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Tôi nghe nói bị bệnh quai bị có thể gây vô sinh. Vậy  làm thế nào để phát hiện và phòng ngừa
biến chứng này?
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Bệnh quai bị còn gọi là bệnh viêm tuyến mang tai dịch tễ hay  viêm tuyến mang tai do virut
quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính,  lây trực tiếp bằng đường hô hấp do virut thuộc
nhóm paramyxovirut gây  nên, hay gây thành dịch trong các trường học, nhà trẻ. Khi virut gây 
viêm tuyến nước bọt thì xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh:  sốt, đau đầu, khó nhai,
nuốt, sưng hạch góc hàm.... Bệnh thường hết sốt  sau 3-4 ngày và tự khỏi sau 10 ngày. Chỉ có
một số trường hợp bị quai bị  sẽ gây viêm tuyến sinh dục: ở nam gây viêm tinh hoàn, ở nữ gây
viêm  buồng trứng. Viêm tinh hoàn ở nam hay gặp nhất là ở thanh thiếu niên  tuổi dậy thì, ít gặp
ở người trên 50 tuổi và trẻ em dưới 2 tuổi, biến  chứng này thường xảy ra ở ngày thứ 5 hoặc thứ
8 của bệnh. Lúc này tinh  hoàn đau, nhất là khi đi lại và to gấp 2-3 lần bình thường, sờ thấy 
chắc, da bìu có thể nề, đỏ... Nếu không được điều trị đúng có thể dẫn  tới teo tinh hoàn. Tuy
nhiên phát hiện được tinh hoàn có bị teo hay  không phải đợi sau khoảng 2 tháng. Trong trường
hợp tinh hoàn bị teo cả 2  bên sau khi mắc quai bị thì vấn đề vô sinh cần nghĩ tới còn trong 
trường hợp chỉ viêm tinh hoàn thì hiếm thấy bị vô sinh.
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