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D - PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LÁC
D1 - DỤNG CỤ PHẪU THUẬT LÁC

Hình 1. Bộ dụng cụ thông dụng để mổ lác
Bộ dụng cụ phẫu thuật lác tối thiểu bao gồm một số dụng cụ cơ bản như sau:
- 1 cái vành mi tự động.
- 2 - 5 móc lác (đối với kiểu mổ lác đi qua kết mạc vùng rìa hay trực tiếp ngay
chỗ cơ bám thì chỉ cần 2-3 cái múc lác cùng cỡ, nhưng với kiểu phẫu thuật đi đường
cùng đồ thì cần các móc lác khác cỡ và tinh xảo hơn).
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- 1 kéo cong đầu tù, 1 kéo cong nhọn, 1 kéo thẳng đầu nhọn.
- Panh một răng (2 cái), panh có răng cặp cố định (2 cái).
- 1 panh cặp cơ.
- 1 cái compa có đánh số mm.
- Kìm mang kim (2 cái 2 cỡ).
- Cái kẹp đầu chỉ (con cá)
- Móc kéo cong để bộc lộ phẫu trường (có loại 1 bản to nhỏ khác nhau, có loại
2 răng như cái nỉa)
- Bồ cào
Ngoài các dụng cụ cơ bản trên có thể cần thêm một số dụng cụ khác (để dùng
khi mổ qua kết mạc cùng đồ hay một số phẫu thuật lác phức tạp khác) như panh một
răng có thể cố định (khóa), móc lác kép, cái móc (spatule), đốt điện…
Ngoài bộ dụng cụ phẫu thuật thì cần một số vật tư thông thường như săng, ga,
bơm tiêm, kim tiêm, chỉ liền kim (mổ lác hay dùng chỉ Vicryl 6.0 để khâu cơ và chỉ
7.0 - 8.0 để đóng kết mạc) băng, gạc, bông cuốn thấm máu và các loại thuốc tê, thuốc
tra sát trùng và kháng sinh…
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D2 - KỸ THUẬT PHẪU THUẬT LÁC
1. Đường rạch kết mạc
* Mở kết mạc rìa

Hình 2. Đường mở kết mạc vùng rìa
Đường rạch này hay được sử dụng vì sẹo thường liền tốt, nhanh và đẹp. Dùng
panh (pince) 1 răng cặp kết mạc rìa tương đương với cơ cần can thiệp, nhấc kết mạc
lên và dùng kéo cong đầu tù cắt kết mạc lựơn theo chiều cong của giác mạc (Hình 2).
Có thể bắt đầu cắt từ giữa đường cong rồi cắt lượn sang hai phía, có thể cắt từ đầu một
phía của đường cong (thường cắt từ đầu bên tay phải với người thuận tay phải) rồi cắt
sang phía bên kia. Tiếp theo dùng kéo tách kết mạc và bao Tenon về phía cơ để bộc lộ
cơ.
* Mở kết mạc cùng đồ

Hình 3. Đường mở kết mạc cùng đồ dưới
Hình bên trái: mở kết mạc để bộc lộ cơ qua đường rạch kết mạc cùng đồ dưới
Hình bên phải: đường mở kết mạc cùng đồ dưới đã được khâu lại với chỉ 7.0

Đường rạch qua kết mạc cùng đồ hiện nay cũng được sử dụng rộng rãi do
đường rạch kín (được mi mắt che) nên khi phẫu thuật xong sẽ không thấy vết mổ, có
thể không cần băng, mắt người bệnh đỡ bị kích ứng và đỏ sau phẫu thuật. Tuy nhiên
khi áp dụng kỹ thuật này cần nhiều thời gian hơn 2 kỹ thuật kia để phẫu tích cơ và đòi
hỏi phải có bộ dụng cụ phẫu thuật thích hợp (nhiều dụng cụ hơn và dụng cụ nhỏ, tinh
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vi hơn…). Có thể rạch từ cùng đồ dưới hay trên, ngoài hay trong tương ứng với cơ cần
phẫu tích.
Khi kết hợp phẫu thuật cơ chéo dưới với cơ thẳng: sau khi đã thực hiện xong
phẫu thuật cơ chéo dưới qua đường rạch cùng đồ thì từ đó có thể phẫu tích luôn cơ
thẳng mà không cần thêm đường rạch kết mạc khác nữa.
Tuy nhiên nhiều tác giả khuyên không nên sử dụng đường mở cùng đồ với
người trung hoặc lớn tuổi vì kết mạc của họ rất giãn, bở, dễ rách rộng thêm trong quá
trình thao tác, như vậy cuộc phẫu thuật vừa lâu, khó mà lại không đạt được mục đích
chính là giấu được vết mổ mà ngược lại sẽ càng làm cho sẹo dài và xấu hơn, khó liền.
Một trường hợp nữa không nên áp dụng là khi có chỉ định cắt bớt kết mạc (để tăng
cường tác dụng khi rút ngắn cơ trực mà chưa đủ hiệu lực hoặc sửa sẹo cũ xấu), khi đó
thường dùng kỹ thuật mở kết mạc rìa.
* Rạch kết mạc ngay trên cơ: phương pháp này hiện ít được sử dụng hơn so với hai
phương pháp rạch đã đề cập ở trên.Với kỹ thuật này, mở kết mạc ngay vị trí trên chỗ
cơ bám, tùy theo loại cơ. Đây là đường rạch để bộc lộ cơ ở vị trí gần nhất. Tuy nhiên
quá trình làm sẹo sau phẫu thuật không nhanh và không đẹp bằng đường rạch ở rìa
giác mạc. Có thể áp dụng cho những người đã được phẫu thuật trước đó với đường
rạch kết mạc rìa, lần này vùng đó đã làm sẹo dính, xơ.

Đường rạch

Hình 4. Đường mở kết mạc trực tiếp ngay trên cơ
2. Bộc lộ cơ trực
Với cơ trực ngang, phẫu thuật viên thường ngồi đối diện với cơ cần can thiệp
ngay từ khi mở kết mạc đến khi thao tác trên cơ. Như vậy nếu mổ cơ trực trong của
mắt nào thì phẫu thuật viên phải ngồi về phía ngoài của mắt đó, nếu mổ cơ trực ngoài
thì ngồi về phía mắt bên kia của người bệnh (ví dụ mổ cơ trực ngoài mắt phải thì ngồi
về phía bên trái người bệnh và người phụ mổ ngồi đối diện với phẫu thuật viên, nếu có
người phụ thứ hai thì đó là người chuẩn bị và đưa dụng cụ, ngồi phía trên đầu người
bệnh). Đối cơ trực đứng thì phẫu thuật viên thường ngồi phía trên của đầu người bệnh
để thực hiện các kỹ thuật trên cả cơ trực trên và trực dưới. Có một số phẫu thuật viên
có thể vẫn ngồi ở tư thế như phẫu thuật cơ trực ngang, mổ mắt nào thường ngồi ở phía
mắt đó.
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Muốn bộc lộ các cơ trực, phẫu thuật viên cần nắm rõ đường bám cơ theo sơ đồ
vòng xoáy Tilaux:

Hình 5. Vòng xoáy các đường bám cơ trực (vòng xoáy Tilaux)
Như đề cập ở trên, sau khi mở kết mạc với một trong ba cách, dùng kéo cong
đầu tù tách bao Tenon để tiếp cận cơ cần can thiệp (gồm các cơ trực trong, trực ngoài,
trực trên và trực dưới), rồi dùng panh 1 răng để xé bao gân cơ (nắm vào bao cơ từ gần
chỗ cơ bám và đẩy dọc xuống theo thân cơ, từ mép cơ bên phải, bên trái, rồi ở giữa
gân cơ). Hoặc dùng kéo cong đầu tù cắt và tách bao cơ ở 2 mép rồi dùng panh để đẩy
như trên. Chú ý là không được cắt hay xé vào thớ cơ - gân cơ để tránh làm chảy máu
gây mờ phẫu trường khó thực hiện các thao tác tiếp theo và nhìn vào sẽ thấy xấu. Nếu
chảy máu nhiều từ cơ thì có phẫu thuật viên sẽ đốt điện chỗ chảy máu, có nhiều người
cứ tiếp tục các thao tác khác mà không cần cầm máu, nó sẽ tự ngừng chảy (người phụ
mổ dùng bông cuốn để thấm máu).

Hình 6. Cơ trực đã được bộc lộ rõ ràngtrước khi thao tác lùi, rút cơ
3. Bộc lộ cơ chéo
Trước khi thực hành phẫu thuật cơ chéo, cần nắm vững giải phẫu để có thể ứng
dụng trong các thao tác phẫu tích bộc lộ cơ, phẫu thuật làm yếu và làm khỏe cơ (Hình
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7), nhất là cơ chéo dưới có chỗ bám ở cách xa rìa giác mạc và gần một số vị trí xung
yếu như hoàng điểm, thị thần kinh và các tĩnh mạch xoắn (khi chạm vào có thể gây
chảy máu nhiều và sẽ để lại một số di chứng về sau).
Cơ chéo trên
Cơ chéo trên

Cơ chéo dưới

Cơ chéo dưới

Hình 7. Chỗ bám của các cơ chéo
* Cơ chéo trên (superior oblique)
Để bộc lộ cơ chéo trên, mở kết mạc phía trên nhãn cầu ngay gần vị trí bám của
cơ trực trên, bắt đầu từ kết mạc tương ứng với bờ cơ phía mũi, dài khoảng 8mm, cách
rìa giác mạc phía trên khoảng 8mm, đường mở lượn cong theo rìa giác mạc. Tiếp theo
tách bao Tenon trước và màng liên cơ. Dùng móc lác móc vào kết mạc và bao Tenon
căng sang hai phía và dùng móc lác khác móc vào cơ chéo trên ngay sau chỗ bám gân
cơ (Hình 8). Trước đó có thể dùng một móc lác nữa móc vào cơ trực trên kéo nhẹ vào
trong thì sẽ thấy rõ hơn đường bám của cơ chéo trên ở phía ngoài của bờ ngoài cơ trực
trên. Sau khi móc được cơ chéo trên thì sẽ làm các thao tác trên cơ chéo trên theo chỉ
định phẫu thuật (buông cơ, lùi cơ, nối dải cơ…).

Hình 8. Đường mở kết mạc để tiếp cận và phẫu tích cơ chéo trên.
A. Đường rạch kết mạc để tiếp cận cơ chéo trên (Hình minh họa cơ trực trên và đường đi
của gân cơ chéo trên từ ròng rọc tới chỗ bám cơ).
B. Móc kết mạc bằng móc lác để lấy cơ chéo trên.
C. Hình màu bên phải: phẫu tích cơ chéo trên (cơ màu hơi trắng, hơi nhỏ và dẹt, trông
giống xơ mít)
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* Cơ chéo dưới (inferior oblique)

Hình 9. Đường mở kết mạc để tiếp cận và phẫu tích cơ chéo
Hình bên trái (A, B, C): đường rạch kết mạc để tiếp cận cơ chéo.
Hình bên phải (A, B, C, D): mở kết mạc, phẫu tích bộc lộ cơ chéo dưới.

Để bộc lộ cơ chéo dưới dễ dàng, người ta thường mở kết mạc ở cùng đồ phía
dưới ngoài (góc phần tư thái dương dưới) dài khoảng 8mm, cách rìa giác mạc cũng
khoảng 8mm và lượn cong theo rìa giác mạc. Đường rạch qua kết mạc, bao Tenon
trước và màng liên cơ tới củng mạc, từ đó tìm chỗ bám cơ chéo dưới (cơ chéo dưới
bám tận vào củng mạc ở góc phần tư dưới ngoài phía sau nhãn cầu giữa cơ trực dưới
và cơ trực ngoài. Trước khi móc lấy cơ chéo dưới nên dùng cái móc lác khác móc vào
cơ trực ngoài và nhấc lên, kéo sang một bên để nhìn rõ chỗ bám cơ chéo. Các phẫu
thuật viên nhiều kinh nghiệm có khi chỉ cần rạch qua kết mạc, bao Tenon và tách rộng
đường mở với sự trợ giúp của 2 móc lác vừa nâng vừa kéo kết mạc, bao Tenon xuống
dưới và ra phía ngoài là đã nhìn thấy cơ chéo dưới có hình dạng hơi tròn, màu tim tím,
khá to chạy từ chỗ bám cơ đến (cách tiếp cận này không phải lấy cơ từ chỗ bám củng
mạc mà lấy cơ trên đường đi của nó cách chỗ bám chừng 2cm). Dùng một móc lác
khác móc vào cơ để tách cơ khỏi bao cơ và Tenon và thực hiện các kỹ thuật theo chỉ
định phẫu thuật như buông cơ, lùi cơ hay tiến cơ ra trước…
4. Phẫu thuật cơ
4.1. Phẫu thuật làm yếu cơ
* Cắt buông cơ (Myotomy), cắt đọan buông cơ (Myectomy)
Phẫu thuật này hiện nay ít được áp dụng cho các cơ trực mà chỉ hay áp dụng
cho các cơ chéo, nhất là cơ chéo dưới.
Với cơ trực trong, trong trường hợp lác liệt trong lâu ngày hay trường hợp được
gọi là «hội chứng mắt nặng» ở người cận thị nặng, mắt lác vào trong rất nhiều (có khi
gần ra sau gốc mũi), từ nhiều năm, thường hạn chế nhiều ở các hướng vận nhãn, nhất
là ra ngoài, thì kỹ thuật cắt buông cơ trực trong cũng hay được áp dụng vì khi phẫu
thuật rất khó bộc lộ cơ trực trong để thao tác lùi cơ, hơn nữa mắt cũng không còn
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nhiều khả năng liếc, do vậy cắt buông cơ (kết hợp cả rút ngắn cơ trực ngoài), kỹ thuật
đơn giản, nhanh, mà sẽ cải thiện được rất nhiều độ lác (yếu tố thẩm mỹ) và cả tăng
thêm khả năng liếc mắt ra ngoài, mở rộng thêm thị trường cho người bệnh.

Hình 10. Cơ chéo dưới được bộc lộ trước khi tiến hành cắt đoạn buông cơ
Về kỹ thuật cắt buông cơ thì rất đơn giản, sau khi mở kết mạc, bộc lộ được cơ,
dùng móc lác móc vào chỗ bám của gân cơ trên củng mạc (để kiểm tra đúng cơ cần cắt
và kiểm soát được toàn bộ chiều rộng của chỗ bám cơ), dùng kéo cắt đứt luôn chỗ bám
cơ và cơ sẽ tự tụt lại. Riêng với cơ chéo dưới thì cần lưu ý hơn và người ta thường
dùng kỹ thuật cắt đoạn cơ để buông chứ không phải cắt buông cơ đơn thuần: sau khi
cặp và cắt một đoạn thân cơ dài trên dưới 1cm, đốt điện hay đốt nhiệt (bằng cái móc
lác hơ nóng trên đèn cồn) hai đầu cắt ngay trước 2 panh cặp cơ (để tránh chảy máu và
còn có thể làm giảm khả năng 2 đầu cắt của cơ phát triển nối lại với nhau sau phẫu
thuật), sau đó cần tách thật kỹ phần cơ phía dưới ra khỏi bao Tenon và các tổ chức lân
cận rồi mới buông cơ ra khỏi panh để đảm bảo cơ tụt hẳn ra sau (không nhìn thấy đầu
cơ được cắt nữa) hạn chế khả năng dính lại cơ vào củng mạc (là nguy cơ cao nếu cơ
vẫn còn dính với bao Tenon hay kết mạc xung quanh) gây quá hoạt cơ thứ phát sau
phẫu thuật (rất hay xảy ra).

Hình 11. Quá hoạt cơ chéo dưới mắt trái trước phẫu thuật (ảnh trái)
và sau phẫu thuật cắt buông đoạn cơ chéo dưới (ảnh phải)
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Cắt buông cơ chéo trên cũng tương đối đơn giản sau khi đã phẫu tích thấy chỗ
bám của cơ như đã mô tả ở phần trên, đặt móc lác cố định vào đầu gân cơ rồi cắt đứt
cơ ở một vị trí nào đó, một số tác giả cho rằng vị trí cắt buông cơ càng gần ròng rọc thì
tác dụng làm yếu cơ càng tăng.

Hình 12. Quá hoạt cơ chéo trên MP trước phẫu thuật (ảnh trái)
và sau phẫu thuật cắt buông cơ chéo trên (ảnh phải)

Hình 13. Các thì phẫu tích cắt buông cơ chéo trên
Lưu ý hình D: chỗ cắt buông cơ chéo trên càng gần ròng rọc càng có tác dụng làm giảm hoạt cơ.
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* Cắt bỏ một phần cơ
Kỹ thuật này thường được áp dụng cho cơ trực, có thể được áp dụng trong
trường hợp lùi cơ tối đa mà không giải quyết hết độ lác (thường chỉ được lùi cơ trực
với mức độ tối đa nhất định để đảm bảo tôn trọng cung tiếp xúc của cơ không làm ảnh
hưởng nhiều tới động tác vận nhãn sau phẫu thuật, ví dụ cơ trực trong chỉ lùi tối đa
6mm, cơ trực ngoài lùi tối đa là 8mm). Hay gặp hơn nữa, có thể áp dụng trong trường
hợp người bệnh mổ lại mà thầy thuốc trước khi phẫu thuật không biết được cách thức
phẫu thuật của những lần trước (do người bệnh không nói mình đã được mổ trước đây
hoặc không giữ giấy tờ cũ), trong cuộc mổ mới, phẫu thuật viên mới phát hiện là cơ đó
đã được lùi tối đa, không nên lùi cơ thêm nữa và lúc đó sẽ quyết định cắt một phần cơ
để làm yếu thêm cơ theo một số kỹ thuật dưới đây:

Hình 14. Một số kỹ thuật làm yếu cơ bằng cắt bớt một phần gân cơ
* Lùi cơ
Có thể thực hiện phẫu thuật lùi các cơ: trực trong, trực ngoài, trực trên, trực
dưới, cơ chéo trên và cơ chéo dưới
Là kỹ thuật hay được sử dụng nhất cho cả cơ trực và cơ chéo, đặc biệt là các cơ
trực ngang. Phẫu thuật này được cho là sinh lý nhất, đơn giản, nhanh, dễ làm, ít chảy
máu, để lại sẹo đẹp và có thể phẫu thuật lại lần sau với các phương pháp khác.
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Trước tiên mở kết mạc và phẫu tích bộc lộ rõ đầu gân cơ bám vào củng mạc,
dùng móc lác móc giữ cố định chân cơ. Có rất nhiều kỹ thuật khâu cố định đầu gân cơ,
cách đơn giản nhất là khâu 2 mũi chỉ đợi ở 2 bờ đầu gân cơ (còn gọi là 2 tay chỉ double armed sutures), mỗi bên khoảng ¼ chiều rộng gân cơ (thường dùng chỉ Vicryl
6.0 với 2 kim 2 đầu), thắt chỉ 2 mũi khâu mỗi bên 2-3 nơ, chưa được cắt chỉ, cách chỗ
bám vào củng mạc chừng 2mm (không khâu sát quá để phòng tuột chỉ khi cắt chỗ bám
cơ), cắt cơ sát chỗ bám (chỉ để lại chừng 0,5mm để cặp panh thao tác). Khâu lại đầu cơ
vào củng mạc lùi về sau nhãn cầu với khoảng cách theo chỉ định phẫu thuật lùi cơ (đo
bằng compa đã đặt sẵn số mm cần lùi cơ) rồi cắt 2 đầu chỉ (chỉ để lại khoảng 1mm đầu
chỉ). Nguyên tắc thực hiện lùi cơ là đầu cơ được khâu lại vào củng mạc phải áp sát,
đúng đường đi và thẳng trục cơ nguyên thủy, 2 đầu cơ cách chỗ bám cũ với khoảng
cách bằng nhau (đường bám mới song song với đường bám nguyên thủy). Trong một
số trường hợp xử lý hội chứng chữ A hay V thì người ta có thể lùi cơ và dịch chuyển
vị trí đính cơ vào củng mạc lên trên hay xuống dưới hoặc lùi chéo đầu cơ, nghĩa là
khoảng cách 2 đầu cơ đến đường bám cũ không đều nhau (với cơ trực ngang) hay dịch
chuyển vị trí đính cơ vào củng mạc sang trái hay sang phải (đối với cơ trực đứng). Với
cơ chéo dưới thì có thể đính đầu cơ vào củng mạc tiến về phía trước (gần hơn với rìa
giác mạc) theo khoảng cách đã được tính trước.
Một kỹ thuật khác (hay dùng để lùi cơ trực) khâu đầu gân cơ trước khi cắt rời
chỗ bám là khâu sợi chỉ xuyên ngang qua cả bề rộng của cơ với chỉ 2 kim ở 2 đầu, tiếp
đó khâu vòng lại ở hai bờ cơ (rộng chừng 1-2mm) và thắt chỉ cố định. Sau khi cắt đứt
chỗ gân cơ bám vào củng mạc (dưới đường chỉ khâu khoảng 1mm), khâu đính cơ vào
củng mạc sau khi đã lùi đầu cơ lại theo đúng chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật này giúp
cho đầu cơ ở giữa đỡ trùng hơn so với cách trên.

Hình 15. Một số kỹ thuật cố định đầu gân cơ và khâu vào củng mạc
Hình bên trái: A. Kỹ thuật khâu đính cơ vào củng mạc, sâu khoảng 1/2 chiều dày củng mạc. B.
Cơ đã được cắt rời khỏi đường bám và đầu cơ được khâu đính lại vào củng mạc (kỹ thuật khâu 2
mũi chỉ chờ ở 2 bờ cơ). C. Hoàn thành phẫu thuật lùi cơ (chỉ đã được thắt nút và cắt đầu chỉ)
Hình bên phải: Kỹ thuật khâu chỉ xuyên qua cả chiều rộng cơ và được khâu vòng lại ở hai bờ cơ
(rộng chừng 2- 3mm) và thắt nút chỉ chờ.
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Cơ trực ngoài đã được lùi.
A. Mức lùi tối thiểu là 4 mm.
B. Mức lùi tối đa là 8 mm.

Dùng compa Amsler để đo khoảng cách lùi cơ (kỹ thuật khâu
đầu cơ vào đường bám cũ – Lùi cơ có vòng quai)

Hình 16. Phẫu thuật lùi cơ trực ngang

Hình 17. Phẫu thuật lùi cơ chéo dưới
A. Bộc lộ cơ chéo dưới và khâu đính đầu cơ ở hai bờ cơ.
B. Cắt cơ khỏi chỗ bám.
C. Đóng kết mạc sau khi đã lùi cơ khâu đính vào củng mạc.
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Vấn đề định lượng trong lùi và rút cơ trực: rất nhiều tác giả đưa ra mức định
lượng cho phẫu thuật cơ trực ngang, có khi rất khác nhau. Do vậy kinh nghiệm phẫu
thuật của các phẫu thuật viên là rất quan trọng, các yếu tố liên quan là: đánh giá chính
xác độ lác trước mổ, các tính toán định lượng lùi rút cơ: số lượng cơ, loại cơ và số mắt
can thiệp, kỹ thuật mổ…
Bảng định lượng phẫu thuật lác ngang của một số tác giả (xem trong bài Lác và
rối loạn vận nhãn – phần Lý thuyết).
* Phẫu thuật lùi cơ có vòng cung (hang - back muscle recession) và phẫu thuật
lùi cơ chỉnh chỉ (Adjustable suture procedures): kỹ thuật này ra đời muộn hơn các kỹ
thuật trên, nhưng cũng đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới hơn 20 năm nay. Ưu
điểm của phương pháp này là khoảng cách lùi cơ từ chỗ bám sẽ được dài hơn (vẫn tôn
trọng được cung tiếp xúc của cơ nhờ vào đoạn chỉ nối giữa đầu cơ mới được cắt tới
đường bám cũ nơi chỉ được khâu vào), và cũng dựa trên kỹ thuật này mà có phương
pháp lùi cơ chỉnh chỉ. Kỹ thuật này hay được thực hiện trên cơ trực trong và trực trên
(hội chứng DVD). Sau khi phẫu tích bộc lộ được cơ, cố định đầu cơ như mô tả ở trên
và cắt chân cơ khỏi chỗ bám, cơ không được khâu lại vào củng mạc như thông thường
mà được khâu vào đường bám cũ theo hình tam giác (đáy tam giác là đầu cơ được cắt
có khâu chỉ ngang qua hoặc khâu 2 bờ cơ, 2 cạnh tam giác là đoạn chỉ nối hai bờ cơ
vào đường bám cũ, đỉnh là nơi thắt nút hai sợi chỉ nằm ở chính giữa đường bám cũ),
khoảng cách lùi cơ được tính từ đầu cơ mới cắt tới đường bám cũ (có tác giả đưa ra
cách định lượng tính khoảng cách lùi cơ từ đầu cơ tới rìa giác mạc, nhưng cách tính
này ít được áp dụng hơn). Với kỹ thuật lùi cơ có chỉnh chỉ thì nút chỉ (ở đỉnh tam giác)
không được thắt cố định (thắt chết) mà thắt kiểu nơ rút có thể tháo ra để chỉnh lại độ
dài của chỉ lùi (cạnh của tam giác) trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, nút thắt này được
để ở ngoài kết mạc (vì vậy khi đóng kết mạc cần chú ý để nơ bên ngoài tiện cho việc
chỉnh chỉ), ví dụ mổ lác trong, sau phẫu thuật, kiểm tra thấy độ lác non (thiểu chỉnh)
thì mở nơ ra và buông lỏng chỉ để tăng khoảng cách lùi cơ hơn rồi thắt chỉ cố định, đẩy
nút thắt giấu dưới kết mạc. Nếu mổ già (quá chỉnh) thì làm ngược lại. Kỹ thuật này chỉ
tiện sử dụng cho người lớn và trẻ lớn, có thể tự giác nằm yên để chỉnh chỉ dưới tác
dụng của thuốc tê tại chỗ. Trong phẫu thuật lác liệt, sử dụng kỹ thuật này cũng rất tốt
để chỉnh song thị còn lại sau phẫu thuật.

Hình 18. Phẫu thuật lùi cơ chỉnh chỉ
(Chỉ đã được thắt nơ ở đường bám cũ của gân cơ)
241

* Phẫu thuật nối dài cơ bằng vật liệu thay thế: có thể được áp dụng cho cơ
chéo trên trong trường hợp hội chứng Brown hoặc quá hoạt cơ. Vật liệu để nối dài cơ
được sử dụng như dải silicon hay dải cân cơ (có thể lấy ở nơi khác trên cơ thể hay từ
người khác sau khi đã được xử lý và bảo quản). Đoạn vật liệu đó có thể được nối vào
giữa thân cơ (sau khi cắt đứt rời thân cơ và ghép đoạn đó vào giữa 2 đầu cắt) hoặc nối
ngay ở đầu cân cơ.

Hình 19. Phẫu thuật nối dài cơ bằng dải silicon
* Phẫu thuật Faden (còn gọi là phẫu thuật sợi chỉ Cupper): cố định bờ cơ vào
củng mạc sau xích đạo nhãn cầu bằng chỉ không tiêu, cách chỗ bám cũ trung bình
khoảng 13mm (từ 10-18mm tùy theo loại cơ), kỹ thuật này hay được sử dụng nhất đối
với cơ trực trong (thường phối hợp với lùi cơ trực trong) và cơ trực trên, đôi khi cũng
được dùng cho cơ trực ngoài. Hay được chỉ định trong các trường hợp độ lác không ổn
định, lác trong có tỷ số AC/A cao, hội chứng DVD, rung giật nhãn cầu có hãm, lác cố
định thị ngoại tâm… Phẫu thuật Faden ngoài tác dụng làm giảm xung thần kinh xuống
cơ thì còn có tác dụng về mặt cơ học. Nhiều tác giả cho rằng cơ chế chủ yếu của phẫu
thuật là làm thay đổi cung tiếp xúc của cơ và trung tâm xoay của nhãn cầu. Tuy nhiên
một số tác giả nhận định hiệu quả của phẫu thuật Faden giảm dần theo thời gian. Von
Noorden và Kushner thì thấy rằng phẫu thuật này không có nhiều ưu điểm hơn so với
lùi cơ đơn thuần. Nhìn chung trường phái bác sĩ Mỹ không chuộng kỹ thuật này bằng
trường phái Pháp và châu Âu.
Thực hiện phẫu thuật Faden khó hơn các kỹ thuật lùi cơ thông thường vì thao
tác phẫu thuật ở khoảng cách xa chỗ bám cơ, khó quan sát và bộc lộ cơ. Về tai biến
cần chú ý nhất trong phẫu thuật này là khâu kim xuyên thủng, rách củng mạc có thể
gây viêm hắc võng mạc, nhất là hoàng điểm dẫn đến giảm thị lực sau phẫu thuật.
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Cơ được phẫu tích, bộc lộ và cắt đứt khỏi chỗ bám (sau khi đã khâu
chỉ cố định đầu cơ), dùng compa đo và đánh dấu khoảng cách khâu
cố định 2 bờ thân cơ vào củng mạc.

Khâu cố định 2 bờ thân cơ vào củng mạc ở vị trí đã được đánh
dấu.

Thắt 2 nút chỉ. Phẫu thuật lùi cơ và Faden đã được hoàn thành

Hình 20. Phẫu thuật lùi cơ kết hợp Faden
4.2. Phẫu thuật làm khỏe cơ
* Rút ngắn cơ
Có thể thực hiện phẫu thuật rút ngắn các cơ: trực trong, trực ngoài, trực trên,
trực dưới, chéo trên và chéo dưới
Là kỹ thuật hay được sử dụng nhất để làm khỏe cơ cho các cơ trực nhất là trực
trong và trực ngoài.
Cách đơn giản nhất của phẫu thuật rút ngắn cơ gần tương tự như phẫu thuật lùi
cơ ở những thì đầu: trước tiên mở kết mạc và phẫu tích bộc lộ rõ đầu gân cơ bám vào
củng mạc, dùng móc lác thứ nhất (hoặc panh cặp cơ) móc giữ cố định chân cơ rồi móc
lác thứ 2 được lồng vào và đưa ra xa móc lác thứ nhất để lộ rõ đoạn cơ cần cắt bỏ, 2
móc lác song song nhau và vuông góc với thân cơ (thường đặt ngược đầu nhau cho
chắc). Dùng compa Amsler đo và đánh dấu đoạn cơ cần cắt bỏ theo chỉ định phẫu
thuật, bắt đầu đo từ chỗ bám cơ, vẫn giữ compa ở đó và khâu ngay các mũi chỉ chờ lên
thân cơ sau đầu xa của compa khoảng 1mm. Các thì phẫu thuật được thể hiện theo các
hình dưới đây:
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Dùng panh cặp cơ Jameson (bên trái) cặp
vào đầu gân cơ ngay sát chỗ cơ bám, phía
đối diện là một cái cặp cơ khác hay móc lác.

Dùng compa đo lượng cơ cần cắt bỏ tính từ
chỗ bám gân cơ để khâu đặt chỉ chờ ngay sau
chỗ compa đánh dấu.

Sau khi đánh dấu khoảng cơ cần cắt bỏ (hình
trên), khâu đặt chỉ chờ (thường khâu 3 mũi
chỉ thẳng hàng: 2 mũi 2 bờ cơ và 1 mũi chính
giữa cơ, bề rộng mỗi mũi chừng 1,5-2mm) để
thì sau sẽ khâu đầu cơ vào chỗ bám cũ. Thắt
2 nút cả 3 mũi chỉ.

3 mũi chỉ chờ được khâu đính vào củng
mạc ở đường bám cơ cũ, mỗi mũi chỉ
được thắt cố định 3 nút (nên thắt
ngược chiều nhau cho chắc).

3 mũi chỉ đã được thắt chặt, đầu cơ mới
được khâu áp sát củng mạc ở đường
bám cơ cũ.

Dùng kéo cắt phần cơ thừa ở trước chỉ,
cách mũi chỉ khâu chừng 1mm. Phẫu
thuật cắt ngắn cơ đã hoàn thành.

Hình 21. Phẫu thuật rút ngắn cơ
Có rất nhiều kỹ thuật đặt chỉ và khâu đầu cơ cố định vào chỗ bám cơ nguyên
thủy. Ngoài kỹ thuật trên, hiện nay ở Việt Nam vẫn hay sử dụng kỹ thuật khâu chỉ 3
kim (cách này đã được dùng từ hơn 40 năm trước nhưng vẫn được nhiều người duy trì
cho tới nay do đơn giản, chắc chắn và nhanh nhất), hay dùng chỉ Vicryl 6.0 với 2 kim
2 đầu. Thường trước khi rút ngắn cơ thì đã thực hiện xong phẫu thuật lùi cơ (trong
phẫu thuật lùi - rút cơ thì thường thực hiện lùi cơ trước rồi mới rút ngắn cơ), do đó chỉ
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đã được cắt đôi, mỗi sợi chỉ còn kim ở 1 đầu (nếu chỉ chưa bị cắt mà vẫn còn nguyên
sợi 2 kim thì cắt chỉ ở giữa). Dùng thêm một kim kết mạc cỡ nhỏ, lỗ kim có thể bật
được chỉ vào thì càng tốt (để cho tiện và nhanh), bật 2 đầu chỉ không có kim qua lỗ
kim cách đầu chỉ chừng 4-5cm. Sau khi phẫu tích bộc lộ đoạn cơ cần cắt bỏ (đo bằng
compa), cặp cơ ở sát chỗ cần cắt, tiến hành kỹ thuật khâu cơ: trước tiên khâu mũi kim
rời (gọi là kim kết mạc) xuyên qua vị trí giữa đường bám cơ theo hướng tới rìa giác
mạc (xuyên chừng 1/2 chiều dày củng mạc dưới đường bám cơ), rút hết chiều dài của
đoạn chỉ và để kim ở đó chờ, lại khâu 2 kim nhỏ (liền chỉ) qua củng mạc (hai bên của
kim kết mạc) gần sát 2 đầu đường bám cơ cũng theo hướng tới rìa giác mạc, rút hết
chiều dài của 2 đoạn chỉ và lại để kim chờ. Khâu cả 3 kim (khâu kim ở giữa trước)
quặt ngược lại xuyên qua cơ ở ngay sau panh cặp cơ, vẫn cùng vị trí cạnh nhau tương
đương chỗ khâu ở đường bám cơ, áp sát panh cặp cơ vào củng mạc để thắt nút 3 mũi
chỉ và cắt đầu chỉ (để lại 1mm đầu chỉ). Với các cơ trực thì cần tôn trọng nguyên tắc:
đầu cơ phải áp sát đường bám cũ và đúng vị trí (không được lệch lên hay xuống).

Hình 22. Phẫu thuật rút ngắn cơ trực dưới
C. Phẫu tích bộc lộ cơ và khâu 2 mũi chỉ chờ ở 2 bên bờ cơ, dưới panh cặp cơ (sau khi
đã đo khoảng cách cắt ngắn cơ theo chỉ đinh phẫu thuật).
D. Cắt đứt cơ khỏi chỗ bám.
E. Khâu lại đầu cơ vào chỗ bám cũ.

Thông thường người ta rút ngắn các cơ trực ngang ít nhất là 5mm và nhiều nhất
không nên quá 10mm (trẻ em có thể bớt đi 1-2mm tùy theo tuổi), với cơ trực ngoài có
thể rút nhiều hơn cơ trực trong 1-2mm, trường hợp đặc biệt có thể lên tới 14mm. Có
tác giả nói rằng phẫu thuật rút cơ cần thực hiện với mức độ lớn (dài) hơn phẫu thuật lùi
cơ vì không hiệu quả bằng, nhưng điều này không phải được mọi người công nhận,
còn nhiều lý lẽ khác cần tranh luận.
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Với các cơ trực đứng, phẫu thuật rút cơ (và cả lùi cơ) cần hết sức thận trọng vì
có thể làm thay đổi độ rộng khe mi sau phẫu thuật, rất khó xử lý khắc phục. Tốt nhất là
lùi và rút cơ trực đứng với mức độ hạn chế và thực hiện thao tác tách cơ thật kỹ.
* Phẫu thuật gấp cơ: hiện nay các phẫu thuật viên thường sử dụng kỹ thuật rút ngắn
cơ trực, rất ít khi dùng kỹ thuật gấp cơ trực. Tuy nhiên kỹ thuật gấp cơ cũng không
khó, điều quan trọng là cần có dụng cụ gấp cơ (gấp cơ Fink hay được sử dụng). Kỹ
thuật gấp cơ trực cũng tương tự như gấp cơ chéo (xem phần dưới).
Trong điều trị phẫu thuật cơ chéo bị liệt người ta hay dùng kỹ thuật gấp cơ,
thường là cơ chéo trên, rất ít khi áp dụng gấp cơ chéo dưới vì nhìn chung hiệu quả rất
kém. Sau khi phẫu tích bộc lộ cơ, dùng compa đo độ dài cơ cần gấp, dùng cặp gấp cơ
Fink để kẹp cơ ở giữa đoạn cơ gấp, nhớ rằng đoạn cơ đó có 2 phần: phần lên và phần
xuống dài bằng nhau, ví dụ đoạn cơ cần gấp là 10mm thì mỗi phần đó dài 5mm. Dùng
chỉ không tiêu khâu đính chân của 2 phần cơ đó chập vào nhau. Sau đó có thể khâu
đỉnh của 2 phần cơ đó nằm ép xuống thân cơ. Với các cơ chéo, thường người ta gấp cơ
tối thiểu là 10mm. Trong trường hợp không có kẹp cơ chuyên dụng thì có thể dùng cái
móc lác để nhấc đoạn cơ ở vị trí chính giữa lên rồi đo và khâu cơ như đã mô tả. Cần
thận trọng khi gấp cơ chéo trên, nếu gấp nhiều quá có thể gây ra hội chứng Brown thứ
phát.

Hình 23. Các thì phẫu thuật gấp cơ trực

246

Hình 24. Phẫu thuật gấp cơ chéo dưới
A. Đặt cặp cơ vào giữa đoạn cơ cần gấp.
B. Khâu chỉ vào chân 2 phần cơ đã được gấp.

* Phẫu thuật tiến cơ về phía trước
- Với các cơ trực: phẫu thuật này hay được sử dụng như một giải pháp khắc
phục trong lần mổ lại (thụ động), ví như trước đây người bệnh đã được phẫu thuật lác
(lùi cơ) nhưng không giữ lại giấy tờ cũ nên thầy thuốc không biết người bệnh đã được
can thiệp vào cơ nào, lần này mổ lại, khi mở ra mới biết cơ đã được lùi từ trước và
quyết định thực hiện tiến cơ, như vậy là lần trước mổ già (quá chỉnh). Tuy vậy nhiều
trường hợp phẫu thuật viên vẫn chủ động tiến cơ (có chỉ định trước phẫu thuật) trong
trường hợp người bệnh giữ được giấy tờ cũ, hoặc khi khai thác bệnh sử biết rằng người
bệnh đã được mổ và kết quả già (như trước mổ lần đầu là lác trong nhưng bây giờ
thành lác ngoài thì phẫu thuật viên vẫn có thể thực hiện tiến cơ trực trong (có thể kết
hợp rút ngắn thêm cơ trực trong và/hoặc lùi cả cơ trực ngoài), với người bệnh đã mổ
lác ngoài mà thành lác trong thì lại thực hiện tiến cơ trực ngoài và lùi cơ trực trong).
- Cần chú ý trong trường hợp phẫu thuật cơ chéo dưới, có một kỹ thuật cũng
hay được áp dụng là lùi cơ và khâu lại đầu cơ vào củng mạc tiến ra trước (anterior
transposition) để điều trị quá hoạt cơ chéo dưới kết hợp hội chứng chữ V (khâu lại đầu
cơ vào củng mạc ở gần bờ thái dương cơ trực dưới, mức độ tiến ra trước (gần rìa giác
mạc) bao nhiêu được quyết định dựa vào mức độ nặng nhẹ của quá hoạt cơ và hội
chứng chữ V), thì kỹ thuật này không nên tính là tiến cơ vì cơ bản là lùi cơ chéo dưới
về trước chỗ bám cũ.
4.3. Phẫu thuật di thực cơ
Phẫu thuật di thực cơ vận nhãn hay được thực hiện trong một số trường hợp liệt
cơ vận nhãn tạo ra một độ lác ở mức nào đó trong tư thế nhìn nguyên phát (nhìn thẳng)
và/ hoặc gây song thị và/ hoặc gây thay đổi tư thế đầu cổ khi nhìn. Tình trạng này có
thể do liệt vận nhãn thứ phát hoặc ngay từ bẩm sinh như liệt dây thần kinh số III, số
IV, số VI, liệt 2 cơ đưa mắt lên hoặc xuống… Điều cần nhớ là ngoài cơ chế liệt thần
kinh còn có thể có cả cơ chế cơ học. Do vậy khi cả 2 cơ chế này cùng tồn tại thì sự hạn
chế về cơ học cần phải được nhận ra và xử lý trước khi can thiệp phẫu thuật di thực cơ
(một ví dụ trong trường hợp vỡ xương hốc mắt gây kẹt cơ…).
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Có rất nhiều kỹ thuật di thực cơ, nhưng một số kỹ thuật kinh điển hay được
nhắc tới như sau :
* Phương pháp Hummelsheim: di thực 1/2 thân cơ (chiều rộng cơ) trực trên và
trực dưới ra ngoài đính vào gân cơ trực ngoài để điều trị liệt cơ trực ngoài (lác trong do
liệt thần kinh VI). Xem hình 25.A.
* Phương pháp O’Connor: cải biên từ phương pháp của Hummelsheim, di thực
toàn bộ cơ trực trên và trực dưới ra ngoài đính vào củng mạc ngay sát chỗ bám của gân
cơ trực ngoài. Xem hình 25.B1.
* Phương pháp O’Connor cải biên: di thực 1/2 cơ phía mũi luồn dưới 1/2 cơ
phía thái dương đính vào củng mạc ngay sát chỗ bám của gân cơ trực ngoài. Xem hình
25.B2.
* Phương pháp Wiener: cơ trực ngoài bị liệt sẽ được cắt một đoạn ngang thân
cơ và tách thành 2 dải để khâu nối vào cơ trực trên và trực dưới. Xem hình 25.C.
* Phương pháp của Peter để xử lý liệt thần kinh IV do ròng rọc bị vỡ: khâu đính
cơ chéo trên đã được cắt ngắn vào củng mạc gần chỗ bám của gân cơ trực trong. Xem
hình 25.D.
* Phương pháp Hildreth: toàn bộ gân cơ trực trên và trực dưới được nối với
nhau bằng sợi chỉ không tiêu đi ngay gần chỗ bám của gân cơ trực ngoài. Xem hình
25.E.
* Phương pháp Schillinger: toàn bộ gân cơ trực trên và trực dưới được khâu vào
củng mạc ngay gần 2 đầu bám của gân cơ trực ngoài. Xem hình 25.F.
* Phương pháp Beren và Girard: lùi cơ trực trong, rút cơ trực ngoài, di thực 1/2
cơ trực trên và trực dưới phía thái dương đính vào gân cơ trực ngoài đã được rút ngắn.
Xem hình 25.G.
* Phương pháp Jensen: tất cả cơ trực trên, trực dưới và trực ngoài đều được tách
đôi dọc theo trục thân cơ, 1/2 cơ phía thái dương của cơ trực trên được nối với 1/2 trên
của cơ trực ngoài và 1/2 cơ phía thái dương của cơ trực dưới được nối vớ1/2 dưới của
cơ trực ngoài tương tự như nhau với chỉ không tiêu. Có thể lùi hay không lùi cơ trực
trong. Nguyên lý này cũng còn được ứng dụng cho các trường hợp liệt 2 cơ đưa mắt
lên, liệt 2 cơ đưa mắt xuống, liệt cơ trực trong. Xem hình 25.H.
* Phương pháp Uribe: lùi cơ trực trong, rút cơ trực ngoài, di thực đính toàn bộ
2 cơ trực trên và trực dưới vào củng mạc ngay sát chân cơ trực ngoài đã được rút ngắn.
Xem hình 25.I.
* Phương pháp Knapp áp dụng cho trường hợp liệt 2 cơ đưa mắt lên: toàn bộ
gân cơ trực trong và trực ngoài được cắt rời khỏi chỗ bám và chuyển lên đính vào củng
mạc ngay sát chỗ bám của cơ trực trên. Có thể lùi cả cơ trực dưới. Xem hình 25.J.
* Phương pháp Helveston: dùng thêm 2 dải củng mạc (vật liệu có sẵn) để đính
vào 1/2 cơ trực trên và trực dưới phía thái dương tăng cường cho cơ trực ngoài. Xem
hình 25.K.
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Hình 25. Các kỹ thuật di thực cơ
A. Phương pháp Hummelsheim
B1. Phương pháp O’Connor
B2. Phương pháp O’Connor cải biên
C. Phương pháp Wiener
D. Phương pháp Peter
E. Phương pháp Hildreth
F. Phương pháp Schillinger
G. Phương pháp Beren-Girard
H. Phương pháp Jensen
I. Phương pháp Uribe
J. Phương pháp Knapp
K. Phương pháp Helveston
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* Phương pháp Harada-Ito: là phương pháp phẫu thuật can thiệp cơ chéo trên để
điều trị lác xoáy ngoài có thể kèm theo yếu tố lác đứng, hay được áp dụng trong điều
trị liệt dây thần kinh số IV (gặp trong trường hợp chấn thương kín vùng đầu mặt).
Trong kỹ thuật này, gân cơ chéo trên sẽ được tách thành hai dải dọc theo thân cơ, phẫu
tích tách bó sợi cơ phía trước (khoảng từ 25- 40 % tổng số thớ cơ), đây chính là nhóm
thớ cơ chịu trách nhiệm chính trong động tác đưa mắt xoáy vào trong (phẫu thuật sẽ
làm bó cơ trước căng chặt hơn và làm tăng hiệu lực đưa mắt xoáy vào trong của cơ
chéo trên), đính lại đầu bó cơ đó vào củng mạc tiến ra phía trước và ngoài, ngay gần
bờ trên cơ trực ngoài cách chỗ bám của cơ khoảng 6- 8mm (xem hình 26), nhiều phẫu
thuật viên sử dụng loại chỉ không tiêu để khâu. Nhìn chung phương pháp này tỏ ra có
hiệu quả và an toàn nhưng cũng có thể có một số biến chứng cần chú ý như mắt xoáy
vào trong quá khi đưa mắt lên, xuất hiện độ lác đứng sau phẫu thuật (một số tác giả
khắc phục biến chứng này bằng phương pháp khâu chỉ có thể chỉnh sau phẫu thuật với
cơ trực đứng) hoặc xuất hiện độ lác trong, nhất là khi nhìn xuống nếu bó cơ đó được
đính ra phía trước nhiều quá.

Kỹ thuật Harada-Ito thực hiện trên cơ chéo trên
Bó gân cơ phía trước được bộc lộ và phẫu tích
tách riêng

Khâu đầu bó cơ vào củng mạc sát với bờ
trên của cơ trực ngoài cách chỗ bám cơ
khoảng 6-8mm

Hình 26. Phẫu thuật theo phương pháp Harada-Ito
5. Phẫu thuật xử lý hội chứng chữ A, V
Điều cực kỳ quan trọng là cần xác định rõ một số yếu tố liên quan như sau:
- Hội chứng chữ A, V có kèm theo quá hoạt cơ chéo hay không?
+ Khi có quá hoạt cơ chéo thì nhất thiết phải can thiệp vào cơ chéo. Hội chứng
chữ V thường kèm theo quá hoạt cơ chéo dưới thì phải phẫu thuật làm yếu cơ chéo
dưới. Hội chứng chữ A thường kèm theo quá hoạt cơ chéo trên thì phải phẫu thuật làm
yếu cơ chéo trên (xem thêm phần phẫu thuật cơ chéo ở trên).
Khi hội chứng chữ cái có kích cỡ quá lớn (chênh lệch độ lác quá lớn giữa tư thế
nhìn lên và nhìn xuống), mà có quá hoạt cơ chéo thì ngoài việc phẫu thuật làm yếu cơ
chéo thì người ta còn kết hợp can thiệp cả vào cơ trực ngang bằng cách di chuyển chỗ
bám cơ (chỗ đính mới của cơ vào củng mạc) theo hướng lên trên hay xuống dưới chỗ
bám nguyên thủy theo cách sẽ nói phần dưới đây.
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+ Khi không có quá hoạt cơ chéo thì nhất thiết không được can thiệp vào cơ
chéo mà can thiệp cơ trực ngang là chính. Trước kia một số tác giả can thiệp cơ trực
đứng (trực trên và trực dưới), di chuyển chỗ bám cơ sang bên phải hoặc bên trái phù
hợp với hội chứng chữ A hay V, trước đó có thể kết hợp cả lùi hay rút cơ tùy thuộc
vào định lượng tính toán xử lý độ lác đứng kèm theo, nhưng ngày nay ít người áp dụng
phương pháp can thiệp cơ trực đứng mà thường can thiệp cơ trực ngang bằng cách
đính lại chỗ bám cơ lên trên hay xuống dưới chỗ bám cũ phù hợp với loại hội chứng
chữ cái. Ví dụ trong Hội chứng chữ V có lác trong: đính cơ trực trong xuống dưới chỗ
bám cũ (về phía đỉnh của chữ V) sau khi đã lùi cơ, đính cơ trực ngoài lên trên chỗ bám
cũ (về phía đáy của chữ V) sau khi đã rút ngăn cơ trực ngoài (nếu có chỉ định). Trong
Hội chứng chữ V có lác ngoài thì làm ngược lại nghĩa là đính cơ trực ngoài xuống
dưới chỗ bám cũ (về phía đỉnh của chữ V) sau khi đã lùi cơ, đính cơ trực trong lên trên
chỗ bám cũ (về phía đáy của chữ V) sau khi đã rút ngắn cơ (nếu có chỉ định).
Với hội chứng chữ A thì can thiệp phẫu thuật vào cơ trực trong và trực ngoài
ngược với hội chứng chữ V, ví dụ hội chứng chữ A có lác trong: Đính cơ trực trong
lên trên chỗ bám cũ (về phía đỉnh của chữ A) sau khi đã lùi cơ, đính cơ trực ngoài
xuống dưới chỗ bám cũ (về phía đáy của chữ A) sau khi đã rút ngắn cơ trực ngoài (nếu
có chỉ định). Trong Hội chứng chữ A có lác ngoài thì làm ngược lại lác trong, nghĩa là
đính cơ trực ngoài xuống dưới chỗ bám cũ (về phía đỉnh của chữ A) sau khi đã lùi cơ,
đính cơ trực trong lên trên chỗ bám cũ (về phía đáy của chữ A) sau khi đã rút ngắn cơ
(nếu có chỉ định).

Hình 27. Phẫu thuật xử lý hội chứng chữ cái bằng cách đính cơ trực ngang lên trên
hay xuống dưới chỗ bám cũ
Hình A hàng ngang: lác ngoài với hội chứng chữ V
Hình B hàng ngang: lác ngoài với hội chứng chữ A

Tóm lại, muốn nhớ việc đính lên hay đính xuống cơ trực trong hay trực ngoài
thì hãy nhớ và tuân theo một qui luật cực kỳ chính xác và thuận lợi, đó là qui luật theo
251

một từ tiếng Anh: MALE (nam giới): M là cơ trực trong (Medial rectus) thì đính về
phía đỉnh của hội chứng chữ cái (A: Apex). Hội chứng A hay V đều áp dụng đúng như
vậy. Nhưng nhất thiết phải xác định chính xác là đỉnh ở trên hay dưới, L là cơ trực
ngoài (Lateral rectus) thì đính về phía đáy hay phía rỗng (Empty: rỗng) của hội chứng
chữ cái. Nếu không biết qui tắc này thì rất dễ nhầm lẫn và có thể làm ngược lại, vì nếu
nhớ máy móc thì khá rắc rối và lúc không tập trung thì dễ bị lẫn lộn.

Hình 28. Hội chứng chữ V

Hình 29. Hội chứng chữ A
- Hội chứng chữ A, V có kèm theo hội chứng DVD hay không?
Hội chứng chữ cái rất hay kèm theo hội chứng DVD, một số tác giả nói rằng có
tới khoảng 30- 50% kèm theo DVD. Lúc đó cần phẫu thuật xử lý lác ngang (nếu có)
theo cách thông thường, xử lý hội chứng chữ cái theo nguyên tắc nêu trên và phải xử
lý cả hội chứng DVD (xem thêm phần hội chứng DVD).
- Hội chứng chữ A, V có kèm theo lác ngang hay lác đứng hay không?
Khi hội chứng chữ A, V mà không kèm theo lác ngang hay lác đứng thì chỉ cần
can thiệp phẫu thuật làm yếu cơ chéo trong trường hợp có quá hoạt cơ chéo mà không
cần phải can thiệp vào các cơ khác, nhưng trường hợp không quá hoạt cơ chéo thì chỉ
tiến hành phẫu thuật chuyển chỗ bám của các cơ trực ngang lên trên hay xuống dưới
chỗ bám cũ sao cho phù hợp.
252

Nhưng thực tế ít khi hội chứng chữ A, V mà không kèm theo yếu tố lác ngang
hay lác đứng. Như trên đã nói, lúc làm kế hoạch phẫu thuật phải đánh giá hết mọi yếu
tố lác và rối loạn vận nhãn để tốt nhất xử lý phối hợp trong cùng một lần phẫu thuật ở
một hay cả hai mắt. Trong trường hợp cần phải mổ quá nhiều cơ trên cùng một mắt
(mở kết mạc cả 4 phía) thì cần cân nhắc để chủ động chia thành 2 lần phẫu thuật, nhằm
tránh phẫu thuật kéo dài quá ở trẻ nhỏ phải gây mê và nhất là tránh biến chứng thiếu
máu cục bộ của phần trước nhãn cầu. Ngay cả việc tính toán chia ra số cơ cần mổ trên
mỗi mắt cũng cần chú ý để tránh 1 mắt phải can thiệp quá nhiều cơ.
Cuối cùng cần nhắc lại một nguyên tắc xử lý phẫu thuật là: khi hội chứng chữ
cái không thật rõ (ở mức độ nhẹ) và lại không kèm theo rối loạn vận nhãn cơ chéo từ
mức trung bình trở lên thì không cần can thiệp phẫu thuật cả hai vấn đề trên, tương tự
với hội chứng DVD (kèm theo) cũng vậy. Ở đây chưa bàn sâu tới vấn đề là người bệnh
có chức năng thị giác hay không.
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D3 - PHẪU THUẬT LÙI VÀ RÚT CƠ
Mục đích: Giúp điều trị cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay phẫu thuật.

2

Phòng phẫu thuật theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Đèn mổ.
- Kính lúp.
- Bộ dụng cụ mổ lác.
- Chỉ phẫu thuật (Vicryl 6/0 và
8/0).
- Thuốc sát trùng, thuốc gây mê,
thuốc tê tại chỗ, thuốc tiêm và
thuốc tra sau phẫu thuật.

***

Dụng cụ, thuốc và vật tư được
chuẩn bị sẵn sàng và đặt ở vị trí
phù hợp với NVYT trong khi phẫu
thuật.

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà:
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích, cách thức phẫu
thuật, tiên lượng sau phẫu thuật
và các biến chứng có thể gặp
trong và sau phẫu thuật.
- Ký cam kết phẫu thuật.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp
với NVYT trong và sau phẫu
thuật.
- Đánh dấu mắt mổ

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án và
các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV.
- NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với văn
hóa vùng miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
- NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với NVYT.

5

***

***
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Rửa tay theo qui trình rửa tay
phẫu thuật.
- Thay trang phục phòng mổ
đúng qui định của BV.
Phòng phẫu thuật đầy đủ phương
tiện, trang thiết bị theo qui định.
-

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

B
1

Thực hiện
Kiểm tra hồ sơ và NB trước phẫu
thuật (chú ý mắt mổ và cơ cần can
thiệp).

2

Gây mê đối với NB nhỏ tuổi hoặc
NB không phối hợp để mổ tê.
Đặt vành mi.

3

4

5
6
7

8
9

10
C
1

2
D

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Kiểm tra NB trước phẫu thuật theo
bảng kiểm An toàn phẫu thuật đảm
bảo đúng NB, đúng chỉ định và
đúng mắt.
Theo qui trình gây mê an toàn.

**
***

Có thể phối hợp tiêm tê thấm
(Lidocain + Epinephrin 1/100.000,
…) vào dưới kết mạc.
Nếu cần phối hợp giảm đau.
Rạch kết mạc (có thể đi theo đường
rìa hoặc cùng đồ).
Bóc tách kết mạc và bao Tenon
bộc lộ củng mạc.
Bộc lộ cơ trực: lấy cơ trực, bóc
tách ra khỏi bao Tenon và màng
liên cơ.
Đặt chỉ lùi cơ hay đặt chỉ rút cơ
(chỉ Vicryl 6/0, …).
Khâu cố định cơ vào củng mạc hay
chỗ bám cơ cũ. Lượng cơ lùi hay
rút tính theo độ lác (bảng định
lượng phẫu thuật).
Khâu kết mạc (chỉ Vicryl 8/0, …)
hoặc vuốt 2 mép kết mạc cho khít.
Phòng ngừa và xử trí biến chứng
phẫu thuật
Hướng dẫn NB và người nhà cách
theo dõi sau phẫu thuật.

***

Phát hiện sớm các tai biến trong
phẫu thuật và xử trí kịp thời.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án sau
phẫu thuật

***

Biết sử dụng vành mi tự động,
chọn vành mi bản đặc có thể che
kín lông mi.
- Không tiêm quá nhiều gây phù
nề kết mạc.
- Không tiêm sâu gây xuất huyết.

***

Đường rạch phải liên tục, gọn.

***

Bóc tách nhẹ nhàng từng lớp, ít
chảy máu.
- Thấy rõ mặt trước và toàn bộ cơ
trực.
- Không được làm rách cơ.
Đặt chỉ đúng qui cách.

***

***
***

***

***

***
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- Kim không xuyên qua toàn bộ
bề dày củng mạc hoặc đi quá
nông.
- Cầm kim đúng qui cách.
- Không để hở bao Tenon.
- Tránh để đầu chỉ gây kích thích.
NB và người nhà biết được cách
theo dõi NB sau phẫu thuật và các
dấu hiệu bất thường cần báo
NVYT.
Xử trí kịp thời các tai biến trong
hoặc sau phẫu thuật.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án đầy đủ
và chính xác theo qui định của BV.

D4 - PHẪU THUẬT CẮT BUÔNG CƠ CHÉO BÉ HAY LÙI CƠ CHÉO BÉ
Mục đích: Giúp điều trị cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

- Rửa tay theo qui trình rửa
tay phẫu thuật.
- Thay trang phục phòng mổ
đúng qui định của BV.
Phòng phẫu thuật đầy đủ
phương tiện, trang thiết bị theo
qui định.
Dụng cụ, thuốc và vật tư được
chuẩn bị sẵn sàng và đặt ở vị
trí phù hợp với NVYT trong
khi phẫu thuật.

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay phẫu thuật.

2

Phòng phẫu thuật theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Đèn mổ.
- Kính lúp.
- Bộ dụng cụ mổ lác.
- Chỉ phẫu thuật (Vicryl 6/0 và 8/0).
- Thuốc sát trùng, thuốc gây mê,
thuốc tê tại chỗ, thuốc tiêm và
thuốc tra sau phẫu thuật.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà:
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích, cách thức phẫu thuật,
tiên lượng sau phẫu thuật và các
biến chứng có thể gặp trong và sau
phẫu thuật.
- Ký cam kết phẫu thuật.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT trong và sau phẫu thuật.
- Đánh dấu mắt mổ.
Thực hiện
Kiểm tra hồ sơ và NB trước phẫu

***

4

5

B
1
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***

***

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.
- NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
- NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT.

Kiểm tra NB trước phẫu thuật

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Mức
độ

thuật (chú ý mắt mổ và cơ cần can
thiệp).
2
3

Gây mê đối với NB nhỏ tuổi hoặc NB
không phối hợp để mổ tê.
Đặt vành mi.

**
***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
theo bảng kiểm An toàn phẫu
thuật đảm bảo đúng NB, đúng
chỉ định và đúng mắt.
Theo qui trình gây mê an toàn
Biết sử dụng vành mi tự động,
chọn vành mi bản đặc có thể
che kín lông mi
- Không tiêm quá nhiều gây
phù nề kết mạc.
- Không tiêm sâu gây xuất
huyết.
Đường rạch phải liên tục, gọn.
Bóc tách nhẹ nhàng từng lớp, ít
chảy máu.
- Thấy rõ mặt trước cơ trực
dưới.
- Không được làm rách cơ.
- Không làm nát cơ chéo bé.
- Xác định cơ chéo bé chạy
bên dưới cơ trực dưới.

4

Có thể phối hợp tiêm tê thấm
(Lidocain + Epinephrin 1/100.000,
…) vào dưới kết mạc.

***

5
6

Rạch kết mạc góc dưới ngoài.
Bóc tách kết mạc và bao Tenon bộc lộ
củng mạc.
Bộc lộ cơ trực dưới.

***
***

8

Nâng mép kết mạc và tìm cơ chéo bé
(màu hồng sát dưới đầu cơ trực dưới),
lấy toàn bộ cơ chéo bé.

***

9

Nếu cắt buông cơ chéo bé: kẹp và
cắt buông cơ chéo bé, đốt diện
cắt.
- Nếu lùi cơ chéo bé: kẹp và lấy
chỗ bám tận của cơ, khâu cố định
vào củng mạc sát phía ngoài chỗ
bám của cơ trực dưới.
Khâu kết mạc (chỉ Vicryl 8/0, …).

***

- Cắt buông toàn bộ cơ.
- Kim không xuyên qua toàn
bộ bề dày củng mạc.
- Cầm kim đúng qui cách.

***

- Không để hở bao Tenon.
- Tránh để đầu chỉ gây kích
thích.

***

NB và người nhà biết được
cách theo dõi NB sau phẫu
thuật và các dấu hiệu bất
thường cần báo NVYT.
Xử trí kịp thời các tai biến
trong hoặc sau phẫu thuật.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án đầy
đủ và chính xác theo qui định
của BV.

7

10

C
1

2
D

-

Phòng ngừa và xử trí biến chứng
phẫu thuật
Hướng dẫn NB và người nhà cách
theo dõi sau phẫu thuật.
Phát hiện sớm các tai biến trong phẫu
thuật và xử trí kịp thời.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án sau phẫu
thuật
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***

***
***

D5 - PHẪU THUẬT DI THỰC CƠ ĐIỀU TRỊ LÁC LIỆT
Mục đích: Giúp điều trị cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

- Rửa tay theo qui trình rửa
tay phẫu thuật.
- Thay trang phục phòng mổ
đúng qui định của BV.

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay phẫu thuật.

2

Phòng phẫu thuật theo qui chuẩn.

***

Phòng phẫu thuật đầy đủ
phương tiện, trang thiết bị
theo qui định.

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Đèn mổ.
- Kính lúp.
- Bộ dụng cụ mổ lác.
- Chỉ phẫu thuật (Vicryl 6/0 và 8/0).
- Thuốc sát trùng, thuốc gây mê, thuốc
tê tại chỗ, thuốc tiêm và thuốc tra sau
phẫu thuật.

***

Dụng cụ, thuốc và vật tư
được chuẩn bị sẵn sàng và
đặt ở vị trí phù hợp với
NVYT trong khi phẫu thuật.

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu giấy tờ
theo yêu cầu của BV.
- Bút.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh
án và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

5

NB và người nhà:
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích, cách thức phẫu
thuật, tiên lượng sau phẫu thuật
và các biến chứng có thể gặp
trong và sau phẫu thuật.
- Ký cam kết phẫu thuật.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT trong và sau phẫu thuật.
- Đánh dấu mắt mổ.
Thực hiện

***

- NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
- NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT.

B
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TT
1

2
3

4

5
6
7

8

9

10
C
1

2
D

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
Kiểm tra hồ sơ và NB trước phẫu thuật *** Kiểm tra NB trước phẫu
(chú ý mắt mổ và cơ cần can thiệp).
thuật theo bảng kiểm An toàn
phẫu thuật đảm bảo đúng
NB, đúng chỉ định và đúng
mắt.
Gây mê.
** Theo qui trình gây mê an
toàn.
Đặt vành mi.
*** Biết sử dụng vành mi tự
động, chọn vành mi bản đặc
có thể che kín lông mi.
Có thể phối hợp tiêm tê thấm (Lidocain *** - Không tiêm quá nhiều gây
+ Epinephrin 1/100.000, …) vào dưới
phù nề kết mạc.
kết mạc.
- Không tiêm sâu gây xuất
huyết.
Rạch kết mạc.
*** Đường rạch phải liên tục sát
rìa giác mạc
Bóc tách kết mạc và bao Tenon bộc lộ *** Bóc tách nhẹ nhàng từng lớp,
củng mạc.
ít chảy máu.
Bộc lộ cơ trực bị liệt và các cơ cần di *** - Bóc tách từng lớp rõ ràng,
thực.
thấy rõ mặt trước cơ trực
- Không được làm rách mỡ
hốc mắt
Đặt chỉ 1/2 bề rộng của cơ cần di thực *** - Kim đâm từ bờ cơ về phía
(ví dụ: cơ trực trên hay cơ trực dưới)
trung tâm để tránh gây
(chỉ Vicryl 6/0, …).
thủng củng mạc.
- Đặt chỉ đúng qui cách.
Khâu cố định phần cơ di thực vào củng *** - Kim không xuyên qua toàn
mạc sát chỗ bám cơ liệt (ví dụ: cơ trực
bộ bề dày củng mạc.
ngoài).
- Cầm kim đúng qui cách.
Khâu kết mạc (chỉ Vicryl 8/0, …).
*** - Không để hở bao Tenon.
- Tránh đầu chỉ kích thích.
Phòng ngừa và xử trí biến chứng
phẫu thuật
Hướng dẫn NB và người nhà cách theo *** NB và người nhà biết được
dõi sau phẫu thuật.
cách theo dõi NB sau phẫu
thuật và các dấu hiệu bất
thường cần báo NVYT.
Phát hiện sớm các tai biến trong phẫu *** Xử trí kịp thời các tai biến
thuật và xử trí kịp thời.
trong hoặc sau phẫu thuật.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án sau phẫu *** Hoàn thiện hồ sơ bệnh án đầy
thuật
đủ và chính xác theo qui định
của BV.
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D6 - PHẪU THUẬT FADEN
Mục đích: Giúp điều trị cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

- Rửa tay theo qui trình rửa tay
phẫu thuật.
- Thay trang phục phòng mổ
đúng qui định của BV.
Phòng phẫu thuật đầy đủ
phương tiện, trang thiết bị theo
qui định.
Dụng cụ, thuốc và vật tư được
chuẩn bị sẵn sàng và đặt ở vị trí
phù hợp với NVYT trong khi
phẫu thuật.

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay phẫu thuật.

2

Phòng phẫu thuật theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Đèn mổ.
- Kính lúp.
- Bộ dụng cụ mổ lác.
- Chỉ phẫu thuật (Vicryl 6/0 và
8/0).
- Thuốc sát trùng, thuốc gây mê,
thuốc tê tại chỗ, thuốc tiêm và
thuốc tra sau phẫu thuật.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà:
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích, cách thức phẫu
thuật, tiên lượng sau phẫu thuật
và các biến chứng có thể gặp
trong và sau phẫu thuật.
- Ký cam kết phẫu thuật.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp
với NVYT trong và sau phẫu
thuật.
- Đánh dấu mắt mổ.

***

4

5
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***

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.
- NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
- NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với
NVYT.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

B
1

Thực hiện
Kiểm tra hồ sơ và NB trước phẫu
thuật (chú ý mắt mổ và cơ cần can
thiệp).

***

2
3

Gây mê.
Đặt vành mi.

**
***

4

Có thể phối hợp tiêm tê thấm
(Lidocain + Epinephrin 1/100.000,
…) vào dưới kết mạc.

***

5

Rạch kết mạc (thường đi theo vùng
rìa).
Bóc tách kết mạc và bao Tenon bộc
lộ củng mạc.
Bộc lộ cơ trực (Faden).

***

8

Đặt chỉ vào hai bờ cơ (chỉ Vicryl
6/0, …).

***

9

Khâu cố định cơ vào củng mạc điểm
cố định cách chỗ bám cơ nguyên ủy
12 mm.

**

10

Khâu kết mạc bằng chỉ Vicryl 8/0.

***

Kiểm tra NB trước phẫu thuật
theo bảng kiểm An toàn phẫu
thuật đảm bảo đúng NB, đúng
chỉ định và đúng mắt.
Theo qui trình gây mê an toàn.
Biết sử dụng vành mi tự động,
chọn vành mi bản đặc có thể
che kín lông mi.
- Không tiêm quá nhiều gây
phù nề kết mạc.
- Không tiêm sâu gây xuất
huyết.
Đường rạch phải liên tục sát rìa
giác mạc.
Bóc tách nhẹ nhàng từng lớp, ít
chảy máu.
- Bóc tách từng lớp rõ ràng,
thấy rõ mặt trước cơ trực.
- Không được làm rách mỡ hốc
mắt.
- Kim đâm từ bờ cơ về phía
trung tâm để tránh gây thủng
củng mạc.
- Đặt chỉ đúng qui cách.
- Kim không xuyên qua toàn
bộ bề dày củng mạc.
- Chỉ khâu Faden cách chỗ
bám khoảng 12mm.
- Cầm kim đúng qui cách.
- Không để hở bao Tenon.
- Tránh đầu chỉ kích thích.

C

Phòng ngừa và xử trí biến chứng
phẫu thuật
Hướng dẫn NB và người nhà cách
theo dõi sau phẫu thuật.

6
7

1

2
D

Phát hiện sớm các tai biến trong
phẫu thuật và xử trí kịp thời.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án sau
phẫu thuật
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***
***

***

***
***

NB và người nhà biết được cách
theo dõi NB sau phẫu thuật và
các dấu hiệu bất thường cần báo
NVYT.
Xử trí kịp thời các tai biến trong
hoặc sau phẫu thuật.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án đầy
đủ và chính xác theo qui định
của BV.

D7 - PHẪU THUẬT LÙI CƠ CÓ CHỈNH CHỈ
Mục đích: Giúp điều trị cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

- Rửa tay theo qui trình rửa
tay phẫu thuật.
- Thay trang phục phòng mổ
đúng qui định của BV.
Phòng phẫu thuật đầy đủ
phương tiện, trang thiết bị
theo qui định.
Dụng cụ, thuốc và vật tư được
chuẩn bị sẵn sàng và đặt ở vị
trí phù hợp với NVYT trong
khi phẫu thuật.

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay phẫu thuật.

2

Phòng phẫu thuật theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Đèn mổ.
- Kính lúp.
- Bộ dụng cụ mổ lác.
- Chỉ phẫu thuật (Vicryl 6/0 và 8/0).
- Thuốc sát trùng, thuốc gây mê,
thuốc tê tại chỗ, thuốc tiêm và
thuốc tra sau phẫu thuật.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà:
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích, cách thức phẫu thuật,
tiên lượng sau phẫu thuật và các
biến chứng có thể gặp trong và sau
phẫu thuật.
- Ký cam kết phẫu thuật.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT trong và sau phẫu thuật.
- Đánh dấu mắt mổ.
Thực hiện
Kiểm tra hồ sơ và NB trước phẫu thuật

***

4

5

B
1
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***

***

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh
án và các mẫu giấy tờ phù hợp
với chuyên môn và theo qui
định của BV.
- NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
- NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT.

Kiểm tra NB trước phẫu thuật

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Mức
độ

(chú ý mắt mổ và cơ cần can thiệp).

2
3

Gây mê đối với NB nhỏ tuổi hoặc NB
không phối hợp để mổ tê.
Đặt vành mi.

**
***

4

Có thể phối hợp tiêm tê thấm
(Lidocain + Epinephrin 1/100.000, …)
vào dưới kết mạc.

***

5

Rạch kết mạc sát rìa.

***

6

Bóc tách kết mạc và bao Tenon bộc lộ
củng mạc.
Bộc lộ cơ trực cần lùi có chỉnh chỉ.

***

8

Đặt chỉ lùi cơ (chỉ Vicryl 6/0, …) theo
kiểu có vòng quai (hang back).

***

9

-

Khâu xuyên chỉ vào mép rìa, đầu
chỗ bám cơ cũ.
- Buộc hai đầu chỉ, thắt nơ để có thể
chỉnh chỉ.
Khâu đính kết mạc (chỉ Vicryl 8/0, …)
Hai đầu chỉ để dài và đặt vào cùng đồ.

***

Sau 24 giờ, đánh giá lại độ lác (NB
ngồi).
- Nếu hai mắt đã cân, tháo nơ chỉ và
buộc chỉ cố định.
- Nếu kết quả mổ lác non hoặc già thì
cần tiến hành chỉnh chỉ theo các
bước:
+ Tra thuốc tê (Dicain 1%, …) và
thuốc sát trùng (Betadin 5%, …).
+ Hướng dẫn NB nhìn tối đa về phía
đối diện cơ cần chỉnh chỉ.
+ Tháo nơ chỉ, điều chỉnh 2 chỉ,

***

7

10
11
12
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***

***

***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
theo bảng kiểm An toàn phẫu
thuật đảm bảo đúng NB, đúng
chỉ định và đúng mắt.
Theo qui trình gây mê an toàn.
Biết sử dụng vành mi tự động,
chọn vành mi bản đặc có thể
che kín lông mi.
- Không tiêm quá nhiều gây
phù nề kết mạc.
- Không tiêm sâu gây xuất
huyết.
Đường rạch phải liên tục sát
rìa giác mạc.
Bóc tách nhẹ nhàng từng lớp,
ít chảy máu.
- Bóc tách từng lớp rõ ràng,
thấy rõ mặt trước cơ trực
- Không được làm rách mỡ
hốc mắt
- Kim đâm từ bờ cơ về phía
trung tâm để tránh gây
thủng củng mạc
- Đặt chỉ đúng qui cách
- Kim không xuyên qua toàn
bộ bề dày củng mạc.
- Cầm kim đúng qui cách.
- Tạo nút tháo đúng qui cách.
Không phủ kết mạc che kín
đầu chỉ điều chỉnh.
Đánh giá độ lác nhìn xa và
nhìn gần.
- Thao tác rút thêm chỉ
(chỉnh quá mức) hay lùi
thêm chỉ (chỉnh non) đúng
cách.
- Đánh giá độ lác xa và gần
đúng qui cách.

TT

C
1

2
D

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
khâu cơ lỏng ra hoặc chặt vào theo
định lượng 1mm sẽ chỉnh 1,5D lác.
+ Kiểm tra độ lác khi NB ở tư thế
ngồi.
+ Buộc 2 đầu chỉ cố định nếu thấy
hai mắt đã cân.
+ Kéo nhẹ mép kết mạc phủ kín
chân cơ và nút chỉ điều chỉnh.
Phòng ngừa và xử trí biến chứng
phẫu thuật
Hướng dẫn NB và người nhà cách theo
dõi sau phẫu thuật.
Phát hiện sớm các tai biến trong phẫu
thuật và xử trí kịp thời.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án sau phẫu
thuật
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Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

NB và người nhà biết được
cách theo dõi NB sau phẫu
thuật và các dấu hiệu bất
thường cần báo NVYT.
Xử trí kịp thời các tai biến
trong hoặc sau phẫu thuật.
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án đầy
đủ và chính xác theo qui định
của BV.

***
***

