
BỆNH SÁN LÁ GAN NHỎ 

- Do sán lá Clonorchis sinensis và Opisthorchis viverrini          

- Ký sinh ở túi mật ,gan của chó ,mèo , người ; 

- Sán có kích thước nhỏ, 2 manh tràng hình ống, 2 tinh hoàn phân nhánh (C.sinensis) hoặc 

phân thùy ( O.viverrini) và xếp trên và dưới  nhau Buồng trứng hình bầu dục. 

- Trứng có kích thước nhỏ ,mầu xẫm, một đầu có nắp, một đầu có chồi 

1. Triệu chứng và bệnh tích 

- Ở động vật: 

+ Kém ăn, mệt mỏi, vàng da và niêm mạc,lông sù, có triệu chứng thần kinh 

+ Ỉa chảy xen kẽ táo bón 

+ Gan sưng to,mầu vàng, rìa gan dầy 

+ Thành ống mật dầy, lòng ống dãn rộng 

+ Tuyến tụy sưng to, mầu hồng nhạt , trên mặt tụy có nhiều điểm hoại tử 

- Bệnh sán lá gan nhỏ ở người 

+ Bệnh phổ biến ở chó,mèo và người trên khắp thế giới. 

+ Khoảng 77 triệu người mắc bệnh (WHO 1995) 

Trung Quốc :có ở 21 tỉnh với 15 triệu người 

Quảng Châu, Phúc Kiến, Thượng Hải (12-40%) 

Lào : 15-22 % 

Nhật Bản : 30-67 % 

Thái Lan :6,34 % với 7 triệu người nhiễm 

Tại Việt Nam 

+ Năm 1911 có nơi nhiễm >50% , có người nhiễm 21.000 sán; chó 11%, mèo 13% 

+ Năm 1995 (WHO) có 7 triệu người có nguy cơ mắc- 1 triệu người mắc bệnh 

+ Có 24 tỉnh :Ba Vì (40%) ,Nga Sơn(38%),Hải Hậu(37%), Nghĩa Hưng (34%),Kim 

Sơn(30%) 

+ Phú Yên (37%) , Bình Định (12%) 

+ Người lớn nhiễm 40 % . Trẻ em nhiễm 8 % 

Năm 2006 bệnh nhân tại Ba Vì có 1.270  con sán 

2. Dịch tễ 

Năm 1976 có ổ dịch lớn tại Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng-Nam Định): 

Có 1446 người mắc vào viện (28,2% dân số) có 4 người chết 

Chó nhiễm 40,1%, mèo nhiễm 68,1% 

Có 7 loài cá mang ÂT : Mè, rô, chép, diếc, trôi, trắm, rô phi.(Cá mè 44,4-92,9%) 

Gỏi cá sử dụng còn thấy 93-95 % có nang ấu 

Tại Gia Lâm (1980) :Mèo nhiễm 11,2 %, Chó nhiễm 5,8%, Người nhiễm 5,8 %. 

Ở người 

- Ở người :Khi nhiễm > 100 sán có triệu chứng 



+ Giai đoạn khởi phát:Chán ăn, ăn không tiêu,buồn nôn; Ỉa chảy và táo bón xen kẽ, đau âm ỉ 

vùng gan,nổi mẩn, phát ban. 

+ Giai đoạn toàn phát: Sốt, gầy sút nhanh, thiếu máu, phù ở các chi, nôn ra máu, tim đập 

nhanh, vàng da, phân trắng, nước tiểu vàng sẫm 

- Gan to (4 kg) mầu trắng xơ gan,thoái hoá mỡ 

- Thành ống mật dầy lên,túi mật sưng to và sơ hoá 

- Tụy xơ hoá và tăng sinh, Lách to lên 

3. Phòng và trị 

- Động vật :Fasciolin 50 mg/P trộn TĂ- 3 ngày. 

+ Praziquanten: 5 mg/p .                              

+ Nicloforan 1-2 mg/P. 

- Ở người:Prziquanten 75 mg/P uống chia3 lần, sau 10 ngày uống lần 2 và lần 3. 

+ Mebendazole 30 mg/P uống liên tục 20-30 ngày 

+ Bithionol 30-50 mg/P uống liên tục 2 tuần 

4. Phòng: Quản lý phân người và gia súc 

+ Không ăn gỏi cá 

+ Phát hiện và điều trị kịp thời cho người 

 


