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3. Về tiếp cận thông tin về HIV/AIDS.  
Sinh viên tiếp cận thông tin về HIV/AIDS nhiều nhất 

qua tivi có chương trình truyền hình (73%), tiếp theo là 
từ báo chí, loa đài, qua cán bộ y tế. Bên cạnh đó chỉ 
có 6,84% sinh viên tiếp cận thông tin từ các đoàn thể, 
vì vậy các đoàn thể cần tăng cường các hoạt động 
tuyên truyền phòng chống HIV trong nhà trường. Tỷ lệ 
sinh viên tiếp cận thông tin về HIV/AIDS qua tivi (73%), 
loa đài phát thanh (29,66%), sách báo (47,15%) thấp 
hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Trần Tuấn Kiệt và 
Lã Ngọc Quang (2012) là tiếp cận qua tivi chiếm 
80,8%, phát thanh 64,2%, sách báo 92,8% [3]. Chúng 
tôi cho rằng sự khác biệt này đến từ đối tượng nghiên 
cứu và sự phát triển của công nghệ thông tin. 

KẾT LUẬN 
- 91,63% sinh viên hiểu được khái niệm HIV và 

85,55% sinh viên hiểu được khái niệm AIDS. Trên 
75% những người tham gia nghiên cứu trả lời đúng về 
cách phòng lây truyền HIV. 

- Phần lớn sinh viên đều có thái độ cư xử đúng về 
phồng chống HIV/AIDS.  92,02% sinh viên lựa chọn 
không kỳ thị đổ lỗi cho người nhiễm HIV; 81,75% đồng 
ý chăm sóc người thân bị nhiễm HIV; 79,09% đồng ý 
để người nhiễm HIV tiếp tục sống và lao động; 77,95% 

đồng ý luôn gần gũi người nhiễm HIV. 
- 73% sinh viên tiếp cận thông tin qua tivi và 6,84% 

tiếp cận qua các đoàn thể. 
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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Viêm nhiễm vùng hàm mặt do răng 

(VNVHMDR) là bệnh lý thường gặp, số lượng bệnh 
nhân ngày càng tăng và điều trị khó khăn. Mục tiêu: 
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân 
có VNVHMDR tại Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt Cần 
Thơ năm 2015 –2017. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
66 bệnh nhân VNVHMDR điều trị tại Bệnh viện Mắt – 
Răng Hàm Mặt Cần Thơ từ 6/2015 đến 5/2017. Kết 
quả: Đặc điểm lâm sàng: 100% bệnh nhân có sưng và 
97% bệnh nhân đau, vùng giải phẫu thường bị ảnh 
hưởng là má và dưới hàm, 90,9% bệnh nhân có sốt và 
42,4% có triệu chứng khít hàm. Đặc điểm cận lâm 
sàng: 66,7% bệnh nhân có bạch cầu > 10x109/L, 
66,7% răng nguyên nhân bị sâu trên phim toàn cảnh. 
Kết luận: Triệu chứng lâm sàng VNVHMDR thường 
gặp là sưng, đau, sốt và khít hàm. Cận lâm sàng ghi 
nhận bạch cầu thường tăng và hình ảnh sâu răng. 
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ODONTOGENIC INFECTIONS / CELLULITIS:  

THE CLINICAL AND LABORATORY 
CHARACTERISTICS OF PATIENTS IN EYE – 
ODONTO STOMATOLOGY CAN THO HOSPITAL 
FOR 2015 – 2017 

SUMMARY 
Introduction: Odontogenic infection is a common 

disease, the number of patients increasing and difficult 
treatment. Objective: Describe clinical and laboratory 
characteristics of odontogenic infection patients in Eye 
– Odonto Stomatology Can Tho hospital for 2015 – 
2017.  Subjets and methods: A cross - sectional 
descriptive study was conducted on 66 patients who 
were diagnosed odontogenic infections in Eye – 
Odonto Stomatology Can Tho hospital for 2015 – 
2017. Result: Clinical: There are 100% of patients are 
swelling and 97% of patients are pain. Buccal and 
submandible are ususlly affect by infection, 90,9% of 
patients are fever and 42,4% of patient are trimus. 
Laboratory charactrristics: 66,7% of patients have 
WBC more than 10x109/L and 66,7% of tooth are 
destroyed by decay in xray. Conclusion: The common 
symtoms of odontogenic infections is swelling, pain, 
fever and trimus. The amount of WBC is ususlly 
increase and decay usually detroyed tooth in xray.  

Keywords: Odontogenic infection, clinical, xray. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm nhiễm vùng hàm mặt do răng là bệnh lý phổ 

biến trong điều trị nha khoa. Bệnh lý này thường nhẹ, 
khu trú, được xử trí tại chỗ nhưng khi nhiễm khuẩn 
tiến triển nặng có thể đe dọa đến tính mạng của người 
bệnh. Việc khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời không 
phải dễ dàng do sự phức tạp của tác nhân gây bệnh. 
Các cận lâm sàng thường không có giá trị cao trong 
điều trị do kết quả thường trễ so với tiến triển nhanh 
của bệnh. 

Tại Thành phố Cần Thơ số lượng bệnh nhân nhập 
viện điều trị viêm nhiễm vùng hàm mặt do răng không 
ngừng tăng lên và có nhiều nghiên cứu về VNVHMDR 
[1], [2], [3] nhưng các nghiên cứu thường tập trung 
định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ mà không khảo 
sát về lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh. Vì thế để 
có một cái nhìn tổng quan hơn về VNVHMDR chúng 
tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 
cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm nhiễm vùng hàm mặt 
do răng tại Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt Cần Thơ 
năm 2015 – 2017”nhằm đạt các mục tiêu: 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân có viêm 
nhiễm vùng hàm mặt do răng tại Bệnh viện Mắt – 
Răng Hàm Mặt Cần Thơ năm 2015 –2017. 

2. Mô tả đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân có 
viêm nhiễm vùng hàm mặt do răng tại Bệnh viện Mắt – 
Răng Hàm Mặt Cần Thơ năm 2015 –2017. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được 

chẩn đoán VNVHMDR điều trị tại Bệnh viện Mắt – 
Răng Hàm Mặt Cần Thơ. 

Mẫu nghiên cứu: 66 bệnh nhân VNVHMDR đến 
khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt 
Cần Thơ từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2017. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Bệnh nhân được chẩn đoán 
VNVHMDR. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân không giao tiếp 
được, tâm thần, bệnh nhân mắc các bệnh ảnh hưởng 
đến kết quả điều trị. 

Phương pháp nghiên cứu  
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
Các bước tiến hành 
Hỏi bệnh, khám lâm sàng ghi nhận đặc điểm lâm 

sàng. 
Chụp phim toàn cảnh, xét nghiệm máu, siêu âm 

khối sưng ghi nhận đặc điểm cận lân sàng. 
Xét nghiệm vi khuẩn: chọc hút mũ bằng kim tiêm, 

cho vào môi trường chuyên chở Thioglycolate và 
chuyển đến bộ môn Vi Sinh của Đại học Y Dược Cần 
Thơ trong vòng 2 giờ. Vi khuẩn được nuôi cấy, định 
danh bằng các thử nghiệm sinh hóa thường quy. 

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Nhập, 
xử lý và phân tích số liệu bằng SPSS 18 Thống kê suy 
luận: Phép kiểm 2, phép kiểm t cho 2 mẫu độc lập. 

KẾT QUẢ 
Đặc điểm mẫu nghiên cứu 
Trong nghiên cứu có 31 nam (47,0%) và 35 nữ 

(53,0%). Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 34,1 ± 
18,7. Nhóm 18 – 34 tuổi nhiều nhất 47,0%, kế đến là 
nhóm từ 35 tuổi trở lên 37,9%, dưới 18 tuổi có 15,1%. 

Có 56,1% sống ở nông thôn và 43,9% sống ở thành 
thị. Nghề nghiệp thường gặp nhất trong nghiên cứu là 
nông dân (27,3%), kế đến là học sinh – sinh viên 
(24,2%), công nhân viên chức (19,7%), buôn bán 
(6,1%) và các nghề khác (22,7%). 

Đặc điểm lâm sàng viêm nhiễm vùng hàm mặt 
do răng 

Triệu chứng tại chỗ 
Trong nghiên cứu 97,0% bệnh nhân có đau và 

100% bệnh nhân có sưng với 95,5% có khối sưng 
ngoài mặt và 4,5% bệnh nhân có khối sưng vùng khẩu 
cái. Chảy mủ vùng răng nguyên nhân có 26 trường 
hợp (39,4%). 

Đặc điểm lâm sàng của khối sưng 
Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng của khối sưng 

Đặc điểm khối sưng N (%) Tổng 
1 46 (69,7) 
2 18 (27,3) 

Số vùng giải 
phẫu bị ảnh 

hưởng 3 2 (3,0) 

66 
100% 

Rõ 19 (28,8) Giới hạn 
Không rõ 47 (71,2) 

66 
100% 

Mềm 49 (74,2) 
Cứng/ chắc 13 (19,7) 

Mật độ 

Phập phều 4 (6,1) 

66 
100% 

Viêm đỏ 45 (68,2) Da phủ bên 
ngoài Bình thường 21 (31,8) 

66 
100% 

Có 17 (25,8) Dấu hiệu 
chuyển sóng Không 49 (74,2) 

66 
100% 

 
Trong nghiên cứu 46 bệnh nhân (69,7%) sưng tại 

một vùng giải phẫu và 18 bệnh nhân (27,3%) sưng ở 
hai vùng và 2 bệnh nhân (3,0%) sưng ở 3 vùng. Vùng 
giải phẫu thường bị ảnh hưởng nhất là má với 39 
trường hợp (59,1%) và dưới hàm dưới với 24 trường 
hợp (36,4%). 

Kích thước trung bình của khối sưng là 20,4 ± 18,1 
cm2. Có 25,8% khối sưng có dấu hiệu chuyển sóng, 19 
khối sưng (28,8%) khối sưng giới hạn rõ trên lâm 
sàng. 74,2% khối sưng mềm, 19,7% cứng/ chắc. 
68,2% khối sưng có da phủ bên ngoài viêm đỏ. 

Triệu chứng toàn thân do viêm nhiễm 
Bảng 2. Triệu chứng toàn thân do viêm nhiễm 
 Sốt Khít hàm Khó nuốt Khó thở 

Có 60 
 (90,9%) 

28  
(42,4%) 

9  
(13,6%) 

3 
(4,5%) 

Không 6 
 (9,1%) 

38 
 (57,6%) 

55(86,4%) 63 
(95,5%) 

Tổng 66 
 (100%) 

66  
(100%) 

66  
(100%) 

66  
(100%) 

Có 90,9 % bệnh nhân sốt, nhiệt độ trung bình là 
38,1 ± 0,7 oC, Phần lớn bệnh nhân sốt vừa (37,9%) và 
sốt nhẹ (48,5%). Có 42,4%bệnh nhân bị ảnh hưởng 
chức năng với 28,8%trường hợp khít hàm, 9,1% khít 
hàm + khó nuốt và 4,5% khít hàm + khó nuốt + khó 
thở. 

Răng và nhóm răng nguyên nhân 
Theo vị trí răng hàm dưới có 48 trường hợp 

(72,7%), răng hàm trên chiếm 18 trường hợp (27,3%). 
Răng nguyên nhân tập trung ở răng cối lớn hàm dưới 
với 37 trường hợp (56,1%). 

Nguyên nhân, mức độ và giai đoạn của viêm nhiễm 
Nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng hàm mặt đa số 
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xuất phát từ bệnh lý tủy - vùng quanh chóp (59,1%) và 
răng mọc ngầm kẹt (22,7%). Có 35 bệnh nhân (53,0%) 
bị viêm nhiễm ở mức độ nhẹ và 31 bệnh nhân (47,0%) 
viêm nhiễm nặng.Trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 

viêm thanh dịch và viêm tụ mủ là ngang nhau (50,0%). 
Bảng 3. Nguyên nhân, mức độ và giai đoạn viêm 

nhiễm 
 

 

Nguyên nhân Mức độ viêm nhiễm Giai đoạn  
BLT - QC Ngầm kẹt VNC Điều trị Nhẹ Nặng Thanh dịch Tụ mủ 

N (%) 3 (59,1) 1 (22,7) 5 (7,6) 7 (10,6) 35 (53,0) 31 (47,0) 33 (50,0) 33 (50,0) 
Tổng 66 (100%) 66 (100%) 66 (100%) 

 
 

Đặc điểm cận lâm sàng viêm nhiễm vùng hàm 
mặt do răng 

Bạch cầu 
Trong nghiên cứu có 44 bệnh nhân (66,7%) có 

lượng bạch cầu tăng, 22 bệnh nhân (33,3%) có lượng 
bạch cầu bình thường, không có trường hợp nào bạch 
cầu giảm. Số bạch cầu trung bình của bệnh nhân là 
11,9 ± 3,6x109/ lít, thấp nhấp là 4,9x109/ lít và cao nhất 
là 21,0x109/ lít. 

Siêu âm khối sưng, nuôi cấy vi khuẩn 

Trong nghiên cứu có 56 bệnh nhân (84,8%) được 
chỉ định siêu âm khối sưng. Trên siêu âm có 28 bệnh 
nhân (50%) được xác định ở giai đoạn viêm và 28 
bệnh nhân (50%) được xác định ở giai đoạn áp xe. 

Trong nghiên cứu có 22 bệnh nhân (33,3%) thực 
hiện nuôi cấy vi khuẩn. Kết quả nuôi cấy ghi nhận vi 
khuẩn hiếu khí có 16 mẫu (72,7%), vi khuẩn kị khí có 2 
mẫu (9,1%) và hỗn hợp hiều khí – kị khí có 4 mẫu 
(18,2%). 

Bảng 4. Kết quả nuôi cấy vi khuản và siêu âm 
 

Cấy vi khuẩn Siêu âm khối sưng  
Hiếu khí Kị khí Hỗn hợp Phù Viêm Tiền áp xe Áp xe 

N 16 2 4 4 24 7 21 
% 72,7 9,1 18,2 7,1 42,9 12,5 37,5 

Tổng 22 (100%) 56 (100%) 
 
 

Xquang chẩn đoán 
Trong nghiên cứu có 65 bệnh nhân (98,5%) được 

chụp phim toàn cảnh và 1 bệnh nhân (1,5%) chụp 
phim quanh chóp. Trên phim Xquang có 44 trường 
hợp răng nguyên nhân bị sâu (66,7%), 38 trường hợp 
có thấu quang quanh chóp (57,6%), 15 trường hợp 
răng nguyên nhân ngầm kẹt (22,7%) và 6 trường hợp 
có thấu quang quanh thân răng (9,1%). 

BÀN LUẬN 
Triệu chứng lâm sàng VNVHMDR 
Theo kết quả nghiên cứu 97,0% bệnh nhân bị đau 

và 100% bệnh nhân có khối sưng. Kết quả này tương 
tự nghiên cứu Fomete B. (2015) [9], Mathew G.C. 
(2012). Do sưng và đau là 2 triệu chứng chủ yếu của 
hiện tượng viêm nên tần suất được ghi nhận rất cao 
trong nghiên cứu. Trong nghiên cứu có 26 trường hợp 
(39,4%) có chảy mủ trong miệng và ngoài mặt khi 
thăm khám kết quả này thương đồng ghiên cứu của 
Razafindrabe J. B. A. (2007). 

Trong nghiên cứu 69,7% bệnh nhân sưng ở 1 vùng 
và 30,3% sưng từ 2 vùng giải phẫu trở lên. Khối sưng 
chủ yếu tập trung ở vùng má (59,1%), dưới hàm dưới 
(36,4%). Nghiên cứu của Fereydoun P. (2013) [8] ghi 
nhận trong viêm nhiễm vùng hàm mặt nhiều khoang 
liên kết bị ảnh hưởng. Số trường hợp viêm nhiễm lan 
rộng trong nghiên cứu của chúng tôi không cao do 
phần lớn bệnh nhân trước khi nhập viện có sử dụng 
kháng sinh. Trong nghiên cứu khối sưng tập trung ở 
vùng má và dưới hàm do đáy hành lang hàm trên 
thường sâu và được bao bọc bởi mô sợi săn chắc và 
cơ mút, xương hàm trên là xương xốp nguồn mạch 
máu nuôi dồi dào thuận lợi cho hiện tượng thực bào 
và khu trú vi khuẩn. 

Kích thước trung bình của khối sưng trong nghiên 
cứu là 20,4±18,1 cm2. Phần lớn các khối sưng thể hiện 
đặc điểm ở giai đoạn viêm thanh dịch: giới hạn không 

rõ (71,2%), mềm (74,2%), da phủ viêm đỏ (68,2%) và 
chuyển sóng (25,8%) do trong nghiên cứu có 50,0% 
các trường hợp bệnh lý đang ở giai đoạn viêm thanh 
dịch, bên cạnh đó nhiều trường hợp viêm tụ mủ ở 
trung tâm nhưng phần ngoại vi đang ở giai đoạn viêm 
thanh dịch. 

Triệu chứng sốt 
Thân nhiệt của bệnh nhân trong nghiên cứu thay 

đổi từ 37 oC đến 40oC, tuy nhiên phần lớn bệnh nhân 
sốt nhẹ (45,8%) và vừa (37,9%). Các nghiên cứu của 
tác giả Zaleckas K. (2010), Fereydoun P. (2013) [8] ghi 
nhận được kết quả tương tự. Sốt phụ thuộc rất nhiều 
yếu tố như mức độ viêm nhiễm, độc tính của vi khuẩn, 
khả năng đáp ứng của người bệnh nên gây ra sự biến 
thiên lớn về thân nhiệt.  

Khít hàm, khó thở và khó nuốt 
Khít hàm, khó nuốt, khó thở là triệu chứng lâm 

sàng cho thấy viêm nhiễm đã lan sâu vào các khoang 
liên kết vùng sàn miệng có nguy cơ chèn ép đường 
thở. Nghiên cứu ghi nhận có 28 bệnh nhân (42,4%) bị 
ảnh hưởng chức năng, trong đó phần lớn là khít hàm 
là 28,8%, khít hàm + khó là 9,1% và khít hàm + khó 
nuốt + khó thở là 4,5%. Các nghiên cứu của Trầm Kim 
Định (2010) [1], Phạm Thị Diễm Trinh (2013) [3], 
Boffano P. (2012) [7] ghi nhận bệnh nhân viêm nhiễm 
vùng hàm mặt thường có các triệu chứng như khít 
hàm, khó nuốt và khó thở.Trong đó khít hàm là triệu 
chứng thường gặp nhất. 

Nguyên nhân thường gặp của viêm nhiễm do răng 
trong nghiên cứu là bệnh lý tủy – vùng quanh chóp 
(59,1%) kế đến là do răng mọc ngầm, kẹt (22,7%). Kết 
quả cho thấy sâu răng và các biến chứng của sâu răng 
là nguyên nhân chính của các bệnh lý viêm nhiễm 
vùng hàm mặt. Sâu răng không phải là vấn đề mới 
trong sức khỏe răng miệng nhưng điều trị là một thách 
thức không nhỏ do nhiều yếu tố chi phối như ý thức 
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của người dân, khả năng tiếp cận dịch vụ. 
Trong nghiên cứu này số bệnh nhân viêm nhiễm 

nhẹ (53,0%) và nặng (47,0%) gần ngang nhau. Kết 
quả này đồng nhất với nghiên cứu của Bùi Thị Lệ 
Uyên (2012) [4] ghi nhận mức độ viêm nhiễm nhẹ và 
nặng tương đương nhau. Sự phân chia mức độ viêm 
nhiễm trong nghiên cứu giúp xác định phát đồ điều trị 
cho bệnh nhân. 

Trong khoang miệng răng là cơ quan dễ bị vi 
khuẩn tấn công do hình thái dễ động thức ăn trên mặt 
nhai, các răng mọc chen chúc. Theo tác giả Fragiskos 
D. F. (2007) [10], Zalackes (2010) cũng ghi nhận hơn 
90% các trường hợp viêm nhiễm vùng hàm mặt có liên 
quan đến răng. Phần lớn các trường hợp vị trí thường 
xảy ra ở hàm dưới (72,7%) và tập trung nhiều ở vùng 
răng cối lớn (56,1%). Đây là nhóm răng vĩnh viễn mọc 
sớm nhất trên miệng với hố rãnh sâu, các răng khôn 
hàm dưới là răng mọc trễ nhất nên dễ bị ngầm, kẹt 
đưa đến các bệnh lý viêm nhiễm. 

Đặc điểm cận lâm sàng viêm nhiễm vùng hàm 
mặt do răng 

Trong nghiên cứu này ghi nhận số lượng bạch cầu 
trung bình là 11,9x109/lít và 66,7% bệnh nhân có bạch 
cầu tăng. Nghiên cứu của tác giả Aylin S.C. (2015) [6], 
Ates K. (2013) [5], Zaleckas K. (2010), Bùi Thị Lệ Uyên 
(2011) [4] ghi nhận có 36,7% , 61,3%, 82,9% và 100% 
bệnh nhân có bạch cầu tăng. Qua các nghiên cứu cho 
ta thấy số lượng bạch cầu trong viêm nhiễm rất biến 
đổi, phần lớn các nghiên cứu ghi nhận đa số bệnh 
nhân có bạch cầu tăng, tuy nhiên không phải trên tất 
cả các trường hợp. 

Trong nghiên cứu tất cả bệnh nhân đều được chụp 
phim xquang để chẩn đoán và điều trị. Trên phim ghi 
nhận được hình ảnh bệnh lý của răng nguyên nhân 
tập trung chủ yếu ở bệnh lý tủy – vùng quanh chóp và 
biến chứng mọc răng như: sâu răng (66,7%), thấu 
quang quanh chóp (57,6%) và răng ngầm kẹt (22,7%). 
Phim xquang cho biết tình trạng răng nguyên nhân, 
các đặc điểm về bệnh lý liên quan đồng thời cung cấp 
các thông tin về vị trí giải phẫu và mối quan hệ với các 
cấu trúc xung quanh. 

Siêu âm là phương tiện khá hiệu quả khi sử dụng 
để khảo sát và đánh giá khối sưng trong điều trị. Trong 
nghiên cứu có 56 bệnh nhân (84,6%) được siêu âm 
khối sưng. Kết quả siêu âm ghi nhận 50% khối sưng ở 
giai đoạn viêm tụ mủ và 50% khối sưng đang ở giai 
đoạn viêm thanh dịch khá tương đồng trên lâm sàng. 
Kết quả này cho thấy siêu âm là phương tiện chẩn 
đoán hình ảnh có thể được dùng để đánh giá khối 
sưng trong viêm nhiễm. 

Trong nghiên cứu có 22 bệnh nhân (33,3%) chọc 
hút có mủ và nuôi cấy và định danh vi khuẩn gây bệnh. 
Có 72,7% mẫu mọc vi khuẩn hiếu khí và 18,2% mẫu 
mọc hỗn hợp vi khuẩn hiếu khí – kị khí. Tỷ lệ nuôi cấy 
và định danh vi khuẩn trong nghiên cứu không cao do 
50,0% khối sưng ở giai đoạn viêm thanh dịch chưa tụ 
mủ và phần lớn bệnh nhân đã sử dụng thuốc trước khi 
nhập viện. Kết quả vi khuẩn mọc tương đồng với Trầm 
Kim Định (2010) [1], Trần Đỗ Hùng (2012) [2]. Kết quả 
định danh ghi nhận có sự hiện diện của vi khuẩn kị khí 

trên 27,3% mẫu nuôi cấy, vấn đề này cần được quan 
tâm khi sử dụng kháng sinh điều trị cho bệnh nhân. 

KẾT LUẬN 
Đặc điểm lâm sàng viêm nhiễm vùng hàm mặt do 

răng: 
Triệu chứng lâm sàng thường gặp là sưng (100%) 

và đau (97,0%). Đa số bệnh nhân sưng ở 1 vùng 
(69,7%), vùng giải phẫu thường bị ảnh hưởng là má 
(59,1%) và dưới hàm (36,4%). 

Sốt là triệu chứng toàn thân thường gặp (90,9%) 
Răng nguyên nhân tập trung ở vùng răng cối lớn hàm 
dưới (56,1%) 

Đặc điểm cận lâm sàng: 
Phần lớn bệnh nhân có bạch cầu tăng (66,7%). Kết 

quả đặc điểm khối sưng trên siêu âm 50,0% khối sưng 
ở giai đoạn viêm và 50,0% ở giai đoạn áp xe. 

Các đặc điểm thường gặp trên phim là sâu răng 
(66,7%) và thấu quang quanh chóp (57,6%). Có 33,3% 
bệnh nhân được nuôi cấy vi khuẩn. Chủng vi khuẩn 
thường gặp khi nuôi cấy là hiếu khí (72,7%) 
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