
BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN Ở NGƯỜI 

-Người mắc bệnh đang được quan tâm hàng đầu 

- Trên thế giới có 70 nước với 17 triệu người mắc,hàng trăm triệu người nằm trong vùng có 

bệnh 

Năm 2003 có 7 bệnh nhân 

Năm 2004 có 45 bệnh nhân 

Năm 2005 có 55 bệnh nhân 

Năm 2006 có 2641bệnh nhân (Hà Nội 20, miền trung có 1000 người) 

Năm 2007 có 4000 người 

1. Dịch tễ bệnh ở người 

Năm 2004 có 27/64 tỉnh có người mắc bệnh 

Năm 2006 có 47 tỉnh có người mắc bệnh 

Miền Bắc :22 tỉnh ( Hà Nội, Hà Tây, Nghệ An, Hà Tĩnh) 

Miền Trung:13/15 tỉnh (Quảng Ngãi, B. Định) 

Miền Nam : 10 tỉnh 

Nguyên nhân do ăn rau ngổ, rau muống, cải song, rau răm… 

2. Triệu chứng 

a. Bệnh tích ở người 

- Ở người: Đau tức vùng gan (Hông phải), sốt nhẹ, gầy sút nhanh, nổi mẩn, khó tiêu, rối loạn 

tiêu hoá, chán ăn, buồn nôn. Sán có thể di chuyển ra thành ngực, tuyến vú, khớp gối 

- Tạo các ổ áp xe trong gan 

Tổng hợp: Đau hạ sườn 95,1 %; sốt 68,8%, khó tiêu 56,9 %, Đau vùng thượng vị 52 %, Rối 

loạn tiêu hoá 28,4%, vàng da 7,9%, Sút cân 4,3 % 

3.Chẩn đoán : 

- Dựa vào dịch tễ: Tuổi, mùa, vùng mắc bệnh  

-Dựa vào triệu chứng điển hình :Gầy, ỉa chảy  

- Xét nghiệm phân bằng phương pháp dội rửa tìm trứng sán. (Phân biệt với trứng sán lá dạ cỏ)  

- Mổ khám ống mật và gan tìm sán trưởng thành 

4.Phòng và trị bệnh :  

Hetol : Viên mầu trắng:150 mg / P cho uống            

Dertin B(300mg): Viên mầu xanh                 Trâu 9 mg/P, bò 6 mg/ P cho uống trực tiếp .  

Fascinex –Triclabendazol (900mg):Viên xám 10-12 mg/P uống;  

Okazan:Bột mầuvàng12mg/P     

Han-Dertin B :Viên 620 mg/50 kg P 

Người tẩy  Triclabendazole 10 mg/P chia 2 lần 

5. Phòng: Tẩy trừ dịnh kỳ 2 lần /1 năm-liên tục 3 năm đầu, sau tảy chọn lọc;                                 

Vệ sinh chuồng trại ,vệ sinh thức ăn, nước uống , phân ủ.                                                            

Tạo đồng cỏ khô ráo, phun thuốc để diệt vật chủ trung gian .                                                       

Cắt cỏ cao hơn mặt nước, phơi tái cỏ trước khi cho gia súc ăn.                                                

Chăn dắt luân phiên .                                     

Chăm sóc và làm việc hợp lý để nâng cao sức đề kháng. 

 


