
BỆNH SÁN LÁ TUYẾN TỤY (EURYTREMA) 

- Bệnh được gây ra bởi Eurytrema pancreaticum ký sinh trong tuyến tụy cơ khi ở 

gan, dạ múi khế của trâu, bò, dê, cừu, những động vật nhai lại khác và cả ở người. 

- Ký chủ trung gian là những loài ổc: Eulôla lautzi, Bradybaena similaris 

Cathaierravida siboldiana, B.phacozona. 

- Bệnh phân bố rộng ở châu Mỹ latinh, châu Á: Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Việt Nam, Liên Xô. 

- Ở nước ta, sán này gặp khá phổ biến ở hầu khắp các vùng trên miền Bắc. 

- Tỷ lệ nhiễm của bê: 75%, bò 50%, dê cừu 75%; Trâu bị nhiễm với tỷ lệ cao hơn 

a. Hình thái căn bệnh 

Eurytrema panereaticum: Có màu đỏ sáng, hình lá, cuối thân nhô ra giống hình 

lưỡi. Sán dài 13,5 – 18,5 mm, rộng 5,5 - 8,5 mm, có hai giác bám hình tròn: giác 

miệng lớn hơn giác bụng. Hầu nhỏ, dài 0,3-0,4mm. Thực quản ngắn. Hai manh 

tràng hình ống xếp dọc hai bên thân. Tinh hoàn hình bầu dục, có khi phân thùy, 

nằm hai bên mép sau của giác bụng. Túi sinh dục hình bầu dục dài, nằm giữa nơi 

phân mánh của ruột với giác bụng. Buồng trứng nhỏ hơn tinh hoàn nhiều lần, đôi 

khi co phân thùy ở sau giác bụng. Tử cung uốn cong xếp gần kín phần sau thân 

sán. Tuyến noãn hoàng hình chùm ở hai bên thân và xếp phía sau tinh hoàn. 

- Trứng màu nâu nhạt, không đối xứng. Ở trứng già, bên trong đã hình thành 

miracidium. Kích thước trứng: 0,045-0,052mm X 0,029 - 0,033mm. 

b. Vòng đời 

- Sán trưởng thành ký sinh ở tuyến tụy và thường xuyên đẻ trứng. Trứng theo phân 

ra ngoài đã hình thành miracidium bên trong. Trứng chịu được nhiệt độ từ -20°c 

đến 500C trong vài giờ. Trong điều kiện khô ráo, sau 5 ngày trứng bị chết. 

Miracidium thoát khỏi vỏ trứng ở trong ống tiêu hóa của ký chủ trung gian và chui 

sâu vào gan, tụy của ký chủ này. Sau bốn tuần (kể từ khi xâm nhập vào ký chủ 

trung gian), miracidium biến thành sporocyst I. Sau 97 ngày cảm nhiễm, sporocyst 

I biến thành Spọrocyst II. Sau 165 ngày, sporocyst sinh ra 144-218 cercaria. 



Cercaria ra khỏi ký chủ trung gian bằng đường phổi dưới dạng những bọc có phủ 

chất nhầy. Những bọc này bám trên cây cỏ. Nếu ký chủ cuối cùng nuốt phải, 

cercaria vào ống tiêu hóa qua ống dẫn tụy xâm nhập vào những ống của tuyến tụy 

và phát triển thành dạng trưởng thành. Sán trưởng thành tiếp tục sống ở tuyến tụy 

và đẻ trứng. Thời gian sống của sán trong ký chủ không quá 10 tháng. 

c. Cơ chế phát bệnh 

Do sán kích thích, ống tuyến tụy bị viêm, niêm mạc dày lên. Tổ chức liên kết và cơ 

ống tuyến tụy phát triển, thấm xuất bạch cầu ái toan và những loại tế bào khác, 

bạch cầu toan tính tăng. Khi ấu trùng chui sâu vào những ống dẫn nhỏ rồi phát 

triển thành sán, gây tắc và viêm các ống dẫn nhất là khi cảm nhiễm nặng. Những 

biến đổi bệnh lý không chỉ có ở các ống dẫn tụy mà còn có ở tổ chức tụy và các 

đảo Langerhan. Khi tắc ống dẫn, dịch tụy chảy ra khó, thường rỉ qua thành làm 

rách vỡ tuyến. Tuyến có những biến đổi hoại tử do quá trình thoái hóa (đảo 

Langerhan cũng vậy). Tuyến bị phá hủy còn do tác động gây viêm quá lớn của ống 

dẫn tụy, làm tổ chức bên cạnh bị teo. Những biến đối bệnh lý ở tất cả những bộ 

phận của tuyến, gây nên những rối loạn trong quá trình đồng hóa chất đạm, đường 

và mỡ. Công năng tuyến tụy bị làm con vật bị sán, dinh dưỡng kém, thiếu máu, gầy 

yếu. 

d. Triệu chứng: 

Con vật bị bệnh thường suy yếu, thiếu máu, gầy dù vẫn ăn, khát nước nhiều, thủy 

thũng ở cổ và ngực... Khi ỉa chảy, nhiều chất nhầy. Nhiệt độ thân thể hạ thấp, mạch 

yếu và con vật có do suy nhược. 

e. Bệnh tích: 

- Khi mổ khám: Xác gầy, xoang cơ thể thấm nước, khi nhiễm nhẹ, tuyến tụy hơi 

sưng, ống dẫn tụy thấm xuất và dày lên khi nhiễm nặng, tuyến tụy có trạng thái đặc 

biệt: tổ chức tụy có những ống xanh hay xám xanh, to và dãn rộng, có những biến 

đổi tổ chức bệnh, tổ chức liên kết bên cạnh, tổ chức tuyến và các đảo Langerhan 

thường có hai đặc điểm: 

+ Thoái hóa và hoại tử 



+ Thẩm xuất và tăng sinh. 

- Thông thường những tổn thương ở tụy cho phép khẳng định. Bệnh Eurytrema 

pancreaticum có thể gây viêm tụy mạn tính. Khi cảm nhiễm dài ngày, có viêm hoại 

tử các ống dẫn. 

- Trái với những tổn thương do sán Fasciola, những biến đổi hoại tử tụy cũng như 

tổ chức tuyến là quan trọng nhất trong bệnh Eurytrema. 

f. Chần đoán: Với súc vật còn sống, xét nghiệm phân bàng phương pháp rửa sa 

lắng dội rửa nhiều lần) để tìm trứng Eurytrema.  

g. Phòng trừ: Để điều trị bệnh Eurytrema, hiện nay dùng Antimoin potartrat 

(C4H4S6 .2 H20) nồng độ 2% cho uống với liều: 10-20g/đầu gia súc; l-2g/đầu gia 

súc; có thể dùng Benzimidazol (KST đa giá) cho hiệu quả cao. Việc phòng trừ 

bệnh này còn chưa được nghiên cứu kỹ, nhưng năng bằng cách tiêu diệt ký chủ 

trung gian là những ốc cạn (Bradybnena) và côn trùng cánh thẳng (Orthoptera). 

 

 

 

 


