Chương 3
CÁC BỆNH NHÃN CẦU THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

- 153 -

- 154 -

Bài 8
BỆNH LÝ KẾT GIÁC MẠC
TS. Phạm Ngọc Đông
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được một số bệnh lý kết giác mạc thường gặp ở trẻ em (nguyên nhân, triệu
chứng và chẩn đoán).
2. Trình bày được các nguyên lý điều trị các bệnh kết mạc, giác mạc thường gặp ở trẻ
em.
Về kỹ năng
1. Khám đánh giá được các tổn thương bề mặt nhãn cầu.
2. Thực hiện được các kỹ thuật lấy bệnh phẩm giác mạc làm xét nghiệm (bệnh phẩm
từ bề mặt nhãn cầu, nhu mô giác mạc, tiền phòng).
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. Giác mạc to bẩm sinh
1.1. Đại cương
Giác mạc to bẩm sinh là biểu hiện hiếm gặp, thường gặp ở cả hai mắt, là sự
thiếu hụt trong quá trình phát triển hốc thị giác, làm cho giác mạc phát triển rộng hơn
để bù đắp khoảng trống đó.
Bệnh có tính di truyền lặn, thường liên quan với nhiễm sắc thể X, đoạn Xq21.3
– q22, do vậy 90% người bệnh là nam giới. Nữ giới mang gen bệnh là nguồn lan
truyền bệnh. Số còn lại là di truyền nhiễm sắc thể thường trội hoặc hiếm gặp hơn là di
truyền lặn.
1.2. Triệu chứng
Bệnh có giác mạc to, không tiến triển, có đường kính hơn 13mm, không bị
glôcôm. Thường kèm theo cận thị, loạn thị thuận. Các tổn thương mắt khác như thoi
Krukenberg, tăng sắc tố ở vùng bè, đục thể thủy tinh, bất thường vị trí thể thủy tinh,
thiểu sản nhu mô mống mắt, loạn dưỡng giác mạc dạng khảm, glôcôm muộn. Rất khó
đánh giá tình trạng tăng nhãn áp vì giác mạc trung tâm thường mỏng hơn nên nhãn áp
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thường thấp hơn thực tế. Có thể kèm theo hội chứng Alport, hội chứng Down, teo nửa
mặt, hội chứng Marfan, chậm phát triển trí tuệ.
1.3. Điều trị
Theo dõi và phát hiện các biến chứng như đục thể thủy tinh, di lệch thể thủy
tinh, glôcôm. Giảm sắc tố ở mống mắt thường dẫn đến các khó chịu khi ở môi trường
nhiều ánh sáng (ngoài trời). Một số người bệnh có thể thấy dễ chịu hơn khi đeo kính
tối màu. Nhãn cầu to có thể gây ra hiện tượng nhắm mắt không kín khi ngủ. Do vậy,
cần tra nước mắt nhân tạo có độ quánh cao để phòng bệnh giác mạc do hở mi. Một số
người bệnh cần dùng kính tiếp xúc để điều chỉnh loạn thị cao.
2. Bệnh giác mạc nhỏ bẩm sinh
2.1. Đại cương
Giác mạc nhỏ là bệnh lý hiếm gặp, xảy ra khi đường kính giác mạc ở trục
ngang <10mm. Nguyên nhân có thể do sự phát triển quá mức của đầu hố thị giác, di
truyền liên kết với nhiễm sắc thể thường, trội hoặc lặn. Nếu chỉ có giác mạc nhỏ, các
phần còn lại của nhãn cầu bình thường thì gọi là bệnh giác mạc nhỏ (microcornea).
Nếu toàn bộ nhãn cầu cũng nhỏ hơn thì gọi là tật nhãn cầu nhỏ (microphthalmos).
2.2. Triệu chứng
Giác mạc nhỏ có thể ở một mắt hoặc cả hai mắt, thường kèm theo viễn thị. Các
tổn thương mắt kèm theo gồm: khuyết mống mắt, đục thể thủy tinh, thay đổi vị trí
đồng tử, thể thủy tinh nhỏ, tồn lưu dịch kính nguyên thủy, bệnh võng mạc trẻ đẻ non,
glôcôm góc đóng, glôcôm góc mở và các dạng glôcôm khác ở trẻ em.
Các tổn thương toàn thân kèm theo có thể gặp là: hội chứng Ehlers-Danlos, hội
chứng Marfan, hội chứng Rieger, Turner,…Thị lực có thể bình thường nếu như chỉ có
giác mạc nhỏ đơn thuần hoặc loạn thị cần được điều chỉnh sớm.
2.3. Điều trị
Chỉnh kính để điều trị viễn thị, loạn thị. Tùy theo tổn thương kèm theo mà cần
các chỉ định điều trị phối hợp tương ứng.
3. Bất thường Peters
3.1. Đại cương
Thuật ngữ bất thường Peters dùng để chỉ dính mống mắt-giác mạc hoặc dính
giác mạc-thể thủy tinh, gây ra đục giác mạc toàn bộ hoặc khu trú ở trung tâm hoặc lệch
tâm. Cơ chế bệnh sinh vẫn còn chưa sáng tỏ. Đến nay, chưa có một giả thuyết nào có
thể giải thích được đầy đủ về lâm sàng và mô bệnh học của bất thường Peters. Bất
thường Peters được coi là một nhóm không thuần nhất các bất thường có biểu hiện lâm
sàng tương tự nhau, do các yếu tố di truyền hoặc môi trường gây ra.
Hầu hết các bất thường Peters đều xảy ra rải rác, nhưng cũng có thể có tính di
truyền trội hoặc lặn.
3.2. Triệu chứng
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Bất thường Peters là hiện tượng đục giác mạc bẩm sinh, do các tổn thương ở
phần sau của nhu mô giác mạc, màng Descemet và nội mô. Khoảng 80% số trường
hợp có biểu hiện ở cả hai mắt và 50%-70% số mắt có kèm theo glôcôm.
Bất thường Peter được chia làm 3 nhóm:
- Tổn thương phần sau giác mạc, chỉ có đục giác mạc hoàn toàn đơn thuần
(leukoma).
- Tổn thương phần sau giác mạc, có đục giác mạc hoàn toàn và các dải mống
mắt dính vào giác mạc.
- Tổn thương phần sau giác mạc, có đục giác mạc hoàn toàn và các dải mống
mắt dính vào giác mạc, thể thủy tinh dính vào giác mạc hoặc đục thể thủy tinh.
Tổn thương giác mạc phía sau, kèm đục giác mạc đơn thuần là dạng đơn giản
nhất của bất thường Peter nhưng cũng là hình thái ít được ghi nhận nhất. Mống mắt và
thể thủy tinh bình thường nhưng tổn thương ở mặt sau giác mạc tạo nên một lớp đục
bao phủ hoặc có cả tân mạch. Tổn thương có thể giảm dần trong những năm đầu của
cuộc đời. Tổn thương giác mạc trung tâm có thể rất nặng, làm cho vùng giác mạc trung
gian trở nên trong tương đối. Giác mạc ngoại vi thường trong hơn, cho phép quan sát
dính thể thủy tinh – giác mạc bằng kính soi góc.

Hình 1. Bất thường Peters
(Nguồn: Jonathan Song, MD USC Eye Institute)

Các tổn thương kèm theo có thể gặp như hội chứng Axenfeld-Riger, không có
mống mắt, nhãn cầu nhỏ, tổn lưu dịch kính nguyên thủy, thiểu sản võng mạc.
Tổn thương toàn thân có thể gặp như bất thường sọ mặt, tim bẩm sinh, thiểu sản
phổi, bất thường ở tai, bất thường thần kinh trung ương, bất thường tiết niệu-sinh
dục…
Giải phẫu bệnh thấy màng Bowman dày tỏa lan, teo lớp biểu mô giác mạc, nhu
mô giác mạc phía trước bình thường, nhu mô giác mạc phía sau bị ép, nén và bị thay
thế bởi các lớp sợi cơ. Ở trung tâm có tổn thương rộng ở màng Descemet và nội mô,
nhưng ngoại vi thì bình thường. Tiền phòng thường sâu, trừ vùng bị dính mống mắtgiác mạc hoặc thể thủy tinh-giác mạc.
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Đục giác mạc

“Loét” giác mạc phía sau (von Hippel’s)
hoặc
Tổn hại màng phôi giác mạc sau (thiếu
màng Descemel và nội mô)

Dải mống mắt (trung bì Peters)
Đục thể thủy tinh phía trước (ngoại bì Peters)

Các tổn thương mắt phối hợp

Glôcôm, mắt nhỏ

Tổn thương toàn thân phối hợp

Hở hàm ếch, bệnh tim bẩm sinh,
bất thường hệ thống xương, thiểu sản sọ mặt

Hình 2: Các tổn thương trong bất thường Peters
(Nguồn: http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v4/ch016/003f.html)

3.3. Điều trị
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Điều trị rất khó khăn. Cho dù được điều trị sớm và đúng cách thì kết quả cũng
rất kém.
- Ghép giác mạc sớm, trong 3 tháng đầu có thể có kết quả khả quan. Cắt chỉ
sớm sau 4-6 tuần, sau đó chỉnh khúc xạ bằng kính tiếp xúc để điều trị nhược thị.
- Cắt mống mắt rộng là một giải pháp để cải thiện thị lực và giảm nguy cơ
nhược thị.
- Ghép giác mạc nhân tạo Boston K Pro cũng là một biện pháp lựa chọn để điều
trị bệnh lý này.
4. Củng mạc hóa giác mạc
Củng mạc hóa giác mạc là tổn thương ít gặp, không viêm, không tiến triển, là
tình trạng lan rộng của mô củng mạc đục và mô thượng củng mạc, kết mạc qua vùng
rìa, vào vùng giác mạc chu biên. Bệnh thường gặp ở cả hai mắt (90%). Thị lực giảm
khi vùng giác mạc trung tâm bị ảnh hưởng. Bệnh có thể gặp rải rác hoặc di truyền
nhiễm sắc thể thường, trội hoặc lặn.

Hình 3. Củng mạc hóa giác mạc (Scleracornea)
(Nguồn: Jonathan Song, MD USC Eye Institute)

Thuật ngữ này có thể dễ nhầm lẫn với hiện tượng củng mạc hóa giác mạc trong
bệnh giác mạc phẳng hoặc bất thường Peters, khi mà toàn bộ giác mạc đục giống như
củng mạc.
Theo dõi phát hiện glôcôm và đục thể thủy tinh. Khi bị cả hai mắt, có thể ghép
giác mạc xuyên để phục hồi thị lực nhưng cần chú ý đến glôcôm sau mổ. Cần khám kỹ
bằng siêu âm tần số cao để đánh giá tình trạng dính mống mắt-giác mạc và thể thủy
tinh-giác mạc.
5. U bì kết giác mạc
U bì là u lành tính, bẩm sinh, có chứa các thành phần của da như biểu mô sừng
hóa, lông, tuyến tiết chất bã, kèm theo tổ chức xơ, mỡ và mạch máu. Bệnh thường xảy
ra đơn lẻ, một bên.
U bì kết giác mạc (hoặc u bì mỡ) biểu hiện bằng đám cứng giống như da, được
bao phủ bởi lớp biểu mô sừng hóa, tiết chất bã, có lông. Vị trí thường gặp là vùng giác
củng mạc dưới ngoài. U có thể xâm lấn toàn bộ giác củng mạc, làm biến dạng giác
mạc. Thị lực bị ảnh hưởng do che khuất hoặc do loạn thị, gây nhược thị.
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Hình 4. U bì kết giác mạc
(Nguồn: http://www.healio.com/ophthalmology/journals/jpos/1999-3-36-3/%7B03013811eefe-4393-91d4-3b6631153b0a%7D/treatment-of-epibulbar-limbal-dermoids)

U bì mỡ cũng tương tự như u bì nhưng có nhiều mỡ hơn và có ít hoặc không có
tuyến bã.
U bì có thể xảy ra trên người bệnh có hội chứng Goldenhar, u xơ toàn thân bẩm
sinh.
Điều trị: cắt u để cải thiện thẩm mỹ và cải thiện thị lực. Có thể cắt u đơn thuần
hoặc phải ghép giác mạc, củng mạc nếu tổn thương quá sâu.
6. Nang nước kết mạc
6.1. Đại cương
Nang nước biểu mô kết mạc thường không có triệu chứng và được phát hiện
tình cờ khi khám mắt.
6.2. Bệnh sinh
Nang có thể bẩm sinh hoặc mắc phải. Trong lòng nang có chứa dịch trong.
Nang có thể phát triển từ biểu mô của ống tuyến lệ phụ. Chấn thương, viêm mãn tính,
phẫu thuật là những yếu tố thuận lợi cho quá trình hình thành và phát triển nang.
6.3. Lâm sàng
- Nang thường trong suốt, thường xuất hiện ở kết mạc nhãn cầu hoặc kết mạc
cùng đồ.
- Nang biểu mô giác mạc rất hiếm gặp, nhưng có thể xảy ra sau chấn thương,
phẫu thuật, viêm mãn tính, làm cho kết mạc phát triển trùm lên giác mạc. Giãn phình
kênh lympho mãn tính có thể nhầm với nang kết mạc nhãn cầu.
6.4. Điều trị
Nang biểu mô kết mạc thường không có triệu chứng nên có thể chỉ cần theo dõi
mà không cần điều trị gì. Nếu chỉ chọc hút nang thì sẽ tái phát nhanh vì lớp thành nang
vẫn còn các tế bào biểu mô. Cần phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ nang thì mới tránh được tái
phát.
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7. Viêm kết mạc sơ sinh
7.1. Đại cương
Viêm kết mạc sơ sinh là tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng ở kết mạc, xảy ra
trong vòng tháng đầu sau đẻ. Hầu hết, các viêm kết mạc sơ sinh đều có thể tự khỏi và
không ảnh hưởng đến thị lực. Tuy nhiên, viêm kết mạc do lậu cầu và do Chlamydia là
hai hình thái viêm kết mạc cấp nặng, có thể gây biến chứng mù lòa.
7.2. Chẩn đoán
Trẻ sơ sinh có các triệu chứng viêm kết mạc cấp. Biểu hiện tại mắt có: cương tụ
kết mạc, phù kết mạc, xuất tiết, phù mi. Mắc bệnh hai bên mắt, có thể có giả mạc, có
mụn ở mi. Tiền sử của mẹ có mắc bệnh đường sinh dục. Xét nghiệm chất tiết tố ở mắt
để tìm nguyên nhân gây bệnh. Biểu hiện toàn thân có nổi hạch trước tai, sốt nhẹ. Tùy
theo các thể lâm sàng mà có thể có các đặc điểm khác nhau.
Viêm kết mạc do Chlamydia
Tỉ lệ mắc Chamydia ở phụ nữ mang thai từ 2% đến 20%. Tỉ lệ này có thể cao
hơn ở phụ nữ trẻ tuổi hơn. Nguy cơ con của các bà mẹ bị Chamydia mắc bệnh viêm
kết mạc dao động từ 20% đến 50%. Viêm kết mạc do Chamydia thường xảy ra sau đẻ
5 -14 ngày, ở trẻ được đẻ thường, nhưng cũng có thể gặp ở trẻ được đẻ mổ. Trẻ bị
bệnh ở một hoặc cả hai mắt, có nhiều tiết tố mủ, có thể có giả mạc. Có thể kèm theo
các tổn thương khác ở mũi, xoang, viêm phổi, xảy ra vào tuần thứ 4 -12 sau đẻ. Nếu
không được điều trị, bệnh kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, sau đó có thể tự khỏi và
để lại sẹo kết mạc, sẹo giác mạc.
Chẩn đoán dựa vào xét nghiệm vi sinh, nhuộm Giemsa (tìm thể vùi nội bào),
PCR.
Điều trị:
- Toàn thân: uống Erythromycin: liều 50 mg/kg, chia 4 lần/ngày, trong 14 ngày.
Cần điều trị cho mẹ của trẻ và bạn tình của mẹ trẻ bằng uống Azithromycin 1g
một liều duy nhất. Cần khám để phát hiện các bệnh viêm nhiễm và lây truyền qua
đường sinh dục khác.
- Điều trị tại mắt.
Viêm kết mạc do lậu cầu
Tỉ lệ mắc lậu cầu đường sinh dục ở các nước phát triển dưới 1%, ở các nước
đang phát triển có thể đến 22%. Con của người bị mắc lậu sinh dục, nếu không được
điều trị dự phòng, tỉ lệ nhiễm lậu ở mắt có thể lên tới 30-47%. Khả năng nhiễm có thể
tới 68% nếu bà mẹ bị nhiễm thêm Chlamydia. Nhiễm lậu mắt có thể xảy ra ngay cả ở
trẻ được mổ đẻ. Bệnh biểu hiện sau đẻ 2 – 5 ngày, tiến triển rầm rộ, mắt trẻ có rất
nhiều mủ, kết mạc cương tụ, phù mi, kết mạc. Lậu cầu có thể xâm nhập vào giác mạc
qua biểu mô lành. Biểu hiện ở giác mạc bắt đầu bằng các đám thẩm lậu trắng ở chu
biên. Thủng giác mạc có thể xảy ra ở tuần thứ 2 sau khi nhiễm bệnh.
Xét nghiệm với bệnh phẩm nhuộm Gram và nuôi cấy thấy song cầu hình hạt cà
phê, trực khuẩn Gram âm. Nuôi cấy máu nếu như nghi ngờ nhiễm trùng máu. Nên chú
ý tìm xem có nhiễm đồng thời Chlamydia hay không?
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Trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm lậu, cho dù không có triệu chứng ở mắt thì cũng
vẫn nên được điều trị dự phòng.
- Nếu không có loét giác mạc, có thể điều trị ngoại trú Ceftriaxone 25-50mg/kg
tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp.
- Nếu có loét giác mạc, phải điều trị nội trú bằng Ceftriaxone 25-50mg/kg
(ngày 2 lần) trong 3 ngày liền. Hoặc Cefotaxim 100mg/kg, tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh
mạch.
- Nếu nghi ngờ nhiễm lậu cầu máu, dùng kháng sinh nhóm Cephalosporin
trong 7-14 ngày.
- Tại mắt: lau rửa mắt để làm bớt tiết tố, rử mắt. Kháng sinh tra mắt thuộc các
nhóm gentamycin, fluoroquinolone. Tra liên tục kháng sinh tại mắt.
- Phát hiện và điều trị bệnh lậu sinh dục ở mẹ.
8. Viêm kết mạc cấp do vi khuẩn
8.1. Đại cương
Viêm kết mạc cấp là tình trạng viêm cấp tính của kết mạc, do vi khuẩn gây ra.
Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, hầu hết bị cả hai mắt (70% các trường hợp). Hầu hết các
trường hợp viêm kết mạc đều khỏi mà không để lại di chứng.
8.2. Chẩn đoán
Bệnh xảy ra rải rác hoặc tạo thành dịch. Viêm kết mạc cấp tính, có chất tiết
dạng mủ (kéo dài dưới 3 tuần), thường tự khỏi.
Nguyên nhân thường gặp là do Streptococcus pneumoniae (phế cầu),
Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Haemophilus influenzae, tùy theo lứa tuổi của
người bệnh và từng khu vực.
Streptococcus pneumoniae là nguyên nhân gây viêm kết mạc cấp do vi khuẩn
thường gặp với: tiết tố dạng mủ, phù mi mắt, phù kết mạc, xuất huyết kết mạc. Có thể
có giả mạc ở kết mạc sụn mi. Hiếm gặp biến chứng loét giác mạc.
Haemophilus influenzae xảy ra ở trẻ nhỏ, có thể kèm viêm tai giữa. Biểu hiện
lâm sàng giống như viêm kết mạc do phế cầu, thường không có giả mạc, có loét biểu
mô ở chu biên, thẩm lậu nhu mô. Viêm tổ chức hốc mắt trước vách ngăn, có thể gây ra
viêm màng não.
Nhuộm Gram và nuôi cấy vi khuẩn thường không cần thiết, trừ khi trẻ có sức
khỏe toàn thân kém hoặc suy giảm miễn dịch, ở thể bệnh nặng, có nhiều tiết tố mủ để
phân biệt với viêm kết mạc tối cấp có mủ mà thường cần phải dùng kháng sinh toàn
thân, hoặc mắt không đáp ứng với điều trị ban đầu.
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Hình 5. Viêm kết mạc cấp do vi khuẩn
(Nguồn: http://www.slideshare.net/thinhtranngoc98/3-viem-ket-mac)
8.3. Điều trị
Hầu hết các viêm kết mạc cấp có mủ đều có thể điều trị khỏi bằng liệu pháp
kháng sinh. Kháng sinh lựa chọn ban đầu: Polymixin, Aminoglicosides,
Fluoroquinolone (Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin, Gatifloxacin), liều dùng 4
lần/ngày trong 5-7 ngày.
Mắt viêm do cầu khuẩn gram âm thì có thể do Haemophilus và cần được điều
trị bằng Polymixin B-trimethoprim. Nếu kèm theo viêm họng, viêm tai, nhiễm
Haemophilus, cần được điều trị bằng kháng sinh toàn thân phối hợp.
9. Viêm kết mạc cấp do vi rút
9.1. Đại cương
Hầu hết các viêm kết mạc do vi rút là do Adenovirus gây ra-là loại vi-rút có thể
gây bệnh ở đường hô hấp trên, viêm dạ dày, ruột, viêm kết mạc. Đây là nhiễm trùng
mắt do vi-rút thường gặp nhất, gây nên dịch ở cộng đồng. Ở Anh, 8% viêm kết mạc
cấp ở trẻ em là do Adenovirus; ở Mỹ, viêm kết mạc do Adenovirus chiếm tới 62% số
viêm kết mạc cấp ở trẻ em và người lớn.
Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 10 ngày nên ở giai đoạn này, vi-rút phát tán, lây lan
nhiều. Vi-rút sống được ở điều kiện khô nên khả năng lây lan bệnh cao.
Tùy theo từng loại vi-rút khác nhau mà có thể gây ra viêm kết giác mạc thành
dịch, viêm kết mạc họng hạch, viêm kết mạc cấp tính xuất huyết hoặc viêm kết mạc
cấp tính có hột.
9.2. Lâm sàng
9.2.1. Viêm kết mạc cấp thành dịch
Bệnh có khả năng lây lan mạnh, thành dịch lớn. Chẩn đoán dựa vào biểu hiện
lâm sàng. Bệnh thường bắt đầu ở một bên, cấp tính kèm theo có hạch trước tai.
- Biểu hiện tại mắt:
+ Cảm giác cộm như có bụi trong mắt.
+ Mi phù nề. Kết mạc cương tụ, phù nề, ra nhiều tiết tố trắng hoặc dịch hồng.
Viêm kết mạc có hột, xuất huyết dạng đốm.
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+ Sau 3-5 ngày có thể thấy có giả mạc màu trắng ở kết mạc sụn mi dày mỏng
tùy từng trường hợp. Thường có sẹo kết mạc nhưng mức độ không tiến triển hoặc
không có triệu chứng cơ năng.
+ Giác mạc có thể viêm chấm biểu mô. Viêm giác mạc biểu mô từng ổ, sau đó
có thẩm lậu dưới biểu mô từng ổ. Sau 3 tuần, tổn thương biểu mô rút đi, để lại sẹo
dưới biểu mô và loạn thị không đều, thường rút đi sau 6 tháng hoặc có thể tồn tại vĩnh
viễn.
- Biểu hiện toàn thân:
+ Triệu chứng cảm cúm: nhức đầu nhẹ, đau mỏi người, sốt nhẹ…
+ Hạch trước tai.
+ Có thể có viêm đường hô hấp trên, nôn, đau bụng.
Xét nghiệm chẩn đoán phân lập virút hoặc PCR. Bệnh phẩm được lấy từ mắt
hoặc họng trong vòng 2 tuần kể từ khi bị bệnh. Tuy nhiên, trên thực tiễn lâm sàng, xét
nghiệm này ít khi được thực hiện để chẩn đoán bệnh.
Biến chứng có thể xảy ra gồm có đục dưới biểu mô vĩnh viễn hoặc sẹo kết mạc.
9.2.2. Viêm kết mạc họng, hạch
Bệnh do Adenovirus, tuýp 3 hoặc 7 gây ra. Biểu hiện lâm sàng gồm có: cương
tụ kết mạc, phù, chảy nước mắt, phù mi. Đau họng, sốt, có hột kết mạc, nổi hạch trước
tai. Triệu chứng kéo dài trong 2 tuần hoặc lâu hơn.
Điều trị: điều trị chỉ mang tính hỗ trợ. Bệnh thường tự khỏi. Kháng sinh có tác dụng
chống bội nhiễm. Corticosteroid có thể dùng khi có biến chứng giác mạc, giảm thị lực
(tra 3-4 lần/ngày). Hạn chế chỉ định dùng corticosteroid ở trẻ em bị nhiễm Adenovirus.
Phòng bệnh: Nếu bệnh ở trẻ nhỏ, cần cách ly, không cho trẻ đi học trong 2 tuần để
tránh lây lan bệnh. Nhân viên y tế bị bệnh cũng cần được cách ly trong 2 tuần để tránh
lây lan bệnh.
10. Bệnh mắt hột
10.1. Đại cương
Bệnh mắt hột do Chlamydia trachomatis gây ra. Bệnh thường gặp ở những
nước đang phát triển, điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch. Bệnh thường mắc phải
từ tuổi thiếu nhi với biểu hiện hột ở kết mạc kèm theo thẩm lậu nhú gai tỏa lan. Nếu
không được điều trị triệt để hoặc nếu bị tái nhiễm liên tục, bệnh có thể kéo dài suốt đời
với những biến chứng trầm trọng ở giác mạc, gây mù lòa. Ở các nước đang phát triển,
mắt hột là nguyên nhân hàng đầu trong số những bệnh gây mù có thể phòng ngừa
được.
10.2. Lâm sàng
Các triệu chứng gồm có cộm mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt, có rử mắt.
Tùy theo giai đoạn tiến triển của bệnh mà người bệnh sẽ có các tổn thương sau:
- Thâm nhiễm kết mạc, nhú gai.
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- Hột thường ở sụn kết mạc mi trên, cả cùng đồ trên và cùng đồ dưới, nếp bán
nguyệt và vùng rìa. Ở giai đoạn cấp tính, hột có thể bị che lấp bởi các nhú quá sản
hoặc thâm nhiễm tế bào viêm.
- Sẹo kết mạc mi trên là dấu hiệu đặc trưng của bệnh mắt hột với hình ảnh sẹo
đan xen nhau, tạo nên một mạng lưới ở kết mạc sụn mi trên.
- Lông xiêu, quặm do sẹo kết mạc làm lông mi lệch hướng, cọ vào giác mạc.
- Giác mạc có viêm biểu mô giác mạc, thâm nhiễm nhu mô giác mạc chu biên
hoặc trung tâm từng ổ. Giai đoạn muộn, có màng máu cực trên giác mạc, lõm hột trên
giác mạc. Nặng hơn, giác mạc bị loét và sau đó sẽ làm sẹo.
- Sẹo kết mạc, sẹo ống tuyến lệ do mắt hột có thể gây khô mắt do giảm tiết
nước mắt.

Hình 6: Viêm kết mạc với nhú, hột
(Nguồn: http://www.slideshare.net/thinhtranngoc98/3-viem-ket-mac)

10.3. Chẩn đoán
Chẩn đoán xác định mắt hột khi có ít nhất hai trong số các triệu chứng sau:
- Hột kết mạc ở sụn mi trên.
- Hột ở vùng rìa hoặc lõm hột.
- Sẹo kết mạc sụn mi trên.
- Màng máu mắt hột ở giác mạc.
Phân loại giai đoạn bệnh theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới:
- TF (Trachomatous Follicle): phải có ít nhất 5 hột ở diện sụn mi trên. Hột còn
có thể xuất hiện ở cùng đồ trên hoặc cùng đồ dưới.
- TI (Trachomatous Inflammation): thâm nhiễm tỏa lan trên kết mạc diện sụn
mi trên, che khuất ít nhất 50% hệ mạch kết mạc sâu.
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- TS (Trachomatous conjunctival Scar): có sẹo trên kết mạc mi.
- TT (Trachomatous Trichiasis): lông mi lệch hướng, cọ vào giác mạc (lông
xiêu).
- CO (Corneal Opacity): sẹo đục giác mạc.
10.4. Tiến triển
Bệnh mắt hột tiến triển mãn tính, không có những triệu chứng rầm rộ mà diễn
biến lặng lẽ, chỉ phát hiện được khi bệnh đã ở giai đoạn toàn phát hoặc tình cờ khi
khám điều tra cộng đồng. Bệnh không có miễn dịch đặc hiệu nên vẫn có thể tái nhiễm
nếu gặp điều kiện thuận lợi cho dù đã điều trị khỏi.
10.5. Điều trị
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng chiến lược SAFE, trong đó:
- S (Surgery): phẫu thuật quặm, được chỉ định cho giai đoạn mắt hột di chứng,
có lông quặm, lông xiêu. Các di chứng này hiếm gặp ở trẻ em vì mắc mắt hột ở giai
đoạn đầu. Quặm thường gặp ở người bệnh bị tái nhiễm mắt hột nhiều lần, có sẹo kết
mạc gây biến dạng mi.
- A (Antibiotics): kháng sinh điều trị mắt hột giai đoạn hoạt tính TF, TI. Các
thuốc dùng như sau:
+ Tetracyclin 1% hoặc Erythromycin tra mắt 2 lần/ngày trong 2 tháng.
+ Uống Tetracyclin liều 1,5-2g/ngày trong 3 tuần (không áp dụng với trẻ em).
+ Erythromycin được chỉ định trong các trường hợp bị đề kháng với Tetracyclin
hay ở trẻ em.
+ Hiện nay phương pháp điều trị Azithromycin một liều trong 3 ngày
(1.000mg) có thể điều trị khỏi hoàn toàn bệnh mắt hột.
- F (Face washing): rửa mặt bằng nước sạch ít nhất 3 lần/ngày để giữ sạch mắt.
- E (Enviroment change): vệ sinh môi trường, xử lý phân, nước rác đúng qui
cách, diệt ruồi, cung cấp nước sạch để loại bỏ tác nhân gây bệnh và vật truyền bệnh
trung gian.
11. Viêm kết giác mạc mùa xuân
11.1. Đại cương
Viêm kết giác mạc mùa xuân là một hình thái lâm sàng của viêm kết mạc dị
ứng, gặp chủ yếu ở nam giới, tuổi thanh thiếu niên. Bệnh thường khởi phát ở trẻ em
vào khoảng 4-5 tuổi, tiến triển mãn tính, thường theo mùa và hay có những đợt kịch
phát.
11.2. Nguyên nhân
- Bệnh có cơ chế dị ứng rõ ràng, tuy nhiên việc xác định dị nguyên gây dị ứng
rất khó khăn. Phản ứng với dị nguyên bị kích hoạt khi nhiệt độ cao.
- Bệnh có liên quan mật thiết với sự thay đổi thời tiết lúc giao mùa (nhất là xuân
hè), ánh nắng, thay đổi nội tiết và yếu tố di truyền.
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11.3. Chẩn đoán
11.3.1. Chẩn đoán xác định
Bệnh có các triệu chứng cơ năng như: Ngứa là dấu hiệu điển hình của viêm
mùa xuân, thường xuất hiện thành từng cơn vào những giờ nhất định (có thể vào buổi
sáng khi mới ngủ dậy lúc tiếp xúc với ánh nắng hoặc buổi chiều tối). Cảm giác dị vật
trong mắt, cộm, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, giảm thị lực. Có nhiều rử mắt với đặc
điểm dính, dai và có thể kéo thành sợi.
Triệu chứng thực thể gồm có:
- Nhú viêm hình đa giác: trên diện kết mạc sụn (chủ yếu mi trên, đôi khi cũng
thấy có vài nhú to trên kết mạc sụn mi dưới) có những nhú đa giác, mặt phẳng xếp sát
nhau với các rãnh ngăn cách sâu, mạch máu đan thành lưới trong lòng nhú. Trường
hợp tiến triển nặng, các nhú phì đại khổng lồ với tiết tố nhày mủ lấp đầy các khe giữa
các nhú.
- Viêm giác mạc chấm nông: là tổn thương thường gặp trong những đợt bệnh
tiến triển cấp. Các chấm bắt màu fluorescein dày đặc và đồng đều trên khắp diện giác
mạc, gây kích thích chói sáng và co quắp mi. Triệu chứng này sẽ hết đi khi đợt viêm
cấp được điều trị ổn định.
- Màng máu giác mạc có hình thái giống lưỡi liềm màu xám, bờ sắc nét, các
mạch máu đi song song hướng tâm, không nối thành quai như mạch máu mắt hột.
- Loét giác mạc với ổ loét có màu trắng xám, đáy phẳng, sạch, bờ gọn, đặc biệt
ít gây kích thích, nếu không có bội nhiễm kèm theo, do vậy nên được gọi là “loét trơ”.
- Trong những trường hợp bệnh nặng trên nền kết mạc vùng rìa dày xuất hiện
những chấm trắng, gọi là hạt Horner - Trantas.
Xét nghiệm bao gồm: Tế bào học chất nạo kết mạc sụn mi trên nhuộm Giemsa
thấy có bạch cầu ái toan. Xét nghiệm tìm dị nguyên: nếu tìm được dị nguyên sẽ giúp
ích rất nhiều trong điều trị. Tuy nhiên, trong thực tế, rất khó xác định được tác nhân
gây ra viêm kết giác mạc mùa xuân.
11.3.2. Chẩn đoán hình thái lâm sàng
Tùy vị trí tổn thương đặc hiệu của bệnh mà chia ra 3 hình thái lâm sàng: Hình
thái kết mạc sụn mi, hình thái nhãn cầu và hình thái hỗn hợp.
- Hình thái sụn mi với cương tụ kết mạc kèm theo nhú tăng sản chủ yếu trên kết
mạc sụn mi trên, hình thái nhú khác nhau tùy theo giai đoạn tiến triển của bệnh.
- Hình thái nhãn cầu đặc trưng bởi cương tụ vùng rìa giác mạc, kết mạc vùng
rìa dày lên, màu hồng xám hay vàng xám. Trong những trường hợp bệnh nặng trên nền
kết mạc vùng rìa dày xuất hiện những chấm trắng (hạt Horner - Trantas).
- Hình thái hỗn hợp bao gồm tổn thương điển hình phối hợp cả ở vùng rìa và
trên kết mạc sụn mi.
11.3.3. Chẩn đoán phân biệt
Bệnh mắt hột
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Bệnh mắt hột giai đoạn hoạt tính TF, TI: bệnh có yếu tố dịch tễ: người bệnh
sống ở khu vực dịch tễ, có bệnh mắt hột lưu hành. Tổn thương đặc hiệu: hột trên kết
mạc sụn mi, hột có thể ở tất cả các lứa tuổi. Màng máu trên giác mạc với các mạch
máu nối với nhau thành quai mạch. Bờ dưới màng máu không sắc nét. Không có chấm
Trantas.
Viêm kết mạc cấp có hột
Viêm kết mạc hột có tổn thương đặc hiệu là hột trên kết mạc sụn mi dưới
thường cùng lứa tuổi và hết khi điều trị viêm kết mạc ổn định. Người bệnh sống ở
vùng đang có dịch.
Viêm kết mạc nhú gai khổng lồ
Thường tìm thấy nguyên nhân do đeo kính tiếp xúc (bị cả hai mắt), mũi chỉ
khâu trên bề mặt nhãn cầu (thường chỉ ở một mắt).
Viêm kết giác mạc cơ địa
Đây là dạng viêm kết giác mạc nặng có tổn thương viêm da đi kèm, sẹo và tân
mạch giác mạc, đục thể thủy tinh.
Viêm kết giác mạc dị ứng khác
Thâm nhiễm không có nhiều nhú viêm trên kết mạc sụn mi trên. Tính chất theo
mùa rõ ràng hoặc có tiền sử dùng thuốc tra mắt hoặc tiếp xúc dị nguyên (mỹ phẩm).
11.4. Điều trị
11.4.1. Điều trị nội khoa
Viêm kết giác mạc mùa xuân là bệnh dị ứng nên lý tưởng nhất là phải tìm được
tác nhân gây di ứng và tránh tiếp xúc với tác nhân này. Tuy nhiên, việc tìm ra tác nhân
gây dị ứng rất khó khăn. Vì vậy đến nay, điều trị viêm kết giác mạc mùa xuân chủ yếu
là điều trị triệu chứng và điều trị các biến chứng. Bệnh có thể hết khi trẻ đã lớn.
Các thuốc kháng histamin tra tại mắt có tác dụng làm giảm triệu chứng của
viêm kết giác mạc mùa xuân. Các thuốc ổn định dưỡng bào cũng có hiệu quả trong
điều trị viêm kết giác mạc mùa xuân. Có thể sử dụng các thuốc ổn định dưỡng bào 2
tuần trước thời điểm bệnh khởi phát. Với người bệnh bị bệnh quanh năm, việc duy trì
các thuốc ổn định dưỡng bào sẽ có tác dụng điều trị bệnh.
Trong các đợt cấp, có thể dùng steroid liều cao trong một thời gian ngắn để làm
giảm các triệu chứng của bệnh. Có thể dùng dexamethasone 0,1% hoặc prednisolone
1% 8 lần/ngày trong 1 tuần để làm giảm các triệu chứng, sau đó giảm liều nhanh, đến
liều thấp nhất mà có thể giảm thiểu các triệu chứng khó chịu. Cần chú ý đến tác dụng
phụ của steroid là tăng nhãn áp và đục thể thủy tinh. Vì vậy, cần dùng thuốc ở mức
hạn chế nhất có thể.
Nếu trẻ hợp tác, có thể tiêm corticosteroid dưới sụn mi để tránh biến chứng do
dùng thuốc tra mắt kéo dài. Vùng ngay phía bờ trên sụn mi trên được bộc lộ dễ dàng
khi lật mi trên. Tiêm dưới kết mạc corticosteroid có tác dụng kéo dài như
triamcinolone acetonide (40mg/ml) hoặc loại có tác dụng ngắn hơn như
dexamethasone phosphate (4mg/ml), tiêm dưới sụn mi 0,5-1ml thuốc có thể hạn chế
- 168 -

được việc sử dụng thuốc steroid tra mắt. Khi dùng corticosteroid kéo dài, cần kiểm tra
nhãn áp để tránh biến chứng tăng nhãn áp.
Với các trường hợp viêm kết giác mạc mùa xuân không đáp ứng với điều trị, có
thể dùng Cylosporin tra mắt 2-4 lần/ngày. Nồng độ thuốc tùy theo các báo cáo, có thể
dùng loại 2%. Với nồng độ thấp 0,05%, tác dụng điều trị rất kém. Tác dụng phụ của
thuốc có thể gặp là viêm giác mạc biểu mô dạng chấm, kích thích bề mặt nhãn cầu.
Khả năng ngấm của thuốc theo đường toàn thân rất hạn chế nhưng đến nay vẫn chưa
có nhiều báo cáo về ảnh hưởng đến toàn thân. Vì vậy, chỉ nên dùng thuốc trong những
trường hợp nặng, ít đáp ứng với các biện pháp điều trị khác.
Nước mắt nhân tạo có thể sử dụng để tăng bôi trơn bề mặt nhãn cầu, rửa trôi tác
nhân gây dị ứng.
Thuốc kháng sinh tra mắt phòng nhiễm trùng, có thể dùng các loại chỉ có kháng
sinh đơn độc hoặc thuốc phối hợp kháng sinh và corticosteroid dùng 3-4 lần/ngày.
Thuốc co mạch như Opcon A, Naphcon A…. dùng trong thời gian ngắn 3-5
ngày có tác dụng làm giảm nhanh triệu chứng đỏ mắt và ngứa mắt. Các thuốc này chỉ
có tác dụng làm giảm đỏ mắt và ngứa tạm thời.
11.4.2. Điều trị ngoại khoa
- Cắt nhú viêm khổng lồ được chỉ định khi viêm kết mạc mùa xuân có nhú gai
khổng lồ gây kích thích nhiều, gây biến chứng viêm giác mạc, loét giác mạc.
- Gọt giác mạc khi loét giác mạc lâu liền, có lắng đọng các chất gây viêm, tạo
vảy ở ổ loét. Gọt giác mạc giúp cho quá trình biểu mô hóa nhanh hơn.
11.5. Tiến triển và biến chứng
Bệnh hay có những đợt kịch phát dù có điều trị liên tục. Một số trường hợp,
bệnh có thể thuyên giảm khi trẻ đến tuổi dậy thì.
Biến chứng gồm có tổn thương giác mạc như viêm giác mạc, loét giác mạc, loét
thủng giác mạc, sẹo giác mạc. Dùng thuốc corticosteroid gây tăng nhãn áp, đục thể
thủy tinh.
11.6. Phòng bệnh
Phòng bệnh tái phát bằng cách hạn chế tiếp xúc với nắng, gió. Trong đợt kịch
phát phải đến khám và điều trị tích cực. Ngoài đợt kịch phát vẫn nên khám định kỳ.
12. Viêm giác mạc do vi khuẩn
12.1. Đại cương
Viêm giác mạc do vi khuẩn là loại viêm giác mạc nhiễm trùng thường gặp nhất,
có thể gây mù lòa. Chỉ một số loại vi sinh vật như vi khuẩn bạch hầu, liên cầu tan máu,
lậu cầu có khả năng xâm nhập vào nhu mô qua hàng rào biểu mô lành lặn. Các vi sinh
vật khác chỉ có thể xâm nhập vào giác mạc khi biểu mô giác mạc bị tổn thương do
chấn thương (nông nghiệp, công nghiệp hay sinh hoạt), hở mi, bệnh giác mạc bọng,
khô mắt, mất cảm giác giác mạc.
12.2. Nguyên nhân gây bệnh
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- Các vi khuẩn hay gặp: Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Staphylococcus
epidermidis, Streptococcus pneumoniae (phế cầu) và các chủng Streptococcus khác,
Pseudomonas aeuginosa (trực khuẩn mủ xanh), Enterobacteriae (Proteus,
Enterobacter, Serratia).
- Các vi khuẩn ít gặp hơn: Neisseria, Moraxella, Mycobacterium, Norcadia,
Corynebacterium.
- Yếu tố nguy cơ: Chấn thương: do bụi, cành cây, lá cây quệt vào mắt. Dùng
kính tiếp xúc, nhiễm bẩn từ thuốc nhỏ mắt, suy giảm miễn dịch và các thay đổi cấu
trúc bề mặt giác mạc cũng là các yếu tố nguy cơ gây viêm giác mạc do vi khuẩn.
12.3. Lâm sàng
Triệu chứng: bệnh thường khởi phát nhanh với các biểu hiện: mắt đỏ, cương tụ kết
mạc, sợ ánh sáng, giảm thị lực.
Dấu hiệu thực thể gồm có: cương tụ kết mạc, giác mạc thâm nhiễm ở nhu mô, hoặc có
ổ loét thực sự, bắt màu khi nhuộm fluorescein, có tế bào viêm trong thủy dịch, Tyndall
(+) hoặc có mủ tiền phòng.

Hình 6: Viêm giác mạc do tụ cầu vàng
(Nguồn: http://www.slideshare.net/FUTUREDESIGNER/bacterial-keratitis)

12.4. Chẩn đoán:
Việc chẩn đoán loét giác mạc rất dễ dàng. Tuy nhiên, để chẩn đoán tác nhân
gây bệnh thì cần phải lấy bệnh phẩm từ giác mạc, xét nghiệm soi tươi, nhuộm soi, nuôi
cấy và làm kháng sinh đồ. Vì trẻ nhỏ nên có thể phải khám có gây mê thì mới đánh giá
được hết tổn thương và lấy được bệnh phẩm để làm xét nghiệm.
12.5. Điều trị
Kháng sinh:
Khi chưa xác định được tác nhân gây bệnh, cần dùng kháng sinh phổ rộng cho
đến khi xác định được tác nhân gây bệnh hoặc có sự thay đổi đáp ứng điều trị. Các
kháng sinh thường được lựa chọn như Levofloxacin, Moxifloxacin.
Đường dùng kháng sinh cần dựa vào mức độ nặng của bệnh. Tra kháng sinh
đậm đặc thường xuyên (30 đến 60 phút/lần). Nếu bệnh nặng hơn, cần tra thuốc cứ mỗi
5 phút trong 30 phút đầu. Nếu nghi ngờ có viêm củng mạc hoặc viêm nội nhãn kèm
theo, cần phải dùng kháng sinh toàn thân phối hợp.
Việc thay đổi kháng sinh điều trị cần phải dựa vào đáp ứng lâm sàng chứ không
phải chỉ dựa vào kháng sinh đồ. Cần thay kháng sinh khi bệnh không đáp ứng với điều
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trị hoặc có dấu hiệu nhiễm độc thuốc. Các dấu hiệu theo dõi sự đáp ứng điều trị bao
gồm:
- Chu vi vòng thẩm lậu nhu mô giảm đi.
- Mức độ thẩm lậu nhu mô giảm.
- Phù nhu mô và vùng viêm nội mô giảm.
- Giảm phản ứng viêm tiền phòng.
- Diện loét thu gọn (được biểu mô hóa).
- Giác mạc không bị mỏng thêm.
Các thuốc kháng sinh có thể lựa chọn ban đầu:
Tra mắt
(mg/ml)

Tiêm dưới kết mạc
(mg/0,5ml)

50

100

Vancomycin

25 -50

25

Moxifloxacin

5

Gatifloxacin

3

Tobramycin

9-14

20

Ceftazidime

50

100

Fluoroquinolone

3

Tác nhân

Kháng sinh

Cầu khuẩn Gram dương

Cefazolin

Trực khuẩn Gram âm

Không có vi khuẩn hoặc Cefazolin
nhiều loại vi khuẩn
và
Tobramycin
Cầu khuẩn Gram âm

Mycobacteria

50
9 – 14

Fluoroquinolone

3

Ceftriaxone

50

Ceftazidime

50

Moxifloxacin

5

Gatifloxacin

3

Clarithromycin

10

Moxifloxacin

5

Gatifloxacin

3

20

100

Liều dùng kháng sinh tra mắt giảm dần tùy theo mức độ giảm viêm ở nhu mô.
Thuốc liệt thể mi và giãn đồng tử: thường dùng Atropin 1% hay 0.5% ở trẻ em để làm
dãn đồng tử, chống dính sau và liệt cơ thể mi nhờ đó giảm đau nhức do kích thích thể
mi.
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Ghép giác mạc xuyên khi loét không đáp ứng với điều trị nội khoa, phồng màng
Descemet hoặc thủng rộng, không tự lành được. Nếu loét hoại tử giác mạc, phòi tổ
chức nội nhãn thì phải phẫu thuật múc nội nhãn.
13. Viêm giác mạc do nấm
13.1. Đại cương
Viêm loét giác mạc do nấm là tổn thương giác mạc nhiễm trùng nặng vì thường
được chẩn đoán muộn và ít thuốc điều trị.
13.2. Nguyên nhân
Nấm gây viêm loét giác mạc thường là nấm sợi như Aspergillus hoặc Fusarium,
sau đó đến các loại ít gặp hơn như Cephalosporum. Nấm men ít gây viêm giác mạc ở
Việt Nam. Chấn thương (do bụi, cành cây, lá lúa… chọc vào mắt), suy giảm miễn
dịch, dùng corticosteroid tại mắt kéo dài là những nguy cơ thường gặp.
13.3. Lâm sàng
Triệu chứng diễn biến âm ỉ, kéo dài, bùng lên dữ dội khi người bệnh sử dụng
corticosteroid với: mắt đỏ, cương tụ kết mạc, sợ ánh sáng, đau nhức, nhìn mờ.
Dấu hiệu thực thể gồm có:
- Cương tụ kết mạc.
- Giác mạc thâm nhiễm ở nhu mô, hoặc có ổ loét thực sự, bắt màu khi nhuộm
fluorescein, ổ loét tròn hoặc hình bầu dục màu trắng xám hoặc hơi vàng có bờ ranh
giới khá rõ, đáy phẳng và chứa chất hoại tử khô, đôi khi tạo thành vảy hơi gồ lên trên
mặt giác mạc. Diện loét có thể có bờ không rõ nét được bao quanh bằng những đám
thâm nhiễm như bông tơ liên kết lại với nhau trong nhu mô. Tổn thương có thể chỉ là
loét giác mạc nông nhưng dưới đó là ổ áp-xe đặc chiếm hết bề dày nhu mô và tiến
triển vào tiền phòng.
- Mủ tiền phòng ít hay nhiều tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh. Mủ có thể
giảm, sau đó lại có nhiều hơn, không thể hiện mức độ thoái lui hay nặng lên của bệnh.
13.4. Chẩn đoán
Việc chẩn đoán loét giác mạc rất dễ dàng. Tuy nhiên, để chẩn đoán tác nhân
gây bệnh thì cần phải khám mắt cho trẻ có gây mê để lấy bệnh phẩm từ giác mạc, xét
nghiệm soi tươi, nhuộm soi, nuôi cấy để định danh loại nấm gây bệnh.
13.5. Điều trị
Kháng sinh chống nấm
- Tra tại mắt: Natamycin 5%, Ketoconazole là những thuốc có dạng chế phẩm
để tra tại chỗ. Có thể dùng các thuốc được pha chế từ dạng thuốc tiêm như
Amphotericin B 0,15%-0,30%; Fluconazole để nhỏ mắt. Liều dùng tùy theo mức độ
bệnh. Khi viêm nặng nên nhỏ mắt 8-10 lần/ ngày.
- Thuốc dùng toàn thân: trong những trường hợp nặng cần sử dụng các thuốc
Ketoconazole hay Itraconazole toàn thân trong ít nhất 3 tuần. Cần lưu ý tới tác dụng
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độc đối với gan của các loại thuốc này. Tuy nhiên, có nhiều thuốc không được khuyến
cáo sử dụng cho trẻ nhỏ.
Giãn đồng tử: Atropin 0,5% - 1% làm giãn đồng tử, liệt thể mi để tránh dính sau và
giảm đau.
Phẫu thuật
Gọt hoặc nạo bỏ đáy ổ loét, chấm Lugol 5% được áp dụng với ổ loét khu trú,
không lan sâu vào nhu mô giác mạc nhằm lấy bỏ bớt tác nhân gây bệnh.
Ghép giác mạc được chỉ định trong trường hợp loét thủng hoặc dọa thủng nhằm
bảo tồn nhãn cầu, không đáp ứng với điều trị nội khoa. Tiên lượng khi ghép giác mạc
ở trẻ em là rất khó khăn, cả về kỹ thuật mổ cũng như chăm sóc sau mổ. Tỷ lệ mảnh
ghép trong thường thấp nhưng việc bảo tồn nhãn cầu sẽ tạo điều kiện cho phẫu thuật
ghép giác mạc, cải thiện thị lực sau này.
Múc nội nhãn nếu loét nặng, hoại tử giác mạc rộng, mất chức năng, mắt đau
nhức, không bảo tồn được nhãn cầu.
14. Viêm giác mạc do Acanthamoeba
14.1. Đại cương
Viêm giác mạc do Acanthamoeba là bệnh lý ít gặp và dễ bị chẩn đoán nhầm với
viêm loét giác mạc do nấm, Herpes hay vi khuẩn.
14.2. Nguyên nhân gây bệnh
Acanthamoeba là ký sinh trùng dạng đơn bào (amoeba) sống nhiều trong không
khí, đất, nước nguồn tự nhiên và tồn tại dưới 2 dạng là dạng hoạt động (trophozoite) dễ
bị tác động của các yếu tố hóa, lý và dạng tiềm ẩn (cystic) khá bền vững với mọi tác
động hoá, lý. Acanthamoeba có thể tồn tại dưới dạng nang rất lâu ở môi trường lạnh,
trong nước đã được khử khuẩn bằng chloramin. Khi có điều kiện thuận lợi, dạng nang
sẽ chuyển sang dạng hoạt động và gây bệnh.
Acanthamoeba có khả năng chuyển qua lại giữa hai dạng nên việc điều trị
thường khó khăn khi chúng ở dạng nang do thuốc không tác động dược tới nang
Acanthamoeba. Đeo kính tiếp xúc là yếu tố nguy cơ vì khả năng nhiễm tác nhân gây
bệnh từ nguồn nước (do dùng kính không đúng qui cách). Chấn thương gây tổn hại
biểu mô giác mạc (bụi, que, đất cát bắn vào mắt) là yếu tố nguy cơ thường gặp ở nước
ta.
14.3. Lâm sàng
Triệu chứng gồm có nhìn mờ, mắt đỏ, chói chảy nước mắt và đặc biệt là đau nhức rất
mạnh. Triệu chứng cơ năng nhiều khi rất rầm rộ, không tương ứng với tổn thương nhỏ và
nông trên giác mạc.
Dấu hiệu thực thể bao gồm:
- Giai đoạn sớm trong vòng 1-4 tuần đầu: thường hay bị bỏ sót do hình ảnh
không điển hình với các ổ viêm quanh rìa. Đôi khi tổn thương có dạng viêm giác chấm
nông hoặc hình cành cây giống viêm do Herpes.
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- Muộn hơn, các ổ thâm nhiễm lan rộng, kết hợp nhau tạo thành ổ loét tròn hoặc
bầu dục có vòng thẩm lậu đặc hơn ở chu vi ổ loét tạo hình ảnh áp-xe vòng đặc trưng,
kèm theo là mủ tiền phòng với mức độ khác nhau tùy đậm độ của ổ áp-xe. Chu vi ổ
áp-xe có những ổ thâm nhiễm vệ tinh và chúng có thể kết nối với nhau làm cho tổn
thương ngày càng lan rộng và vào sâu trong giác mạc.
- Bệnh có thể tiến triển chậm và nặng lên, áp-xe lan vào các lớp sâu của giác
mạc và ra củng mạc, có thể lan cả vào nội nhãn và khó bảo tồn nhãn cầu.
14.4. Xét nghiệm
Tìm Acanthamoeba trong chất nạo ổ loét giác mạc
- Nang (cyst) Acanthamoeba hình sao hoặc đa diện với hai lớp vỏ, diện tích gần
như tế bào biểu mô.
- Nhuộm tiêu bản với thuốc nhuộm Giemsa hoặc Gram sẽ thấy rõ các nang bắt màu
tím đỏ.
- Bệnh phẩm được nuôi cấy trong môi trường thạch nghèo dinh dưỡng.
14.5. Điều trị
Điều trị nội khoa bao gồm:
- Thuốc đặc hiệu chống amip: thường phổ biến dùng Propamidine Isethionate
0,1% tra 2 giờ/1 lần.
- Phối hợp thuốc kháng sinh hỗn hợp Neomycin, Polymyxin B và Gramicidin
tra 8-10 lần/ngày phối hợp với kháng sinh chống nấm tra (Ketoconazole hoặc
Natamycin) và uống Ketoconazole 400mg/ngày hoặc Itraconazole 200mg/ngày.
- Chấm Lugol 5%: có tác dụng hủy diệt amip tại chỗ trong những trường hợp
loét giác mạc nông, rộng hoặc ngay sau khi gọt giác mạc.
Điều trị ngoại khoa gồm:
- Gọt giác mạc nên áp dụng ngay trong giai đoạn đầu của bệnh, khi tổn thương
khu trú ở phần trước giác mạc nhằm loại bỏ bớt tác nhân gây bệnh và giúp cho thuốc
ngấm vào nhu mô tốt hơn.
- Ghép giác mạc được chỉ định khi điều trị thuốc đặc hiệu lâu không có kết quả
và bệnh vẫn tiến triển quá nặng có nguy cơ ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của nhãn cầu.
- Múc nội nhãn khi giác mạc hoại tử nặng, không có khả năng bảo tồn nhãn cầu.
15. Viêm giác mạc do vi rút Herpes
15.1. Đại cương
Viêm giác mạc do vi rút Herpes là bệnh hay gặp, đứng hàng thứ ba sau vi khuẩn
và nấm trong các viêm loét giác mạc.
15.2. Nguyên nhân
Vi rút Herpes (Herpes Simplex Virus – HSV) là loại vi rút có axit nhân DNA,
sống trên vật chủ duy nhất là người. Việc nhiễm vi rút Herpes rất phổ biến ở người và
có tới 90% cộng đồng có kháng thể Herpes trong huyết thanh, tuy vậy rất ít người có
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biểu hiện lâm sàng của bệnh. HSV được chia thành hai nhóm theo biểu hiện lâm sàng
và miễn dịch: HSV-1 gây bệnh ở phần trên thắt lưng (mặt, môi và mắt) và HSV-2 gây
bệnh ở phần dưới thắt lưng (Herpes sinh dục), mắc phải qua quan hệ tình dục. Cũng có
trường hợp HSV-2 gây bệnh ở mắt tình cờ do lây nhiễm từ chất tiết sinh dục, đặc biệt
ở trẻ mới sinh qua đường dưới.
Sơ nhiễm HSV thường xảy ra ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi vì trong 6 tháng đầu còn
được bảo vệ bởi kháng thể của mẹ. Biểu hiện ban đầu của sơ nhiễm HSV thường là sốt
nhẹ, trẻ khó chịu, hãn hữu có trường hợp nhiễm trùng nặng toàn thân, ảnh hưởng tới
tính mạng.
Tái nhiễm HSV thường xảy ra sau lần sơ nhiễm đầu tiên do vi rút di chuyển theo trục
thần kinh đến các hạch thần kinh (HSV-1 ở hạch dây thần kinh số V và HSV-2 ở hạch
tủy sống) và tồn tại âm ỉ ở đó. Trên một số người bệnh, vi rút tái hoạt trở lại và theo
đường trục thần kinh quay lại gây bệnh ở các bộ phận có ái tính như môi, giác mạc và
đường sinh dục.
15.3. Lâm sàng
Viêm da mi và kết mạc
Tổn thương chỉ ở vùng mi và da quanh ổ mắt với những nốt mụn phỏng đỏ ti li,
dễ lan ra xung quanh khi nước từ mụn phỏng vỡ chảy ra. Tổn thương kết mạc cấp tính
chỉ ở một mắt với xuất tiết dạng nước và hột nhỏ, có thể kèm theo tắc lệ đạo thứ phát.
Bệnh ít khi lan vào giác mạc dù cho không dùng thuốc chống vi rút.
Điều trị bằng thuốc đặc hiệu chống vi rút (mỡ Acyclovir 3%) tra 5 lần/ngày trong
21 ngày để phòng ngừa viêm giác mạc.
Viêm giác mạc
Viêm chấm nông li ti ở giác mạc, có thể thoáng qua rồi khỏi. Ở một số người
bệnh, các chấm viêm có thể liên kết lại tạo thành loét giác mạc hình cành cây.
Loét giác mạc hình cành cây và hình bản đồ
Giai đoạn sớm xuất hiện những ổ tổn thương dạng chấm, sợi hoặc dạng sao, sau
đó ở trung tâm loét tạo thành ổ hình cành cây, bắt màu fluorescein và bờ ổ loét bắt
màu rose bengal. Tổn thương kèm theo giảm cảm giác giác mạc. Sau vài ngày, xuất
hiện thâm nhiễm trong nhu mô giác mạc dưới ổ loét và có thể tiêu hết khi ổ loét được
biểu mô hóa.
Muộn hơn, nếu không được điều trị, vết loét hình cành cây loang rộng ra tạo
thành hình bản đồ, hình amip. Hình ảnh này đặc biệt hay xảy ra khi tái phát Herpes do
lạm dụng tra corticosteroid.
Giai đoạn lành bệnh, mặc dù vết loét được biểu mô hóa hoàn toàn, trên mặt giác
mạc vẫn để lại bóng mờ hình cành cây (vết tích của ổ loét cũ) và sẽ mất đi dần, không
nên nhầm lẫn rằng giai đoạn này vẫn còn vi rút hoạt động.
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Hình 7: Viêm giác mạc do virus Herpes Simplex và Herpes Zoster
(Nguồn: http://lwmagonline.com/keratoconus/)

15.4. Chẩn đoán phân biệt
Có một số nguyên nhân có thể gây ra những hình ảnh lâm sàng gần giống như
trên như viêm giác mạc do vi rút zona, giai đoạn đầu của viêm giác mạc do
acanthamoeba, trợt giác mạc do nhiều nguyên nhân khác nhau đang trong giai đoạn
hàn biểu mô…
15.5. Điều trị
Đối với viêm giác mạc herpes sơ phát, dù không điều trị thì bệnh cũng có thể tự
khỏi ở 50% các trường hợp. Tuy nhiên, việc điều trị kịp thời sẽ chữa khỏi 95% các
trường hợp trong thời gian nhanh hơn và giảm thiểu khả năng tái phát của vi rút.
Thuốc dùng chủ yếu là dạng nước hoặc mỡ. Sau 3-4 ngày điều trị ổ loét bắt đầu
thu nhỏ và sau khoảng 10 ngày là lành hoàn toàn. Việc điều trị nên kéo dài khoảng 2
tuần.
Nếu sau khi điều trị 1 tuần mà tổn thương không thay đổi cần nghĩ tới khả năng
kháng thuốc và nên đổi thuốc, hoặc lấy bỏ biểu mô quanh ổ loét.
Các chế phẩm chống vi rút herpes
- Acyclovir (mỡ, nồng độ 3%), biệt dược là Mediclovir (Vieetj Nam), Zovirax
(Anh), Virupos (Đức), Herpacy (Hàn Quốc) tra mắt 5 lần/ngày. Đây là chế phẩm ít độc
tính với biểu mô nhất nên có thể sử dụng liên tục 60 ngày, có khả năng thấm tốt qua
biểu mô vào sâu trong nhu mô và thủy dịch nên được sử dụng chủ yếu trong hầu hết
các trường hợp viêm giác mạc do herpes, đặc biệt là viêm sâu có tổn hại màng bồ đào
và các trường hợp biến chứng do sử dụng corticoid.
- Trifluorothymidine (TFT-dung dịch 1%) được dùng trong các trường hợp loét
giác mạc nông hình cành cây hoặc bản đồ, cách 2 giờ tra một lần. Cũng giống như
Acyclovir, TFT có hiệu quả tốt với khoảng 50% các trường hợp, ít có kháng thuốc
chéo với các thuốc khác. Tuy nhiên, TFT có độc tính với biểu mô kết-giác mạc cao
hơn Acyclovir nên không được sử dụng lâu quá 2 tuần.
- Adenine arabinoside (dung dịch 0,1%, mỡ 3%) thường chỉ được sử dụng khi
vi rút kháng lại các thuốc TFT và Acyclovir.
- IDU ngày nay hầu như không còn được sử dụng do tác dụng hạn chế và độc
tính cao của thuốc.
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- Toàn thân dùng thuốc đường uống.
Điều trị ngoại khoa:
- Lấy bỏ biểu mô giác mạc quanh ổ loét là phương pháp có hiệu quả trong điều
trị các loét giác mạc hình cành cây, nhất là khi phối hợp với thuốc kháng vi rút.
- Ghép giác mạc.
16. Khô mắt do thiếu vitamin A
16.1. Đại cương
Khô mắt do thiếu vitamin A là một căn bệnh gây mù, thường gặp ở trẻ nhỏ, suy
dinh dưỡng do thiếu cung cấp hoặc giảm hấp thu vitamin A. Đây là căn bệnh có thể
phòng và điều trị được.
16.2. Nguyên nhân
- Yếu tố nguy cơ lớn nhất gây khô mắt do thiếu vitamin A là trẻ suy dinh dưỡng
hoặc trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị thiếu vitamin A, trẻ bị mắc sởi, tiêu chảy.
- Thiếu vitamin A làm cho các tế bào đài giảm bài tiết nhày, xảy ra ở đường tiêu
hóa, tiết niệu, hô hấp.
- Tại mắt, thiếu vitamin A gây ra khô kết mạc, giác mạc, sừng hóa kết mạc,
thủng giác mạc.
16.3. Lâm sàng
- Quáng gà là dấu hiệu sớm nhất của khô mắt do thiếu vitamin A. Trẻ khó nhìn,
thị lực giảm ở thời điểm hoàng hôn.
- Vệt Bitot: do quá trình sừng hóa kết mạc nhãn cầu: đám xám hình tam giác, có
bọt ở bề mặt, nằm ở vùng khe mi. Đám này có chứa tế bào biểu mô bị sừng hóa, tế bào
viêm.
- Khô giác mạc: giác mạc mất tính nhẵn bóng, trong suốt. Giác mạc có thể loét,
tạo sẹo, thậm chí có thể nhuyễn toàn bộ giác mạc.
Tổ chức Y tế Thế giới phân loại khô mắt do thiếu vitamin A theo các mức độ
sau:
- X1A: khô kết mạc.
- X1B: khô kết mạc có vệt Bitot.
- X2: khô giác mạc.
- X3A: loét nhuyễn giác mạc dưới 1/3 diện tích giác mạc.
- X3B: loét nhuyễn giác mạc trên 1/3 diện tích giác mạc.
16.4. Điều trị
Khô mắt do thiếu vitamin A cần được điều trị cấp cứu.
- Uống vitamin A liều cao:
+ Ngay khi được chẩn đoán bệnh: 1 viên nang vitamin A 200.000 đơn vị.
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+ Ngày thứ 2: 1 viên nang vitamin A 200.000 đơn vị.
+ Tuần sau: 1 viên nang vitamin A 200.000 đơn vị.
Lưu ý: không được uống quá liều trên vì sẽ gây ngộ độc Vitamin A (tăng áp lực
nội sọ).
- Điều trị phối hợp với: kháng sinh tra mắt để tránh bội nhiễm, nước mắt nhân
tạo, khám và điều trị các bệnh toàn thân phối hợp như tiêu chảy kéo dài, sởi, suy dinh
dưỡng.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn một hoặc nhiều câu trả lời phù hợp
Câu 1. Các tổn thương gây đục giác mạc bẩm sinh bao gồm:
A. Củng mạc hóa giác mạc.
B. U bì kết giác mạc.
C. Loạn dưỡng giác mạc.
D. Viêm loét giác mạc.
Câu 2. Viêm kết mạc cấp ở trẻ sơ sinh:
A. Có thể gây mù lòa.
B. Cần được chẩn đoán và điều trị tích cực.
C. Bố mẹ trẻ cũng cần được khám và điều trị bệnh đường sinh dục.
D. Bệnh tự khỏi mà không cần điều trị.
Câu 3. U bì kết giác mạc:
A. Là khối u mắc phải.
B. Ảnh hưởng đến thị lực và thẩm mỹ.
C. Cần cắt sớm nếu u gây ảnh hưởng đến thị lực.
D. U có thể tái phát sau mổ.
Câu 4. Viêm kết mạc cấp do vi rút:
A. Bệnh có thể lây lan thành dịch.
B. Cần được cách ly và điều trị sớm.
C. Có thể để lại di chứng ở giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực.
D. Có các biểu hiện toàn thân khác.
Câu 5. Bệnh mắt hột:
A. Là bệnh lý mãn tính, có thể gây mù lòa.
B. Thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan.
C. Có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh.
D. Có thể phòng bệnh được.
Câu 6. Tổn thương trong bệnh mắt hột gồm:
A. Hột ở sụn mi trên.
B. Quặm mi trên.
C. Sẹo kết mạc mi trên.
D. Tăng nhãn áp.
Câu 7. Khô mắt do thiếu vitamin A:
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A. Là bệnh lý di truyền.
B. Có liên quan đến chế độ ăn.
C. Thường gặp ở trẻ bị tiêu chảy, viêm phổi kéo dài hoặc suy dinh dưỡng.
D. Không thể phòng bệnh được.
Câu 8. Các dấu hiệu của khô mắt do thiếu vitamin A:
A. Quáng gà.
B. Vệt Bitot.
C. Khô nhuyễn giác mạc.
D. Đau nhức dữ dội.
Câu 9. Điều trị khô mắt do thiếu vitamin A gồm:
A. Cho uống vitamin A liều cao.
B. Điều trị các bệnh phối hợp như tiêu chảy, viêm phổi.
C. Điều trị suy dinh dưỡng.
D. Không cần điều trị tại mắt.
Câu 10. Viêm kết mạc mùa xuân:
A. Là bệnh nhiễm trùng.
B. Biểu hiện bằng ngứa mắt, chói chảy nước mắt.
C. Có nhú viêm hình đa giác ở mi trên.
D. Thường gặp ở tuổi thiếu niên.
Câu 11. Viêm loét giác mạc do vi khuẩn:
A. Chói nhức, chảy nước mắt, nhìn mờ.
B. Có diện loét ở giác mạc.
C. Để lại di chứng sẹo giác mạc.
D. Có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh.
Câu 12. Viêm loét giác mạc nhiễm khuẩn ở trẻ em có thể do các nguyên nhân sau:
A. Vi khuẩn.
B. Vi rút herpes.
C. Amip.
D. Nấm.
Câu 13. Đục giác mạc ở trẻ em do:
A. Loạn dưỡng giác mạc.
B. U bì kết giác mạc.
C. Glôcôm bẩm sinh.
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D. Thoái hóa giác mạc.
ĐÁP ÁN
1. A, C

2. B

3. B, C

4. A, B, D

5. A, C, D

6. A, B, C

7. B, C

8. A, B, C

9. A, B, C

10. B, C, D

11. B, C, D

12. A, B, C, D

13. A, C, D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám bán phần trước nhãn cầu bằng sinh hiển vi.
2. Khám kết giác mạc bằng thuốc nhuộm màu.
3. Bóc giả mạc trên kết mạc ở trẻ em.
4. Lấy bệnh phẩm bề mặt nhãn cầu làm xét nghiệm vi sinh.
5. Rửa mủ tiền phòng lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm vi sinh.
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Bài 9
BỆNH LÝ THỂ THỦY TINH
PGS.TS. Lê Thị Kim Xuân
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được cấu trúc và phôi thai học của thể thủy tinh.
2. Nêu được các nguyên nhân và hình thái bệnh đục thể thủy tinh ở trẻ em.
3. Trình bày được một số hình thái sa lệch thể thủy tinh và các hội chứng thường gặp.
4. Trình bày được chỉ định và điều trị bệnh đục thể thủy tinh ở trẻ em.
5. Trình bày được các biến chứng của phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ em và hướng
xử lý.
Về kỹ năng
1. Khám và đánh giá đúng đục thể thủy tinh ở trẻ em.
2. Chỉ định đúng điều trị đục thể thủy tinh ở trẻ em.
3. Tham gia phụ mổ và thực hiện được một số thì trong phẫu thuật đục thể thủy tinh
trẻ em.
4. Điều trị được các biến chứng sau phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ em.
5. Điều trị chỉnh quang và nhược thị cho người bệnh đục thể thủy tinh.
6. Tư vấn cho người bệnh và gia đình về bệnh đục thể thủy tinh ở trẻ em.
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. Đục thể thủy tinh
1.1. Đại cương
Đục thể thủy tinh ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù
hoặc giảm thị lực một cách đáng kể ở lứa tuổi này. Ở các nước đang phát triển, mù do
đục thể thủy tinh chiếm 15% đến 20%. Đục thể thủy tinh đa dạng về hình thái lâm
sàng, được sắp xếp theo nhóm tùy theo căn nguyên của bệnh.
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Điều trị đục thể thủy tinh ở trẻ em chủ yếu là phẫu thuật phối hợp với điều
chỉnh khúc xạ (kính tiếp xúc và kính gọng), điều trị nhược thị, có thể phẫu thuật lác và
theo dõi nhãn áp.
1.2. Sơ lược giải phẫu và phôi thai học thể thủy tinh
1.2.1. Giải phẫu thể thủy tinh
Từ ngoài vào trong, thể thủy tinh của trẻ em có các lớp sau:
- Bao thể thủy tinh.
- Lớp biểu mô trước.
- Lớp vỏ.
- Nhân bào thai.
- Nhân phôi thai.
1.2.2. Phôi thai học
Thể thủy tinh có nguồn gốc ngoại bì, nó được hình thành rất sớm từ tuần thứ 3
đến tuần thứ 8 của quá trình phôi thai.
Tấm thể thủy tinh: khoảng ngày thứ 25 của thai kì, túi thị giác được hình thành
từ não trước. Hai túi này to ra, áp sát vào ngoại bì phủ, các tế bào của lá này từ hình
khối chuyển sang hình trụ, khoảng ngày thứ 27 hình thành tấm thể thủy tinh.
Hố thể thủy tinh: ngày thứ 29, ở phía trung tâm tấm thể thủy tinh lõm vào tạo
thành hố thể thủy tinh.
Túi thể thủy tinh: hố thể thủy tinh tiếp tục lõm vào nhờ quá trình nhân lên của
các tể bào và tấm thể thủy tinh lõm vào. Vào khoảng ngày thứ 33 hình thành túi hình
cầu, gồm một lớp đơn tế bào hình khối bọc trong một màng đáy có kích thước từ 6 đến
9mm, gọi là túi thể thủy tinh.
Sự hình thành và phát triển của thể thủy tinh trong giai đoạn phôi có vai trò
quyết định cho kiến tạo phần trước nhãn cầu. Sau giai đoạn thể thủy tinh đã lùi về phía
sau và vào đúng vị trí ở miệng chén thị giác, giác mạc, mống mắt và tiền phòng mới có
thể hình thành và biệt hóa một cách hoàn chỉnh.
1.3. Nguyên nhân đục thể thủy tinh
Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đục thể thủy tinh ở trẻ em thường khó
xác định. Tuy nhiên đục thể thủy tinh hai mắt thường do di truyền hoặc các bệnh toàn
thân, trong khi đó đục thể thủy tinh một mắt thường gây ra bởi các tổn thương tại mắt,
do chấn thương hoặc bệnh lý.
1.3.1. Di truyền
Đục thể thủy tinh bẩm sinh do di truyền chiếm 10 đến 25% các trường hợp,
thường là di truyền nhiễm trội trên sắc thể thường. Gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc
thể số 1, 2, 16 và 17. Di truyền lặn và liên kết giới tính cũng gặp nhưng ít hơn. Loại
này hay gặp đục thể thủy tinh trong các hội chứng toàn thân, hoặc trong các bệnh rối
loạn chuyển hóa hệ thống. Đục thể thủy tinh bẩm sinh còn có thể do sai lạc nhiễm sắc
thể như dạng ba nhiễm sắc thể số 13, 18, 21 và dạng một nhiễm sắc thể.
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1.3.2. Rối loạn chuyển hóa
Đục thể thủy tinh do rối loạn chuyển hóa không có hình thái đặc hiệu, một số
trường hợp nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, thể thủy tinh có thể trong trở lại.
Rối loạn chuyển hóa galactose (Galactosemia) gây đục thể thủy tinh hay gặp
nhất ở trẻ sơ sinh do thiếu men chuyển hóa galactose gây thừa galactose trong thể thủy
tinh, khi vượt quá ngưỡng sẽ chuyển hóa thành galactitol tăng thẩm thấu nước và gây
đục thể thủy tinh. Bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường và đục thể thủy tinh
hai mắt, có dạng hình giọt dầu. Toàn thân có biểu hiện gan, lách to, vàng da, nôn,
chậm tăng cân. Điều trị chủ yếu là kiêng sử dụng các sản phẩm sữa có galactose.
Hội chứng Fabry ít gặp, di truyền theo kiểu lặn liên kết giới do thiếu men αgalactosidase A, gây tích tụ glicophinolipit ở mắt, thận, hệ thần kinh và cơ tim. Đục
thể thủy tinh có dạng hình nan hoa dưới bao sau hoặc đục hình chêm dưới bao trước.
Rối loạn chuyển hóa manocid (manocidose) di truyền lặn trên nhiễm sắc thể
thường do thiếu hụt men α-manocidose làm rối loạn chuyển hóa trong thể thủy tinh
gây đục. Người bệnh chậm phát triển trí tuệ và có bộ mặt chim. Đục thể thủy tinh dạng
nan hoa ở cực sau và xuất hiện sớm ngay trong năm đầu tiên.
Bệnh Willson di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, tổn thương ở gan và tiểu
não. Nguyên nhân là do rối loạn chuyển hóa đồng. Đồng bị tích tụ tại gan, thân não và
mắt. Đục thể thủy tinh có hình hoa hướng dương có ánh vàng dưới bao trước, đục ít
gây ảnh hưởng đến thị lực. Biểu hiện đặc hiệu ở mắt là vòng Kayser- Fleiser, một vòng
màu nâu vàng của màng Descemet ở chu vi giác mạc. Điều trị bằng thuốc bất hoạt
đồng (penicillamin).
Tăng hoặc giảm đường huyết: rất ít gặp ở trẻ em. Giảm đường huyết bẩm sinh
gặp ở trẻ sơ sinh nhẹ cân, thường đục hai mắt và đục hình thái lớp. Đục thể thủy tinh
do tăng đường máu gặp trong bệnh đái tháo đường ở trẻ lớn hơn, thường có dạng đục
toàn bộ, đục vỏ hoặc đục dưới bao.
Thiểu năng hoặc giả thiểu năng tuyến cận giáp gây đục thể thủy tinh xảy ra ở
trẻ em do giảm canxi máu, có dạng đục hình cây thông nhiều màu sắc.
1.3.3. Rối loạn trong thời kì mang thai
Các bệnh của phôi thai do tia xạ trong ba tháng đầu, hóa chất (thuốc
cocticosteroid, sulfonamid…), do nhiễm trùng trong tử cung đặc biệt là các bệnh do vi
rút (TORCH: Toxoplasmosa, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes).
Bệnh sốt phát ban do vi rút rubella thường gặp và trầm trọng nhất trong các
bệnh phôi. Hội chứng nhiễm rubella bẩm sinh bao gồm dị tật bẩm sinh ở tim, điếc và
chậm phát triển trí tuệ. Biểu hiện ở mắt gồm tổn hại võng mạc, nhãn cầu bé, teo thị
thần kinh, đục giác mạc và glôcôm. Đục thể thủy tinh thường hai bên, đục hoàn toàn,
lớp vỏ có thể hóa lỏng, đôi khi có dạng đục dày cứng ở trung tâm do vi rút rubella xâm
nhập vào thể thủy tinh.
1.3.4. Biểu hiện của các hội chứng
Hội chứng Lowe gồm tổn thương ở mắt, não và thận. Bệnh di truyền lặn trên
nhiễm sắc thể X nên thường chỉ gặp ở bé trai. Đục thể thủy tinh có dạng màng hình đĩa
và có thể có dạng hình chóp sau. Hay gặp glôcôm, co đồng tử do thiểu sản cơ giãn
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đồng tử và đục giác mạc. Biểu hiện toàn thân rất đặc hiệu bao gồm trán dô, má phính,
chậm phát triển trí tuệ, teo thận, có aminoaxit trong nước tiểu và nhuyễn xương.
Hội chứng Alport là bệnh di truyền liên kết giới tính hoặc nhiễm sắc thể thường
trội, biểu hiện với viêm cầu thận, điếc và bất thường tại mắt. Đặc trưng với thể thủy
tinh có bao trước hình chóp, đục thể thủy tinh rất hiếm gặp và ít ảnh hưởng đến thị lực.
Có thể có thoái hóa biểu mô sắc tố vùng hoàng điểm. Xét nghiệm nước tiểu có hồng
cầu và tăng protein.
Hội chứng Conradi (loạn sản sụn dạng đốm) đặc trưng bởi tật chân tay ngắn
không cân đối, dị dạng da, tóc thưa thô, trì độn, người bệnh thường tử vong trong năm
đầu.
Loạn dưỡng cơ di truyền nhiễm sắc thể thường trội, đặc trưng bởi cơ nhão. Biểu
hiện đục thể thủy tinh dạng cây thông với các tinh thể nhiều màu hoặc những vết đục
tròn trắng như bông tuyết. Dạng đục này rất đặc hiệu có thể dựa vào để chẩn đoán
bệnh. Bệnh xuất hiện ở tuổi 20–30 với chậm phát triển trí tuệ, dị tật tim. Tổn thương
tại mắt còn có thêm sụp mi, nhãn cầu bé, liệt vận nhãn, nhãn áp thấp, thoái hóa sắc tố
võng mạc.
U xơ thần kinh loại 2 (Neurofibromatosis type 2-NF2) có đục thể thủy tinh dưới
bao sau hoặc đục vỏ.
Hội chứng Cockayne có bất thường da, đẻ non, đầu nhỏ, điếc cảm giác, viêm da
kích ứng ánh sáng. Tại mắt có đục thể thủy tinh và thoái hóa hắc võng mạc.
1.3.5. Chấn thương
Chấn thương trực tiếp là nguyên nhân hay gặp nhất gây đục thể thủy tinh mắc
phải ở trẻ em, gồm có các nguyên nhân sau:
- Đục thể thủy tinh do vết thương xuyên
- Đục thể thủy tinh và dị vật nội nhãn
- Đục thể thủy tinh do chấn thương đụng dập.
1.3.6. Bệnh lý
Các dạng đục thể thủy tinh xảy ra sau các quá trình bệnh lý:
- Đục thể thủy tinh do các bệnh lý tại mắt như viêm màng bồ đào, glôcôm, bong
võng mạc, u nội nhãn…
- Đục thể thủy tinh do các bệnh toàn thân như đái tháo đường, bệnh galactoza
huyết, hạ can xi máu, bệnh ngoài da…
- Đục thể thủy tinh do yếu tố vật lý như tia xạ hoặc hóa chất.
- Đục thể thủy tinh do thuốc như steroid, thường là đục dưới bao sau.
1.4. Phân loại
1.4.1. Đục thể thủy tinh bẩm sinh nguyên phát
Đục thể thủy tinh bẩm sinh có thể đã tồn tại từ trước khi đứa trẻ ra đời, xuất
hiện ngay sau khi sinh, hoặc những tháng đầu tiên của cuộc đời. Loại đục này tương
đối phổ biến, gặp ở 1-6/10.000 trẻ mới sinh.
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1.4.1.1. Đặc điểm đục thể thủy tinh bẩm sinh
- Ít khi xảy ra đơn độc, thường kèm theo các tổn thương khác ở võng mạc, thị
thần kinh hoặc nhãn cầu bé, đặc biệt là dễ xuất hiện nhược thị dẫn đến lác mắt và rung
giật nhãn cầu.
- Đục thể thủy tinh được phát hiện sớm, từ khi mới sinh nên thời điểm phẫu
thuật là vấn đề cấp bách, nhất là với dạng đục toàn bộ để đề phòng nhược thị.
- Phẫu thuật đục thể thủy tinh bẩm sinh tương đối thuận lợi nhưng tiên lượng về
chức năng dè dặt.
1.4.1.2. Các hình thái đục thể thủy tinh bẩm sinh
- Đục cực:
+ Đục cực trước: là vết đục nhỏ (thường dưới 1-2mm) của biểu mô và bao trước
thể thủy tinh mà không ảnh hưởng đến lớp vỏ, nhô vào tiền phòng, thường ở hai mắt
không cân xứng, không tiến triển và không ảnh hưởng đến thị lực, đôi khi kèm theo
tồn lưu màng đồng tử.
+ Đục cực sau: là những đám đục nhỏ ở lớp vỏ dưới bao ở cực sau của thể thủy
tinh, xuất hiện từ tuổi thơ ấu và tiến triển tới đục toàn bộ.
- Đục dưới bao
+ Đục dưới bao trước: là những đám đục nhỏ ở lớp vỏ dưới bao của bao trước
thể thủy tinh. Dạng đục này có thể xuất hiện thứ phát sau tia xạ, sau viêm màng bồ đào
hoặc chấn thương.
+ Đục dưới bao sau: thường gây giảm thị lực nhiều hơn đục bao trước và đục
cực trước vì vùng đục thường lớn hơn. Đục bao sau có thể kết hợp với tồn lưu của
màng mạch thể thủy tinh, hoặc dị thường như cực sau giãn phình hình cầu, hình chóp
(lentiglobus, lenticonus).
- Phình hình chóp
+ Hình chóp trước có đặc
điểm là tổn thương ở phần trung tâm
thể thủy tinh, bao trước mỏng đi và
phồng ra phía trước, thể thủy tinh
hay bị đục dưới bao.
+ Hình chóp sau có đặc điểm
là do bao sau mỏng đi nên thể thủy
tinh phồng về phía sau gây cận thị
hoặc loạn thị Thể thủy tinh hay bị Hình 1. Đục thể thủy tinh hình chóp sau
đục dưới bao sau. Đôi khi bao sau tự
vỡ ra gây đục thể thủy tinh hoàn
toàn, thường bị một mắt (Hình 1: Đục thể
thủy tinh hình chóp sau).
- Đục lớp: là những vệt đục ở một số lớp
hoặc vùng nhất định. Vùng đục bao quanh
một trung tâm nhân còn trong và nó lại
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Hình 2. Đục thể thủy tinh nhân
trung tâm

được bao quanh bởi một lớp vỏ trong suốt. Nhìn trực diện từ phía trước thì thấy vùng
đục này có một hình đĩa mờ, nằm ở giữa thể thủy tinh trong. Dạng này chiếm tới 40%
đục thể thủy tinh bẩm sinh và gặp ở cả hai mắt. Trên lâm sàng mặc dù có đục thể thủy
tinh nhưng thị lực vẫn duy trì được ở một mức độ nào đó. Phẫu thuật khi thị lực kém,
thường là lúc trẻ đã lớn, nhiều khi dạng này được phát hiện ở tuổi trưởng thành. Bệnh
di truyền nhiễm sắc thể thường trội. Bệnh hạ đường huyết (hypoglycemia) và
galactoza máu cũng gây nên đục thể thủy tinh hình thái lớp.
- Đục nhân trung tâm: bao gồm đục nhân phôi và đục nhân bào thai.
+ Đục nhân phôi: vùng đục chỉ khu trú ở nhân phôi, các phần khác của thể thủy
tinh vẫn trong. Loại này thường không tiến triển, hoặc tiến triển rất ít không ảnh
hưởng đến thị lực.
+ Đục nhân bào thai: đục trước hết ở nhân bào thai, thường xâm phạm cả nhân
phôi. Vùng đục có ranh giới rất rõ, dạng chấm bụi. Hay gặp chiếm 25% đục thể thủy
tinh bẩm sinh, thường bị ở cả hai mắt và thị lực giảm nhiều (Hình 2: Đục thể thủy tinh
nhân trung tâm).
- Đục đường khớp: là đục đường chữ Y của nhân bào thai, nhiều khi tạo thành dạng
đục hình sao, thường gặp đục ở cả hai
mắt đối xứng, loại này ít ảnh hưởng đến
thị lực.
- Đục toàn bộ: là đục toàn bộ thể thủy
tinh, làm mất hoàn toàn ánh hồng của
đáy mắt; một số dạng đục có thể chưa
hoàn toàn ở trẻ sơ sinh và sau đó nhanh
chóng tiến triển tới đục hoàn toàn.
- Đục dạng màng: xảy ra khi các protein
của thể thủy tinh bị tiêu hết, làm cho bao
trước và bao sau hợp lại thành một màng
trắng đặc, do đó thị lực bị giảm nhiều.
Đục dạng màng thường đi kèm với các
bất thường tại mắt như tật nhãn cầu bé
hoặc hội chứng nhiễm vi rút rubella.
(Hình 3).

Hình 3. Đục thể thủy tinh dạng
màng

- Đục dạng sữa: có đặc điểm là lớp vỏ
của thể thủy tinh có thể hóa lỏng như
sữa, trong khi nhân cứng và sa xuống
phía dưới trong túi bao, hoặc trong đa
số các trường hợp không có nhân cứng
thì bên trong màng bao chỉ có chất thể
thủy tinh đã hóa lỏng như sữa (Hình
4).
- Đục dạng tinh thể: có đặc điểm bao
gồm những tinh thể nhỏ nhiều hình
dạng khác nhau, sắp xếp trong nhân
Hình
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phôi và nhân bào thai. Loại này ổn định, thường bị cả hai mắt.
- Đục dạng giọt dầu: có đặc điểm đám đục mờ vùng trung tâm ở lớp vỏ sau, khó phát
hiện bằng ánh sáng trực tiếp, nhưng dễ dàng thấy được khi khám ánh đồng tử, trên nền
ánh sáng phản chiếu màu hồng, biểu hiện như một “giọt dầu’’.
- Đục dạng chấm Mittendorf (hoặc vết đục của bao dịch kính): là vết trắng đục nhỏ,
thường nằm ở phía mũi dưới của cực sau thể thủy tinh. Chấm Mittendorf là một tồn
lưu bao sau của màng mạch thể thủy tinh, có thể có dấu vết của tồn lưu dịch kính
nguyên thủy, ít ảnh hưởng đến thị lực.
- Tồn lưu dịch kính nguyên thủy tăng sinh: là một dị thường mắt bẩm sinh không di
truyền, kèm theo bệnh lý đục thể thủy tinh. Trong bệnh này, có một mô xơ trắng nằm
sau thể thủy tinh, thường kèm theo đục bao sau, tiến triển dẫn đến đục thể thủy tinh
hoàn toàn. Các tổn thương khác kèm theo gồm nếp gấp thể mi bị kéo dài ra, nổi rõ các
mạch máu và tồn lưu động mạch dịch kính. Bệnh thường ở một mắt.
1.4.2. Đục thể thủy tinh thứ phát
1.4.2.1. Đục thể thủy tinh do chấn thương
Đặc điểm của đục thể thủy tinh do chấn thương
- Đi kèm với các tổn thương do chấn thương là các tổn ở giác mạc, mống mắt,
bao thể thủy tinh, tiền phòng nông… và thường là ở một mắt.
- Phẫu thuật nhóm này thường khó khăn hơn do những tổn thương sẹo giác
mạc, dính mống mắt, rách bao, tổn hại dịch kính võng mạc… Nhiều khi phải phẫu
thuật hai thì, thì một tái tạo phần trước nhãn cầu (khâu rách củng mạc, tái tạo tiền
phòng), thì hai lấy thể thủy tinh đục, có khi phải sử dụng thể thủy tinh nhân tạo cố định
vào củng mạc. Sau phẫu thuật phản ứng viêm màng bồ đào cao hơn phẫu thuật thể
thủy tinh bẩm sinh.
- Tiên lượng khả năng đạt thị lực cao sau phẫu thuật và phục hồi được chức
năng thị giác hai mắt nếu trẻ được mổ sớm trước khi xuất hiện lác mắt.
Lâm sàng
- Đục thể thủy tinh do vết thương xuyên đối với trẻ em thường do các vật nhọn
chọc vào mắt như kéo, kim, dao, que… gây rách bao thể thủy tinh, làm cho các sợi của
thể thủy tinh tiếp xúc với thủy dịch, ngấm nước và đục nhanh chóng. Loại này thường
kèm theo tổn thương khác ở giác mạc, mống mắt, xẹp tiền phòng. Trong những trường
hợp không thấy rách bao thể thủy tinh trên lâm sàng thì cần lưu ý rách bao ở vùng
ngoại vi bị mống mắt che khuất.
- Đục thể thủy tinh và dị vật nội nhãn: ít gặp ở trẻ em hơn so với người lớn.
Khám trên sinh hiển vi khi nhận thấy có đường vào trên giác mạc. Chụp X quang để
xác định dị vật.
- Đục thể thủy tinh do đụng dập xuất hiện từ từ, nhiều khi trẻ không nhớ là đã
từng có chấn thương. Có một hình thái đục đặc hiệu là dạng đục bao sau hình hoa
hồng, đa số gặp đục toàn bộ. Những trường hợp không điều trị kịp thời thì sẽ thoái
triển dần thành đục dạng màng.
1.4.2.2. Đục thể thủy tinh bệnh lý
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Đặc điểm của đục thể thủy tinh bệnh lý:
- Thường có những tổn thương do các bệnh phối hợp như thoái hóa giác băng,
tủa sau giác mạc, tổn thương mống mắt, dính đồng tử, tiền phòng nông, đục dịch kính,
tổn hại võng mạc. Trường hợp đục thể thủy tinh toàn bộ, chất nhân bị trương lên, nếu
không được điều trị kịp thời thì chất nhân có thể tiêu đi, hoặc có trường hợp nhân vỡ,
chất nhân vào tiền phòng.
- Phẫu thuật tương đối khó khăn trong các trường hợp có dính sau giữa mống
mắt và thể thủy tinh. Trong trường hợp có dính bờ đồng tử, phải cắt cơ co đồng tử
hoặc các màng xuất tiết nếu cần. Cần chú ý điều trị nội khoa trước và sau mổ vì phản
ứng viêm mạnh.
- Tiên lượng khả năng không đạt được thị lực cao sau phẫu thuật.
1.5. Chẩn đoán
1.5.1. Lâm sàng
Khám mắt
Trẻ bị đục thể thủy tinh cần được khám và đánh giá toàn diện trước phẫu thuật,
khám gây mê nếu cần bao gồm:
- Tiền sử: hỏi tiền sử từ gia đình người bệnh có thể xác định được đục thể thủy
tinh bẩm sinh hay chấn thương hay bệnh lý. Hỏi tiền sử của mẹ người bệnh trong khi
mang thai có dùng thuốc hay mắc bệnh nhiễm trùng không.
- Thử thị lực và chỉnh kính, khả năng nhìn cố định vào vật tiêu và định thị của
trẻ. Khám phản xạ đồng tử. Đánh giá ánh hồng của đồng tử bằng máy soi đáy mắt trực
tiếp trước khi giãn đồng tử có thể biết được mức độ che lấp trục thị giác của đục thể
thủy tinh. Khám giác mạc kích thước và độ trong suốt. Tình trạng tiền phòng, mống
mắt. Khám đáy mắt sau giãn đồng tử.
- Đánh giá đục thể thủy tinh gồm xác định đục hai mắt hay một mắt. Hình thái
đục được khám trên sinh hiển vi với giãn đồng tử bằng Mydrin, đánh giá kích thước,
mức độ và vị trí vùng đục của thể thủy tinh. Mức độ đục thể thủy tinh có thể xác định
được khả năng nhìn của trẻ.
- Phát hiện các tổn thương kết hợp tại mắt như nhãn cầu bé, lác và rung giật
nhãn cầu. Đo nhãn áp, với trẻ nhỏ cần gây mê. Siêu âm đo trục nhãn cầu và phát hiện
các tổn thương ở dịch kính và võng mạc. Đo khúc xạ giác mạc và tính công suất của
thể thủy tinh nhân tạo.
Khám toàn thân để tìm nguyên nhân đục thể thủy tinh trong trường hợp tất cả các đục
thể thủy tinh bẩm sinh hai mắt không có yếu tố gia đình. Khám chuyên khoa nhi tìm
các bệnh toàn thân kết hợp.
1.5.2. Cận lâm sàng
Đối với đục thể thủy tinh một mắt, các nguyên nhân gây đục chủ yếu là do các
bất thường tại mắt nên các xét nghiệm hóa sinh không cần thiết. Đôi khi nhiễm trùng
trong tử cung có thể gây đục thể thủy tinh một mắt, nếu nghi ngờ thì làm các xét
nghiệm huyết thanh với toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes (TORCH) và
giang mai (VDRL).
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Đối với đục thể thủy tinh bẩm sinh hai mắt cần thiết làm các xét nghiệm như
xét nghiệm nước tiểu cho các rối loạn chuyển hóa như galactoza máu, axit amin trong
bệnh Lowe, canxi và phospho máu trong các bệnh thiểu năng tuyến cận giáp, đường
máu cao trong các bệnh đái tháo đường và xét nghiệm huyết thanh tìm toxoplasmosa,
rubella, cytomegalovirus, herpes (TORCH) và giang mai (VDRL). Với những trẻ có
yếu tố gia đình rõ ràng thì không cần làm các xét nghiệm trên.
Chẩn đoán hình ảnh: chụp cắt lớp CT sọ não để loại trừ các dị tật phát triển sọ
não hoặc đo thính lực đối với người bệnh bị rubella.
1.6. Điều trị
1.6.1. Phẫu thuật
Nguyên tắc điều trị đục thể thủy tinh ở trẻ em là phẫu thuật. Điều trị không
phẫu thuật trong những trường hợp đục chưa hoàn toàn, có thể tra giãn đồng tử, điều
chỉnh kính và tập nhược thị nếu có.
Chỉ định phẫu thuật cần cân nhắc về mức độ đục của thể thủy tinh, tuổi người
bệnh khi bắt đầu phẫu thuật, thời gian bị đục thể thủy tinh, bị một mắt hay hai mắt và
các hình thái đục thể thủy tinh. Các trường hợp đục thể thủy tinh gây giảm thị lực
nhiều cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đục thể thủy tinh toàn bộ cần phẫu thuật
trong vòng hai tháng tuổi. Đục thể thủy tinh trung tâm với đường kính trên 3mm, che
lấp diện đồng tử hoặc tiến triển cần phẫu thuật sớm để phòng nhược thị.
Hiện có các phương pháp phẫu thuật sau:
1.6.1.1. Lấy thể thủy tinh, giữ lại bao sau
Mổ lấy thể thủy tinh ngoài bao là phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong khi vẫn giữ
lại bao sau. Nguyên tắc phẫu thuật là sau khi rạch giác mạc hoặc vùng rìa khoảng 2
mm. Bao trước của thể thủy tinh được xé vòng tròn liên tục hoặc mở bao hình tem thư
bằng một kim rạch bao. Nhân của thể thủy tinh được lấy ra bằng rửa hút đơn thuần,
hoặc Phaco nếu nhân cứng.
Nhược điểm: sau phẫu thuật một thời gian hầu như tất cả trẻ nhỏ dưới 3 tuổi
đều bị đục bao sau thể thủy tinh, vì vậy cần phải mở bao sau bằng đầu máy cắt dịch
kính.
1.6.1.2. Lấy thể thủy tinh không giữ lại bao sau
Cắt thể thủy tinh (lensectomy) là phẫu thuật lấy thể thủy tinh không giữ lại bao
sau sử dụng máy cắt dịch kính. Ưu điểm của phương pháp này là hạn chế biến chứng
đục bao sau cũng như hạn chế được nguy cơ gây mê lần thứ hai để cắt bao sau. Hai
phương pháp cắt thể thủy tinh như sau:
- Cắt thể thủy tinh qua đường giác mạc: rạch giác mạc dài 2mm, trước rìa giác
mạc 1mm, mở bao trước thể thủy tinh hình vòng liên tục hoặc hình con tem, cắt thể
thủy tinh, sau đó cắt bao sau và cắt dịch kính trước bằng máy cắt dịch kính.
- Cắt thể thủy tinh qua pars plana: dùng Troca 23G, qua đó đưa đầu cắt dịch
kính vào. Trước tiên cắt bao sau thể thủy tinh, rồi tiếp theo cắt chất nhân của thể thủy
tinh, bao trước cắt sau cùng.
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1.6.1.3. Phẫu thuật phaco hút thể thủy tinh có kèm hoặc không kèm cắt bao sau cắt
dịch kính trước đặt hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo
Phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo có hoặc không kèm cắt bao sau và
cắt dịch kính trước được chấp nhận rộng rãi bởi Hiệp hội Nhãn nhi Hoa Kỳ có thể tiến
hành theo cách sau:
- Rạch giác mạc trực tiếp giác mạc khoảng 2mm. Xé bao trước thể thủy tinh.
Hút sạch chất nhân thể thủy tinh bằng đầu cắt dịch kính hoặc kim hai nòng. Bơm nhày
tiền phòng đặt thể thủy tinh nhân tạo vào trong túi bao thể thủy tinh, rửa sạch tiền
phòng. Bơm phù giác mạc hoặc khâu giác mạc bằng một mũi chỉ 10/0.
- Có thể tiến hành cắt bao sau và cắt dịch kính trước qua đường giác mạc hoặc
qua pars plana trong trường hợp có đục bao sau hoặc ở trẻ nhỏ dưới 4 tuổi để tránh đục
bao sau.
Tính công suất thể thủy tinh nhân tạo ở trẻ em: công suất của thể thủy tinh nhân
tạo ở trẻ em được tính theo công thức SRKII. Công suất đặt khi phẫu thuật nhằm đạt
được chính thị khi trẻ lớn lên, nên thường đặt giảm số như sau: dưới 2 tuổi giảm 4D,
từ 2-4 tuổi giảm 3D, 4-6 tuổi giảm 2D, 6-8 tuổi giảm 1D và trên 8 tuổi đặt đủ số.
1.6.2. Biến chứng của phẫu thuật thể thủy tinh ở trẻ em
1.6.2.1. Biến chứng trong phẫu thuật
Đặc điểm của đục thể thủy tinh trẻ em là đồng tử ít giãn do cơ giãn đồng tử kém
phát triển nên phẫu thuật gặp nhiều khó khăn dễ gây xuất huyết và tổn thương mống
mắt.
Rách bao sau và thoát dịch kính là những biến chứng hay gặp trong khi phẫu
thuật, gây khó khăn cho việc hút sạch chất nhân và đặt thể thủy tinh nhân tạo.
1.6.2.2. Biến chứng sau mổ
- Nếp gấp màng Descemet, phù giác mạc: nguyên nhân do chấn thương trong
khi phẫu thuật gây tổn hại nội mô giác mạc.
- Viêm mống mắt thể mi thường xảy ra ở trẻ em, biểu hiện từ hình thái nhẹ cho
đến gây dính giữa các mô của nhãn cầu với thể thủy tinh nhân tạo. Viêm mống mắt thể
mi tái phát, thường gây dính sau, dính mống mắt với thể thủy tinh nhân tạo, tủa sau
giác mạc và vẩn đục dịch kính. Điều trị bằng tra cocticoid 10 đến 12 lần/ngày. Tra
Atropin 0,5% hoặc cyclopentolate 1 lần/ngày trong vòng 4 tuần sau mổ.
- Thoái hóa mống mắt xảy ra ở những chỗ nhu mô mống mắt bị tổn thương
trong quá trình đặt thể thủy tinh nhân tạo hoặc ở vùng thấu kính chờm lên. Cơ co đồng
tử cũng bị tổn thương.
- Thay đổi vị trí của thể thủy tinh nhân tạo (kẹt mống mắt): là hiện tượng thấu
kính chờm lên bờ đồng tử, mống mắt bị co cuộn lại dưới thấu kính, thường thị lực
không giảm và không cần xử lí.
- Lệch thể thủy tinh nhân tạo là hiện tượng trung tâm quang học của thể thủy
tinh nhân tạo di lệch qua diện đồng tử, có thể nhìn thấy xích đạo của thấu kính ở diện
đồng tử. Lệch thể thủy tinh nhân tạo xảy ra ở những mắt có hình thành dính sau.
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- Tủa trên bề mặt thể thủy tinh nhân tạo thường gặp sớm sau phẫu thuật đặt thể
thủy tinh nhân tạo. Tủa có thể dày đặc màu xám, thường có sắc tố. Đây là phức hợp
của các thành phần thể thủy tinh, sắc tố mống mắt hoặc những sản phẩm của quá trình
viêm.
- Đục bao sau thứ phát: hầu hết ở
các người bệnh trẻ em sau phẫu thuật
một thời gian đều phát triển đục bao sau.
Các biện pháp phẫu thuật tránh đục bao
sau như cắt bao sau làm giảm đáng kể
biến chứng này. Điều trị đục bao sau
bằng cắt bao sau bằng laser YAG hoặc
phẫu thuật.
- Màng xuất tiết sau phẫu thuật
mổ thể thủy tinh thường xuất hiện sau
mổ, bít diện đồng tử và làm biến dạng
đồng tử.

Hình 5. Biến chứng đục bao sau,
dính mống mắt, lệch IOL

- Glôcôm là biến chứng hay gặp,
có thể sau vài tháng hoặc nhiều năm sau mổ, xuất hiện dưới dạng glôcôm góc đóng.
Nguyên nhân do dính sau và dính góc thứ phát nên việc theo dõi lâu dài là rất cần thiết
để phát hiện.
- Phù hoàng điểm dạng nang xuất hiện trong vòng 1 tháng hoặc 1 năm sau phẫu
thuật. Tỉ lệ này tăng trong trường hợp cắt bao sau thể thủy tinh và cắt dịch kính.
- Bong võng mạc hiếm gặp nhưng có thể gặp ở bất cứ thời điểm nào, có thể
nhiều năm sau phẫu thuật.
- Viêm nội nhãn rất hiếm gặp nhưng nếu xảy ra có thể dẫn đến teo nhãn cầu về
sau. Các tác nhân hay gặp là tụ cầu (Staphylococcus aureus, S. epidermidis) và liên
cầu (Streptococcus viridence).
- Nhược thị do đục thể thủy tinh ở trẻ em thường kèm theo lác và rung giật nhãn
cầu. Nhược thị là yếu tố quan trọng đe dọa thị lực của trẻ sau phẫu thuật. Cần phải
chỉnh quang và tập nhược thị sau mổ.
1.6.3. Điều chỉnh quang học
Phương pháp lý tưởng nhất để điều chỉnh quang học sau phẫu thuật thể thủy
tinh ở trẻ em phải đạt được những yêu cầu sau đây:
- Có thể thay đổi được để phù hợp với khúc xạ ở mắt trẻ đang phát triển và có
khả năng điều chỉnh được độ viễn thị cao.
- Có thể giải phóng được trục thị giác sớm nhất ngay sau khi phẫu thuật và tiếp
tục duy trì.
- Không gây kích thích và tỉ lệ biến chứng lâu dài phải thấp.
1.6.3.1. Đeo kính gọng
Dùng kính hội tụ có công suất khoảng +9D đến +12D nhìn xa và thêm khoảng
3D nhìn gần (bổ sung cho mất điều tiết). Với trẻ sơ sinh thì công suất kính gọng lên tới
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+24 đến +26D. Đây là một phương pháp đơn giản, có thể sử dụng ở trường hợp đục
hai mắt ngay sau phẫu thuật và dễ dàng thay đổi công suất kính để điều chỉnh thay đổi
khúc xạ của trẻ khi lớn lên. Nhưng còn nhiều bất lợi như không thể dùng trong trường
hợp đục thể thủy tinh một mắt do mức độ chênh lệch kích thước hình ảnh ở hai mắt.
Trong những trường hợp đục thể thủy tinh hai mắt thì trẻ còn nhỏ quá (dưới 3 tuổi)
không chịu đeo. Đối với trẻ lớn hơn, đeo kính cũng có cảm giác choáng váng do kính
phóng đại hình ảnh khoảng 30%, nhìn hình không thật và thị trường bị thu hẹp do
gọng kính.
1.6.3.2. Kính tiếp xúc
Kính tiếp xúc là một thấu kính hội tụ đặt trực tiếp lên giác mạc. Có ba loại kính
tiếp xúc:
- Kính tiếp xúc cứng do Kevin Touhy sản xuất lần đầu tiên vào năm 1948, được
làm bằng chất liệu polymethylmethacrylate (PMMA). Loại này hay gây kích thích
trong mắt và gây tổn thương giác mạc, khả năng thấm oxy kém, phải tháo lắp kính và
rửa kính hàng ngày.
- Kính tiếp xúc mềm được phát triển từ đầu những năm 1970, ít gây chấn
thương giác mạc nhưng sử dụng đối với trẻ nhỏ rất bất tiện vì khó đặt vào mắt, đặc biệt
rất dễ bị rơi mất kính.
- Kính tiếp xúc silicon được sản xuất từ cuối những năm 1970, được làm bằng
100% silicon nên khắc phục được nhược điểm của kính tiếp xúc mềm, kính dễ tháo lắp
và khó bị rơi mất hơn, tính thấm oxy cao nhất nên không ảnh hưởng đến trao đổi chất
của giác mạc.
Kính tiếp xúc có ưu thế hơn kính đeo là có thể sử dụng được sau phẫu thuật đục
thể thủy tinh một mắt do những ưu điểm sau: phóng đại hình ảnh chỉ khoảng 10%, thị
trường rộng hơn, có thể sử dụng sớm sau mổ và dễ dàng thay kính để phù hợp với thay
đổi khúc xạ ở trẻ em. Ngoài ra, kính tiếp xúc mỹ quan hơn, thay thế tốt hơn cho việc
đeo kính gọng quá dày.
1.6.3.3. Đắp bồi giác mạc (epikeratophakia)
Dùng một mảnh tổ chức dạng thấu kính sinh học (lấy từ giác mạc người) đặt lên
và khâu vào mặt trước giác mạc của người không có thể thủy tinh nhưng loại này khó
thực hiện trên trẻ nhỏ và khó đánh giá kết quả.
1.6.3.4. Đặt thể thủy tinh nhân tạo
Là phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo vào vị trí thể thủy tinh tự nhiên. Về
lý thuyết, đây là phương pháp điều chỉnh quang học tốt nhất Thể thủy tinh nhân tạo đặt
ở vị trí giải phẫu, tạo điều kiện tăng thị lực và phục hồi thị giác hai mắt. Kích thước
hình ảnh tạo ra ở võng mạc hầu như không tăng, tỉ lệ phóng đại chỉ vào khoảng 3-4%,
điều đó cho phép sử dụng sau mổ đục thể thủy tinh một mắt. Thị trường hoàn hảo và
thị lực ở vùng ngoại biên gần như bình thường. Tuy nhiên, việc đặt thể thủy tinh nhân
tạo cho trẻ em vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nên vẫn được các nhà phẫu thuật
quan tâm nghiên cứu.
1.6.3.5. Đặt thể thủy tinh nhân tạo thì hai
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Các tiến bộ về kỹ thuật và mẫu mã của thể thủy tinh nhân tạo đã cho phép đặt
được trên mắt của trẻ nhỏ một cách an toàn và ít biến chứng. Tuy nhiên đặt thể thủy
tinh nhân tạo ở trẻ em không phải khi nào cũng thực hiện được ngay trong lần phẫu
thuật đầu tiên. Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi thường chỉ được mổ lấy thể thủy tinh sau đó đeo
kính gọng, một số trẻ do trong phẫu thuật không thể đặt thể thủy tinh nhân tạo thì một
được, đặt thể thủy tinh nhân tạo thì hai có thể tiến hành.
- Đặt thể thủy tinh nhân tạo thì hai hậu phòng
Chỉ định cho những mắt đã được phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao và phẫu
thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có cắt bao sau và dịch kính trước còn vành bao sau đủ
cho thể thủy tinh nhân tạo tựa vào. Đây là một phẫu thuật an toàn được tiến hành như
sau: rạch giác mạc trực tiếp bằng dao 2.8 mm vào tiền phòng. Bơm chất nhày vào tiền
phòng, tách dính mống mắt và bao của thể thủy tinh bằng kim phá bao 26G. Trong
trường hợp mống mắt dính nhiều thì phải cắt tách dính bằng kéo Vannas nhỏ. Tách hai
lá bao của thể thủy tinh, hút sạch chất nhân giữa hai lá bao. Đặt thể thủy tinh nhân tạo
vào trong bao của thể thủy tinh hoặc vào rãnh thể mi. Cắt bao sau và cắt dịch kính nếu
cần.
- Cố định thể thủy tinh nhân tạo vào củng mạc thì hai
Điều chỉnh quang học trên mắt đã mổ lấy thể thủy tinh không còn bao sau luôn
là một thách thức. Có hai khả năng là đặt thể thủy tinh nhân tạo tiền phòng và cố định
vào củng mạc Thể thủy tinh nhân tạo tiền phòng có nhiều biến chứng nên rất ít được
chỉ định ở trẻ em.
Phương pháp cố định thể thủy tinh nhân tạo vào củng mạc thì hai được tiến
hành như sau: Cắt kết mạc sát rìa ở vị trí 3 và 9 giờ, cầm máu. Xuyên kim thẳng cùng
với chỉ treo thể thủy tinh nhân tạo qua củng mạc cách rìa từ 1,5 đến 2mm từ 3 giờ đến
9 giờ hướng tới đầu kim tiêm 27G được đưa vào hậu phòng ở phía đối diện. Kim thẳng
được luồn vào vào trong lòng của kim tiêm 27G và cả hai được rút ra khỏi nhãn cầu.
Đặt kim nước tiền phòng qua giác mạc để duy trì tiền phòng và cắt sạch dịch kính
trước bằng máy cắt dịch kính. Mở giác mạc trực tiếp ở 12 giờ. Chỉ treo thể thủy tinh
nhân tạo được kéo ra ngoài nhãn cầu bằng móc hoặc panh và cắt chỉ. Đầu chỉ được
luồn vào lỗ của càng thể thủy tinh nhân tạo và buộc lại Thể thủy tinh nhân tạo được
đặt vào rãnh thể mi và kéo căng hai đầu chỉ. Buộc chỉ cố định vào củng mạc và khâu
kết mạc phủ lên. Khâu đóng giác mạc bằng chỉ 10/0 nylon. Tái tạo tiền phòng bằng
bóng hơi hoặc nước.
1.7. Tiên lượng
1.7.1. Phục hồi chức năng và kết quả thị lực sau phẫu thuật đục thể thủy tinh trẻ em
Tất cả trẻ được phẫu thuật thể thủy tinh có đặt hay không đặt thể thủy tinh nhân
tạo cần được theo dõi thị lực và chỉnh kính sau mổ cũng như phát hiện và điều trị
nhược thị.
Điều chỉnh kính bao gồm đo khúc xạ tồn dư sau mổ, thường là viễn thị tồn dư,
kê đơn kính gọng, kính hai tròng hoặc kính tiếp xúc. Nhìn gần bổ sung thêm +2 đến
+3D vào số kính nhìn xa của trẻ. Theo dõi tiến triển của khúc xạ và chỉnh kính thích
hợp.
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Điều trị nhược thị cần lưu ý giai đoạn nhạy cảm của phát triển thị lực ở trẻ em
là từ 6 tuần đến 6 tháng sau sinh tuy nhiên sự hoàn thiện của thị giác kéo dài tới 6 – 7
tuổi. Tất cả các biến đổi làm ảnh hưởng đến kích thích thị giác ở giai đoạn nhạy cảm
này đều có thể dẫn đến nhược thị. Các trẻ khi phát hiện có nhược thị cần tiến hành tập
nhược thị.
Các yếu tố tiên lượng của điều trị nhược thị phụ thuộc vào tuổi được phẫu thuật,
thời gian bị đục thể thủy tinh cho đến khi được phẫu thuật. Các tổn thương kết hợp
như nhãn cầu bé, lác mắt hoặc rung giật nhãn cầu, các biến chứng sau mổ như đục bao
sau và đáp ứng với điều trị nhược thị.
Những điều cần thiết đảm bảo cho điều trị nhược thị thành công là tư vấn trước
mổ tốt, phẫu thuật đạt kết quả tốt, các môi trường trong suốt được đảm bảo, điều chỉnh
kính sau mổ thích hợp, theo dõi sau mổ tốt và người bệnh và gia đình tuân thủ tập
nhược thị tốt.
1.7.2. Kết quả thị lực sau mổ
Đục thể thủy tinh ở trẻ em nếu không được điều trị phẫu thuật kịp thời có tiên
lượng về thị lực không tốt. Tuy nhiên nếu được phẫu thuật sớm kết hợp với điều chỉnh
quang học và điều trị nhược thị tích cực thì kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Đục thể
thủy tinh một mắt có kết quả thấp hơn đục hai mắt nhưng đục thể thủy tinh hai mắt
điều trị muộn hoặc kết hợp với rung giật nhãn cầu và lác thì kết quả thị lực cũng kém.
2. Lệch thể thủy tinh
2.1. Đại cương
Khi thể thủy tinh không ở vị trí bình thường của nó gọi là sa, lệch thể thủy tinh.
Nếu lệch khỏi vị trí nhưng vẫn còn một phần dây Zinn treo vào thể mi là lệch thể thủy
tinh, nếu đứt toàn bộ dây Zinn gọi là sa thể thủy tinh.
Nguyên nhân là do biến đổi bất thường của các dây chằng Zinn của thể thủy
tinh. Mức độ lệch thể thủy tinh tùy thuộc vào mức độ tổn thương của dây chằng. Bệnh
không phổ biến hay gặp nhất là lệch thể thủy tinh do chấn thương.
2.2. Phân loại
2.2.1. Lệch thể thủy tinh do chấn thương
Chấn thương đụng dập nhãn cầu hoặc hốc mắt đều có thể gây sa lệch thể thủy
tinh. Thường kèm theo các chấn thương mống mắt, rách cơ co đồng tử, lùi góc tiền
phòng, xuất huyết dịch kính.
2.2.2. Lệch thể thủy tinh do di truyền không có các bệnh toàn thân
Lệch thể thủy tinh đơn thuần là bệnh di truyền trội với biến đổi gen trên nhiễm
sắc thể số 15, làm yếu chức năng của hệ thống dây chằng, thể thủy tinh thường nhỏ
tròn. Tương tự như hội chứng Marfan, đặc trưng bởi thể thủy tinh lệch lên phía trên
ngoài.
Lệch thể thủy tinh ở đồng tử đặc trưng bởi đồng tử méo lệch về phía ngược lại
với vị trí lệch thể thủy tinh. Mống mắt thường bị thoái hóa hay kèm đục thể thủy tinh.
2.2.3. Lệch thể thủy tinh có kèm các hội chứng toàn thân
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2.2.3.1. Hội chứng Marfan
Đây là một hội chứng di truyền liên kết nhiễm sắc thể thường, trội, phối hợp với
những dị tật của mắt, dị tật của khung xương, cơ, tim mạch và là một dạng loạn dưỡng
trung bì giảm sản.
Biểu hiện tại mắt với dị tật điển hình nhất là lệch thể thủy tinh gặp 80% ở cả hai
mắt và đối xứng. Thường thể thủy tinh lệch lên trên, cũng có khi xuống dưới hoặc ở
các vị trí khác. Các sợi dây Zinn còn lành lặn nhưng bị giãn và kéo dài ra. Trục nhãn
cầu tăng dẫn đến cận thị và tăng nguy cơ bong võng mạc. Hay gặp nhược thị do lệch
khúc xạ gây giảm thị lực. Giác mạc thường dẹt và đường kính giác mạc có thể tăng.
Đồng tử ít giãn.
Biểu hiện toàn thân: chủ yếu dị thường tim phối hợp giãn gốc động mạch chủ
và sa van hai lá. Người bị bệnh đều cao, tay vượn (các ngón tay dài khác thường), dị
dạng lồng ngực.
Trong nhiều trường hợp, điều chỉnh khúc xạ bằng kính gọng hoặc kính tiếp xúc
đem lại thị lực tốt. Thường cần tăng số kính cộng để đọc sách vì thể thủy tinh lệch gây
giảm điều tiết.
Trong một số trường hợp không thể đạt thị lực thích hợp bằng đeo kính, có thể
cần phải mổ lấy thể thủy tinh. Tuy nhiên, tỉ lệ biến chứng trong và sau mổ khá cao,
trong đó có thoát dịch kính và bong võng mạc. Gần đây kết quả phẫu thuật đã tốt hơn
với việc áp dụng phương pháp cắt thể thủy tinh.
2.2.3.2. Homocystin niệu
Homocystin niệu là một bệnh di truyền lặn không liên kết giới tính, do rối loạn
bẩm sinh của chuyển hóa methionin. Người bệnh khi sinh ra bình thường sau đó xuất
hiện các cơn động kinh, loãng xương và trì trệ tâm thần. Những người bệnh
homocystin niệu hay có những đợt huyết khối, tắc mạch và người ta cho rằng phẫu
thuật gây mê làm tăng nguy cơ này.
Khoảng 30% người bệnh bị lệch thể thủy tinh ở lứa tuổi nhỏ và 80% xảy ra sau
15 tuổi, thể thủy tinh thường bị lệch không
hoàn toàn, ở phía dưới và phía mũi. Tuy
nhiên, cũng có trường hợp lệch ở phía khác.
Các sợi dây Zinn thường giòn và dễ đứt gẫy
do thiếu hụt cystein.
2.2.3.3. Hội chứng Well-Marchesani
Hội chứng Well-Marchesani là một hội
chứng hiếm gặp với tật thể thủy tinh nhỏ tròn
(spherophakia). Bệnh di truyền lặn liên kết
nhiễm sắc thể thường và lệch thể thủy tinh ra
Hình 6. Thể thủy tinh nhỏ tròn
trước vào tiền phòng. Lệch thể thủy tinh trong
trường hợp này gây nghẽn đồng tử gây tăng
nhãn áp. Thể thủy tinh nằm hoàn toàn trong tiền phòng cũng không phải là hiếm gặp,
gây nên giả cận thị. Người bệnh đặc trưng bởi hình dáng thấp lùn, chân tay ngắn
(brachimmorphia) trái ngược với hội chứng Marfan.
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2.2.3.4. Những bệnh lý ở mắt kết hợp với lệch thể thủy tinh
- Glôcôm bẩm sinh/ tật mắt trâu.
- Viêm màng bồ đào mãn.
- Tật không có mống mắt (Aniridia).
- U nội nhãn.
2.3. Chẩn đoán
2.3.1. Lâm sàng
Hỏi bệnh cần hỏi rõ tiền sử gia đình về các bệnh tim mạch, bất thường của hệ
xương khớp, giảm thị lực, chậm phát triển trí tuệ, gia đình có trẻ tử vong sớm. Tiền sử
bản thân bị chấn thương, có bệnh toàn thân và chậm phát triển trí tuệ.
Triệu chứng của lệch thể thủy tinh bao gồm tam chứng rung rinh mống mắt, độ
sâu tiền phòng không đều, thấy được xích đạo của thể thủy tinh. Trẻ thường nhìn mờ,
khi dây chằng Zinn bị đứt, thể thủy tinh dày hơn đi kèm cận thị và loạn thị. Trong
trường hợp sa thể thủy tinh vào tiền phòng gây nên glôcôm thứ phát.
Khám mắt để phát hiện các tổn thương kết hợp, đo kích thước của giác mạc, độ
sâu tiền phòng, đánh giá vị trí, hình dạng và kích thước của thể thủy tinh, có đục thể
thủy tinh hay không, đo nhãn áp khám đáy mắt. Soi bóng đồng tử và đo khúc xạ
thường phát hiện có cận thị kèm loạn thị. Siêu âm đo trục nhãn cầu, đánh giá tình trạng
dịch kính võng mạc.
2.3.2. Cận lâm sàng
- Làm các xét nghiệm nước tiểu tìm axit amin, homosystin.
- Khám nội khoa có bệnh tim mạch trong hội chứng Marfan, cần làm siêu âm
tim.
- Chụp X quang tìm các bất thường của các xương bàn tay.
2.4. Điều trị
2.4.1. Điều trị không phẫu thuật
Điều chỉnh tật khúc xạ cho những trẻ chưa có chỉ định phẫu thuật. Sau phẫu
thuật cũng cần điều chỉnh kính và tập nhược thị nếu có.
Trong trường hợp có tăng nhãn áp cần phải điều trị bằng thuốc trước và sau
phẫu thuật.
2.4.2. Điều trị phẫu thuật
2.4.2.1. Chỉ định phẫu thuật
- Tăng nhãn áp do lệch thể thủy tinh.
- Thể thủy tinh lệch vào tiền phòng.
- Lệch thể thủy tinh kèm theo đục thể thủy tinh gây giảm thị lực.
- Viêm màng bồ đào do thể thủy tinh.
2.4.2.2. Các phương pháp phẫu thuật
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- Cắt thể thủy tinh bằng máy cắt dịch kính được chỉ định trong trường hợp thể
thủy tinh lệch vào tiền phòng hoặc vào buồng dịch kính. Phương pháp điều chỉnh
quang học trong các trường hợp này thường là khâu cố định thể thủy tinh nhân tạo vào
củng mạc.
- Phaco thể thủy tinh và đặt thể thủy tinh nhân tạo vào trong bao thể thủy tinh
có sử dụng vòng căng bao: khi dây Zinn tổn thương dưới 40% chu vi.
- Lấy thể thủy tinh trong bao: khi dây Zinn tổn thương trên 50% kèm theo nhân
cứng.
2.5. Biến chứng
Các biến chứng tương tự như biến chứng của phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ
em. Đặc biệt là có nguy cơ cao bị bong võng mạc sau phẫu thuật.
2.5. Tiên lượng
Tùy thuộc vào mức độ lệch của thể thủy tinh, tuổi xuất hiện và các biến chứng
kèm theo nhiều người bệnh đạt được kết quả thị lực tốt. Người bệnh bị lệch thể thủy
tinh do chấn thương thường có tổn thương khác toàn thân cũng như tại mắt nặng đe
dọa thị lực cũng như tính mạng của người bệnh. Người bệnh bị lệch thể thủy tinh di
truyền thường có các tổn thương toàn thân kết hợp.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Tuổi phẫu thuật đục thể thủy tinh bẩm sinh toàn bộ được chấp nhận nhiều nhất
là:
A. 4 tuần.
B. 6 – 8 tuần.
C. 12 tuần
D. 20 tuần
Câu 2. Xử lý đục thể thủy tinh đường khớp ở trẻ nhỏ bằng cách:
A. Phẫu thuật ngay.
B. Theo dõi tiến triển của thị lực.
C. Che mắt.
D. Tra giãn đồng tử.
Câu 3. Sau mổ đục thể thủy tinh bẩm sinh, glôcôm có thể xuất hiện sau:
A. 1 tháng.
B. 1 năm.
C. 10 năm.
D. Bất cứ thời điểm nào
Câu 4. Phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ em khác biệt rõ ràng với phẫu thuật ở người
già ở thì:
A. Xé bao trước.
B. Lấy nhân.
C. Xé bao sau.
D. Đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL).
Câu 5. Hội chứng Lowe:
A. Hội chứng mắt-não-thận.
B. Thường gặp ở trẻ trai.
C. Trán lép, thận to.
D. Thể thủy tinh hình giọt dầu.
Câu 6. Dùng thuốc corticosteroid theo đường nào dưới đây có thể gây ra đục thể thủy
tinh?
A. Toàn thân.
B. Tra mắt.
C. Tiêm dưới kết mạc.
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D. Tất cả các loại trên.
Câu 7. Đục thể thủy tinh do Galactosa huyết:
A. Di truyền lặn, nhiễm sắc thể thường.
B. Trẻ thường chậm lớn, tiêu chảy.
C. Thể thủy tinh đục có dạng giọt dầu.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 8. Phương pháp nào sau đây có thể áp dụng trong điều trị lệch thể thủy tinh ở trẻ
em?
A. Đeo kính gọng.
B. Phẫu thuật lấy thể thủy tinh lệch.
C. Đặt kính tiếp xúc.
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 9. Biện pháp nào dưới đây được chỉ định để điều trị bước đầu glôcôm góc đóng do
thể thủy tinh nhỏ hình cầu di lệch ra phía trước gây nghẽn đồng tử trong hội chứng
Weill-Marchesani?
A. Thuốc liệt điều tiết.
B. Thuốc co đồng tử.
C. Mở mống mắt bằng laser.
D. Cả 2 đáp án A và C đều đúng.
Câu 10. Tất cả những triệu chứng sau đây thường có trong bệnh Homosystin niệu,
TRỪ:
A. Người lùn.
B. Lệch thể thủy tinh.
C. Nhiều nguy cơ nghẽn mạch do huyết khối.
D. Những cơn động kinh.
Câu 11. Đục thể thủy tinh bẩm sinh 2 mắt cần làm gì trong số các việc sau đây?
A. Xét nghiệm tìm nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa.
B. Tìm nguyên nhân gây nhiễm trùng TORCH.
C. Xét nghiệm di truyền.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 12. Đục thể thủy tinh bẩm sinh di truyền hay gặp dạng đục nào?
A. Đục lớp.
B. Đục dạng chấm bụi.
C. Đục dưới bao sau.
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D. Đục cực sau có hoặc không kèm bao sau hình chóp.
Câu 13. Đục thể thủy tinh dạng giọt dầu gặp trong:
A. Hội chứng Down.
B. Loạn dưỡng cơ.
C. Rối loạn chuyển hóa đường galactosa.
D. Rubella.
Câu 14. Có một nguyên nhân không gây đục thể thủy tinh ở trẻ nhỏ là:
A. Hạ canxi máu.
B. Bệnh galactosa máu.
C. Mẹ mắc bệnh phát ban 3 tháng cuối thai kì.
D. Hội chứng Lowe.
Câu 15. Khi nói về đục thể thủy tinh bẩm sinh, ý nào dưới đây không đúng?
A. Điều trị đục thể thủy tinh một mắt muộn dễ dẫn đến teo đường dẫn truyền
thị giác.
B. Có rung giật nhãn cầu chứng tỏ chức năng còn tốt.
C. Đục thể thủy tinh hai mắt có tiên lượng tốt hơn đục thể thủy tinh một mắt.
D. Nên mổ đục thể thủy tinh một mắt ngay trong tháng đầu tiên.
Câu 16. Nguyên nhân gây đục thể thủy tinh bẩm sinh:
A. Nhiễm trùng trong thời kì thai nghén.
B. Biến đổi nhiễm sắc thể.
C. Rối loạn chuyển hóa.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
ĐÁP ÁN
1. B.

2. B

3. D.

4. C

5. A.

6. D

7. D.

8. D

9. D

10. A

11. D

12. A

13. C

14. C

15. B

16. D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ em.
2. Khám đục thể thủy tinh (có gây mê).
3. Tính công suất thể thủy tinh nhân tạo.
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4. Các thì phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ em.
5. Chỉnh quang sau phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ em.
6. Điều trị nhược thị.
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Bài 10
GLÔCÔM BẨM SINH
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 cơ chế sinh bệnh của glôcôm bẩm sinh.
2. Mô tả được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh glôcôm bẩm sinh.
3. Trình bày được chẩn đoán bệnh glôcôm bẩm sinh bao gồm chẩn đoán xác định và
chẩn đoán phân biệt với các hội chứng mắt có tăng nhãn áp hay tăng nhãn áp thứ
phát.
4. Trình bày được các phương pháp điều trị glôcôm bẩm sinh.
5. Trình bày được các thì của phẫu thuật (mở góc, mở bè, cắt bè và cắt mở bè phối
hợp).
Về kỹ năng
1. Khám và chẩn đoán được người bệnh glôcôm bẩm sinh.
2. Thực hiện được một số kỹ thuật:
a) Đo đường kính giác mạc.
b) Soi góc tiền phòng.
c) Soi đáy trực tiếp, gián tiếp và dùng Retcam.
d) Đo nhãn áp bằng một số loại nhãn áp kế (Maclakop, Schiotz, Icare, Tonopen).
3. Đọc được kết quả hình ảnh chụp cắt lớp sợi thần kinh và đưa ra được chỉ định các
xét nghiệm đánh giá chức năng.
4. Trình bày được các kỹ thuật phẫu thuật: mở góc, mở bè, cắt bè, đặt van.
5. Tư vấn được cho bệnh nhi và người nhà về phát hiện, theo dõi và điều trị bệnh.
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
Glôcôm bẩm sinh là một bệnh tương đối hiếm gặp chiếm khoảng 1/25.000 trẻ
sơ sinh. Glôcôm bẩm sinh thể nguyên phát (do bất thường hệ thống dẫn lưu thủy dịch)
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chiếm 55% và glôcôm bẩm sinh thứ phát (do bất thường dẫn lưu và kèm theo những
bất thường khác ở mắt) chiếm 45%.
Glôcôm ở trẻ em rất khác với glôcôm ở người lớn về sinh bệnh học, chẩn đoán,
điều trị và tiên lượng. Ở người lớn khi áp lực nội nhãn tăng, nhãn cầu sẽ không thay
đổi về thể tích mà chỉ gây tổn hại thị thần kinh ảnh hưởng đến chức năng thị giác.
Ngược lại, ở trẻ em củng mạc gồm các sợi tạo keo mảnh hơn, vì vậy độ dày đặc và sức
chịu đựng kém hơn ở người lớn. Do đó khi áp lực nội nhãn tăng dễ làm cho vỏ bọc của
nhãn cầu giãn lồi dẫn đến tăng thể tích của nhãn cầu và sinh ra bệnh cảnh lâm sàng đặc
biệt “lồi mắt trâu”. 65-80% các trường hợp glôcôm bẩm sinh ở 2 mắt và mức độ bệnh
thường không tương đương nhau. 25% khởi bệnh ngay khi sinh, khoảng 60% trước 6
tháng tuổi và trên 80% trong năm đầu.
2. Bệnh sinh
2.1. Sinh lý lưu thông thủy dịch
Thủy dịch được tiết ra từ thể mi, trung bình một ngày 1cm3. Thủy dịch lưu
thông từ hậu phòng ra tiền phòng (nội thủy lưu), qua vùng bè đổ vào ống Schlemm.
Vùng bè hoạt động theo kiểu van một chiều, chỉ cho thủy dịch từ tiền phòng vào ống
Schlemm nhưng hạn chế dòng chảy ngược lại. Từ ống Schlemm, thủy dịch đi qua tĩnh
mạch nước hoặc tĩnh mạch hỗn hợp (ngoại thủy lưu) tới tĩnh mạch thượng củng mạc
và vào tĩnh mạch mắt. Qua nghiên cứu trên thực nghiệm nhiều tác giả thấy rằng sự dẫn
lưu thủy dịch qua vùng bè và ống Schlemm chiếm 80% lưu lượng. Ngoài ra thủy dịch
còn được dẫn lưu qua hệ thống màng bồ đào theo nhiều cơ chế khác trong đó sự dẫn
lưu qua thớ cơ thể mi vào khoang trên thể mi, thượng hắc mạc và ngấm theo các mạch
máu củng mạc vào hốc mắt là chủ yếu.
2.2. Cơ chế
Thủy dịch được hình thành, lưu thông liên tục và có vai trò quan trọng trong
việc dinh dưỡng, bình ổn áp lực nội nhãn, duy trì chức năng quang học và giữ gìn hình
dạng của nhãn cầu. Bất kỳ yếu tố bệnh học nào ảnh hưởng đến sự chế tiết hoặc lưu
thông của thủy dịch cũng có thể làm thay đổi áp lực nội nhãn gây nên tình trạng tăng
hoặc hạ nhãn áp.
Bệnh glôcôm trẻ em nguyên phát được gọi là glôcôm phát triển vì cơ chế gây
bệnh là do ngừng phát triển hoặc kém phát triển của góc mống mắt-giác mạc ở giai
đoạn thai kỳ làm cản trở lưu thông thủy dịch. Đồng thời, sự di trú bất thường và kém
biệt hóa tế bào mào thần kinh đưa đến khiếm khuyết ở các mức độ khác nhau của hệ
thống lưới bè và ống Schlemm gây ra phát triển một cách bất thường của hệ thống dẫn
lưu thủy dịch.
3. Triệu chứng
3.1. Triệu chứng chủ quan
Triệu chứng đặc trưng của glôcôm bẩm sinh là tam chứng kinh điển: chảy nước
mắt, sợ ánh sáng và co quắp mi. Chảy nước mắt là do nhãn áp cao gây phù giác mạc
và trợt biểu mô. Bố mẹ trẻ cho biết trẻ thường sợ ánh sáng, mắt hay nhắm nghiền nhất
là khi chiếu đèn sáng.
3.2. Dấu hiệu khách quan
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3.2.1. Lâm sàng
Giác mạc
Giác mạc mờ đục, mất vẻ bóng láng bình thường, có thể có bọng biểu mô hay
trợt biểu mô. Giác mạc giãn to, tạo ra những nếp gấp hay rách màng Descemet (vết
Haab). Vết rách này thường ở chu vi và song song với vùng rìa.
Giác mạc to, do vậy đo đường kính giác mạc là quan trọng. Đo đường kính giác
mạc bằng compa, thường đo cả đường kính ngang và đường kính dọc. Đường kính
giác mạc bình thường ở trẻ sơ sinh là 9,5mm; 6 tháng tuổi là 10,5mm; 1 tuổi là
11,5mm và 6 tuổi là 12mm. Trường hợp nhãn áp cao kéo dài gây phù đục giác mạc
không hồi phục hay vùng rìa có thể giãn rộng đến vài milimét.
Củng mạc
Củng mạc vùng rìa giãn mỏng để lộ hắc mạc, thể mi. Khi toàn bộ nhãn cầu giãn
lồi gây ra bệnh cảnh “mắt trâu”. Sau 24 tháng tuổi áp lực nội nhãn mới cao thì khả
năng giãn lồi của nhãn cầu sẽ ít hơn. Tuy nhiên, biến đổi của củng mạc có thể tiếp diễn
cho đến khi trẻ 10 tuổi.
Tiền phòng
Tiền phòng sâu một cách bất thường, soi góc tiền phòng bằng kính soi góc khi
gây mê và giác mạc trong có
thể thấy: góc mống mắt-giác
mạc >45. Giác mạc đục làm
khó quan sát thành phần góc.
Màng Barkan hay chân
mống bám cao vào lưới bè
hoặc cựa củng mạc.
Soi đáy mắt
Soi đáy mắt trực tiếp
thấy lõm teo đĩa thị, xác định
bằng tỉ lệ lõm đĩa/ đĩa (C/D).
Nhãn áp
Đo nhãn áp chính xác
là một việc khó thực hiện ở
Hình 1. Góc tiền phòng
trẻ em. Một số trẻ có thể
phải đo khi ngủ hoặc dưới
gây mê. Bình thường trẻ sơ sinh có nhãn áp trung bình là 11,4 ± 2,4mmHg, dưới 1 tuổi
có giới hạn trên là 21mmHg. Nếu nhãn áp trên 21mmHg là nghi ngờ và trên 25mmHg
là chẩn đoán xác định glôcôm.
Một số điểm cần lưu ý khi đo nhãn áp ở trẻ em: thuốc gây mê có thể làm nhãn
áp thấp hơn giá trị thực tế (nên đo nhãn áp sớm ngay sau khi khởi mê). Nhãn áp kế hơi
có thể áp dụng không cần gây mê. Một số phương pháp đo nhãn áp nhanh và tương đối
chính xác như Schiotz, Tonopen ... cần lưu ý áp dụng.
3.2.2. Cận lâm sàng
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Siêu âm
Siêu âm đo trục trước sau nhãn cầu để xác định mức độ giãn lồi của nhãn cầu,
giúp đánh giá tiến triển và phát hiện sớm các biến chứng của bệnh như lệch thể thủy
tinh, bong võng mạc. Trẻ sơ sinh có trục nhãn cầu dài khoảng 17,5-20mm. Trong hai
năm đầu, nhãn cầu phát triển rất nhanh và đạt kích thước như người lớn khoảng
23mm.
Đường kính giác mạc
Lúc sinh, đường kính ngang trung bình của nhãn cầu (khoảng 18,3mm) lớn hơn
đường kính dọc và đạt 20,6mm lúc trẻ một tuổi. Đối với trẻ em trên 3 tháng tuổi, khi
nhãn áp được kiểm soát, chiều dài trục nhãn cầu thường không tăng nhiều.
Chiều dày giác mạc
Chiều dày giác mạc trung tâm ở trẻ mới sinh là 580µm. Trong tật không có
mống mắt, chỉ số chiều dày giác mạc có thể lên tới 700-800µm, nhãn áp thường cao
hơn giá trị thực tế.
Chụp ảnh đĩa thị và chụp cắt lớp lớp sợi thần kinh võng mạc (OCT)
Chụp ảnh đĩa thị bằng máy chụp đáy mắt Retcam giúp đánh giá tình trạng võng
mạc, đĩa thị và tiến triển bệnh glôcôm theo thời gian.
Chụp OCT giúp đánh giá bề dày lớp sợi thần kinh võng mạc nhưng thường khó
khăn với glôcôm bẩm sinh.
Thị trường
Thị trường là xét nghiệm rất có giá trị trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh, tuy
nhiên phương pháp này ít khi thực hiện được trên trẻ glôcôm bẩm sinh.
4. Chẩn đoán
4.1. Chẩn đoán xác định
Triệu chứng gồm tam chứng kinh điển: chảy nước mắt, sợ ánh sáng và co quắp mi.
Dấu hiệu thực thể
- Giác mạc to, phù đục, có thể thấy các vết rạn ở màng Descemet.
- Tiền phòng sâu, khi soi góc có thể thấy các bất thường ở tiền phòng.
- Lõm teo đĩa glôcôm.
- Giãn lồi giác củng mạc, đặc biệt vùng rìa và bệnh cảnh lồi mắt trâu.
- Nhãn áp cao, tổn hại thị trường, OCT cho thấy lõm đĩa rộng và siêu âm trục
nhãn cầu dài hơn bình thường.
4.2. Chẩn đoán phân loại
Có thể chia glôcôm bẩm sinh thành hai loại nguyên phát và thứ phát.
Glôcôm bẩm sinh nguyên phát là bệnh lý glôcôm phát triển của trẻ em có tính di
truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể thường. Phát triển bất thường cấu trúc góc tiền phòng
không kèm theo những bất thường tại mắt hoặc bệnh toàn thân khác. Bệnh có thể nặng
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(chảy nước mắt, phù, đục giác mạc, giãn giác củng mạc) hay nhẹ (nhãn áp cao và
đường kính giác mạc to, giác mạc trong, chưa có giãn lồi củng mạc).
Glôcôm bẩm sinh thứ phát có thể kèm theo tổn thương khác tại mắt và toàn thân nên
biểu hiện lâm sàng phức tạp (hội chứng Sturge-Weber, u xơ thần kinh, khuyết mống
mắt, lệch thể thủy tinh v.v...).
4. 3. Chẩn đoán phân biệt
Bệnh glôcôm bẩm sinh giai đoạn sớm (giác mạc trong) cần được phân biệt với
các bệnh lý sau:
4.3.1. Các trường hợp chảy nước mắt
- Tắc lệ đạo gây chảy nước mắt và có nhiều nhủ. Chảy nước mắt sẽ hết khi đường lệ
đạo được bơm thông.
- Dị vật kết mạc, trợt biểu mô.
- Viêm kết giác mạc biểu hiện nhử viêm, thâm nhiễm và hột kèm theo, nhiều tiết tố
bẩn, có thâm nhiễm giác mạc.
- Quặm bẩm sinh gây chảy nước mắt do trầy xước giác mạc, lông mi dưới cọ xát lên
giác mạc hay hàng lông mi kép.
4.3.2. Bất thường giác mạc
- Giác mạc to bẩm sinh thường gặp ở cả hai mắt. Giác mạc to nhưng trong, nhãn áp
bình thường, không có lõm đĩa glôcôm và không có các triệu chứng chủ quan.
- Phù giác mạc do chấn thương khi sinh có tiền sử can thiệp forcep. Giác mạc phù và
có các vết rạn Descemet nhưng các vết rạn này thường nằm theo đường thẳng đứng.
Phù giác mạc tự hết dần nhưng có thể để lại sẹo gây loạn thị.
- Viêm giác mạc làm giác mạc mất trong nhưng khám sinh hiển vi thấy thâm nhiễm
giác mạc, đường kính giác mạc bình thường.
- Các loạn dưỡng, đục giác mạc bẩm sinh: giác mạc có kích thước bình thường, nhãn
áp không cao.
4.3.3. Bất thường nhãn cầu
- Cận thị nặng với giác mạc trong có kích thước bình thường. Nhãn áp không cao,
không thấy lõm đĩa glôcôm. Mắt cận thị nặng tổn thương đầu tiên thường xảy ra ở phía
sau (thoái hóa hắc võng mạc) trong khi mắt glôcôm lại hay biểu hiện ở phía trước (phù
đục giác mạc, giãn lồi vùng rìa). Glôcôm và cận thị có thể xảy ra đồng thời ở trên một
mắt.
- Lồi mắt là hiện tượng nhãn cầu có kích thước bình thường bị đẩy lồi ra trước do các
bất thường trong hốc mắt (viêm tổ chức, u hốc mắt, Basedow).
- Bất thường bẩm sinh đĩa thị như lõm đĩa thị sinh lý rộng, khuyết đĩa thị bẩm sinh.
5. Điều trị glôcôm bẩm sinh nguyên phát
Đối với glôcôm bẩm sinh thứ phát, hiệu quả điều trị hoàn toàn dựa vào việc giải
quyết nguyên nhân sinh bệnh và thường rất khó khăn. Ở bài này chỉ đề cập đến glôcôm
bẩm sinh nguyên phát.
- 211 -

5.1. Điều trị nội khoa
Mục tiêu của điều trị glôcôm bẩm sinh nguyên phát là kiểm soát nhãn áp bằng
phẫu thuật hoặc thuốc, phối hợp điều chỉnh tật khúc xạ và nhược thị. Điều trị hình thái
glôcôm này chủ yếu là phẫu thuật, điều trị thuốc chỉ nhằm hạ nhãn áp tạm thời giúp
cho giác mạc trong hơn để có thể phẫu thuật mở góc tiền phòng hoặc kiểm soát nhãn
áp khi chưa hoặc không thể phẫu thuật.
Các thuốc dành cho trẻ nhũ nhi và sơ sinh có nhiều biến chứng toàn thân do hệ
thống chuyển hoá, tuần hoàn chưa hoàn thiện và thuốc nhanh đạt nồng độ cao trong
máu và thời gian bán huỷ kéo dài. Khi sử dụng thuốc tra mắt cho trẻ em, thường có
nguy cơ gây tác dụng phụ toàn thân cao hơn người lớn do khối lượng máu và trọng
lượng cơ thể của trẻ thấp hơn. Các thuốc co đồng tử không tác dụng hoặc tác dụng rất
kém. Thuốc hạn chế bài tiết thủy dịch thường dẫn đến rối loạn điện giải.
Một số thuốc hạ nhãn áp
Nhóm chẹn thụ thể beta
Thuốc nhỏ chẹn Beta (Betoptic 0,25%, Timolol 0,5%) là thuốc đầu tay thích hợp
cho nhiều trẻ. Do có tác dụng phụ toàn thân nên thuốc có thể làm chậm nhịp tim, hạ
huyết áp động mạch và co thắt phế quản phổi ở trẻ em. Chống chỉ định dùng thuốc khi
có hen phế quản hoặc bệnh tim. Thường dùng liều bắt đầu ở trẻ nhỏ đối với Timolol là
0,25%, tra 2 lần/ngày.
Nhóm ức chế men CA (carbonic anhydrase)
Thuốc dùng đường uống (Acetazolamide 0,25g), liều 10mg/kg/ngày chia 3- 4 lần
cho thấy sự an toàn đối với trẻ. Khi dùng đường uống, acetazolamide có thể gây
nhiễm toan chuyển hóa, ảnh hưởng đến chức năng thận. Không nên dùng
acetazolamide trong trường hợp dị ứng với sulfonamide. Thuốc chỉ dùng trong một
thời gian ngắn và thường dùng cho trẻ lớn.
Thuốc ức chế carbonic anhydrase dạng nhỏ mắt như dorzolamide (Trusopt 1%)
hay brizolamide (Azopt 1%) tra 3 lần/ngày ít gây phản ứng phụ hơn acetazolamide
uống nhưng hiệu quả hạ nhãn áp thấp hơn.
Nhóm giống prostaglandin
Hạn chế dùng với trẻ em, khi cần thiết thì sử dụng kết hợp như Lumigan 0,01%
hay Travatan 0,004% tra 1 lần vào buổi tối. Thuốc hầu như không gây tác dụng phụ
toàn thân. Tác dụng phụ tại chỗ gồm xung huyết kết mạc, thay đổi màu sắc mống mắt
và làm dài lông mi.
Thuốc đồng vận alpha-2
Brimonidine không dùng ở trẻ dưới 8 tuổi vì nguy cơ gây chậm nhịp tim, hạ
huyết áp, giảm thân nhiệt, giảm trương lực cơ và có thể gây ngừng thở ở trẻ nhũ nhi,
chứng ngủ lịm ở trẻ bắt đầu tập đi. Đây là thuốc hiếm khi được dùng đầu tay ở trẻ em,
ngoại trừ ở trẻ lớn không đáp ứng với thuốc chẹn bêta và ức chế anhydrase carbonic.
Thuốc co đồng tử nhóm cholinergic
Thuốc không hiệu quả nên ít được dùng trong trường hợp điều trị lâu dài glôcôm
ở trẻ do làm thay đổi kích thước đồng tử và rối loạn điều tiết. Dùng thuốc co đồng tử
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có tác dụng mạnh kéo dài trên những người bệnh cận thị nặng bị glôcôm có khả năng
gây rách và bong võng mạc. Thuốc co đồng tử có thể tra trước khi phẫu thuật mở góc
tiền phòng.
5.2. Điều trị ngoại khoa
Có nhiều phương pháp phẫu thuật, tuy nhiên mỗi phương pháp có ưu, nhược
điểm riêng và được chỉ định cho từng trường hợp cụ thể.
Phẫu thuật góc (gồm mở góc và mở bè) là hai phẫu thuật chính, cho kết quả
tương đương nhau. Lựa chọn phẫu thuật nào tùy thuộc vào mức độ trong suốt của giác
mạc. Trong những trường hợp nặng, khi mở bè đơn thuần có khả năng thất bại cao,
người ta thường chọn phẫu thuật phối hợp mở bè kết hợp với cắt bè củng mạc.
Phẫu thuật mở góc tiền phòng (Goniotomy)
Phẫu thuật mở góc được Barkan đề ra từ những năm 1940. Kỹ thuật này được
tiến hành bằng cách đi vào vùng bè qua tiền phòng để phá vỡ tổ chức bất thường của
chân mống mắt, tạo đường lưu thông thủy dịch từ tiền phòng vào ống Schlemm.

Hình 2. Mở góc tiền phòng (Goniotomy)
Phẫu thuật mở góc đòi hỏi giác mạc phải trong. Để phẫu thuật an toàn, cần sử
dụng kính tiếp xúc soi góc và tra thuốc gây co đồng tử để mở rộng góc tối đa. Góc
phía mũi thường được chọn là điểm phẫu thuật đầu tiên vì tiến hành thao tác dễ hơn.
Phẫu thuật có hiệu quả cao do kết quả tốt từ 72% đến 94% tùy theo các báo cáo. Phẫu
thuật này chỉ tiến hành được khi giác mạc còn trong. Không chắc chắn tạo được đường
lưu thông từ tiền phòng vào ống Schlemm. Biến chứng có thể xảy ra gồm có xuất
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huyết tiền phòng, đứt chân mống mắt, rách giác mạc (phía sau), tách thể mi và đục thể
thủy tinh...
Phẫu thuật mở bè củng mạc (trabeculotomy ab-externo)
Phẫu thuật phá vỡ tổ chức bất thường ở góc tiền phòng và trước bè (từ lòng ống
Shlemm vào tiển phòng), tạo con đường lưu thông thủy dịch từ tiền phòng vào ống
Schlemm. Chỉ áp dụng với glôcôm bẩm sinh nguyên phát và chỉ định cả khi giác mạc
đục. Tuy nhiên biến chứng có thể gặp gồm có luồn dụng cụ mở bè nhầm đường và
những biến chứng giống phẫu thuật rạch góc tiền phòng.

Hình 3. Phẫu thuật mở bè củng mạc (Ab-externo trabeculotomy)
(Nguồn: The Pediatric Glaucoma, 2006)

Hình 4. Mở bè củng mạc
Phẫu thuật cắt bè củng mạc (Trabeculectomy):
Cắt bè củng mạc là phẫu thuật được sử dụng phổ biến trước đây vì khá đơn giản
và không cần trang thiết bị đặc biệt. Tuy nhiên hiện nay phẫu thuật này không phải là
chọn lựa đầu tiên cho glôcôm bẩm sinh do tỉ lệ thành công thấp vì nhanh hình thành
sẹo xơ, nhiều biến chứng trong và sau phẫu thuật (thoát dịch kính, xẹp tiền phòng,
viêm mủ nội nhãn, bong võng mạc, lệch thể thủy tinh, viêm màng bồ đào).
Để khắc phục tỉ lệ thành công thấp, hiện nay thường phối hợp cắt bè với mở bè,
hoặc sử dụng một số thuốc chống chuyển hóa như 5-fluorouracil hoặc Mytomycin C.
Phẫu thuật mở bè kết hợp cắt bè củng mạc (trabeculotomy + trabeculectomy)
Có thể thực hiện trong mổ lần đầu hoặc mổ lại gồm các thì mở bè và cắt bè củng
mạc và cắt mống chu biên như phẫu thuật cắt bè củng mạc thông thường.
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Phẫu thuật đặt van dẫn lưu
Một số tác giả chỉ định phẫu thuật đặt van dẫn lưu ngay từ đầu cho glôcôm bẩm
sinh. Việc chỉ định này dựa trên một số báo cáo cho rằng các phẫu thuật góc (mở góc,
mở bè) có tỉ lệ thành công thấp đối với glôcôm bẩm sinh dưới 8 tháng tuổi. Van dẫn
lưu thường dùng gồm có Molteno, Ahmed, Baerveldt.
Đặt ống có thể gây nhãn áp quá thấp. Nhãn cầu tăng kích thước đòi hỏi phải kéo
dài ống. Nghẽn ống cũng có thể gặp. Biến chứng lâu dài thường liên quan đến nang
hóa bọng, tăng nhãn áp tái phát, thải ống, nhiễm trùng và hạn chế vận động nhãn cầu.
Phẫu thuật hủy thể mi
Lạnh đông thể mi: thường chỉ định cho glôcôm trẻ em giai đoạn nặng, thị lực quá
kém. Tỉ lệ thành công thấp. Biến chứng sau phẫu thuật có thể có teo nhãn cầu, viêm
màng bồ đào, đục thể thủy tinh và mất thị lực.
Quang đông thể mi xuyên củng mạc: sử dụng laser Diode, năng lượng 15002000mW/điểm chạm với thời gian mỗi vết chạm là 2 giây.
Quang đông thể mi với hệ thống vi nội soi kết hợp sợi quang, theo dõi qua video,
quang đông nội soi với laser Diode và đầu dò chiếu sáng.
6. Theo dõi và tiên lượng
Sau phẫu thuật mở góc hoặc mở bè, tra mắt kháng sinh và steroid. Tránh dùng
thuốc giãn đồng tử vì nguy cơ gây dính góc. Trong vài ngày đầu nhãn áp có thể còn
cao do chất nhầy còn sót lại trong tiền phòng, do đó cần bổ sung thêm thuốc hạ nhãn
áp.
Sau mổ 4-6 tuần cần khám lại mắt để đánh giá kết quả phẫu thuật. Việc giảm các
triệu chứng sợ ánh sáng, chảy nước mắt và co thắt mi chứng tỏ phẫu thuật đạt yêu cầu.
Cần khám mắt toàn diện với gây mê, đo nhãn áp, khúc xạ, bán phần trước, đáy mắt và
đĩa thị, siêu âm đo chiều dài trục nhãn cầu. Nếu nhãn áp điều chỉnh tốt, không cần
dùng thuốc cần cho theo dõi ít nhất 3 tháng một lần. Theo dõi 6 tháng một lần khi
nhãn áp đã điều chỉnh được 2 năm.
Cần lưu ý đến vấn đề điều chỉnh tật khúc xạ và điều trị nhược thị cho trẻ. Kết
quả điều trị, tiên lượng bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian xuất hiện bệnh
(nếu xuất hiện sau 24 tháng thì tiên lượng bệnh tốt), hình thái, giai đoạn, tình trạng
giác mạc nhãn áp trước mổ, sẹo mổ... Phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng
cho tiên lượng bệnh. Theo dõi lâu dài là việc làm cần thiết để phát hiện và điều trị bổ
sung kịp thời khi bệnh tái phát.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ:
Chọn một câu trả lời phù hợp
Câu 1. Triệu chứng hay gặp của glôcôm bẩm sinh là:
A. Mắt to.

C. Nhìn mờ.

B. Chói, chảy nước mắt, sợ ánh
sáng.

D. Giác mạc mờ đục.

Câu 2. Sinh bệnh học của glôcôm bẩm sinh nguyên phát là:
A. Hẹp góc tiền phòng.

C. Bất thường góc tiền phòng.

B. Xơ hóa tổ chức bè.

D. Cả 3 nguyên nhân trên.

Câu 3. Giác mạc trong glôcôm bẩm sinh:
A. To hơn bình thường.

C. Dẹt hơn bình thường.

B. To, mất vẻ bóng láng, thường
phù đục.

D. Cong hơn bình thường.

Câu 4. Đánh giá tình trạng giãn lồi nhãn cầu trong glôcôm bẩm sinh:
A. Tình trạng trong hay đục của
giác mạc.

C. Siêu âm đo trục dài nhãn
cầu.

B. Tình trạng nhãn áp.

D. Tình trạng lõm đĩa.

Câu 5. Một số bệnh cần chẩn đoán phân biệt với glôcôm bẩm sinh
A. Đục giác mạc sau đẻ Forcep.

C. Lõm đĩa rộng.

B. Cận thị nặng.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 6. Tiền phòng glôcôm bẩm sinh:
A. Sâu hơn bình thường.

B. Nông hơn bình thường.

C. Nông sâu không đều.

D. Có nhiều xuất tiết.

Câu 7. Soi góc tiền phòng:
A. Rõ các chi tiết góc tiền phòng.

B. Không rõ chi tiết góc tiền
phòng.

C. Có tân mạch góc tiền phòng.

D. Có lùi góc tiền phòng.

Câu 8. Lõm đĩa trong glôcôm bẩm sinh:
A. Có thể hồi phục.

B. Luôn tăng dần.

C. Thường kèm hố gai thị.

D. Không bao giờ hồi phục.

Câu 9. Phân biệt giác mạc to bẩm sinh với glôcôm bẩm sinh:
A. Dựa vào kích thước giác mạc.

B. Dựa vào tính chất (trong, phù
đục) của giác mạc.

C. Dựa vào độ dày giác mạc.

D. Dựa vào độ cong giác mạc.
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Câu 10. Phẫu thuật được lựa chọn đầu tay trong điều trị glôcôm bẩm sinh:
A. Mở góc/mở bè.

B. Cắt bè củng giác mạc.

C. Cắt củng mạc sâu.

D. Đặt van dẫn lưu tiền phòng.

ĐÁP ÁN
1.B

2.C

3.B

4.C

5.D

6.A

7.B

8.A

9.B

10.A

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám glôcôm bẩm sinh.
2. Đo đường kính giác mạc.
3. Soi góc tiền phòng.
4. Khám đáy mắt bằng máy soi đáy mắt trực tiếp, gián tiếp và Retcam.
5. Đo nhãn áp bằng nhãn áp kế Maclakop, Icare, Tonopen.
6. Phẫu thuật mở góc tiền phòng.
7. Phẫu thuật mở bè, cắt bè.
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Bài 11
VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO
PGS.TS. Lê Thị Kim Xuân
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được các triệu chứng cơ năng và dấu hiệu của bệnh viêm màng bồ đào ở trẻ
em.
2. Trình bày được các nguyên nhân viêm màng bồ đào ở trẻ em.
3. Trình bày được phân loại và chẩn đoán bệnh viêm màng bồ đào ở trẻ em.
4. Trình bày được các nguyên tắc điều trị viêm màng bồ đào.
5. Trình bày được cách dự phòng các biến chứng có thể gặp do viêm màng bồ đào.
Về kỹ năng
1. Khám, phát hiện và chẩn đoán được bệnh viêm màng bồ đào ở trẻ em.
2. Xử trí được các trường hợp bệnh lý viêm màng bồ đào ở trẻ em.
3. Thực hiện được kỹ thuật tiêm dưới kết mạc, tiêm cạnh nhãn cầu điều trị bệnh viêm
màng bồ đào trẻ em.
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
Màng bồ đào bao gồm mống mắt, thể mi, hắc mạc. Viêm màng bồ đào có thể có
nguồn gốc nội sinh hoặc ngoại sinh, có hoặc không kèm theo tổn thương các cấu trúc
lân cận như dịch kính, võng mạc và thị thần kinh. Viêm màng bồ đào là bệnh mắt khá
phổ biến ở trẻ em, thường đi kèm tổn thương nặng nề và biến chứng. Nguyên nhân
khó xác định, nhiều trường hợp dẫn đến mù lòa.
2. Phân loại
2.1. Phân loại theo vị trí giải phẫu
- Viêm màng bồ đào trước gồm viêm mống mắt và viêm mống mắt thể mi.
- Viêm màng bồ đào trung gian gồm viêm thể mi và viêm pars plana.
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- Viêm màng bồ đào sau gồm viêm võng mạc, viêm hắc võng mạc và viêm hắc
mạc.
- Viêm màng bồ đào toàn bộ: viêm đồng thời cả màng bồ đào trước và sau.
2.2. Phân loại theo tiến triển của bệnh
- Viêm màng bồ đào cấp: u hạt viêm tiến triển không quá 3 tháng, sau đó bệnh
ổn định.
- Viêm màng bồ đào mãn: viêm kéo dài trên 3 tháng.
2.3. Phân loại dựa theo các bệnh lí kết hợp
Những bệnh có yếu tố miễn dịch (tự miễn) như bệnh Sarcoid, bệnh Behcet và
nhãn viêm giao cảm.
Bệnh viêm khớp, hội chứng Reiter và bệnh cứng cột sống.
Các bệnh nhiễm trùng khác.
3. Lâm sàng và cận lâm sàng
3.1. Triệu chứng
Trẻ em bị bệnh viêm màng bồ đào có biểu hiện rất khác nhau tùy thuộc vào các
hình thái. Đau, đỏ và sợ ánh sáng là những triệu chứng hay gặp trong viêm màng bồ
đào cấp nhưng nó lại ít gặp hơn trong các viêm màng bồ đào mãn như do viêm khớp
dạng thấp ở trẻ em. Giảm thị lực là triệu chứng xuất hiện ngay từ đầu do đục các môi
trường trong suốt bởi tủa giác mạc, protein, tế bào viêm và fibrin trong thủy dịch hoặc
do đục thể thủy tinh.
Người bệnh bị viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau có thể có
hiện tượng ruồi bay, giảm thị lực thứ phát do phù hoàng điểm dạng nang, viêm võng
mạc hoặc viêm thành mạch.
3.2. Dấu hiệu
Khám trên sinh hiển vi phát hiện nốt trên kết mạc (bệnh sarcoid), cương tụ sâu,
tủa sau giác mạc, có tế bào và xuất tiết trong tiền phòng, dính trước và sau ở chu biên,
u hạt trên mống mắt (hạt Koeppe, Busacca), đục thể thủy tinh và tế bào hoặc vẩn đục
trong dịch kính.
Khám đáy mắt có thể gặp phù đĩa thị và phù hoàng điểm, viêm thành mạch,
viêm hắc mạc, viêm võng mạc, bong võng mạc, xuất tiết vùng pars plana, xuất tiết
bông trong dịch kính.
Khám các phần phụ cận có thể thấy tuyến lệ to ra là biểu hiện của bệnh sarcoid,
rụng lông mi, bạc mi nghĩ đến hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada (VKH).
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Hình 1. Tủa sau giác mạc và
Tyndal trong tiền phòng

Hình 2. Dính đồng tử vào mặt
trước của thể thủy tinh

Bảng 1: Các dấu hiệu của viêm màng bồ đào
Mi mắt và da

Bạch biến.
Các nốt.

Kết mạc

Cương tụ rìa hoặc tỏa lan.
Các nốt.

Nội mô giác mạc

Tủa giác mạc tỏa lan hoặc lắng đọng, kích thước khác nhau, từ
nhỏ đến trung bình gặp ở viêm màng bồ đào trước, kích thước
lớn hơn gặp ở viêm màng bồ đào u hạt.
Fibrin.
Sắc tố.

Tiền phòng

Tế bào viêm, mủ tiền phòng ít gặp ở trẻ em. Xuất huyết tiền
phòng thường gặp trong viêm màng bồ đào do Herpes và lậu.
Tyndal.
Sắc tố.

Mống mắt

Các nốt.
Dính sau dính mống mắt với thể thủy tinh, đồng tử thường co
nhỏ, viêm màng bồ đào mãn thường gây đục thể thủy tinh (đục
dưới bao sau).
Teo.
Dị sắc.

Góc tiền phòng

Dính góc.
Các nốt.
Tân mạch.
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Nhãn áp

Hạ do giảm tiết thủy dịch.
Tăng, có phù giác mạc.

Dịch kính

Tế bào viêm.
Các dải co kéo.

Pars plana

Tổn thương dạng đám tuyết.

Võng mạc

Tế bào viêm.
Mạch máu bọc trắng do viêm.
Phù.
Phù hoàng điểm dạng nang.
Biểu mô sắc tố võng mạc.
Màng trước võng mạc.

Hắc mạc

Thâm nhiễm viêm.
Teo.
Tân mạch.

Thị thần kinh

Phù.
Tân mạch.

3.3. Khám toàn thân
Khám toàn thân phát hiện bệnh về da liễu như ban đỏ trên da ở những vị trí
khác nhau (bệnh Lyme), rụng tóc, bạch biến, rụng lông mi (hội chứng VKH). Khám hệ
xương khớp phát hiện các tổn thương như đau khớp, sưng khớp, đau đốt sống cùng
cụt. Khám hệ thần kinh phát hiện các dấu hiệu như đau đầu, phản ứng màng não.
Khám hệ tiêu hóa, tiết niệu có thể thấy dấu hiệu tiêu chảy, rối loạn tiểu tiện, loét miệng
và bộ phận sinh dục.
3.4. Khai thác tiền sử
Cần hỏi kỹ các yếu tố phối hợp gợi ý đến các bệnh toàn thân như tình trạng hệ
thống miễn dịch, các thuốc đã dùng toàn thân. Tiền sử chấn thương, tiền sử du lịch,
tiền sử xã hội như thói quen ăn uống, các vật nuôi trong nhà, nghề nghiệp, dùng ma
túy hoặc có cha mẹ dùng ma túy hay không?
Hỏi tiền sử bệnh lý tại mắt và toàn thân là rất cần thiết trong việc đánh giá bệnh
viêm màng bồ đào ở trẻ em. Khởi phát đột ngột hoặc từ từ âm ỉ. Thời gian bị bệnh
dưới 3 tháng được xem là cấp tính. Bị bệnh một mắt hay cả hai mắt?
3.5. Một số xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân viêm màng bồ đào
- Công thức máu, tốc độ máu lắng.
- Xét nghiệm HIV.
- Phản ứng Mantoux.
- Sinh hóa máu, nước tiểu.
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- Chụp X quang tim phổi loại trừ lao ở người bệnh trước khi điều trị bằng
corticoid toàn thân.
- IgM, IgG huyết thanh với toxoplasma, toxocara, virus cự bào
(cytomegalovirus CMV), virus herpes…
- Enzym chuyển angiotensin: ACE (Angiotensin Coverting Enzyme).
- Kháng thể kháng nhân: ANA (Antinuclear Antibody).
- Yếu tố dạng thấp: RF (Rheumatoid Factor).
- HLA-B27.
- Giang mai VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) và phản ứng hấp
thụ kháng thể huỳnh quang treponema FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody
Absorption).
- Chụp mạch huỳnh quang có lợi ích trong chẩn đoán viêm màng bồ đào sau.
- Sinh thiết dịch kính có thể cần thiết cho chẩn đoán các trường hợp u lympho tế
bào hay viêm nội nhãn do vi khuẩn hoặc nấm.
Cần lưu ý các giả dạng bệnh viêm (u lympho, u nguyên bào võng mạc, bệnh
bạch cầu).
4. Chẩn đoán
4.1. Viêm màng bồ đào trước
4.1.1. Chẩn đoán xác định
Triệu chứng cơ năng: giảm thị lực, đau, đỏ mắt, sợ ánh sáng.
Dấu hiệu thực thể: cương tụ rìa, tủa sau giác mạc, tế bào và xuất tiết trong tiền
phòng, đồng tử kém giãn, dính trước (dính mống mắt vào mặt sau giác mạc ở góc tiền
phòng), dính sau (dính mặt sau mống mắt vào mặt trước thể thủy tinh), xuất tiết trên
thể thủy tinh, đục thể thủy tinh, nhãn áp thường hạ, mủ tiền phòng ít xuất hiện ở trẻ
em.
4.1.2. Chẩn đoán nguyên nhân
Nguyên nhân không do nhiễm trùng nguyên phát gồm viêm khớp vô căn ở trẻ
em (mãn tính), viêm cột sống dính khớp, HLA-B27, viêm dính khớp phản ứng, viêm
khớp vảy nến, hội chứng viêm thận kẽ.
Nguyên nhân do nhiễm trùng như viêm gan, bệnh sarcoid, lao, giang mai,
cytomegalovirus (CMV), rubella, zona (herpes zoster), sởi.
Viêm màng bồ đào trước không do nhiễm trùng
- Viêm mống mắt liên kết với kháng nguyên bạch cầu người HLA-B27
HLA-B27 là kháng nguyên bề mặt tế bào cấp I, dương tính ở người bình thường
là 5%. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ dương tính lên tới 50% trong viêm mống mắt cấp,
hay gặp ở người bệnh da trắng. Biểu hiện là viêm màng bồ đào trước cấp tính không u
hạt, thường ở một mắt, hay tái phát. Cơ chế HLA-B27 gây ra bệnh còn chưa rõ. Nhiều

- 223 -

nghiên cứu sinh hóa và dịch tễ học cho thấy có sự liên quan giữa các vi khuẩn Gram
âm với các bệnh này.
- Viêm khớp ở người trẻ (Juvenile Rheumatoid Arthritis - JRA)
Viêm khớp dạng thấp thiếu niên khởi phát toàn thân (bệnh Still) đặc trưng bởi
những biểu hiện như sốt, nổi ban, hạch ngoại vi và gan lách to, những biểu hiện ở
khớp thường nhẹ hoặc không có ở giai đoạn đầu. Bệnh gặp khoảng 20% ở trẻ dưới 5
tuổi, khoảng 6% những trẻ này có biểu hiện viêm màng bồ đào.
Viêm đa khớp dạng thấp là bệnh toàn thân hay gặp nhất kèm viêm màng bồ đào
ở trẻ em, với tỉ lệ khoảng 40%. Bệnh đặc trưng bởi đau trên 5 khớp (bắt đầu từ khớp
gối, sau đó là khớp cổ tay và các ngón tay) trong vòng 3 tháng đầu của bệnh. Nữ mắc
bệnh nhiều hơn nam giới. Có hai loại yếu tố thấp khớp (RF) dương tính và yếu tố thấp
khớp RF âm tính với 7-14% loại thứ hai xuất hiện viêm màng bồ đào.
Viêm khớp rải rác đặc trưng bởi đau dưới 5 khớp trong vòng 3 tháng đầu, khớp
gối hay bị nhất, nhưng cũng có thể người bệnh không có triệu chứng gì kể cả triệu
chứng đau khớp. loại này chiếm 40% và tới 78 đến 91% người bệnh bị viêm màng bồ
đào, gặp chủ yếu ở trẻ gái dưới 5 tuổi có kháng thể kháng nhân (ANA) dương tính.
- Viêm cột sống dính khớp ở người trẻ
Cứng khớp cột sống (Ankilospondilitis), đau lưng phần dưới và cứng khớp. X
quang khớp cùng chậu, xơ cứng và hẹp khe khớp, thường có dấu hiệu cốt hóa dây
chằng. 90% có xét nghiệm HLA-B27 dương tính, 25% trong số này bị viêm màng bồ
đào trước.
- Bệnh Bowel
Viêm màng bồ đào và viêm ruột, bao gồm loét kết tràng và bệnh Crohn (viêm
hồi- kết tràng và u hạt) kèm theo viêm mống mắt cấp, 5-12% người bệnh viêm loét kết
tràng và 2.4% người bệnh bị bệnh Crohn tiến triển có viêm mống mắt. Đôi khi viêm
ruột xuất hiện sau viêm mống mắt. Mức độ viêm màng bồ đào tương ứng với mức độ
viêm ruột. 20% có viêm khớp cùng chậu. Tiền sử đi ngoài ra máu hoặc phân bất
thường.
- Viêm thận kẽ
Thường gặp ở thiếu nữ và phụ nữ trẻ, có thể có viêm mống mắt kèm theo phù
gai và xuất tiết võng mạc. Triệu chứng gồm sốt, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi. Nước tiểu
có protein. Nguyên nhân chưa xác định.
- Viêm khớp vẩy nến
Hồng ban vảy nến và mảng sừng dày, viêm đầu tận cùng của đầu ngón tay,
chân, móng. Viêm mống mắt trên người bệnh vảy nến nhưng không có viêm khớp.
Bệnh thường ở hai mắt và trên người bệnh lớn tuổi.
Viêm màng bồ đào trước do nhiễm trùng
- Viêm mống mắt thể mi do virus herpes
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Thường kèm theo biểu hiện ở mi mắt (mụn bọng), giác mạc (thâm nhiễm hình
cành cây hoặc thâm nhiễm sâu) hoặc kết mạc (nhú viêm), có thể có hạch trước tai.
Chẩn đoán xác định với xét nghiệm PCR nước mắt.
Herpes simplex: viêm mống mắt thể mi đặc trưng trong viêm giác mạc hình đĩa,
phản ứng của tiền phòng ở mức độ trung bình đến nặng với dính sau, tủa sau giác mạc
và máu hoặc mủ tiền phòng. Teo mống mắt do virus gây tắc mạc hay tăng nhãn áp rất
hay gặp.
Bệnh zona: bệnh do virus herpes zoster gây ra, viêm màng bồ đào gặp trong
trường hợp trẻ bị nhiễm thủy đậu toàn thân, hoặc bị mắc zona mắt. Viêm mống mắt và
viêm mống mắt thể mi do mắc zona gặp tới trên 50% các trường hợp. Các biểu hiện đi
kèm có thể là viêm kết mạc, viêm giác mạc hình cành cây hoặc viêm nhu mô, tủa sau
giác mạc, dính sau, mủ hoặc máu tiền phòng, nhãn áp thường tăng.
- Bệnh Sarcoid
Sarcoid là một bệnh nhiễm trùng u hạt hệ thống, gặp ở trẻ em từ 8 đến 15 tuổi,
thường xuất hiện các tổn thương ở phổi, hạch ngoại biên và gan lách to. Có thể gặp ở
trẻ dưới 5 tuổi viêm khớp (khoảng 35%) với 80% trong số này có tam chứng viêm
khớp, ban đỏ và viêm màng bồ đào.
Biểu hiện tại mắt là một viêm màng bồ đào trước u hạt mãn tính với tủa dạng
mỡ cừu và nốt trên mống mắt. Có thể có đau nhẹ và sợ ánh sáng. Tổn thương bán phần
sau rất ít gặp với biểu hiện viêm dịch kính dạng bông tuyết, viêm đĩa thị và viêm hắc
võng mạc u hạt.
- Giang mai
Giang mai ít khi gây viêm màng bồ đào ở trẻ em, tuy nhiên bệnh cũng có thể
gặp cả ở hai dạng giang mai bẩm sinh và mắc phải. Giang mai bẩm sinh gây biến đổi
muối tiêu ở võng mạc và biểu mô sắc tố là do phản ứng viêm với xoắn trùng gây bệnh.
Viêm giác mạc kẽ ở cả hai mắt gặp trong giang mai bẩm sinh và một mắt gặp trong
giang mai mắc phải. Hay gặp ở lứa tuổi từ 5 đến 25, đặc trưng bởi khởi phát cấp tính,
đau nhức mắt, sợ ánh sáng, giảm thị lực và đục giác mạc. Mạch máu ma hay gặp sâu
trong lớp nhu mô khi quá trình viêm thoái triển. Có thể có viêm ở bán phần trước hoặc
bán phần sau. Mống mắt đỏ (do giãn các mao mạch). Có thể đi kèm viêm dịch kính,
viêm hắc võng mạc, viêm võng mạc, viêm thành mạch, viêm đĩa thị hoặc viêm đĩa thị
võng mạc và thậm chí dẫn đến teo đĩa thị.
- Lao
Viêm màng bồ đào do lao cũng như giang mai ít gặp ở trẻ em, không đáp ứng
với corticoid và rất đa dạng về hình thái viêm. Viêm mống mắt thể mi có thể xuất hiện
cấp tính hoặc mãn tính đặc trưng bởi hình thái u hạt. Viêm kết mạc bọng, hoặc viêm
giác mạc kẽ, viêm dịch kính, viêm thành tĩnh mạch chu biên võng mạc, u lao ở hắc
võng mạc hoặc viêm màng bồ đào toàn bộ. Trẻ thường có lao kê ở phổi, cũng có
trường hợp không có lao hoạt tính.
Người bệnh bị viêm màng bồ đào không đáp ứng với steroid cần nghĩ đến do
lao, cần thiết phải làm test bì và chụp X quang tim phổi. Cần phối hợp điều trị với
chuyên khoa lao.
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4.1.3. Chẩn đoán phân biệt
- Viêm kết mạc cần khám kỹ dưới sinh hiển vi xác định tủa sau giác mạc, tế bào
viêm tiền phòng để không bỏ sót các viêm màng bồ đào.
- U nguyên bào võng mạc vói trường hợp giả mủ tiền. Đặc điểm mủ tiền phòng
(bông tuyết, không tạo ngấn ngang), đám tế bào u trên mống mắt và khối u có can xi
hóa nội nhãn (siêu âm) là những yếu tố hỗ trợ chẩn đoán.
- Viêm màng bồ đào trước tăng nhãn áp cần phân biệt với cơn glôcôm góc đóng
cấp (trẻ em thường do lệch thể thủy tinh), trong đó lắng đọng mặt sau giác mạc là sắc
tố mống mắt, không phải tủa viêm và đồng tử thường giãn.
- Dị vật nội nhãn gây viêm màng bồ đào một mắt và có tiến sử chấn thương.
Lấy dị vật là điều trị cơ bản.
- Bong võng mạc chu biên có tế bào ở tiền phòng nên cần khám kỹ đáy mắt.
- Bệnh bạch cầu (leukemia) có thể thấy phản ứng màng bồ đào và mủ tiền
phòng. Phân biệt bằng khám toàn thân, sinh thiết tủy xương, máu ngoại vi.
4.2. Viêm màng bồ đào trung gian
Theo Hiệp hội Viêm màng bồ đào Quốc tế, viêm màng bồ đào trung gian bao gồm
viêm phần phẳng thể mi, viêm màng bồ đào chu biên và viêm thể mi mãn tính. Viêm
phần phẳng thể mi (pars planitis) là hình thái hay gặp nhất trong viêm màng bồ đào
trung gian ở trẻ em chiếm tới 80% trong các trường hợp, bệnh thường gặp ở hai mắt,
có thể biểu hiện không cân đối ở hai mắt và có khi chỉ ở một mắt.
4.2.1. Chẩn đoán xác định
Triệu chứng gồm vẩn đục dịch kính, giảm thị lực, nhìn hình biến dạng khi có
tổn thương phù hoàng điểm. Các triệu chứng thường không thấy rõ ở giai đoạn sớm
của bệnh, đến giai đoạn muộn thấy rõ ràng hơn.
Dấu hiệu: đặc trưng bởi có tế bào viêm và vẩn đục dạng bông tuyết trong
buồng dịch kính. Phản ứng ở tiền phòng hầu như không có hoặc rất ít, có thể có biểu
hiện sợ ánh sáng hoặc hơi có cảm giác đau. Có khi gặp viêm mạch máu tĩnh mạch ở
chu biên hoặc tích tụ xuất tiết bông ở vùng pars plana, chỉ nhìn thấy được khi ấn củng
mạc. Hoàng điểm phù dạng nang là nguyên nhân chủ yếu gây giảm thị lực.
4.2.2. Chẩn đoán nguyên nhân
Cơ chế bệnh sinh chưa rõ ràng, giả thiết là do nhiễm trùng và cơ chế tự miễn,
tân mạch ở vùng pars plana và quá trình mất lớp myelin tương tự như trong bệnh xơ
cứng rải rác. Có thể gặp các tác nhân như lao, sarcoidosis, hoặc toxocaracaris.
Phản ứng Mantoux (Tuberculin test) có thể tiến hành như một xét nghiệm
thường qui đối với người bệnh viêm màng bồ đào trước khi tiến hành điều trị corticoid
toàn thân.
X quang tim phổi có thể phát hiện có tổn thương do lao, đặc biệt là viêm màng
bồ đào do sarcoid.
Phản ứng ELISA trong trường hợp nghi ngờ có Toxocara.
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4.3. Viêm màng bồ đào sau
4.3.1. Chẩn đoán xác định
Triệu chứng với trẻ nhỏ thường khó phát hiện, ngay cả khi thị lực giảm rất
nhiều ở một mắt. Trẻ lớn thì có thể có chớp sáng trước mắt, nhìn mờ, có thể chơi vơi
trong dịch kính, nhìn hình biến dạng. Thường trẻ em bị viêm màng bồ đào sau hay đến
khám muộn hơn người lớn.
Dấu hiệu như bệnh viêm màng bồ đào trước, mặc dù ít khi thấy trên trẻ có bệnh
lý ở viêm màng bồ đào sau nhưng có thể thấy tế bào trong buồng dịch kính trước và
sau, viêm hắc mạc và viêm võng mạc, viêm thành mạch.
4.3.2. Chẩn đoán nguyên nhân
Nhiễm Toxoplasmosis
Viêm hắc võng mạc do toxoplasma là dạng hay gặp nhất trong viêm màng bồ
đào sau ở trẻ em, tác nhân là toxoplasma gondii. Có hai dạng bẩm sinh và mắc phải.
Trong nhiễm Toxoplasma bẩm sinh, trẻ nhiễm bệnh từ người mẹ qua đường
nhau thai. Nang ấu trùng có thể gặp ở thịt động vật hoặc phân mèo. Nếu nhiễm trùng
trong 3 tháng đầu thai kì có thể gây ra chứng co giật bẩm sinh, canxi hóa ở nội sọ và
viêm võng mạc. Nếu trẻ nhiễm ở ba tháng sau của thai kì thì thường chỉ gặp viêm võng
mạc, đa số là dạng sẹo, teo võng mạc không hoạt tính, tổn thương thường ở trung tâm
võng mạc và ở cả hai mắt (85%).

Sẹo hắc
võng mạc cũ
Ổ viêm mới

Hình 3: Viêm võng mạc do nhiễm Toxoplasma
(Nguồn: https://www.aao.org/current-insight/retinal-choroidal-manifestations-oftoxoplasmosis)

Viêm võng mạc do Toxoplasma ở trẻ lớn và người lớn thường do Toxoplasma
bẩm sinh tái hoạt. Dạng này thường ở một mắt. Triệu chứng sớm gồm giảm thị lực,
cảm giác ruồi bay. Các dấu hiệu gồm có ổ viêm hắc võng mạc ở trung tâm xuất hiện
trước, sau đó lan vào dịch kính với viêm dịch kính ở các mức độ khác nhau. Trong
trường hợp nặng có phản ứng của bán phần trước, tế bào và xuất tiết, tủa sau giác mạc,
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dính sau. Hay viêm mạch máu võng mạc và phù đĩa thị thường ở cả hai mắt, tuy nhiên
lúc đầu có thể xuất hiện ở một mắt.
Chẩn đoán dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, tuy nhiên trong một số trường hợp thì
chẩn đoán huyết thanh ELISA có thể dương tính. IgM dương tính chứng tỏ có bệnh
mắc phải mới mắc, nhưng loại này không đặc hiệu. Chụp sọ MRI có thể thấy ổ canxi
hóa đặc hiệu ở nội sọ.
Nhiễm giun Toxocara
Nguyên nhân là Toxocara Canis - kí sinh trùng đường ruột của chó. Người
nhiễm bệnh khi ăn phải trứng sán ở trong đất và rau. Trẻ nhiễm bệnh có thể bị sốt, ho,
khó chịu, lười ăn hoặc ngất, tuy nhiên cũng có trường hợp không có triệu chứng gì.
Thường có bạch cầu tăng, chủ yếu là bạch cầu ưa axit ở giai đoạn sớm.

Hình 4: Viêm màng bồ đào do nhiễm Toxocara
(Nguồn: https://www.reviewofophthalmology.com/article/detection-and-treatment-ofocular-toxocariasis)

Dấu hiệu biểu hiện tại mắt có thể xuất hiện sau vài năm nhiễm ấu trùng sán,
thường bị một mắt với một trong những dạng sau đây:
- U hạt cực sau nhãn cầu hay gặp nhất ở trẻ từ 6 đến 14 tuổi, với những đám
màu trắng trên võng mạc ở cực sau nhãn cầu cùng với phản ứng của dịch kính, có thể
có những dải co kéo hướng về phía đĩa thị và hoàng điểm. Mắt không bị kích thích
nhưng tổn thương gây giảm thị lực hoặc ánh đồng tử trắng.
- U hạt ở chu biên thường phát hiện ở tuổi lớn hơn, thị lực ít bị ảnh hưởng.
Cũng như u hạt ở cực sau, mắt không bị kích thích. Có đám trắng nhô lên ở chu biên
của đáy mắt hay xuất hiện ở góc dưới, giống với đám bông tuyết trong viêm màng bồ
đào trung gian. Tổn thương ở chu biên trên đây cũng có thể kết hợp với dải xơ co kéo
trong dịch kính tiến về trung tâm đĩa thị và hoàng điểm, gây co kéo hoàng điểm, lác và
giảm thị lực.
- Viêm nội nhãn gặp ở trẻ nhỏ từ 2 đến 9 tuổi, đặc trưng bởi viêm dịch kính ở
mức độ vừa hoặc nặng và giảm thị lực nhiều kèm theo phản ứng ở bán phần trước như
tủa sau giác mạc, dính sau, mủ tiền phòng hoặc màng thể mi. Bong võng mạc và khối
tổ chức trắng ở võng mạc cũng có thể gặp.
- 228 -

- Một biểu hiện lâm sàng khác của bệnh này là viêm thị thần kinh có hoặc
không kết hợp với bong võng mạc xuất tiết, viêm giác mạc chu biên và viêm kết mạc.
Các xét nghiệm bao gồm phản ứng ELISA của huyết thanh hoặc chọc hút dịch
kính. Test có thể dương tính mặc dù test huyết thanh âm tính. Dịch tiền phòng có thể
cho thấy có bạch cầu ưa axit ở trẻ bị bệnh. Siêu âm có thể giúp ích cho chẩn đoán phân
biệt.
Hội chứng hoại tử võng mạc cấp
Là một dạng viêm võng mạc cấp do virus herpes zoster (HZV) hoặc virus
herpes simplex (HSV), tuy nhiên bệnh cảnh lâm sàng rất nặng trong trường hợp nhiễm
virus zoster.
Biểu hiện lâm sàng gồm triệu chứng đỏ mắt, đau nhức mắt, sợ ánh sáng và mờ
mắt nhưng cũng có thể biểu hiện âm thầm. Khám mắt thấy viêm màng bồ đào toàn bộ
với tế bào trong tiền phòng, viêm dịch kính khá nặng. Dấu hiệu kinh điển là những
đám trắng hoặc hoại tử võng mạc từ chu biên tiến đến cực sau của võng mạc trung
tâm. Viêm thành mạch võng mạc kết hợp với xuất huyết võng mạc và tắc mạch, có thể
kèm theo phù đĩa thị và phù hoàng điểm. Quá trình viêm dịch kính kéo dài từ 4 đến 6
tuần, tiếp theo đó là giai đoạn thoái triển, xuất hiện sắc tố võng mạc, bong võng mạc ở
75% các trường hợp trong 1-2 tháng do co kéo dịch kính và teo võng mạc sau viêm.
Tiên lượng thường rất xấu, chỉ khoảng 28% đạt được thị lực 20/200.

Hình 5: Viêm võng mạc hoại tử cấp tính do vi rút Herpes
(Nguồn: http://mvretina.com/index.php/section/article/22)

Chẩn đoán nhiều trường hợp dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, tăng nồng độ kháng
thể kháng HSV và HZV, tuy nhiên không đặc hiệu. Chọc hút dịch kính và sinh thiết
võng mạc làm phản ứng PCR có giá trị cao.
Corticosteroid có tác dụng giảm viêm và tổ chức hóa của dịch kính, tuy nhiên
chỉ bắt đầu áp dụng sau 4 đến 5 ngày điều trị thuốc kháng vi rút. Có thể điều trị laser
để hạn chế bong võng mạc. Điều trị phẫu thuật bong võng mạc có thể sử dụng dầu
silicon nội nhãn.
Hội chứng Vogt - Koyanagi - Harada (VKH)
VKH là viêm màng bồ đào toàn bộ ở cả hai mắt kết hợp với những biểu hiện ở
da và thần kinh. Thường gặp ở người bệnh từ 20-40 tuổi, tuy nhiên cũng có thể gặp ở
trẻ em, hay gặp ở người da màu.
- 229 -

Hình 6: Hội chứng Vogt - Koyanagi – Harada
(Nguồn: http://www.slideshare.net/sectionbmd/uvea-sclera)

Lâm sàng: bệnh có 4 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (giai đoạn khởi đầu): đặc trưng bởi những triệu chứng giống cảm
cúm như đau đầu, phản ứng màng não, giảm thính lực, hoặc ù tai.
- Giai đoạn 2 (giai đoạn nhãn cầu): viêm màng bồ đào toàn bộ (viêm màng bồ
đào u hạt) với cương tụ đĩa thị và bong võng mạc thanh dịch. Người bệnh đến với các
triệu chứng đau nhức, sợ ánh sáng và giảm thị lực.
- Giai đoạn 3 (giai đoạn mãn tính): rụng lông, tóc và bạc mi. Khi bệnh tiến triển
mất biểu mô sắc tố nên đáy mắt có mầu đỏ rực hơn, những tổn thương màu trắng vàng,
tập hợp lại vòng quanh ở chu biên võng mạc giống như nốt Dalen-Fuchs. Nguyên nhân
là phản ứng tự miễn dịch với kháng nguyên võng mạc màng bồ đào và da.
- Giai đoạn 4 (giai đoạn tái phát).
Chụp mạch huỳnh quang rất có giá trị trong chẩn đoán ở giai đoạn sớm với
nhiều điểm và mảng tăng thấm huỳnh quang thì sớm và thoát huỳnh quang ở vùng
bong võng mạc thanh dịch ở thì muộn. Phù và viêm đĩa thị. Siêu âm cũng có giá trị
chẩn đoán bong võng mạc.
Corticoid toàn thân làm tiêu nhanh dịch dưới võng mạc. Tra corticoid có thể áp
dụng với viêm màng bồ đào trước.
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Nhãn viêm giao cảm
Nhãn viêm giao cảm là viêm màng bồ đào toàn bộ u hạt gặp sau chấn thương
xuyên với tỉ lệ 0,1 đến 0,7%. Viêm xuất hiện khoảng 4 đến 6 tuần sau chấn thương
xuyên hoặc sau phẫu thuật với tỉ lệ 30% trong vòng 3 tháng và 90% trước một năm.
Triệu chứng gồm đau nhức, sợ ánh sáng, giảm thị lực và mất điều tiết. Mắt chấn
thương gọi là mắt gây giao cảm thường kích thích.
Dấu hiệu bao gồm tủa sau giác mạc dạng mỡ cừu, tế bào và xuất tiết ở tiền
phòng, tế bào trong dịch kính, nốt màu trắng vàng (nốt Dalen-Fuchs) rải rác ở đáy mắt.
Trong một số ít trường hợp có thể thấy biểu hiện ngoài nhãn cầu như rụng lông tóc,
bạc mi, rối loạn thính lực và phản ứng màng não.
Phản ứng miễn dịch với kháng nguyên màng bồ đào - võng mạc tiếp cận với hệ
thống lympho ở thời điểm chấn thương hoặc phẫu thuật là cơ chế sinh bệnh.
Chẩn đoán dựa vào chụp mạch huỳnh quang thấy tăng huỳnh quang ở lớp biểu
mô sắc tố và thoát huỳnh quang ở thì muộn ở khoang dưới võng mạc và bong thanh
dịch nếu có.
Chẩn đoán phân biệt
Chẩn đoán phân biệt với những trường hợp ánh đồng tử trắng ở trẻ nhỏ bao
gồm u nguyên bào võng mạc, tồn lưu dịch kính nguyên thủy, bệnh Coats, bệnh võng
mạc trẻ đẻ non, viêm màng bồ đào trung gian và nhiễm toxoplasma.
5. Biến chứng
5.1. Thoái hóa giác mạc dải băng
Thoái hóa giác mạc dải băng là biến chứng hay gặp trong viêm màng bồ đào
trước mạn tính. Trong trường hợp gây giảm thị lực hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì
cần điều trị bằng cách lấy bỏ dải băng đục trên giác mạc.
5.2. Tăng nhãn áp
Glôcôm sau viêm màng bồ đào ở trẻ em có tiên lượng xấu hơn người lớn. Điều
trị chủ yếu bằng thuốc nhóm ức chế men carbonic anhydrase trong khi nhóm ức chế
beta (betabloker) ít có hiệu quả. Nếu nhãn áp không điều chỉnh có thể phẫu thuật cắt
bè củng giác mạc, áp chất chống chuyển hóa như 5-FU, mitomicin C.
5.3. Đục thể thủy tinh
Đục thể thủy tinh thường gặp trong viêm mống mắt thể mi mãn hoặc tái phát, là
biến chứng của chính quá trình viêm và do sử dụng corticosteroid điều. Cắt thể thủy
tinh - cắt dịch kính nếu dịch kính đục nhiều, phẫu thuật thường được tiến hành sau 6
tháng khi quá trình viêm đã ổn định. Sau mổ tiếp tục điều trị với steroid toàn thân và
tại chỗ.
5.4. Phù hoàng điểm dạng nang
Biến chứng hay gặp ở giai đoạn muộn là phù hoàng điểm dạng nang, có thể dẫn
đến thoái hóa hoàng điểm và làm giảm thị lực. Điều trị bằng corticoid và các thuốc
chống viêm không steroid.
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5.5. Tăng sinh dịch kính võng mạc
Nhiều trường hợp viêm màng bồ đào đã ổn định nhưng dịch kính còn đục
nhiều, xơ hóa gây giảm thị lực. Nếu chức năng võng mạc còn tốt, phẫu thuật cắt dịch
kính qua pars plana có thể cải thiện thị lực và tránh được biến chứng bong võng mạc.
5.6. Bong võng mạc
Viêm màng bồ đào sau có thể có biến chứng bong võng mạc do xơ hóa dịch
kính gây co kéo. Điều trị bằng phẫu thuật mổ bong võng mạc và kết hợp cắt dịch kính
nhưng kết quả không cao.
5.7. Teo nhãn cầu: là giai đoạn cuối cùng của viêm màng bồ đào nặng do thể mi giảm
tiết thủy dịch.
5.8. Các biến chứng khác
- Màng trước võng mạc có thể cần phẫu thuật bóc màng trước võng mạc
- Tân mạch dưới võng mạc, tân mạch đĩa thị.
6. Điều trị
6.1. Nguyên tắc điều trị
Điều trị bệnh viêm màng bồ đào ở trẻ em bao gồm điều trị không đặc hiệu và
điều trị đặc hiệu. Điều trị không đặc hiệu tùy thuộc vào mức độ bệnh có thể chỉ cần
theo dõi đến điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật (Bảng 2).
Thuốc liệt thể mi: các thuốc liệt thể mi tại chỗ có tác dụng phòng chống dính
mống mắt và giảm đau do co thắt thể mi. Thuốc tác dụng ngắn như cyclopentolate
hoặc thuốc tác dụng dài như Atropin từ 0,5%, 1% và 4%.
Corticoid là nền tảng của điều trị viêm màng bồ đào. Steroid tại chỗ chỉ có tác
dụng ở phần trước nhãn cầu và không cải thiện được phản ứng dịch kính hoặc phù
hoàng điểm. Steroid toàn thân dùng trong viêm màng bồ đào mãn tính và đe dọa thị
lực. Corticoid dùng liều cao tiêm tĩnh mạch trong một số bệnh như VKH. Nguyên tắc
là bắt đầu bằng liều cao rồi giảm dần liều sau khi bệnh thuyên giảm.
Thuốc điều hòa và ức chế miễn dịch được sử dụng trong trường hợp bệnh
không đáp ứng với steroid. Methotrexat và cyslosporin có thể là lựa chọn thay thế
nhưng cần lưu ý tác dụng phụ với thận.
Bảng 2: Điều trị viêm màng bồ đào
Theo dõi

Phát hiện biến chứng.
Phát hiện thay đổi dấu hiệu.

Thuốc liệt thể mi

Để giảm đau.
Để tách dính mống mắt, dính đồng tử.

Corticosteroid

Thuốc nước, mỡ tra tại chỗ.
Tiêm dưới kết mạc, tiêm cạnh nhãn cầu.
Uống hoặc tiêm tĩnh mạch.
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Thuốc ức chế miễn dịch

Các thuốc alkyl hóa.
Các thuốc chống chuyển hóa.
Thuốc ức chế tế bào.

Phẫu thuật

Để chẩn đoán: chọc hút tiền phòng, sinh thiết dịch kính.
Để sửa chữa tồn tại:
Lấy thể thủy tinh.
Tái tạo đồng tử.
Phẫu thuật Glôcôm.
Cắt dịch kính điều trị bong võng mạc.
Bóc màng trước võng mạc.

6.2. Điều trị cụ thể
6.2.1. Thuốc chống viêm
Corticosteroid: tùy vào mức độ viêm ở tiền phòng mà dùng loại thuốc tra tại
chỗ nhiều hay ít. Trường hợp nặng có thể tiêm cạnh nhãn cầu. Toàn thân corticoid
uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Trong trường hợp không đáp ứng với corticoid thì dùng
thuốc ức chế miễn dịch.
Trong các viêm màng bồ đào trung gian nếu thị lực từ 20/40 trở lên, không có
phản ứng của tiền phòng, không cần điều trị. Nếu có phản ứng của tiền phòng > 1+ tế
bào, dùng corticoid tra tại chỗ và liệt thể mi. Nếu thị lực dưới 20/40 có xuất tiết dưới
võng mạc và vẩn đục dịch kính thì dùng corticoid cạnh nhãn cầu cho đến khi bệnh
thoái lui. Nếu không đáp ứng với điều trị này sau 6 tuần cần điều trị quang đông.
6.2.2. Điều trị theo nguyên nhân
Điều trị theo nguyên nhân với các thuốc đặc hiệu, ví dụ thuốc kháng vi rút,
thuốc chống lao, thuốc chống nấm.
Viêm mống mắt thể mi do vi rút herpes nếu không có tổn thương biểu mô giác
mạc dùng acyclovir tra tại chỗ hoặc uống.
Viêm màng bồ đào do giang mai không đáp ứng với corticoid, tùy theo giai
đoạn Penicillin là kháng sinh duy nhất có hiệu quả, trong trường hợp dị ứng với thuốc
này có thể dùng đường uống doxycyclin, tetracyclin hoặc ceftriaxon (Rocephin).
Viêm màng bồ đào do lao cần kết hợp với bác sĩ nhi khoa và bác sĩ chuyên
khoa về bệnh phổi để điều trị. Isoniazid kết hợp với rimifon trong 6 tháng và thêm
pyrazinamid trong hai tháng đầu hoặc hai loại đầu trong vòng 9 tháng.
Viêm màng bồ đào do Toxoplasma không cần điều trị trong trường hợp sẹo hắc
võng mạc cạnh trung tâm ổn định. Tuy nhiên trong trường hợp tổn thương hoạt tính
với biểu hiện viêm trong dịch kính thì cần chỉ định điều trị. Sulfadiazine kết hợp với
pyrimethamine và axit folic. Corticoid toàn thân (Deltasone) được sử dụng khi có tổn
thương thị thần kinh. Clindamicin được sử dụng thay thế nếu dị ứng với
pyrimethamin.
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Viêm màng bồ đào do Toxocara với tổn thương ở chu biên, không có phản ứng
của dịch kính không cần điều trị. Điều trị đặc hiệu với thiabendasone (Mintezol) hoặc
diethylcarbazine vẫn chưa được xác định.
Điều trị viêm võng mạc hoại tử do CMV bắt đầu bằng tiêm tĩnh mạch acyclovir
với liều 1.500mg/m2/ngày trong vòng 7 đến 21 ngày, sau đó tiếp tục liều duy trì của
acyclovir 4 đến 6 tuần nữa.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Dưới đây là các triệu chứng cơ năng của viêm màng bồ đào, TRỪ:
A. Đỏ mắt và có dử mắt.
B. Đau nhức mắt.
C. Sợ ánh sáng.
D. Nhìn mờ.
Câu 2. Những yếu tố phối hợp gợi ý các bệnh toàn thân của viêm màng bồ đào là:
A. Tình trạng hệ thống miễn dịch.
B. Các thuốc đã dùng toàn thân.
C. Tiền sử chấn thương.
D. Tất cả các yếu tố trên.
Câu 3. Tất cả những bệnh dưới đây đều liên kết với HLA-B27, TRỪ:
A. Viêm cứng khớp cột sống.
B. Hội chứng Bowel.
C. Viêm thận kẽ và viêm màng bồ đào.
D. Hội chứng Behcet.
Câu 4. Mủ tiền phòng do viêm màng bồ đào có thể gặp ở tất cả các bệnh sau đây,
TRỪ:
A. Bệnh viêm cứng khớp sống.
B. Hội chứng Behcet.
C. Viêm nội nhãn sau đặt thể thủy tinh nhân tạo.
D. Hội chứng Vogt Koyanagi Harada.
Câu 5. Thử nghiệm hữu ích nhất để loại trừ bệnh Sarcoid ở một người bệnh viêm
màng bồ đào là:
A. Các u hạt dạng nốt ở hắc võng mạc.
B. Dính mống mắt ở phía sau và chân mống mắt ở phía trước kèm theo Glôcôm
thứ phát.
C. Test bì Tuberculin dương tính
D. Tăng mức enzym chuyển angiotensin.
Câu 6. Viêm màng bồ đào do Herpes gắn với tất cả những dấu hiệu sau, TRỪ:
A. Teo mống mắt khu vực hoặc ở cơ vòng thấy được bằng soi xuyên do kết quả
của viêm mạch máu và thiếu máu cục bộ.
B. Tăng nhãn áp.
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C. Viêm giác mạc đục thể thủy tinh.
D. Mống mắt dị sắc teo nhu mô.
Câu 7. Viêm màng bồ đào trong bệnh viêm khớp dạng thấp thiếu niên có tất cả những
yếu tố sau đây, TRỪ:
A. Viêm phần sau nặng, tạo thành màng viêm thể mi và phù hoàng điểm dạng
nang.
B. Đáp ứng tốt với phẫu thuật đục thể thủy tinh và cắt dịch kính.
C. Viêm khớp tỏa lan, đặc biệt ở các ngón và các khớp mang nặng.
D. Thường xảy ra ở nữ giới có ANA dương tính.
Câu 8. Nhãn viêm giao cảm có thể có liên quan đến những yếu tố dưới đây, TRỪ:
A. Phẫu thuật Glôcôm bao gồm cắt bè.
B. Các phẫu thuật gây teo thể mi bằng laser YAG xuyên củng mạc.
C. Chiếu tia Ion Heli hoặc chùm Proton đều trị u hắc tố.
D. Các phẫu thuật cơ ngoại nhãn điều trị lác.
Câu 9. Tất cả các câu dưới đây về sử dụng steroid đều đúng, TRỪ:
A. Steroid tại chỗ không có tác dụng với phù hoàng điểm dạng nang.
B. Có thể dùng steroid tại chỗ và uống khi viêm màng bồ đào trước cấp tính của
hội chứng Reiter.
C. Cần dùng steroid tại chỗ cho viêm mống mắt thể mi dị sắc Fuchs.
D. Steroid tiêm cạnh nhãn cầu thì nguy hiểm khi dùng cho bệnh toxoplasma mắt.
Câu 10. Câu nào sau đây nói về viêm hắc võng mạc do toxoplasma là SAI ?
A. Xét nghiệm IgM không cao trong trường hợp bệnh tái phát.
B. Mẹ bị nhiễm toxoplasma đã đẻ một con bị toxoplasma bẩm sinh. Tỉ lệ đứa con
thứ hai bị bệnh tương tự là <5%.
C. Bệnh viêm hắc võng mạc có thể bị tái phát bên cạnh sẹo cũ.
D. Bệnh viêm hắc võng mạc do toxoplasma có thể có sẹo teo, lộ củng mạc và có
nhiều sắc tố.
Câu 11. Loại viêm màng bồ đào nào sau đây thường gặp ở nam giới?
A. Nhãn viêm giao cảm.
B. Viêm màng bồ đào trước dạng không hạt cấp.
C. Viêm màng bồ đào kèm theo viêm cột sống dính khớp.
D. Cả ba loại trên.
Câu 12. Tìm một câu sai về hội chứng Vogt Koyanagi Harada:
A. Bạch biến xuất hiện trước các triệu chứng về thị giác.
B. Có thể có liệt dây thần kinh kèm theo.
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C. Bệnh thường xảy ra ở cả hai mắt.
D. Bệnh thường biểu hiện bằng viêm võng mạc đa ổ ở bán phần sau.
Câu 13. Bệnh nào dưới đây không liên quan đến HLA-B27(+)?
A. Viêm khớp dạng phản ứng.
B. Viêm cột sống dính khớp.
C. Viêm khớp dạng thấp.
D. Viêm khớp vảy nến.
Câu 14. Chẩn đoán phân biệt viêm pars plana với:
A. Hội chứng Vogt Koyanagi Harada.
B. U lympho.
C. Viêm khớp dạng thấp.
D. Viêm cột sống dính khớp.
Câu 15. Đặc điểm của tân mạch võng mạc khi chụp mạch huỳnh quang là:
A. Nằm cạnh vùng võng mạc thiếu máu.
B. Nằm ở trung tâm vùng võng mạc thiếu máu.
C. Xuất hiện ở thì sớm.
D. Rất dễ thấy khi soi đáy mắt nên không cần chụp mạch.
Câu 16. Dấu hiệu nào sau đây có thể gặp trong viêm hắc võng mạc do toxoplasm?
A. Viêm đĩa thị.
B. Bong thanh dịch vùng hoàng điểm.
C. Viêm dịch kính.
D. Tất cả các dấu hiệu trên.
Câu 17. Câu nào sau đây SAI khi nói về viêm màng bồ đào?
A. Bong võng mạc có vết rách hay xảy ra trong hội chứng Harada.
B. Phù hoàng điểm dạng nang hiếm khi là biến chứng của viêm màng bồ đào trung
gian.
C. Viêm màng bồ đào trong bệnh sarcoid thường có tân mạch đĩa thị.
D. Bong dịch kính sau hay xảy ra trong viêm màng bồ đào sau.
Câu 18. Các câu sau nói về viêm màng bồ đào do viêm khớp trẻ em mãn tính đều
đúng, TRỪ:
A. Chỉ có 20% người bệnh biểu hiện ở cả hai mắt.
B. Hiếm khi mắt thứ hai mắc bệnh sau một năm.
C. 25% bệnh nặng và đáp ứng kém với điều trị.
D. Mắt thường không đỏ, ngay cả khi có viêm màng bồ đào rất nặng.
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Câu 19. Vết màu hồng trên võng mạc gặp trong bệnh nào?
A. Tắc tĩnh mạch võng mạc.
B. Teo hắc võng mạc bẩm sinh.
C. Thoái hóa hắc võng mạc di truyền.
D. Vết dạng mạch.
Câu 20. Khác biệt về giải phẫu bệnh giữa nhãn viêm giao cảm và hội chứng Vogt
Koyanagi Harada là:
A. Mức độ tổn thương màng bồ đào trước so với màng bồ đào sau.
B. Vị trí của các nốt Dalen Fuchs.
C. Có tế bào bán liên.
D. Tổn hại mao mạch hắc mạc.
Câu 21. Biến chứng thường gặp của viêm pars plana là:
A. Glôcôm.
B. Đục thể thủy tinh.
C. Bong võng mạc.
D. Thoái hóa hoàng điểm.
Câu 22. Dấu hiệu nào sau đây không có trong hội chứng Behcet?
A. Thường có mủ tiền phòng tái phát.
B. Có viêm đa khớp.
C. Glôcôm thứ phát là nguyên nhân chủ yếu gây mù lòa.
D. Có thể có bong võng mạc.
ĐÁP ÁN
1.A. 2.D. 3.D. 4.D. 5.C 6.D 7.C
8.D
9.D 10.A 11.C
13.A 14.A 15.B 16. D 17.B 18.A 19.B 20.C 21.C 22.B

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám viêm màng bồ đào ở trẻ em.
2. Khám mắt có gây mê.
3. Tách dính đồng tử (tra và tiêm).
4. Tiêm dưới kết mạc, tiêm cạnh nhãn cầu.
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12.A
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Bài 12
VIÊM NỘI NHÃN
PGS.TS. Lê Thị Kim Xuân
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 các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh viêm nội nhãn ở trẻ em.
2. Trình bày được phân loại bệnh viêm nội nhãn.
3. Nêu được các nguyên nhân gây viêm nội nhãn ở trẻ em.
4. Giải thích được nguyên tắc điều trị bệnh viêm nội nhãn và tiên lượng.
Về kỹ năng
1. Khám, chẩn đoán và điều trị được bệnh viêm nội nhãn ở trẻ em.
2. Xác định được các nguyên nhân gây viêm nội nhãn ở trẻ em.
3. Thực hiện được các thủ thuật chích mủ tiền phòng, tiêm dưới kết mạc, tiêm cạnh
nhãn cầu, tiêm nội nhãn và tiêm dưới bao Tenon.
4. Xử lý cấp cứu được bệnh viêm nội nhãn ở trẻ em.
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
Viêm nội nhãn là một thuật ngữ chỉ tình trạng viêm của các tổ chức nội nhãn
như tiền phòng, dịch kính, võng mạc, hắc mạc gây phá huỷ các tổ chức này, làm giảm
thị lực, mù lòa, teo nhãn cầu, thậm chí phải khoét bỏ nhãn cầu.
Viêm nội nhãn được chia thành hai loại gồm viêm nội nhãn ngoại sinh (xảy ra
sau chấn thương, sau phẫu thuật...) và viêm nội nhãn nội sinh (thường nhiễm trùng
theo đường máu). Viêm nội nhãn ngoại sinh chiếm phần lớn, viêm nội nhãn nội sinh
chỉ chiếm khoảng 2 – 8% viêm nội nhãn nói chung. Tại Mỹ, viêm nội nhãn nội sinh
chiếm 5/10.000 người bệnh nằm điều trị. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy tần
suất bệnh này tăng lên vào mùa thu đông.
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Hình 1: Viêm mủ nội nhãn
mủ tiền phòng xuất tiết ở diện đồng tử, dính đồng tử

2. Cơ chế bệnh sinh
Tác nhân gây bệnh có thể do vi khuẩn, nấm, vi rút và kí sinh trùng. Tác nhân
này vào nội nhãn qua vết thương nhãn cầu, vết loét thủng của giác mạc hay sau phẫu
thuật trong các viêm nội nhãn ngoại sinh. Trong viêm nội nhãn nội sinh, vi khuẩn cũng
có thể vào nội nhãn qua đường máu sau một nhiễm trùng khu trú hay nhiễm trùng
máu.
2.1. Tác nhân gây bệnh
Trong viêm nội nhãn, vi khuẩn Gram dương là nguyên nhân hay gặp mà tần
suất gặp nhiều nhất là S. epidermidis. Loại này có tiên lượng thị lực phục hồi tương
đối tốt. Trong khi đó, viêm nội nhãn do vi khuẩn có độc lực cao như Streptococcus
pneumoniae lại có tiên lượng thị lực kém mặc dù được điều trị sớm. Các cầu khuẩn
bao gồm Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans cũng thường gặp. Bacillus
cereus cũng liên quan tới người bệnh lạm dụng thuốc hoặc dùng thuốc đường tĩnh
mạch kéo dài.
Vi khuẩn Gram âm gây viêm nội nhãn nội sinh chủ yếu là do E coli, H
influenzae, Neisseria meningiditis, Klebsiellae pneumonia, các loài serratia và trực
khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa). Viêm do các vi khuẩn gram âm tiến triển
thường rất nhanh, có khi vài giờ đã gây phá hủy tổ chức không hồi phục đặt biệt là E
coli.
Viêm nội nhãn nội sinh do nấm Candida và Aspergillus với biểu hiện viêm hắc
võng mạc trầm trọng, lấy bệnh phẩm xét nghiệm thường âm tính.
Viêm mủ nội nhãn sau chấn thương do vi khuẩn Gram dương chiếm từ 50-80%,
trong đó chủ yếu là Staphylococcus và Bacillus, phối hợp nhiều loại vi khuẩn trong đó
vi khuẩn Gram âm là 33% và nấm là 16%.
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2.2. Bệnh sinh
Trong viêm nội nhãn ngoại sinh, tác nhân gây bệnh có thể vào nội nhãn qua vết
thương nhãn cầu, qua các vết loét thủng của giác mạc hay qua vết mổ. Vi trùng có thể
từ vật gây chấn thương, từ môi trường bên ngoài hay chính từ túi kết mạc.
Trong viêm nội nhãn nội sinh, vi sinh vật xâm nhập vào hệ mạch máu võng
mạc, hắc mạc rải rác hoặc thành một đám lớn gây tắc mao mạch. Để xâm nhập vào
nhãn cầu và gây bệnh, các vi sinh vật phải vượt qua hàng rào máu-mắt và tạo thành ổ
nhiễm khuẩn trong lòng mạch võng mạc. Trong trường hợp tắc mạch nhiễm khuẩn có
thế gây thiếu máu võng mạc và hoại tử võng mạc. Đó là điều kiện để vi khuẩn nhanh
chóng xâm nhập vào dịch kính và các phần xa hơn ở bán phần trước nhãn cầu.
Trong buồng dịch kính không có hệ thống mạch máu và bạch huyết, khi có sự
xâm nhập của tác nhân gây bệnh, một loạt đáp ứng xảy ra trước tiên là phản ứng của
các tế bào dịch kính (hyalocyte), đó là những tế bào đơn nhân mà bề mặt có cảm thụ
thể (recceptor) đối với IgG và bổ thể, có thể bất hoạt thậm chí thực bào vi khuẩn. Đáp
ứng của hệ mạch máu màng bồ đào bằng giãn mao mạch và tăng tính thấm, các tế bào
viêm và các protein chống nhiễm trùng thâm nhập vào trong dịch kính. Đáp ứng của
các quá trình trên với tác nhân gây bệnh thường không hoàn toàn nhưng có tác dụng
hạn chế sự phát triển của mầm bệnh. Bên cạnh phản ứng viêm tại chỗ, hệ thống miễn
dịch cơ thể sẽ sinh ra những kháng thể đặc hiệu đối với vi khuẩn. Miễn dịch cơ thể có
thể bất hoạt vi khuẩn cũng như trung hòa độc tố của vi khuẩn. Khi miễn dịch cơ thể
không ức chế được mầm bệnh thì viêm mủ nội nhãn sẽ phát triển.
Quá trình viêm mủ nội nhãn xảy ra làm cho tổ chức dịch kính bị biến đổi trầm
trọng phân hủy collagen, các tế bào dịch kính, kết tủa protein... làm cho dịch kính bị
đục và hóa mủ. Khi quá trình viêm kết thúc thuận lợi, dịch kính có thể trong lại một
phần. Quá trình viêm mủ lan vào các màng quanh nhãn cầu làm biến đổi các cấu trúc
này có thể gây hoại tử mủ và teo nhãn cầu.
3. Phân loại
3.1. Viêm nội nhãn ngoại sinh
3.1.1. Viêm nội nhãn sau chấn thương
Tác nhân thường gặp nhất là tụ cầu, liên cầu, và nhiều loại nấm. Tỉ lệ viêm nội
nhãn sau vết thương xuyên gặp khoảng 5-14% nói chung, ở trẻ em tỉ lệ này cao hơn rất
nhiều (54,6%). Lý do khác biệt là ở trẻ em với cơ địa suy giảm miễn dịch và hệ thống
miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện thuận lợi cho viêm nội nhãn.
3.1.2.Viêm nội nhãn sau phẫu thuật
Nguồn nhiễm trùng chủ yếu của viêm nội nhãn sau mổ là các tạp khuẩn ở mi
mắt và kết mạc, lệ đạo và dụng cụ phẫu thuật nhiễm khuẩn.
Viêm nội nhãn cấp tính
Bệnh xuất hiện trong vòng 1- 14 ngày sau phẫu thuật nội nhãn. Tác nhân hay
gặp là tụ cầu. Viêm nội nhãn hậu phẫu cấp tính nặng thường xuất hiện trong vòng 1-4
ngày sau phẫu thuật. Thị lực <20/200 kèm theo đau nhức và viêm dịch kính rõ rệt,
không thấy rõ chi tiết đáy mắt. Các vi khuẩn độc tính cao phân lập được bao gồm tụ
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cầu vàng, các loại liên cầu và tác nhân gram âm như trực khuẩn mủ xanh, serratia
marcesens, proteus.
Viêm nội nhãn mãn tính
Thường xảy ra vào 2 tuần hoặc muộn hơn sau phẫu thuật. Những dấu hiệu và
triệu chứng xuất hiện từ từ với thị lực tốt, đau rất nhẹ, mủ tiền phòng và viêm dịch
kính nhẹ. Viêm nội nhãn do nấm thường bắt đầu trong 3 tháng sau phẫu thuật và tác
nhân thường gặp nhất là Candida.
3.2.Viêm nội nhãn nội sinh
Viêm nội nhãn nội sinh do vi khuẩn hoặc nấm lan tràn theo máu từ một nguồn ở
xa, bên ngoài mắt như đường truyền tĩnh mạch bị nhiễm trùng hoặc từ một cơ quan bị
nhiễm trùng như viêm nội tâm mạc, viêm thận bể thận hoặc viêm tủy xương. Trẻ
thường trẻ gầy còm suy dinh dưỡng hoặc nhiễm giun sán và suy giảm miễn dịch.
Theo nghiên cứu, bệnh xuất hiện chủ yếu vào mùa thu đông (77,63%). Trẻ em ở
các vùng nông thôn mắc bệnh nhiều hơn các vùng thành thị (nông thôn chiếm
87.92%). Nhóm trẻ hay mắc bệnh nhất là từ 3 đến 7 tuổi (31,62%).
4. Chẩn đoán
4.1. Chẩn đoán xác định
4.1.1. Lâm sàng
Bệnh cảnh lâm sàng của viêm mủ nội nhãn rất đa dạng và tiến triển phức tạp
với các mức độ khác nhau. Các triệu chứng điển hình bao gồm giảm thị lực đột ngột
mức độ từ nhẹ đến nặng. Chảy nước mắt là triệu chứng hay gặp do kích thích giác
mạc. Có thể có đau nhức mắt, đau đầu và sợ ánh sáng.
Các dấu hiệu ở mắt có mi sưng nề đỏ, sụp mi và co quắp mi. Cương tụ rìa hay
cương tụ phù nề tỏa lan. Phù giác mạc, tủa sau giác mạc, thậm chí thâm nhiễm hoặc áp
xe giác mạc. Áp xe giác mạc trong viêm nội nhãn thường gặp do các tác nhân có độc
lực cao hoặc người bệnh đến quá muộn, bệnh có xu hướng viêm toàn nhãn (viêm nội
nhãn và viêm bao Tenon).
Mủ tiền phòng là dấu hiệu chứng tỏ viêm bán phần trước tương đối nặng.
Mống mắt cương tụ, xuất tiết diện đồng tử che lấp không quan sát được phía sau Thể
thủy tinh có thể trong hoặc đục, có khi hoá mủ. Đục dịch kính là triệu chứng đặc trưng
của viêm bán phần sau nhãn cầu, có thể đục khu trú hay hóa mủ toàn bộ buồng dịch
kính. Đáy mắt thường không quan sát được. Đôi khi soi được đáy mắt có thể thấy các
dấu hiệu sớm như viêm quanh tĩnh mạch võng mạc, thâm nhiễm quanh mạch máu,
xuất tiết, phù hoàng điểm, xuất huyết và áp xe trong võng mạc. Bong võng mạc hoặc
co kéo võng mạc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực.
Triệu chứng của viêm nội nhãn do nấm tiến triển thầm lặng hơn so với vi
khuẩn. Giảm thị lực ít hoặc nhiều. Có thể có đỏ mắt, đau nhức mắt hoặc sợ ánh sáng
có thể có. Viêm nội nhãn nội sinh do nấm xuất hiện từ từ bằng những vùng viêm hắc
võng mạc khu trú hoặc nhiều ổ. Ổ viêm dạng u hạt kèm theo tủa giác mạc, mủ tiền
phòng và viêm dịch kính với những kết tụ tế bào rải rác khắp dịch kính. Nhiễm trùng
thường bắt đầu ở võng mạc, biểu hiện bằng những tổn thương màu trắng vàng, bờ
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nham nhở, kích thước từ vết dạng bông nhỏ đến vài đường kính đĩa thị. Sau đó tổn
thương lan vào dịch kính, tạo thành những kết tụ tế bào và nấm.
4.1.2. Cận lâm sàng
Lấy bệnh phẩm nội nhãn từ thủy dịch và dịch kính trước khi điều trị kháng sinh
để xét nghiệm tìm nguyên nhân.
Lấy thủy dịch: dùng kim cỡ từ 25-30G chọc qua vùng giác mạc vào tiền phòng
và rút ra 0,1ml dịch. Lấy dịch kính: chọc kim cỡ 23-25G qua pars plana cách rìa 33,5mm vào trung tâm buồng dịch kính hút ra 0.1ml dịch. Trong khi cắt dịch kính thì
dùng bơm tiêm hút dịch khi cắt mủ. Bệnh phẩm cần được đưa đi xét nghiệm ngay để
tìm nguyên nhân. Các xét nghiệm cần làm đơn giản là soi tươi, soi trực tiếp. Soi tươi
có thể sơ bộ nhận xét được trong bệnh phẩm có vi khuẩn hay nấm. Nếu có vi khuẩn,
bệnh phẩm được nhuộm Gram để phân biệt có vi khuẩn Gram dương hay Gram âm.
Bệnh phẩm cũng cần được đưa đi nuôi cấy vi khuẩn hoặc nấm, làm kháng sinh đồ.
Phân tích PCR (Polymerase Chain Reaction): chỉ cần một lượng bệnh phẩm rất
ít (5 micro lít), PCR có độ nhạy cao.
Siêu âm: đánh giá tình trạng dịch kính, võng mạc.
Chụp X quang, CT hốc mắt khi có vết thương nhãn cầu nhằm xác định dị vật
cản quang.
4.2. Chẩn đoán phân biệt
- Viêm màng bồ đào tăng nhãn áp.
- U nội nhãn.
- Xuất huyết nội nhãn.
- Vết thương xuyên nhãn cầu với các tổn thương phá hủy cấu trúc nhãn cầu gây
khó khăn cho việc khám xét kỹ các triệu chứng của bệnh.
5. Điều trị
Trường hợp viêm nhẹ và mãn tính cần điều trị tích cực với kháng sinh và
corticoid. Trường hợp viêm nặng, có thể phải phẫu thuật cắt dịch kính viêm để kháng
sinh khuếch tán hơn trong khoang dịch kính.
5.1. Điều trị nội khoa
Tra thuốc liệt thể mi Atropin 0,5%, 1%, 4% hay Cyclopentolate 1%.
Sử dụng kháng sinh nội nhãn là điều trị đầu tay. Kháng sinh với tác dụng diệt vi
khuẩn, nấm, ký sinh trùng khi xác định và phân lập. Tiêm kháng sinh nội nhãn đã góp
phần làm cải thiện tiên lượng viêm nội nhãn. Kháng sinh hay được sử dụng trong tiêm
nội nhãn như vancomycin, gentamycin, ceftazidine, kháng nấm amphotericin B.
Vancomycin có tác dụng tốt với vi khuẩn Gram (+), ceftazidime diệt khuẩn tốt với vi
khuẩn Gram (-).
Kỹ thuật tiêm nội nhãn:
Gentamycin 0,4mg/0,1ml, dùng bơm tiêm 1ml hút lấy 0,1ml dung dịch
gentamycin và pha vào 0,9ml dung dịch nước muối sinh lí. Sau khi pha, lấy 0,1ml
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dung dịch này tiêm nội nhãn. Hiện nay, do khả năng gây tình trạng hoại tử võng mạc
nên Gentamycin không còn được sử dụng để tiêm nội nhãn.
Cephalosporin 2 - 2,25mg/0,1ml, lấy 5ml dung dịch nước muối sinh lí pha vào
lọ bột thuốc tiêm 1g. Dùng bơm tiêm 1ml hút ra 0,1ml dung dịch này sau đó hút thêm
vào 0,9ml dung dịch nước muối sinh lí. Hút 0,1ml dung dịch đã pha này tiêm vào nội
nhãn.
Vancomycin 1mg/0.1ml, lấy 5ml dung dịch nước muối sinh lí pha vào lọ bột
thuốc tiêm 0,5g. Dùng bơm tiêm 1ml hút ra 0,1ml dung dịch này sau đó hút thêm vào
0,9ml dung dịch nước muối sinh lí. Hút 0,1ml dung dịch đã pha này tiêm vào nội nhãn.
Kháng sinh nội nhãn nên thực hiện sớm và thường chỉ cần dùng một lần. Việc
tiêm kháng sinh vào buồng dịch kính cần hết sức hạn chế, chỉ nên tiêm mũi thứ hai sau
48 giờ và mũi thứ ba sau mũi thứ hai sau 96 giờ nếu lâm sàng tiếp tục tiến triển xấu.
Kháng sinh tiêm vào tiền phòng được cho là an toàn hơn tiêm vào dịch kính và
có thể tiêm nhắc lại nhiều lần nhưng độ tập trung thuốc trong thủy dịch chỉ trong vòng
12 giờ. Sự khuyếch tán của thuốc vào dịch kính là rất khó khăn trừ khi trên mắt không
còn thể thủy tinh. Liều lượng như tiêm vào dịch kính.
Kháng sinh tiêm dưới kết mạc hay cạnh nhãn cầu sẽ khuyếch tán vào tiền
phòng qua vùng rìa. Nồng độ thuốc trong tiền phòng qua đường này có thể đạt cao, tuy
nhiên trên mắt còn thể thủy tinh kháng sinh từ tiền phòng vào dịch kính rất khó khăn,
hơn nữa thời gian kháng sinh tồn tại trong tiền phòng tương đối ngắn (6-8 giờ).
Loại kháng sinh: khi chưa có kháng sinh đồ người ta thường dùng các loại
kháng sinh mạnh và có phổ diệt khuẩn rộng. Đối với vi khuẩn Gram dương hay dùng
vancomycin. Với vi khuẩn Gram âm là nhóm cephalosporin thế hệ 3 hoặc nhóm
Fluroquinolon. Kháng sinh toàn thân được chỉ định ngay khi có nghi ngờ viêm mủ nội
nhãn.
Corticoid: tác dụng giảm viêm và phòng ngừa biến chứng nhưng nhiều tác dụng
phụ. Viêm nội nhãn do nấm thì không nên sử dụng. Corticoid có thể được sử dụng
toàn thân, tra tại mắt, tiêm dưới kết mạc và tiêm nội nhãn.
Tiêm nội nhãn thường dùng dexamethason 0,4mg/0,1ml tiêm một lần. Cách pha
dùng bơm tiêm 1ml hút 0,1ml dung dịch dexamethason 0,4mg/ml, sau đó hút thêm vào
0,9ml dung dịch nước muối sinh lí, lấy 0,1 ml dung dịch đã pha này để tiêm nội nhãn.
Để hỗ trợ corticoid nội nhãn có thể sử dụng thuốc theo đường cạnh nhãn cầu với liều
12mg hoặc hơn, kết hợp với kháng sinh cạnh nhãn cầu. Thuốc chống viêm tra tại chỗ
thường được dùng ngay khi bắt đầu điều trị, tra 2 giờ một lần xen kẽ với kháng sinh tra
tại mắt.
Bảng 1. Các thuốc dùng trong viêm nội nhãn
Đường dùng và liều lượng
Kháng sinh

Tra mắt

Tiêm dưới
kết mạc

Tiêm nội
nhãn

Gentamycin

9mg/ml

20mg/0.5ml

0.1mg/0.1ml
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Toàn thân
1mg/kg, TM, 8
giờ/lần

Đường dùng và liều lượng
Kháng sinh

Tra mắt

Tiêm dưới
kết mạc

Tiêm nội
nhãn

Vancomycin

50mg/ml

25mg/0.5ml

1mg/0.1ml

Amikacin

0.4mg/0.1ml

Ceftazidim

2mg/0.1ml

Ceftriaxon

Toàn thân
10mg/kg, TM,
12 giờ/lần
100150mg/kg,
TM,12-24
giờ/lần
50-100mg/kg,
TM, 8 giờ/lần

AmphotericinB

5.0µg/0.1ml

Ketoconazol

1mg/kg, TM,
200mg uống
hàng ngày

Prednisolon acetat hàng giờ
1%
Dexamethason
0.1%

hàng giờ

Dexamethason
4mg/ml ống

½ ống

Prednisolon viên

0.4mg/0,1ml
1mg/kg/ngày,
uống

5.2. Điều trị ngoại khoa
Giúp cho chẩn đoán bệnh như chọc hút dịch tiền phòng, rửa mủ tiền phòng,
sinh thiết dịch kính.
Điều trị bằng cắt dịch kính kết hợp đưa kháng sinh, corticoid vào nội nhãn, cắt
thể thủy tinh dịch kính và cắt thể thủy tinh tái tạo tiền phòng.
Phẫu thuật cắt dịch kính
Cắt dịch kính là biện pháp được áp dụng rộng rãi trong điều trị viêm mủ nội
nhãn, tuy nhiên chỉ tiến hành được ở tuyến chuyên khoa có đủ trang thiết bị và có khả
năng cắt dịch kính phần sau. Mục đích của cắt dịch kính là lấy bệnh phẩm làm xét
nghiệm căn nguyên để điều trị đặc hiệu; loại trừ các sản phẩm viêm, độc tố, vi khuẩn
giúp cho quá trình điều trị nội khoa có hiệu quả, làm tăng khả năng khuếch tán thuốc
trong nội nhãn.
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Chỉ định cắt dịch kính mủ là vấn đề còn nhiều bàn cãi. Có ý kiến cho rằng nếu
người bệnh đến sớm và còn soi được đáy mắt thì tiêm kháng sinh kết hợp
dexamethason nội nhãn, theo dõi 24 đến 48 giờ. Nếu tình trạng nặng lên, đáy mắt soi
không rõ nữa thì tiến hành cắt dịch kính. Với những trường hợp viêm nặng hoặc nghi
nhiễm nấm thì cắt dịch kính ngay từ đầu.
Ngược lại nhiều quan điểm cho rằng chỉ cắt dịch kính sớm khi viêm mủ nội
nhãn rất cấp tính, nguy cơ hủy hoại tổ chức mắt rất cao. Những trường hợp khác nên
điều trị cho quá trình viêm giảm, cắt dịch kính sẽ có nhiều thuận lợi tránh được nhiều
biến chứng nguy hiểm.
Cắt dịch kính phối hợp với bơm dầu silicone nội nhãn giúp cải thiện kết quả
viêm nội nhãn. Hiện nay trên lâm sàng các tác giả hay sử dụng dầu silicon có độ quánh
5000cs do ít bị nhuyễn hóa hơn. Mặt khác người ta chứng minh được rằng dầu silicone
có tính kháng khuẩn mạnh. Các tạp chất trong dầu có độc tính đối với sự phát triển của
vi sinh vật.
6. Tiên lượng và biến chứng
Kết quả điều trị viêm nội nhãn ở trẻ em thường rất thấp, với đặc điểm lâm sàng
diễn biến phức tạp, việc thăm khám và chẩn đoán sớm rất khó khăn do người bệnh
không phối hợp có thể bỏ sót tổn thương, phải tiến hành gây mê để khám bệnh. Phản
ứng viêm dữ dội khiến tổ chức nội nhãn bị tổn hại nặng nề. Võng mạc hoại tử, tăng
sinh dịch kính võng mạc nhiều làm cho kết quả điều trị viêm nội nhãn ở trẻ em kém
hơn rất nhiều so với người lớn.
Giảm thị lực trong viêm nội nhãn là do tổn hại gây ra bởi độc tố của nhiễm
trùng cũng như do phản ứng viêm của cơ thể. Võng mạc và các cấu trúc phần trước
nhãn cầu có thể bị tổn hại trực tiếp, và đục dịch kính có thể dẫn đến tổ chức hóa dịch
kính và bong võng mạc do co kéo.
Tiên lượng của viêm mủ nội nhãn rất nặng, có thể dẫn đến teo nhãn cầu, mất
chức năng, nhiều trường hợp phải khoét bỏ nhãn cầu.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Viêm nội nhãn cấp tính hậu phẫu bao gồm tất cả các triệu chứng sau, TRỪ:
A. Xuất hiện trong vòng 1 đến 4 ngày sau phẫu thuật.
B. Xuất hiện ở hai mắt.
C. Đau nhức mắt.
D. Mủ dịch kính.
Câu 2. Mủ tiền phòng xuất hiện trong các trường hợp sau đây, TRỪ:
A. Viêm nội nhãn sau phẫu thuật.
B. Viêm nội nhãn sau chấn thương.
C. Viêm nội nhãn nội sinh.
D. Hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada.
Câu 3. Điều trị viêm nội nhãn nội sinh do vi khuẩn gồm những phương pháp nào sau
đây?
A. Tiêm nội nhãn.
B. Tra thuốc liệt điều tiết.
C. Phẫu thuật cắt dịch kính.
D. Tất cả các phương pháp trên.
Câu 4. Điều trị viêm nội nhãn do nấm candida gồm những phương pháp nào sau đây?
A. Uống Fluconazol + tra thuốc liệt điều tiết.
B. Tiêm tĩnh mạch Amphotericin B.
C. Tiêm nội nhãn Amphotericin B.
D. Tất cả các phương pháp trên.
Câu 5. Liều tiêm nội nhãn của Vancomycin là:
A. 0.1mg/0.1ml
B. 1mg/0.1ml
C. 0.4mg/0.1ml
D. 2mg/0.1ml
Câu 6. Viêm nội nhãn ở trẻ em có những biến chứng sau đây, TRỪ:
A. Đục thể thủy tinh.
B. Tổ chức hóa dịch kính.
C. Xẹp tiền phòng.
D. Thoái hóa giác mạc dải băng.
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Câu 7. Vị trí dịch kính bám chắc nhất là:
A. Quanh đĩa thị.
B. Vùng ora serrata.
C. Bao sau thể thủy tinh.
D. Hoàng điểm.
Câu 8. Triệu chứng điển hình của bong võng mạc là?
A. Một vùng mờ tối chéo qua thị trường.
B. Nhìn thấy chớp sáng khi cúi đầu.
C. Song thị một mắt.
D. Mất thị lực nhìn gần đột ngột.
ĐÁP ÁN
1.D.

2.B.

3.D.

4.D.

5.B.

6.C.

7.A.

8.A.

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ em.
2. Khám mắt trẻ em (có gây mê).
3. Lấy bệnh phẩm tiền phòng và dịch kính làm xét nghiệm vi sinh.
4. Tiêm nội nhãn.
5. Ttiêm dưới kết mạc, tiêm cạnh nhãn cầu.
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Bài 13
BỆNH LÝ DỊCH KÍNH VÕNG MẠC
GS.TS. Đỗ Như Hơn
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả những đặc điểm của một số bệnh lý dịch kính – võng mạc ở trẻ em.
2. Trình bày được nguyên tắc chẩn đoán một số bệnh lý dịch kính võng mạc hay gặp
ở trẻ em.
3. Trình bày được nguyên tắc xử lý và điều trị một số bệnh lý dịch kính võng mạc
thường gặp ở trẻ em.
Về kỹ năng
1. Thực hiện được kỹ thuật khám phần sau nhãn cầu.
2. Thực hiện được kỹ thuật khám võng mạc chu biên bằng: a) kính tiếp xúc ba mặt
gương và một mặt gương; b) máy soi đáy mắt đảo ngược (Schepens) và phương
pháp ghi chép tổn thương.
3. Đọc được điện võng mạc và điện chẩm kích thích.
4. Điều trị được một số bệnh lý dịch kính võng mạc trẻ em thông thường.
5. Thực hiện được kỹ thuật điều trị laser (laser ngoài nhãn cầu, laser nội nhãn trong
phẫu thuật dịch kính võng mạc).
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
Bệnh lý của dịch kính võng mạc là bệnh lý phần sau nhãn cầu, gồm nhiều nhóm
bệnh như thoái hóa, tồn lưu tổ chức bẩm sinh, viêm. Cơ chế sinh bệnh phức tạp có liên
quan đến quá trình phát triển phôi thai, đến các quá trình di truyền, đến tình trạng bệnh
bẩm sinh. Bệnh có thể kèm theo tổn thương của nhiều bộ phận khác tại mắt và toàn
thân.
2. Các nhóm bệnh chính
2.1. Bệnh dịch kính võng mạc bẩm sinh
2.1.1. Tồn lưu ống động mạch:
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Trước kia thường gọi là tồn lưu dịch kính nguyên thủy tăng co kéo (PHPV).
Trong thời kỳ bào thai tồn tại động mạch đi từ đĩa thị đến mặt sau của thể thủy tinh
nuôi dưỡng thể thủy tinh, động mạch thường bị thoái triển tắc và teo đi vào tuần thứ 9
của thai kỳ và teo hoàn toàn vào tháng thứ 7. Vì một lí do nào đó làm cho sự thoái
triển không hoàn toàn hệ thống mạch máu của dịch kính ở thời kỳ bào thai. Có thể
thấy tồn lưu toàn bộ động mạch dịch kính từ đĩa thị đến sau thể thủy tinh, thường gặp
hơn là vết tích của bao mạch thể thủy tinh và hệ thống dịch kính, ở phần trước vết tích
gọi là chấm Mittendorf, đó là một chấm tròn nhỏ, màu trắng đục, dính vào bao sau thể
thủy tinh, hơi lệch về phía mũi và phía dưới so với cực sau thể thủy tinh, ở phần sau
vết tích là gai Bergmeister, thường thấy dưới dạng một núm mô xơ thần kinh đệm ở bờ
của đĩa thị nhô vào trong dịch kính một đoạn. Vết còn lại sau thể thủy tinh (vết
Mittendorf), thường riêng biệt và là nguyên nhân phổ biến nhất của đục thể thủy tinh
bẩm sinh một mắt. Đục thể thủy tinh dạng mảng cực sau thể thủy tinh có thể có mô sợi
và mạch máu và gây co kéo dọc thể mi. Hình ảnh lâm sàng thay đổi từ mức không ảnh
hưởng thị lực cho đến mức mù lòa. Nhãn cầu bị ảnh hưởng thường nhỏ hơn so với mắt
bên kia.
Điều trị cần phẫu thuật đục thể thủy tinh sớm và cắt bỏ màng xơ, mảng đục sau
thể thủy tinh có thể được loại bỏ bằng cắt dịch kính hay mở bao sau laser.
Tiên lượng thị lực phụ thuộc vào các tổn thương phối hợp của võng mạc, bệnh
glôcôm…
Tiên lượng không tốt khi đục thể thủy tinh một mắt.

Hình 1. Tồn lưu dịch kính nguyên thủy
2.1.2 Bệnh Coats
Bệnh Coats là bệnh bất thường mạch máu võng mạc với biểu hiện phình mạch,
giãn mạch và dị dạng mạch. Nhiều dịch xuất tiết từ mạch máu gây lắng đọng xuất tiết
màu vàng dưới và trong võng mạc, gây bong võng mạc. Thường bệnh ở một mắt
(80%), nam giới hay gặp hơn nữ giới với tỉ lệ 3/1. Bệnh thường biểu hiện sớm có thể
thấy từ 4 tháng tuổi, hay được chẩn đoán ở 6-8 tuổi và khoảng 2/3 chẩn đoán trước 10
tuổi. Biểu hiện trên đáy mắt rất thay đổi có thể có dịch hơi vàng, thậm chí có máu
trong và dưới võng mạc ở vùng giãn mạch, dẫn đến bong võng mạc toàn bộ, chất tiết
có thể lan ra cực sau hay vào dịch kính. Chẩn đoán phân biệt bao gồm tồn lưu dịch
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kính nguyên thủy, bệnh võng mạc trẻ sinh non, viêm hắc mạc do bệnh do toxoplasma,
u nguyên bào võng mạc. Chụp mạch huỳnh quang và chụp cộng hưởng từ có thể giúp
chẩn đoán bệnh.

Xuất tiết cứng trên phim chụp CT

Xuất tiết võng mạc

Xuất tiết võng mạc

Xuất huyết trước và trong võng mạc

Hình 2. Biểu hiện đa dạng của bệnh Coats
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Hình 3. Biểu hiện khác nhau của bệnh Coats
(Dị dạng mạch, giãn mạch, xuất tiết, xuất huyết nhiều ở võng mạc xích đạo và ở cả
cực sau (a,b,c). Tự phát huỳnh quang do các tinh thể can xi (d)

Laser hoặc phương pháp áp lạnh được sử dụng để phá hủy các mạch máu bất
thường nhằm bảo vệ thị lực. Tiêm corticoid và các thuốc ức chế tăng sinh tân mạch
(Avastin, triamcinolone…) vào buồng dịch kính đã được chứng minh là một biện pháp
điều trị có nhiều hứa hẹn. Bệnh Coats là bệnh tiến triển. Nếu không được phát hiện và
điều trị sớm sẽ dẫn đến mất thị lực do bong võng mạc xuất tiết và xơ hóa dưới võng
mạc.
2.2. Bệnh dịch kính võng mạc di truyền
Đây là nhóm bệnh phức tạp, tổn thương đặc trưng là dịch kính hóa lỏng, tạo ra
một khoang dưới dịch kính rỗng trừ một lớp dịch kính mỏng phía sau thể thủy tinh và
các màng vô mạch màu trắng bám vào võng mạc. Bệnh có thể kèm theo hoặc không có
tổn thương toàn thân.
2.2.1. Bệnh Goldmann-Favre
Bệnh đặc trưng bởi tổn thương dịch kính tạo ra những dây chằng trắng nhạt
trước võng mạc. Teo hắc võng mạc từng vùng, có thể có sắc tố võng mạc rải rác.
Thoái hoá võng mạc chu biên như thoái hoá dạng hàng rào, dạng bọt sên. Tách lớp
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võng mạc lúc đầu ở chu biên, tiến triển lan dần vào hậu cực, có thể bong võng mạc.
Biểu mô sắc tố bị tổn thương dọc theo các mạch máu võng mạc. Siêu âm thường phát
hiện tình trạng dịch kính hóa lỏng và các tổn thương võng mạc như màng trước võng
mạc, tách lớp võng mạc, bong võng mạc... Điện võng mạc có thể giảm sút nặng hoặc
tiêu huỷ hoàn toàn. Chẩn đoán phân biệt với những di chứng của viêm màng bồ đào
sau do toxocara, xơ hóa dịch kính sau viêm hoặc chấn thương. Bệnh Goldmann-Favre
di truyền lặn. Điều trị chủ yếu theo dõi tổn thương võng mạc, phẫu thuật nếu có bong
võng mạc, đục thể thủy tinh.

Hình 4. Tách lớp võng mạc bệnh Goldmann-Favre
2.2.2. Hội chứng Stickler
Bệnh toàn thân có biểu hiện và các biến chứng tại mắt, gặp ở tất cả các chủng
tộc với tỉ lệ 1/10.000. Bệnh được mô tả lần đầu tiên bởi Stickler năm 1965 với tên
bệnh mắt-khớp, tiến triển, di truyền trội với các mức độ biểu hiện đa dạng trong cùng
một gia đình.
Biểu hiện ở mắt thường sớm vào khoảng 10 năm đầu đời. Cận thị nặng trên 6D
(75%-100%). Đục thể thủy tinh sớm (31% ở 20 tuổi, 87% > 40 tuổi, đục dưới bao sau
< 20 tuổi, đục vùng nhân > 30 tuổi), đục thường hai mắt tương xứng. Glôcôm góc mở
hay kèm thiểu sản góc mống mắt giác mạc (26%). Bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc
thể thường, di truyền gần như toàn bộ, gắn với loạn sản tổ chức. Đục dịch kính và
bệnh dịch kính võng mạc tăng sinh gây bong võng mạc khó điều trị do nhiều vết rách,
vết rách rộng hoặc ở cực sau. Điều trị bong võng mạc này thường khó, kết quả kém, do
vậy cần phát hiện sớm các vết rách và điều trị dự phòng bong võng mạc là cần thiết.
Tổn thương dịch kính dưới dạng thoái hoá dịch kính võng mạc (85-100%) bắt
đầu sớm vào những tháng tuổi đầu. Buồng dịch kính có nhiều hốc, màng dịch kính có
các lỗ thủng với các đường bám quanh xích đạo. Tổn thương dịch kính trong hội
chứng Stickler có thể thấy dưới kính hiển vi dưới nhiều dạng giúp cho phân biệt các
thể lâm sàng và di truyền khác nhau:
- Bất thường dưới dạng màng bẩm sinh của dịch kính liên quan đến đột biến
gen COL2A1, đột biến liên quan đến suy giảm chức năng của collagen nhóm II.
- Bất thường dạng chuỗi hạt bẩm sinh của dịch kính có liên quan đến đột biến
gen COL11A1.
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- Bất thường dạng sợi bẩm sinh của dịch kính có liên quan đột biến gen
COL2A1.
Về kiểu hình có 2 loại:
- Kiểu hình I (75%):
+ Dị tật bẩm sinh dịch kính ở sau thể thủy tinh, không tiến triển.
+ Cận thị bẩm sinh ổn định < 6 tuổi.
+ Bong võng mạc có rách hoặc thoái hoá rào có sắc tố.
+ Giãn khớp.
+ Hở vòm miệng hoặc vòm miệng nhọn.
+ Đột biến gen của tiền collagen type II (COL2A1), các đột biến ảnh hưởng đến
quá trình phát triển phôi thai của dịch kính.

Hình 5. Bong võng mạc rách khổng lồ, xuất huyết võng mạc, dấu hiệu
nhão khớp cổ tay [2]
- Kiểu hình II (25%)
+ Bất thường dịch kính ở tất cả các vị trí.
+ Cận thị ổn định hoặc tiến triển.
+ Bong võng mạc có rách hoặc thoái hoá rào có sắc tố.
+ Giãn khớp.
+ Hở vòm miệng hoặc vòm miệng nhọn.
+ Đột biến gen collagen type V/XI (COL11A1). Các đột biến gen này ảnh
hưởng đến chất tạo xơ trong suốt quá trình sống.
+ Không có bất thường khi mới sinh nhưng tiến triển dần.
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Hình 6. Tách lớp võng mạc, co kéo biến dạng đĩa thị [2]
Võng mạc thường có biến đổi sắc tố quanh mạch máu (66%) ở chu biên có thể
lan đến cạnh mạch máu phía sau xích đạo, nhưng thường không thấy dạng tế bào
xương. Bất thường võng mạc dưới dạng teo hắc võng mạc và tổn hại sắc tố thường
xuất hiện từ khi mới sinh, thành đường tròn, phía trước xích đạo. Thoái hoá rào rất hay
gặp và biến đổi sắc tố nhiều chỗ, hai mắt, khoảng cách đa dạng, song song với ora
serrata, các lỗ teo võng mạc hai mắt thường rất rộng. Rách võng mạc khá thường gặp
(75%), thường kết hợp với thoái hóa rào. Rách khổng lồ (25% bong võng mạc) ở
người trẻ, 80% bị hai mắt, ở vùng vết «trắng không ấn».
Bong võng mạc gặp ở 50% trường hợp, thường gặp tăng sinh dịch kính-võng
mạc, bong hai mắt trong 40%. Trên lâm sàng, bệnh Stickler chiếm 15% các trường
hợp bong võng mạc ở người trẻ < 15 tuổi. Có 2 dạng tiến triển: bong võng mạc tiến
triển chậm do có lỗ võng mạc teo, xuất hiện mà không có bong dịch kính sau hoàn
toàn, có đường ranh giới sắc tố; bong võng mạc tiến triển nhanh thứ phát sau bong
dịch kính sau toàn bộ kèm theo rách võng mạc.
Đục xơ hóa nhân thể thủy tinh trước 45 tuổi ở khoảng 20% trường hợp người
bệnh có đục vỏ sau thể thủy tinh và ổn định thời gian dài.
2.2.3. Bệnh Leber
Nhóm bệnh rối loạn di truyền lặn nhiễm sắc thể, thường ảnh hưởng đến tế bào
nón và que. Bệnh đặc trưng bởi mất thị lực trầm trọng, rung giật nhãn cầu, phản xạ
đồng tử kém và tổn thương điện võng mạc. Thị lực thường 20/200 đến cảm giác sáng
tối. Đáy mắt có thể là bình thường hoặc có thay đổi sắc tố tương tự như trong bệnh
thoái hóa sắc tố võng mạc. Người bệnh có tật khúc xạ cao (thường viễn thị), có thể
kèm theo mù màu, bạch tạng, và thiểu sản thần kinh thị giác. Điện võng mạc là cần
thiết để chẩn đoán, theo dõi. Xét nghiệm di truyền là quan trọng để khẳng định chẩn
đoán và tư vấn cho cha mẹ (đột biến được xác định trong 70% các trường hợp). Điều
trị với các phương tiện nhằm hỗ trợ thị lực thấp, liệu pháp gen đã thành công bước đầu
trên thực nghiệm với động vật bị đột biến gen RPE65.
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Hình 7. Tổn thương đáy mắt trong bệnh Leber
2.2.4. Chứng mù màu (Achromatopsia)
Mù màu là một rối loạn nhiễm sắc thể thường, di truyền lặn, có tổn hại thị lực
màu sắc, thị lực trung tâm kém, rung giật nhãn cầu và sợ ánh sáng. Người bệnh thường
có chức năng thị giác tốt hơn so với bệnh Leber. Đáy mắt bình thường hoặc giảm ảnh
phản xạ hoàng điểm. Điện võng mạc cho thấy mất đáp ứng của tế bào nón, nhưng đáp
ứng của tế bào que là bình thường. Chứng mù màu không hoàn toàn có thể có phản
ứng của một số tế bào nón.
2.2.5. Bệnh bạch tạng
Nhóm rối loạn liên quan đến hệ thống melanin trên da và mắt (bạch tạng da và
mắt) hoặc chỉ ở mắt (mắt bạch tạng). Bạch tạng da và mắt là một nhóm các rối loạn di
truyền lặn nhiễm sắc thể thường, trong khi bạch tạng mắt liên kết với X. Tổn thương
mắt chủ yếu ở cả hai nhóm là thiểu sản vùng trung tâm hoàng điểm hoặc bất sản và
giảm sắc tố võng mạc (đáy mắt đỏ).
Triệu chứng gồm có rung giật nhãn cầu, nhạy cảm ánh sáng, giảm thị lực trung
tâm, tật khúc xạ cao và mống mắt mất sắc tố để ánh sáng xuyên qua (mống mắt sáng
quá mức). Có thể kèm theo xơ và chảy máu đường ruột, trẻ dễ bị nhiễm khuẩn.

Hình 8. Đáy mắt của người bạch tạng
2.2.6. Bệnh võng mạc sắc tố (Retinitis pigmentosa)
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Bệnh võng mạc sắc tố được mô tả lần đầu năm 1744 ở người mắc chứng khó
nhìn vào buổi tối. Tên bệnh võng mạc sắc tố được dùng lần đầu tiên bởi Donders.
Karpe (1945) lần đầu tiên mô tả biến đổi của điện võng mạc. Tỉ lệ phát hiện bệnh có
tính di truyền ở mức 25%-85% phụ thuộc vào loại di truyền. Phát hiện đột biến gen ở
người mắc bệnh võng mạc sắc tố di truyền trội ở Mỹ là 60%.
Triệu chứng sớm nhất của bệnh võng mạc sắc tố là nhìn mờ vào buổi tối, khó
thích nghi khi chuyển từ nơi sáng vào nơi tối. Cần khai thác triệu chứng này cẩn thận
từ cha mẹ và người nhà của trẻ. Nhiều khi phát hiện bệnh tình cờ khi khám sàng lọc
hay trẻ đi khám vì bệnh khác hay khi phát hiện một thành viên của gia đình bị bệnh và
mời đến khám theo hẹn. Tổn thương điển hình trên đáy mắt gồm có mạch máu co nhỏ,
đĩa thị teo màu hơi vàng, phù hoàng điểm dạng nang, sắc tố dạng tế bào xương trên
đáy mắt, đục dịch kính dạng hóa lỏng với tế bào trong dịch kính, đục thể thủy tinh cực
sau thường gặp. Biến đổi của sắc tố trên đáy mắt khá đa dạng nhiều khi khó thấy, vì
vậy cần khai thác tiền sử gia đình và bản thân giúp cho chẩn đoán. Những trường hợp
biểu hiện ở giai đoạn sớm là những vết trắng ở lớp sâu của võng mạc được coi như
hình thái viêm võng mạc chấm trắng (RPA). Người bệnh có thể bị quáng gà, tuy nhiên
bệnh ít tiến triển, có thể di truyền trội hay lặn. Các xét nghiệm giúp chẩn đoán và tiên
lượng bệnh là OCT, thích nghi sáng tối, thị trường, điện võng mạc, đôi khi chụp mạch
huỳnh quang. Với OCT có thể thấy phù hoàng điểm dạng nang ở khoảng 50% những
người có bệnh võng mạc. OCT cũng có tác dụng tốt để theo dõi và đánh giá tổn
thương võng mạc trên các lớp khác nhau và màng trước võng mạc... Thị trường, ám
điểm có tác dụng trong theo dõi tổn thương và tiên lượng bệnh. Giai đoạn muộn của
bệnh, thị trường chỉ còn một đảo nhỏ ở trung tâm và thị lực có khi tốt cho đến giai
đoạn cuối. Điện võng mạc biến đổi sớm từ lúc 6 tháng tuổi và dựa vào điện võng mạc
người ta chia ra hình thái toàn bộ hay một phần. Khi sóng b có bị tổn thương giảm tối
đa kết hợp với đáp ứng của tế bào nón, tế bào que thì chẩn đoán là hình thái có liên
quan đến di truyền liên kết nhiễm sắc thể X. Điện võng mạc có tác dụng theo dõi.
Toàn thân thường kèm theo các biểu hiện như: béo phì, điếc, nhiều ngón, đái
tháo đường, trì độn (trong hội chứng Bardet Bielle). Có ba hình thái lâm sàng chính:
- Hình thái di truyền trội chiếm khoảng 30% đây là hình thái trầm trọng nhất.
Tổn thương phát triển vào khoảng tuổi trẻ và tuổi bị mù khoảng chừng 30-40 tuổi.
- Hình thái lặn xuất hiện khi trẻ khoảng 10 tuổi và mù vào khoảng 50-60 tuổi.
- Hình thái di truyền liên quan giới tính bắt đầu ở tuổi trẻ và mù vào khoảng 30
tuổi.
Hiện nay chưa có biện pháp dự phòng, điều trị giúp giảm nhẹ hay dừng quá
trình tiến triển của bệnh, quá trình chết của tế bào võng mạc. Những biện pháp điều trị
nhằm hỗ trợ thị lực và điều trị các biến chứng: đục thể thủy tinh, tật khúc xạ, phù võng
mạc… Các thuốc aetazolamide uống, các thuốc ức chế tăng sinh tân mạch, các dụng
cụ trợ thị…Điều trị theo liệu pháp gen, tế bào gốc hiện nay còn mới chỉ là những
nghiên cứu. Nghiên cứu trên động vật và nhóm nhỏ người tình nguyện bằng PE65 có
thấy cải thiện chức năng thị giác trong thời gian theo dõi: 1,5 năm. Vitamin A liều
dùng 15.000đv/ngày làm chậm quá trình tiến triển của bệnh (không dùng cho trẻ nhỏ
và phụ nữ có thai). Các chất chống oxy hóa có tác dụng làm chậm tiến triển của bệnh.
Mắt nhân tạo (Bionic eye) là mong đợi trong tương lai.
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2.3. Bệnh hoàng điểm di truyền
2.3.1. Bệnh Stargardt
Đây là bệnh lý hoàng điểm thường gặp nhất được mô tả lần đầu năm 1913 với
những đặc điểm loạn dưỡng teo hoàng điểm với các chấm vàng (võng mạc chấm
vàng), loạn dưỡng hoàng điểm tuổi thanh thiếu niên. Bệnh xảy ra ở lứa tuổi 6-20 tuổi,
giảm thị lực dần dần cả hai mắt. Đáy mắt tổn thương không rõ rệt ở giai đoạn đầu làm
chậm quá trình chẩn đoán. Người bệnh giảm thị lực kèm theo sợ ánh sáng các mức độ
khác nhau, bệnh khởi phát trên trẻ em nhưng có thể biểu hiện muộn với đặc điểm bệnh
lý hoàng điểm với các chấm vàng quanh hoàng điểm. Thị lực thường bắt đầu xấu đi ở
lứa tuổi 8-15 và giảm dần hai bên và đối xứng với mức độ 20/70-20/100. Khám đáy
mắt thấy teo hoàng điểm (ánh đồng) và hình ảnh cửa sổ tròn (điểm đen) (Bull’s eye)
với những đốm vàng ở võng mạc ngoại vi. Đĩa thị và mạch máu bình thường.
Tiến triển với đặc điểm các chấm vàng xuất hiện thêm nhiều, các chất lắng
đọng có thể vàng nhạt hơn và có sắc tố, có thể tạo dạng muối tiêu. Giảm thị lực nhanh,
dưới 10 năm thị lực còn lại 1/10 đôi khi chỉ còn đếm ngón tay, thị lực có thể không
tương đương ở hai mắt mặc dù tổn thương giống nhau.
Có tổn hại thị trường trung tâm, tuy nhiên thị trường chu biên được bảo tồn cả
trong các trường hợp nặng. Ám điểm trung tâm tương đối sau đó là tuyệt đối.
Chụp mạch huỳnh quang cho thấy các tổn thương chấm vàng không phải lúc
nào cũng tăng huỳnh quang. 80% có dấu hiệu "vùng tối của hắc mạc" trên chụp mạch
huỳnh quang do lắng đọng lipofuscin ngăn phát huỳnh quang từ hắc mạc. Teo hoàng
điểm dần tiến triển thành dạng teo hắc võng mạc hoàn toàn.
Rối loạn sắc giác. Điện võng mạc có thể bình thường ở giai đoạn đầu nhưng trở
nên bất thường khi bệnh tiến triển. Các đáp ứng pha sáng và pha tối bình thường, nhất
là trường hợp nặng tiến triển với xuất hiện sắc tố ở vùng võng mạc xích đạo, giảm biên
độ đáp ứng vừa phải. Không bao giờ có tiêu hủy hoàn toàn điện võng mạc.
Mô học thấy có hiện tượng mất các tế bào nón vùng hoàng điểm và tế bào que
quanh hoàng điểm. Mất các tế bào biểu mô sắc tố, có lắng đọng mucopolysaccharid ở
đỉnh các tế bào biểu mô sắc tố.
Bệnh di truyền lặn do gen ABCA4, khó phân biệt đột biến hay biến dị. Quan hệ
huyết thống, các thành viên khác trong dòng họ có thể mắc bệnh.
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Hình 9. Đáy mắt bệnh Stargardt

Hình 10. Đáy mắt bệnh Stargardt
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Hình 11. Biểu hiện tự phát huỳnh quang của các chấm vàng trên đáy mắt
của bệnh Stargardt
2.3.2. Bệnh Best
Bệnh được mô tả lần đầu tiên bởi Adams năm 1883, Best mô tả năm 1905. Biểu
hiện đặc trưng bởi chất lắng đọng chủ yếu ở hoàng điểm. Di truyền trội nhiễm sắc thể
thường. Theo Gass loạn dưỡng hoàng điểm di truyền trội với độ xâm nhập và biểu
hiện khác nhau, bắt đầu sớm, biểu hiện và tiến triển đặc trưng.
Hình ảnh tổn thương lòng đỏ trứng trong hoàng điểm thường bắt đầu ở độ tuổi
4-10 tuổi. Tiến triển với giai đoạn tiền lòng đỏ trứng không có triệu chứng, giai đoạn
lòng đỏ trứng thị lực vẫn bảo tồn, giai đoạn thay đổi chất giảm thị lực, giai đoạn teo
một phần và teo toàn bộ hoàng điểm.
20% phát triển tân mạch dưới võng mạc hay bong thanh dịch biểu mô sắc tố.
Xuất huyết dưới võng mạc có thể xảy ra. Bệnh có liên quan đến đột biến gen trên
nhiễm sắc thể 11.

Hình 12. Đáy mắt trong bệnh Best
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Hình 13. Tổn thương trên OCT trong bệnh Best
2.4.Tổn hại đáy mắt trên mắt cận thị nặng
Quan niệm về cận thị rất khác nhau, người ta coi cận thị từ - 6D và chiều dài
trục nhãn cầu > 26mm trở lên là cận thị nặng (cận thị thoái hóa, cận thị bệnh lý, cận thị
tiến triển….). Tỉ lệ cận thị nặng theo các tác giả chiếm khoảng 2,1% số mắt bị tật khúc
xạ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng gây mù ở người trẻ. Cận thị nặng có thể xảy
ra trên hai mắt, cũng có khi chỉ ở một mắt.
Khi nhãn cầu giãn to, trục nhãn cầu dài, biến đổi cực sau của nhãn cầu sẽ gây
nhiều thay đổi của các bộ phận của mắt, đặc biệt ở hậu cực:
- Giãn phình củng mạc phía sau
- Dịch kính trên mắt cận thị nặng bị biến đổi sớm và nhiều, hiện tượng lỏng hóa
của dịch kính, bong dịch kính sau xảy ra sớm và có thể gây nên rách và bong võng
mạc sớm, thường ở cả hai mắt.
- Do củng mạc giãn, hắc mạc thường bị giãn mỏng và teo thành từng đám đặc
biệt quanh đĩa thị tạo nên hình ảnh điển hình trên mắt cận thị được gọi là liềm cận thị.
- Võng mạc mỏng, thoái hóa đa dạng ở chu biên. Các dạng thoái hóa điển hình
hay gặp là thoái hóa dạng bờ rào, thoái hóa dạng bọt sên và di cư sắc tố. Tổn thương
võng mạc ở trung tâm đặc biệt của võng mạc quanh đĩa thị và hoàng điểm.
- Tổn thương hoàng điểm trên mắt cận thị cao thường là nặng. Các dạng tổn
thương có thể là:
- Tân mạch hoàng điểm là tổn thương khá thường gặp, biểu hiện sớm là gây hội
chứng hoàng điểm giảm thị lực, nhìn hình biến dạng. Tổn thương có màu xám, nằm
giữa vùng hoàng điểm, có thể kèm theo bong thanh dịch võng mạc không rõ ranh giới,
đôi khi có xuất huyết, khi có xuất huyết sẽ tiến triển thành đám sẹo sắc tố có bờ teo
hoàng điểm thường gọi là dấu hiệu Fuchs. Tiên lượng về thị lực không tốt. Điều trị tân
mạch hoàng điểm bằng thuốc ức chế sinh tân mạc tiêm nội nhãn (Avastin, Lucentis).
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+ Tách lớp võng mạc vùng hoàng điểm hay gặp ở giai đoạn đầu của hội chứng
co kéo dịch kính hoàng điểm. Triệu chứng gồm có giảm thị lực và hội chứng hoàng
điểm, nhìn hình biến dạng. OCT giúp chẩn đoán xác định. Tổn thương thường tự thoái
triển nhưng cũng có khi gây nên những tăng sinh dịch kính võng mạc gây co kéo vùng
hoàng điểm.
+ Lỗ hoàng điểm khá đặc trưng ở cận thị nặng, có thể tồn tại mà không gây
bong võng mạc. Điều trị bằng phẫu thuật kết quả kém, không điều trị phẫu thuật trừ
khi giảm thị lực tiến triển trầm trọng.
+ Bong võng mạc do rách chu biên thường do rách võng mạc khổng lồ, bong
võng mạc xảy ra nhanh, tiến triển rất cấp, võng mạc rách to gấp lại, nhanh chóng bong
toàn bộ và thường dẫn đến mất chức năng nhanh chóng. Điều trị những bong võng
mạc này rất khó khăn. Phát hiện sớm dấu hiệu tiền bong (chớp sáng ruồi bay và rách
võng mạc) để làm laser dự phòng.

Hình 14. Teo hắc võng mạc cực sau, cạnh đĩa, liềm đĩa thị
+ Tổn thương của thị thần kinh do giãn
) của củng mạc và các màng của mắt nên
đĩa thị cũng giãn rộng, lá sàng biến đổi làm cho đĩa thị không còn hình dạng bình
thường. Bờ đĩa không rõ nét, các mạch máu bị thay đổi về đường đi, xung quanh đĩa
thị là viền sắc tố, phía thái dương có tổn thương liềm đĩa thị, có thể rộng hay hẹp tùy
mức độ teo hắc mạc.
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Hình 15. Giãn lồi cực sau, tách lớp võng mạc, bong võng mạc
)

Hình 16. Lỗ hoàng điểm: lâm sàng, mạch ký huỳnh quang, OCT
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Hình 17. Teo hắc mạc vùng hoàng điểm

Hình 18. Dấu hiệu Fuchs
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Hình 19. Dấu hiệu Fuchs

Hình 20. Dấu hiệu tân mạch hoàng điểm
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Hình 21. Dấu hiệu tân mạch hoàng điểm
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Soi đáy mắt hình đảo hai mắt để khám võng mạc chu biên có ưu điểm nào sau
đây?
A. Đánh giá vị trí tổn thương tốt hơn.
B. Đánh giá tốt hơn mặt phân cách dịch kính võng mạc.
C. Có khả năng ấn võng mạc chu biên qua mi.
D. Hình ảnh võng mạc lớn hơn.
Câu 2. Hội chứng Stickler:
A. Di truyền trội nhiễn sắc thể thường, có mức độ biểu hiện đa dạng trong cùng
một gia đình.
B. Biểu hiện muộn vào khoảng sau 20 tuổi.
C. Hay gây cận thị nặng, đục thể thủy tinh hai mắt.
D. Thường có tổn thương dịch kính võng mạc tăng sinh gây bong võng mạc
phức tạp, tiên lượng xấu.
Câu 3. Hai kiểu hình của hội chứng Stickler gồm:
A. Kiểu hình 1 chiếm 75% có bất thường dịch kính sau thể thủy tinh, không
tiến triển, cận thị bẩm sinh không tiến triển, đột biến gen của tiền collagen
loại II (COL2A1) ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi thai của dịch
kính.
B. Kiểu hình 2 chiếm 25% có bất thường dịch kính ở mọi vị trí, cận thị bẩm
sinh không tiến triển, đột biến gen của tiền collagen loại IV/XI (COL11A1)
ảnh hưởng đến chất tạo xơ trong quá trình phát triển.
C. Kiểu hình 1 chiếm 25% có bất thường dịch kính sau thể thủy tinh, không
tiến triển, cận thị bẩm sinh không tiến triển, đột biến gen của tiền collagen
loại II (COL2A1) ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi thai của dịch
kính.
D. Kiểu hình 2 chiếm 75% có bất thường dịch kính ở mọi vị trí, cận thị bẩm
sinh không tiến triển, đột biến gen của tiền collagen loại IV/XI (COL11A1)
ảnh hưởng đến chất tạo xơ trong quá trình phát triển.
Câu 4. Chẩn đoán hội chứng Stickler dựa vào:
A. Dấu hiệu lâm sàng và tiền sử gia đình.
B. Chụp Xquang các khớp lớn khi: không có dị dạng mặt rõ ràng, không có tiền
sử gia đình, không có bệnh lý khớp trên lâm sàng.
C. Chủ yếu dựa vào dấu hiệu X-quang.
D. Không dựa vào các dấu hiệu trên.
Câu 5. Bệnh Stargardt:
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A. Là bệnh hoàng điểm thường gặp nhất, biểu hiện bởi teo hoàng điểm với các
chấm vàng bắt đầu thường ở tuổi thanh thiếu niên.
B. Người bệnh thường có biểu hiện nhìn mờ, sợ ánh sáng với các mức độ khác
nhau, chảy nước mắt.
C. Tổn thương thị trường chu biên là dấu hiệu chẩn đoán sớm.
D. Không có dấu hiệu nào trên đây.
Chọn một câu trả lời đúng
Câu 6. Xuất hiện các mảng thoái hoá rào ở võng mạc chu biên:
A. Gây tăng nguy cơ bong võng mạc.
B. Hay gặp nhất trong bệnh tách lớp võng mạc thiếu niên.
C. Hay gặp nhất trong trường hợp viễn thị.
D. Tăng theo tuổi.
Câu 7. Trong bệnh tồn lưu ống động mạch (tồn lưu dịch kính nguyên thủy), đục thể
thủy tinh là:
A. Nguyên nhân phổ biến nhất của đục thể thủy tinh bẩm sinh ở một mắt.
B. Sự thoái triển tốt của hệ thống mạch máu phôi thai của dịch kính.
C. Tất cả các trường hợp đều gây giảm thị lực.
D. Tất cả các trường hợp đều gây nhãn cầu nhỏ.
Câu 8. Trong bệnh Coats, giảm thị lực:
A. Thường hay gặp nhất ở hai mắt.
B. Thường hay gặp nhất do bẩm sinh.
C. Có nguồn gốc sau giao thoa.
D. Không phải lúc nào cũng có.
Câu 9. Trong bệnh Goldmann-Favre:
A. Thoái hóa dịch kính sớm, kèm theo thoái hóa võng mạc nhiều dạng.
B. Là bệnh di truyền trội.
C. Điện võng mạc thường bình thường.
D. Khó nhầm với chẩn đoán: viêm màng bồ đào sau do Toxocara, tổ chức hóa
dịch kính sau viêm dịch kính.
Câu 10. Tổn thương dịch kính trong hội chứng Stickler có thể thấy ba thể tương ứng
với ba thể lâm sàng và di truyền khác nhau:
A. Dạng màng, dạng chuỗi hạt, dạng sợi, tương ứng với đột biến các gen:
COL2A1, COL 11A1, COL11A2.
B. Dạng màng, dạng sợi, dạng chuỗi hạt, tương ứng với đột biến các gen:
COL2A1, COL 11A1, COL11A2.
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C. Dạng chuỗi hạt, dạng màng dạng sợi, tương ứng với đột biến các gen:
COL2A1, COL11A1, COL11A2.
D. Dạng sợi, dạng màng, dạng chuỗi hạt, tương ứng với đột biến các gen:
COL2A1, COL11A1, COL11A2.
Câu 11. Bệnh Leber là:
A. Bệnh di truyền lặn, nhiễm sắc thể thường, ảnh hưởng đến tế bào nón và tế
bào que.
B. Bệnh di truyền trội, nhiễm sắc thể thường, ảnh hưởng đến tế bào nón và tế
bào que.
C. Bệnh di truyền liên quan giới tính, ảnh hưởng đến tế bào nón và tế bào que.
D. Bệnh di truyền ngoài nhân, liên quan tới tế bào nón, tế bào que.
Câu 12. Bệnh bạch tạng:
A. Là nhóm bệnh lý liên quan đến rối loạn melanin chủ yếu trên da.
B. Là nhóm bệnh lý liên quan đến rối loạn melanin trên da và mắt, đôi khi chỉ ở
mắt.
C. Là nhóm bệnh lý liên quan đến rối loạn santonin ở mắt.
D. Là nhóm bệnh lý liên quan tới rối loạn melamin toàn thân,
Câu 13. Bệnh võng mạc sắc tố:
A. Triệu chứng sớm nhất là nhìn mờ vào buổi tối, khó thích nghi khi chuyển từ
nơi sáng vào nơi tối.
B. Điện võng mạc tổn thương muộn hơn triệu chứng lâm sàng.
C. Các biện pháp điều trị hiện nay có khả năng cải thiện và duy trì thị lực.
D. Thường mờ vào sáng sớm.
Câu 14. Bong võng mạc trên trẻ em:
A. Là bệnh nặng, thường hai mắt, tiến triển âm thầm (trừ khi có rách khổng lồ).
B. Nguyên nhân đơn giản, ít khi liên quan đến nhiều bệnh phối hợp mắt và toàn
thân.
C. Hình thái bong võng mạc thường gặp là bong từ phía trên.
D. Tiên lượng bong võng mạc trên trẻ em thường tốt.
Câu 15. Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân gây thất bại của phẫu thuật bong
võng mạc?
A. Có đục thể thủy tinh đồng thời.
B. Có tăng sinh dịch kính võng mạc.
C. Có lỗ hoàng điểm.
D. Mắt đã phẫu thuật đục thể thủy tinh.
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Câu 16. Tân mạch dưới võng mạc hoàng điểm trong cận thị thoái hoá, câu nói nào sau
đây là chính xác?
A. Tiên lượng thị lực tốt, nhất là thị lực nhìn xa.
B. Điều trị bằng quang đông đem lại kết quả tốt.
C. Điều trị bằng quang đông là chống chỉ định.
D. Quá trình tạo sẹo tự nhiên đưa đến một vết Fuchs.
Câu 17. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của tổn thương dịch kính, hắc
võng mạc trên mắt cận thị nặng?
A. Dịch kính biến đổi sớm: lỏng dịch kính, bong dịch kính.
B. Củng mạc giãn mỏng ở chu biên, giãn lồi ở cực sau, teo hắc mạc quanh đĩa
thị.
C. Hoàng điểm có nhiều tổn thương: tân mạch sau hoàng điểm, chấm Fuchs, lỗ
hoàng điểm, bong võng mạc lỗ hoàng điểm.
D. Bong võng mạc do lỗ hoàng điểm trên mắt cận thị cao thường tiến triển cấp,
nhanh chóng gây bong võng mạc toàn bộ.
ĐÁP ÁN
1. A, C

2. A, C, D

3. A, B

4. A, B

5. A, B

6. A

7. A

8. D

9. A

10. A

11. A

12. B

13. A

14. A

15. A

16. D

17. D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám bán phần sau nhãn cầu.
2. Khám võng mạc chu biên bằng kính tiếp xúc ba mặt gương.
3. Khám đáy mắt bằng máy soi đáy mắt gián tiếp.
4. Laser ngoài nhãn cầu điều trị bệnh võng mạc dịch kính ở trẻ em.
5. Laser nội nhãn trong phẫu thuật dịch kính võng mạc.
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Bài 14
BỆNH THỊ THẦN KINH
GS.TS. Đỗ Như Hơn
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả và nhận biết được các bệnh lý thị thần kinh ở trẻ em.
2. Mô tả được giảm thị lực do nguyên nhân vỏ não và bệnh xơ hóa chất trắng.
Về kỹ năng
1. Thực hiện được kỹ thuật khám đồng tử.
2. Đọc được sơ đồ song thị (sử dụng bảng Hess).
3. Khám được đồng tử, phát hiện được rối loạn phản xạ đồng tử hướng tâm.
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
Bệnh của thị thần kinh có thể là hậu quả của những rối loạn xảy ra những trong
thời kỳ phôi thai cũng như những bệnh lý mắc phải của trẻ, bao gồm các nhóm dị tật,
bệnh lý do viêm nhiễm, chấn thương.... Trong nội dung bài này chỉ giới hạn bệnh lý thị
thần kinh trên trẻ em do tổn thương viêm nhiễm, dị tật mà không nói đến chấn thương
thị thần kinh. Bệnh thị thần kinh có khi liên quan đến bệnh lý toàn thân, đòi hỏi phải
khám phối hợp đa chuyên khoa. Nhiều dị tật thị thần kinh nằm chung trong bệnh cảnh
dị tật khác của nhãn cầu và toàn thân.
2. Các bệnh lý thị thần kinh thường gặp ở trẻ em
2.1. Viêm thị thần kinh trẻ em
Viêm thị thần kinh ở trẻ em thường xảy ra sau các viêm nhiễm toàn thân hay tổ
chức xung quanh (sởi, quai bị, bệnh thủy đậu) và nhiễm các vi rút khác. Bệnh cũng
thường kết hợp với phản ứng miễn dịch, bị ong đốt... Khác với ở người lớn, viêm thị
thần kinh ở trẻ em xuất hiện cả hai mắt và kết hợp với phù đĩa thị ở hơn 1/2 số trẻ bị
bệnh. Dấu hiệu gợi ý là đau đầu, nôn, buồn nôn, trẻ khó chịu, thậm chí hôn mê.
Nguyên nhân của viêm thị thần kinh ở trẻ em sau các nhiễm trùng, nhiễm vi rút
thường không rõ, có thể là quá trình tự miễn dịch phát động bởi quá trình nhiễm vi rút
gây ra hiện tượng tiêu myelin. Hình thái viêm đĩa thị võng mạc có thể gặp với phù đĩa,
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phù hoàng điểm dạng sao hoàng điểm. Bệnh sinh thường do nhiễm Bactonella
Hensellea (bệnh mèo cào). Các nguyên nhân khác bao gồm cúm, sởi, quai bị, toxocara,
lao, giang mai.
Viêm thị thần kinh ở trẻ em có thể riêng biệt hay kết hợp trong bệnh cảnh
nhiễm trùng chung toàn thân như viêm não, viêm tủy, bệnh xơ cứng rải rác... Quá trình
viêm thị thần kinh ở trẻ em có bệnh xơ cứng rải rác khác với ở người lớn thường biểu
hiện không rõ ràng, ít triệu chứng. Các triệu chứng có thể nhẹ nhưng cũng có khi rất
trầm trọng.
Điều trị viêm thị thần kinh ở trẻ em khó khăn, khác với điều trị trên người lớn
do chẩn đoán khó khăn, liệu pháp corticoid dễ gây tác dụng phụ.

Hình 1. Viêm đĩa thị
2.2. Phù đĩa thị
Phù đĩa thị (swollen optic disc hay papilledema) cũng thường thứ phát sau tăng
áp lực sọ não, thường hai bên, biểu hiện giai đoạn đầu thường không ảnh hưởng chức
năng mắt. Tuy nhiên trong hình thái trầm trọng, mãn tính có thể gây tổn hại chức năng
mắt. Tăng áp lực sọ não có thể do não úng thủy, viêm não, viêm màng não, u não, giả
u não... Tăng áp lực sọ não có thể gây triệu chứng như ở người lớn nhưng cũng có thể
nhẹ nhàng hơn do các khớp xương sọ ở trẻ chưa liền.
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Hình 2. Phù đĩa thị, teo đĩa sau phù đĩa thị
2.3. Dị tật thị thần kinh
Những bất thường bẩm sinh của thị thần kinh cần xem xét ở một hay hai bên.
Khi bất thường ở một bên thường kèm theo lác, khi bất thường hai bên thường kèm
theo rung giật nhãn cầu. Bất thường thị thần kinh có thể kèm theo bất thường của hệ
thần kinh, tuy nhiên thị lực màu thường bình thường.
2.3.1. Thiểu sản thị thần kinh
Thiểu sản thị thần kinh là bất thường không tiến triển của thị thần kinh do giảm
về số lượng tế bào hạch tương ứng với suy giảm lớp võng mạc thần kinh. Chưa có báo
cáo dịch tễ, tuy nhiên một số báo cáo nói rằng ở Mỹ trên trẻ mù có khoảng 4-13% có
thiểu sản thị thần kinh, ở Nhật có 0,3% trẻ khám có thiểu sản thị thần kinh ở phần trên.
Lâm sàng biểu hiện đĩa thị nhỏ, xám, nhạt màu thường bao quanh bởi viền hơi
vàng hay lốm đốm, có vân ở chu biên, bao bọc bởi viền sắc tố tạo nên hình ảnh “dấu
hiệu vòng tròn kép”. Mạch máu võng mạc thường ngoằn ngoèo. Thị lực giảm nhưng
cũng có khi thị lực tốt, thị trường cũng có khi tổn thương rất khác nhau. Hình thái
thiểu sản thị thần kinh thường ở phía trên, hay gặp ở trẻ sinh ra từ người mẹ có đái
tháo đường loại 1. Ngược lại, khuyết đĩa thị thường ở phía dưới.

Hình 3. Dị dạng đĩa thị
Tổn thương hệ thống hay gặp và cần chụp cộng hưởng từ để phát hiện tổn
thương của đường thần kinh thị giác: giao thoa thị giác thường bé (thiểu sản) thấy bất
thường thần kinh ở khoảng 15% trường hợp có thiểu sản thị thần kinh, các tổn thương
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của não thường đa dạng. Cần khai thác các biểu hiện khác của hội chứng suy tuyến
yên với các triệu chứng như hạ đường huyết, chậm phát triển...
Bệnh sinh do bất thường xảy ra trong quá trình phát triển phôi thai với mất dần
tế bào hạch liên quan đến nhiễm độc (thuốc lá, rượu…), rối loạn chuyển hóa. Các
nguyên nhân khác có thể là bệnh bạch tạng, khuyết mống mắt, hội chứng Duane, hội
chứng Goldenhar. Bệnh có thể liên quan đến di truyền, đa số là rải rác (sporadic), hiếm
khi gặp những trường hợp mang tính gia đình. Nghiên cứu thấy có rối loạn dẫn truyền
giữa sợi trục tế bào đến não.

Hình 5. Tồn lưu myelin

Hình 4. Lỗ khuyết đĩa thị

Hình 6. Khuyết màng bồ đào, đĩa thị
2.3.2. Lỗ khuyết đĩa thị (Optic Nerve Pits)
Dị tật của đĩa thị, thường gặp ở một mắt nhưng tỉ lệ hai mắt là 15%. Tổn thương
điển hình nằm ở 1/4 thái dương dưới, đôi khi nằm ở trung tâm của đĩa thị. Lỗ có thể
nông nhưng cũng có thể rất sâu, thường được phủ bởi tổ chức màu xám. Có thể nhìn
thấy rõ động mạch thể mi võng mạc đi qua lỗ đĩa thị (ở 59% trường hợp). Đĩa thị
thường to hơn bình thường. Bệnh sinh của lỗ đĩa thị còn chưa sáng tỏ, một số ý kiến
cho đó là hình thái khuyết thị thần kinh không hoàn toàn mang tính di truyền rải rác
(sporadic). Khám nghiệm lâm sàng và làm OCT có thể phát hiện lỗ khuyết đĩa thị và
có hay không kèm theo tách lớp võng mạc hay bong võng mạc thanh dịch cực sau. Tổn
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thương thường gây bong võng mạc (khoảng 45%) vào lúc 20-30 tuổi và hay gặp khi
lỗ khuyết ở phía thái dương. Điều trị khi có bong võng mạc thanh dịch bằng cách sử
dụng laser để đóng lỗ thông từ lỗ đĩa thị vào võng mạc hoàng điểm, nhiều khi phải cắt
dịch kính độn nội nhãn bởi khí nở hay silicon.
2.3.3. Tồn lưu myelin
Bình thường thị thần kinh có myelin từ thể gối đến sát cực sau của nhãn cầu (lá
sàng) và từ phần bên trong thành nhãn cầu không còn myelin. Khi phần sợi thần kinh
trên mặt võng mạc có myelin người ta gọi là tồn lưu myelin. Trên lâm sàng nhìn thấy
tổn thương màu trắng nằm theo hướng đi của các sợi thần kinh thường quanh đĩa thị,
từ đĩa thị, hay có thể có một số vùng nằm xa đĩa thị (Hình 5). Tại nơi tổn thương các
mạch máu võng mạc thường bị che có thể che hoàn toàn hay từng đoạn. Tổn thương
hay đi kèm với cận thị cao, mắt nhược thị, có thể có thiểu sản đĩa thị.
2.3.4. Hội chứng khuyết đĩa thị hoàn toàn
Hội chứng khuyết đĩa thị hoàn toàn đã được mô tả từ lâu nhưng đến năm 1970,
Kindler đặt tên là hội chứng “Morning Glory” vì đĩa thị có hình ảnh giống hoa bìm
bìm (Hình 7).
Lâm sàng đây là tổn thương bẩm sinh có lõm hình phễu cực sau đáy mắt và
được hợp nhất vào phía đĩa thị. Đĩa thị rộng ra màu vàng da cam hay màu hồng và
điển hình có lõm hình phễu bao quanh lõm là nhiều vòng tròn có rối loạn sắc tố. Trung
tâm đĩa thị có tổ chức thần kinh đệm màu trắng. Các mạch máu võng mạc nhiều hơn
về số lượng và phân nhánh thẳng góc ra chu biên võng mạc. Hoàng điểm hợp nhất vào
vùng lõm. Do co kéo của vùng lõm dẫn đến mất thị lực nhanh chóng. Chụp CT thấy
phía sau đĩa thị, thị thần kinh to ra giãn rộng ở chỗ nối của thị thần kinh với nhãn cầu.
Bất thường hay gặp một bên, tuy nhiên nhiều khi hai bên. Khi gặp một bên hay
gây nhược thị, lác do mất cân đối thị lực, thị lực của mắt ở mức 20/200 – ĐNT. Tuy
nhiên, có trường hợp thị lực tốt (20/20), ngược lại có khi thị lực chỉ ST +. Những
trường hợp hai bên thị lực ở mức 20/30-20/70. Khi làm OCT thấy lớp sợi thần kinh
giảm ở phía mũi và dày hơn ở phía thái dương. Hoàng điểm thường mỏng hơn so với
bình thường. Một số trường hợp có rách võng mạc ở gần đĩa thị tạo nên lưu thông giữa
khoang dưới màng nhện (subarachinoide) và khoang dưới võng mạc.

Hình 7. Hội chứng Morning Glory (có xuất huyết dịch kính võng mạc)
Các tổn thương toàn thân phối hợp như thoát vị não (basal encephalocele), bất
thường nửa mặt, sứt môi (cleft lip), hở hàm ếch (cleft palate), hai mắt xa nhau, mũi tẹt,
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khuyết mi trên. Brodsky và Wilson đã báo cáo hội chứng khuyết đĩa thị hoàn toàn có
thông động tĩnh mạch. Bất thường mạch máu trong não có thể gặp ở 45% trường hợp
nếu người bệnh có khuyết đĩa thị hoàn toàn một bên. Nhiều người cho rằng hội chứng
khuyết đĩa thị hoàn toàn là bất thường của não (bất thường hố phần sau, u mạch của
mặt, bất thường của mạch máu tim và mắt).
Bệnh sinh chưa rõ ràng. Có tác giả cho rằng đây là khe của thị thần kinh, có
thần kinh đệm ở trung tâm đĩa thị, bất thường mạch máu… Pollock cho rằng quá trình
đóng khe phôi thai là bình thường nhưng do tăng kích thước của thị thần kinh nên có
sự phát triển của thần kinh đệm và mạch máu phát triển bất thường. Cần chụp cộng
hưởng từ não để đánh giá tổn thương toàn diện của mắt và não.
Di truyền thường là rải rác, có một số báo cáo có tính di truyền, một số trường
hợp có kết hợp hội chứng đĩa thị-võng mạc. Có tác giả thấy có hội chứng khuyết đĩa
thị hoàn toàn có đột biến gen PAX6.
2.4. Rối loạn chức năng thị giác do vỏ não
2.4.1. Khái niệm
Rối loạn chức năng thị giác do vỏ não là những trường hợp thị lực bị tổn hại mà
nguyên nhân do tổn thương của vỏ não (cortical vision impairment - CVI) chứ không
phải do tổn thương của cấu trúc nhãn cầu hay đường dẫn truyền thần kinh. Trước kia
thường gọi là mù vỏ não, tuy nhiên do sự phát triển của vỏ não nên tổn hại thị lực có
thể hồi phục phần nào khi trẻ lớn lên.
Rất khó xác định tỉ lệ mắc bệnh rối loạn chức năng thị giác do vỏ não ở Việt
Nam, tuy nhiên ở các nước phát triển, đây là nguyên nhân chung của mù hai mắt trên
trẻ em. Theo thống kê của các tác giả ở Bắc Âu năm 1996, tỉ lệ tổn hại thị lực do
nguyên nhân tổn thương vỏ não (CVI) hay có kết hợp với teo thị thần kinh chiếm tới
47% những trường hợp tổn thương thị lực ở trẻ em.
2.4.2. Nguyên nhân: nguyên nhân của CVI rất phức tạp, có thể chia ra các nhóm sau:
- Nhóm tổn thương não do thiếu máu, thiếu ôxy.
- Nhóm dị dạng não (Schizencephaly, holoprosencephaly, lisencephaly).
- Nhóm nhiễm trùng não màng não như viêm màng não, viêm não...
- Nhóm khác như: não úng thủy, trẻ sinh ra từ những người mẹ nghiện, rối loạn
chuyển hóa.
2.4.3. Lâm sàng
- Những tổn hại thị lực do tổn thương của não có thể có hoặc không kèm theo
tổn thương của nhãn cầu và đường dẫn truyền thần kinh. Nhiều trường hợp có kết hợp
với tổn thương võng mạc dạng bệnh võng mạc trẻ đẻ non.
- Đặc điểm của hội chứng CVI là thị lực thay đổi, có lúc trẻ không nhìn được
chút nào, có lúc trẻ lại nhìn được một chút, khi không mệt mỏi, thị lực có thể khá hơn.
Dao động thị lực là đặc điểm của CVI. Sự phát triển của thần kinh trung ương có thể
thay đổi và các triệu chứng giảm dần, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào mức độ
cải thiện của tình trạng thiếu máu và thiếu oxy não.
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- Các phản xạ: phản xạ đồng tử (trực tiếp và liên ứng) vẫn tồn tại nếu không có
tổn thương đường dẫn truyền dưới thể gối ngoài. Các phản xạ có cung phản xạ đi qua
vùng thị giác vỏ não (phản xạ đe dọa, phản xạ qui tụ, phản xạ điều tiết, phản xạ nhìn
theo) bị mất.
- Cần chẩn đoán phân biệt mù giả vờ (lừa dối người ngoài) hay mù trong các
hội chứng Histeria (lừa dối bản thân mình do rối loạn tư duy).
2.4.4. Chẩn đoán
Chẩn đoán rối loạn chức năng thị giác do vỏ não thường khó khăn, chủ yếu dựa
vào khả năng nhìn kém và khám mắt không thấy tổn thương.
- Người bệnh có thị lực thay đổi. Thị lực các ngày có thể khác nhau nhưng cũng
có thể thay đổi từng lúc, đặc biệt khi mỏi mệt. Với trẻ em cần chú ý điều này khi cho
trẻ vận động hay hoạt động thể dục thể thao.
- Một bên mắt có thể bị nặng hơn và ảnh hưởng đến cảm nhận không gian ba
chiều.
- Thị trường có thể thu hẹp nặng. Có lúc thị lực tốt nhất ở trung tâm nhưng có
lúc lại ở điểm khác. Có khi người bệnh nhìn vật di chuyển lại thấy dễ dàng hơn so với
nhìn vật đứng yên. Nếu vật di chuyển nhanh quá lại khó theo dõi.
- Người bệnh có thể nhìn thấy một số vật dễ dàng hơn so với các đồ vật khác.
Có khi quan sát nét mặt dễ nhưng lại khó đọc.
- Sắc giác ít bị ảnh hưởng. Màu đỏ và vàng dễ quan sát hơn.
- Người bệnh thích nhìn vật đơn giản, khi đọc một bài viết, người bệnh thích
đọc một phần của bài hơn là toàn bộ bài. Cho nên người bệnh thường nhìn gần để nhìn
chữ được to lên và làm hạn chế bớt diện bài phải đọc.
- Khi nhìn nhiều đồ vật, quan sát 1 đồ vật dễ hơn là 2 đồ vật cùng một lúc.
- Một số trẻ khó giao tiếp bằng ánh mắt lúc nói chuyện (điểm này lại quan trọng
với một số nền văn hóa) làm cho trẻ dễ bị xa lánh hay kỳ thị.
- Trẻ khó cùng làm một lúc hai việc, nhìn và chạm vào đồ vật. Thường phải
nhìn trước và chạm vào sau.
- 1/3 số người bệnh có dấu hiệu sợ ánh sáng và người bệnh thường cảm nhận ảo
giác hơn là ảnh thực mà người có thị giác bình thường vẫn cảm nhận.
2.4.4. Điều trị.
Phẫu thuật áp dụng khi cần giải phóng sự tắc lưu thông dịch não tủy, u não...,
các trường hợp phù não, xuất huyết não do chấn thương.
Điều trị thuốc: dùng các thuốc bảo vệ não với quá trình thiếu ôxy.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Viêm thị thần kinh ở trẻ em có đặc điểm:
A. Thường kết hợp với các viêm nhiễm toàn thân (cúm, sởi, thủy đậu, quai bị, các
nhiễm virút khác).
B. Thường có nguyên nhân là bệnh xơ cứng rải rác.
C. Triệu chứng thường nhẹ, tiến triển chậm.
D. Có kèm theo tổn thương viêm màng bồ đào toàn bộ.
Câu 2. Đặc điểm lâm sàng của viêm thị thần kinh trên trẻ em là:
A. Biểu hiện thường ở một mắt.
B. Biểu hiện thường ở cả hai mắt.
C. Dấu hiệu phù đĩa thị hiếm gặp.
D. Có lõm đĩa rộng.
Câu 3. Phù đĩa thị trên trẻ em:
A. Triệu chứng thường rầm rộ hơn trên người lớn.
B. Thường kèm theo dấu hiệu giảm thị lực.
C. Các triệu chứng nhiều khi âm thầm, diễn biến chậm và phát hiện muộn.
D. Có thể kèm đau nhức đầu.
Câu 4. Thiểu sản thị thần kinh là:
A. Dị tật thị thần kinh có đặc điểm tiến triển.
B. Sự suy giảm về số lượng của tế bào hạch.
C. Chỉ có sự suy giảm số lượng sợi thị thần kinh.
D. Có biểu hiện lõm đĩa thị.
Câu 5. Lâm sàng của thiểu sản thị thần kinh:
A. Đĩa thị thường nhỏ, nhạt màu, bao quanh bởi viền hơi vàng, có vân, bao bọc bởi
viền sắc tố tạo nên hình ảnh dấu hiệu vòng tròn kép.
B. Mạch máu võng mạc thường ngoằn ngoèo.
C. Thường thấy ở phía bờ dưới của đĩa thị.
D. Thị lực giảm, đôi khi thị lực bình thường, thị trường có thể giảm ở các mức độ
khác nhau.
Câu 6. Bệnh sinh của thiểu sản thị thần kinh:
A. Bất thường xảy ra trong quá trình phát triển phôi thai, có sự chết của tế bào
hạch do các nguyên nhân nhiễm trùng, nhiễm độc (thuốc lá, rượu…) rối loạn
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chuyển hóa và các nguyên nhân khác như: bạch tạng, khuyết mống mắt, hội
chứng Duane…
B. Khi chụp cộng hưởng từ não thường thấy tổn thương của thị thần kinh trong
não: kích thước bé, giao thoa thị giác bé.
C. Về di truyền người ta thấy đa số trường hợp có tính gia đình.
D. Khai thác các biểu hiện kèm theo của thiểu sản thị thần kinh có thể có hội
chứng suy giảm chức năng tuyến yên: hạ đường huyết, chậm phát triển…
Câu 7. Ý nào sau đâu KHÔNG là biểu hiện của hội chứng khuyết đĩa thị hoàn toàn
(Morning Glory):
A. Là tổn thương mắc phải của nhãn cầu, lõm của cực sau nhãn cầu tập trung vào
đĩa thị.
B. Là tổn thương bẩm sinh của đĩa thị.
C. Thường gặp ở một mắt, ít gặp ở hai mắt.
D. Có màng xơ mạch trước đĩa thị.
Câu 8. Khám tổn thương trong hội chứng khuyết đĩa thị hoàn toàn thấy:
A. Đĩa thị có lõm hình phễu, màu vàng da cam, đôi khi màu hồng, bao quanh lõm
là nhiều vòng tròn có rối loạn sắc tố.
B. Trung tâm của thị thần kinh có màu trắng do có nhiều dải thần kinh đệm bắt
qua. Mạch máu võng mạc nhiều hơn, phân nhánh thẳng góc ra chu biên.
C. Chụp cộng hưởng từ thấy phía sau đĩa thị thần kinh to ra giãn rộng.
D. Đĩa thị thường nhỏ, nhạt màu, bao quanh bởi viền hơi vàng, có vân, bao bọc bởi
viền sắc tố tạo nên hình ảnh dấu hiệu vòng tròn kép.
Câu 9. Khi làm OCT hội chứng khuyết đĩa thị hoàn toàn thường thấy:
A. Lớp sợi thần kinh giảm ở phía mũi, dày ở phía thái dương, hoàng điểm thường
mỏng hơn so với bình thường.
B. Hay gặp tổn thương phù hoàng điểm gây giảm thị lực.
C. Không gặp các dấu hiệu A và B.
D. Gặp cả hai dấu hiệu A và B.
Câu 10. Tổn hại chức năng thị giác do vỏ não:
A. Là những trường hợp tổn thương thị lực do nguyên nhân tổn thương của vỏ não
không do tổn hại cấu trúc nhãn cầu hay đường dẫn truyền thần kinh, trước kia
người ta thường gọi là mù vỏ não.
B. Gây lệch đầu vẹo cổ.
C. Tổn thương thường ở một mắt.
D. Gây thị trường bán manh.
Câu 11. Lỗ khuyết đĩa thị (Pits) TRỪ dấu hiệu nào dưới đây:
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A. Là dị tật của đĩa thị, thường gặp ở một mắt, tỉ lệ ở cả hai mắt là 15%.
B. Tổn thương điển hình nằm ở 1/4 thái dương dưới, đôi khi nằm ở trung tâm của
đĩa thị.
C. Lỗ có thể nông nhưng cũng có thể rất sâu, thường được phủ bởi tổ chức màu
xám. Có thể nhìn thấy rõ động mạch thể mi võng mạc (Cilioretinal arteries) đi
qua lỗ đĩa thị (ở 59% trường hợp).
D. Lỗ khuyết đĩa thị có thể xảy ra trong thời kỳ phát triển phôi thai, cũng có thể
gặp thứ phát sau một số bệnh lý của đĩa thị.
Câu 12. Lỗ khuyết đĩa thị (Pits) có biểu hiện sau, TRỪ:
A. Đĩa thị thường to hơn bình thường.
B. Khám nghiệm lâm sàng và làm OCT có thể phát hiện lỗ khuyết đĩa thị và có
hay không kèm theo tách lớp võng mạc hay bong võng mạc thanh dịch cực sau.
Tổn thương thường gây bong võng mạc (khoảng 45%) vào lúc 20-30 tuổi và
hay gặp khi lỗ khuyết ở phía thái dương.
C. Điều trị khi có bong võng mạc thanh dịch bằng cách sử dụng laser để đóng lỗ
thông từ lỗ đĩa thị vào võng mạc hoàng điểm, nhiều khi phải cắt dịch kính độn
nội nhãn bởi khí nở hay silicon.
D. Lỗ khuyết đĩa thị có thể tự đóng trong quá trình phát triển của trẻ.
Câu 13. Tồn lưu myelin có các biểu hiện sau, TRỪ:
A. Một dị tật của thị thần kinh do tồn tại myelin ở sợi thần kinh trên mặt võng
mạc.
B. Trên lâm sàng nhìn thấy tổn thương màu trắng nằm theo hướng đi của các sợi
thần kinh, thường quanh đĩa thị, từ đĩa thị, hay có thể có một số vùng nằm xa
đĩa thị.
C. Tại nơi tổn thương, các mạch máu võng mạc thường bị che, có thể che hoàn
toàn hay từng đoạn. Tổn thương hay đi kèm với cận thị cao, mắt nhược thị, có
thể có thiểu sản đĩa thị.
D. Tồn lưu myelin thường gây nên bong thanh dịch của võng mạc hoàng điểm.
Câu 14. Nguyên nhân tổn hại chức năng thị giác do vỏ não, TRỪ:
A. Do thiếu máu, do dị dạng não, do nhiễm trùng.
B. Do nhiễm độc, não úng thủy.
C. Chấn thương sản khoa là nguyên nhân thường xuyên của mù vỏ não.
D. Con của những người mẹ nghiện, rối loạn chuyển hóa.
Câu 15. Thị lực của những trẻ với hội chứng mất chức năng do vỏ não:
A. Thị lực thay đổi, có lúc trẻ nhìn được có lúc lại không nhìn được.
B. Trẻ thường mù hoàn toàn.
C. Có thể còn thị lực ở một mắt.
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D. Trẻ thường mù tăng dần.
Câu 16. Điều trị tổn hại chức năng thị giác do vỏ não (CHỌN 1 CÂU SAI):
A. Dùng các thuốc bảo vệ não với quá trình thiếu oxy.
B. Phẫu thuật khi cần giải phóng lý do gây tắc đường lưu thông não tủy, u não,
xuất huyết…
C. Các thuốc chống viêm là bắt buộc trong các trường hợp.
D. Các thuốc chống phản ứng oxi hóa – khử.
ĐÁP ÁN
1. A

2. B

3. C

4. B

5. A, B

6. A, B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. D

12. D

13. D

14. C

15. A

16. C

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám đồng tử.
2. Đánh giá ánh đồng tử.
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Bài 15
U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC
BSCK2. Nguyễn Ngọc Châu Trang
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả và phân biệt được các dấu hiệu của u nguyên bào võng mạc trên siêu âm và
chụp cộng hưởng từ.
2. Phân biệt được các nhóm và giai đoạn của u nguyên bào võng mạc.
3. Chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt được u nguyên bào võng mạc.
4. Trình bày được các chỉ định điều trị phù hợp.
5. Xác định các trung tâm chuyển tuyến cho những trẻ em có bệnh u nguyên bào võng
mạc, những việc cần làm đối với ánh đồng tử trắng, đánh giá các thành viên gia
đình để tư vấn di truyền.
Về kỹ năng
1. Sử dụng được đèn soi hình đảo ngược (Binocular Indirect Ophthalmoscope) trong
khám đáy mắt và ghi chính xác kết quả khám.
2. Phân tích được hình ảnh u trên siêu âm và chụp cộng hưởng từ.
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
U nguyên bào võng mạc là một loại u ác tính thường gặp ở trẻ em chiếm tỉ lệ
khoảng 1/18.000 trẻ sống sau sinh. Trên thế giới, tỉ lệ tử vong của bệnh được chẩn
đoán muộn vào khoảng 70%; nếu được chẩn đoán sớm và áp dụng các phương tiện
điều trị tối ưu thì trên 95% trẻ được chữa khỏi. U nguyên bào võng mạc xuất phát từ
các tế bào võng mạc phôi thai. Đa số các trường hợp u xảy ra dưới 4 tuổi. Các phương
pháp điều trị chủ yếu bao gồm cắt bỏ nhãn cầu, hóa trị, laser và lạnh đông. Nghiên cứu
về u nguyên bào võng mạc có ảnh hưởng rất lớn đến việc nghiên cứu các loại ung thư
nói chung. Các nghiên cứu về u nguyên bào võng mạc cho thấy rằng u nguyên bào
võng mạc di truyền và không di truyền đều khởi phát bằng đột biến hai alen tương ứng
của gen ức chế sinh ung thư, RB1.
2. Bệnh sinh
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2.1. Di truyền học của u nguyên bào võng mạc
Khoảng 60–70% các trường hợp u nguyên bào võng mạc chỉ có tổn thương ở
một mắt, 30–40% các trường hợp còn lại có u ở cả hai mắt. U nguyên bào võng mạc
đa số là những trường hợp tự phát, không có tiền sử gia đình. Hầu hết trẻ bị u nguyên
bào võng mạc dạng tự phát chỉ có tổn thương ở một mắt. Nhưng cũng có người bệnh
bị u một mắt có tiền sử gia đình do cha hoặc mẹ mang bệnh u nguyên bào võng mạc
được chữa khỏi. U nguyên bào võng mạc di truyền thường có nhiều u, ở cả hai mắt.
Bệnh di truyền theo qui tắc gen trội trên nhiễm sắc thể thường. U nguyên bào võng
mạc xuất phát do mất hoặc bất hoạt của cả hai alen tương ứng của gen gây bệnh u
nguyên bào võng mạc, chuỗi DNA được xác định vị trí nằm trên một đoạn nhỏ nhánh
dài (vùng q14) của nhiễm sắc thể số 13.
Trẻ bị u nguyên bào võng mạc ở hai mắt thường được chẩn đoán bệnh sớm hơn
các trường hợp u nguyên bào võng mạc không di truyền. Theo học thuyết của
Knudson phải có hai lần đột biến để hình thành u nguyên bào võng mạc. Học thuyết
này cho rằng đột biến thứ hai ở một tế bào võng mạc đang phát triển bên cạnh một đột
biến đã có sẵn từ trước sẽ hình thành u nguyên bào võng mạc di truyền. Nếu cả hai
alen tương ứng cùng đột biến trên một tế bào võng mạc đang phát triển thì sẽ hình
thành u nguyên bào võng mạc một mắt không di truyền.
Khả năng đột biến một gen tương ứng RB1 thứ hai từ các tế bào võng mạc đang
phát triển đã có một alen tương ứng RB1 đột biến là khá cao. Do đó thường có nhiều u
trong trường hợp u nguyên bào võng mạc di truyền. Rất hiếm trường hợp đột biến cả
hai alen tương ứng ở vài tế bào võng mạc mà không có đột biến gen RB1 trước đó. Đó
là trường hợp chỉ có một u trong trường hợp u nguyên bào võng mạc một mắt và có
khuynh hướng được chẩn đoán ở tuổi lớn hơn so với u nguyên bào võng mạc di
truyền.
2.2. Các biểu hiện khác của đột biến gen RB1
2.2.1. U lành võng mạc (Retinoma)
Đây là một bệnh không ác tính do đột biến gen RB1. Ba điểm đặc trưng của các
tổn thương không tiến triển này là: khối u võng mạc màu xám can xi hóa và tăng sinh
biểu mô sắc tố võng mạc xung quanh và thay đổi màu sắc. Đây là một khối u không
hoạt tính và có rất ít trường hợp được báo cáo tiến triển thành u nguyên bào võng mạc
hoạt tính.
2.2.2. U nguyên bào võng mạc lạc chỗ nội sọ
U nguyên bào võng mạc phát triển ở nội sọ hoặc u nguyên phát của tuyến tùng
kèm theo u nguyên bào võng mạc di truyền, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề di
căn. Các u này xuất phát từ nguyên bào thần kinh và giống với u nguyên bào võng mạc
biệt hóa kém. U tuyến tùng xuất hiện trong 5% trẻ em có đột biến gen RB1 nhưng
không được nhầm lẫn với nang tuyến tùng xảy ra trong số 2% em mà không cần điều
trị. Trẻ mắc bệnh có thể biệu hiện tăng áp lực nội sọ và tìm thấy hình ảnh khối u ở
tuyến tùng hoặc vùng quanh yên trên phim chụp cộng hưởng từ (MRI).
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Hình 1. U nguyên bào võng mạc bên thứ ba vùng trên yên và tuyến tùng.
Hình ảnh trên phim chụp có bơm thuốc cản từ thì T1 cho thấy khối u có nang ở vùng trên
yên (a) và tuyến tùng (b).

2.2.3. Một số ung thư khác
Trẻ có đột biến gen RB1 sẽ có nguy cơ phát triển các tổn thương ác tính khác
ngoài mắt, xảy ra trong hoặc ngoài vùng chiếu xạ. Tia xạ, đặc biệt khi sử dụng ở trẻ
dưới 1 tuổi, làm tăng nguy cơ ung thư tổ chức liên kết (sarcoma) và các loại ung thư
khác trong vùng chiếu xạ. Ung thư xương là một ung thư nguyên phát thứ hai thường
gặp nhất ở người mang gen đột biến RB1, ngoài ra còn nhiều loại ung thư khác cũng
đã được báo cáo. Do các ung thư liên quan tia xạ rất khó điều trị, trước đây trẻ mang
gen đột bến RB1 khi có thêm một ung thư thứ hai có tỉ lệ tử vong cao hơn so với
trường hợp chỉ có u nguyên bào võng mạc được điều trị muộn. Tia xạ ngày nay được
sử dụng rất hạn chế để điều trị bảo tồn mắt còn lại ở trẻ bị u nguyên bào võng mạc vì
lý do gây khối u ác tính khác.
3. Lâm sàng và cận lâm sàng
3.1. Lâm sàng
Đa số các trường hợp trẻ bị u nguyên bào võng mạc không có tiền sử gia đình
được phát hiện do ánh đồng tử trắng.

Hình 3. Đồng tử trắng ở hai mắt

Hình 2. Đồng tử trắng ở mắt phải

Các biểu hiện thường gặp của u nguyên bào võng mạc theo Ellsworth (1969)
bao gồm đồng tử trắng (56%), lác (20%), glôcôm (7%), giảm thị lực (5%), phát hiện ở
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võng mạc (3%), viêm tổ chức hốc mắt (3%), giãn đồng tử một mắt (2%), dị sắc mống
mắt (1%), xuất huyết tiền phòng (1%), các biểu hiện khác (2%).
Bên cạnh u nguyên bào võng mạc, có nhiều nguyên nhân khác cũng cho hình
ảnh bất thường của mắt khi chụp ảnh dưới đèn nháy như đục thể thủy tinh bẩm sinh,
tồn lưu myelin lớp sợi thần kinh, khuyết đĩa thị, cận thị nặng, loạn thị.
3.2. Chẩn đoán hình ảnh
Chụp ảnh đáy mắt (RetCam)
RetCam với ống kính góc rộng giúp cung cấp hình ảnh rộng của võng mạc và
bán phần trước, kể cả góc tiền phòng. Các hình ảnh chụp liên tiếp giúp xác định khối u
đang tăng kích thước hay thoái triển. Chụp mạch võng mạc huỳnh quang sử dụng
RetCam có thể đánh giá mạch máu, hoạt động của khối u còn sót lại sau điều trị bảo
tồn, và u tái phát tại vị trí sẹo laser.
Siêu âm B (B scan)
Hình ảnh siêu âm có thể giúp chẩn đoán u nguyên bào võng mạc và đo được
kích thước khối u. Hầu hết các khối u tương đối lớn (đường kính trên 10–15mm) chứa
nhiều ổ can xi trong tổn thương. Hình ảnh trên siêu âm B cho thấy có những tổn
thương phản âm mạnh do canxi hóa, có hình ảnh bóng do chắn sóng âm.

Hình 4. U nguyên bào võng mạc trên siêu âm
Chụp cắt lớp vi tính (chụp CT)
Hình ảnh chụp CT có giá trị giúp xác định chẩn đoán, ngoài ra còn giúp loại trừ
các tổn thương nội sọ và u tuyến tùng. Không chỉ khối u nội nhãn và dấu hiệu can xi
hóa đặc trưng được quan sát rõ trên phim chụp CT mà dây thần kinh thị giác và tuyến
tùng cũng có thể đánh giá được. Tuy nhiên do sử dụng tia X nên hạn chế áp dụng
phương pháp này.
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Hình 5: Hình ảnh can xi hóa ở mắt bị u nguyên bào
võng mạc trên phim CT Scan (mũi tên)
Chụp cộng hưởng từ (MRI)
Do cần hạn chế tối đa tia xạ đối với trẻ có đột biến gen RB1, chụp cộng hưởng
từ được chọn lựa do cung cấp những thông tin tương tự hình ảnh CT scan nhưng có ưu
thế trong việc khảo sát cấu trúc thần kinh thị giác và tuyến tùng. Tuy nhiên, MRI
không hiệu quả để phát hiện can xi trong những trường hợp khó chẩn đoán.

Hình 6. Hình ảnh MRI u nguyên bào võng mạc ở mắt trái:
Hiện tượng tăng sáng không đồng nhất thường gặp ở u nguyên bào võng mạc

Chụp mạch huỳnh quang
Chụp mạch võng mạc huỳnh quang có thể giúp chẩn đoán phân biệt một số u
nguyên bào võng mạc với bệnh Coats hoặc bệnh lý dịch kính võng mạc có xuất tiết
nhiều. U nguyên bào võng mạc nhỏ giai đoạn sớm thường không có mạch máu được
quan sát rõ trên ảnh chụp màu. Tuy nhiên hình ảnh chụp mạch huỳnh quang có vai trò
quan trọng trong điều trị u nguyên bào võng mạc. Khi kết hợp với RetCam sẽ tạo
thuận lợi trong việc theo dõi u nguyên bào võng mạc sau điều trị tại chỗ, giúp phát
hiện ra mạch máu và khối u còn sót lại, tình trạng u tái phát, tại sẹo laser.
Siêu âm sinh hiển vi (UBM)
Đây là cách duy nhất để phát hiện các trường hợp u xâm lấn ra bán phần trước
qua khỏi vùng ora serrata vào thể mi, sau mống mắt, và đến thể thủy tinh. Những vị trí
này không thể quan sát bằng đèn soi đáy mắt gián tiếp, RetCam hoặc siêu âm thông
thường. Việc phát hiện u nguyên bào võng mạc ở bán phần trước (nhóm E theo phân
loại quốc tế) giữ vai trò then chốt để chỉ định khoét bỏ nhãn cầu với thị thần kinh dài.
Chụp cắt lớp võng mạc (OCT)
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Chụp OCT dưới gây mê sẽ giúp ích rất nhiều trong chẩn đoán. Các khối u nhỏ
nằm ở lớp nhân trong rất rõ ràng, do đó các vết nghi ngờ trên võng mạc được xác định
có phải là khối u hay không ở trẻ có nguy cơ. OCT có ích trong đánh giá đáp ứng điều
trị laser, xác định rìa tái phát, nhận ra vị trí cấu trúc nhạy cảm để lập kế hoạch điều trị,
và nhận dạng các tổn thương thứ phát như phù hoàng điểm dạng nang có thể ảnh
hưởng đến tiên lượng thị lực sau này.
Xét nghiệm dịch tiền phòng
Trong các trường hợp hiếm hơn, khi vẫn chưa xác định được chẩn đoán với các
phương tiện chẩn đoán hình ảnh, lấy dịch tiền phòng qua giác mạc trong kèm lạnh
đông tại điểm chọc dò được thực hiện để làm xét nghiệm tế bào học. Tuy nhiên, đây là
biện pháp dễ làm khuếch tán tế bào ác tính ra ngoài nên cần phải rất thận trọng.
4. Chẩn đoán
4.1. Phân loại
Phân loại Reese-Ellsworth được đưa ra nhằm tiên lượng các u nguyên bào võng
mạc nội nhãn điều trị với tia xạ đường ngoài. Từ khi xạ trị không còn là phương pháp
được chọn lựa hàng đầu trong điều trị u nguyên bào võng mạc, phân loại quốc tế u
nguyên bào võng mạc nội nhãn được phát triển nhằm tiên lượng kết quả điều trị bằng
các phương pháp hiện nay (nổi bật là hóa trị và điều trị tại chỗ, xạ trị là phương thức
cứu chữa cho các trường hợp tái phát không đáp ứng với điều trị).
Phân loại quốc tế u nguyên bào võng mạc nội nhãn
- Nhóm A: Khối u nhỏ trong võng mạc, xa đĩa thị và hố trung tâm.
+ U có đường kính lớn nhất < 3mm, còn khu trú tại võng mạc.
+ Cách hố trung tâm ít nhất 3mm và cách đĩa thị ít nhất 1,5mm.
- Nhóm B: Tất cả các u còn khu trú tại võng mạc.
+ Không thuộc nhóm A.
+ Dịch dưới võng mạc < 3mm từ khối u.
+ Không có “gieo rắc tế bào u” dưới võng mạc.
- Nhóm C: U khu trú riêng lẻ với rất ít gieo rắc trong dịch kính hay dưới võng mạc.
+ Các u riêng lẻ.
+ Dịch dưới võng mạc, hiện tại hay trước đây, ở một góc phần tư, không có
gieo rắc.
+ Gieo rắc khu trú dưới võng mạc, hiện tại hay trước đây, cách u dưới 3mm (2
đường kính đĩa).
+ Gieo rắc nhỏ khu trú trong dịch kính gần với khối u.
- Nhóm D: U lan rộng với gieo rắc nhiều trong dịch kính hoặc dưới võng mạc
+ Các u có thể rất lớn hoặc lan tỏa
+ Dịch dưới võng mạc, hiện tại hay trước đây, không có gieo rắc, gây bong
võng mạc toàn bộ.
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+ Gieo rắc dưới võng mạc lan tỏa, hiện tại hay trước đây, có thể có mảng dưới
võng mạc hoặc các nốt trong u
+ Tổn thương dịch kính lan tỏa hay rất lớn bao gồm nhiều hạt gieo rắc hoặc các
khối u vô mạch
- Nhóm E: Có ít nhất một triệu chứng tiên lượng xấu
+ U to đến thể thủy tinh
+ Glôcôm tân mạch
+ U xâm lấn bán phần trước
+ U thâm nhiễm lan toả
+ Xuất huyết nội nhãn nhiều.
+ Viêm tổ chức hốc mắt vô trùng
+ Teo nhãn cầu

Hình 7. U nguyên bào võng mạc nhóm A

Hình 8. U nguyên bào võng mạc nhóm B
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Hình 9. U nguyên bào võng mạc nhóm C

Hình 10. U nguyên bào võng mạc nhóm D

Hình 11. U nguyên bào võng mạc nhóm E
4.2. Thăm khám u nguyên bào võng mạc
Khi nghi ngờ trẻ bị u nguyên bào võng mạc cần phải đưa trẻ đi khám ngay trong
vòng 1 tuần. Siêu âm là một phương tiện cận lâm sàng đơn giản và sẵn có để giúp chẩn
đoán xác định bệnh khi phát hiện thấy có một khối chứa can xi ở mắt có đồng tử trắng,
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đồng thời siêu âm cũng giúp kiểm tra mắt còn lại. Để loại trừ u nguyên bào võng mạc
ở nội sọ và đánh giá thần kinh thị giác, MRI được sử dụng rộng rãi ở các phòng khám
để tránh tia xạ do chụp CT scan, nhất là ở trẻ có đột biến gen RB1.
Khám dưới gây mê
Khám có gây mê để đánh giá đầy đủ mắt bị u nguyên bào võng mạc, bao gồm:
thăm khám bán phần trước và toàn bộ võng mạc. Đồng tử phải giãn rộng và ấn củng
mạc để có thể thăm khám vùng ora serrata. U nguyên bào võng mạc có dạng một khối
màu trắng như kem nhô vào trong khoang dịch kính với các mạch máu lớn bất thường
trên bề mặt và đi vào khối u. Xuất huyết có thể hiện diện trên bề mặt khối u. Những
đám tế bào u trong dịch kính (“gieo rắc”) là đặc trưng của u nguyên bào võng mạc.
Một số khối u được bao quanh bởi một vùng tăng sinh biểu mô sắc tố võng mạc. Đây
là dấu hiệu gợi ý các khối u tiến triển chậm và có thể chuyển sang dạng u võng mạc
lành tính (retinoma). Canxi hóa trong u nguyên bào võng mạc thường gặp và trông
giống như “khối pho mát” màu vàng-trắng. Đôi khi, u nguyên bào võng mạc xuất hiện
dưới dạng một khối trắng vô mạch ở vùng võng mạc chu biên. Khối u có thể bị che
khuất bởi dịch kính bị đục hoặc bong võng mạc lan rộng. Việc tìm thấy can xi trong
khối u trên siêu âm mắt, chụp CT và chụp cộng hưởng từ (MRI), có thể giúp quyết
định chẩn đoán u nguyên bào võng mạc.
4.3. Chẩn đoán phân biệt
- Đục thể thủy tinh thường do mẹ mắc phải virút rubella lúc có thai 3 tháng.
- Bệnh võng mạc trẻ đẻ non thường gặp ở những trẻ có cân nặng khi sinh dưới
1,5 kg và tuổi thai dưới 36 tuần.
- Bệnh Coats với những bất thường mạch máu võng mạc (mạch máu giãn nở,
ngoằn ngoèo), xuất tiết. Bệnh có thể tiến triển với bong võng mạc, đục thể thủy tinh,
viêm màng bồ đào, glôcôm.
- Nhiễm giun sán ở mắt (Toxocara), ngoài đồng tử trắng, trẻ còn có những u hạt
ở phần sau mắt hoặc bị viêm dịch kính nặng.
4.4. Giải phẫu bệnh
Mô bệnh học của u nguyên bào võng mạc được đặc trưng bởi các tế bào biểu
mô thần kinh (nguyên bào võng mạc) ác tính xuất phát từ võng mạc chưa trưởng
thành. Các nguyên bào võng mạc điển hình có nhân lớn ưa kiềm và ít tế bào chất.
Thường có hoại tử và can xi trong tổn thương đặc biệt trong các khối u lớn. Trong
nhiều trường hợp, sự biệt hóa xảy ra tạo nên hình ảnh hoa hồng Flexner-Wintersteiner
hoặc Homer Wright.
Xét nghiệm mô bệnh học của mắt có u võng mạc lành tính (retinoma) cho thấy
các khối u này bao gồm toàn bộ các tế bào thần kinh có vẻ lành tính kèm theo biệt hóa
tế bào cảm thụ ánh sáng, đặc biệt hầu hết là dạng hình hoa. Không có hoại tử và hoạt
động phân bào, nhưng có một lượng can xi giới hạn trong vài tổn thương.

- 293 -

Hình 12. Đặc điểm mô bệnh học của u nguyên bào võng mạc
(a) Hình ảnh hoa hồng Flexner-Wintersteiner.
(b) Hình ảnh hoa hồng Homer Wright
(c) Hình ảnh các cánh hoa nhỏ (fleurettes)

Con đường di căn thường gặp nhất của u nguyên bào võng mạc là xâm lấn qua
thần kinh thị giác đi vào não và xâm lấn qua hắc mạc vào tủy xương. U xâm lấn thị
thần kinh qua khỏi lá sàng có nguy cơ cao xâm lấn trực tiếp vào não và gây gieo rắc
dịch não tủy. U xâm lấn vào hắc mạc và/hoặc củng mạc có nguy cơ lan vào hệ tạo
huyết, thường là tủy xương. U nguyên bào võng mạc thường xuất hiện di căn trong
vòng 18 tháng kể từ khi phát hiện có khối u hoạt tính trong mắt. Rất hiếm gặp các
trường hợp di căn sau 3 năm khi không có bằng chứng khối u hoạt tính trong mắt.
5. Điều trị
5.1. Nguyên tắc điều trị
- Nhóm A: Các u nhỏ không đe dọa thị lực: điều trị tại chỗ bảo tồn, có thể lặp
lại điều trị khi cần thiết.
- Nhóm B: Các u có kích thước trung bình hoặc các u gần hoàng điểm và đĩa
thị: có thể làm giảm thể tích khối u bằng hóa trị liệu vài đợt, sau đó điều trị bảo tồn tại
chỗ.
- Nhóm C: Các u lớn với gieo rắc nhỏ khu trú dưới võng mạc hoặc trong dịch
kính: điều trị đầu tiên với hóa trị, sau đó là điều trị tại chỗ.
- Nhóm D: Các u lớn với gieo rắc lan rộng trong dịch kính và/hoặc dưới võng
mạc: cũng điều trị ban đầu với hóa trị và điều trị tại chỗ. Xạ trị ngoài được cân nhắc
với những nhãn cầu có u nhóm B, C, và D khi thất bại với hóa trị và điều trị tại chỗ.
- Nhóm E: có nguy cơ cao: khoét bỏ nhãn cầu với thị thần kinh dài.
5.2. Khoét bỏ nhãn cầu
Khoét bỏ nhãn cầu là cách tốt nhất để chữa khỏi mắt bị u nguyên bào võng mạc
còn khu trú trong nhãn cầu. Khi chỉ có một mắt bị bệnh hoặc khi mắt còn lại có u ở
nhóm A, khi đó hóa trị toàn thân không cần thiết, mắt bị u nguyên bào võng mạc nhóm
D được khoét bỏ để tránh phải dùng hóa trị ở trẻ. Khoét bỏ nhãn cầu đối với mắt nhóm
C thường gây tranh cãi hơn do phải cân nhắc giữa nguy cơ của hóa trị với khả năng
bảo tồn thị lực. Khoét bỏ nhãn cầu cũng được chỉ định đối với các u tái phát thất bại
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với tất cả các phương pháp trị liệu khác. U nguyên bào võng mạc hai mắt thường có
một mắt với u lớn chiếm gần hết nhãn cầu và một mắt có các u nhỏ hơn. U nguyên bào
võng mạc hai mắt có thể điều trị hóa trị ngay từ đầu đối với các nhóm B, C, D. Nếu cả
hai mắt đều ở nhóm E, có thể có chỉ định khoét bỏ nhãn cầu ở cả hai mắt. Việc khoét
bỏ nhãn cầu phải được thực hiện một cách thận trọng để không làm xâm hại nhãn cầu
và gây phát tán té bào u. Cắt thần kinh thị đủ dài (8-12mm) rất quan trọng, đảm bảo
diện vết cắt không có tế bào u.

Hình 13. Khoét bỏ nhãn cầu với thần kinh thị dài
5.3. Hóa trị toàn thân
Hóa trị toàn thân trở thành tiêu chuẩn điều trị ban đầu đối với các u nhóm B, C,
và D theo phân loại quốc tế. Sau đáp ứng đầu tiên với vài đợt hóa trị, điều trị tại chỗ
bảo tồn với laser hoặc lạnh đông sẽ được tiến hành để phá hủy mô u còn lại hoặc u tái
phát. Các thuốc hóa trị thường dùng nhất là Carboplatin, Etoposide và Vincristin
(CEV) mỗi đợt 3 tuần, qua một đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Việc làm tăng nồng
độ của các thuốc hóa trị trong nhãn cầu (Carboplatin) có thể được dùng cho mắt có
gieo rắc dịch kính, bằng cách áp lạnh 3 lần (liệu pháp lạnh đông trước hóa trị) ở vùng
võng mạc chu biên gần vị trí có gieo rắc. Việc sử dụng đồng thời với cyclosporin liều
cao có thể làm tăng hơn nữa nồng độ các thuốc hóa trị trong nội nhãn, có thể do ức chế
P-glycoprotein có ở hàng rào máu-mắt. Các trường hợp tái phát thường xảy ra từ 2-6
tháng sau khi kết thúc hóa trị, điều trị tại chỗ bảo tồn là phương pháp tốt nhất được
chọn khi mới xảy ra tái phát. Khám có gây mê kết hợp với điều trị tại chỗ bảo tồn mỗi
4-6 tuần rất cần thiết tối thiểu trong năm đầu tiên sau khi phát hiện u. Không như xạ
trị, hóa trị không làm biến dạng sọ mặt về lâu dài, xạ trị còn gây ra đục thể thủy tinh
hoặc các biến chứng mắt khác. Mặc dù hoá trị toàn thân được sử dụng để tránh các
nguy cơ cao bị ung thư thứ phát do tia xạ (ước lượng nguy cơ vào khoảng 51% sau 50
năm theo dõi), việc sử dụng các thuốc hóa trị phải thận trọng, đặc biệt là etoposide có
nguy cơ nhỏ gây ra bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính.
5.4. Xạ trị đường ngoài
Trước đây xạ trị là phương pháp đầu tiên với u nguyên bào võng mạc nội nhãn,
nhưng có nhiều tác dụng phụ nặng nề. Quan trọng nhất, nguy cơ xuất hiện ung thư
nguyên phát thứ hai trong vùng xạ trị ở trẻ có đột biến gen RB1. Nguy cơ này cao nhất
khi xạ trị ở trẻ dưới 1 tuổi. Các biến chứng khác của xạ trị ngoài bao gồm biến dạng về
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mặt thẩm mỹ do làm ngừng phát triển xương hốc mắt (tình trạng này càng nặng nề khi
tuổi người bệnh bị xạ trị càng nhỏ), đục thể thủy tinh, khô mắt. Xạ trị ngoài được sử
dụng để điều trị các trường hợp tái phát sau hóa trị với u có kích thước lớn hoặc lan
rộng không thể áp dụng các phương pháp điều trị tại chỗ hoặc không đáp ứng với các
phương pháp điều trị bảo tồn tại chỗ.
5.5. Điều trị bảo tồn
Hóa trị quanh nhãn cầu
Carboplatin và topotecan tiêm dưới kết mạc nhằm tránh hóa trị toàn thân trong
điều trị u nguyên bào võng mạc. Việc tiêm carboplatin vào khoang Tenon làm tăng
nồng độ thuốc trong khoang dịch kính nhưng gây độc tính tại chỗ đáng kể bao gồm
hoại tử mỡ hốc mắt gây hạn chế vận nhãn hay lõm mắt. Topotecan tiêm cạnh nhãn cầu
với liều toàn thân thông thường không gây độc tính tại hốc mắt và tủy xương.
Liệu pháp lạnh đông
Phương pháp này được sử dụng điều trị cho các u nằm về phía trước xích đạo
(nhóm A, B theo phân loại quốc tế), hoặc u nằm phía sau hơn khi không đe dọa thị lực.
Áp lạnh 3 đợt được sử dụng, các tế bào u bị hủy diệt ở giai đoạn tan băng sau khi làm
lạnh đông. Điều trị lạnh đông được lặp lại mỗi 4 tuần cho đến khi nào không còn mô u
hoạt động. Lạnh đông có thể được sử dụng điều trị cho các u nhỏ, u còn sót lại hoặc u
tái phát. Khi các u có kích thước trung bình điều trị bằng lạnh đông, có thể dùng laser
tạo hàng rào bảo vệ võng mạc để không bị bong do xuất tiết dịch từ quá trình lạnh
đông.
Điều trị bằng laser
Laser quang đông được sử dụng điều trị cho các u nhỏ (nhóm A, B), các u đã
được làm giảm kích thước sau hóa trị, hoặc u tái phát sau hóa trị. Các u nhỏ (nhóm A)
nằm sau xích đạo được điều trị bằng cách chiếu các điểm đốt laser liên tục thành hai
hàng vòng quanh khối u. Các u nhỏ không có mạch máu có thể được chiếu quang đông
trực tiếp, bắt đầu với thiết lập năng lượng/thời gian đủ để làm vừa trắng hoặc mờ đục
khối u, và tăng dần năng lượng để khối u chuyển sang màu trắng đục. Các khối u lớn
hơn hoặc có đe dọa thị lực (nhóm B, C) thì điều trị đầu tiên với hóa trị và sau khi
ngưng hóa trị thì dùng laser quang đông để điều trị các u tái phát. Đối với các u nhóm
D, laser chỉ được sử dụng sau khi có đáp ứng điều trị tốt với hóa trị, để loại trừ tái phát
u.
Liệu pháp nhiệt
Sử dụng laser 810nm được sử dụng rộng rãi, nhằm làm tăng nhiệt khối u lên
một khoảng thời gian. Đối với các u nhỏ nhóm A thì laser đạt hiệu quả điều trị rất tốt.
Laser hồng ngoại (diode 810nm hoặc laser YAG 1064nm) có thể được sử dụng điều trị
cho các u lớn sau khi hóa trị toàn thân đạt hiệu quả tốt.
Với tất cả các loại laser, điều quan trọng là không được dùng năng lượng quá
nhiều trong một lần điều trị, lặp lại điều trị theo định kì đến khi đạt được sẹo phẳng.
Chụp mạch võng mạc huỳnh quang giúp xác định sớm những điểm có khả năng tái
phát trên nền sẹo laser.
Xạ trị khu trú
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Những khối u đơn độc có đường kính dưới 15mm không nằm gần đĩa thị hay
hoàng điểm có thể được điều trị với đĩa xạ Iodin hoặc Ruthenium cố định trên củng
mạc. Đĩa xạ có thể được dùng để điều trị các trường hợp tái phát đơn độc sau khi hóa
trị hoặc sau khi xạ trị ngoài toàn nhãn cầu thất bại. Tuyệt đối không được sử dụng
thêm một đợt xạ trị ngoài toàn nhãn cầu lần thứ hai do gây ra bệnh lý võng mạc
và/hoặc bệnh lý thị thần kinh do tia xạ quá mức, và tăng thêm nguy cơ sẵn có của các
bệnh ung thư do tia xạ về sau. Dưới gây mê, khối u được xác định vị trí, đĩa xạ được
khâu cố định vào củng mạc áp lên khối u và được giữ nguyên vị trí cho đến khi liều
phóng xạ đạt đến định của khối u.
Tiêm thuốc hóa trị vào nội nhãn và hóa trị nội động mạch
Để đạt được nồng độ thuốc hóa trị cao nhất đến gần khối u và trong dịch kính,
phương pháp tiêm thuốc hóa trị vào nội nhãn đã được áp dụng. Hóa trị khu trú tại chỗ
là một ý tưởng hấp dẫn cho trẻ bị u nguyên bào võng mạc vì không phải chịu những
biến chứng do thuốc hóa trị toàn thân. Việc tiêm thuốc hóa trị (melphalan) vào động
mạch cảnh/động mạch mắt được thực hiện cách đây hơn 20 năm tại Nhật Bản, nhưng
kết quả của một nghiên cứu đơn độc không thể đưa đến kết luận về hiệu quả và tính an
toàn của phương pháp điều trị. Mặc dù thiếu thông tin về kết quả điều trị, hóa trị liệu
nội động mạch vẫn được chấp nhận rộng rãi trong những năm gần đây vì khả năng dự
đoán có thể cứu chữa mắt bị u nguyên bào võng mạc bằng phương pháp này. Mặc dù
không có sự theo dõi nghiêm ngặt của các thử nghiệm lâm sàng, các nghiên cứu ban
đầu cho thấy kết quả rất đáng khích lệ. Một nghiên cứu hồi cứu cho thấy hóa trị liệu
nội động mạch đạt thành công cao nhất khi được chọn lựa ban đầu, nhưng không hiệu
quả đối với các u đã kháng trị với các phương pháp điều trị trước đó. Các tác dụng phụ
tại chỗ, như liệt thần kinh sọ số III, thay đổi biểu mô sắc tố võng mạc và bong võng
mạc có thể xảy ra, nhưng tránh được xạ trị đường ngoài hay khoét bỏ nhãn cầu.
6. Tiên lượng
Với các phương thức chẩn đoán và điều trị hiện đại, tiên lượng của u nguyên
bào võng mạc hiện nay rất tốt. Tỉ lệ sống còn 3 năm với u nguyên bào võng mạc một
mắt và hai mắt đạt đến 96%. Các bệnh nhi có đột biến gen RB1 thường tử vong do các
ung thư nguyên phát thứ hai hơn là u nguyên bào võng mạc không kiểm soát được.
Tiên lượng thị lực mắt bình thường còn lại rất tốt ở các trường hợp u nguyên bào võng
mạc một mắt, đối với trường hợp u nguyên bào võng mạc hai mắt thì phụ thuộc vào vị
trí và kích thước của khối u. Các khối u nằm ngoài vùng hoàng điểm có tiên lượng thị
lực tốt hơn các u nằm tại hoàng điểm.
7. Tư vấn di truyền bệnh u nguyên bào võng mạc
Xét nghiệm tìm gen đột biến RB1 là cách chính xác nhất để dự đoán người bị u
nguyên bào võng mạc trong gia đình. Chẩn đoán trước sinh bằng sinh thiết nhau thai
có ý nghĩa cao. Trẻ được sinh ra có nguy cơ phát triển u nguyên bào võng mạc cần
được thăm khám ngay sau khi sinh và sau đó thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các
khối u có thể điều trị được giúp bảo tồn thị lực tốt nhất. Trẻ đã được xác định mang
gen đột biến RB1 di truyền có thể được cho chủ động sinh ra sớm vài tuần, nhằm tối
ưu cơ hội giữa lại thị lực cho trẻ với các phương pháp điều trị tối thiểu. Việc thăm
khám võng mạc thực hiện ngay sau sinh và tiếp tục theo định kỳ phụ thuộc vào nguy
cơ của mỗi đứa trẻ. Cho đến 3 tháng tuổi khám võng mạc có thể được thực hiện bằng
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Retcam không cần phải gây mê. Sau 3 tháng, cần gây mê khi thăm khám để đánh giá
võng mạc toàn diện từ trung tâm ra đến vùng ora serrata, tránh bỏ sót các u nhỏ.
Khi phát hiện mắt có đồng tử trắng thì trẻ phải được đưa đến khám tại các trung
tâm có khả năng điều trị.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Gen RB1 là gen:
A. Gen đè nén u.
B. Gen sinh ung thư.
C. Cả A và B đúng.
D. Cả A và B sai.
Câu 2. U nguyên bào võng mạc di truyền, nhiễm sắc thể đột biến có trong tế bào nào?
A. Tế bào sinh dưỡng.
B. Giao tử.
C. Tế bào sinh dưỡng và giao tử.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3. Canxi hoá trong u nguyên bào võng mạc là do:
A. Sự lắng đọng canxi trong mạch máu.
B. Vôi hoá do hoại tử u.
C. U tiết ra canxi.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 4. Cắt dây thần kinh thị giác dài tối thiểu bao nhiêu để hạn chế di căn:
A. 1mm
B. 5mm
C. 10mm
D. 20mm
Câu 5. Nguyên nhân gây ra đồng tử trắng NGOẠI TRỪ:
A. Viêm mủ nội nhãn.
B. U nguyên bào võng mạc.
C. Chấn thương.
D. Bệnh võng mạc trẻ sinh non.
Câu 6. Tất cả đều đúng với u nguyên bào võng mạc NGOẠI TRỪ:
A. Xuất phát từ tế bào võng mạc thần kinh phôi thai.
B. Xảy ra sau 5 tuổi.
C. Là u nội nhãn nguyên phát thường gặp nhất ở trẻ em.
D. Dấu hiệu thường gặp là đồng tử trắng.
Câu 7. Triệu chứng của u nguyên bào võng mạc NGOẠI TRỪ:
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A. Lác.
B. Glôcôm.
C. Đục thể thủy tinh.
D. Đỏ mắt.
Câu 8. Các phương thức điều trị u nguyên bào võng mạc NGOẠI TRỪ:
A. Xạ trị.
B. Khoét bỏ nhãn cầu.
C. Hóa trị.
D. Kháng sinh.
Câu 9. Điều trị tại chỗ bảo tồn u nguyên bào võng mạc NGOẠI TRỪ:
A. Khoét bỏ nhãn cầu.
B. Lạnh đông.
C. Quang đông.
D. Đĩa xạ.
Câu 10: Các xét nghiệm cần làm ở người bệnh u nguyên bào võng mạc tầm soát di
căn:
A. Khảo sát xương.
B. Chụp CT sọ não.
C. Phân tích dịch não tủy và tủy xương.
D. Tất cả câu trên đều đúng.
ĐÁP ÁN:
1.A – 2.D – 3.B – 4.C – 5.C – 6.B – 7.C – 8.D – 9.A – 10.D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám u nguyên bào võng mạc và u nội nhãn.
2. Khám đáy mắt bằng máy soi đáy mắt gián tiếp. .
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Bài 16
U NỘI NHÃN
BSCK2. Nguyễn Ngọc Châu Trang
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được các triệu chứng (lâm sàng, cận lâm sàng và giải phẫu bệnh) của một số
u mắt hay gặp ở trẻ em.
2. Trình bày được nguyên tắc điều trị các u mắt thường gặp ở trẻ em.
Về kỹ năng
1. Thực hiện được khám mắt cho trẻ em.
2. Sử dụng được đèn soi đáy mắt gián tiếp để khám đáy mắt trẻ em phát hiện các u
nội nhãn.
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
Cùng với u nguyên bào võng mạc, một số loại u lành tính và ác tính khác có thể
xảy ra ở mắt trẻ em. Nếu không phát hiện kịp thời, u có thể làm mất thị lực, đôi khi
phải khoét bỏ nhãn cầu, trong một số trường hợp u tăng sinh ác tính có thể khiến trẻ tử
vong. Do đó việc phát hiện sớm u tại mắt và chuyển trẻ đến các trung tâm có khả năng
điều trị kịp thời để được xử trí triệt để là điều hết sức quan trọng. Trong nội dung bài
này sẽ giới thiệu một số u nội nhãn thường gặp ở trẻ em. Các u nội nhãn ở mắt trẻ
thường phát hiện muộn cho đến khi có triệu chứng rõ ràng. Trẻ nhỏ thường không than
phiền về giảm hay mất thị lực, việc đánh giá thị lực ở trẻ khó thực hiện do trẻ không
hợp tác. Tuy nhiên, vài dấu hiệu có thể giúp nghi ngờ khả năng có u nội nhãn cần chú
ý như các dấu hiệu như đồng tử trắng, lác hoặc không có đáp ứng thị giác.
2. Một số u nội nhãn
2.1. U mao mạch võng mạc
2.1.1. Triệu chứng
U mao mạch võng mạc là một khối u mạch máu lành tính xuất phát từ các mạch
máu của võng mạc hoặc đĩa thị. U phát triển thành một ổ hoặc đa ổ, ở một mắt hoặc
hai mắt, có xu hướng tiến triển lớn dần, và thường dẫn đến biến chứng xuất tiết hoặc
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co kéo võng mạc làm ảnh hưởng đến thị lực. U mao mạch võng mạc thường là biểu
hiện của hội chứng Von Hippel-Lindau (VHLS). Trong dạng bệnh không thuộc hội
chứng toàn thân nào, u mao mạch võng mạc đơn lẻ thường được phát hiện chỉ một mắt
ở người bình thường khỏe mạnh. Nếu chỉ có tổn thương võng mạc đặc trưng và các
biến chứng tại mắt kèm theo thì được gọi là bệnh von Hippel và không phải là VHLS.
Thông thường người bệnh có hội chứng VHLS có u mao mạch võng mạc xuất hiện
sớm khi tuổi còn nhỏ và thường có nhiều u ở cả hai mắt. Người bệnh có u mao mạch
võng mạc nhiều và ở hai mắt, tiền sử gia đình có u mao mạch võng mạc, u mạch máu
ở hệ thần kinh trung ương, hoặc carcinoma tế bào thận nên được thăm khám để xác
định xem có mắc hội chứng VHLS hay không. Các thành viên trong gia đình cũng nên
được khám đáy mắt để kiểm tra.
Giảm thị lực ở mắt bị bệnh hoặc khiếm khuyết thị trường là triệu chứng thường
gặp. U mao mạch võng mạc điển hình có dạng một tổn thương hình cầu hơi đỏ được
nuôi bởi các mạch máu võng mạc giãn ngoằn ngoèo. Trong nhiều trường hợp, động
mạch nuôi và tĩnh mạch bất thường theo từng đoạn, có những đoạn giãn phình dạng
hình thoi dọc theo đường đi của mạch máu. Xuất tiết dưới và trong võng mạc phía trên
và xung quanh u mao mạch võng mạc thường gặp, đặc biệt là khi u có đường kính lớn
hơn 2–3mm. Bong võng mạc xuất tiết có thể xảy ra và trở nên mãn tính, thường dẫn
đến tân mạch mống mắt và glôcôm tân mạch. Vài trường hợp có một hay nhiều u mao
mạch võng mạc có đặc trưng phát triển thành bệnh lý dịch kính võng mạc tăng sinh.
Màng dịch kính bám dính rất chặt vào u máu, gây hậu quả co kéo các màng thường
dẫn đến bong võng mạc co kéo.
Chụp mạch võng mạc huỳnh quang: u mao mạch võng mạc điển hình cho thấy
thuốc ngấm nhanh các động mạch đến và các mạch máu võng mạc khối u toàn bộ
mạch máu tổn thương tăng ngấm thuốc rất nhanh, và sau đó là ngấm thuốc tĩnh mạch.
U mao mạch võng mạc đang hoạt động được đặc trưng bởi hình ảnh rò huỳnh quang
nhiều vào dịch kính. U khó quan sát ở thì muộn do huỳnh quang lan tỏa vào dịch kính.
Huỳnh quang cũng rò vào trong dịch dưới võng mạc của bong võng mạc xuất tiết đi
kèm.
Chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ: có thể phát hiện các tổn thương
mạch máu ở hệ thần kinh trung ương trong hội chứng VHLS.
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Hình 1. U mao mạch võng mạc nhỏ.

Siêu âm: thường không có giúp ích đặc biệt gì trong việc xác định và mô tả
phạm vi của u mao mạch võng mạc.
2.1.2. Điều trị
Quyết định điều trị u
mao mạch võng mạc dựa
trên mục tiêu bảo tồn hay
phục hồi thị lực của mắt
bệnh. Phương pháp điều
trị thường được sử dụng
nhiều nhất là quang động
mạch máu u. Đối với u
mao mạch võng mạc chu
biên và vài tổn thương lớn
sau xích đạo, phương
pháp lạnh đông có thể
dùng để thay thế quang
động. Trong những năm
gần đây, phương pháp
Hình 2. U mao mạch võng mạc lớn.
quang
động
dùng
verteporfin đã đạt được
một số thành công trong điều trị u mao mạch võng mạc chọn lọc. Chất ức chế tăng
sinh mạch máu nội mô cũng được sử dụng tiêm nội nhãn có được kết quả trong một số
trường hợp.
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Ở một số mắt có u mao mạch võng mạc cực kì lớn, một vài phẫu thuật viên kinh
nghiệm đã sử dụng kỹ thuật xâm lấn như dùng phương pháp nhiệt điện, cắt u qua củng
mạc và cắt u nội soi qua dịch kính nhằm cố gắng cứu mắt. Một phương pháp điều trị
tương đối mới cho một số u mao mạch võng mạc chọn lọc có kèm bong võng mạc xuất
tiết nhiều là xạ trị tại chỗ sử dụng tấm phát xạ hay chiếu tia liều thấp. Sau cùng khi mắt
trở nên mù và đau nhức hoặc teo nhãn thì nên khoét bỏ nhãn cầu.
Người bệnh có u mao mạch võng mạc nhỏ không gây xuất tiết và người bệnh đã
được điều trị u mao mạch võng mạc trước đó phải tiếp tục theo dõi định kỳ để phát
hiện u tái phát hoặc u mới.
2.2. U mạch võng mạc dạng
hang
2.2.1 Triệu chứng
U mạch võng mạc dạng
hang điển hình có dạng một
tổn thương trong võng mạc
hình cầu được cấu tạo bởi
nhiều mạch máu, có màu đỏ
xẫm, có thể có những mảng
màu xám trắng do mô xơ sợi
trên bề mặt, nhưng không gây
xuất tiết. Khối u này có thể đi
kèm với những tổn thương
mạch máu tương tự trong nội
sọ hoặc ở da.

Hình 3. U mạch võng mạc dạng hang.

Chụp mạch võng mạc
huỳnh quang thì tĩnh mạch cho thấy có những tĩnh mạch võng mạc lớn bất thường
chạy qua vùng tổn thương ít bắt huỳnh quang. Các túi mạch ngấm thuốc trong thì tĩnh
mạch. Thì muộn cho thấy có tăng huỳnh quang ở những cấu trúc dạng túi của tổn
thương.
2.2.2 Điều trị
U mạch võng mạc dạng hang không đòi hỏi phải điều trị chủ động. Nếu có xuất
huyết dịch kính, có thể cố gắng dùng laser hoặc áp lạnh khối u. Nếu máu trong dịch
kính không tiêu đi thì có thể phẫu thuật cắt dịch kính.
2.3. Các bất thường mạch võng mạc
2.3.1. Triệu chứng
Các bất thường mạch võng mạc này không phải là tân sản thật sự mà giống như
một trường hợp thông nối động tĩnh mạch đơn giản hoặc phức tạp. Biểu hiện đặc trưng
bởi các động mạch võng mạc giãn, ngoằn ngoèo xuất phát từ đĩa thị đi đến võng mạc
thông nối trực tiếp với một tĩnh mạch giãn tương tự quay trở về đĩa thị. Bệnh này có
thể xảy ra như một tổn thương đơn độc hoặc là một phần của hội chứng WyburnMason, bao gồm các tổn thương tương tự ở não giữa và đôi khi trong hốc mắt, hàm
dưới và hàm trên. Bệnh không có xu hướng di truyền.
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2.3.2. Điều trị
Những dị dạng mạch máu bẩm sinh, hiếm gặp này thường không gây mất thị lực,
nhưng có thể kèm với các dị dạng mạch máu trong não có thể gây xuất huyết và đột
quỵ. Bệnh này thường được phát hiện khi thăm khám thường qui hoặc khi người bệnh
đến khám với triệu chứng của bệnh nội khoa liên quan thần kinh. Các dị dạng này
không cần phải điều trị.

Hình 4.
(A) Dị dạng mạch máu. Quai tĩnh mạch giãn rộng ở phía mũi trên của mắt phải. Thị lực bình
thường.
(B) MRI có hình ảnh dị dạng mạch máu phía bên phải, dị dạng này đã gây xuất huyết.
(C) Hình ảnh tạo hình mạch máu cho thấy có dị dạng mạch máu bên phải và một thông nối
động tĩnh mạch ở bên trái.

2.4. U tế bào thần kinh đệm võng mạc
2.4.1. Triệu chứng
U tế bào thần kinh đệm võng mạc là một
dạng tăng sản lành tính mắc phải xuất phát từ tế
bào thần kinh đệm của võng mạc cảm thụ. U tế
bào thần kinh đệm của võng mạc là một tổn
thương màu trắng vàng nằm trong võng mạc, có
thể xuất hiện ở võng mạc chu biên hoặc vùng
đĩa thị. Tổn thương có thể có mật độ đồng nhất
hoặc có thể chứa các ổ can xi hóa. Không giống
u mao mạch võng mạc, u tế bào thần kinh đệm
võng mạc thường không gây xuất tiết hoặc bong
võng mạc.

Hình 5. U tế bào thần
kinh đệm võng mạc

2.4.2 Điều trị
Người bệnh có u tế bào thần kinh đệm
võng mạc cần phải được kiểm tra bệnh xơ cứng
củ (tuberous sclerosis), được đặc trưng bởi u tế
bào thần kinh đệm trong nội sọ, sarcoma cơ tim,
u mạch máu cơ mỡ ở thận (angiomyolipoma),
nang màng phổi, và các u và nang ở vị trí khác.
Mặc dù bệnh thường khá ổn định, u tế bào thần
kinh đệm võng mạc đôi khi biểu hiện phát triển
kịch phát. Các u tế bào thần kinh đệm võng mạc
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Hình 6: U tế bào hắc tố thị thần
kinh.

lớn lên có thể được điều trị bằng hóa quang động (Photodynamic therapy-PDT).
2.5. U tế bào hắc tố thị thần kinh
2.5.1. Triệu chứng
U tế bào hắc tố thị thần kinh là một dạng u bẩm sinh có nhiều hắc tố che phủ một
phần của đĩa thị. Tổn thương này thường được cấu tạo toàn bộ bởi các tế bào nevi đa
diện có sắc tố nhiều nhất. Trên lâm sàng, u tế bào hắc tố là một khối u có màu từ nâu
đến đen cuộn vào đĩa thị. Bề mặt của tổn thương thường có những đường vân do các tế
bào nhiều sắc tố của khối u xen lẫn với các sợi trục của lớp sợi thần kinh. Nếu khối u
tế bào hắc tố chèn ép đĩa thị, có thể gây tổn thương thị trường. Tổn thương có thể lớn
lên nhưng thường chậm.
2.5.2. Điều trị
Phương pháp điều trị là chụp ảnh đáy mắt để theo dõi hình dạng các tổn thương,
siêu âm để theo dõi bề dày của u và thăm khám định kì để đảm bảo khối u không tiến
triển.
2.6. U mạch hắc mạc
2.6.1. Triệu chứng
Có hai dạng u mạch máu lành tính của hắc mạc: dạng khu trú và dạng lan tỏa
không mang tính di truyền. Hầu hết u mạch máu hắc mạc dạng khu trú được ghi
nhận đầu tiên khi gây triệu chứng giảm thị lực do tích tụ thanh dịch dưới võng mạc,
thoái hóa ở võng mạc vùng hoàng điểm. U mạch máu dạng lan tỏa thường là một
phần của hội chứng Sturge-Weber.
U mạch hắc mạc dạng lan tỏa thường được phát hiện cùng bên với nốt ruồi lan
màu đỏ trên da mặt. Hình ảnh đáy mắt điển hình của bên mắt bệnh có màu đỏ đậm
hơn so với mắt bên lành. Hắc mạc có xu hướng dày hơn, lan tỏa do tổn thương mạch
máu dạng u mạch, nhưng đôi khi dày lên nổi bật thành nốt thường xảy ra ở vùng
hoàng điểm và quanh đĩa thị. U mạch hắc mạc tiến triển mỏng dần ở chu biên và dần
dần pha lẫn với hắc mạc ngoại vi bình thường. Hắc mạc dày lên xung quanh đĩa thị
thường làm nổi bật lên hình ảnh lõm đĩa giống với lõm đĩa trong bệnh glôcôm. Mặc
dù hệ thống mạch máu võng mạc ngoằn ngoèo khi có u mạch máu dạng lan tỏa. Lớp
biểu mô sắc tố phủ lên phần dày hơn của u mạch máu dạng lan tỏa thường bị dị sản
xơ. Mô xơ trên bề mặt của u mạch máu tạo nên phần màu hơi trắng của tổn thương.
Lớp võng mạc thần kinh nằm trên phần dày của u mạch máu dạng lan tỏa trở nên
dày hơn và có nang. Bong võng mạc thanh dịch một phần hay toàn bộ, không có lỗ
rách, là một biến chứng sau cùng ở mắt có u mạch máu dạng lan tỏa.
U mạch máu hắc mạc dạng khu trú là một khối u hắc mạc tròn hoặc bầu dục,
có màu hơi đỏ cam, khu trú ở cực sau của đáy mắt. Tổn thương điển hình có đường
kính khoảng 3–7mm dày khoảng 1–3mm lúc phát hiện, đôi khi có những tổn thương
lớn hơn. Hầu hết u mạch máu hắc mạc dạng khu trú nằm cách đĩa thị, vùng hoàng
điểm. Lớp biểu mô sắc tố võng mạc nằm trên u mạch máu hắc mạc khu trú thường
có những biến đổi thoái hóa, bao gồm dị sản xơ và đôi khi hình thành xương, và lớp
võng mạc thần kinh bên trên thường trở bên dày và có nang. Bong võng mạc không
có lỗ rách một phần hoặc toàn bộ thường xảy ra như là biến chứng của u mạch máu
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hắc mạc gây xuất tiết.
Chụp mạch võng mạc huỳnh quang: u mạch máu hắc mạc dạng khu trú điển hình
cho thấy các mạch máu lớn thấm huỳnh quang rất sớm trước hay cùng lúc với thì
đầu của động mạch võng mạc. Toàn bộ tổn thương thường bắt huỳnh quang lan tỏa
trong vòng vài giây sau khi mạch máu ban đầu ngấm thuốc. Ở thì muộn, huỳnh
quang thường ngấm toàn bộ tổn thương và vị trí có dịch dưới võng mạc.
Chụp mạch võng mạc với indocyanine: u mạch máu hắc mạc dạng khu trú điển hình
có ngấm thuốc sớm của các kênh mạch máu trong tổn thương, tăng quang đậm của
tổn thương ở thì giữa và thoát huỳnh quang muộn ở phần trung tâm của tổn thương.
Phần lan rộng của u mạch máu hắc mạc dạng khu trú thường phát hiện rõ ràng hơn
bằng chụp mạch máu võng mạc có tiêm Indocyanine so với chụp mạch võng mạc
huỳnh quang
Siêu âm B: u mạch máu hắc mạc dạng khu trú điển hình có dạng một tổn thương
hình thoi hai mặt lồi ở thiết diện cắt ngang và phản âm sáng bên trong tương tự như
phản âm của mô mỡ hốc mắt. Siêu âm B của u mạch máu hắc mạc dạng lan tỏa cho
thấy hắc mạc dày phản âm giống mô mềm và lõm đĩa. Trên hình ảnh siêu âm A, cả
hai dạng u mạch máu hắc mạc xu hướng cho sóng hiển thị có biên độ cao, đáy rộng.
2.6.2. Điều trị
Do u mạch máu hắc mạc là u lành tính không chuyển dạng ác tính, việc điều trị
nhằm hạn chế hoặc phục hồi thị lực bị giảm liên quan đến bong võng mạc thứ phát,
glôcôm hoặc các biến chứng khác. Cho đến gần đây, quang đông võng mạc bằng laser
xenon hoặc argon, krypton vẫn là một phương pháp điều trị chính đối với hầu hết các u
mạch máu hắc mạc dạng khu trú và vài dạng u mạch máu hắc mạc lan tỏa có kèm
bong võng mạc không có rách. Một phương pháp thay thế cho laser quang đông là
laser hồng ngoại sử dụng điểm chiếu kích thước tương đối lớn và thời gian chiếu dài
(điều trị nhiệt qua lỗ đồng tử) được sử dụng để điều trị các u này. Phương pháp quang
động với verteporfin (photodynamic therapy-PDT) được dùng điều trị các u mạch máu
hắc mạc kích thước nhỏ đến trung bình dạng khu trú đã đạt được thành công đáng kể
trong những năm gần đây. Trên người bệnh có u mạch máu hắc mạc dày, bong võng
mạc xuất tiết lan rộng, hoặc u mạch máu hắc mạc dạng lan tỏa hoặc khu trú khi điều trị
bằng phương pháp quang động thất bại, xạ trị mắt với liều thấp có vẻ là một chọn lựa
điều trị hiệu quả. Vài phương pháp điều trị xạ trị khác nhau (xạ trị ngoài, đĩa xạ, xạ trị
tia proton, xạ trị dao gamma và phương pháp xạ phẫu đích) đã được sử dụng với tỉ lệ
thành công cao trên các người bệnh chọn lọc. Các phương pháp xạ trị này giúp khối u
thoái triển một phần hoặc hoàn toàn, kích thích dịch dưới võng mạc được tái hấp thu
dần dần, quá trình này thường kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm và mang lại kết quả
thị lực tốt hơn so với quang động gây bít tắc hoặc quang động dạng lưới lặp lại nhiều
lần.
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Hình 7.1. U mạch máu hắc mạc dạng khu trú.

Hình 7.2. U mạch máu hắc mạc dạng lan tỏa.
2.7. U xương hắc mạc
2.7.1. Triệu chứng
U xương hắc mạc là một dạng u bẩm sinh lành tính. Mặc dù u thường xuất hiện ở
trẻ em, nhưng việc chẩn đoán phát hiện bệnh trên lâm sàng thường muộn cho đến tuổi
trưởng thành. U thường gặp ở nữ giới. U xương hắc mạc điển hình có dạng một khối u
có màu vàng đến cam, giới hạn rõ, nằm cạnh đĩa thị hoặc quanh đĩa thị. Thường u chỉ
có ở một mắt (70-80%) và u ở hai mắt (20-30%). Bề mặt khối u tương đối phẳng hoặc
có thể không đều. Bờ khối u điển hình có viền không đều, đôi khi có dạng giống chân
giả. Các mạch máu trong hắc mạc nổi bật thường phân nhánh trên bề mặt tổn thương.
Khối u được cấu tạo bởi các mảng xương trưởng thành thường xuất hiện bên cạnh đĩa
thị. U thường tiến triển chậm và có tân mạch hắc mạc gây biến chứng thường gặp là
xuất huyết dưới võng mạc. Bệnh sinh của khối hiện nay vẫn chưa được xác định rõ.
Đôi khi người bệnh bị u xương hắc mạc có cường tuyến cận giáp kèm theo giảm canxi
và phospho máu thứ phát. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh bị u xương hắc mạc không
có rối loạn chuyển hóa canxi và phospho.
Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT scan): là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh có
giá trị trong hỗ trợ chẩn đoán u xương hắc mạc. Do u xương hắc mạc được cấu tạo bởi
xương đặc, cho nên có hình ảnh tổn thương dạng mảng có phản âm cao có bóng chắn
song âm trên siêu âm B. Chụp cắt lớp vi tính cho thấy rõ một mảng dày ở thành nhãn
cầu cực sau, có cùng đậm độ với mật độ xương sọ bình thường.
Chụp mạch võng mạc huỳnh quang: điển hình của u xương hắc mạc cho thấy một
mảng tăng quang sớm không đều và tăng quang lan tỏa ở thì muộn. Chụp mạch võng
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mạc tiêm Indocyanine cho thấy một khối giảm bắt thuốc cản quang với những mạch
máu tăng quang chồng lên trong tổn thương ở thì sớm và hình ảnh khối tăng quang lan
tỏa ở thì muộn.
2.7.2 Điều trị
U xương hắc mạc lành tính. Do đó, người bệnh được chỉ định điều trị để bảo tồn
thị lực. Nếu thị lực bị giảm do nguyên nhân màng tân mạch hắc mạc gây bong võng
mạc xuất tiết vùng hoàng điểm, tổn thương mạch máu có thể được điều trị bằng laser
quang đông tại chỗ hoặc liệu pháp quang động.

Hình 8.1. U xương hắc mạc điển
hình có dạng tổn thương dưới
võng mạc màu vàng nhạt nằm
quanh đĩa thị.

Hình 8.1. U xương hắc mạc điển hình
có biến chứng tân mạch hắc mạc gây
xuất huyết dưới võng mạc ở vùng rìa
tổn thương cạnh hoàng điểm.

2.8. Nốt ruồi hắc mạc
2.8.1. Triệu chứng
Nốt ruồi hắc mạc là một u lành tính xuất phát từ các tế bào hắc tố có nguồn gốc
từ mào thần kinh. Nốt ruồi hắc mạc thường xuất hiện nhất ở hắc mạc, nhưng các tổn
thương tương tự cũng có thể xuất hiện ở mống mắt, thể mi và đĩa thị. Hầu hết nốt ruồi
hắc mạc không có triệu chứng. Tuy nhiên nốt ruồi hắc mạc vùng hoàng điểm có thể
gây mất thị lực. Nốt ruồi hắc mạc điển hình có dạng một khối u hắc mạc nhỏ màu xám
hay nâu. Nhiều nốt ruồi hắc mạc có bề mặt thoái hóa đặc trưng như drusen và những
đám sắc tố của các tế bào biểu mô sắc tố co cụm lại. Hầu hết nốt ruồi hắc mạc có
đường kính dưới 5mm và chiều dày dưới 1mm, nhưng đôi khi có những tổn thương có
đường kính trên 10mm và/hoặc dày trên 3mm. Giảm thị lực do nốt ruồi hắc mạc có thể
là kết quả của tụ thanh dịch dưới võng mạc, thoái hóa nang của võng mạc vùng hoàng
điểm có nốt ruồi hắc mạc, hoặc tân mạch hắc mạc. Đôi khi nốt ruồi hắc mạc có một
quầng đặc trưng bởi một vùng vàng cam bao xung quanh vùng nâu xám đặc trưng ở
giữa.
Một dạng đặc biệt của nốt ruồi hắc mạc là u tế bào hắc tố của đĩa thị. Tổn thương
này thường là các tế bào nốt ruồi đa diện chứa sắc tố tối đa. Trên lâm sàng, u tế bào
hắc tố có màu nâu đen bao lấy đĩa thị. Bề mặt của tổn thương thường có dạng vân vì
các tế bào sắc tố đậm màu nằm giữa sợi trục trong lớp sợi thần kinh. Nếu u sắc tố gây
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chèn ép đĩa thị có thể gây khiếm khuyết thị trường. Các tổn thương có thể lớn lên
nhưng thường xảy ra chậm. Hầu hết nốt ruồi màng bồ đào không thay đổi và không
tiến triển, trong một số hiếm trường hợp có thể chuyển sang ác tính.
Có hai tình trạng rối loạn toàn thân quan trọng đi kèm với nốt ruồi hắc mạc. Ở
một số người bệnh có u xơ thần kinh loại 1, nhiều nốt ruồi hắc mạc phát triển ở cả hai
mắt. Những tổn thương này phải được chẩn đoán phân biệt với các tổn thương nhỏ
màu nâu vàng nhạt của tế bào hắc tố ở mống mắt (nốt Lisch), nhiều u từ mặt trước của
mống mắt. Các nốt Lisch có dạng những nốt tập hợp lại của các tế bào hắc tố có tua
mà không phải là nốt ruồi thật sự. Bệnh thường trở nên rõ ràng ở tuổi 10-15 và là đặc
trưng cao của bệnh u xơ thần kinh loại 1. Ở những người bệnh có hội chứng tăng sinh
hắc bào lan tỏa ở cả hai mắt đi kèm với carcinoma toàn thân, nhiều nốt ruồi màng bồ
đào thường xuất hiện ở cả hai mắt do đáp ứng với các chất chưa được xác định rõ được
tạo ra do một bệnh ung thư toàn thân.
Siêu âm cho phép đánh giá
chiều dày chính xác của tổn
thương, xác định hình thái phản
âm, và khảo sát sự xâm lấn củng
mạc và mức lan rộng của khối u
ra khỏi củng mạc.
Chụp mạch võng mạc huỳnh
quang và chụp mạch võng mạc
bằng Indocyanine cho phép khảo
sát các mạch máu nổi bật trong
khối u. Hầu hết các nốt ruồi hắc
mạc lành tính không có các mạch
máu nổi bật trong khối u, nhưng
hầu hết các u hắc tố hắc mạc ác
Hình 9. Nốt ruồi hắc mạc lành tính màu
tính đều có. Do đó hầu hết các nốt
xám ở cung mạch máu phía dưới
ruồi hắc mạc bắt thuốc cản quang
rất yếu hoặc không bắt huỳnh
quang trên phim chụp mạch
huỳnh quang, ngoại trừ các vị trí drusen và vùng mất sắc tố của biểu mô sắc tố. Hiện
tượng nốt ruồi hắc mạc lan rộng được khảo sát tốt hơn khi chụp mạch bằng
Indocyanine so với chụp mạch huỳnh quang. Đối với những tổn thương nghi ngờ cao,
có thể sử dụng phương pháp sinh thiết bằng kim nhỏ để xác định bản chất bệnh học
của khối u trước khi can thiệp điều trị. Theo kinh nghiệm của một số tác giả thì các tồn
thương tế bào hắc tố hắc mạc có chiều dày trên 1,5mm thường có thể sinh thiết thành
công bằng kim nhỏ xuyên dịch kính.
2.8.2. Điều trị
Điều trị nốt ruồi hắc mạc bao gồm chụp ảnh khối u, siêu âm đo chiều dày u và
đánh giá lại định kì để đảm bào rằng khối u không tiến triển.
Điều trị laser tại chỗ có thể được cân nhắc sử dụng đối với các nốt ruồi hắc mạc
có kèm với bong thanh dịch võng mạc vùng hoàng điểm và làm giảm thị lực
2.9. Phì đại biểu mô sắc tố võng mạc bẩm sinh
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2.9.1. Triệu chứng
Phì đại biểu mô sắc tố võng mạc bẩm sinh
là một tổn thương có giới hạn rõ, phẳng, có sắc
tố xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên đáy mắt.
Thường có những chỗ khuyết không có sắc tố
trong tổn thương và một quầng nhạt màu xung
quanh. Tổn thương này có thể xuất hiện đơn độc
hoặc có thể là một phần của một nhóm tổn
thương chứa sắc tố bẩm sinh (“vết chân gấu”).
Một báo cáo gần đây mô tả hiện tượng phì đại
biểu mô sắc tố võng mạc bẩm sinh đơn độc có
thể tiến triển thành dạng ác tính.
Các tổn thương chứa sắc tố tương tự có thể
là dấu hiệu của bệnh đa polyp tuyến đại tràng có
tính gia đình và hội chứng Gardner, khi đó
người bệnh có nguy cơ cao tiến triển ung thư
đại tràng.
Không có xét nghiệm chẩn đoán nào được
chỉ định để đánh giá những đặc điểm của các
tổn thương này. Chụp mạch võng mạc huỳnh
quang hoặc chụp mạch võng mạc có tiêm
Indocyanine cho thấy vùng tổn thương gây hiệu
ứng che lấp có giới hạn rõ ở lớp biểu mô sắc tố
võng mạc.
2.9.2. Điều trị

Hình 10.1. Phì đại biểu mô
sắc tố võng mạc bẩm sinh

Hình 10.2. Hình ảnh “vết
chân gấu” điển hình của phì
đại biểu mô sắc tố võng mạc
bẩm sinh

Không có điều trị cụ thể cho những tổn
thương này. Phải chụp ảnh đáy mắt, theo dõi
sát và tái khám định kì để theo dõi tổn thương phát triển hoặc những thay đổi khác của
tổn thương. Những tổn thương phì đại biểu mô sắc tố võng mạc bẩm sinh đa ổ, ở cả
hai mắt không điển hình thường kết hợp chặt chẽ với vài bệnh đa polyp đại tràng có
tính gia đình. Rối loạn kết hợp thường gặp nhất là hội chứng Gardner, đây là một hội
chứng ung thư di truyền trội theo nhiễm sắc thể thường được đặc trưng bởi đa polyp
đại tràng, nang xương, dị dạng mạch máu, và các u mô mềm. Ở những người bệnh có
phì đại biểu mô sắc tố võng mạc bẩm sinh đa ổ, ở cả hai mắt không điển hình cần phải
được thăm hỏi tiền sử gia đình thật kỹ về các bệnh lý polyp đại tràng, ung thư đại
tràng, phẫu thuật đại tràng và phải được thăm khám đánh giá đường ruột một cách toàn
diện.
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Hình 10.3. Hình ảnh phì đại biểu mô sắc tố võng mạc bẩm sinh:
quầng nhạt màu điển hình xung quanh và những chỗ khuyết bên trong tổn thương. FA cho
hình ảnh cửa sổ ở những chỗ khuyết do teo hắc võng mạc.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn một câu trả lời phù hợp
Câu 1. U nội nhãn thường gặp nhất ở trẻ em là:
A. Melanoma hắc mạc.
B. U nguyên bào võng mạc.
C. U mạch võng mạc.
D. U mạch hắc mạc.
Câu 2. U tế bào thần kinh đệm võng mạc
A. Có thể chứa can xi.
B. Không gây xuất tiết đáng kể.
C. Có thể liên quan bệnh xơ cứng củ.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 3. Hội chứng Sturge-Weber thường kèm với:
A. U mạch hắc mạc dạng khu trú.
B. U mạch màng não.
C. Glôcôm tân mạch .
D. U mạch hang.
Câu 4. Chỉ định của siêu âm mắt là:
A. Khi nghi ngờ có u nội nhãn.
B. Xác định dị vật nội nhãn.
C. Khảo sát hậu phòng.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 5. Có một nốt màu trắng sáng phát hiện tình cờ ở chỗ bám của thần kinh thị giác
trên hình ảnh siêu âm mắt của một trẻ 10 tuổi có thị lực bình thường. Chẩn đoán nghĩ
đến nhiều nhất là:
A. U nguyên bào võng mạc.
B. Melanoma.
C. Drusen.
D. U mạch máu.
Câu 6. Tổn thương có mặt lồi vào trong nhãn cầu trên hình ảnh siêu âm thường nghĩ
đến là:
A. Bong võng mạc.
B. Bong hắc mạc.
C. Bong hắc mạc hay bong võng mạc.
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D. U nội nhãn.
Câu 7. Các nguyên nhân sau gây dấu hiệu đồng tử trắng, TRỪ:
A. Bệnh Coats.
B. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non.
C. Toxocariasis.
D. Viêm võng mạc do CMV.
Câu 8. U mao mạch võng mạc thường kèm với:
A. Hội chứng Von Hippel Lindau.
B. Bệnh xơ cứng củ.
C. Hội chứng Sturge Weber.
D. Hội chứng Cronkhite Canada.
Câu 9. Các ý sau nói về u tế bào hắc tố thị thần kinh đều đúng, TRỪ:
A. Cấu tạo toàn bộ bởi các tế bào nevi đa diện có sắc tố nhiều nhất.
B. Bề mặt của tổn thương thường có những đường vân.
C. Có thể gây tổn thương thị trường.
D. Nên điều trị sớm tránh u tiến triển.
Câu 10. Các ý sau nói về melanoma hắc mạc đều đúng, TRỪ:
A. Xuất phát từ lớp hắc mạc.
B. Thường xảy ra ở trẻ em.
C. Xâm lấn cao.
D. Có thể di căn ở gan.
ĐÁP ÁN
1.B – 2.D – 3.B – 4.D – 5.C – 6.B – 7.D – 8.A – 9.D – 10.B

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám u nguyên bào võng mạc và u nội nhãn.
2. Khám đáy mắt trẻ em bằng máy soi đáy mắt gián tiếp.
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Bài 17
BỆNH VÕNG MẠC Ở TRẺ ĐẺ NON
TS. Nguyễn Xuân Tịnh
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Giải thích được cơ chế bệnh sinh bệnh bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non.
2. Trình bày được phân loại quốc tế bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non.
3. Kể tên được ba yếu tố nguy cơ của bệnh.
4. Liệt kê được tiêu chuẩn khám sàng lọc bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non tại Việt Nam.
5. Trình bày được chỉ định và mô tả được ba phương pháp điều trị bệnh võng mạc ở
trẻ đẻ non.
6. Trình bày được cách thiết lập được một phòng khám bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non
đạt tiêu chuẩn.
Về kỹ năng
1. Thực hiện được kỹ thuật soi đáy mắt gián tiếp và ghi lại chính xác kết quả khám.
2. Chẩn đoán đúng các giai đoạn của bệnh bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non.
3. Sàng lọc chính xác bệnh nhi có chỉ định điều trị để chuyển lên tuyến trên.
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
Bệnh võng mạc trẻ đẻ non (BVMTĐN) là một tình trạng bệnh lý võng mạc có
liên quan đến phát triển mạch máu bất thường, xảy ra ở trẻ đẻ thiếu tháng, nhẹ cân và
có tiền sử thở oxy cao áp kéo dài. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời
có thể dẫn đến mù lòa do tổ chức xơ tăng sinh gây co kéo bong võng mạc.
2. Bệnh sinh của bệnh võng mạc trẻ đẻ non
2.1. Phát triển bình thường của mạch máu võng mạc
Mắt được hình thành vào tuần thứ 4 thời kỳ phôi thai. Đến tuần thứ 16, các mạch
máu võng mạc bắt đầu xuất hiện ở đĩa thị và phát triển dần ra phía võng mạc chu biên.
Sự phát triển này kết thúc ở võng mạc phía mũi vào khoảng tuần thứ 35, còn các mạch
máu võng mạc phía thái dương vẫn tiếp tục phát triển cho tới khi trẻ được đủ tháng.
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2.2. Vai trò oxy và cơ chế bệnh sinh của bệnh võng mạc trẻ đẻ non
Nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy võng mạc chưa trưởng thành rất
nhạy cảm với oxy liều cao. Hiệu ứng ban đầu của oxy lên võng mạc chưa trưởng thành
trên động vật thực nghiệm là gây co mạch võng mạc nhưng có thể phục hồi. Tuy
nhiên, mạch máu võng mạc ở ngoại vi có thể bị tắc vĩnh viễn khi phân áp oxy động
mạch tăng cao trong khoảng 10-15 giờ. Trên thực nghiệm, sau khi duy trì phân áp oxy
động mạch cao một thời gian, người ta cho động vật thực nghiệm vào môi trường
không khí bình thường và thấy có hiện tượng tăng sinh nội mô trong mạch máu liền kề
với mao mạch tắc và hình thành nên tân mạch. Các tân mạch này rất giống với mạch
máu trong bệnh võng mạc tăng sinh, cũng phát triển xuyên qua lớp màng ngăn trong
và lan trên bề mặt võng mạc.
Bên cạnh đó, do hệ thống mạch máu ở hắc mạc không có khả năng tự điều chỉnh
với sự thay đổi của phân áp oxy. Mạch không có khả năng co nhỏ lại, cho nên nồng độ
oxy trong máu tuần hoàn ở hắc mạc rất cao. Hậu quả là oxy với nồng độ cao từ hắc
mạc sẽ thấm vào võng mạc gây ra co mạch võng mạc và gây tắc mạch võng mạc ngoại
vi.
2.3. Phát triển mạch máu võng mạc trong bệnh võng mạc trẻ đẻ non
Trẻ đẻ non là trẻ dưới 37 tuần tuổi thai. Đa số trẻ sinh non sau khi ra đời quá
trình phát triển mạch máu ở võng mạc vẫn tiếp diễn bình thường và mạch máu võng
mạc sẽ phát triển đến mép trước võng mạc khi trẻ gần đủ tháng. Ở một số trẻ sinh rất
non quá trình phát triển bình thường của mạch máu võng mạc bị dừng lại sau khi sinh,
hoặc do mạch máu võng mạc ngoại vi bị tắc. Vùng võng mạc có mạch máu ở phía sau
ngăn cách với vùng võng mạc không có mạch ở phía trước bằng một đường ranh giới.
Vùng võng mạc phía trước đường ranh giới này không được cung cấp đủ oxy tiết ra
yếu tố phát triển nội mô mạch máu (VEGF - vascular endothelial growth factor) kích
thích tân mạch phát triển kèm theo tổ chức xơ tăng sinh. Các nguyên bào xơ tăng sinh
cùng tân mạch hình thành nên một gờ xơ mạch trên bề mặt võng mạc và phát triển vào
trong buồng dịch kính. Gờ xơ có thể lan rộng toàn bộ chu vi 360 o mặt trong nhãn cầu,
phát triển tới tận cực sau của thể thủy tinh. Tổ chức xơ co kéo, gây bong võng mạc
toàn bộ và mắt mất chức năng.
3. Yếu tố nguy cơ
Một số yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh BVMTĐN.
3.1. Cân nặng và tuổi thai khi sinh
Cân nặng và tuổi thai khi sinh càng thấp, trẻ càng có nguy cơ bị bệnh, bệnh càng
nặng và khả năng phải điều trị càng cao.
3.2. Thở oxy cao áp
Vào những năm 50, oxy được xem là nguyên nhân chính gây ra BVMTĐN.
Nồng độ oxy trong khí thở quá cao, thời gian thở kéo dài, hoặc nồng độ oxy dao động
là những yếu tố nguy cơ cao đối với BVMTĐN, đặc biệt trong hai tuần đầu sau sinh.
Tuy nhiên, nếu trẻ chỉ được thở oxy nồng độ thấp thì lại dễ bị tử vong hoặc có các biến
chứng toàn thân. Người ta thấy độ bão hòa oxy đo qua da từ 88-92% là tốt nhất cho
trẻ.
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3.3. Chủng tộc
So với trẻ em da trắng, trẻ em da đen có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn, bệnh cũng
nhẹ hơn. Không có sự khác biệt giữa trẻ em da trắng với các nhóm chủng tộc khác.
3.4. Cường độ ánh sáng
Nhiều ý kiến cho rằng ánh sáng có thể gây ra hoặc làm cho BVMTĐN nặng lên.
Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chứng minh ánh sáng không ảnh hưởng đến
BVMTĐN.
3.5. Các yếu tố nguy cơ khác
Rất nhiều yếu tố khác có thể coi là yếu tố nguy cơ đối với sự phát triển
BVMTĐN như: tăng CO2 máu, thiếu máu phải truyền máu, xuất huyết não thất, bệnh
màng trong, thiếu oxy mãn tính trong bào thai, chậm nhịp tim hoặc có những cơn
ngừng thở ngắn, co giật, nhiễm trùng huyết…
Những yếu tố này có thể có ảnh hưởng trực tiếp lên quá trình phát triển của bệnh
hoặc có thể chỉ là những chỉ số của những trẻ đẻ non hơn, yếu hơn và dễ phát sinh các
biến chứng do đẻ non, trong đó có BVMTĐN.
4. Phân loại quốc tế về bệnh võng mạc trẻ đẻ non
Phân loại quốc tế BVMTĐN căn cứ vào vị trí, phạm vi tổn thương, giai đoạn tiến
triển bệnh và mức độ giãn mạch máu võng mạc ở hậu cực.
4.1. Vị trí
Để khu trú vị trí của tổn thương người ta phân chia võng mạc làm 3 vùng (Hình
1).
- Vùng I là vùng võng mạc xung quanh đĩa thị có bán kính bằng 2 lần khoảng
cách từ đĩa thị đến trung tâm hoàng điểm.

Hình 1. Sơ đồ phân chia võng mạc theo ba vùng và theo số múi giờ
- Vùng II là vùng võng mạc kế tiếp vùng I, có hình vành khăn đồng tâm với
vùng I tới tận bờ trước của võng mạc (ora serrata) phía mũi và vào khoảng võng mạc
xích đạo của nhãn cầu phía thái dương. Trên thực tế, ranh giới võng mạc vùng II phía
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thái dương khó có thể xác định một cách chính xác vì các mốc giải phẫu để xác định
võng mạc xích đạo ở trẻ đẻ non không rõ ràng.
- Vùng III là vùng võng mạc hình lưỡi liềm còn lại phía thái dương. Đây thường
là vùng võng mạc cuối cùng mà các mạch máu sẽ phát triển đến và cũng là vùng
thường dễ bị tổn thương nhất.
Việc phân chia võng mạc thành 3 vùng như trên có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong
chẩn đoán, tiên lượng và điều trị. Khi BVMTĐN xảy ra ở vùng I, tiên lượng bệnh nặng
hơn rất nhiều so với BVMTĐN ở vùng II. Ngược lại, khi BVMTĐN xảy ra ở vùng III
thì tiên lượng tốt hơn nhiều, khả năng bệnh tự thoái triển là rất cao.
4.2. Phạm vi tổn thương

Hình 2. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 1
Phạm vi tổn thương của BVMTĐN được mô tả bằng số múi giờ đồng hồ võng
mạc bị tổn thương (Hình 1). Ví dụ, tổn thương BVMTĐN từ kinh tuyến 1 giờ đến kinh
tuyến 5 giờ, phạm vi của BVMTĐN là 4 múi giờ đồng hồ.
4.3. Giai đoạn bệnh
BVMTĐN là một bệnh tiến triển theo thời gian. Nó bắt đầu bằng những thay đổi
nhẹ của mạch máu và có thể tiếp tục tiến triển với thay đổi nặng hơn. Dựa vào mức độ
tiến triển của bệnh, người ta phân chia bệnh ra làm 5 giai đoạn với những đặc điểm tổn
thương khác nhau.
4.3.1. Giai đoạn 1
Tổn thương BVMTĐN đặc trưng bằng một đường ranh giới mỏng tương đối dẹt
và có màu trắng, phân cách vùng võng mạc vô mạch (màu xám) ở phía trước với vùng
võng mạc có mạch máu (màu vàng cam) ở phía sau (Hình 2). Các mạch máu đi đến
đường ranh giới bị phân chia một cách bất thường và dừng lại ở phía sau đường ranh
giới.
4.3.2. Giai đoạn 2
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Đường ranh giới đã nhìn thấy rõ và phát triển khỏi bề mặt võng mạc, trở nên
rộng và cao, tạo thành một đường gờ màu trắng hoặc hồng. Mạch máu võng mạc có
thể vượt ra khỏi bề mặt võng mạc tới tận đỉnh của đường gờ. Có thể thấy các búi mạch
máu bất thường, rải rác sau đường gờ nhưng không dính vào đường gờ tạo ra hình ảnh
giống như “ngô rang” (pop corn) (Hình 3).

Hình 3. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 2

Hình 4. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 3
4.3.3. Giai đoạn 3
Từ bề mặt của đường gờ, tổ chức xơ mạch tăng sinh phát triển lan rộng ra phía
sau theo bề mặt võng mạc hoặc phát triển ra trước, vuông góc với bình diện võng mạc
vào trong buồng dịch kính. Đồng thời mạch máu võng mạc ngay sau gờ xơ tăng kích
thước và cương tụ hơn (Hình 4).
4.3.4. Giai đoạn 4
Bong võng mạc chưa hoàn toàn (Hình 5). Khi tổ chức xơ phát triển mạnh vào
trong buồng dịch kính sẽ gây co kéo vào võng mạc, làm cho một phần võng mạc bị
bong ra khỏi thành nhãn cầu.
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Hình 5: Bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4B
Dựa vào vị trí võng mạc bị bong người ta phân ra giai đoạn 4A và 4B:
- Giai đoạn 4A (hình 6a) là bong võng mạc còn khu trú, chưa lan tới vùng hoàng
điểm, chức năng mắt có thể chưa bị tổn hại nhiều.
- Giai đoạn 4B (hình 6b) là bong võng mạc rộng hơn lan tới cả võng mạc vùng
hoàng điểm, khi đó chức năng thị giác bị giảm một cách rõ rệt.
Khi BVMTĐN tiến triển sang giai đoạn 4 thì việc điều trị không dừng lại ở laser
hay lạnh đông mà cần phải phối hợp cắt dịch kính hoặc ấn độn củng mạc. Kỹ thuật
điều trị khó khăn và kết quả hạn chế.

Hình 6a. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non
giai đoạn 4A
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Hình 6b. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non
giai đoạn 4B

Hình 7. BVMTĐN giai đoạn 5
4.3.5. Giai đoạn 5
Bong võng mạc toàn bộ do tổ chức xơ co kéo, võng mạc bị bong và cuộn lại có
dạng hình phễu (Hình 7). Mắt ở giai đoạn 5 thường không còn thị lực, thậm chí ngay
cả sau phẫu thuật điều trị bong võng mạc.
4.4. Bệnh cộng (plus disease)
Bệnh cộng hay dấu hiệu kèm theo là BVMTĐN thông thường, ngoài các tổn
thương đặc trưng ở vùng võng mạc ngoại vi, còn có thêm một dấu hiệu quan trọng ở
vùng hậu cực là hiện tượng mạch máu võng mạc giãn và ngoằn ngoèo xung quanh đĩa
thị ít nhất trên hai góc phần tư võng mạc (Hình 8a, 8b và 8c). Ngoài ra, có thể có thêm
một số dấu hiệu khác như giãn mạch máu trên bề mặt mống mắt, bờ đồng tử có màu
đỏ, đồng tử giãn kém (Hình 9a và 9b) và vẩn đục dịch kính.

Hình 8a: Bệnh cộng (+)

Hình 8b: Bệnh cộng (++) Hình 8c: Bệnh cộng (+++)

Việc xuất hiện bệnh cộng báo hiệu một quá trình bệnh tiến triển nhanh chóng,
nặng lên rất nhanh và nguy cơ mắt bị mất chức năng cao nếu không được phát hiện và
điều trị kịp thời.
Năm 2005, phân loại quốc tế BVMTĐN sửa đổi còn đưa thêm khái niệm tiền
bệnh cộng (pre-plus disease). Đó là hiện tượng các mạch máu võng mạc hậu cực hơi
giãn và ngoằn ngoèo nhưng chưa tới mức gọi là bệnh cộng. Khi có dấu hiệu này, các
thầy thuốc lâm sàng cần chú ý đến khả năng tiến triển nhanh của bệnh, có thể cần phải
tăng tần suất khám bệnh hoặc kiểm tra để đánh giá lại tổn thương ở võng mạc ngoại vi.
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Hình 9. Tân mạch bờ đồng tử, giãn mạch máu mống mắt
- Rush disease là một thuật ngữ mô tả BVMTĐN ở vùng I kèm theo bệnh cộng.
Ở nhóm người bệnh này, quá trình tiến triển nhanh hơn, những thay đổi xảy ra đôi lúc
từng ngày, tiên lượng kém hơn BVMTĐN thông thường.
- BVMTĐN hình thái hung hãn cực sau (agressive posterior retinopathy of
prematurity – AP ROP) là bệnh xảy ra ở vùng I hoặc nửa sau vùng II, bệnh ở giai đoạn
3, kèm theo hiện tượng giãn và ngoằn ngoèo mạch máu võng mạc rất nhiều, đôi khi
khó phân biệt giữa động mạch và tĩnh mạch. Đây là hình thái bệnh nặng, mặc dù được
điều trị sớm nhưng tỉ lệ thất bại sau điều trị bằng laser vẫn rất cao do bệnh tiếp tục tiến
triển sau điều trị.
5. Các biểu hiện ở mắt của bệnh võng mạc trẻ đẻ non thoái triển
5.1. Tật khúc xạ
Ở những trẻ sinh non, ngay cả khi không mắc BVMTĐN thì xu hướng cận thị
cũng cao hơn trẻ bình thường. Đặc biệt với nhóm có bệnh thì tỉ lệ bị cận thị và cận thị
nặng trên -5D càng cao, bệnh càng nặng cận thị càng cao và càng nhiều. Ngoài ra, loạn
thị và lệch khúc xạ giữa 2 mắt cũng liên quan đến BVMTĐN. Cơ chế cận thị và cận thị
cao trong BVMTĐN cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.
5.2. Vùng hoàng điểm vô mạch
Ibayashi chụp mạch huỳnh quang ở người bệnh 5-15 tuổi có BVMTĐN đã làm
sẹo, thấy tỉ lệ cao vùng vô mạch của hoàng điểm phát triển không đầy đủ, tuy nhiên
điều này không liên quan đến tiên lượng về chức năng thị giác.
6. Các biến chứng muộn
6.1. Glôcôm
Glôcôm thứ phát có thể gặp ở những người bệnh bị BVMTĐN giai đoạn muộn.
Nguyên nhân là do khối xơ sau thể thủy tinh co kéo làm dịch chuyển bình diện mống
mắt thể thủy tinh. Glôcôm góc đóng cơn cấp có thể gặp ở người lớn có tiền sử bị
BVMTĐN thoái triển. Nguyên nhân do tắc nghẽn đồng tử và thể mi gây ra bởi tăng
chiều dày thể thủy tinh.
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6.2. Bong võng mạc muộn
Bong võng mạc là một biến chứng có thể gặp ở trẻ em, thậm chí ở cả người lớn
có BVMTĐN thoái triển. Nguyên nhân gây ra bong võng mạc là do thay đổi bất
thường ở võng mạc chu biên. Mặt khác, những mắt này thường có cận thị cao, thoái
hóa rào ở võng mạc chu biên và thay đổi ở giao diện dịch kính võng mạc có thể là
những yếu tố nguy cơ gây bong võng mạc.
7. Chẩn đoán phân biệt
7.1. Bệnh võng mạc dịch kính xuất tiết có tính chất gia đình
Ở giai đoạn sớm của BVMTĐN cần phân biệt với bệnh võng mạc dịch kính xuất
tiết có tính chất gia đình. Bệnh di truyền liên kết nhiễm sắc thể thường, trội, có các đặc
điểm cả giai đoạn sớm và giai đoạn muộn rất giống với BVMTĐN, đôi khi rất khó
phân biệt. Bệnh gặp ở trẻ đủ tháng, các tổn thương ở võng mạc chu biên bao gồm vùng
võng mạc vô mạch chu biên, xuất tiết và tân mạch võng mạc. Tiến triển từ từ và thay
đổi ở giai đoạn muộn có thể gây co kéo hoàng điểm về phía thái dương, tổ chức hóa
dịch kính, co kéo dịch kính võng mạc, vết rách võng mạc và bong võng mạc.
Giai đoạn muộn BVMTĐN cần phân biệt với các bệnh có dấu hiệu đồng tử trắng
sau:
7.2. Bệnh ung thư võng mạc (xem bài U nguyên bào võng mạc)
7.3. Đục thể thủy tinh bẩm sinh (xem bài Bệnh lý thể thủy tinh ở trẻ em)
7.4. Bệnh Coats ít gặp, thường ở trẻ trai, bị một bên mắt, võng mạc có nhiều vi phình
mạch và xuất tiết dưới võng mạc, gây bong võng mạc (xem bài Bệnh lý dịch kính võng
mạc).
7.5. Tồn lưu dịch kính nguyên thủy là một dị tật bẩm sinh có thể gặp ở trẻ đủ tháng,
thường xảy ra ở một mắt, giác mạc bé, tiền phòng nông, các tua mi bị kéo dài. Kèm
theo màng dịch kính và một cuống chứa động mạch dịch kính, võng mạc có thể bị dính
vào màng dịch kính và bị kéo ra trước tạo nên nếp gấp võng mạc tới tận chu biên.
7.6. Bệnh Norrie là hội chứng hiếm gặp bao gồm dị sản võng mạc, điếc và chậm phát
triển trí tuệ, kèm theo các biến đổi rất giống BVMTĐN giai đoạn muộn. Bệnh di
truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể X.
8. Thăm khám
BVMTĐN là một bệnh gây phá hủy chức năng thị giác nhưng có thể điều trị
thành công nếu bệnh được chẩn đoán kịp thời. Để phát hiện và chẩn đoán được
BVMTĐN cần có chế độ thăm khám định kỳ một cách cẩn thận và có hệ thống cho tất
cả trẻ đẻ non có nguy cơ cao mắc bệnh.
8.1. Đối tượng cần khám mắt.
Tất cả những trẻ có nguy cơ cao bị bệnh như cân nặng khi sinh ≤ 1.800g và tuổi
thai khi sinh ≤ 34 tuần. Với những trẻ có cân nặng khi sinh từ > 1.800g và tuổi thai khi
sinh > 34 tuần nhưng có thêm các yếu tố nguy cơ như suy hô hấp, viêm phổi, thở oxy
cao áp kéo dài, thiếu máu, nhiễm trùng ... cũng cần phải được khám mắt.
8.2. Thời điểm cần khám mắt
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Sau khi sinh 3-4 tuần hoặc khi trẻ được 31 tuần tuổi tính từ ngày thụ thai, tùy
thuộc vào mốc thời gian nào đến sau.
8.3. Theo dõi
Khi khám mắt lần đầu mà thấy mạch máu võng mạc chưa phát triển đầy đủ, đến
vùng II hoặc III và không có bệnh hoặc bệnh nhẹ thì trẻ cần được khám lại sau 2 tuần.
Nếu mạch máu đang ở vùng I hoặc bệnh đã tương đối nặng thì cần khám lại sau 1
tuần, thậm chí sau 3-4 ngày. Nếu khi khám mà thấy bệnh đã đủ nặng, có nguy cơ gây
mù thì phải chỉ định điều trị ngay. Còn khi thấy mạch máu võng mạc đã phát triển đầy
đủ, hoặc bệnh đã thoái triển thì không cần khám lại.
8.4. Cách thức khám
BVMTĐN phải được khám bằng máy soi đáy mắt gián tiếp, đồng tử giãn tốt,
dùng vành mi và ấn củng mạc để kiểm tra võng mạc chu biên.
8.5 Cách thiết lập phòng khám mắt cho trẻ đẻ non
Yêu cầu của một phòng khám mắt cho trẻ đẻ non: Tốt nhất nên được bố trí tại khoa sơ
sinh.
- Cần có phòng khám mắt riêng với các điều kiện: kín gió, đủ ấm, phòng không
sáng quá hoặc có thể điều chỉnh được độ chiếu sáng, có hệ thống cung cấp oxy, ambu
và mask sơ sinh, bàn để khám mắt, chỗ rửa tay, đủ xà phòng, nước sát trùng tay sau
khi khám và khăn lau tay...
- Các dụng cụ thiết yếu cho một phòng khám sàng lọc BVMTĐN:
+ Máy soi đáy mắt gián tiếp.
+ Vành mi và ấn củng mạc trẻ sơ sinh đã được vô khuẩn.
+ Thuốc gây tê bề mặt: Alcain, Dicain 1% hoặc các thuốc tương tự.
+ Kính lúp 20D, 28D.
+ Thuốc tra giãn đồng tử Mydrin- P.
+ Nước muối sinh lý 0,9%.
+ Săng, tã quấn trẻ.
+ Phiếu khám bệnh và sổ ghi chép.
9. Điều trị
9.1. Chỉ định điều trị
Quan điểm về điều trị BVMTĐN đã thay đổi trong những năm gần đây. Trước
kia BVMTĐN được coi là có nguy cơ gây mù và cần phải điều trị chỉ khi bệnh đã đến
ngưỡng (threshold disease). Khi bệnh đến ngưỡng cần được điều trị sớm trong vòng
48-72 giờ.
Từ khi nghiên cứu điều trị sớm BVMTĐN (ETROP) công bố kết quả, đa số tác
giả đã chỉ định điều trị BVMTĐN ngay từ giai đoạn tiền ngưỡng. Khi BVMTĐN ở
giai đoạn tiền ngưỡng hoặc đến ngưỡng sẽ được chỉ định điều trị bằng laser, nơi không
có laser có thể sử dụng lạnh đông. Từ năm 2010 đến nay, với hình thái nặng, bệnh xảy
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ra ở vùng I hoặc nửa sau của vùng II, điều trị bệnh bằng tiêm thuốc ức chế yếu tố tăng
sinh nội mô mạch máu (anti VEGF) cho kết quả trên mong đợi, làm thay đổi hoàn toàn
tiên lượng của bệnh. Khi bệnh đã sang giai đoạn muộn (giai đoạn 4 hoặc 5) chỉ định
điều trị là ấn độn hoặc đai củng mạc, có thể phối hợp cắt dịch kính hoặc không.
Bệnh đến ngưỡng (threshold disease)
Theo tiêu chuẩn của nhóm hợp tác nghiên cứu điều trị BVMTĐN bằng lạnh đông
- Cryo-ROP thì BVMTĐN được gọi là đến ngưỡng khi tổn thương ở vùng I hoặc II,
bệnh ở vào giai đoạn 3, phạm vi tổn thương trên 5 múi giờ liên tục hoặc tổng tổn
thương không liên tục trên 8 múi giờ và kèm theo bệnh cộng.
Bệnh chưa đến ngưỡng (prethreshold disease)
Theo tiêu chuẩn của nhóm nghiên cứu điều trị sớm BVMTĐN-ETROP thì bệnh
chưa đến ngưỡng bao gồm:
- Tổn thương ở vùng I:
+ Bệnh ở giai đoạn 1, 2 hoặc 3 kèm theo dấu hiệu bệnh cộng.
+ Bệnh giai đoạn 3, không kèm theo bệnh cộng.
- Tổn thương ở vùng II:
+ Bệnh ở giai đoạn 2 kèm theo dấu hiệu bệnh cộng.
+ Bệnh ở giai đoạn 3, kèm theo bệnh cộng nhưng phạm vi tổn thương chưa tới
ngưỡng, hoặc bệnh đã tới ngưỡng nhưng không kèm theo dấu hiệu bệnh cộng.
9.2. Các phương pháp điều trị
BVMTĐN khi đã có chỉ định điều trị thì cần được tiến hành càng sớm càng tốt.
Với những trường hợp bệnh đã đến ngưỡng, laser hoặc lạnh đông phải được tiến hành
trong vòng 72 giờ, nếu không bệnh sẽ tiến triển nặng lên rất nhanh và điều trị không
mang lại kết quả do quá muộn.
9.2.1. Lạnh đông
Là phương pháp điều trị thịnh hành trong những năm 70-80. Lạnh đông qua
củng mạc nhằm phá hủy vùng võng mạc vô mạch trước gờ xơ để vùng võng mạc vô
mạch này không tiết ra VEGF, ngăn chặn sự tiến triển và làm thoái triển bệnh. Nhược
điểm của phương pháp điều trị này là mắt bị phù nề nhiều, phản ứng viêm mạnh sau
điều trị, tỉ lệ thất bại cao với BVMTĐN vùng I.
9.2.2. Quang đông
Từ những năm 90, laser là phương pháp điều trị thay thế cho lạnh đông do khắc
phục được các nhược điểm của lạnh đông như sau điều trị mắt ít phù nề, thời gian hậu
phẫu rút ngắn, điều trị được cả những trường hợp BVMTĐN vùng I và tỉ lệ thành công
cao hơn.
Các loại máy laser hay được sử dụng điều trị được BVMTĐN bao gồm laser
argon, laser diode bước sóng 810nm, 532nm. Tuy nhiên, với hình thái BVMTĐN hung
hãn cực sau thì tỉ lệ thất bại với laser vẫn rất cao do bệnh tiếp tục tiến triển sau điều trị.
9.2.3. Sử dụng thuốc ức chế tăng sinh mạch máu (Anti VEGF)
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Từ năm 2006, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu sử dụng các loại thuốc kháng
VEGF để điều trị BVMTĐN hình thái nặng, tổn thương ở vùng I và nửa sau vùng II.
Các nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp điều trị có hiệu quả và rất ít tác dụng
phụ.
Ở Việt Nam, phương pháp tiêm thuốc Avastin nội nhãn để điều trị BVMTĐN
hình thái hung hãn cực sau được nghiên cứu sử dụng từ năm 2010 và cho kết quả rất
tốt, làm thay đổi hoàn toàn tiên lượng của BVMTĐN.
9.2.4 Các phương pháp điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn muộn
Khi bệnh đã sang giai đoạn muộn (giai đoạn 4 hoặc 5), có chỉ định cắt dịch kính,
ấn độn, đai củng mạc nhưng kết quả hạn chế, nhất là khi bệnh đã sang giai đoạn 5, đa
số trẻ vẫn bị mù.
10. Phòng bệnh
BVMTĐN có liên quan chặt chẽ đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị trẻ đẻ
non. Nâng cao chất lượng, cải thiện hồi sức và chăm sóc sơ sinh sẽ giúp phòng và hạ
thấp tỉ lệ BVMTĐN. Các chuyên gia sơ sinh đưa ra khuyến cáo về chăm sóc sơ sinh
bao gồm:
- Bệnh viện phụ sản cần có khoa sơ sinh để tránh phải chuyển người bệnh đi xa,
hoặc hệ thống vận chuyển người bệnh phải rất tốt.
- Sử dụng steroid trước khi sinh để giảm tỉ lệ bệnh dị sản phế quản phổi do đẻ
non.
- Sử dụng thuốc surfactan cải thiện tình trạng tình trạng suy hô hấp ở trẻ đẻ non.
- Kiểm soát nhiệt độ tốt (chăm sóc bằng phương pháp Kanguru).
- Phòng hoặc giảm đau tốt (dùng đường hoặc bú sữa mẹ trước khi tiêm…).
- Tránh nhiễm khuẩn (rửa tay sạch khi chăm sóc bé, chăm sóc da tốt, không để
đồ chơi trong nôi, sử dụng kháng sinh phổ hẹp, sử dụng nystatin để dự phòng nhiễm
nấm Candida albican cho những trẻ có cân nặng khi sinh dưới 1.000g hoặc tuổi thai
khi sinh dưới 28 tuần.
- Dinh dưỡng tốt và nuôi con bằng sữa mẹ sớm.
- Cân bằng tốt nước và điện giải.
- Sử dụng oxy đúng cách: độ bão hòa oxy qua da nằm trong khoảng 88-92%,
tránh thiếu oxy, thừa oxy hoặc oxy dao động.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Lựa chọn Đúng/Sai?
Câu 1. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non chỉ có thể gặp ở trẻ đẻ thiếu tháng hay quá nhẹ cân?
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 2. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non có thể gặp ở cả những trẻ đẻ đủ tháng nhưng nhẹ
cân?
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 3. Trẻ đẻ non có nguy cơ cao bị bệnh võng mạc trẻ đẻ non cần khám mắt ngay sau
khi sinh?
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 4. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non là bệnh bẩm sinh?
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 5. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non là bệnh có thể phòng và điều trị được?
A. Đúng.

B. Sai.

Lựa chọn câu trả lời phù hợp
Câu 6. Phân loại quốc tế bệnh võng mạc trẻ đẻ non, chia võng mạc làm mấy vùng?
A. 2 vùng.

B. 3 vùng.

C. 4 vùng.

Câu 7. Phân loại quốc tế chia bệnh võng mạc trẻ đẻ non làm mấy giai đoạn?
A. 4 giai đoạn.

B. 5 giai đoạn.

C. 6 giai đoạn.

D. 3
đoạn.

giai

Câu 8. Dấu hiệu bệnh võng mạc cộng (plus disease) là giãn và ngoằn ngoèo mạch máu
võng mạc quanh đĩa thị ít nhất trên:
A. 1 góc phần tư.

B. 2 góc phần tư.

C. 3 góc phần tư.

D. 1 góc phần
tám.

Câu 9. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4A là:
A. Bong võng mạc một phần và đã lan tới hoàng điểm.
B. Bong võng mạc một phần nhưng chưa tới hoàng điểm.
C. Bong võng mạc toàn bộ.
D. Chưa bong võng mạc
Câu 10. Ở Việt Nam, trẻ đẻ non có nguy cao bị bệnh võng mạc trẻ đẻ non khi tuổi thai
lúc sinh dưới hoặc bằng:
A. 38 tuần

B. 36 tuần

C. 34 tuần

D. 32 tuần

Câu 11. Ở Việt Nam, trẻ đẻ non có nguy cao bị bệnh võng mạc trẻ đẻ non khi cân nặng
lúc sinh dưới hoặc bằng:
A. 2.000g

B. 1.800g

C. 1.500g
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D. 1.250g

Câu 12. Khám sàng lọc bệnh võng mạc trẻ đẻ non lần đầu tiên được thực hiện sau khi
trẻ sinh ra được mấy tuần?
A. 1-2 tuần.

B. 2-3 tuần.

C. 3-4 tuần.

D. Sau 4 tuần

Câu 13. Thuốc tra giãn đồng tử tốt nhất để khám bệnh võng mạc trẻ đẻ non hiện có
trên thị trường Việt Nam là thuốc gì?
A. Cyclogyl 0,5%. B.Neosynephrin 10%. C. Mydrin- P.

D. Atropin 0.5%

Câu 14. Khám bệnh võng mạc trẻ đẻ non được thực hiện tốt nhất bằng:
A. Máy soi đáy mắt trực tiếp.
B. Máy soi đáy mắt gián tiếp.
C. Máy sinh hiển vi khám bệnh có dùng kính Volk.
D. Máy sinh hiển vi cầm tay.
Câu 15. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh võng mạc trẻ đẻ non đến ngưỡng là gì?
A. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn III, tổn thương ở vùng I hoặc II.
B. Phạm vi tổn thương trên 5 múi giờ liên tục hoặc tổng tổn thương không liên
tục trên 8 múi giờ.
C. Có bệnh võng mạc cộng (plus disease).
D. Tất cả các tiêu chuẩn trên.
Câu 16. Tiêu chuẩn điều trị khi bệnh ở giai đoạn tiền ngưỡng là gì?
A. Mọi tổn thương ở vùng I kèm theo bệnh võng mạc cộng hoặc không có bệnh
võng mạc cộng nhưng bệnh ở giai đoạn 3.
B. Bệnh ở vùng II, giai đoạn 2 hoặc 3 kèm theo bệnh võng mạc cộng.
C. Cả ý (A) và (B) đều đúng.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 17. Hình thái nặng nhất của bệnh võng mạc trẻ đẻ non thường gặp ở vùng nào?
A. Vùng I.

B. Vùng II.

C. Vùng III.

D. Vùng III, II.

Câu 18. Phương pháp điều trị được áp dụng khi bệnh đến ngưỡng là gì?
A. Lạnh đông.
B. Quang đông bằng laser.
C. Cả hai phương pháp trên.
D. Không có phương pháp nào nêu trên, cần phẫu thuật.
Câu 19. Phương pháp điều trị mới cho bệnh võng mạc trẻ đẻ non hình thái nặng hiện
nay đang được nghiên cứu là gì?
A. Tiêm Avastin nội nhãn.
.

B. Laser.
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C. Phẫu thuật.

D. Uống thuốc.

Câu 20. Yếu tố nguy cơ đối với bệnh võng mạc trẻ đẻ non là gì?
A.
tháng

Non B. Nhẹ cân

C. Thở oxy nồng độ D. Tất cả các yếu tố trên
cao

ĐÁP ÁN
1.A

2.B

3.B

4.B

5.A

6.B

7.B

8.B

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ sơ sinh.
2. Khám đáy mắt bằng máy soi đáy mắt gián tiếp.
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