Chương 4
BỆNH LÝ MI, HỐC MẮT VÀ LỆ ĐẠO Ở TRẺ EM
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Bài 18
CÁC BẤT THƯỜNG MI MẮT
BSCK2. Nguyễn Thanh Chi
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 bất thường về mi mắt ở trẻ em.
2. Trình bày được chẩn đoán phân biệt các bệnh mi bẩm sinh và mắc phải ở trẻ em.
3. Trình bày được phương pháp điều trị cơ bản các bất thường về mi mắt trẻ em.
Về kỹ năng
1. Khám và chẩn đoán đúng các bất thường về mi mắt trẻ em.
2. Thực hiện được kỹ thuật chích chắp.
3. Điều trị được chắp/ lẹo nội và ngoại khoa.
4. Điều trị được u mềm bằng phương pháp cắt bỏ có cầm máu, nạo u.
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
Mi mắt có chức năng bảo vệ nhãn cầu và có vai trò thẩm mỹ. Mi mắt có thể
mắc những căn bệnh bẩm sinh hay mắc phải. Do cấu trúc nhiều thành phần nên các
bệnh lý mi mắt mắc phải có thể là bệnh da, niêm mạc, tuyến, mạch máu và thần kinh.
Đa số các tổn thương mi ở trẻ em là lành tính. Chấn thương rách mi rất hay gặp ở trẻ.
2. Phát triển của mi mắt
Mi có nguồn gốc kép, phần lớn của mi được hình thành từ trung bì, trong khi da
và kết mạc được tạo thành từ ngoại bì. Mi trên được hình thành từ ụ mũi trán với 2
phần, phần trong nhỏ hơn và phần ngoài lớn hơn trong khi mi dưới hình thành từ ụ
hàm. Lớp phủ ngoài của ngoại bì phát triển thành da mi ở bên ngoài và thành kết mạc
ở bên trong. Phần sụn mi, cơ và mô liên kết được tạo thành từ phần lõi của trung bì.
Khi không dính lớp trung bì từ ụ mũi trán phía ngoài với phía trong sẽ hình thành tật
khuyết mi (coloboma) của mi trên với các mức độ khác nhau, có thể chỉ là một khe ở
mi trên nhưng cũng có thể khuyết mi rộng. Mi trên và mi dưới bắt đầu dính với nhau
từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 của thai kỳ, sau đó hai mi mắt bắt đầu tách ra dần dần
từ phía mũi và hoàn tất và tháng thứ 6 hoặc tháng thứ 7. Rất hiếm khi quá trình này
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không hoàn tất ở trẻ sinh đủ tháng. Khi không tách mi trên và mi dưới sẽ gây ra tật
dính khe mi bẩm sinh (ankyloblepharon) với những mức độ khác nhau.
3. Các bệnh mi mắt ở trẻ em
3.1. Các bất thường bẩm sinh của bờ mi
3.1.1. Khuyết mi bẩm sinh
Khuyết mi bẩm sinh là tổn thương mất một phần của bờ mi. Khuyết mi có thể
xảy ra ở mi trên hoặc mi dưới, kích thước thay đổi, có thể khuyết nhỏ hoặc mất gần
hoàn toàn mi. Thường gặp khuyết mi ở phía mũi của mi trên. Khuyết mi rộng có thể
làm hở giác mạc dẫn đến loét giác mạc.
Điều trị khuyết mi trên đầu tiên là duy trì độ ẩm để bảo vệ bề mặt nhãn cầu.
Phẫu thuật không phải là cấp cứu nếu bề mặt nhãn cầu đã được bảo vệ thích hợp.
Khuyết mi càng lớn càng đòi hỏi phải bảo vệ nhãn cầu tích cực trước khi được phẫu
thuật. Đối với trường hợp khuyết mi nhỏ thì nên chờ đợi cho đến khi trẻ được hơn 6
tháng tuổi mới phẫu thuật để cho các mô phát triển. Khuyết dưới 25% theo chiều
ngang của bờ mi có thể đóng trực tiếp sau khi đã cắt bỏ tổ chức tổn thương.
Bờ của chỗ khuyết nên được cắt theo hình ngũ giác, đóng sụn bằng ba mũi rời
với chỉ tiêu. Đóng bờ mi bằng một mũi chỉ trước đường xám, một mũi trên đường xám
và một mũi sau đường xám. Khuyết mi trên 40% được đóng kèm theo mở góc ngoài,
cắt dây chằng mi ngoài và xoay mi vào trong. Nếu khuyết rộng hơn đòi hỏi phải ghép
sụn và kết mạc tự do. Phẫu thuật vạt sụn-kết mạc (Hughes) cần phải đóng mắt tạm thời
nên hạn chế làm ở trẻ em vì gây nhược thị.

Hình 2. Giả khuyết mi

Hình 1. Khuyết mi bẩm sinh

(hội chứng Treacher- Collins)

3.1.2. Tật dính khe mi bẩm sinh: là tình trạng hai mi dính nhau một phần hoặc toàn bộ
bởi các màng da. Thường có thể cắt các màng da này sau khi đã kẹp cầm máu. Để
tránh tái phát nên khâu da áp vào kết mạc. Các trường hợp dính mi bẩm sinh nặng kèm
theo các dị tật sọ mặt có thể cần phẫu thuật tạo hình phức tạp hơn.
3.1.3. Hàng lông mi kép
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Hàng lông mi phụ mọc lên từ lỗ tuyến Meibomius, mang tính bẩm sinh, hiếm
gặp. Hàng lông mi phụ có thể gây kích thích giác mạc và loét giác mạc. Bệnh thường
không kết hợp với bất thường nào khác của mắt hay toàn thân.
Tránh nhầm hàng lông mi phụ với nếp da thừa mi dưới (epiblepharon), quặm
mi bẩm sinh hay lông xiêu (trichiasis).

Hình 3. Hàng lông mi phụ

Hình 4. Quặm mi dưới

(Nguồn: Jill Foster, MD)

Điều trị: nếu người bệnh có triệu chứng, cần phẫu thuật phá hủy những lông mi
bất thường. Nếu có ít lông mi thì chỉ cần cắt bỏ lông mi ở bình diện sau. Rạch đường
xám để xẻ tách mi làm hai bình diện: trước (chứa nang lông bình thường) và sau (chứa
lông mi bất thường). Áp lạnh vào lớp sụn để phá hủy lông mi bất thường.
3.1.4. Quặm bẩm sinh và nếp da thừa
Nếp da thừa của mi dưới (Epiblepharon) ở trước sụn và do lệch lạc cấu trúc cơ vòng
mi. Nếp da này gây ép lông mi và bờ mi dưới vào trong. Nếp da mi thừa rất hay gặp ở
mắt người châu Á. Kéo mạnh nếp da thừa xuống dưới sẽ làm cho bờ mi và lông mi trở
về bình thường. Hiện tượng này có thể tự khỏi khi cơ mặt phát triển. Mặc dù phần lớn
trẻ em không có triệu chứng nhưng nếu bề mặt giác mạc có biến đổi thì cần phẫu thuật
cắt một mảnh tổ chức bao gồm da và cơ vòng mi ở góc trong bờ mi dưới. Tránh cắt da
mi nhiều dễ gây lật mi.
Quặm mi dưới bẩm sinh là do cơ vòng mi trước vách trượt lên cơ vòng mi trước sụn,
kết hợp nhão cơ bám mi dưới làm cho bờ mi dưới xoay vào trong. Phẫu thuật cần khâu
lại cơ bám mi vào bờ dưới sụn và cắt bỏ phần da và cơ phì đại trước sụn.
3.2. Biến dạng khe mi
3.2.1. Hai mắt xa nhau (Telecanthus)
Hai mắt xa nhau (Telecanthus) là sự dịch chuyển ra ngoài của góc trong mắt do
bất thường về chiều dài của dây chằng góc trong. Bình thường, khoảng cách giữa hai
góc trong mắt bằng một nửa khoảng cách giữa hai đồng tử. Cần phân biệt hai góc
trong mắt xa nhau với khoảng cách hai hốc mắt xa nhau. Telecanthus có thể kết hợp
với nếp da che góc trong mắt hay sụp mi.
3.2.2. Nếp da che góc trong mắt
Nếp da che góc trong mắt bẩm sinh cân đối hai bên rất hay gặp ở trẻ bình
thường và biến mất khi trẻ lớn. Dấu hiệu này hay gặp ở người châu Á và đặc thù trong
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hội chứng Down. Nếp da che góc trong mắt thường là lý do đứa trẻ được đưa tới khám
vì thẩm mỹ. Nếp da che góc trong mắt bẩm sinh lớn gây ra hiện tượng giả lác trong,
hiện tượng này sẽ hết khi kéo nếp da lên. Nếp da che góc trong mắt bẩm sinh thường
hết hoặc giảm nhiều khi trẻ lớn do gốc mũi phát triển.
Sụp mi và nếp da che góc trong mắt bẩm sinh là những dấu hiện thường gặp
trong hội chứng hẹp khe mi (hẹp khe mi, sụp mi, hai góc trong mắt xa nhau và nếp da
che góc trong mắt bẩm sinh). Nếp da che góc trong mắt bẩm sinh có thể kết hợp với
hẹp lỗ lệ. Có thể có nhược thị nếu kết hợp với sụp mi. Hiếm khi nếp da che góc trong
mắt bẩm sinh kèm theo lông xiêu. Chẩn đoán phân biệt nếp da che góc trong mắt với
nếp mi thừa: Nếp mi thừa không có nếp gấp mi trên nhưng có thể có lông xiêu.
Có thể cải thiện nếp da che góc trong mắt bẩm sinh bằng nhiều kỹ thuật khác
nhau: tạo hình chữ Y-V-Z, phẫu thuật Mustarde, phẫu thuật Rovelda.

Hình 5. Nếp da che góc trong mắt
(Nguồn: http://medgen.genetics.utah.edu/photographs/pages/down_syndrome.htm)

3.2.3. Hẹp khe mi
Hẹp khe mi mang tính bẩm sinh
ảnh hưởng đến chiều dài và chiều rộng
của khe mi. Hẹp khe mi đơn thuần rất
hiếm gặp. Thường kết hợp với nếp da che
góc trong mắt bẩm sinh,, hai mắt xa nhau
và sụp mi. Hẹp khe mi thường gây giả lác
trong. Điều trị cần nhiều phẫu thuật phối
hợp (mổ sụp mi bằng treo cơ trán, tạo
hình nếp da góc trong bằng vạt chữ Y-V).

Hình 6. Hội chứng hẹp khe mi
(Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Chi)
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Hình 7. Các biến dạng mi bẩm sinh.
A-Ankyloblepharon; B- nếp da thừa mi dưới;
C- Nếp da che góc trong mắt; D- Euryblepharon.
(Nguồn: Christine Gralapp)

3.3. Tổ chức tăng sinh ở mi mắt
3.3.1. U mao mạch

Hình 8. U mao mạch
(Nguồn: Phạm Thị Minh Châu)
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U mao mạch là loại u tại hốc mắt và các vùng quanh mắt hay gặp nhất ở trẻ em.
Bé gái thường bị nhiều hơn bé trai. U có thể nhỏ hoặc rất lớn ảnh hưởng tới thị lực và
gây biến chứng toàn thân. Khối u tạo thành do nối thông của các mạch máu nhỏ kèm
theo tăng sinh tế bào nội mô. Tiến triển đặc trưng của u mao mạch là phát triển nhanh
trong năm đầu, thoái triển tự nhiên trong năm tiếp theo. 40% tự thoái triển hoàn toàn
trong 4 năm đầu, 80% lúc 8 tuổi.
Thường chỉ cần theo dõi bởi vì những u máu loại này sẽ tự thoái triển. Khối u
mi lớn có thể gây nhược thị và biến dạng mi. Trong trường hợp nhược thị do u quanh
mắt kích thước lớn che trục thị giác thì cần phải xem xét phẫu thuật.
Phẫu thuật cắt bỏ u máu tùy theo chọn lựa. Phẫu thuật tốt nếu khối u nhỏ, đơn
độc hơn là khối u lớn, lan tỏa. Cắt bỏ một phần có tác dụng trong trường hợp khối u
phát triển ra trước, bờ rõ.
Tiêm corticoid vào trong khối u. Phối hợp thuốc có tác dụng dài với tác dụng
ngắn, tiêm một hay nhiều nơi trong khối u. Tổng liều tiêm một lần thay đổi từ 35mg/kg, tiêm nhắc lại sau 4-6 tuần. Nếu thuốc có tác dụng ngắn đơn thuần thì các mũi
tiêm cách nhau 2-4 tuần (nguy cơ teo lớp mỡ dưới da, mất sắc tố da hoặc tắc động
mạch trung tâm võng mạc). Thuốc chẹn beta (propranolol) toàn thân là một hướng
điều trị mới rất có kết quả.
3.3.2. U bạch mạch
U bạch mạch biểu hiện gần giống với u mao mạch nhưng không thoái triển tự
nhiên. Thường xuất hiện ở hốc mắt, có thể như một khối ở mi hoặc kết mạc. U bạch
mạch bao gồm những mạch máu nhỏ có thành mỏng phân cách với các kênh chứa
nhiều tế bào lympho. Những u bạch mạch này thường tăng kích thước khi có nhiễm
trùng đường hô hấp trên. Khối u có thể lớn rất nhanh khi có xuất huyết ở trong nang
gây lồi mắt cấp tính. Chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh nang sô cô la giúp phân
biệt với u mao mạch.

Hình 9. U bạch mạch gây lồi mắt cấp tính ở trẻ em.
(A) Nhãn cầu bị đẩy xuống dưới.
(B) Hình ảnh MRI cho thấy tín hiệu sáng trong nang chứa máu.
( Nguồn: Carol L. Shields, Jerry A. Shields)

Khó có thể cắt bỏ khối u hoàn toàn bằng phẫu thuật. Khác với u mao mạch,
corticosteroid không có hiệu quả trong điều trị u bạch mạch.
3.3.3. Hội chứng Sturge Weber
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Hội chứng Sturge Weber là tổn thương mạch máu bẩm sinh, không tiến triển,
xuất hiện ngay lúc sinh và không thoái triển tự nhiên.
Đây là u mạch thường được gọi u mạch màng não-mặt, xuất hiện ở một bên và
thường ở vùng chi phối của thần kinh V. Khi mi mắt bị ảnh hưởng, cần phải nghĩ đến
glôcôm cùng bên và xuất huyết hắc mạc lan tỏa. Tương tự, u mạch ở màng não mềm
cùng bên có thể xuất hiện.
Phần da có thể được điều trị bằng laser
hay thẩm mỹ.
3.3.4. U nang bì quanh mắt (xem bài Bệnh lý
hốc mắt ở trẻ em)
U nang hay gặp nhất ở vùng quanh
mắt, góc trên ngoài hay trên trong. Nang phát
triển dần gây chèn ép hay ảnh hưởng thẩm
mỹ. Phẫu thuật cắt bỏ được chỉ định khi trẻ
lớn.
3.3.5. U xơ thần kinh
U xơ thần kinh mi mắt là biểu hiện
Hình 10. Hội chứng Sturgethường gặp nhất của bệnh u xơ thần kinh
Weber
nhóm 1 (Neurofibromatosis type 1) gây biến
dạng hình chữ S ở mi trên. Khi sờ khối có
cảm giác sợi "mì, miến" là các sợi thần kinh phì đại. U đám rối thần kinh thường xen
lẫn với mô bình thường và lớn dần theo tuổi. Xương xung quanh có thể bị tiêu hoặc
thiểu sản cánh lớn của xương bướm (Hình 11). Những khối u này thường gây sụp mi
cơ học, loạn thị và nhược thị.
Nếu sụp mi nhiều hay có nguy cơ nhược thị thì có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u
nhưng tỉ lệ tái phát cao.

Hình 11. U xơ thần kinh mi mắt trái (a) và hình ảnh CT sọ não (b)
3.3.6. Chắp mi
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Chắp mi là viêm dạng u hạt
mãn tính của tuyến Meibomius,
thường gặp ở trẻ em và thanh niên.
Chắp có thể xảy ra ở mi trên hay mi
dưới hay cả hai bên mắt. Chắp tái
phát, gặp nhiều hơn ở những trẻ bị tật
khúc xạ không được chỉnh kính hay
bị viêm bờ mi mãn tính.
Chắp nhỏ có thể tự thoái triển
mà không cần điều trị. Nếu không tự
khỏi, chắp có thể phát triển nhanh
hay tự vỡ hình thành u hạt có cuống.
Trong giai đoạn viêm cấp, điều
trị gồm chườm nóng và vệ sinh mắt.
Mặc dù kháng sinh và kháng viêm tại
Hình 12. Chắp mi
chỗ có thể được sử dụng nhưng ít tác
dụng trong việc điều trị chắp. Nhiễm
trùng thứ phát cấp tính có thể dùng kháng sinh bôi trực tiếp lên da vùng chắp. Trong
trường hợp viêm tuyến Meibomius kết hợp với mụn trứng cá đỏ, cần sử dụng
Tetracyclin toàn thân nhưng cần lưu ý thuốc bị chống chỉ định ở trẻ em.
Khi chắp trở thành mãn tính, cần phải phẫu thuật chích rạch và nạo chắp. Có thể
rạch qua đường ngoài da hay đường kết mạc phía trong tùy theo hướng chắp phát triển.
Đề phòng tái phát gồm vệ sinh mi mắt, mặt và tay, điều chỉnh tật khúc xạ, tra kháng
sinh phổ rộng (mỡ Neomycin hay Tetracyclin 1%).
3.4. Các bệnh mi mắt do nhiễm trùng
3.4.1. Viêm tổ chức trước vách

Hình 13. Viêm tổ chức trước vách

Hình 14. Viêm tổ chức hốc mắt

(Nguồn: Taylor D)

Bệnh lý nhiễm trùng mi mắt thường gặp ở trẻ em là viêm tổ chức mỡ trước cân
vách hốc mắt với biểu hiện mi mắt một bên sưng đỏ, đau, phù quanh hốc mắt. Khác
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với viêm tổ chức hốc mắt, viêm tổ chức trước cân vách không có lồi mắt, không phù
kết mạc. Phản xạ đồng tử, vận động nhãn cầu và thị lực không bị ảnh hưởng. Chụp CT
thấy hình ảnh mờ trước vách ngăn.
Điều trị bằng kháng sinh Augmentin 500g/125mg uống 8 giờ/lần. Trường hợp
nặng có thể phải dùng kháng sinh đường tĩnh mạch.
3.4.2. Viêm tổ chức hốc mắt (xem bài Bệnh lý hốc mắt ở trẻ em)
3.4.3. Lẹo mi
Lẹo mi là nhiễm trùng tụ cầu khuẩn cấp tính của tuyến Zeis và tuyến Moll và
hay gặp ở trẻ 5-15 tuổi. Đau xuất phát từ một đốm đỏ mềm trên bờ mi. Đau khi ấn lên
vùng mi sưng nề. Phù lan tỏa trên vùng mi có lẹo. Lẹo góc trong và ngoài đau hơn lẹo
nằm giữa mi. Mi trên có nhiều tuyến Zeis và tuyến Moll hơn nên thường hay bị lẹo
hơn và số lượng cũng nhiều hơn. Lẹo có thể mọc duy nhất một lần và không tái phát.
Lẹo có thể bị nhiều chỗ trên cùng một mi hay ở nhiều mi. Viêm kết mạc có thể kết hợp
cùng với lẹo. Đau hạch trước tai. Sau khi trẻ bị sởi thường rất hay bị lẹo. Một yếu tố dễ
mắc bệnh là tật khúc xạ không được chỉnh kính dẫn tới mỏi mắt. Trẻ mỏi mắt thường
hay đưa tay lên dụi mắt, dễ đưa tới nhiễm trùng bờ mi và làm cho lẹo tái phát. Các yếu
tố khác là viêm bờ mi do tụ cầu và viêm bờ mi tiết bã nhờn mãn tính.

Hình 15. Lẹo mi
Điều trị lẹo bao gồm chườm nóng tại chỗ, vệ sinh bờ mi, giảm đau, kháng viêm
và kháng sinh toàn thân, tháo mủ khi lẹo đã chín.
Điều trị tái phát bao gồm xác định và điều chỉnh tật khúc xạ (có tra thuốc liệt
điều tiết). Vệ sinh bờ mi thường xuyên, bôi bờ mi buổi tối bằng mỡ kháng sinh phổ
rộng (Neomycin hay Tetracyclin 1%) ít nhất 2 tháng sau khi lẹo đã hết.
Đối với lẹo mãn tính và hay tái phát, uống Doxycyclin 100mg trong 10 ngày
(không dùng thuốc với trẻ em). Đối với trẻ dưới 8 tuổi thì thay bằng Erythromycin.
Giảm ăn các chất ngọt. Vệ sinh tay, mắt và dùng vitamin hỗ trợ phòng tái phát.
3.4.4. Virus Herpes
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Herpes xuất hiện ở trẻ em thường không có triệu chứng. Herpes nguyên phát
vùng quanh mắt thường biểu hiện bằng những bọng nước trên bờ mi. Nhiễm virus
Herpes vẫn có thể tồn tại dai dẳng suốt đời và bị kích hoạt bởi nhiều yếu tố kích thích
không đặc hiệu. Bệnh thường tự khỏi nhưng có khi phải điều trị bằng kháng vi rút toàn
thân, kháng sinh tại chỗ đề phòng bội nhiễm da thứ phát.
3.4.5. U mềm lây
U mềm lây là bệnh do Poxvirus gây ra, có tổn thương là những nốt nhú có
đường kính 2-4mm, đơn độc hoặc nhiều ổ. Nếu nằm trên bờ mi có thể kết hợp với
viêm kết mạc hột mãn tính. Bệnh thường tự khỏi sau 6-18 tháng. Khi có viêm kết mạc
kết hợp, cần phải cắt bỏ hay nạo sạch u mềm. Ở trẻ em nếu không có triệu chứng thì
không cần điều trị.
3.5. Chấn thương mi mắt
Tất cả trẻ em bị chấn thương vùng mắt cần phải được hỏi kỹ bệnh sử và khám
xét kỹ tính chất chấn thương. Chấn thương đụng dập nhãn cầu và xuất huyết dưới da
đòi hỏi đánh giá cẩn thận nhãn cầu và hốc mắt.
Chấn thương quanh mắt nhẹ ở bề ngoài cũng có thể kết hợp với vỡ xương hốc
mắt và kẹt cơ vận nhãn ở trẻ em. Vì vậy cần phải khám vận nhãn và chụp CT scan khi
cần thiết. Khám mắt toàn diện bao gồm cả khám võng mạc để phát hiện tổn thương
nếu nghi ngờ trẻ bị người lớn bạo hành.
Rách mi mắt
Rách da mi đơn thuần không có dị vật, không tổn thương bờ mi thì chỉ cần khâu
đóng trực tiếp. Khi khâu da mi cần phải cẩn thận để không làm căng da theo chiều
đứng sẽ gây lật mi và bất thường độ cong bờ mi. Không khâu vách ngăn hốc mắt nhằm
tránh hạn chế vận động mi. Trong những trường hợp chấn thương nặng, ví dụ như bị
chó cắn, chú ý khâu bảo tồn da mi rách. Trong trường hợp rách mi cả chiều dày có tổn
thương bờ mi, cần phải khâu sụn trước rồi mới khâu da (Hình 16).
Tái tạo góc trong và tái tạo lệ quản được thực hiện cùng với đặt ống silicon lệ
quản. Thăm dò cẩn thận bằng cách dùng que tăm bông kéo những mô bị rách, nhận
biết những phần biểu mô bóng sáng để phát hiện đầu trong của lệ quản bị đứt. Tránh
dùng panh có răng để kẹp góc trong mi khi tìm đầu trong của lệ quản bị đứt. Khi đã
tìm thấy đầu trong, luồn ống silicone vào lệ quản bị đứt, khâu lớp niêm mạc bằng ít
nhất 2 mũi chỉ vicryl 8.0. Đặt loại ống đơn (Monoka hoặc Mininonok) tự cố định vào
lỗ lệ không cần đặt chỉ cố định vào mũi. Những ống này thường được lấy sau 4-6
tháng.
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Hình 16. Tái tạo bờ mi
A. Bờ mi được khâu từng lớp với chỉ tự
tiêu sụn- sụn, đường xám, lớp da niêm
mạc;
B. Chỉ khâu sụn được buộc và cắt, chỉ
khâu bờ mi được buộc lại và để dài;
C. Chỉ khâu da sau khi khâu đươc dùng để
buộc phần chỉ để dài của bờ mi.
(Nguồn: Christine Gralapp)
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Cân vách hốc mắt:
A. Cấu trúc sợi xơ.
B. Xuất phát quanh bờ ở mắt ở mi trên và bám vào bờ chu biên của đĩa sụn.
C. Nó ngăn chặn quá trình nhiễm trùng xuất phát từ mi ra sau và ngược lại.
D. Tất cả các câu trên.
Câu 2. Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG CÓ trong tứ chứng Komoto:
A. Hẹp khe mi.
B. Sụp mi.
C. Hai mắt xa nhau.
D. Quặm mi.
Câu 3. Trong khuyết mi bẩm sinh, mức độ khuyết bao nhiêu thì có thể khâu đóng trực
tiếp?
A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
Câu 4. Kỹ thuật nào sau đây giúp chẩn đoán phân biệt u mao mạch và u bạch mạch?
A. Xquang.
B. Siêu âm.
C. Chụp cắt lớp.
D. Chụp cộng hưởng từ.
Câu 5. Điều trị u nang bì quanh mắt:
A. Quan sát và theo dõi.
B. Chiếu tia.
C. Chọc hút bằng kim.
D. Không có phương pháp nào ở trên đúng.
Câu 6. Điều trị chắp bao gồm:
A. Chườm nước ấm 4 lần/ngày.
B. Rạch xuyên qua sụn.
C. Dùng steroid và kháng sinh tại chỗ.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
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Câu 7. Trẻ gái 4 tuổi bị phù mi một bên mắt, có quầng đỏ, sốt và chảy nước mũi cách
đây 2 ngày. Khám thấy thị lực bình thường và mắt bên đó bị lồi. Điều trị ban đầu bao
gồm:
A. Nhập viện (dùng kháng sinh đường tĩnh mạch).
B. Chụp cộng hưởng từ (phát hiện áp xe dưới màng xương).
C. Mổ dẫn lưu nếu có ổ áp xe dưới màng xương.
D. Kháng sinh uống phổ rộng.
Câu 8. Câu nào sau đây là đúng trong việc phòng ngừa tái phát lẹo?
A. Điều chỉnh tật khúc xạ bằng chỉnh kính thích hợp với kết quả đo khúc xạ
sau khi đã liệt điều tiết.
B. Duy trì vệ sinh mi mắt, ăn giảm ngọt.
C. Uống erythromycin 10 ngày.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 9. Trong điều trị u máu, những câu nào sau đây là đúng?
A. Quan sát.
B. Steroid.
C. Laser.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 10. Câu nào sau đây về u bạch mạch là KHÔNG CHÍNH XÁC?
A. Phần lớn u bạch mạch thoái triển tự nhiên.
B. Các tổn thương này thường lớn lên khi có nhiễm trùng đường hô hấp trên
hoặc có xuất huyết trong nang.
C. Corticoid không có hiệu quả trong điều trị u bạch mạch.
D. Không giống như u mao mạch, u bạch mạch không tự thoái triển.
Câu 11. Viêm tổ chức trước vách được giới hạn ở:
A. Trước vách ngăn hốc mắt.
B. Sau vách ngăn hốc mắt.
C. Trước dây chằng Whitnall.
D. Trong xoang trán.
ĐÁP ÁN
1. D

2. D

3. A

4. D

5. D

6. D

7. A

8. D

9. D

10. A

11. A
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QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ em.
2. Chích chắp, chích lẹo.
3. Cắt nếp da mi thừa.
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Bài 19
SỤP MI
BSCK2. Nguyễn Thanh Chi
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 giải phẫu sinh lý cơ nâng mi.
2. Trình bày được các nguyên nhân gây sụp mi.
3. Trình bày được kỹ thuật khám và chẩn đoán sụp mi.
4. Mô tả được nguyên tắc và các phương pháp điều trị sụp mi.
Về kỹ năng
1. Thực hiện được các bước khám sụp mi.
2. Thực hiện được phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi.
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
Sụp mi là tình trạng sa xuống bất thường của mi trên. Bình thường, mi trên che
2mm phần trên giác mạc, khi mi che quá phần đó thì gọi là sụp mi. Sụp mi là nguyên
nhân gây mất thị trường ngoại vi có thể phục hồi được, tuy nhiên thị trường trung tâm
không bị ảnh hưởng. Ở trẻ em, phần lớn sụp mi là do bẩm sinh, sụp mi mắc phải ít gặp
hơn. Ở người lớn, tỉ lệ sụp mi bẩm sinh và mắc phải là ngược lại
2. Giải phẫu mi trên mắt
Bờ mi trên bình thường có hình vòng cung, che phủ 1-2mm rìa giác mạc trên.
Đỉnh của đường cong này nằm trên đường thẳng cách trung tâm giác mạc 1mm về
phía mũi. Các sợi cân đi từ phía ngoài cân cơ nâng mi bám vào da mi tạo thành nếp mi
trên. Khi cơ nâng mi phát triển bất thường như sụp mi bẩm sinh, nếp mi trên sẽ mờ
hoặc không có. Vách ngăn hốc mắt tạo nên vách trước hốc mắt và nằm trên lớp mỡ
hốc mắt. Vách ngăn này đóng vai trò quan trọng trong giải phẫu mi mắt. Ở mi trên của
người phương Tây, vách ngăn và cân cơ nâng mi trên hợp lại ở bờ trên sụn, cách bờ mi
trên khoảng 10mm, tuy nhiên, ở người châu Á, vách ngăn xen vào cân cơ nâng mi ở vị
trí thấp hơn làm cho mỡ dịch chuyển xuống dưới và tạo nếp mi thấp. Ngay sau cân cơ
nâng mi là cơ Muller. Ở người lớn, sụn mi trên cao khoảng 10mm, ở trẻ em thì ngắn
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hơn tùy theo tuổi. Dây chằng mi trong bám vào phía trước và sau của mào lệ và cân
của túi lệ. Dây chằng mi ngoài bám vào bờ ngoài của sụn và mặt trong của thành ngoài
vách hốc mắt củ Whitnall. Cơ nâng mi trên xuất phát từ cánh nhỏ của xương bướm.
Nó đi từ sau ra trước dọc theo hốc mắt trên. Ngay khi đến phía trong bờ hốc mắt trên,
nó đi chéo xuống và nhập vào dây chằng Whitnall- điểm tựa của cơ nâng mi trên và
cân cơ. Xuống dưới dây chằng này, cân cơ nâng mi tỏa ra theo chiều ngang như rẻ
quạt bám vào quanh xương phía trong và ngoài tạo thành cánh cơ trong và ngoài. Cân
cơ nâng mi cũng thâm nhập rộng vào mặt trước sụn mi trên, những thớ mảnh bám vào
da mi tạo thành nếp mi. Phức hợp cơ Muller xuất phát từ mặt sau của cơ nâng mi, đi
dọc theo mặt sau của cơ này và cũng hợp vào bờ trên của sụn mi trên. Nhánh trên của
dây III chi phối cơ nâng mi, cơ Muller được chi phối bới thần kinh giao cảm.
Cơ nâng mi trên
Trần ổ mắt

Vách ngăn hốc mắt
Lớp mỡ trước
cân cơ nâng mi

Cân cơ nâng mi trên

Cơ Muller

Sụn mi trên

Hình 1. Giải phẫu cơ mi trên

3. Triệu chứng và chẩn đoán
3.1. Sụp mi bẩm sinh: là dạng sụp mi thường gặp nhất ở trẻ em và kéo dài suốt đời
nếu không được phẫu thuật. Ước tính có khoảng 60% sụp mi bẩm sinh trong tất cả sụp
mi ở trẻ em.
3.1.1. Sụp mi do tổn thương bẩm sinh cơ nâng mi đơn thuần (sụp mi đơn thuần)
Loại sụp mi này chiếm 75%-80% tất cả các trường hợp sụp mi bẩm sinh. Nó có
tính di truyền trội đồng hợp tử. Sụp mi một bên chiếm 75% các trường hợp. Trường
hợp sụp mi hai bên thường đối xứng. Trong sụp mi bẩm sinh, cơ nâng mi vẫn còn hoạt
động, vì vậy, phần lớn sụp mi bẩm sinh là sụp mi không hoàn toàn. Tỉ lệ trẻ trai và trẻ
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gái bị sụp mi bằng nhau. Sụp mi hai mắt thường có tính chất đặc trưng. Da trán thường
bị kéo lên thành những nếp lằn ngang và lông mày cũng bị nhướn lên, đầu ngửa ra sau.
Sự ngửa đầu và nhướn lông mày là biểu hiện thứ phát sau này khi đứa trẻ nhận thấy
làm như vậy sẽ nhìn thấy rõ hơn. Khe mi hẹp, cơ nâng mi có thể hoạt động được chút
ít. Da mi phẳng, không có nếp mi. Các cơ ngoại nhãn bao gồm cả cơ vòng mi hoạt
động bình thường. Phản xạ đồng tử và điều tiết bình thường. Trẻ bị sụp mi một mắt chỉ
nhướn lông mày ở bên mắt bị sụp, nếp nhăn trán và ngửa đầu ít rõ hơn so với sụp hai
mắt.
Mi trên sa xuống che giác mạc, mức độ che khác nhau, độ sụp mi nhe, trung
bình hay nặng tùy theo hoạt động của cơ nâng mi. Ở một đứa trẻ bình thường, khi mi
trên bị lộn lên và nhìn lên, mi trên sẽ tự động trở về bình thường nhưng ở sụp mi bẩm
sinh, phần lớn chức năng cơ nâng mi bị biến mất. Thị lực bình thường, tuy nhiên, khi
có tật khúc xạ kết hợp mà phần lớn là loạn thị, trẻ sẽ có thị lực giảm. Trong trường hợp
sụp mi nặng, mi trên che diện đồng tử sẽ gây giảm thị lực nếu mi không được kéo lên.
Các nguyên nhân khác gây giảm thị lực là nhược thị, nhược thị do bất đồng khúc xạ
thường gặp hơn là nhược thị do che khuất. Nhược thị kéo dài có thể dẫn đến lác.

Hình 2. Sụp mi bẩm sinh một mắt và hai mắt
(Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Chi)

3.1.2. Sụp mi bẩm sinh kèm theo tổn thương các cơ ngoại nhãn khác: trường hợp này
thường được gọi là sụp mi bẩm sinh phức tạp:
- Kết hợp thường gặp nhất là tổn thương cơ thẳng trên cùng bên.
- Sụp mi bẩm sinh có thể kết hợp với sự thiểu hoạt của cơ ngoại nhãn khác
(cùng được chi phối bởi dây III) do sự phát triển bất thường như thiểu sản của nhân
dây III hay thân của nó.
- Sụp mi bẩm sinh kết hợp với thiểu hoạt giao cảm cổ.
3.1.3. Sụp mi bẩm sinh kèm theo các bất thường khác ở mi
Bao gồm:
- Sụp mi.
- Nếp quạt mi ngược.
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- Hẹp khe mi.
- Hai mắt xa nhau.
Trường hợp này được gọi là hội chứng hẹp khe mi, còn gọi là tứ chứng
Komoto.

Hình 3. Hội chứng hẹp khe mi trước mổ và sau mổ.
(Nguồn: Bệnh viện Mắt Trung ương)

Hội chứng hẹp khe mi
Hội chứng hẹp khe mi có tính di truyền. Không phải lúc nào cũng có đủ tứ
chứng trên. Có 3%- 6% sụp mi bẩm sinh kết hợp với hẹp khe mi. Một số trường hợp
chỉ có nếp quạt ngược và sụp mi. Khe mi ngắn cả chiều dài và chiều rộng. Nếp quạt
ngược là nếp da ở góc trong đi từ mi dưới lên. Trường hợp hai mắt xa nhau, khoảng
cách giữa hai góc trong tăng lên. Đầu đứa trẻ ngửa ra sau.
3.1.4. Sụp mi kết hợp với đồng động của mi
Sự đồng động có thể là:
- Vận động hàm
- Vận động nhãn cầu
Sụp mi kết hợp với vận động hàm được gọi là nháy mi - hàm Marcus Gunn và
nháy mi - hàm Marcus Gunn ngược. Nháy mi hàm biểu hiện ở 4% đến 6% các trường
hợp sụp mi. Nháy mi hàm thường gặp hơn nháy mi hàm ngược. Nháy mi hàm là do co
cứng cơ chân bướm ngoài, nháy mi hàm ngược do co cứng cơ chân bướm trong.
Nguyên nhân của hội chứng này là do dây V bẩm sinh bị lạc hướng tới cơ nâng mi.
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Hình 4. Sụp mi kết hợp vận động hàm
(Nguồn: Phạm Thị Minh Châu)

Nháy mi hàm biểu hiện ngay lúc mới sinh, mẹ phát hiện thấy sự thay đổi của mi
trên khi trẻ bú. Về sau, còn thấy bé nháy mi trên khi vận động hàm dưới như nhai, đưa
hàm dưới ra trước hoặc há miệng.

Hình 5. Sụp mi trái trong Hội chứng Marcus Gunn; Mi bị sụp nâng lên khi bú.
(Nguồn: M.E. Wilson)

Nháy mi hàm ngược mắt mở to khi ngậm miệng hoặc mím môi, khi bình thường
mi có thể sụp nhẹ hoặc hoàn toàn bình thường. Nháy mi hàm thường chỉ ở một bên,
biểu hiện ngay sau sinh và tồn tại suốt đời.Về sau này, đứa trẻ có thể học cách chế ngự
nó. Hiện tượng này cũng có thể trở nên nhẹ hơn khi trẻ lớn.
3.1.5. Sụp mi bẩm sinh kết hợp với bất thường vận nhãn
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Một vài kiểu kết hợp thường gặp là:
- Mắt mở to khi cố gắng đưa mắt vào trong.
- Sự co rút đảo ngược của mi trên ở cùng bên tổn thương trong trường hợp liệt
VI bẩm sinh.
- Mắt mở khi nhìn xuống (dấu Graef giả).
- Co rút mi trên khi che mắt bên kia. Mắt bên này sụp mi và nháy mi hàm.
3.2. Sụp mi thứ phát
3.2.1. Sụp mi do liệt thần kinh
- Sụp mi bẩm sinh do liệt III: ít gặp hơn sụp mi bẩm sinh do loạn sản cơ nâng mi. Sụp
mi kèm theo liệt vận nhãn thường do tổn thương ở nhân não, bó thần kinh.

Hình 6. Hội chứng Horner:
(A). Trong phòng sáng. (B). Trong phòng tối (Wilkins)

- Sụp mi do liệt giao cảm (Hội chứng Horner): hội chứng Horner bao gồm dấu hiệu
vĩnh viễn và thoáng qua.
- Các dấu hiệu vĩnh viễn:
+ Sụp mi: Liệt mi nhẹ, chỉ khoảng 2-3mm do liệt cơ Muller, vẫn còn nếp mi,
không có dấu lid lag khi nhìn lên, hoạt động cơ nâng mi và cơ thẳng trên bình thường.
+ Sụp mi ngược ở mi dưới: cơ co rút mi dưới cũng được chi phối bởi giao cảm
cổ vì vậy liệt giao cảm cổ cũng gây sụp mi dưới. Bình thường, mi dưới chỉ chạm vào
rìa giác mạc dưới, trong trường hợp này, mi dưới che bờ dưới của giác mạc 1mm.
+ Hẹp khe mi: do vừa sụp mi, vừa sụp mi ngược.
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+ Thụt nhãn cầu: thụt nhãn cầu này giả hơn là thật vì mắt trông có vẻ nhỏ do
sụp mi trên và dưới.
+ Co đồng tử: đồng tử cùng bên nhỏ hơn khoảng 0,5-1mm và không phải nhỏ
như đầu kim. Dấu hiệu này được quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng mờ. Đồng tử
không giãn với cocain 4%. Đồng tử giãn với Hydroxyamphetamine 1% (Paredrine)
trong trường hợp tổn thương trước hạch nhưng không giãn nếu tổn thương sau hạch.
+ Không có mồ hôi ở phía mặt cùng bên.
+ Loạn sắc mống mắt cùng bên. Mống mắt cùng bên sáng màu hơn.
- Các dấu hiệu thoáng qua: giãn mạch máu kết mạc, giãn mạch mặt cùng bên,
giảm áp lực nội nhãn, giảm điều tiết, không thay đổi qui tụ và phản xạ đồng tử với ánh
sáng.
Chẩn đoán phân biệt bao gồm tất cả nguyên nhân gây co đồng tử một bên: co
đồng tử bẩm sinh, co đồng tử do chấn thương, viêm mống mắt thể mi đã khỏi.
3.2.2. Sụp mi do thần kinh cơ
Nhược cơ nặng: là bệnh tự miễn gây ra thiểu năng cơ ngoại nhãn nhưng không ảnh
hưởng tới bản thân cơ. Nhược cơ có thể tiến triển từ từ hoặc từng đợt, nhược cơ
thường gây sụp mi mắc phải và song thị ở mọi lứa tuổi mà không có nguyên nhân thần
kinh nào khác.
- Dấu hiệu nhược cơ tại mắt:
+ Có hai triệu chứng chính là sụp mi và song thị, có thể xảy ra đồng thời hoặc
không đồng thời.
+ Sụp mi: có tính chất thay đổi và thường là hai bên, có thể bắt đầu ở một mắt,
mắt kia cũng bị sụp mi không lâu sau đó. Sụp mi không chỉ thay đổi trong ngày mà là
theo từng giờ, thường rất nhẹ hoặc biến mất khi ngủ dậy và tăng lên từ từ sau khi hoạt
động và sụp tối đa vào chiều tối.
- Chẩn đoán phân biệt: tất cả các trường hợp sụp mi không ổn định, song thị,
yếu cơ vòng mi, đồng tử bình thường đều nghĩ đến nhược cơ trừ khi đã xác định được
do nguyên nhân khác. Các bệnh khác cần chẩn đoán phân biệt là:
+ Liệt vận nhãn tuần tiến và các dạng của nó.
+ Loạn dưỡng trương lực cơ.
+ Liệt vận nhãn nhân.
+ Bệnh lý cơ do loạn giáp.
- Chẩn đoán nhược cơ: làm nghiệm pháp Tensilon. Để thực hiện nghiệm pháp
này cần có máy hồi sức hô hấp và tim mạch.
+ Tiêm tĩnh mạch 0,3mg Atropin (điều chỉnh liều cho trẻ em).
+ Rút 10mg Tensilon vào bơm tiêm.
+ Tiêm 2mg Tensilon tĩnh mạch, theo dõi phản ứng phụ và đánh giá sự cải
thiện.
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- Điều trị: nhược cơ là bệnh tự điều chỉnh. Ở nhiều trẻ, sau một, hai giai đoạn sẽ
khỏi bệnh mà không tái phát. Những trường hợp khác cần phải điều trị nội khoa và có
thể khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên cần phải điều trị duy trì một thời gian khá dài. Phần lớn
trẻ trong nhóm này vẫn còn sụp mi và biểu hiện mất cân bằng cơ cần phải điều chỉnh
bằng phẫu thuật sau này. Điều trị phẫu thuật sụp mi và lác cần phải chờ ít nhất một
năm nếu không có tái phát.
+ Điều trị nội khoa:
∙ Điều trị nội khoa bao gồm thuốc chống cholinesterase đường uống được
chia thành nhiều liều nhỏ trong ngày. Thuốc được dùng nhiều nhất là Pyridostigmine,
thuốc bắt đầu có tác dụng sau khi uống 10-30 phút và kéo dài 3-4 giờ. Liều nhắc lại
sau 4-6 giờ. Trong trường hợp điều chỉnh liều dùng cần tư vấn bác sĩ nhi khoa.
∙ Nếu không có dấu hiệu cải thiện cần phải uống steroid, bắt đầu với liều duy
nhất hàng ngày cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn, sau đó thay đổi liều dùng
cách ngày và giảm dần.
∙ Azathioprine được dùng trong trường hợp kháng với anticholinesterase.
Phải uống vài tháng mới có hiệu quả. Tác dụng phụ lớn nhất là nhiễm độc gan và máu.
∙ Cyclosporin và Cyclophosphamid là các thuốc ức chế miễn dịch được sử
dụng trong một vài trường hợp.
+ Các biện pháp hỗ trợ tại mắt:
∙ Hướng dẫn trẻ sẽ học cách nhắm mắt để tránh song thị hoặc che một mắt
lại.
∙ Đeo lăng kính hạn chế song thị. Tuy nhiên vì song thị thoáng qua, thường
thay đổi hướng nên lăng kính ít được sử dụng.
∙ Giá đỡ sụp mi ít có giá trị.
Cắt tuyến ức được cho là có kết quả tốt trong một số trường hợp không đáp ứng
thuốc
Liệt vận nhãn tuần tiến
- Triệu chứng: có thể gặp ở cả người lớn và trẻ em. Thường biểu hiện ở tuổi 2040. Bệnh ở cả hai mắt và tiến triển chậm. Kết hợp với đột biến ở ty thể DNA 24A.
Bệnh di truyền trong 50% trường hợp. Dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện sau 10 tuổi
là sụp mi dần dần cho đến khi sụp hoàn toàn. Sụp mi ở cả hai bên và cân xứng. Liệt
vận nhãn xuất hiện hàng năm trời sau sụp mi. Sự ảnh hưởng của cơ không rõ rệt, bắt
đầu ở một cơ gây ra song thị. Khi nhiều cơ khác cũng bị ảnh hưởng, nhãn cầu trở nên
bất động và song thị biến mất. Cơ nội nhãn không bị ảnh hưởng. Trẻ thường ngửa đầu
ra sau để nhìn rõ hơn và trán nhăn lại. Nếu chỉ có cơ ngoại nhãn bị liệt thì được coi là
bệnh lý cơ mắt. Nếu các cơ khác có liên quan thì gọi là liệt mắt cộng (ophthalmoplegia
plus).
- Điều trị triệu chứng, không có điều trị đặc hiệu.
4. Kỹ thuật khám sụp mi
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Điều trị sụp mi bẩm sinh là phẫu thuật. Bắt buộc phải đánh giá từng người bệnh
riêng biệt. Đôi khi mỗi mắt cũng phải đánh giá riêng.
4.1. Khai thác bệnh sử
Cần xác định sụp mi là bẩm sinh hay mắc phải. Sụp mi bẩm sinh thường biểu
hiện ngay khi mới sinh, không có nếp mi, có dấu mi chậm (lid lag) khi nhìn xuống và
chức năng cơ nâng mi kém.
Vị trí của mi bị sụp khi nhìn xuống có thể giúp phân biệt sụp mi do cơ bẩm sinh
hay thứ phát. Mi bị sụp bẩm sinh có dấu hiệu đặc trưng là khi nhìn xuống thì mi bên
đó luôn cao hơn mắt lành, đó là dấu mi chậm (eyelid lag). Sụp mi bẩm sinh còn có
biểu hiện hở mi. Ngược với sụp mi thoái triển thứ phát, mi bị sụp luôn bị sụp ở mọi
hướng nhìn, thậm chí sụp nhiều hơn khi nhìn xuống với sự chùng của cơ trán.

Hình 7. Sụp mi bẩm sinh: mi sụp cao hơn mắt lành khi nhìn xuống
(Nguồn: Hồ Thị Ngọc)

Trong trường hợp sụp mi mắc phải, cần phải tìm ra nguyên nhân và cách điều
trị. Đối với sụp mi mắc phải, chỉ can thiệp phẫu thuật khi sụp mi đã ổn định ít nhất một
năm.
4.2. Khám lâm sàng
Khám một người bệnh bị sụp mi cần thực hiện 5 đánh giá cơ bản:
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4.2.1. Đo khoảng cách từ tâm đồng tử đến bờ mi trên (MRD1-lid Margin-ReflexDistance 1)
Đo khoảng cách từ tâm đồng tử đến bờ mi trên là đo khoảng cách từ ánh phản
chiếu ánh sáng trên giác mạc tới bờ mi trên khi mắt nhìn ở vị trí nguyên phát. Đây là
đánh giá quan trọng nhất mô tả mức độ sụp mi nhưng khó thực hiện được ở trẻ nhỏ.
Ở sụp mi bẩm sinh, độ sụp mi bẩm sinh thường tỉ lệ nghịch với chức năng cơ
nâng mi. Khám nhiều lần sẽ giúp phẫu thuật viên có những số đo tin cậy về độ sụp mi
và chức năng cơ nâng mi.

MRD 1

+4

+2

Độ cao khe mi

9,5

7,5

Nếp mi trên

8

11

Chức năng cơ
nâng mi

15

14

Hở mi

0

0

Hình 8: Ví dụ minh họa của số liệu sụp mi
Khi sụp mi nặng, không thấy ánh phản chiếu trên giác mạc do bị mi trên che
khuất, vì vậy MRD có thể bằng 0 hoặc âm. Nếu người bệnh phàn nàn bị che khuất khi
đọc thì cần đo MRD ở vị trí đọc. Trong trường hợp co thắt mi dưới, cần phải ghi lại
MRD2. MRD2 là khoảng cách từ ánh phản chiếu giác mạc tới bờ mi dưới. Tổng của
MRD bằng độ cao của khe mi.
4.2.2. Độ cao khe mi
Độ cao khe mi được đo ở điểm rộng nhất giữa mi trên và mi dưới khi người
bệnh nhìn cố định một vật ở vị trí nguyên phát.
4.2.3. Nếp mi trên
Nếp mi trên được đo từ bờ mi trên tới nếp mi. Bởi vì nếp mi trên được tạo bởi
chỗ bám của các sợi cơ đi từ cơ nâng mi đến da mi cho nên nếp mi không đều, nếp mi
đôi hay nếp mi cao đều chứng tỏ vị trí bất thường của cơ nâng mi. Ở người Châu Âu,
độ cao của nếp mi là 8-9mm ở nam và 9-11mm ở nữ, nếp mi cao gặp trong sụp mi
thoái triển, khoảng cách này ở người bệnh sụp mi bẩm sinh thường bị mờ hoặc biến
mất. Ở người Châu Á, nếp mi đặc biệt thấp hoặc không có cho dù có hay không có sụp
mi.
4.2.4. Biên độ hoạt động cơ (chức năng cơ)
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Nhìn ở vị trí
nguyên phát

Nhìn lên

Nhìn xuống

Hình 9. Đo chức năng cơ nâng mi
Chức năng cơ nâng mi được đánh giá bởi đo khoảng cách sự di chuyển của mi
trên từ vị trí nhìn xuống đến nhìn lên tối đa. Điều quan trọng là khi đo cần phải cố định
cơ trán ngay trên lông mày bằng ngón tay để loại trừ hoạt động của cơ trán tác động
tới cơ nâng mi. Người bệnh được yêu cầu nhìn thẳng trong khi cơ trán được cố định để
xác định độ cao khe mi ở vị trí nguyên phát. Khe mi được đo ở vị trí nhìn lên tối đa và
nhìn xuống tối đa. Hiệu số giữa hai số đo này với cơ trán được cố định chính là biên
độ hoạt động cơ hay chức năng cơ nâng mi. Bình thường khoảng cách này là 1215mm, nếu lớn hơn 8mm thì chức năng cơ nâng mi tốt, 5-7mm là trung bình và dưới
4mm được coi là chức năng cơ nâng mi kém. Khoảng cách này càng lớn thì hoạt động
của cơ nâng mi càng tốt, có nghĩa là các phẫu thuật làm khỏe cơ nâng mi sẽ loại trừ
được sụp mi
Các phẫu thuật làm khỏe cơ nâng mi bao gồm tịnh tiến cơ nâng mi, gấp cơ nâng
mi, cắt ngắn cơ, cắt cơ Muller, cắt cơ Muller và kết mạc sụn (phẫu thuật FasanellaServat). Trong trường hợp chức năng cơ nâng mi kém, các nguyên liệu ngoài cơ nâng
mi trên được sử dụng như cơ nâng mi trên.
Tương tự, sụp mi cũng được chia làm 3 mức độ: nhẹ (1-2mm), trung bình (35mm) và sụp mi nặng (sụp mi > 5mm).
Ở mắt bình thường, mi trên che giác mạc 2mm ở vị trí nguyên phát. Đường
kính giác mạc theo chiều đứng là 11mm, như vậy sẽ có 9mm giác mạc còn lại không
bị che bởi mi mắt. Nếu mi trên sụp 2mm so với vị trí bình thường, có nghĩa là 4mm từ
rìa trên giác mạc bị che bởi mi trên, chỉ còn lại 7mm giác mạc không bị che. Trường
hợp này được xác định là sụp mi 2mm và là sụp mi nhẹ. Tương tự, sụp mi 3mm là sụp
mi trung bình và >4mm là sụp mi nặng.
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Sự lựa chọn phương pháp phẫu thuật điều trị sụp mi bẩm sinh tùy thuộc vào
mức độ sụp mi ở vị trí nguyên phát (nhẹ, trung bình hay nặng) cũng như chức năng cơ
nâng mi.

Hình 10.
Ví dụ cách đo chức năng cơ nâng mi:
Độ cao của mi được đo ở vị trí nguyên phát (A).
Khe mi được đo khi nhìn lên (B) và khi nhìn
xuống (C).
Độ cao của khe mi ở vị trí nguyên phát trong
trường hợp này là 12mm, có thể được so sánh
với bên lành và đánh giá mức độ sụp mi. Sự
khác nhau giữa độ cao khe mi khi nhìn lên
(14mm) và nhìn xuống (2mm) chính là chức
năng cơ nâng mi.

4.2.5. Các bước khám lâm sàng khác
Các bước khám lâm sàng khác còn bao gồm kiểm tra vị trí đầu, ngửa cằm, vị trí
lông mày và hoạt động của lông mày khi cố gắng nhìn lên. Những triệu chứng này
dùng để giải thích cho người bệnh hay người nhà của trẻ về mức độ sụp mi ảnh hưởng
đến chức năng thị giác như thế nào.
Hiện tượng Bell (nhãn cầu đưa lên trên khi cố gắng nhắm mắt): là một trong những cơ
chế quan trọng để bảo vệ mắt bởi vì hở mi là hiện tượng thường gặp sau phẫu thuật
sụp mi. Hiện tượng này mất khi cơ thẳng trên bị liệt và khi mi trên được nâng lên, giác
mạc sẽ không còn được bảo vệ bởi các chấn thương từ ngoài. Đây là chống chỉ định
tuyệt đối cho bất kỳ loại phẫu thuật sụp mi nào.
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Dấu đồng động: có thể thấy ở hội chứng sụp mi-nháy hàm Marcus Gunn, hiện tượng
lạc chỗ của thần kinh vận nhãn hay thần kinh mặt và một vài dạng trong hội chứng
Duane.
Vị trí của mi bị sụp: vị trí của sụp mi khi nhìn xuống có thể giúp phân biệt sụp mi bẩm
sinh hay sụp mi mắc phải. Trường hợp sụp mi bẩm sinh, khi nhìn xuống mi bên sụp
thường cao hơn mi bên lành do kết quả của dấu mi chậm (lid lag). Trái lại, ở sụp mi
thoái triển thứ phát, mi bị sụp vẫn sụp ở mọi vị trí, thậm chí còn sụp nhiều hơn khi
nhìn xuống với sự giãn ra của cơ trán.
Thị lực và tật khúc xạ cần phải được đánh giá trong trường hợp sụp mi bẩm sinh để
nhận biết và điều trị cho những trẻ bị nhược thị do bất động khúc xạ, lọan thị cao độ,
lác hay do mi che khuất đồng tử. Nhược thị xảy ra ở khoảng 20% số trẻ em bị sụp mi
bẩm sinh.
Đánh giá chức năng cơ ngoại nhãn vì rối loạn chức năng cơ ngoại nhãn có thể kết hợp
với sụp mi trong một số bệnh bẩm sinh.
Khám đồng tử là bước quan trọng trong đánh giá sụp mi. Đồng tử bất thường gặp trong
một số bệnh bẩm sinh và mắc phải kết hợp với sụp mi (hội chứng Horner, liệt III sọ
não).
Cảm giác giác mạc: mất cảm giác giác mạc là chống chỉ định tuyệt đối cho phẫu thuật
sụp mi.
Khám ngoài mắt phát hiện những bất thường. Ví dụ sụp mi nặng hai bên có thể kết
hợp với hai mắt xa nhau, nếp quạt ngược, bẹp mi, ngắn mi hay thiểu sản sống mũi.
4.3. Các xét nghiệm bổ sung
4.3.1. Đo thị trường
Đo thị trường trong tình trạng mi mắt để sụp tự nhiên và khi mi mắt được vén lên
để xác định mức độ ảnh hưởng chức năng thị giác.
4.3.2. Thử nghiệm bằng thuốc
Thử nghiệm bằng thuốc có thể giúp xác định chẩn đoán hội chứng Horner và
khu trú tổn thương của nó.
5. Nguyên tắc và các phương pháp điều trị sụp mi bằng phẫu thuật
5.1. Nguyên tắc điều trị
Phẫu thuật viên có thể lựa chọn phẫu thuật thích hợp dựa vào 2 đánh giá chính:
chức năng cơ nâng mi và độ sụp mi. Bất cứ phẫu thuật nào làm khỏe cơ nâng mi (ví
dụ, tịnh tiến cơ nâng mi, cắt ngắn cơ nâng mi, gấp ngắn cơ nâng mi, cắt ngắn cơ
Muller, hay cắt ngắn cơ Muller qua đường sụn-kết mạc [Fasanella-Servat]) đều là phẫu
thuật thích hợp khi chức năng cơ nâng mi tốt. Cho đến bây giờ, cắt ngắn cơ nâng mi
vẫn là kỹ thuật làm khỏe cơ nâng mi tốt nhất để điều chỉnh độ sụp mi nặng. Tất cả
những kỹ thuật khác đều có những hạn chế, khi áp dụng để phẫu thuật cho những
trường hợp sụp mi nặng đôi khi mang lại những hậu quả không hay. Tuy nhiên, nếu
chức năng cơ nâng mi kém hoặc mất hoàn toàn thì kỹ thuật treo cơ trán vẫn là phẫu
thuật thích hợp nhất.
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5.2.

Phẫu thuật sụp mi

5.2.1. Thời gian can thiệp phẫu thuật
Phần lớn sụp mi bẩm sinh được phẫu thuật lúc 4-5 tuổi. Nhược thị che khuất do
sụp mi nặng khá hiếm gặp. Khi phát hiện sụp mi nặng có nguy cơ gây nhược thị cần
phải phẫu thuật ngay. Phần lớn trường hợp nhược thị kết hợp với sụp mi là do loạn thị
và những trường hợp này cần phải chỉnh kính và tập nhược thị sau khi phẫu thuật.
5.2.2. Các phương pháp phẫu thuật
Các phẫu thuật làm khỏe cơ nâng mi
- Phẫu thuật gấp cơ có hay không cắt cơ
Trong trường hợp sụp mi nhẹ hay vừa, chức năng cơ nâng mi tốt hoặc rất tốt,
người ta có thể dùng phương pháp tiếp cận cơ nâng mi bằng đường rạch da mà không
cần phải bóc tách quá nhiều. Cân cơ nâng mi thừa được gấp lại. Cắt bỏ mô thừa trên
đường khâu để tránh tạo thành búi dưới da. Thông thường, người ta chọn bờ trong của
đồng tử là đỉnh của bờ cong mi trên và đặt chỉ gấp cơ ở vị trí này.

Hình 11.
(a) Điều trị sụp mi có chức năng cơ nâng mi tốt hoặc vừa (>4mm): tịnh tiến cân cơ nâng
mi (chú ý cân cơ nâng mi được đưa ra trước và khâu vào mặt trên sụn).
(b) Điều trị sụp mi có chức năng cơ kém (0-4mm): treo cơ trán, thường dùng cân cơ đùi
đặt theo kiểu tam giác đôi.
(Nguồn: Jay S. Duker, Marian S. Macsai. Rapid Diagnosis in Ophthalmology. Pediatric
Ophthalmology and Strabismus. MOSBY 2008).

- Phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi
Là kỹ thuật hiệu quả nhất để điều trị sụp mi với những người bệnh có chức
năng cơ tốt hoặc rất tốt cho dù mức độ sụp mi nặng. Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng
cho người bệnh sụp mi bẩm sinh có chức năng cơ trung bình hoặc tốt.
- Phẫu thuật treo cơ trán: là phẫu thuật sử dụng cơ ngoài mi như cơ nâng mi để
điều chỉnh sụp mi. Là lựa chọn duy nhất khi chức năng cơ nâng mi yếu.
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5.2.2. Biến chứng phẫu thuật sụp mi
Biến chứng đầu tiên của phẫu thuật sụp mi là chỉnh non, chỉnh già với hở mi và
bệnh lý giác mạc do hở mi. Các biến chứng khác bao gồm nếp mi bất thường, lộn mi,
quặm mi, sa kết mạc, nhiễm trùng và chảy máu. Mù do mổ sụp mi rất hiếm gặp nhưng
là một thảm họa. Chỉnh non là biến chứng thường gặp nhất trong mổ sụp mi bẩm sinh,
trợn mi do chỉnh già hiếm gặp hơn.
Cần phải đánh giá tình trạng giác mạc do hở mi trong mỗi lần khám hậu phẫu.
Cần dùng nước mắt nhân tạo dưới dạng gel và nước cho đến khi tình trạng giác mạc ổn
định.
6. Tiến triển và tiên lượng
Sụp mi nặng nếu không được phẫu thuật sẽ dẫn tới nhược thị, đặc biệt là sụp mi
một mắt.
Tiên lượng thị lực tốt sau khi phẫu thuật thành công. Tiên lượng về thẩm mỹ, sự
cân đối giữa hai mắt phụ thuộc vào mức độ sụp mi và chức năng cơ nâng mi.
Tỉ lệ phải phẫu thuật lại là 10%, chủ yếu là do không cân xứng hai mắt.
Trong trường hợp chức năng cơ trung bình hoặc kém, thực hiện tịnh tiến cân cơ
nâng mi có thể làm kéo giãn cơ dẫn tới sụp mi tái phát.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn một câu trả lời phù hợp:
Câu 1. Liên quan đến cơ nâng mi trên, câu nào sau đây là SAI?
A. Do dây III chi phối.
B. Là cơ trơn.
C. Là cơ nằm giữa trần hốc mắt ở trên và cơ thẳng trên phía dưới.
D. Qua dây chằng Whitnall và chuyển thành cân đến bám vào sụn mi trên.
Câu 2. Nếp mi trên được tạo bởi:
A. Dây chằng Whitnall.
B. Cơ Muller.
C. Vài sợi trước của cân cơ nâng mi xuyên qua các thớ cơ vòng mi bám vào
da mi.
D. Phần lớn các sợi sau của cân cơ nâng mi.
Câu 3. Trong trường hợp sụp mi đơn thuần chỉ do bất thường của cơ nâng mi, những
câu nào sau đây là đúng?
A. Dạng sụp mi này chiếm 75%-80% tất cả cá trường hợp sụp mi.
B. Là bệnh di truyền trội đồng hợp tử.
C. 75% là sụp mi một bên.
D. Tất cả các câu trên.
Câu 4. Sụp mi bẩm sinh đặc trưng bởi các triệu chứng sau:
A. Mi trên sa xuống che một phần giác mạc.
B. Nhướn lông mày.
C. Da mi phẳng, không có nếp nhăn.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 5. Sụp mi bẩm sinh thường kết hợp với các triệu chứng sau, TRỪ:
A. Chức năng cơ nâng mi kém.
B. Không có nếp mi.
C. Nhược thị che khuất.
D. Cằm ngửa lên.
Câu 6. Nguyên nhân của hội chứng đồng vận mắt - hàm Marcus Gunn là:
A. Lạc hướng bẩm sinh của dây V tới cơ nâng mi.
B. Lạc hướng bẩm sinh của dây IV tới cơ nâng mi.
C. Lạc hướng bẩm sinh của dây VII tới cơ nâng mi.
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D. Lạc hướng bẩm sinh của dây V tới cơ Muller.
Câu 7. Trong hội chứng Horner, dấu hiệu nào sau đây không đúng?
A. Sụp mi nhẹ.
B. Lồi mắt.
C. Co đồng tử.
D. Loạn sản mống mắt cùng bên.
Lựa chọn Đúng/Sai?
Câu 8. Ở trẻ nhỏ, sụp mi nhẹ chỉ cần theo dõi.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 9. Cắt ngắn cơ nâng mi được chỉ định khi chức năng cơ nâng mi > 5mm.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 10. Cơ trán có thể được sử dụng để nâng mi trong sụp mi.
A. Đúng.
B. Sai.
ĐÁP ÁN:
1. B

2. C

3. D

4. D

5. C

6. A

7. B

8. A

9. A

10. A

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám sụp mi.
2. Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi.
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Bài 20
BỆNH HỆ THỐNG LỆ
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. Trình bày được các nguyên nhân gây chảy nước mắt ở trẻ em.
2. Mô tả các tổn thương bẩm sinh ở lỗ lệ, lệ quản, túi lệ và ống lệ mũi.
3. Trình bày được các biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán, điều trị viêm túi lệ cấp tính ở
trẻ em.
4. Trình bày được các biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán, điểu trị viêm túi lệ mãn tính ở
trẻ em.
Về kỹ năng
1. Khám và chẩn đoán được một số bệnh thường gặp ở hệ thống lệ trẻ em.
2. Thực hiện được các khám nghiệm để chẩn đoán chức năng lệ đạo (các test lệ đạo
sử dụng thuốc màu và bơm rửa lệ đạo).
3. Thực hiện được thủ thuật thông lệ đạo.
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
Lệ đạo là hệ thống dẫn nước mắt đi từ góc trong mắt xuống khe mũi dưới. Lệ
đạo bao gồm lỗ lệ, lệ quản, túi lệ và ống lệ mũi. Tổn thương lệ đạo có thể gặp ở bất kỳ
thành phần nào của đường lệ, do bẩm sinh hoặc mắc phải. Hơn 50% số trẻ sinh ra có
tổn thương lệ đạo bẩm sinh nhưng chỉ 2% đến 6% số trẻ có biểu hiện lâm sàng.
Khi có tổn thương lệ đạo, triệu chứng thường gặp nhất là chảy nước mắt. Tuy
nhiên, chảy nước mắt còn gặp trong nhiều bệnh lý khác ở trẻ em. Việc tìm ra các
nguyên nhân gây chảy nước mắt khác ở trẻ em sẽ giúp cho việc loại trừ các bệnh lý ở
vùng lệ đạo.
2. Sơ lược phôi thai học lệ đạo
2.1. Phát triển của lệ đạo
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Phát triển đoạn trên của lệ đạo: quá trình ống hóa xảy ra đầu tiên ở túi lệ, sau đó
lan ra phía lệ quản và ống lệ mũi. Tuy nhiên, quá trình này có thể xảy ra đều ở cả phần
trên và dưới túi lệ. Khi nụ biểu mô phát triển về phía mi mắt, chia thành 2 nụ nhỏ hơn
và hai nụ sẽ phát triển thành hai lệ quản. Do hàm trên phát triển nhanh hơn xương trán
nên lệ quản dưới bị kéo ra xa hơn theo hướng này. Vì vậy, lỗ lệ dưới nằm xa hơn so
với lỗ lệ trên. Nếu có hơn 2 dây biểu mô bị kéo ra từ túi lệ sơ khai thì sẽ tạo nên lệ
quản phụ. Nó phát triển về phía mi mắt và trở thành lệ quản thật sự. Ở giai đoạn muộn
của quá trình phôi thai, dây biểu mô có thể xuất phát lệ quản sơ khai và phát triển về
phía mi mắt. Do vậy mà có thêm một lỗ bên cạnh lệ quản. Đôi khi có một kênh phụ
không phát triển và tận cùng ở phía mi mắt mà lại nằm ngay dưới cục lệ, ở phía da.
Đây được coi là hiện tượng “mở rộng túi lệ”. Quá trình phát triển này tạo nên đường rò
túi lệ bẩm sinh, mà đường rò này thường thông với lệ quản hoặc thông với lệ quản
chung.
Lệ quản thường tận cùng tại lỗ lệ khi mi được tách ra vào tháng thứ 7 của thai
kỳ. Tuy nhiên, một số tác giả cho rằng lỗ lệ thông vào tháng thứ 6, hoặc thậm chí
tháng thứ 4 của thai kỳ. Sự phát triển lệch lạc sớm của lệ quản (vào tháng thứ 6 hoặc
tháng thứ 4) gây ra không có hoàn toàn lỗ lệ hoặc lệ quản. Nếu phát triển bất thường
muộn hơn (6-7 tháng) tạo ra lỗ lệ thông bình thường nhưng có một màng mỏng che lấp
lỗ lệ này.
Phát triển đoạn dưới lệ đạo: Quá trình ống hóa thường bắt đầu vào khoảng
tháng thứ 4 của thai kỳ, bắt đầu từ túi lệ. Dây biểu mô của túi lệ dày hơn, vì vậy mà
khi ống hóa, túi lệ có đường kính lớn hơn so với lệ quản và ống lệ mũi. Nếu có bất
thường đầu thị giác của khe mũi-thị giác thì có thể gây ra rò túi lệ, thông giữa túi lệ và
da. Thông thường, quanh lỗ rò này, da dày hơn. Phần túi lệ nối với ống lệ mũi, đặc biệt
là ống lệ mũi thì thường không bị rò.
Phần lớn các bất thường của lệ đạo xảy ra vào sau tháng thứ 4 của thai kỳ. Phát
triển bất thường của toàn bộ hệ thống lệ đạo rất hiếm gặp, chỉ xảy ra ở những người
bệnh có khe mặt, một mắt, hoặc một số bất thường hiếm gặp khác. Dường như quá
trình ống hóa của lệ đạo phát triển xuống phía dưới cho tới khi nó gặp màng trên ngoài
của khe mũi dưới. Ống lệ mũi thường tự giãn ra trước khi quá trình ống hóa xảy ra. Sự
ống hóa phát triển về phía khe mũi dưới chếch vào trong chứ không đi theo đường
thẳng. Vì vậy, thông lệ đạo sẽ thất bại nếu như thông xa ra phía ngoài so với đầu dưới
của ống lệ mũi. Ống lệ mũi có thông xuống khe dưới hay không phụ thuộc vào hai yếu
tố: 1) cuốn dưới phải tách ra khỏi thành ngoài của mũi (tạo nên khe dưới); và 2) màng
niêm mạc ở chỗ nối giữa phần mềm của ống lệ mũi và màng niêm mạc khe dưới được
chọc thủng.
Khoảng 60%-70% số trẻ mới sinh có ống lệ mũi không thông với khe mũi dưới
và có một màng tắc ở niêm mạc. Tuy nhiên, hầu hết màng tắc này sẽ tự thông trong
vòng tháng đầu sau sinh. Đôi khi, khối tế bào ở ống lệ mũi không phát triển về hướng
khe mũi dưới mà lại phát triển ra các hướng khác gây nên các bất thường ở đầu dưới
ống lệ mũi. Jones và Wobig đã mô tả 8 loại mở ra bất thường của ống lệ mũi ở đầu
dưới như sau (Hình 1).
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Hình 1. Các hình thái dị dạng ống lệ mũi
1. Ống lệ mũi kết thúc ở gần vòm trên của khe mũi dưới và không có quá trình ống hóa hoàn
toàn của màng.
2. Ống kết thúc dọc theo thành ngoài của mũi và kéo dài xuống sàn mũi, bên ngoài niêm mạc
mũi. Có một màng giữa khe dưới và mặt trong-dưới của ống lệ mũi.
3. Ống phát triển không hoàn toàn, ngừng ở giữa thành ngoài của khe dưới nhưng không mở
vào khe dưới.
4. Ống lệ mũi kết thúc ở phía trên khe mũi dưới, còn phần xương gây bịt đầu dưới ống, kèm
theo các bất thường có khe hở, hoặc do sự hợp nhất của xương cuốn dưới với thành ngoài
mũi.
5. Tắc đầu dưới ống lệ mũi do cuốn dưới cuộn vào.
6. Ống kết thúc không rõ tại đâu, ở phần trước của cuốn mũi dưới.
7. Ống kết thúc ở thành trong của xoang hàm.
8. Ống lệ mũi kết thúc trong xương, tại nền của thành ngoài mũi mà không mở vào khe dưới.

2.2. Chảy nước mắt
Khi có bất thường ở lệ đạo, triệu chứng thường gặp nhất là chảy nước mắt. Tuy
nhiên, chảy nước mắt không phải là triệu chứng đặc hiệu của bệnh lý lệ đạo. Chảy
nước mắt thường do nguyên nhân chính như sau:
- Chảy nước mắt do giảm dẫn lưu: lượng nước mắt tiết ra bình thường nhưng do
lệ đạo không dẫn nước mắt đi được nên gây chảy nước mắt. Nhóm nguyên nhân này
thường liên quan đến tổn thương ở lệ đạo. Để chẩn đoán nguyên nhân chảy nước mắt
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do tắc lệ đạo, cần phải khám vùng lỗ lệ, bơm lệ đạo hoặc làm các test chẩn đoán (xem
phần các test chẩn đoán lệ đạo).
- Chảy nước mắt do tăng tiết: lượng nước mắt bài tiết ra tăng hơn so với bình
thường nên nước mắt không được dẫn đi, mặc dù chức năng của lệ đạo hoàn toàn bình
thường. Chảy nước mắt do tăng tiết có thể gặp trong các bệnh lý sau đây:
+ Quặm mi dưới bẩm sinh: Người bệnh chảy nước mắt thường xuyên kèm theo
viêm kết mạc. Mức độ chảy nước mắt và viêm tùy theo mức độ quặm. Khám mắt thấy
hàng lông mi dưới cuộn vào trong, cọ vào giác mạc. Người bệnh thường bị viêm kết
mạc khu trú ở phía dưới, viêm giác mạc chấm phía dưới. Lệ đạo thông hoặc tắc tùy
theo từng trường hợp.
+ Glôcôm bẩm sinh: người bệnh chảy nước mắt bên bị glôcôm, kèm theo các
dấu hiệu khác như giác mạc to, nhìn kém, nhãn áp cao (xem thêm bài Glôcôm bẩm
sinh).
+ Viêm kết - giác mạc: khi viêm kết mạc, giác mạc, người bệnh bị kích thích và
gây tăng tiết nước mắt. Người bệnh không có tiền sử chảy nước mắt. Mắt có cương tụ
kết mạc hoặc cương tụ rìa, kèm theo tổn thương bắt màu tại giác mạc.
+ Dị vật giác mạc: xuất hiện chảy nước mắt đột ngột, sau khi có cảm giác cộm
mắt. Có thể chảy nước mắt cả hai bên, nhưng bên cộm mắt chảy nhiều hơn. Khám mắt
có dị vật ở kết mạc hoặc giác mạc. Chú ý phát hiện dị vật ở vị trí kết mạc mi, kết mạc
cùng đồ. Với trẻ nhỏ, cần phải khám bằng sinh hiển vi cầm tay hoặc khám dưới gây
mê để phát hiện được dị vật.
3. Bệnh lý lệ đạo: tổn thương gặp ở tất cả các vị trí của lệ đạo, bao gồm lỗ lệ, lệ quản,
túi lệ và ống lệ mũi.
3.1. Hẹp lỗ lệ
Lỗ lệ là thành phần đầu tiên của lệ đạo, nơi nước mắt đi vào đường lệ. Khi lỗ lệ
hẹp, không dẫn được nước mắt vào lệ đạo, người bệnh sẽ có triệu chứng chảy nước
mắt.
3.1.1. Triệu chứng
- Trẻ chảy nước mắt thường xuyên, xuất hiện sau đẻ hoặc sau viêm kết mạc.
Nước mắt trong, không nhày mủ. Nếu có một lỗ lệ thì nước mắt có thể vẫn qua được lệ
đạo và không gây chảy nước mắt.
- Khám vùng túi lệ hoàn toàn bình thường.
- Khám trên hiển vi đèn khe: lỗ lệ hẹp hoặc không quan sát thấy lỗ lệ.
3.1.2. Nguyên nhân
- Hẹp lỗ lệ bẩm sinh: do thiểu sản hoặc hoàn toàn không có lỗ lệ. Khám kỹ ở
vùng góc trong mi để tìm dấu tích của nhú lệ. Một số trường hợp, lỗ lệ chỉ bị che bởi
một màng mỏng, phần còn lại của lệ đạo hoàn toàn bình thường.
- Hẹp lỗ lệ mắc phải: lúc sinh ra, lỗ lệ bình thường. Lỗ lệ có thể bị hẹp sau viêm
kết mạc di vi khuẩn hoặc vi rút, bệnh mắt hột, bỏng do nhiệt hoặc hóa chất.
3.1.3. Điều trị
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Hẹp lỗ lệ bẩm sinh:
- Nếu có dấu tích của nhú lệ, dùng que nong nhọn, nong vào vùng nghi ngờ có
lỗ lệ, sau đó nong rộng và tìm lệ quản.
- Nếu không có dấu tích của nhú lệ, không tìm được lệ quản thì việc điều trị rất
khó khăn. Có thể cắt bờ mi phía trong (phần lệ) để quan sát xem có lệ quản hay không.
Nếu có cấu trúc của lệ quản, dùng que thông để kiểm tra hai phía xem lệ quản thông
đến đâu. Tuy nhiên, nếu có thiểu sản của lỗ lệ thì thường kèm theo thiểu sản của cả lệ
quản. Do vậy, thường không tìm thấy lệ quản và ít khi thực hiện thăm dò này. Chỉ mổ
nối thông kết mạc-hồ lệ-mũi, đặt ống Jones khi trẻ đã lớn. Tiên lượng của phẫu thuật
không tốt.
Hẹp lỗ lệ mắc phải:
- Nong lỗ lệ bằng que nong. Lỗ lệ sẽ rộng ra sau nong nhưng sẽ sớm bị hẹp trở
lại.
- Mở rộng lỗ lệ bằng nút silicon có lỗ: sau khi nong rộng lỗ lệ, đặt nút silicon có
lỗ vào lỗ lệ. Nút silicon có tác dụng mở rộng lỗ lệ và dẫn nước mắt vào đường lệ.
- Phẫu thuật mở rộng lỗ lệ: sau khi nong rộng lỗ lệ, mở rộng lỗ lệ về phía kết
mạc mi bằng cách cắt một vạt kết mạc hình tam giác (phẫu thuật ba đường cắtthreesnip). Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sau khi mở rộng, tổ chức xung quanh lỗ lệ
làm sẹo và lỗ lệ lại hẹp trở lại.
3.2. U nhày túi lệ
U nhày túi lệ là hiện tượng túi
lệ chứa đầy các chất tiết do niêm mạc
túi tiết ra, thường vô trùng. U nhày
xuất hiện do tắc ống lệ mũi và lệ
quản, chất nhày do các tế bào của
niêm mạc túi lệ tiết ra không thoát ra
ngoài được.
3.2.1. Triệu chứng
- Chảy nước mắt thường
xuyên, liên tục, mắt luôn ướt nhưng
ít hoặc không có biểu hiện viêm kết
mạc.

Hình 2. U nhày túi lệ bẩm sinh

- Vùng túi lệ có khối u căng phồng, ấn không đau, không có nhày mủ trào ra ở
mắt.
- Khối u nhày thường phát triển xuống phía dưới dây chằng mi trong.
- Bơm lệ đạo: nước trào tại chỗ hoặc trào lỗ lệ đối diện, nước trong, không có
nhày mủ.
3.2.2. Chẩn đoán phân biệt
- U túi lệ: khối u vùng túi lệ, có ranh giới rõ, mật độ chắc. Chụp phim cắt lớp sẽ
giúp phân biệt rõ ràng.
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- U quanh túi lệ, đặc biệt là u nhày xoang sàng đẩy lồi túi lệ.
- Viêm túi lệ mãn: khối u góc trong mắt. Khi ấn vào, khối u xẹp đi và có nhày
mủ trào ra ở góc trong mắt. Bơm lệ đạo, có nhày mủ trào ra ở lỗ lệ đối diện
- Thoát vị màng não: không có biểu hiện chảy nước mắt. Bơm lệ quản, nước
thoát tốt xuống miệng. Cần chụp cắt lớp để chẩn đoán phân biệt.
- Nếu khối u nằm phía trên dây chằng mi trong, gần đường giữa thì cần chẩn
đoán phân biệt với: thoát vị màng não, u máu và các khối u khác. Chụp cắt lớp hoặc
cộng hưởng từ giúp chẩn đoán phân biệt dễ dàng.
3.2.3. Điều trị
U nhày túi lệ bẩm sinh:
- Vì u nhày vô trùng nên không cần dùng kháng sinh. Điều trị bảo tồn bằng day
nắn vùng túi lệ, tra nước muối sinh lý tại mắt. Tra kháng sinh nếu có bội nhiễm kèm
theo.
- Nếu sau 1-2 tuần không đỡ hoặc có bội nhiễm, cần thông lệ đạo.
- Nếu không thông được, cần mổ cắt túi lệ.
Túi nhày túi lệ mắc phải: nối thông túi lệ mũi thường có tỉ lệ thành công thấp do tắc cả
ống lệ mũi và lệ quản. Hầu hết các trường hợp cần phải mổ cắt túi lệ.
3.3. Rò túi lệ
Rò túi lệ là hiện tượng có đường thông từ túi lệ ra ngoài da, làm cho nước mắt
chảy ra ở lỗ rò. Rò túi lệ có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải.
3.3.1. Triệu chứng

Hình 4. Rò túi lệ
Rò túi lệ bẩm sinh:
- Chảy nước mắt ở góc trong, ngay trên bề mặt da.
- Có thể kèm theo chảy nước mắt từ góc trong mắt, kèm nhày mủ.
- Bố mẹ trẻ phát hiện thấy lỗ nhỏ ở da vùng góc trong mắt, ở dưới dây chằng mi
trong, thuộc vùng túi lệ.
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- Bơm lệ đạo: nước thoát qua lỗ dò. Nếu tắc ống lệ mũi kèm theo, nước còn trào
ngược ở lỗ lệ đối diện, nước trong hoặc có nhày mủ.
Rò túi lệ mắc phải:
- Rò túi lệ xuất hiện sau khi bị viêm túi lệ cấp, mủ nhày thoát ra ở lỗ rò. Sau khi
qua đợt viêm cấp, lỗ rò không tự liền và vẫn tồn tại.
- Bơm lệ đạo: nước thoát qua lỗ rò và trào ngược ở lỗ lệ đối diện, thường kèm
theo nhày mủ.
3.3.2. Nguyên nhân
Rò túi lệ bẩm sinh: Quá trình ống hóa thường bắt đầu vào khoảng tháng thứ 4
của thai kỳ, bắt đầu từ túi lệ. Dây biểu mô của túi lệ dày hơn, vì vậy mà khi ống hóa,
túi lệ có đường kính lớn hơn so với lệ quản và ống lệ mũi. Nếu có bất thường đầu thị
giác của khe mũi - thị giác thì gây ra rò túi lệ, có đường thông giữa túi lệ và da. Thông
thường, quanh lỗ rò này, da dày hơn. Phần túi lệ nối với ống lệ mũi, đặc biệt là ống lệ
mũi thì thường không bị rò.
Rò túi lệ mắc phải: xảy ra sau viêm túi lệ cấp, gây rò mủ từ túi lệ ra ngoài da.
Hầu hết sau khi hết viêm cấp, lỗ rò tự liền. Khi có nhiều dịch thoát ra lỗ rò, lỗ rò
không tự liền được và tạo nên đường rò ở vùng túi lệ.
3.3.3. Điều trị
Rò túi lệ bẩm sinh:
- Nếu người bệnh không bị chảy nước mắt, không cần điều trị gì.
- Phẫu thuật đóng lỗ rò: cắt bỏ lớp biểu mô lót lòng ống, sau đó khâu đóng lỗ
rò. Chỉ đóng lỗ rò khi ống lệ mũi thông tốt, bơm lệ quản nước thoát xuống miệng.
- Nếu trẻ có tắc ống lệ mũi phối hợp, cần thông lệ đạo để giải phóng tắc ống lệ
mũi trước khi đóng lỗ rò. Nếu thông lệ đạo thất bại, cần mổ nối thông lệ-mũi và phối
hợp đóng lỗ rò khi trẻ lớn hơn.
Rò túi lệ mắc phải: mổ nối thông túi lệ mũi, kết hợp với đóng lỗ rò ở da.
3.4. Tắc ống lệ mũi
Tắc ống lệ mũi có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Tắc ống lệ mũi bẩm sinh được
cho là do van Hasner tại khe dưới chưa mở ra hoặc do một số bất thường như: lệch
vách ngăn, biến dạng cuốn dưới, dính cuốn dưới vào thành ngoài của mũi và các biến
dạng bẩm sinh của xương hàm mặt. Tắc ống lệ mũi bẩm sinh gặp 50% ở trẻ sơ sinh.
Tuy nhiên, chỉ 2% - 6% số trẻ bị tắc có biểu hiện lâm sàng sau sinh 3 – 4 tuần. Tắc ống
lệ mũi mắc phải gặp sau chấn thương vùng hàm mặt, phẫu thuật vùng mũi xoang hoặc
không thấy nguyên nhân rõ ràng.
3.4.1. Triệu chứng
- Trẻ chảy nước mắt tự nhiên, liên tục. Mắt luôn ướt.
- Chảy nước mắt đơn thuần hoặc có mủ nhày ở góc trong mắt, nhất là khi ấn
vào vùng túi lệ.
- Viêm kết mạc góc trong kéo dài.
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- Bơm lệ đạo: nước không thoát xuống miệng mà trào ngược ở lỗ lệ đối diện,
nước trong hoặc có kèm nhày mủ.
3.4.2. Điều trị
Tắc ống lệ mũi bẩm sinh
Hầu hết tắc ống lệ mũi bẩm sinh tự khỏi sau 4-6 tuần. Tuy nhiên, có một số
trường hợp tắc ống lệ mũi tồn tại và cần được điều trị bằng thông lệ đạo. Tuổi người
bệnh càng cao, tỉ lệ thông thành công càng giảm. Khi 5-6 tuổi, thường phải điều trị
bằng phẫu thuật nối thông túi lệ mũi.
- Điều trị bảo tồn: day vùng túi lệ 3-4 lần/ngày, kết hợp dùng kháng sinh tra
mắt. Tra mắt Tobramycin 4 lần/ngày. Day nắn từ phía góc mắt vào phía trong, làm
tăng áp lực trong lòng túi lệ, đẩy dịch chứa trong túi lệ về phía ống lệ mũi và làm
thông ống lệ mũi. Day nắn được thực hiện ngay sau khi chẩn đoán tắc ống lệ mũi bẩm
sinh. Thường áp dụng biện pháp này cho các trẻ bị tắc lệ mũi bẩm sinh dưới 2-3 tháng
tuổi. Cần giải thích tình trạng bệnh và hướng dẫn để bố mẹ trẻ tuân thủ qui trình điều
trị cho trẻ.
- Bơm lệ đạo: để xác định vị trí tắc và đánh giá tình trạng viêm túi lệ. Nếu tắc
ống lệ mũi nhẹ thì bơm lệ đạo làm sạch dịch bít tắc ở ống lệ mũi và cũng là một biện
pháp giải phóng chỗ tắc ở ống lệ mũi. Tránh bơm lệ đạo nhiều lần vì sẽ làm tổn thương
lệ quản, gây dính hẹp lệ quản thứ phát.
- Thông lệ đạo: trong trường hợp điều trị bảo tồn không khỏi thì tiến hành thông
lệ đạo khi trẻ được 4-6 tháng tuổi. Nếu có bội nhiễm, nhiều nhày mủ trong túi lệ thì
thông sớm hơn nhưng không nên thông trước 2 tháng tuổi vì nguy cơ cao xảy ra biến
chứng. Thông muộn (sau 1 tuổi) tỉ lệ thành công giảm. Sau khi thông, nếu ống lệ mũi
chưa vẫn tắc thì thông lại. Khoảng cách giữa hai lần thông ít nhất hai tuần. Thông lệ
đạo thường giải quyết được hầu hết các trường hợp tắc lệ đạo bẩm sinh do còn tồn tại
màng tắc ở ống lệ mũi. Nếu sau thông 3 lần đúng kỹ thuật mà không khỏi thì trẻ có thể
bị dị dạng ống lệ mũi, cần chuyển trẻ đến những thầy thuốc có kinh nghiệm hơn để
đánh giá xem có phải bị dị dạng ống lệ mũi hay không. Không nên thông lệ đạo nhiều
lần vì sẽ làm tổn thương lòng lệ quản, gây chít hẹp lệ quản và làm giảm tỉ lệ thành
công khi điều trị bằng phẫu thuật nối thông túi lệ mũi.
- Với các trường hợp thông lệ đạo không có kết quả thì cần mổ nối thông túi lệ
mũi. Phẫu thuật tạo ra đường nối tắt, dẫn nước mắt đi từ túi lệ sang khe mũi giữa. Phẫu
thuật tạo đường thông túi lệ sang mũi được thực hiện qua đường rạch da hoặc qua
đường mũi. Những trường hợp này thường do các bất thường bẩm sinh của ống lệ mũi.
Các hình thái bất thường bao gồm (Hình 1):
+ Ống lệ mũi kết thúc ở hoặc gần vòm trên của khe mũi dưới và không có quá
trình ống hóa hoàn toàn của màng.
+ Ống kết thúc dọc theo thành ngoài của mũi và kéo dài xuống sàn mũi, bên
ngoài niêm mạc mũi. Do vậy sẽ có một màng giữa khe dưới và mặt trong-dưới của ống
lệ mũi. Hình thái này rất khó điều trị bằng thông lệ đạo và chỉ điều trị bằng cắt cuốn
dưới khỏi thành ngoài thì mới mở được màng tắc.
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+ Ống phát triển không hoàn toàn, ngừng ở giữa thành ngoài của khe dưới
nhưng không mở vào khe dưới. Màng tắc có thể mở tự nhiên hoặc bằng thông lệ đạo,
kết hợp với cắt cuốn dưới.
+ Ống lệ mũi kết thúc ở phía trên khe mũi dưới, còn phần xương gây bịt đầu
dưới ống, kèm theo các bất thường có khe hở, hoặc do sự hợp nhất của xương cuốn
dưới với thành ngoài mũi.
+ Tắc đầu dưới ống lệ mũi do ảnh hưởng của cuốn dưới cuộn vào. Cần mổ nối
thông túi lệ mũi hoặc cắt cuốn mũi.
+ Ống kết thúc không rõ tại đâu, ở phần trước của cuốn mũi dưới. Hình thái này
có thể khỏi tự nhiên hoặc cần thông lệ đạo, kết hợp với cắt cuốn dưới.
+ Ống kết thúc ở thành trong của xoang hàm. Việc điều trị phụ thuộc vào tình
trạng ngăn các giữa khe dưới và ống lệ mũi là xương hay niêm mạc. Nếu vách ngăn là
niêm mạc, ống lệ mũi tự thông hoặc khỏi nhờ thông lệ đạo. Nếu vách ngăn là xương,
thực hiện thông kết hợp đặt ống silicon, hoặc mổ nối thông túi lệ mũi.
+ Ống lệ mũi kết thúc trong xương, tại nền của thành ngoài mũi mà không mở
vào khe dưới. Phẫu thuật nối thông túi lệ mũi là biện pháp điều trị duy nhất có hiệu
quả.
Tắc ống lệ mũi mắc phải
Điều trị bảo tồn và thông lệ đạo thường không có kết quả. Đại đa số các trường
hợp cần được điều trị bằng mổ nối thông túi lệ mũi.
3.5. Viêm túi lệ mãn tính
Viêm túi lệ mãn tính thường xảy ra khi có cản trở dẫn lưu nước mắt ở lệ đạo như
tắc ống lệ mũi, sỏi lệ đạo, nhiễm trùng, hoặc dị vật. Niêm mạc túi lệ có các tuyến tiết
nhày nên khi bị kích thích, các tuyến tăng tiết nhày và nếu có nhiễm trùng thì tạo ra cả
mủ.
3.5.1. Triệu chứng
- Chảy nước mắt tự nhiên, liên tục, kèm theo chảy mủ nhày, dính mi mắt.
- Vùng túi lệ căng, phồng, ấn có nhày mủ thoát ra ở góc trong mắt.
- Vùng túi lệ có khối nề, căng, ấn vào có mủ nhày trào ra ở góc trong mắt.
- Viêm kết mạc góc trong.
- Bơm lệ đạo thấy nước trào qua lỗ lệ đối diện kèm theo nhày mủ.
3.5.2. Nguyên nhân gây viêm túi lệ
Các vi khuẩn thường gặp trong viêm túi lệ là tụ cầu (Staphylococcus) và liên cầu
(Streptococcus).
- Tắc ống lệ mũi bẩm sinh: là nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm túi lệ ở trẻ
em. Trẻ bị chảy nước mắt liên tục ngay sau khi sinh, kèm nhày mủ.
- Tắc ống lệ mũi không đặc hiệu: hẹp ống lệ mũi không rõ nguyên nhân. Tắc ống
lệ mũi là do xơ hóa trong lòng ống và gây bít tắc. Nhiễm trùng vùng lân cận như mũi,
xoang, răng có thể là yếu tố gây nên xơ hóa lòng ống lệ mũi.
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- Tắc ống lệ mũi thứ phát: ít gặp hơn so với nhóm nguyên nhân không đặc hiệu
và các nguyên nhân gây tắc ống lệ mũi thứ phát rất đa dạng.
+ Nhiễm trùng: một số trường hợp nhiễm trùng do Actinomyces, Chlamydiae
trachomatis, vi rút herpes simplex, herpes zoster gây hẹp, tắc ống lệ mũi.
+ Do viêm nội sinh hoặc ngoại sinh. Nguyên nhân nội sinh như sarcoid, bệnh u
hạt Wegener, pemphigus, hội chứng Stevens-Johnson, bệnh Kawasaki, xơ cứng bì.
Nguyên nhân viêm ngoại sinh như nhiễm độc các thuốc điều trị glôcôm, sau tia xạ
vùng mặt, thuốc chống chuyển hóa điều trị ung thư, phản ứng mảnh ghép chống người
nhận, bệnh lý mũi xoang và bỏng…
+ Khối u: u túi lệ nguyên phát hoặc thứ phát.
+ Chấn thương:
∙

Tai nạn giao thông và sinh hoạt… gây tổn thương xương hàm mặt và làm
tắc ống lệ mũi.

∙

Do thầy thuốc gây ra sau phẫu thuật vùng hốc mắt, mũi xoang.

+ Cơ học: do sỏi túi lệ hoặc dị vật đường lệ.
3.5.3. Chẩn đoán: dựa vào các triệu chứng lâm sàng và bơm thông lệ đạo.
3.5.4. Điều trị
- Bơm, thông lệ đạo: có kết quả tốt trong trường hợp viêm túi lệ mãn do tắc ống
lệ mũi bẩm sinh (xem phần tắc ống lệ mũi bẩm sinh). Với các trường hợp viêm túi lệ
do tắc ống lệ mũi khác, điều trị bằng bơm, thông lệ đạo ít hiệu quả. Vì vậy, không nên
thực hiện bơm thông lệ đạo nhiều vì khi bơm thông có thể gây nên biến chứng như hẹp
lệ quản, thông lạc đường, gây khó khăn khi điều trị phẫu thuật sau này.
- Phẫu thuật nối thông túi lệ mũi: đây là biện pháp điều trị tạo nên đường nối tắt
từ túi lệ sang khe mũi dưới, phối hợp đặt ống silicon qua lệ quản xuống mũi.
- Cắt túi lệ: nếu không phẫu thuật nối thông túi lệ-mũi được, cần phẫu thuật cắt
bỏ túi lệ để loại trừ ổ viêm và tránh các biến chứng như viêm túi lệ cấp hoặc nhiễm
trùng tại bề mặt nhãn cầu.
3.6. Viêm túi lệ cấp tính
Viêm túi lệ cấp là nhiễm trùng cấp tính nguyên phát hoặc là đợt cấp của viêm túi
lệ mãn tính. Biểu hiện đặc trưng của bệnh là xuất hiện đột ngột, đau, nhiễm trùng vùng
túi lệ và các khu vực lân cận. Điều trị nội khoa cấp cứu để bệnh qua giai đoạn cấp tính,
sau đó sẽ điều trị tắc hẹp ống lệ mũi bằng phẫu thuật nối thông túi lệ mũi hoặc cắt túi
lệ.
3.6.1. Triệu chứng
- Người bệnh có tiền sử chảy nước mắt, hoặc chảy nước mắt kèm nhày mủ.
- Đau nhức vùng túi lệ, đau tăng khi liếc mắt vì phản ứng viêm tác động đến cơ
chéo dưới. Nặng hơn, đau lan ra nửa đầu cùng bên, đau tai hoặc đau răng.
- Vùng túi lệ nóng, đỏ.
- Túi lệ giãn rộng, lan ra phía dưới ngoài hoặc một phần ở phía trên.
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- Toàn thân: mệt mỏi, sốt, đặc biệt các triệu chứng toàn thân thể hiện rõ hơn ở
người già. Có thể có hạch trước tai.
Tùy theo mức độ viêm mà chia hình thái lâm sàng khác nhau:
Viêm túi lệ cấp khu trú
- Túi lệ sưng nề khu trú ở vùng hố lệ, vùng sưng nề này không tự giảm.
- Tiền sử có chảy mủ nhày hoặc ấn có nhày mủ thoát xuống họng.
Viêm túi lệ cấp kèm theo viêm quanh túi lệ
Túi lệ được bao bọc bởi một lớp tổ chức ở phía ngoài, là phần lan rộng của vách
ngăn ở phía sau và các cơ quanh ổ mắt. Khi nhiễm trùng, phù lan rộng ở túi lệ gây
nhiễm trùng thứ phát ở tổ chức xung quanh túi lệ và làm cho vùng túi lệ sưng nề, nóng
đỏ và lan rộng đến vùng mi mắt.
Viêm túi lệ kèm viêm hốc mắt
Viêm quanh túi lệ lan rộng tới tổ chức ở trước vách ngăn và mi mắt. Phù có thể
gây sụp mi, phù kết mạc. Nhiễm trùng khu trú ở trước vách ngăn mà không lan rộng ra
phía sau. Một số ít trường hợp nhiễm trùng lan rộng, xuyên qua vách ngăn ra phía sau,
gây viêm toàn bộ tổ chức hốc mắt, hạn chế vận nhãn, gây bệnh lý thị thần kinh, rối
loạn thị lực, tổn hại thị trường và tổn thương đồng tử. Nhiễm trùng nặng gây áp xe hốc
mắt và có thể dẫn đến viêm màng não, nhiễm trùng huyết, đe dọa đến tính mạng.
3.6.2. Nguyên nhân
Viêm túi lệ cấp thường xảy ra trên người bệnh đã bị viêm túi lệ mãn tính, hoặc
tắc ống lệ mũi. Các vi sinh vật gây viêm túi lệ cấp bao gồm vi khuẩn Gram dương như
Staphylococcus epidermidis, tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), phế cầu
(Streptococcus pneumoniae); vi khuẩn gram âm như: trực khuẩn mủ xanh
(Pseudomonas aeruginosa), Haemophilus influenzae, Proteus, kể cả vi khuẩn kị khí
như Propionibacterium acnes.
3.6.3. Chẩn đoán
3.6.3.1. Chẩn đoán xác định: dựa vào các triệu chứng như đã mô tả.
3.6.3.2. Chẩn đoán phân biệt: trong một số trường hợp, cần chẩn đoán phân biệt viêm
túi lệ cấp với một số tổn thương sau:
- Áp xe da hoặc tổ chức dưới da: vùng da ở góc trong phù nề, người bệnh không
có tiền sử chảy nước mắt, lệ đạo thông khi bơm. Bơm lệ đạo sẽ có giá trị trong chẩn
đoán phân biệt.
- Viêm xoang sàng cấp cũng dễ nhầm với viêm túi lệ cấp. Viêm xoang sàng có
thể có kèm theo rò xoang sàng. Lượng dịch thoát ra không thay đổi khi ấn vào túi lệ
hoặc bơm lệ đạo. Viêm xoang sàng thường gây phù nề ở trên dây chằng mi trong hơn
là dưới dây chằng mi trong.
- U túi lệ: cần chẩn đoán phân biệt khi u túi lệ có bội nhiễm.
- Viêm xương (osteomyelitis).
- Túi lệ căng do khí lọt vào.
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- Sỏi túi lệ: hiếm gặp hơn. Các triệu chứng tương tự viêm túi lệ cấp và có sỏi
trong túi lệ. Chẩn đoán được khi phẫu thuật túi lệ.
3.6.4. Tiến triển
Nếu không điều trị, các triệu chứng trên ngày càng nặng, dẫn tới rò túi lệ: da
vùng sưng to nhất trở nên trắng và tạo mủ. Áp xe túi lệ thường tạo nên lỗ rò ở vùng
dưới dây chằng mi trong. Qua lỗ rò, mủ thoát ra và giúp cho bệnh qua giai đoạn cấp.
Hiếm khi áp xe túi lệ có tạo lỗ rò vào xoang sàng hoặc hốc mũi.
Nhiễm trùng lan rộng gây viêm tổ chức hốc mắt, thường gặp ở người già hoặc
người suy giảm miễn dịch. Viêm tổ chức hốc mắt biểu hiện bằng phù hốc mắt, giảm
thị lực, lồi mắt, phù kết mạc, mi nhắm không kín. Viêm tổ chức hốc mắt có thể gây tắc
mạch xoang hang, viêm màng não, teo thị thần kinh dẫn đến giảm thị lực vĩnh viễn.
3.6.5. Điều trị
Điều trị viêm túi lệ cấp được chia làm 2 giai đoạn: điều trị viêm cấp tính và điều
trị dự phòng tái phát, bao gồm cả điều trị nguyên nhân.
3.6.5.1. Điều trị viêm túi lệ cấp tính
- Dùng kháng sinh toàn thân đường tiêm hoặc uống tùy theo mức độ nặng nhẹ
của viêm túi lệ. Nên dùng kháng sinh có phổ rộng như nhóm quinolon. Có thể phối
hợp hai kháng sinh khác nhau. Sau khi tìm được tác nhân gây bệnh nên dùng kháng
sinh theo kết quả kháng sinh đồ.
- Chích rạch áp xe: tháo bớt mủ ở ổ áp xe giúp người bệnh đỡ đau. Lấy bệnh
phẩm nuôi cấy tìm tác nhân gây bệnh và làm kháng sinh đồ. Hút mủ qua đường lệ
quản hoặc rạch trực tiếp vào túi lệ qua đường rạch ở da.
Điều trị như trên giúp người bệnh qua được giai đoạn cấp trong vòng 2-10 ngày.
Để tránh viêm túi lệ cấp tái phát, người bệnh cần được điều trị nguyên nhân.
Với các hình thái đặc biệt, cần chú ý điều trị tích cực, đề phòng và điều trị sớm
biến chứng trong giai đoạn cấp.
Viêm túi lệ cấp kèm viêm quanh túi lệ
- Như viêm túi lệ cấp.
- Chườm nóng cho đến khi hết viêm quanh túi lệ.
- Theo dõi chặt để phát hiện sớm biến chứng viêm hốc mắt.
Viêm túi lệ cấp kèm viêm tổ chức hốc mắt
- Điều trị giống viêm túi lệ có viêm quanh túi lệ.
- Nếu có viêm cả phía sau, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ, chụp cắt lớp
để loại trừ tổn thương thị thần kinh. Nếu người bệnh mệt nhiều, mất thị lực, có nguy
cơ gây máu cục làm tắc nghẽn xoang hang thì cần phải chụp cắt lớp cấp cứu.
- Kháng sinh tĩnh mạch: dùng kháng sinh phổ rộng.
+ Cefuroxim 750mg, 8 giờ/lần.
+ Vancomyxin 500mg, 6 giờ/lần.
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+ Giảm đau, giảm phù.
3.6.5.2. Điều trị nguyên nhân
Hầu hết các trường hợp viêm túi lệ cấp đều xảy ra thứ phát sau tắc ống lệ mũi. Ở
một số người bệnh có nguyên nhân tắc ống lệ mũi rõ ràng như u túi lệ, chèn ép cơ học
bởi u vùng lân cận, lao cần điều trị nguyên nhân bằng phẫu thuật cắt túi lệ. Đa số các
trường hợp khác là tắc ống lệ mũi không rõ nguyên nhân và cần được điều trị bằng
phẫu thuật nối thông túi lệ mũi.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Tổn thương bẩm sinh ở lệ đạo có thể xảy ra ở:
A. Lỗ lệ.
B. Lệ quản.
C. Ống lệ mũi.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 2. Tắc ống lệ mũi bẩm sinh có thể do tổn thương sau:
A. Còn lưu lại màng tắc ở cuối ống lệ mũi.
B. Do các dị dạng xương mũi.
C. Do chấn thương vùng mũi xoang.
D. Do dùng các thuốc nhỏ mắt.
Câu 3. Chẩn đoán tắc ống lệ mũi bẩm sinh dựa vào:
A. Hỏi tiền sử chảy nước mắt của trẻ.
B. Bơm lệ đạo.
C. Chụp X-quang vùng lệ đạo.
D. Siêu âm lệ đạo.
Câu 4. Tắc ống lệ mũi bẩm sinh có thể được điều trị bằng cách nào?
A. Day nắn vùng góc trong mắt.
B. Bơm, thông lệ đạo.
C. Phẫu thuật nối thông túi lệ mũi.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 5. Thông lệ đạo điều trị tắc ống lệ mũi bẩm sinh nên được thực hiện khi nào?
A. Càng sớm càng tốt.
B. Khi trẻ được 4-6 tháng tuổi.
C. Để trẻ càng lớn càng tốt.
D. Không nên thực hiện biện pháp này.
Câu 6. Viêm túi lệ mãn xảy ra do:
A. Tắc ống lệ mũi bẩm sinh.
B. Tắc ống lệ mũi mắc phải.
C. Viêm kết mạc.
D. Viêm giác mạc.
Câu 7. Biểu hiện của viêm túi lệ mãn là:
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A. Chảy nước mắt, mủ nhày.
B. Viêm kết mạc góc trong.
C. Bơm lệ quản có nhày mủ trào ở lỗ lệ đối diện.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 8. Chẩn đoán xác định viêm túi lệ mãn dựa vào:
A. Bơm lệ đạo.
B. Chụp X-quang.
C. Siêu âm.
D. Xét nghiệm máu.
Câu 9. Viêm túi lệ mãn có thể được điều trị bằng:
A. Thông lệ đạo.
B. Thuốc tra mắt.
C. Phẫu thuật nối thông túi lệ mũi.
D. Phẫu thuật cắt túi lệ.
Câu 10. Viêm túi lệ cấp:
A. Xảy ra đột ngột, không có biểu hiện chảy nước mắt trước đó.
B. Xảy ra đột ngột, trên mắt đã có tiền sử chảy nước mắt trước đó.
C. Đau nhức nhiều vùng túi lệ.
D. Vùng túi lệ sưng nề, nóng đỏ.
Câu 11. Chẩn đoán viêm túi lệ cấp dựa vào:
A. Khám lâm sàng.
B. Tiền sử chảy nước mắt.
C. Bơm lệ đạo.
D. Siêu âm mắt.
Câu 12. Điều trị viêm túi lệ cấp:
A. Phải khẩn trương, tích cực.
B. Dùng kháng sinh mạnh toàn thân và tại mắt.
C. Phối hợp giảm đau và chống phù.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 13. Viêm túi lệ cấp cần được:
A. Dẫn lưu mủ nếu sưng nề nhiều.
B. Bơm thông lệ đạo để hút bớt mủ.
C. Dùng kháng sinh tại mắt là đủ.
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D. Không cần điều trị thêm sau khi đã hết viêm cấp.
Câu 14. Chảy nước mắt ở trẻ em có thể do:
A. Do bệnh lý ở lệ đạo.
B. Viêm, nhiễm trùng ở kết giác mạc.
C. Do dị vật kết giác mạc.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 15. Nguyên nhân nào có thể gây chảy nước mắt ở trẻ em:
A. Quặm mi dưới bẩm sinh.
B. Glôcôm bẩm sinh.
C. Bệnh tồn lưu dịch kính nguyên thủy.
D. Đục thể thủy tinh bẩm sinh.
Câu 16. Để chẩn đoán nguyên nhân chảy nước mắt ở trẻ em cần:
A. Hỏi kỹ tiền sử chảy nước mắt.
B. Khám phát hiện các tổn thương ở kết giác mạc, nhãn cầu.
C. Bơm kiểm tra lệ đạo.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 17. Chảy nước mắt ở trẻ em:
A. Không quan trọng, không cần điều trị gì.
B. Cần khám và phát hiện nguyên nhân sớm để điều trị.
C. Điều trị lúc nào cũng được.
D. Chỉ cần tra nước muối là khỏi, không cần khám gì thêm.
ĐÁP ÁN
1. D

2. A, B

3. A, B

4. D

5. B

6. A, B

7. D

8. A

9. A, C, D

10. B, C, D

11. A, B, C

12. D

13. A

14. D

15. A, B

16. D

17. B
QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám lệ đạo.
2. Test chẩn đoán chức năng lệ đạo (sử dụng thuốc màu lệ đạo, bơm lệ đạo).
3. Thông lệ đạo.
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Bài 21
BỆNH LÝ HỐC MẮT
PGS.TS. Phạm Trọng Văn
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 triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của một số bệnh lý hốc mắt thường
gặp ở trẻ em.
2. Phân tích được kết quả chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT, X quang thường và siêu âm)
một số bệnh lý hốc mắt thường gặp ở trẻ em.
3. Trình bày được các nguyên tắc điều trị một số bệnh lý hốc mắt thường gặp ở trẻ
em.
Về kỹ năng
1. Thực hiện đủ và đúng các bước trong khám mi và hốc mắt trẻ em.
2. Biết cách khám vận nhãn và đánh giá được vận nhãn để phát hiện bất thường vận
nhãn.
3. Đánh giá được độ lồi nhãn cầu và đánh giá giác 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. Nang dạng bì
1.1. Đại cương
Nang bì và nang thượng bì thuộc vào nhóm các khối u tổ chức lạc vị
(choristoma) lành tính. U tổ chức lạc vị phát triển từ những tổ chức mà bình thường
không có trong cơ quan đó. Ví dụ, trong quá trình phát triển, tổ chức da bị kẹt trong
hốc mắt và phát triển thành nang.
1.2. Lâm sàng
Thông thường cha mẹ sờ thấy nang hốc mắt khi trẻ còn nhỏ và đưa trẻ đi khám
vì u nang ngày càng lớn dần. Nang bì có thể nằm nông dưới da hay sâu trong hốc mắt.
Nang nằm sâu, phát triển lớn gây di lệch nhãn cầu và nhược thị. Chấn thương gây vỡ
nang, viêm nhiễm tổ chức hốc mắt. Sờ thấy nang căng chắc, ít di động nếu dính vào
xương, bề mặt nhãn cầu (Hình 1). Nang bì thường hay khu trú ở góc trên ngoài hốc
mắt. Nang có từ khi sinh và lớn dần theo tuổi gây dính và ép xương hốc mắt.
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A

B
Hình 1. Nang dạng bì
A. Nang góc trên ngoài. B. Nang góc trên trong
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

1.3. Cận lâm sàng
Siêu âm B có thể chẩn đoán được nang dạng bì hốc mắt. Chụp cắt lớp CT thấy
hình ảnh nang có vỏ bọc, trung tâm có mật độ không thuần nhất (do chất bã và nang
lông). Thành xương hốc mắt bị ép giãn rộng. Nang lớn có thể phát triển vào xoang hay
nội sọ. Vị trí thường gặp là góc trên ngoài hốc mắt, nang vẫn có thể khu trú ở góc trên
trong. CT scan và cộng hưởng từ (MRI) giúp phân biệt nang lớn với thoát vị não màng
não, nang ký sinh trùng, khối u tuyến lệ (Hình 2).

B
A

A

C
A

Hình 2. Hình ảnh CT scan nang dạng bì
hốc mắt
A. Nang dạng bì mắt trái. B. Nang dạng bì hai
mắt.
C. Nang dạng bì mắt trái có tổn thương thành
xương hốc mắt
(Nguồn
http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

Không sinh thiết hay chọc dò nang vì nguy cơ chất bã thoát ra gây viêm tổ chức
hốc mắt. Xét nghiệm khối nang sau cắt bỏ thấy có tổ chức da, nang lông và tuyến bã
(Hình 3).
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B

A

Hình 3. Hình ảnh giải phẫu bệnh nang dạng bì
A. Lòng nang có biểu mô lát và có chứa chất sừng.
B. Nang lông, tuyến bã và biểu mô lát tầng (mũi tên)
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

1.4. Chẩn đoán phân biệt
U tuyến lệ: không có hình ảnh nang trên phim CT scan. Xương bị ăn mòn, bề
mặt u không nhẵn và mật độ cứng chắc, ít di động.
U quái (teratoma) gây lồi mắt nhiều. Chụp CT scan có hình ảnh ăn mòn xương.
U xơ thần kinh gây sụp mi, cảm giác sờ thấy các sợi thần kinh phì đại, vết cà
phê sữa trên thân thể, hay thấy ở bụng, ngực.
Thoát vị não hay màng não có hình ảnh lâm sàng rất giống nang dạng bì nhưng
chụp CT scan thấy khuyết xương và có tổ chức não thoát vị.
1.5. Điều trị
Phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ nang không gây vỡ là cách điều trị duy nhất. Tuy
nhiên thời điểm phẫu thuật cần cân nhắc. Nếu trẻ nhỏ, nang nhỏ, không phát triển có
thể chờ đến khi trẻ lớn. Nếu nang phát triển nhanh, ảnh hưởng thẩm mỹ hay viêm
nhiễm có thể phẫu thuật lấy bỏ.
Khi phẫu thuật lấy bỏ nang cần chọn đường rạch tránh gây ảnh hưởng tới thẩm
mỹ như vị trí nếp da mi trên, sát bờ dưới cung lông mày. Chú ý thành nang có thể dày
mỏng không đều để tránh gây vỡ nang. Nang khu trú ở góc trên trong có thể gây tổn
thương ròng rọc cơ chéo lớn và rối loạn vận nhãn sau mổ. Những nang lớn nằm sâu
trong hốc mắt có khi phải mở thành ngoài hốc mắt để lấy trọn vẹn cả nang. Nếu nang
phát triển vào xoang hay nội sọ cần phẫu thuật phối hợp chuyên ngành tai-mũi-họng
hay ngoại thần kinh.
Trường hợp nang bị vỡ trong lúc phẫu tích, cần lấy sạch hết chất bã, tiếp tục
phẫu tích lấy sạch tổ chức vỏ nang. Không để sót chất bã hay tổ chức vỏ nang sau mổ
vì nguy cơ viêm tổ chức hốc mắt.
Các biến chứng sau mổ bao gồm hạn chế vận nhãn do tổn thương cơ vận nhãn,
sụp mi, xuất huyết và nhiễm trùng. Xuất huyết hốc mắt cần được lưu ý khi phẫu thuật
những nang lớn, nằm sâu vì nguy cơ chèn ép gây thiếu máu thị thần kinh. Phẫu thuật
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giảm áp (mở góc ngoài mắt) được chỉ định nếu có lồi mắt, hạn chế vận nhãn và nhãn
áp cao. Nang vỡ có nguy cơ nhiễm trùng cần điều trị kháng sinh và corticoid một thời
gian sau mổ.
2. Bệnh u xơ thần kinh
2.1. Đại cương
Bệnh u xơ thần kinh loại 1 (Neurofibromatosis 1-NF1) được Frederick von
Recklinghausen mô tả năm 1862. U xơ thần kinh là bệnh di truyền với tỉ lệ 1/2.5003.000 người, không có khác biệt về giới hay chủng tộc. Người mắc bệnh dễ bị các khối
u hệ thần kinh trung ương, ngoại vi lành và ác tính. Bệnh u xơ thần kinh loại 2 biểu
hiện chủ yếu ở dây thần kinh VIII nên không được đề cập trong bài này.
U xơ thần kinh là bệnh di truyền trội do đột biến gen ức chế sinh u NF1, trên
nhiễm sắc thể 17q11.2 ở tế bào gốc. 50% người bệnh không có tiền sử gia đình và
bệnh xuất hiện là do đột biến gen NF1 trong tế bào sinh dưỡng. Mức độ đột biến có
liên quan đến kiểu hình. Đột biến mất đoạn làm xuất hiện u xơ thần kinh rất sớm, trì
trệ tâm thần và biến dạng mặt. Khối u bao thần kinh ác tính có thể xuất hiện ở thể
nặng.
Thông thường chẩn đoán bệnh u xơ thần kinh chỉ dựa vào thăm khám lâm sàng.
Xét nghiệm gen chỉ áp dụng trong những trường hợp cần tư vấn sinh sản.
2.2. Lâm sàng
2.2.1. Vết lắng đọng sắc tố

A

B

Hình 4. Tổn thương toàn thân và mống mắt
A. Vết cà phê sữa trên da. B. Nốt Lisch trên mống mắt
(Nguồn: http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

- Biểu hiện lâm sàng sớm nhất là vết “cà phê sữa”, xuất hiện vào lúc 2 tuổi.
Xuất hiện các vết nâu trên da (đường kính > 0,5cm) trước khi dậy thì hay (> 1,5cm)
sau dậy thì là một trong các tiêu chuẩn chẩn đoán. Các vết này thường là lành tính và
sẫm màu hơn khi tiếp xúc với ánh nắng.
- Trẻ 5-8 tuổi có nốt cục ở các nếp da (nách và bẹn). Nốt Lisch là những tổn
thương sắc tố lành tính trên mống mắt, xuất hiện lúc 5-10 tuổi. Khám sinh hiển vi thấy
các nốt màu vàng nâu trên mống mắt, không ảnh hưởng đến thị lực (Hình 4).
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2.2.2. U xơ thần kinh
U xơ thần kinh là các khối u tế bào Schwann lành tính cùng các nguyên bào xơ,
dưỡng bào, đại thực bào, tế bào nội mô và tế bào ngoại mạch. U có 4 loại: da, dưới da,
dạng nốt hay đám rối toả lan và trong tủy sống. U da gây ngứa vì có nhiều dưỡng bào.
U tủy sống gây tổn thương vận động và cảm giác. Tuổi càng cao thì số lượng khối u
càng nhiều gây trở ngại và cần lấy bỏ.
U xơ thần kinh dạng đám rối
U xuất hiện từ khi sinh và phát triển dần. Khác với các u xơ thần kinh khác là u
phát triển dọc theo các sợi thần kinh, gây phá huỷ xương, đau nhức và có thể chuyển
ác tính. Khám thấy u có thớ sợi bên trong khi sờ nắn. U xơ thần kinh đám rối thường ở
mi trên gây sụp mi ảnh hưởng đến thị lực (Hình 5). Phẫu thuật nhiều khi khó khăn do
khối u lớn, khó lấy hết và chảy máu.

A

B

C
Hình 5. Tổn thương mắt trong bệnh u xơ thần kinh
A. U mi mắt trái gây phì đại và sụp mi. B. U thị thần kinh mắt
trái.
C. Chụp CT cho thấy hình ảnh ăn mòn xương
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

U hệ thần kinh trung ương
15-20% người bệnh u xơ thần kinh có khối u thần
kinh đệm ở đường dẫn truyền thị giác (80%) và cuống
não (15%). Đây là u tế bào hình sao khác với loại u tế
bào thần kinh đệm thuần tuý ở người bệnh không có
bệnh u xơ thần kinh. Đa số u không gây triệu chứng, chỉ
có một số gây giảm thị lực. Các khối u sọ não cần điều
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Hình 6. Biến dạng
cột sống

trị hoá chất (carboplatin và vincristine) mà không tia xạ do nguy cơ bị ung thư thứ
phát.
2.2.3. Bất thường xương
Người bệnh bị u xơ thần kinh có thể có bất thường xương như loãng xương, trật
khớp háng, dị sản xương bướm và thoái hoá khớp. Người bệnh có vóc dáng thấp, gù
lưng do biến dạng cột sống và có thể có chèn ép tuỷ sống (Hình 6). Khuyết xương
bướm và hốc mắt rộng gây lồi mắt hay lõm mắt là hiện tượng thường gặp.
2.2.4. Bệnh tim mạch và thần kinh
Người bệnh bị u xơ thần kinh có thể có bệnh tim bẩm sinh, hẹp động mạch
(thận, não và phổi) và cao huyết áp. Người bệnh có rối loạn thần kinh tâm thần cần
phối hợp nhiều chuyên khoa và phục hồi chức năng.
2.2.5. Khối u không thuộc hệ thần kinh.
Người bệnh bị u xơ thần kinh có thể bị u dạ dày, ruột, ung thư vú, bệnh bạch
cầu cấp và u lympho. U tủy thượng thận cần được chú ý khi người bệnh có cao huyết
áp. U cơ vân ác tính có nguy cơ xuất hiện cao gấp 20 lần và có thể sờ thấy. Điều trị u
cơ vân bằng cắt bỏ hay hoá trị liệu.
2.3. Điều trị tổn thương tại mắt

A

B

Hình 7. Kết quả phẫu thuật điều trị u xơ thần kinh mi mắt
A. Trước mổ. B. Sau mổ

Điều trị khối u mi mắt quá lớn gây ảnh hưởng thẩm mỹ hay sụp mi ảnh hưởng
đến thị lực. Phẫu thuật cắt bỏ u và làm gọn lại mi trên phì đại cần cân nhắc khi khối u
quá lớn vì nguy cơ chảy máu và u có thể tái phát (Hình 7).
Khối u thị thần kinh chỉ cần phẫu thuật khi phát triển quá lớn và phải phối hợp
với chuyên khoa ngoại thần kinh nếu cần thiết.
3. U nguyên bào võng mạc xuất ngoại
3.1. Đại cương
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Tiên lượng điều trị bệnh u nguyên bào võng mạc hiện đã tốt hơn do được chẩn
đoán sớm và điều trị đúng. Tỉ lệ sống > 5 năm tăng 88%-93% ở các nước phát triển.
Tuy nhiên ở các nước đang phát triển, tỉ lệ này thấp hơn do điều kiện kinh tế xã hội,
chẩn đoán bệnh muộn. Hậu quả là u xuất ngoại vào trong hốc mắt và di căn gây tử
vong.
Tỉ lệ u nguyên bào võng mạc xuất ngoại vào hốc mắt ngày càng giảm ở các
nước phát triển, từ 8,2% (giai đoạn 1925-1959) xuống 6,3% (giai đoạn 1980-1986).
Ngay cả xét nghiệm thấy u nguy cơ tức là có hiện tượng xâm lấn củng mạc hay thị
thần kinh thì tỉ lệ này chỉ còn khoảng 2%. Ở các nước đang phát triển, u xuất ngoại
hốc mắt còn khá cao và thay đổi theo báo cáo của từng nước từ 36% (Đài Loan) đến
43% (Nepal). Các nghiên cứu cho thấy u nguyên bào võng mạc hốc mắt có nguy cơ di
căn cao gấp 10-27 lần so với u nguyên bào võng mạc nội nhãn chưa xuất ngoại.
3.2. Lâm sàng: bệnh cảnh rất đa dạng.
3.2.1. U nguyên bào võng mạc hốc mắt nguyên phát
U nguyên bào võng mạc hốc mắt nguyên phát là bệnh cảnh người bệnh đến
khám vì lồi mắt hay vì các triệu chứng của u nội nhãn nhưng chẩn đoán hình ảnh phát
hiện thấy u đã phát triển vào hốc mắt. Người bệnh có lồi mắt dần mà không có biểu
hiện viêm tổ chức hốc mắt. Khám sờ thấy u hốc mắt. Hiếm hơn, u phát triển ra ngoài
khe mi.
Chẩn đoán nên dựa vào chụp cộng hưởng từ (MRI) hơn là chụp X quang (CT
scan) vì nguy cơ ung thư thứ phát (Hình 8).
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B

A

D

C

Hình 8: U nguyên bào võng mạc xuất ngoại
A và B. Khối u xuất ngoại vào trong hốc mắt gây lồi mắt.
C và D. CT scan thấy can xi hóa
(Nguồn: http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

3.2.2. U nguyên bào võng mạc hốc mắt thứ phát
U nguyên bào võng mạc hốc mắt thứ phát là hiện tượng u tái phát trong hốc mắt
sau khi đã khoét bỏ nhãn cầu điều trị u ác tính nội nhãn. Hiện tượng này xuất hiện
nhiều tuần hay nhiều năm sau khi khoét bỏ nhãn cầu gây di lệch mắt giả hay gây sưng
nề mi mắt. Khám kết mạc có thể thấy các khối u dạng nốt nhỏ (Hình 9).

A

B

Hình 9. Khối u xuất ngoại phát hiện sau khi khoét bỏ nhãn cầu
A. Thị thần kinh lớn. B. U xuất ngoại qua củng mạc
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)
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3.2.2.1. U nguyên bào võng mạc hốc mắt xảy ra sau chấn thương
U nguyên bào võng mạc lan vào hốc mắt tình cờ sau phẫu thuật sinh thiết u,
phẫu thuật nội nhãn hay sau chấn thương vỡ nhãn cầu cũng cần được xử trí như những
khối u xuất ngoại.
U nguyên bào võng mạc phát triển ra ngoài nhãn cầu mà không biết, là loại u
chỉ được phát hiện khi khoét bỏ nhãn cầu thấy có tế bào u trong thị thần kinh không
được lấy hết hay thấy có nốt đỏ trên củng mạc tương ứng với quanh thị thần kinh hay
tĩnh mạch xoắn. Khi khoét bỏ nhãn cầu thấy thị thần kinh giãn to chứng tỏ khối u đã
xuất ngoại.
3.2.2.2. U nguyên bào võng mạc hốc mắt dạng vi thể
Có nhiều trường hợp, tế bào u đã ở trong hốc mắt mà không biết. Đó là những
trường hợp khối u có nguy cơ cao như xâm lấn củng mạc một phần hay cả bề dày hay
thị thần kinh. Khi đó phải cắt thêm bệnh phẩm để phân tích giải phẫu bệnh.
3.3. Cận lâm sàng
Chụp cắt lớp hốc mắt và não (cộng hưởng từ) T1 và T2 giúp xác định mức độ
khối u xâm lấn vào trong hốc mắt hay nội sọ. Khám hạch, sinh thiết khối u hốc mắt
nếu thấy rõ hình ảnh của u nguyên bào võng mạc (Hình 10).
Có thể chỉ định chọc tủy xương hay xét nghiệm dịch não tủy nhằm phát hiện di
căn xa.

A

B

Hình 10. Thị thần kinh người bệnh u nguyên bào võng mạc
A và B. Tế bào u xâm nhập thị thần kinh
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

3.4. Điều trị
Trước đây u nguyên bào võng mạc hốc mắt nguyên phát được điều trị bằng nạo
vét tổ chức hốc mắt, hoá trị liệu và tia xạ. Vì tiên lượng di căn cao nên các phác đồ sau
đã được áp dụng và cần phối hợp: nạo vét tổ chức hốc mắt (không thể lấy hết tế bào u
và dễ tái phát), tia xạ (không ngăn được di căn xa), hóa trị liệu (không diệt hết tế bào u
trong hốc mắt). Hóa trị liệu dùng phối hợp 3 thuốc (Vincristine, Etoposide và
Carboplatin) 3-6 đợt. Tiếp theo là khoét bỏ nhãn cầu hay nạo vét tổ chức hốc mắt và
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tiếp theo là 12 đợt hoá trị liệu. Hóa trị liệu liều cao và tia xạ rất dễ làm người bệnh mắc
bệnh ung thư thứ phát (bệnh bạch cầu cấp). Nhưng do khối u nguyên bào hốc mắt có
tiên lượng xấu nên nhiều trung tâm đã chấp nhận phác đồ này.
U nguyên bào võng mạc thứ phát hay u xuất ngoại vào hốc mắt do chấn thương
hay u xuất ngoại mà không phát hiện ra hay u xuất ngoại vi thể cần điều trị theo phác
đồ khoét bỏ nhãn cầu với thị thần kinh dài, hóa trị liệu 12 đợt và tia xạ nếu cần. Cần
xét nghiệm toàn thân (sinh thiết tủy xương, chọc dịch não tủy) để phát hiện di căn.
4. Giả u viêm hốc mắt
4.1. Đại cương
Thuật ngữ “Giả u viêm hốc mắt vô căn” được Birch Hirschfeld (1905) đề ra
nhằm mô tả một bệnh lý hốc mắt không rõ nguyên nhân, tự khỏi và xét nghiệm giải
phẫu bệnh không có cấu trúc “dạng hạt”. Ở người lớn, bệnh này chiếm 5-16% số
trường hợp bệnh lý hốc mắt nhưng hiếm gặp hơn ở trẻ em.
4.2. Lâm sàng
Người bệnh đến khám vì mi mắt đỏ sưng nề, lồi mắt, đau nhức, sụp mi. Khám
thấy thị lực giảm, sờ thấy khối u hay hạn chế vận nhãn (Hình 11).

Hình 11. Lồi mắt giả u viêm
A. Mắt phải lồi và đau nhức.
B và C. Chụp cắt lớp CT có hình ảnh phì đại cơ trực trong.
D. Sinh thiết thấy hình ảnh các tế bào viêm
(Nguồn: http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

4.3. Cận lâm sàng
Chụp CT scan có thể thấy khối u hốc mắt toả lan, dày hắc củng mạc, lồi mắt,
rộng khoang dưới Tenon thị thần kinh và cơ vận nhãn phì đại. Chụp cộng hưởng từ
cũng thấy hình ảnh tương tự nhưng có ý nghĩa hơn để chẩn đoán khi viêm lan vào nội
sọ. Chẩn đoán hình ảnh giúp phân biệt với u cơ vân ác tính, viêm tổ chức hốc mắt,
bệnh mắt do Basedow, u thị thần kinh, u lympho, u nhày mũi xoang, bệnh bạch cầu, u
nguyên bào võng mạc và nang dạng bì.
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Xét nghiệm máu có thể thấy máu lắng, bạch cầu tăng và tăng tế bào ưa axit.
Điều đó chứng tỏ có quá trình viêm nhưng không đặc hiệu.
Sinh thiết chỉ được chỉ định khi nghi ngờ có bệnh lý ác tính vì nghiên cứu của
Mottow và Jakobiec cho thấy sinh thiết hay phẫu thuật làm tăng di chứng của bệnh
như giảm thị lực, lồi mắt kéo dài hay hạn chế vận nhãn. Chỉ sinh thiết khi bệnh cảnh
không điển hình, kém đáp ứng với steroid.
4.4. Điều trị
Corticoid đường uống là liệu pháp chủ yếu. Tuy nhiên cần duy trì liều thuốc
một thời gian dài nhằm hạn chế tái phát. Tiêm dưới bao Tenon tại vị trí cơ bị viêm có
thể áp dụng nếu bệnh kém đáp ứng. Các thuốc ức chế miễn dịch khác như cyclosporin
A có thể áp dụng nếu bệnh kém đáp ứng hay sử dụng corticoid có tác dụng phụ.
5. Viêm tổ chức hốc mắt
5.1. Đại cương
Viêm tổ chức hốc mắt hay còn gọi là viêm tổ chức sau cân vách hốc mắt là tình
trạng nhiễm trùng của tổ chức mỡ nằm sau cân vách hốc mắt do lan trực tiếp từ một ổ
nhiễm trùng từ nơi khác. Nhiễm trùng tổ chức hốc mắt đến từ xoang đặc biệt là xoang
sàng (75-90%). Còn lại nhiễm trùng đến từ vết thương hốc mắt, mi mắt, vết đốt côn
trùng vùng mặt hay từ răng miệng. Tác nhân gây bệnh là phế cầu với nhiễm trùng từ
xoang, tụ cầu vàng nếu nhiễm trùng từ vết thương mi mắt. Ở người mắc bệnh đái tháo
đường hay thiểu năng miễn dịch, tác nhân nhiễm trùng có thể là nấm. Ở trẻ em < 9
tuổi, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn ái khí, với trẻ > 9 tuổi, tác nhân có thể là vi khuẩn
hỗn hợp ái khí và kỵ khí. Nhiễm trùng từ xoang sàng lan vào hốc mắt qua thành trong
rất mỏng, viêm tổ chức hốc mắt có biểu hiện lâm sàng nặng nề. Dịch mủ đọng dưới
màng xương tạo thành áp xe dưới màng xương (Hình 12).
Viêm tổ chức hốc mắt có thể gây giảm thị lực do bệnh võng mạc hay thị thần
kinh do thiếu máu, hạn chế vận nhãn. Nếu nhiễm trùng lan đến xoang hang hay nội sọ
có thể gây viêm tắc xoang hang, viêm màng não hay áp xe não.
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Màng xương

Bình thường

Viêm tổ
chức
hốc mắt
tỏa lan

Áp xe hốc mắt

Áp xe
dưới
màng
xương

Tắc xoang hang

Hình 12. Biến chứng của viêm tổ chức hốc mắt
A. Cấu trúc hốc mắt bình thường. B. Viêm tổ chức hốc mắt tỏa lan.
C. Áp xe hốc mắt. D. Áp xe dưới màng xương. E. Viêm tắc xoang hang
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

5.2. Lâm sàng
Người bệnh đến vì sưng nề mi và lồi mắt cấp tính kèm theo đau nhức hốc mắt
và nhìn mờ. Khám thấy mi mắt sưng nề đỏ, kết mạc phù nề và cương tụ, vận nhãn hạn
chế, đau khi liếc mắt, thị lực giảm và lồi mắt. Lồi mắt có thể lệch trục nếu khối áp xe
xoang trán hay xoang sàng đẩy nhãn cầu di lệch.
Các dấu hiệu khác như chảy nước mũi (viêm xoang), đau răng và sưng vùng má
(áp xe nang răng). Sốt, đau đầu và buồn ngủ là dấu hiệu của viêm màng não (Hình 13).
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Hình 13. Lồi mắt cấp tính do viêm tổ chức hốc mắt
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

5.3. Cận lâm sàng
Chụp CT scan hay cộng hưởng từ (MRI) giúp loại trừ viêm tổ chức trước cân vách
hốc mắt, viêm xoang, u hốc mắt hay giả u hốc mắt. Chụp CT giúp xác định dị vật hốc
mắt nếu có tiền sử chấn thương. MRI có ý nghĩa hơn CT khi nghi ngờ có viêm tắc
xoang hang.

Hình 14. Viêm xoang sàng cấp tính bên trái
(Nguồn http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum)

Nuôi cấy máu, dịch não tủy khi người bệnh có sốt cao, nghi ngờ viêm tắc xoang
hang hay viêm màng não (buồn ngủ, co giật). Nuôi cấy dịch mũi khi nghi ngờ có
nhiễm trùng xoang để lựa chọn kháng sinh.
5.4. Chẩn đoán phân biệt
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Viêm tổ chức trước cân vách hốc mắt gây sưng nề mi mắt, khó mở mắt. Vành
mi khám mắt khó khăn, phải sử dụng vành mi. Khám không thấy lồi mắt, vận nhãn
bình thường, thị lực không giảm.
Khối u cơ vân ác tính là bệnh lý hốc mắt ở trẻ em gây lồi mắt cấp tính. Chụp
CT sẽ thấy hình ảnh khối u hốc mắt. Sinh thiết làm giải phẫu bệnh giúp xác định thể
loại khối u.
5.5. Điều trị
Người bệnh được nhập viện để điều trị kháng sinh đặc hiệu và phẫu thuật nếu
có chỉ định. Kháng sinh hay sử dụng là Cephalosporin thế hệ 3 (tĩnh mạch) như
Cefotaxime 50mg/kg/6 giờ (với trẻ < 12 tuổi) hay 1-2g/6 giờ (với người lớn) trong 14
ngày.
Nếu viêm tổ chức hốc mắt do dị vật sau chấn thương cần dùng kháng sinh nhạy
với vi khuẩn gram (+) như Vancomycin 1g/12 giờ (tĩnh mạch) và nhạy với gram (-)
như Ertapenem 100 mg 1 lần/ngày.
Phẫu thuật để lấy dị vật (nếu có), dẫn lưu áp xe, dẫn lưu xoang được thực hiện
khi:
- Thị lực giảm.
- Có mủ hay dị vật hốc mắt.
- Chụp cắt lớp thấy có khối áp xe.
- Dùng kháng sinh bệnh không thuyên giảm.
6. U mạch mắt trẻ em
6.1. Đại cương
U mạch hốc mắt bao gồm u mạch dạng mao mạch, u mạch dạng hang, u tế bào
ngoại mạch và các dị dạng mạch như u bạch mạch (dị dạng tĩnh mạch-bạch mạch),
giãn mạch hốc mắt, bất thường động tĩnh mạch. U mạch dạng mao mạch phát triển từ
năm tuổi đầu và thậm chí ít thoái triển trong những năm tiếp theo. U mạch dạng hang
và u tế bào ngoại mạch hay xuất hiện ở người lớn tuổi. Dị dạng tĩnh mạch-bạch mạch
hay có xuất huyết gây lồi mắt cấp tính ở trẻ nhỏ. Giãn phình mạch hay dị dạng động
tĩnh mạch thường có lúc 20-30 tuổi.
6.2. Các dạng u mạch mắt trẻ em
6.2.1. U mạch mao mạch trẻ em
U mạch mao mạch là khối u tổ chức tại chỗ (harmatoma) rất hay gặp ở trẻ em.
Tỉ lệ mắc u nam: nữ là 2:3, không có xu hướng di truyền. U có thể thoái triển và có
nhiều phương pháp điều trị khác nhau.
Lâm sàng
Khối u có rất nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau, thay đổi từ u mi mắt đơn
thuần đến u mi hốc mắt. Có khối u phát triển rất nhanh.
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Khám bệnh cần đánh giá nguy cơ nhược thị, mức độ lồi mắt và tốc độ phát triển
của khối u để có hướng xử lý phù hợp. Bản chất của u mạch mao mạch là phát triển
nhanh rồi tự thoái triển.
30% u mạch mao mạch có từ khi sinh, lúc 6 tháng tuổi. Khối u phát triển nhanh
nhất lúc 3-6 tháng tuổi và thoái triển lúc 3-7 tuổi. U hay ở mi trên và có biểu hiện tùy
theo mức độ nông hay sâu của khối u. U bề mặt có thùy, màu đỏ, to nhanh khi trẻ khóc
và có dạng nốt. U sâu hơn có thể gây lồi mắt, thậm chí loét giác mạc do hở mi. Khối u
lớn gây nhược thị do che lấp hay gây biến dạng nhãn cầu và loạn thị. Khối u che trục
thị giác lâu ngày làm cho mắt tiến triển thành cận thị và nhược thị là do di lệch trục
nhãn cầu hay lác.
Hiếm khi u mạch gây các biến chứng toàn thân. Hội chứng Kasbach Meritt do
tiêu thụ tiểu cầu quá nhiều bởi đông máu trong các khoảng mạch, gây rối loạn đông
máu nhưng đáp ứng tốt với điều trị bằng truyền tiểu cầu hay corticoid.

A

B
Hình 15. U mạch mi mắt
A. U mạch mi không gây ảnh hưởng thị lực. B. U mạch mi gây ảnh hưởng thị lực

Chẩn đoán hình ảnh
Chụp CT scan thấy tổ chức mềm xâm lấn hốc mắt. Thâm nhiễm vào trong chóp
cơ hay cân vách hốc mắt. Xương có thể bị ăn mòn.
Chụp cộng hưởng từ thấy ranh giới u (tăng sáng) rất rõ ràng ở phim T2 vì dòng
máu chảy mạnh. Phim T1 có thuốc cản quang và loại mỡ thấy u có độ tương phản rõ
hơn và đánh giá tương quan với các tổ chức khác. Chụp mạch khi tiêm thuốc giúp
phân biệt tổ chức mạch với những tổn thương mạch máu khác.
Giải phẫu bệnh thay đổi tùy theo giai đoạn lâm sàng:
- Ở giai đoạn tăng sinh sớm, có nhiều tế bào nội mô phân chia mạnh, hiếm khi
có khoảng ngoại bào. Nhiều dưỡng bào nhưng chức năng chưa rõ. Nhiều hình ảnh
nhân chia làm cho chẩn đoán nhầm với khối u ác tính, nhất là khi khối u phát triển
nhanh.
- Khi khối u đã trưởng thành, các khoang ngoại mạch lớn hơn và ít tế bào nội
mô hơn. Khối u không có bao xơ xung quanh và thâm nhiễm vào các tổ chức xung
quanh.
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- Khi u thoái triển, sẽ có nhiều tổ chức xơ mỡ. Các tế bào nội mô u mạch mắt có
nhiều kháng nguyên nhau thai mà không giống như u mạch khác hay tổ chức da. Sinh
thiết giúp phân biệt với tổn thương ác tính như u cơ vân ác tính.
Điều trị
Điều trị bảo tồn, chỉnh tật khúc xạ và nhược thị trong lúc chờ khối u thoái triển.
Chỉ can thiệp khi khối u kích thước quá lớn gây che lấp trục thị giác hay gây lồi mắt
nhiều.
Điều trị bằng dùng thuốc chẹn beta tại chỗ hay toàn thân, phẫu thuật cắt bỏ,
steroid tại chỗ, tia xạ, laser và tiêm chất gây xơ hóa. Nghiên cứu cho thấy dùng
propranolol 1-3mg/kg/ngày có khả năng làm giảm kích thước u ở 90% trẻ nhưng có
tác dụng phụ như hạ huyết áp, co thắt phế quản, nhịp tim chậm, hạ đường huyết. Tra
timolol tại chỗ cũng có tác dụng và ít gây tác dụng phụ hơn.
Steroid được lựa chọn thứ hai sau thuốc nghẽn cảm thụ beta. Tiêm steroid khắp
bề mặt khối u nhưng cần rút kim trước khi tiêm thuốc để kiểm tra, tránh tiêm vào
mạch máu gây tắc động mạch võng mạc. Steroid toàn thân 1,5-5mg/kg/ngày có thể
dùng với các khối u nằm quá ra sau nhưng lưu ý các tác dụng phụ như chậm phát triển,
chảy máu dạ dày ruột, suy tuyến thượng thận.
Các phương pháp khác như interferon alpha 2a, laser ít có tác dụng. Tia xạ và
tiêm chất gây xơ hóa hiện nay không được sử dụng.
6.2.2. U tế bào ngoại mạch (hemangiopericytoma)
Đây là khối u hiếm gặp, xuất phát từ tế bào ngoại mạch và có thể lành hoặc ác
tính. Chụp CT scan thấy khối u có ranh giới rõ và thuần nhất. Nếu cắt bỏ không hết, u
tái phát và xâm lấn.
10-15% u di căn, có trường hợp u phát triển rất nhanh và phải nạo vét tổ chức
hốc mắt.

Hình 16. U tế bào ngoại mạch
(Nguồn: https://www.researchgate.net/profile/Jesse)
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Hình 17. Sinh thiết thấy hình ảnh tăng sinh tế bào ngoại mạch
(Nguồn: https://www.researchgate.net/profile/Jesse)

6.2.3. Bất thường mạch máu hốc mắt

Hình 18. Giãn mạch hốc mắt gây xuất
huyết
A. Xuất huyết dưới kết mạc và lồi mắt cấp
tính;
B và C. CT scan thấy dị dạng mạch hốc mắt
và não
(Nguồn:
https://www.researchgate.net/profile/Jesse)
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Các dị dạng mạch bắt nguồn từ tĩnh mạch (búi giãn tĩnh mạch và tĩnh mạchbạch mạch (u mạch bạch mạch) hay động mạch (dị dạng động tĩnh mạch). Dị dạng
được chia thành 3 loại dựa theo mức độ dòng máu chảy:
- Loại 1 (không có dòng máu chảy) không nối với hệ mạch, chủ yếu là tĩnh
mạch-bạch mạch (u mạch-bạch mạch).
- Loại 2 (có dòng tĩnh mạch) có kết nối với hệ tĩnh mạch.
- Loại 3 (có dòng động mạch) có bất thường động tĩnh mạch.
6.2.4. Dị dạng tĩnh mạch-bạch mạch
Các dị dạng mạch có từ nhỏ và khó điều trị. Khối mạch lớn dần, có thể lớn rất
nhanh do xuất huyết và khác với u mạch mao mạch ở chỗ không tự thoái triển. Khối
mạch kết nối với mạch máu hốc mắt, ranh giới không rõ ràng nên khó cắt bỏ.
Biểu hiện lâm sàng của dị dạng tĩnh mạch-bạch mạch thay đổi tùy theo kích
thước và độ sâu trong hốc mắt:
- Dị dạng ở nông gồm nhiều nang chứa dịch trong hay vàng ở kết mạc. Nang có
thể có màu tím sẫm do xuất huyết. Cắt bỏ dễ dàng và kết quả điều trị tốt.
- Dị dạng sâu trong hốc mắt gây lồi mắt dần nhưng khác với u mạch mao mạch,
lồi mắt rất thay đổi và có liên quan đến tình trạng nhiễm trùng toàn thân của trẻ. Lồi
mắt cấp tính xảy ra do xuất huyết trong tổn thương cũ gây nhầm lẫn với u cơ vân ác
tính.
- Khám mũi hay niêm mạc vòm miệng sẽ thấy nhiều bọng nhỏ có máu do giãn
bạch mạch. Nang bạch mạch hốc mắt (chứa dịch màu nâu sẫm) lớn nhanh khi có xuất
huyết gây chèn ép thị thần kinh, giảm thị lực và sưng nề đĩa thị.
- Tổn thương phối hợp (u mạch bạch mạch) thường có từ nhỏ, lớn dần theo tuổi
làm cho hốc mắt giãn rộng. Xuất huyết tự phát gây lồi mắt cấp hay phù mi kết mạc.
Chụp CT thấy khối u ranh giới không rõ ràng và tăng sáng không đồng đều sau
khi tiêm thuốc cản quang. Hình ảnh nang giúp phân biệt với u mạch dạng mao mạch.
Khi hemoglobin thoái hóa sẽ tạo chất dịch màu nâu sô-cô-la. Xuất huyết mới trên T1
và T2 của chụp cộng hưởng từ kém sáng, khi chuyển thành methemoglobin có hình
ảnh tăng sáng. Tiêm thuốc cản quang thấy vùng u có hoạt tính nhất cần can thiệp và
xác định u có liên tục với nội sọ hay không?
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Hình 19. U mạch bạch mạch gây lồi mắt cấp tính
(Nguồn: https://www.researchgate.net/profile/Jesse)

Hình 20. Dị dạng mạch ở vòm miệng
(Nguồn: https://www.researchgate.net/profile/Jesse)

Điều trị bảo tồn là chính. Phẫu thuật khi u gây chèn ép thị thần kinh, hở giác
mạc gây loét, đau nhức và buồn nôn. Phẫu thuật nên lấy đi phần bất thường tĩnh mạchbạch mạch hoạt tính, dẫn lưu các khoang chứa máu và không nhất thiết phải lấy hết vỏ
u.
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6.2.5. Giãn mạch hốc mắt bẩm sinh
Các búi giãn mạch có dòng chảy cao và chậm. Giãn mạch dòng chảy chậm
tương tự như dị dạng tĩnh mạch bạch mạch, hay xuất huyết tự phát đột ngột. Giãn
mạch dòng chảy cao ít khi xuất huyết. Giãn mạch tự lớn dần, ở kết mạc và ít được chú
ý đến. Giãn mạch gây lõm mắt và teo mỡ hốc mắt, chụp X quang thấy sỏi mạch.

Hình 21. Búi giãn mạch hốc mắt
(Nguồn: https://www.researchgate.net/profile/Jesse)

Cắt bỏ giãn mạch khi gây ảnh hưởng thẩm mỹ hay gây đau nhức. Nút mạch
trong trường hợp giãn mạch tách biệt khỏi hệ thống tuần hoàn và không gây ảnh
hưởng đến hệ mạch hốc mắt.
7. U thị thần kinh
7.1. Đại cương
Khối u thị thần kinh có hai loại là u thần kinh đệm và khối u màng não. U thần
kinh đệm hay gặp ở trẻ em hơn nên sẽ được đề cập đến trong bài này. U thần kinh đệm
có 2 loại là u thần kinh đệm lành tính và u thần kinh đệm ác tính.
7.1.1. U thần kinh đệm lành tính
U thần kinh đệm lành tính có nguồn gốc từ tế bào sao, chỉ chiếm 1,5-4% khối u
hốc mắt nhưng lại chiếm đến 50-55% u thị thần kinh.
Lâm sàng
71% trường hợp là trẻ em dưới 10 tuổi và 90% là người dưới 20 tuổi. Tỉ lệ trẻ
em gái mắc bệnh cao hơn trẻ trai. 20-25% u khu trú ở thị thần kinh nhưng u có thể lan
vào giao thoa vào não thất 3. Người bệnh thường hay mắc thêm hội chứng u xơ thần
kinh (NF1).
Người bệnh có thể mất hay giảm thị lực hay thị lực vẫn còn tốt. Đa số người
bệnh đến khám vì lồi mắt thẳng trục. Đau đầu, rung giật nhãn cầu, hạn chế vận nhãn
hay co giật cũng có thể gặp. Soi đáy mắt thấy phù đĩa thị (Hình 22).
Cận lâm sàng
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Hình 22. Khối u thị thần kinh
a. CT scan thấy khối u thị thần kinh mắt trái. b. Phù đĩa thị. c. Hình ảnh thị thần kinh
cắt bỏ. d. U phát triển lâu ngày gây ảnh hưởng đầu thị thần kinh.

Chụp CT scan thấy hình ảnh thị thần kinh to. U có hình thoi và ít tăng sáng với
thuốc cản quang hơn so với u màng não. U có thể lan vào giao thoa, đôi khi thấy có
hình ảnh can xi hóa.

Hình 23. Chụp cộng hưởng từ
A. U thị thần kinh mắt phải (sáng màu)
trên phim T1 có thuốc cản quang. B.
Khối u phát triển vào trong nhãn cầu
và vào chóp cơ. C. Khối u khu trú ở thị
thần kinh mắt phải
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Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho phép đánh giá u phát triển vào thị thần kinh hay
dải thị. Hình ảnh T1 u kém sáng hơn thị thần kinh bình thường, nhưng T2 u tăng sáng
mạnh.
Giải phẫu bệnh thấy đây là loại u tổ chức lành tính nhưng lại có khả năng xâm
lấn. Tế bào sao tăng sinh qua màng nhện vào khoang dưới nhện kèm theo tăng sinh xơ
mạch.
Điều trị
Đây là loại u lành tính, tiến triển chậm qua nhiều năm với thị lực có khi không
thay đổi. Tuy nhiên thái độ điều trị tùy thuộc vào biểu hiện lâm sàng của từng người
bệnh.
- Theo dõi với người bệnh có bệnh ổn định. Thông thường thị lực ban đầu giảm
xong ổn định ở 80% số trường hợp.
- Phẫu thuật chỉ áp dụng khi người bệnh có lồi mắt nhiều, mắt đau nhức và mất
chức năng.
- Tia xạ cần áp dụng rất hạn chế vì không có hiệu quả. Có trường hợp u chuyển
sang ác tính sau tia xạ.
- Hóa chất chỉ áp dụng với bệnh tiến triển nhằm ổn định thị lực và làm khối u
thoái triển.
7.2. U thần kinh đệm ác tính
Từ năm 1973, Hoyt đã báo cáo những trường hợp u thần kinh đệm ác tính và
sau đó là tử vong. U xuất phát từ giao thoa thị giác và ít khi phát triển vào hốc mắt.
Lâm sàng: người bệnh mất thị lực một mắt, sau đó cả hai mắt. Khám thấy phù đĩa thị,
liệt vận nhãn và những dấu hiệu thần kinh khác.
Cận lâm sàng: Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) hay cộng hưởng từ (MRI) thấy hình ảnh
phì đại thị thần kinh hai bên. Sinh thiết thấy hình ảnh tế bào hình sao ác tính có mạch
máu tăng sinh và hoại tử.
Điều trị phẫu thuật hay tia xạ đều mang lại ít kết quả, tỉ lệ tử vong cao.
8. Ung thư cơ vân
8.1. Đại cương
Ung thư cơ vân (rhabdomyosarcoma) là khối u hốc mắt ác tính có nguồn gốc tổ
chức trung bì phôi hay gặp nhất ở trẻ em. Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy tỉ lệ mắc bệnh là
25 trường hợp/năm. 1/3 ung thư cơ vân xuất hiện ở đầu và cổ, 25-35% xuất hiện
nguyên phát ở hốc mắt.
8.2. Lâm sàng
Người bệnh xuất hiện lồi mắt một bên cấp tính, không đau nhức.
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A

B

Hình 24. Ung thư cơ vân hốc mắt
Khám thấy tổ chức hốc mắt thâm nhiễm cứng chắc kèm theo phù nề kết mạc và
hạn chế vận nhãn. U có thể khu trú ở kết mạc, hậu nhãn cầu.
8.3. Cận lâm sàng
Sinh thiết có vai trò quan trọng trong chẩn đoán xác định để có thái độ xử trí và
tiên lượng phù hợp. Về giải phẫu bệnh, ung thư cơ vân có ba thể: bào thai, dạng hốc và
biến hình.
Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) hay cộng hưởng từ (MRI) xác định vị trí, kích
thước u và hình ảnh ăn mòn xương hốc mắt. U có thể xâm lấn vào não bộ. Khối u
đồng nhất, tăng sáng khi tiêm thuốc cản quang và liên tục với các cơ vận nhãn.

A

B

C
Hình 25. Hình ảnh giải phẫu bệnh của ung thư cơ vân
A. Thể bào thai (các tế bào hình thoi và tròn xếp đồng đều);
B. Thể hốc (tế bào có đuôi và xếp theo hốc dạng phế nang;
C. Thể biến hình (nhiều nguyên bào cơ)
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A

B
Hình 26. Hình ảnh chụp CT scan

A. U mềm xâm lấn xoang sàng. B. U xâm lấn sọ não

8.4. Chẩn đoán phân biệt
Tụ máu dưới màng xương
Người bệnh có lồi mắt cấp tính. Các biểu hiện chèn ép đỉnh hốc mắt như phù nề
kết mạc, nhãn áp cao và hạn chế vận nhãn. Chụp cắt lớp không thấy hình ảnh u hốc
mắt.

A

B

C

D

Hình 27. Xuất huyết dưới màng xương gây lồi mắt cấp tính
A và B. Lồi hai mắt và phù nề kết mạc. C. Máu tụ dưới màng xương tên phim chụp MRI.
D. Hai mắt hết lồi sau khi dẫn lưu máu tụ
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Viêm tổ chức hốc mắt
Người bệnh có chảy nước mũi và lồi mắt cấp. Phù nề kết mạc và vận nhãn hạn
chế. Chụp cắt lớp thấy hình ảnh viêm xoang sàng.

A

B

Hình 28. Viêm tổ chức hốc mắt cấp tính
A. Lồi mắt phải. B. Chụp cắt lớp CT thấy có viêm xoang sàng

U mạch dạng mao mạch
U mạch dạng mao mạch là hiện tượng tăng sinh nội mô mạch máu, xuất hiện từ
khi sinh. Người bệnh có vết u mạch màu đỏ trên da mi. Lồi mắt thường ít tiến triển và
thoái triển khi trẻ lớn lên.
U mạch mi hốc mắt
Lồi mắt cấp tính chỉ xuất hiện khi có xuất huyết. Vết u mạch màu đỏ ở kết mạc
hay mi mắt. Lồi mắt ổn định, không tiến tiến triển và có thể giảm dần khi trẻ lớn lên.
U xơ thần kinh
Bệnh biểu hiện chủ yếu ở mi mắt gây phì đại mi. Vết cà phê màu nâu xuất hiện
trên da, vệt Lisch trên mống mắt và khối u thần kinh đệm thị thần kinh gây lồi mắt.

Hình 29. U xơ thần kinh
Viêm cơ vận nhãn
Lồi mắt nhẹ, hạn chế vận nhãn và có đau khi liếc mắt. Chụp cắt lớp thấy cơ phì
đại.
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Một số bệnh lý hốc mắt gây lồi mắt khác
- Nang dạng bì thường xuất hiện ở góc trên ngoài, lồi mắt không nhiều, sờ thấy
u nang cứng chắc và ổn định không phát triển.
- U nguyên bào thần kinh cũng gây lồi mắt. Hình ảnh chụp cắt lớp thấy u ranh
giới khá rõ ràng, hay tái phát sau phẫu thuật. Chẩn đoán dựa vào xét nghiệm giải phẫu
bệnh.
- Một số bệnh máu gây lồi mắt như bệnh bạch cầu cấp, u lympho và u tế bào
Langerhans. Chẩn đoán phân biệt dựa vào kết quả sinh thiết hay xét nghiệm huyết-tủy
đồ.
8.5. Điều trị
Điều trị ung thư cơ vân cần phối hợp đa chuyên khoa: nhi, u bướu và nhãn khoa.
Bác sĩ mắt có nhiệm vụ theo dõi kết quả điều trị và tái phát.

Điều trị chủ yếu dựa vào tia xạ, hóa trị liệu và phẫu thuật theo phác đồ sau:
Mục đích phẫu thuật

Chỉ định

Thái độ tiếp theo sau
phẫu thuật

Sinh thiết u làm giải phẫu U có kích thước quá lớn Nạo vét tổ chức hốc mắt,
bệnh.
và chưa xác định chẩn tia xạ và hóa trị liệu.
đoán.
Cắt bỏ u làm giải phẫu U có kích thước nhỏ và Hóa trị liệu với u đã lấy hết
bệnh.
vừa phải.
trên vi thể, có thể tia xạ
nếu u vẫn còn.
Nạo vét tổ chức hốc mắt U có kích thước quá lớn, Hóa trị liệu và tia xạ.
chỉ áp dụng với khối u đã u tái phát sau điều trị.
có khẳng định chẩn đoán.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn một câu trả lời phù hợp
Câu 1. Sau đây là vị trí u bì hốc mắt thường khú trú, TRỪ:
A. Thành trên hốc mắt.
B. Góc trên ngoài.
C. Góc trên trong.
D. Mi dưới.
Câu 2. Hình ảnh CT scan của u bì hốc mắt có:
A. Khuyết xương.
B. U dạng nang có lòng không thuần nhất.
C. Gây chèn ép nhãn cầu.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 3. U bì hốc mắt có thể gây những biến chứng sau, TRỪ:
A. Không ảnh hưởng đến chức năng.
B. Lác.
C. Viêm.
D. Phá hủy xương.
Câu 4. U bì hốc mắt có thể:
A. Gây viêm tổ chức hốc mắt.
B. Phá hủy xương sọ gây rò dịch não tủy.
C. Xâm lấn các xoang.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 5. Chỉ định lấy bỏ u bì hốc mắt:
A. Khi u lớn gây ảnh hưởng thẩm mỹ.
B. U chèn ép nhiều.
C. U gây viêm.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 6. U hốc mắt ác tính nguyên phát hay gặp nhất ở trẻ em là:
A. U bì.
B. U cơ vân ác tính.
C. U nguyên bào võng mạc.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 7. Điều trị u cơ vân ác tính:
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A. Phẫu thuật cắt u.
B. Nạo vét tổ chức hốc mắt.
C. Hóa hay xạ trị.
D. Thay đổi theo giai đoạn bệnh.
Câu 8. Chẩn đoán u cơ vân ác tính dựa vào:
A. Sinh thiết giải phẫu bệnh.
B. Tiến triển lâm sàng.
C. Không đáp ứng với điều trị.
D. Lâm sàng và tế bào học.
Câu 9. Tuổi mắc bệnh u cơ vân ác tính thường gặp:
A. < 2 tháng.
B. 2 tuổi.
C. 4-5 tuổi.
D. 19 tuổi.
Câu 10. U nguyên bào võng mạc thường:
A. Xâm lấn hắc củng mạc.
B. Xâm lấn góc tiền phòng.
C. Xâm lấn thị thần kinh.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 11. Tuổi mắc bệnh u nguyên bào võng mạc hai mắt có thể xâm lấn hốc mắt:
A. < 2 tuổi.
B. 1 tháng tuổi.
C. 5-10 tuổi.
D. >10 tuổi.
Câu 12. U mạch mi hốc mắt có thể gây:
A. Lồi mắt.
B. Nhược thị.
C. Sụp mi.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 13. Loại u nào hay gây lồi mắt cấp tính:
A. U bạch mạch.
B. U mạch dạng hang.
C. U mạch mao mạch.
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D. U nguyên bào võng mạc.
Câu 14. Loại lồi mắt nào ít xảy ra ở trẻ em:
A. Bệnh mắt Basedow.
B. U cơ vân ác tính.
C. U nguyên bào võng mạc.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 15. Lồi mắt do viêm ở trẻ em < 5 tuổi thường có nguyên nhân:
A. Viêm cơ vận nhãn.
B. Basedow.
C. Viêm xoang sàng cấp.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 16. Bệnh nào sau đây hay có liên quan đến nhiễm sắc thể 13:
A. U nguyên bào võng mạc.
B. U mạch.
C. U cơ vân.
D. U bì.
ĐÁP ÁN
1. D

2. D

3. A

4. D

5. D

6. B

7. D

8.D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. A

14. A

15. C

16. A

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ em.
2. Khám vận động nhãn cầu.
3. Đo độ lồi mắt bằng thước Hertel.
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