Chương 1
NHÃN NHI CƠ SỞ
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Bài 1
PHÔI THAI HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẮT
TS. Nguyễn Xuân Tịnh
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được sự hình thành và phát triển ba lá phôi.
2. Mô tả được sự hình thành các cấu trúc khác nhau của mắt.
3. Liệt kê năm bệnh lý hay gặp nhất liên quan đến rối loạn phát triển phôi.
4. Giải thích được những tổn thương của cơ quan thị giác liên quan đến rối loạn phát
triển phôi thai.
Về kỹ năng
Khám mắt để nhận biết được những tổn thương cơ quan thị giác liên quan đến rối
loạn phát triển phôi thai.
Về thái độ
1. Tuân thủ nghiêm túc các qui trình khám chữa bệnh của cơ sở thực hành.
2. Tôn trọng quyền của người bệnh và gia đình.
3. Tôn trọng văn hóa và các phong tục tập quán vùng miền không ảnh hưởng đến sức
khỏe.
NỘI DUNG
1. Biệt hóa của các lá mầm và hình thành phôi
Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau trong ống Fallope, sau khi thụ tinh, các tế
bào phân chia hình thành nên một khối hình cầu có 12 đến 16 tế bào, gọi là phôi dâu.
Khoảng 6 ngày sau khi thụ tinh, dịch tích tụ trong khối tế bào tạo ra một khoang ở
trung tâm, hình thành nên phôi nang và xâm nhập vào niêm mạc tử cung. Các tế bào ở
một đầu của túi phôi tiếp tục phân chia, tạo ra hai lớp là lá mặt (epiblast) và lá nội bì
(hypoblast), hai lá này được gọi là nguyên bào phôi. Hai lá này bắc cầu qua khoang
trung tâm của phôi nang, chia túi phôi thành khoang ối và túi noãn hoàng (Hình 1).
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Xoang mẹ
Nguyên bào ối
Khoang ối
Lá mặt
Lá nội bì
Nội bì
Khoang ngoài phôi

Màng ngoài phôi
Trung mô ngoài phôi

Hình 1. Túi phôi (12 ngày tuổi) đã thâm nhập vào nội mạc tử cung người mẹ.
Một phôi nguyên bào đã hình thành hai lớp tế bào (hai lá): Lớp các nguyên bào bề mặt
(lá mặt) ở trên và lớp các nguyên bào lá nội bì (lá nội bì) ở dưới.

Khoang ối

Màng ối
Vệt nguyên thủy

Vệt nguyên thủy
B

Hạch nguyên thủy

Lá nội bì

Các tế bào lá mặt lộn vào

Ngoại bì
A
C
Trung bì

Nội bì trong phôi

Hình 2A. Phôi 17 ngày tuổi trong giai đoạn phôi dạ
(nhìn phía lưng) với màng ối bị loại bỏ.

Hình 2B. Thiết đồ cắt ngang phôi 17 ngày tuổi qua vệt nguyên thủy.
Hình 2C. Thiết đồ cắt ngang phôi thai vào cuối tuần thứ ba
cho thấy ba lớp của lá mầm: ngoại bì, trung bì và nội bì.

Trong tuần thứ ba của thai kỳ, phôi hai lá biến đổi thành phôi ba lá do các tế
bào vùng trung tâm của lá mặt di chuyển vào giữa lá mặt và lá nội bì, hình thành nên
vệt nguyên thủy (Hình 2A). Sự di chuyển của các tế bào lá mặt được gọi là sự hình
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thành phôi dạ (gastrulation). Các tế bào từ lá mặt thâm nhập và biệt hoá để tạo thành lá
mầm trung bì (mesodermal germ layer), lớp này phát triển lan ra lấp đầy khoang giữa
lá mặt và lá nội bì (Hình 2B). Hình thành phôi dạ tiếp tục trong suốt tuần thứ 4. Các tế
bào thâm nhập vào của lá mặt sẽ thay thế các tế bào của lá nội bì để tạo thành nội bì.
Do đó, các tế bào lá mặt tham gia hình thành nên cả ba lá mầm: ngoại bì, trung bì và
nội bì (Hình 2C).
Vào cuối giai đoạn hình thành phôi dạ, ngoại bì phía trước vệt nguyên thủy biệt
hoá tạo thành cột ngoại bì thần kinh, rồi phát triển tạo thành tấm thần kinh và sau đó
phát triển thành não. Ngoại bì thần kinh ở mỗi bên của máng thần kinh trung tâm phát
triển tạo thành nếp gấp thần kinh lồi lên cả hai bên. Vùng lõm xuống ở trung tâm được
gọi là máng thần kinh (Hình 3 và 4).
1.1. Phát triển các tế bào mào thần kinh
Các tế bào mào thần kinh là một nhóm tế bào trung mô đặc biệt, đến từ chỗ tiếp
giáp giữa ngoại bì thần kinh và ngoại bì bề mặt. Tế bào mào thần kinh đóng vai trò
quan trọng trong việc phát triển hầu hết cấu trúc của mắt bao gồm nhu mô giác mạc,
nhu mô mống mắt, cơ thể mi, hắc mạc, củng mạc, sụn và xương hốc mắt. Các nghiên
cứu về phôi thai học cho thấy tế bào mào thần kinh là tiền thân cho hầu hết trung mô
và tổ chức liên kết của mắt. Trung bì có lẽ chỉ đóng một vai trò tạo thành cơ ngoại
nhãn và nội mô mạch máu. Cần lưu ý: trung mô (mesenchyme) là thuật ngữ rộng cho
mọi tổ chức liên kết phôi thai, trong khi đó trung bì (mesoderm) chỉ liên quan đến lá
phôi giữa.
Ngoại bì bề mặt
Ngoại bì thần kinh

Nội bì

Trung bì

Hình 3. Phôi 18 ngày tuổi cắt ngang qua tấm thần kinh.
Ngoại bì trong vùng máng thần kinh (phần tô đậm) đã biệt hóa thành ngoại bì thần kinh,
trong khi ngoại bì ở hai bên máng thần kinh vẫn là ngoại bì bề mặt.
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Máng thần kinh
(Ngoại bì thần kinh)

Bờ cắt màng ối
Tấm thần
kinh

Hình 4. Phôi 18 ngày tuổi
(nhìn từ phía lưng)
Hình ảnh máng thần kinh và sự
giãn phình của tấm thần kinh

Ngoại bì bề
mặt

Hạch Hensen

Thuật ngữ trung mô (mesenchyme) là một thuật ngữ rộng để chỉ tổ chức liên
kết phôi thai, nó sẽ phát triển thành khung cấu trúc cơ thể. Ở phần đầu và cổ, hầu hết
trung mô có nguồn gốc từ các tế bào mào thần kinh. Tuy nhiên, thân và tứ chi phát
triển từ trung mô có nguồn gốc trung bì (mesoderm) nằm ở các đốt (somite) (Hình 5).
Nếp gấp thần kinh

Hình 5.
Phôi thai 20 ngày tuổi
(nhìn từ phía lưng).

Ngoại bì thần kinh

Ngoại bì bề mặt

Tấm thần kinh biến đổi
thành hai nếp thần kinh ở
hai bên rãnh thần kinh.
Rãnh thần kinh ở giữa phôi
thai, phần tô đậm là ngoại
bì thần kinh; phần không tô
đậm là ngoại bì bề mặt.

Máng thần kinh
Đốt (somite)

Hạch Hensen
Vệt nguyên thủy

Hình 6 cho thấy sự giãn rộng nếp gấp thần kinh ở phần đầu - phần còn tách biệt
và chưa hợp nhất. Các nếp gấp thần kinh phần trung tâm đã kết hợp tạo ống thần kinh.
Ống, rãnh thần kinh và mặt ngửa nếp gấp thần kinh lớn được tạo thành từ ngoại bì thần
kinh; ngoại bì bề mặt gồm phần còn lại của phôi thai. Các tế bào mào thần kinh (X)
được tìm thấy ở chỗ tiếp nối của ngoại bì thần kinh và ngoại bì bề mặt. Tế bào mào
thần kinh di chuyển bên dưới ngoại bì bề mặt lan rộng khắp phôi và đặc biệt đến khu
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vực của rãnh thị giác. Ngoại bì thần kinh - phần xẫm màu; ngoại bì bề mặt - màu
trắng; tế bào mào thần kinh - vùng đánh dấu X. Các rãnh thần kinh vẫn còn mở vào
thời điểm này, và các đốt đã hình thành dọc theo mặt ngoài của ống thần kinh.

Các tế bào
mào thần kinh

Các tế bào
mào thần kinh

Rãnh thị giác

Rãnh thị giác
Ngoại bì thần kinh

Vùng màng ngoài tim

Ngoại bì bề mặt

Tấm TTT
Trần ống thần kinh
Các đốt

Hình 6. Phôi thai 21 ngày tuổi (nhìn từ phía lưng)
1.2. Phát triển các cấu trúc dạng đốt
Trong quá trình phát triển và đóng lại của rãnh thần kinh, trung bì cạnh trục
phát triển ở trung tâm của phôi thai để tạo ra các cấu trúc dạng đốt. Các đốt này tăng
lên đến khoảng 40 đốt và cuối cùng trung bì cạnh trục trở thành trung mô, lần lượt phát
triển thành mô liên kết, sụn, cơ, xương toàn thân và tứ chi. Các tiểu đốt (somitomeres)
là các đốt nhỏ hơn có nguồn gốc trung bì và tạo ra các nguyên bào cơ của các cơ ngoại
nhãn, nội mạc mạch máu trong và xung quanh mắt. Không giống như thân và tứ chi,
xương hốc mắt và mô liên kết của mắt có nguồn gốc từ các tế bào mào thần kinh,
không phải từ trung bì (Bảng 1).
Bảng 1. Nguồn gốc phôi thai của các tổ chức mắt
Ngoại bì thần kinh (chén Võng mạc thần kinh
thị giác)
Biểu mô sắc tố võng mạc
Cơ vòng và cơ giãn đồng tử
Biểu mô ở mặt sau mống mắt
Biểu mô hai lớp của thể mi
Thần kinh thị giác
Mào thần kinh (mô liên Nội mô giác mạc
kết)
Lưới bè
Nhu mô của giác mạc, mống mắt, thể mi
Cơ thể mi
Hắc mạc và củng mạc
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Tổ chức liên kết quanh mạch máu và các tế bào cơ
trơn
Màng não của thị thần kinh
Sụn và xương hốc mắt
Mô liên kết của các cơ ngoại nhãn
Dịch kính thứ phát
Dây chằng Zinn
Ngoại bì bề mặt (biểu mô)

Biểu mô giác mạc và kết mạc
Thể thuỷ tinh
Tuyến lệ
Biểu bì mi mắt
Lông mi
Biểu mô của tuyến phụ cận
Biểu mô của ống lệ tỵ

Trung bì (cơ và nội mạc Các tế bào cơ ngoại nhãn
mạch máu)
Nội mô mạch máu
Nội mạc của ống Schlemm
Củng mạc phía thái dương
Lỗ ống thần kinh phôi phía trước
Não trước
Rãnh thị giác
Tấm TTT tương lai
Não giữa
Túi hầu thứ 1&2

Vùng quanh tim

Não sau
Cấu trúc dạng đốt

Bờ cắt túi ối

Túi noãn hoàng

Hình 7. Phôi 23 ngày (nhìn từ phía trước)
Hình 7 cho thấy các rãnh thị giác ở mặt trong của não trước. Khu vực xẫm màu
là ngoại bì thần kinh. Các rãnh thị giác lộn từ trong ra ngoài và mở rộng về phía ngoại
bì bề mặt khi các ống thần kinh đóng ở phía trước.
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2. Phát triển phôi thai mắt bình thường
2.1. Hình thành và phát triển bọng thị giác, chén thị giác
Ống thần kinh giãn ra hình thành nên các bọng não, các bọng này phân đoạn
thần kinh thành não trước, não giữa và não sau. Rãnh thị giác phát triển do hiện tượng
lộn từ trong ra ở cả hai bên của ngoại bì thần kinh trên bề mặt đối diện của bọng não
trước. Hiện tượng lõm vào của rãnh thị giác về phía ngoại bì bề mặt và sự hoà nhập
của hai bọng não trước cùng với đóng lỗ ống thần kinh phía trước tạo ra bọng thị giác.
Phát triển rãnh thị giác thành bọng thị giác xảy ra vào khoảng ngày thứ 25 của thai kỳ.
Bọng thị giác chỉ có một lớp tế bào đơn của ngoại bì thần kinh. Bọng thị giác
hình thành liên kết với ngoại bì bề mặt nằm phía trên nhưng không có sự tiếp xúc trực
tiếp giữa tế bào với tế bào. Sự kết nối giữa ngoại bì bề mặt và ngoại bì thần kinh của
bọng thị giác kích thích ngoại bì bề mặt dày lên khu trú của và tạo nên tấm thể thủy
tinh.
Cuống thị giác là phần hẹp của bọng thị giác và sẽ phát triển thành thị thần
kinh. Các tế bào mào thần kinh di cư đến xung quanh bọng thị giác và cuối cùng tạo ra
tổ chức liên kết của mắt và hốc mắt.
Tấm thể thủy tinh lõm vào trong bọng thị giác, ngoại bì thần kinh của bọng thị
giác cũng lõm vào theo, làm cho bọng thị giác xẹp lại. Hiện tượng lõm vào của ngoại
bì thần kinh tạo ra chén thị giác gồm một lớp kép ngoại bì thần kinh. Lớp trong của
chén thị giác phát triển thành võng mạc cảm thụ, lớp ngoài phát triển thành biểu mô
sắc tố võng mạc. Phần dưới của chén thị giác vẫn hở do quá trình lõm vào của chén thị
giác xảy ra lệch tâm. Khe thị giác (khe phôi, khe hắc mạc hay khe bào thai) là khe hở
nằm phía dưới và lệch về phía mũi. Tổ chức trung mô ban đầu có nguồn gốc từ mào
thần kinh lấp đầy khe thị giác và bao quanh chén thị giác. Vào cuối tháng đầu tiên,
động mạch dịch kính phát triển từ trung bì ở trong khe thị giác. Bọng thể thủy tinh rời
ra và tách khỏi ngoại bì bề mặt, nằm gọn ở bên trong vào đầu tháng thứ 2. Động mạch
dịch kính phát triển ra phía trước về phía bọng thể thủy tinh và là một phần của dịch
kính nguyên thuỷ. Khe thị giác bắt đầu đóng ở xích đạo nhãn cầu vào khoảng tuần thứ
7.
Ngoại bì thần kinh
Ngoại bì bề mặt

A

Rãnh
thị giác

- 19 -

Ngoại bì bề mặt

B

Tấm thể thủy tinh
Bọng thị giác

Bọng thị giác

Ngoại bì thần kinh
Cuống thị giác

Hình 8A-B.
(A) Mặt cắt ngang não trước và rãnh thị giác của phôi 23 đến 26 ngày tuổi
(trong giai đoạn đóng ống thần kinh).
(B) Mặt cắt ngang qua bọng thị giác của một phôi 26 ngày tuổi.
Hình 8A mô tả các rãnh thị giác được lót bởi ngoại bì thần kinh (phần được tô
đậm). Bề mặt của não trước được phủ bằng ngoại bì bề mặt (tế bào màu trắng). Khi
rãnh thị giác (ngoại bì thần kinh) lộn từ trong ra ngoài về phía ngoại bì bề mặt (mũi tên
rỗng), các bờ của túi não di chuyển cùng nhau để kết hợp lại với nhau, như vậy sẽ
đóng ống thần kinh (mũi tên đặc).
Hình 8B vẽ mặt cắt ngang qua qua bọng thị giác của một phôi 26 ngày tuổi.
Ống thần kinh đã đóng lại, ngoại bì bề mặt lúc này bao phủ bên ngoài của não trước và
ngoại bì thần kinh lộn hoàn toàn vào bên trong. Các tế bào ngoại bì bề mặt bao phủ lên
phần dày lên của bọng thị giác để tạo thành tấm thể thủy tinh vào giai đoạn sớm.
Não trước

Tấm thể thủy tinh

Bọng thị giác

Ngoại bì thần kinh

Ngoại bì bề mặt

Hình 9. Thiết đồ cắt ngang phôi lúc 28 ngày tuổi
Tấm thể thủy tinh và bọng thị giác lộn vào trong để hình thành nên chén thị giác.

Đóng của khe thị giác tiếp tục theo hướng ra trước và ra sau, kết thúc vào cuối
tuần thứ 7. Đóng của khe thị giác tạo nên áp lực nội nhãn, có vai trò quan trọng cho
việc hình thành mắt có kích thước bình thường. Bất thường của việc đóng khe thị giác
sẽ sinh ra dị tật mắt nhỏ.
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Ngoại bì bề mặt
Chén thị giác

A
Cuống thị giác

Tấm thể thủy tinh

Khe thị giác (hắc mạc)

Bọng thị giác đang xẹp lại
Võng mạc cảm thụ
B

Biểu mô sắc tố

Túi thể thủy tinh

Hình 10. Hình thành túi thể thủy tinh và chén thị giác
A. Rãnh thị giác vẫn còn khi chén thị giác chưa đóng ở phía dưới.
B. Tổ chức trung mô (M) bao quanh tấm thể thủy tinh đang lõm vào. Cuống thị giác liên tục
với não trước. Chén thị giác và cuống thị giác có nguồn gốc từ ngoại bì thần kinh.

- 21 -

Chén thị giác

Khoang trong
võng mạc
Võng mạc cảm thụ

Ngoại bì bề mặt
Biểu mô sắc tố
Ngoại bì thần kinh

Tấm thể thủy tinh
Cuống thị giác
Dịch kính nguyên thủy

Mạch máu
Hyaloid

Khe thị giác

Hình 11. Thiết đồ cắt ngang phôi thai qua chén thị giác và rãnh thị giác
lúc 5 tuần tuổi.
Hình 11 cho thấy túi thể thủy tinh đã được tách ra khỏi ngoại bì bề mặt. Tổ
chức trung mô (M) bao quanh túi thể thủy tinh đang phát triển và động mạch dịch kính
được nhìn thấy trong khe thị giác.
Khi khe thị giác đóng phía sau, động mạch dịch kính dần bị bao kín trong thị
thần kinh. Cũng trong giai đoạn đóng khe thị giác, võng mạc thần kinh cảm thụ
nguyên thủy và biểu mô sắc tố áp vào nhau. Thị thần kinh đang phát triển với động
mạch dịch kính trung tâm và thể thủy tinh tách khỏi giác mạc tạo nên tiền phòng
nguyên thủy. Các tế bào trung mô dưới ngoại bì bề mặt đến từ các tế bào mào thần
kinh và tạo ra nội mô giác mạc, nhu mô giác mạc và nhu mô mống mắt phía trước.
Ngoại bì bề mặt phát triển thành biểu mô giác mạc. Các tế bào mào thần kinh đến từ tổ
chức trung mô xung quanh võng mạc phát triển thành hắc mạc và củng mạc. Tổ chức
trung mô có nguồn gốc trung bì (từ lá phôi giữa) tập trung lại để tạo ra các nguyên bào
cơ và cuối cùng thành cơ ngoại nhãn. Bên trong chén thị giác, các nhánh động mạch
dịch kính bao bọc lấy thể thủy tinh đang phát triển và mạng lưới này phía sau thể thủy
tinh tạo ra dịch kính nguyên thủy. Trong thời kỳ phôi thai 7 tuần tuổi, mắt phát triển
được bao quanh bởi tổ chức trung mô có nguồn gốc từ các tế bào mào thần kinh (Hình
12).
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Dịch kính nguyên thủy
Cơ
Dịch kính thứ phát
Tiền phòng

Biểu mô sắc tố
Võng mạc cảm thụ

Sợi thể thủy tinh
Giác mạc

Động mạch dịch kính

Biểu mô trước thể thủy tinh

Cuống thị giác
Nụ mi
Trung mô

Cơ

Hình 12.
Hình ảnh mắt
lúc 7 tuần tuổi.

2.2. Quá trình hình thành và phát triển thể thủy tinh
Thể thủy tinh phát triển từ ngoại bì bề mặt ở phần áp vào đỉnh của bọng thị
giác. Kết dính của bọng thị giác vào phía trên lớp ngoại bì bề mặt đã làm thay đổi
ngoại bì bề mặt, phát triển thành tấm thể thủy tinh. Tấm thể thủy tinh lõm vào trong
cốc thị giác tạo ra bọng thể thủy tinh.
Kích thước bọng thể thủy tinh được xác định bởi kích thước tấm thể thủy tinh
(vùng tiếp giáp giữa bọng thị giác thuộc ngoại bì thần kinh và ngoại bì bề mặt). Bọng
thể thủy tinh tách rời khỏi ngoại bì bề mặt là do hoại tử tế bào và phá vỡ của màng
đáy, kèm theo hiện tượng di cư của các tế bào biểu mô.
Bất thường phát triển làm cho bọng thể thủy tinh nhỏ, không tách ra khỏi ngoại
bì bề mặt. Hội chứng tách tiền phòng (loạn sản bán phần trước) có dính thể thủy tinhgiác mạc là do bất thường của quá trình tách giác mạc ra khỏi thể thủy tinh. Các dạng
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bất thường nhẹ hơn của quá trình tách bọng thể thủy tinh ra khỏi ngoại bì bao gồm đục
bao thể thủy tinh cực trước và thể thủy tinh phình hình chóp trước. Bọng thể thủy tinh
bao gồm một lớp đơn bào biểu mô mà có đỉnh quay về phía trung tâm của hình cầu
rỗng. Đáy các tế bào biểu mô tạo ra một lớp đáy trên bề mặt của bọng thể thủy tinh,
lớp đáy này phát triển thành bao thể thủy tinh. Các tế bào biểu mô phía sau kéo dài ra
để lấp đầy lòng của bọng thể thủy tinh (Hình 13).
Các sợi thủy tinh nguyên
thủy kéo dài

Ngoại bì bề mặt

Động mạch dịch kính/
Dịch kính nguyên thủy

Biểu mô hình khối
(Biểu mô thể thủy tinh về sau)
Võng mạc cảm thụ
Biểu mô sắc tố

Hình 13. Hình thành nhân thể thủy tinh
phôi thai và các sợi thể thủy tinh
nguyên phát vào tuần thứ 7.
Tổ chức trung mô (M) có nguồn gốc từ các tế
bào mào thần kinh bao quanh chén thị giác.
Các tế bào biểu mô thể thủy tinh phía sau (ở
vị trí gần nhất với võng mạc đang phát triển –
R) kéo dài ra, tạo ra các sợi thể thủy tinh
nguyên phát (L). Biểu mô phía trước vẫn giữ
hình khối và trở thành biểu mô trước ở người
lớn. Khe thị giác lúc này đã đóng lại.

Tế bào biểu mô thể thủy tinh phía sau mất nhân và các bào quan, trở nên trong
suốt về quang học và phát triển thành các sợi thể thủy tinh nguyên phát. Các sợi thể
thủy tinh nguyên phát tạo ra nhân phôi thai. Ở thể thủy tinh trưởng thành, nhân phôi
thai có hình cầu tròn, hơi xẫm màu ở trung tâm và nằm trong nhân bào thai. Các sợi
thể thủy tinh nguyên phát được sắp xếp song song theo chiều ngang và không có khớp
chữ Y bên trong nhân phôi thai. Các tế bào lót ở phía trước của thể thủy tinh vẫn có
hình khối và trở thành tế bào biểu mô trước.
Sau khi hình thành xong nhân phôi thai, các tế bào biểu mô trước vùng trung
tâm di chuyển đến vùng chu biên thể thủy tinh, ở đó chúng kéo dài, mất nhân và biệt
hoá thành sợi thể thủy tinh thứ phát. Các sợi thứ phát chạy vòng quanh nhân phôi thai
hình cung theo hướng trước sau và tạo ra nhân bào thai. Sợi thể thủy tinh thứ phát có
- 24 -

đầu tù, vì vậy khi gặp nhau ở cực trước và cực sau của thể thủy tinh tạo ra chỗ dính
không rõ nét hoặc tạo ra khớp chữ Y. Khớp chữ Y ở phía trước hướng thẳng đứng và
chữ Y phía sau lộn ngược. Các sợi vỏ thể thủy tinh tạo ra xung quanh nhân bào thai do
quá trình gián phân liên tục của các tế bào biểu mô trước. Trái lại với sợi thể thủy tinh
thứ phát của nhân bào thai, sợi vỏ thể thủy tinh có đầu nhỏ dần và không tạo ra khớp
chữ Y. Trên lâm sàng có thể xác định được nhân bào thai đó là phần thể thủy tinh
trung tâm nằm bên trong hai khớp chữ Y.
Trường hợp đục thể thủy tinh trẻ em ở bên trong hoặc khớp chữ Y được xem là
đục bẩm sinh. Trường hợp đục vỏ thể thủy tinh ngoài khớp chữ Y được xem là mắc
phải (thường đục dạng lớp). Có trường hợp đục vỏ thứ phát lan vào nhân và ngược lại
đục nhân lan sang vỏ. Khi trẻ vừa sinh, hầu như toàn bộ thể thủy tinh được tạo bởi các
sợi nhân phôi thai và nhân bào thai với rất ít vỏ thể thủy tinh trưởng thành.
Nhân phôi thai
Biểu mô phía trước thể
thủy tinh
Khớp chữ Y phía sau

Khớp chữ Y phía trước
Nhân bào thai
Các tế bào thể thủy tinh
thứ phát

Hình 14. Sơ đồ các sợi thể thủy tinh thứ phát và các khớp chữ Y.
Quá trình phát triển thể thủy tinh đòi hỏi dinh dưỡng tốt nhờ động mạch dịch
kính. Động mạch dịch kính là một nhánh của động mạch mắt nguyên thủy đi vào mắt
qua khe thị giác đang còn mở. Sau khi đóng khe thị giác, động mạch dịch kính sát
nhập vào trong trung tâm thị thần kinh. Động mạch dịch kính phân chia làm nhiều
nhánh (trong dịch kính nguyên thủy) bao quanh thể thủy tinh đang phát triển tạo ra túi
mạch thể thủy tinh. Lưới mạch máu và tổ chức trung mô bao trước thể thủy tinh tạo ra
màng đồng tử. Khi thai 9 tuần tuổi, động mạch dịch kính phát triển tối đa, sau đó thoái
triển từ tháng thứ ba đến tháng thứ tư của thai kỳ. Thoái triển không hoàn toàn của
động mạch dịch kính có thể dẫn đến nhiều dấu hiệu lâm sàng khác nhau. Chấm
Mittendorf (kích thước dưới 2 mm) là do thoái triển không hoàn toàn của động mạch
dịch kính và xơ hoá một vùng nhỏ ở bao sau, hơi lệch về phía mũi so với cực sau thể
thủy tinh. Thường có một mạch máu nhỏ đi ra từ đĩa thị nối vào chấm Mittendorf.
Chấm Mittendorf ít khi ảnh hưởng đến thị lực. Có một dạng bất thường nặng hơn liên
quan đến việc thoái triển của động mạch dịch kính sau là tồn lưu dịch kính nguyên
thủy. Thoái triển không hoàn toàn của túi mạch thể thủy tinh tạo ra dấu hiệu tồn lưu
màng đồng tử. Tồn lưu màng đồng tử có thể kết hợp với đục cực trước thể thủy tinh.
Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp màng đồng tử không ảnh hưởng đến thị lực.

- 25 -

Dịch kính nguyên thủy
Mầm mi

Dịch kính thứ phát

Giác mạc

Động mạch dịch kính

Tiền phòng
Thể thủy tinh
Thị thần kinh
Màng đồng tử

Cơ
Túi mạch thể thủy tinh

Hình 15. Thiết đồ cắt dọc mắt thai nhi 2 tháng tuổi

Hình 16. Tồn lưu màng đồng tử kèm theo đục một vùng trung tâm nhỏ
ở cực trước thể thủy tinh
2.3. Hình thành giác mạc và góc tiền phòng
Khi khe thị giác đóng ở tuần thứ bảy, thể thủy tinh nguyên thủy tách khỏi mô
liên kết trước hình thành nên một khe hẹp là tiền phòng nguyên thủy. Tế bào mào thần
kinh biệt hóa thành mô liên kết trước thể thủy tinh, phát triển thành nội mô và nhu mô
giác mạc, nhu mô mống mắt phía trước, cơ thể mi và phần lớn cấu trúc của góc giác
mạc-mống mắt.
Bề mặt giác mạc liên kết với ngoại bì bề mặt hình thành nên biểu mô giác mạc.
Nhu mô giác mạc phía trước cô đặc lại để hình thành nên màng Bowmann. Màng này
bắt nguồn từ mào thần kinh, không phải từ ngoại bì bề mặt và không phải từ màng đáy
của biểu mô giác mạc. Nội mô giác mạc gắn kết lại với nhau trong tháng thứ tư. Nội
mô nguyên vẹn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nước ra khỏi nhu mô giác mạc.
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Vào khoảng tháng thứ sáu, màng Descemet được hình thành là màng đáy thực sự của
nội mô, khi đó giác mạc đã khá trong suốt.
Góc mống mắt giác mạc hình thành khi mô liên kết trước tách ra khỏi khu vực
hình thành mống mắt. Hiện tượng phân hủy, thực bào và định dạng lại xảy ra trong
khu vực góc tiền phòng để tạo thành vùng bè nguyên thủy. Trong quá trình phát triển
biệt hoá kèm theo hiện tượng di chuyển ra sau của mống mắt và thể mi tương đối so
với vùng bè làm cho góc tiền phòng sâu hơn và vùng bè hướng ra tiền phòng. Góc tiền
phòng không trưởng thành bao gồm tồn lưu của mô liên kết (màng Barkan) và mống
mắt thể mi không dịch chuyển ra sau là bệnh sinh của glôcôm bẩm sinh.
2.4. Phát triển của mống mắt và thể mi.
Biểu mô sắc tố và không sắc tố của mống mắt và thể mi hình thành từ mặt trước
cốc thị giác, có nguồn gốc từ ngoại bì thần kinh. Đỉnh biểu mô sắc tố hướng về trung
tâm của mắt trong khi đỉnh biểu mô không sắc tố hướng ra ngoài. Vì thế sự định
hướng của các tế bào biểu mô sắc tố và không sắc tố là đỉnh-đỉnh do hiện tượng lõm
vào của cốc thị giác tạo ra nếp gấp ngoại bì thần kinh. Trung bì (bắt nguồn từ mào thần
kinh) ở phía trước biểu mô sắc tố của mống mắt phát triển thành nhu mô mống mắt.
Thể mi hình thành khi ngoại bì thần kinh của cốc thị giác tạo nếp gấp và trung bì phía
dưới biệt hóa thành cơ thể mi. Mạch máu xuất hiện cùng với các tế bào biểu mô thể mi
vào khoảng bốn tháng rưỡi, lúc này thủy dịch cũng bắt đầu được chế tiết.
2.5. Hình thành hắc mạc và củng mạc
Hắc mạc và củng mạc hình thành từ mô liên kết mào thần kinh ở phía chu biên
của cốc thị giác. Củng mạc hình thành do sự kết đặc lại của mô liên kết và quá trình
này tiếp tục về phía sau đến thị thần kinh, kết thúc vào khoảng tháng thứ 3. Ở phía sau,
các tế bào xuyên qua thị thần kinh để hình thành nên lá sàng.
Hắc mạc hình thành từ mô liên kết của mào thần kinh và trung bì, vì thế trong
hắc mạc có rất nhiều nội mô mạch máu có nguồn gốc trung bì. Các tế bào nội mô
mạch máu sắp xếp lại tạo ra các mao mạch hắc mạc phôi thai vào khoảng tháng thứ
hai. Các mao mạch hắc mạc hình thành trên bề mặt phía ngoài của biểu mô sắc tố võng
mạc. Vào khoảng tháng thứ tư, các mao mạch hắc mạc nối với các động mạch mi ngắn
sau và kết nối với bốn tĩnh mạch xoắn.
2.6. Hình thành võng mạc và hệ mạch máu võng mạc
Võng mạc hình thành từ cốc thị giác, là lớp kép của ngoại bì thần kinh. Võng
mạc cảm thụ hình thành từ lớp không sắc tố phía trong, trong khi biểu mô sắc tố võng
mạc hình thành từ lớp sắc tố phía ngoài của cốc thị giác. Cần lưu ý ở phía trước lớp
sắc tố và không sắc tố của cốc thị giác hình thành nên biểu mô sắc tố và không sắc tố
của vùng pars plana, thể mi và mống mắt. Do hiện tượng lõm vào của bọng thị giác để
hình thành nên cốc thị giác, nên đỉnh của lớp không sắc tố hướng ra phía ngoài và đối
diện với đỉnh của lớp sắc tố. Vì thế trong trường hợp biểu mô thể mi, đỉnh của hai lớp
tế bào của cốc thị giác tiếp xúc trực tiếp với nhau. Ban đầu, các tế bào biểu mô sắc tố
nguyên thủy có hình trụ, sau đó tiến triển thành lớp tế bào đơn hình hộp chứa các hạt
sắc tố trong tháng thứ nhất. Vào khoảng tuần thứ sáu, các mạch máu hắc mạc bắt đầu
hình thành và màng Bruch, lớp đáy của biểu mô sắc tố xuất hiện. Vào khoảng tháng
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thứ tư, các tế bào biểu mô sắc tố hình lục giác phát triển các vi nhung mao ôm lấy các
tế bào cảm thụ ánh sáng của võng mạc.
Võng mạc cảm thụ hình thành từ lớp không sắc tố phía trong của cốc thị giác
biệt hóa thành vùng có nhân ở phía ngoài và vùng không có nhân ở phía trong vào
tháng thứ nhất của thai kỳ. Các tế bào có nhân tăng sinh nhanh và di cư ra phía ngoài
tạo thành các lớp nguyên bào thần kinh trong và ngoài. Lớp nguyên bào thần kinh
trong biệt hóa đầu tiên tạo thành lớp sợi thần kinh nguyên thủy. Sự biệt hóa tế bào tiến
triển từ lớp trong ra lớp ngoài của võng mạc cảm thụ và từ trung tâm ra chu biên võng
mạc. Lớp sợi thần kinh kéo dài từ các tế bào hạch đến thị thần kinh. Quá trình phân
chia tế bào võng mạc hầu như dừng lại khi thai ở tuần thứ 15 và sự phát triển võng
mạc tiếp tục qua việc biệt hóa các tế bào đã có và kết cấu lại các mối liên kết xi nap.
Các tế bào Muller, tế bào liên nhân và tế bào ngang hình thành từ lớp nguyên bào thần
kinh trong khi sự trưởng thành của các tế bào hai cực và tế bào cảm nhận cảm ánh
sáng kéo dài trong vùng ngoài cùng của võng mạc.
Hoàng điểm biệt hóa muộn với dấu hiệu đầu tiên là xuất hiện các tế bào hạch và
các tế bào non trưởng thành tập trung ở trung tâm hoàng điểm. Quanh tháng thứ bảy
của thai kỳ, hố trung tâm được hình thành do các tế bào hạch và lớp trong của võng
mạc trải dần ra, hình thành lõm ở trung tâm hoàng điểm. Các tế bào nón ở vùng hố
trung tâm kéo dài ra theo hướng ngang. Sự thay đổi của vùng hố trung tâm còn tiếp tục
đến giai đoạn sau khi sinh. Hố trung tâm lúc sinh biệt hóa khá rõ ràng và gồm một
hàng tế bào hạch, một hàng tế bào hai cực và đoạn nằm ngang của lớp rối ngoài Henlé.
Chỉ vài tháng sau sinh, các tế bào hạch và tế bào hai cực biến mất hoàn toàn ở trung
tâm của hố trung tâm. Mạch máu võng mạc phát triển từ nhánh động mạch mắt phôi
thai, là nhánh của động mạch cảnh trong. Động mạch mắt chui vào đĩa thị khi khe thị
giác đóng lại. Các nhánh động mạch mắt hình thành nên mạng mạch dịch kính. Một
phần của mạng mạch dịch kính, động mạch dịch kính trong cuống thị giác, phát triển
thành động mạch trung tâm võng mạc. Các nhánh của động mạch dịch kính thoái triển
dần. Đến tháng thứ tư, mạng mạch dịch kính thoái triển hoàn toàn. Động mạch trung
tâm võng mạc và mạng mạch võng mạc còn lại vẫn tồn tại. Mạng mạch dịch kính thoái
triển không hoàn toàn có thể gây tồn lưu dịch kính nguyên thủy hoặc nhẹ hơn là gai
Bergmeister. Gai Bergmeister là một cuống nhỏ đi từ đĩa thị tiến vào dịch kính vài mili-mét. Gai bao gồm tồn lưu mạng mạch dịch kính và sợi thần kinh đệm. Mạch máu
võng mạc phát triển đồng thời với sự thoái triển của hệ mạch dịch kính. Các tế bào
trung mô từ thành của tĩnh mạch dịch kính ở thị thần kinh tạo ra các nụ xâm nhập vào
lớp sợi thần kinh khoảng tháng thứ tư. Vào khoảng tháng thứ năm, các dây tế bào
trung mô đặc ở lớp ngoài võng mạc biến thành các kênh và chứa các hồng cầu. Động
mạch trung tâm võng mạc đi từ đĩa thị phát triển về phía chu biên theo cung mạch thái
dương và mũi. Khoảng tháng thứ năm, cung mạch võng mạc tiến dần đến xích đạo và
các động mạch mi ngắn và mi dài sau bắt đầu phát huy chức năng. Động mạch võng
mạc tiếp tục phát triển và tới vùng ora seratta phía mũi trước, rồi tới phía thái dương.
Vì vậy, trẻ sơ sinh sẽ có võng mạc ở phía thái dương chưa trưởng thành do chưa được
mạch máu chi phối hoàn toàn. Điều này giải thích tại sao bệnh võng mạc trẻ đẻ non
thường nặng và thường thấy tổn thương ở vùng võng mạc thái dương nhiều hơn võng
mạc phía mũi. Các tế bào nội mô võng mạc phát triển do bị kích thích bởi nồng độ oxy
thấp và ức chế bởi nồng độ oxy cao. Một giả thuyết về căn nguyên của bệnh võng mạc
trẻ đẻ non là ở những trẻ đẻ non được nằm lồng ấp có tăng nồng độ oxy cao ngay từ
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đầu gây ức chế phát triển hệ thống mạng lưới mao mạch chu biên. Hiện tượng thiếu
hụt mạng lưới mao mạch chu biên gây thiếu oxy võng mạc và bất thường mạch máu
chu biên. Thiếu oxy võng mạc tương đối dẫn đến tăng sinh các tế bào nội mô thứ phát.
Hình thành tân mạch võng mạc gây xơ hóa và bong võng mạc.
2.7. Hình thành dịch kính
Hình thành dịch kính liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và thoái triển
của động mạch dịch kính. Vào khoảng tuần thứ năm của thai kỳ, dịch kính nguyên
thủy hình thành từ những tế bào mô liên kết (nguyên thủy từ tế bào của mào thần kinh)
ở vị trí ngay sau thể thủy tinh và trước động mạch dịch kính. Khi khe phôi đóng lại,
dịch kính thứ phát hình thành bao quanh dịch kính nguyên thủy. Dịch kính thứ phát
được cấu tạo bởi tế bào dịch kính nguyên thủy, các sợi collagen kết đặc và một lượng
nhỏ acid hyaluronic. Thể tích của dịch kính thứ phát tăng dần do các tế bào dịch kính
nguyên thủy sản sinh ra các sợi collagen. Dịch kính tam phát (tertiary) hình thành ở
xích đạo của thể thủy tinh trong khu vực hình thành của thể mi. Các sợi collagen của
dịch kính tam phát tụ lại hình thành nền dịch kính và dây treo nguyên thủy của thể
thủy tinh trong khu vực hình thành thể mi. Những sợi nguyên thủy này được gọi là bó
Drualt mà sau này sẽ hình thành các dây treo thể thủy tinh.
Vào tháng thứ tư thai kỳ, dịch kính nguyên thủy và động mạch dịch kính bắt
đầu thoái triển, hình thành nên một vùng ở trung tâm gọi là ống Cloquet. Ống Cloquet
được nhìn thấy trên lâm sàng là một vùng trong ở trung tâm bắt nguồn từ đĩa thị kéo
dài đến bao sau của thể thủy tinh và đó là tượng trưng cho dấu tích của dịch kính
nguyên thủy. Mặt trước của dịch kính nguyên thủy tiếp tục thoái triển, tuy nhiên có
một vùng dính kết hình thành giữa dịch kính và bao sau thể thủy tinh gọi là dây chằng
Wiegert. Dây chằng Wiegert dần dần tiêu đi sau khi sinh và thực tế không còn tồn tại
khi 30 đến 40 tuổi. Trẻ sơ sinh và trẻ em có dây chằng Wiegert còn nguyên vẹn khiến
cho phẫu thuật thể thủy tinh trong bao có nguy cơ cao bị thoát dịch kính. Khi trẻ ra
đời, phần lớn dịch kính sau được cấu tạo bởi dịch kính thứ phát đã trở nên trong và nền
dịch kính cùng dây chằng Zinn, đại diện cho dịch kính tam phát.
Dịch kính tam phát

Dịch kính nguyên thủy
Dịch kính thứ phát

Tiền phòng
Động mạch Hyaloid

Động mạch và
tĩnh mạch
võng mạc

Mi mắt

Hình 17. Mặt cắt ngang của mắt 10 tuần tuổi
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Mặt cắt ngang của mắt 10 tuần tuổi cho thấy dịch kính nguyên thủy, dịch kính
thứ phát, dịch kính tam phát. Dịch kính nguyên thủy bao gồm động mạch dịch kính và
một chất nền (matrix) đi kèm, từ trung tâm thị thần kinh đến khoang sau thể thủy tinh.
Dịch kính thứ phát bao quanh dịch kính nguyên thủy, có ít mạch máu hơn và trong hơn
dịch kính nguyên thủy. Dịch kính tam phát hình thành giữa xích đạo thể thủy tinh và
vùng thể mi dây chằng Zinn phát triển bên trong chất nền dạng sợi của dịch kính tam
phát. Chú ý hai mi mắt dính lại với nhau trong giai đoạn này.
2.8. Phát triển dây thần kinh thị giác
Dây thần kinh thị giác phát triển từ cuống thị giác, là phần kéo dài phía sau của
chén thị giác. Cuống thị giác có nguồn gốc từ ngoại bì. Động mạch mắt dần bị cuốn
gọn trong cuống thị giác khi chén thị giác đóng lại. Các mạch máu dịch kính xuất hiện
từ dây thần kinh thị giác đang phát triển và tiến về phía thể thủy tinh. Các tế bào đệm
di chuyển vào trong thị thần kinh và hình thành nên đĩa thị giác. Các tế bào trung mô
(nguồn gốc tế bào mào thần kinh) di chuyển vào dây thần kinh và cấu tạo thành lá
sàng. Thị thần kinh dịch chuyển sang phía mũi do hiện tượng mở rộng về phía thái
dương của mắt vào tháng thứ ba. Ranh giới giải phẫu giữa thị thần kinh và võng mạc
là mô Kuhnt và mô này được đến từ mô đệm (ngoại bì thần kinh) và từ trung mô
(nguồn gốc tế bào mào thần kinh). Vào khoảng tháng thứ bảy, quá trình myelin hóa
của thị thần kinh bắt đầu từ giao thoa thị giác và tiến triển về phía nhãn cầu rồi dừng
lại ở lá sàng khoảng một tháng sau sinh. Khi mới sinh, lớp myelin còn mỏng và dần
đạt tới độ dày bình thường ở tuổi vị thành niên. Dấu hiệu lâm sàng của đĩa thị và lớp
sợi thần kinh võng mạc có myelin là kết quả của việc myelin hóa vượt qua lá sàng, tiến
vào đĩa thị và lớp sợi thần kinh. Những mắt có lớp sợi thần kinh võng mạc được
myelin hóa thường phối hợp với cận thị cao và nhược thị. Những người bệnh này
thường đáp ứng tốt với chỉnh kính kèm theo che mắt, thậm chí ngay cả khi vùng hoàng
điểm bị myelin hóa.

Hình 18. Myelin hóa lớp sợi thần kinh đi ra từ đĩa thị.
Myelin sợi thần kinh sẽ gây ra ám điểm khu trú. Riêng ở vùng hoàng điểm và
điểm vàng, thị lực trung tâm có thể vẫn tốt ngay cả khi có myelin.
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2.9. Hình thành mi mắt
Mi mắt phát triển từ ngoại bì bề mặt và tổ chức trung mô có nguồn gốc từ các tế
bào mào thần kinh. Ngoại bì bề mặt phát triển thành da, lông mi và biểu mô kết mạc.
Các cấu trúc sâu hơn được đến từ tổ chức trung mô (mesenchyme) của các tế bào mào
thần kinh gồm da và đĩa sụn. Tương tự các cơ vận nhãn, cơ vòng cung mi và cơ nâng
mi được phát triển từ trung bì. Mầm mi mắt có thể thấy vào khoảng tuần thứ bảy. Các
mầm mi mắt phát triển từ tích tụ trung mô được gọi bướu trán mũi (mi trên) và bướu
hàm trên (mi dưới). Các bướu này cùng lớn lên, mi trên và mi dưới hợp nhất vào
khoảng tuần thứ 12. Mi mắt dần dần tách ra ở cuối tháng thứ sáu và các tuyến của mi
và lông mi phát triển khoảng tháng thứ bảy.
2.10. Hình thành cơ vận nhãn
Cơ vận nhãn có nguồn gốc từ trung bì thuộc các đốt nhỏ (somitomeres), chóp
cơ nguyên thủy xuất hiện khoảng vào tuần thứ sáu. Sự phát triển và biệt hóa của cơ
xảy ra đồng thời dọc theo chiều dài của cơ.
3. Loạn sản mắt
3.1. Dị tật một mắt và hai mắt dính vào nhau
Hình thành một nhãn cầu duy nhất nằm ở giữa (cyclopia) hoặc hai nhãn cầu
nhập lại với nhau không hoàn toàn (synophthalmia) có thể xảy ra theo hai cơ chế khác
nhau. Nghiên cứu thực nghiệm trong phôi lưỡng cư đã xác định vị trí nguồn gốc của
các mô ngoại bì sẽ hình thành nên nhãn cầu là một vùng có hai thùy đi ngang qua
đường giữa ở một phần ba trước của đĩa phôi ba lá. Mọi tách sớm vùng này thất bại
đều có thể dẫn đến hình thành một nhãn cầu ở giữa hoặc hai nhãn cầu dường như là
nhập lại với nhau, do việc tách hai nhãn cầu ra một cách hoàn toàn không thực hiện
được.

Hình 19A. Dị tật một nhãn cầu
(cyclopia)
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Hình 19B. Dị tật hai nhãn cầu
nhập lại (synophthalmia)

3.2. Những bất thường do đóng khe phôi và dị tật mắt nhỏ

A

B

CC

Hình 20. Bất thường do đóng khe phôi
(A) Dị tật mắt nhỏ bên trái kèm theo khuyết hắc mạc, mắt bên phải bình thường.
(B) Hình ảnh khuyết mống mắt bên trái khi xem trên sinh hiển vi
(bao trước thể thủy tinh có nhiều sắc tố)
(C) Khuyết đĩa thị ở mắt trái kèm theo khuyết hắc mạc phía dưới chạy ra phía trước liên tục
với khuyết mống mắt thấy trong hình B.

Khuyết ở mắt là biểu hiện chén thị giác đóng bất thường và thường kèm theo dị
tật mắt nhỏ. Khuyết thường thấy dọc theo khe thị giác và điển hình là nằm ở phía dưới,
về phía mũi tại vị trí 6 giờ. Khuyết có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào dọc theo đường khe
thị giác và có thể ảnh hưởng đến mống mắt, hắc mạc, thị thần kinh. Khe thị giác đóng
ở xích đạo trước vì vậy hầu hết các khuyết hoặc là ở phía trước (khuyết mống mắt)
hoặc ở phía sau xích đạo (khuyết thị thần kinh). Khuyết ở phía sau thường kèm theo dị
tật mắt nhỏ vì chậm đóng khe thị giác sẽ dẫn đến chậm tăng áp lực nội nhãn. Các bất
thường toàn thân và các hội chứng có thể đi kèm với các khuyết được liệt kê trong
bảng dưới đây. Mắt nhỏ do khuyết (coloboma) kèm theo nang là một dị thường hiếm
gặp bao gồm mắt nhỏ và một nang mi dưới cùng bên. Mắt có thể nhỏ đến mức có thể
chẩn đoán nhầm là không có nhãn cầu. Dị tật này có thể ở hai bên hoặc không đối
xứng, một bên mắt rất nhỏ và khuyết khu trú ở mắt bên kia.
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A

B
Hình 21. Mắt nhỏ

A) Trẻ 6 tháng tuổi có dị tật mắt nhỏ do khuyết và dị tật nang hốc mắt. Chú ý nang mi dưới
mắt trái tạo ra một khối ở mi dưới, hẹp khe mi trái (mi bé và hẹp khe mi), mắt phải bình
thường. (B) Dùng vành mi để bộc lộ dị tật mắt nhỏ bên trái.

A

B

Hình 22. Nhãn cầu nhỏ và khuyết tổ chức
A) Phim chụp CT: mắt trái bé, nang mi dưới bên trái và khuyết thị thần kinh bên phải.
B) Ảnh chụp đĩa thị bên phải (có khuyết đĩa thị lớn).

Trên lâm sàng khuyết đĩa thị cần phân biệt với bất thường đĩa thị dạng hoa bìm
bìm (morning glory). Tuy nhiên cho đến nay, vai trò do khiếm khuyết trong thời kỳ
phôi thai dẫn đến bất thường đĩa thị dạng hoa bìm bìm vẫn còn bàn cãi. Các báo cáo về
mô học còn thiếu kiểm định về lâm sàng. Một số tác giả cho rằng bất thường đĩa thị
dạng hoa bìm bìm là một dạng tổn thương do khuyết (liên quan đến khe phôi). Các tác
giả khác giải thích búi thần kinh đệm trung tâm, những bất thường của mạch máu và
khiếm khuyết của củng mạc là những bất thường nguyên phát của trung mô. Gần đây,
Pollock (1999) cho rằng những khiếm khuyết của phôi ban đầu dẫn đến phát triển bất
thường đĩa thị dạng hoa bìm bìm là hiện tượng giãn rộng bất thường hình phễu ở phần
cuối của cuống thị giác ở chỗ nối với bọng thị giác nguyên thủy. Khi điều này xảy ra,
bọng thị giác lõm vào sẽ dẫn đến việc hình thành nên khe phôi, đi từ chỗ chén thị giác
mới hình thành đến chỗ kéo dài của phần cuối cuống thị giác. Đóng khe phôi diễn ra
bình thường nhưng do phần cuối của cuống thị giác to lên, quá trình đóng khe phôi
không làm bít được khoang trong cuống đĩa thị, tạo hiện tượng lõm ở vị trí thị thần
kinh đi vào nhãn cầu. Theo giả thuyết này những bất thường của thần kinh đệm và
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mạch máu phát triển muộn hơn trong giai đoạn tạo phôi, phản ánh phát triển bất
thường của các thành phần trung mô trong giai đoạn hình thành ngoại bì thần kinh
nguyên thủy.
Bảng 2: Các hội chứng toàn thân phối hợp với khuyết màng bồ đào
Các hội chứng

Biểu hiện lâm sàng

Hội chứng CHARGE

Mắt nhỏ do khuyết các bộ phận, dị tật tim, hẹp
hậu môn, chậm phát triển, thiểu sản sinh dục,
bất thường ở tai (điếc). Thoát vị đáy não, phối
hợp với khuyết thị thần kinh.

Hội chứng Meckel

Mắt nhỏ do khuyết, thoát vị não vùng chẩm
(encephalocele), dị tật tim, bệnh gan thận.

Hội chứng Lenz

Mắt nhỏ do khuyết các bộ phận ở mắt.

Hội chứng Rubinstein Taybi

Khuyết, đục thể thủy tinh, sụp mi, trì trệ tâm
thần, ngón tay, ngón chân to, người thấp, bất
thường tim, thận.

Hội chứng nốt ruồi tế bào đáy

Khuyết mống mắt, đục thể thủy tinh, nhiều nốt
ruồi tế bào đáy phía trên thân, trì trệ tâm thần.

Hội chứng mắt mèo

Mắt nhỏ do khuyết, hẹp hậu môn, gờ da trước
tai, bất thường nhiễm sắc thể thứ 22.

Hội chứng 3 nhiễm sắc thể thứ 13

Mắt nhỏ, đục giác mạc, đục thể thủy tinh, dị
sản thận, bất thường tim mạch, thận đa nang,
nhiều ngón tay ngón chân, bất thường hệ thần
kinh trung ương, tử vong khi còn nhỏ (thường
trước 1 tuổi).

3.3. Nang dạng bì, u bì và u mỡ bì
Nang dạng bì là biểu hiện phần còn lại hoặc bao gồm các mô biểu bì và da, thường
nằm sâu dưới bề mặt biểu mô. Quá trình di chuyển bất thường của ngoại bì bề mặt, di
thực của các tế bào mào thần kinh và biệt hóa của trung mô có thể hình thành u bì hoặc
u bì mỡ. Bất thường ngoại bì bề mặt thường tạo nên u bì. Các nang thường gồm mỡ,
tóc, biểu mô và chất bã. U bì xuất hiện ở vùng rìa (u bì kết-giác mạc), kết mạc góc
ngoài (u bì mỡ) và vùng dưới da xung quanh hoặc trong hốc mắt (u bì dưới da). U bì
thường khu trú dọc đường ráp nối dính ở phía thái dương trên.
U bì kết giác mạc (vùng rìa) thường xuất hiện phối hợp với hội chứng Goldenhar
hoặc xuất hiện riêng lẻ không kèm theo các bệnh toàn thân. Trong một số trường hợp,
u bì gây loạn thị và nhược thị. Phẫu thuật bao gồm gọt giác mạc nông trừ khi tổn
thương ăn sâu vào nhu mô giác mạc, trong những trường hợp này cần ghép giác mạc
lớp. Biến chứng muộn bao gồm sẹo giác mạc thứ phát và u bì tái phát.
Có rất nhiều loại dị sản ngoại bì nhưng biểu hiện thường gặp bao gồm bất thường
răng, tóc, móng và giảm tuyến mồ hôi. Có thể có một hoặc nhiều ngón tay
(ectrodactyly). Biểu hiện tại mắt gồm chít hẹp hệ thống dẫn nước mắt, nếp quạt mi
rộng, viêm bờ mi, khô mắt, viêm giác mạc và sợ ánh sáng. Thực tế có sản xuất nước
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mắt vẫn bình thường, nhưng phim nước mắt không ổn định do rối loạn chức năng
tuyến Meibomius. Viêm giác mạc có thể thứ phát do viêm bờ mi, bất thường phim
nước mắt hoặc có thể nguyên phát kèm theo dị sản ngoại bì.

Hình 23. U bì
U mắt phải ở rìa thái dương dưới. Lông mọc ra từ vùng trung tâm của tổn thương.
Những u bì vùng rìa này thường gây ra loạn thị cao có thể gây ra nhược thị do loạn thị,
lệch khúc xạ

Hình 24. U mỡ bì
U ở vùng góc mắt ngoài của mắt phải. Đây là u lành tính, tuy nhiên nếu cắt bỏ u
có thể gây ra lác hạn chế vận nhãn và hội chứng dính mỡ.
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A

Hình 25. Khuyết mi kèm u bì

B

A) Hội chứng Goldenhar và tật mắt ẩn không hoàn toàn ở bên trái. Tật mắt ẩn bao gồm
dính mi trên vào giác mạc mắt trái. Kèm theo tật mắt ẩn, có khuyết mi trên cả hai bên và
u bì vùng rìa phía dưới bên trái. B) Hình ảnh phóng to của mắt trái cho thấy mi trên
khuyết và tật mắt ẩn kèm theo mi trên dính vào giác và kết mạc và có u bì ở dưới.

3.4. Tật mắt ẩn (Cryptophthalmos) và các bất thường trong hình thành và phát triển
mi mắt
- Tật mắt ẩn là do thất bại trong việc biệt hóa và tách ra của mi mắt. Da mi bị
dính liền vào giác mạc và kết mạc và che phủ mắt mà không có quá trình mở của khe
mi, lông mày hoặc cấu trúc sụn mi bình thường.
- Tật dính mi (Ankyloblepharon): là hiện tượng hợp nhất của bờ mi trên và mi
dưới, một phần hoặc hoàn toàn.
- Nhão mi dưới (Euryblepharon): là hiện tượng nhão mi dưới bẩm sinh làm cho
góc thái dương của mi dưới bị sa xuống dưới. Biểu hiện này có thể thấy trong hội
chứng Down và có thể gây ra hở giác mạc.
- Nếp da mi thừa: do thừa nếp gấp của da mi dưới làm cuộn bờ mi vào trong
gây đẩy ép lông mi cọ vào giác mạc. Thoái triển tự nhiên thường khoảng độ tuổi 2
hoặc 3 tuổi. Nếu không thoái triển hoặc nếu tổn thương giác mạc, chỉ định phẫu thuật
cắt bỏ da mi thừa.
- Khuyết mi: là do tổn thương bẩm sinh của mi mắt thường xuất hiện ở mi dưới.
Dị tật này không liên quan với bất thường việc đóng khe thị giác- nguyên nhân gây
khuyết hắc mạc và khuyết đĩa thị bẩm sinh. Khuyết mi hình chữ V hoặc khuyết mi
hoàn toàn, và mô của mi có thể dính vào giác mạc hoặc kết mạc.
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Hình 26A. Khuyết mi

Hình 26B. Hẹp khe mi

Hình 26C. Không có khe mi

Hình 26D. Quặm bẩm sinh

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Trung ương)

3.5. Dị sản bán phần trước và các bệnh lý liên quan
Phát triển bất thường của bán phần trước dẫn đến nhiều bệnh lý trên lâm sàng.
Các hội chứng loạn sản bán phần trước bao gồm đục chu biên giác mạc phía sau (do
vòng Schwalbe dịch chuyển ra trước), bất thường Axenfeld (vòng Schwalbe dịch
chuyển ra trước cùng với các dải mống mắt ở chu biên nối với vòng Schwalbe), bất
thường Peter (đục giác mạc trung tâm đồng thời không có màng Descemet và nội mô ở
vùng giác mạc đục) và bất thường Rieger (thiểu sản nhu mô mống mắt với các sợi gắn
kết mống mắt giác mạc). Glôcôm bẩm sinh thường liên quan với các hội chứng loạn
sản bán phần trước. Vì phần lớn các cấu trúc liên quan với loạn sản bán phần trước có
nguồn gốc từ mào thần kinh nên một số tác giả gọi đây là các bệnh lý mào thần kinh
nhãn cầu. Thuật ngữ này khá phù hợp vì có các bất thường không phải của nhãn cầu
liên quan với các hội chứng loạn sản bán phần trước. Ví dụ, hội chứng Rieger liên
quan với các rối loạn mô liên kết sọ mặt và bất thường về răng. Lý do là các tế bào
mào thần kinh là các tế bào chiếm ưu thế trong quá trình phát triển sọ mặt.
Các bất thường khác trong quá trình hình thành bán phần trước bao gồm giác
mạc phẳng (giác mạc phẳng bẩm sinh), củng mạc hóa giác mạc (không tách biệt ranh
giới giác mạc-củng mạc, dẫn tới củng mạc phát triển ra phía trước) và lệch thể thủy
tinh và di lệch đồng tử (khu trú lệch tâm của cả thể thủy tinh và đồng tử).
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1: Phôi hai lá biến đổi thành phôi ba lá vào tuần thứ mấy của thai kỳ?
A. Tuần thứ 2

B. Tuần thứ 3

C. Tuần thứ 4

Câu 2: Hãy kể tên ba lá phôi?
A. Nội bì, ngoại bì, trung bì

B. Nội bì, ngoại bì, trung mô

Câu 3: Mắt bắt đầu được hình thành từ tuần thứ mấy của thai kỳ?
A. Tuần thứ 4

B. Tuần thứ 6

C. Tuần thứ 8

Câu 4: Quá trình đóng khe thị giác được hoàn thành vào thời gian nào?
A. Cuối tuần thứ 5

B. Cuối tuần thứ 6

C. Cuối tuần thứ 7

Câu 5: Bất thường của đóng khe thị giác gây ra bệnh lý gì ở mắt?
B. Khuyết các bộ phận của nhãn C. Tất cả đều đúng
cầu

A. Tật mắt nhỏ

Câu 6: Động mạch dịch kính thoái triển vào thời gian nào của thai kỳ?
A. Tháng thứ 3-4

B. Tháng thứ 5

C. Tháng thứ 6

Câu 7: Thoái triển không hoàn toàn của túi mạch thể thủy tinh gây ra bất thường gì?
A. Đục thể thủy tinh

B. Tồn lưu màng đồng tử

Câu 8: Thoái triển không hoàn toàn của động mạch dịch kínhcó thể gây ra những biểu
hiện nào trên lâm sàng?
A. Chấm
Mittendorf

B. Tồn lưu dịch kính C. Gai
nguyên thủy
Bergmeiste

D. Tất cả đều
đúng

Câu 9: Thể thủy tinh có nguồn gốc từ:
A. Nội bì

B. Ngoại bì bề C. Ngoại bì thần D. Trung bì
mặt
kinh

Câu 10: Nội mô giác mạc có nguồn gốc từ đâu?
A. Các tế bào mào thần kinh

B. Nội bì

Câu 11: Kể tên ba dị tật ở mắt thường gặp do rối loạn phát triển bán phần trước?
A. Bất thường
Rieger

Axenfeld,

Peter, B. Bất thường Peter, Rieger, khuyết
mống mắt

Câu 12: Võng mạc có nguồn gốc phôi thai từ đâu?
A. Nội bì

B. Ngoại bì

C. Trung bì

D. Ngoại bì thần
kinh

Câu 13: Hắc mạc có nguồn gốc phôi thai từ đâu?
A. Nội bì

B. Tế bào mào C. Trung bì
thần kinh
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D. Ngoại bì

Câu 14: Củng mạc có nguồn gốc phôi thai từ đâu ?
A. Nội bì

B. Ngoại bì

C. Tế bào mào D. Ngoại bì thần
thần kinh
kinh

Câu 15: Dây thần kinh thị giác có nguồn gốc phôi thai từ đâu ?
A. Nội bì

B. Ngoại bì

C. Trung bì

D. Ngoại bì thần
kinh

ĐÁP ÁN
1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

6. A

7. B

8. D

9. B

10. A

11. A

12. D

13. B

14. C

15. D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
Khám mắt trẻ em
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Bài 2
PHÁT TRIỂN NHÃN CẦU VÀ CHỨC NĂNG THỊ GIÁC Ở TRẺ EM
TS. Nguyễn Xuân Tịnh
ThS. Phạm Thị Minh Châu
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được sự phát triển các cấu trúc cơ bản của hệ thống thị giác bình thường ở
trẻ em.
2. Trình bày được các mốc phát triển chức năng thị giác bình thường ở trẻ em.
3. Trình bày được một số bất thường thị giác bẩm sinh có thể phát hiện được (dị tật
nhãn cầu, bất thường thần kinh …) và nêu những bước cần làm với bác sĩ mắt trẻ
em.
4. Mô tả được các đánh giá cơ bản để phát hiện trẻ em chậm phát triển thị giác (thích
ứng cảm thụ của chức năng thị giác hai mắt …).
Về kỹ năng
1. Khám và phát hiện được các trường hợp trẻ chậm phát triển thị giác.
2. Thực hiện được các bước cần làm đối với bệnh nhi có bất thường thị giác bẩm sinh.
Về thái độ
1. Tuân thủ nghiêm túc các qui trình khám chữa bệnh của cơ sở thực hành.
2. Tôn trọng quyền của người bệnh và gia đình.
3. Tôn trọng văn hóa và các phong tục tập quán vùng miền không ảnh hưởng đến sức
khỏe.
NỘI DUNG
1. Đại cương
Thị giác là giác quan thu nhận thông tin nhiều nhất trong các giác quan của con
người. Để có thị giác tốt cần có sự phối hợp chính xác của các cấu trúc khác nhau
trong hệ thống thị giác. Quá trình phát triển của hệ thống thị giác chịu ảnh hưởng của
yếu tố di truyền, hoạt động bên trong bộ não và các kích thích thị giác từ bên ngoài.
Nếu có bất kỳ bất thường nào trong thời kỳ bào thai cũng như các tháng đầu thời kỳ sơ
sinh sẽ ảnh hưởng đến phát triển hệ thống thị giác.
2. Hình thành và phát triển của hệ thống thị giác
2.1. Các thành phần cơ bản của hệ thống thị giác:
Hệ thống thị giác được hình thành nhờ việc thu nhận hình ảnh và mã hóa qua hệ
thống tế bào của võng mạc, hệ thống dẫn truyền thông tin từ mắt đến não, phân tích,
đánh giá và đáp ứng lại với các kích thích bên ngoài.
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Hệ thống thị giác cơ bản bao gồm:
- Nhãn cầu.
- Dây thần kinh thị giác và dải thị giác.
- Thể gối ngoài, tia thị giác.
- Vỏ thị giác.
- Liên kết với các thành phần khác của vỏ não.
- Liên kết với hệ thống dưới đồi.
- Liên kết với các nhân trên giao thoa.

Hình 1. Hệ thống thị giác
Nguồn https://www.studyblue.com

2.2. Phát triển nhãn cầu:

Hình 2. Biểu đồ phát triển trục nhãn cầu
- Trục nhãn cầu: hầu hết sự phát triển của mắt diễn ra trong năm đầu tiên. Phát triển
trục nhãn cầu diễn ra theo 3 thời kỳ, thời kỳ đầu phát triển rất nhanh trong 6 tháng đầu,
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trục nhãn cầu tăng gần bằng người lớn (tăng khoảng 4mm). Sau đó, thời kỳ thứ hai (từ
2 đến 5 tuổi) và thời kỳ thứ ba (từ 5 đến 15 tuổi) trục nhãn cầu phát triển chậm lại và
chỉ tăng khoảng 1mm/thời kỳ (Hình 2).
- Giác mạc: giác mạc cũng phát triển rất nhanh trong vài tháng đầu đời. Khúc xạ giác
mạc thay đổi đáng kể từ 52D khi sinh, phẳng dần xuống khoảng 46D lúc 6 tháng tuổi
và đạt chỉ số như người lớn (42-44D) lúc 12 tuổi. Đường kính ngang trung bình của
giác mạc khoảng 9,5-10,5mm ở trẻ sơ sinh, tăng dần khoảng 12mm khi trẻ lớn (Hình
3).

Hình 3. Biểu đồ biểu
diễn khúc xạ giác
mạc theo tuổi
(Nguồn Gordon RA –
Arch ophthalmol 1985)

- Hốc mắt và các thành phần bên ngoài: thể tích hốc mắt trẻ tăng dần, hình dạng hốc
mắt cũng biến đổi bớt tròn và trở thành bầu dục nằm ngang. Mào lệ tiến lên phía trên
hơn và góc hình thành giữa hai trục của mắt giảm dần. Khi sinh, khe mi dài khoảng
18mm và rộng khoảng 8mm, thay đổi ít trong 10 năm đầu. Mặc dù phát triển của ống
lệ mũi đã hoàn thiện khi trẻ sinh ra nhưng một số trẻ vẫn còn biểu hiện bán tắc lệ đạo
bẩm sinh và 75%-90% trường hợp trẻ sẽ tự khỏi sau 1 tuổi.
- Mống mắt, đồng tử và bán phần trước: hầu hết màu sắc mống mắt thay đổi từ 6-12
tháng tuổi, sắc tố sẽ tập trung vào nhu mô mống mắt nhưng quá trình sắc tố hóa vẫn
tiếp tục. So với đồng tử người lớn, đồng tử trẻ em nhỏ hơn nhưng kích thước đồng tử <
1.8mm hoặc > 5.4 mm là bất thường. Phản xạ ánh sáng đã xuất hiện khi trẻ được > 31
tuần tuổi. Khi sinh, mống mắt bám gần vào cựa củng mạc nhưng trong năm đầu, thủy
tinh thể và thể mi dịch chuyển ra sau, nên góc tiền phòng cũng lùi ra sau.
- Nhãn áp: nhãn áp rất khó đo trên trẻ em và giá trị bình thường rất dao động, phụ
thuộc vào loại nhãn áp kế và cách thức đo. Tuy nhiên, nhãn áp bình thường ở trẻ thấp
hơn ở người lớn và khi nhãn áp > 21mmHg được coi là bất thường. Tăng chiều dày
giác mạc trung tâm cũng có thể gây tăng nhãn áp giả.
- Cơ vận nhãn: các cơ trực và cân cơ của mắt trẻ bé và mỏng hơn người lớn. Lúc mới
sinh các cơ bám gần với vùng rìa khoảng 2mm so với người lớn, 1mm lúc 6 tháng và
tương tự người lớn lúc 20 tháng. Nhãn cầu giãn rộng về phía sau làm cho chỗ bám của
cơ chéo trên và dưới cách xa nhau 4-5mm và di chuyển chỗ bám cơ chéo dưới về phía
thái dương.
- 43 -

- Võng mạc: hoàng điểm chưa phát triển khi trẻ mới sinh nhưng thay đổi rất nhanh đến
khi trẻ 4 tuổi, dần dần có thay đổi về sắc tố hoàng điểm, ánh trung tâm và biệt hóa các
tế bào nón. Thị lực cải thiện theo ba quá trình biệt hóa của tế bào nón, giảm kích thước
vùng tự do với tế bào que và tăng mật độ tại vùng hố trung tâm. Mạch máu võng mạc
phát triển rộng ra từ đĩa thị và tới vùng võng mạc thái dương lúc thai đạt 40 tuần tuổi.
3. Phát triển chức năng thị giác bình thường
3.1. Các yếu tố cần thiết để phát triển thị giác bình thường bao gồm:
- Hình ảnh rõ nét trên võng mạc.
- Hình ảnh rõ nét đồng đều.
- Mắt thẳng trục.
Để có được thị giác bình thường là nhờ vào sự phối hợp các cấu trúc tại mắt và
đường dẫn truyền thần kinh lên não. Giác mạc và thể thủy tinh tập trung hình ảnh độ
phân giải cao vào võng mạc, và võng mạc lần lượt truyền các tín hiệu qua đường dẫn
truyền thị giác tới trung tâm thị giác trên vỏ não và xử lý thông tin. Thị giác lập thể
(thị lực nổi trong không gian ba chiều) được bắt nguồn từ não sau khi tiếp nhận thông
tin từ võng mạc từng mắt và tích hợp thành một ảnh duy nhất có chiều sâu. Việc tích
hợp vỏ não của hai hình ảnh vào một hình ảnh lập thể duy nhất được gọi là thị giác hai
mắt. Với những hình ảnh từ mỗi mắt để được hợp nhất thì phải giống nhau, đòi hỏi
phải có sự liên kết chính xác và hình ảnh rõ nét trên võng mạc của cả hai mắt. Các
trung tâm truyền tin là thể gối ngoài và tia thị giác. Các trung tâm ở vỏ thị giác sẽ xử lý
thông tin từ hơn một triệu sợi trục thần kinh từ mỗi mắt. Vì vậy, để có thị giác hai mắt
tốt đòi hỏi sự liên kết chính xác giữa hai mắt, hình ảnh võng mạc rõ nét và các trung
tâm thị giác phát triển cao trong não. Khi sinh, thị lực rất kém trong khoảng 20/800
đến 20/200 (< ĐNT 3m). Thị lực thấp là do trung tâm thị giác trong não chưa phát
triển. Bộ não sẽ nhanh chóng phát triển để đáp ứng với kích thích thị giác từ võng mạc.
Phát triển thị giác bình thường trên não đòi hỏi sự kích thích từ môi trường bên ngoài
với các hình ảnh nét, độ phân giải cao, rõ ràng trên võng mạc. Nếu hình ảnh nhòe, mờ
sẽ kích thích phát triển bất thường ở trung tâm thị giác. Giai đoạn quan trọng của phát
triển thị giác là 2-4 tháng đầu nhưng sẽ tiếp tục phát triển thị giác khi trẻ đến 7-8 tuổi.
Đây là giai đoạn quan trọng của phát triển thị giác, khi đó thị giác được cải thiện
nhanh chóng nhất và vì hệ thống thị giác dễ bị tác động bởi các hình ảnh không rõ nét,
phát triển bình thường của não bị gián đoạn dẫn đến nhược thị.
Một yêu cầu quan trọng khác cho phát triển bình thường của các trung tâm thị
giác trong não là sự liên kết chính xác của hai mắt. Thẳng trục của mắt giúp cung cấp
cho võng mạc mỗi mắt cùng một hình ảnh, cho phép vỏ não xử lý hình ảnh để thành
một hình ảnh lập thể duy nhất. Hình ảnh rõ nét cũng rất quan trọng để tạo thuận lợi
cho phát triển thị giác lập thể của thị giác hai mắt. Nghiên cứu trên động vật của
Wiesel và Hubel (giải Nobel) nhận thấy các kết nối vỏ của thị giác hai mắt có từ khi
mới sinh. Thông thường, khoảng 70% các tế bào thần kinh vỏ não thị giác là thị giác
hai mắt và đáp ứng với kích thích thị giác của cả hai mắt. Chỉ một phần nhỏ là các tế
bào vỏ thị giác một mắt. Mặc dù thị giác hai mắt có từ khi sinh ra nhưng hình ảnh từ
mỗi mắt rõ nét và tương đương nhau là cần thiết để tinh chỉnh và duy trì các kết nối thị
giác hai mắt. Trẻ bị lác (mắt không thẳng trục) hoặc một hình ảnh võng mạc bị mờ một
hoặc hai bên (ví dụ, một đục thể thủy tinh bẩm sinh hoặc tật khúc xạ) sẽ phá vỡ phát
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triển thị giác hai mắt bình thường và gây ra mất một phần hoặc toàn bộ chức năng thị
giác hai mắt. Chính vì vậy, điều trị sớm các bệnh như lác, tật khúc xạ, đục các môi
trường trong suốt… là rất quan trọng để trẻ đạt được thị giác hai mắt.
Các nhà nhãn khoa và nhi khoa đã cố gắng nghiên cứu một số mốc phát triển
chức năng thị giác của trẻ từ khi sinh ra đến khi lớn để dựa vào đó có thể hướng tới các
khám nghiệm sàng lọc, khám nghiệm bổ sung hoặc can thiệp sớm, giúp trẻ có được sự
phát triển đầy đủ và hoàn chỉnh nhất về chức năng thị giác như thị lực, thị giác hai
mắt, thị lực màu và tương phản, vận nhãn… (Bảng 1).
Bảng 1. Các mốc phát triển chức năng thị giác cơ bản của trẻ
Tuổi

Mức độ thị giác

0 – 2 tháng

Phản xạ đồng tử
Định thị và nhìn theo tự phát. Vận động nhãn cầu ngang
Thẳng trục nhãn cầu chưa ổn định: thường lác ngoài (70%),
hiếm khi lác trong.

2 – 6 tháng

Định thị trung tâm và chuyển động nhìn theo. Phản ứng nhắm
mắt khi ánh sáng mạnh.
Chuyển động nhìn theo 2 mắt chính xác. Bắt dầu có vận nhãn
qui tụ.
Hầu như thẳng trục nhãn cầu, một số ít lác ngoài và không có
lác trong.
Vận động nhãn cầu đứng. Có thị lực màu, nhưng đáp ứng với
màu sắc sáng và đậm.

6 tháng – 2 tuổi

Định thị trung tâm, với được đồ vật. Nhận diện khuôn mặt
người quen.
Mắt thẳng trục và chuyển động nhìn theo chính xác. Phát triển
thị giác hai mắt
Thị lực điện chẩm kích thích (VEP), thị lực màu tương tự người
lớn.

3 – 5 tuổi

Thị lực ≥ 20/40 và không có khác biệt ≥ 2 hàng giữa hai mắt

> 5 tuổi

Thị lực ≥ 20/25 và không có khác biệt ≥ 2 hàng giữa hai mắt

3.2. Phát triển và hoàn thiện về thị lực
Thị lực là một trong những chức năng quan trọng của thị giác. Khi thị lực giảm
là biểu hiện của các bất thường mới xuất hiện (các bệnh lý viêm nhiễm, đục thủy tinh
thể, tật khúc xạ…) hoặc các rối loạn chức năng vận nhãn (rung giật nhãn cầu, định thị
ngoại tâm, …) hoặc các bệnh lý của thần kinh trung ương có liên quan đến hệ thống
dẫn truyền thị giác. Trên lâm sàng, thị lực được sử dụng như là khám nghiệm đơn
giản, cần thiết nhất để đánh giá chức năng thị giác. Đối với trẻ em, chỉ số thị lực cũng
như cách đánh giá thị lực phụ thuộc vào độ tuoir và là kết quả của quá trình phát triển
phối hợp về giải phẫu và sinh lý. Khi sinh, thị lực rất kém, chỉ dao động từ bóng bàn
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tay đến đếm ngón tay. Đó là do các tế bào cảm thụ ánh sáng chưa trưởng thành và biệt
hóa hoàn toàn (tế bào nón, que), các khớp nối thần kinh của các lớp tế bào ở võng
mạc, myelin hóa của đường dẫn truyền thần kinh. Các tế bào cảm thụ ánh sáng ở vùng
hoàng điểm ở lúc 4 tháng tuổi tương tự như người trưởng thành, đường dẫn truyền
thần kinh được myelin hóa hoàn toàn khi trẻ 2 tuổi. Hình 4 là đường cong biểu diễn sự
phát triển thị lực của trẻ theo thời gian. Đường cong cho thấy sự phát triển rất nhanh
trong những tháng đầu tiên. Thị lực tiếp tục phát triển đến 7-8 tuổi nhưng sự phát triển
này chậm dần trong thời kỳ niên thiếu. Kích thích thị giác bất thường do hình ảnh mờ
nhòe của võng mạc hay lác trong suốt thời kỳ phát triển thị giác sớm (như đục thủy
tinh thể bẩm sinh, lác…) có thể dẫn đến tổn thương dai dẳng của trung tâm thị giác
trên não. Can thiệp điều trị sớm các rối loạn bệnh lý mắt của trẻ rất quan trọng để kích
thích phát triển thị giác bình thường.

Hình 4. Biểu đồ biểu diễn sự phát triển thị lực của trẻ bình thường.
(Nguồn Adrienne J Boutwell & Lisa J. Birmingham ©University of Illinois Board of Trustees
2002)

Mỗi lứa tuổi có một mức thị lực khác nhau và tùy thuộc vào sự phối hợp của trẻ
thì mỗi lứa tuổi lại có các cách thử thị lực khác nhau, có thể định tính hoặc định lượng
(Bảng 2).
Bảng 2. Thị lực dự kiến theo độ tuổi của trẻ.
OKN: Điện rung quang học. FPL: Hướng nhìn ưu tiên. VEP: Điện chẩm kích thích.

Độ tuổi

Thị lực

Sơ sinh

6/120

1 tháng

OKN

FPL

VEP

20/300

20/400

20/300

4 tháng

6/60

6 tháng

6/36

20/60

20/150

20/20

1 tuổi

6/18

20/40

20/100

20/20

2 tuổi

6/6
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3 tuổi

20/20

20/20

20/20

3.3. Phát triển khúc xạ và quá trình chính thị hóa

Hình 5. Biểu đồ biểu diễn khúc xạ của trẻ theo tuổi
(Nguồn Gwiazda et al 1993)

Tình trạng khúc xạ của mắt thay đổi nhờ tăng chiều dài trục nhãn cầu, giác mạc
phẳng dần cùng với thể thủy tinh khiến cho mắt dần trở về chính thị, hay còn gọi là
quá trình chính thị hóa. Thông thường, trẻ em thường có viễn thị khi sinh với trục nhãn
cầu trung bình 17mm, công suất khúc xạ khoảng 50-55D và công suất thể thủy tinh là
34D. Tuy nhiên, vẫn có một khoảng dao động từ cận thị nhẹ đến viễn thị trung bình có
hoặc không có loạn thị. Quá trình chính thị hóa tiếp tục phát triển sau 2 tuổi nhưng
chậm hơn và hầu như mắt trẻ sẽ chính thị khi 6 – 8 tuổi và có thể chuyển từ sang trạng
thái cận thị khi trẻ đạt các chỉ số như người lớn, thường khoảng thời điểm 16 tuổi. Sự
thay đổi tình trạng khúc xạ rất rộng nhưng nếu trẻ bị cận thị trước 10 tuổi sẽ có nguy
cơ tiến triển cận thị ≥ -6D. Loạn thị thường gặp ở trẻ em và có thể giảm. Nhưng với
một số trẻ, quá trình chính thị hóa bị lỗi và trẻ bị viễn thị nặng. Trong khi đó một số có
quá trình chính thị hóa nhanh nên sẽ bị cận thị.
Có thể thấy quá trình chính thị hóa được chi phối bởi di truyền nhưng bị ảnh
hưởng bởi các yếu tố môi trường xung quanh của trẻ. Các nghiên cứu so sánh bằng
nhiều phương pháp khác nhau cho thấy có hiện tượng cận thị trên cộng đồng dân cư
Đông Nam Á, đặc biệt ở Trung Quốc (cao khoảng 75%) nhưng trẻ em Chi-Lê lại
thường viễn thị (14,5%). Các nghiên cứu về gen di truyền cho thấy nếu bố mẹ bị cận
thị thì thế hệ con sẽ có thể bị cận thị. Các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của yếu tố môi
trường trong việc mắc tật khúc xạ thường trong tật cận thị do các yếu tố như: hoạt
động nhìn gần, thay đổi điều tiết và giảm thời gian hoạt động ngoài trời… Môi trường
thành phố và tăng chiếu sáng khi ngủ có thể gây cận thị tăng. Trong một báo cáo gần
đây thấy rằng nếu bố mẹ trẻ hút thuốc có thể liên quan đến tỉ lệ trung bình ít cận thị và
tăng viễn thị khi cả bố mẹ và trẻ bị hít khói thuốc lá. Vì vậy, có thể nói tật khúc xạ của
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mắt trẻ em phụ thuộc vào cả di truyền và các yếu tố môi trường. Thêm nữa, các bệnh
lý tại mắt và toàn thân cũng thường liên quan đến quá trình chính thị hóa (Bảng 3).
Bảng 3: Một số bệnh lý tại mắt và toàn thân liên quan đến tật khúc xạ ở trẻ
Cận thị

Viễn thị

Loạn thị

Hội chứng Stickler

Mù bẩm sinh Leber

Sụp mi bẩm sinh

Glôcôm bẩm sinh

Giác mạc phẳng

U bì kết giác mạc

Hội chứng Weill- Marchesani

…

Sẹo giác mạc, lệch thể
thủy tinh

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non
…

Hội chứng Marfan
Homocystin niệu…

3.4. Phát triển và hoàn thiện về các chức năng thị giác khác
3.4.1. Phát triển chức năng cảm thụ tương phản
Cảm thụ ánh sáng: các ngưỡng cảm thụ ánh sáng cao hơn ở trẻ em so với người
lớn. Khi sinh, đồng tử của trẻ vẫn còn co nên hạn chế lượng ánh sáng đi vào mắt. Kích
thước đồng tử của trẻ sơ sinh là 2.2mm và khi trẻ được 2 tuần tuổi, đồng tử sẽ bắt đầu
giãn ra, vì vậy trẻ bắt đầu cảm nhận sự khác nhau giữa sáng và tối. Trẻ 1 tháng tuổi có
thể phát hiện ánh sáng cao gấp 50 lần người lớn. Đến 3 tháng tuổi, ngưỡng giảm và
cao gấp khoảng 10 lần người lớn. Võng mạc của trẻ cũng bắt đầu phát triển và tăng
khả năng nhìn và nhận biết hình ảnh. Vì vậy, trẻ sơ sinh có thể nhìn lâu vào hình ảnh
đen trắng hoặc có độ tương phản cao. Tăng nhạy cảm là do độ dài của các tế bào
quang thụ và sự phát triển của võng mạc. Độ tương phản càng cao thì càng lôi cuốn trẻ
chú ý.
Trong thế giới thực, cảm thụ tương phản được xác định bằng sự khác biệt về độ
sáng hoặc màu sắc giúp xác định và phân biệt được vật tiêu và mọi vật xung quanh với
các mức độ sáng khác nhau. Thị lực là thước đo thường được sử dụng để xác định thị
giác chung, được xác định bằng việc phân tách được hai điểm nhỏ nhất của vật tiêu với
độ tương phản 100%. Tuy nhiên, nếu giảm sự tương phản hoặc chức năng cảm thụ
tương phản có thể gây giảm chức năng thị giác chung mặc dù thị lực hoàn toàn bình
thường. Cảm thụ tương phản thay đổi khác nhau giữa các cá thể và cần có quá trình
phát triển, sẽ đạt tối đa ở độ tuổi 20 và có tần số góc tương đương 2-5 chu kỳ/độ. Để
đánh giá cảm thụ tương phản, có thể dùng các hình ảnh có tần số tương phản và tần số
góc khác nhau. Cảm thụ tương phản được thử bằng sử dụng bảng có các vạch song
song với độ rộng và độ tương phản thay đổi, độ rộng của các vạch và khoảng cách tính
bằng tần số góc, đo bằng số chu kỳ/độ.
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Hình 6A. Bảng thị lực tương phản Pelli-Robson và Lea
Trẻ sơ sinh không thể nhìn chi tiết vật hoặc khi nhìn vật lớn, trẻ cần mức độ
tương phản cao. Cảm thụ tương phản ở trẻ phát triển nhanh trong 3 tháng đầu sau sinh,
nhưng vẫn không bằng mức độ của người lớn. Mặc dù, phát triển cảm thụ tương phản
chậm nhưng đạt ngưỡng người lớn khi trẻ được khoảng 8-9 tuổi. Khi sinh, cảm thụ
tương phản của trẻ rất kém nhưng phát triển rất nhanh theo tuổi. Trẻ sơ sinh không thể
phân giải vật tiêu > 2 -3 chu kỳ/độ. Hình 6B biểu diễn chức năng cảm thụ tương phản
(contrast sensitivity function) khi sinh, 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi và 3 tháng tuổi so với
người lớn.
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Cảm thụ tương phản

Tần số không gian
Người lớn
3 tháng
2 tháng
1 tháng

Hình 6B. Mức độ cảm thụ tương phản theo tuổi
(Nguồn: Banks and Salapatek 1983)

Tương tự như thị lực, cảm thụ tương phản phát triển phụ thuộc vào sự hoàn
thiện của tế bào nón và liên quan đến phát triển của vỏ não thị giác. Các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình phát triển cảm thụ tương phản, đặc biệt khi có tần số tương phản
cao giúp trẻ có thể nhìn thấy các vật tiêu kích thích. Thị giác hoàn thiện dần theo thời
gian giúp trẻ có thể nhìn thấy chi tiết vật, trong mức độ tương phản thấp. Các phương
pháp thử cảm thụ tương phản của trẻ có thể sử dụng phương pháp điện chẩm kích
thích (VEP), hướng nhìn ưu tiên và các bảng thử thị lực tương phản.

Khi sinh

4 tuần

8 tuần

3 tháng

6 tháng

Hình 7. Các mức độ cảm thụ tương phản của trẻ theo độ tuổi
(Nguồn: http://psych.ucalgary.cal)

3.4.2. Phát triển thị lực màu
Cảm nhận màu sắc phát triển trong năm đầu do phát triển các tế bào nón của
võng mạc. Giống như mắt người lớn, trẻ em có phân biệt màu sắc nhờ sử dụng ba loại
tế bào cảm quang: các tế bào nón có bước sóng dài, trung bình và ngắn. Các tế bào nón
này tập hợp các tín hiệu trước vỏ hình thành kênh ánh sáng và hai kênh màu sắc giống
trẻ các thể nhìn thấy màu và độ sáng. Có rất nhiều nghiên cứu tranh luận về độ tuổi
chính xác trẻ có thể phân biệt màu sắc khác nhau do các yếu tố như độ sáng, độ bão
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hòa và độ màu. Hiện nay, các nghiên cứu thấy rằng trẻ bé thường thích các màu sắc có
độ tương phản cao và đậm. Một nghiên cứu thấy rằng trẻ mới sinh thường nhìn lâu vào
các vật có sọc đen trắng hoặc sắc màu (gồm đỏ, xanh lá cây và vàng) hơn là chỉ có một
màu xám hoặc trắng. Trẻ bắt đầu phát triển khả năng nhìn màu sắc cùng với phát triển
thị lực và cảm thụ tương phản. Trẻ lúc một tháng tuổi rất nhạy cảm với hình ảnh có độ
sáng và màu đậm. Tuy nhiên trẻ khó nhận biết màu xanh lơ hay màu tím do các màu
này có bước sóng ngắn và các tế bào nón có bước sóng ngắn trên võng mạc chưa phát
triển. Cùng với thời gian, trẻ bắt đầu có thị lực màu tốt hơn và trẻ có thể phân biệt các
màu sắc khác nhau. Trẻ 3 tháng tuổi thích nhìn vào vật có bước sóng dài (đỏ, vàng)
hơn là vật có bước sóng ngắn (xanh lá cây, xanh da trời). Tuy nhiên, cả người lớn và
trẻ em đều thích vật tiêu có màu sắc hơn là vật tiêu không có màu sắc. Theo nghiên
cứu, trẻ thường thích nhìn những vật tiêu kích thích có màu sắc nhưng chưa phân biệt
được các màu khác nhau đến khi đạt 3 tháng tuổi.

Hình 7. Thị trường của trẻ theo độ tuổi đo bằng thị trường Goldmann
Đường tròn xanh nhỏ liên tục: khi trẻ sơ sinh; đường xanh chấm: trẻ 3,5 tháng; đường xanh
đậm liên tục: trẻ 7 tháng; đường đỏ ngắt quãng: trẻ 4 tuổi, đường xanh ngắt quãng: người
lớn
(Nguồn: Dobson et al 1998).

3.4.3. Phát triển thị trường
Thị trường được xác định là khoảng không gian nhìn thấy được khi mắt định thị
và hướng thẳng về vật tiêu trước mặt. Thị trường phát triển rất nhanh trong thời kỳ sau
sinh. Đã có rất nhiều nghiên cứu về sự phát triển và đánh giá thị trường của trẻ em. Trẻ
không thể nhìn rộng như ở người lớn do võng mạc ở chu biên chưa hoàn thiện. Thị
trường của trẻ mới sinh chỉ khoảng phạm vi hẹp 30o, mở rộng khoảng 40o sau 3 tháng
tuổi và đến 10 tháng tuổi, thị trường trẻ rộng hơn, có thể đạt được 80o khi khám bằng
vật tiêu có độ tương phản cao. Thị trường phía mũi phát triển chậm hơn thị trường
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phía thái dương (Hình 7). Trên trẻ em, việc đo thị trường rất khó khăn và có rất nhiều
phương pháp phụ thuộc vào lứa tuổi. Ở trẻ rất nhỏ, việc thử thị lực dựa vào hướng
nhìn ưu tiên (preferential -looking) bằng cách quan sát trẻ khi kích thích vật tiêu gây
sự chú ý của trẻ. Ở trẻ lớn hơn, phương pháp thử gọi là quả bóng trên que (ball-on-astick). Khi trẻ >5-7 tuổi, có thể đo thị trường với các thiết bị đo thị trường chuẩn và thị
trường của trẻ đạt mức độ như người lớn khi trẻ 10-12 tuổi.
3.4.4. Nhãn cầu thẳng trục và phát triển vận nhãn
Mức độ thẳng trục của nhãn cầu rất thay đổi trong những tuần đầu sau khi trẻ
sinh ra. Theo nghiên cứu của Sondhi và cộng sự trên 2.271 trẻ sơ sinh thấy 67% bị lác
ngoài, 30% thẳng trục, 2% dao động giữa lác trong và lác ngoài và chỉ 1% lác trong.
Sau 2 tháng tuổi, hầu hết các trường hợp không còn lác trong và 90% hết lác ngoài sau
6 tháng tuổi. Vì vậy, hầu hết trẻ sơ sinh có thể thẳng trục hoặc lác ngoài. Xuất hiện lác
ngoài vẫn cho phép trẻ hợp thị qui tụ khiến mắt thẳng trục trở lại. Bên cạnh đó, nếu
mắt còn lác sau 3- 6 tháng tuổi hướng đến trẻ có thể bị các bệnh lý tại mắt hoặc lác
bẩm sinh nên cần đến khám bác sĩ chuyên khoa mắt trẻ em để có khám nghiệm thêm
và điều trị nếu cần.
Phát triển vận động nhãn cầu: trẻ sơ sinh có thể có chuyển động giật mắt tự phát.
Chuyển động mắt nhìn theo xuất hiện khi trẻ được 4 – 6 tuần tuổi và mắt nhìn theo vật
chính xác khi trẻ 2 tháng tuổi. Các chuyển động mắt ngang nhìn theo vật tiêu theo
hướng từ phía thái dương đến phía mũi xuất hiện trước chuyển động theo hướng
ngược lại. Nếu chậm pha này được gọi là chuyển động nhìn theo bất tương xứng và
chỉ xuất hiện khi che một mắt. Chuyển động nhìn theo bất tương xứng này có thể phát
hiện trên lâm sàng bằng khám nghiệm rung giật quang động một mắt (OKN). Thông
thường sự bất tương xứng sẽ hết khi trẻ được 4 – 6 tháng tuổi. Nếu phát triển của thị
giác hai mắt bị gián đoạn trong những tháng đầu sau sinh (lác trong bẩm sinh, đục thể
thủy tinh một mắt…), rối loạn chuyển động nhìn theo bất tương xứng sẽ tổn tại suốt
đời. Chuyển động nhìn theo bất tương xứng không ảnh hưởng đến chức năng thị giác
hoặc khả năng đọc, tuy nhiên đó là hiện tượng cho thấy các liên kết sinh lý giữa phát
triển của thị giác một mắt và thị giác hai mắt.
Điều tiết ở trẻ: điều tiết thường xuất hiện khi sinh nhưng chưa hoàn thiện đến
khi trẻ 4 tháng tuổi. Ở mắt trẻ, thông thường những vật ở gần sẽ được làm nét trên
võng mạc khi mắt điều tiết. Trẻ em ít khi bị rối loạn điều tiết nhưng vẫn có thể xảy ra.
Tuy nhiên hầu hết việc đánh giá biên độ điều tiết với các phương pháp kinh điển nên
chỉ có thể thực hiện ở người lớn hoặc trẻ lớn.
Một số trẻ có thể có thiểu năng qui tụ như trẻ bị Down hoặc có tổn thương thần
kinh trung ương. Những trẻ dùng Baclofen trong điều trị co cứng cơ có thể gây trở
ngại khi nhìn gần. Thiểu năng qui tụ một mắt có thể thấy ở một số trẻ bị nhược thị và
cần có các dụng cụ trợ thị nhìn gần.
3.4.5. Phát triển thị giác hai mắt
Thị giác hai mắt là tình trạng thị giác đạt được nhờ phối hợp cả hai mắt, trong
đó hình ảnh riêng biệt và khác biệt không nhiều của mỗi mắt được tập hợp lại thành
một hình ảnh duy nhất của quá trình hợp thị.
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- Bình thường: thị giác hai mắt bình thường nếu hai hoàng điểm không có biểu
hiện lệch nhau.
- Bất thường: thị giác hai mắt bất thường khi những hình ảnh của vật được
truyền từ hoàng điểm mắt này và từ vùng ngoài hoàng điểm của mắt kia. Lác nhỏ có
cũng luôn có bất thường thị giác hai mắt.
Thị giác hai mắt bình thường
Để có thị giác hai mắt bình thường cần: Bảo đảm tính trong suốt của trục thị
giác của cả hai mắt. Khả năng các thành phần của hệ thống võng mạc-vỏ não đảm bảo
chức năng liên kết cùng nhau để hợp nhất hai hình ảnh khác biệt không nhiều, ví dụ
hợp thị cảm thụ. Sự phối hợp đồng đều của hai mắt ở mọi hướng nhìn giúp cho các
thành phần của hệ thống võng mạc-vỏ não được đặt đúng vị trí lí tưởng cho hình ảnh
của vật, ví dụ hợp thị vận động.
Phát triển của thị giác hai mắt xuất hiện khi có phối hợp của hai thị giác một
mắt. Giải phẫu thần kinh cơ bản cho thấy hai mắt có sự liên kết, như sợi trục võng mạc
phía mũi của mắt này bắt chéo để hòa nhập với sợi trục võng mạc phía thái dương của
mắt kia ở giao thoa thị giác, sau đó hòa nhập thành các tế bào thần kinh đi đến các
nhân của thể gối ngoài. Các tế bào thần kinh tại thể gối ngoài tạo thành các tia sợi liên
kết đến các tế bào thần kinh chi phối thị giác hai mắt ở vỏ não để đáp ứng với kích
thích của từng mắt. Trên người và hầu hết các động vật có thị giác hai mắt, có khoảng
70% tế bào thần kinh ở tia sợi là các tế bào thần kinh chi phối thị giác hai mắt. Các tế
bào thần kinh này liên kết với các tế bào thần kinh của vùng vỏ não chi phối thị giác
tạo thị giác nổi hai mắt. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy các tế bào thần kinh chi
phối thị giác hai mắt của vỏ não sẵn có từ khi sinh. Tuy nhiên, sự duy trì và chọn lọc
các liên kết giải phẫu thần kinh giữa hai bán cầu và phát triển của chức năng thị giác
hai mắt bình thường lại phụ thuộc vào kích thích thị giác hai mắt. Thị giác hai mắt và
phù thị xuất hiện khoảng từ 1,5 tháng đến 2 tháng tuổi, trong khi đó thị giác nổi xuất
hiện muộn hơn, khoảng từ lúc 3 tháng đến 6 tháng tuổi và đạt mức tương tự người lớn
lúc 2 tuổi. Chính vì vậy, để duy trì và phát triển thị giác hai mắt, những trường hợp lác
bẩm sinh nên được phẫu thuật trước 2 tuổi.
Bảng 4: Các mốc phát triển thị giác hai mắt
Độ tuổi

Mức độ thị giác hai mắt

2-3 tuần

Trẻ quay đầu để nhìn vào vật.

4 - 5 tuần

Trẻ có thể định thị vào vật tiêu lớn và gần mắt.

3 tháng

Bắt đầu có hợp thị.

3 tháng

Thị giác nổi bắt đầu phát triển.

6 tháng

Thị giác hai mắt có thể đạt 60 giây cung.

> 6 tháng

Tiếp tục phát triển vùng hợp thị Horopter và qui tụ theo sự phát
triển của nhãn cầu và vận nhãn, đạt mức thị giác hai mắt của
người lớn từ 2 tuổi.
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4. Phát triển thị giác bất thường và khám sàng lọc
4.1. Một số bất thường phát triển thị giác bẩm sinh
Bất kỳ gia đình nào cũng lo lắng khi con em mình có thị lực kém và không có
đáp ứng thị giác. Điều quan trọng là cần phải biết trẻ sơ sinh bình thường có thị giác
bất thường hay không. Lúc trẻ mới sinh thị lực rất kém nhưng đến khoảng 2 tháng
tuổi, mắt đã có thể nhìn theo vật và thị lực cũng đã phát triển. Đến 4 tháng tuổi, trẻ
bình thường đã có những biểu hiện thị giác tốt như nhìn theo vật chuyển động, nhận
diện khuôn mặt người quen… Nếu trẻ từ 4 tháng tuổi không có những biểu hiện có thị
giác, cần phải đến khám bác sĩ chuyên khoa mắt trẻ em. Việc khám ánh hồng đồng tử
cần được thực hiện ngay từ lúc trẻ vừa sinh và trong tất cả các lần khám mắt cho trẻ.
Ánh hồng đổng tử đặc biệt quan trọng khi trẻ có các biểu hiện bất thường thị giác, các
bệnh lý có thể gây bất thường ánh hồng đồng tử bao gồm các bệnh lý về thể thủy tinh,
dịch kính, võng mạc… Bên cạnh đó, mù vỏ não hoặc kém định thị (rung giật nhãn
cầu) biểu hiện các bất thường thị giác có thể nhận thấy rất sớm trên trẻ nhỏ.
Trẻ khi sinh bị mù hai mắt hoặc các bệnh lý gây thị lực kém trong những tháng
tuổi đầu thường gây rung giật nhãn cầu (trừ trường hợp mù vỏ não). Nếu các bệnh lý
không cân xứng giữa hai mắt hoặc chỉ bị một mắt thì thường không gây rung giật nhãn
cầu mà chỉ gây nhược thị.
Các nguyên nhân gây mù bẩm sinh hoặc nhược thị có thể chia thành 5 nhóm
(chi tiết ở các chương sau):
- Hình ảnh trên võng mạc bị mờ hoặc bị che khuất
A. Đục thể thủy tinh bẩm sinh.
B. Glôcôm có đục giác mạc.
C. Đục giác mạc bẩm sinh (bất thường Peter).
D. Đục dịch kính (xuất huyết).
E. Tật khúc xạ cao.
- Bệnh lý võng mạc
A. Mù Leber.
B. Bệnh nhiễm Toxoplasma bẩm sinh (sẹo võng mạc hai mắt).
C. Bạch tạng.
D. Tật không có mống mắt.
E. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non.
F. Loạn sản võng mạc.
G. Mất thị lực màu (achromatopsia).
H. Khuyết hoàng điểm.
I. Sẹo hoàng điểm (nhiễm toxoplasma).
- Các bệnh lý đầu thị thần kinh
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A. Thiểu sản đĩa thị.
B. Khuyết đĩa thị.
C. Teo đĩa thị di truyền.
- Mù vỏ não
A. Thiếu oxy sơ sinh (neonatal anoxia).
B. Các bất thường não bẩm sinh.
- Các bệnh lý thần kinh thị giác
A. Hội chứng Zellweger.
B. Rối loạn chuyển hóa do thiếu men vi thể peroxy (peroxisome) liên kết
giới tính X.
C. Bệnh Refsum.
Hình ảnh trên võng mạc bị mờ hoặc bị che khuất
Các nguyên nhân gây tình trạng này có thể do các bệnh lý của mi mắt (sụp mi, u
mi…) làm mi che quá diện đồng tử, các bệnh lý đục giác mạc (glôcôm bẩm sinh gây
đục giác mạc, các bệnh đục giác mạc bẩm sinh), đục thể thủy tinh (bẩm sinh hoặc mắc
phải), dịch kính đục do xuất huyết hoặc viêm nhiễm và tật khúc xạ cao một hoặc hai
mắt. Các hình ảnh thu nhận được trên võng mạc bị mờ hoặc bị che khuất trong những
năm tuổi đầu sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển thị giác bình thường dẫn đến nhược
thị nặng hoặc rung giật nhãn cầu nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Từ lúc trẻ
mới sinh và các lần thăm khám mắt sau đó, chỉ cần đèn pin cũng có thể phát hiện sơ bộ
trẻ có bất thường về mi mắt, đục giác mạc hay đục thể thủy tinh và các bệnh ánh đồng
tử trắng khác. Trẻ sơ sinh có đục các môi trường trong suốt ở mắt thường biểu hiện bất
thường ánh hồng đồng tử và có thể phát hiện với máy soi đáy mắt trực tiếp hoặc
phương pháp chụp ảnh chẩn đoán tại các trung tâm mắt trẻ em.
Bệnh lý võng mạc
Võng mạc và đặc biệt hoàng điểm là vùng cho thị lực tốt nhất và tạo hình ảnh
rõ nét với độ phân giải cao. Các bệnh lý tổn thương võng mạc, đặc biệt tổn thương ở
vùng hoàng điểm là nguyên nhân gây giảm thị lực và mù lòa cho trẻ.
Bệnh lý thị thần kinh
Đầu thị thần kinh là nơi tập trung sợi trục của tế bào hạch, dẫn truyền thông tin
lên não. Bất thường thị thần kinh thường gặp nhất là thiểu sản đầu thị thần kinh và có
thể liên quan đến rất nhiều bất thường của hệ thần kinh trung ương hoặc các bệnh lý
toàn thân. Khi mắc bệnh này, có thể ánh hồng đồng tử bình thường nhưng trẻ có thể có
biểu hiện thị lực kém, rung giật nhãn cầu (khi bị hai mắt) hoặc lác (khi bị một mắt).
Khi soi đáy mắt có thể thấy đĩa thị nhỏ kèm giảm sắc tố quanh đĩa, mạch máu ngoằn
ngoèo.
Mù vỏ não
Mù vỏ não có thể do tổn thương ở tia thị hoặc vỏ não vùng chẩm. Vỏ não vùng
chẩm rất nhạy cảm với thiếu oxy bởi vì đây là vùng có rất nhiều mạch máu não. Trẻ
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sinh ra khi ngạt hoặc thiếu oxy có thể gây mù vỏ não. Các nguyên nhân khác như não
úng thủy, đột quỵ, xuất huyết nội sọ và các thiểu sản vùng não cũng gây ra hiện tượng
mù vỏ não. Khác với các nguyên nhân gây giảm thị lực và mù đã đề cập ở trên, trẻ bị
mù vỏ não thường không thấy bất thường khi khám kiểm tra ánh hồng đồng tử, lác hay
rung giật nhãn cầu. Trẻ chỉ biểu hiện không có đáp ứng thị giác với các vật tiêu kích
thích và có phản xạ đồng tử yếu hoặc không có. Đối với những trẻ bị bệnh này, có thể
phải sử dụng đến chụp cộng hưởng từ đường dẫn truyền thị giác và não để hỗ trợ chẩn
đoán.
Nhược thị (xem thêm bài Nhược thị)
Nhược thị xuất hiện khoảng 2% - 4% dân số và là nguyên nhân gây giảm thị lực
thường gặp ở trẻ em. Nhược thị có thể là thị lực kém do bất kỳ nguyên nhân nào
nhưng hầu hết y văn đều coi nhược thị là do phát triển bất thường của thị giác thứ phát
sau kích thích thị giác không bình thường (hình ảnh không rõ nét trên võng mạc) trong
quá trình phát triển thị giác, dẫn tới mất các tế bào nhân tại thể gối ngoài và các trung
tâm thị giác trên não. Có hai hình thái dẫn đến bất thường kích thích thị giác là hiện
tượng nhận diện không chính xác hình ảnh (hình ảnh võng mạc mờ) và ức chế vỏ não
(thường xuyên ức chế một mắt). Hai hiện tượng này có thể xuất hiện độc lập hoặc
đồng thời gây nhược thị và thị giác không phát triển bình thường.
Thời kỳ dễ bị nhược thị: trẻ rất dễ bị nhược thị, đặc biệt trong những tháng đầu
sau sinh. Kích thích của những hình ảnh mờ, không rõ nét trên võng mạc (sụp mi, lác,
đục các môi trường trong suốt: đục giác mạc, đục thể thủy tinh, đục dịch kính, tật khúc
xạ…) có thể gây nhược thị sâu và không cải thiện. Chính vì vậy, cần phải phát hiện và
điều trị sớm các bệnh lý này (đặc biệt đục thể thủy tinh bẩm sinh) để trẻ có thể đạt thị
lực tốt nhất. Bên cạnh đó, nhược thị cũng có thể xuất hiện do các nguyên nhân bẩm
sinh hoặc sau chấn thương, viêm nhiễm trong giai đoạn trước 7–8 tuổi nhưng mức độ
có thể nhẹ hơn. Và nếu trẻ trên 10 tuổi thì khả năng điều trị nhược thị không có hiệu
quả hoặc hiệu quả thấp (Bảng 5).
Bảng 5: Các thời kỳ thị giác dễ thay đổi và khả năng gây nhược thị
Phát triển thị giác và nhược thị
Thời kỳ quan trọng (critical
1 tuần đến 3 - 4 tháng tuổi (dễ bị nhược thị sâu)
period)
Thị giác dễ tổn thương

Khi sinh đến 7 - 8 tuổi

Giới hạn

> 10 tuổi: phục hồi thị giác bị giới hạn (khả năng
điều trị nhược thị không có hiệu quả hoặc hiệu quả
thấp).

4.2. Khám sàng lọc và phát hiện bất thường thị giác ở trẻ nhỏ
Phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý tại mắt của trẻ nhỏ là yêu cầu bắt buộc.
Các bệnh lý như đục thể thủy tinh bẩn sinh, glôcôm bẩm sinh, u nguyên bào võng
mạc… cần điều trị sớm. Trì hoãn chẩn đoán có thể gây mất thị lực không hồi phục và
đối với bệnh u nguyên bào võng mạc có thể gây tử vong. Chính vì vậy, cần phải chú ý
và khám sàng lọc tất cả các trẻ từ lúc sinh đến tuổi trưởng thành.
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Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra Hướng dẫn chương trình khám sàng lọc sức
khỏe cộng đồng nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đó là những bệnh lý gây ảnh
hưởng lớn đến sức khỏe nhưng có thể điều trị được khi phát hiện sớm. Bệnh dễ chẩn
đoán và có sẵn các khám nghiệm cũng như điều trị, được pháp luật cho phép và cộng
đồng chấp nhận. Giá thành cho phát hiện, chẩn đoán và điều trị cần phù hợp với điều
kiện kinh tế của hệ thống chăm sóc y tế.
Khám sàng lọc thị giác có thể chia thành các giai đoạn theo 4 độ tuổi, với
những tiêu chuẩn và đặc trưng bệnh lý riêng (Bảng 6).
Bảng 6: Độ tuổi và tổn thương cần được phát hiện của trẻ khi khám sàng lọc
Độ tuổi

Trẻ
non

đẻ Trẻ 0 - 1 tuổi

Trẻ 1 - 6 tuổi

Trẻ > 6 tuổi

Bệnh
lý Bệnh võng Đục thể thủy tinh bẩm Các yếu tố gây Tật khúc xạ
cần phát mạc trẻ đẻ sinh
nhược thị
hiện
non
Glôcôm bẩm sinh
Lác
Các bệnh lý bán phần
trước bẩm sinh (đục
thể thủy tinh, glôcôm
bẩm sinh…)

Tật khúc xạ cao
và lệch khúc xạ

Các bệnh lý
nhiễm trùng hoặc
U nguyên bào võng chấn thương…
mạc
Địa điểm Khoa
sơ Phòng khám mắt trẻ Phòng khám mắt Phòng khám
khám
sinh hoặc em
trẻ em hoặc mắt hoặc y tế
khoa mắt
khám sàng lọc tại trường học
trẻ em
nhà trẻ, cộng
đồng
Trang thiết Máy
soi Đèn pin, máy soi đáy
bị
đáy
mắt mắt trực tiếp và gián
gián tiếp tiếp
và ấn củng
mạc

Bảng thị lực theo
tuổi, máy khúc
xạ, máy soi đáy
mắt và soi bóng
đồng tử

Bảng thị lực
Máy khúc xạ,
soi đáy mắt và
soi bóng đồng
tử

4.3. Tiếp cận với trẻ có phát triển thị giác bất thường
Cần hỏi rõ tiền sử những vấn đề về thị giác của các thành viên trong gia đình,
đặc biệt nếu là trẻ trai, vì có thể là các bệnh lý có di truyền liên kết nhiễm sắc thể X.
Nếu anh chị em ruột của người bệnh cũng mắc bệnh nhưng bố mẹ không có biểu hiện
bệnh thì có thể là di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường.
Các chi tiết về tiền sử lúc mang thai của mẹ người bệnh cũng cần được hỏi kỹ:
các yếu tố quan trọng như nhiễm trùng, nhiễm độc, dùng thuốc hoặc chấn thương. Các
vấn đề như trẻ đẻ non, chậm phát triển bào thai, nhịp tim chậm và thiếu oxy… là rất
quan trọng. Bác sĩ mắt trẻ em cần xem xét các bất thường toàn thân hoặc chậm phát
triển theo các mốc phát triển bình thường của trẻ.
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Khám trẻ nhỏ cần phải chú ý đến việc định thị và đáp ứng phản xạ đồng tử
đồng đều giữa hai mắt, mức độ thẳng trục nhãn cầu và vận nhãn, phát hiện có chuyển
động bất thường hay rung giật nhãn cầu. Cần khám chi tiết về khám đáy mắt cùng tình
trạng khúc xạ của trẻ. Phản xạ đồng tử chậm khi trẻ có các bệnh lý tổn thương phía
trước của đường dẫn truyền thị giác như các bệnh của võng mạc, thiểu sản hoặc teo đĩa
thị, khuyết hắc mạc và đĩa thị.
Rung giật nhãn cầu được biểu hiện bằng rung giật kiểu quả lắc hoặc lò xo.
Rung giật nhãn cầu bẩm sinh ở trẻ em thường do rối loạn bất thường thị giác trước thể
gối. Mặc dù là thuật ngữ bẩm sinh nhưng rung giật nhãn cầu có thể xuất hiện sau khi
sinh 2-3 tháng (xem thêm bài Rung giật nhãn cầu). Bất thường thị giác ở một hoặc hai
mắt có thể do mắt bị lệch trục, lác trong hoặc lác ngoài có thể xuất hiện.
Khi trẻ có thị lực kém cần phải xác định vị trí tổn thương trên hệ thống thị giác.
Thông thường, sẽ xác định các tổn thương thị giác trước thể gối hoặc các nguyên nhân
sau thể gối (hay còn gọi là mù vỏ não). Tuy nhiên, có những tổn thương xảy ra do các
nguyên nhân trên đường dẫn truyền thị giác trước thể gối và sau thể gối.
Giảm thị lực trước thể gối
Rung giật nhãn cầu có thể là biểu hiện lâm sàng của việc giảm thị lực do tổn
thương trước thể gối cả hai mắt. Lác cũng có thể xuất hiện khi có tổn thương trước thể
gối ở một mắt. Các nguyên nhân gây bệnh có thể được các bác sĩ chuyên khoa mắt trẻ
em khám và phát hiện. Biểu hiện các bệnh lý này có thể do bất thường mi mắt (sụp mi,
u mi…), bất thường giác mạc và bán phần trước (bất thường Peter, củng mạc hóa giác
mạc…), đục thể thủy tinh, glôcôm bẩm sinh. Bên cạnh đó, có thể có thiểu sản đĩa thị
cũng là một nguyên nhân thường gặp trong các bệnh lý thị thần kinh bất thường của
mắt gây giảm chức năng thị giác trước thể gối ở trẻ em. Cần kiểm tra một số xét
nghiệm về nội tiết để phát hiện các tổn thương thị giác liên quan tới vùng dưới đồi. Có
thể chụp cộng hưởng từ (MRI) não nếu trẻ có các tổn thương hệ thống thần kinh trung
ương phối hợp. Các bệnh lý bẩm sinh của đĩa thị như đĩa thị hình hoa bìm bìm
(morning glory), hay khuyết đĩa thị… cũng là những nguyên nhân gây giảm thị lực
trước thể gối. Teo đĩa thị cũng là nguyên nhân gây giảm thị lực trước thể gối, các
nguyên nhân có thể gặp như não úng thủy, u não, chấn động não hoặc thiếu oxy não,
các bệnh lý chuyển hóa hoặc bệnh lý thị thần kinh có tính di truyền bẩm sinh. Teo đĩa
thị có thể đơn độc hoặc kèm theo các bệnh lý thần kinh hoặc toàn thân khác, chính vì
vậy cần làm thêm các chẩn đoán hình ảnh về thần kinh và toàn thân phụ thuộc vào các
biểu hiện và phát hiện trên lâm sàng (xem thêm phần bất thường đĩa thị bẩm sinh).
Ngoài ra, khi trẻ có thị giác kém phát triển có thể do bất thường của võng mạc
do thiểu sản võng mạc hay loạn dưỡng hoàng điểm bẩm sinh gồm mù bẩm sinh Leber,
loạn dưỡng tế bào nón, quáng gà… Trong các trường hợp này, thường không thấy biến
đổi biểu mô sắc tố võng mạc, tuy nhiên có thể thấy mạch máu võng mạc co nhỏ và bạc
màu đĩa thị. Các biểu hiện lâm sàng gợi ý có thiểu sản võng mạc bao gồm sợ ánh sáng,
tật khúc xạ cao (cận hoặc viễn thị nặng), phản xạ đồng tử giảm và có dấu hiệu tay–mắt
(trẻ thường ấn ngón cái hoặc ngón trỏ vào mắt để cố gắng kích thích võng mạc). Điện
võng mạc (ERG) có thể hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý võng mạc trên các trẻ có thị lực
kém nhưng cấu trúc nhãn cầu bình thường. Thị lực thấp và rung giật nhãn cầu có thể
do thiểu sản hoàng điềm, thường gặp trong bệnh bạch tạng và tật không có mống mắt
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bẩm sinh. Khi khám trên trẻ cần chú ý biểu hiện không có mống mắt hoặc mất ánh
trung tâm, giảm sắc tố ở võng mạc (xem chi tiết tại chương các bệnh lý võng mạchoàng điểm).
Tổn thương thị giác sau thể gối
Các tổn thương vỏ gây ra giảm thị lực phía sau thể gối. Các bệnh lý bao gồm
tổn thương tia thị giác cũng như tổn thương thùy chẩm. Tổn thương vỏ thị giác là
nguyên nhân thường gặp của các bệnh lý thị giác trẻ em tại các nước phát triển.
Nguyên nhân có thể bẩm sinh hoặc mắc phải bao gồm nhiễn trùng bào thai, loạn sản
não, xuất huyết nội sọ, não úng thủy, viêm não-màng não… Trẻ có tổn thương vỏ thị
giác có biểu hiện về bất thường thị giác ở các mức độ rất khác nhau. Khám lâm sàng
thường thấy cấu trúc nhãn cầu bình thường, phản xạ đồng tử bình thường và vận nhãn
bình thường (không có rung giật nhãn cầu), có thể thấy teo đĩa thị (do thoái hóa xi nap
chuyển). Xét nghiệm điện võng mạc bình thường, điện chẩm kích thích có thể bình
thường hoặc giảm. Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh có thể bình thường hoặc bất
thường như có teo não, tổn thương dải thị giác và tia thị hoặc vùng não thất. Trẻ có
hình ảnh hệ thần kinh bình thường thì có tiên lượng tốt. Phụ thuộc vào tổn thương mà
mù vỏ não có thể thoáng qua hoặc kéo dài, có thể đơn độc hoặc kèm theo các tổn
thương thần kinh khác.

Hình 8. Trống quang động (opticokinetic nystagmus – OKN)
(Nguồn: www.slideshare.net/zarin45/visual-acuity-in-infants)
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B

C

Hình 9. Phương pháp thử thị lực với hướng nhìn ưu tiên
A. Bảng đo thị lực Teller

B. Bảng Lea

C. Bảng Cardiff

Hình 10. Các đồ vật thử xác định sơ bộ thị lực của trẻ
Bi các kích cỡ, bóng, đồ chơi…
(Nguồn: http://www.lea-test.fi/en/assessme/educearl/part3/0-3.html)

5. Chậm trưởng thành thị giác
Chậm trưởng thành thị giác (delayed visual maturation) là một trong những
nguyên nhân thường gặp trong phát triển thị giác bất thường ở trẻ. Chậm trưởng thành
thị giác có thể đơn độc hoặc kèm với các tổn thương thần kinh khác.
5.1. Khái niệm
Thuật ngữ chậm trưởng thành thị giác được Illingworth (1954) sử dụng đầu tiên
khi mô tả trẻ có thị giác đáp ứng kém nhưng cải thiện chức năng thị giác khi trưởng
thành. Hình thái chậm trưởng thành thị giác đơn thuần được chẩn đoán hồi cứu sau khi
quan sát thấy có cải thiện về phản ứng chú ý kích thích thị giác sau một quá trình trẻ
không thấy gì, trong khi cấu trúc nhãn cầu và đường dẫn truyền thị giác bình thường.
Xác định biểu hiện chậm trưởng thành thị giác bao gồm biểu hiện chú ý thị giác của trẻ
kèm với sự phát triển của nhãn cầu hoặc các biểu hiện thần kinh và toàn thân.
Beauvieux và cộng sự (1965) cũng đã ghi nhận các biểu hiện bất thường trên đĩa thị
của những trẻ được coi là “thiểu năng chú ý thị giác tạm thời”. Cùng với thời gian,
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hình ảnh đĩa thị trở nên bình thường tương tự của người lớn và chức năng thị giác
cũng cải thiện. Hiện tượng này là do ảnh hưởng của quá trình myelin hóa của dây thần
kinh thị giác và tác giả sử dụng thuật ngữ “giả teo đĩa thị do loạn sản myelin”. Tuy
nhiên, Beauvieux cũng nhận thấy rằng tình trạng này có thể phức tạp hơn do pha trộn
giữa các bất thường phát triển thần kinh và thị giác, thậm chí có thể gây ảnh hưởng
đến chức năng thị giác. Tác giả coi đây là hai phạm trù dễ nhận biết ảnh hưởng đến trẻ.
Lúc đầu, chậm trưởng thành thị giác là một bất thường đơn độc và có thể hồi phục
nhanh và hoàn toàn trong 4–6 tháng. Sau đó, do liên quan đến các vấn đề như lác, tật
khúc xạ cao hoặc chậm phát triển trí tuệ, thị giác cải thiện rất chậm và không hoàn
toàn.
5.2. Biểu hiện lâm sàng
Trẻ vừa sinh ra chưa thể nhìn tốt nhưng sau 2-4 tháng mà mắt chưa định thị và
nhìn theo đồ vật được thì có thể coi là chậm trưởng thành thị giác. Chẩn đoán chậm
trưởng thành thị giác cần được kiểm tra tất cả các tổn thương thực thể tại mắt và toàn
thân. Về cơ bản, bất thường thị giác này của trẻ có thể cải thiện theo thời gian. Nhưng
khi chậm trưởng thành thị giác có thể phối hợp với các bệnh lý tại mắt và toàn thân
khác, thị giác sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Đáng lưu ý là trẻ có chậm trưởng
thành thị giác đơn thuần kèm không có phản xạ định thị và nhìn theo nhưng không có
lác kèm theo. Nhiều trẻ có biểu hiện chậm phát triển tâm thần vận động và có thể có
tiền sử đẻ non. Khám mắt có thể thấy đĩa thị hơi xám màu. Trẻ cũng cần phải phân biệt
với các trẻ có chức năng thị giác kém kèm theo các bệnh lý đường dẫn truyền thị giác
phía trước với biểu hiện rung giật nhãn cầu hoặc bất thường phản xạ đồng tử hoặc các
trẻ có vấn đề bệnh lý của đường dẫn truyền thị giác trên não, các trẻ này có khả năng
định thị rất kém nhưng không có rung giật nhãn cầu.
5.3. Phân loại và đánh giá
Phân loại của Fielder gồm 4 nhóm:
- Nhóm 1: chậm trưởng thành thị giác đơn thuần với nhãn cầu bình thường.
Nhóm 1A đơn độc và nhóm 1B: có tiền sử bất thường trước sinh.
- Nhóm 2: biểu hiện kèm theo bất thường phát triển thần kinh.
- Nhóm 3: kèm theo bạch tạng và rung giật nhãn cầu bẩm sinh.
- Nhóm 4: kèm theo bệnh lý mắt khác.
Đánh giá
Đánh giá điện võng mạc, mặt trống test quang động và điện nhãn cầu bình
thường trên những trẻ bị bệnh này. Điện chẩm kích thích có thể bình thường hoặc bất
thường. Thực tế thấy rằng hình dạng sóng rất thay đổi, thậm chí đối với trẻ có chú ý thị
giác bình thường. Cần chú ý rằng các hình thái điện chẩm kích thích khác nhau được
thực hiện ở các nghiên cứu và các điều kiện làm thử nghiệm khác nhau, vì vậy nếu
điện chẩm kích thích bất thường thì cũng chắc chắn trẻ có chậm trưởng thành thị giác.
Có bằng chứng thấy rằng giảm thính lực cũng có thể kèm giảm điện chẩm kích thích
trên trẻ chậm trưởng thành thị giác. Các nghiên cứu về chẩn đoán hình ảnh cũng cần
được sử dụng để phát hiện các nguyên nhân bất thường cấu trúc trên trẻ > 4 tháng tuổi
khi có biểu hiện lâm sàng của chậm trưởng thành thị giác.
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Các trẻ sinh non thường có thể trạng rất yếu trong thời kỳ đầu, có thể biểu
hiện chậm trưởng thành thị giác nhưng thường cải thiện tương tự nhóm I, có thể kèm
một số tổn thương liên quan đến thể trạng yếu. Bên cạnh đó, có những trẻ có động
kinh hoặc các tổn thương do xuất huyết não liên quan đến tình trạng ngạt khi sinh, hạ
glucose máu, hạ canxi... Trong hầu hết các trường hợp, chẩn đoán bao gồm các khám
nghiệm sinh lý thần kinh như điện não đồ (EEG). Thị lực có cải thiện trên nhóm trẻ
xuất huyết não kiểm soát được. Các vấn đề về đáp ứng thị giác hoặc phối hợp tay-mắt
và hồi phục thị giác thường rất lâu, thường gặp trên những trẻ bị bạch tạng nhưng cũng
có thể gặp trên trẻ bị đục thể thủy tinh hai mắt, thiểu sản đĩa thị và các bệnh lý khác.
Chẩn đoán phân biệt
Chẩn đoán phân biệt với các trẻ có thị lực kém, không có biểu hiện rung giật
nhãn cầu và không có tổn thương nặng tại mắt và toàn thân, phân biệt chậm trưởng
thành thị giác với cải thiện thị giác vỏ não. Trong hầu hết các trường hợp, trẻ có cải
thiện thị giác vỏ não có thể có tiền sử thiếu oxy não khi sinh hoặc có các dấu hiệu thần
kinh khác. Tuy nhiên, chỉ bằng chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc chụp cắt lớp vi tính
(CT scan) mới có thể phân biệt hai rối loạn này. Các kỹ thuật chẩn đoán chức năng của
não hiện nay có thể tiếp cận gần hơn với chất nền thần kinh ảnh hưởng đến chậm
trưởng thành thị giác.
Theo dõi và tiên lượng
Các bác sĩ nhãn khoa, nhi khoa và thần kinh cần phối hợp với nhau trong việc
phát hiện, điều trị và theo dõi việc chậm trưởng thành thị giác của trẻ. Nếu có nghi ngờ
trẻ bị chậm trưởng thành thị giác với phát triển tâm vận động bình thường, cần loại trừ
các bệnh lý tại mắt hoặc toàn thân phối hợp.
Hầu hết trẻ chậm trưởng thành thị giác bắt đầu biểu hiện khi 3 -5 tháng tuổi và
độ tuổi trung bình là 5,5 tháng. Phục hồi thị giác nhóm 1: 7-4 tuần, nhóm 2: 22-78 tuần
và nhóm 3,4: 13–28 tuần. Cải thiện chú ý thị giác có thể rất nhanh sau 1-2 tuần. Trẻ có
chậm trưởng thành thị giác đơn độc với các chức năng thần kinh bình thường có tiên
lượng tốt và trẻ có định thị và đáp ứng thị giác bình thường khi 6-10 tháng tuổi, thị lực
cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, những trẻ này có thể cần theo dõi cẩn thận hơn các
trẻ khác sau khi đã có cải thiện tốt về thị giác. Trẻ có chậm trưởng thành thị giác kèm
theo các tổn thương thần kinh hoặc động kinh thường có chậm phát triển thị giác và
phục hồi chậm hơn, nên cần kiểm tra và điều trị các bệnh lý đó càng sớm càng tốt.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Các thành phần cơ bản của hệ thống thị giác bao gồm:
A. Nhãn cầu.
B. Dây thần kinh thị giác, dải thị giác, thể gối ngoài và tia thị giác.
C. Vỏ thị giác.
D. Tất cả các ý đều đúng.
Câu 2. Hãy chọn ý đúng nhất về mô tả giác mạc sau đây:
A. Giác mạc phẳng, đạt công suất như người lớn khi 12 tuổi.
B. Giác mạc khi sinh có đường kính khoảng 8mm.
C. Giác mạc thay đổi nhiều nhất trước 5 tuổi và đạt đường kính như người lớn
khi 8 tuổi.
D. Giác mạc đục khi sinh do phù và nội mô giác mạc chưa trưởng thảnh.
Câu 3. Câu nào sau đây đúng nhất nói về khám trẻ 1 tháng tuổi?
A. Thị lực 20/30 với phương pháp thử hướng nhìn ưu tiên.
B. Có thể có lác ngoài.
C. Vận nhãn ngang và đứng bình thường.
D. Nhãn áp cao hơn người lớn.
Câu 4. Chọn câu đúng nhất về thị lực của trẻ:
A. Không thể thử thị lực cho trẻ chưa biết nói.
B. Các phương pháp thử thị lực khác nhau trên trẻ dưới 2 tuổi có kết quả như
nhau.
C. Có thể đạt thị lực như người lớn sau 5 tuổi.
D. Thị lực của trẻ thay đổi nhiều nhất trong giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi.
Câu 5. Tình trạng khúc xạ của trẻ dưới 6 tuổi:
A. Thường có viễn thị có hoặc không có loạn thị.
B. Cận thị.
C. Loạn thị cao.
D. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 6. Nói về cảm thụ tương phản và thị giác màu của trẻ:
A. Trẻ 1 tháng tuổi có thể phát hiện ánh sáng cao gấp 50 lần người lớn.
B. Trẻ có thể phân biệt màu sắc do sự phát triển của các tế bào que.
C. Cảm thụ tương phản ở trẻ phát triển nhanh trong 3 tháng đầu sau sinh và đạt
ngưỡng người lớn khi trẻ được khoảng 8-9 tuổi.
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D. Trẻ mới sinh có thể phân biệt các màu sắc khác nhau.
Câu 7. Các câu về thị giác hai mắt sau đây đều đúng, TRỪ:
A. Thị giác hai mắt và phù thị xuất hiện khoảng từ 1.5 tháng đến 2 tháng tuổi.
B. Thị giác nổi xuất hiện khoảng từ lúc 3 tháng đến 6 tháng tuổi và đạt mức
tương tự người lớn lúc 2 tuổi.
C. Trẻ bị lác bẩm sinh vẫn có thị giác hai mắt.
D. Lác nhỏ cũng có luôn bất thường thị giác hai mắt.
Câu 8. Trong những tổn thương gây thị lực kém hoặc mất thị lực, tổn thương ở vị trí
nào không gây rung giật nhãn cầu?
A. Hình ảnh trên võng mạc bị mờ hoặc bị che khuất.
B. Bệnh lý dịch kính-võng mạc.
C. Các bệnh lý đầu thị thần kinh.
D. Mù vỏ não.
Câu 9. Các nguyên nhân gây nhược thị, TRỪ:
A. Đục thể thủy tinh bẩm sinh.
B. Chấn thương mắt sau 10 tuổi.
C. Sụp mi bẩm sinh độ I.
D. Lác.
Câu 10. Chọn ý đúng nhất khi nói về chậm trưởng thành thị giác:
A. Trẻ chậm trưởng thành thị giác thị lực không thể hồi phục bình thường.
B. Thường phát hiện trẻ chậm trưởng thị giác ngay từ khi sinh.
C. Thường phát hiện trẻ chậm trưởng thị giác khi trẻ 3-5 tháng tuổi.
D. Theo Fielder, chậm phát triển thị giác chia thành 5 nhóm.
ĐÁP ÁN
1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
Khám mắt trẻ em
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Bài 3
KHÁM MẮT TRẺ EM
TS. Nguyễn Văn Huy
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Trình bày được cách tổ chức một phòng khám mắt trẻ em.
2. Liệt kê được các trang thiết bị cần thiết cho khám mắt trẻ em.
3. Mô tả được các bước cần thực hiện trong khám mắt thông thường ở trẻ em.
Về kỹ năng:
1. Thực hiện được một số qui trình chính trong khám mắt trẻ em.
2. Chỉ định được một số kỹ thuật cận lâm sàng trong thăm khám mắt trẻ em và nhận
định kết quả.
Về thái độ
1. Tuân thủ nghiêm túc các qui trình khám chữa bệnh của cơ sở thực hành.
2. Tôn trọng quyền của người bệnh và gia đình.
3. Tôn trọng văn hóa và các phong tục tập quán vùng miền không ảnh hưởng đến sức
khỏe.
NỘI DUNG
1. Đại cương
Trên lâm sàng, việc thăm khám mắt trẻ em thường gặp nhiều khó khăn do trẻ
không phối hợp, quấy khóc hoặc trẻ không tự nói ra được các dấu hiệu khó chịu về
mắt. Người khám cần phải hết sức tỉ mỉ, nắm vững kỹ năng, hiểu tâm lý, biết giao lưu
và chơi với trẻ tạo cảm giác an tâm, không gây sợ hãi cho trẻ. Mỗi lứa tuổi phải có
cách tiếp cận khác nhau khi khám cũng như lựa chọn dụng cụ khám phù hợp.
2. Bố trí khu vực khám mắt trẻ em
Phòng khám mắt cần được bố trí và thiết kế thân thiện với trẻ, có thể sơn hoặc vẽ
hình ảnh các con vật, phong cảnh trên tường tạo cảm giác gần gũi và hứng thú cho trẻ
khi khám. Nên có phòng chờ dành cho trẻ và bố mẹ trẻ, trong phòng chờ có thể để bàn
và ghế nhỏ, sách, đồ chơi phù hợp giúp cho trẻ có cảm giác thoải mái khi đến khám.
Trong phòng khám mắt cần có các đồ chơi theo từng lứa tuổi để có thể sử dụng làm
dụng cụ định thị khi nhìn gần, nhìn xa thu hút sự chú ý của trẻ, bên cạnh đó cũng
không thể thiếu các dụng cụ khám mắt thông thường như: các loại bảng thị lực (nên
dùng bảng điện tử có các chế độ khác nhau phù hợp cho từng lứa tuổi). Hộp kính và
gọng kính các kích cỡ, máy đo khúc xạ tự động, sinh hiển vi, đèn soi đáy mắt trực tiếp
và gián tiếp, máy soi bóng đồng tử, bộ lăng kính rời và thước lăng kính, bộ khám thị
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giác hai mắt, bộ thử sắc giác, máy đo nhãn áp, thuốc giãn đồng tử liệt điều tiết
(Atropin 0,25%, 0,5%, Mydrin P), dung dịch Dicain 1%, thuốc nhuộm Fluorescein
2%, thước kẻ có vạch…

Hình 1A. Đồ chơi dùng làm định thị khi
khám mắt trẻ em

Hình 1B. Phòng chờ và phòng khám
mắt trẻ em

3. Các phương pháp khám mắt thông thường ở trẻ em
3.1. Khai thác tiền sử
Dấu hiệu chính khiến gia đình đưa trẻ đi khám thường đặc trưng cho từng nhóm
bệnh và nhóm tuổi. Ví dụ ở tuổi sơ sinh và sau khi sinh thì dấu hiệu chính thường là
các bất thường của nhãn cầu về cấu trúc, chảy nước mắt, đỏ mắt hoặc mắt không đáp
ứng với kích thích thị giác. Với nhóm trẻ đẻ non thì lý do chính là bố mẹ muốn kiểm
tra về võng mạc. Nhóm tuổi lớn hơn thì lác là dấu hiệu chính gia đình đưa trẻ đi khám.
Nhóm trẻ trước tuổi đi học và tuổi đi học thì các vấn đề về thị lực là dấu hiệu chính.
Tiền sử cá nhân có liên quan bệnh lý của mẹ lúc mang thai và thuốc đã sử dụng
trong giai đoạn này. Tiền sử lúc sinh, đẻ non, cân nặng lúc sinh, thời gian thở oxy nếu
sinh non, tiền sử nhiễm trùng, dị ứng, chấn thương, các phẫu thuật và thuốc đã sử dụng
tại mắt trước đó.
Tiền sử gia đình có liên quan trong một số bệnh như u nguyên bào võng mạc,
đục thể thủy tinh bẩm sinh, glôcôm bẩm sinh, nhược thị, lác, tật khúc xạ, thoái hóa
võng mạc...Những bức ảnh chụp trẻ và gia đình trẻ trước đó cũng có ích trong quá
trình khám và chẩn đoán, đặc biệt với các trường hợp lác liệt như liệt thần kinh 4, hội
chứng Duane, hội chứng Brown, xơ hóa cơ ngoại nhãn bẩm sinh.
3.2. Quan sát trẻ
Trong khi khai thác tiền sử bằng cách đặt câu hỏi cho bố mẹ trẻ, người khám
cũng cần chú ý quan sát thói quen của trẻ bao gồm tư thế đầu, cổ, thói quen nhìn gần
các đồ vật. Cần chú ý quan sát sự tương tác của trẻ với người xung quanh, xem trẻ cầm
nắm đồ chơi có tự tin không, có lệch đầu vẹo cổ khi nhìn thẳng không?
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Hình 2A. Quan sát trẻ

Hình 2B. Trẻ nghiêng đầu sang trái,
mắt phải liệt dây thần kinh số 4

3.3. Đánh giá thị lực
Sử dụng các loại bảng thị lực và phương pháp thử phụ thuộc lứa tuổi của trẻ
như nhóm trẻ sơ sinh chưa biết nói, trẻ độ 2-3 tuổi, trẻ trước tuổi đi học và tuổi đi học.
Bảng 1: Thị lực bình thường và các phương pháp thử phù hợp
Tuổi (năm)

Phương pháp thử

Thị lực bình thường

0-2

Điện chẩm kích thích

20/30 (1 tuổi)

0-2

Đáp ứng ưu tiên

20/30 (2 tuổi)

0-2

Định thị

Trung tâm, ổn định, duy trì

2-5

Bảng LAE

20/40 - 20/20

2-5

Bảng HOTV

20/40 - 20/20

5+

Bảng Snellen

20/30 - 20/20

3.3.1. Đánh giá thị lực ở nhóm trẻ chưa biết nói
Việc đánh giá thị lực đối với trẻ dưới 2 tuổi thường rất khó khăn. Trên lâm sàng
khi quan sát kỹ đáp ứng của mắt trẻ sơ sinh với kích thích thị giác có thể dự đoán được
trẻ có giảm thị lực hay không và có cần tiến hành các thăm khám khác như soi đáy mắt
để phát hiện tổn thương.
Với nhóm trẻ này có thể áp dụng phương pháp chủ quan đó là dựa vào khả năng
nhìn cố định hay còn goi là định thị và nhìn theo vật. Đánh giá thị lực dựa vào định thị
bao gồm 3 yếu tố: định thị trung tâm, ổn định và duy trì định thị. Người ta nhận thấy
trẻ 1 tháng tuổi bắt đầu có khả năng định thị vào vật tiêu quen thuộc như khuôn mặt
của mẹ. Trẻ 2-3 tháng tuổi có khả năng nhìn theo vật kích thích chú ý của trẻ. Người
khám cần phải xác định được:
- Trẻ có định thị trung tâm, ổn định và duy trì tốt vào vật tiêu hay không?
- Trẻ có định thị trung tâm, ổn định nhưng không duy trì được vào vật tiêu?
- Trẻ có định thị trung tâm nhưng không ổn định?
- Trẻ không định thị được trung tâm?
- Trẻ có nhìn theo được vật tiêu với từng mắt và với hai mắt được không?
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- Trẻ nhìn theo vật tiêu nhanh hay chậm?
- Trẻ có thói quen định thị nhiều hơn bằng mắt phải hay mắt trái?
Nếu trẻ không có khả năng định thị vào vật tiêu chứng tỏ thị lực kém hoặc nếu
trẻ luôn luôn định thị bằng một mắt chứng tỏ mắt còn lại có thị lực thấp. Có hai loại
test định thị được sử dụng là định thị một mắt và hai mắt. Khi thử cần lựa chọn những
vật tiêu cuốn hút chú ý của trẻ vì trẻ không quan tâm hoặc phối hợp kém sẽ cho kết
quả không chính xác.

Hình 3. Quan sát đáp ứng của mắt trẻ với kích thích thị giác
Khám định thị
Các phương pháp thay thế khi đánh giá thị lực ở trẻ chưa biết nói:
- Đáp ứng ưu tiên:
+ Sử dụng bảng Lea (Hình 4).

Hình 4. Bảng thị lực Lea
Bộ thử thị lực này gồm các bảng có hình giống vợt bóng bàn. Trong đó có một
bảng có màu xám không có kẻ sọc, còn lại các bảng khác trên mặt in các kẻ sọc đen
trắng đều nhau. Kích thước đường kẻ ở các bảng nhỏ dần.
Mỗi bảng tương ứng với một mức thị lực của trẻ và được đánh giá bằng số chu
kỳ cặp kẻ đen trắng trên 1cm dài. Đánh giá thị lực bằng bảng Lea là đánh giá khả năng
đáp ứng về thị lực của trẻ với các kẻ sọc đen trắng trên bảng thị lực. Khi đặt đồng thời
trước mặt trẻ một bảng có các kẻ sọc đen trắng và một bảng màu xám không có kẻ sọc,
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với kích thước và độ chiếu sáng như nhau, trẻ sẽ nhìn vào bảng có kẻ sọc vì các kẻ sọc
trên bảng này thu hút sự chú ý của trẻ hơn so với bảng màu xám không có kẻ sọc. Các
kẻ sọc càng lớn trẻ càng đáp ứng nhanh, ngược lại kẻ sọc càng bé trẻ đáp ứng càng
kém, khi các kẻ sọc này quá bé thì trẻ không còn khả năng phân biệt bảng màu xám
với bảng có kẻ sọc nữa. Dựa vào khả năng định thị của trẻ với các bảng thử có kích
thước và khoảng cách khác nhau mà qui đổi thị lực tương đương.
+ Sử dụng bảng Teller bao gồm các vạch đen trắng xen kẽ nhau, kích thước của
vạch tăng dần theo từng bảng. Thông qua quan sát đáp ứng mắt của trẻ có thể ước
lượng được mức độ thị lực.
- Điện chẩm kích thích để đánh giá thị lực thông qua các kính thị lực điện tâm vỏ
não thị giác.
- Rung giật nhãn cầu quang động là hiện tượng rung giật của mắt xuất hiện khi mắt
nhìn vào các vạch có độ tương phản khác nhau đang chuyển động.

Hình 5A. Đáp ứng ưu tiên

Hình 5B. Điện
chẩm kích thích

Hình 5C. Rung giật
nhãn cầu quang động

Bảng 2: Mức độ thị lực theo tuổi khi thử bằng các phương pháp khách quan
Tuổi
Phương pháp

Sơ sinh

2
tháng

4 tháng

6 tháng

1
năm

Rung giật nhãn cầu quang động

20/400

20/400

20/200

20/100

20/60

Đáp ứng ưu tiên

20/400

20/400

20/200

20/150

20/50

Điện chẩm kích thích

20/800

20/150

20/600

20/400

20/20

3.3.2. Đánh giá thị lực ở trẻ biết nói
Nhóm trẻ từ 2-3 tuổi có thể nhận biết được các vật và hình đơn giản, có thể sử
dụng bảng thị lực như bảng thị lực hình, bảng hình Alles, bảng hình đơn giản Lea,
bảng chữ E. Phương pháp dễ sử dụng là phương pháp chọn hình phù hợp, cho trẻ chỉ
vào các hình mà trẻ thấy giống nhìn trên bảng thị lực.
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Hình 6C. Phương pháp chọn hình thích hợp
3.3.3. Đánh giá thị lực ở trẻ trước tuổi đi học
Trẻ từ 3-5 tuổi sử dụng bảng hình đơn giản Lea, bảng hình ghép cặp, bảng chữ
số, bảng chữ E và bảng HOTV.

Hình 7A. Bảng thị lực
HOTV

Hình 7B. Bảng thị lực chữ E
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3.3.4. Đánh giá thị lực ở trẻ từ 6 tuổi trở lên
Có thể thử các bảng thử thị lực tương tự với người lớn như bảng Landolt, bảng
Snellen, bảng EDTRS, bảng LogMar... (Hình 8). Thị lực nhìn gần và thị giác 2 mắt
cũng cần được đánh giá ở nhóm tuổi này.

Hình 8. Bảng thị lực Snellen
3.4. Thăm khám nhãn cầu
- Đánh giá ánh đồng tử
Sử dụng test Bruckner dùng máy soi đáy mắt trực tiếp, tốt nhất là thực hiện
trong buồng tối. Quan sát ánh hồng đồng tử ở khoảng cách khám 1m của hai mắt. So
sánh kích thước màu sắc của ánh đồng tử xem có cân xứng 2 mắt hay không.

Hình 9. Test Bruckner
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- Đánh giá phản xạ đồng tử: Sử dụng đèn pin đánh giá phản xạ đồng tử với ánh sáng,
quan sát kích thước đồng tử hai mắt.
- Nghiệm pháp Hirchberg: Sử dụng đèn pin chiếu vào 2 mắt ở khoảng cách 30 - 40cm
và quan sát ánh phản quang trên giác mạc giúp đánh giá có lác hay không và xác định
độ lác.

Hình 10. Nghiệm pháp Hirchberg
- Nghiệm pháp che mắt: nếu trẻ bị lác, sử dụng phương pháp che mắt giúp đánh giá
lác một mắt hay hai mắt, lác liệt, lác luân phiên. Nghiệm pháp này được thực hiện
bằng cách che một mắt và hướng dẫn trẻ nhìn vào vật tiêu với mắt kia ở khoảng cách
30cm hoặc 6m.

Hình 11. Nghiệm pháp che mắt
(Nguồn: Bệnh viện Mắt Trung ương)
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- Thăm khám nhãn cầu bằng sinh hiển vi hay đèn khe để xác định:
+ Kết mạc: cương tụ hay không?
+ Giác mạc: trong, đục, sẹo, viêm loét?
+ Tiền phòng: nông, sâu, phản ứng viêm?
+ Đồng tử: tròn, méo, viền sắc tố bờ đồng tử, dính đồng tử?
+ Thể thủy tinh: đục, lệch?

Hình 12. Thăm khám nhãn cầu bằng sinh hiển vi
3.5. Đánh giá vận động nhãn cầu
Đánh giá vận động nhãn cầu bao gồm vận nhãn một mắt và hai mắt.
- Vận nhãn một mắt: che một mắt và đánh giá khả năng liếc mắt còn lại theo các hướng.
- Vận nhãn hai mắt: hai mắt mở, trẻ nhìn theo vật trên theo 9 hướng.

Hình 13A. Khám vận
động nhãn cầu

Hình 13B. Khám
vận động một mắt

3.6. Đánh giá thị lực nhìn hình nổi
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Hình 13C. Khám
vận động hai mắt

- Sử dụng test "Titmus".
- Sử dụng test "Lang".
- Sử dụng test "Hai bút chì chạm nhau-Two pencils".

Hình 14A. Test
Titmus

Hình 14B. Test Lang

Hình 14C. Test
Hai bút chì

3.7. Đánh giá thị lực màu
Mặc dù khám sắc giác không được chỉ định thường xuyên trong thăm khám mắt ở
trẻ em nhưng việc đánh giá sắc giác có giá trị trong chẩn đoán một số bệnh như thoái hóa
hoàng điểm hoặc bệnh lý thị thần kinh.
Khả năng phân biệt màu sáng cơ bản được chi phối bởi phần trước của tiểu não,
phân biệt màu trắng chi phối bởi vỏ não thị giác. Tổn thương ảnh hưởng đến sắc giác có
thể xuất hiện ở võng mạc như tổn hại hoàng điểm và ở vỏ não gây rối loạn sắc giác hoặc
không phân biệt được màu sắc. Để sàng lọc có thể sử dụng test Ishihara, Waggone. Để
đánh giá sắc giác có thể sử dụng test Farnsworth D-15 và LEA Panel 16.

Hình 15. Test thử thị lực màu
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3.8. Đánh giá thị trường: đo thị trường được thực hiện với những trẻ có khả năng định
thị ổn định vào vật tiêu. Việc đánh giá thị trường giúp xác định độ rộng và chất lượng
của thị trường.
Nguyên nhân gây mất thị trường có thể do:
- Tổn hại võng mạc: sẹo, khuyết, bong võng mạc.
- Tổn hại thị thần kinh: teo thị thần kinh dẫn đến ám điểm trung tâm thu hẹp thị
trường.
- Tổn hại não: bán manh đồng danh, khuyết 1/4 thị trường.
Trên lâm sàng với những trẻ phối hợp tốt có thể sử dụng thị trường kế
Goldmann.
Võng mạc

Thị trường
trung tâm

Trường
nhìn một
mắt trái

Khoảng
60o

Trường
nhìn hai
mắt

Võng mạc

Trường
nhìn một
mắt phải

Vật tiêu

Nhìn thẳng phía trước
Trường nhìn hai mắt xấp xỉ 170o

Hình 16A. Phương pháp sử
dụng vật tiêu

Hình 16B. Phương pháp
Goldmann

3.9. Đánh giá độ nhạy cảm tương phản.
Đánh giá khả năng phát hiện vật, chữ với các độ tương phản khác nhau:
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Hình 17. Đo khúc xạ máy tự động

Hình 18. Test Pelli-Robson
có các cỡ chữ như nhau nhưng độ tương phản giảm dần
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Hình 19: Test Regan
Các bảng thử có độ tương phản giảm dần,
các chữ trong mỗi bảng có độ tương phản giống nhau.

3.10. Đo khúc xạ máy tự động
Đánh giá tình trạng khúc xạ của mắt trẻ. Đo máy có hiệu quả trong việc xác
định trục của loạn thị.
3.11. Liệt điều tiết và soi bóng đồng tử
Việc xác định khúc xạ liệt điều tiết rất quan trọng trong thăm khám mắt trẻ em,
cần sử dụng thuốc liệt điều tiết trước khi soi bóng đồng tử đo khúc xạ (Bảng 3).
Bảng 3: Các thuốc liệt điều tiết
Thuốc

Nồng độ

Cách dùng

Thời gian
Thời
Thời gian bắt đầu
gian kéo
giãn
có tác
dài
dụng

Lưu ý

Chính xác

Atropin

1giọt/ ngày/ 5
ngày
0.25, 0.5,
1%
2 giọt/ngày/3
ngày

Cyclopentolat 0.5, 1%
Tropicamid

0.5, 1%

60–80
phút

60 – 180
phút

Nhiều tác
dụng phụ

10 – 15
ngày Mất thời gian
Điều trị
nhược thị

2-3 lần/
5 – 10’

15 phút

30 – 75
phút

2-3 lần/
5- 10 phút

10 phút

20 – 35
< ¼ ngày
phút

- 79 -

1/2 – 1
ngày

Thuốc

Mydrin P

Nồng độ

1%

Cách dùng

Thời gian
Thời
Thời gian bắt đầu
gian kéo
giãn
có tác
dài
dụng

2 -3 lần/
10 – 15 phút

40-45 phút 4-6 tiếng

Lưu ý

Chỉ có tác
dụng giãn
đồng tử
Khám bệnh
võng mạc trẻ
đẻ non

3.12. Thăm khám đáy mắt: sau khi tra giãn đồng tử, sử dụng máy soi đáy mắt trực
tiếp và tốt nhất là máy soi đáy máy gián tiếp khám đáy mắt, quan sát đĩa thị, hoàng
điểm và hệ mạch võng mạc.

Hình 20A. Soi bóng đồng tử

Hình 20B. Thăm khám đáy mắt

3.13. Đo nhãn áp: đo nhãn áp ở trẻ có thể sử dụng nhãn áp kế cầm tay Perkins,
Tonopen hoặc Icare. Với trẻ nhỏ cần phải cho dùng thuốc ngủ trước khi đo nhãn áp.
Đo nhãn áp với gây mê cần lưu ý đo ngay sau khi khởi mê vì thuốc gây mê có thể làm
hạ nhãn áp.

Hình 21. Đo nhãn áp
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3.14. Đo chiều dày giác mạc: chiều dày giác mạc đo bằng máy cầm tay (Pachymeter) có
ảnh hưởng đến giá trị nhãn áp và là yếu tố quan trọng dự đoán xuất hiện của glôcôm.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn một câu trả lời phù hợp
Câu 1. Với nhóm trẻ chưa biết nói, thị lực tốt khi:
A.
B.
C.
D.

Mắt định thị trung tâm, ổn định, không duy trì được vật tiêu.
Mắt định thị trung tâm, không ổn định.
Mắt không định thị được trung tâm.
Mắt định thị trung tâm, ổn định, duy trì được vật tiêu.

Câu 2. Khám vận động nhãn cầu chỉ cần:
A.
B.
C.
D.

Khám vận nhãn 1 mắt.
Khám vận nhãn 2 mắt.
Khám ở 4 hướng nhìn.
Khám ở 9 hướng nhìn.

Các câu sau đây ĐÚNG hay SAI?
Câu 3. Phần lớn trẻ đẻ non đến khám vì lý do lệch trục nhãn cầu.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 4. Soi đáy mắt được thực hiện tốt nhất bằng máy soi đáy mắt trực tiếp.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 5. Với những trẻ từ 2 - 3 tuổi, cách đánh giá thị lực tốt nhất là chọn hình phù hợp.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 6. Nghiệm pháp Hirchberg cho phép xác định có lác hay không và mức độ lác.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 7. Nghiệm pháp che mắt cho phép xác định lác luân phiên.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 8. Khi dùng thuốc liệt điều tiết luôn dùng Atropin 0,5%.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 9. Thị trường kế Goldmann đặc biệt có hữu ích với trẻ nhỏ và phối hợp kém.
A. Đúng.
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B. Sai.
Câu 10. Tổn hại sắc giác có thể xuất hiện ở cả tổn thương trên võng mạc và vỏ não.
A. Đúng.
B. Sai.

ĐÁP ÁN
1.D

2.D

3.B

4.A

5.A

6.A

7.A

8.B

9.B

10.A

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Hỏi bệnh.
2. Đo thị lực.
3. Khám định thị.
4. Khám bán phần trước nhãn cầu bằng sinh hiển vi.
5. Đo nhãn áp bằng nhãn áp kế Maclakop.
6. Đo nhãn áp bằng nhãn áp kế Icare.
7. Đo khúc xạ máy tự động.
8. Soi bóng đồng tử động.
9. Khám thị giác hai mắt.
10. Khám sắc giác.
11. Khám độ nhạy cảm tương phản.
12. Đo thị trường.
13. Khám đáy mắt bằng máy soi đáy mắt gián tiếp.
14. Đánh giá ánh đồng tử.
15. Khám vận động nhãn cầu.
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