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TÓM T�²T 

Nghiên c�í u này �ÿ�m�çc ti�Ãn hành �ÿ�Ç tìm hi�Çu �ÿ�»c �ÿi�Çm sinh h�Ñc c�ëa �Õc Bithynia, v�±t ch�ë trung gian th�í  
nh�©t c�ëa sán lá gan nh�Ó và nh�óng bi�Ãn �ÿ�Ùi b�Ënh lý c�ëa mèo m�³c b�Ënh sán lá gan nh�Ó. Nghiên c�í u ti�Ãn 
hành thu l�m�çm �Õc ngoài t�õ nhiên t�¥i 3 t�Ính là Nam �� inh, H�§i D�m�kng, Hà N�Ýi và th�õc hi�Ën trong phòng thí 
nghi�Ëm. Các k�Ãt qu�§ �ÿã kh�·ng �ÿ�Ïnh �Õc Bithynia s�Õng ch�ë y�Ãu �ã th�ëy v�õc yên t�nh (58,27%), v�ßi t�ù l�Ë 
nhi�Ém Cercaria c�ëa sán lá gan nh�Ó t�ï  0,32 - 4,78%. Vào mùa hè �Õc n�Ùi trên m�»t n�m�ßc (100%), mùa �ÿông 
�Õc ch�ë y�Ãu chìm xu�Õng t�«ng bùn (93,34%). T�Í l�Ë �ÿ�¿ c�ëa �Õc �ÿ�¥t 100%, kho�§ng cách gi�óa 2 l�í a �ÿ�¿ là 9 - 12 
ngày trong c�§ mùa hè và mùa thu. Các tri�Ëu ch�í ng b�Ënh tích vi th�Ç c�ëa gan và �Õng m�±t c�ëa mèo nhi�Ém 
b�Ënh sán lá gan nh�Ó t�õ nhiên: Thành �Õng m�±t x�k d�«y, m�Ýt s�Õ �Õng m�±t b�Ï t�³c nên có s�õ t��ng sinh �Õng m�±t 
nh�Ó ; xung quanh có các t�Ã bào viêm bao g�×m t�Ã bào ái toan, t�m�kng bào, t�Ã bào lympho và các �ÿ�¥i th�õc 
bào. Gan sung huy�Ãt, vi qu�§n xuyên tâm dãn r�Ýng ch�í a nhi�Åu h�×ng c�«u; �ã m�Ýt s�Õ vùng t�nh m�¥ch gi�óa 
ti�Çu thùy và t�nh m�¥ch gian thùy dãn r�Ýng ch�í a �ÿ�«y h�×ng c�«u, t�Ã bào gan b�Ï thoái hóa m�å và thoái hóa 
không bào. 

T�ï  khóa: B�Ënh sán lá gan nh�Ó, b�Ënh tích vi th�Ç, Clonorchis sinensis, �ÿ�»c �ÿi�Çm sinh h�Ñc, �Õc Bithynia spp.  

Study on Some Biological and Pathological Features  
of Clonorchis sinensis Infection  

ABSTRACT 

Study was conducted by gathering natural ocurring snails, Bithynia spp., in Ha Noi, Hai Duong and 
Nam Dinh provinces. It was determined that Bithynia snail is the intermediate host of Clonorchis sinensis. 
Bithynia mainly occurs in calm water with the rate of 58.27%; The prevalence of Cercaria infection 
Clonorchis sinensis varied from 0.32 to 4.78%. Laboratory study showed that 100% snails float on the 
water surface in summer, 93.34% snails settle to mud; 100% snail lay eggs in summer and fall with 
hatching interval between 9 to 12 days. The study on micro-lesions of liver and bile ducts of cat infected by 
natural Clonorchis sinensis has shown that bile duct wall was thickened and fibrized, some ducts were 
obstructed with the hyperplasia. Inflamative cells of eosinophil, plasmocyte, lymphocyte and macrophage appeared 
around. Other symptoms include hepatic congestion, radial capillary expansion with infiltration of erythrocyte; 
central vein area of small lobe and interlobular vein expanded widely with infiltration of erythrocytes. Hepatocytes 
were found with fatty degeneration and vacuolar degeneration 

Keywords: Biology, first intermediate host, micro-lesion, snail. 
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1. �ô�zT V�qN �ô�• 

B�Çnh sán lá gan nh �Ï do Clonorchis 
sinensis là b�Çnh chung gi�áa �õ�×ng v�¶t và 
ng�Ý�äi. B �Çnh �õã x�´y ra t �°i nhi �Ãu n�ãi trên th �Ä 
gi�åi, �õ�¼c bi�Çt là các n�Ý�åc nhi �Çt �õ�åi nóng �´m. 
T�°i Vi�Çt Nam tình hình m �¹c b�Çnh sán lá gan 
nh�Ï �æ ng�Ý�äi ngày càng gia t �·ng. �ô�Än nay, 24 
t �Ênh v �åi hàng nghìn b �Çnh nhân b�Ì b�Çnh sán 
lá gan ph�®i nh �¶p vi �Çn gây �®nh h �Ý�æng r �³t l �ån 
�õ�Än s�ßc kh�Ïe con ng�Ý�äi (Nguy �Æn V�·n �ô�Ã và 
Ph�°m V�·n K huê, 2009).  

Sán lá gan nh �Ï ký sinh �æ �Ông m�¶t c�Úa 
chó, mèo và ng�Ý�äi. Trong chu k �é s�Ông, 
chúng ph �®i qua v�¶t ch�Ú trung th �ß nh�³t là 
�Ôc n�Ý�åc ng�Ñt và qua v �¶t ch�Ú trung gian th�ß 
hai (v �¶t ch�Ú b�Õ sung) là cá n �Ý�åc ng�Ñt. Khi 
chó, mèo và ng�Ý�äi �·n ph �®i nang �³ u 
(Metacercaria) s�À m�¹c b�Çnh. 

Các nghiên c�ßu tr �Ý�åc �õây các tác gi�® �õã 
xác �õ�Ình �Ôc Bithynia ssp là v�¶t ch�Ú trung 
gian th �ß nh�³t c�Úa C.sinensis nh�Ýng ch�Ýa có 
nghiên c �ßu nào �õ�Ã c�¶p �õ�Än t�ë l �Ç nhi �Æm �³u 
trùng sán lá gan nh �Ï Cercaria �æ �Ôc và �õ�¼c 
�õi�Åm sinh h �Ñc c�Úa �Ôc Bithynia, c�Ûng ch�Ýa có 
tài li�Çu nào công b�Ô v�Ã bi�Än �õ�Õi b�Çnh lý trên 
chó, mèo khi m �¹c b�Çnh sán lá gan nh �Ï. Do 
�õó, m�Üc �õích c�Úa nghiên c �ßu nh �¸m tìm hi�Åu 
m�×t s�Ô �õ�¼c �õi�Åm sinh h �Ñc c�Úa �Ôc Bithynia 
ssp ký ch�Ú trung gian th �ß nh�³t, s�â phân b�Ô 
c�Úa Cercaria �æ m�×t s�Ô loài �Ôc n�Ý�åc ng�Ñt, t �ë l �Ç 
nhi �Æm Cercaria c�Úa sán lá gan nh�Ï  �æ �Ôc 
Bithynia ssp và nh�áng bi �Än �õ�Õi b�Çnh lý vi 
th�Å trên �õ�×ng v�¶t góp ph �²n �õ�Ã ra các gi�®i 
pháp nh �¸m phòng ch�Ông b�Çnh sán lá gan 
nh�Ï b�®o v�Ç s�ßc kh�Ïe cho con ng�Ý�äi. 

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP  

�’c n�Ý�åc ng�Ñt �õ�Ý�èc thu l �Ý�èm t �â nhiên 
t�°i 4 huy�Çn thu �×c 3 t�Ênh là Nam �ô�Ình, H �®i 
D�Ý�ãng và Hà N �×i. Các m�µu b�Çnh ph �´m 
�õ�Ý�èc l�³y t �Þ mèo nhi�Æm sán lá gan nh �Ï t �°i 
huy �Çn Ngh �Ëa H�Ýng t�Ênh Nam �ô�Ình. Các 

nghiên c �ßu v�Ã �õ�¼c �õi �Åm sinh h �Ñc c�Úa �Ôc 
Bithynia ssp. và bi�Än �õ�Õi b�Çnh lý vi th �Å 
�õ�Ý�èc ti �Än hành t�° i b�× môn Ký sinh trùng và 
b�× môn B�Çnh lý khoa Thú y tr �Ý�äng �ô�°i h �Ñc 
Nông nghi �Çp Hà N �×i.  

Các m�µu �Ôc �õ�Ý�èc phân lo�°i theo khóa 
phân lo �°i c�Úa Mugum (1963), sau �õó �õ�Ý�èc m�Õ 
�õ�Å tìm �³u trùng ( Cercaria) và �õ�Ình lo �°i theo 
khóa phân lo �°i c�Úa Markevich (theo ngu �Ón 
tài li �Çu c�Úa �ô�¼ng Ng�Ñc Thanh & cs., 1980). 

 �’ c �õ�Ý�èc nuôi trong bình th �Úy tinh, cho 
�·n liên t �Üc lá xà lách, trong �õi�Ãu ki �Çn phòng 
thí nghi �Çm nhi �Çt �õ�× 200C �õ�Än 300C. Ti �Än 
hành theo dõi các �õ�¼c tính sinh h�Ñc c�Úa �Ôc, 
ho�°t �õ�×ng n�Õi chìm, t �¶p tính sinh s �®n. 

M�Õ khám mèo t �°i các �õ�Ìa �õi �Åm nghiên 
c�ßu, sau �õó l�³y b�Çnh ph �´m �æ gan và �Ông 
m�¶t c�Úa mèo �õ�Å nghiên c �ßu bi�Än �õ�Õi vi th �Å 
t�°i gan và �Ông m�¶t;  

Tiêu b �®n b�Çnh lý �õ�Ý�èc b�®o qu�®n trong 
formol 10 % > 24 gi �ä; sau �õó t�´y s�°ch b�¸ng 
cách ch�®y qua vòi n �Ý�åc máy ch�®y ch�¶m > 3 
gi�ä, ti�Äp t �Üc x�à lý  b�Çnh ph �´m trên máy x �à lý 
t �â �õ�×ng trong 24 gi �ä qua các dung d�Ìch c�Ón, 
xylen, parafin. �ô úc b�Çnh ph �´m b�¸ng máy c�¹t 
tiêu b �®n Microtome; làm slide nhu �×m 
Haematoxylin và Eosin. Cu �Ôi cùng, g�¹n lam 
kính b �¸ng keo Mount quick, Soi d �Ý�åi kính 
hi �Ån vi v �åi �õ�× phóng �õ�°i 150 - 400 l�²n. 

  Th�äi gian ti �Än hành nghiên c �ßu t�Þ 
tháng 1/2011 �õ�Än tháng 12/2012.  

3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N 

3.1. Xác �õ�Ình v �¶t ch �Ú trung gian th �ß 
nh�³t c �Úa sán lá gan nh �Ï, t �ë l�Ç nhi �Æm 

Cercaria  �æ �Ôc 

3.1.1. Xác �õ�Ình v �¶t ch �Ú trung gian c�Ú a 

sán lá gan nh �Ï 

T�°i các �õ�Ìa �õi �Åm nghiên c �ßu �õã tìm 
th�³ y 12 loài �Ôc n�Ý�åc ng�Ñt thu �×c 2 b�× là b�× �Ôc 
có mang và b�× �Ôc có ph�Õi, các loài �Ôc này 
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thu�×c 23 loài �Ôc th�Ý�äng sinh s �Ông �æ vùng 
�õ�Óng b�¸ng B�¹c b�× mà tác gi �® �ô�¼ng Ng�Ñc 
Thanh và c �×ng s�â �õã công b�Ô vào n�·m 1980 
(B�®ng 1). 

S�Ô �Ôc thu l �Ý�èm �õ�Ý�èc m�Õ khám tìm �³u 
trùng Cercaria và �õ�Ình loài. Trong các loài 
�Ôc, ch�Ê có loài �Ôc Bithynia misella có ch�ßa 
�³u trùng c �Úa sán lá gan nh �Ï Clonorchis 
sinensis, các các loài �Ôc khác ch�Ýa tìm th �³y 
(B�®ng 1). 

Theo B�× môn Kí sinh trùng, Tr �Ý�äng 
�ô�°i h �Ñc Y Hà N �×i (2001) thì �Ôc Bithynia là 
v�¶t ch�Ú trung gian th �ß nh �³t c�Úa sán lá 
gan nh �Ï, và loài B.striatula và B. 
fuschiana là v �¶t ch �Ú trung gian th �ß nh �³t 
c�Úa sán lá gan nh �Ï �õ�Ý�èc xác �õ�Ình �æ Trung 
Qu�Ôc và Nh �¶t B �®n. 

3.1.2. T �ë l �Ç nhi �Æm �³u trùng sán lá gan 

nh�Ï c �Úa �Ôc Bithynia  

T�°i các �õ�Ìa �õi �Åm nghiên c �ßu, nhi�Ãu loài 
�Ôc là v�¶t ch�Ú trung gian c�Úa sán lá gây 

b�Çnh cho ng�Ý�äi và gia súc �õã �õ�Ý�èc thu th �¶p. 
�ô�¼c bi�Çt có loài Bithynia misella là v �¶t ch�Ú 
trung gian c �Úa sán lá gan nh �Ï. 

T�ë l �Ç nhi �Æm Cercaria c�Úa sán lá gan 
nh�Ï trên �Ôc Bithynia misella �õ�Ý�èc trình bày 
�æ b�®ng 2. 

T�ë l �Ç nhi �Æm �³u trùng c �Úa sán lá gan 
nh�Ï tuy là r �³t th�³ p (0,32-4,78 %) nh �Ýng �õã 
ch�ßng t�Ï t �°i các �õ�Ìa �õi �Åm nghiên c �ßu có s�â 
l �Ýu hành c�Úa �³u trùng sán lá gan nh �Ï trong 
v�¶t ch�Ú trung gian. �ôây là m �Ôi liên h �Ç �õ�Å 
xác �õ�Ình nguyên nhân vì sao b �Çnh này còn 
t�Ón t �°i trên ng �Ý�äi, chó mèo t�°i vùng nghiên 
c�ßu. T�°i huy �Çn Ngh �Ëa H�Ýng t �Ênh Nam �ô�Ình 
n�ãi có �Õ d�Ìch sán lá gan nh �Ï c�Û nên t�ë l �Ç 
nhi �Æm �³u trùng trên �Ôc c�Ûng là cao nh�³t 
(4,78%). T�ë l �Ç này g�²n t�Ý�ãng �õ�Ý�ãng v�åi k �Ät 
qu�® �õã �õ�Ý�èc công b�Ô c�Úa tác gi �® Bùi Th �Ì 
Dung (2008) v �Ã thành ph �²n �Ôc t�°i xã Ngh �Ëa 
L�°c và Ngh�Ëa Phú huy �Çn Ngh �Ëa H�Ýng v�åi 
10.878 cá th �Å �Ôc t�°i 211 �õi �Åm nghiên c �ßu, t�ë 
l �Ç nhi �Æm �³u trùng c �Úa sán lá là 4,12 %.  

 

B�®ng 1. S�â phân b �Ô c�Úa �³u trùng Cercaria  trong �Ôc  

Nhóm Cercaria 
Thành ph�«n �Õc 

Amphistomata Echinostomata Furocercaria C.sinensis Fasciola 

Pila conica - - - -  

Angulyagra - - + - - 

Melanoides tuberculatus - - + - - 

Assmina brevicula - - + - - 

Diginiostoma siamense - - + - - 

Paraforarubus stratulus + + + - - 

Polypilis haenuspherula - - + - - 

Bithynia misella + - + + - 

Stenothyra messageri - + - - - 

Snotria révei + - - - - 

Lymnaea viridis - + + - + 

Sermyla toranatela - - + - - 

(Chú thích : + Nhi�Æm ; - Không nhi�Æm)
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B�®ng 2. T�ë l�Ç nhi �Æm Cercaria  c�Úa sán lá gan nh �Ï �æ �Ôc Bithynia 

���Ïa �ÿi�Çm (Huy�Ën) S�Õ �Õc thu �ÿ�m�çc S�Õ �Õc nhi�Ém T�ù l�Ë nhi�Ém(%) 

Gia Lâm 

Thanh Trì 

Thanh Hà 

Ngh�a H�mng 

1240 

620 

1713 

710 

39 

2 

44 

34 

3,15 

0,32 

2,57 

4,78 

 

3.2. M �×t s�Ô �õ�¼c �õi �Åm sinh h �Ñc c�Úa �Ôc 
Bithynia ssp. 

M�×t trong nh �áng ph�Ý�ãng pháp phòng 
tr �Þ các b�Çnh do sán lá nói chung là di �Çt v �¶t 
ch�Ú trung gian c�Úa sán lá là �Ôc ho�¼c ng�·n 
ng�Þa tr�ßng sán lá xâm nh�¶p vào v�¶t ch�Ú 
trung gian. Vì v �¶y, chúng tôi ti �Än hành 
nghiên c �ßu �õ�¼c �õi �Åm sinh h �Ñc c�Úa �Ôc 
Bithynia �õ�Å có ph�Ý�ãng pháp phòng tr �Þ 
thích h �èp. 

�ôi�Ãu tra s �â phân b�Ô c�Úa �Ôc Bithynia t �°i 
3 lo�°i th �Úy v�âc là yên t�Ënh, t �°m th �äi, n �Ý�åc 
ch�®y, cho th �³y: Th �Úy v�âc yên t�Ënh là các ao, 
h�Ó, �õ�²m n�ãi l �Ý�èng n�Ý�åc t�Ý�ãng �õ�Ôi �Õn �õ�Ình ít 
có s�â thay �õ�Õi, th �Úy v�âc t�°m th �äi là �õ�Óng 
ru�×ng n�ãi c�³y lúa ho �¼c tr�Óng cây th �ßc �·n, 
n�ãi này l �Ý�èng n�Ý�åc có s�â thay �õ�Õi nh �Ýng 
không nhi �Ãu, th �Úy v�âc n�Ý�åc ch�®y nh �Ý 
m�Ý�ãng máng, c�Ông rãnh là n �ãi n �Ý�åc thay 
�õ�Õi th �Ý�äng xuyên. 

T�°i th �Úy v�âc yên t�Ënh có s�Ô l �Ý�èng �Ôc 
Bithynia s�Ông nhi �Ãu nh �³t: 2496 con chi �Äm 
58,27 %, �æ th �Úy v�âc t�°m th �äi có 1617 con 

chi �Äm 37,75 %, ch�Ê có 170 con th�³y �æ th�Úy 
v�âc n�Ý�åc ch�®y chi �Äm 3,96% (B�®ng 3). �ôi�Ãu 
này ch�ßng t�Ï r �¸ng �Ôc Bithynia thích h �èp 
s�Ông �æ n�ãi n �Ý�åc ít có s�â th ay �õ�Õi th �Ý�äng 
xuyên. �ô�× pH, hàm l�Ý�èng oxy trong n �Ý�åc, 
th �âc v�¶t th �Úy sinh làm th�ß c �·n cho �Ôc, th�âc 
v�¶t làm n �ãi cho �Ôc bám và trao �õ�Õi khí là 
nh�áng �õi�Ãu ki �Çn c�²n thi �Ät cho các loài �Ôc t�Ón 
t �°i và phát tri �Ån.  

Các �Ôc Bithynia ssp. thu �õ�Ý�èc t�Þ các 
�õ�Ìa �õi �Åm nghiên c �ßu ti�Äp t�Üc �õ�Ý�èc nuôi 
trong phòng thí nghi �Çm �õ�Å theo �õ�¼c tính 
s�Ông và kh�® n�·ng �õ�¿. K�Ät qu �® �õ�Ý�èc trình 
bày �æ b�®ng 4 và b�®ng 5. 

S�â sinh s�Ông và ho�°t �õ�×ng c�Úa �Ôc ph�Ü 
thu�×c nhi �Ãu vào nhi �Çt �õ�× môi tr �Ý�äng: mùa 
hè khi nhi �Çt �õ�× trên 26 oC thì �Ôc luôn n�Õi 
trên m �¼t n�Ý�åc, mùa �õông khi nhi �Çt �õ�× th �³p 
thì �Ôc luôn chìm xu �Ông bùn. 

Theo H�ßa B�¸ng Nh�Ý (1964) khi nhi �Çt 
�õ�× môi tr �Ý�äng gi �®m xu �Ông 9 -15 oC r �³t ít khi 
g�¼p �Ôc, �Ôc ho�°t �õ�×ng và phát tri �Ån m�°nh 
nh�³t �æ môi tr �Ý�äng có nhi �Çt �õ�× t �Þ 25 -30oC. 

 

B�®ng 3. S�â phân b �Ô c�Úa �Ôc Bithynia  ssp. t �°i các th �Úy v�âc 

Phân b�Õ 
  ���Ïa �ÿi�Çm (Huy�Ën) 

S�Õ �Õc thu 
�ÿ�m�çc Yên t�nh T�¥m th�ái N�m�ßc ch�§y 

Gia Lâm 

Thanh Trì 

Thanh Hà 

Ngh�a H�mng 

1240 

620 

1713 

710 

873 

436 

927 

260 

367 

184 

786 

280 

0 

0 

0 

170 

T�Ùng s�Õ 4283 2496 (58,28% 1617 (37,75%) 170 (3,97%) 
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B�®ng 4. �ô�¼c tính s �Ông c�Úa �Ôc Bithy nia 

N�Ùi lên m�»t n�m�ßc Chìm xu�Õng bùn 
Mùa v�é S�Õ �Õc theo dõi 

S�Õ con T�ù l�Ë (%) S�Õ con T�ù l�Ë (%) 

Mùa xuân 

Mùa hè 

Mùa �ÿông 

90 

60 

60 

26 

60 

4 

22,88 

100,0 

6,66 

64 

0 

56 

71,12 

0 

93,34 

B�®ng 5. Kh �® n�·ng sinh �õ�¿ c�Úa �Ôc Bithynia  trong phòng thí nghi �Çm 

Mùa v�é 
Kho�§ng cách 

nhi�Ët �ÿ�Ý S�Õ �Õc theo dõi S�Õ �Õc �ÿ�¿ T�ù l�Ë �ÿ�¿ (%) 
S�Õ con 

trung bình 
Kho�§ng cách gi�óa 

hai l�ía (ngày) 

Xuân 

Hè 

Thu  

��ông 

18 - 25 

27 - 31 

25 - 28 

13 - 17 

60 

48 

51 

57 

51 

48 

51 

9 

85,0 

100,0 

100,0 

15,78 

2,96 

3,54 

3,50 

105 

15 – 18 

9 - 12 

9 - 12 

 -  

 

S�â phát tri �Ån c�Úa �Ôc liên quan �õ�Än y�Äu 
t�Ô nhi �Çt �õ�× môi tr�Ý�äng. Mùa hè và mùa thu 
khi nhi �Çt �õ�× cao thì t �ë l �Ç �õ�¿ c�Úa �Ôc �õ�°t 100 
% và kho�®ng cách gi�áa 2 l�ßa �õ�¿ ng�¹n l �°i ch�Ê 
t�Þ 9 - 12 ngày, trong khi vào mùa xuân t �ë 
l �Ç �õ�¿ là 85 % và kho �®ng gi �áa 2 l�ßa �õ�¿ là 15 
- 18 ngày, vào mùa �õông t �ë l �Ç �õ�¿ c�Úa �Ôc ch�Ê 
�õ�°t 15,78 %. 

3.3. Bi �Än �õ�Õi b �Çnh lý �æ gan, �Ông m�¶t 
trên �õ�×ng v �¶t m�¹c b �Çnh  

K�Ät qu �® bi�Än �õ�Õi vi th �Å �æ gan và �Ông 
m�¶t c�Úa mèo m�¹c b�Çnh t �â nhiên �õ�Ý�èc th�Å 
hi �Çn �æ các hình 1 - 6. 

B�Çnh tích �æ �Ông m�¶t: Thành �Ông m�¶t x �ã 
d�²y, m�×t s�Ô �Ông m�¶t b �Ì t �¹c nên có s�â t �·ng 
sinh �Ông m�¶t nh �Ï; xung quanh có các t�Ä bào 
viêm bao g�Óm t �Ä bào ái toan, t�Ý�ãng bào, t �Ä 
bào lymfo và các �õ�°i th�âc bào. 

B�Çnh tích �æ gan: Gan sung huy �Ät, vi 
qu�®n xuyên tâm dãn r �×ng ch�ßa nhi �Ãu h�Óng 
c�²u; �æ m�×t s�Ô vùng t �Ënh m �°ch gi�áa ti �Åu thùy 
và t �Ënh m �°ch gian thùy dãn r �×ng ch�ßa �õ�²y 
h�Óng c�²u, t �Ä bào gan b�Ì thoái hóa m �ç và 
thoái hóa không bào. Các tri �Çu ch�ßng trên 
g�²n gi �Ông v�åi nh �áng nghiên c �ßu tr �Ý�åc �õây 
v�Ã b�Çnh tích c �Úa sán lá gan nh �Ï �õ�Ý�èc mô t�®. 

Theo Ph�°m V�·n Khuê và Phan L �Üc (1996), 
tri �Çu ch�ßng b�Çnh tích vi th �Å g�Óm �Ông m�¶t 
t �·ng sinh t �°o thành nh �áng lông nhung dài 
ngo�¸n ngoèo trong lòng �Ông d�µn m�¶t ho�¼c 
sinh ra nhi �Ãu �Ông d�µn m�¶t �æ niêm m �°c, vách 
�Ông d�µn m�¶t b�Ì x�ã hóa; mô gan, �Ông d�µn m�¶t 
b�Ì teo l�°i, c�³u trúc gan vùng này b �Ì l �×n x�×n, 
các t�Äbào gan b�Ì teo l�°i (Hình 1 và hình 2). 

M�°ch qu�®n tuy �Än t�Üy dãn r �×ng, sung 
huy �Ät, ch�ßa �õ�²y h�Óng c�²u, �Ông d�µn t �Üy dày, 
xung quanh mô t�· ng sinh, các t �Ä bào bi�Åu 
mô tr �Ý�ãng to, m �×t s�Ô t �Ä bào long ra n �¸m 
trong lòng tuy �Än cùng v �åi b�°ch c�²u �õa nhân 
trung tính và m �×t s�Ô b�°ch c�²u ái toan, xung 
quanh �Ông d�µn nh �Ï có nhi �Ãu lâm ba c�²u và 
các t�Ä bào �õ�°i th �âc bào.  

Theo B�× môn kí sinh trùng tr �Ý�äng �õ�°i 
h�Ñc Y Hà N �×i (2001), b�Çnh tích �æ ng�Ý�äi m �¹c 
b�Çnh sán lá gan nh �Ï th �Å hi �Çn t�¶p trung �æ 
gan: Các vùng th �Ý�ãng t �Õn có ph�®n �ßng 
viêm t �·ng sinh và xo hóa. Các thành �Ông 
m�¶t d �²y h�ºn lên có khi dày theo d �°ng u. 
Túi m �¶t có th �Å b�Ì to và x�ã hóa. Tùy theo 
m�ßc �õ�× b�Çnh, gan có th �Å b�Ì thoái hóa theo 
ki �Åu thoái hóa m �ç (Hình 4). Nh �áng m�°ch 
máu b �Ì dãn n �æ. T�Üy có th�Å x�ã hóa, t �·ng sinh 
và thoái hóa (Hình 3, 4 và 5). Kèm theo 
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Nguy�Én Th�Ï H�×ng Chiên, Nguy�Én V��n Ph�m�kng, Hoàng Minh ���í c 

hi �Çn t�Ý�èng t �·ng b�°ch c�²u, b�°ch c�²u toan 
tính chi �Äm 20 - 40 %. 

 

Hình 1. T �·ng sinh t �Ä bào viêm  

�æ thành �Ông m�¶t (H.E.400) 

 

Hình 2. Viêm t �¹c �Ông d�µn m�¶t,  

t �·ng sinh �Ông m �¶t nh �Ï (H.E. 400) 

 

Hình 3. Sung huy �Ät t �Ënh m �°ch gan 

(H.E.150) 

 

Hình 4. T �Ä bào gan thoái hóa m �ç 

(H.E.400) 

  

Hình 5. Thâm nhiêm b �°ch c �²u ái toan  

�æ gan (H.E.400) 

 

Hình 6. T �Ä bào gan thoái hóa  

không bào (H.E. 150) 
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4. K �‚ T LU �t N 

�’ c Bithynia ssp. là v�¶t ch�Ú trung gian 
th �ß nh�³t c�Úa sán lá gan nh �Ï do Clonorchis 
sinensis. T�ë l�Ç nhi �Æm �³u trùng c �Úa sán lá gan 
nh�Ï �æ trong �Ôc Bithynia t �Þ 0,32 �õ�Än 4,78 %. 

�’c Bithynia ch�Ú y�Äu s�Ông �æ th �Úy v�âc 
yên t �Ënh (58,27%) và th�Úy v�âc t�°m th �äi 
(37,75%). Mùa hè khi nhi�Çt �õ�× cao �Ôc n�Õi 
lên trên m �¼t n�Ý�åc (100%), mùa �õông �Ôc 
chìm xu �Ông t �²ng bùn (93,34 %). Khi nhi �Çt 
�õ�× cao t�ë l �Ç �õ�¿ c�Úa �Ôc �õ�°t t�Þ 85 - 100%, 
kho�®ng cách gi�áa 2 l �ßa �õ�¿ t �Þ 9 - 12 ngày 

B�Çnh tích �æ �Ông m�¶t th �Å hi �Çn thành 
�Ông m�¶t x �ã d�²y, m�×t s�Ô �Ông m�¶t b �Ì t �¹c nên 
có s�â t �·ng sinh �Ông m�¶t nh �Ï, xung quanh 
có các t�Ä bào viêm bao g�Óm t �Ä bào ái toan, 
t�Ý�ãng bào, t �Ä bào lymfo và các �õ�°i th�âc bào. 

B�Çnh tích �æ gan th �Å hi �Çn gan sung 
huy �Ät, vi qu �®n xuyên tâm dãn r �×ng ch�ßa 
nhi �Ãu h�Óng c�²u, �æ m�×t s�Ô vùn g t �Ënh m �°ch 

gi�áa ti �Åu thùy và t�Ënh m �°ch gian thùy dãn 
r �×ng ch�ßa �õ�²y h�Óng c�²u, t �Ä bào gan b�Ì thoái 
hóa m�ç và thoái hóa không bào. 
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