ướt 

trong 10 - 15 ngày có 30 - 40% trứng chết, sau 40 - 50 ngày có 93 - 99% chết ở 

nơi khô ráo trong 6 giờ có tới 30-35% chết. Khi đốt sán ở nơi khô ráo, sán bị 

chết sau 60 ngày; sau 10 ngày đêm có 50% trứng bị chết. Trứng trong phân khô 

cạn, chết 98% sau 10 ngày. 



- Tuổi của ký chủ: Tuổi động vật càng cao thì tỷ lệ nhiễm bệnh càng thấp, bệnh 

thường thấy ở dê, cừu. Bê từ một tháng rưỡi đến 8 tháng tuổi; trên 8 tháng tuổi 

bê có sức thải sán ra ngoài, do đó tỷ lệ bệnh giảm. 

- Yếu tố lây truyền: gia súc nhiễm sán hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình phân bố 

và sự sinh sống của nhện đất trên bãi chăn. 

- Nhiều tài liệu cho biết 28 loài nhện đất thuộc họ Oribatidae, nhưng chủ yếu có  

hai loài là ký chủ trung gian: Scheloribates laevigatus và S.latipes. Thời gian nhện 

đất phát triển thành trưởng thành tương đối ngắn. Nhiệt độ 20
0
C, ẩm độ 100%, 47 -

109 ngày, nó sống được 14 - 19 tháng, vì vậy căn bệnh cũng sống trong thiên nhiên 

rất lâu. Nhện đất thích sống trên bãi cỏ hoang, số lượng rất lớn, mỗi mét vuông có 

từ  6100 - 15200 con. Nếu đồng cỏ được cải tạo luôn thì số lượng nhện giảm. Nó 

sống ở môi trường có nhiệt độ, độ ẩm nhất định. Nếu quá lạnh hoặc quá nóng thì 

nhện đất di chuyển. Khi nóng (30
0
C ánh sáng mạnh) và khô chúng từ thân cây bò 

xuống rễ cây, có khi xuống sâu 4 - 5cm. Khi trời mưa, đất ẩm ướt, chúng bò lên 

thân cây. Thường chúng hoạt động vào sáng sớm, buổi chiều và buổi tối. Giữa trưa 

ánh sáng mạnh, ít thấy nhện đất. 

d. Cơ chế phát bệnh 

- Sán gây những tổn thương đối với ký chủ, biểu hiện ở 3 mặt: 

+ Tác dụng của chất độc: Trong quá trình sống, sán sinh ra các chất độc gây 

cho ruột, hạch lâm ba, màng treo ruột, thận... những tổn thương làm cho 

súc vật non chậm lớn, sức đề kháng giảm sút, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm 

mạn tính và các bệnh ký sinh trùng khác. 

+ Tác dụng cơ giới: một con vật có thể bị nhiễm vài chục con sán. Sán rất dài, 1 - 5 

mét, tập trung ở ruột non, làm ruột phình to, tắc, lồng ruột, có khi bị vỡ. 

+ Chiếm đoạt chất dinh dưỡng: Qua nghiên cứu thấy một ngày đêm mỗi sán dài 

thêm 8 cm. Như vậy chúng phải lấy nhiều chất dinh dưỡng của ký chủ. Triệu 

chứng lâm sàng: Biểu hiện nặng hay nhẹ phụ thuộc vào mức độ nhiễm súc 

vật ăn ít khát nước, Bị kiết lị, trong phân có lẫn những đốt sán. Thân nhiệt cao hay 

nằm. Niêm mạc nhợt nhạt, hạch lâm ba sưng, lông không bóng, một vài trưòng 

hợp có triệu chứngthần kinh, run giật, quay cuồng và đầu lúc lắc. 

- Thương tổn cơ thể bệnh học: Rõ nhất ở dê, cừu non và bê. Gia súc lớn không rõ. 

Lồng ngực, bụng và bao tim có nước đục hoặc hơi trong, sợi cơ nhợt. Niêm mạc 

ruột màng bao tim có điểm xuất huyết, ruột viêm cata, phổi thường tích nước. Ruột 

noi đầy có sán có khi bị vỡ. 

e. Chẩn đoán 

- Tìm đốt sán: Trực tiếp tìm đốt sán và mảnh đốt sán trong phân. Nếu ít đốt sán có 

thể làm theo phương pháp gạn rửa sa lắng rồi cho lên giấy để tìm. 

- Tìm trứng sán: Làm phương pháp phong phú. Trứng hình 3 cạnh, hơi tròn, màu 



tro nhạt, trong có thai 6 móc có khí quan hình lê bao bọc. Cần chú ý có khi trong 

ruột có sán nhưng không tìm thấy trứng vỉ tử cung khép kín, trứng không theo 

phân ra ngoài, 

- Điều trị chẩn đoán: khi sán chưa thành thục, có thể điều trị để chẩn đoán. Dùng 

sunfat đồng 1% liều 2,5 - 3ml cho l kg trọng lượng cho uống, sau 7 - 10 giờ có sán 

tẩy ra. 

Cần chú ý chẩn đoán phân biệt với sán dây Avitellina centripunetata cũng ký sinh 

ở gia súc nhai lại 

g. Điều trị: 

- Có nhiều loại thuốc điều trị, nhưng thường dùng sunfat đồng 1%, hiệu quả cao. 

giá thành hạ, dễ áp dụng. Liều dùng 15 - 150ml tùy theo tuổi: 

Cừu 1-1,5 tháng 15-20ml.  

Cừu trưởng thành 80-100ml 

Cừu 3 - 6 tháng 120-150ml. 

- Đối với dê, dùng liều thấp hơn, dê lớn không quá 60 ml. Bê dùng 2-3ml/kg trọng 

lượng. Bê 3 - 6 tháng cho 120-150 ml. Liều thuốc có thể tăng, giảm tùy theo sức 

khỏe con vật. Hiện nay, trong thời gian chăn dất người ta dùng liều thuốc nhỏ. 

1. Sunfat đồng với muối ăn, theo tỷ lệ 1:100; 

2. Sunfat đồng vối phenothiazin và muối, tỷ lệ: 1:5:100 cho ăn trong cả thời gian 

chăn dắt, nếu thời tiết nóng thì ngừng độ 2 - 4 tuần, 

- Khi pha sunfat đồng cần chú ý: 

+ Pha với nước cất hoặc nước mưa sạch, không dùng dụng cụ kim loại, có thể dùng 

đồ gỗ, thủy tinh, pha xong dùng ngay. Cho thuốc qua ống cao su một đầu có phễu, 

không để thuốc lọt vào khí quản, nếu con vật trúng độc, cho 3-1 quả trứng gà hoặc 

5 – 10 g oxit MgO. 

- Ngoài các loại thuốc trên, còn dùng những thuốc có acsen như acseniat chì và 

acseniat thiếc hoặc niklozamid với liều 100mg/kg P cho qua miệng, Okazan, 

Prazikvantel 1mg/kg P. 

h. Phòng bệnh 

- Tẩy sán trước lúc trưởng thành: Sunfat đồng tẩy được sán còn non và trưởng 

thành. Đàn gia súc chăn dắt trên bãi đã có mầm bênh thì sau khi chăn 30 - 35 ngày, 

phải dùng thuốc tẩy và không để chậm quá sau ngày thứ 50, vì một lần tẩy có thể 

không hết sán, sau 10 -15 ngày tẩy lại lần thứ hai. 

- Giữ vệ sinh đồng cỏ: khai hoang đồng cỏ, trồng cấy những loại cỏ có ích, cải tạo 

đồng cỏ nhằm diệt mầm bệnh và khống chế ký chủ trung gian. Trong thời gian 

chăn thả, có thể cho gia súc uống thuốc phòng Sunfat đồng hạt với muối ăn hoặc 

sunfat đồng với phenothiazin và muối ãn. 



- Thực hiện những biện pháp chống bệnh sán dây cho các súc vật khác như dê, 

cừu, bò trưởng thành, vì có thể truyền bệnh lẫn cho nhau và cho súc vật non. 

 


