
BỆNH SÁN LÁ SINH SẢN CỦA GIA CẦM (Prosthogonimus) 

- Bệnh gây ra do nhiều loài sán lá thuộc giống Prosthogonimus. Nhưng thường 

gặp ở gia cầm nước ta là: Prosthogonimus cuneatus, P.indicus, P.japonicus, 

P.pellucidus, P.furcifer, P.macrochis... Những sán này thường sinh ở túi Fabricius 

(ổ nhớp), ống dân trứng, có khi ký sinh cả ở trong của gà, gà tây, vịt, ngan, ngỗng 

và nhiều loài chim hoang dại khác. 

- Ký chủ trung gian là những ốc nước ngọt: Bithynia tentaculala, Gyraurus 

gredleri, G.albus. 

- Ký chủ bổ sung: là ấu trùng và dạng trưởng thành của chuồn chuồn 

L.quadrimaculosa, Cordulia aenca, Leucorrhinia dubia, Anax parthenope, 

Symldepressiculum. 

- Bệnh phân bố rộng, phổ biến ở vùng đồng bầng nước ta, và thường cho gà đẻ 

trứng thất thường, thiếu vò hoặc làm gà chết, gây thành dịch gia từng vùng trong 

đàn gà. 

a. Hình thái căn bệnh 

- Prosthogonimus cuneatus hình quả lê nhưng dài phía trước, phình rộng phía sau, 

gai nhỏ phủ trên bề mặt thân. Sâu 4,9 - 6,5mm, rộng 2,9 - 4,5mm. Đường kính 

giác miệng 0,329 - 0,615mm, đường kính giác bụng 0,736-0,943mm. Hầu nhỏ. 

Thực quản ngắn. Tinh hoàn hình tròn xếp đối xứng hai bên giữa thân sán. Túi 

sinh dục ở phía trước giác bụng. Lỗ sinh sản đực và cái ở ngay bên phải giác 

miệng. Buồng trứng phân thùy, hình hoa nằm ngay sau giác bụng (ở mép cuối), 

Tuyến noãn hoàng hình chùm, phân bố ở hai bên thân sán từ ngay mép trước giác 

bụng đến ngang mép sau tinh hoàn. Tử cung cuộn thành những nút sau giác bụng. 

Phía trước giác bụng, tử cung chỉ là một ống thẳng kéo dài đến gần túi sinh dục 

và thông với lỗ sinh dục cái. 

- Trứng nhỏ, vỏ dày, kích thước: 0,025 - 0,028mm X 0,014 X 0,016. 

- Prosthogonimus ovatus phân biệt với sán trên ở chỗ: Buồng trứng ở ngang 

hoặc ở trước giác bụng. Tử cung hình thành những cuộn ở cả phía trước và 

sau giác bụng. Tuyến noãn hoàng không kéo dài tới mép sau của tinh hoàn. 

Sán dài 3-6mm, rộng 1 – 2 mm. Kích thước của trứng: 0,022 - 0,024mm X 

0,013mm. 

- Prosthogonimus brauni phân biệt với p.cuneatus ở chỗ: giác bụng ở ngay 

sau chỗ ruột phân nhánh. Túi sinh dục kéo dài tới giác bụng, Sán dài 6,8-

8,2mm, rộng 5,5mm Kích thước trứng: 0,023 X 0,015mm. 

- Prosthogonimus indicus dài 4,84 - 8mm, rộng 2,8mm. Giác bụng lớn hơn hai là 

giác miệng. Túi sinh dục không kéo dài tới giác bụng. Tuyến noãn hoàng bắt đầu 

từ mức ngang phía trên giác bụng, kéo dài tới phía sau tinh hoàn, gồm 7-9 cụm. 

Tử cung xếp kín phía sau tinh hoàn. Kích thước trứng: 0,019 - 0,021mm X Q,011 



- 0,015mm. 

b. Vòng đời: 

- Prosthogonimus cuneatus ký sinh trong ống dẫn trứng hoặc từ Fabricius thường 

xuyên đẻ trứng. Trứng sán theo phân ra môi trường ngoài. Nếu gặp nước và môi 

trường thích hợp, trong trứng hình thành miracidium. Dưới tác động của ánh 

sáng, miracidium thoát khỏi vò trứng và bơi trong nước nhờ lông nhỏ phủ quanh 

thân. Nếu gặp ký chủ trung gian thích hợp, miricadium xâm nhập vào gan và 

biến thành sporocyst trong cơ thể ký chủ trung gian. Ở nhiệt độ 25-27°C, sau 15 

ngày (kể từ khi miracidium xâm nhập vào ốc) cercaria được hình thành và chui ra 

khỏi ký chủ trung gian, bơi tự do trong nước. Thời gian hoạt động của Cercaria 

thường không quá một ngày đêm. Trong thời gian này cần được ký chủ bổ sung 

nuốt vào là các dạng ấu trùng chuồn chuồn. Khi vào ruột, cercaria mất đuôi, tiếp 

tục xâm nhập vào cơ bụng, cơ ngực, đầu và ở đó hình thành metacercaria. Khi ấu 

trùng chuồn chuồn phát triển thành dạng trưởng thành, metaceraria tiếp tục tồn 

tại. Nếu gà, vịt, ngan, ngỗng và những loài chim khác ăn phải ấu trùng hoặc dạng 

trưởng thành của chuồn chuồn có metacercaria vào đến ruột được tiêu hóa. 

Metacercaria xâm nhập vào ống dẫn trứng hoặc từ Fabricius. Sau khoảng 2 tuần, 

Metacercaria biến thành dạng trưởng thành và lại tiếp tục đẻ trứng. 

c. Dịch tễ học 

- Bệnh phân bố khắp các vùng: núi, trung du. đồng bằng, vùng đồng bàng, nhất là 

những nơi có nhiều ao, hồ, đầm, ruộng, vũng nước, gia cầm thường bị nhiễm với 

tỷ lệ cao, cường độ lớn, bệnh nặng hơn. Ở vùng trung du và miền núi, gia cầm bị 

nhiễm sán ít hơn, bệnh phát ra nhẹ hơn. Những nơi xa ao, hồ, vũng nước, ít thấy 

gà nhiễm bệnh này. 

- Ở mọi lứa tuổi gia cầm đều nhiễm sán. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán tỷ lệ thuận 

với lứa tuổi gia cầm (tuổi càng nhiều, mức độ nhiễm càng nặng). 

- Căn bệnh ký sinh ở nhiều ký chủ (gà, vịt, ngan, ngỗng) và những chim hoang 

dại (Corvus torqualus, Streptopelia chinensis, Acridotheres crỉstatẹllus...), bởi 

vậy mầm bệnh được gieo rắc ra môi trường ngoài từ nhiều nguồn khác nhau. 

- Mùa ấu trùng chuồn chuồn lên bờ lột xác, cũng là mùa gia cầm nhiễm sán. Gà, 

ngan, ngỗng thường mắc bệnh khi chăn thả. 

d. Cơ chế phát bệnh 

- Do sán dùng hai giác bám để bám chặt vào thành ống dẫn trứng, gây kích thích 

niêm mạc, phá hủy chức năng tuyến tạo vỏ, làm canxi tiết ra quá nhiều hoặc quá 

ít. Sán còn phá hủy chức nàng tuyến albumih, làm albumin tiết ra quá nhiều. Sán 

kích thích, cùng với albumin tích lũy lại cũng kích thích, làm ống dẫn trứng co 

bóp không bình thường; trứng đẻ ra bị biến hình, vỏ mềm, không có lòng đỏ, 

v.v... 

- Sán kích thích niêm mạc làm ống dẫn trứng bị viêm. Dịch viêm và albumin 

được tích lũy lại làm cơ năng ống dẫn trứng bị rối loạn, trứng bị dừng hoặc thải ra 



quá nhanh cả những trứng hình thành chưa đầy đủ (thiếu vỏ), hoặc thải ra những 

dich thể có chất vôi. 

- Ống dẫn trứng bị nhiễm trùng làm quá trình viêm tăng, khiến ống dẫn trứng bị tê 

liệt hoặc bị vỡ, trứng lọt vào xoang bụng gây viêm màng bụng, ép ruột. Nếu nhiều 

trứng trong xoang bụng gây tắc ruột. 

e. Triệu chứng 

- Quá trình diễn biến của bệnh ở gà có thể chia làm 3 thời kỳ: 

Thời kỳ I: Con vật vẫn khỏe mạnh, ăn uống, đi lại bình thường. Thành phần và độ 

to nhỏ của trứng chưa thay đổi, nhưng bắt đầu thấy vỏ trứng mềm dễ vỡ, khả năng 

đẻ trứng giảm. Sau đó, gà gầy yếu, đẻ trứng không có vỏ vôi. Trứng chỉ được bao 

phủ bằng lớp màng dưới vỏ vôi. Đôi khi trứng chưa kịp đẻ đã bị vỡ nên chỉ thấy 

lòng trắng và lòng đỏ chảy ra ở huyệt. Tiếp theo là con vật khó đẻ hoặc không đẻ. 

Thời kỳ này kéo dài gần một tháng. 

Thời kỳ II: Con vật có biểu hiện ốm rõ rệt, ăn ít, rụng lông, ủ rũ, gầy yếu, hay nấp 

ở góc tưòng, vươn dài cổ để đớp không khí, bụng to, đi đứng không thăng bằng 

vào ổ nằm lâu nhưng không đẻ. Lỗ huyệt đôi khi lòi ra vỏ mềm, bẹp hoậc chảy ra 

những dịch thể đặc, quánh có chất vôi. Thôi kỳ này kéo dài khoảng một tuần. 

Thời kỳ III, nhiệt độ thân thể tăng. Lông bị rối, khát nước. Dáng đi chậm chạp 

từng bước, ỉa chảy, lỗ huyệt lõm vào. Mép hậu môn đỏ đậm. Quanh lỗ huyệt và 

phầí cuối của bụng không còn lông. Thòi gian này kéo dài 2-7 ngày. Con vật 

thường bị chết. 

f. Bệnh tích: 

Biểu hiện rõ là: Viêm ống dẫn trứng. Niêm mạc ống dẫn trứng tơi, xốp, rất dầy, 

có sán màu hồng đỏ. Sung huyết toàn phần hoặc một phần ống dẫn trứng phía gần 

huyệt. Đôi khi ống dẫn trứng bị viêm chảy máu. Khi nặng, tổ chức của ống dẫn 

trứ bị teo hoặc đứt ống dẫn trứng. 

Ngoài viêm ống dẫn trứng, còn viêm phúc mạc. Bụng to, bên trong chứa dịch 

nhờn màu vàng và có mủ, có khi thấy những ảnh noãn hoàng to, nhỏ khác nhau 

nổi trong dịch này. Màng bụng, màng treo ruột xung huyết. Đôi khi thấy viêm 

phúc mạc không có dịch rỉ viêm. 

g. Chẩn đoán  

Đối với súc vật còn sống: tiến hành xét nghiệm phân bằng phương pháp 

Fulleborn hoặc phương pháp Cherbovich để tìm trứng Prosthogonimus 

(không nên dựa vào triệu chứng lâm sàng đơn thuần vì dễ lầm với những 

bệnh sán lá khác cùng nơi ký sinh như: Plagiorchis arcuatus). 

Đối với súc vật chết: dùng phương pháp mổ khám để tìm sán 



Prosthogonimus. 

h. Điều trị 

Với gà, dùng CCl4, liều 2-5ml cho 1 gà, cho uống qua ống cao su hoặc tiêm thẳng 

vào diều. Ngoài ra, còn dùng C2Cl6 liều 0,5g/l gà bằng cách trộn với thức ăn 1 lần 

trong một ngày và cho thuốc 3 ngày liền. Hiệu quả của thuốc cao. 

Khi điều trị: những gà đẻ trứng vỏ mỏng sẽ khỏi ốm sau 2-5 ngày. Những gà đẻ 

trứng vỏ mềm sẽ khỏi sau 6-12 ngày. Những gà cạn trứng sẽ khỏi sau 10-18 

ngày. Những gà bị bệnh nặng, việc điều trị không có hiệu quả. 

i. Phòng bệnh 

Để ngăn ngừa bệnh xâm nhiễm, không chãn thả gia cầm và làm chuồng nuôi gần 

đầm, ao, hồ. Ở những vùng không an toàn về bệnh, không thả gia cầm trước lúc 

mặt trời mọc, vì chuồn chuồn lúc này còn đậu nhiều trên những cây nhỏ, chỉ khi 

có mặt trời, chuồn chuồn mới bay đi. Thả gia cầm sau khi mặt trời mọc sẽ giảm

  cơ hội tiếp xúc với mầm bệnh (metacercaria trong chuồn chuồn). 

- Đối với những gia cầm bị bệnh và mang sán, phải định kỳ điều trị. 

 

 


