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Right ear. Normal tympanic membrane. 1 = pars flaccida;

2 = short process of the malleus; 3 = handle of the malleus;

4 = umbo; 5 = supratubal recess; 6 = tubal orifice; 7 = hypotympanic 
air cells; 8 = stapedius tendon; c = chorda tympani; I = incus;

P = promontory; o = oval window; R = round window; T = tensor 
tympani; A = annulus. 



MÀNG NHĨ BÌNH THƯỜNG

• Tai phải, màng nhĩ bình thường: 1. Màng chùng, 2. Mấu ngắn 
xương búa, 3. Cán búa, 4. Rốn nhĩ, 5. Ngách trên ngoài, 6. Lỗ 
vòi nhĩ, 7. Tế bào hạ nhĩ, 8. Cân cơ bàn đạp, C. Thừng nhĩ, I. 
Xương đe, P. Ụ nhô, O. Cửa sổ bầu dục, R. Cửa sổ tròn, T. Cơn 
căng màng nhĩ, A. Khung nhĩ.



Tai phải, cấu trúc màng nhĩ

9. Ụ tháp, CO. Mõm ốc tai, f. Thần kinh mặt, J. Khớp 
đe đạp.











BỆNH LÝ ỐNG TAI NGOÀI
Lồi xương và u xương 

• Lồi xương (exostosis)



Lồi xương



• Lồi xương



• Lồi xương



Lồi xương



U xương (Osseous)





NHỌT ỐNG TAI NGOÀI

Nhọt ống tai (Furunculosis)



Viêm màng nhĩ - hẹp ống tai ngoài

• Viêm màng nhĩ cấp

• Viêm màng nhĩ phòng

• Viêm màng nhĩ u hạt



Viêm màng nhĩ - hẹp ống tai ngoài

Viêm màng nhĩ cấp (Acute myringitis)







Viêm màng nhĩ phòng (Bullous myringitis): bóng 
phòng lớn phía trước và bóng phòng nhỏ ở 

phía sau xương búa



Bóng phòng lớn chiếm toàn bộ bề mặt màng nhĩ. 
Không thấy rõ cán búa



Viêm màng nhĩ mô hạt
(Granulomatous myringitis)



Chít hẹp ống tai ngoài (stenosis of the right 
external auditory canal)



Mô hạt đã được lấy đi, chỉnh hình mành nhĩ 
(myringoplastiy)  và ống tai ngoài, tái tạo vạt da 

ống tai ngoài



Viêm màng nhĩ mô hạt



Hố khoét rỗng đến chũm với sự hiện diện cholesteatoma 
và nấm (fungal infection)

NẤM TAI



Viêm tai giữa mạn mủ (chronic suppurative otitis 
media) có cholesteatoma và nhiễm nấm bề mặt. 
Khối nấm màu đen cần được lấy đi trước khi nhỏ 

thuốc kháng nấm tại chỗ



Chàm mạn tính ống tai ngoài (Eczema chronis 
external ear canal)

CHÀM DA ỐNG TAI NGOÀI





Cholesteatoma ống tai ngoài do đặt mảnh ghép không 
đúng vị trí trong phẫu thuật chỉnh hình tai giữa trước đó

CHOLESTEATOMA ỐNG TAI NGOÀI



Keratosis obturans



Khối u phát sinh từ thành sau ống tai gây ức chế quá 
trình di trú biểu mô bình thường hướng ra ngoài



Cholesteatoma thành dưới ống 
tia ngoài trái đang được lấy 
ra. Trong trường hợp này 

các mảnh biểu mô hủy lớp 
xương bên dưới

Vài tháng sau. Lưu ý hủy 
xương gây cholesteatoma



Cholesteatoma chiếm hơn ½ ống tai ngoài và tiếp xúc 
với màng nhĩ



Bệnh lý khác

Polyp ống tai ngoài ở bệnh nhi chảy tai liên tục và nghe kém



Viêm tai giữa mạn mủ với 
cholesteatoma, đặc trưng bởi 

polyp ống tai ngoài

U màng não



U cuộn cảnh tĩnh mạch cảnh (Glomus Jugulare) xâm lấn 
vào ống tai ngoài



Khối u tân tạo đập theo nhịp mạch ở ống tai ngoài



Ung thư ống tai ngoài

Khối u tân tạo bong ra che lấp ống tai ngoài



Ung thư tê bào lát xâm lấn về phía sau. Khối u xâm lấn da thành 
sau ống tai ngoài



Ung thư họng mũi xâm lấn vào tai giữa và ống tai ngoài.
Khối polyp xâm lấn màng nhĩ và che lấp một phần ống tai ngoài
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