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Tóm tắt

◊ Dấu hiệu của nhiễm khuẩn là sưng và viêm một hoặc cả hai tuyến mang tai (viêm tuyến mang tai).

◊ Các biến chứng nghiêm trọng hơn của b ̣ênh quai bị, như viêm màng não, viêm não và viêm tinh hoàn, có thể xảy
ra mà không có biểu hi ̣ên viêm tuyến mang tai, có thể gây trì hoãn việc chẩn đoán chính xác bệnh.

◊ Thông thường chỉ có thể chẩn đoán dựa trên các đ ̣ăc điểm lâm sàng đặc trưng của viêm tuyến mang tai và tiền
tri ̣êu. Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm dựa trên xác nhận huyết thanh hay nước bọt, phát hiện axit nucleic của
vi-rút, hoặc phân l ̣âp vi-rút từ chất dịch cơ thể.

◊ Điều trị dựa theo triệu chứng, và có thể ngăn ngừa bệnh chủ yếu bằng cách tiêm chủng theo lịch.

◊ Vắc-xin quai bị được sử dụng hầu như là phổ biến tại các nước phát triển, là một phần của vắc-xin MMR (sởi,
quai bị và rubella). Các đợt bùng phát rải rác đã xảy ra trong các quần thể có tỷ l ̣ê chủng ngừa cao, dẫn đến nh ̣ân
định rằng hiệu lực của vắc-xin có thể không cao như dự kiến ban đầu và chính sách tiêm vắc-xin cần được xem
xét lại, có thể cần sử dụng đến 3 liều.
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Định nghĩa
Quai bị là một bệnh nhiễm khuẩn toàn thân cấp tính do paramyxovirus RNA gây ra.[1] B ̣ênh lây lan do hít phải những
giọt nước bọt trong không khí và trước khi xuất hiện vắc-xin quai bị, b ̣ênh thường ảnh hưởng đến trẻ em đang ở đ ̣ô tuổi
đi học.[2] Thông thường, quai bị gây sưng tuyến mang tai, các tuyến nước bọt khác, màng não, tuyến sinh dục, và tuyến
tụy cũng thường bị ảnh hưởng.[1]

Dịch tễ học
Trước khi vắc-xin được đưa vào sử dụng, quai bị chủ yếu xảy ra ở trẻ em, với số lượng ca b ̣ênh cao nhất là ở trẻ em từ 5
đến 9 tuổi.[2] Trong một đánh giá về các khảo sát huyết thanh trên toàn thế giới để đánh giá khả năng miễn dịch đối với
quai bị, 50% trẻ em từ 4 đến 6 tuổi và 90% trẻ em từ 14 đến 15 tuổi có huyết thanh dương tính, cho thấy rằng gần như tất
cả mọi người trong quần thể không tiêm vắc-xin sẽ bị nhiễm bệnh. Ở các nước không có chương trình tiêm vắc-xin kháng
vi-rút quai bị, tỷ lệ mắc mới luôn cao, với đỉnh dịch xảy ra 2 đến 5 năm m ̣ôt lần.[3]

Tại châu Âu, vắc-xin MMR được đưa vào sử dụng đã giúp làm giảm tỷ lệ mắc mới bệnh quai bị; ví dụ, tại Phần Lan
không còn bất cứ ca bệnh trong nước nào.[7] Tại Anh Quốc, các ca b ̣ênh thường xảy ra ở những người lớn tuổi không
tiêm vắc-xin. Tại Anh trong năm 2017, 1550 ca b ̣ênh quai bị đã được báo cáo và hơn 70% trong số ca b ̣ênh này xảy rà ở
những người trên 15 tuổi.[8]

Tại Hoa Kỳ, sau khi vắc-xin quai bị được đưa vào sử dụng từ năm 1967, ban đầu tỷ lệ mắc mới bệnh quai bị đã giảm
99%. Sau đó, các đợt bùng phát bệnh quai bị được báo cáo từ năm 1986 đến năm 1987 ở những người vượt ngoài độ tuổi
áp dụng chương trình tiêm chủng vắc-xin quai bị bắt bu ̣ôc trước khi nh ̣âp học. Các đợt bùng phát này dẫn đến sự điều
chỉnh trong hướng dẫn tiêm vắc-xin để áp dụng cho cả trẻ em và trẻ vị thành niên ở độ tuổi đại học.[9] Kết quả là đạt
được tỷ l ̣ê mắc bệnh quai bị thấp lịch sử và mục tiêu đề ra là loại bỏ bệnh quai bị vào năm 2010.[10] Tuy nhiên, trong
năm 2006, Hoa Kỳ có 6584 ca b ̣ênh quai bị được báo cáo. Hầu hết các ca b ̣ênh xảy ra ở miền trung tây và ở những người
tuổi từ 18 đến 24 đang theo học tại các trường cao đẳng đại học. Ngoài ra, hầu hết các ca b ̣ênh xảy ra ở những người đã
được tiêm vắc-xin. [11] Mặc dù số người mắc bệnh quai bị tại Hoa Kỳ đã giảm từ năm 2006 đến năm 2013 (xuống còn
181 ca bệnh vào năm 2013), số ca b ̣ênh đã lại tăng lên một lần nữa, lên đến 6369 vào năm 2016.[12]

Không có sự chênh l ̣êch trong tỷ l ̣ê b ̣ênh quai bị giữa nam và nữ. Tuy nhiên, nam giới có nhiều khả năng có biến chứng
hơn, cụ thể là biến chứng thần kinh.[2]

Bệnh căn học
Vi-rút quai bị là vi rút RNA sợi đơn và là thành viên của chi Paramyxovirus. Đó là một loại vi-rút có vỏ bọc bao gồm
protein nền và 2 glycoprotein bề mặt. Glycoprotein, được gọi là kháng nguyên ngưng kết hồng cầu – neuraminidase và
protein dung hợp, cho phép lần lượt hấp thụ vi-rút và dung hợp màng hạt vi-rút với màng tế bào chủ.[13] Lớp vỏ ngoài
bao gồm màng hai lớp lipid, khiến cho vi-rút nhạy cảm với chất khử trùng chứa ête và cồn.[2]

Mười hai kiểu gen vi-rút quai bị đã được mô tả, được ký hi ̣êu từ A đến L. Tỷ lệ lưu hành bệnh thay đổi tùy theo vị trí địa
lý.[13] Con người là v ̣ât chủ tự nhiên duy nhất của b ̣ênh quai bị.[2]

Sinh lý bệnh học
B ̣ênh lây lan do hít phải giọt nước bọt trong không khí, tiếp xúc trực tiếp hoặc đồ vật truyền bệnh bị nhiễm khuẩn.[1]
Thời kỳ ủ bệnh thường từ 14 đến 18 ngày, và đỉnh lây truyền xảy ra 1 đến 2 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Vi-rút
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lây lan đã được phân lập trong nước bọt ngay từ thời điểm 7 ngày trước khi có triệu chứng lâm sàng và cho đến 9 ngày
sau khi có triệu chứng lâm sàng. Tình trạng tiêm vắc-xin có vẻ không ảnh hưởng đến thời gian lây lan vi-rút.[2]

Vị trí chủ yếu nơi vi-rút nhân lên là biểu mô của đường hô hấp trên, và, hiếm khi, tình trạng nhiễm khuẩn xảy ra khu
trú tại đường hô hấp. Thông thường, vi-rút lây lan nhanh chóng đến mô lympho tại chỗ và gây nhiễm vi-rút huyết, cho
phép vi-rút lây lan đến các bộ phận xa của cơ thể.[1] Các tế bào đơn nhân nhiễm b ̣ênh cũng là một phương tiện lây lan vi-
rút.[2] Vi-rút quai bị có ái lực đối với biểu mô tuyến; vi-rút thường nhân bản tại biểu mô ống dẫn tuyến mang tai, gây phù
nề mô kẽ, viêm tại chỗ và sưng đau tuyến mang tai.[2]

Thông thường, sau khi nhiễm bệnh quai bị, b ̣ênh nhân sẽ được miễn dịch suốt đời. Tuy nhiên, 1% đến 2% ca b ̣ênh được
cho là tái nhiễm.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Vắc-xin quai bị là vi-rút còn sống bị làm yếu. Tại hầu hết các nước, chủng Jeryl Lynn được sử dụng. Vắc-xin này trước
đây có dưới dạng chế phẩm đơn (Mumpsvax), nhưng hi ̣ên nay chỉ có dưới dạng kết hợp với cả vắc-xin sởi và rubella còn
sống bị làm yếu (vắc-xin MMR). Liều vắc-xin đầu tiên được khuyến cáo lúc 12 tháng tuổi ho ̣ăc m ̣ôt thời gian ngắn sau
đó, nhưng thường không được khuyến cáo sử dụng ở trẻ nhỏ hơn do liên quan thứ phát đến sự can thiệp của kháng thể
thụ động được tiếp nh ̣ân từ người mẹ, làm giảm hi ̣êu quả của vắc-xin. Trong trường hợp xảy ra bùng phát dịch b ̣ênh, có
thể sử dụng vắc-xin cho trẻ trên 6 tháng có nguy cơ cao phát triển b ̣ênh quai bị, nhưng liều này không thay thế cho liều
lúc 12 tháng tuổi. Liều vắc xin thứ 2 được khuyến cáo ở trẻ em trong thời kỳ sau đó, thường trước khi bắt đầu đi học,
nhưng có thể sớm hơn tại một số nước.[19] Tại Hoa Kỳ, liều thứ hai được khuyến cáo lúc 4 đến 6 tuổi, nhưng có thể
được cho sử dụng sớm ngay từ thời điểm 4 tuần sau liều đầu tiên.[20] Trong một đợt bùng phát bệnh quai bị, Ủy ban Tư
vấn về Thực hành Tiêm chủng Hoa Kỳ khuyến cáo trẻ em ≥12 tháng tuổi có nguy cơ cao và đã nhận được 2 liều vắc-xin
có chứa vắc-xin quai bị cần dùng thêm một liều để tăng cường bảo vệ.[21]

Nếu cần, vắc-xin MMR có thể được sử dụng cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi. Nhìn chung, tiêm vắc-xin quai bị bị làm yếu
được khuyến cáo cho tất cả những người chưa được tiêm chủng trước đó, hoặc những người chỉ nhận được 1 liều vắc-xin
trước đó.[1] [17]

Vắc-xin quai bị cũng có thể được cho dùng dưới dạng vắc-xin kết hợp sởi, quai bị, rubella và thuỷ đậu (MMRV).[16] Hai
nghiên cứu sau khi cấp phép đã chỉ ra rằng, trong số trẻ em từ 12 đến 23 tháng tuổi, cứ 2300 đến 2600 trẻ thì có một trẻ
có thêm biểu hi ̣ên co gi ̣ât kèm sốt 5-12 ngày sau liều vắc-xin MMRV đầu tiên so với vi ̣êc tiêm riêng các vắc-xin MMR và
thuỷ đậu. Trước những phát hiện này, hướng dẫn khuyến cáo vắc-xin MMRV cần được dùng thận trọng ở trẻ em có tiền
sử cá nhân hoặc gia đình (tức là anh chị em hoặc cha mẹ) từng bị co gi ̣ât, và ở trẻ em từ 12-47 tháng tuổi, liều đầu tiên
của các vắc-xin MMR và thuỷ đậu nên được tiêm riêng biệt. Với liều vắc-xin sởi, quai bị, rubella và thuỷ đậu thứ hai ở
mọi lứa tuổi (15 tháng tuổi-12 tuổi) và liều đầu tiên ở độ tuổi lớn hơn 48 tháng, thường ưu tiên sử dụng vắc-xin MMRV
kết hợp.[16] Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ co gi ̣ât sau liều vắc-xin MMR và MMRV đầu tiên khi được sử dụng
cho trẻ 16 đến 23 tháng tuổi cao gấp hai lần so với trẻ 12-15 tháng tuổi.[22]

Trong một nghiên cứu so sánh những người có khả năng miễn dịch quai bị thứ phát do tiêm vắc-xin so với miễn dịch tự
nhiên đối với quai bị, mức độ kháng thể IgG phát hi ̣ên được thấp hơn ở nhóm được tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, các đáp ứng
tăng sinh lympho đ ̣ăc hi ̣êu với kháng nguyên quai bị đã được phát hi ̣ên ở 98% trong số tất cả bệnh nhân, chứng tỏ khả
năng miễn dịch tế bào chống lại vi-rút quai bị tồn tại lâu dài.[23] Việc sử dụng vắc-xin quai bị trên thực tế cho thấy chúng
ít hiệu lực hơn so với các nghiên cứu trước khi cấp phép. Chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này. Nguyên nhân có
thể m ̣ôt phần liên quan đến vi ̣êc tiêm vắc-xin không đạt hiệu quả nguyên phát và thiếu sự hòa hợp giữa một số biện pháp
chuyển đảo huyết thanh và bảo vệ lâm sàng.

Một đánh giá phát hi ̣ên rằng ước tính tốt nhất về tính hiệu lực của vắc-xin MMR chứa Jeryl Lynn (chủng thường g ̣ăp
nhất ở châu Âu và chỉ có tại Anh Quốc và Hoa Kỳ) trong việc ngăn ngừa các ca b ̣ênh quai bị được xác nhận trong phòng
thí nghiệm ở trẻ em và trẻ vị thành niên là 64% đến 66% khi sử dụng một liều và 83% đến 88% khi sử dụng hai liều.[24]
Cũng có bằng chứng về miễn dịch suy yếu, do đó, vi ̣êc tiêm vắc-xin không đạt hiệu quả thứ phát cũng có ảnh hưởng
lớn.[25]

Khuyến cáo không sử dụng vắc-xin MMR trong thai kỳ, ở những bệnh nhân được điều trị dược lý bằng glucocorticoid,
hoặc ở các cá nhân bị suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, có thể xem xét tiêm vắc-xin MMR ở những bệnh nhân nhiễm HIV
có sự ức chế miễn dịch vừa phải (nhưng không nghiêm trọng),[17] m ̣ăc dù vẫn phải tuân thủ các phác đồ tại địa phương.

Các phản ứng bất lợi đối với các vắc-xin này thường ít xảy ra. Phản ứng bất lợi thường g ̣ăp nhất bao gồm các phản ứng
tại chỗ, sốt nhẹ và phát ban. Viêm tuyến mang tai cũng có thể xảy ra. Năm 1998, một bài báo được xuất bản đưa ra khả
năng có mối liên quan giữa vắc-xin MMR và chứng tự kỷ. Sau đó, bài báo ban đầu đã được rút lại và nhiều nghiên cứu
không tìm thấy có bằng chứng về mối liên quan giữa MMR và chứng tự kỷ.[26]

Ngăn ngừa thứ cấp
Bệnh nhân mắc bệnh cần được cách ly để ngăn chặn lây truyền b ̣ênh. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), Trung tâm
Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC), và Ủy ban Tư vấn về Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn y tế (HICPAC)
cùng khuyến cáo một khoảng thời gian cách ly 5 ngày sau khi khởi phát viêm tuyến mang tai đối với những người bị bệnh
quai bị trong cộng đồng hoặc các cơ sở y tế, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa nhiễm
giọt nước bọt trong không khí.[41] Cơ quan Y tế công cộng Anh cũng khuyến cáo b ̣ênh nhân nên được cách ly trong 5
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ngày.[40] Tiêm chủng sau phơi nhiễm không cho thấy là có thể phòng chống lại sự lây lan của bệnh. Tuy nhiên, CDC
khuyến cáo những người trước đó đã được tiêm chủng hai liều vắc-xin có chứa vi-rút quai bị và được xác định là có nguy
cơ tăng cao mắc phải quai bị trong đợt bùng phát dịch cần được tiêm liều vắc-xin có chứa vi-rút quai bị thứ ba nhằm tăng
khả năng phòng chống bệnh quai bị và các biến chứng liên quan.[38]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một sinh viên đại học 20 tuổi với b ̣ênh sử không có gì đáng chú ý đến g ̣ăp bác sĩ với triệu chứng sưng đau hai bên
gần hàm và má của mình. Cô mô tả bị "đau tai" và nói rằng cô thấy khó ăn, khó nuốt và nói khó khăn. Cô nhớ là đã bị
sốt nhẹ và đau đầu một vài ngày trước khi khởi phát sưng. Cô không nhớ là đã tiêm liều MMR thứ hai trước khi bắt
đầu vào đại học.

Các bài trình bày khác

Nhiễm quai bị không có triệu chứng xảy ra ở 15% đến 20% ca b ̣ênh.[3] Viêm tinh hoàn là biến chứng có triệu chứng
thường g ̣ăp nhất của bệnh quai bị, xảy ra ở 20% ca b ̣ênh ở nam giới sau tuổi d ̣ây thì.[1] Bệnh viêm buồng trứng xảy
ra ở 5% nữ giới sau tuổi d ̣ây thì, và viêm vú cũng có thể xảy ra.[2]

Viêm màng não vô khuẩn là biến chứng ngoài tuyến nước bọt thường g ̣ăp nhất, mặc dù thường không có triệu chứng.
Tăng bạch cầu trong dịch não tủy có thể xảy ra ở nhiều ca b ̣ênh, lên đến một nửa trong tất cả các ca b ̣ênh quai bị có
triệu chứng, nhưng các triệu chứng kích ứng màng não thực sự chỉ xảy ra ở 5% đến 25% ca b ̣ênh. Viêm màng não vô
khuẩn xảy ra ở nam giới nhiều hơn gấp 3 lần so với nữ giới và có thể xảy ra trước, trong hoặc sau một đợt viêm tuyến
mang tai.[4] Ở một số loạt ca b ̣ênh, lên đến 50% trong số những người phát triển viêm màng não do quai bị không bị
viêm tuyến mang tai.[5]

Các biểu hi ̣ên CNS ít g ̣ăp khác của việc nhiễm quai bị bao gồm viêm não (khoảng 0,1% các ca b ̣ênh), điếc, thất điều
tiểu não, liệt mặt, viêm tủy ngang và hội chứng Guillain-Barre.[6] Viêm tụy xảy ra ở khoảng 4% ca nhiễm quai bị,
thường là với diễn biến tương đối nhẹ.[2]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Khi một bệnh nhân là ca b ̣ênh viêm tuyến mang tai điển hình, thường chỉ cần dựa vào các đặc điểm lâm sàng là có thể
chẩn đoán bệnh quai bị và không cần xét nghiệm xác nhận.[1] Sưng mang tai biểu hi ̣ên ở 95% các ca b ̣ênh quai bị có
triệu chứng. Tuy nhiên, trong trường hợp các biểu hi ̣ên không điển hình không có viêm tuyến mang tai, với ảnh hưởng
nổi bật ngoài tuyến nước bọt, hoặc trong một đợt bùng phát b ̣ênh quai bị cần số li ̣êu về tỷ lệ mắc mới chính xác, cần tiến
hành xét nghiệm xác nhận.[2]

Tiền sử
Thông thường, chẩn đoán dựa trên lâm sàng. Nhiễm quai bị thường bắt đầu với tiền tri ̣êu là sốt nhẹ, khó chịu, đau
đầu, đau cơ, và biếng ăn.[1] Ở thời kỳ sau khi vắc-xin ra đời, hầu hết các ca b ̣ênh quai bị xảy ra người trẻ và sinh viên
đại học. Trong dịch bệnh quai bị tại Hoa Kỳ vào năm 2006, 48% số ca b ̣ênh xảy ra ở những người từ 17 đến 25 tuổi
và 30% là sinh viên đại học.[27] Tại Anh và xứ Wales trong năm 2005, trên 56.000 ca b ̣ênh quai bị đã được báo cáo
và hơn 80% số ca b ̣ênh này xảy ra ở những người trên 15 tuổi.[28] Ở các nước không có chương trình tiêm vắc-xin
phòng bệnh quai bị, nhóm tuổi thường bị ảnh hưởng nhiều nhất là trẻ em.[3] Vi ̣êc xác định tiền sử tiêm vắc-xin là rất
quan trọng.

Các biến chứng liên quan đến b ̣ênh quai bị bao gồm viêm tinh hoàn, viêm màng não vô khuẩn, viêm não (khoảng
0,1% các ca b ̣ênh), và điếc. Các biến chứng này có thể xảy ra mà không biểu hi ̣ên viêm tuyến mang tai, có thể trì hoãn
việc chẩn đoán chính xác bệnh.
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Các thăm dò
Các xét nghi ̣êm có thể hữu ích trong các ca b ̣ênh cần xác nhận chẩn đoán thêm; ví dụ, trong trường hợp không có biểu
hi ̣ên viêm tuyến mang tai.

• Công thức máu

• Thông thường, số lượng bạch cầu có đếm thành phần từng loại bạch cầu là bình thường. Quan sát thấy
tăng bạch cầu ở bệnh viêm màng não, viêm tinh hoàn hoặc viêm tụy do quai bị.[2]

• Huyết thanh học

• Cần thực hi ̣ên xét nghiệm IgM trong huyết thanh không sớm hơn 3 ngày sau khi khởi phát các triệu
chứng lâm sàng, và khuyến nghị thời gian lý tưởng để xét nghiệm IgM là 7 đến 10 ngày sau khi khởi
phát các triệu chứng.[29] Kết quả xét nghiệm IgM quai bị dương tính là dấu hiệu mới bị nhiễm
b ̣ênh.[30] Xét nghi ̣êm sẽ thường vẫn dương tính trong khoảng thời gian lên đến 4 tuần. Tuy nhiên, đã
quan sát được kết quả âm tính giả lên đến 50% trong các mẫu b ̣ênh phẩm từ người nhiễm bệnh quai
bị cấp tính đã được tiêm chủng trước đó.[31] Chuẩn đ ̣ô IgM âm tính ở người đã tiêm chủng trước đó
không loại trừ nhiễm khuẩn cấp tính, vì IgM không phải là thành phần chính của đáp ứng miễn dịch
thứ phát. Nếu IgM ban đầu là âm tính ở người đã tiêm chủng, cần thu th ̣âp mẫu b ̣ênh phẩm thứ hai
trong trường hợp xảy ra đáp ứng IgM ch ̣âm trễ.[30]

• Xét nghiệm huyết thanh IgG xác nhận bệnh quai bị có giá trị chẩn đoán nếu chuẩn đ ̣ô kháng thể IgG
ở giai đoạn cấp tính tăng gấp 4 lần so với giai đoạn hồi sức. Chuẩn đ ̣ô cấp tính cần được lấy khoảng
4 ngày sau khi khởi phát các triệu chứng ban đầu. Mẫu b ̣ênh giai đoạn hồi sức cần được lấy 2 đến 3
tuần sau khi khởi phát các triệu chứng. Mức gia tăng gấp 4 lần được chứng minh bằng xét nghi ̣êm định
lượng hoặc chuyển đảo huyết thanh từ âm tính đến dương tính trong xét nghi ̣êm miễn dịch enzym được
coi là xác nhận chẩn đoán.[30] Một lần nữa, sự gia tăng này có thể không được quan sát thấy ở những
người đã tiêm chủng, do đó, xét nghi ̣êm âm tính không loại trừ khả năng nhiễm quai bị.[2]

• Xét nghi ̣êm nước bọt

• Tại Anh Quốc, xét nghiệm IgM quai bị trong nước bọt là xét nghiệm tiêu chuẩn. Mô hình đáp ứng và độ
chính xác rất giống như trong xét nghi ̣êm IgM huyết thanh.[32]

• Xét nghi ̣êm phản ứng khuếch đại chuỗi gien (PCR )

• Việc sử dụng PCR cho phép xác nhận b ̣ênh quai bị nhanh chóng và chính xác hơn. Xét nghiệm được
thực hiện trực tiếp trên mẫu b ̣ênh phẩm lâm sàng, mẫu này tốt nhất là sử dụng nước bọt. Xét nghi ̣êm
phản ứng chuỗi sao chép ngược (RT-PCR) sử dụng một mảnh gen đ ̣ăc hi ̣êu nhỏ có thể xác nhận nhiễm
khuẩn, nhận dạng chủng vi-rút đ ̣ăc hi ̣êu và thúc đẩy các nghiên cứu dịch tễ.[2] RT-PCR hữu ích trong
việc phân biệt các chủng vi-rút quai bị rời rạc về bộ gen liên quan đến các đợt bùng phát dịch cụ
thể.[31]

• Trong các nghiên cứu so sánh, RT-PCR cho thấy đ ̣ô nhạy hơn về tổng thể so với các kỹ thuật nuôi cấy
vi-rút.[2] Trong một nghiên cứu trên những người được chẩn đoán lâm sàng mắc b ̣ênh CNS do vi-rút,
RT-PCR đã phát hi ̣ên vi-rút quai bị trong CSF của 96% số b ̣ênh nhân, trong khi kỹ thuật nhuộm hóa mô
miễn dịch chỉ phát hi ̣ên 39% số bệnh nhân có nuôi cấy CSF dương tính.[33]

Nếu nghi ngờ biến chứng thần kinh (ví dụ: đau đầu nặng, ý thức mờ mịt, dấu hiệu thần kinh khu trú), có thể sử dụng
phân tích CSF và chụp CT đầu để loại trừ bệnh lý khác.

• CSF
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• Số lượng tế bào trong CSF: chủ yếu tăng tế bào lympho ở viêm màng não và viêm não do quai bị.[2]
Tăng bạch cầu có thể phát triển trong 50% số ca b ̣ênh quai bị lâm sàng.[1]

• Áp lực và glucose CSF: nhìn chung là bình thường.[2] Protein CSF nhìn chung là bình thường. Tuy
nhiên, các nồng đ ̣ô protein tăng cao đã được báo cáo.[2]

• Chẩn đoán hình ảnh

• Có thể sử dụng CT đầu làm xét nghi ̣êm ban đầu nếu có triệu chứng thần kinh khu trú, bao gồm cả bất
thường về cảm giác hoặc vận động, thay đổi thị lực, ho ̣ăc bất thường về nhận thức.

Các xét nghiệm khác

• Nuôi cấy vi-rút

• Kết quả phân l ̣âp vi-rút chọn lọc bị hạn chế do sự nhân bản vi-rút quai bị mang tính tức thời. Vi-rút
được phân lập thường xuyên từ CSF, nước bọt, nước tiểu hoặc tinh dịch trong tuần đầu tiên của triệu
chứng lâm sàng; kết quả phân l ̣âp vi-rút giảm đáng kể sau tuần đầu tiên.[2] Phát hi ̣ên sự có m ̣ăt của vi-
rút bằng kỹ thu ̣ât nhu ̣ôm mẫu bằng huỳnh quang miễn dịch.

• Mặc dù tình trạng nhiễm vi-rút huyết là thường g ̣ăp, vi-rút quai bị thường không được phân lập từ máu
và chỉ được phân l ̣âp trong 2 ngày đầu tiên của bệnh.[34] Vi ̣êc không có khả năng phân lập vi-rút quai
bị trong máu có thể là do sự có m ̣ăt đồng thời của kháng thể kháng vi-rút.[2]

• amylase huyết thanh

• Mức độ có thể tăng cao trong viêm tuyến mang tai và viêm tụy do quai bị (đau bụng, ớn lạnh, sốt và
nôn mửa liên tục), nhưng xét nghiệm này không đ ̣ăc hi ̣êu.[1]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
tình trạng không được tiêm chủng

• Một liều vắc-xin quai bị sống bị làm yếu có tác dụng bảo vệ chống nhiễm quai bị ở 96% ca b ̣ênh, nhưng khả năng
miễn dịch sẽ giảm dần theo thời gian.[14]

khách du lịch quốc tế

• Nguy cơ phơi nhiễm đối với khách du lịch có thể cao. Khuyến cáo tất cả khách du lịch cần đảm bảo là đã được
tiêm chủng đầy đủ.

Yếu
Sự ức chế miễn dịch

• Có ít dữ liệu về nguy cơ mắc bệnh quai bị ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Người ta cho rằng, sự ức chế
miễn dịch thường không phải là yếu tố nguy cơ đáng kể gây nhiễm quai bị. Trong một loạt ca b ̣ênh được công bố
về nhiễm quai bị ở trẻ em bị bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính, nhiễm khuẩn hiếm khi nghiêm trọng và
thường ở mức cận lâm sàng, như ở trẻ em có sức đề kháng bình thường.[15]
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nhân viên y tế

• Nhân viên y tế có nguy cơ cao nhiễm bệnh quai bị do có nhiều cơ hội phơi nhiễm với vi-rút. Tất cả nhân viên y tế
cần cung cấp bằng chứng hợp l ̣ê về vi ̣êc tiêm phòng bảo vệ sức khoẻ, bao gồm cả 2 liều vắc-xin MMR.[16] [17]
[18]

những người sống trong môi trường có sự tiếp xúc gần gũi (sinh viên đại học, tù nhân, quân
nhân)

• Đợt bùng phát bệnh quai bị tại Hoa Kỳ vào năm 2006, và một đợt bùng phát tương tự tại Anh Quốc, đã ảnh hưởng
đến một số lượng lớn sinh viên đại học. Những người sống trong môi trường có sự tiếp xúc gần gũi với với người
khác, bao gồm sinh viên đại học, tù nhân và quân nhân có nguy cơ phơi nhiễm bệnh cao.

tiêm vắc-xin không đạt hiệu quả

• Vắc-xin quai bị đã mang lại hiệu quả phòng b ̣ênh ước tính cao đến 95%.[2] Tuy nhiên, phân tích m ̣ôt số đợt dịch
cho thấy, 1 liều vắc-xin quai bị sẽ bảo vệ chống nhiễm bệnh ở 96% số ca b ̣ênh, nhưng khả năng miễn dịch sẽ giảm
dần theo thời gian.[14]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính là tình trạng không tiêm vắc-xin, du lịch quốc tế và phơi nhiễm tiềm tàng với ca b ̣ênh đã
biết ho ̣ăc môi trường bùng phát dịch.

viêm tuyến mang tai (thường gặp)

• Sưng mang tai biểu hi ̣ên ở 95% số ca b ̣ênh quai bị có triệu chứng. Nguyên nhân là do nhiễm khuẩn trực tiếp tại
biểu mô ống dẫn và phản ứng viêm tại chỗ.[1]

Tiền sử tiêm không đủ liều hoặc không tiêm vắc-xin hoặc có thể tiêm vắc-xin không đạt hiệu
quả (nguyên phát hoặc thứ phát) (thường gặp)

• Trước khi vắc-xin ra đời và ở các nước không có chương trình tiêm vắc-xin phòng bệnh quai bị, trẻ em từ 5 đến
9 tuổi là nhóm thường bị ảnh hưởng nhiều nhất.[3] Ở thời kỳ sau khi vắc-xin ra đời, hầu hết các ca b ̣ênh quai bị
xảy ra người trẻ và sinh viên đại học. Trong dịch bệnh quai bị tại Hoa Kỳ vào năm 2006, 48% số ca b ̣ênh xảy ra ở
những người từ 17 đến 25 tuổi và 30% là sinh viên đại học.[27] Tại Anh và xứ Wales trong năm 2005, trên 56.000
ca b ̣ênh quai bị đã được báo cáo và hơn 80% số ca b ̣ênh này xảy ra ở những người trên 15 tuổi.[28] Nhiều nước
châu Âu khác, bao gồm cả Hà Lan, đã có các đợt bùng phát tương tự.[35]

Các yếu tố chẩn đoán khác

các triệu chứng thể tạng (thường gặp)

• Nhiễm quai bị thường bắt đầu với tiền tri ̣êu là sốt nhẹ, khó chịu, đau đầu, đau cơ, và biếng ăn.[1]

viêm tinh hoàn (thường gặp)

• Bệnh viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn là biến chứng ngoài tuyến nước bọt có triệu chứng thường g ̣ăp nhất của
bệnh quai bị, xảy ra ở nam giới trưởng thành và có thể phát triển ở nam giới sau tuổi d ̣ây thì với tỷ l ̣ê nhiễm b ̣ênh
lên đến 38%.[36] B ̣ênh biểu hiện đau và sưng một hoặc cả hai bên tinh hoàn.
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viêm buồng trứng (thường gặp)

• Xảy ra ở khoảng 7% nữ giới sau tuổi d ̣ây thì. Biến chứng vô sinh và mãn kinh sớm đã được báo cáo nhưng hiếm
g ̣ăp.[1] B ̣ênh biểu hiện sốt kèm đau vùng thắt lưng, đau bụng, hoặc đau lưng.

Viêm màng não vô khuẩn (thường gặp)

• Viêm màng não vô khuẩn là biến chứng ngoài tuyến nước bọt tương đối thường g ̣ăp của nhiễm quai bị. Trong
các đợt bùng phát bệnh quai bị lâm sàng lớn, biến chứng viêm màng não vô khuẩn lâm sàng dao động từ 4% đến
6%,[37] và đã được ghi nhận lên đến 25% số ca b ̣ênh.[1] Các triệu chứng bao gồm cứng cổ, sợ ánh sáng và nôn.

viêm vú (không thường gặp)

• Thỉnh thoảng có thể xảy ra ở phụ nữ, và hiếm khi xảy ra ở nam giới.

Viêm não (không thường gặp)

• Trong thời kỳ trước khi có vắc-xin, tỷ lệ mắc mới bệnh viêm não do quai bị là 1 trên 6000 ca b ̣ênh. Kể từ khi vắc-
xin MMR được sử dụng r ̣ông rãi, bệnh viêm não do quai bị đã gần như biến mất, chỉ xảy ra ở khoảng 0,1% số ca
b ̣ênh. Triệu chứng bao gồm đau đầu, nôn mửa, co gi ̣ât và rối loạn ý thức.

điếc (không thường gặp)

• Trong thời kỳ trước khi có vắc-xin, nhiễm quai bị là nguyên nhân thường g ̣ăp gây ra mất thính lực thần kinh cảm
giác, thường là m ̣ôt bên, ở trẻ em. Khởi phát bệnh có thể cấp tính ho ̣ăc diễn ra âm ỉ. Với sự ra đời của vắc-xin
MMR, quai bị đã không còn là nguyên nhân thường xuyên gây nên điếc.[1]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

IgM quai bị trong nước bọt

• Mô hình đáp ứng và độ chính xác của xét nghi ̣êm IgM trong nước bọt rất
giống như trong xét nghi ̣êm IgM huyết thanh.[32]

dương tính hoặc âm tính đối
với quai bị

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu và thành phần bạch cầu

• Hữu ích nếu cần xác nhận chẩn đoán thêm, ví dụ: nếu không bị viêm tuyến
mang tai.

có thể tăng bạch cầu ở bệnh
viêm màng não, viêm tinh hoàn
hoặc viêm tụy do quai bị

Chọc dò tủy sống

• Tuy nhiên, các nồng độ protein tăng cao đã được báo cáo.[2]

Số lượng tế bào CSF: tăng tế
bào lympho trong viêm màng
não và viêm não do quai bị;
có thể tăng bạch cầu; áp lực,
glucose, protein CSF: nhìn
chung bình thường
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Xét nghiệm Kết quả

IgM quai bị trong huyết thanh

• IgM dương tính xác nhận chẩn đoán. Xét nghiệm âm tính không loại trừ
nhiễm quai bị.[30] Hữu ích nếu cần xác nhận chẩn đoán thêm, ví dụ: nếu
không bị viêm tuyến mang tai.

• Cần thực hi ̣ên không sớm hơn 3 ngày sau khi khởi phát các triệu chứng lâm
sàng, và khuyến nghị thời gian lý tưởng để xét nghiệm IgM là 7 đến 10 ngày
sau khi khởi phát các triệu chứng.[29]

dương tính hoặc âm tính đối
với quai bị

IgG quai bị trong huyết thanh

• Mức tăng chuẩn độ IgG gấp 4 lần giữa chuẩn độ giai đoạn cấp tính và giai
đoạn phục hồi xác nh ̣ân chẩn đoán. Xét nghiệm âm tính không loại trừ nhiễm
quai bị.[30] Hữu ích nếu cần xác nhận chẩn đoán thêm, ví dụ: nếu không bị
viêm tuyến mang tai.

• Chuẩn đ ̣ô giai đoạn cấp tính cần được lấy khoảng 4 ngày sau khi khởi phát
các triệu chứng ban đầu. Chuẩn đ ̣ô giai đoạn hồi sức cần được lấy 2 đến 3
tuần sau khi khởi phát các triệu chứng.

dương tính hoặc âm tính đối
với quai bị

Phản ứng chuỗi sao chép ngược

• Xét nghiệm được thực hiện trực tiếp trên mẫu b ̣ênh phẩm lâm sàng, mẫu này
tốt nhất là sử dụng nước bọt. Có thể xác nhận chẩn đoán, nh ̣ân dạng chủng
vi-rút và hỗ trợ các nghiên cứu dịch tễ.[2] Hữu ích nếu cần xác nhận chẩn
đoán thêm, ví dụ: nếu không bị viêm tuyến mang tai. Đây không phải là xét
nghiệm ưu tiên tìm vi-rút trong nước tiểu.

dương tính

amylase huyết thanh

• Có thể tăng ở viêm tuyến mang tai và viêm tụy.[1] Hữu ích nếu cần xác nhận
chẩn đoán thêm, ví dụ: nếu không bị viêm tuyến mang tai.

Tăng

nuôi cấy vi-rút (CSF, nước bọt hoặc nước tiểu)

• Nuôi cấy vi-rút từ CSF, nước bọt hoặc nước tiểu xác nh ̣ân chẩn đoán.[38]
Hữu ích nếu cần xác nhận chẩn đoán thêm, ví dụ: nếu không bị viêm tuyến
mang tai.

dương tính

Chụp CT đầu

• Được sử dụng làm xét nghi ̣êm ban đầu nếu có triệu chứng thần kinh khu trú,
bao gồm cả bất thường về cảm giác hoặc vận động, thay đổi tầm nhìn, ho ̣ăc
bất thường về nhận thức.

bình thường trong bệnh không
biến chứng, nhưng có thể có
tổn thương khu trú; loại trừ
các bệnh lý khác

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Á cúm • Thường gây ra viêm đường hô
hấp cấp tính với sốt, viêm mũi,
viêm họng và ho. Cũng có thể
xảy ra viêm phổi.[1] Ít có khả
năng gây ra viêm tuyến mang tai
hơn so với quai bị.

• Xét nghiệm huyết thanh hoặc
nuôi cấy vi-rút giúp xác nhận
chẩn đoán.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Vi-rút Coxsackie • Thường gây ra bệnh chân-tay-
miệng và b ̣ênh herpangina (bệnh
có các tổn thương dạng loét trên
các cấu trúc sau họng miệng).
Có thể xảy ra viêm kết mạc xuất
huyết. Các biến chứng n ̣ăng
hơn bao gồm viêm cơ tim, viêm
màng ngoài tim và viêm não.[1]
Ít có khả năng gây ra viêm tuyến
mang tai hơn so với quai bị trên
quy mô dịch b ̣ênh.

• Xét nghiệm huyết thanh hoặc
nuôi cấy vi-rút giúp xác nhận
chẩn đoán.

Nhiễm HIV cấp tính • Có thể gây ra bệnh cấp tính kèm
theo sốt, khó chịu, hạch to và
nổi ban sần.[1]

• Xét nghiệm huyết thanh HIV
dương tính.

EBV • Là nguyên nhân gây tăng bạch
cầu đơn nhân do nhiễm trùng,
đặc trưng bởi sốt, đau họng,
hạch to và tăng tế bào lympho
không điển hình. EBV cũng liên
quan đến m ̣ôt số khối u ở người,
bao gồm ung thư hệ bạch huyết
Burkitt, bệnh Hodgkin, và ung
thư hệ bạch huyết tế bào B.[1]

• Dương tính đối với kháng thể
heterophile.

Bệnh cúm A • Khởi phát đột ngột các tri ̣êu
chứng đau đầu, sốt, ớn lạnh, đau
cơ, và khó chịu đi kèm với các
dấu hiệu đường hô hấp. Cúm
có tính biến động theo mùa,
thường xảy ra nhiều nhất trong
các tháng mùa đông.[1]

• Phân l ̣âp vi-rút từ mẫu dịch
họng, dịch rửa mũi họng hay
đờm.

Viêm tuyến mang tai mưng mủ
cấp

• Nhiễm khuẩn cấp tính tuyến
mang tai, nguyên nhân thường
g ̣ăp nhất là do tụ cầu vàng gây
ra.[1]

• Siêu âm cho thấy các phát hiện
phù hợp với áp-xe. S aureus từ
nuôi cấy dịch hút từ lỗ ống dẫn.

Hội chứng Sjogren • Viêm tuyến nước bọt mạn tính.
Còn gây ra khô mắt, miệng, mũi,
âm đạo và da quá mức.

• Các nghiên cứu máu chẩn đoán
thấp khớp dương tính, bao
gồm cả ANA (kháng thể kháng
nhân), hội chứng Sjogren (SS)-
A, kháng thể SS-B, RF.

Tắc ống tuyến mang tai • Tắc nghẽn dòng chảy nước bọt
ra khỏi tuyến mang tai, gây đau
và viêm. Có thể đến từ nhiều
nguyên nhân, chẳng hạn như sỏi
và khối u.

• Chụp X-quang phát hi ̣ên sỏi có
thể hữu ích.
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Các tiêu chí chẩn đoán

Định nghĩa ca bệnh năm 2012 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch
bệnh (CDC) [39]

Nghi ngờ

• Viêm tuyến mang tai, sưng tuyến nước bọt cấp, viêm tinh hoàn hoặc viêm buồng trứng không giải thích được theo
chẩn đoán khác, hoặc

• Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm dương tính mà không có triệu chứng lâm sàng của bệnh quai bị.

Nghi ngờ mức độ cao

• Viêm tuyến mang tai hoặc sưng tuyến nước bọt khác kéo dài ít nhất 2 ngày, ho ̣ăc viêm tinh hoàn hoặc viêm buồng
trứng không giải thích được theo chẩn đoán khác có khả năng hơn, và cả hai

• Xét nghiệm dương tính đối với IgM quai bị trong huyết thanh, hoặc
• Liên kết dịch tễ với ca b ̣ênh nghi ngờ mức đ ̣ô cao ho ̣ăc đã được xác nh ̣ân khác hoặc liên kết dịch tễ đến

một nhóm/cộng đồng được xác định bởi cơ quan y tế công cộng trong đợt bùng phát dịch bệnh quai bị.

Chẩn đoán xác nh ̣ân

• Xác nhận c ̣ân lâm sàng bằng phản ứng chuỗi sao chép ngược hay nuôi cấy ở bệnh nhân mắc bệnh cấp tính đặc
trưng bởi dấu hi ̣êu bất kỳ trong các dấu hi ̣êu sau:

• Viêm tuyến mang tai hoặc sưng tuyến nước bọt khác kéo dài ít nhất 2 ngày
• Viêm màng não vô khuẩn
• Viêm não
• Điếc
• Viêm tinh hoàn
• Viêm buồng trứng
• Viêm vú
• Viêm tụy.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Không có thuốc điều trị kháng vi-rút đặc hiệu cho bệnh quai bị. Do bệnh thường là lành tính và tự khỏi, phương pháp
điều trị nhằm mục đích chăm sóc nâng đỡ và giảm triệu chứng, chủ yếu bằng thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt.

Bệnh nhân mắc bệnh cần được cách ly để ngăn chặn lây truyền b ̣ênh. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), Trung tâm
Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC), và Ủy ban Tư vấn về Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn y tế (HICPAC)
cùng khuyến cáo một khoảng thời gian cách ly 5 ngày sau khi khởi phát viêm tuyến mang tai đối với những người bị bệnh
quai bị trong cộng đồng hoặc các cơ sở y tế, và để sử dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa giọt nước bọt
trong không khí. Cơ quan Y tế công cộng Anh cũng khuyến cáo b ̣ênh nhân nghỉ học hoặc nghỉ làm trong 5 ngày.[40] Các
chuyên gia y tế không có bằng chứng về miễn dịch quai bị phơi nhiễm với bệnh nhân quai bị cần được cho nghỉ làm từ
ngày thứ 12 sau ngày phơi nhiễm đầu tiên đến ngày thứ 26 sau ngày phơi nhiễm cuối cùng.[41]

Globulin miễn dịch bệnh quai bị không được cho là hữu ích trong bi ̣ên pháp dự phòng hoặc điều trị bệnh đang khởi phát
và hi ̣ên không còn được cung cấp ở hầu hết các nước.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

Tất cả bệnh nhân

1 biện pháp cách ly + chăm sóc nâng đỡ
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Tất cả bệnh nhân

1 biện pháp cách ly + chăm sóc nâng đỡ

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: trẻ em: 10-15 mg/kg uống mỗi
4-6 giờ khi cần, tối đa 75 mg/kg/ngày; người lớn:
500-1000 mg uống mỗi 4-6 giờ khi cần, tối đa
4000 mg/ngày

HOẶC

» Ibuprofen: trẻ em: 5-10 mg/kg đường uống 6-8
tiếng một lần nếu cần, tối đa 40 mg/kg/ngày; người
lớn: 300-400 mg đường uống 6-8 tiếng một lần
nếu cần, tối đa 2400 mg/ngày

» Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), Trung tâm Kiểm
soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC), và Ủy ban
Tư vấn về Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn y tế
(HICPAC) cùng khuyến cáo một khoảng thời gian
cách ly 5 ngày sau khi khởi phát viêm tuyến mang tai
đối với những người bị bệnh quai bị trong cộng đồng
hoặc các cơ sở y tế, đồng thời sử dụng các biện pháp
phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa nhiễm giọt nước bọt
trong không khí.[41]

» Cơ quan Y tế công cộng Anh cũng khuyến cáo b ̣ênh
nhân nghỉ học hoặc nghỉ làm trong 5 ngày.[40]

» Thường chỉ cần thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt để
giảm triệu chứng.
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Khuyến nghị

Giám sát
Quai bị là bệnh cần khai báo tại Anh Quốc và các ca b ̣ênh phải được báo cáo cho Cơ quan Bảo vệ sức khỏe địa
phương để cơ quan này sắp xếp thu th ̣âp mẫu nước bọt. Tại Hoa Kỳ, các ca b ̣ênh phải được báo cáo với Sở Y tế Tiểu
bang, sau đó Sở sẽ gửi thông tin này đến H ̣ê thống Giám sát B ̣ênh cần khai báo Quốc gia của CDC.  [CDC: National
Notifiable Diseases Surveillance System]  Cần thu thập và báo cáo thông tin nhân khẩu học cơ bản, ngày khởi phát
triệu chứng, và tiền sử tiêm vắc-xin.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

• Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC), và Ủy ban
Tư vấn về Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn y tế (HICPAC) và Cơ quan Y tế Công c ̣ông Anh (PHE) cùng
khuyến cáo một khoảng thời gian cách ly 5 ngày sau khi khởi phát viêm tuyến mang tai đối với những người
bị bệnh quai bị trong cộng đồng hoặc các cơ sở y tế, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn và
phòng ngừa nhiễm giọt nước bọt trong không khí.[41] Cơ quan Y tế công cộng Anh cũng khuyến cáo b ̣ênh
nhân nghỉ học hoặc nghỉ làm trong 5 ngày.[40]

• Bệnh nhân cần biết rằng có thể phòng bệnh bằng vắc-xin MMR.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

viêm mào tinh hoàn-viêm tinh hoàn ngắn hạn trung bình

Biến chứng thường gặp nhất của nhiễm quai bị ở nam giới trưởng thành xảy ra ở lên đến 38% nam giới bị nhiễm bệnh
sau tuổi d ̣ây thì. Tổn thương hai bên xảy ra ở 15% đến 30% trong số các ca b ̣ênh này. Các triệu chứng bao gồm sốt,
sưng đau tinh hoàn nặng và ban đỏ bìu. Vi-rút quai bị có thể phá hoại mô tinh hoàn, gây phù nề nhu mô, tắc ống dẫn
tinh và thâm nhiễm các tế bào lympho quanh mạch.[43] Teo tinh hoàn sau này phát triển ở một nửa trong số nam giới
bị ảnh hưởng, và số lượng tinh trùng giảm hoặc hình thái tinh trùng bất thường xảy ra ở 25% bệnh nhân. Quai bị hiếm
khi gây vô sinh.[2] [43] Không có bằng chứng cho thấy có liên quan giữa viêm tinh hoàn do quai bị và ung thư tinh
hoàn.[2]

Điều trị duy trì bao gồm nghỉ ngơi, truyền dịch và nâng cao bìu. Can thiệp phẫu thuật nhằm giảm áp lực trong tinh
hoàn, nếu có, hiếm khi được khuyến cáo. Nhiều tác giả ủng hộ việc sử dụng thuốc kháng sinh phổ rộng trong các ca
b ̣ênh lâm sàng khi không thể loại trừ nguyên nhân do vi khuẩn.

Tiêm dưới da interferon alpha-2b cũng đã được nghiên cứu trong điều trị viêm tinh hoàn do quai bị. Trong một nghiên
cứu trên 21 bệnh nhân bị viêm tinh hoàn do quai bị, những người được điều trị bằng interferon alpha-2b cải thi ̣ên triệu
chứng nhanh hơn (2 đến 3 ngày so với 4 đến 5 ngày điều trị duy trì) và không bị teo tinh hoàn (so với 3 bệnh nhân bị
teo trong nhóm điều trị duy trì).[43]

Viêm màng não vô khuẩn ngắn hạn trung bình

Viêm màng não vô khuẩn là biến chứng ngoài tuyến nước bọt thường g ̣ăp thứ hai sau viêm tinh hoàn, xảy ra ở lên
tới 25% người nhiễm b ̣ênh.[1] Biến chứng này xảy ra ở nam giới nhiều gấp 3 lần so với nữ giới. Viêm màng não vô
khuẩn do quai bị thường lành tính, và hầu hết bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn, không bị di chứng tổn thương thần
kinh và không có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân cần được chăm sóc hỗ trợ bằng thuốc giảm đau/thuốc hạ sốt đầy đủ,
thuốc chống nôn mửa nếu bị nôn mửa, và truyền dịch đường tĩnh mạch nếu thiếu dịch.

viêm buồng trứng ngắn hạn thấp
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Xảy ra ở khoảng 7% nữ giới sau tuổi d ̣ây thì. Biến chứng vô sinh và mãn kinh sớm đã được báo cáo nhưng hiếm
g ̣ăp.[1] B ̣ênh biểu hiện sốt kèm đau vùng thắt lưng, đau bụng, hoặc đau lưng.

Viêm não do quai bị ngắn hạn thấp

Xảy ra ở khoảng 0,1% ca nhiễm quai bị. Việc xuất hi ̣ên các cơn co gi ̣ât, giảm ý thức và các triệu chứng thần kinh khu
trú là dấu hi ̣êu viêm não do quai bị. Cũng có thể thấy các bất thường trong điện não đồ và thường tự hết sau một vài
tuần. Tỷ lệ tử vong là từ 1% đến 5% và tỉ lệ mắc bệnh thời gian dài là hiếm gặp.[1] [2]

Điều trị quai bị bằng globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IVIG) không có hiệu quả. Tuy nhiên, cách này đã cho thấy
hiệu lực trong điều trị các triệu chứng của bệnh quai bị tự miễn, chẳng hạn như viêm não.[2] Đây là trường hợp cấp
cứu y tế. Điều trị bao gồm các biện pháp hồi sức cơ bản đảm bảo phục hồi đường thở, hô hấp và tuần hoàn, kết hợp
điều trị kháng vi-rút theo kinh nghiệm đối với trường hợp viêm não có các nguyên nhân có thể do vi-rút khác đồng thời
với các bước chẩn đoán (quan trọng nhất là aciclovir nếu nghi ngờ nhiễm HSV).

viêm tụy ngắn hạn thấp

Xảy ra ở 4% ca nhiễm khuẩn quai bị và thường là với diễn biến rất nhẹ.[1] Viêm tụy xuất huyết n ̣ăng và hình thành
nang giả là hiếm g ̣ăp. Viêm tụy do quai bị đã được báo cáo ở cả trẻ em và người lớn. Phần lớn bệnh nhân mắc viêm
tụy cấp sẽ cải thiện trong vòng 3 đến 7 ngày sau điều trị duy trì.[46]

tổn thương cơ tim ngắn hạn thấp

Các thay đổi trên điện tâm đồ, bao gồm đoạn ST thấp, đảo sóng T, và khoảng thời gian PR kéo dài xuất hi ̣ên ở 15% ca
nhiễm quai bị.[47] Các ca b ̣ênh viêm cơ tim gây tử vong với b ̣ênh cơ tim phì đại đã được báo cáo nhưng cực kỳ hiếm.

viêm khớp ngắn hạn thấp

Có thể tổn thương m ̣ôt khớp lớn (đầu gối hoặc hông) hoặc tổn thương đa khớp di trú.[2] Không có ghi nh ̣ân về tổn
thương khớp để lại di chứng.

điếc biến thiên thấp

Trong một nghiên cứu, mất thính lực tần số cao tạm thời xảy ra ở 4% nam giới trưởng thành mắc b ̣ênh quai bị.[44]
Điếc m ̣ôt bên vĩnh viễn xảy ra ở khoảng 1 trong 20.000 ca b ̣ênh. Mất thính hai bên cực kỳ hiếm gặp.[45]

Tiên lượng

B ̣ênh quai bị là b ̣ênh tự khỏi và thường khỏi trong vòng 1 đến 2 tuần. Hầu hết bệnh nhân mắc b ̣ênh quai bị đều phục hồi
mà không để lại di chứng lâu dài. Một lần mắc bệnh quai bị thường tạo miễn dịch suốt đời.

Mang thai
Không có bằng chứng cho thấy mắc b ̣ênh quai bị khi đang mang thai làm tăng nguy cơ gây ra các dị t ̣ât bẩm sinh nghiêm
trọng hoặc trẻ sinh ra nhẹ cân. Một nghiên cứu trong những năm 1960 cho thấy nhiễm khuẩn quai bị trong ba tháng đầu
của thai kỳ làm tăng nguy cơ sẩy thai,[42] trong khi các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ sẩy thai không hề tăng.[2]
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Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Immunisation guidelines for Ireland

Nhà xuất bản: Royal College of Physicians of Ireland Xuất bản lần cuối: 2016

Immunisation against infectious disease

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2014

Bắc Mỹ

Recommended immunization schedule for children and adolescents aged 18 years or younger
- United States, 2018

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older - United States, 2018

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2013

Châu Á

Consensus recommendations on immunization and IAP immunization timetable 2012

Nhà xuất bản: Indian Academy of Pediatrics Xuất bản lần cuối: 2012
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. CDC: National Notifiable Diseases Surveillance System (external link)
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