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BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH 

KHOA TAI MŨI HỌNG 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

VIÊM MŨI XOANG DỊ ỨNG 

Ban hành: lần 01 Mã số: HD.TMH.06 Số trang: 05 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định 

này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc  

bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ 

sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp để có bản 

đóng dấu kiểm soát. Nhân viên y tế  được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ 

thông tin khi cần. 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

TT 
Ngày sửa 

đổi 

Vị trí sửa 

đổi (trang) 
Nội dung sửa đổi Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

TT NƠI NHẬN TT NƠI NHẬN 

 Ban Giám đốc  Phòng khám 1 

 Các Phòng chức năng: KHTH, TCKT  Phòng khám 2 

 Khoa Dược   

 Tổ QLCL   
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Mã ICD 10: J30 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm mũi xoang dị ứng là tình trạng viêm niêm mạc mũi-xoang biểu hiện bằng các 

triệu chứng hắt hơi, ngạt, ngứa và chảy mũi, qua trung gian kháng thể và xảy ra do tiếp 

xúc với dị nguyên trong không khí 

Viêm mũi xoang dị ứng có hai loại: 

 Viêm mũi xoang dị ứng theo mùa. 

 Viêm mũi xoang dị ứng quanh năm. 

II. NGUYÊN NHÂN 

 Viêm mũi xoang dị ứng theo mùa: chủ yếu là do phấn hoa và bào tử. 

 Viêm mũi xoang dị ứng quanh năm: thường gặp do bụi nhà. 

III. CHẨN ĐOÁN 

3.1. Lâm sàng:  

3.1.1. Khai thác tiền sử dị ứng 

 Khai thác tiền sử dị ứng bản thân như dị ứng thuốc, mày đay, chàm, hen phế 

quản… 

 Khai thác tiền sử dị ứng gia đình. 

3.1.2. Triệu chứng lâm sàng 

 Cơ năng 

 Ngứa mũi 

 Hắt hơi từng tràng 

 Ngạt tắc mũi 

 Chảy nước mũi trong 

 Thực thể: soi mũi thấy có 

 Niêm mạc mũi nhợt màu 

 Cuốn mũi phù nề, nhất là cuốn dưới 

 Nhiều dịch xuất tiết: dịch nhày, trong. 

3.2. Cận lâm sàng 

 Các test xác định dị ứng mũi xoang: 

 Test nội bì: 

 Cách làm: Tiêm 0,03ml dung dịch dị nguyên với nồng độ 1/50.000 vào 

trong da mặt trong cẳng tay. 

 Kết quả: Đọc kết quả sau 20-30 phút. 

 Âm tính khi có kết quả giống chứng âm tính. 

 Dương tính nhẹ khi đường kính của sẩn >5-7mm, ngứa, ban đỏ.  

 Dương tính vừa khi đường kính của sẩn >7-10mm, ngứa, ban đỏ.  
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 Dương tính mạnh khi đường kính của sẩn >10-15mm, ngứa, ban đỏ. 

 Test lẩy da: 

 Cách làm: Nhỏ giọt dị nguyên với nồng độ 1/50.000 lên da mặt trong cẳng 

tay, dùng kim đặt góc 45˚ và lẩy ngược lên (yêu cầu da không được chảy máu). 

 Kết quả: Đọc kết quả sau 20-30 phút. 

 Âm tính khi có kết quả giống chứng âm tính. 

 Dương tính nhẹ khi đường kính của sẩn >3-5mm, ngứa, ban đỏ.  

 Dương tính vừa khi đường kính của sẩn >5-8mm, ngứa, ban đỏ.  

 Dương tính mạnh khi đường kính của sẩn >8-12mm, ngứa, ban đỏ. 

 Test kích thích mũi: 

 Cách làm: Nhỏ một số giọt dị nguyên vào niêm mạc hốc mũi. 

 Kết quả được coi là dương tính khi người bệnh xuất hiện một trong các 

triệu chứng lâm sàng, gồm ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi trong, ngạt tắc mũi. 

 Các phản ứng in vitro: 

 Các phương pháp trực tiếp định lượng kháng thể dị ứng: 

 RAST (Radio allergo sorbent test) 

 RIST (Radio immuno sorbent test) 

 PRIST (Paper Radio immuno sorbent test) 

 Các phương pháp gián tiếp định lượng kháng thể dị ứng: 

 Phản ứng phân hủy mastocyte 

 Phản ứng ngưng kết bạch cầu 

 Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu 

3.3. Chẩn đoán phân biệt 

Với bệnh viêm mũi vận mạch: 

 Ít hắt hơi 

 Ít chảy mũi 

 Ít ngứa mũi 

 Ngạt mũi là chủ yếu 

 Cuốn mũi luôn phù nề 

 Ít dịch tiết ở mũi 

 Test lẩy da, test kích thích mũi, phản ứng phân hủy mastocyte đều âm tính. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc điều trị 

Viêm mũi xoang dị ứng có nhiều nguyên nhân khác nhau, biểu hiện lâm sàng mỗi 

người một khác, thay đổi theo môi trường, cơ địa, sự quá mẫn của cơ thể nên không thể 
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áp dụng một phương thức điều trị chung, cứng nhắc, cần được thay đổi theo từng người, 

từng hoàn cảnh, từng thời gian. 

4.2. Sơ đồ điều trị 

Các phương pháp điều trị chia làm hai nhóm: 

 Điều trị đặc hiệu: 

Tác động vào dị nguyên và kháng thể dị ứng. 

 Điều trị không đặc hiệu: 

Tác động vào các hoạt chất trung gian và triệu chứng lâm sàng. 

4.3. Điều trị cụ thể 

4.3.1. Các phương pháp điều trị đặc hiệu 

 Các biện pháp né tránh dị nguyên: 

 Bằng cách thay đổi nơi ở, nơi làm việc hoặc đổi nghề, thay đổi thuốc, đổi chế 

độ ăn. 

 Phương pháp này khó thực hiện vì nó làm đảo lộn cuộc sống. 

 Phương pháp giảm mẫn cảm đặc hiệu:   

 Đây là một trong các liệu pháp miễn dịch. 

 Đây được coi là “vaccin” trong điều trị bệnh viêm mũi xoang dị ứng. 

 Có thể dùng đường tiêm dưới da, nhỏ dưới lưỡi hoặc nhỏ tại chỗ ở mũi.  

(Phương pháp này thực hiện tại các Trung tâm có khoa Miễn dịch dị ứng như Bệnh 

viện Tai Mũi họng TPHCM). 

4.3.2. Các phương pháp điều trị không đặc hiệu 

 Thuốc kháng histamin đường uống. 

 Thuốc xịt mũi chứa corticosteroid. 

 Các biện pháp kết hợp đông y và tây y. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

5.1. Tiên lượng 

Bệnh hay tái phát nên đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của 

bác sỹ. 

5.2. Biến chứng 

 Làm nặng thêm các bệnh dị ứng khác như viêm kết mạc dị ứng, hen phế quản, … 

 Gây viêm mũi xoang mạn tính polyp mũi, viêm thanh khí phế quản, … 

VI. PHÒNG BỆNH 

 Thuốc kháng histamin đường uống. 

 Thuốc xịt mũi chứa corticosteroid. 

 Các biện pháp kết hợp đông y và tây y. 

 


