
 

BỆNH SÁN LÁ DẠ CỎ (Paramphistomatidae) 

- Bệnh Paramphistomatidae do nhiều loài sán gây ra thuộc các giống 

Paramphistomum, Gigantocotyle, Caticophoron, Cotylophoron, Ceylonocotyl, 

Gastrothilax, Carmeyrius, Fischoederiu thuộc họ Paramphistomatidae.  

- Loài được nghiên cứu nhiều là Paramphistomus cervi.  

- Sán này thường ký sinh ở dạ cỏ.  

- Thời kỳ đi hành thấy sán ở nhiều khí quaj dạ tổ ong dạ lá sách, dạ múi khế, ruột 

non, ruột già, ống mật, túi mật, xoang bụng có khi ở bể thận của trâu, bò, dê, cừu 

và những động vật nhai lại khác. 

- Ở nước ta bệnh khá phổ biến. Tỷ lệ nhiễm ở trâu: 100%; bò: 90,4%, cừu: 37% 1 

ở bê: 20%. Có những trâu nhiễm trên 10 vạn sán. 

- Ký chủ trung gian gồm nhiều loại ốc nước ngọt: Planorbis Compress, Planorbis 

planorbis, Planorbis exustus, Planorbis contorlus, Bulinus contorlus, Bulinus 

forskai, Anisus spirorbis, Anisus vortex, Gyraulus albus, Gyraulus Gredler, 

Gyraulus chrenbergi, Armiger erisia, Armiger inermis, Choanomphatus anon 

phalus, Galba bulimoides, Helicorbis. 

a. Hình thái: Paramphistomum cervi (h.V-8).  

- Có hình khối chóp dài 5-12mm mà hồng nhạt, có 2 giác bám: giác miệng ở đầu 

sán, giác bụng lớn hơn giác miệng và cuối thân sán. Nhờ giác bụng, sán bám chặt 

vào nhung mao dạ cỏ.  

- Lỗ miệng nằm ở đáy giác miệng. Hầu phát triển. Thực quản ngắn. Hai manh 

tràng uốn cong không phân nhánh ở hai bên thân sán và kéo dài đến cuối thân.  

- Lỗ sinh sản ở dưới chỗ ruột phân nhánh. Hai tinh hoàn hình khối phân thùy xếp 

trên dưới nhau ở phần sau của sán. Buồng trứng hỉnh khối tròn ở giữa tinh hoàn và 

giác bụng. Tuyến noãn hoàng hỉnh chùm nho, phân bố từ sau giác miệng đến giác 

bụng ở hai bên thân sán. 

- Trứng mầu tro nhạt, hình trứng, ở đầu nhò hơn có nắp trứng, kích thước 0,11 – 

0,16mm X 0,069 - 0,082mm. 

b. Vòng đời: Sán trưởng thành thường ký sinh ở dạ cỏ. Sau khi thành thục sinh 

dục, sán đẻ trứng. Trứng theo phân ra ngoài. Nếu gặp điều kiện thuận lợi sau 11-12 

ngày trứng nở ra miracidium. Miracidium bơi trong nước tìm ký chủ trung gian. 

Nếu gặp ký chù trung gian thích hợp miracidium chui vào cơ thể ốc và phát triển 

thành sporocyst. Bằng sinh sản vô tính, mỗi sporocyst sinh ra 9 redia, mỗi redia 



 

sinh ra 20 cercaria. Do đó, từ một miracidium có thể sinh ra 180 cercaria. Quá trình 

này tiến hành trong cơ thể ốc và cần 52 – 60 ngày. Cerearia sau khi hình thành, 

chui ra khỏi ký chủ trung gian, bơi trong nước một thời gian và biến thành 

adolescaria trong những vùng nước và trên cây cỏ thủy sinh. Nếu súc vật nuốt phải 

adolescaria, trong cơ ấu trùng được giải phóng và di hành phức tạp, cuối cùng đến 

dạ cỏ và phát thành sán trưởng thành, lại tiếp tục đẻ trứng sau thời gian 207 ngày. 

c. Cơ chế phát bệnh, bệnh tích: Do sán trưởng thành có giác miệng và giác bụng rất 

khỏe, khi ký sinh thường làm tổn thương niêm mạc. Ấu trùng di hành cũng làm tổn 

thương niêm mạc ruột và những cơ quan khác. Đồng thời đem theo những vi trùng 

gây bệnh xâm nhập sâu vào các khí quan, làm bệnh biến chứng, có khi làm con 

bệnh chết.  

- Độc tố do sán tiết ra có thể gây những bệnh tích nặng ở những cơ quan và mô 

như: làm sưng, loét, xuất huyết, thâm nhiễm tế bào viêm từng đám, ứ đọng mật, 

thủy thũng, thiếu máu,... 

- Bệnh tích thấy rõ là: xác chết gầy còm, niêm mạc nhợt nhạt, có những vết loét 

nông ở môi, mũi. Dạ cỏ có nhiều sán. Trong xoang bụng có dịch nhày màu hồng 

sáng, đôi khi có sán non sống. Niêm mạc dạ cỏ, dạ múi khế, tá tràng và ruột bị 

viêm cata hay xuất huyết. Trong dịch rỉ viêm có nhiều sán non, có khi thấy sán non 

ở dưới niêm mạc tá tràng, dạ múi khế, dạ cỏ và cả hệ thống lâm ba ruột; Niêm mạc 

dễ tách ra khỏi thành ruột. Có khi niêm mạc bị sùi lên do tác động của giác bám. 

Trong vách ruột, tùy theo giai đoạn bệnh, có thâm nhiễm tế bào (chủ yếu là bạch 

cầu ái toan), xuất huyết và những biến đổi hoại tử. Tuyến ruột bị biến đổi, đôi khi 

bị phá hủy toàn bộ. Mạch máu và mạch lâm ba dãn ra. Thành dạ mùi khế và tá 

tràng bị phù. Màng dưới niêm mạc và tương mạc có sự thấm xuất đặc biệt. Tổ chức 

cơ cũng có thấm xuất. Ở hạch lâm ba ruột có những biến đổi thoái hóa.  

- Ở thể mạn tính, nơi sán bám nhung mao ruột bị thoái hóa. Niêm mạc của dạ múi 

khế và tá tràng bị sừng hóa và thấm xuất tế bào, túi mật to ra, mật mầu vàng nhạt. 

Trong dịch mật thưòng có sán. Gan xung huyết. Lách cứng, khô. Tim dãn to, vách 

tâm nhĩ bị thâm nhiễm. Cơ tim nhão. Đôi khi thấy xuất huyết ở tim. 

d. Triệu chứng:  

Do ấu trùng sau khi xâm nhập vào cơ thể, tiếp tục di hành và cư trú trong các cơ 

quan, làm con vật mệt mỏi, sau vài ngày xuất hiện ỉa chảy, gày còm. Đuôi, quanh 

hậu môn và chi dưới dính phân lỏng. Niêm mạc ở mắt mũi xoang miệng nhợt nhạt. 



 

Mũi loét. Nhiệt độ thân thể bình thường. Sau 7-10 ngày nhiễm có khi nhiệt độ tăng 

tới 40-40°5. Một số súc vật ốm có xuất huyết ở kết mạc mắt, niêm mạc miệng và ở 

mũi. Thủy thũng ở vùng dưới vú và vùng gian hàm. Khi ỉa chảy nặng, trong phân 

có lẫn máu và chất nhầy mùi thối.Lông xù, dễ rụng. Mắt sâu trũng, lờ đờ. Dạ cỏ bị 

liệt. Đau bụng. Nghiến răng. Trong nước tiểu có urobilin (do gan hoạt động không 

tốt). Khi cảm nhiễm nặng: con vật ngày càng gầy yếu trầm trọng rồi chết sau từ 5 

đến 30 ngày. Tỷ lệ chết cao, thường ở súc vật non và ở giai đoạn sán non xâm nhập 

sâu vào trong cơ thể. 

- Những súc vật nuôi tốt, cảm nhiễm nhẹ, bệnh kéo dài 3-4 tuần, sau đó khỏi, 

triệu chứng mất dần. 

- Trong thời gian bị bệnh, hồng cầu giảm, bạch cầu trung tính tăng đồng thời nhân 

chuyển về bên trái. Bạch cầu ưa axit và limphoxit tăng. Hồng càu không đều nhau, 

tăng hồng cầu nhiều hình. 

- Bệnh ở dạng mạn tính hoặc do sán trưởng thành gây ra thường biểu hiện: Con vật 

gầy còm dần, kém ăn, ỉa chảy liên tục, thủy thũng ở vùng gian hàn và dưới vú. 

Niêm mạc nhợt nhạt. Nhiệt độ thân thể bình thường.  

e. Chẩn đoán: 

- Với súc vật còn sống, dựa vào triệu chứng lâm sàng hoặc dựa vào xét nghiệm 

phân bằng phương pháp gạn rửa sa láng để tìm trứng sán. Cần phân biệt trứng sán 

Paramphislomatidae với trứng sán Fasciola. 

- Với súc vật chết, mổ khám tìm sán trưởng thành và sán non và dựa vào bệnh tích 

để kết luận. 

f. Điều trị 

- Chưa tìm được thuốc có hiệu quả với bệnh Paramphistomatidae. Để điều trị bệnh 

này cho trâu, bò, có thể dùng Hexacloretan (C2Cl6) liều 0,2-0,4g/kg thể trọng, cho 

uống một lần. Hiện nay có thể dùng Benzimidazol (KST đa giá) cho hiệu lực tốt. 

g. Phòng ngừa 

- Những biện pháp phòng bệnh Paramphistomatiđae tương tự như phòng bệnh 

Fascioli và chủ yếu là: 

+ Làm khô ráo những vùng lày lội trên đòng cỏ, bãi chăn, cải tạo đất, làm cho ky 

chủ trung gian không còn tồn tại được. 

+ Nuôi vịt, ngan, ngỗng và những thủy cầm khác để diệt ký chủ trung gian. 

+ Tổ chức diệt ký chủ trung gian bằng những chất hóa học (CuSO4, CaO...). 



 

+ Không chăn thả súc vật ở những bãi chản ẩm thấp, lầy lội có ký chủ trung gian 

+ Định kỳ tẩy trừ sán cho toàn dân 

+ Ủ theo phương pháp sinh vật học để diệt trứng trong phân 

 

 

 

 

 

 


