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GIẢI 
PHẪU

Giải phẫu 
họng



Các khoang thành sau họng



Vòng Waldeyer



Viêm họng nhiễm trùng

Siêu vi Vi trùng Nấm
Rhinovirus GABHS (S. pyogenes) C. albicans
Coronavirus Groups C and G 

Beta-Hemolytic 
Streptococcus

Protozoal

Adenovirus C. diphtheriae Toxoplasma gondii
Parainfluenza virus N. gonorrhea
Influenza virus types A and B A. haemolyticum
Measles virus Staphylococcus aureus
Respiratory syncytial virus T. pallidum (Syphilis)
Coxsackie virus Fusobacterium
EBV Francise//a tularensis
CMV Yersinia enteroco/itica
HSV M. tuberculosis
HIV Mycobacterium/eprae

C. trachomatis
Mycoplasma pneumonia



Viêm họng không nhiễm trùng

Miễn dịch/viêm Khác
Kawasaki disease Dị vật
Pemphigus Chấn thương
Pemphigoid PND
EB LPR
Erythema 
Multiforme/Stevens-Johnson 
syndrome

Khối u (squamous cell carcinoma, 
lymphoma, leukemia)

Crohn disease NN tiêu hóa/chấn thương nhiệt
Sarcoidosis Thuốc lá/môi trường
Behcet syndrome
Reactive arthritis (Reiter 
syndrome)



VIÊM HỌNG VI TRÙNG
GROUP A-BETA HEMOLYTIC 
STREPTOCOCCUS (GABHS)

GABHS hình 
chuỗi



VI TRÙNG
Viêm họng streptococcus

Niêm mạc họng sung huyết



Amidan viêm, 
sung huyết, dịch 

tiết dạng kem 
màu trắng



Ban đỏ dạng sốt tinh hồng nhiệt



Ban đỏ sung huyết trông 
giống như quả dâu tây 

với bờ nhợt nhạt



Viên cân hoại tử



QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ

• Bệnh nhân được chia làm 3 nhóm:

• Nhóm nguy cơ cao: điều trị kháng sinh theo 
kinh nghiệm.

• Nhóm trung gian: cần xét nghiệm phát hiện 
nhanh (RADT: rapid antigen detetion test) và 
cấy phết họng.

• Nhóm nguy cơ thấp: điều trị triệu chứng.



THANG ĐIỂM WALSH

• Thang điểm Walsh: 1975 [14] dựa trên 5 tiêu 
chuẩn:

• Hạch cổ to và phập phều
• Họng tiết dịch – Giả mạc
• Tiếp xúc với GABHS mới đây
• Ho mới đây
• Nhiệt độ ở miệng > 38.30C



THANG ĐIỂM CENTOR

• Thang điểm Centor 1981:
• Sốt cao
• Hạch cổ trước 
• Amindan xuất tiết – Giả mạc
• Không ho 
• Sự hiện diện của 3 hoặc 4 tiêu chuẩn Centor có 

giá trị tiên đoán (+): 40-60% 
• Không hiện diện 3 hoặc 4 tiêu chuẩn Centor có 

giá trị tiên đoán (-): 80%



CDC
• ≤ 1 đặc trưng Centor: không xét nghiệm 
                                       không kháng sinh.
• ≥ 2 đặc trưng Centor:
    2, 3, 4 đặc trưng Centor + RADT (+):  kháng sinh
    2, 3 đặc trưng Centor+ RADT (+):  giới hạn KS
    3 hoặc 4 đặc trưng Centor: không cần RADT – 

kháng sinh giới hạn
• CDC không đề cập đến cấy phết họng do có độ tin 

cậy kém: không phân biệt nhiễm trùng cấp với 
người lành mang bệnh.



IDSA (2012)
 (Infectious Diseases Society of America)

• Chỉ số CENTOR: tỉ lệ GABSH quá cao
                                 Kháng sinh quá cao
• IDSA: xét nghiệm RADT rất cao đối khi nghi 

ngờ viêm họng người lớn



Viêm họng bạch hầu 
(Corynebacterium Diphtheriae)

Giả mạc Cổ bò



SIÊU VI
Viêm kết mạc mắt siêu vi.



Coxsackie virus

Herpangina khẩu cái



Coxsackie virus

Herpangina khẩu cái



Các sẩn dạng nang 
bệnh lý tay chân 

miệng



EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV)

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



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



HIỆN TƯỢNG VIÊM

PFAPA



Viêm hạch cổ



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









Chân thành cảm ơn


