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Tóm tắt

◊ Có thể biểu hi ̣ên đau tai, khó chịu, giảm thính lực, biếng ăn, nôn hoặc sốt, thường xảy ra khi đang mắc tình trạng
viêm đường hô hấp do vi-rút.

◊ Khám lâm sàng thấy màng nhĩ mờ đục, căng phồng, giảm khả năng rung động. Màng nhĩ có thể có màu trắng,
màu vàng, màu hồng hoặc màu đỏ.

◊ Chẩn đoán thường được thực hiện bằng cách soi tai thông thường. Các xét nghi ̣êm bổ sung có thể bao gồm soi
tai bằng đèn soi khí nén hoặc đo màng nhĩ để xác nhận có dịch.

◊ Điều trị bao gồm kiểm soát cơn đau bằng thuốc giảm đau và có thể bao gồm thuốc kháng sinh.

◊ Biến chứng bao gồm thủng màng nhĩ và, hiếm gặp trường hợp viêm xương chũm, liệt dây VII hoặc huyết khối
xoang xích ma.
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Định nghĩa
Viêm tai giữa cấp tính (AOM) là bệnh nhiễm khuẩn tác động đến khoảng không tai giữa và là biến chứng thường gặp của
bệnh đường hô hấp do vi-rút.

Dịch tễ học
Hơn 80% trẻ em trải qua ít nhất một đợt viêm tai giữa (AOM) trước 2 tuổi với tỷ lệ mắc mới cao nhất là ở đ ̣ô tuổi từ 6
đến 18 tháng.[1] [2] AOM xuất hiện ở trẻ em có các đặc điểm giải phẫu bất thường (ví dụ, hở hàm ếch, hở lưỡi gà) hoặc
suy giảm miễn dịch nhiều hơn so với trẻ cùng tuổi. Yếu tố nguy cơ môi trường bao gồm đi nhà trẻ, phơi nhiễm với anh
chị ru ̣ôt, phơi nhiễm với khói thuốc lá, không được bú sữa mẹ, bú bình trong tư thế nằm ngửa, và sử dụng đầu vú giả. Tỷ
lệ mắc mới cao hơn ở các bé trai, trẻ em có tiền sử gia đình mắc AOM, và một số nhóm dân tộc (người Mỹ bản địa và
người Alaska bản địa) cho thấy tính dễ bị nhiễm b ̣ênh di truyền.

Bệnh căn học
Vi-rút đường hô hấp là nguyên nhân của hầu hết các ca b ̣ênh viêm tai giữa và tự khỏi. Đồng nhiễm vi-rút và vi khuẩn ở
tai giữa chứng tỏ cả hai đều góp phần gây viêm tai giữa ứ mủ ho ̣ăc màng nhĩ viêm mủ cấp tính.[3] Vi khuẩn thường gặp
nhất gây nên AOM là Streptococcus pneumoniae (khoảng 40%), Haemophilus influenzae không týp (25% đến 30%) và
Moraxella catarrhalis (10% đến 15%).[3] [4] Chẩn đoán nguyên nhân bệnh trong điều ki ̣ên phòng khám là rất khó khăn.

Sinh lý bệnh học
Trong các điều kiện bình thường, quá trình thanh thải lông-dịch nhầy và chức năng thông khí của vòi nhĩ sẽ giúp loại bỏ
h ̣ê vi khuẩn mũi họng thâm nhập vào tai giữa. Tuy nhiên, vi-rút đường hô hấp trên có thể gây nhiễm trùng đường mũi,
vòi nhĩ và tai giữa, gây viêm và làm suy yếu các quá trình này. Điều này sau đó có thể góp phần phát triển viêm tai giữa
cấp.[3] [5] [6] Tai giữa sẽ tụ dịch, và vi khuẩn mũi họng sẽ bội nhiễm vào dịch.[7] Dịch tai giữa tạo môi trường tốt cho vi
khuẩn phát triển, môi trường này sau đó sẽ tạo ra đáp ứng viêm, tạo mủ. Ứ mủ và áp suất tạo ra sau đó đối với màng nhĩ
dẫn đến đau và sốt, là những tri ̣êu chứng điển hình của AOM. Trong các ca n ̣ăng hơn, màng nhĩ có thể bị thủng và gây
ra chảy dịch mủ tai. Quá trình viêm có thể cũng có thể làm tổn thương đến các khí bào xương chũm. May mắn là AOM
thường tự khỏi.
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Viêm tai giữa cấp tính Phòng ngừa

Ngăn ngừa thứ cấp
Các hoạt động sau đây có thể giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng tai tiếp diễn: cho con bú trong giai đoạn sơ sinh,[52]
tránh phơi nhiễm với khói thuốc lá, cho trẻ ăn ở tư thế cao đầu và tránh sử dụng núm vú giả khi có thể và tránh các môi
trường làm tăng phơi nhiễm của trẻ với vi-rút cảm lạnh.

Các vắc xin liên hợp phế cầu khuẩn có thể ít hiệu quả đối với tỷ l ̣ê mắc mới AOM, cụ thể là đối với các chủng vắc-xin
phế cầu.[53] [54] [55] [56] [57]Nghiên cứu về tiêm chủng vi-rút cúm để phòng ngừa AOM vẫn chưa đi đến kết lu ̣ân.[58]
[59] [60] [61] [62] [63]

Điều trị nhiễm cúm bằng oseltamivir có thể ngăn chặn tổn thương tai giữa và do đó làm giảm khả năng xảy ra AOM trong
mùa cúm.[64] [65] [66]

Xylitol, m ̣ôt loại đường alcohol, được sử dụng dưới dạng xi-rô hay kẹo gôm để phòng ngừa AOM đã thấy kết quả khác
nhau.[67] [68] [69] [70] [71]

Sử dụng kháng sinh để phòng ngừa AOM, mặc dù mang lại lợi ích hạn chế (số bệnh nhân cần điều trị để ngăn 1 người
không bị nhiễm trùng là 5), có thể sẽ dẫn đến sự chọn lọc vi khuẩn kháng thuốc.[72]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một trẻ nhỏ 18 tháng tuổi tới khám với biểu hi ̣ên sổ mũi, ho và ngạt mũi trong 1 tuần. Cha mẹ bé cho biết là bé khó
chịu, ngủ không yên giấc, và ăn kém. Bé bị sốt vào ban đêm. Bé đi nhà trẻ ban ngày và cả cha lẫn mẹ đều hút thuốc lá.
Các dấu hiệu khi khám cho thấy phù hợp với bệnh viêm đường hô hấp do vi-rút bao gồm sổ mũi và nghẹt mũi. Bé có
vẻ khó chịu, kích thích và có sốt. Soi tai cho thấy màng nhĩ có ban đỏ, phình lên, và mất ranh giới.
[Fig-1]

Các bài trình bày khác

Ở trẻ lớn hơn (giai đoạn biết nói) và người lớn, tiền sử sẽ bao gồm đau tai. Một số bệnh nhân có thể cung cấp triệu
chứng giảm thính lực hoặc có cảm giác ù ù trong tai ở phía tai bệnh, buồn nôn, chán ăn, và ngủ không yên giấc. Ở trẻ
nhũ nhi, khám thường cho thấy các dấu hi ̣êu phù hợp với bệnh viêm đường hô hấp do vi-rút bao gồm sổ mũi và nghẹt
mũi. Soi tai thông thường cho thấy màng nhĩ phình lên, đây là biểu hi ̣ên chẩn đoán xác định.

Đôi khi bệnh nhân sẽ có biểu hi ̣ên tai chảy dịch mủ, dấu hiệu chứng tỏ màng nhĩ đã thủng do áp suất dương trong
khoang tai giữa.
[Fig-2]

Một khi màng nhĩ đã thủng, nhiều bệnh nhân sẽ không còn triệu chứng̀ đau tai và các triệu chứng khó chịu khác. Dịch
mủ tai xuất hiện nhiều có thể cản trở khả năng nhìn rõ màng nhĩ của bác sĩ khám. Khi nhìn rõ, màng nhĩ sẽ có biểu
hi ̣ên đục và sần sùi (có nốt sần).
[Fig-3]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Những yếu tố chính trong tiền sử hỗ trợ chẩn đoán viêm tai giữa cấp tính (AOM) khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của
bệnh nhân. Ở trẻ lớn hơn, biết nói, các yếu tố chính bao gồm bệnh đường hô hấp do vi-rút xảy ra trước, sau đó là khởi
phát đau tai cấp tính. Đối với trẻ ở đ ̣ô tuổi trước khi biết nói, các yếu tố chính sẽ bao gồm sốt hoặc triệu chứng toàn thân
chỉ báo đau tai như khó chịu, quấy khóc, ngủ không yên giấc, nôn hoặc ăn kém ngon.

AOM xảy ra ở người lớn với tỷ l ̣ê chưa đến 1%. Người lớn thường biểu hiện triệu chứng nhanh hơn so với trẻ em bao
gồm đau tai, giảm thính lực, đau họng, và chảy dịch tai. Tuy nhiên, người lớn có tỷ lệ chảy dịch tai giữa hoặc nhiễm trùng
kéo dài 2 tháng sau chẩn đoán ban đầu cao hơn so với trẻ em.[15] Xét nghiệm vi khuẩn và điều trị tương tự như đối với
trẻ em.

Khám
Các yếu tố trong khám lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán AOM cụ thể bao gồm màng nhĩ phình lên, ban đỏ hoặc đục.[16]
[17]
[Fig-1]

Ở vị trí ở giữa, màng nhĩ bình thường bọc trên rốn màng nhĩ tại trung tâm và mỏm ngang của xương búa ở góc phần
tư bên trên phía trước.
[Fig-4]
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Viêm tai giữa cấp tính Chẩn đoán

Ngoài ra, nhìn thấy được phản xạ ánh sáng ở góc phần tư bên trên phía trước. Khi AOM phát triển, màng nhĩ sẽ phình
lên (dấu hiệu hình bánh mì vòng), che khuất các ranh giới này và làm chệch hoặc làm giảm phản xạ ánh sáng.[18]
[Fig-5]

Như vậy, khám ống tai ngoài và quan sát được màng nhĩ là tiêu chuẩn được chấp nhận cho chẩn đoán AOM. Thỉnh
thoảng, ráy tai trong ống tai ngoài có thể cản trở vi ̣êc chụp hình ảnh màng nhĩ. Cần cố gắng lấy sạch ráy tai ra khỏi
ống tai ngoài. Nếu không thể chụp hình ảnh màng nhĩ, cần phải phán đoán phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh
nhân.

xét nghiệm
Thường không cần đến các xét nghiệm.

Dẫn lưu dịch trong tai giữa và nuôi cấy vi khuẩn là phương pháp có ý nghĩa trong chẩn đoán nguyên nhân b ̣ênh. Tuy
nhiên, kỹ thuật dẫn lưu dịch trong tai khó thực hiện và có thể cần chuyển đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng; ngoài
ra, tình trạng của bệnh nhân có khả năng đã cải thiện trước khi có kết quả nuôi cấy. Có thể tiến hành dẫn lưu dịch
trong tai hoặc đo phản xạ âm thanh để chứng minh sự hiện diện của dịch tai giữa nhưng hiếm khi cần thiết do chẩn
đoán thường có thể được xác nhận bằng soi tai.[17]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
đi học tại nhà trẻ, trường mẫu giáo

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố này với sự phát triển AOM. Yếu tố nguy cơ này có thể làm tăng phơi
nhiễm của trẻ với vi-rút đường hô hấp. Không rõ vi ̣êc thay đổi yếu tố nguy cơ này có làm giảm nguy cơ phát triển
b ̣ênh hay không.[2] [8] [9]

anh chị em ruột

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố này với sự phát triển AOM. Yếu tố nguy cơ này có thể làm tăng phơi
nhiễm của trẻ với vi-rút đường hô hấp. Không rõ vi ̣êc thay đổi yếu tố nguy cơ này có làm giảm nguy cơ phát triển
b ̣ênh hay không.[1] [2] [5] [8] [9] [10]

người trẻ tuổi

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ không thể thay đổi này với sự phát triển b ̣ênh.[1] [9] [11]

Tiền sử gia đình

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ không thể thay đổi này với sự phát triển b ̣ênh.

Người Mỹ bản địa hoặc người Alaska bản địa

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ không thể thay đổi này với sự phát triển b ̣ênh.[12]

không được bú sữa mẹ

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ này với sự phát triển AOM. Không rõ là vi ̣êc thay đổi các yếu
tố nguy cơ này sẽ giảm nguy cơ phát triển tình trạng hay không.[1] [2] [8] [9]
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cho bú ở tư thế nằm ngửa (dựng ngược bình sữa lên)

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ này với sự phát triển AOM. Không rõ là vi ̣êc thay đổi các yếu
tố nguy cơ này sẽ giảm nguy cơ phát triển tình trạng hay không.[1]

tình trạng kinh tế xã hội thấp hơn

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ này với sự phát triển AOM. Không rõ là vi ̣êc thay đổi các yếu
tố nguy cơ này sẽ giảm nguy cơ phát triển tình trạng hay không.[2] [8]

dị dạng sọ mặt

• AOM xuất hiện ở trẻ em có các đặc điểm giải phẫu bất thường (ví dụ, hở hàm ếch, hở lưỡi gà) nhiều hơn so với
trẻ cùng tuổi.

suy giảm miễn dịch

• AOM xuất hiện ở trẻ em suy giảm miễn dịch nhiều hơn so với trẻ cùng tuổi.

Yếu
Nam giới

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ không thể thay đổi này với sự phát triển b ̣ênh.[1] [2] [8]

sử dụng núm vú giả

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ này với sự phát triển AOM. Không rõ là vi ̣êc thay đổi các yếu
tố nguy cơ này sẽ giảm nguy cơ phát triển tình trạng hay không.[9] [13]

môi trường khói thuốc lá

• Các nghiên cứu quan sát đã liên kết yếu tố nguy cơ này với sự phát triển AOM. Không rõ là vi ̣êc thay đổi các yếu
tố nguy cơ này sẽ giảm nguy cơ phát triển tình trạng hay không.[1] [2] [9] [14]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố chính bao gồm giới tính nam, độ tuổi nhỏ, phơi nhiễm với vi-rút đường hô hấp (đi nhà trẻ ban ngày,
anh chị ru ̣ôt), tiền sử gia đình dương tính, và sắc tộc là người Mỹ bản địa hay người Alaska bản địa.

̣đau tai (thường gặp)

• Đau tai là một triệu chứng không đặc hiệu cần thiết để chẩn đoán AOM ở trẻ em lớn hơn và người lớn.

các triệu chứng đường hô hấp trên xuất hiện trước đó (thường gặp)

• Các triệu chứng đường hô hấp trên có thể vẫn đang diễn ra hoặc đã hết và không đ ̣ăc hi ̣êu.

màng nhĩ phồng (thường gặp)

• Đặc trưng bệnh là tai giữa có mủ và màng nhĩ mất điểm mốc và có hình vòng hoặc hình bánh rán đặc trưng (bằng
chứng về áp lực dương).
[Fig-1]
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Viêm tai giữa cấp tính Chẩn đoán

[Fig-5]

viêm màng nhĩ (thường gặp)

• Ban đỏ màng nhĩ là dấu hiệu không đ ̣ăc hi ̣êu và có thể biểu hi ̣ên kèm quấy khóc, sốt, và các tình trạng bệnh về tai
khác như viêm tai giữa có dịch, viêm tai ngoài và teo màng nhĩ.
[Fig-6]

Các yếu tố chẩn đoán khác

Dễ bị kích thích (thường gặp)

• Kích thích là triệu chứng không đặc hiệu thường g ̣ăp ở trẻ nhỏ tuổi hơn. Quấy khóc có thể xảy ra trong ít nhất 1
giờ.

rối loạn giấc ngủ (thường gặp)

• Ngủ không yên giấc là triệu chứng không đặc hiệu.

sốt (thường gặp)

• Sốt là dấu hiệu không đặc hiệu.

chán ăn (không thường gặp)

• Chán ăn là triệu chứng không đặc hiệu.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

không có xét nghiệm ban đầu

• Thường không cần thực hiện xét nghiệm.

chẩn đoán lâm sàng

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

đo màng nhĩ

• Thường không cần thiết nhưng có thể xác nhận có dịch tai giữa. Có thể ít
được sử dụng nếu không thể quan sát toàn bộ màng nhĩ.

đường cong (B) phẳng (kém
đàn hồi)

đo phản xạ âm thanh

• Thường không cần thiết nhưng có thể xác nhận có dịch tai giữa. Có thể ít
được sử dụng nếu không thể quan sát toàn bộ màng nhĩ.

thay đổi theo thiết bị

nuôi cấy vi khuẩn

• Có thể được yêu cầu khi thực hiện rút chất dịch trong tai hoặc khi có nhiều
dịch mủ tai giữa chảy ra.

sự phát triển của vi khuẩn gây
bệnh
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm tai giữa thanh dịch • Thông thường, viêm tai giữa
thanh dịch không có triệu
chứng.

• Soi tai ở các bệnh nhân này cho
thấy có dịch có màu sắc bất kỳ,
mức khí-dịch hoặc bọt với các
ranh giới màng nhĩ bình thường.
[Fig-7]

Viêm màng nhĩ • Các bệnh nhân này có thể không
có triệu chứng do tai giữa.

• Soi tai thấy ban đỏ và xung
huyết màng nhĩ ở vị trí ở giữa
nhưng không có các đ ̣ăc điểm
khác của b ̣ênh viêm tai giữa.
[Fig-6]

[Fig-8]

Viêm xương chũm • Mỏm xương búa có phù nề, ban
đỏ và đau khi chạm.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng,
dựa trên tiền sử và thăm khám.
Có thể cần chụp CT nếu các
triệu chứng là nghiêm trọng (để
loại trừ hình thành áp-xe), hoặc
nếu chẩn đoán còn chưa chắc
chắn.

Cholesteatoma • Bệnh nhân có thể biểu hi ̣ên có
dịch mủ tai không gây đau đớn
và mất thính lực. Màng nhĩ mờ
đục có thể dẫn đến chẩn đoán
sai AOM.

• Chẩn đoán dựa trên tiền sử và
các kết quả khám lâm sàng.
Chẩn đoán hình ảnh hiếm khi
cần thiết.
[Fig-9]

Các tiêu chí chẩn đoán

Viêm tai giữa (mưng mủ) cấp tính

Các tiêu chí xác định AOM của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ:[19]

• Màng nhĩ phình vừa phải đến nặng, HOẶC
• Màng nhĩ phình nhẹ VÀ mới khởi phát đau tai hoặc ban đỏ dữ dội tại màng nhĩ.

Các tiêu chí này phản ánh cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn so với các tiêu chí được đưa ra trong các hướng dẫn khác trong
đó chỉ cần xuất hi ̣ên dịch tai giữa là đủ để chẩn đoán tình trạng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều trẻ em đáp ứng các tiêu
chí chẩn đoán AOM ít nghiêm ngặt hơn thường đang bị cảm lạnh thông thường, mặc dù v ̣ây, các em có thể không cần sự
chăm sóc từ bác sĩ.[20]
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Viêm tai giữa cấp tính Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Nhiều cơ sở bằng chứng cho thấy vi ̣êc điều trị thông thường đối với tình trạng thường gặp này mang đến rất ít lợi ích
hoặc không thuyết phục. Phương pháp tiếp cận có thể khác nhau giữa các bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa trong đó
mức độ nghiêm trọng thường thấy của biểu hi ̣ên là khác nhau.

Thuốc giảm đau
Điều trị viêm tai giữa cấp tính (AOM) chủ yếu yêu cầu kiểm soát ngay cơn đau vì đối với trẻ em và cha mẹ thì đau tai
là yếu tố chính của bệnh. Nhìn chung, có thể kiểm soát cơn đau bằng các thuốc giảm đau đơn thuần.

Paracetamol và thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) đã chứng tỏ là làm giảm đau tai ngắn hạn tốt hơn so với giả
dược ở trẻ em mắc AOM, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy có sự khác biệt giữa ibuprofen và paracetamol. Vẫn
chưa rõ sử dụng kết hợp ibuprofen và paracetamol có hiệu quả hơn dùng riêng hai loại thuốc này hay không.[21]

Thiếu bằng chứng cho thấy tác dụng của các thuốc kháng histamin hoặc thuốc thông mũi trong điều trị AOM.[22]

Điều trị kháng sinh ngay
Ngay sau khi kiểm soát được cơn đau, bác sĩ và gia đình có thể xem xét sự cần thiết của điều trị bằng kháng sinh.
Thuốc kháng sinh đường uống là nền tảng điều trị, nhưng vi ̣êc lạm sử dụng các thuốc này đã dẫn đến tình trạng kháng
thuốc kháng sinh.[23] Do đó, điều trị bằng thuốc kháng sinh đường uống chỉ được đưa ra sau khi đã xác nhận chẩn
đoán AOM.[24]

Bằng chứng từ những năm 1990 cho thấy các thuốc kháng sinh ít có tác dụng khiêm tốn đối với tình trạng bệnh.[25]
[26] Do tiêu chí chẩn đoán được xác định không nhất quán, nên không dễ để diễn giải nghiên cứu về việc sử dụng
kháng sinh để điều trị AOM. Tuy nhiên, hai nghiên cứu gần đây hơn đã chỉ ra rằng khi sử dụng màng nhĩ phình lên
làm tiêu chí để chẩn đoán, thuốc kháng sinh dẫn đến ít thất bại lâm sàng hơn và cải thiện điểm lâm sàng khiêm tốn so
với giả dược.[27] [28] Trong các phân tích tổng hợp, tỷ lệ tình trạng cải thi ̣ên lâm sàng, cụ thể là làm giảm nhẹ triệu
chứng, đã được chứng minh là tương tự giữa các nhóm giả dược và thuốc kháng sinh sau 1 ngày điều trị nhưng cao
hơn đối với nhóm kháng sinh sau 1 tuần.[29] [30] Thuốc kháng sinh rút ngắn quá trình phục hồi trung bình là 1 ngày,
và cứ 10 đến 20 bệnh nhân cần phải sử dụng thuốc kháng sinh thì có 1 trẻ em hưởng lợi, trong khi số bệnh nhân cần
điều trị để xác định một biến cố bất lợi bổ sung là 14.[29] Ở các nước có thu nhập cao, thuốc kháng sinh có thể hữu
dụng nhất ở trẻ em dưới 2 tuổi bị AOM hai bên (NNT = 4) hoặc ở trẻ em bị cả AOM và chảy dịch (NNT = 3).[29]

Thuốc kháng sinh được kê đơn theo từng giai đoạn.[31] Chiến lược điều trị dựa trên amoxicillin là biện pháp điều
trị kháng sinh chính. Mặc dù phác đồ điều trị bằng kháng sinh tối ưu không hoàn toàn rõ ràng, có một số bằng chứng
cho thấy amoxicillin hoặc amoxicillin/axit clavulanic có thể tốt hơn một loạt các loại kháng sinh khác.[32] [33] [34]
1[C]Evidence

Thời gian điều trị tối ưu cho các bệnh nhân AOM là chưa được xác định chắc chắn. Đợt điều trị thông thường kéo
dài 10 ngày được suy ra từ thời gian điều trị phế cầu khuẩn. Một số nghiên cứu và Học vi ̣ên Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP)
ủng hộ tiêu chuẩn 10 ngày điều trị hơn là các đợt điều trị ngắn hơn đối với trẻ em dưới 2 tuổi. Trẻ em 6 đến 23 tháng
tuổi cần được điều trị đủ 10 ngày.[35] Thời gian tối ưu ở trẻ em 2 tuổi trở nên thì chưa được xác định rõ ràng. AAP
khuyến nghị là đợt điều trị 7 ngày sử dụng kháng sinh đường uống có vẻ có hiệu quả tương tự ở trẻ em 2 đến 5 tuổi
mắc AOM nhẹ hoặc vừa, trong khi trẻ em 6 tuổi trở lên có các triệu chứng nhẹ đến vừa chỉ cần điều trị trong 5 đến 7
ngày.[19]

Khi tình trạng bệnh nhân không được cải thi ̣ên, có thể cần thay đổi sang loại thuốc b ̣âc hai hoặc b ̣âc ba.[31]
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Trì hoãn điều trị kháng sinh
Trì hoãn điều trị thích hợp ở bệnh nhân khỏe mạnh ở đ ̣ô tuổi từ 6 tháng trở lên, có sự theo dõi đáng tin cậy, cụ thể
là bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán hoặc có chẩn đoán ít chắc chắn. Cách tiếp cận này yêu cầu kiểm
soát cơn đau ngay trong khoảng thời gian quan sát ban đầu là 2 đến 3 ngày. Một số nghiên cứu đã báo cáo về sự thành
công của phương pháp chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh an toàn (SNAP)[36] hay phương pháp kê đơn chờ và xem
(WASP),[36] [37] theo đó, bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh và hướng dẫn gia đình chỉ mua thuốc khi trẻ không có biểu
hiện cải thiện bệnh trong vòng 48 đến 72 giờ. Các nghiên cứu này đã cho thấy chỉ hai phần ba số bệnh nhân được kê
đơn mua thuốc sau đó và rằng những bệnh nhân trong nhóm điều trị ngay lập tức có tình trạng không khác biệt so với
những b ̣ênh nhân trong nhóm điều trị trì hoãn. Trẻ em dưới 2 tuổi và bị bệnh ở hai bên tai[38] hoặc những b ̣ênh nhân
có màng nhĩ phình nặng[39] có thể đáp ứng kém hơn đối với phương pháp này.

Phương pháp tiếp cận này có thể giảm số lượng các đợt điều trị bằng thuốc kháng sinh không cần thiết, làm giảm xảy
ra các phản ứng bất lợi do sử dụng kháng sinh, cải thiện các lợi ích của thuốc kháng sinh và giảm chi phí chăm sóc y
tế,[40] mặc dù chưa rõ tác dụng của nó đối với các biến chứng hiếm g ̣ăp của AOM như viêm xương chũm.

Dẫn lưu chất dịch trong tai (đặt ống thông khí)
Dẫn lưu chất dịch trong tai có thể làm giảm áp suất trong khoảng không tai giữa và làm giảm đau tai.[41] [42] Do đó,
thủ thu ̣ât này có thể có lợi ở bệnh nhân bị bệnh dai dẳng không đáp ứng với điều trị kháng vi sinh v ̣ât hoặc những
người cần giảm đau ngay lập tức.

Dẫn lưu dịch trong tai có các nguy cơ, bao gồm chấn thương cấu trúc màng nhĩ và tai giữa, cũng như các rủi ro liên
quan đến gây mê.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

bắt đầu ( tóm tắt )

nghi ngờ mắc bệnh AOM

1 thuốc giảm đau đường uống hoặc thuốc giảm đau
đặt trực tràng

bổ sung trì hoãn điều trị kháng sinh

Cấp tính ( tóm tắt )

AOM đã xác định chẩn đoán

1 thuốc giảm đau đường uống hoặc thuốc giảm đau
đặt trực tràng

thêm điều trị kháng sinh

không đáp ứng với kháng sinh
hoặc đau nặng

thêm dẫn lưu dịch trong tai
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Viêm tai giữa cấp tính Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

bắt đầu

nghi ngờ mắc bệnh AOM

1 thuốc giảm đau đường uống hoặc thuốc giảm đau
đặt trực tràng

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: trẻ em: 10-15 mg/kg dùng đường
uống/đường trực tràng 4-6 giờ m ̣ôt lần khi cần, tối
đa 75 mg/kg/ngày
-và/hoặc-
» Ibuprofen: trẻ em: 5-10 mg/kg dùng đường uống
6-8 giờ m ̣ôt lần khi cần, tối đa 40 mg/kg/ngày

» Kiểm soát cơn đau là nền tảng của vi ̣êc điều trị tình
trạng bệnh.

» Các dạng bào chế thuốc đ ̣ăt trực tràng có thể được
sử dụng khi cần thiết cho đến khi triệu chứng biến
mất.[43]

» Paracetamol và thuốc kháng viêm không steroid
(NSAID) đường uống đã chứng tỏ là làm giảm đau tai
ngắn hạn tốt hơn so với giả dược ở trẻ em mắc AOM,
nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy có sự khác
biệt giữa ibuprofen và paracetamol. Vẫn chưa rõ sử
dụng kết hợp ibuprofen và paracetamol có hiệu quả
hơn dùng riêng hai loại thuốc này hay không.[21]

» Thiếu bằng chứng hỗ trợ vi ̣êc sử dụng các thuốc
kháng histamin hoặc thuốc thông mũi trong điều trị
AOM.[22]

» Thuốc nhỏ tai giảm đau (ví dụ: antipyrine/
benzocaine) đôi khi được khuyến cáo sử dụng; tuy
nhiên, các loại thuốc này có thể không có sẵn ở một số
nước.[44]

bổ sung trì hoãn điều trị kháng sinh

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Amoxicillin: trẻ em: 80-100 mg/kg/ngày dùng
đường uống, chia liều 12 giờ m ̣ôt lần trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: trẻ em >3 tháng tuổi:
80-100 mg/kg/ngày dùng đường uống, chia liều 12
giờ m ̣ôt lần trong 10 ngày
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Viêm tai giữa cấp tính Điều trị
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bắt đầu
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

Các lựa chọn thứ cấp

» cefdinir: trẻ em >6 tháng tuổi: 14 mg/kg/ngày
trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: trẻ em: 30 mg/kg/ngày dùng đường
uống, chia liều 12 giờ m ̣ôt lần trong 10 ngày

Các lựa chọn cấp ba

» azithromycin: trẻ em >6 tháng tuổi: 10 mg/kg/
ngày dùng đường uống (phóng thích ngay) trong
ngày đầu, sau đó là 5 mg/kg/ngày trong 4 ngày;
hoặc 10 mg/kg/ngày dùng đường uống (phóng
thích ngay) trong 3 ngày; hoặc 30 mg/kg/ngày dùng
đường uống (phóng thích ngay) dưới dạng liều
đơn; ho ̣ăc 60 mg/kg/ngày dùng đường uống (phóng
thích ngay) dưới dạng liều đơn

HOẶC

» ceftriaxone: trẻ em: 50 mg/kg/ngày tiêm bắp/tĩnh
mạch trong 3 ngày

» Trì hoãn điều trị là tùy chọn ở bệnh nhân khỏe mạnh
ở đ ̣ô tuổi từ 6 tháng trở lên, có sự theo dõi đáng tin
cậy, cụ thể là bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí
chẩn đoán hoặc có chẩn đoán ít chắc chắn.

» Phương pháp tiếp cận được khuyến cáo là cho dùng
thuốc giảm đau và quan sát trong 2 đến 3 ngày. Nếu
bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sau khi giai đoạn quan
sát kết thúc, bắt đầu sử dụng kháng sinh.[36] [37]
Phương pháp tiếp cận này có thể giảm số lượng các
đợt điều trị bằng thuốc kháng sinh không cần thiết,
làm giảm xảy ra các phản ứng bất lợi do sử dụng
kháng sinh, cải thiện các lợi ích của thuốc kháng sinh
và giảm chi phí chăm sóc y tế,[40] Trẻ em dưới 2 tuổi
và bị bệnh ở hai bên tai[38] hoặc những b ̣ênh nhân có
màng nhĩ phình nặng[39] có thể đáp ứng kém hơn đối
với phương pháp này.

» Thuốc kháng sinh được kê đơn theo từng giai đoạn,
bắt đầu bằng thuốc kháng sinh b ̣âc m ̣ôt.[31] Mặc
dù phác đồ điều trị bằng kháng sinh tối ưu không
hoàn toàn rõ ràng, có một số bằng chứng cho thấy
amoxicillin hoặc amoxicillin/clavulanate có thể tốt
hơn một loạt các loại kháng sinh khác.[32] [33] [34]
1[C]Evidence

» Thời gian điều trị tối ưu cho các bệnh nhân AOM
là chưa được xác định chắc chắn. Đợt điều trị thông
thường kéo dài 10 ngày được suy ra từ thời gian điều

14 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jul 04, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2019. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm tai giữa cấp tính Điều trị

bắt đầu
trị phế cầu khuẩn. Một số nghiên cứu và Học vi ̣ên
Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) ủng hộ tiêu chuẩn 10 ngày
điều trị hơn là các đợt điều trị ngắn hơn đối với trẻ em
dưới 2 tuổi. Trẻ em 6 đến 23 tháng tuổi cần được điều
trị đủ 10 ngày.[35] Thời gian tối ưu ở trẻ em 2 tuổi trở
nên thì chưa được xác định rõ ràng. AAP khuyến nghị
là đợt điều trị 7 ngày sử dụng kháng sinh đường uống
có vẻ có hiệu quả tương tự ở trẻ em 2 đến 5 tuổi mắc
AOM nhẹ hoặc vừa, trong khi trẻ em 6 tuổi trở lên có
các triệu chứng nhẹ đến vừa chỉ cần điều trị trong 5
đến 7 ngày.[19]

» Khi tình trạng bệnh nhân không được cải thi ̣ên,
có thể cần thay đổi sang loại thuốc b ̣âc hai hoặc b ̣âc
ba.[31]

» Azithromycin là tuỳ chọn phù hợp ở bệnh nhân dị
ứng với kháng sinh nhóm beta-lactam. Một nghiên cứu
báo cáo rằng azithromycin dạng liều đơn phóng thích
kéo dài có hiệu quả như phác đồ sử dụng amoxicillin/
clavulanate trong 10 ngày để điều trị trẻ em mắc
AOM.[20] Có thể sử dụng các phác đồ azithromycin
khác nhau.

Cấp tính

AOM đã xác định chẩn đoán

1 thuốc giảm đau đường uống hoặc thuốc giảm đau
đặt trực tràng

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: trẻ em: 10-15 mg/kg dùng đường
uống/đường trực tràng 4-6 giờ m ̣ôt lần khi cần, tối
đa 75 mg/kg/ngày
-và/hoặc-
» Ibuprofen: trẻ em: 5-10 mg/kg dùng đường uống
6-8 giờ m ̣ôt lần khi cần, tối đa 40 mg/kg/ngày

» Kiểm soát cơn đau là nền tảng của vi ̣êc điều trị tình
trạng bệnh.

» Các dạng bào chế thuốc đ ̣ăt trực tràng có thể được
sử dụng khi cần thiết cho đến khi triệu chứng biến
mất.[43]

» Paracetamol và thuốc kháng viêm không steroid
(NSAID) đường uống đã chứng tỏ là làm giảm đau tai
ngắn hạn tốt hơn so với giả dược ở trẻ em mắc AOM,
nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy có sự khác
biệt giữa ibuprofen và paracetamol. Vẫn chưa rõ sử
dụng kết hợp ibuprofen và paracetamol có hiệu quả
hơn dùng riêng hai loại thuốc này hay không.[21]

» Thiếu bằng chứng cho thấy tác dụng của các thuốc
kháng histamin hoặc thuốc thông mũi trong điều trị
AOM.[22]
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Cấp tính
» Thuốc nhỏ tai giảm đau (ví dụ: antipyrine/
benzocaine) đôi khi được khuyến cáo sử dụng; tuy
nhiên, các loại thuốc này có thể không có sẵn ở một số
nước.[44]

thêm điều trị kháng sinh

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Amoxicillin: trẻ em: 80-100 mg/kg/ngày dùng
đường uống, chia liều 12 giờ m ̣ôt lần trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: trẻ em >3 tháng tuổi:
80-100 mg/kg/ngày dùng đường uống, chia liều 12
giờ m ̣ôt lần trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

Các lựa chọn thứ cấp

» cefdinir: trẻ em >6 tháng tuổi: 14 mg/kg/ngày
trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: trẻ em: 30 mg/kg/ngày dùng đường
uống, chia liều 12 giờ m ̣ôt lần trong 10 ngày

Các lựa chọn cấp ba

» azithromycin: trẻ em >6 tháng tuổi: 10 mg/kg/
ngày dùng đường uống (phóng thích ngay) trong
ngày đầu, sau đó là 5 mg/kg/ngày trong 4 ngày;
hoặc 10 mg/kg/ngày dùng đường uống (phóng
thích ngay) trong 3 ngày; hoặc 30 mg/kg/ngày dùng
đường uống (phóng thích ngay) dưới dạng liều
đơn; ho ̣ăc 60 mg/kg/ngày dùng đường uống (phóng
thích ngay) dưới dạng liều đơn

HOẶC

» ceftriaxone: trẻ em: 50 mg/kg/ngày tiêm bắp/tĩnh
mạch trong 3 ngày

» Trì hoãn điều trị là tùy chọn ở bệnh nhân khỏe mạnh
ở đ ̣ô tuổi từ 6 tháng trở lên, có sự theo dõi đáng tin
cậy, cụ thể là bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí
chẩn đoán hoặc có chẩn đoán ít chắc chắn.

» A recommended approach is to provide analgesia and
observe for 2 to 3 days. Nếu bệnh nhân vẫn còn triệu
chứng sau khi giai đoạn quan sát kết thúc, bắt đầu
sử dụng kháng sinh.[36] [37] Phương pháp tiếp cận
này có thể giảm số lượng các đợt điều trị bằng thuốc
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Viêm tai giữa cấp tính Điều trị

Cấp tính
kháng sinh không cần thiết, làm giảm xảy ra các phản
ứng bất lợi do sử dụng kháng sinh, cải thiện các lợi
ích của thuốc kháng sinh và giảm chi phí chăm sóc y
tế,[40] Trẻ em dưới 2 tuổi và bị bệnh ở hai bên tai[38]
hoặc những b ̣ênh nhân có màng nhĩ phình nặng[39] có
thể đáp ứng kém hơn đối với phương pháp này.

» Thuốc kháng sinh được kê đơn theo từng giai đoạn,
bắt đầu bằng thuốc kháng sinh b ̣âc m ̣ôt.[31] Mặc
dù phác đồ điều trị bằng kháng sinh tối ưu không
hoàn toàn rõ ràng, có một số bằng chứng cho thấy
amoxicillin hoặc amoxicillin/clavulanate có thể tốt
hơn một loạt các loại kháng sinh khác.[32] [33] [34]
1[C]Evidence

» Thời gian điều trị tối ưu cho các bệnh nhân AOM
là chưa được xác định chắc chắn. Đợt điều trị thông
thường kéo dài 10 ngày được suy ra từ thời gian điều
trị phế cầu khuẩn. Một số nghiên cứu và Học vi ̣ên
Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) ủng hộ tiêu chuẩn 10 ngày
điều trị hơn là các đợt điều trị ngắn hơn đối với trẻ em
dưới 2 tuổi. Trẻ em 6 đến 23 tháng tuổi cần được điều
trị đủ 10 ngày.[35]

» Khi tình trạng bệnh nhân không được cải thi ̣ên,
có thể cần thay đổi sang loại thuốc b ̣âc hai hoặc b ̣âc
ba.[31]

» Azithromycin là tuỳ chọn phù hợp ở bệnh nhân dị
ứng với kháng sinh nhóm beta-lactam. Một nghiên cứu
báo cáo rằng azithromycin dạng liều đơn phóng thích
kéo dài có hiệu quả như phác đồ sử dụng amoxicillin/
clavulanate trong 10 ngày để điều trị trẻ em mắc
AOM.[20] Có thể sử dụng các phác đồ azithromycin
khác nhau.

không đáp ứng với kháng sinh
hoặc đau nặng

thêm dẫn lưu dịch trong tai

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

» Ngoài vi ̣êc giúp chẩn đoán nguyên nhân b ̣ênh,
dẫn lưu dịch trong tai có thể làm giảm áp suất trong
khoảng không tai giữa và làm giảm đau tai.[41] [42]
Do đó, thủ thu ̣ât này có thể có lợi ở bệnh nhân bị
AOM dai dẳng không đáp ứng với điều trị kháng vi
sinh v ̣ât hoặc những người cần giảm đau ngay lập tức.

» Thủ thu ̣ât này yêu cầu người thực hiện được đào tạo
đ ̣ăc bi ̣êt, do có thể gây đau, và ẩn chứa các nguy cơ
bao gồm chấn thương cấu trúc màng nhĩ và tai giữa,
cũng như các rủi ro liên quan đến sự gây mê.
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Giai đoạn đầu

Men vi sinh
Men vi sinh đã được đề nghị là phương thức ngăn ngừa viêm tai giữa cấp tính (AOM), nhưng thiếu bằng chứng cho thấy
điều này.[45] Mặc dù trong phần tổng quan tài liệu có nêu lên một số nghiên cứu đề xuất men vi sinh có thể có lợi trong
việc phòng ngừa và điều trị viêm tai giữa, các tác giả cho rằng cần phải có các nghiên cứu có tính khẳng định hơn trước
khi có thể đưa ra kết luận bất kỳ về tính hiệu quả và an toàn của men vi sinh.[46]

Thuốc xịt mũi
Thuốc xịt mũi điều trị phế cầu khuẩn huyết tán alpha có thể giảm số lần tái phát AOM ở trẻ em dễ bị nhiễm trùng tai.[47]
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Khuyến nghị

Giám sát

Không khuyến khích theo dõi định kỳ đối với bệnh nhân được chẩn đoán AOM một khi họ không còn triệu chứng.
Bệnh nhân có các triệu chứng dai dẳng sau 48 đến 72 giờ có thể cần kháng sinh phổ rộng hơn.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Khía cạnh quan trọng nhất của điều trị là kiểm soát cơn đau bằng paracetamol hoặc ibuprofen. Thông thường, bệnh
viêm tai có thể yêu cầu sử dụng thuốc kháng sinh. Cha mẹ cần sử dụng thuốc kháng sinh theo toa được kê để tránh tái
phát nhiễm trùng tai với tình trạng vi khuẩn trở nên kháng thuốc. Nếu các triệu chứng không cải thiện trong vòng 2
đến 3 ngày sau chẩn đoán, thì bệnh nhân cần được bác sĩ tái khám. Nhiễm trùng tai không yêu cầu hạn chế đặc biệt
nào đối với các hoạt động thường ngày của trẻ. Trẻ có thể trở lại nhà trẻ hoặc trường học sau khi hết sốt và trẻ thấy
khoẻ hơn. Nếu màng nhĩ đã thủng, trẻ cần tránh bơi. Đi lại bằng đường hàng không trong khi đang bị viêm tai có thể
làm trầm trọng thêm tình trạng đau đớn.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

viêm màng nhĩ ngắn hạn thấp

Thỉnh thoảng, bọng nước có thể phát triển trên màng nhĩ của bệnh nhân đang trong giai đoạn AOM. Tổn thương bọng
nước sẽ được thấy rõ khi soi tai.
[Fig-10]

Các bọng nước thường khỏi sau khi điều trị b ̣ênh nhiễm trùng nền bằng kháng sinh.

màng nhĩ bị thủng cấp tính và chảy dịch mủ tai giữa ngắn hạn thấp

Màng nhĩ có thể bị thủng. Tình trạng chảy dịch mủ tai ở phía bên tai bị tổn thương sẽ được thấy rõ tại thời điểm soi
tai.
[Fig-2]

Chảy dịch mủ tai tự phát do AOM mủ cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Vết thủng thường tự lành nhanh
chóng.

viêm xương chũm ngắn hạn thấp

Viêm xương chũm rất hiếm khi xảy ra.[49] Biến chứng này có thể phát sinh khi viêm tai giữa do vi khuẩn lan vào các
khí bào xương chũm tiếp giáp với tai giữa. Viêm xương chũm đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh không qua đường tiêu
hóa; một số bệnh nhân có thể cần phải chuyển đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để điều trị.
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

viêm tai giữa thanh dịch biến thiên cao

Lên đến 50% bệnh nhân sẽ có tình trạng dịch tai kéo dài được gọi là viêm tai giữa thanh dịch.
[Fig-7]

Điều này có thể gây ra giảm thính lực tạm thời, nhưng thường không có triệu chứng và không đòi hỏi phải thường
xuyên theo dõi cũng như điều trị.[50] Hầu hết các ca b ̣ênh sẽ khỏi trong vòng 3 tháng.[51]

thủng màng nhĩ mạn tính biến thiên thấp

Trong khi thủng màng nhĩ cấp tính có khả năng là quá trình tự nhiên sau nhiều đợt AOM, thì thủng màng nhĩ mạn tính,
là tình trạng không khỏi trong vòng 3 tháng, và không có khả năng tự khỏi.[49]
[Fig-11]

Tiên lượng

Bệnh nhân được điều trị AOM có tiên lượng tốt. Một khi bắt đầu sử dụng thuốc giảm đau và/hoặc thuốc kháng sinh, hầu
hết bệnh nhân cải thiện một cách nhanh chóng trong vòng 2 đến 3 ngày. Đại đa số hết triệu chứng trong vòng 1 tuần đối
với các chẩn đoán lâm sàng bất kể lựa chọn phương án điều trị nào. Chỉ số ít bệnh nhân bị nhiễm trùng tái phát hay kháng
trị.[48] Những bệnh nhân này cũng cải thi ̣ên tốt với điều trị sau đó. Hiếm khi bệnh nhân phát triển nhiễm trùng tái phát
đến mức cần đ ̣ăt ống rạch màng nhĩ. Hiếm g ̣ăp các biến chứng lâu dài.
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Otitis media with effusion in under 12s: surgery

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2008

Bắc Mỹ

Management of acute otitis media in children six months of age and older

Nhà xuất bản: Canadian Paediatric Society Xuất bản lần cuối: 2016

Clinical practice guideline: the diagnosis and management of acute otitis media

Nhà xuất bản: American Academy of Pediatrics; American Academy of Family
Physicians

Xuất bản lần cuối: 2013

Otitis media

Nhà xuất bản: University of Michigan Health System Xuất bản lần cuối: 2013

Clinical practice: otitis media

Nhà xuất bản: Hendley JO, University of Virginia Health System Xuất bản lần cuối: 2002

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Otitis media (acute): antimicrobial prescribing

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2018

Fever in under 5s: assessment and initial management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

Respiratory tract infections (self-limiting): prescribing antibiotics

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2008

Otitis media with effusion in under 12s: surgery

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2008

Bắc Mỹ

Management of acute otitis media in children six months of age and older

Nhà xuất bản: Canadian Paediatric Society Xuất bản lần cuối: 2016
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Bắc Mỹ

Clinical practice guideline: the diagnosis and management of acute otitis media

Nhà xuất bản: American Academy of Pediatrics; American Academy of Family
Physicians

Xuất bản lần cuối: 2013

Otitis media

Nhà xuất bản: University of Michigan Health System Xuất bản lần cuối: 2013

Acute otitis media and otitis media with effusion

Nhà xuất bản: Clinical Practice Guidelines and Protocols in British Columbia Xuất bản lần cuối: 2010

Clinical practice: otitis media

Nhà xuất bản: Hendley JO, University of Virginia Health System Xuất bản lần cuối: 2002
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Viêm tai giữa cấp tính Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Lựa chọn phác đồ điều trị bằng kháng sinh: có bằng chứng ít thuyết phục rằng amoxicillin hoặc amoxicillin/axit
clavulanic có thể hiệu quả hơn macrolide hoặc cephalosporin trong việc giảm dấu hiệu và triệu chứng của AOM,
trong khi các kháng sinh khác có thể hiệu quả như nhau.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.
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Hình 2: Tai chảy dịch mủ là dấu hiệu của màng nhĩ đã thủng
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Hình 3: Màng nhĩ sần sùi
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Hình 5: Dịch tai giữa có mủ và màng nhĩ mất ranh giới và có hình bánh mì vòng hoặc hình bánh rán vòng đặc trưng
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Hình 6: Soi tai viêm màng nhĩ cho thấy ban đỏ và xung huyết màng nhĩ ở vị trí ở giữa

Từ tư liệu cá nhân của BS. Armengol

H
ÌN

H
 Ả

N
H

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jul 04, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2019. Giữ mọi bản quyền.

35

http://bestpractice.bmj.com


Viêm tai giữa cấp tính Hình ảnh
H

ÌN
H

 Ả
N

H

Hình 7: Soi tai viêm tai giữa có dịch, cho thấy các mức khí-dịch hoặc bọt, với các ranh giới màng nhĩ bình thường
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Hình 8: Hình ảnh màng nhĩ bình thường trước đó của bệnh nhân trước khi phát triển của viêm màng nhĩ được ghi nhận
để so sánh
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Hình 9: Biểu hiện khi soi tai của cholesteatoma
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Hình 10: Biểu hiện khi soi tai của viêm màng nhĩ bọng nước
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Hình 11: Biểu hiện khi soi tai của thủng màng nhĩ mạn tính
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