
NHIEÃM TRUØNG RĂØNG MIỆNG 
Ths Bs VOÕ ÑAÉC TUYEÁN



TAI BIEÁN NHIEÃM TRUØNG RAÊNG MIEÄNG
LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG XAÙO TROÄN MOÂI TRÖÔØNG 
MIEÄNG

Bieåu moâ nieâm maïc mieäng
Raêng
Nöôùc boït
Dòch nöôùu

LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG THAY ÑOÅI VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG 
VAØ SOÁ LÖÔÏNG TAÏP KHUAÅN TRONG MIEÄNG
LIEÂN QUAN ÑEÁN CÔ CHEÁ TÖÏ VEÄ TAÏI CHOÅ HOAËC TOAØN 
THAÂN CUÛA CÔ THEÅ



DAÏNG LAÂM SAØNG

NHIEÃM TRUØNG NGUYEÂN PHAÙT

BIEÁN CHÖÙNG NHIEÃM TRUØNG THÖÙ PHAÙT



NHIEÃM TRUØNG NGUYEÂN PHAÙT

Beänh lyù răng, tuûy raêng vaø vuøng quanh
choùp

Beänh lyù ở moâ nha chu

Beänh lyù nieâm maïc mieäng



Beänh lyù tuûy raêng vaø quanh choùp

Là bệnh lý tường gặp nhất





Tủy hoại tử 

Viêm quanh chóp cấp
Acute apcal periodontitis

Áp xe quanh chóp cấp
Acute periapical abscess

Áp xe xương ổ cấp
Acute dento-alveolar abscess



• Đau dữ dôi
• Răng lung lay 
• Cảm giác răng trồi ra khỏi ổ răng, đau

không ăn nhai dược 
• Gõ dọc đau
• Sưng phu ̀ dáy hành lang tương ứng với

vùng chóp





• Beänh lyù moâ nha chu



Viêm nướu
Viêm nha chu



Túi nha chu va ̀ biến chứng áp xe nha chu



(PERIODONTAL ABSCESS)







Viêm nha chu phá hủy



Viêm nướu hoại tử lở loét



VIÊM QUANH THÂN RĂNG
(pericoronitis)



Nguyên nhân

chấn thương

Nhồi nhét thức ăn

Viêm quanh thân răng

Áp xe quanh răng





Biến chứng do mọc răng sô ́ 8 ( răng khôn
hàm dưới )

• Viêm quanh thân răng (Pericoronitis)
• Dê ̃ bị sâu răng
• Gây sâu răng kê ́ bên ( R sô ́ 7)
• Chèn ép tiêu ngót chân R 7  
• Cản trở mọc răng sô ́ 7
• Nang thân răng ( dentigerous cyst)

























Beänh lyù nieâm maïc mieäng
Nhieãm naám candida
Vieâm mieäng aùptô



BIEÁN CHÖÙNG (NHIEÃM TRUØNG) THÖÙ PHAÙT

o Vieâm coát tuyû xöông haøm.
o Vieâm xoang haøm do raêng.
o Nhieãm truøng caùc khoang teá

baøo (Fascial space Infection).



NHIEÃM TRUØNG CAÙC KHOANG 
VUØNG COÅ MAËT 

(Fascial Space Infections)
VIEÂM MOÂ TEÁ BAØO 

(Cellulitis)



Vieâm moâ teá baøo
• Tình traïng vieâm lan toûa xaûy ra ôû moâ meàm quaù

trình nhieãm khuaån
Khu truù ôû moät vuøng giaûi phaåu nhaát ñònh
Tieán trieån ñeán caùc khoang teá baøo laân caän
(fascial spaces) gaây beänh caûnh nhieãm khuaån
lan roäng vuøng coå maët



Khoang teá baøo (fascial spaces)  Vuøng giaûi phaåu
ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc caân maïc, và ca ́c câ ́u tru ́c
kha ́c

Khoang thöïc chöùa caùc caáu truùc giaûi phaåu
Nhöng coù theå laø moät khoang aûo khoâng toàn taïi
ôû ngöôøi khoeû maïnh,  chæ hieän dieän vaø ñöôïc laáp
ñaày khi quaù trình nhieãm khuaån xaûy ra.



VI KHUAÅN HOÏC

Vi khuaån gaây beänh thuoäc taïp khuaån
mieäng. 
Ña soá laø nhieãm truøng hoån hôïp coù söï
tham gia cuûa nhieàu loaïi vi khuaån , vi 
khuaån kî khiù giöõ vai troø chuû yeáu. 
Coù söï phoái hôïp coäng höôûng vi khuaån kî
khí - hieáu khí ñeå gaây beänh. 



Sinh beänh hoïc vaø tieán trieån



Lan truyền nhiễm khuẩn
Trực tiếp
• Áp xe khu tru ́ ở mô quanh răng
• Tiến triển qua xương ra phần niêm mạc hoặc da tạo

lô ̃ dò ở niêm mạc hoặc da quanh hàm
• Mu ̉ lan tràn ra các khoang mô quanh hàm gây nhiễm

khuẩn các khoang tê ́ bào lân cận va ̀ có thê ̉ lan tràn
sang các khoang khác vùng mặt , cô ̉  gây tình trạng
viêm mô tê ́ bào

Gián tiếp
• Đường bạch mạch
• Đường máu



Vieâm moâ teá baøo vuøng coå maët thöôøng
laø do lan truyeàn nhieãm khuaån tröïc
tieáp töø oå nhieãm khuaån nguyeân phaùt



• Mu ̉ từ áp xe trong XOR pha ́ thủng xương -
vỏ xương ra màng xương

• Tụ mủ ở giữa xương va ̀ màng xương mặt
ngoài hoặc mặt trong tùy theo răng nguyên
nhân



Triệu chứng giống như áp xe trong XOR 
nhưng ở mức đô ̣ nặng hơn







Áp xe phần mềm quanh răng



Lỗ dò ở niêm mạc hoặc da ngoài mặt





Vieâm moâ teá baøo ngoài mặt



Sinh beänh hoïc vaø tieán trieån

Nhieãmkhuaånkhoang
Teá baøo

OÅ NHIEÃM NGUYEÂN PHAÙT

SÖÙC ÑEÀ KHAÙNG CUÛA BN
LOAÏI VK GAÂY BEÄNH
GPH VUØNG NHIEÃM KHUAÅÃN



Ñoä daøy xöông oå quanh chaân raêng / vò trí
cuûa choùp chaân raêng so vôùi lôùp voû xöông
ngoaøi hoaëc trong cuûa xöông haøm.





Khi nhieãm truøng tieán trieån xuyeân thuûng lôùp
voû xöông, töông quan giöõa vò trí nôi lôùp voû
xöông bò phaù thuûng vaø choå baùm cô cuõng laø
yeáu toá quan troïng quyeát ñònh höôùng tieán
trieån cuûa nhieãm truøng. 





Vị trí chân răng

Độ dài chân răng

Điểm bám cơ



• Rcöûa giöõa (N)  Döôùi Cô voøng moâi-Ñaùy haønh lang
• R cöûa beân Veàphía ngoaøi, Döôùi- -Cô voøng moâi-

Ñaùy haønh lang - vaøo trong- Khaåu caùi
• Raêng nanh -Veà phía ngoaøi- Döôùi Cô naâng goùc

meùp- Ñaùy haønh lang- Treân Cô naâng goùc meùp-
khoang nanh

• Raêng coái nhoû -Veà phía ngoaøi-Döôùi -Cô muùt -Ñaùy
haønh lang Treân--Cô muùt - Khoang maù-

• Raêng coái lôùn HT-Veà phía ngoaøi-Döôùi Cô muùt --
Ñaùy haønh lang - Treân--Cô muùt Khoang maù-
Vaøo trong- Khaåu caùi



• Raêng cöûa :Veà phía ngoaøi- Treân-Cô caèm- Ñaùy
haønh lang

• Raêng nanh: Veà phía ngoaøi-Treân Cô haï goùc
meùp-Ñaùy haønh lang

• RCN: Veà phía ngoaøi- Treân Cô muùt- Ñaùy haønh
lang

• RCL thöù nhaát:  -Veà phía ngoaøi- Treân or döôùi Cô
muùt -Ñaùy haønh lang- Khoang maù- Vaøo trong –
Treân Cô haøm moùng- Khoang döôùi löôõi

• RCL thöù hai: -Veà phía ngoaøi – Treân or Döôùi Cô
muùt Ñaùy haønh lang-Khoang maù- Vaøo trong-
Döôùi Cô haøm moùng- Khoang döôùi haøm

• RCL thöù ba: Vaøo trong-Döôùi Cô haøm moùng-
Khoang döôùi haøm



• Trieäu chöùng laâm saøng phuï thuoäc : Vò trí toån
thöông vaø möùc ñoä vieâm nhieãm

• Moät soá trieäu chöùng thöôøng gaëp :
o Raêng nguyeân nhaân ñau vaø lung lay
o Söng, phuø neà ôû ñaùy haønh lang(ngaùch lôïi) töông

öùng vuøng choùp cuûa R \ Nn
o Söng ñau phaàn meàm quanh haøm
o Da phu ̉ hồng 0r đo ̉
o Sờ kha ́m mê ̀m or cứng
o Khít haøm,  haïch vuøng
o Bieåu hieän toaøn thaân. Sốt mê ̣t mo ̉i

Laâm saøng





Phaân loaïi

Vieâm moâ teá baøo tuï
Vieâm moâ teá baøo thanh dòch
Vieâm moâ teá baøo taáy
Vieâm moâ teá baøo lan toaû
Lan toaû ngay töø ñaàu
Lan toaû thöù phaùt sau vieâm moâ teá baøo tuï



Viêm mô tế bào khu tru ́ 
( Viêm mô tế bào tụ)

• Thường gặp
• Tieán trieån giôùi haïn, thöôøng khu truù ôû moät

vuøng giaûi phaåu
• Biểu hiện LS tùy thuộc vào giai đoạn tiến

triển của quá trình viêm
Viêm mô tế bào thanh dịch (mọng) 
Viêm mô tế bào tấy





Viêm mô tế bào thanh dịch

• Giai đoạn đầu (giai đoạn phù nê ̀ trong mô)
• Khối sưng thường giới hạn không ro ̃ nhòa

vào mô xung quanh
• Da phủ bình thường hoặc hơi hồng
• Sờ khám mềm, không nóng, đe ̀ nén ít hoặc

không đau
• Ít hoặc chưa có triệu chứng toàn thân



Viêm mô tế bào tấy
• Giai đoạn sau (giai đoạn thâm nhiễm tê ́ bào

va ̀ hình thành mu ̉ rải rác trong mô) (chưa
phái là giai đoạn ápxe)

• Khối sưng thường có giới hạn tương đối ro ̃ 
với mô xung quanh

• Da phủ đo ̉ 
• Sờ khám cảm giác căng cứng , nóng, đe ̀ nén

gây đau nhiều 
• Có triệu chứng toàn thân



Viêm mô tế bào lan tỏa

• Thöôøng gaëp ôû BN coù söùc ñeà khaùng keùm
hoaëc ñang bò beänh maõn tính nhö ñaùi thaùo
ñöôøng, suy gan, suy thaän …

• Vieâm lan toûa khoâng giôùi haïn ôû moâ teá baøo
ñöa ñeán söï hoaïi töû roäng lôùn.

• Thöôøng baét ñaàu vôùi trieäu chöùng toaøn thaân
traàm troïng nhö soát cao, reùt run , meät nhoïc, 
buoàn noân, maát nguõ …



• Söng lan toûa vuøng coå maët, da phuû beân
ngoaøi traéng nhaït hay hoàng, ñau, caêng
boùng sôø cöùng nhö goã. 

• Neáu khoâng ñieàu trò kòp thôøi daãn ñeán
tình traïng nhieãm khuaån, nhieãm ñoäc
toaøn thaân. BN coù theå töû vong trong
voøng 24-48 giôø. 





• Thöôøng tieán trieån ñeán giai ñoïan hoaïi
töû moâ vaø ñuôïc thaûi tröø töï nhieân hay 
thaûi tröø qua ñöôøng raïch daãn löu

• Trieäu chöùng taïi choå vaø toaøn thaân oån
ñònh daàn.



Tiến triển
Viêm mô tế bào

Viêm mô tế bào tụ  Viêm mô tế bàolan tỏa

VMTB mãnKhỏi Áp xe

Hoại tử môTử vong 24 -48g

Ổn định dần



Khoang nguyên phát HT
(primary maxillary spaces)

Khoang tiền đình hàm trên (vestibular space)
Khoang khẩu cái (palatal space)
Khoang nanh (canine space)
Khoang má (buccal space)
Khoang dưới thái dương (infratemporo space)



Khoang nguyên phát HD
(primary mandibular spaces)

Khoang dưới cằm (submental space)
Khoang má (buccal space)
Khoang dưới lưỡi (sublingual space)
Khoang dưới hàm (submandibular
space)



Khoang tế bào thứ phát
(secondary fascial spaces)

• Khoang cắn (masseteric space)
• Khoang chân bướm hàm Pterygo

mandibular space)
• Khoang mang tai (parotid space)
• Khoang thái dương nông va ̀ sâu

(superficial and deep temporal space)



• Khoang bên hầu ( lateral pharyngeal 
space)

• Khoang sau hầu (retropharyngeal 
space)

• Khoang trước sống (prevertebral
space)



THEÅ ÑÒNH KHU



Vestibular space Infection

Raêng nguyeân nhaân
R1 -R7
Söng phoàng ñaùy
haønh lang moâi, 
maù> 
Tieán trieån taïo aùp
xe ôû ñaùy haøng lang
mieäng



Tieán trieån ra ngoaøi döôùi choå baùm cô
voøng moâi (R1,2), cô naâng goùc meùp
(R3), cô muùt (R4,5,6,7)







VIEÂM MOÂ TEÁ BAØO MOÂI TREÂN

Do Nhieãm truøng choùp caùc raêng tröôùc haøm
treân

Tieán trieån ra ngoaøi gaây söng phuø ñaùy haønh
lang moâi treân

TIEÁN TRIEÅN Gaây söng neà moâi treân –caùnh
muõi moät beân





















Palatal space Infection

Raêng nguyeân nhaân

R2

chaân trong R  4, 6, 7 

Tieán trieån vaøo trong
gaây aùp xe khaåu caùi









Canine Space Infection

Raêng nguyeân nhaân: R3 
Chaân R 3 daøi tieán trieån ra ngoaøi treân choå
baùm cuûa cô naâng goùc meùp
Söng phuø phaàn tröôùc maët, döôùi oå maét, laáp
ñaày raõnh moâi maù muõi
Taïo aùp xe vaø doø muû goùc trong döôùi oå maét











Acute Orbital Cellulitis



Buccal space Infection

R nguyeân nhaân : Nhieãm truøng caùc raêng R4-
5-6-7HT hoaëc HD
Tieán trieån treân choå baùm cuûa cô muùt (HT) 
hoaëc döôùi choå baùm cuûa cô muùt (HD) 
Söng neà vuøng maù















Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang

• Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang là sự thành lập
cục huyết khối trong xoang tĩnh mạch hang. 
Nhiễm khuẩn lan truyền theo đường tĩnh mạch qua  
hai hệ

• Hệ trước hay Hệ mặt - mắt - xoang hang : tĩnh
mạch mặt - tĩnh mạch góc -tĩnh mạch mắt rồi đến
xoang tĩnh mạch hang.  

• Hệ sau hay Hệ chân bướm - xoang hang : tĩnh
mạch sau hàm - đám rối chân bướm rồi đến xoang
tĩnh mạch hang. 





Infratemporal Space Infection
Do nhieãm truøng caùc raêng sau haøm treân

hoaëc haøm döôùi
Ñaëc bieät nhieãm truøng R 8 HT
Ñau khít haøm söng phuø vuøng tröôùc tai 

treân cung goø maù, söng phuø mí maét







Mental / Submental Space Infection
Raêng nguyeân nhaân: R1-2 -3 Hd
Tieán trieån treân choå baùm cô caèm tieán trieån
ra ñaùy haønh lang hoaëc döôùi choå baùm cô
caèm >  vieâm moâ teá baøo vuøng caèm > 
khoang döôùi caèm
Tieán trieån vaø trong döôùi cô haøm moùng > 
tröïc tieáp vaøo vuøng caèm
Söng neà vuøng caèm, döôùi caèm















Submental Space Infection



Submental Space Infection















Sublingual Space Infection
Nhieãm truøng RCN, RCL HD tieán trieån vaøo
trong treân choå baùm cô haøm moùng
Söng neà saøn mieäng 1 beân













Submandibular Space Infection
• Nhieãm truøng caùc RCN, RCL HD tieán trieån

vaøo trong döôùi choå baùm cô haøm moùng

• Do lan tran nhieãm truøng töø khoang döôùi
löôõi vaø khoang döôùi caèm

• Söng neà vuøng döôùi haøm moät beân













Áp xe khoang cơ cắn
Submasseteric abscess

• Do nhiễm trùng thứ phát từ nhiễm trùng khoang 
má hoặc do nhiễm trùng răng khôn HD (Viêm
quanh thân răng)

• Nằn giữa cơ cắn và mặt ngoài cành lên xương hàm
dưới





• Sưng vùng góc hàm cành lên xương
hàm dưới từ bờ trước cơ cắn đến bờ 
sau cành lên XHD

• Sờ cứng, ấn vùng cơ cắn đau
• Khít hàm nhiều
• Trong miệng sưng vùng hậu hàm va ̀ bờ 

trước cành lên XHD







Áp xe khoang chân bướm hàm
pterygomandibular abscess



• Do nhiễm trùng R 8 HD
• Gây tê gai SPIX
• Khít hàm trầm trọng
• Sưng nhe ̣ vùng góc hàm
• Sưng phu ́ thành bên hầu, khẩu cái mềm
• Nuốt kho ́



Áp xe khoang mag tai 
parotid space abscess

• Do lan tràn nhiễm trùng từ các khoang lân
cận Khoang dưới hàm, khoang chân bướm
hàm hoặc khoang bên hầu

• Sưng phu ̀ vùng mang tai, đau khó nhai,  khó 
nuốt,









vieâm moâ teá baøo lan toaû saøn mieäng
(Ludwig’s Angina)

• Là một thể viêm mô tế bào lan tỏa rất nặng
ở sàn miệng

• Nhiễm trùng lan tỏa khoang dưới cằm,  
khoang dưới lưỡi, khoang dưới hàm (hai
bên) và Bệnh nhân có thể tử vong trong
vòng 24 -48g do tắc nghẽn đường hô hấp
trên





• Sưng phù tòan bộ sàn miệng hai bên > Lan
xuống vùng cổ ( trong vòng vài giờ)

• Lưỡi bị đẩy lên trên
• Sờ sàn miệng va ̀ khối sưng vùng dưới hàm

căng, cứng như gỗ
• Khít hàm trầm trọng
• Đau, khó nuốt, khó nói và đặc biệt khó thở
• Sốt cao ( không đặc trưng)





• Nhập viện
• Điều trị kháng sinh liều cao (truyền tĩnh

mạch) (Ampicilline +Metronidazole)
• Rạch dẫn lưu
• Đánh gía đường thở, nếu có biểu hiệc tắc

nghẽn phải đặt ống nội khí quản hoặc mở
khí quản cấp cứu















VIÊM QUANH THÂN RĂNG
(pericoronitis)



Nguyên nhân

chấn thương

Nhồi nhét thức ăn

Viêm quanh thân răng

Áp xe quanh răng





Viêm quanh răng 8 dưới
Nhiễm trùng khoang dưới lưỡi

Nhiễm trùng khoang dưới hàm

Nhiễm trùng khoang má 

Nhiễm trùng khoang cơ cắn

Nhiễm trùng khoang bên hầu

Nhiễm trùng khoang sau hầu



Nhiễm trùng r8 hàm trên
Nhiễm trùng khoang dưới thái dương
Nhiễm trùng khoang má
Nhiễm trùng khoang sau hầu
Nhiễm trùng khoang bên hầu













Áp xe di cư



• Lọai bỏ mảnh vụn thức ăn chất họai tử
• Rạch dẫn lưu áp xe (đáy hành lang)
• Nếu lợi trùm bị chấn thương ( mài chỉnh

hoặc nhổ răng khôn đối diện)
• Điều trị thuốc kháng sinh, kháng viêm (nếu

cần )
• Nhổ tiểu phẩu răng khôn



Vieâm moâ teá baøo khoang teá baøo
vuøng coå

• Nhieãm truøng khoang beân haàu
• Nhieãm truøng khoang sau haàu



Lateral Pharyngeal Space



Retropharyngeal Space



ĐIỀU TRỊ



Xaùc ñònh möùc ñoä traàm troïng cuûa
nhieãm truøng

Ña soá thöôøng ôû möùc ñoä nheï
Ñieàu trò töông ñoái ñôn giaûn. 
Khi ñieàu trò cho moät beänh nhaân nhieãm
truøng raêng mieäng vaán ñeà quan troïng laø
phaûi xaùc ñònh möùc ñoä cuûa nhieãm truøng

beänh söû
khaùm laâm saøng.  



Nhaäp Vieän

Nhieãm truøng tieán trieån nhanh
Khoù thôû
Khoù nuoát
Nhieãm truøng lan roäng caùc khoang teá baøo vuøng maët
Gia taêng nhieät ñoä
Khít haøm traàm troïng (<10mm)
Daáu hieäu nhieãm ñoäc
Beänh toaøn thaân aûnh höôûng söùc ñeà khaùng cuûa cô theå



XÖÛ TRÍ NGUYEÂN NHAÂN GAÂY NHIEÃM

Xöû trí nguyeân nhaân gaây nhieãm truøng caøng
sôùm caøng toát

o Nhoå raêng nguyeân nhaân loaïi boû oå nhieãm
truøng khi coù theå gaây teâ ñöôïc vaø khoâng
choáng chæ ñònh do tình traïng toaøn thaân.

o Ñieàu trò baûo toàn loaïi boû moâ tuûy hoaïi töû, 
naïo saïch aùp xe nha chu,…



Giöõ laïi raêng

Môû tuûy raêng troáng
Loaïi boû moâ tuûy hoaïi töû (naïo saïch aùp xe nha chu

neáu coù)…
Keát hôïp raïch daãn löu aùp xe noâng quanh raêng khi
coù theå.



Nhoå raêng nguyeân nhaân
Khi kieåm soaùt ñöôïc nhieãm truøng
Khi coù theå gaây teâ ñöôïc
Khoâng choáng chæ ñònh do tình traïng toaøn
thaân.



XÖÛ TRÍ KHOÁI SÖNG NGOAØI 
MAËT 



CHAÅN ÑOAÙN PHAÂN BIEÄT
VIEÂM MOÂ TEÁ BAØO 
• Dieãn tieán caáp tính
• Ñau lan toaû
• Lan roäng
• Giôùi haïn khoâng roõ
• Meàm, dai,  cöùng chaéc
• Chöa tuï muû
• Möùc ñoä nghieâm troïng hôn
• Loaïi boû nguyeân nhaân-

ñieàu trò noäi khoa

AùP XE
• Dieãn tieán laâu daøi
• Ñau khu truù
• Khu truù
• Giôùi haïn roõ
• Cöùng - Luøng nhuøng
• Tuï muû
• Ít hôn
• Loaïi boû nguyeân nhaân-

ñieàu trò ngoaïi khoa











RAÏCH THOAÙT MUÛ
Taïo loái thoaùt cho muû, laøm giaûm aùp löïc treân
caùc moâ giuùp khaùng sinh ñeán ñöôïc moâ ñích
deã daøng hôn. 
Bieán ñoåi moâi tröôøng yeám khí thaønh aùi khí .



RAÏCH THOAÙT MUÛ

Nhoå raêng, môû tuûy coù theå giuùp thoaùt muû

Choïn vò trí raïch ñeå traùnh toån thöông caùc
caáu truùc giaûi phaãu hoïc ôû gaàn vuøng nhieãm
truøng (ñoäng maïch maët, thaàn kinh caèm, oáng
daãn tieát nöôùc boït …).



RAÏCH THOAÙT MUÛ

Ñöôøng raïch ñuû daøi ñeå daãn löu
Duøng keïp caàm maùu ñeå môû ñeán oå muû
Bôm röûa thaät nhieàu baèng nöôùc muoái sinh lyù.  
Ñaët oáng daãn löu ñeán heát chieàu saâu phaãu tích
vaø loù ra ngoaøi 1 cm, coá ñònh baèng muõi khaâu.
Daãn löu töø 2-3 ngaøy
Caét chæ khaâu, ruùt daãn löu, bôm röûa vaø ñeå mô.û



















Choïn löïa vaø chæ ñònh khaùng sinh
thích hôïp

Choïn löïa vaø chæ ñònh khaùng sinh
thích hôïp

• Coù caàn thieát chæ ñònh khaùng
sinh hay khoâng?

Chæ ñònh
o Söng tieán trieån nhanh
o Söng lan toûa
o Nhieãm truøng caùc khoang teá

baøo vuøng maët
o Beänh toaøn thaân aûnh höôûng

söùc ñeà khaùng cuûa cô theå…



ïNguyeân taéc söû duïng khaùng sinhïNguyeân taéc söû duïng khaùng sinh
Söû duïng khaùng sinh theo kinh nghieäm
vaø kieán thöùc ñaõ bieát.
Söû duïng khaùng sinh phoå heïp, ñoäc tính
thaáp.
Neáu coù theå ñöôïc neân söû duïng khaùng
sinh dieät khuaån (bactericidal 
antibiotic).
Lieàu löôïng, thôøi gian söû duïng khaùng
sinh thích hôïp.
Phaûi löu yù ñeán giaù caû khi chæ ñònh loaïi
khaùng sinh ñieàu trò. 



Chæ ñònh caáy vaø khaùng sinh ñoàChæ ñònh caáy vaø khaùng sinh ñoà

o Nhieãm truøng tieán trieån
nhanh

o Nhieãm truøng sau phaåu
thuaät

o Khoâng ñaùp öùng ñieàu trò
o Nhieãm truøng taùi phaùt
o Söùc ñeà khaùng cuûa cô theå

keùm



Nguyeân taéc ñieàu trò
Xaùc ñònh möùc ñoä traàm troïng cuûa nhieãm truøng. 
Ñaùnh giaù toång traïng, beänh toaøn thaân vaø khaû naêng
ñeà khaùng cuûa cô theå beänh nhaân. 
Xaùc ñònh beänh nhaân ñieàu trò ngoaïi truù hoaëc caàn
phaûi nhaäp vieän. 
Xaùc ñònh nguyeân nhaân nhieãm truøng, loaïi boû
nguyeân nhaân, raïch daãn löu.
Ñieàu trò hoå trôï naâng cao toång traïng. 
Choïn löïa vaø chæ ñònh khaùng sinh thích hôïp.
Theo doõi beänh nhaân ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû ñieàu
trò ñeå coù höôùng xöû trí tieáp theo.





Acute Orbital Cellulitis



VIEÂM XOANG HAØM DO RAÊNG 



o Do tieán trieån tröïc tieáp töø
nhieãm truøng raêng vaøo xoang
o Nhoå raêng gaây thoâng xoang

Caûm giaùc naëng moät beân maët
Ñau nhöùc vuøng maù lieân heä vôùi xoang
bò vieâm
Coù muû vaøng raát hoâi chaûy ra ôû muõi
cuøng beân
Moät hay nhieàu raêng xoang bò ñau
Toån thöông choùp R xoang treân phim
tia X



Vieâm coát tuûy xöông haømNhieãm truøng nguyeân phaùt
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	Viêm nha chu phá hủy
	Viêm nướu hoại tử lở loét
	VIÊM QUANH THÂN RĂNG(pericoronitis)
	Nguyên nhân
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	BIEÁN CHÖÙNG (NHIEÃM TRUØNG) THÖÙ PHAÙT
	NHIEÃM TRUØNG CAÙC KHOANG VUØNG COÅ MAËT  (Fascial Space Infections)VIEÂM MOÂ TEÁ BAØO (Cellulitis)
	VI KHUAÅN HOÏC
	Sinh beänh hoïc vaø tieán trieån
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	Vieâm moâ teá baøo ngoài mặt
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	Viêm mô tế bào lan tỏa
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