Chương 2
SUY GIẢM CHỨC NĂNG THỊ GIÁC

- 85 -

- 86 -

Bài 4
NHƯỢC THỊ
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 cơ chế gây nhược thị.
2. Phân loại được các nguyên nhân gây nhược thị.
3. Mô tả được các tiêu chuẩn chẩn đoán nhược thị.
4. Trình bày được các phương pháp điều trị nhược thị.
5. Trình bày được các yếu tố tiên lượng bệnh.
Về kỹ năng
1. Đánh giá được thị lực trẻ bị nhược thị;
2. Mô tả và đánh giá được các phương pháp điều trị nhược thị;
3. Tư vấn được cho bệnh nhi và gia đình về phối hợp điều trị nhược thị.
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
Nhược thị là tình trạng giảm thị lực ở một hoặc hai mắt hoặc có sự khác biệt thị
lực giữa hai mắt trên 2 hàng sau khi đã điều chỉnh kính tối ưu hoặc điều trị được
nguyên nhân, có thể là nhược thị cơ năng hoặc nhược thị thực thể.
Nhược thị gây giảm thị lực thường gặp ở trẻ em với tỉ lệ là 1-4%. Nguyên nhân
nhược thị là do không nhìn rõ hay bất thường tương tác thị giác hai mắt không kèm
theo tổn thương thực thể khi khám và một số trường hợp có thể điều trị khỏi. Nhược
thị thường ở một bên mắt nhưng có một số ít trường hợp nhược thị ở cả hai mắt.
Đa số các trường hợp nhược thi đi kèm theo lác (thường là lác trong), một số
kèm theo chênh lệch khúc xạ hai mắt hay phối hợp cả lác và chênh lệch khúc xạ.
2. Sinh lý bệnh
Trong giai đoạn nhạy cảm của quá trình phát triển thị giác, bất kỳ yếu tố nào
làm gián đoạn đến quá trình này đều dẫn đến sự bất thường của trung tâm thị giác vỏ
- 87 -

não. Có hai hình thức cơ bản của sự gián đoạn này là: làm biến dạng, làm mờ hình ảnh
và ức chế hình ảnh trên vỏ não. Cả hai hình thức này có thể xuất hiện độc lập hoặc
cùng nhau gây nên nhược thị.
Lác trong
luân
phiên

Lác trong mắt phải chủ
đạo

Atropin
mắt trái

Atropin hai
mắt

KHÔNG

KHÔNG

Mắt trái:
CÓ

Mắt trái:
CÓ

Hai mắt:
CÓ

MT HM MP

MT HM MP

MT HM MP

Bình
thường

% tế bào vỏ não

Nhược thị

MT HM MP

MT HM MP

Hình 1: Đáp ứng vỏ não cảm thụ

Hình 2: Các mức biến đổi nếp nhăn trên vỏ não ở người nhược thị
(Nguồn: http://vision.ucsf.edu/hortonlab/ResearchProgram.html)
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3. Phân loại nhược thị
3.1. Nhược thị một mắt và nhược thị hai mắt: nhược thị ở một mắt thường hay gặp
hơn nhược thị ở cả hai mắt.
3.2. Nhược thị cơ năng và nhược thị thực thể:
- Nhược thị cơ năng: khi mắt có giảm thị lực nhưng không tìm thấy nguyên
nhân thực thể. Nhược thị cơ năng có đặc điểm sau:
+ Kính lọc trung hòa: sau khi điều chỉnh khúc xạ tối ưu, kính trung hòa được
đặt trước mắt người bệnh và thử lại thị lực. Thị lực sẽ giảm khi có tổn thương thực thể
và không thay đổi trong nhược thị cơ năng.
+ Thị lực nhìn gần thường tốt hơn thị lực nhìn xa và điều trị thường làm cho thị
lực nhìn gần dễ tăng hơn thị lực nhìn xa.
- Nhược thị thực thể: thị lực giảm có kèm theo các nguyên nhân thực thể.
3.3. Phân loại theo nguyên nhân
3.3.1. Các bệnh gây cản trở trục quang học thị giác
Nhóm nguyên nhân này thường có mức độ nặng và khó điều trị nhất trong các
loại nhược thị. Nguyên nhân phổ biến thường là đục thể thủy tinh bẩm sinh, sẹo đục
giác mạc, sụp mi bẩm sinh, đục dịch kính...
3.3.2. Nhược thị do lác
Đây là nguyên nhân thường gặp nhất gây nhược thị, xảy ra ở mắt bị lác thường
xuyên, trục thị giác bị lệch làm cho hoàng điểm không được kích thích dẫn đến lượng
thông tin lên trung tâm thị giác ở vỏ não bị sụt giảm, hình ảnh mắt lác bị ức chế. Nếu
trường hợp lác luân phiên thường không bị nhược thị nhưng có thể có bất thường chức
năng thị giác hai mắt.
Nhược thị do lác xuất hiện ở khoảng 50% trẻ bị lác trong bẩm sinh. Mức độ
nhược thị do lác có thể từ trung bình đến nặng, trong một số trường hợp thị lực có thể
dưới mức 20/200.
3.3.3. Do ảnh không rơi trên võng mạc
- Nhược thị do tật khúc xạ: hay gặp trên mắt có tật khúc xạ cao, đặc biệt trên
những mắt viễn thị hơn 6D, những trường hợp này thị lực thường giảm cả 2 mắt. Với
loạn thị thường trên +2,5D và cận thị trên 5D - 6D.
- Nhược thị do lệch khúc xạ: cũng là một nguyên nhân hay gặp do tình trạng
khúc xạ 2 mắt khác nhau làm cho hình ảnh của mắt có tật khúc xạ cao hơn bị mờ.
Nhiều nghiên cứu cho thấy lệch khúc xạ có thể dẫn đến nhược thị là trên 1,5D với viễn
thị, 2D với loạn thị và 3D với cận thị. Mức độ lệch khúc xạ càng cao thì nguy cơ và
mức độ nhược thị càng nặng.
3.3.4. Nhược thị có thể do đồng thời nhiều nguyên nhân phối hợp
3.3.5. Nhược thị không hồi phục: liên quan đến những bất thường của cấu trúc nhãn
cầu như thiểu sản đĩa thị, khuyết hắc mạc...
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3.3.6. Nhược thị đảo ngược: là hiện tượng nhược thị xảy ra ở mắt tốt do sử dụng
phương pháp che mắt hoặc gia phạt để điều trị nhược thị.
3.4. Phân loại theo mức độ
- Nhược thị nhẹ khi thị lực từ 20/40 đến 20/30.
- Nhược thị trung bình khi thị lực từ 20/200 đến 20/50.
- Nhược thị nặng khi thị lực dưới 20/200.
4. Triệu chứng
4.1. Lâm sàng
4.1.1. Triệu chứng cơ năng:
- Nhìn mờ một hoặc hai mắt.
- Mỏi mắt.
- Có thể kèm theo lác, sụp mi.
4.1.2. Triệu chứng thực thể:
- Giảm thị lực: ở một mắt hoặc cả hai mắt sau khi chỉnh kính, hoặc chênh lệch
thị lực 2 mắt ≥ 2 hàng thị lực. Ở trẻ nhỏ không thử được thị lực thì dựa vào sự định thị
của mắt và khả năng nhìn theo đồ vật. Hiện tượng đám đông: người bệnh đọc từng chữ
rời rạc dễ dàng hơn khi đọc nguyên hàng chữ.
- Có thể có lác mắt, mắt không có khả năng định thị hoặc định thị ngoại tâm.
- Khám có thể phát hiện được nguyên nhân.
4.2. Cận lâm sàng
- Siêu âm nhãn cầu có thể phát hiện được nguyên nhân như tổ chức hóa dịch
kính, xơ tăng sinh buồng dịch kính, dải xơ đi từ đĩa thị ra trước trong hội chứng
PHPV, hình ảnh khuyết đĩa thị, hình ảnh bong võng mạc, trục nhãn cầu dài trong cận
thị cao.
- Điện võng mạc giúp chẩn đoán nguyên nhân như điện võng mạc tiêu hủy
trong bệnh võng mạc sắc tố.
5. Chẩn đoán
5.1. Chẩn đoán xác định
Chẩn đoán xác định dựa vào các dấu hiệu giảm thị lực ở một hoặc hai mắt sau
khi chỉnh kính, hoặc chênh lệch thị lực hai mắt ≥ 2 hàng thị lực, hiện tượng đám đông,
có thể có lác mắt, mắt không có khả năng định thị hoặc định thị ngoại tâm.
Để chẩn đoán cần thử thị lực từng chữ riêng lẻ hay cả hàng chữ. Thử thị lực với
từng chữ hay từng hình riêng lẻ chỉ áp dụng với trẻ không thể đọc được cả hàng chữ.
Test chữ hay được áp dụng với trẻ là test bốn chữ H O T V. Với trẻ nhỏ có thể dùng
hình nhưng test hình thường xác định quá mức thị lực ở mắt nhược thị, cho nên ít được
sử dụng để sàng lọc nhược thị. Bảng thị lực Lea có ký tự giống như test hình và giống
với bảng chữ C Landolt để làm trẻ khó nhận biết hơn. Các vật thông thường (quả táo,
vòng tròn, ngôi nhà, hình vuông) thường dễ nhận biết với trẻ ở nhiều nước khác nhau.
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Nghiên cứu so sánh với bảng chữ C Landolt thấy ở mắt bình thường test Lea đánh giá
thị lực cao lên hơn 1,9 hàng. Nhưng nghiên cứu so sánh này chưa được thực hiện ở
trên mắt nhược thị.
Test xác định khả năng ưu tiên định thị được áp dụng với trẻ không thể nhận biết
được hình. Với trẻ lác cần xác định khả năng duy trì định thị với từng mắt. Trẻ có thể
chuyển mắt định thị hay không thể duy trì định thị sau khi chớp mắt hoặc không thể
duy trì định thị thường xuyên. Với trẻ không có lác, làm test với lăng kính 10Δ đáy
quay xuống dưới trước một bên mắt, bảo trẻ định thị vào một vật ở xa và gần rồi đánh
giá khả năng ưu tiên định thị. Nếu mắt bên không có lăng kính được ưu tiên định thị,
chuyển lăng kính sang mắt bên kia và lại đánh giá lại khả năng ưu tiên định thị. Lăng
kính có thể làm cho trẻ ưu tiên dùng mắt bên kia. Nếu vẫn cùng một mắt trẻ ưu tiên sử
dụng trong mỗi hoàn cảnh, chứng tỏ mắt bên kia bị nhược thị. Trẻ định thị với mắt
không có lăng kính gọi là hiện tượng chuyển mắt (alternating). So sánh test ưu tiên
định thị với test hình cho thấy test thứ nhất có độ tin cậy thấp và thường xác định quá
mức nhược thị. Khi làm lại test hình, chỉ có 33% trẻ đã xác định nhược thị với test ưu
tiên định thị là có nhược thị thực thụ.
Với trẻ chưa biết nói, dùng bảng Teller nhưng mất thời gian và đòi hỏi người
khám phải có kinh nghiệm. Tuy nhiên, test này lại đánh giá thấp nhược thị và không
được dùng để sàng lọc.
5.2. Chẩn đoán phân biệt
Các bệnh lý gây giảm thị lực như:
- Viêm thị thần kinh: giảm thị lực một hoặc hai mắt với nhiều mức độ khác
nhau, có thể kèm đau trong hốc mắt hoặc đau khi vận nhãn, đĩa thị có thể cương tụ,
phù từng phần hoặc toàn bộ, chụp CT scan có thể thấy thị thần kinh to hơn bình
thường.
- Mù vỏ não: mắt mất hoàn toàn cảm giác đối với ánh sáng nhưng không có tổn
thương thực thể nào thấy được, mất phản xạ qui tụ - điều tiết, mất phản xạ hướng mắt
theo ánh sáng.
- Hysteria: trẻ bị thị lực giảm nhưng khám nhãn cầu hoàn toàn bình thường,
không có tật khúc xạ. Tình trạng giảm thị lực mới xảy ra và thường xuất hiện sau một
sang chấn về tâm lý, trước đây thị lực bình thường. Khi thử thị lực trẻ phối hợp kém,
không chịu nói, nếu thử được thì mức độ thị lực rất thấp ở mức ĐNT và thay đổi theo
các lần thử khác nhau. Dù thị lực thấp nhưng trẻ đi lại bình thường.
- Tật khúc xạ chỉnh kính chưa đúng: mức độ thị lực không tương ứng với tật
khúc xạ hoặc sai trục kính loạn thị.
6. Điều trị
Có rất ít báo cáo so sánh kết quả điều trị theo từng phương pháp. Các báo cáo
cho thấy nếu trẻ tuân thủ điều trị thì kết quả tốt hơn. Một nghiên cứu so sánh hai nhóm
bị nhược thị do lác cho thấy nhóm chỉ đeo kính có thị lực cải thiện kém hơn nhóm đeo
kính và che mắt.
6.1. Nguyên tắc chung
- Giải quyết triệt để các nguyên nhân gây nhược thị (nếu có).
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- Hạn chế sử dụng mắt lành.
- Kích thích và tạo điều kiện cho mắt nhược thị được sử dụng để có thể phát
triển thị giác bình thường.
6.2. Điều trị cụ thể
6.2.1. Chỉnh kính
Điều trị đầu tiên luôn là kê đơn kính khi cần. Nhược thị chỉ được chẩn đoán sau
khi trẻ đã đeo kính đúng mà thị lực không tăng. Nguyên tắc kê đơn kính với trẻ nhược
thị là chỉnh bất kỳ chênh lệch khúc xạ nào có > 0,5D và loạn thị 1,5, Chỉnh kính viễn
thị đủ số với trẻ có lác và giảm số kính viễn xuống 1,5D ở trẻ không bị lác. Tật cận thị
nên chỉnh kính đủ số khi khám để xác định chẩn đoán nhưng có thể không nhất thiết
phải kê đơn nếu trẻ quá nhỏ.
Khi nào thì phải điều trị bổ sung như che mắt? Một số cho che mắt ngay, một số
chờ cho trẻ đeo kính đủ số một thời gian và khi thị lực không tăng nữa mới cho che
mắt. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần đeo kính đủ số thị lực mắt nhược thị cũng cải
thiện > 3 hàng và cần đến 30 tuần thì thị lực mới ổn định. Thông thường các tác giả
cho đeo kính cần thiết và chờ tối thiểu 6 tuần để đánh giá lại thị lực. Khi thị lực đeo
kính đang lên thì nên chờ và không nên điều trị gì thêm.
6.2.2. Hạn chế sử dụng mắt lành
Phương pháp che mắt
Che mắt là cách điều trị nhược thị chủ yếu đã được áp dụng một thế kỷ nay
nhưng chưa có nghiên cứu nào cho thấy phương pháp này ưu việt hơn các phương
pháp khác. Trẻ được che mắt lành để phải sử dụng mắt nhược thị. Có các ý kiến khác
nhau về số giờ phải che mắt từ vài giờ cho đến cả ngày. Flynn thấy tỉ lệ thành công
như nhau với che mắt cả ngày so với che mắt một số giờ trong ngày. Một số báo cáo
cho thấy sau 6 tháng, che mắt cả ngày có thị lực cải thiện tốt hơn và khác biệt thị lực
hai mắt giảm hơn. Một số tác giả thấy thị lực cải thiện nhanh khi che mắt một thời gian
20 phút -1 giờ, nhất là khi có phối hợp với tập trung nhìn chi tiết khó.
Số giờ che mắt được các bác sĩ yêu cầu khác nhau giữa các nước. Ví dụ ở Đức
trẻ che mắt nhiều giờ hơn, trong khi ở Anh ít giờ hơn nhưng kết quả lại như nhau.
Nghiên cứu PEDIG đa trung tâm ở Bắc Mỹ chỉ chú ý đến những người bệnh nhược thị
do lác và do chênh lệch khúc xạ. Nghiên cứu ngẫu nhiên so sánh che mắt và tra
Atropin. Liều che mắt từ 6 giờ đến cả ngày. Trẻ có thị lực < 20/80 cải thiện nhanh hơn
khi che mắt lâu hơn nhưng sau 6 tháng thì không có khác biệt khi che ít giờ hơn có hay
không có tra Atropin.
Một nghiên cứu khác so sánh che mắt ở hai nhóm trẻ nhược thị nặng (thị lực
<20/100) với nhóm nhược thị trung bình (thị lực 20/70) do lác và/hoặc chênh lệch
khúc xạ. Ở nhóm nhược thị trung bình, che mắt 2 giờ hay 6 giờ có mức độ và tốc độ
cải thiện thị lực như nhau. Ở nhóm nhược thị nặng, sau 4 tháng thị lực tăng 4,6-4,7
hàng cả khi che mắt 6 giờ hay cả ngày.
Trẻ em không thích che mắt và để trẻ không tháo che mắt, có nơi đã quấn nẹp
khuỷu tay để hạn chế trẻ đưa tay lên mắt. Cha mẹ trẻ không hiểu về tuổi hồi phục thị
lực của trẻ cũng là lý do khiến họ không tuân thủ điều trị cho trẻ.
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Che mắt có một số hạn chế như tấm dán lên mắt gây kích thích da. Nhược thị
đảo ngược xảy ra ở mắt lành bị che và thường hết sau khi bỏ che mắt. Hiện nay, có
những tấm che mắt cảm ứng theo nhiệt độ tiếp xúc với da trẻ giúp theo dõi thời gian
tuân thủ điều trị.
Trẻ phải đến khám lại định kỳ với thời gian tính theo 1 tuần/1 năm tuổi (ví dụ:
trẻ 3 tuổi khám lại sau 3 tuần). Nên tuân thủ chế độ khám lại này nếu trẻ che mắt cả
ngày và có thể kéo dài thời gian hơn nếu chỉ che mắt một số giờ trong ngày. Thông
thường 2 tháng sau khám lại nếu che mắt 2-6 giờ/ngày. Khi thị lực mắt nhược thị đã
cải thiện và mắt bên lành không bị ảnh hưởng có thể kéo dài thời gian tái khám. Tiếp
tục điều trị cho đến khi thị lực giữa hai lần khám không cải thiện thêm.
Gần đây, có thêm nhiều báo cáo về điều trị nhược thị ở trẻ lác và/hoặc chênh
lệch khúc xạ, đặc biệt là các trẻ sau mổ đục thể thủy tinh bẩm sinh. Ở nhóm trẻ sau mổ
đục thể thủy tinh bẩm sinh, nhược thị rất nặng và chế độ che mắt phải thay đổi theo
từng trường hợp cụ thể. Với trẻ bị bệnh một bên mắt, che mắt tốt 1/2 ngày sẽ tránh gây
tổn thương hệ thống thị giác hai mắt và mắt kia. Số giờ che mắt sau đó sẽ giảm dần để
duy trì kết quả.
Kỹ thuật che mắt:
- Dán băng trực tiếp che mắt, dán băng che lên trên mắt kính, sử dụng kính tiếp
xúc mờ hoặc đục.
- Thời gian che mắt: che hoàn toàn trong ngày (nhược thị nặng), che hoàn toàn
trừ 1 giờ 1 ngày, che 1/2 thời gian lúc thức (trẻ dưới 1 tuổi).
- Thời gian khám lại để theo dõi: 1 tuần cho 1 năm tuổi, ví dụ trẻ 1 tuổi theo dõi
và khám lại sau 1 tuần, trẻ 2 tuổi theo dõi và khám lại sau 2 tuần.
- Phải kiểm tra mắt lành tránh nhược thị đảo ngược và kiểm soát sự cải thiện thị
lực của mắt bị nhược thị.
Phương pháp hạn chế sử dụng mắt tốt (gia phạt)
Gia phạt là biện pháp điều trị nhược thị thay thế cho che mắt. Gia phạt là dùng
thuốc hay đeo kính để làm mờ mắt lành khi nhìn gần hay nhìn xa, được Worth đề ra
vào năm 1903. Tuy nhiên, phương pháp này ít được áp dụng rộng rãi và chỉ coi là giải
pháp tình thế khi trẻ không hợp tác hay để duy trì kết quả sau khi che mắt.
Gia phạt bằng thuốc là tra thuốc gây liệt thể mi vào bên mắt lành, thường là
Atropin hay Cyclopentolate nhằm để cho mắt lành không nhìn gần được. Một số tác
giả bổ sung thêm hiệu quả bằng cách giảm số kính cộng ở mắt tốt đi để mắt này nhìn
kém ở mọi khoảng cách. Gia phạt bằng thuốc có tác dụng với nhược thị nhẹ và cả với
nhược thị trung bình (<20/100). Số trẻ tuân thủ điều trị cũng nhiều hơn. Tốc độ cải
thiện thị lực chậm hơn so với che mắt nhưng cũng đạt cùng mức.
Gia phạt bằng kính là đặt kính cộng vào mắt lành để mắt này mờ khi nhìn gần
và người bệnh phải dùng mắt nhược thị để nhìn gần. Phương pháp này được áp dụng
với nhược thị nhẹ (20/60) và số kính gia phạt là +2,5D, +3D. Có thể cho trẻ đeo kính
đa tròng để vẫn tạo thị giác đơn nhất trong quá trình nhìn. Việc không tuân thủ điều trị
tùy theo trẻ có kèm theo tật khúc xạ khác hay không và vì trẻ hay nhìn qua kính.
Phương pháp này áp dụng với trẻ lớn và trẻ nhược thị nhẹ trong thời gian > 2 năm.
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Gia phạt làm mất cảm nhận không gian ở mắt lành, loại trừ hiện tượng ức chế
cảm nhận không gian ở vỏ não tương ứng với bên mắt nhược thị. Điều này rất quan
trọng vì nhược thị là do nơ ron mất cảm nhận không gian. Nghiên cứu so sánh gia phạt
bằng thuốc với che mắt thấy không có khác biệt giữa hai nhóm.
Kỹ thuật gia phạt:
- Hạn chế sử dụng mắt tốt để nhìn gần bằng cách dùng Atropin 0,5% tra mắt tốt
mỗi ngày 1 giọt và không chỉnh kính nếu có tật khúc xạ, trong khi đó cấp kính đủ số
cho mắt bị nhược thị.
- Lưu ý khi sử dụng Atropin ấn vào góc trong mắt 2 phút để tránh không cho
thuốc đi vào họng theo đường lệ gây ngộ độc. Khi tra thuốc trẻ có biểu hiện như sốt,
đỏ mặt, tim đập nhanh, khó thở cần cho trẻ uống nhiều nước và dừng tra thuốc.
- Hạn chế sử dụng mắt tốt nhìn xa bằng cách thặng chỉnh kính (kính quá số ít
nhất + 3D) đối với mắt tốt làm cho mắt này chỉ nhìn gần mà nhìn xa không rõ.
- Hạn chế sử dụng mắt tốt cả khi nhìn gần và nhìn xa: tra Atropin hàng ngày và
thặng chỉnh kính hội tụ đối với mắt tốt trong khi mắt nhược thị được chỉnh kính bình
thường.
- Khi hạn chế sử dụng mắt tốt cần theo dõi sát để phòng tránh nhược thị đảo
ngược.
Làm mờ mắt kính (fogging)
Bangerter đề ra phương pháp dùng giấy bóng kính mờ dán lên mắt kính đeo ở
mắt lành. Mức độ mờ của giấy thay đổi sao cho thị lực mắt lành thấp hơn mắt nhược
thị. Có một cách khác là dùng giấy mờ để làm giảm thị lực bên mắt lành xuống
20/200. Nghiên cứu cho thấy sau 24 tuần nhóm Bangerter thị lực tăng 1,9 hàng và
nhóm che mắt tăng 2,3 hàng. Tỉ lệ người bệnh có thị lực tăng 3 hàng như nhau ở cả hai
nhóm.
6.2.3. Điều trị tích cực
Duke Elder đã nhấn mạnh vai trò của điều trị tích cực hay tầm quan trọng của
vui chơi khi che mắt với trẻ nhược thị. Các hoạt động vui chơi này gồm có tô màu,
chơi trò chơi, xem ti-vi, trò chơi điện tử nhằm giúp trẻ khắc phục mặc cảm khi che
mắt, kích thích điều tiết và định thị khiến trẻ tuân thủ điều trị tốt hơn. Nghiên cứu cho
thấy che mắt kết hợp điều trị tích cực có thời gian cải thiện thị lực nhanh hơn 2 tháng
so với che mắt đơn thuần. Phương pháp này cũng có tác dụng với trẻ đã điều trị che
mắt đơn thuần mà không có kết quả.
6.2.4. Điều trị phối hợp và điều trị duy trì
Một số tác giả phối hợp các phương pháp điều trị như che mắt một số giờ và tra
Atropin hay đeo kính làm mờ mắt lành. Trẻ sẽ che mắt khi ở nhà và khi không hoạt
động thể chất để tránh tai nạn và tránh tự kỷ.
Một số cho trẻ Atropin và kê số kính thấp ở mắt lành làm cho trẻ không nhìn xa
và nhìn gần. Nghiên cứu cho thấy sau 18 tuần, nhóm điều trị phối hợp có thị lực tăng
2,8 hàng, trong khi nhóm chỉ tra Atropin có thị lực tăng 2,4 hàng.
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Một số tác giả dừng điều trị khi điều trị không còn cải thiện. Thông thường sau
3 tháng nếu thấy không cải thiện thì có thể dừng điều trị. Khi thị lực đã đạt tối đa,
khám lại cho trẻ sau nhiều tháng và cứ 3 tháng giảm điều trị đi 50% để phòng tái phát.
Nên theo dõi trẻ 3 tháng 1 lần cho đến 7-8 tuổi mà không điều trị gì khác ngoài kính
đeo.
6.2.5. Điều trị nhược thị ở trẻ lớn
Điều trị nhược thị thành công ở trẻ nhỏ < 7 tuổi rất có ý nghĩa vì đây là lứa tuổi
phát triển thần kinh, khả năng phục hồi thị lực tốt hơn và không có khác biệt về hiệu
quả điều trị theo tuổi. Ở trẻ từ 7 đến 17 tuổi, nghiên cứu PEDIG cho thấy đeo kính cải
thiện thị lực 1/4, mặc dù đa số có điều trị bổ sung. Với trẻ 7-12 tuổi, che mắt 2-6 giờ/
ngày và tăng cường nhìn gần phối hợp với tra Atropin có tác dụng cải thiện thị lực cho
dù trước đó đã điều trị nhược thị. Với trẻ 13-17 tuổi, che mắt 2-6 giờ/ ngày chỉ có tác
dụng cải thiện thị lực nếu trước đó chưa được điều trị nhược thị. Cho nên với trẻ trước
đó chưa được điều trị nhược thị nên cho áp dụng điều trị che mắt, gia phạt mắt lành
bằng tra thuốc và đeo kính.
7. Tiên lượng
Tiên lượng phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Tuổi bắt đầu điều trị: điều trị càng sớm kết quả càng cao.
- Nguyên nhân: nhược thị do tật khúc xạ ít khi bị nặng vì thường đã được phát
hiện và chỉnh kính sớm. Nhược thị do lệch khúc xạ tiên lượng tốt hơn nhược thị do lác,
nếu nhược thị do nhiều nguyên nhân phối hợp tiên lượng rất kém.
- Mức độ nhược thị: nhược thị nhẹ tiên lượng tốt hơn nhược thị nặng.
- Kiểu định thị: định thị trung tâm tiên lượng tốt hơn định thị ngoài tâm.
- Thị giác hai mắt: có thị giác hai mắt tiên lượng tốt hơn.
- Sự tuân thủ phương pháp điều trị của gia đình và người bệnh.
- Điều trị nhược thị ở trẻ em thường có kết quả tốt, tuy nhiên cần đề phòng
nhược thị tái phát và nhược thị đảo ngược.
8. Tư vấn
Phát hiện và điều trị sớm các nguyên nhân có thể gây nhược thị.
Điều trị nhược thị càng sớm thì khả năng phục hồi của mắt nhược thị càng tốt.
Nhiều nghiên cứu cho thấy nhược thị do lác có thể hồi phục nếu điều trị trước 6 tuổi,
trong khi thời điểm này với nhược thị do lệch khúc xạ là 12 tuổi. Do đó với trẻ bị
nhược thị dưới 12 tuổi thì việc điều trị là bắt buộc vì có khả năng hồi phục. Các trường
hợp do tật khúc xạ cần phải được chỉnh kính tối ưu.
Tuân thủ tốt qui trình điều trị.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Các ý sau nói về Nhược thị đều đúng, TRỪ:
A. Không phát hiện được bất thường về cấu trúc giải phẫu nhãn cầu.
B. Thị lực không cải thiện sau khi điều trị được nguyên nhân.
C. Thị lực có cải thiện sau khi chỉnh kính và đạt mức > 20/30.
D. Không thể điều trị được.
Câu 2. Nguyên nhân gây nhược thị là:
A. Do lác mắt.
B. Do lệch khúc xạ.
C. Do sụp mi.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Trẻ bị lác luân phiên, khả năng mắt nào bị nhược thị?
A. Mắt phải.
B. Mắt trái.
C. Cả 2 mắt.
D. Không mắt nào.
Câu 4. Trẻ có mắt phải chính thị, mắt trái viễn thị + 5D, khả năng mắt nào bị nhược
thị?
A. Mắt phải.
B. Mắt trái.
C. Cả hai mắt.
D. Không mắt nào.
Câu 5. Trẻ có mắt phải chính thị, mắt trái cận - 6D, khả năng mắt nào bị nhược thị?
A. Mắt phải.
B. Mắt trái.
C. Cả hai mắt.
D. Không mắt nào.
Câu 6. Trẻ có hai mắt bị tật khúc xạ 0 (180-4D), khả năng mắt nào bị nhược thị?
A. Mắt phải.
B. Mắt trái.
C. Hai mắt.
D. Không mắt nào.
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Câu 7. Tỉ lệ nhược thị do lác khoảng:
A. 20%
B. 30%
C. 50%
D. 80%
Câu 8. Nhược thị do lệch khúc xạ được điều trị tốt nhất với:
A. Phẫu thuật.
B. Đeo kính.
C. Gia phạt.
D. Đeo kính và che mắt.
Câu 9. Dấu hiệu đám đông có nghĩa là trẻ bị nhược thị…
A. Có thể đọc tốt hơn ở phòng có đông người.
B. Đọc tốt hơn khi nhìn cả dòng đầy đủ các ký tự.
C. Đọc tốt hơn khi nhìn từng ký tự riêng lẻ.
D. Không câu nào đúng.
Câu 10. Điều trị trẻ nhược thị bắt đầu bằng:
A. Khám mắt tổng thể.
B. Chỉnh kính.
C. Sử dụng phương pháp che mắt.
D. Sử dụng phương pháp gia phạt.
ĐÁP ÁN
1. D

2. D

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. C

10. C

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ em.
2. Đo thị lực.
3. Điều trị nhược thị bằng phương pháp che mắt.
4. Điều trị nhược thị bằng phương pháp gia phạt.
5. Tư vấn cho người bệnh nhược thị và gia đình.
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Bài 5
KHIẾM THỊ
PGS.TS. Vũ Thị Bích Thủy
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 định nghĩa và các nguyên nhân của khiếm thị.
2. Mô tả được qui trình khám cho người bệnh khiếm thị.
3. Trình bày được ưu điểm, nhược điểm và chỉ định sử dụng của từng loại dụng cụ trợ
thị.
Về kỹ năng
1. Đo được thị lực cho người bệnh khiếm thị: thị lực nhìn gần và thị lực nhìn xa.
2. Ghi chính xác kết quả đo thị lực.
3. Sử dụng đúng và thành thạo các dụng cụ trợ thị.
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
Trong cuộc sống, hệ thống thị giác có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì 70% thông
tin mà con người tiếp nhận từ thế giới bên ngoài thông qua hệ thống thị giác. Chức
năng thị giác phụ thuộc vào chất lượng hệ quang học mắt, sự toàn vẹn của hệ dẫn
truyền thị giác, khả năng nhận diện của vỏ não.
Tổ chức Y tế Thế giới (1994) nhận định: khiếm thị hay khiếm khuyết về chức
năng thị giác là giảm trầm trọng của chức năng thị giác gây ra bởi các bệnh mắc phải,
di truyền, bẩm sinh hay do chấn thương mà không thể điều trị khỏi bằng các phương
pháp chỉnh khúc xạ, nội hoặc ngoại khoa. Khiếm thị được xác định khi thị lực ở mắt
tốt giảm dưới 6/18 hoặc có thị lực trên 6/18 nhưng thị trường thu hẹp dưới 100 kể từ
điểm định thị.
2. Nguyên nhân
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra khiếm thị nhưng chủ yếu gồm hai loại sau:
2.1. Bệnh lý về mắt
- Rung giật nhãn cầu, lác.
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- Bệnh lý nhãn cầu: nhãn cầu nhỏ, giãn lồi biến dạng nhãn cầu, tật khúc xạ
nặng, bệnh glôcôm, bệnh lý võng mạc dịch kính, bệnh lý thị thần kinh...
- Bệnh lý giác mạc: sẹo giác mạc, đục giác mạc, giác mạc chóp…
- Bệnh lý thể thủy tinh: mắt không có thể thủy tinh hoặc đã mổ đặt thể thủy tinh
nhân tạo; hoặc đục thể thủy tinh không có chỉ định phẫu thuật.
- Các tổn hại nhãn cầu sau chấn thương.
- Một số các bệnh bẩm sinh di truyền: bệnh võng mạc sắc tố, nếp gấp võng
mạc, bệnh võng mạc trẻ đẻ non…
- Bệnh lý võng mạc như thoái hóa hoàng điểm tuổi già, sẹo võng mạc.
2.2. Bệnh lý toàn thân: bệnh bạch tạng, đái tháo đường, cao huyết áp, bất thường thị
giác ở vỏ não, những bệnh lý liên quan đến di truyền và gen học...
3. Phân loại: Tổ chức Y tế thế giới phân loại (theo ICD-10) thị lực đã được chỉnh kính
tốt nhất theo các mức độ:
- Thị lực từ 6/6 đến 6/18: thị lực bình thường.
- Thị lực < 6/18 đến ≥ 6/60: giảm thị lực mức độ trung bình.
- Thị lực < 6/60 đến ≥ 3/60: giảm thị lực mức độ nặng.
- Thị lực < 3/60 hoặc trường thị giác < 10o: mù.
4. Lâm sàng và chẩn đoán
4.1. Qui trình khám mắt ở người khiếm thị
4.1.1. Hỏi bệnh: nguyên nhân gây giảm thị lực, các phương pháp đã được điều trị
trước đó, các loại trợ thị đã sử dụng, nghề nghiệp và mục đích của người bệnh.
4.1.2. Khám bệnh
- Quan sát: để quan sát người bệnh được khách quan, người khám nên chọn vị
trí ngồi hoặc đứng sao cho thuận tiện để quan sát hành vi, tư thế và cách đi lại của
người bệnh trong suốt quá trình kiểm tra.
- Khám khúc xạ
+ Đo khúc xạ khách quan nên được tiến hành trước khi đo khúc xạ chủ quan
bằng hai cách:
 Đo bằng khúc xạ kế tự động.
 Soi bóng đồng tử: ở người khiếm thị, soi bóng đồng tử nhiều khi khó khăn do
ánh đồng tử tối, khi đó người khám đưa đèn lại gần mắt người bệnh sao cho bóng đồng
tử rõ nét hơn.
+ Đo khúc xạ chủ quan: thường được tiến hành khi mắt không liệt điều tiết. Đo
khúc xạ chủ quan ở người khiếm thị theo các nguyên tắc sau:
 Thay đổi các thấu kính cầu cách nhau 1, 2, 3 hoặc thậm chí 4D. Nếu thay đổi
ít sẽ không có tác dụng và mất thời gian gây mệt mỏi cho người bệnh.
 Nên sử dụng kính lỗ và kính khe phối hợp.
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+ Ví dụ:
 Thị lực không kính là 2/120.
 Thị lực khi thử kính với kết quả khúc xạ chủ quan +8D là 2/75.
 Thị lực khi thử kính với kết quả soi bóng đồng tử +10D là 2/60 và khi phối
hợp với kính lỗ thị lực là 2/48.
 Bỏ kính lỗ ra cho người bệnh đeo kính +10D phối hợp với kính khe. Để người
bệnh tự xoay tìm vị trí của kính khe đem lại thị lực tốt nhất cho họ, ví dụ kính khe để ở
vị trí 160o đem lại thị lực tốt nhất, tại vị trí này ta bỏ kính khe ra và cho kính loạn phối
hợp với kính cầu +10D.
 Thị lực với kính cầu +10D phối hợp với kính trụ -2D ở trục 160o là 2/48.
 Như vậy khúc xạ chủ quan là (160o-2D) +10D và thị lực đo được khi thử với
khúc xạ chủ quan và khách quan là là 2/48.
4.1.3. Đo thị lực
Các loại bảng thử thị lực
Bảng thử thị lực nhìn xa

Bảng thử thị lực nhìn gần

- LogMar/Snellen/C

- LogMar/Bảng IE chart/Số

- Bảng IE chart/Khối IE
Thị lực nhìn xa: thử thị lực nhìn xa với kính lỗ
Kính lỗ có đường kính không quá 2,4mm, được sử dụng xem thị lực có cải
thiện hơn khi thử qua kính lỗ không. Kính lỗ phải được sử dụng cho tất cả người bệnh
có thị lực dưới 6/18. Những người có thị lực tăng với kính lỗ đều phải được các
chuyên gia khúc xạ đo khúc xạ và điều chỉnh kính.
Cách thử: che một mắt, mắt được thử nhìn qua cái che mắt có lỗ. Hướng dẫn
người bệnh nhìn qua lỗ (loại một lỗ) hoặc bất kỳ lỗ nào (loại nhiều lỗ) và ghi kết quả
khi thử qua kính lỗ. Lưu ý không sử dụng kính lỗ cho người bệnh có rung giật nhãn
cầu.
Thử thị lực nhìn gần
Thị lực nhìn xa là khởi điểm cho việc xác định công suất kính phóng đại cho thị
lực nhìn gần. Người ta lấy phân số nghịch đảo của thị lực nhìn xa làm công suất của
thấu kính cần được chọn cho việc thử thị lực nhìn gần.
Ba kích thước chữ E trong bảng thị lực nhìn gần có thể được lựa chọn để chỉ ra
thị lực nhìn gần hữu ích. Chữ E nhỏ nhất (N8-1M) tương đương với chữ in trong sách
của trẻ lớn hay cỡ chữ của báo in. Chữ E có kích thước trung bình (N20-3M) tương
đương với chữ in cỡ lớn. Chữ E có kích thước lớn (N48- 8M) để kiểm tra, nếu người
bệnh đọc được cỡ chữ này thì họ có thể đọc được chữ trên biển hiệu, nhan đề của báo.
4.1.4. Khám vận nhãn-lác-cận điểm qui tụ
Khám lác đánh giá xem người bệnh có bị lác không dựa vào các khám nghiệm
che-bỏ che mắt nhanh, test che mắt, Hirschberg, lăng kính và synoptophore (tham
khảo bài Lác và Rối loạn vận nhãn).
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Khám vận nhãn với người khám ngồi trước mặt người bệnh, cách người bệnh
50cm. Người khám dùng ngón tay của mình hoặc đầu bút di chuyển theo 6 hướng hoạt
trường của các cơ vận nhãn và nhắc người bệnh nhìn theo. Quan sát động tác và so
sánh biên độ vận nhãn giữa hai mắt, nếu không quá hoạt hoặc không hạn chế là bình
thường. Dùng bốn mức độ để chỉ hạn chế hoặc quá hoạt, ghi ký hiệu (-) khi hạn chế và
(+) khi quá hoạt. Nếu có rung giật nhãn cầu phải ghi hình thái, biên độ và tần số của
rung giật nhãn cầu.
Đo cận điểm qui tụ là đo điểm gần nhất mà hai mắt có thể qui tụ để nhìn vào
một vật tiêu. Điểm cận qui tụ bình thường từ 6 đến 10cm.
4.1.5. Đo biên độ điều tiết
Viễn điểm điều tiết là cự ly xa nhất mà một vật được mắt nhìn thấy rõ ràng. Cận
điểm điều tiết là cự ly gần nhất mà một vật được mắt nhìn thấy rõ ràng. Khoảng cách
giữa viễn điểm điều tiết và cận điểm điều tiết gọi là khoảng điều tiết. Mức độ chênh
lệch khúc xạ giữa hai điều kiện trên gọi là biên độ điều tiết.
Lực khúc xạ tính là dioptre (D) tại một điểm nào đó là nghịch đảo của tiêu cự
(f) tính bằng mét (D = 1/ f). Tại viễn điểm (vô cực ∞) lực khúc xạ của mắt là 1/∞ bằng
0D. Tại cận điểm (0,10 mét) lực khúc xạ của mắt là 1/0,10 =10D. Như vậy, khoảng
điều tiết là ∞- 0,10 = ∞ và biên độ điều tiết là 10D – 0D = 10D. Càng nhiều tuổi cận
điểm càng xa mắt, khoảng điều tiết càng ngắn và biên độ điều tiết càng giảm.
Đo biên độ điều tiết bằng cách để người bệnh đứng cách bảng thị lực 5 mét,
kiểm tra xem người bệnh có khả năng nhìn thấy hàng chữ nhỏ nhất nào. Đặt lần lượt
các số kính phân kỳ trước mắt người bệnh và số kính phân kỳ cao nhất mà mắt còn
nhìn được hàng chữ nhỏ nhất sẽ tương đương với biên độ điều tiết của người bệnh
chính thị. Đối với mắt cận thị phải lấy kết quả trừ đi độ cận thị. Ngược lại đối với mắt
viễn thị phải lấy kết quả đó cộng thêm với độ viễn thị.
Những mắt đã mổ lấy thể thủy tinh không còn khả năng điều tiết, vì vậy không
cần phải đo biên độ điều tiết. Khả năng điều tiết giảm ở mắt không có mống mắt và
người bị bệnh glôcôm.
4.1.6. Khám thị lực tương phản
Đo thị giác tương phản bằng bảng Pelli Robson
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Hình 1. Bảng thị lực Pelli-Robson
(Nguồn: http://www.monografias.com/trabajos106/sensibilidad-contraste/sensibilidadcontraste2.shtml)

Đo thị giác tương phản bằng test Lea

Hình 2. Bảng thị lực Lea
(Nguồn: http://www.slideshare.net/schizophrenicSabbir/contrast-sensitivity-clinicalassessment-of-intraocular-light-scatter-recovery-from-glare-macular-photo-stress-test)

4.1.7. Đo thị trường
Đối với người bệnh khiếm thị, đặc biệt ở trẻ nhỏ dưới 8 tuổi, việc khám thị
trường thường khó khăn do trẻ không tập trung và làm theo chỉ dẫn. Việc ước lượng
thị trường sơ bộ dựa theo thị trường của người khám là cách hay được ứng dụng trong
lĩnh vực khiếm thị.
4.1.8. Khám thực thể
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Ngoài các thông số quan trọng để quyết định chọn loại trợ thị phù hợp với
người bệnh, cần thiết phải khám toàn diện mắt và khám toàn thân. Đặc biệt trong
khiếm thị, khám toàn diện có thể giúp thầy thuốc quyết định sử dụng trợ thị đơn thuần
hay điều trị phẫu thuật và dùng thuốc phối hợp.
5. Điều trị và theo dõi
5.1. Chỉ định và chống chỉ định sử dụng trợ thị
- Chỉ định tốt cho các bệnh mù màu, bạch tạng, không có mống mắt, sau mổ thể
thủy tinh, sau viêm màng bồ đào, xơ sản sau thể thủy tinh.
- Những bệnh không đáp ứng tốt bao gồm glôcôm, teo thị thần kinh, bệnh võng
mạc sắc tố, bệnh mắt gây tổn hại thị trường chu biên và các trường hợp gây tổn thương
hệ thần kinh trung ương.
- Chống chỉ định khi có các bệnh viêm nhiễm cấp tính, tâm sinh lý kém và
những trường hợp có tê liệt chân tay và run chân tay.
5.2. Các loại trợ thị
5.2.1. Trợ thị quang học
Trợ thị cho thị lực nhìn gần
- Thấu kính lồi: là thành phần cơ bản của các phương tiện trợ thị gần. Công suất của
thấu kính trợ thị gần thường được sử dụng từ +6D đến +40D. Kính trợ thị gần thông
dụng gồm ba dạng sau: kính gọng phóng đại, kính lúp cầm tay và kính lúp có chân.
Khả năng phóng đại của thấu kính lồi phụ thuộc vào vị trí của vật so với kính.
Công suất của kính được tính theo công thức:
D=1/f
Trong đó D là công suất kính (dioptre- D) và f là tiêu cự (mét).
Công suất kính càng cao thì tiêu cự của kính càng nhỏ. Đối với kính lúp có
chân, khoảng cách từ vật đến kính và kích thước của ảnh là cố định. Đối với kính gọng
và kính lúp cầm tay, do khoảng cách từ vật đến kính thay đổi nên kích thước của ảnh
thay đổi và độ phóng đại cũng không ổn định.
- Kính gọng phóng đại: là kính chỉnh tật khúc xạ thông thường, kính nửa tròng và kính
hai tròng. Kính có ưu điểm là trường nhìn rộng, dễ sử dụng, có sẵn nhiều loại kính với
các độ phóng đại khác nhau và có thể phối hợp kính trụ để điều chỉnh loạn thị. Khi sử
dụng kính gọng, hai tay được tự do và điều này rất có ích đối với những người bệnh bị
run tay. Nhược điểm: khi công suất kính càng cao thì khoảng cách đọc càng gần, do
vậy lượng ánh sáng chiếu vào càng ít và khó giữ được khoảng cách đọc chính xác.
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Hình 3. Kính gọng phóng đại
- Kính phóng đại cầm tay (kính lúp): với nhiều số khác nhau và nhiều loại như kính
lúp đơn, kính lúp đôi và kính lúp ba. Có loại lúp có đèn và loại lúp không đèn

Hình 4. Kính phóng đại cầm tay (kính lúp)
Chỉ định cho những người khiếm thị đòi hỏi có độ phóng đại cao nhưng kính
gọng không đáp ứng đủ. Ưu điểm là rẻ tiền, dễ mang theo và thuận tiện khi sử dụng.
Nhược điểm là người bệnh phải sử dụng một tay để cầm kính, do vậy khó duy trì kính
ở một khoảng cách cố định.
- Kính phóng đại cố định có đèn và không có đèn: ưu điểm là dễ sử dụng, luôn đảm
bảo khoảng cách cố định khi dịch chuyển kính. Nhược điểm là không dùng được cho
các hoạt động như viết và người bệnh luôn phải sử dụng một tay để di chuyển kính.
Mặt khác, tư thế ngồi không thuận tiện nên hay gây mệt mỏi cho người bệnh.
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Hình 5. Kính phóng đại cố định
- Loại phóng đại có màn hình chiếu sáng: rất thuận tiện cho người bệnh có thị lực nhìn
gần thấp. Tuy nhiên giá thành cao.

Hình 6. Kính phóng đại có màn hình chiếu sáng
Trợ thị cho thị lực nhìn xa
- Kính viễn vọng: có ưu điểm là có loại một mắt và hai mắt nên có thể sử dụng kính
viễn vọng cho mắt tốt hơn hoặc cho cả hai mắt. Đối với người bệnh có loạn thị có thể
gắn kính viễn vọng vào kính gọng để điều chỉnh và người bệnh không cần sử dụng tay
khi dùng kính. Có thể sử dụng kính viễn vọng cả hai chiều để mở rộng trường nhìn khi
có thị trường thu hẹp.
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Hình 7. Các loại kính viễn vọng phóng đại
Nhược điểm: những người bệnh vừa sử dụng trợ thị xa và trợ thị gần sẽ mất
nhiều thời gian cho việc thay đổi và điều chỉnh trợ thị.
- Lăng kính:
Một số trường hợp người bệnh còn khả năng nhìn bằng cả hai mắt và cần sử
dụng phương tiện trợ thị có công suất cao, người ta có thể chỉ định cho sử dụng lăng
kính phối hợp. Ví dụ khi đeo một cặp kính gọng có công suất cao, kính đeo cần phải
sát mắt và như vậy khoảng cách nhìn có thể sẽ không đủ cho phép hai mắt hội tụ và
làm cho hình ảnh trên hai võng mạc không tương xứng nhau. Để chuyển dịch lại hình
ảnh và cho phép đồng nhất hình của hai mắt người ta sử dụng lăng kính ở các mức độ
khác nhau.
Trong một số trường hợp bán manh đồng danh, lăng kính nửa mắt cũng được sử
dụng. Ví dụ một người bệnh bán manh đồng danh bên trái nghĩa là người bệnh này
mất hẳn thị trường một nửa trái. Khi ta đặt hai lăng kính 10D, một ở nửa trái mắt bên
trái và một ở nửa trái mắt bên phải, cả hai lăng kính đều có đáy quay sang trái thì
người bệnh có thể phần nào bao quát được thị trường bị bán manh. Lăng kính song
song có thể được áp dụng cho một số người bệnh rung giật nhãn cầu có góc hãm nhỏ
và có tư thế lệch đầu vẹo cổ. Ví dụ một người bệnh rung giật nhãn cầu với góc hãm
bên phải 40, đầu lệch trái 40. Tư thế lệch đầu này có thể sửa bằng cách cho người bệnh
đeo hai lăng kính song song 8D với đáy đều quay về bên trái.
5.2.2. Trợ thị phi quang học
Giảm tiêu cự bằng cách cho người bệnh đến gần vật tiêu. Tăng kích thước của
vật tiêu. Thay đổi về tính chất, tương phản và hình thức của vật tiêu.
Tăng độ tương phản của vật là cách quan trọng để trợ thị cho người khiếm thị.
Có nhiều cách làm tăng độ tương phản như in sách trên nền giấy thật trắng, mực in thật
đậm hoặc sử dụng Typoscope khi đọc sách (tấm bìa sẫm, được khoét một khe thủng
kích thước 220cm).
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Hình 8. Typoscope và trợ thị phi quang học
Việc điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp cũng đóng một vai trò quan trọng trong
việc làm tăng độ tương phản. Nguồn ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng đèn cần được bố
trí sao cho ánh sáng hướng vào vật tiêu một cách hợp lý nhất.
Cường độ ánh sáng phải thích hợp để không gây loá mắt. Một số người bệnh bị
bạch tạng, thoái hoá sắc tố võng mạc hay bị loá mắt, khả năng cảm thụ tương phản
giảm và giảm thị lực khi có cường độ ánh sáng lớn. Đối với những người bệnh này,
kính màu, kính lọc sáng, kính chống bức xạ hay mũ lưỡi trai đều rất có lợi.
Kính lỗ được coi như một dụng cụ trợ thị vì nó cho phép những tia sáng thẳng
trục đi vào trong mắt và làm giảm kích thước của vòng tròn khuếch tán trên võng mạc.
Kính nhiều lỗ được dùng có hiệu quả nhất trong trường hợp mờ đục môi trường trong
suốt nhưng yêu cầu phải cung cấp nguồn ánh sáng có cường độ mạnh. Không dùng
kính lỗ cho những người bệnh có tổn thương vùng hoàng điểm.
5.2.3. Một số phương tiện để duy trì tư thế thoải mái cho người bệnh
Trợ giúp ngoài thị giác là quan trọng vì đối với những người bệnh khiếm thị
nặng, các dụng cụ trợ thị chỉ đem lại hiệu quả ở những mức độ nhất định, vì vậy việc
khai thác các giác quan khác của họ là rất cần thiết.
Tạo tư thế thoải mái hay sử dụng giá đọc và viết, băng để giữ kính viễn vọng cố
định vào đầu... để người khiếm thị cảm thấy tự tin khi sử dụng trợ thị. Các dụng cụ hỗ
trợ xúc giác (chữ nổi…), thính giác (đài, vô tuyến, máy tính phát âm…) đều có thể sử
dụng hỗ trợ cho người khiếm thị.
Bên cạnh việc sử dụng các loại trợ thị, trợ giúp ngoài thị giác, các phương pháp
giảm nhẹ mặc cảm cho người khiếm thị cũng cần được áp dụng như:
- Khuyến khích, tăng cường động lực cho người khiếm thị sử dụng trợ thị.
- Hướng dẫn người khiếm thị sử dụng hiệu quả thị lực còn lại.
- Cải thiện môi trường sống cho người khiếm thị.
- Phối hợp tốt nhiều chuyên môn cùng tham gia khám, điều trị cho người khiếm
thị.
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5.3. Theo dõi
Việc theo dõi cho người khiếm thị đóng vai trò quan trọng và được tiến hành
theo định kỳ hàng tháng, hàng năm. Theo dõi để đánh giá kết quả việc sử dụng trợ thị
giữa các lần khám so với lần đầu sử dụng có cải thiện không. Đánh giá mức độ, khả
năng sử dụng trợ thị, sự hài lòng của người khiếm thị. Điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ
sung phương pháp hay loại trợ thị.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Khái niệm khiếm thị:
A. Khi mắt có thị lực dưới 20/25.
B. Khi chỉnh kính các loại thị lực dưới 20/25.
C. Khi mắt có thị lực trên 6/18 nhưng thị trường bình thường.
D. Khi thị lực ở mắt tốt giảm dưới 6/18 hoặc có thị lực trên 6/18 nhưng thị
trường thu hẹp dưới 100.
Câu 2. Phân loại khiếm thị:
A. Khiếm thị nhẹ khi thị lực <20/25.
B. Khiếm thị nhẹ khi thị lực từ 20/50 đến <20/25.
C. Khiếm thị nhẹ khi thị lực từ trên 20/60 đến 20/50.
D. Khiếm thị nhẹ khi thị lực từ trên 20/300 đến 20/60.
Câu 3. Qui trình khám bệnh cho người khiếm thị:
A. Hỏi bệnh  Quan sát  Khám thị lực  Đo khúc xạ.
B. Hỏi bệnh  Khám thị lực  Quan sát  Đo khúc xạ.
C. Hỏi bệnh  Quan sát  Đo khúc xạ  Khám thị lực.
D. Hỏi bệnh Khám thị lực  Quan sát  Đo khúc xạ.
Câu 4. Loại bảng thị lực hay dùng để đo thị lực cho người bệnh khiếm thị là:
A. Bảng thử thị lực tự động.
B. Bảng chữ cái.
C. Bảng Snellen.
D. Bảng LogMar.
Câu 5. Các loại trợ thị:
A. Loại trợ thị quang học.
B. Loại trợ thị phi quang học.
C. Loại kính gọng.
D. Cả 3 loại trên.
Câu 6. Sử dụng trợ thị tốt cho các trường hợp sau:
A. Nhóm các không có mống mắt, sau mổ thể thuỷ tinh, sau viêm màng bồ đào,
xơ sản sau thể thủy tinh.
B. Nhóm bệnh có liên quan đến tổn hại thị trường: glôcôm, teo thị thần kinh,
bệnh võng mạc sắc tố.
C. Nhóm bệnh có tổn thương hệ thần kinh trung ương.
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D. Nhóm bệnh có tê liệt chân tay, run chân tay.
Câu 7. Cách sử dụng dụng cụ trợ thị:
A. Chỉ cần cấp đơn cho người bệnh mua trợ thị.
B. Cấp trợ thị theo nhu cầu của người bệnh.
C. Hướng dẫn sử dụng trợ thị cụ thể.
D. Cả ba câu trên đều đúng.
ĐÁP ÁN
1. C

2. D

3. C

4. D

5. A

6. D

7. C

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Đo thị lực nhìn xa cho người khiếm thị.
2. Đo thị lực nhìn gần cho người khiếm thị.
3. Sử dụng các dụng cụ trợ thị.
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Bài 6
CÁC TẬT KHÚC XẠ Ở TRẺ EM
ThS.KX. Trần Hoài Long
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 nguyên tắc quang học cơ bản của nhãn cầu.
2. Trình bày được các loại tật khúc xạ (cận thị, viễn thị và loạn thị).
3. Trình bày được cách đánh giá tật khúc xạ (đo khúc xạ chủ quan và đo khúc xạ
khách quan).
4. Trình bày được các phương pháp điều trị tật khúc xạ (nội, ngoại khoa).
Về kỹ năng
1. Thực hiện được kỹ thuật đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử).
2. Thực hiện được kỹ thuật đo khúc xạ chủ quan.
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
Mắt là cơ quan đầu tiên có thể nhận thấy được trong quá trình phát triển bào thai.
Quá trình phát triển này bao gồm sự di chuyển và biệt hóa theo trật tự của ngoại bì,
trung bì, ngoại bì thần kinh và mào thần kinh. Dị dạng mắt thường đi kèm với các bất
thường cấu trúc khác tạo thành các hội chứng. Các yếu tố di truyền kiểm soát phát
triển của mắt và phát triển thai nhi. Sau khi sinh, mắt vẫn chưa hoàn chỉnh và vẫn tiếp
tục hoàn thiện về cấu trúc, đường dẫn truyền thị giác.
Tật khúc xạ là hiện tượng mất tương hợp giữa chiều dài trục nhãn cầu và tiêu cự
hội tụ ảnh. Mắt trẻ em trải qua quá trình chính thị hóa. Cơ chế phối hợp phát triển hệ
quang học và cấu trúc của mắt chưa rõ ràng. Nghiên cứu trên súc vật cho thấy tác động
của kích thích thị giác làm dừng sự phát triển chiều dài trục nhãn cầu, yếu tố gây ra và
làm cận thị tiến triển.
Tật khúc xạ là rối loạn thị giác hay gặp nhất, chiếm 1/3 người trưởng thành, là
nguyên nhân chủ yếu gây giảm thị lực trên thế giới. Tỉ lệ tật khúc xạ thay đổi theo
từng khu vực. Đông Nam Á có tỉ lệ mắc cao hơn, có nơi tỉ lệ mắc đến 80% ở học sinh
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đã tốt nghiệp. Các biến chứng liên quan đến cận thị gồm thoái hóa võng mạc, bong
võng mạc, vẩn đục dịch kính, glôcôm và đục thể thủy tinh…
Quá trình phát triển sau khi sinh và chính thị hóa
Mắt là một hệ quang học và thường được ví như một máy ảnh. Công suất hội tụ
của mắt được quyết định bởi 2 thấu kính chính là giác mạc và thể thủy tinh. Tổng công
suất khúc xạ của mắt khoảng +60D, trong đó công suất giác mạc là +40D và thể thủy
tinh là +20D. Công suất hội tụ của mắt có thể thay đổi nhờ sự thay đổi độ cong của thể
thủy tinh, hiện tượng này được gọi là sự điều tiết. Điều tiết giúp cho ảnh hội tụ đúng
trên võng mạc khi ta thay đổi khoảng cách nhìn.
Về tình trạng khúc xạ của mắt, để ảnh hội tụ đúng trên võng mạc thì công suất
của quang hệ mắt phải hài hoà với chiều dài trục trước sau nhãn cầu. Khi đó mắt được
coi là chính thị, còn nếu ảnh không hội tụ đúng trên võng mạc khi mắt không điều tiết
thì được coi là mắt không chính thị hay mắt có tật khúc xạ.
Tật khúc xạ là sự mất tương hợp của các thông số khúc xạ chính của mắt (độ
cong giác mạc, công suất thể thủy tinh, chiều dài trục nhãn cầu). Khi sinh, mắt chưa
chính thị và nhỏ hơn mắt người trưởng thành. Tật khúc xạ của trẻ sơ sinh là +2 đến
+4D. Sau đó viễn thị giảm dần và mắt đạt chính thị lúc 6-8 tuổi. Khi giác mạc dẹt hơn,
công suất giảm, trục nhãn cầu dài ra sẽ chính thị hóa.
Nguyên nhân gây phát sinh vấn đề trong quá trình cân bằng này hiện cũng chưa
rõ là do di truyền hay môi trường quyết định. Quan điểm di truyền quyết định dựa trên
hiện tượng trẻ sẽ tăng nguy cơ cận thị khi cả bố lẫn mẹ cùng cận thị. Các nghiên cứu
cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa cận thị với nhìn gần, thời gian đọc sách, độ
chiếu sáng và độ tập trung của trẻ lúc đọc cùng nhiều yếu tố khác. Tăng thời gian hoạt
động ngoài trời cũng làm giảm nguy cơ mắc cận thị. Ngoài ra các yếu tố khác có thể
kể đến như sinh non, cân nặng thấp khi sinh, giới tính, mẹ lớn tuổi, hút thuốc và điều
kiện sống. Nghiên cứu trên súc vật thấy mắt nhìn kém lúc nhỏ, cận thị phát triển. Ảnh
không hội tụ trên võng mạc làm rối loạn phát triển hắc mạc và củng mạc. Quá trình
này vẫn xảy ra ngay cả khi súc vật đã bị cắt thị thần kinh. Các nghiên cứu gần đây cho
rằng hoàng điểm không có vai trò nhiều mà chính võng mạc chu biên mới là yếu tố
quyết định tiến triển cận thị. Điều trị trước đây nhằm làm rõ nét ảnh trên hoàng điểm
hay tương tác điều tiết và nhìn gần có lẽ chưa đủ để kiểm soát cận thị tiến triển.
2. Các tật khúc xạ
2.1. Cận thị
2.1.1. Đại cương
Cận thị là tật khúc xạ đáng quan tâm nhất không chỉ vì hay gặp nhất mà còn vì
cận thị có thể dẫn tới các nguy cơ như rách hay bong võng mạc hoặc tăng nhãn áp.
Nếu cận thị không được điều chỉnh sẽ làm giảm thị lực và là yếu tố gây cản trở cho
sinh hoạt hàng ngày và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ trong tương lai.
2.1.2. Nguyên nhân
- Do trục: chiều dài trục trước sau của nhãn cầu quá dài, trong khi công suất của
quang hệ là bình thường.
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- Do công suất của quang hệ: công suất khúc xạ của quang hệ quá cao, trong khi
chiều dài trục nhãn cầu bình thường.
- Nguyên nhân cận thị còn có thể được nêu chi tiết hơn:
+ Cận thị do chiết suất: chiết suất bất thường của 1 hoặc 2 môi trường trong
suốt chính của mắt (giác mạc và thể thủy tinh).
+ Cận thị do độ cong: do sự gia tăng bán kính cong của giác mạc hoặc thể thủy
tinh.
2.1.3. Phân loại
2.1.3.1. Phân loại theo lâm sàng
- Cận thị đơn thuần (simple myopia)
Cận thị đơn thuần có thể do trục trước sau của nhãn cầu quá dài so với công suất
của quang hệ. Một số trường hợp hiếm gặp hơn là công suất của quang hệ quá cao,
trong khi chiều dài trục nhãn cầu bình thường.
Cận thị đơn thuần thường có độ cận dưới -6D và có thể đi kèm với loạn thị.
- Cận thị ban đêm (nocturnal myopia): loại cận thị này thường xảy ra về đêm hoặc khi
có ánh sáng yếu, cảnh vật có độ tương phản không tốt làm cho mắt không có một điểm
kích thích điều tiết, lúc đó viễn điểm của mắt sẽ ở khoảng cách trung gian, không ở vô
cực như trong điều kiện ánh sáng đủ.
- Cận thị giả (pseudomyopia): xảy ra khi mắt tăng điều tiết hay do co quắp cơ thể mi.
- Cận thị thoái hóa (degenerative myopia) hay còn gọi là cận thị bệnh lý: là loại cận thị
nặng kèm theo thoái hóa bán phần sau của nhãn cầu.
- Cận thị thứ phát (induced myopia): cận thị giả có thể gây ra do sử dụng một số loại
thuốc, sự dao động của đường huyết trong bệnh đái tháo đường, đục thể thủy tinh hoặc
do một số rối loạn khác.
2.1.3.2. Phân loại theo mức độ cận
- Cận thị nhẹ: <-3D.
- Cận thị trung bình: -3D đến -6D.
- Cận thị nặng: >-6D.
2.1.3.3. Phân loại theo tuổi khởi phát
- Cận thị bẩm sinh: xuất hiện từ khi sinh.
- Cận thị ở người trẻ: xuất hiện từ 6 tuổi đến <20 tuổi.
- Cận thị ở người trưởng thành: xuất hiện từ 20 đến 40 tuổi.
- Cận thị sau tuổi trưởng thành: xuất hiện sau 40 tuổi.
2.1.4. Triệu chứng
Triệu chứng điển hình của cận thị là nhìn mờ khi nhìn xa. Đối với cận thị về đêm
thì nhìn mờ ở trong tối hoặc tranh tối tranh sáng. Cận thị giả có thể xuất hiện từng lúc
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hoặc sau khi nhìn gần lâu. Cận thị thứ phát (ví dụ do đái tháo đường) có thể xuất hiện
từng lúc và tùy theo nguyên nhân.
Cận thị bệnh lý hoặc cận thị thoái hóa thường bẩm sinh hoặc khởi phát rất sớm.
Thị lực sau chỉnh kính có thể không cao do những biến đổi bệnh lý ở bán phần sau
như:
- Dịch kính hóa lỏng và bong dịch kính ở cực sau.
- Thoái hóa quanh đĩa thị biểu hiện bởi liềm cận thị.
- Thoái hóa dạng lưới ở võng mạc chu biên.
- Đĩa thị bị nghiêng thường đi kèm với liềm cận thị.
- Lớp biểu mô sắc tố của võng mạc bị mỏng tạo ra hình ảnh thoái hóa của võng
mạc.
- U lồi cực sau của nhãn cầu.
- Vết nứt của màng Bruch tạo nên những đường rạn trên võng mạc hay còn gọi
là những vết “rạn sơn mài”.
- Điểm Fuchs trên vùng võng mạc trung tâm.
2.2. Viễn thị
2.2.1. Đại cương
Viễn thị là mắt có công suất của quang hệ thấp so với chiều dài trục trước sau
nhãn cầu, do đó các tia sáng song song từ vô cực vào mắt sẽ hội tụ sau võng mạc.
Viễn thị ảnh hưởng đến thị lực rất khác nhau tùy theo các yếu tố như: mức độ
viễn thị, tuổi của người bệnh, tình trạng qui tụ và điều tiết...
Chẩn đoán và điều chỉnh sớm viễn thị có thể tránh cho trẻ khỏi các biến chứng
như lác hoặc nhược thị. Đối với trẻ ở độ tuổi đi học, nếu viễn thị không được điều
chỉnh có thể làm giảm chức năng thị giác, ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và gây
cảm giác không thoải mái cho trẻ.
2.2.2. Phân loại viễn thị
Về lâm sàng viễn thị có thể được chia thành 3 loại chính:
- Viễn thị đơn thuần (sinh lý): do sự thay đổi sinh học của mắt, có thể do trục
quang học của mắt hoặc do công suất khúc xạ của quang hệ.
- Viễn thị bệnh lý: do cấu trúc giải phẫu bất thường, có thể do quá trình phát
triển bất thường, các bệnh lý về mắt hoặc do chấn thương.
- Viễn thị chức năng: do liệt điều tiết.
2.2.3. Nguyên nhân
2.2.3.1. Viễn thị sinh lý: do yếu tố di truyền kết hợp với các biến đổi sinh lý khác của
mắt. Yếu tố môi trường tác động lên viễn thị ít hơn so với cận thị.
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- Do trục: chiều dài trục trước sau của nhãn cầu ngắn (hoặc nhãn cầu nhỏ) trong
khi công suất của quang hệ bình thường. Nhãn cầu ít khi ngắn hơn bình thường 2mm
và mỗi mm tương ứng với +3D, do đó viễn thị trên +6D thường ít gặp.
- Do công suất của quang hệ: công suất khúc xạ của quang hệ quá thấp trong
khi chiều dài trục nhãn cầu bình thường. Có thể giác mạc dẹt hoặc kèm theo giảm hội
tụ của thể thủy tinh. Khi gia tăng bán kính cong 1mm có thể gây ra +6D viễn thị và
những trường hợp này thường kèm loạn thị.
2.2.3.2. Viễn thị bệnh lý
Thường do sự phát triển bất thường trong quá trình bào thai hoặc sơ sinh, do các
biến đổi ở giác mạc và thể thủy tinh, do viêm hoặc u tăng sinh ở hắc võng mạc hay hốc
mắt, hoặc do nguyên nhân thần kinh hay hóa học.
Bệnh nhãn cầu nhỏ có thể đi kèm với đục thể thủy tinh bẩm sinh và tồn lưu dịch
kính nguyên thủy, thường do di truyền và có thể gây viễn thị nặng trên +20D.
Cấu tạo bất thường của bán phần trước như giác mạc dẹt, củng mạc hóa giác
mạc, hội chứng tách lớp tiền phòng, u bì vùng rìa kết mạc thường đi kèm với viễn thị
nặng.
Các bệnh lý mắc phải có thể gây viễn thị như: chấn thương gây biến dạng giác
mạc, bỏng giác mạc do hóa chất hoặc nhiệt, chắp lẹo, tân mạch võng mạc, đái tháo
đường, đục thể thủy tinh hoặc do đeo kính tiếp xúc. Lệch thể thủy tinh cũng có thể gây
ra tình trạng viễn thị nặng.
2.2.3.3. Viễn thị chức năng: thường do liệt điều tiết.
2.2.4. Triệu chứng
Nhìn mờ, căng mỏi mắt, nhức mắt, đau đầu và có thể kèm song thị, suy giảm
điều tiết, rối loạn thị giác 2 mắt, nhược thị và lác.
Đỏ mắt, chảy nước mắt, nheo mắt, hay nhăn mặt hoặc nhíu mày, nhất là khi đọc.
Các triệu chứng khác như mỏi mắt, hay chớp mắt, mờ mắt thường xuyên hoặc từng
lúc, giảm chức năng thị giác 2 mắt và sự phối hợp mắt-tay có thể kèm với việc đọc khó
hoặc sợ đọc sách.
Các loạn viễn kép, nhất là loạn thị chéo và nghịch hay gây rối loạn thị giác hơn
viễn thị đơn thuần có cùng độ.
Đối với trẻ em, viễn thị nhẹ thường không có các triệu chứng chức năng vì khả
năng điều tiết vẫn còn đủ bù trừ cho viễn thị. Tuy nhiên đối với viễn thị từ trung bình
trở lên thì khả năng điều tiết không đủ bù trừ và các triệu chứng chức năng có thể xuất
hiện như căng thẳng, mỏi mắt và nhìn mờ.
Ở tuổi lão thị do khả năng điều tiết đã giảm nhiều, người bệnh sẽ có các triệu
chứng khi nhìn gần. Viễn thị làm trầm trọng thêm các triệu chứng trên người bệnh có
lác ẩn trong hoặc giảm biên độ phân kỳ.
2.3. Loạn thị
2.3.1. Đại cương
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Giác mạc của mắt loạn thị có một hướng kinh tuyến cong nhất và một hướng
kinh tuyến ít cong nhất, 2 hướng kinh tuyến này vuông góc với nhau. Vì có sự khác
biệt công suất giữa 2 hướng kinh tuyến chính nên ảnh của quang hệ không còn là một
điểm mà là 2 đoạn thẳng gọi là tiêu tuyến. Hai tiêu tuyến này không nằm trong cùng
một mặt phẳng mà vuông góc với nhau trong không gian 3 chiều. Ánh sáng từ vô cực
qua hệ loạn thị sẽ trở thành một chùm tia loạn thị (conoid of Sturm).
Ở khoảng giữa của 2 tiêu tuyến trong chùm tia loạn thị có một vị trí mà ở đó
người ta sẽ hứng được ảnh là một hình tròn có đường kính nhỏ nhất (hình nón Sturm
hay cầu tương đương). Người ta gọi đây là vòng tròn ít khuyếch tán hay vùng mờ
nhỏ nhất. Việc chỉnh loạn thị sao cho vòng tròn ít khuyếch tán nằm trên võng mạc đôi
khi cũng được áp dụng trên lâm sàng, nhất là khi người bệnh không thể thích nghi
được với công thức loạn thị tối đa. Công thức kính này gọi là công thức tương đương
cầu và độ cầu tương đương sẽ được tính theo công thức sau:
Độ cầu tương đương = độ cầu (D) + độ trụ (DC)/2
2.3.2. Nguyên nhân
2.3.2.1. Do mặt trước giác mạc
Đây là nguyên nhân thông thường nhất gây ra loạn thị. Do sự khác biệt về chiết
suất giữa các môi trường nên một sự thay đổi bán kính cong không lớn trên giác mạc
cũng có thể gây sự khác biệt lớn về mặt công suất giữa các kinh tuyến và từ đó tạo ra
loạn thị.
Một số nghiên cứu cho thấy do sự đè ép của mi mắt, các khối u hoặc chắp lẹo
bên ngoài đè vào nhãn cầu cũng có thể gây loạn thị.
2.3.2.2. Do mặt sau giác mạc: một số nghiên cứu chỉ ra rằng mặt sau của giác mạc
cũng có thể gây loạn thị.
2.3.2.3. Do thể thủy tinh: loạn thị của thể thủy tinh thường là loạn thị nghịch. Loạn thị
nghịch phối hợp với loạn thị thuận của giác mạc sẽ làm cho mắt trở thành không bị
loạn thị. Đây là trường hợp của đa số các mắt thông thường.
2.3.2.4. Loạn thị tổng và loạn thị bên trong
Loạn thị tổng là tổng của tất cả các loạn thị gây ra bởi các bộ phận cấu thành của
mắt.
Loạn thị này thường được đo và xác định qua phương pháp khúc xạ chủ quan và
khúc xạ khách quan.
Loạn thị tổng có thể được tính sơ bộ theo công thức sau:
Loạn thị tổng = Loạn thị giác mạc (mặt trước) + Loạn thị bên trong
Trong đó loạn thị bên trong (hay loạn thị thặng dư) bao gồm: loạn thị mặt sau
giác mạc và loạn thị của thể thủy tinh.
2.3.3. Phân loại
2.3.3.1. Phân loại theo loạn thị đều và không đều
- Loạn thị đều: 2 kinh tuyến chính vuông góc với nhau.
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- Loạn thị không đều: 2 kính tuyến chính không vuông góc với nhau, có thể gặp
trong trường hợp sẹo giác hoặc giác mạc chóp.
2.3.3.2. Phân loại theo sự phối hợp của loạn thị với các tật khúc xạ khác
Phân loại này dựa trên vị trí của các tiêu tuyến so với võng mạc. Việc phân loại
chỉ chính xác khi người bệnh không điều tiết hoặc điều tiết đã bị ức chế hoàn toàn vì
nếu người bệnh điều tiết thì vị trí của các tiêu tuyến so với võng mạc sẽ bị thay đổi.
- 1 tiêu tuyến nằm trên võng mạc là loạn đơn. Tiêu tuyến còn lại nằm trước
võng mạc là loạn cận đơn và khi tiêu tuyến còn lại nằm sau võng mạc là loạn viễn đơn.
- Cả 2 tiêu tuyến nằm trước võng mạc là loạn cận kép.
- Cả 2 tiêu tuyến nằm sau võng mạc là loạn viễn kép.
- Nếu 1 tiêu tuyến nằm trước võng mạc và 1 tiêu tuyến nằm sau võng mạc là
loạn hỗn hợp.
2.3.4. Triệu chứng
Loạn thị trung bình và nặng nếu không được điều chỉnh trước 5 tuổi thường dẫn
tới nhược thị.
Triệu chứng của loạn thị là:
- Hình ảnh bị biến dạng.
- Có thể nhìn mờ cả xa lẫn gần.
- Nhức đầu mỏi mắt (vùng trán và thái dương).
- Nheo mắt, chảy nước mắt, mắt bị kích thích.
3. Phương pháp đánh giá tật khúc xạ
Hai kỹ thuật khám khúc xạ chủ yếu ở trẻ em là khúc xạ khách quan (soi bóng
đồng tử) và khúc xạ chủ quan. Tùy thuộc vào lứa tuổi và sự hợp tác của trẻ mà sẽ áp
dụng phương pháp khám thích hợp.
Đối với trẻ trước tuổi đi học (<6 tuổi): phương pháp khám chủ yếu là khúc xạ
khách quan có hoặc không liệt điều tiết.
Đối với lứa tuổi đi học (≥ 6 tuổi): có thể áp dụng phương pháp khúc xạ khách
quan và sau đó kiểm tra lại bằng phương pháp chủ quan để cho ra công thức kính cuối.
3.1. Phương pháp khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử)
Phương pháp soi bóng đồng tử có thể tiến hành theo một số cách khác nhau. Ở
đây, chúng tôi giới thiệu phương pháp sử dụng kính khoảng cách (kính +2D) và áp
dụng liệt điều tiết và không liệt điều tiết.
Ưu điểm của phương pháp: nếu thấy thuận chuyển là người bệnh có viễn thị
hoặc ngược lại thấy nghịch thì người bệnh có cận thị. Công thức kính sau khi lấy kính
+2D ra khỏi gọng kính chính là tật khúc xạ của người bệnh.
(Xem thêm tài liệu phần thực hành)
3.2. Phương pháp khúc xạ chủ quan (phương pháp Blur function)
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Mục tiêu của đo khúc xạ Blur Function là xác định khúc xạ cộng tối đa (viễn
cao nhất, cận thấp nhất) bằng phương pháp khúc xạ chủ quan trong điều kiện nhìn 2
mắt mở. Kết quả tìm ra có thể khác với kết quả khúc xạ chủ quan thông thường mà ta
đo được ở trẻ em và cũng khác với kết quả khúc xạ khách quan có liệt điều tiết. Tuy
nhiên, mức độ kính cộng tìm được bằng phương pháp Blur Function thường là một chỉ
dẫn tốt giúp kê đơn kính thích hợp nhất cho trẻ.
Có 2 loại Blur Function: Blur Function tiêu chuẩn và Blur Function cải tiến.
Loại Blur Function được lựa chọn tùy thuộc vào thị lực không kính và kết quả soi
bóng đồng tử.
(Xem thêm tài liệu phần thực hành)
4. Nguyên tắc điều chỉnh tật khúc xạ ở trẻ em
Điều chỉnh tật khúc xạ ở trẻ em khác biệt so với người lớn vì các lý do sau: hệ
thống thị giác của trẻ đang phát triển, vỏ não thị giác của trẻ còn mềm dẻo, đôi khi
việc đeo kính có thể làm ảnh hưởng đến quá trình chính thị hóa của trẻ. Vì vậy, khi kê
đơn kính điều chỉnh tật khúc xạ cho trẻ cần lưu ý:
- Cần điều chỉnh các tật khúc xạ: cận thị, viễn thị, loạn thị và bất đồng khúc xạ.
- Khi kê đơn kính cho trẻ em, cần phân theo lứa tuổi: từ sơ sinh đến 2 tuổi, từ 2
đến 5 tuổi và lứa tuổi đi học (≥ 6 tuổi).
- Ở trẻ em, cần phải đo khúc xạ có liệt điều tiết để xác định chỉ số khúc xạ thực.
Không được kê đơn kính cho trẻ chưa đi học mà không đo khúc xạ có liệt điều tiết, đặc
biệt khi khó xác định chỉ số khúc xạ chủ quan.
4.1. Cận thị
Cận thị có thể ảnh hưởng đến thị giác như nhìn mờ, nhức mắt và nhức đầu.
Triệu chứng nhức mắt, nhức đầu thường gặp khi kèm theo loạn thị, bất đồng khúc xạ,
thiểu năng điều tiết, hoặc rối loạn qui tụ.
Cận thị ở cả 2 mắt từ -8D trở lên có thể gây nhược thị cho cả 2 mắt.
Quá trình điều trị cận thị không đơn thuần là làm cho trẻ nhìn rõ mà còn ngăn
chặn hay làm chậm quá trình tiến triển của cận thị (thường hay xảy ra ở trẻ em).
Các nghiên cứu gần đây chú ý đến vai trò của võng mạc chu biên đối với tiến
triển cận thị, tác động của hoạt động ngoài trời. Những phương pháp điều trị mới như
kính tiếp xúc hai tròng hay đa tròng 360o để làm cho ảnh võng mạc chu biên rõ nét,
tăng cường hoạt động ngoài trời hay đeo kính tăng sáng. Tuy nhiên các phương pháp
này chưa tỏ ra có hiệu quả. Phương pháp làm dẹt giác mạc bằng kính tiếp xúc cứng
đeo qua đêm (Ortho K) có tác dụng làm tăng độ rõ nét ảnh ở võng mạc chu biên khi trẻ
không phải đeo kính ban ngày, nhưng kính có thể gây nhiễm trùng và kết quả cũng
chưa được báo cáo đầy đủ.
Cùng với điều trị, cần khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời và hạn chế nhìn
gần.
4.1.2. Điều chỉnh cận thị ở trẻ dưới 2 tuổi

- 122 -

- Thị lực: trẻ sơ sinh chỉ có nhu cầu nhìn gương mặt mẹ cách mặt 25cm. Trẻ
biết đi chỉ cần nhìn những vật cách mắt 0,5-1m, trẻ lớn hơn cũng chỉ cần nhìn đến 2m
và không cần phải chỉnh kính đủ số. Các nghiên cứu của Hội nhãn khoa Mỹ hay Nhóm
nghiên cứu bệnh mắt trẻ em (PEDIG) đều xác định ngưỡng chỉnh kính cận cho trẻ là 3D và ở trẻ còn quá nhỏ thì ngưỡng này có thể cao hơn. Với trẻ đi học, nên chỉnh kính
đủ số. Nếu trẻ không bị nhược thị thì không nhất thiết phải đeo kính.
- Nếu kèm loạn thị ≥0,75D thì cần điều chỉnh loạn thị.
4.1.3. Điều chỉnh cận thị ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi
- Cận thị -0,5D chưa cần chỉnh kính vì thị lực trẻ vào khoảng 20/40 (5/10). Cận
thị từ -1D đến -2D mới cần đeo kính.
- Nếu chưa đeo kính thì trẻ cần được khám lại 6 tháng một lần để theo dõi, khi
ảnh hưởng đến thị lực mới cần điều chỉnh.
4.1.4. Điều chỉnh cận thị ở trẻ lứa tuổi đi học
- Ở lứa tuổi này cận thị cần điều chỉnh toàn bộ. Nếu thị lực chưa chỉnh kính từ
3/10 đến 5/10 thì trẻ chỉ cần đeo kính khi đi học hoặc khi nhìn xa.
- Nếu thị lực chưa chỉnh kính <2/10 thì trẻ cần được đeo kính thường xuyên.
Nếu có loạn thị đi kèm thì cần được điều chỉnh cả loạn thị.
- Trẻ cần được tái khám và theo dõi mỗi 6 tháng vì độ cận tiếp tục tăng.
4.2. Viễn thị
Khi mới sinh đa số trẻ bị viễn thị từ +2D đến +4D. Độ viễn giảm dần trong 10
năm đầu đời. Trẻ có viễn thị trung bình và nặng có thể bỏ qua quá trình chính thị hóa
và duy trì một độ viễn khá cao, nhất là trong trường hợp có kèm loạn thị nghịch. Trẻ
bị viễn thị > +3,5D có nguy cơ lác trong và nhược thị cao gấp 13 lần so với trẻ không
bị viễn thị, kê đơn kính điều trị viễn thị làm giảm nguy cơ một cách đáng kể nhưng
nguy cơ này vẫn cao hơn trẻ bình thường 4 lần. Cho nên cần kê đơn kính cho trẻ viễn
thị > +3,5D và cân nhắc kê số thấp hơn với trẻ có khó chịu khi đọc hay có các triệu
chứng khác. Ngoài chênh lệch khúc xạ hai mắt, trẻ có xu hướng nếu kính có tác dụng
thì sẽ đeo, nếu không thì thôi. Một số trẻ lớn viễn thị > +2D thấy thoải mái đeo kính
khi nhìn gần hay khi dùng máy tính. Hướng dẫn của Hiệp hội nhãn khoa Mỹ cho rằng
nên chỉnh kính 4,5D ở trẻ < 3 tuổi và điều chỉnh khi giảm thị lực hay có lác ở trẻ > 4
tuổi.
Vấn đề kê đơn kính cho trẻ em là khó vì mắt trẻ vốn viễn thị và dự trữ điều tiết
ở trẻ còn nhiều. Khi thị lực giảm và khi soi bóng đồng tử thấy viễn thị cao thì cần
chỉnh kính nhưng chỉ với trẻ viễn thị cao (dưới 1% trẻ bị viễn thị > +4D). Nhiều người
chỉnh viễn thị hơi non nếu trẻ không bị lác vì hy vọng quá trình chính thị hóa nhãn cầu
sẽ xảy ra. Nhưng nghiên cứu cho thấy ít trẻ viễn thị > +4D sẽ trở thành chính thị.
Chỉnh kính đủ số theo số đo có liệt thể mi là cần thiết trong điều trị viễn thị có lác.
Không được chỉnh kính non ở trẻ có lác trong do điều tiết. Trẻ không bị lác mức độ
chỉnh non thay đổi theo lứa tuổi và chỉ số khúc xạ. Thường chỉnh non 1-2D ở trẻ dưới
6 tuổi và chỉnh non 1D ở trẻ > 6 tuổi.
4.2.1. Điều chỉnh viễn thị ở trẻ dưới 2 tuổi
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- Viễn thị nhẹ không cần điều chỉnh ngoại trừ trường hợp trẻ có lác trong hoặc
nhược thị, hoặc các rối loạn thị giác khác.
- Viễn thị trung bình và nặng cần được điều chỉnh kính. Chỉ cần điều chỉnh 1
phần của viễn thị, với loạn thị kèm theo 0,75D cần được điều chỉnh toàn bộ.
- Trẻ có nhược thị cần được điều trị bịt mắt kịp thời.
- Trẻ nhỏ có viễn thị nặng cả 2 mắt có thể không kèm lác trong, khi điều chỉnh
một phần của viễn thị trẻ sẽ bắt đầu có lác trong do nỗ lực điều tiết. Trong trường hợp
này, trẻ cần được đeo kính điều chỉnh toàn bộ độ viễn.
- Trẻ có viễn thị kèm lác trong: cần được đeo kính điều chỉnh toàn bộ độ viễn
và trẻ nhỏ có lác trong có thể thích nghi công thức điều chỉnh toàn bộ dễ dàng (trợ
giúp bằng thuốc liệt điều tiết – nếu cần).
4.2.2. Điều chỉnh viễn thị ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi
- Viễn thị từ 2D đến 3D và không có triệu chứng thì không cần kê đơn kính.
Nếu có kèm triệu chứng và loạn thị thì cần điều chỉnh toàn bộ loạn thị.
- Cân nhắc giảm độ viễn cho trẻ nếu các triệu chứng cải thiện. Nếu viễn thị >
+4D thì cho đeo độ kính giảm đi 2D từ khúc xạ khách quan.
- Trẻ ≤ 3 tuổi cần được đeo kính điều chỉnh khi viễn thị ≥ +4,5D.
- Đối với trẻ 4 tuổi, đeo kính điều chỉnh khi có cải thiện thị lực hoặc khi có lác
trong (không có giới hạn về độ điều chỉnh).
4.2.3. Điều chỉnh viễn thị ở trẻ lứa tuổi đi học
- Trẻ thường khó chấp nhận công thức điều chỉnh viễn thị toàn bộ. Nếu không
có lác trong cần giảm bớt độ viễn và cho đeo công thức kính cầu tối ưu.
- Viễn thị ≥ +3D khi khám bằng bằng phương pháp soi bóng đồng tử đi kèm với
các triệu chứng thì cần được điều chỉnh giảm bớt phân nửa hoặc giảm đi 2D từ soi
bóng đồng tử hoặc cho đeo kính cầu tối ưu.
4.3. Loạn thị
- Loạn thị có thể gây ra các triệu chứng:
+ Hình ảnh bị biến dạng.
+ Có thể nhìn mờ cả xa lẫn gần.
+ Nhức đầu mỏi mắt (vùng trán và thái dương).
+ Nheo mắt, chảy nước mắt, mắt bị kích thích.
- Tác hại của loạn thị:
+ Nhược thị kinh tuyến.
+ Nhược thị trên cả 2 mắt.
+ Loạn thị có kèm viễn thị, nhất là các loạn thị nghịch và chéo thường gây rối
loạn thị giác nhiều hơn.
4.3.1. Điều chỉnh loạn thị ở trẻ dưới 2 tuổi
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- Loạn thị ≥1,5D cần được điều chỉnh.
- Nếu loạn thị ở trẻ chủ yếu là loạn thị giác mạc thì thường khá ổn định.
- Các loạn thị <1,5D, đối xứng và đều cả 2 mắt thường không gây nhược thị đặc
biệt là nếu trục loạn nằm ngang thì không cần thiết phải chỉnh kính ở trẻ em.
- Loạn thị chéo thường gây giảm thị lực nhiều hơn và cũng dễ gây nhược thị
hơn các loạn thị thuận hoặc nghịch.
- Loạn thị hỗn hợp và hình nón Sturm hay cầu tương đương làm ảnh lên võng
mạc thì thị lực vẫn tốt.
4.3.2. Điều chỉnh loạn thị ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi
- Loạn thị từ 1D đến 2D cần được điều chỉnh khi trẻ làm các công việc chi tiết.
- Loạn thị ≥2D cần được điều chỉnh toàn bộ và trẻ cần đeo kính toàn thời gian.
- Trẻ cần được tái khám mỗi 6 tháng.
4.3.3. Điều chỉnh loạn thị ở trẻ lứa tuổi đi học
- Loạn thị từ 1D đến 1,5D cần được điều chỉnh.
- Thử thị lực trước và sau chỉnh kính giúp quyết định có nên cho trẻ đeo kính
hay không.
- Loạn thị từ 0,5D đến 1D cần chỉnh khi trẻ có các triệu chứng nhức đầu và mỏi
mắt.
- Loạn thị ≥1,5D cần được đeo kính điều chỉnh toàn thời gian.
4.4. Bất đồng khúc xạ
Khúc xạ hai mắt không đều là yếu tố kích thích nhược thị phát triển. Nếu bất
đồng khúc xạ tồn tại tới khi trẻ trên 3 tuổi là yếu tố nguy cơ của lác và nhược thị. Khác
biệt hai mắt >1D độ cầu tương đương và 1D đến 1,5D loạn thị là đủ để gây nhược thị
và phải chỉnh kính. Các hướng dẫn đều nhất trí nên chỉnh toàn bộ độ khúc xạ chênh
lệch hai mắt và nếu trẻ không bị lác có thể chỉnh hơi non độ viễn thị nhưng vẫn đảm
bảo kê đơn kính đủ độ chệnh lệch khúc xạ. Tuổi càng ít thì càng tốt nhưng có một số
trẻ lớn >8 tuổi vẫn phục hồi thị lực tốt nếu đeo kính đủ số.
Trẻ có bất đồng khúc xạ cần được khám soi bóng đồng tử có liệt điều tiết dù trẻ
ở lứa tuổi nào và dù có lác hay không có lác.
5. Các phương pháp điều trị tật khúc xạ ở trẻ em
Điều trị tật khúc xạ kinh điển bao gồm những phương pháp sau đây:
- Làm trong lại môi trường trong suốt như điều trị sẹo giác mạc, đục thể thủy
tinh, xuất huyết dịch kính.
- Chỉnh tật khúc xạ bằng kính.
- Tăng cường hoạt động cho mắt nhược thị bằng cách che mắt lành hay gia phạt
với thuốc hay bằng kính.
Tuy nhiên có những trường hợp thất bại là do:
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- Trẻ bị tật khúc xạ hai mắt quá cao không thể đeo kính hay không chịu dùng
kính.
- Trẻ có chênh lệch khúc xạ hai mắt không thể đeo kính gọng hay kính tiếp xúc.
- Trẻ bị tật khúc xạ những có dị dạng sọ mặt hay tai khiến cho việc đeo kính
khó khăn.
5.1. Chỉnh tật khúc xạ bằng kính gọng và kính tiếp xúc
Điều chỉnh quang học thông dụng nhất hiện nay là kính gọng và kính tiếp xúc.
Việc quyết định cho người bệnh đeo kính gọng hay kính tiếp xúc tùy thuộc vào các
yếu tố sau:
- Tuổi người bệnh, sở thích đối với kính gọng hoặc kính tiếp xúc, các biến
chứng có thể gặp khi đeo kính tiếp xúc, tình trạng sinh lý của giác mạc và khả năng tài
chính.
- Kính gọng và kính tiếp xúc có các ưu điểm khác nhau trong việc điều chỉnh
cận thị.
Ưu điểm của kính gọng:
- Rẻ tiền.
- Kính gọng sẽ an toàn cho mắt, nhất là khi tròng kính làm bằng chất liệu nhựa
hoặc Polycarbonate.
- Điều trị chỉnh quang khác có thể phối hợp với kính gọng như: lăng kính, kính
2 tròng, kính công suất tăng dần (sử dụng để điều trị các tình trạng khác như lác ẩn
trong, các rối loạn điều tiết đi kèm với cận thị).
- Khi đeo kính gọng, người bệnh ít phải điều tiết hơn khi đeo kính tiếp xúc, do
vậy sẽ thoải mái hơn, nhất là với những người bệnh ở gần tuổi lão thị.
- Điều chỉnh loạn thị bằng kính gọng dễ dàng và chính xác hơn khi đeo kính
tiếp xúc.
Ưu điểm của kính tiếp xúc:
- Có tính thẩm mỹ cao hơn kính gọng.
- Cho hình ảnh võng mạc kích thước lớn hơn kính gọng, nhất là trong các
trường hợp cận thị nặng.
- Trong trường hợp bất đồng khúc xạ, kính tiếp xúc ít gây bất đồng ảnh võng
mạc hơn.
- Kính tiếp xúc làm giảm đáng kể các khó chịu do sức nặng của gọng kính, thị
trường bị thu hẹp và tác dụng lăng kính mà người bệnh gặp phải khi đeo kính gọng.
- Kính tiếp xúc (loại cứng thấm khí) có khả năng làm giảm sự tiến triển của cận
thị do tác dụng làm dẹt giác mạc.
5.2. Điều trị bằng thuốc và dược phẩm
Các thuốc liệt điều tiết (Cyclopentolate, Atropin…) được dùng để khám phát
hiện và làm giảm điều tiết trong trường hợp cận thị giả.
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Theo một số nghiên cứu, các thuốc liệt điều tiết như Atropin liều thấp có thể
làm giảm mức độ phát triển cận thị trong trường hợp cận thị xuất hiện sớm ở trẻ em.
Tuy nhiên, một số tác dụng phụ của thuốc có thể gặp phải như nhạy cảm với ánh sáng
do đồng tử giãn, hoặc phải dùng kính đa tiêu có độ addition cao (+2.5D); sử dụng
Atropin có thể gây ngộ độc, các phản ứng dị ứng hoặc dùng lâu có thể tác dụng không
tốt lên võng mạc hoặc gây đục thể thủy tinh.
Hiện nay người ta còn bàn về việc độ cận tăng trở lại sau khi ngừng dùng
Atropin.
5.3. Tập mắt
Tập mắt có tác dụng làm giảm điều tiết trong trường hợp cận thị giả, nhưng trên
người bệnh thông thường việc tập mắt chưa chứng minh được khả năng làm chậm sự
phát triển của cận thị hoặc làm giảm độ cận.
5.4. Chỉnh giác mạc bằng kính tiếp xúc cứng thấm khí (Orthokeratology)
Đây là phương pháp sử dụng các kính tiếp xúc cứng thấm khí đeo về đêm. Kính
giúp làm dẹt vùng trung tâm giác mạc trong một thời gian (sau khi đã tháo kính tiếp
xúc ra) và giúp điều chỉnh cận thị. Việc thay đổi hình dạng giác mạc gần giống như
việc điều trị cận thị bằng Laser Excimer.
Ưu điểm của phương pháp này có thể cho kết quả đảo ngược vì sau khi ngừng
đeo kính một thời gian, giác mạc sẽ từ từ trở về trạng thái nguyên thủy và mô giác mạc
không bị lấy đi.
Phương pháp chỉnh giác mạc bằng kính tiếp xúc cứng thấm khí đã được áp
dụng từ thập niên 70 thế kỷ trước nhưng do mức độ điều chỉnh còn hạn chế (tới 1.5D), và nhiều tác động phụ như gây loạn thị không đều, khó lắp đặt, cần đeo một
chuỗi kính tiếp xúc mới đạt kết quả mong muốn. Đến thập niên 90 cuối thế kỷ trước,
nhờ sự ra đời của một loại kính mới có thiết kế hình học nghịch đảo (Reverse
geometry designs), phương pháp này đã được Cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm
Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận. Ngoài thiết kế đặc biệt, kính tiếp xúc do phải đeo về đêm
khi ngủ nên được làm bằng chất liệu có tính thấm khí cao (Dk ≥ 100). Phương pháp
này có thể điều chỉnh được cận thị tới -6D và loạn thị tới +/- 1.75D. Đeo kính này vào
ban đêm và sau khoảng 2 tuần sẽ có tác dụng điều chỉnh độ cận thị ban ngày mà không
cần đeo kính. Người ta ghi nhận tình trạng biểu mô giác mạc bị mỏng hoặc bị ép lại
sau một thời gian đeo kính.
Chỉ định: trẻ em trên 8 tuổi có cận thị ≤-6D và độ loạn ≤-1.75D. Tuy nhiên, cần
xem xét cụ thể từng trường hợp để ra chỉ định đúng.
Có một số nghiên cứu đang được tiến hành về việc ứng dụng loại kính này để
kiểm soát việc gia tăng độ cận thị ở trẻ em.
5.5. Phương pháp sử dụng kính đa tiêu cự
Kính đa tiêu cự có 2 loại là kính 2 tròng (bifocal) và kính công suất tăng dần
(progressive). Đây là 2 loại kính dùng cho người bệnh lão thị. Khi sử dụng cho trẻ em,
kính có tác dụng làm giảm điều tiết thị giác gần. Kính thường được sử dụng trên người
bệnh lác ẩn khi nhìn gần giúp giảm nhức đầu và tăng thị lực do điều chỉnh cận thị.
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Hiện tại chưa thống nhất được hiệu quả đeo loại kính này trong kiểm soát sự gia
tăng cận thị. Có một số nghiên cứu thì cỡ mẫu nhỏ, một số khác lại không tiến hành
phương pháp mù đôi. Việc sử dụng độ lão (addition) cũng thay đổi tùy theo từng
nghiên cứu và các nghiên cứu cũng cho kết quả khác nhau tùy theo việc sử dụng kính
2 tròng hay kính công suất tăng dần.
5.6. Vệ sinh thị giác
- Khi đọc sách hoặc làm các công việc đòi hỏi phải nhìn gần và tập trung cao thì
cứ sau 45 phút cần cho mắt nghỉ ngơi. Khi nghỉ cần đứng lên đi lại và nhìn ra xa (nhìn
ra ngoài cửa sổ).
- Khoảng cách đọc sách cần phù hợp. Khoảng cách lý tưởng để đọc sách được
đo từ đầu ngón tay cái và ngón trỏ khi cong lại tới cùi chỏ. Khoảng cách này đối với
người lớn là 35 đến 40cm.
- Đủ ánh sáng khi đọc sách. Ngoài ánh sáng trong phòng cần một đèn bàn. Cách
chiếu sáng tốt nhất là từ sau chiếu qua vai hơn là chiếu trực tiếp từ phía trước để tránh
phản xạ vào mắt.
- Ngồi ngay ngắn, giữ cho lưng thẳng và thư giãn khi đọc sách hoặc dùng máy
tính.
- Đối với trẻ nhỏ, hạn chế thời gian xem ti-vi và chơi trò chơi điện tử.
- Ngồi cách ti-vi khoảng cách bằng 7 lần chiều rộng của màn hình.
- Tham gia hoạt động ngoài trời giúp cho mắt nhìn xa và mắt được thư giãn.
5.7. Phẫu thuật khúc xạ
Hiện nay có một số phẫu thuật khúc xạ có thể áp dụng như: các phẫu thuật dùng
laser excimer gồm có gọt giác mạc PRK, gọt giác mạc dưới biểu mô LASEK. Phối
hợp hai phương pháp này là ASA. LASIK là kỹ thuật hay dùng. ASA có khả năng điều
trị đến 10-12D cận thị, 6D viễn thị và 4D loạn thị. Nếu chỉ dùng LASIK thì chỉ đạt
được 1/3 con số nói trên. PRK hay LASEK là kỹ thuật lấy bớt tổ chức bề mặt nhãn cầu
gồm có biểu mô và tổ chức nhu mô sát dưới biểu mô.
- Trong PRK biểu mô được lấy bỏ, màng Bowmann và nhu mô phía trước được
điều trị bằng laser.
- Trong LASEK, biểu mô không bị lấy đi, nhưng dùng cồn để làm bong biểu
mô, phẫu thuật viên cuộn biểu mô lại, làm laser và đặt lại lớp biểu mô.
- Trong LASIK, dùng dao hay femtosecond tạo vạt biểu mô và một lớp nhỏ nhu
mô phía trước. Sử dụng laser để làm mỏng bớt nhu mô phía dưới. Đặt lại vạt biểu mônhu mô.
Các phẫu thuật nội nhãn điều trị tật khúc xạ nặng gồm có đặt kính trước thể
thủy tinh, lấy thể thủy tinh và đặt thể thủy tinh nhân tạo đủ số, lấy thể thủy tinh đơn
thuần:
- Đặt kính trước thể thủy tinh nên tránh áp dụng với trẻ bị cận thị do kích thước
thể thủy tinh quá dày làm tiền phòng nông (sau bệnh võng mạc trẻ đẻ non) hay chỉ áp
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dụng khi độ sâu tiền phòng > 3,2mm. Mất nội mô giác mạc, phân tán sắc tố và đục thể
thủy tinh là những biến chứng nên cân nhắc.
- Lấy thể thủy tinh trong và đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu cự khi kích thước
thể thủy tinh lớn không đặt được kính mặt trước thể thủy tinh. Bong võng mạc xuất
hiện ở 3% số người bệnh được phẫu thuật.
Những vần đề còn tranh cãi về phẫu thuật khúc xạ ở trẻ em ở tuổi nào? Tính
công suất thể thủy tinh nhân tạo như thế nào vì nhãn cầu trẻ còn phát triển? Trẻ phải
gây mê nên định tâm như thế nào? Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy đa số trẻ được
phẫu thuật bị cận thị > 9D và viễn thị > 4D, cho nên nguy cơ điều trị quá mức thấp và
lệch tâm không phải là vấn đề chính.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Cận thị là tật khúc xạ của mắt mà trong đó:
A. Lực hội tụ hài hòa với chiều dài của mắt.
B. Lực hội tụ quá mạnh so với chiều dài trục trước sau của mắt.
C. Lực hội tụ quá yếu so với chiều dài trục trước sau của mắt.
Câu 2. Để xác định cận thị là đơn thuần hoặc bệnh lý cần phải dựa vào:
A. Độ cận thị.
B. Thị lực.
C. Tổn thương đáy mắt.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Viễn thị là tật khúc xạ của mắt mà trong đó:
A. Lực hội tụ hài hòa với chiều dài của mắt.
B. Lực hội tụ quá mạnh so với chiều dài trục trước sau của mắt.
C. Lực hội tụ quá yếu so với chiều dài trục trước sau của mắt.
Câu 4. Mắt viễn thị nếu không điều tiết, khi nhìn một vật ở xa vô cực, ảnh sẽ:
A. Nằm trước võng mạc.
B. Nằm trên võng mạc.
C. Nằm sau võng mạc.
D. Nằm truớc hoặc sau võng mạc tùy mức độ viễn thị.
Câu 5. Trong các khái niệm sau, khái niệm nào SAI?
A. Loạn thị giác mạc là do giác mạc có bán kính độ cong không đồng đều.
B. Loạn thị được điều chỉnh bằng kính trụ hoặc kính cầu - trụ.
C. Loạn thị không đều có 2 kinh tuyến chính thẳng góc với nhau.
D. Ảnh của một điểm qua mắt loạn thị đều không phải là một điểm mà là 2 đường
tiêu thẳng góc nhau nhưng không nằm trong cùng một mặt phẳng.
Câu 6. Dưới đây là các triệu chứng chức năng của loạn thị, TRỪ:
A. Hình ảnh bị biến dạng.
B. Có thể nhìn mờ cả xa lẫn gần.
C. Nhức đầu, mỏi mắt (vùng trán và thái dương).
D. Nhìn xa mờ, nhìn gần rõ.
Câu 7. Dưới đây là các lợi điểm của kính tiếp xúc so với kính gọng, TRỪ:
A. Có tính thẩm mỹ cao hơn kính gọng.
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B. Đơn giản và rẻ tiền.
C. Cho hình ảnh võng mạc có kích thước lớn hơn kính gọng, nhất là trong các
trường hợp cận thị nặng.
D. Trong các trường hợp bất đồng khúc xạ, kính tiếp xúc ít gây bất đồng ảnh võng
mạc hơn.
Câu 8. Khi thực hiện soi bóng đồng tử, nếu người bệnh cận thị thì chùm tia ló ra khỏi
mắt người bệnh sẽ là:
A. Chùm tia hội tụ.
B. Chùm tia phân kỳ.
C. Chùm tia song song.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 9. Khi thực hiện soi bóng đồng tử, sau khi bạn đã đạt được bóng trung hòa, nếu
bạn tiến gần đến người bệnh thêm 10cm, bạn sẽ quan sát thấy:
A. Bóng trung hòa.
B. Bóng chuyển động cùng chiều.
C. Bóng chuyển động ngược chiều.
Câu 10. Khi nói về điều chỉnh viễn thị trẻ 2 - 5 tuổi, ý nào dưới đây SAI:
A. Viễn thị từ 2D đến 3D và không có triệu chứng thì không cần kê đơn kính.
B. Cân nhắc giảm độ viễn cho trẻ nếu các triệu chứng cải thiện. Nếu viễn thị >
+4D thì cho đeo độ kính giảm đi 2D từ khúc xạ khách quan.
C. Trẻ ≤ 3 tuổi cần được đeo kính điều chỉnh khi viễn thị ≥ +4.5D.
D. Đối với trẻ 4 tuổi chỉ đeo kính điều chỉnh khi có lác trong, ngay cả khi viễn thị
> +5D nếu không có lác cũng không cần đeo.
Câu 11. Điều nào sau đây SAI khi thực hiện đo khúc xạ gây mờ (Blur function cải
tiến)?
A. Nếu thị lực không kính giữa hai mắt chênh lệch 3 hàng trở lên.
B. Có bất đồng khúc xạ kết quả soi bóng đồng tử khác biệt 2 mắt >1D thì cần dùng
phương pháp Blur Function cải tiến.
C. Không dùng 2 kính cùng công suất và không làm cân bằng 2 mắt.
D. Đo ở mắt yếu hơn trước.
Câu 12. Bước tìm kính cầu tối ưu trong khám chẩn đoán loạn thị với kính trụ chéo
Jackson nhằm:
A. Đưa vòng mờ nhỏ nhất (vòng tròn ít khuyếch tán) về trên võng mạc.
B. Giúp tìm trục chính xác hơn.
C. Giúp tìm công suất chính xác hơn.
D. Giúp người bệnh đạt được thị lực tối đa.
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ĐÁP ÁN
1.

B

2.

D

3.

C

4.

C

5.

C

6.

D

7.

B

8.

A

9.

B

10.

D

11.

D

12.

A

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám phối hợp khúc xạ khách quan – khúc xạ chủ quan
2. Soi bóng đồng tử.
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BÀI 7
CÁC RỐI LOẠN THỊ GIÁC HAI MẮT Ở TRẺ EM
ThS.KX. Trần Hoài Long
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 sinh lý thần kinh thị giác hai mắt.
2. Trình bày được các rối loạn thị giác hai mắt.
3. Mô tả được các test khám đánh giá thị giác hai mắt.
4. Trình bày được các phương pháp điều trị rối loạn thị giác hai mắt.
Về kỹ năng
1. Thực hành các test khám đánh giá thị giác hai mắt.
2. Thực hành được một số bài tập tập luyện thị giác.
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 hai mắt là tình trạng thị giác đạt được bằng việc sử dụng phối hợp cả
hai mắt, trong đó hình ảnh riêng biệt và khác biệt không nhiều của mỗi mắt được hợp
lại thành một hình ảnh duy nhất của quá trình hợp thị.
Khái niệm mắt đơn nhất (Cyclopean eye) là hiện tượng thị giác hai mắt được
biểu diễn bằng khái niệm mỗi mắt nhận một hình ảnh sau đó được nhập lại thành một
hình trên não. Mắt đơn nhất đại diện cho hình ảnh chung của 2 hình ảnh nhập lại từ hai
mắt. Điều này giúp ta thấy một hình (bao gồm cả việc nhận biết về chiều sâu). Mắt
đơn nhất có đặc điểm là: Hai hoàng điểm nhập lại với nhau, võng mạc thái dương mắt
phải hợp nhất với võng mạc mũi mắt trái, võng mạc mũi mắt phải hợp với võng mạc
thái dương mắt trái.
Tương ứng võng mạc nhằm chỉ các thành phần võng mạc của hai mắt giúp nhìn
một vật trong một hướng trong không gian được gọi các điểm tương ứng võng mạc.
Ví dụ: hai hoàng điểm là một cặp điểm tương ứng võng mạc. Một điểm ở võng
mạc mũi mắt phải sẽ có một điểm tương ứng ở võng mạc thái dương mắt trái và ngược
lại một điểm ở võng mạc thái dương mắt phải sẽ có một điểm tương ứng ở võng mạc
mũi mắt trái.
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Quỹ tích các điểm có tương ứng võng mạc (Horoptor) là khái niệm được
Aguilonius đưa ra vào năm 1613. Nó bao gồm tất cả các điểm trong không gian kích
thích các cặp điểm tương ứng võng mạc giúp nhìn một hình ở một khoảng cách nhất
định.
Quỹ tích các điểm có tương ứng võng mạc của Vieth Muller (quỹ tích lý
thuyết). Theo mô hình này thì quỹ tích các điểm có tương ứng võng mạc sẽ là một
vòng tròn theo hướng ngang đi qua tâm xoay của hai mắt và điểm định thị. Vì thế,
vòng tròn quỹ tích sẽ nhỏ hơn nếu điểm định thị gần mắt hơn (Hình 1).

Hình 1. Quỹ tích các điểm có tương ứng
võng mạc của Vieth Muller
Quỹ tích thực tế (Empirical horopter) sẽ lớn hơn và hơi dẹt hơn quỹ tích lý
thuyết. Trên lý thuyết các hình ảnh không rơi vào vùng quỹ tích sẽ kích thích các vùng
võng mạc không tương ứng, đối tượng sẽ thấy song thị. Song thị do vật nằm ngoài quỹ
tích được gọi là song thị sinh lý. Tuy nhiên trên thực tế hiện tượng song thị này không
phải lúc nào cũng xảy ra. Mặc dù vật không nằm đúng trên quỹ tích, ta vẫn không cảm
nhận thấy hai hình. Điều này được giải thích bằng sự hiện diện của vùng hợp thị
Panum. Đó là các vùng phía trước và phía sau quỹ tích tạo ra sự khác biệt về hình ảnh
nhưng không gây song thị và giúp mắt cảm nhận được chiều sâu (Hình 2). Như vậy,
nếu vật nằm trong khoảng Panum sẽ được hai mắt nhìn thành một hình và có chiều
sâu. Ở mỗi khoảng cách định thị sẽ có một quỹ tích và một vùng Panum riêng biệt.
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Đường cong horopter
Điểm qui tụ

Vùng song thị

Vùng nhìn đơn
Vùng không xác định
tùy thuộc vào từng cá
thể

Vùng hợp thị
Panum

Hình 2. Quỹ tích thực tế và vùng hợp thị Panum

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 (Sensory Fusion). 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 và từ đó đảm bảo hợp thị vận động (Motor Fusion).
Ích lợi quan trọng nhất của thị giác hai mắt chính là việc thấy một hình đơn
nhất. Thị giác hai mắt còn giúp cho ta thấy được hình nổi hay không gian ba chiều,
giúp cho thị trường rộng hơn, giúp bù trừ cho điểm mù trong thị trường.
Theo phân loại của Worth, thị giác hai mắt được chia thành 3 cấp độ là đồng
thị, hợp thị và phù thị:
- Đồng thị là khả năng hai mắt nhận biết hai hình ảnh của một vật cùng một lúc
và chồng 2 hình ảnh đó lên nhau.
- Hợp thị là khả năng hợp nhất hai hình ảnh rơi vào vùng tương ứng võng mạc,
bao gồm:
∙ Hợp thị cảm thụ là khả năng hợp nhất hai hình ảnh trên não. Điều kiện để có
hợp thị cảm thụ là hình ảnh phải rơi trên vùng tương ứng võng mạc, các hình ảnh có
kích cỡ gần giống nhau, độ sáng và độ rõ nét như nhau.
∙ Hợp thị vận động là khả năng duy trì tư thế hai mắt thẳng giúp cho hợp thị
cảm thụ có thể được duy trì. Hợp thị vận động được kích thích khi hình ảnh rơi ra
ngoài vùng Panum.
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Quá trình hợp thị, kể cả hợp thị cảm thụ và hợp thị vận động đều được diễn ra
trên vỏ não thị giác.
- Phù thị: là khả năng của mắt hợp thị 2 hình ảnh lệch pha nằm trong vùng
Panum giúp hệ thống thị giác cảm nhận được một hình ảnh có chiều sâu.
2. Sinh lý học thần kinh của thị giác hai mắt
2.1. Hiện tượng cạnh tranh (Binocular Rivalry)
Bình thường mắt vẫn có thể hợp thị hai hình ảnh hơi khác nhau nếu các hình
ảnh này vẫn rơi vào vùng Panum. Tuy nhiên khi hai hình ảnh trở nên quá khác biệt sẽ
làm cho việc hợp thị hai hình ảnh không thể diễn
ra được. Khi đó ta có thể thấy lẫn lộn hoặc thấy
thành hai hình ảnh khác nhau. Hiện tượng này có
gọi là sự cạnh tranh (Binocular Rivalry) và để
tránh hiện tượng lẫn lộn, bộ não sẽ phải ức chế
hình ảnh của một mắt.
2.2. Hiện tượng ức chế (Suppression)
Đây là hiện tượng ức chế mang tính sinh
lý-thần kinh xảy ra khi hai điểm tương ứng võng
mạc được kích thích bằng 2 hình ảnh quá khác
nhau hoặc khi hình ảnh kích thích hai vùng không
tương ứng trên võng mạc. Khi ấy hiện tượng ức
chế xảy ra để tránh cho ta không bị nhìn lẫn lộn
hay song thị. Có 2 loại ức chế:

Hình 3. Chuyển động thị sai

- Ức chế tùy hoàn cảnh (Facultative suppression) chỉ xảy ra trong tình trạng thị
giác hai mắt và khi che từng mắt thì mỗi mắt sẽ không cảm nhận thấy ám điểm. Trong
trường hợp này không có thị lực mắt nào bị giảm.
- Ức chế bắt buộc (Obligatory suppression) xảy ra ngay cả trong tình trạng thị
giác một mắt. Khi đó thị lực của mắt bị ức chế co thể giảm và nhược thị có thể xuất
hiện.
2.3. Thị giác hình nổi-thị giác chiều sâu
Việc hợp thị hai hình ảnh khác
nhau rơi vào vùng Panum giúp chúng ta có
cảm nhận thị giác một hình và có chiều
sâu. Hiện tượng này ta gọi là thị giác hình
nổi. Tuy nhiên để cảm nhận không gian ba
chiều, ta có thể dựa và các yếu tố từ thị
giác một mắt và yếu tố thị giác hai mắt.
2.3.1. Thị giác chiều sâu-yếu tố một mắt
Phù thị hoặc thị giác về chiều sâu
được xem là mức độ cao nhất của thị giác
hai mắt, tuy nhiên hệ thống thị giác của
con người vẫn có khả năng đánh giá về
chiều sâu mà chỉ sử dụng tín hiệu từ thị
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Hình 4. Kích thước hình ảnh

giác một mắt.
- Chuyển động thị sai (Motion parallax) là khi ta chuyển động đầu thì hình ảnh
vật ở gần sẽ di chuyển ngược chiều, còn hình ảnh vật ở xa sẽ di chuyển cùng chiều
(Hình 3).
- Kích thước hình ảnh (Size constancy) là hiện tượng hình ảnh của một vật nhỏ
được giải đoán là ở xa mắt, còn kích thước hình ảnh của một vật lớn cho chúng ta biết
vật đó đang ở gần. Một vật có kích thước tăng dần là dấu hiệu cho ta biết vật đang tiến
dần về phía ta (Hình 4).
- Chiếu sáng và bóng khuất (Light and shading): việc chiếu sáng vào các vật thể
có hình dạng lõm hoặc lồi sẽ tạo ra những bóng khuất giúp ta cảm nhận về vật thể lõm
hay lồi (Hình 5).

Hình 5. Chiếu sáng và bóng khuất

Hình 6. Luật phối cảnh

- Luật phối cảnh (linear perspective) là
hiện tượng các đường thẳng song song dường như
hội tụ ở vô cực, ví dụ như hình ảnh đường ray
(Hình 6).
- Che khuất đường viền (Overlapping
contour) là vật ở gần sẽ che khuất vật ở xa (Hình
7).
2.3.2. Thị giác chiều sâu-thị giác hình nổi
Thị giác chiều sâu chỉ dựa vào những tín
hiệu từ thị giác một mắt sẽ có những giới hạn của
Hình 7. Che khuất đường viền
nó nên thị giác hình nổi dựa vào tín hiệu từ hai
mắt sẽ có chất lượng tốt hơn, hay nói đơn giản
hơn là hiện tượng hợp thị của hai hình ảnh lệch pha nằm trong vùng Panum sẽ tạo ra
hình nổi có chất lượng cao. Hợp thị hai hình ảnh ờ vùng Panum có giới hạn tối thiểu là
12’ cung ở hoàng điểm và 32’ cung ở chu biên.
- Sinh lý học thần kinh của thị giác hình nổi: Các hình ảnh lệch pha từ võng
mạc sẽ đi đến thể gối ngoài (Lateral Geniculate Nucleus) theo 2 con đường Parvo và
Magno (Hình 8).
+ Các tế bào hạch Parvo nhận tín hiệu từ tế bào nón để nhận biết chi tiết, màu
sắc và các vật tiêu có độ tương phản thấp.
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+ Các tế bào hạch Magno nhận tín hiệu từ các tế bào que giúp nhận biết những
chuyển động nhanh, thoáng qua, những vật có độ tương phản cao và giúp có thị giác
hình nổi. Tế bào Magno có trường cảm thụ lớn hơn tế bào Parvo.

Hình 8. Đường thần kinh thị giác từ võng mạc tới thể gối ngoài
(Nguồn: Tài liệu giảng dạy khúc xạ nhãn khoa, Viện Thị Giác Brien Holden)

Thể gối ngoài phát triển hoàn toàn vào lúc 2 tuổi, nó nhận tín hiệu thị giác từ
võng mạc cùng bên và đối bên. Thể gối ngoài bên phải nhận tín hiệu từ võng mạc thái
dương mắt phải và võng mạc mũi mắt trái (Hình 8).
Thể gối ngoài gồm có 6 lớp:
- Các lớp 3, 4, 5, 6 là các lớp của tế bào Parvo.
- Các lớp 1, 2 là các lớp của tế bào Magno.
- Các lớp 1, 4, 6 là các lớp nhận tín hiệu đối bên.
- Các lớp 2, 3, 5 nhận tín hiệu cùng bên.

Hình 9. Thể gối ngoài
(Nguồn: Tài liệu giảng dạy khúc xạ nhãn khoa, Viện Thị Giác Brien Holden)
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Ở đây cần xét đến vai trò của lồi củ trên (Superior Colliculus) (Hình 8).
Vai trò chính yếu của lồi củ trên là giúp quay đầu và mắt về phía tín hiệu nhìn
hoặc được nghe. Nó nhận 10% sợi trục từ võng mạc, giúp kiểm soát các chuyển động
của mắt như:
- Định thị.
- Động tác dõi theo.
- Động tác giật
- Động tác qui tụ (giúp cho thị giác hai mắt).
Các sợi trục của tế bào Parvo và Magno từ thể gối ngoài đi qua tia thị đến vỏ
não thị giác (vỏ não vân) và nối với các tế bào thị giác hai mắt (chiếm 80%) và các tế
bào thị giác một mắt (chiếm 20%).
3. Các rối loạn về qui tụ và điều tiết
3.1. Các rối loạn về qui tụ
Các rối loạn về qui tụ bao gồm:
- Thiểu năng qui tụ (Convergence Insufficiency).
- Lác ẩn ngoài cơ bản (Basic exophoria).
- Quá độ phân kì (Divergence excess).
- Quá mức qui tụ (Convergence excess).
- Lác ẩn trong cơ bản (Basic Esphoria).
- Thiểu năng phân kỳ (Divergence Insufficiency).
3.1.1. Thiểu năng qui tụ
Thiểu năng qui tụ là lác ẩn ngoài khi nhìn gần và/hoặc cận điểm qui tụ xa.
Triệu chứng
- Nhức mỏi mắt khi làm việc gần, nhìn mờ, song thị từng lúc, mờ từng lúc khi
nhìn xa.
- Người bệnh thường hay nhắm một mắt khi đọc cho dễ chịu hơn, đau đầu khi
đọc gần và lâu.
Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ẩn gần >6D lăng kính lác ngoài (exo).
- Cận điểm qui tụ xa (>8cm).
- Biên độ qui tụ kém, thấp hơn chỉ số trung bình thường không thỏa mãn tiêu
chuẩn của Sheard – thấp hơn 2 lần độ lác ẩn (tham khảo bảng giới hạn bình thường).
Có thể kết hợp với thiểu năng điều tiết hoặc điều tiết quá độ (người bệnh gia
tăng điều tiết để huy động lực điều tiết qui tụ (accommodative convergence) nhằm làm
giảm tình trạng thiểu năng qui tụ).
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Đii tụmmo- Cấp đơn kính tối ưu (có thể cải thiện hợp thị) hoặc làm giảm lác ẩn ngoài
nếu cận thị (hoặc chỉnh kính dưới số viễn thị).
- Tập mắt với dây Brock (nhận thức song thị sinh lý và chống ức chế).
- Tập với lăng kính đơn (tập qui tụ bằng lăng kính đáy ngoài).
- Nếu tập mắt thất bại, thêm lawmg kính đáy trong vào kính có thể làm giảm
nhu cầu độ tụ (quyết định công suất lăng kính dựa trên tiêu chuẩn của Sheard và chủ
quan người bệnh).
Tiên lượng
- Rất tốt nếu người bệnh tuân thủ tập luyện (cần sự tuân thủ từ cả trẻ và cha
mẹ).
- Cần đảm bảo đủ bài tập (ít nhất 30 phúc mỗi ngày) và khám lại sau 1 tháng
điều trị.
- Với thiểu năng qui tụ, kính gọng với lăng kính đáy trong được xem là có hiệu
quả hơn đối với người lớn và ít hiệu quả hơn đối với trẻ em.
3.1.2. Lác ẩn ngoài cơ bản
Lác ẩn ngoài đáng kể ở cả nhìn xa và nhìn gần.
Triệu chứng:
Nhức mỏi mắt khi nhìn xa và gần (mắt đỏ, mệt), mờ. Song thị từng lúc. Khi che
một mắt để làm giảm triệu chứng.
Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ẩn ngoài nhìn xa > 2Δ exo (exophoria: Lác ẩn ngoài). Lác ẩn ngoài nhìn
gần >6Δ exo.
- Dự trữ qui tụ (đáy ngoài) ở xa và gần đều giảm và đều gấp 2 lần dự trữ qui tụ
theo tiêu chuẩn Sheard – tham khảo bảng giá trị bình thường).
Điều trị
- Cấp đơn kính tối ưu nhằm cải thiện tình trạng hợp thị (hoặc thặng chỉnh kính
cận hoặc thiểu chỉnh kính viễn). Trong trường hợp này, người bệnh cần có qui tụ do
điều tiết/điều tiết về phía kính trừ và ta cũng cần quan tâm xem thặng chỉnh như vậy
có làm ảnh hưởng đến thị lực của trẻ hay không?
- Luyện tập với lăng kính (tập qui tụ bằng đáy ngoài).
- Bài tập với dây brock.
- Lắp lăng kính đáy trong trên kính gọng (dựa trên tiêu chuẩn của Sheard và sự
thoải mái của người bệnh) và thường phối hợp với thặng chỉnh kính (-).
- Nếu không đáp ứng với bài tập mắt, chuyển người bệnh sang tư vấn phẫu
thuật.
Tiên lượng
- Trung bình ngay cả khi người bệnh tuân thủ với các bài tập thị giác.
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- Trong đa số các trường hợp, sự kết hợp giữa chỉnh kính (quá trừ, non cộng
cùng với lăng kính đáy trong) và bài tập mắt/thị giác (lăng kính rời đáy ngoài) cải
thiện triệu chứng cơ năng và thực thể của người bệnh.
- Cần có những lần củng cố định kỳ với những kỹ năng đã qua rèn luyện, phối
hợp với thặng chỉnh kính trừ, lăng kính đáy trong và huấn luyện thị giác. Cũng cần
củng cố tập mắt định thị bằng lăng kính rời đáy ngoài.
3.1.3. Lác ẩn ngoài quá độ phân kỳ
Lác ẩn ngoài khi nhìn xa nhiều hơn đáng kể so với khi nhìn gần.
Triệu chứng
- Triệu chứng cơ năng thường kém đi (nghĩa là dễ dàng trở thành lác hiện ở xa)
khi mệt mỏi hoặc mất tập trung.
- Triệu chứng nhức mỏi mắt khi nhìn xa (mắt đau, mỏi), mờ, song thị từng lúc.
Khi che một mắt để làm giảm triệu chứng cơ năng hoặc nhắm một mắt khi trời nắng.
Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ẩn ngoài ở xa >2Δ Exo (Exophoria-lác ẩn ngoài), lác ẩn nhìn gần ít hơn
lác ẩn nhìn xa (có thể là lác ngoài ở xa và lác ẩn ngoài ở gần)
- Dự trữ qui tụ (BO – Base out - đáy ngoài) ở xa giảm (tiêu chuẩn Sheard).
Điều trị
- Cấp kính tối ưu (thặng chỉnh kính cận hoặc thiểu chỉnh kính viễn).
- Nếu chỉ số qui tu do điều tiết/điều tiết (AC/A) về phía trừ dốc ta cần chú ý
điều chỉnh sao cho không ảnh hưởng tới thị lực nhìn xa.
- Nếu cần kính có thể cấp kính hai tròng với ADD = +1D tới +1.5D trong
trường hợp thặng chỉnh kính (-) ở thị giác xa nhưng điều tiết ở thị giác gần lại không
đủ.
- Tập dây Brock trước khi bắt đầu tập lăng kính rời.
- Bài tập lăng kính rời giúp gia tăng biên độ qui tụ khi nhìn xa (tập lăng kính
đáy ngoài).
- Lăng kính đáy trong có thể đi kèm kính gọng (dựa vào tiêu chuẩn Sheard hoặc
sự thoải mái của người bệnh).
- Trường hợp này thường không có chỉ định mổ (không có lác nhiều ở gần).
Tiên lượng
- Huấn luyện thị giác ít có hiệu quả mặc dù người bệnh tuân thủ.
- Lác ẩn ngoài/hoặc lác ngoài biểu hiện ở xa không đáp ứng tốt với các bài tập
mắt vì lý do là biên độ qui tụ kém và thường có hiện tượng trung hòa ở thị giác xa.
Khi lác ẩn ngoài lớn và chỉ số AC/A dốc về phía trừ, thặng chỉnh kính trừ phối
hợp với lăng kính đáy trong có thể kiểm soát tốt góc lác cho người bệnh (với điều kiện
người bệnh có khả năng điều tiết tốt).
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3.1.4. Quá mức qui tụ
Là lác ẩn trong khi nhìn gần.
Triệu chứng
Nhức mỏi mắt khi nhìn xa (mắt đau, mỏi), mờ, song thị từng lúc. Mờ khi nhìn
xa từng lúc, kê sách sát mắt, đau đầu khi làm việc gần và lâu.
Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ẩn trong > 1Δ (eso – Esophoria).
- Dự trữ phân ly (BI-Base in - đáy trong) ở gần không đủ tiêu chuẩn Percival.
- Tỷ lệ AC/A cao về phía trừ.
- Có thể kết hợp với thiểu năng điều tiết và tình trạng này là thứ phát của rối
loạn qui tụ trước đó.
Điều trị
- Cấp đơn kính tối ưu (công suất dương tối đa cho 6/6).
- Nếu chỉ số AC/A cao nghĩa là kính cộng thường rất hiệu quả để làm giảm lác
ẩn.
- Tập mắt với lăng kính đơn (tập phân ly bằng lăng kính đáy trong) thường
không hiệu quả.
- Xem xét thêm lăng kính đáy ngoài vào kính đọc sách nếu người bệnh có lác
trong tồn dư hoặc triệu chứng không giảm với kính nhìn gần.
Tiên lượng
- Huấn luyện thị giác rất khó thành công vì tập phân ly khó và rất lâu.
- Kính cộng rất hiệu quả trong trường hợp AC/A cao.
- Nhìn chung triệu chứng có thể giảm bớt, ngay cả khi dấu hiệu lâm sàng vẫn
còn (ví dụ: còn một chút lác ẩn trong).
3.1.5. Lác ẩn trong cơ bản: là lác trong lớn ở cả xa lẫn gần.
Triệu chứng: nhức mỏi mắt khi nhìn xa (mắt đau, mỏi), mờ, song thị từng lúc.
Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ẩn trong ở xa và gần lớn hơn 1Δ.
- Dự trữ phân ly (đáy trong) ở gần và ở xa không đủ.
- Hoặc dự trữ qui tụ (BO-Base Out- lăng kính đáy ngoài) nhiều hơn 2 lần dự trữ
phân ly (BI) – theo tiêu chuẩn Percival cải tiến.
Điều trị
- Cấp đơn kính tối ưu với tối đa công suất viễn thị.
- Kính hai tròng hoặc đa tròng làm giảm lác trong ở gần.
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- Cân nhắc thêm vào một chút lăng kính đáy ngoài vào kính để làm giảm lác ẩn
trong và triệu chứng của người bệnh không giảm với kính cộng đơn thuần.
- Thêm lăng kính đáy ngoài vào kính gọng nhằm giảm nhu cầu phân ly (dựa
vào tiêu chuẩn của Sheard và sự thoải mái của người bệnh).
- Nếu kính gọng không kiểm soát được lác trong và người bệnh vẫn có dấu hiệu
của song thị và/hoặc lác hiện trong ảnh hưởng thẩm mỹ thì cần chuyển người bệnh
sang tư vấn phẫu thuật (lác hiện trong không thường xuyên).
- Điều trị các rối loạn điều tiết đi kèm nào cũng giúp cải thiện được rối loạn qui
tụ.
Tiên lượng
- Các bài tập mắt (lăng kính rời đáy trong) thường không được chỉ định vì tiên
lượng không tốt hơn.
- Chỉnh tối đa viễn thị, bài tập mắt cho bất cứ rối loạn điều tiết đi kèm nào và
lăng kính đáy ngoài trên kính (chỉ khi triệu chứng không giảm hoàn toàn với chỉnh
kính viễn tối đa) thường có tiên lượng rất thành công.
- Triệu chứng thường sẽ biến mất hoàn toàn ngay cả khi vẫn có những dấu hiệu
lâm sàng (ví dụ như lác ẩn trong tồn dư).
3.1.6. Thiểu năng phân ly: là lác trong lớn ở xa hơn ở gần (chẩn đoán phân biệt với liệt
dây VI).
Triệu chứng: nhức mỏi mắt khi nhìn xa (mắt đau, mỏi), mờ từng lúc, song thị từng lúc.
Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ẩn trong lớn hơn 1Δ.
- Dự trữ phân ly (đáy trong) ở xa giảm, dưới -/7/4 hoặc dự trữ qui tụ (đáy ngoài)
nhiều hơn 2 lần dự trữ phân ly (đáy trong) – theo tiêu chuẩn Percival cải tiến.
Điều trị
- Cấp đơn kính tối đa (công suất tối đa cho viễn thị).
- Kính hai tròng hoặc đa tròng có thể giảm lác trong tồn dư khi nhìn gần.
- Cân nhắc thêm một công suất nhỏ lăng kính đáy ngoài vào kính gọng để làm
giảm lác ẩn trong khi nhìn xa.
- Cần chẩn đoán phân biệt liệt cơ trực ngoài (lác trong ở xa > lác trong ở gần 10
pd và hạn chế vận nhãn ra ngoài ở mắt bị liệt).
- Bài tập lăng kính rời (đáy trong) có thể cải thiện dự trữ phân ly khi nhìn xa.
Tiên lượng
- Giống như các lác trong khác, tiên lượng kém với bài tập mắt (tập lăng kính
rời đáy trong).
- Tiên lượng nhìn chung ở mức trung bình với kính gọng (hoặc với lăng kính
đáy ngoài).
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- Cần chuyển người bệnh đi đánh giá thần kinh nếu có sự nghi ngờ về lác trong
ở xa > lác trong ở gần do liệt dây VI.
3.2. Các rối loạn về điều tiết bao gồm thiểu năng điều tiết và điều tiết quá độ.
3.2.1. Thiểu năng điều tiết: là biên độ điều tiết thấp hơn đáng kể so với dự kiến theo
tuổi.
Triệu chứng: nhức mỏi mắt khi nhìn gần (mắt đau, mỏi), mờ khi nhìn gần, mờ khi nhìn
khoảng trung gian (thường sau khi làm việc gần – do thuận năng điều tiết kém) và đau
đầu vùng trán.
Dấu hiệu lâm sàng
- Giảm biên độ điều tiết một mắt (sử dụng công thức 15 – 1⁄4 tuổi).
- Khó nhìn rõ mặt -2D hai mắt với kính lật +/-2D trong test thuận năng điều tiết.
(khó nhìn rõ mặt -1D là dấu hiệu thiểu năng điều tiết nặng).
- MEM (Monocular Estimate Method – Phương pháp đánh giá một mắt – hay
soi bóng đồng tử động) thấy non đáp ứng điều tiết thấp-giá trị thường lớn hơn +0.75D.
- Có thể liên kết với suy giảm thuận năng điều tiết (acc in facility) (chậm/không
nhìn rõ mặt +2D hai mắt).
- Có thể đi kèm với các rối loạn về qui tụ. Thường là qui tụ quá độ vì người
bệnh thường ức chế điều tiết để giảm thiểu lác ẩn trong. Có thể đi kèm với thiểu năng
qui tụ (thường khó xác định vấn đề nào có trước).
- Thường có đi kèm với nhược thị. Mắt không nhược thị có đáp ứng điều tiết
bình thường.
Điều trị
- Điều chỉnh kính tối ưu với công suất cộng nhìn gần ở dạng kính đọc sách,
kính hai, đa tròng. Cần đánh giá xem công suất cộng thấp có đưa MEM về tình trạng
bình thường hay không?
- Huấn luyện thi giác-tập từng mắt-mắt kính (kính trừ), tập hai mắt với flipper.
Thường bắt đầu với bài tập từng mắt (một mắt) và dần chuyển sang flipper (hai mắt).
- Cần thảo luận với bố mẹ trẻ về việc dùng kính hay tập mắt trước cho trẻ.
- Kết hợp các phương pháp là cần thiết để đạt được kết quả tốt hơn.
Tiên lượng rất tốt nếu người bệnh tuân thủ với huấn luyện thị giác hoặc kính.
3.2.2. Điều tiết quá độ là điều tiết đáp ứng quá độ đối với một công việc cụ thể.
Triệu chứng: nhức mỏi mắt khi nhìn gần (mắt đau, mỏi), mờ khi nhìn gần, mờ khi nhìn
khoảng trung gian (thường tệ hơn sau khi làm việc gần một thời gian dài), khó điều tiết
từ gần đến xa (khó khăn để thả lỏng điều tiết sau khi làm việc gần).
Dấu hiệu lâm sàng
- Cận điểm điều tiết của từng mắt bình thường
- Khó nhìn rõ mặt +2D hai mắt của flipper trong test thuận năng điều tiết
(không nhìn rõ mặt +1D cho thấy điều tiết quá độ nặng).
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- MEM cho thấy đáp ứng điều tiết quá độ (lead) hơn là đáp ứng thấp (lag).
- Thường kết hợp với thiểu năng qui tụ do người bệnh thường sử dụng điều tiết
và qui tụ có kèm theo điều tiết để giảm lác ẩn ngoài.
- Đôi khi được gọi là “cận thị giả”. Người bệnh thường kêu mờ từng lúc (thay
đổi), nhìn xa mờ và thường bị đeo độ kính trừ quá mức. Thị lực không kính thường
kém hơn dự kiến so với tật khúc xạ và thị lực sau chỉnh kính cũng kém hơn dự kiến.
Điều trị
- Điều chỉnh kính tối ưu với công suất cộng nhìn gần ở dạng kính đọc sách,
kính hai, đa tròng.
- Kính cho thị lực nhìn xa tốt nhất-có thể cần chỉnh quá độ trừ một chút cho
kính nhìn xa nếu không thả lỏng được điều tiết và người bệnh có triệu chứng khó chịu
với mờ xa. Mục tiêu là giảm phần nào đơn kính quá số càng sớm càng tốt.
- Công suất thêm vào sẽ cải thiện chuyện chấp nhận kính cộng. Cần cẩn trọng
để không kê kính quá độ nhiều cho “cận thị giả” vì điều này sẽ kích thích điều tiết và
làm trầm trọng thêm tình trạng.
- Tập từng mắt-mắt kính (kính trừ), tập hai mắt với kính lật (flipper). Thường
bắt đầu với bài tập từng mắt (một mắt) và dần chuyển sang kính lật (hai mắt).
- Huấn luyện thị giác-kính lật hai mắt. Nhằm mục đích nâng cao “tính linh hoạt
của điều tiết”, nghĩa là người bệnh cần học cách thả lỏng điều tiết sau khi làm việc
gần.
- Vệ sinh thị giác (Visual hygiene) là “thói quen thị giác tốt” rất quan trọng, bao
gồm:
+ Sử dụng khoảng cách làm việc phù hợp (30-50cm).
+ Nghỉ ngơi trong lúc làm việc (nhìn ra xa mỗi 20 phút để giãn điều tiết – qui
tắc 20:20:20).
+ Đảm bảo ánh sáng tốt giảm nhẹ điều tiết.
+ Tư thế tốt.
Tiên lượng
- Nói chung tiên lượng xấu nếu chỉ tập mắt vì tập thành công trong thời gian
ngắn thì không kéo dài được lâu.
- Sử dụng kính cộng thêm (kính đọc sách, kính hai, đa tròng) rất hữu ích và hiệu
quả trong thư giãn điều tiết khi nhìn gần, rồi sau đó chuyển ra thư giãn điều tiết khi
nhìn xa.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Khái niệm về tương ứng võng mạc, khái niệm nào dưới đây SAI?
A. Hai hoàng điểm là một cặp điểm tương ứng võng mạc.
B. Một điểm ở võng mạc mũi mắt phải sẽ có một điểm tương ứng ở võng mạc
thái dương mắt trái và ngược lại.
C. Một điểm ở võng mạc thái dương mắt phải sẽ có một điểm tương ứng ở
võng mạc mũi mắt trái.
D. Một điểm ở võng mạc mũi mắt phải sẽ có một điểm tương ứng ở võng mạc
mũi mắt trái.
Câu 2. Điều nào KHÔNG PHẢI là ích lợi của thị giác 2 mắt?
A. Giúp thấy một hình.
B. Thị giác hai mắt còn giúp cho ta thấy được hình nổi hay không gian 3 chiều.
C. Giúp cho thị trường rộng hơn.
D. Giúp bù trừ cho song thị sinh lý.
Câu 3. Hiện tượng ức chế - Chọn câu SAI?
A. Hai điểm tương ứng võng mạc được kích thích bằng hai hình ảnh quá khác
nhau.
B. Khi hình ảnh kích thích hai vùng không tương ứng trên võng mạc.
C. Hiện tượng ức chế xảy ra để tránh cho ta không bị nhìn lẫn lộn hay song thị.
D. Ức chế tạm thời (Facultative suppression) chỉ xảy ra trong tình trạng thị giác
một mắt.
Câu 4. Rối loạn thị giác hai mắt nào KHÔNG PHẢI là rối loạn qui tụ?
A. Thiểu năng qui tụ.
B. Lác ẩn ngoài cơ bản.
C. Quá độ điều tiết.
D. Quá độ qui tụ.
Câu 5. Dấu hiệu lâm sàng nào KHÔNG ĐÚNG của thiểu năng qui tụ?
A. Lác ẩn gần > 6Δ lác ngoài (exo).
B. Cận điểm qui tụ xa (hơn 8cm).
C. Lác ẩn ngoài đáng kể ở cả nhìn xa và nhìn gần.
D. Biên độ qui tụ kém, thấp hơn chỉ số trung bình.
Câu 6. Theo định nghĩa thì lác ngoài quá độ phân kỳ là:
A. Lác ẩn ngoài khi nhìn gần và/hoặc cận điểm qui tụ xa.
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B. Lác ẩn ngoài đáng kể ở cả nhìn xa và nhìn gần.
C. Lác ẩn ngoài lớn ở xa nhiều hơn đáng kể so với ở gần.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 7. Dấu hiệu lâm sàng nào sau đây KHÔNG PHẢI của thiểu năng điều tiết?
A. Giảm biên độ điều tiết 1 mắt (sử dụng công thức 15 – 1⁄4 tuổi).
B. Khó nhìn rõ mặt -2D hai mắt với kính lật +/-2D trong test thuận năng điều
tiết (khó nhìn rõ mặt -1D là dấu hiệu thiểu năng điều tiết nặng).
C. Soi bóng đồng tử động thấy non đáp ứng điều tiết thấp-giá trị thường lớn
hơn +0.75D.
D. Đôi khi “cận thị giả”, người bệnh thường kêu mờ từng lúc, nhìn xa mờ và
thường bị đeo độ kính trừ quá mức.
Câu 8. Điều nào KHÔNG ĐÚNG về test che mắt luân phiên?
A. Dùng để xác định độ lớn và hướng của chuyển động.
B. Test che mắt từng bên giúp đánh giá lác ẩn hay lác hiện.
C. Giữ cái che mắt trước mắt trong ít nhất 3 giây để mắt có thể phân ly.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 9. Điều nào KHÔNG ĐÚNG về điều tiết quá độ?
A. Cận điểm điều tiết của từng mắt bình thường.
B. Khó nhìn rõ mặt -2D hai mắt với kính lật +/-2D trong test thuận năng điều
tiết.
C. MEM cho thấy đáp ứng điều tiết quá độ (lead) hơn là đáp ứng thấp (lag).
D. Thường kết hợp với thiểu năng qui tụ do người bệnh thường sử dụng điều
tiết và qui tụ có kèm theo điều tiết để giảm lác ẩn ngoài.
Câu 10. Điều nào không đúng với quá độ qui tụ?
A. Lác ẩn trong khi nhìn gần.
B. Lác trong lớn ở cả xa lẫn gần.
C. Dự trữ phân ly (BI - Base in - Đáy trong) ở gần không đủ tiêu chuẩn
Percival.
D. Cả 3 điều trên.
ĐÁP ÁN
1. D
6. C

2. C
7. D

3. D
8. D
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4. C
9. B

5. C
10. C

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám vận động nhãn cầu.
2. Test che mắt luân phiên.
3. Test che mắt từng bên.
4. Test che mắt luân phiên với lăng kính.
5. Đo lác ẩn ngang ở thị giác gần.
6. Đo lác ẩn ngang ở thị giác xa.
7. Đo cận điểm qui tụ.
8. Đo biên độ qui tụ.
9. Soi bóng đồng tử động.
10. Đo biên độ điều tiết.
11. Đo thuận năng điều tiết.
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