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ĐỊNH NGHĨA

Diễn tiến thời gian

• Viêm tai giữa: viêm niêm mạc tai giữa

• Viêm tai giữa cấp: ≤ 3 tuần

• Viêm tai giữa mạn: ≥ 3 tháng

• Viêm tai giữa bán cấp: > 3 tuần và < 3 tháng

Đặc trưng giải phẫu bệnh lý

• Viêm tai giữa cấp: phục hồi bình thường

• Viêm tai giữa mạn: có di chứng



DIỄN TIẾN VIÊM TAI GIỮA
Trào ngượcVMX mạnKhối u, ung thư Dị ứng

Suy chức năng vòi nhĩ
↓

VTG cấp
↓

VTG tiết dịch
 ↓

VTG tiết dịch kéo dài
↓

VTG mạn

Không cholesteatoma

VTG mạn mủ: thủng nhĩ

VTG mạn tiết dịch: không thủng nhĩ

Có cholesteatoma



VAI TRÒ THÔNG KHÍ XƯƠNG CHŨM

• Xương chũm kém thông khí → viêm tai giữa tiết dịch

• Viêm tai giữa mạn tiết dịch xảy ra ở các xương chũm 

kém thông khí (Wittmaack K, 1933)

• Hasebe: điều trị bảo tồn có thể hiệu quả khi xương chũm 

được thông khí tốt



Xương thái dương thông khí bình thường



Xương thái dương kém thông khí



Viêm tai giữa mạn xẹp nhĩ (suy chức năng vòi nhĩ kéo dài)

Đặc trưng
• Co lõm hướng về 

ụ nhô–xương con
• Không dính vào 

thành trong hòm 
nhĩ.

• Niêm mạc hòm 
nhĩ nguyên vẹn



Viêm tai giữa mạn dính (hủy chuỗi xương con)

Đặc trưng
• Màng nhĩ dính ụ 

nhô, chuỗi xương 
con

• Bề mặt niêm mạc 
hòm nhĩ: không còn

• Hủy mấu dài xương 
đe, xương bàn đạp



Sade và Berco (1976) co lõm màng nhĩ gồm 4 giai đoạn:

• Giai đoạn 1: màng nhĩ co lõm, không tiếp xúc các cấu 

trúc hòm nhĩ.

• Giai đoạn 2: màng nhĩ co lõm, tiếp xúc xương đe.

• Giai đoạn 3: xẹp nhĩ, tiếp xúc xương đe, xương bàn đạp.

• Giai đoạn 4: viêm tai giữa dính: màng nhĩ dính thành 

trong hòm nhĩ 



Màng nhĩ xẹp, dính vào ụ nhô và lỗ cửa sổ tròn, xương 
bàn đạp, cân cơ bàn đạp và hình thành túi co lõm sau trên



Bình 
thường

Co lõm giai 
đoạn 1

Co lõm 
nặng giai 
đoạn 2

Xẹp nhĩ 
giai đoạn 3

Viêm tai 
giữa dính 

giai đoạn 4



VTG MẠN CÓ CHOLESTEATOMA

Axail MRI: cholesteatoma tái diễn dấu hiệu sáng



Cholesteatoma mắc phải tiên phát ở màng chùng với 
hủy scutum





Cholesteatoma bẩm sinh phía sau màng nhĩ nguyên vẹn



Cholesteatoma ở bờ lỗ thủng (cholesteatoma mắc phải thứ 
phát) với nhiễn trùng thứ phát



Bệnh sinh 
cholesteatoma



Cholesteatoma bẩm sinh với 4 giai đoạn phát triển:

• Giai đoạn 1: Cholesteatoma giới hạn ở ¼ màng nhĩ

• Giai đoạn 2: Cholesteatoma ở nhiều ¼ màng nhĩ nhưng 

không hủy xương con.

• Giai đoạn 3: Cholesteatoma làm tổn thương chuỗi 

xương con nhưng không gây viêm xương chũm.

• Giai đoạn 4: Cholesteatoma gây biến chứng viêm xương 

chũm.



4 giả thuyết cholesteatoma mắc phải 

• Thuyết co lõm

• Thuyết quá sản tế bào đáy

• Thuyết biểu mô xâm lấn

• Thuyết dị sản tế bào lát



Cholesteatoma 
trung nhĩ sau



Cholesteatoma 
thượng nhĩ trước



Biến chứng và tình trạng cấp cứu của viêm tai giữa 
mạn có cholesteatoma
 Nghe kém: dẫn truyền, tiếp nhận thần kinh và hổn hợp.

 Dò mê nhĩ: ống bán khuyên ngang, hiếm khi ở ốc tai.

 Liệt thần kinh VII: cấp hoặc mạn.

 Nhiễm trùng nội sọ.

 Thoát vị não hoặc dò dịch não tủy.



Vi trùng thường gặp trong cholesteatoma nhiễm trùng

Hiếu khí Kỵ khí

Pseudomonas aeruginosa (32%) Peptococcus/Peptostreptococcus (30%)

Staphylococcus aureus (19%) Bacteroides (28%)

Proteus mirabilis (18%) Clostridium (7%)

Klebsiella pneumoniae (9%) Fusobacterium (3%)

Escherichia coli (8%) Propionobacterium (2%)



Điều trị (có cholesteatoma)

• Điều trị nội khoa – bảo tồn

– Súc rửa bằng nước muối

– Kháng sinh tại chỗ - toàn thân

• Điều trị ngoại khoa

– Kỹ thuật mổ xương chũm hở

– Kỹ thuật mổ xương chũm kín



Thuận lợi và bất lợi của phẫu thuật kín và mở

Phẫu thuật kín (canal wall-up)

Thuận lợi Bất lợi

Vị trí sinh lý của màng nhĩ Cholesteatoma có thể tái diễn

Hòm nhĩ thông thoáng Bộc lộ ngách mặt không hoàn chỉnh

Hố chũm nguyên vẹn Cần phẫu thuật lần 2

Phẫu thuật mở (canal wall-down)

Dễ phát hiện cholesteatoma Đục khoét hố chũm

Cholesteatoma hiếm khi tái phát Hòm nhĩ nông, khó tái tạo

Bộc lộ toàn bộ ngách mặt Vị trí vành tai có thể di lệch, phẫu 
thuật lần 2



VTG MẠN KHÔNG CHOLESTEATOMA

Lỗ thủng màng nhĩ rộng 

không cholesteatoma

 Lỗ thủng khô

 Nghe kém dẫn truyền



Dấu bệnh lý xương thái dương trong viêm tai giữa mạn

Dấu hiệu Số màng nhĩ 
thủng (n=116)

màng nhĩ không 
thủng (n=28)

Mô hạt 113 (97.4%) 27 (96.4%)

Tổn thương xương con 105 (90.5%) 27 (96.4%)

Xơ nhĩ 23 (19.8%) 12 (42.9%)

U hạt cholesterol 14 (12.1%) 6 (21.4%)

cholesteatoma 5 (4.3%) 10 (35.7%)



Điều trị (không cholesteatoma)

• Nội khoa bảo tồn

– Súc rửa bằng nước muối sinh lý

– Kháng sinh: tại chỗ, toàn thần

– Corticoides (hydrocortisone tại chỗ)

– Kháng sinh dạng bột

• Phẫu thuật

– Tai khô sau 3 tháng điều trị nội khoa



Biếng chứng VTG mạn

Xơ nhĩ màng nhĩ (xơ 
màng nhĩ)
• Mảng xơ hình móng 

ngựa



Xơ nhĩ màng nhĩ và hòm nhĩ



Cơ chế hình thành mãng xơ nhĩ (Hussl và Lim, 1984)

Thoái hóa mô liên kết

↑↓
Yếu tố bệnh nguyên (viêm, miễn dịch, chấn thương)


↓

Hủy sợi

↓
Thoái hóa trong

↓
Thay đổi pH

↓
Kết tủa canxi phosphate

↓
Loạn dưỡng canxi

↓
Thoái hóa tế bào sợi

↓
Nang ngoài tế bào chứa 

Canxi và PO4

↓
Siêu bảo hòa

↓
Tích lũy canxi phosphate

↓
Nang canxi


Mãng xơ nhĩ chứa canxi

↓ ↓



Viêm xương đá

Nhìn sọ từ bên trên, lỗ lớn (FM), phần trước đỉnh xương đá 
(APA), lỗ rách (FL), xoang đá dưới (IPS), phần sau đỉnh 

xương đá (PPA), Lỗ bầu dục (FO), lỗ gai (FS)



Triệu chứng viêm đỉnh xương đá

Triệu chứng Số bệnh nhân (%)

Đau mặt sâu – nhức đầu 15/22 (59%)

Đau tai 16/22 (73%)

Chảy tai 13/22 (59%)

Sốt 3/22 (22%)

Hôn mê 2/22 (9%)

Liệt thần kinh sọ  

- V 15/22 (68%)

- VI 4/22 (18%)

- VII 6/22 (27%)

- VIII 9/22 (41%)

- IX 1/22 (5%)

- X 1/22 (5%)



Điều trị

• Chống nhiễm trùng

– Kháng sinh tại chỗ

– Hệ thống

• Phẫu thuật vào đỉnh xương đá dẫn lưu dịch mủ

– Qua đường xương chũm

– Tai giữa để giúp



VIÊM TAI GIỮA MẠN MỦ



GIỚI THIỆU

Bình thường hòm nhĩ được lót:

• Lớp biểu mô trụ có lông chuyển

• Không có lớp biểu mô lát – keratin

• Sự hiện diện biểu mô lát keratin: cholesteatoma



Cấu trúc khối cholesteatoma



Giả thuyết cholesteatoma

• Keratim bẩm sinh sót lại trong hòm nhĩ

• Màng nhĩ xâm lấn từ (giả thuyết wittmacck): 

– Màng chùng thượng nhĩ

– Phần sau trên màng căng
Hình thành túi co lõm

• Qúa sản tế bào đáy (giả thuyết Rueid)

• Xâm lấn biểu mô (giả thuyết Habermann)

• Dị sản (giả thuyết Sadé)



PHÂN LOẠI CHOLESTEATOMA

• Bẩm sinh

• Mắc phải

– Nguyên phát

– Thứ phát



CƠ CHẾ CHOLESTEATOMA MẮC PHẢI NGUYÊN PHÁT

Tắc nghẽn vòi nhĩ

Áp lực tai giữa (-) kéo dài

Túi co lõm 
Màng chùng thượng nhĩ

¼ sau trên màng căn

Nhiễm trùng tai giữa 

Chollesteatoma
mắc phải nguyên phát

Tăng sinh 
lớp tế bào 

đáy

Dị sản 
niêm mạc 
tai giữa



CƠ CHẾ CHOLESTEATOMA MẮC PHẢI THỨ PHÁT

Cholesteatoma
mắc phải thứ phát

Di trú biểu mô
qua lỗ thủng

Dị sản niêm mạc 
tai giữa

Viêm tai giữa
hoại tử cấp

Lỗ thủng
trung tâm lớn

hoặc bờ màng nhĩ

Nhiễm trùng
tái diễn qua

lỗ thủng màng nhĩ



Sự hình thành cholesteatoma

Túi co lõm

Quá sản tế bào đáy

Biểu mô xâm lấn qua lỗ thủng ¼ sau trên màng căng



ĐIỂM CẦN NHỚ

• Thường gặp ở trẻ em, nhiều biến chứng

• VTG cấp → VTG tiết dịch kéo dài

• Cholesteatoma: nang biểu bì, bẩm sinh, mắc phải

• Tái hấp thu xương sau hủy xương

• Xơ nhĩ: thoái hóa trong

• Viêm xương đá
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