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Tác nhân 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

Strongyloidiasis Taenia solium Toxocara canis 

Toxocara cati 



Nguồn bệnh 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

Người là vật chủ chính

( khỉ, vượn, chó,…) 

- Thực phẩm, nước uống  

- Người, lợn. 

Chó, mèo (gà, vịt, trâu, bò, 

cừu, thỏ) 



Phương thức lây truyền 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

Thực phẩm, nước uống  

Qua đường da, - Tự nhiễm 

Thực phẩm, nước uống  Thực phẩm, nước uống  



Triệu chứng nghi ngờ 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc 

trực tiếp với đất  

Triệu chứng 

Rối loạn tiêu hóa:  

- Đau bụng 

- Dị ứng 

Ngoài ra: Mệt mỏi,  

biếng ăn, gầy sút cân, 

thiếu máu, viêm ruột 
  

Tiền sử dịch tễ: ăn thịt lợn ch

ưa nấu chín, ăn rau sống. 

Triệu chứng: 

không rõ ràng 

Tiền sử dịch tễ: tiếp xúc với 

chó/mèo 

Triệu chứng: 

- Ngứa, nổi mẩn; 

- Đau đầu, đau bụng, khó tiê

u; 

- Đau nhức mỏi, tê bì; 

- Sốt, thở khò khè; 

 



Hình ảnh giun lươn 



Hình ảnh sán dây lợn 



Hình ảnh giun đũa chó mèo 



Xét nghiệm 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

- Xét nghiệm phân: bằn

g phương pháp: soi tươi, 

dịch tá tràng, dịch rửa p

hế quản hoặc đờm: tìm ấ

u trùng giun lươn. 

- ELISA 

- Xét nghiệm phân: Tìm trứ

ng sán dây, đốt sán dây. 

- Sinh thiết nang sán: Là ti

êu chuẩn “vàng”  

- ELISA 

 

- Xét nghiệm phân: tìm ký 

sinh trùng 

- ELISA:  

- Sinh thiết. 

- Sinh học phân tử. 



Chẩn đoán hình ảnh 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

Chụp cắt lớp vi tính/cộng hưởng từ hạt nhân (CT/MRI) 

đặc biệt ở trên não. 

Siêu âm: sán cơ 

Chụp Xquang: nang sán đã vôi hoá ở cơ, tim, não 

Soi đáy mắt: Hình ảnh đặc hiệu nang ấu trùng sán dây lợn: 

Nang nước trong, hình tròn hoặc bầu dục có đầu sán bên tr

ong. 







Chẩn đoán xác định 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

1 trong 2 

- Xét nghiệm phân tìm 

thấy ấu trùng giun lươ

n trong phân, dịch tá t

ràng, trong dịch rửa p

hế quản hoặc đờm hoặ

c 

- ELISA: dương tính  

- Xét nghiệm phân: Tìm trứng 

sán dây, đốt sán dây. 

+ Sinh thiết:chẩn đoán nang ấu t

rùng sán dây lợn. 

+ CT/MRI có hình ảnh nang ấu 

trùng sán. 

+ Soi đáy mắt có hình ảnh nang 

ấu trùng sán dây lợn. 

+ ELISA: dương tính  

1 trong 3: 

- Tìm thấy ấu trùng giun đũ

a chó/mèo. 

- Sinh học phân tử: Phát 

hiện đoạn gen 

- ELISA: dương tính  

 



Điều trị 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

1: Thuốc Albendazol 

2: Thuốc Ivermectin 

3: Thuốc Thiabendazol  

1: Thuốc Albendazol 

2: Praziquantel 

 

1: Thuốc Albendazol 

2: Thuốc Ivermectin 

3: Thuốc Thiabendazol  

 



Điều trị cụ thể 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

+ Người lớn: 400mg/lần 

x 2 lần/ngày trong 7 ngà

y liên tiếp. 

+ Trẻ em > 2 tuổi: uống 

400mg/lần/ngày x 3 ngà

y liên tiếp. 

+ Trẻ em < 2 tuổi: uống 

200mg/lần/ngày trong 3 

ngày liên tiếp, có thể nhắ

c lại sau 3 tuần. 

 

+ điều trị tẩy sán dây trưởng t

hành bằng praziquantel 10-15

mg/kg liều duy nhất  

+ Liều dùng Albendazol: 15m

g/kg/ngày, chia 2 lần x 8-30 n

gày  

Có thể điều trị nhắc lại 1 hoặc 

nhiều đợt dựa trên tiến triển c

ủa bệnh. Mỗi đợt điều trị cách 

nhau 1 tháng. 

 

- Người lớn 800mg/ngày/n

gười, chia 2 lần/ngày. 

- Trẻ em > 1 tuổi: 10 - 15m

g/kg/ngày (tối đa 800mg), 

chia 2 lần/ngày. 

Điều trị theo thể bệnh 

- Đối với thể thông thường: 

mỗi đợt 14 ngày 

- Đối với thể nội tạng, mắt, 

thần kinh: mỗi đợt 21 ngày. 

Đối với thể mắt có thể cho 

bệnh nhân khám chuyên kh

oa mắt để phẫu thuật theo c

hỉ định. 

 



Tiêu chuẩn khỏi bệnh 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

- Hết triệu chứng lâm sàng. 

- Xét nghiệm phân, dịch tá tràng, 

dịch rửa phế quản hoặc đờm: khô

ng phát hiện thấy ấu trùng giun lư

ơn. 

- Lâm sàng: các triệu chứng dần trở về bì

nh thường (trừ một số trường hợp còn di 

chứng) và 

- MRI/CT: Không òn hình ảnh nang ấu tr

ùng sán dây lợn dạng hoạt động hoặc 

- ELISA: âm tính. 

- Các triệu chứng lâm sàng giảm hoặc 

hết sau điều trị; 

- Xét nghiệm ELISA có hiệu giá kháng 

thể giảm hoặc trở về âm tính; 

  



Theo dõi sau điều trị 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

+ Xét nghiệm lại phân trong 3 ngà

y vào các ngày thứ 5, 6, 7 khi điều 

trị nội trú 

+ ELISA giun lươn, IgE đánh giá 

lại sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng 

và lâu hơn nếu còn dương tính. 

MRI/CT mỗi 6 tháng. 

- ELISA  mỗi tháng. 

- Lâm sàng không cải thiện tiếp tục lặp lại 

đợt điều trị mới. Khoảng cách tối thiểu là 

1 tháng. Nếu không hiệu quả phối hợp đá

nh giá bằng chẩn đoán hình ảnh để quyết 

định thay đổi phác đồ. 

Tổ chức điều trị cho bệnh nhân tối đa 

3 đợt, mỗi đợt cách nhau 1 tháng. Sau 

mỗi đợt cần đánh giá lại các chỉ số: tri

ệu chứng lâm sàng, ELISA, công thức 

máu, chức năng gan thận, nếu cải thiệ

n rõ có thể dừng điều trị. Nếu không t

hì tiếp tục các đợt 2, 3 với liều lượng t

ương tự đợt 1. Sau ba đợt điều trị nếu 

các triệu chứng vẫn không đỡ cần xe

m lại chẩn đoán, làm thêm hoặc làm l

ại các xét nghiệm để có hướng chẩn đ

oán và điều trị khác phù hợp hơn. 



Phòng bệnh 

Giun lươn Ấu trùng Sán dây lợn Giun đũa chó mèo 

Vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân, tẩy giun 

định kỳ 

Có biện pháp phòng hộ 

lao động  

Vệ sinh môi trường, vệ sinh 

cá nhân, tẩy giun định kỳ 

Tẩy sán cho lợn. 

Vệ sinh môi trường, vệ  

sinh cá nhân, tẩy giun định 

kỳ 

Tẩy giun định kỳ cho chó, 

mèo.  

  



Thank you 


