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GIẢI 
PHẪU

Giải phẫu 
họng



Các khoang thành sau họng



VIÊM HỌNG CẤP



VIÊM HỌNG VI TRÙNG

GROUP A-BETA HEMOLYTIC 
STREPTOCOCCUS (GABHS)

GABHS hình 
chuỗi



U hạch cổ



• Họng sung huyết 
phù nề, dịch tiết 
amidan trắng xám



• Đóm xuất huyết 
khẩu cái mềm



Ban dạng tinh trùng nhiệt



NHIỄM NON–GROUP A β-HEMOLYTIC 
STREPTOCOCCUS

Arcanobacterium haemolyticum

Maculopapular rash



Urticarial rash



Macular rash



Chất tiết màu trắng vàng từ các hóc amindan

Neisseria gonorrhoeae (lậu cầu trùng)



Viêm họng chấn thương do tình dục qua đường miệng



Vết loét ở lưỡi trong giang mai tiên phát

Treponema pallidum (xoắn trùng giang mai)



Vết loét lưỡi trong 
giang mai thứ phát

Vết loét môi



Maculopapules màu đỏ, bầu dục



Mycoplasma pneumoniae

Hội chứng Stevens-Johnson



Mycobacterium tuberculosis

Lao amidan



Corynebacterium diphtheriae

Giả mạc bạch hầu ở 
amidan họng

Hạch cổ trong bạch hầu



VIÊM HỌNG SIÊU VI
• Influenza virus



Nấm khẩu cái

Human inmunodefiency virus (HIV)

Nấm lưỡi



Nấm họng

Bạch sản lưỡi



Loét do nhiễm trùng 
Herpes



EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV)

Nhiễm trùng bạch cầu đơn nhân: viêm amidan 
xuất tiết, quá phát



Vòng Waldeyer



Tăng sản mô lympho ở 
lưỡi gà và amidan

Đóm xuất huyết ở điểm 
tiếp hợp khẩu cái cứng 

và khẩu cái mềm



Phù nề mi mắt



HERPES SIMPLEX VIRUS

Amidan đỏ trong viêm họng siêu vi herpes



NHIỄM NẤM

Candida

Giả mạc nấm họng



NHIỄM NẤM

Candidan

Giả mạc nấm họng



BỆNH LÝ VIÊM

Bệnh lý trào ngược họng – thanh quản

Cobblestone thành sau 
họng



BỆNH LÝ VIÊM

Bệnh lý trào ngược họng – thanh quản

Cobblestone thành sau 
họng



Chảy dịch thành sau họng (PND)

Chảy dịch thành sau họng



Sỏi cuội ở vùng má



VIÊM HỌNG MẠN



KHÁI NiỆM

Viêm niêm mạc họng

• > 1 năm

• > 6 giờ/ngày

• > 2 tuần/tháng

• > 3 tháng/năm



Phân loại:
• Viêm họng mạn dịch tiết

– NM đỏ, phù nề lan tỏa
– Nang lympho
– Dịch tiết bề mặt

• Viêm họng quá phát
– Niêm mạc đỏ - sáng - dày
– Nang lympho quá phát, tím - đỏ 
– Dịch nhầy hoặc nhầy mủ 

• Viêm họng teo
– Niêm mạc họng: khô, trơn lán, sáng, hồng, đỏ
– Không có nang lympho
– Dịch nhầy mủ khô, vảy



Triệu chứng chủ quan
• Kích thích họng:

– Khô họng
– Vướng họng
– Khó chịu ở họng

• Khàn tiếng
• Cảm giác chảy dịch sau họng
• Cảm giác vật lạ sau họng



Triệu chứng khách quan

• Sung huyết niêm hạc họng

• Dịch nhầy – nhầy mủ

• Đóng quánh - vảy

• Nang lympho (quá phát)

• Teo niêm mạc









Trường hợp 1

• 25 tuổi
• ĐH nặng 2 ngày
• Sốt ớn lạnh
• Đau khi nuốt
• Không ho
• T = 38.5oC



Trường hợp 1

• 25 tuổi
• ĐH nặng 2 ngày
• Sốt ớn lạnh
• Đau khi nuốt
• Không ho
• T = 38.5oC

GABHS



Trường hợp 2

• 30 tuổi
• Vướng họng
• Nghẹt mũi nhẹ
• Ho không đàm
• T = 37.1oC
• Sung huyết nhẹ
• Sỏi cụi
• Xuất tiết 

amidan trái



Trường hợp 2

• 30 tuổi
• Vướng họng
• Nghẹt mũi nhẹ
• Ho không đàm
• T = 37.1oC
• Sung huyết nhẹ
• Sỏi cụi
• Xuất tiết amidan 

trái

Siêu vi



Trường hợp 3
• 6 tuổi
• T = 38.2oC
• Đau họng
• Chán ăn
• Không ho
• Không sổ mũi
• Không ói mữa, tiêu chảy
• Amidan màu đỏ thịt bò
• Không xuất tiết
• Không đóm xuất huyết
• Hạch cổ



Trường hợp 3
• 6 tuổi
• T = 38.2oC
• Đau họng
• Chán ăn
• Không ho
• Không sổ mũi
• Không ói mữa, tiêu chảy
• Amidan màu đỏ thịt bò
• Không xuất tiết
• Không đóm xuất huyết
• Hạch cổ

Scarlet fever



Trường hợp 4

• 19 tuổi
• Đau họng
• Ho
• Chảy mũi
• T = 37.4oC
• Hạch cổ



Trường hợp 4

• 19 tuổi
• Đau họng
• Ho
• Chảy mũi
• T = 37.4oC
• Hạch cổ

Siêu vi



Trường hợp 5

• 41 tuổi
• Đau họng
• Nhức đầu
• T = 38.1oC
• Hạch cổ trước
• Đốm xuất huyết
• Amidan phù nề



Trường hợp 5

• 41 tuổi
• Đau họng
• Nhức đầu
• T = 38.1oC
• Hạch cổ trước
• Đốm xuất huyết
• Amidan phù nề

GABHS



Trường hợp 6

• 41 tuổi
• Đau họng
• Nhức đầu
• T = 38.1oC
• Hạch cổ trước
• Đốm xuất huyết
• Amidan phù nề



Coxsackie A16 Virus



Chân thành cảm ơn
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