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MỤC TIÊU 

 Nguyên nhân gây viêm mũi xoang.

 Phân loại các thể viêm mũi xoang.

 Các triệu chứng của viêm mũi xoang.

 Nguyên tắc xử trí viêm mũi xoang.

 Cách phòng bệnh



MỞ ĐẦU

Viêm mũi xoang: Là một trong các bệnh thường

gặp.

 Là tình trạng viêm của lớp niêm mạc lót trong

xoang, chủ yếu do tắc lỗ thông xoang.

 Là bệnh lý thuộc đường hô hấp trên .

 Chẩn đoán và điều trị dựa vào lâm sàng, nội soi

và CT scan.





PHÂN LOẠI

 Viêm xoang cấp ≤ 4 tuần

 4 tuần > Viêm xoang bán cấp < 12 tuần

 Viêm xoang mạn ≥ 12 tuần

 Viêm xoang mạn tái diễn ≥ 4 đợt trong 1 năm với các

triệu chứng viêm xoang hằng định



VIÊM MŨI XOANG CẤP TÍNH



ĐỊNH NGHĨA

Theo Hội TMH và PT Đầu Mặt Cổ Hoa Kỳ 2015:

- Viêm mũi xoang cấp tính: chảy mũi nhầy đục dưới 4 tuần

(chảy mũi trước,  sau hay cả hai) kèm theo:

 Nghẹt mũi

 Đau mặt

 Viêm mũi xoang cấp do siêu vi: triệu chứng của viêm mũi

xoang cấp dưới 10  ngày và không nặng thêm.

Viêm mũi xoang cấp tính do vi khuẩn:

 Triệu chứng lâm sàng không cải thiện sau 10 ngày kể từ lúc khởi phát

 Triệu chứng lâm sàng nặng hơn trong vòng 10 ngày sau khi đã có dấu hiệu

cải thiện (double worsening)



VI KHUẨN HỌC



VI KHUẨN HỌC

Vi khuẩn học của ABRS đã thay đổi kể từ khi sử

dụng vaccine PCV năm 2000:
▪ S. pneumoniae: 35% (giảm) 

▪ H. influenzae: 43% (tăng)

▪ Giảm tỉ lệ invasive S. pneumoniae kháng PNC:

còn 8% -11%

Sự ra đời của PCV 13-valent (2010): tiếp tục giảm tỉ

lệ nhiễm khuẩn S pneumoniae xâm lấn



CƠ CHẾ 

 GIAI ĐOẠN ĐẦU GIAI ĐOẠN PHÙ NỀ

NIÊM MẠC PHÙ NỀ TẮC LỖ THÔNG GIẢM ÁP LỰC BÊN TRONG XOANG



CƠ CHẾ

 GIAI ĐOẠN TIẾT DỊCH
GIAI ĐOẠN NHIỄM KHUẨN

•

Ứ DỊCH TRONG XOANG XÂM NHẬP VI KHUẨN



TRIỆU CHỨNG VMX CẤP

- Nghẹt mũi

- Chảy mũi đục/ vàng

- Đau nhức, nặng mặt

- Đau răng hàm trên

- Ấn các điểm xoang gây đau

- Khám thấy dịch mũi mủ



VIÊM MŨI XOANG CẤP TÍNH

Khám + Nội soi mũi xoang:

• Nhầy đục từ các khe mũi

• Nhầy đục chảy xuống thành sau

họng

• Niêm mạc phù nề sung huyết

• Phù nề quanh hốc mắt

• Căng đau trên bề mặt các xoang



CẬN LÂM SÀNG VMX CẤP 

Hình ảnh học:

• Mực nước – hơi trong xoang

• Không quan trọng do không phân biệt do 

siêu vi hay vi khuẩn

• Tỷ lệ bất thường trên XQ, CT khá cao với 

nhiễm trùng hô hấp trên

Chỉ định CT-scan:

• Không đáp ứng điều trị

• Nghi ngờ biến chứng (đau đầu dữ dội, 

sưng nề mặt, lồi mắt )



Tiêu chuẩn chẩn đoán

Chảy mũi nhầy đục (trước hay sau) kèm 1 

hay cả 2 triệu chứng sau:

 Nghẹt mũi

 Đau nhức mặt

Một mình tiêu chuẩn chảy mũi nhầy đục

không thể giúp phân biệt giữa nhiễm siêu

vi và vi khuẩn.

Phân biệt giữa VRS và ABRS: dựa trên

tình trạng và thời gian bệnh.



ĐIỀU TRỊ



ĐIỀU TRỊ



ĐIỀU TRỊ



ĐIỀU TRỊ

Các điều trị hỗ trợ khác:

• Rửa mũi bằng nước muối

• xịt mũi: làm giảm phù nề niêm mạc=> giảm tắc nghẽn,

tái lập đường dẫn lưu xoang=> được khuyến cáo sử dụng

hỗ trợ cho kháng sinh trong viêm mũi xoang cấp nhiễm

khuẩn.

• Thuốc co mạch

• Tại chỗ: dùng 3-5 ngày

• Thuốc giảm đau, hạ sốt







ĐIỀU TRỊ

Đánh giá đáp ứng điều trị: không đáp ứng với điều trị ban đầu

khi:

• Triệu chứng trầm trọng hơn sau 48-72 giờ

• Không cải thiện sau 3-5 ngày điều trị

 Xử trí khi không đáp ứng điều trị ban đầu:

 Kháng sinh phổ rộng hơn hay kháng sinh nhóm khác

 Cấy dịch xoang hay dịch khe giữa

 Chụp CT-scan để phát hiện biến chứng hay các bất thường 

cấu trúc



BIẾN CHỨNG

 Biến chứng

 Ổ mắt

 Viêm màng não

 Viên tắc tĩnh mạch xoang hang.

 Viêm xoang mạn…



BIẾN CHỨNG



VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH



Theo Hội Tai Mũi Họng và Phẫu Thuật Đầu Mặt Cổ Hoa Kỳ

2015:

• Viêm mũi xoang mạn tính: có ≥ 2 triệu chứng sau đây, 

kéo dài ≥ 12 tuần:     

- Chảy mũi nhầy đục

- Nghẹt mũi

- Đau, nặng mặt

- Giảm khứu

Và hiện tượng viêm quan sát được bằng một hay nhiều thăm khám sau:

• Mủ nhầy đục hay phù nề ở KG 

• Polyp hốc mũi hay polyp khe giữa

• Hình ảnh học cho thấy viêm trong các xoang

ĐỊNH NGHĨA



SINH LÍ BỆNH

Theo những quan điểm mới hiện nay, viêm mũi 

xoang mạn tính là một bệnh lý viêm đa yếu tố :

• Nhiễm trùng kéo dài (bao gồm biofilm và viêm

xương)

• Dị ứng và các bệnh lý miễn dịch khác

• Các yếu tố nội tại của đường hô hấp trên

• Siêu kháng nguyên

• Nhiễm nấm

• Các bất thường chuyển hóa như nhạy cảm với

aspirin

• Tất cả yếu tố này làm tổn hại chức năng thanh thải 

nhầy lông chuyển => ứ dịch lòng xoang,

• Giảm pH =>vi khuẩn phát triển => phù nề niêm mạc



VI KHUẨN HỌC

Vi khuẩn trong viêm mũi xoang mạn tính khác với trong viêm mũi xoang cấp tính:

• Staphylococcus aureus

• H influenzae

• M catarrhalis

• S pneumoniae

• Streptococcus intermedius

• Pseudomonas aeruginosa

• Vi khuẩn kỵ khí

• Candida

• Sporothrix schenckii

• Alternaria



VI KHUẨN HỌC

Khác với viêm mũi xoang cấp tính, vai trò của vi khuẩn trong

viêm mũi xoang mạn tính là chưa rõ ràng, ngoài ra, khi cấy

dịch mủ từ khe giữa có thể phát hiện một số loại nấm:

 Aspergillus

 Cryptococcus neoformans

 Candida

 Sporothrix schenckii

 Alternaria



CHẨN ĐOÁN

Dựa vào các tiêu chuẩn trong định nghĩa:

• Hỏi bệnh sử, thời gian bệnh

• Khám tổng quát tìm các bệnh, hội chứng đi kèm

• Khám mũi trước bằng đèn Clar

• Nội soi mũi xoang

• Chụp CT-scan



CHẨN ĐOÁN VMX MẠN TÍNH

Nội soi mũi xoang có thể phát hiện:

• Niêm mạc hốc mũi phù nề, sung huyết

• Nhầy đục ở khe giữa

• Polyp mũi

• Vẹo vách ngăn, quá phát các cuốn mũi



CHẨN ĐOÁN VMX MẠN TÍNH

Chụp CT-scan mũi xoang:

• Cho thấy các thay đổi cấu trúc niêm mạc cũng như các

cấu trúc thành xương của xoang

• Chụp CT-scan trước phẫu thuật là bắt buộc để đánh giá

mức độ nặng của bệnh, loại phẫu thuật cần thực hiện,

tương quan của xoang với các cấu trúc lân cận…

• CT-scan là bản đồ hướng dẫn đối với phẫu thuật viên



HÌNH ẢNH CT SCAN  

Viêm đa xoang polyp mũi 2 bên



HÌNH ẢNH CT SCAN 

Viêm đa xoang (P), Concha bullosa cuốn giữa 2 bên



HÌNH ẢNH CT SCAN 

Viêm đa xoang 2 bên, Vẹo vách ngăn (P)



ĐIỀU TRỊ VMX MẠN TÍNH

Mục tiêu điều trị nội khoa viêm mũi xoang mạn tính:

• Giảm phù nề niêm mạc

• Tái lập dẫn lưu xoang

• Kiểm soát nhiễm khuẩn



ĐIỀU TRỊ

Điều trị nội khoa:

• Corticoid đường uống và xịt mũi

• Kháng sinh

• Rửa mũi bằng nước muối sinh lý



ĐIỀU TRỊ

Điều trị nội khoa triệu chứng:

 Thuốc co mạch tại chỗ

 Corticoid xịt mũi: khởi đầu bằng

corticoid đường uống + corticoid xịt

mũi hiệu quả hơn corticoid xịt mũi

đơn thuần

 Nước muối rửa mũi

 Kháng histamine

 Thuốc tan nhầy



ĐIỀU TRỊ

Kháng sinh trong viêm mũi xoang mạn tính:

• Nên dựa vào kết quả cấy mủ + kháng sinh đồ

• Khởi đầu điều trị theo kinh nghiệm

• Kháng sinh theo kinh nghiệm phải có phổ diệt

khuẩn trên các vi khuẩn thường gặp trong viêm

mũi xoang mạn tính ( S.Aureus, Pseudomonas,

vi khuẩn kỵ khí)

•Thời gian điều trị 3-4 tuần





CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRONG VMX

Phẫu thuật trong viêm mũi xoang mạn tính:

• Viêm mũi xoang mạn tính không đáp ứng điều trị nội

khoa

• Viêm mũi xoang mạn tính polyp mũi

• Viêm mũi xoang mạn tính do nấm xoang

• Phẫu thuật nội soi mũi xoang là phương pháp được lựa

chọn



PHÒNG BỆNH

- Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích (bụi, 

khói thuốc lá, hoá chất…).

- Điều trị trào ngược dạ dày - thực quản.

- Giải quyết các bất thường về giải phẫu mũi 

xoang (vẹo vách ngăn, xoang hơi cuốn giữa, quá 

phát mỏm móc, bóng sàng).

- Nạo VA quá phát.



TÓM TẮT VMX CẤP

 Thời gian bệnh <= 4 tuần

 Chảy mũi nhầy đục ( cửa mũi trước , sau hoặc cả

2) kèm 1 trong 2 triệu chứng :

1.  Nghẹt mũi

2.  Đau nhức mặt

 Cần phân biệt VMX cấp do siêu và vi khuẩn.

 ABRS: TC ≥10 ngày/ khởi phát nặng /double 

sickening

 Kháng sinh first-line được khuyến cáo :

Amoxicillin –clavulanat;

 Dị ứng PNC: Quinolones hay

 Cephalosporin 3 + Clindamycin



TÓM TẮT VMX CẤP

 Thời gian điều trị kháng sinh: 5-10 ngày ở NL

và 7-14 ngày ở TE

 Điều trị hỗ trợ: rửa mũi NaCl 0.9%, 

corticoid xịt mũi.

 CT scan chỉ khi điều trị nội thất bại hay 

nghi ngờ có biến chứng.



TÓM TẮT VMX MẠN

 Có ≥ 2 trong 4 triệu chứng (kéo dài ≥12

tuần)

1. Chảy mũi nhầy đục (trước, sau, hay

cả 2)

2. Nghẹt mũi

3. Đau nhức mặt

4. Giảm khứu

 Và một hay cả 2 đặc điểm:

1. Nội soi: nhầy đục khe giữa, niêm mạc

phù nề thoái hóa, polyp

2. CT scan gợi ý VMX mạn



CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE 

CỦA QUÝ ĐỒNG NGHIỆP


