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BỆNH ÁN  

• Bệnh nhân nam, 35 tuổi, ở TPHCM, khám
ngày 28/06/2022

• Bệnh sử: sưng mặt phải khi đang xịt rửa oxy
già (H2O2 - hydro peroxite) điều trị viêm nướu
răng hàm dưới phải tại một PK tư RHM 
khám BV RHM  chuyển siêu âm tại Medic

• Tiền sử: có lấy tủy, trám răng sâu hàm dưới
phải
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Kết luận siêu âm
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

BV RHM: 

• 28/6: chọc hút khí
vùng má phải bằng
kim, cho toa điều trị
ngoại trú, bệnh nhân
thấy không đỡ, sưng
nặng lên

• 29/6: khám BV ĐHYD
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BÀN LUẬN 

- Tràn khí dưới da và trung thất là một tai biến
hiếm gặp trong điều trị nha khoa. Thống kê từ
2009 đến 2019 chỉ có 38 trường hợp tai biến này
xảy ra trên toàn thế giới, trong đó có 16/38 trường
hợp có tràn khí trung thất

- Là tai biến hiếm gặp khi các nha sĩ sử dụng
khoan, cưa khí nén tốc độ cao kết hợp bơm tiêm
khí, nước để làm sạch khoang miệng
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BÀN LUẬN

- Về cơ chế, không khí hoặc khí xâm nhập vào lớp
hạ bì dẫn đến tràn khí dưới da. Da từ mặt, cổ,
trung thất và khoang sau phúc mạc được nối với
nhau bằng mặt phẳng màng cơ (fascialplanes) và
không khí được phép theo chính mặt phẳng này,
rồi di chuyển từ khoang này đến các khoang khác.
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BÀN LUẬN

- Hydro peroxide (oxy già) phân hủy theo phản
ứng: 2H2O2 → 2H2O + O2 dưới xúc tác của men
catalaze trong tế bào cơ thể để giải phóng khí oxy

- Ở nồng độ rất thấp (3%), nó được sử dụng trong
y học để rửa vết thương và loại bỏ các mô chết.

- Tuy nhiên, tràn khí dưới da vùng hàm mặt, cổ
sau khi sử dụng oxy già trong điều trị viêm nướu
răng có lẽ là tai biến hi hữu hiếm gặp
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BÀN LUẬN

- Siêu âm góp phần
chẩn đoán nhanh: mặc
dù không khí đóng vai
trò như một rào cản âm
khi sử dụng siêu âm,
nhưng tràn khí dưới da
có thể quan sát được
bằng các đốm, dải tăng
hồi âm rải rác ở lớp mô
dưới da
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Hình ảnh siêu âm  vùng rãnh mũi 
má bệnh nhân trước điều trị

Hình ảnh siêu âm vùng rãnh mũi 
má bình thường



BÀN LUẬN
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Ultrasound image of the 
subcutaneous emphysema in 
the right neck

Subcutaneous emphysema in the 
left neck compared with that in 
the right neck

Ultrasound-guided central venous catheterization via internal jugular vein in a patient with subcutaneous
neck emphysema: A case report



BÀN LUẬN

- CT:
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Hydrogen peroxide as a cause of iatrogenic subcutaneous cervicofacial emphysema: Is it innocent?



BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
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- Quan trọng với tràn khí dưới da +/- trung thất là
xử trí cấp cứu ban đầu nên cần lưu ý tai biến
này với bệnh nhân có tiền sử điều trị RHM khi
thực hiện siêu âm thường quy / cấp cứu vùng
sưng hàm mặt, cổ, ngực để có định hướng
chẩn đoán đúng

- Phân biệt với sưng mô mềm vùng hàm mặt, cổ
ngực do dị ứng và các nguyên nhân khác
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Ultrasound-guided central venous catheterization via
internal jugular vein in a patient with subcutaneous neck
emphysema: A case report

- http://dx.doi.org/10.4236/ojcd.2012.23010 : Hydrogen
peroxide as a cause of iatrogenic subcutaneous
cervicofacial emphysema: Is it innocent?



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
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