
BỆNH SÁN LÁ RUỘT GIA CẦM (Echinostomatidae) 

Bệnh do nhiều loại sán thuộc họ Echinostomatiđae ký sinh ở ruột gà, vịt, ngỗng, bồ 

câu và một số loài chim hoang dại; có khi thấy ký sinh cả ở lợn, chó. 

- Những loài thường gây bệnh cho gia cầm là: Echinostoma revolutum, E. 

miyagawai, E. paraulum, E. robustum, Echinoparyphium recurvalum, 

Hypoderaeum conoideum. 

- Bệnh Echinostomatidae phân bố ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc nước ta. Loài phổ 

biến và gây nhiều thiệt hại cho gia cầm là E. revolutum (gà, 23,4%, ngỗng 87%).  

- Ký chủ trung gian của sán là những ốc nước ngọt: Radix ovata, Radix cuỉaria, 

Galba Planorbis planorbis, Limnaea sp. 

- Ký chủ bổ sung cũng là những ốc nước ngọt thuộc các giống Radix, Planorbis và  

nòng nọc (Rana temporaria). 

a. Hình thái căn bệnh 

- Echinostoma revolutum, thân dài 6,8 - 10 rộng 0,88-2mm. Phần trước thân (từ 

giác miệng đến mép sau tinh hoàn) có vẩy cuticun. Đầu sán hình vành khăn, đường 

kính 0,44mm - 0,825mm, vành khăn có 35-37 móc nhỏ, Giác miệng khá lớn, 

thước: 0,138 - 0,341 X 0,198 - 0,358mm. Giác bụng có dạng tròn, kích thước: 0,68 

- l,32mm X 0,71 - l,84mm; có xoang hình cầu ở giữa. Khoảng cách gần nhất giữa 

hai giác: 1,31 - l,54mm. Hai manh tràng không phân nhánh, xếp dọc hai bên thân 

sán dài tới cuối thân. Tinh hoàn hình khối tròn hoặc hình trứng xếp trên dưới ở nửa 

sau thân. Túi sinh dục hình ống ở giữa giác bụng và nơi ruột phân nửa. Buồng 

trứng hình khối tròn nằm sau giác bụng. Tuyến noãn hoàng phân bố dọc hai bên 

thân (từ ngang mức sau giác bụng đến cuối cơ thể). Tử cung khá dài, chứa nhiều 

trứng, Trứng hình bầu dục, kích thước 0,099-0,132mm X 0,05-0,073mm, màu 

vàng, một đầu trứng có nắp. 

- Echinoparyphium recurvatum dài 2-5mm, rộng tối đa 0,4 - 0,85mm. Phần trước 

thân có những gai cuticun nằm thứ tự xen kẽ nhau. Đâu sán có cấu tạo vành khăn 

hình thận, đường kính 0,220 - 0,385mm. Trên vành khăn có 45 móc hình nón. Giác 

miệng ở đầu sán, hình tròn, đường kính chiều ngang: 0,099 - 0,13mm. Giác bụng 



tròn hoặc hình bầu dục ờ 1/3 phía trước thân. Hai manh tràng không phân nhánh 

xếp dọc theo hai bên thân sán và kéo dài đến cuối thân. Túi sinh đục ở giữa giác 

bụng và nơi ruột phân nhánh; có khi kéo dài đến giữa giác bụng. Tinh hoàn hình 

bầu đục xếp trên dưới nhau ở nửa sau thân sán. Buồng trứng hình khối tròn hoặc 

hình khối bầu dục ô giữa giác bụng và tinh hoàn. Tuyến noãn hoàng nằm dọc hai 

bên thân (từ mức ngang buồng trứng hay phía trước cho đến cuối thân). Từ cung 

ngắn chứa ít trứng bên trong. Trứng có màu vàng nâu, hình bầu đục, vò nhẵn, một 

đầu trứng có nắp, đầu còn lại có chồi nhỏ. Kích thước của trứng: 0.082 - 0.098 mm 

X 0,053-0,061mm. 

- Hypoderaeum conoideum. Thân dàu 8 - 11,3 mm, rộng l,36 - l,6 mm. Phần trước 

thân (từ đầu sán đến giác bụng) có những gai cuticun xếp xen kẽ nhau. Đầu sán 

hỉnh vành khăn nhưng kém phát triển và những gai nhỏ xếp thành hai hàng. Sán có 

giác miệng và giác bụng. Trứng hình bầu dục, kích thước: 0,099 - 0,110 mm X 

0,055 - 0,066 mm. 

b. Vòng đời 

- Sán trưởng thành ký sinh ở ruột ký chù, thường xuyỗn thải trứng theo phàn ra 

ngoài. Khi gặp điều kiện thích hợp, sau 12 - 17 ngày (phụ thuộc vào nhiệt độ), 

miracidium hình thành trong trứng, thoát vỏ ra ngoài và bơi tự do trong nước (vài 

giờ). Nếu gặp ký chủ trung gian thích hợp, miracidium chui vào ký chủ trung gian, 

tiếp tục biến đổi thành sporocyst. Bằng sinh sản vô tính, sporocyst sinh ra nhiều 

redia. Redia lại sinh ra nhiều cercaria, Cerearia chui ra khỏi ký chủ trung gian bơi 

tự do trong nước khoảng 10 - 12 giờ. Trong thời gian này, nếu gặp ký chủ bổ sung 

là những ốc nước ngọt và nòng nọc, cerearia tiếp tục xâm nhập vào cơ thể chúng, 

sau đó rụng đuôi, tạo vỏ bọc xung quanh và biến thành metacercaria. Những 

cerearia không gặp ký chủ bổ sung, sẽ bị chết. 

- Gia cầm nhiễm sán do ăn phải ký chủ bổ sung có metacerearia hoặc nuốt phải 

metacercaria do nhuyễn thể thải ra. Sau khi xâm nhập vào ký chủ cuối cùng, 

metacercaria tiếp tục phát triển thành sán trưởng thành và đẻ trứng sau 10-20 ngày. 

c. Dịch tễ học 



- Bệnh do Echinostomatidae gặp phổ kín ở các nước, ở nước ta bệnh thấy khắp các 

vùng. Gia cầm bị nhiễm nhiều, bệnh phát nặng ở vùng đồng bằng, nhất là những 

nơi gần ao, hồ, ruộng, vũng nước,...có nhiều ký chủ bổ sung. Bệnh phát quanh 

năm, nhưng gia cầm mắc bệnh thường tăng vào mùa ấm áp, khi nhuyễn thể và 

nòng nọc phát triển nhiều. Cuối thu và đông, nhiệt độ giảm xuống, số lượng 

nhuyễn thể, nòng nọc giảm đi, gia cầm ít tiếp xúc với mầm bệnh hơn nên mức độ 

nhiễm sán cũng giảm. 

- Những gia cầm thường xuyên tiếp xúc với nước như: vịt, ngan, ngỗng,... mức độ 

niiễm sán nặng hơn những gia cầm ở cạn như gà, gà tây,... 

- Gà ở mọi lứa tuổi và khắp các vùng đều nhiễm sán. Gà càng lớn, cường độ và tỷ 

lệ nhiễm càng tăng. Gà ở vùng đồng bằng bị nhiễm nặng hơn vùng núi và trung du. 

- Nguồn gieo rắc mầm bệnh ra môi trường ngoài, không những là gia cầm mà do 

nhiều động vật khác như chuột, lợn, chó, một số loài thú chim hoang. 

- Metacercaria trong nhuyễn thể, có thể sống qua đông (ở những nhuyễn thể không 

chết), đến mùa xuân nảm sau vẫn có sức gây bệnh. 

d. Triệu chứng, bệnh tích 

Các loại bệnh Echinostomatidae có triệu chứng về cơ bản giống nhau và phụ thuộc 

vào cường độ nhiễm sán, tuổi, trạng thái cơ thể, điều kiện chăm sóc, nuồi dưỡng 

con vật. 

Khi con vật nhiễm sán với cường độ cao, biểu hiện: yếu toàn thân, ỉa chảy kiệt sức 

nhanh, ngừng sinh trưởng, phát triển. Khi suy mòn nhiều, con vật bị chết. Do giác 

bám và gai cuticun trên thân sán kích thích niêm mạc ruột, gây viêm chảy máu, 

viêm cata ở từng vùng một. 

e. Chẩn doán 

Với con vật còn sống: xét nghiệm phân tìm trứng sán bằng phương pháp gạn rửa sa 

lắng (dội rửa nhiều lần). Đổi với con vật đã chết, dùng phương pháp mổ khám tìm 

sán trưởng thành; hoặc dựa vào bệnh tích: viêm chảy máu và viêm cata ở từng 

vùng của ruột non và ruột già. 



f. Điêu trị 

Dùng những thuốc sau: CCl4 liều 2 - 4ml/con vật bằng cách tiêm qua diều hoặc 

cho uống qua ống cao su. Arecolin liều 0,002g/kg thể trọng, pha dưới dạng dung 

dịch, nồng độ 1: 1000, cho thuốc riêng từng con. 

+ Filixan liều 0,3-0,4g/kg thể trọng, cho cùng với thức ản. 

g. Phòng bệnh 

Định kỳ diệt sạch sán trong cơ thể gia súc bằng cách tẩy trừ. Tiêu diệt trứng sán 

thải ra ngoài bằng cách  ủ phân. Diệt ký chủ trung gian, ký chủ bổ sung ở khu vực 

chăn thả gia cầm. Nuôi riêng gia cầm non  với gia cầm trưởng thành. Ở những 

nơi ao hồ có nhiều mầm bệnh, gia cầm non phải được nuôi đến 2-3 tháng tuổi trên 

những sân khô ráo. Không để trại chăn nuôi gia cầm gần ao hồ không an toàn về 

bệnh. Cho gia cầm ăn no, đủ chất. 


