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MỤC TIÊU

1. Nắm được triệu chứng của viêm mũi xoang 
mạn (VMXM) và các thể lâm sàng chính.

2. Chẩn đoán (lâm sàng và cận lâm sàng) VMXM. 
Phân biệt VMXM với một số bệnh mũi xoang 
khác và các biến chứng của VMXM.

3. Nắm nguyên tắc cơ bản của điều trị VMXM.



I. ĐẠI CƯƠNG

• Xoang: hốc xương rỗng thông với hốc 
mũi. Bên trong xoang bọc bởi lớp 
niêm mạc  đường hô hấp. 

• Người trưởng thành: 5 đôi xoang chia 
làm hai nhóm trước và sau. 

• Xoang sàng phức tạp nhất.



I. ĐẠI CƯƠNG

• Yếu tố thuận lợi: ô nhiễm, thời tiết thay 
đổi, điều kiện sống và nơi làm việc thiếu 
vệ sinh, thường xuyên tiếp xúc với khói 
bụi và hoá chất độc hại.

• Do vậy, VMXM chiếm tỷ lệ cao nhất trong 
các bịnh TMH.

• Khoảng 2-5% dân số, ở mọi giới mọi tuổi.



II. DEFINITION

• CRS is now defined as a group of 
disorders characterized by 
inflammation of the mucosa of the 
nose and paranasal sinuses of at least 
12 weeks duration. (wikipedia).

• VMXM là nhóm bệnh đặc trưng bởi 
viêm niêm mạc mũi và xoang cạnh 
mũi kéo dài ít nhất 12 tuần.

http://www.medicalnewstoday.com/articles/248423.php


II. DEFINITION

• Noting the role of the inflammatory process 
in CRS, the guidelines point out that 
rhinosinusitis is replacing the term 
"sinusitis" because it is often preceded by 
rhinitis and rarely occurs without 
concurrent nasal airway inflammation.

• Từ VMXM thay thế cho từ VX vì nó thường 
có VM trước đó và hiếm khi bị bệnh mà 
không có viêm nhiễm ở mũi đi kèm. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/160665.php


III. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CHỨC NĂNG
CÁC XOANG VÀ NIÊM MẠC XOANG

Nhắc lại Giải Phẫu Các Xoang 

Tổng cộng có 5 đôi xoang, chia làm 2 
nhóm: nhóm xoang trước và nhóm 
xoang sau.
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III. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CHỨC NĂNG
CÁC XOANG VÀ NIÊM MẠC XOANG

• Nhóm xoang trước: xoang hàm , xoang trán, xoang sàng 
trước.
- Xoang hàm (hang Highmore) trong xương hàm trên, lớn nhất, 
#15ml và có từ lúc mới sinh. Đáy xoang chỉ cách chân răng hàm 
trên qua một lớp xương mỏng.

- Xoang trán >9 tuổi, hai bên không đều. 3- 5% người không có 
xoang trán một hoặc hai bên. Xoang trán  gần hốc mắt và thần 
kinh mắt, hố não trước nên dễ biến chứng nội sọ.

- Xoang sàng (mê đạo sàng): Tế bào sàng từ 6 – 10 tế bào ở cả 
hai bên của khối sàng, xoang sàng đầy đủ vào khoảng 14 tuổi.
+Xoang sàng trước dẫn lưu vào khe mũi giữa.
+Xoang sàng gần nền sọ, xương giấy, hốc mắt 2 bên, xoang 
bướm. 



III. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CHỨC NĂNG
CÁC XOANG VÀ NIÊM MẠC XOANG

• Nhóm xoang sau: xoang sàng sau và xoang bướm
- Xoang sàng sau.

- Xoang bướm có từ lúc nhỏ nhưng mãi đến 12 tuổi mới 
phát hiện được trên phim và đến 20 tuổi mới hoàn thành 
sự phát triển. # 0,5 – 3ml. Gần nền sọ, tuyến yên, có thần 
kinh thị , mạch máu lân cận các thành xoang bướm.

- Xoang bướm và xoang sàng sau dẫn lưu vào khe mũi 
trên



III. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ 
CHỨC NĂNG

CÁC XOANG VÀ NIÊM MẠC XOANG
Nhắc lại chức năng của các xoang và niêm mạc xoang:

a/. Xoang: 2 chức năng chủ yếu:
- Giảm bớt trọng lượng của đầu.
- Khoang cộng hưởng (caisse de resonnance):  khác nhau về thể 
tích và hình dạng  giọng nói khác nhau.
b/. Chức năng niêm mạc mũi xoang: 
• 3 chức năng chính : 
_ Hô hấp: điều hòa luồng không khí hít vào. 
– Miễn dịch:  bảo vệ các cơ quan ở thượng hạ lưu. 
– khứu giác:  hành vi xã hội, ẩm thưc, tình dục.
• 2 chức năng phụ:
– Phản xạ. 
– Giúp phát âm các phụ âm “m” , “n” , “ng”.
 



  

SỰ DẪN LƯU CHẤT DỊCH TRONG  CÁC XOANG

XOANG TRÁN

XOANG HÀM TỪ CÁC XOANG XUỐNG MŨI HỌNG



IV. NGUYÊN NHÂN

1/. Nguyên nhân tại chỗ:
- Viêm nhiễm thứ phát sau viêm mũi 

xoang cấp: vi trùng, vi nấm hoặc ký sinh 
trùng.

- Nhiễm trùng ở răng: vi trùng kỵ khí.
- Dị ứng mũi xoang bội nhiễm.
- Vẹo vách ngăn, cuốn mũi quá phát ảnh 

hưởng đến dẫn lưu của xoang và gây 
nên viêm mũi xoang.



IV. NGUYÊN NHÂN
NHIỄM TRÙNG:
• Staphylococcus aureus (both methicillin-susceptible S 

aureus [MSSA] and methicillin-resistant S aureus [MRSA] 
strains)

• Coagulase-negative staphylococci
• H influenzae
• M catarrhalis
• S pneumoniae
• Streptococcus intermedius
• Pseudomonas aeruginosa
• Nocardia species
• Anaerobic bacteria (Peptostreptococcus, Prevotella, 

Porphyromonas, Bacteroides , Fusobacterium species): 50%



IV. NGUYÊN NHÂN

NẤM:
• Aspergillus species
• Cryptococcus neoformans
• Candida species
• Sporothrix schenckii
• Alternaria species



IV. NGUYÊN NHÂN

2/. Nguyên nhân toàn thân:
- Cơ thể suy nhược.
- Rối loạn chuyển hoá nước điện giải và 

các vi lượng như calci, phosphor.
- Rối loạn vận mạch, nội tiết.
- Bệnh mạn tính như lao, đái đường, viêm 

phế quản mạn, viêm thận.
- Hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản



IV. NGUYÊN NHÂN

3/. Nguyên nhân khác: 
- Sau chấn thương có tổn thương niêm mạc 

xoang.
- Khối u lành tính hoặc ác tính. 
- Bệnh viêm mũi xoang nghề nghiệp do hít các 

hơi bụi, axit bazơ lâu ngày…
- Bệnh lý di truyền của tuyến nhầy niêm mạc 

xoang, hệ thống lông chuyển…



IV. NGUYÊN NHÂN

 Tầm quan trọng của khe giữa trong viêm xoang
1.Lỗ dẫn lưu của xoang trán; 2. Lỗ dẫn lưu của xoang hàm; 3. Cuốn giữa 

(đầu bị cắt); 4 Xoang bướm; 
5. Vòm mũi họng; 6 Lỗ vòi; 7. Khe dưới; 8 Lỗ ống lệ mũi



IV. NGUYÊN NHÂN

Hai đường lan truyền viêm nhiễm trong viêm xoang
A. Do mũi; B. Do răng



V. TRIỆU CHỨNG

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG:
TRIỆU CHỨNG TOÀN THÂN: 

• Không có biểu hiện nhiễm trùng cấp, trừ những 
đợt hồi viêm như sốt, lạnh run.

• Triệu chứng toàn thân nghèo nàn: mệt mỏi,  nhức 
đầu, suy nhược.



V. TRIỆU CHỨNG

TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG: 4 triệu chứng chính:

Đau nhức: Giai đoạn VX cấp rõ rệt hơn VXMT.
– Xoang hàm: nhức vùng má.
–  Xoang trán: nhức giữa 2 lông mày. Có giờ nhất 

định, thường là 10 giờ sáng.
–  Xoang sàng trước: nhức giữa 2 mắt.
–  Xoang sàng sau, xoang bướm: nhức trong sâu, 

nhức vùng gáy.



V. TRIỆU CHỨNG

Chảy mũi
•Xoang trước -> mũi trước. Xoang sau  > họng. 
•Khụt khịt mũi, khạc nhổ.
•Tùy theo tác nhân gây bệnh và diễn biến, dịch 
mũi sẽ có tính chất khác nhau.

Nghẹt mũi: 1 bên hoặc 2 bên, tăng dần.

Giãm hoặc mất khứu.



V. TRIỆU CHỨNG

Triệu chứng phụ:
• Viêm họng mạn tính hay viêm đường hô hấp như: ho 

khan, ngứa họng, đằng hắng hoặc khạc nhổ liên tục. 
• Chảy nước mũi sau xuống họng, nói giọng mũi nghẹt, 
• Chảy nước mắt, có thể có viêm túi lệ,
• Suy nhược TK nhức đầu mất ngủ. 



V. TRIỆU CHỨNG

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ:
• Ấn vùng xoang  không có hoặc cảm giác đau nhẹ.
• Soi mũi trước:

+ Khe giữa, khe trên: dịch, mủ đặc, polyp.
+ Cuốn mũi dưới thường quá phát. Cuốn giữa thoái 
hoá, niêm mạc màu tái nhạt, phù nề, dạng polyp.

+ mào vách ngăn, vẹo vách ngăn, gai vách ngăn.
• Soi mũi sau:

+ Mủ đọng khe trên xuống cửa mũi sau, họng.
+ Các đuôi cuốn quá phát và đổi màu.
+ Polyp cửa mũi sau.



KHÁM MŨI

MŨI SAU

MŨI 
TRƯỚC



NỘI SOI MŨI



MỦ VÀ POLYP MŨI



VI. CHẨN ĐOÁN
a/. Chẩn đoán xác định viêm mũi xoang mạn:
• Triệu chứng lâm sàng.   
• Hình ảnh học

- Phim Blondeau - Hirtz:  mờ  1 bên hoặc 2 bên.
- CT Scan xoang:  Cần thiết cho chẩn đoán và 

phẫu thuật.
  - Nội soi mũi: có thể thực hiện ngay tại phòng 
khám bệnh. Các cuốn mũi, các khe, các lổ 
ostium có mủ chảy ra hoặc có polyp và có thể 
lấy mủ để cấy vi trùng làm kháng sinh đồ.

  - Chọc dò xoang: hiện nay ít dùng.



CHỌC RỬA XOANG HÀM



BLONDEAU & HIRTZ BÌNH 
THƯỜNG



VIÊM XOANG TRÊN PHIM 
BLONDEAU



CT SCAN XOANG BÌNH 
THƯỜNG



CT SCAN XOANG BỆNH LÝ



VI. CHẨN ĐOÁN

b/. Chẩn đoán phân biệt
– U nhú ( Papilloma) mũi: u sùi, đỏ đậm, dễ vỡ, 

dễ chảy máu, không hạch cổ, chẩn đoán dựa 
vào sinh thiết làm giải phẫu bệnh lý.

– Ung thư sàng hàm: VXM hay nhầm với ung thư 
sàng hàm giai đoạn đầu: người lớn tuổi viêm 
xoang một bên, chảy mũi lẫn máu. Chẩn đoán 
dựa vào sinh thiết u sùi hốc mũi.

– Bệnh polyp mũi xoang (polyposis): thường là 
bệnh di truyền, polyp mũi rất nặng, 2 bên, rất 
hay tái phát, chẩn đóan dựa vào nhiều XN CLS.



U NHÚ (Papilloma) MŨI



UNG THƯ SÀNG HÀM



POLYP MŨI



POLYP ĐƠN ĐỘC KILLIAN



VII. THỂ LÂM SÀNG
A/. VIÊM XOANG TRƯỚC MẠN:  hay gặp ở nhóm xoang trước.
• Triệu chứng cơ năng :
– Thông thường không đau, trừ những lúc có đợt hồi viêm.
– Nhức đầu..
– Nghẹt mũi.
– Chảy mũi, đôi khi giãm hoặc mất ngửi. Có thể ngửi mùi tanh 

trong mũi.
– Ho, khạc đàm, khàn tiếng do biến chứng viêm họng, thanh 

khí phế quản.
• Triệu chứng thực thể :
– Soi mũi trước : cuốn dưới phì đại, niêm mạc phù nề, phì đại, 

khe giữa có dịch mũi : dịch trong hoặc mủ vàng xanh. Có 
thể thấy polyp.

– Soi mũi sau : các triệu chứng không rõ như soi mũi trước.



VII. THỂ LÂM SÀNG

Cận lâm sàng :
• Nội soi mũi.
• Chụp Xquang Blondeau và Hirtz. Hiện nay ít có 

giá trị chẩn đoán. 
• CT Scanner : niêm mạc dày, mức nước hơi,  polyp 

hay mờ đặc xoang. 



VII. THỂ LÂM SÀNG

B/. VIÊM XOANG SAU MẠN: thường là viêm đa 
xoang.

• Triệu chứng cơ năng : không rõ ràng
– Nghẹt mũi nhẹ, chảy dịch ở mũi sau.
– Nhức đầu nhiều ở vùng giữa đầu và sau hai 

mắt, thái dương hoặc đỉnh đầu lan xuống sau 
gáy và mỏi 2 vai.

– Mỏi mắt, giãm thị lực do viêm thị thần kinh hậu 
nhãn cầu.

– Triệu chứng nội sọ : khi đã có biến chứng nội 
sọ.

– Biến chứng xa : có thể gây nhiễm trùng toàn 
thân, viêm thận cầu thận, viêm khớp, viêm 
màng tim, van tim...



VII. THỂ LÂM SÀNG

• Triệu chứng thực thể : 

      _Soi mũi trước và soi mũi sau trong đa số trường hợp      ít 
thấy triệu chứng thực thể gì. Một số ca soi mũi sau thấy đọng 
dịch, mủ đọng ở mũi sau và thành sau họng và phì đại đuôi 
cuốn dưới.

• Cận lâm sàng :
– X quang :
– Xquang tư thế Hirtz ít có giá trị.
– CT Scan: mờ một phần hay toàn bộ các xoang sau. Giá trị 

dùng chẩn đoán VX bướm.



CT SCAN XOANG

CT SCAN 
XOANG



VII. THỂ LÂM SÀNG

C/. VIÊM XOANG DO RĂNG: Viêm xoang hàm do 
răng thường gặp ở người lớn. Có 2 dạng.

Viêm xoang hàm cấp do răng do viêm quanh răng 
hàm lớn, viêm tủy răng hoại thư hoặc do tai nạn nhổ 
răng đẩy chân răng nhiễm khuẩn vào xoang. 

•Sốt cao, nhức đầu.
•Đau từng cơn lan rộng cả hàm trên, mắt, thái 
dương, trán, chạm vào răng bệnh thấy rất đau, ấn 
vùng xoang hàm đau tăng hơn. 
•Dịch chảy qua lỗ mũi bên bị bệnh, lúc đầu loãng 
sau trở thành nhày mủ, mủ có mùi thối.



VII. THỂ LÂM SÀNG

Viêm xoang hàm mạn do răng: do VX cấp do 
răng không được điều trị tốt...
a/. Triệu chứng:
• Mệt mỏi, nhức đầu.
• Hỉ mủ màu vàng xanh bên bị bệnh, mùi thối 

làm cho người bệnh buồn nôn.
• Đau ít hơn viêm xoang cấp, thường tắc mũi 

bên xoang bệnh. 
• Có thể viêm thanh quản, viêm họng, tiêu 

chảy... do nuốt mủ.



VII. THỂ LÂM SÀNG

b/. Cận lâm sàng:
• Nội soi mũi: mủ vàng đặc chảy ra hay đọng ở lỗ 

thông xoang hàm 1 bên. Đôi khi  mủ đặc quá 
đọng lại thành sỏi cứng (rhinolith) nhiều màu 
xanh vàng đen ở khe giữa.

• X quang Blondeau và Hirtz: rất giá trị trong chẩn 
đoán VX hàm do răng. Hình ảnh mờ xoang hàm 1 
bên, chân răng tiền hàm hoặc răng hàm ăn thông 
vào đáy xoang hàm, nhất là trên phim chụp hình 
chân răng.

• CT Scanner: Rất có giá trị trong chẩn đoán nhưng 
không cần thiết lắm vì chi phí cao.





VII. THỂ LÂM SÀNG

 c/. Điều trị VX do răng 
1. Nhổ răng gây bịnh nếu có.
2. Điều trị nội khoa: rửa mũi, xịt mũi, khí dung, 

Proetz, kháng sinh, kháng viêm. Bệnh nhân bị 
viêm xoang do răng thường do vi trùng yếm khí, 
cần dùng clindamycin hay amoxicilline kết hợp 
với metronidazole.

3. Phẫu thuật khi có dị vật hay nấm trong xoang 
hay điều trị nội thất bại. 

4. Phòng bệnh: Giải quyết triệt để các ổ viêm 
nhiễm răng, miệng.



VII. THỂ LÂM SÀNG

D/. VIÊM XOANG DO NẤM: Nấm ít được chú ý. 
•Hay gặp nhất là nấm Aspergillus. 
•Điều kiện thuận lợi:

–Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, ô nhiễm.
–Vẹo vách ngăn, dị vật trong mũi xoang.
–Suy giảm miễn dịch như HIV, bị bệnh mạn tính 
nhưtiểu đường, các bệnh về máu…



VII. THỂ LÂM SÀNG

• Triệu chứng: Thường gặp ở xoang hàm và xoang 
bướm. Nhức đầu, nghẹt mũi, chảy mũi trong hay 
đục, khịt mũi hay khạc đờm có lẫn ít máu.

• Biến chứng nguy hiểm khi nấm phá hủy các thành 
xoang xâm lấn vào hốc mắt, sọ não.

• Điều trị sớm. 
– Lấy dị vật trong mũi xoang, cắt polyp, khối u hay 

dị dạng ở mũi xoang. 
– U nấm trong xoang: lấy sạch, bơm rửa sạch hốc 

xoang, dùng thuốc diệt nấm tùy theo giai đoạn 
của bệnh.



VX DO NẤM XÂM LẤN



KHỐI NẤM TRONG HỐC 
MŨI



CT SCAN VX DO NẤM



VII. THỂ LÂM SÀNG

E/. VIÊM MŨI XOANG MẠN Ở TRẺ EM
• Thường gặp ở trẻ em dưới 6 tuổi.
• Yếu tố thuận lợi: suy giảm miễn dịch, rối loạn chức năng 

vận chuyển lông nhầy, dị ứng, trào ngược dạ dày thực 
quản, bất thường về cấu trúc giải phẫu, dị vật mũi, VA 
v.v...

 1/. ÐỊNH NGHĨA
• Viêm xoang trẻ em là tình trạng viêm niêm mạc các xoang 

cạnh mũi là biến chứng của viêm đường hô hấp trên.
• Kéo dài >3 tháng, không đáp ứng với điều trị nội khoa tối 

đa, hoặc tái phát >6 lần/năm kèm theo có bất thường trên 
X-quang.



VII. THỂ LÂM SÀNG

2/. TRIỆU CHỨNG
a/. Triệu chứng cơ năng

+ Nghẹt mũi, chảy mũi, không ngửi được mùi, chảy máu 
mũi.

+ Sốt, nhức đầu.
+ Viêm họng tái phát: Khan tiếng hay ho khạc, tình trạng 

nặng hơn vào ban đêm
+ Ù tai, nghe kém.
b/. Triệu chứng thực thể:
+ Mũi đọng mủ ở sàn mũi hay khe giữa.
+ Niêm mạc mũi phù nề sung huyết.
+ Mủ nhầy chảy xuống thành sau họng.



MŨI  “THÒ LÒ” CỦA TRẺ EM VÙNG CAO 
VN



VX TRẺ EM



VII. THỂ LÂM SÀNG

c/.  Cận lâm sàng: 
– Nội soi mũi: mủ nhầy đọng ở sàn mũi, ở các khe cuốn 

mũi, mủ thành sau họng, phù nề, phì đại cuốn giữa, cuốn 
dưới, dị dạng mỏm móc, polyp, VA.

– Blondeau và Hirtz: mờ các xoang, mức khí dịch trong 
xoang, dày niêm mạc xoang. 

– CT Scan: Ðây là tiêu chuẩn vàng.
– Siêu âm có giá trị chẩn đoán bệnh lý xoang ở trẻ 4 tuổi. 

Chủ yếu là xoang hàm và trán.
– MRI có giá trị chẩn đoán nấm xoang hay u xoang.
– Vi khuẩn: thường gặp nhất là Strepto. pneumonia, 

Haemophilus influenzae, Strepto A hemolytic,  
Staphylococcus.



VII. THỂ LÂM SÀNG

F/. VIÊM MŨI DỊ ỨNG:
• Viêm mũi dị ứng rất phổ biến, dễ dẫn đến VMXM tái phát.
• Viêm mũi dị ứng rất dễ chẩn đoán:

+  Ngứa mũi, hắt hơi liên tục thành tràng dài khi gặp lạnh, 
vào buổi sáng hoặc khi thời tiết thay đổi, đau đầu, mõi  
mệt buồn ngủ. Ngứa mắt hoặc khẫu cái.

+ Chảy nước mũi: 2 bên, dịch trong suốt, không mùi.
+ Nghẹt mũi:  nghẹt từng bên, hoặc 2 bên, thở bằng 

miệng.
+ Xquang Blondeau, Hirtz không cho hình ảnh rõ rệt. Hình 
ảnh mờ kiểu dày niêm mạc xoang hoặc có hiện tượng mờ 
chéo các xoang. 

• Diễn biến từng cơn ngoài cơn người bệnh cảm thấy bình 
thường, bệnh kéo dài dẫn đến viêm xoang mạn hoặc pôlip 
mũi xoang.



VII. THỂ LÂM SÀNG



NỘI SOI VMDƯ



CT SCAN VMDƯ



VII. THỂ LÂM SÀNG

• Điều trị VMDƯ:
– Viêm mũi dị ứng dễ đáp ứng với điều trị bằng thuốc. 
– Thuốc chống nghẹt mũi có thể dùng đơn độc hoặc kết 

hợp với kháng dị ứng (chlorpheniramine, cezil, telfast...)
– Miễn dịch liệu pháp (còn gọi là giải mẫn cảm đặc hiệu): 

Tỷ lệ thành công của phương pháp này là 80-90%, có 
hiệu quả cao phấn hoa, bụi nhà và lông chó mèo. 



VII. THỂ LÂM SÀNG

Phòng ngừa:
+ Tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng: bụi, lông 
động vật, phấn hoa, nước  hoa, không hút thuốc lá, giữ 
ấm cơ thể  khi về sáng hoặc mùa lạnh…

+ Giữ ấm cơ thể khi đi ngủ, khi thức dậy cần vận động 
nhẹ nhàng, massage vùng mũi khi ngủ dậy để điều hoà 
nhiệt độ cơ thể với môi trường

+ Tránh để quạt trực tiếp vào người, tránh ra vào phòng 
có máy điều hoà nhiều lần, 

+ Nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, uống vitamin C để tăng 
cường sức đề kháng cho cơ thể.



VII. THỂ LÂM SÀNG

+ Kiểm soát môi trường - tránh tác nhân gây dị ứng: 
–Đeo khẩu trang, rửa mũi bằng nước muối sinh lý, tắm gội 

sạch sẽ sau khi ra ngoài trời. 
–Thường xuyên làm vệ sinh nhà cửa, giặt chăn màn, bao 

gối, màn cửa và phơi dưới ánh sáng mặt trời.
–Không nên dùng thảm và nệm ghế bằng vải. 
–Không nuôi chó mèo hoặc những vật có lông khác trong 

nhà. 
–Nếu trẻ bị dị ứng nhiều, hạn chế cho chơi thú nhồi bông.
–Đối với dị ứng nghề nghiệp, nếu không thể đổi nghề, nên 

dùng khẩu trang, mặt nạ hoặc sử dụng các vật liệu thay 
thế. 



VII. THỂ LÂM SÀNG

G/. SỰ HIỆN DiỆN CỦA AMIB TRONG VIÊM XOANG 
MẠN CÓ POLYP: 

Theo những nghiên cứu mới đây của TS. BS Nguyễn 
Ngọc Minh, tình trạng hiện diện của amib trong dịch 
xoang hàm ở những Bn có VXMT polip mũi chiếm tỉ lệ 
63 % (nam 51% và nữ 49%), chủ yếu thuộc họ 
HELIOZOIDA. Tuy nhiên, để tìm hiểu tại sao amib sống 
và phát triển trong dịch xoang là do môi trường thuận 
lợi của xoang viêm hay thật sự chúng là tác nhân gây 
bệnh thì cần nhiều nghiên cứu tiếp nữa.        



Đơn bào dạng amib
bộ HELIOZOIDA



ACANTHAMOEBA



NAEGLERIA FOWLERI



VIII. ĐIỀU TRỊ VMXMT
1/. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA VIÊM MŨI XOANG MẠN:
- Thuốc co mạch tại chỗ ở mũi hay thuốc uống dùng từ 
10 đến 14 ngày. Thuốc co mạch tại chỗ (phenyephrine 
hydrochloride, oxymethazoline), không nên dùng lâu vì 
có thể gây nghẹt mũi bù trừ, dãn mạch và bệnh viêm 
mũi do thuốc nếu dùng lâu dài.
- Thuốc làm loãng chất nhày, tiêu đàm giúp làm loãng 
chất nhày và dẫn lưu dễ hơn. 
- Thuốc kháng histamine và corticoid làm giảm phù nề.
-Thuốc corticosteroids cùng lúc với kháng sinh và dùng 
lâu dài. Steroid dùng toàn thân  hiệu quả trong cystic 
fibrosis và polyp mũi.
-Khí dung mũi, Proetz.



VIII. ĐIỀU TRỊ VMXMT

Chăm sóc ngoại trú
- Xông hơi nóng: làm loãng chất tiết, làm mềm vảy, 

 cung cấp độ ẩm. 
- Rửa mũi: để giảm phù nề (dd ưu trương), rửa sạch 

dị nguyên là thường xuyên làm vệ sinh mũi bằng 
dung dịch nước muối hay nước biển sâu. Nên rửa 
mũi ít nhất hai lần mỗi ngày.











VIII. ĐIỀU TRỊ VMXMT

2/. ĐiỀU TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM MŨI XOANG 
MẠN: 

a/. Sơ lược lịch sử:
- Nội soi chẩn đoán được bắt đầu từ đầu thế kỷ 20.

1903 Hirshmann đã dùng cystoscope không 
nguồn sáng để soi mũi.
1960 Karl Storz - Hopkins đã nội soi mũi với ánh 
sáng lạnh.

- Các nhà phẫu thuật nội soi mũi xoang: Draf 
(1978,1982), Messerklinger 1980 và Stamberger 
1985, Wigand (1981) sau đó Dixion, Friedrich, 
Kennedy…



VIII. ĐIỀU TRỊ VMXMT

b/. Chỉ định chính trong điều trị bằng 
phẫu thuật nội soi mũi xoang:

- VMXMT nhiễm trùng, nhiễm nấm, ký sinh 
trùng.

- Viêm mũi xoang mạn có políp mũi sau khi 
điều trị nội khoa không kết quả.

- Khối u lành tính hoặc ác tính mũi xoang. 
- Chấn thương mũi xoang.
- Dò dịch não tủy do bẩm sinh hay mắc phải.



VIII. ĐIỀU TRỊ VMXMT

c/. Điều trị viêm mũi xoang mạn bằng phẫu thuật:
Hiện nay, thực hiện qua nội soi, rất ít dùng phẫu thuật kinh 
điển theo đường ngoài hay phẫu thuật mở do để lại nhiều di 
chứng.

Trong phẫu thuật nội soi, điều quan trọng nhất là cố gắng 
điều trị bảo tồn, nhằm duy trì hoạt động sinh lý bình thường 
cho mũi xoang. 

Đa số phẫu thuật là mở khe giữa dẫn lưu, mổ nội soi chức 
năng (FESS: functional endoscopic sinus surgery ) hay mini 
FESS, Pt noi soi mũi xoang triệt để (RESS).

 
Tai biến do phẫu thuật nội soi có thể gây tổn thương mắt, 
não và các thành phần lân cận.



PHÒNG MỔ NỘI SOI HiỆN ĐẠI



BỘ MÁY NỘI SOI



DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG



DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG



IX. BIẾN CHỨNG



IX. BIẾN CHỨNG

- Viêm họng tái phát.
- Đường hô hấp: viêm thanh quản, viêm khí phế 

quản.
- Mắt - ổ mắt: viêm kết mạc, viêm bờ mi, viêm túi 
lệ, viêm màng tiếp hợp, viêm thị thần kinh hậu 
nhãn cầu.
- Viêm tai giữa. 
- Biến chứng nội sọ: viêm tắc tĩnh mạch xoang 

hang, viêm màng não, áp xe não.
- Viêm thận, viêm khớp, viêm nội tâm mạc bán cấp 

Osler.



X. PHÒNG NGỪA

1. Đeo khẩu trang khi ra đường và nơi khói bụi. Giữ 
môi trường xung quanh luôn sạch sẽ, ăn uống đủ 
dinh dưỡng.

2. Tránh tiếp xúc dị nguyên như phấn hoa, nấm 
mốc, thức ăn lạ, nhiệt độ thay đổi. 

3. Không nên tắm ở bể bơi chất lượng kém.
4. Không dùng chung vật dụng cá nhân với người bị 

viêm xoang.



XI. KẾT LUẬN

-  VMXM là bệnh thường gặp trong TMH ở bất cứ tuổi 
và giới nào.

- Điều trị nội khoa là giai đọan cần thiết, nhất là 
những trường hợp viêm nhẹ, trẻ em hay ở những 
người thể tạng yếu có bệnh toàn thân đi kèm.

- Phẫu thuật nội soi là kỹ thuật tiến bộ trong điều trị 
ngoại khoa VMXMT nếu điều trị nội khoa thất bại. 



THÔNG TIN LIÊN LẠC

TS. BS. NGUYỄN NGỌC MINH
Bộ môn TMH Trường ĐHYKPNT

Email: bacsiminhtmh@gmail.com 
Facebook: “phòng khám tai mũi họng 

Tiến sĩ bác sĩ Minh”
Điện thoại: 0903786684

Địa chỉ: 64 Nguyễn Lâm P6 Q10 
TPHCM
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