
 

NHIỄM TRÙNG CỔ HỌNG   
   
HỎI:   
Con trai tôi 9 tuổi, gần đày bị 

nóng sốt, kêu đau cổ, không ăn 
được. Sờ cổ thấy nỗi hạch. 
Năm ngoái cháu cũng bị một 
lần như vậy, cho uống trụ sinh 
thì hết. Xin cho biết tại sao cháu 
bị đi bị lại như vậy.  

Hoàng T. A.  
   
ĐÁP:  
Bệnh của cháu là do nhiễm 

trùng cổ họng. Bệnh này do loại 
vi trùng Streptococcus gây ra 
(người Mỹ hay gọi là Strep 
throat là do tên của vi trùng 
này). Vi trùng Streptococcus 
truyền từ người này sang người 
khác, trẻ con trong tuổi 5 đến 
15 tuổi dễ bị hơn cả tuy người 
lớn vẫn thường thấy. Vi trùng 
xâm nhập tế bào của màng 
nhày trong có họng, có thể gây 
ra mủ ở chỗ thịt dư (tonsils). 
Thường gây sốt, nóng lạnh và 
nổi hạch ở cổ, nếu không chữa 
để lâu có thể gây nhiều biến 
chứng: làm nhọt (abcess), chạy 
sang các cơ quan khác. Đặc 
biệt một số trẻ em bị phản ứng 
miễn nhiễm gây ra phong thấp 
cấp tính (acute rheumatic 
fever) làm sưng đầu gối, nguy 
hiểm hơn cả là chạy vào tim 
gây ra bệnh tim kinh niên. Ở 
Việt Nam thường thấy các bệnh 
này tuy nhiên ở Hoa Kỳ rất 
hiếm. Một biến chứng về miễn 
nhiễm cũng có thể xảy ra sau 
khi nhiễm trùng cổ họng là suy 
thận cấp tính, thận bị phản ứng 
làm đi tiêu ra máu, hư thận.  

Điều quan trọng để ngừa 
biến chứng là khi bị nhiễm trùng 
cổ họng phải chữa trị ngay. 
Thông thường là dùng Penicillin 

chích hay uống, nếu uống phải 
đủ 10 ngày để diệt hết vi trùng 
dù chỉ cần uống 2, 3 ngày đã 
thấy đỡ nhiều.  

Trường hợp cháu bị đi bị lại 
là do lây lại từ một trẻ em khác 
hoặc có thể vi trùng 
Streptococcus vì không uống 
đủ thuốc không bị diệt hẳn vẫn 
còn tồn tại trong màng nhày cổ 
họng tuy không gây ra bệnh 
hẳn. Một số trẻ em bị nhiễm 
trùng cổ họng nhiều lần quá 
trong một năm (5, 6 lần) và có 
thịt dư cổ họng quá lớn làm 
nghẹt có thể phải cắt thịt dư, tuy 
nhiên nếu bị ít hơn hay không 
quá lớn thì không cần thiết. 
Thực sự thịt dư là tiếng thông 
dụng nhưng dùng không đúng. 
Cơ thể con người không có cơ 
quan nào dư thừa! Thịt dư cũng 
như ruột dư là cơ quan của hệ 
thống miễn nhiễm có nhiệm vụ 
sản xuất ra các tế bào đề 
kháng của cơ thể chống cự lại 
sự xâm nhập của vi trùng, cực 
vi trùng ..v…v. . ., tuy không phải 
là trọng yếu nhưng cũng không 
phải là không có tầm quan 
trọng nào cả!  
  


