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Case lâm sàng
Viêm xoang do răng có biến chứng hốc m



nh nhân : Nam 14 tuổi

Bình dương

khám bệnh viện mắt
TPHCM vì sưng và đỏ mắt

trong vòng 1 tuần

MRI ( MEDIC )

BVTMH

ụp thêm CT và nhập viện



Cửa sổ xương:

Viêm đa xoang (T)
Khuyết xương chân răng
25
Không thấy khuyết xươ
thành trong hốc mắt rõ



Cửa sổ mô, có
chích cản quang

Viêm các cơ tr
giữa và dưới (T), 

có vùng tụ dịch
giữa



T1WI+C





Phù nề mỏm móc
(T) , có nhầy đục
khe mũi giữa (T)



Chẩn đóan và điều trị

Viêm đa xoang bên (T)
nghĩ do răng viêm chân
răng 25, có biến chứng áp

dưới bờ xương hốc mắt
( Phân độ : Chandler 3)

Điều trị : PT mũi xoang

Điều trị răng

Kháng sinh đồ (-)



Review

 Phân loại Chandler 

 Hình ảnh viêm xoang liên quan răng



Biến chứng hốc mắt : dùng phân loại Chandler  

Chandler's Classification of Orbital Complications of Sinusitis )



Hình ảnh viêm mũi xoang liên quan
răng

• Viêm xoang hàm thường gặp nhất ( ni
mạc dày >2mm )

• Viêm xoang hàm liên quan răng chiế
khoảng 25-40 % ( CT ), có tài liệu đến 70%. 

• Chẩn đoán thường chậm trễ, viêm đa
xoang liên quan hiện gia tăng ( do CĐHA 
phát triển ?)

• Điều trị liên quan 2 chuyên ngành

• Chẩn đoán viêm xoang hàm do răng
do các nguyên nhân mũi xoang đôi khi
khó => chẩn đoán hình ảnh



Nguyên nhân

+ Nguyên nhân do các bệnh lý răng
+ Nguyên nhân liên quan điều trị



Liên quan giữa răng và xoang
hàm

Thường các răng sổ 5,6,7,8 hay 
gây viêm xoang hàm do răng



Nguyên nhân do bệnh lý của răng

Chiếm khoảng 73% 

nh viêm quanh chóp răng ( periapical inflammatory disease )

nh nha chu (periodontal disease)

ường kết hợp



Bệnh viêm quanh chóp
răng



Bệnh nha chu



Gây viêm xoang hàm (T) cấp tính



Gây viêm xoang hàm mạn tính



Viêm xoang hàm
mạn tính



Viêm xoang hàm
mạn tính 2 bên



Viêm đa xoang (P) 
mạn tính



Viêm xoang do răng 2 bên



Viêm xoang hàm (T) / 
nang do răng sinh trong

xoang hàm (T)



Viêm đa xoang(P) do răng
áp xe hóa trong hốc mũi



Nguyên nhân liên quan điều trị tạo nên sự

(thông xoang và họng )



Dị vật kim loại ở xoang
hàm (T) , liên quan ch

răng



implant



Thông xoang họng



Dị vật xoang hàm sau nhổ răng



Chẩn đoán và điều trị







Polyp Killian 
Viêm xoang do răng



20 răng sứ hàm trên và dưới
Viêm xoang hàm (P) do răng 18



XIN CÁM ƠN


