BỆNH QUAI BI.̣
Bê ̣nh quai bi ̣ là binh
̣ nhiễm trùng của
ha ̣ch nước miế ng. Binh
̣ thường hay thấ y là
sưng ha ̣ch “Parotid”, ha ̣ch này nằ m trong hố c
ngay ở dưới màng bo ̣c của tai. Thoa ̣t đầ u
ha ̣ch sưng lấ p đầ y hố c, rồ i dầ n dầ n sưng tro ̣n
mô ̣t bên má ha ̣ch này sưng to đẩ y màng bo ̣c
của tai lên phía trên. Nế u ba ̣n lấ y ngón tay
vuố t nhe ̣ lên xuố ng ở phía sau quai hàm ba ̣n
có thể cảm thấ y phầ n sưng cùng cha ̣y về phía
trước bao phủ phầ n xương quai hàm.
Khi thấ y mô ̣t đứa trẻ bi ̣ sưng mô ̣t bên cổ , câu hỏi thường đă ̣t ra: Em bi ̣ binh
̣
quai bi ̣ chăng? Hoă ̣c là em bi ̣ sưng mô ̣t cái ha ̣ch thường ở bên cổ ? Mô ̣t ha ̣ch
thường ở bên cổ khi sưng thường ở thấ p phía dưới cổ , không sưng ngươ ̣c lên phầ n
dưới tai và phầ n sưng cũng không vắ t ngang qua xương quai hàm.
Khi trẻ bi ̣ binh
̣ quai bi,̣ phầ n sưng dưới tai thường đươ ̣c thấ y trước tiên. Mô ̣t
em bé biế t nói khi bi ̣binh
̣ có thể kêu đau ở phẩ n quanh dưới tai hoă ̣c phía trong cổ
của em, nhấ t là khi em nuố t hoă ̣c nhai. Mô ̣t ngày trước khi ba ̣n thấ y phầ n sưng ở
vùng tai và má của em xuấ t hiâ ̣n. Ba ̣n có thể thấ y em hoàn toàn uể oải vì binh.
̣
Thường trẻ bi ̣ số t nhe ̣ lúc mới bắ t đầ u nhưng sau đó cơn số t có thể lên cao ở ngày
thứ hai hoă ̣c thứ ba. Hầ u hế t trẻ bi ̣ sưng ở mô ̣t bên trước và sau đó sẽ lan dầ n qua
phiá bên kia vào mô ̣t hoă ̣c hai ngày sau. Thỉnh thoảng có khi cả tuầ n lễ sau mới lan
qua phía bên kia và di ̃ nhiên thỉnh thoảng cũng có trường hơ ̣p chỉ bi ̣ sưng ở mô ̣t
bên và bên kia không bi sưng
gì cả.
̣
Có những ha ̣ch nước miế ng khác nằ m bên ca ̣nh ha ̣ch “parotid” và thỉnh
thoảng những ha ̣ch này cũng bi ̣sưng theo luôn, những ha ̣ch thuô ̣c về hàm dưới kéo
lên phầ n dưới của xương hàm, những ha ̣ch
dưới lưỡi ngay đằ ng sau xương má. Thin̉ h
thoảng có thể sưng bi ̣biế n chứng của binh
̣ quai
bi ̣ mà không có triêụ chứng nào của binh
̣ sưng
bấ t cứ mô ̣t tuyế n nước miế ng nào cả.
Mô ̣t binh
̣ quai bi ̣ nhe ̣ có thể khỏi trong
vòng 3 hoă ̣c 4 ngày. Ngoài ra biǹ h thường kéo
dài trung bình mô ̣t tuầ n hoă ̣c 10 ngày.
Bê ̣nh quai bi ̣ có thể lan đế n dich
̣ hoàn của
thanh thiế u niên đang đế n tuổ i dâ ̣y thì. Biế n
chứng này thường chỉ lôi kéo theo sự sưng mô ̣t
dich
̣ hoàn mà thôi. Tuy nhiên nế u cả hai dich
̣

hoàn bi ̣ sưng thì chưa hẳ n đó là nguyên nhân của sự hiế m muô ̣n con cái của đàn
ông về sau này.
Binh
̣ quai bi ̣thỉnh thoảng là nguyên nhân của chứng đau màng óc biế n chứng
của quai bi.̣ Trẻ em số t cao, cổ cứng và mê sãng. Đây là mô ̣t trường hơ ̣p rấ t hiế m
và nguy hiêm. Biế n chứng sưng tuyế n tu ̣y ta ̣ng ở trong bụng gây nên đau bụng
trầm tro ̣ng và nôn mữa.
Binh
̣ quai bi ̣là mô ̣t binh
̣ rấ t hay lây và mă ̣c dầ u đã bi ̣mô ̣t lầ n rồ i người ta vẫn
có thể bi ̣ binh
̣ la ̣i lầ n thứ hai, dù bi ̣ sưng cả hai tuyế n ở hai bên má cũng không
khác gì người bi ̣sưng mô ̣t bên.
Trường hơ ̣p ba ̣n nghi ngờ con ba ̣n bi ̣quai bi ̣ba ̣n phải cho em đi đế n thăm Bác
si ̃ ngay (vì con ba ̣n đang bi ̣ nhiễm trùng và bi ̣ số t). Bác si ̃ sẽ đinh
̣ binh
̣ chắ c chắ n
cho con ba ̣n và nế u trường hơ ̣p chỉ sưng các ha ̣ch thường sự trị liê ̣u cũng hoàn toàn
khác biê ̣t. Trẻ bi ̣ binh
̣ phải luôn luôn đươ ̣c nằ m trên giường cho đế n khi hế t bi ̣
sưng. Lắ m trẻ không uố ng đươ ̣c nước chanh vì chất chua làm em cảm thấ y rấ t tê ở
chỗ ha ̣ch bi ̣ sưng, có em vẫn tiế p tu ̣c uố ng đươ ̣c các thức uố ng có vi ̣ chua như
thường. Bình thường phát hiêṇ khoảng hai hoă ̣c ba tuầ n lễ sau khi em bé bi ̣ nhiễm
binh.
̣
Do biế n chứng sưng dich
̣ hoàn ở các bé trai đang tuổ i dâ ̣y thì, bi ̣ nghi ngờ có
thể đưa đế n sự hiế m muô ̣n con cái ở người đàn ông, vì thế cho nên người ta thường
chích ngừa cho trẻ khi trẻ chưa đế n tuổ i dâ ̣y thì (từ 1 đế n 9 tuổ i).
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