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A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Cắn sâu là sai khớp cắn theo chiều dọc phổ biến nhất liên quan đến trẻ 

em và người lớn, chiếm gần 20% ở trẻ em 13% ở người lớn theo một nghiên 

cứu được tiến hành bởi Proffit và Fields (2007). Cắn sâu nếu không được 

điều trị kịp thời có thể gây ra các vấn đề về nha chu, về tuổi thọ của răng, 

đồng thời cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng ăn nhai, gây 

ra các bệnh lí về rối loạn chức năng khớp thái dương hàm. Cắn sâu là một 

vấn đề bệnh lí cần được can thiệp điều trị thông qua nắn chỉnh răng hoặc 

phẫu thuật chỉnh hình. Trong nắn chỉnh răng, có nhiều phương pháp để điều 

trị khớp cắn sâu. Tuy nhiên, bất kỳ điều trị nào cũng phải được chỉ định cẩn 

thận cho từng bệnh nhân dựa trên nguyên nhân của sự kết hợp và phân tích 

các yếu tố có hiệu quả.  

Nhiều năm trước, điều trị khớp cắn sâu không có nhiều lựa chọn ngoài 

các loại mắc cài mặt ngoài, mắc cài mặt lưỡi. Tuy nhiên, khi điều trị với 

mắc cài bệnh nhân thường gặp phải các vấn đề khó khăn khi vệ sinh răng 

miệng, tính thẩm mỹ không cao. Ngày nay với những tiến bộ vượt bậc của 

khoa học kĩ thuật cho ra đời nhiều loại vật liệu, cùng với đó là sự phát triển 

mạnh mẽ của công nghệ số, giúp cho ngành nha khoa nói chung và đặc biệt 

nắn chỉnh răng nói riêng phát triển theo chiều hướng số, tăng cường các ứng 

dụng hiện đại vào chẩn đoán và điều trị. Trong đó sự ra đời máng chỉnh răng 

trong suốt đã giúp việc điều trị chỉnh nha có thêm những bước tiến mới và 

lựa chọn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân có thể tiếp cận công 

nghệ hiện đại và thẩm mỹ. 

Điều trị nắn chỉnh răng bằng hệ thống máng chỉnh nha trong suốt mới 

được du nhập và phát triển trong ít năm trở lại đây. Do vậy, việc thực hành của 

các nha sĩ về chỉnh răng bằng hệ thống máng chỉnh nha trong suốt còn hạn chế. 

Các nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, phân tích lâm sàng, Xquang đối với từng 

loại lệch lạc khớp cắn còn thiếu, đặc biệt là nghiên cứu, đánh giá về khớp cắn 

sâu bằng hệ thống máng chỉnh nha trong suốt cũng như những hiệu quả điều trị 

của nó trên hệ thống xương, răng. 

 Vì vậy chúng tôi thực hiện: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang 

và đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn  Angle có cắn sâu bằng hệ 

thống máng chỉnh nha trong suốt” với 2 mục tiêu: 

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, Xquang của bệnh nhân có 

khớp cắn sâu. 

2. Đánh giá kết quả điều trị khớp cắn sâu bằng hệ thống máng 

chỉnh nha trong suốt và so sánh với mắc cài mặt ngoài. 
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TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Cắn sâu nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những ảnh hưởng về 

mặt chức năng: gây mòn mặt trong răng cửa trên, mặt ngoài răng cửa dưới 

dẫn đến buốt răng, đau răng, làm giảm tuổi thọ của răng; ảnh hưởng trầm 

trọng đến nha chu do răng cửa dưới liên tục cắn vào lợi của vòm miệng trên 

nên có thể gây ra viêm lợi; khó khăn trong việc ăn nhai, tăng trương lực cơ cắn, 

gây rối loạn chức năng khớp thái dương hàm. Ngoài ra cắn sâu còn có thể gây 

ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ: giảm chiều cao tầng mặt dưới; nụ cười không thẩm 

mỹ do độ lộ của răng cửa trên và cửa dưới giảm. Bởi vậy điều trị khớp cắn sâu 

là một chiến lược trong chỉnh nha. Hiện nay phương pháp thông dụng để điều trị 

khớp cắn sâu là mắc cài mặt ngoài nhưng vẫn còn một số tồn tại khó khắc phục 

như tính thẩm mỹ không cao, khó khăn khi vệ sinh răng miệng và ăn nhai, đau, 

vướng khó chịu. Ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kĩ thuật và 

công nghệ số, máng chỉnh nha trong suốt ra đời cùng phần mềm mô phỏng di 

chuyển răng đã giúp cho điều trị chỉnh nha đặc biệt là khớp cắn sâu có thêm sự 

lựa chọn mới, khắc phục rất nhiều nhược điểm của các phương pháp điều trị cũ. 

Tuy nhiên các nghiên cứu về điều trị khớp cắn sâu đặc biệt bằng máng chỉnh 

nha trong suốt tại Việt Nam chưa có, do đó đề tài mang tính cấp thiết, thời sự và 

có ý nghĩa khoa học. 

Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI 

1. Đề tài nghiên cứu đưa ra một số đặc điểm lâm sàng và XQ của 

các bệnh nhân có khớp cắn sâu. 

2. Hiệu quả của máng trong suốt khi điều trị khớp cắn sâu. 

3. Ứng dụng phần mềm Clincheck số hóa mô phỏng di chuyển 

răng, kết hợp phần mềm Othocad, Blender để đo đạc, tính toán 

kích thước, khoảng cách trên mẫu hàm 3D. Sử dụng phần mềm 

đo và vẽ phim Webceph sọ nghiêng để phục vụ cho quá trình 

chẩn đoán và điều trị.  

4. Nghiên cứu không chỉ đưa ra kết quả điều trị khớp cắn sâu của 

máng chỉnh nha trong suốt mà còn so sánh với nhóm điều trị 

khớp cắn sâu bằng mắc cài mặt ngoài. 

CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần đặt vấn đề, luận án gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan 

vấn đề nghiên cứu: 31  trang, Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên 

cứu: 21 trang; chương III. Kết quả : 29 trang; chương IV: Bàn luận  32 

trang. Luận án có 30 bảng, 01 sơ đồ, 03 biểu đồ, 27 hình ảnh, 116 tài liệu 

tham khảo (112 tiếng Anh, 04 tiếng Việt) 
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B. NỘI DUNG LUẬN ÁN 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Khớp cắn sâu 

1.1.1. Định nghĩa 

Cắn sâu định nghĩa là sự trùm quá mức theo chiều dọc của răng cửa hàm 

dưới bởi các răng cửa giữa hàm trên ở tư thế cắn khít trung tâm. Thông thường, rìa 

cắn của răng dưới phải tiếp xúc nhẹ nhàng ở vị trí gót răng hoặc trên gót răng của 

răng cửa giữa hàm trên, với độ cắn trùm nhỏ hơn 1/3 chiều cao thân răng cửa 

dưới. Độ cắn trùm bình thường là khoảng 5-25% hoặc một phần ba chiều cao lâm 

sàng của thân răng cửa hàm dưới. 

1.1.2. Dịch tễ học  

Theo Profit 2013, cắn sâu chiếm 95,2% các vấn đề sai khớp cắn theo 

chiều dọc, chiếm gần 20% ở trẻ em 13% ở người lớn. Cắn sâu cũng là dạng  

sai khớp cắn khó điều trị nhất theo Nanda 2015. 

Trên thế giới: tỉ lệ cắn sâu ở răng vĩnh viễn của người châu Á là 27 %, 

châu Âu 14%, châu Phi 31%, tỉ lệ cắn sâu người Nam châu Á là 26,6%  Tại 

Nepal tỉ lệ khớp cắn sâu 34,9% ở người Aryan và 24,8% ở người 

Mongoloid, tỉ lệ cắn sâu trong những bệnh nhân cần điều trị chỉnh nha ở Ai 

Cập là 65,6%. Tại Việt Nam theo nghiên cứu của Nguyễn Minh Sơn và 

cộng sự 2014 tỉ lệ khớp cắn sâu là 26,3%. Như vậy khớp cắn sâu chiếm tỉ lệ 

không nhỏ trong nhóm các bệnh lí khớp cắn. Bởi vậy phát hiện và điều trị 

khớp cắn sâu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. 

1.1.3. Nguyên nhân 

Do di truyền, do môi trường hoặc kết hợp cả 2 yếu tố trên.  

1.1.4. Phân loại 

Cắn sâu do xương, cắn sâu do răng, cắn sâu do các nguyên nhân mắc 

phải 

1.1.5. Ảnh hưởng của khớp cắn sâu lên sức khỏe răng miệng và sức khỏe chung 

Chức năng: gây mòn mặt trong răng cửa trên, mặt ngoài răng cửa 

dưới dẫn đến buốt răng, đau răng, làm giảm tuổi thọ của răng; ảnh hưởng 

trầm trọng đến nha chu do răng cửa dưới liên tục cắn vào lợi của vòm miệng 

trên nên có thể gây ra viêm lợi; khó khăn trong việc ăn nhai, tăng trương lực 

cơ cắn, gây rối loạn chức năng khớp thái dương hàm.  

Thẩm mỹ: giảm chiều cao tầng mặt dưới; nụ cười không thẩm mỹ do 

độ lộ của răng cửa trên và cửa dưới giảm. 

 Do đó điều trị cắn sâu cũng là một chiến lược trong điều trị chỉnh nha. 
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1.2. Điều trị khớp cắn sâu 

Về cơ bản, chiến lược điều trị khớp cắn sâu có 5 phương pháp: Làm 

trồi răng sau, đánh lún răng trước, kết hợp làm trồi răng sau và đánh lún 

răng trước, ngả trục răng cửa dưới, phẫu thuật chỉnh hình xương. 

1.2.1.  Điều trị khớp cắn sâu sử dụng hệ thống máng chỉnh nha trong suốt 
  Điều trị cắn sâu với Invisalign G8 

Thế hệ Invisalign G8 được thiết kế để điều trị các trường hợp cắn sâu. 

Những đặc trưng của G8 bao gồm: Diện nén, attachment tối ưu cho cắn sâu 

và đệm cắn chính xác. 

 

 Sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân 

Nắn chỉnh răng có thành công hay không phụ thuộc đáng kể vào sự 

tương tác giữa bác sĩ nắn chỉnh răng và bệnh nhân. Mối quan hệ giữa bác sĩ 

và bệnh nhân trong nắn chỉnh răng có thể ảnh hưởng tích cực đến kết quả 

điều trị bằng cách khuyến khích bệnh nhân hợp tác theo hướng dẫn liên 

quan đến đeo khí cụ và duy trì vệ sinh răng miệng. 

1.2.2. So sánh máng trong suốt và mắc cài mặt ngoài khi điều trị khớp cắn sâu 

Máng trong suốt 

Ưu điểm: Tính thẩm mỹ cao, dễ dàng sử dụng, vệ sinh răng miệng dễ 

dàng, do đó làm giảm tỉ lệ sâu răng ở những bệnh nhân chỉnh nha bằng 

máng trong suốt, khoảng cách giữa các lần hẹn dài, nha chu tốt hơn.Trực 

quan do có thể nhìn thấy sự di chuyển răng và kết quả điều trị trên mô 

phỏng 3D trước điều trị giúp bệnh nhân dễ hình dung và hiểu về quá trình 

điều trị, số hóa các số đo trên mẫu 3D, vì vậy các phân tích kích thước và di 

chuyển răng rất chính xác. 

Nhược điểm: Cần sự tuân thủ và hợp tác của bệnh nhân,  giá thành cao. 

Mắc cài 

Ưu điểm: Lực tác động lên răng ít phụ thuộc vào sự hợp tác của bệnh 

nhân, giá thành thấp hơn. 

Nhược điểm: Khó vệ sinh răng miệng, đau, vướng, khó chịu, dễ gây 

sang thương niêm mạc do cọ sát tính thẩm mỹ không cao, khoảng cách giữa 

các lần hẹn ngắn, bệnh nhân phải đi lại nhiều. 

1.3. Tình hình các nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, X quang và điều 

trị khớp cắn sâu 

1.3.1. Các nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, X quang của bệnh nhân 

khớp cắn sâu 

Mostafa và cs (2012) nghiên cứu trên 124 bệnh nhân cắn sâu tại khoa 

nắn chỉnh răng ở Cairo Ai Cập, cho thấy đường cong Spee sâu và góc hàm 

dưới giảm là đặc điểm nổi trội nhất. Ngoài ra các đặc điểm mọc dài răng cửa 

trên, răng cửa trên và dưới ngả lưỡi cũng là những đặc điểm đáng lưu tâm 

trên bệnh nhân khớp cắn sâu. 



5 

 
Theo Bhateja và cs (2016) nghiên cứu trên 656 bệnh nhân được chẩn 

đoán khớp cắn sâu thì có đặc điểm: giảm góc hàm dưới, tăng chiều cao cành 

lên của xương hàm dưới, đường cong Spee sâu, xương hàm trên và dưới lùi 

sau, tăng chiều dài răng cửa. 

1.3.2. Các nghiên cứu về điều trị khớp cắn sâu bằng máng chỉnh nha 

trong suốt và mắc cài mặt ngoài 

Emil Hawary và cs (2010) Invisalign là một lựa chọn có giá trị và hiệu 

quả trong điều trị sai khớp cắn loại 2 tiểu loại II. 

Aldo Giancotti và cs (2017) ứng dụng tốt cơ sinh học nắn chỉnh răng 

khi sử dụng máng chỉnh nha trong suốt sẽ cho kết quả điều trị tốt đặc biệt 

trong điều trị khớp cắn loại II tiểu loại 2. Với nhiều năm nghiên cứu và phát 

triển, Invisalign cũng ngày càng hoàn thiện về phần kế hoạch điều trị. 

Năm 2017, Roozbeh và cs trong nghiên cứu về cắn trùm trên 120 bệnh 

nhân (68 cắn trùm, 40 cắn sâu và 12 cắn hở) đã cho thấy máng chỉnh nha 

trong suốt Invisalign có tác dụng tốt trong điều trị kích thước dọc. Đồng thời 

nghiên cứu cũng chỉ ra  rằng Invisalign không hỗ trợ tốt cho việc đánh lún 

răng sau. Máng Invisalign có tác dụng tốt trong việc điều trị cắn sâu bằng 

cách ngả trục răng cửa dưới. 

Henick (2021) đã chỉ ra rằng mặc dù mắc cài cố định điều trị khớp cắn 

sâu mang lại sự thay các chỉ số xương rõ ràng hơn, nhưng khi điều trị bằng 

vả 2 phương pháp đều có hiệu quả trong việc mở khớp ở cả các chỉ số về 

răng và về xương. 

Fujiyama (2022) khi so sánh điều trị  khớp cắn sâu bằng máng chỉnh 

nha trong suốt Invisalign và mắc cài cố định thì cho thấy cả 2 phương pháp 

đều mang lại hiệu quả điều trị tốt. Tuy nhiên máng Invisalign có thể thích 

hợp hơn với những bệnh nhân có độ cắn trùm lớn. 
 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI  TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1.  Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại khoa Nắn chỉnh răng Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt Trung ương Hà Nội từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 11 năm 

2021. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: Là người Việt Nam tự nguyện tham gia nghiên 

cứu, được chẩn đoán khớp cắn sâu với: Độ cắn trùm >1/3 chiều dài thân 

răng cửa dưới, hàm răng vĩnh viễn, bệnh nhân không có chỉ định nhổ răng 

chỉnh nha. Xquang:  -4
o
< Góc ANB <8

o
 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật chỉnh hình 

xương, Bệnh nhân có rối loạn tâm thần, Bệnh nhân có dị tật bẩm sinh về 

hàm mặt, dị dạng hàm mặt. 



6 

 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, ngẫu nhiên có nhóm đối chứng. 

Công thức tính cỡ mẫu  dựa vào sự khác biệt 2 số trung bình: 

    
        

 
 

 

 

n: Cỡ mẫu nghiên cứu 

α=0,05 ta có Zα = 1,96  

β=0,1 , Zβ=1,28 

  = 0,7. Độ lệch chuẩn theo nghiên cứu của  Pamukçu (2021) 

  = 0,68. Hiệu số sự thay đổi là 0,68 mm. Do sự thay đổi độ cắn 

trùm sau điều trị 1,9 mm bằng mắc cài mặt ngoài Pamukçu (2021), sự thay 

đổi sau điều trị bằng máng trong suốt 1,22 mm  theo Brenner 2019 

Thay vào công thức: n = 23 

Trên thực tế chúng tôi đã điều trị mỗi nhóm là 30 bệnh nhân. 

Nhóm 1: Nhóm điều trị bằng máng trong suốt. 

Nhóm 2: Nhóm điều trị bằng mắc cài mặt ngoài. 

 Cách lấy mẫu vào 2 nhóm nghiên cứu: 

Lấy mẫu ngẫu nhiên, với bệnh nhân đầu tiên thỏa mãn tiêu chuẩn lựa 

chọn sẽ vào nhóm 1, bệnh nhân thứ 2 thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn sẽ vào 

nhóm 2, cứ như vậy cho đến khi hết số lượng mẫu cần. 

2.5. Các bước tiến hành nghiên cứu 

2.5.1. Khám chẩn đoán phân loại khớp cắn 

Khám lâm sàng trong miệng và ngoài mặt, phân tích đặc điểm răng 

và khớp cắn trên lâm sàng, phân tích các chỉ số trên phim sọ nghiêng sau đó 

tổng hợp tất cả các vấn đề của bệnh nhân và chẩn đoán với mẫu bệnh án. 

Bệnh nhân thứ nhất thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn xếp vào vào nhóm 1, bệnh 

nhân thứ 2 thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn xếp vào nhóm 2. 

2.5.1.1. Khám lâm sàng: Xác định tương quan răng 6, răng 3 bên phải và 

bên trái theo Angle, xác định độ cắn trùm (mm), độ cắn chìa (mm) và độ 

lệch đường giữa hàm trên trên lâm sàng (điểm). 

2.5.1.2. Phân tích phim sọ nghiêng: Sử dụng phần mềm phân tích phim 

online Webceph 

2.5.2. Điều trị bệnh nhân nhóm 1: bằng máng chỉnh nha trong suốt 

2.5.2.1. Các bước điều trị 

Lấy dấu kỹ thuật số, phân tích mẫu kỹ thuật số: Sử dụng phần mềm 

Clincheck tích hợp Invisalign và phần mềm Orthocad. 

Thiết kế Clincheck trên hệ thống phần mềm của Invisalign.  
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Thiết kế attachment trên bề mặt các răng. Thiết kế bite ram trong điều trị 

cắn sâu. Mục tiêu của điều trị sao cho làm lún răng cửa, làm trồi răng hàm hoặc 

kết hợp cả 2 yếu tố trên. Tiến hành đặt lệnh in máng Invisalign. Máng in là cả 

một quy trình điều trị từ máng đầu tiên đến số máng cuối cùng. Mỗi máng sẽ 

được đeo trong 1 tuần, mỗi ngày đeo 22 tiếng. 

Các bước điều trị: Làm sạch răng, thử máng attachment, gắn 

attachment, thoát kẽ. 

Hướng dẫn đeo máng, sử dụng, chăm sóc và vệ sinh máng. Mỗi máng 

sẽ được đeo 22h/ ngày trừ lúc ăn và lúc vệ sinh. Mỗi máng được đeo trong 7 

ngày, sau đó sẽ chuyển sang máng tiếp theo. Tái khám 6-8 tuần 1 lần. Kết 

thúc điều trị: Bệnh nhân đeo hàm duy trì tháo lắp trong thời gian 2 năm tiếp 

theo. 

2.5.2.2. Đánh giá kết quả điều trị nhóm 1 

a. Khám lâm sàng: Tương quan răng 6 và răng 3 phải và trái, độ cắn trùm, 

độ cắn chìa, đường giữa.  

b.  Phân tích mẫu kỹ thuật số trước sau điều trị : Đánh giá chỉ số PAR W, 

độ cắn trùm, cắn chìa và độ rộng cung răng 

c. Phân tích phim sọ nghiêng sau điều trị: Sự thay đổi xương răng và phần 

mềm là sự thay đổi giá trị của các số đo trên phim sọ nghiêng trước và sau 

điều trị. 

d.  Đánh giá  sự hài lòng của bệnh nhân: chia làm 3 mức độ: hài lòng, chấp 

nhận được, không hài lòng. 

2.5.3. Điều trị bệnh nhân nhóm 2: bằng mắc cài mặt ngoài  

2.5.3.1. Các bước điều trị 

Điều trị tiền chỉnh nha 

Điều trị chỉnh nha : Giai đoạn sắp đều răng, giai đoạn đánh lún, và làm 

trồi, đóng khoảng, giai đoạn hoàn thiện 

2.5.3.2. Đánh giá kết quả điều trị nhóm 2 

a. Khám lâm sàng: Tương quan răng 6 và răng 3 phải và trái, độ cắn trùm, 

độ cắn chìa, đường giữa, chiều cao tầng mặt dưới. 

b. Phân tích phim sọ nghiêng sau điều trị: Sự thay đổi xương răng và phần 

mềm là sự thay đổi giá trị của các số đo trên phim sọ nghiêng trước và sau 

điều trị. 

c.  Đánh giá  sự hài lòng của bệnh nhân: chia làm 3 mức độ: hài lòng, chấp 

nhận được, không hài lòng. 

2.5.4. Lập phiếu đánh giá kết quả 

- Nhóm 1: Các chỉ số trước và sau điều trị trên Lâm sàng, các số đo 

trên mẫu 3D, và các chỉ số trên phim X quang. 

- Nhóm 2: Các chỉ số trước  và sau điều trị trên lâm sàng và trên X quang 

 

- So sánh 2 nhóm điều trị 
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Do sự không tương đồng về mẫu 3D ở nhóm 1 và mẫu thạch cao ở 

nhóm 2 vì vậy chúng tôi không so sánh các chỉ số đo trên mẫu ở 2 nhóm mà 

chỉ so sánh các chỉ số trước sau điều trị trên khám lâm sàng và Xquang ở 2 

nhóm. 

+ Lâm sàng: Tương quan răng 6 và răng 3 phải và trái, độ cắn trùm, 

độ cắn chìa, đường giữa, chiều cao tầng mặt dưới. 

+ X quang:  Các chỉ số về xương, răng và phần mềm. 

So sánh 2 giá trị trung bình, kiểm định T Test. 

2.5.5. Phân tích số liệu 

Các chỉ số được sử dụng trong nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm 

SPSS 20.0 để phân tích kết quả. Để đánh giá hiệu quả điều trị, chúng tôi sử 

dụng T-Test cho từng cặp một.  

2.5.6. Độ tin cậy và chính xác của phương pháp nghiên cứu 

Phim được đo bằng phần mềm Webceph bởi một người. Phim được 

chụp kỹ thuật số và gửi file mềm cho bác sỹ để đo vẽ phim trên phần mềm 

Webceph. Tất cả các bệnh nhân được khám chẩn đoán và điều trị theo quy 

trình bởi 1 bác sỹ xuyên suốt từ đầu cho đến khi kết thúc điều trị.  

2.5.6. Đạo đức trong nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự đồng ý và hợp tác của bệnh 

nhân, được Hội đồng thông qua đề cương đồng ý. 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đặc điểm lâm sàng và X quang của khớp cắn sâu trước điều trị 

3.1.1. Đặc điểm lâm sàng 

3.1.1.1. Phân bố tuổi trung bình bắt đầu điều trị:  

Bảng 3.1.  Phân bố tuổi trung bình bắt đầu điều trị 

Nhóm n 
GTTB  

(Tuổi) 

GTNN 

(Tuổi) 

GTLN 

(Tuổi) 
p 

Nhóm 1 30 24,63±12,25 11,00 51,00 

0,006 Nhóm 2 30 17,67±4,47 12,00 32,00 

Tổng 60 21,15±9,80 11,00 51,00 
 

Nhận xét: Tuổi nhỏ nhất bắt đầu điều trị là 11 tuổi, tuổi lớn nhất là 51 tuổi, 

tuổi trung bình bắt đầu điều trị là 21,15 tuổi. Tuổi trung bình bắt đầu điều trị 

ở nhóm điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt là 24,63 tuổi, nhóm điều trị 

bằng mắc cài là 17,67. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p=0,006 <0,05 

(kiểm định T- test). 

3.1.1.4. Thời gian điều trị 
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Biểu đồ 3.3. Thời gian điều trị trung bình của nhóm nghiên cứu 

Nhận xét:  

Thời gian điều trị trung bình của bệnh nhân khớp cắn sâu là 24,12 tháng. 

3.1.1.6. Đường giữa trên lâm sàng trước điều trị 

Bảng 3.3. Độ lệch đường giữa trước điều trị 

Biến Đường giữa trên lâm sàng n 

Mức độ 

0 

(<1/4 độ rộng 

răng cửa dưới) 

1  

(1/4 -1/2 độ rộng 

răng cửa dưới) 

2 

 (>1/2 độ rộng 

răng cửa dưới) 

 

Số lượng 23 32 5   60 

% 38,3 53,4 8,3 100 
 

 

Nhận xét: Đường giữa trước điều trị lệch trong khoảng từ 1/4 -1/2 độ rộng răng 

cửa dưới chiếm tỉ lệ nhiều nhất với 53,4%, sau đó đến lệch <1/4 độ rộng răng cửa 

dưới chiếm tỉ lệ 38,3%, và nhỏ nhất là độ lệch >1/2 độ rộng răng cửa dưới chiếm 

8,3%. 

3.1.1.7. Tương quan răng 6 và răng 3 trước điều trị  

Bảng 3.4. Tương quan răng 6 và răng 3 trước điều trị 

Biến n 
Phân loại tương quan theo Angle 

Loại I Loại II Loại III 

Tương quan răng 6 phải 60 
20 

33,3% 

37 

61,7% 

3 

5% 

Tương quan răng 6 trái 60 
17 

28,3% 

39 

65,0% 

4 

6,7% 

Tương quan răng 3 phải 60 
7 

11,7% 

50 

83,3% 

3 

5,0% 

Tương quan răng 3 trái 60 
2 

3,3% 

56 

93,4% 

2 

3,3% 

Trung bình  19,17% 75,83% 5% 

Nhận xét: Ở những bệnh nhân có khớp cắn sâu, lệch lạc khớp cắn theo 

Angle có cả 3 phân loại: I, II và III trong đó tương quan loại II có tỉ lệ cao 

20.77 

27.47 

24.12 

0 5 10 15 20 25 30 

NHÓM 1 

NHÓM 2 

CHUNG 

Thời gian điều trị trung bình 
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nhất là 75,83% sau đó đến loại I là 19,17% và loại III theo Angle chiếm tỉ lệ 

thấp nhất là 5,0%. 

3.1.2. Đặc điểm X quang trước điều trị 

Bảng 3.5. Đặc điểm X quang trước điều trị 

Biến 
  ± SD 

n = 60 

GTLN 

n = 60 

GTNN 

n = 60 
GTBT 

Các chỉ số về xương 

SNA (
O
) 80,86±3,69 91,51 74,20 81,08±3,7 

SNB (
O
) 77,29±3,49 86,64 68,75 79,17±3,8 

ANB (
O
) 3,57±2,45 7,78 -1,91 2,46±1,8 

SN to maxillary plane (
O
) 9,64±2,92 15,97 9,64 8,0±3,0 

Gonial angle (
O
) 115,42±5,63 104,31 129,01 124,31±5,4 

Mandibular plane angle (
O
) 22,90±5,02 34,67 12,87 21,9±5 

RFH (
O
) 95,94±4,05 104,92 85,52 82,6±5,1 

Anterior facial height 

(mm) 
124,31±10,11 154,92 100,58 128,68±6,3 

Lower anterior facial 

height (mm) 
68,45±6,97 86,68 54,54 69,7±4,1 

Lower AFH ratio 53,28±1,78 49,68 57,48 55±2 

UFH 58,17±4,31 69,77 48,97  

Các chỉ số về răng 

U1 to SN (
O
) 107,36±10,74 131,98 78,37 105,28±6,6 

IMPA (
O
) 96,82±8,38 117,8 78,19 91,62±3,2 

Overbite (mm) 4,23±1,1 7,91 2,49 2±2 

Overjet (mm) 6,31±1,80 11,24 3,46 2±2 

U6-PP (mm) 21,8±2,16 26,24 14,80  

U1-PP (mm) 30,26±3,73 38,96 23,39  

L6-MP (mm) 30,84 ±3,91 40,55 22,07  

L1_MP (mm) 42,81 ±4,67 54,24 32,69  

Các chỉ số về phần mềm 

Lower lip to E-plane (mm) 1,63±2,91 11,27 -4,79 0±2 

Upper lip to E-plane (mm) 0,91±2,55 7,24 -5,01 -1±2 

Nasolabial angle (
O
) 90,78±15,60 117,82 47,96 95±5 

 

Nhận xét: 
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- Chỉ số về xương:Góc mặt phẳng hàm dưới giảm, chiều cao tầng mặt 

dưới và mặt trước giảm 

- Chỉ số về răng: Độ cắn trùm và cắn chìa tăng là 4,23 mm và  6,31 mm. 

Khoảng cách từ núm ngoài gần răng 6 trên đến mặt phẳng khẩu cái trung 

bình là 21,8 mm. Khoảng cách từ rìa cắn răng cửa giữa trên đến mặt phẳng 

khẩu cái là 30,26 mm. Khoảng cách từ núm ngoài gần răng 6 dưới đến mặt 

phẳng hàm dưới trung bình là 30,84 mm. Khoảng cách từ rìa cắn răng cửa 

dưới đến mặt phẳng hàm dưới trung bình là 42,81 mm. 

- Chỉ số về phần mềm: Góc mũi môi giảm 90,78
0
. 

3.2. Kết quả điều trị 

3.2.1. Nhóm điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt (Nhóm 1) 

3.2.1.1. Tương quan răng theo Angle trên lâm sàng trước sau điều trị ở nhóm 1 

  Phân tích mẫu: nhóm điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt. 

Bảng 3.6. Sự thay đổi mối tương quang theo Angle trên lâm sàng sau điều 

trị ở nhóm 1 

Biến n  
Phân loại tương quan theo Angle 

p 
Loại I Loại II Loại III 

Tương quan răng 6 
phải 

30 
Trước 

11 
36,7% 

18 
60,0% 

1 
3,3% 

0,002 
Sau 

23 
76,7% 

4 
13,3% 

3 
10,0% 

Tương quan răng 6 trái 30 
Trước 

10 
33,3% 

17 
56,7% 

3 
10,0% 0,003 

 
Sau 

20 
66,7% 

8 
26,6% 

2 
6,7% 

Tương quan răng 3 
phải 

30 
Trước 

4 
13,3% 

25 
83,3% 

1 
3,3% 0,001 

 
Sau 

18 
60,0% 

10 
33,3% 

2 
6,7% 

Tương quan răng 3 trái 30 
Trước 

0 
0% 

30 
0% 

0 
0% 

0,000 
Sau 

14 
46,7% 

15 
50,0% 

1 
3,3% 

Trung bình 30 
Trước 

25 
20,8% 

90 
75% 

5 
4,2% 

0,000 
Sau 

75 
62,5% 

37 
30,8% 

8 
6,7% 

 

Nhận xét: Trung bình tương quan loại I theo Angle đã tăng từ 20,8% lên 

62,5%. Sự khác biệt trước sau điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt có ý 

nghĩa thống kê p<0,05. 
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3.2.1.5. Sự thay đổi độ cắn trùm và cắn chìa trên mẫu 3D sau điều trị ở nhóm 1 

Bảng 3.10. Sự thay đổi độ cắn trùm và cắn chìa trên mẫu 3D sau điều trị 

ở nhóm 1 

STT Biến n 
Trước  

điều trị 

Sau  

điều trị 
Thay đổi p 

1 
Cắn chìa trên mẫu 

3D  (mm) 
30 4,81±1,59 2,99±0,87 1,82±1,82 0,000 

2 
Cắn trùm trên mẫu 

3D (mm) 
30 4,16±1,06 2,49±1,21 1,67±1,08 0,000 

Nhận xét: Sự thay đổi độ cắn chìa trên mẫu 3D trước và sau điều trị là 1,82±1,82 

mm, cắn trùm trên mẫu 3D trước và sau điều trị là 1,67±1,08 mm. Sư khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê với p=0,000<0,001. 

3.2.1.6. Sự thay đổi chỉ số PAR W trước sau điều trị ở nhóm 1 

Bảng 3.11. Sự thay đổi chỉ số PAR W trước sau điều trị ở nhóm 1 

Biến n GTTB GTLN GTNN p 

Par w trước điều trị 30 25,63±6,96 41,00 10,00 
0,000 

Par w sau điều trị 30 3,10±3,75 14,00 0,00 

Par w thay đổi 30 22,53±7,76 41,00 7,00  

Nhận xét:Par W sau điều trị giảm 22,53 điểm. Sự thay đổi Par w trước sau 

điều trị có ý nghĩa thống kê với p=0,000<0,001. 

3.2.1.7. Phân loại PAR W trước và sau điều  trị ở nhóm 1 

Bảng 3.12. Phân loại PAR W trước và sau điều trị 

 n 
PAR W 

<11 
PARW 11-30 PAR W>30 

Trước điều trị 30 1(3,3%) 23 (76,7 %) 6 (20%) 

Sau điều trị 30 29 (96,7%) 1(3,3%) 0 (0%) 

p 0,000 

Nhận xét:Trước điều trị: 3,3% khớp cắn bình thường, 76,7% lệch lạc khớp 

cắn nhẹ đến trung bình, 20% lệch lạc khớp cắn nặng. Sau điều trị: 96,7% 

khớp cắn bình thường, 3,3% lệch lạc khớp cắn nhẹ, không còn lệch lạc khớp  

cắn nặng. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0,000<0,001. 

3.2.1.8. Phân nhóm mức độ cải thiện của PAR W trước sau điều trị ở nhóm 1 

Bảng 3.13. Phân nhóm mức độ cải thiện của PAR W trước sau điều trị 

Biến n 
Không cải 

thiện 
Cải thiện 

Cải thiện 

tốt 

PAR W sau điều trị 30 0 (0%) 4 (13,3%) 
26 

(86,7%) 
 

Nhận xét: Sau điều trị chỉ số PAR W cho thấy sự cải thiện tốt sau điều trị 

chiếm 86,7%, cải thiện chiếm 13,3 %. 
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3.2.1.11.  Các chỉ số X quang sau điều trị ở nhóm 1 

Bảng 3.16. Các chỉ số sau điều trị so sánh trước điều trị ở nhóm 1 

Biến n 
GTTB trước 

điều trị (T1) 

GTTB sau 

 điều trị (T2) 

Thay đổi  

(T1-T2) 
p 

Các chỉ số về xương 

SNA (
O
) 30 81,42±0,67 82,16±3,18 -0,75±2,92 0,104 

SNB (
O
) 30 77,53±3,14 78,42 ±3,32 -0,89±2,89 0,104 

ANB (
O
) 30 3,89±2,59 3,75±2,22 0,14±1,39 0,58 

SN to maxillary plane (
O
) 30 9,74±0,47 9,49±2,83 0,25±2,50 0,582 

Gonial angle (
O
) 30 115,35±6,56 113,86±6,85 1,49±2,88 0,008 

Mandibular plane angle 

(
O
) 

30 22,75±5,48 22,45±4,81 0,30±2,42 0,496 

RFH (
O
) 30 95,33±3,50 94,51±4,32 0,82±3,22 0,174 

Anterior facial height 

(mm) 
30 124,56±6,79 125,23±10,16 -0,67 ±8,91 0,683 

Lower anterior facial 

height (mm) 
30 68,71±4,96 68,87±7,23 -0,16±5,5 0,876 

Lower AFH ratio 30 56,16±1,74 53,52±1,70 -0,36±1,36 0,163 

UFH 30 58,66±3,96 58,03±3,45 0,63±3,99 0,394 

Các chỉ số về răng 

U1 to SN (
O
) 30 109,02±9,71 104,66±8,05 4,35±7,88 0,005 

IMPA (
O
) 30 98,23±8,99 100,06±8,14 -1,83±4,56 0,036 

Overbite (mm) 30 4,20±1,13 2,31±1,10 1,89±1,04 0,000 

Overjet (mm) 30 6,35±1,63 3,56±1,21 2,80±1,85 0,000 

U6-PP (mm) 30 21,96±2,39 21,78±1,56 0,18±1,81 0,586 

U1-PP (mm) 30 30,38±4,00 28,83±2,28 1,55±0,52 0,006 

L6-MP (mm) 30 31,69±3,69 32,24±3,05 -0,55 ±2,71 0,276 

L1_MP (mm) 30 43,40±4,51 42,83±3,62 0,57±3,30 0,348 

Các chỉ số  về phần mềm 

Lower lip to E-plane 

(mm) 
30 1,89±3,35 0,81±2,42 1,08±2,21 0,12 

Upper lip to E-plane 

(mm) 
30 

0,74

 ±2,95 
-0,18±2,26 0,91±1,60 0,004 

Nasolabial angle (
O
) 30 87,67±12,84 87,05±12,85 0,62±12,69 0,791 
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Nhận xét:  

- Chỉ số về xương: Góc hàm dưới giảm sau điều trị 1,49±2,88
0
. Sự thay đổi 

này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
- Chỉ số về răng:  

Trục răng cửa hàm trên đến mặt phẳng nền sọ (U1-SN) sau điều trị 
giảm 4,35±7,88

0
. Góc trục răng cửa hàm dưới và mặt phẳng hàm dưới tăng 

sau điều trị 1,83±4,56
0.
 Độ cắn trùm giảm 1,89±1,04 mm. Độ cắn chìa giảm 

2,80±1,85 mm. Răng cửa trên lún1,55±0,52 mm.  Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p<0,05. 
- Chỉ số về phần mềm: điểm xa nhất môi trên đến đường thẩm mỹ E giảm 
0,91±1,60 mm, sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

3.2.3. So sánh nhóm điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt (nhóm 1) 

và nhóm điều trị bằng mắc cài mặt ngoài (nhóm 2) 
3.2.3.1. So sánh về thời gian điều trị 

Bảng 3.20. So sánh thời gian điều trị ở 2 nhóm 

STT Biến n 
Thời gian điều trị 

trung bình (tháng) 
p 

1 Nhóm 1 30 20,77±6,43 
0,000 

2 Nhóm 2 30 27,47±4,81 

Nhận xét: Thời gian điều trị trung bình của nhóm điều trị bằng máng trong 
suốt trung bình là 20,77±6,43 tháng. Thời gian điều trị trung bình của nhóm 
điều trị bằng mắc cài là 27,47±4,81 tháng. Có sự khác biệt về thời gian điều 
trị giữa 2 phương pháp điều trị. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
p=0,000<0,001.  
3.2.3.3. Tương quan răng 6 và răng 3 trên lâm sàng trước và sau điều trị ở 
nhóm 1 và nhóm 2 

Bảng 3.22. So sánh thay đổi tương quan răng 6 và răng 3 theo Angle sau 

điều trị giữa 2 nhóm 

Biến n Nhóm 

Phân loại theo Angle 

p 
Loại I Loại II 

Loại 
III 

Tương quan răng 
6 phải (T1-T2) 

30 Nhóm 1 -40% 46,7% -6,7% 
0,232 

30 Nhóm 2 -26,7% 23,3% 3,4% 

Tương quan răng 
6 trái (T1-T2) 

30 Nhóm 1 -33,4% 30,1% 3,3% 0,08 
 30 Nhóm 2 -43,4% 46,6% -3,4% 

Tương quan răng 
3 phải (T1-T2) 

30 Nhóm 1 -46,7% 50% -3,4% 0,126 
 30 Nhóm 2 -53,3% 60% -6,6% 

Tương quan răng 
3 trái (T1-T2) 

30 Nhóm 1 -46,7% 50% -3,3% 
0,25 

30 Nhóm 2 -60% 63,3% -3,3% 

 
Nhận xét: Sự thay đổi sau điều trị ở tương quan răng 6 và răng 3 theo Angle 
sau điều trị không có ý nghĩa thống kê p>0,05. 
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3.2.3.4. So sánh thay đổi  về các chỉ số X quang giữa 2 nhóm điều trị 
Bảng 3.23. So sánh thay đổi  về các chỉ số X quang giữa 2 nhóm điều trị 

Biến 

Sự thay đổi 
trước sau điều trị 
Nhóm 1 (T1-T2) 

n=30 

Sự thay đổi 
trước sau điều trị 
nhóm 2 (T1-T2) 

n=30 

p 

SNA (
O
) -0,75±2,92 -0,89±2,96 0,852 

SNB (
O
) -0,89±2,89 -0,51±2,87 0,610 

ANB (
O
) 0,14±1,39 -0,38±1,94 0,610 

SN to maxillary plane (
O
) 0,25±2,50 0,40±2,38 0,816 

Gonial angle (
O
) 1,49±2,88 0,000±5,37 0,187 

Mandibular plane angle 
(

O
) 

0,30±2,42 -0,014±3,13 0,661 

RFH (
O
) 0,82±3,22 0,27±3,17 0,506 

Anterior facial height 
(mm) 

-0,67±8,91 -4,34±5,98 0,013 

Lower anterior facial 
height (mm) 

-0,16±5,5 -2,90±4,22 0,019 

Lower AFH ratio -0,36±1,36 -0,47±1,59 0,761 
UFH -0,63±3,99 -1,23±2,87 0,042 
U1 to SN (

O
) 4,35±7,88 -0,44±10,45 0,049 

IMPA (
O
) -1,83±4,56 -4,68±8,20 0,101 

Overbite (mm) 1,89±1,04 2,00±1,12 0,710 
Overjet (mm) 2,80±1,85 2,15±1,93 0,191 
U6-PP (mm) 0,18±1,81 -1,06±1,92 0,012 
U1-PP (mm) 1,55±0,52 -0,19 ±2,50 0,015 
L6-MP (mm) -0,55 ±2,71 -1,76±2,68 0,087 
L1_MP (mm) 0,57±3,30 -1,03±3,17 0,060 
Lower lip to E-plane (mm) 1,08±2,21 -0,44±2,12 0,009 
Upper lip to E-plane (mm) 0,91±1,60 0,42±1,84 0,274 
Nasolabial angle (

O
) 0,62±12,69 3,71±17,34 0,434 

Nhận xét: 
- Chỉ số về xương: 
Chiều cao tầng mặt trước, chiều cao tầng mặt dưới, tỉ lệ chiều cao tầng mặt 

dưới và chiều cao tầng mặt trước tăng nhiều hơn ở nhóm 2. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p<0,05. 

- Chỉ số về răng: 
Trục răng cửa hàm trên với mặt phẳng nền sọ giảm ở nhóm 1 và tăng ở 

nhóm 2, khả năng làm trồi răng 6 trên ở nhóm 2 lớn hơn nhóm 1, khả năng làm 
lún răng cửa trên ở nhóm 1 tốt hơn nhóm 2. 

Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p<0,05. 
- Chỉ số về phần mềm: Điểm xa nhất môi dưới đến đường thẩm mỹ E 

giảm ở nhóm 1 và tăng nhẹ ở nhóm 2. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
p<0,05. 
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3.2.3.5. Sự hài lòng của bệnh nhân trong quá trình điều trị:  

Bảng 3.24. Sự hài lòng của bệnh nhân trong quá trình điều trị 

STT Biến  
Nhóm 1 

30 

Nhóm 2 

30 
p 

1. 
Thẩm mỹ 

khi đeo 

Hài lòng 30 (100%) 0 

0,000 Chấp nhận được 0 30 (100%) 

Không Hài lòng 0 0 

2. Đau 

Hài lòng 30 (100%) 0 

0,000 Chấp nhận được 0 30 (100%) 

Không Hài lòng 0 0 

3. 
Thoải 

mái 

Hài lòng 30 (100%) 0 

0,000 Chấp nhận được 0 30 (100%) 

Không Hài lòng 0 0 

4. Ăn nhai 

Hài lòng 30 (100%) 0 

0,000 Chấp nhận được 0 30 (100%) 

Không Hài lòng 0 0 

   5. 

Hoạt 

động 

chung 

Hài lòng 30 (100%) 0  

0,000 Chấp nhận được 0 30 (100%) 

Không Hài lòng 0 0 

Nhận xét:  

- Tính thẩm mỹ khi đeo, giảm đau, sự thoải mái, ăn nhai và hoạt 

động chung có tỉ lệ hài lòng là 100% ở nhóm 1, cao hơn nhóm 2 vì  chỉ ở 

mức chấp nhận được 100%. 

- Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm điều trị với 

p=0,000<0,001. 
 

CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhóm nghiên cứu trước điều trị 

4.1.3. Đặc điểm lâm sàng trước điều trị 

Tỉ lệ tương quan loại 2 răng 6 và răng 3 chiếm tỉ lệ lớn.  Kết  quả này 

của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của Erum và Fida 2008  khi  

nghiên cứu trên những bệnh nhân cắn sâu thì chủ yếu tương quan răng 6 là 

loại II (79%), loại I (14,5%) và loại III là (6,3%). Phù hợp với nghiên cứu 

của Hameed và cs 2003 . Ngược lại nghiên cứu của Abdulazayem 2012 thì tỉ 

lệ tương quan răng 6 loại I chiếm tỉ lệ nhiều nhất là 60,8%, loại II là 36,2 % 

và loại III là 1,1%. Có thể là do thực tế về nhóm dân số khác nhau trong 

nghiên cứu của Abdulazayem, còn nghiên cứu của chúng tôi lấy trên các 

bệnh nhân nắn chỉnh răng.  
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4.1.4. Đặc điểm X quang 

1.4.4.1. Đặc điểm về xương 
Nhóm đối tượng nghiên cứu của chúng tôi có các chỉ số xương hàm 

trên ở mức bình thường. Góc SNA ở giá trị bình thường, các chỉ số đánh giá 
vị trí và tương quan giữa xương hàm trên với nền sọ, kích thước xương hàm 
trên, đều thể hiện xương hàm trên không có bất thường. Góc SNB nhỏ hơn 
giá trị bình thường. Do đó góc ANB lớn hơn giá trị bình thường (3,57

0
).  

Chính sự bất cân xứng về xương lớn này dẫn đến đặc điểm là độ cắn chìa 
lớn ở vùng răng trước và tương quan loại II ở vùng răng hàm hai bên như đã 
nói ở trên. Như vậy, giảm bớt sự bất cân xứng về xương hàm theo chiều 
trước sau là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc điều trị nắn 
chỉnh răng. 

Chiều cao tầng mặt dưới trước là 68,45 mm. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, tỷ lệ giữa chiều cao dưới mặt trước (LAFH)  trên tổng  chiều cao 
tầng mặt trước (TAFH)  là 53,28%, thấp hơn so với giới hạn bình thường là 
55 %. Điều này cũng cho thấy ở các trường hợp cắn sâu thì chiều cao tầng 
mặt dưới giảm.   

Các góc Gonial giảm (115,42+-5,63) hơn so với bình thường cho 
thấy sự phát triển lên và về phía trước của xương hàm dưới. Hình thái phát 
triển theo chiều ngang là yếu tố chính trong việc hình thành khớp cắn sâu. 
Việc quay ngược chiều kim đồng hồ của trục xoay được xác nhận bởi LAFH 
giảm. Một số nghiên cứu trước đây báo cáo rằng góc nền sọ giảm là đặc 
điểm nổi trội của khớp cắn sâu. 

Góc mặt phẳng nền sọ và xương hàm trên  giảm cho thấy sự xoay xuống 
dưới theo chiều kim đồng hồ xương hàm trên cũng là đặc điểm của khớp cắn 
sâu. Tuy nhiên, những  nghiên cứu khác đã báo cáo rằng mặt phẳng hàm trên có 
xu hướng bị nghiêng ở vị trí hướng xuống nhiều hơn gây ra sự mất cân bằng cơ 
và chức năng không phù hợp có thể làm cho các răng cửa dưới mọc quá mức, 
các răng tiền hàm mọc lệch, và các răng hàm dưới bị nghiêng về phía bên trong 
dẫn đến sự trồi răng cửa. Sự chồng chéo quá mức theo chiều dọc của các răng 
trước có thể là do sự mọc lệch của răng cửa hoặc do sự chen chúc của răng hàm 
trên và răng hàm dưới hoặc do sự kết hợp của cả hai. 
4.1.4.2. Đặc điểm về răng 

Góc trục răng cửa hàm dưới với mặt phằng hàm dưới tăng hơn so với 
bình thường, góc trục răng cửa trên với mặt phẳng nền sọ bình thường và 
tương tự nghiên cứu của Baman trên những bệnh nhân có khớp cắn sâu. 

Do góc Gonial giảm, xương hàm dưới theo hướng đóng do vậy tăng 
độ cắn trùm. Độ cắn trùm của chúng tôi 4,23mm thấp hơn so với nghiên cứu 
của Khosravi là 5,3 mm; độ cắn chìa thì lại cao hơn 6,31 mm so với mức 
trung bình 4,0 mm. 

Khoảng cách đỉnh núm ngoài gần răng 6 trên với mặt phẳng khẩu cái 

(U6_PP) 21,8mm, khoảng cách đỉnh núm ngoài gần răng 6 dưới với mặt 

phẳng hàm dưới (L6_MP) là 30,84 mm tương đương so với nghiên cứu của 
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Khosravi 2017và ngắn hơn so với mức bình thường bởi trên các bệnh nhân 

cắn sâu, xương hàm dưới thường đóng, nên sẽ lún răng hàm và trồi răng 

cửa. Nghiên cứu của Al-Zubaidi và Obaidi 2006 cho thấy không có sự khác 

biệt đáng kể về chiều cao từ đỉnh núm xa răng 6 trên đến mặt phẳng vòm 

miệng,  đỉnh núm xa răng 6 dưới và mặt phẳng hàm dưới. Ceylan và Eroz  

cũng không tìm thấy sự khác biệt thống kê về U6_PP và L6_MP trước và 

sau điều trị. Những phát hiện của họ đồng nhất với kết quả của chúng tôi. 

Trouten và cộng sự 1983  quan sát thấy chiều cao này ở hàm trên nhỏ hơn 

U6_PP ở khớp cắn sâu. Theo những nghiên cứu này, khớp cắn sâu là một 

hiện tượng đa yếu tố, và các biến số về xương và răng đều có thể ảnh hưởng 

đến khớp cắn sâu. Những tranh cãi giữa các kết quả được trình bày ở đây và 

các nghiên cứu trước đây có thể là do chủng tộc, tuổi tác của các đối tượng.  

4.1.4.3. Đặc điểm phần mềm 

Đường thẩm mỹ E  là đường tham chiếu được sử dụng phổ biến 

trong nắn chỉnh răng. Mối tương quan giữa điểm nhô nhất môi trên và môi 

dưới đến đường tham chiếu E thể hiện tính thẩm mỹ. Trung bình môi trên sẽ 

ở sau hơn 1mm trung bình, môi dưới nằm trên đường thẩm mỹ E. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, môi trên và môi dưới nằm trong giới hạn bình 

thường khi so sánh với đường thẩm mỹ E.  

Góc mũi môi trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi 90,78 nhỏ hơn so 

với giá trị bình thường. Mức độ nhọn của góc mũi môi phản ánh mức độ vẩu 

của răng cửa trên. Điều đó cho thấy rằng ở các bệnh nhân cắn sâu thì góc 

mũi môi bớt nhọn hơn, mặt phẳng hơn. Kết quả này cũng tương đồng với 

nghiên cứu về các chỉ số sọ mặt ở những người có khớp cắn sâu ở Nam châu 

Á. Góc mũi môi là chỉ số thẩm mỹ quan trọng do nó phản ánh độ nhô của 

răng cửa. Tuy nhiên không  phải trường hợp nào cũng hoàn toàn phản ánh 

độ nhô của răng cửa do còn có sự chi phối của độ dày môi, nhân trung ngắn, 

bởi vậy cần giải thích trước cho bệnh nhân về kết quả điều trị mặt nghiêng 

trong những trường hợp nhân trung ngắn. 

4.2. Đánh giá kết quả điều trị của khớp cắn sâu bằng hệ thống máng 

chỉnh nha trong suốt và so sánh với mắc cài mặt ngoài 

4.2.1. Kết quả điều trị khớp cắn sâu khi sử dụng máng chỉnh nha trong suốt 

4.2.1.1. Thay đổi về lâm sàng 

Ở các trường hợp cắn sâu có thể có cả 3 loại tương quan khớp cắn 

theo Angle nhiều nhất là loại II, sau đó đến loại I và ít nhất là loại III. Sau 

điều trị tương quan răng 6 và răng 3 bên phải và bên trái có xu hướng 

chuyển về loại I với tỉ lệ cao nhất là 76,7% răng 6 bên phải và 66,7% răng 6  

bên trái so với trước điều trị là 36,7 % và 33,3%,  răng 3 bên phải từ 13,3 % 

tăng lên 60%, răng 3 trái tăng từ 0% lên 46,7%. Điều này cho thấy kết quả 

điều trị đưa được về khớp cắn loại I, tốt cho sự ổn định của khớp cắn. Kết 

quả này cũng tương tự kết quả của Erum và Fida 2008. 
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Chiều cao tầng mặt dưới trên lâm sàng khi điều trị bằng máng chỉnh nha 

trong suốt tăng 1,97 mm sau điều trị. Thông thường ở các bệnh nhân cắn sâu thì 

thường chiều cao tầng mặt dưới ngắn, sau điều trị chiều cao tầng mặt dưới  sẽ 

tăng. Khi điều trị khớp cắn sâu, thường có xu hướng mở nhẹ góc hàm dưới và góc 

giữa xương hàm trên và xương hàm dưới, làm tăng chiều cao mặt trước. 

4.2.1.2. Sự thay đổi về dựa trên chỉ số PAR W 

PAR W thay đổi là 22,53 điểm, Kết quả này của chúng tôi cao hơn 

nghiên cứu của  Jiafeng Gu 2017 với độ giảm Par W là 16,73 điểm. Điều 

này do điểm Par W trước điều trị trong nghiên cứu của Gu thấp hơn  với 

tổng điểm là 20,81, còn Par W sau điều trị tương đương kết quả chúng tôi là 

4,08. 

Theo phân loại mức độ khó của điều trị theo chỉ số PAR, nhóm đối 

tượng nghiên cứu của chúng tôi có 3,3% lệch lạc khớp cắn nhẹ, 76,7% lệch 

lạc khớp cắn trung bình, 20 % lệch lạc khớp cắn nặng. Như vậy, đa số các 

trường hợp được điều trị là các trường hợp trung bình. Do đó thời gian điều 

trị có  thể sẽ ngắn hơn so với các trường hợp lệch lạc khớp cắn nặng. So 

sánh với nghiên cứu của Đặng Thị Vỹ 2019 thì đa số lại là lệch lạc khớp cắn 

nặng với tỉ lệ là 57,89% cao hơn so với trong nghiên cứu của chúng tôi, tiếp 

theo là tỉ lệ lệch lạc khớp cắn trung bình là 36,84%. 

Khớp cắn bình thường Par W < 11 trước điều trị là 3,3 % đã tăng lên 

96,7% sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Lệch lạc khớp cắn trung bình 

đến nặng trước điều trị chiếm 76,7% và 20%, sau điều trị đã giảm còn 3,3% 

và 0%, và không có bệnh nhân nào có chỉ số PAR W thay đổi < 40%, điều 

này chứng tỏ kết quả điều trị tốt, cải thiện rất nhiều mức độ lệch lạc khớp 

cắn cũng như cho thấy tác dụng của điều trị can thiệp, giúp lệch lạc khớp  

cắn cải thiện tốt hơn. Sau điều trị cải thiện tốt chiếm 86,7%, cải thiện chiếm 

13,3%. Như vậy cải thiện khi điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt chiếm 

100% Kết quả này cũng tương tự Griffith và CS năm 2021 và kết quả của 

chúng tôi cao hơn Valentina Lanteri 2018 cải thiện 80,9%. Sự khác biệt này 

có thể do mức độ lệch lạc khớp cắn giữa các nghiên cứu không giống nhau, 

cách lựa chọn mẫu cũng khác nhau. Bên cạnh đó khẳng định chất lượng điều 

trị tốt đạt tiêu chuẩn. 

Chỉ số PAR W sau điều trị là 3,10±3,75 chứng tỏ khớp cắn được 

hoàn thiện rất tốt đảm bảo về mặt chức năng và ổn định. Bởi theo Richmond 

1992  thì khi chỉ số PAR W<5 khớp cắn được coi như lý tưởng và <10 thì 

khớp cắn được cho nằm trong giới hạn bình thường. Chỉ số PAR W  sau 

điều trị gần tương tự như kết quả nghiên cứu của Dyken (2001)  là 3,1. Kết 

quả này cũng chưa khẳng định chất lượng điều trị của nghiên cứu tốt hơn 

các nghiên cứu trước bởi còn phụ thuộc vào mức độ lệch lạc khớp cắn ban 

đầu. Nên nếu so sánh về hiệu quả điều trị thì dựa vào mức độ thay đổi của 

chỉ số PAR W sẽ chính xác hơn nhiều. Một chỉ số thường được sử dụng 
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nhiều hơn trong đánh giá kết quả điều trị là phần trăm PAR W thay đổi sau 

điều trị vì nó đánh giá mức độ thay đổi nhiều hay ít so với trước điều trị. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, phần trăm PAR W thay đổi chiếm 

100% (86,7% cải thiện tốt và 13,3% cải thiện). Kết quả này tương đương  so 

với nghiên cứu Đặng Thị Vỹ 2019 cũng với sự thay đổi là 100% ( 92,1% cải 

thiện tốt và 7,9%) cải thiện. 

Phần trăm cắn trùm sau điều trị đã được cải thiện từ 57,56% thành 

33%, thay đổi 24,56%. Độ cắn trùm chung đã giảm từ 4,16mm trước điều trị 

xuống  còn 2,49 mm sau điều trị, giảm 1,67mm. Điều này cho thấy tác dụng 

của điều trị can thiệp, so sánh với nghiên cứu của Meyer 2021 thì kết quả 

của chúng tôi cũng tương tự khi so sánh độ cải thiện độ cắn trùm bằng máng 

chỉnh nha trong suốt. Đồng thời kết quả của chúng tôi cao hơn so với nghiên 

cứu của Brener 2019  với chỉ số thay đổi là 1,22mm. Kết quả của Khosravi 

cho thấy sự thay đổi sau điều trị của cắn sâu  khi sử dụng máng Invisalign  

1,5 mm .  
Độ cắn trùm chung sau điều trị giảm 1,67 mm kết quả này cao hơn so 

với nghiên cứu của Brenner 2019 là 1,22mm. Sự khác biệt này có thể do 
chúng tôi thiết kế điều trị trên Clincheck là over corection, để răng cửa 2 
hàm ở tư thế đối đầu, do đó kết quả điều trị cắn sâu có thể có kết quả giảm 
độ cắn trùm lớn hơn. 

Chỉ số thay đổi trước sau điều trị như cắn trùm, góc trục răng cửa dưới và 
góc hàm dưới, độ cao từ núm ngoài răng 6 dưới đến mặt phẳng hàm dưới IMPA 
có ý nghĩa thống kê. Hầu hết điều trị cắn trùm ngả trục răng cửa dưới và làm trồi 
răng hàm, điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đó. 
4.2.1.3. Sự thay đổi các chỉ số Xquang trước và sau điều trị bằng máng 
chỉnh nha trong suốt 

Các chỉ số về xương 
Chiều cao tầng mặt phía trước ở giai đoạn sau điều trị tăng 4,34±5,98 

mm, còn chiều cao tầng mặt dưới phía trước ở giai đoạn sau điều trị tăng 
2,90±4,22  có ý nghĩa thống kê. Việc đánh lún răng cửa, làm trồi răng hàm, 
có thể kết hợp ngả trục răng cửa dưới làm góc hàm dưới mở, làm tăng chiều 
cao tầng mặt dưới cũng như tăng chiều cao tầng mặt phía trước. Điều này 
cũng góp phần cải thiện đặc điểm tầng mặt dưới ngắn ở những người có 
khớp cắn sâu. Trong chiến lược điều trị cắn sâu của chúng tôi, ở phần thiết 
kết Clincheck có sử dụng bite ram là đệm cắn phía trước, làm hở khớp cắn 
vùng răng hàm phía sau, sau đó làm trồi răng hàm. Điều này góp phần làm 
tăng chiều cao tầng mặt dưới cũng như tầng mặt trước. Đối tượng nghiên 
cứu của chúng tôi lựa chọn đều có góc hàm dưới bình thường, nghĩa là có 
kiểu mặt ngắn hoặc trung bình, tránh kiểu mặt dài để làm cho mặt bệnh nhân 
không dài quá sau điều trị, ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt. Kết quả của 
chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của Fahati  2014, và cao hơn nghiên 
cứu của Henrick 2021. 
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Chỉ số về răng 
Trục răng cửa hàm trên so với mặt phẳng nền sọ giảm sau điều trị, 

điều này cho thấy độ ngả răng cửa trên đã giảm, tương ứng là độ cắn chìa 
cũng giảm 2,8mm. Trên Xquang mặt nghiêng độ cắn trùm giảm 1,89mm kết 
quả này giống với nghiên cứu của Henrick  2021. 

Góc trục răng cửa với mặt phẳng hàm dưới tăng sau điều trị cho thấy 
sự cải thiện của khớp cắn sâu sau điều trị. Điều này cũng phù hợp với các 
nghiên cứu khi điều trị cắn sâu bằng máng chỉnh nha trong suốt như Henrick 
2021, Benner 2019. 

 Khoảng cách giữa rìa cắn răng cửa hàm trên tới mặt phẳng vòm 
miệng sau điều trị giảm 1,55mm, điều này cũng thể hiện khả năng đánh lún 
răng cửa hàm trên ở máng chỉnh nha trong suốt. Tất nhiên cũng không loại 
trừ khả năng tiêu chân răng trong quá trình điều trị, do đó sẽ cần những 
nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Kết quả này của chúng tôi cũng tương 
đương kết quả của nghiên cứu của Henrick 2021, Benner 2019, Gu 2017. 

Chỉ số về phần mềm 
Khoảng cách từ điểm xa nhất môi trên đến đường thẩm mỹ E giảm sau điều 

trị và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê cho thấy sự giảm độ vồng của môi. 

4.2.3. So sánh giữa 2 nhóm điều trị khớp cắn sâu bằng máng chỉnh nha 

trong suốt và mắc cài mặt ngoài 
4.2.3.1. Thời gian điều trị 

Thời gian điều trị là một trong những yếu tố quan tâm của hầu hết các 
bệnh nhân đến khám và điều trị nắn chỉnh răng.  Trong nghiên cứu của chúng 
tôi thời gian điều trị trung bình ở nhóm điều trị bằng máng trong suốt là 
20,77 tháng, nhanh hơn khi điều trị bằng mắc cài mặt ngoài là 6,7 tháng, sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy sự ưu việt hơn ở khía 
cạnh thời gian điều trị khớp cắn sâu bằng máng chỉnh nha trong suốt. Kết 
quả của chúng tôi cao hơn so với thời gian trung bình điều trị của Gu 2017 
với 5,7 tháng. Thời gian điều trị được tính từ lúc bắt đầu đeo máng, bắt đầu 
đeo mắc cài cho đến khi kết thúc điều trị, dừng đeo máng hoặc tháo mắc cài. 
Thời gian điều trị thực tế bằng máng trong suốt còn phụ thuộc rất lớn vào sự 
hợp tác của bệnh nhân so với việc đeo máng bởi mỗi máng được chỉ định 
20-22h/ mỗi ngày và mỗi 1 tuần sẽ thay 1 máng. 

Thời gian có thể tăng do số giờ 1 ngày đeo không đủ, hoặc sẽ phải in lại 
lượt máng khác do cần tinh chỉnh hoặc máng không vừa, mất máng. Do đó số 
lượng máng điều trị cũng như thời gian điều trị trên thực tế có thể không giống 
thiết kế di chuyển trên mô phỏng 3D. Tương tự như vậy, ở nhóm đeo mắc cài 
mặt ngoài thì thời gian điều trị cũng phụ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân. 

Thay đổi các yếu tố trên lâm sàng trước sau điều trị như chiều cao 
tầng mặt dưới, độ cắn trùm và cắn chìa ở 2 nhóm điều trị khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy kế hoạch điều trị và diễn tiến điều trị ở 
cả 2 phương pháp là như nhau. 
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Với các chỉ số trên phim sọ nghiêng  
Phân tích phim sọ nghiêng trước và sau điều trị nắn chỉnh răng là một 

bước vô cùng quan trọng trong việc đánh giá các thay đổi của xương hàm, 
của răng-xương ổ răng vì việc phân tích mẫu chỉ giúp ta biết được tương 
quan giữa các răng và phân loại khớp cắn theo Angle, còn phân tích phim sọ 
nghiêng giúp ta hiểu rõ hơn nguồn gốc tạo ra các tương quan răng đó và 
mức độ thay đổi sau điều trị của các yếu tố thành phần là xương hàm và 
răng.  

Chiều cao tầng mặt trước và chiều cao tầng mặt dưới  tăng nhẹ 0,67 
mm và 0,16mm ở nhóm máng chỉnh nha trong suốt và tăng ở nhóm mắc cài 
mặt ngoài 4,34 mm và 2,9 mm thì thấy hiệu quả điều trị của mắc cài mặt 
ngoài lớn hơn bằng máng trong suốt. 

Ở các bệnh nhân có khớp cắn sâu, chiều cao tầng mặt dưới và tầng 
mặt trước thường giảm, do đó, chiến lược điều trị tăng chiều cao các tầng 
mặt này sẽ giúp cải thiện về mặt thẩm mỹ hơn. Với kết quả này ta có thể 
thấy hiệu quả điều trị của máng chỉnh nha trong suốt trong việc làm tăng 
chiều cao tầng mặt dưới và tầng mặt trước chưa cao so với mắc cài mặt 
ngoài. Kết quả của chúng tôi tương tự với nghiên cứu của Henick. 

Sự thay đổi theo chiều đứng, thể hiện ở tăng chiều cao tầng mặt dưới, 
tầng mặt trước, độ cắn trùm, độ lún răng hàm và trồi răng cửa cũng là yếu tố 
đánh giá thành công của điều trị. Cắn sâu cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ 
khuôn mặt, khi tầng mặt dưới ngắn, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, thậm 
chí gây rối loạn chức năng khớp thái dương hàm. 

Kết quả điều trị  
Mục tiêu của điều trị nắn chỉnh răng là đạt được yêu cầu về thẩm mỹ 

và chức năng. Yêu cầu về mặt thẩm mỹ đòi hỏi khuôn mặt đẹp hơn so với 
trước khi điều trị. Một khuôn mặt đẹp đòi hỏi phải có sự hài hòa giữa các 
cấu trúc giải phẫu trên khuôn mặt như hàm răng, mắt, mũi, môi…mà hàm 
răng đóng vai trò chủ đạo. Với các việc điều trị  khớp cắn sâu bằng máng 
chỉnh nha trong suốt hay bằng mắc cài mặt ngoài, thì việc đánh lún răng 
cửa, trồi răng hàm sẽ giúp làm giảm tối đa độ cắn trùm, giúp chiều cao tầng 
mặt dưới tăng, cải thiện về mặt thẩm mỹ. 

Thẩm mỹ trong quá trình điều trị ở nhóm máng chỉnh nha trong suốt 
là 100% hài lòng, trong khi ở nhóm mắc cài mặt ngoài chỉ là 40%. Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy, bệnh nhân hiện nay rất 
quan tâm đến thẩm mỹ trong quá trình điều trị, với máng chỉnh nha trong 
suốt, gần như không lộ thì sự hài lòng của bệnh nhân đạt tỉ lệ cao hơn. Tuy 
nhiên do giá thành của máng chỉnh nha trong suốt còn cao hơn so với các hệ 
thống cố định, nên không phải bệnh nhân nào cũng có thể lựa chọn điều trị, 
do đó có những bệnh nhân phải lựa chọn điều trị bằng mắc cài mặt ngoài.  

Vấn đề đau khi điều trị, sự thoải mái và vấn đề ăn nhai trong quá 
trình điều trị ở nhóm máng chỉnh nha trong suốt thì các tỉ lệ này đều đạt sự 
hài lòng của bệnh nhân là 100%, trong khi ở nhóm mắc cài mặt ngoài thì chỉ 
ở mức chấp nhận được là 100 %. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Bởi 
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thiết kế nhựa trong, ôm sát 3 chiều của răng, có thể tháo lắp được, chính vì 
vậy giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong quá trình sử dụng để điều trị. Như 
vậy có thể thấy máng chỉnh nha trong suốt đem lại sự thoải mái cho bệnh 
nhân, bớt đau và ăn nhai dễ chịu hơn hệ thống mắc cài mặt ngoài. Kết quả 
này của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu tổng quan của Nguyễn Thùy 
Linh và cs (2021) Ưu điểm chính của máng chỉnh nha trong suốt so với khí 
cụ cố định là tính thẩm mỹ, thoải mái và có thể tháo rời, nhưng không có lợi 
thế về cơ sinh học dịch chuyển răng. Thời gian điều trị cần thiết để đạt được 
kết quả tương tự như khi sử dụng khí cụ cố định vẫn chưa được nghiên cứu. 
 

KẾT LUẬN 
 

1. Đặc điểm lâm sàng và X quang các bệnh nhân khớp cắn sâu 
Đặc điểm lâm sàng 

- Tuổi trung bình bắt đầu điều trị là 21,15 tuổi, nhỏ nhất là 11 lớn 
nhất là 51 tuổi. 

- Ở những bệnh nhân có khớp cắn sâu, lệch lạc khớp cắn theo Angle 
có cả 3 phân loại: I, II và III trong đó tương quan loại II có tỉ lệ cao nhất là 
75,83% sau đó đến loại I là 19,17% và loại III theo Angle chiếm tỉ lệ thấp 
nhất là 5,0%. 

- Đường giữa: thẳng (<1/4 độ rộng cửa dưới) chiếm 38,3%, lệch nhỏ 
(trong khoảng từ 1/4-1/2 độ rộng răng cửa dưới) là  53,4%, lệch nhiều (> 1/2 
độ rộng răng cửa dưới)  chiếm 8,3%. 
Đặc điểm X quang 

- Góc mặt phẳng hàm dưới Gonial giảm (115,52
o
), chiều cao tầng 

mặt trước giảm (124,31mm), chiều cao tầng mặt dưới giảm (68,45mm) tăng 
độ cắn trùm (4,23mm), tăng độ cắn chìa (6,31mm). 

- Khoảng cách từ đỉnh núm ngoài gần răng 6 trên đến mặt phẳng 
khẩu cái là 21,8mm, khoảng cách từ rìa cắn răng cửa trên đến mặt phẳng 
khẩu cái là 30,26mm, khoảng cách đỉnh núm ngoài gần răng 6 dưới đến mặt 
phẳng hàm dưới là 30,84mm, khoảng cách từ rìa cắn răng cửa dưới đến mặt 
phẳng hàm dưới là 42,81mm. 

- Góc trục răng cửa hàm dưới với mặt phẳng hàm dưới tăng (96,82
 o
), 

Góc mũi môi giảm (90,78
o)

. 
2. Đánh giá kết quả điều trị khớp cắn sâu bằng hệ thống máng chỉnh 
nha trong suốt và so sánh với mắc cài mặt ngoài 
Kết quả nhóm điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt 

-Thay đổi chỉ số PAR W sau điều trị là 22,53 điểm, 13,3% cải thiện 
và 86,7% cải thiện tốt. 

- Độ cắn trùm giảm 1,67mm, cắn chìa giảm 1,82mm, độ rộng cung 
răng qua răng 6 trên tăng 2,03mm, độ rộng cung răng qua răng 6 dưới tăng 
2,18mm. 

- Tương quan loại I theo Angle là 62,5%, loại II là 30,8%, loại III là 
6,7%.  
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- Chiều cao tầng mặt dưới tăng 0,67mm, góc trục răng cửa hàm dưới 

với hàm dưới tăng 1,83
o
. 

- Khả năng đánh lún răng cửa trên là 1,55mm, lún răng cửa dưới là 
0,57mm,  khả năng làm trồi răng 6 dưới là 0,55mm. 
So sánh nhóm điều trị bằng máng trong suốt với mắc cài cố định mặt ngoài 

- Thời gian điều trị trung bình bằng máng chỉnh nha trong suốt khi 
điều trị cắn sâu là 20,77 tháng nhanh hơn so với khi điều trị bằng mắc cài 
mặt ngoài là 6,7 tháng. 

- Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự thay đổi độ cắn 
trùm, cắn chìa khi điều trị bằng máng chỉnh nha trong suốt khi so sánh với 
điều trị bằng mắc mặt ngoài.  

- Khả năng làm tăng chiều cao tầng mặt dưới và tầng mặt trước ở 
mắc cài mặt ngoài cao hơn máng trong suốt: Chiều cao tầng mặt dưới và 
mặt trước tăng sau điều trị là 0,16mm và 0,67mm thấp hơn điều trị bằng 
mắc cài mặt ngoài lần lượt là 4,34mm và 2,9mm. 

- Khả năng ngả trục răng cửa trên bởi máng trong suốt thấp hơn so 
với mắc cài mặt ngoài. Góc trục răng cửa trên với mặt phẳng nền sọ giảm 
4,35

o
 ở nhóm điều trị bằng máng trong suốt, trong khi chỉ số này lại tăng 

hơn 0,44
o
 ở nhóm điều trị bằng mắc cài.  

-  Khả năng làm trồi răng 6 trên ở nhóm điều trị bằng mắc cài tốt hơn 
so với máng trong suốt. 

- Khả năng làm lún răng cửa trên bởi máng chỉnh nha trong suốt cao 
hơn so với mắc cài mặt ngoài. 

-  Máng chỉnh nha trong suốt đem lại thẩm mỹ tốt, dễ chịu và giảm 
đau trong quá trình điều trị hơn là mắc cài mặt ngoài bởi 100% bệnh nhân 
đeo máng chỉnh nha trong suốt hài lòng về mặt thẩm mỹ khi đeo, về sự thoải 
mái,  ăn nhai tốt và giảm đau tốt hơn hệ thống mắc cài mặt ngoài khi ở 
nhóm này chỉ là chấp nhận được. 
 

KIẾN NGHỊ 
 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi đề xuất 
- Áp dụng rộng rãi máng chỉnh nha trong suốt trong điều trị khớp cắn sâu. 
- Thời gian điều trị nắn chỉnh dài. Cần theo dõi lâu dài sau điều trị để 

xem xét về khả năng tái phát; cần tiến hành những nghiên cứu trong tương 
lai về sự ổn định kết quả sau điều trị cũng như khả năng dự đoán kết quả 
điều trị cũng như di chuyển răng của máng chỉnh nha trong suốt để có cái 
nhìn tổng quan hơn về hiệu quả điều trị. 

- Cần mở rộng nghiên cứu để từ đó xây dựng nên công thức dự đoán 
kết quả điều trị về sự thay đổi phần mềm, dựng hình 3D mặt nghiêng góp 
phần trợ giúp cho các nhà lâm sàng khi lên kế hoạch điều trị và tư vấn cho 
bệnh nhân phương pháp điều trị phù hợp. 

 


