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Thông Tin Về Bệnh Liên Cầu Khuẩn Nhóm A 

 
 
What is a Group A Streptococcal Infection? 
It is any infection caused by a bacteria of a particular type called 
Group A Streptococcus bacteria (GAS). These bacteria are 
commonly found in the throat and on the skin.  About 20% of 
people carry these bacteria in their throats without getting sick. 
When it does cause illness, the resulting disease is classified 
into one of two categories: Invasive or Noninvasive. 
 
Nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm A là gì? 
Đó là bất kỳ nhiễm trùng nào gây ra bởi loại vi khuẩn có tên gọi 
là Streptococcus nhóm A (GAS). Những vi khuẩn này thường 
gặp ở vùng họng và trên da. Khoảng 20% người mang vi khuẩn 
này trong vùng họng của họ mà không bị bệnh. Khi nó gây bệnh 
thì bệnh được phân thành một trong hai loại: xâm lấn hoặc 
không xâm lấn. 

 
What is the difference between “Noninvasive” Strep A 
infections and “Invasive” Strep A infection? 
“Non-invasive” GAS infections include common diseases such 
as Strep throat, scarlet fever, impetigo, ear infections and 
pneumonia. These infections are less severe and more 
contagious than invasive group A Strep infections. 

 
“Invasive” GAS infections are more aggressive or severe and 
may cause conditions known as streptococcal toxic shock 
syndrome (STSS), rheumatic fever and necrotizing fasciitis. 
Invasive infections are caused by particular strains of GAS, 
known as types M-1 and M-3. These types of bacteria are not 
common but can move into the body’s tissues (necrotizing 
fasciitis) or overcome the body’s defense mechanisms and enter  



 
 
 
 
the blood (STSS). 
 
Sự khác biệt giữa nhiễm trùng "không xâm lấn" và nhiễm 
trùng "xâm lấn" của liên cầu khuẩn nhóm A là gì? 
Nhiễm trùng GAS "không xâm lấn" bao gồm các bệnh thông 
thường như viêm họng do Strep (liên cầu khuẩn), sốt ban đỏ, 
chốc lở, nhiễm trùng tai và viêm phổi. Nhiễm trùng này ít nghiêm 
trọng hơn và dễ truyền nhiễm hơn các trường hợp nhiễm trùng 
GAS “xâm lấn”. 
 
Nhiễm trùng GAS “xâm lấn” trầm trọng hơn và có thể gây ra các 
chứng bệnh như hội chứng nhiễm độc liên cầu khuẩn cấp tính 
(STSS), sốt thấp khớp và viêm hoại tử. Nhiễm trùng “xâm lấn” là 
do các dòng vi khuẩn GAS đặc biệt, gọi là M-1 và M-3. Những 
loại vi khuẩn này không phổ biến nhưng có thể di chuyển vào 
bênh trong các mô của cơ thể (viêm hoại tử) hoặc vượt qua cơ 
chế phòng vệ của cơ thể và đi vào máu (STSS). 

 
 
Why does infection with Invasive Group A Strep occur? 
Invasive GAS infections occur when the bacteria gets past the 
person’s immune defenses.  This is possible when a person 
has sores or other breaks in the skin that allow the bacteria to 
invade the tissue. Health conditions that decrease a person’s 
immunity to infection makes GAS associated diseases more 
likely to occur. 
 
 
 
 



 
 
 
Tại sao xảy ra nhiễm trùng xâm lấn từ liên cầu khuẩn 
nhóm A? 
Nhiễm trùng GAS “xâm lấn” xảy ra khi vi khuẩn vượt qua hệ 
thống miễn dịch của con người. Điều này xảy ra khi người ta 
có vết loét hoặc vết rách trên da cho phép vi khuẩn xâm nhập 
vào mô cơ thể. Các tình trạng sức khoẻ làm giảm tính miễn 
nhiễm của con người làm cho các bệnh liên quan đến GAS dễ 
xảy ra hơn. 

 
What are the early signs of Invasive group A Strep 
infections? 
Early signs and symptoms may include fever, dizziness, 
confusion, diffuse red rash, nausea and vomiting and abdominal 
pain. Early signs of necrotizing fasciitis include fever, severe pain 
and swelling and redness at the wound site. 
 
Các dấu hiệu ban đầu của nhiễm trùng xâm lấn do liên cầu 
khuẩn nhóm A là gì? 
Các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu như sốt, chóng mặt, không 
tỉnh táo, phát ban đỏ toàn thân, buồn nôn, ói mửa và đau bụng. 
Dấu hiệu sớm của viêm hoại tử bao gồm sốt, đau dữ dội, sưng 
đỏ ở vùng vết thương. 

 
Who is at risk of getting Invasive Group A Strep infections? 
Invasive GAS infections are rare. Casual contact does not 
increase the risk of GAS infection, therefore, children in a 
classroom setting are not considered at risk of getting invasive 
GAS. Conditions that increase the risk of developing necrotizing 
fasciitis include cuts, burns, penetrating injuries, surgical 
procedures, chicken pox, childbirth and blunt trauma. 
 



 
 
 
 
Ai có nguy cơ bị nhiễm trùng xâm lấn từ liên cầu khuẩn 
nhóm A? 
Nhiễm trùng GAS xâm lấn rất hiếm. Tiếp xúc thường xuyên 
không làm tăng nguy cơ bị nhiễm GAS, do đó trẻ em trong lớp 
học không được coi là có nguy cơ bị GAS xâm lấn. Các điều 
kiện làm tăng nguy cơ phát triển viêm hoại tử như vết cắt, vết 
bỏng, thương tích xuyên thấu, thủ thuật ngoại khoa, thủy đậu, 
mang thai và chấn thương đụng đập. 

 
How is Group A Strep spread? 
GAS is spread by direct contact with secretions from the nose 
and throat of infected persons. It is also spread by direct contact 
with infected wound or sores on the skin. 
 
Liên cầu khuẩn nhóm A lây lan như thế nào? 
Vi khuẩn GAS lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các chất bài tiết 
từ mũi và họng của người bị bệnh. Nó cũng lây lan qua tiếp xúc 
trực tiếp với vết thương hoặc vết loét trên da đã bị nhiễm trùng. 

 
What will prevent the spread of Group A Strep? 
Good hand washing, particularly after coughing and sneezing, is 
important in preventing the spread of GAS infection. It is 
important to cover the nose and mouth when coughing and 
sneezing. In addition, washing, treating, and covering infected 
wounds and sores prevent the spread of bacteria. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Điều gì ngăn cản sự lây lan của liên cầu khuẩn nhóm A? 
Rửa tay sạch là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan 
của nhiễm GAS, đặc biệt sau khi ho và hắt hơi. Điều thiết yếu là 
phải che mũi và miệng khi ho và nhảy mũi. Thêm vào đó, việc 
rửa, điều trị, và băng bó các vết thương và vết loét nhiễm trùng 
giúp ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn. 

 
Are Invasive Group A Strep infections treatable? 
GAS infections can be treated with many different antibiotics. 
Since invasive infections can be potentially life threatening, early 
treatment will reduce the risk of serious illness. 
 
Có thể trị nhiễm trùng xâm lấn do liên cầu khuẩn nhóm A 
không? 
Nhiễm trùng GAS có thể được điều trị bằng nhiều kháng sinh 
khác nhau. Khi nhiễm trùng xâm lấn có khả năng đe dọa tính 
mạng thì điều trị sớm sẽ làm giảm nguy cơ bệnh nặng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Sở Y Tế 
thành phố Oklahoma (405) 425-4437 
Tái bản 04/2013 


