
                BÊṆH QUAI BI.̣ 

 
     Bêṇh quai bi ̣ là biṇh nhiêm̃ trùng của 

hac̣h nước miếng. Biṇh thường hay thấy là 

sưng hac̣h “Parotid”, hac̣h này nằm trong hốc 

ngay ở dưới màng boc̣ của tai. Thoaṭ đầu 

hac̣h sưng lấp đầy hốc, rồi dần dần sưng troṇ 

môṭ bên má hac̣h này sưng to đẩy màng boc̣ 

của tai lên phía trên. Nếu baṇ lấy ngón tay 

vuốt nhe ̣ lên xuống ở phía sau quai hàm baṇ 

có thể cảm thấy phần sưng cùng chaỵ về phía 

trước bao phủ phần xương quai hàm. 

     Khi thấy môṭ đứa trẻ bi ̣sưng môṭ bên cổ, câu hỏi thường đăṭ ra: Em bi ̣biṇh 

quai bi ̣ chăng? Hoăc̣ là em bi ̣ sưng môṭ cái hac̣h thường ở bên cổ? Môṭ hac̣h 

thường ở bên cổ khi sưng thường ở thấp phía dưới cổ, không sưng ngươc̣ lên phần 

dưới tai và phần sưng cũng không vắt ngang qua xương quai hàm. 

     Khi trẻ bi ̣biṇh quai bi,̣ phần sưng dưới tai thường đươc̣ thấy trước tiên. Môṭ 

em bé biết nói khi bi ̣biṇh có thể kêu đau ở phẩn quanh dưới tai hoăc̣ phía trong cổ 

của em, nhất là khi em nuốt hoăc̣ nhai. Môṭ ngày trước khi baṇ thấy phần sưng ở 

vùng tai và má của em xuất hiâṇ. Baṇ có thể thấy em hoàn toàn uể oải vì biṇh. 

Thường trẻ bi ̣sốt nhe ̣lúc mới bắt đầu nhưng sau đó cơn sốt có thể lên cao ở ngày 

thứ hai hoăc̣ thứ ba. Hầu hết trẻ bi ̣sưng ở môṭ bên trước và sau đó se ̃lan dần qua 

phiá bên kia vào môṭ hoăc̣ hai ngày sau. Thỉnh thoảng có khi cả tuần lê ̃sau mới lan 

qua phía bên kia và di ̃nhiên thỉnh thoảng cũng có trường hơp̣ chỉ bi ̣ sưng ở môṭ 

bên và bên kia không bi ̣sưng gì cả.  

     Có những hac̣h nước miếng khác nằm bên caṇh hac̣h “parotid” và thỉnh 

thoảng những hac̣h này cũng bi ̣sưng theo luôn, những hac̣h thuôc̣ về hàm dưới kéo 

lên phần dưới của xương hàm, những hac̣h 

dưới lưỡi ngay đằng sau xương má. Thỉnh 

thoảng có thể sưng bi ̣ biến chứng của biṇh quai 

bi ̣mà không có triêụ chứng nào của biṇh sưng 

bất cứ môṭ tuyến nước miếng nào cả. 

     Môṭ biṇh quai bi ̣ nhe ̣ có thể khỏi trong 

vòng 3 hoăc̣ 4 ngày. Ngoài ra bình thường kéo 

dài trung bình môṭ tuần hoăc̣ 10 ngày. 

     Bêṇh quai bi ̣có thể lan đến dic̣h hoàn của 

thanh thiếu niên đang đến tuổi dâỵ thì. Biến 

chứng này thường chỉ lôi kéo theo sư ̣sưng môṭ 

dic̣h hoàn mà thôi. Tuy nhiên nếu cả hai dic̣h 



hoàn bi ̣sưng thì chưa hẳn đó là nguyên nhân của sư ̣hiếm muôṇ con cái của đàn 

ông về sau này. 

     Biṇh quai bi ̣thỉnh thoảng là nguyên nhân của chứng đau màng óc biến chứng 

của quai bi.̣ Trẻ em sốt cao, cổ cứng và mê sãng. Đây là môṭ trường hơp̣ rất hiếm 

và nguy hiêm. Biến chứng sưng tuyến tuỵ taṇg ở trong bụng gây nên đau bụng 

trầm troṇg và nôn mữa. 

     Biṇh quai bi ̣là môṭ biṇh rất hay lây và măc̣ dầu đa ̃bi ̣môṭ lần rồi người ta vâñ 

có thể bi ̣ biṇh laị lần thứ hai, dù bi ̣sưng cả hai tuyến ở hai bên má cũng không 

khác gì người bi ̣sưng môṭ bên. 

     Trường hơp̣ baṇ nghi ngờ con baṇ bi ̣quai bi ̣baṇ phải cho em đi đến thăm Bác 

si ̃ngay (vì con baṇ đang bi ̣nhiêm̃ trùng và bi ̣sốt). Bác si ̃se ̃điṇh biṇh chắc chắn 

cho con baṇ và nếu trường hơp̣ chỉ sưng các hac̣h thường sư ̣trị liêụ cũng hoàn toàn 

khác biêṭ. Trẻ bi ̣ biṇh phải luôn luôn đươc̣ nằm trên giường cho đến khi hết bi ̣ 

sưng. Lắm trẻ không uống đươc̣ nước chanh vì chất chua làm em cảm thấy rất tê ở 

chỗ hac̣h bi ̣ sưng, có em vâñ tiếp tuc̣ uống đươc̣ các thức uống có vi ̣ chua như 

thường. Bình thường phát hiêṇ khoảng hai hoăc̣ ba tuần lê ̃sau khi em bé bi ̣nhiêm̃ 

biṇh. 

     Do biến chứng sưng dic̣h hoàn ở các bé trai đang tuổi dâỵ thì, bi ̣nghi ngờ có 

thể đưa đến sư ̣hiếm muôṇ con cái ở người đàn ông, vì thế cho nên người ta thường 

chích ngừa cho trẻ khi trẻ chưa đến tuổi dâỵ thì (từ 1 đến 9 tuổi). 
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