
 

LỞ MÔI  
   
HỎI:  
Tôi hay bị lở môi thường 

xuyên. Mỗi năm có thể bị một 
vài lần. Xin cho biết tại sao bị 
chứng này, có cách gì chữa trị 
không?  

Chương V. L.  
   
ĐÁP:  
Chứng lở môi hay trở đi trở 

lại như ông nói là do một loại 
cực vi trùng tên Herpes 
simplex. Loại cực vi trùng này 
có hai loại: loại 1 và loại 2 
(HSV-1 và HSV- 2). Thông 
thường loại 1 gây lở môi hay 
màng nhầy trong miệng và loại 
2 hay gây lở ở bộ phận sinh 
dục, tuy nhiên có thể xảy ra 
ngược lại tuy ít hơn. Loại cực vi 
trùng này truyền từ người này 
sang người khác. Cực vi trùng 
Herpes xâm nhập màng nhầy ở 
môi hay miệng hay trên da bị 
trày trụa và sinh sôi nảy nở theo 
đường dây thần kinh cảm giác 
và hạch thần kinh. Lần đầu tiên 
mới nhiễm cực vi trùng này có 
thể bị nặng, lở nhiều ở môi và 
trong miệng, có thể gây sốt, nổi 
hạch, tuy nhiên sau vài ngày 
đến hai tuần, vết lở bớt dần và 
cơ thể tạo ra những kháng thể 
chống cự lại với cực vi trùng 
này. Điều phiền là cực vi trùng 
này không bị diệt hết hẳn, vẫn 
tồn tại trong các hạch thần kinh 
và lâu lâu xuất hiện trở lại gây 
lở môi hay miệng.  

Nguyên nhân nào làm kích 
thích cục vi trùng Herpes tái 
xuất hiện, hiện chưa được biết 
rõ, tuy tia sáng tử ngoại, thương 
tích hay trường hợp khi cơ thể 
suy yếu về hệ thống miễn 

nhiễm có thể làm cực vi trùng 
này hòanh hành trở lại.  

Thực sự chứng lở môi do 
Herpes trong những lần sau tái 
phát chỉ gây khó chịu chút ít, bị 
lở nhẹ và kéo dài vài ngày rồi 
hết. Nếu bị ít không cần chữa 
trị. Thuốc trị về cực vi trùng 
Herpes hiện nay có loại thuốc 
Acyclovir duới hình thức bôi hay 
uống, tuy nhiên thuốc này hiện 
nay phần nhiều chỉ dùng để trị 
bệnh lở Herpes của bộ phận 
sinh dục.  

Một biến chứng nguy hiểm 
của cực vi trùng Herpes là 
nhiễm trùng não bộ 
(encephalitis). Tuy rất hiếm xảy 
ra, biến chứng này có thể nguy 
hiểm đến tính mạng và cần 
được chữa trị bằng thuốc 
Acyclovir truyền vào mạch 
máu.  

   


