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Bài 23
LÁC VÀ RỐI LOẠN VẬN NHÃN
PGS.TS. Hà Huy Tài
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 và sinh lý vận nhãn.
2. Trình bày được các bước trong khám lác - vận nhãn và các khám nghiệm đánh giá
một số chức năng.
3. Trình bày được các triệu chứng và dấu hiệu của các hình thái lác cơ năng;
4. Trình bày được các triệu chứng và dấu hiệu của các hình thái lác liệt trong liệt các
dây thần kinh số III, IV và VI.
5. Chẩn đoán được các hình thái cơ bản của lác cơ năng.
6. Chẩn đoán được các hình thái cơ bản của lác liệt trong liệt vận nhãn các dây thần
kinh số III, IV và VI.
7. Trình bày được các phương pháp điều trị chủ yếu đối với các hình thái cơ bản của
lác cơ năng.
8. Trình bày được các phương pháp điều trị chủ yếu đối với các hình thái cơ bản của
lác liệt trong liệt vận nhãn các dây thần kinh số III, IV và VI.
Về kỹ năng
1. Thực hiện được đo độ lác cơ bản (test Hirschberg, phương pháp Krimsky, khám
che mắt, khám che mắt có sử dụng lăng kính…).
2. Thực hiện được đánh giá một số chức năng mắt (khám 3 bước ParksBielschowsky, đánh giá song thị và đánh giá thị giác 2 mắt bằng kính đỏ-xanh,
khám bằng đũa Maddox, khám bằng đũa Maddox kép, sử dụng synotophore…).
3. Thực hiện được nghiệm pháp kéo cơ cưỡng bức (force generation test - FGT).
4. Thực hiện được các kỹ năng:
-

Kiểm tra khả năng nhìn nổi.

-

Tỉ số qui tụ điều tiết/qui tụ (phương pháp heterophoria, phương pháp
gradient).

-

Đánh giá tương ứng võng mạc hai mắt.

5. Tham gia phụ mổ và thực hiện được các thì sau trong phẫu thuật lác trẻ em:
-

Lùi cơ

-

Rút ngắn cơ

-

Các thủ thuật làm yếu cơ (trong phẫu thuật cắt buông cơ) và làm khỏe cơ.
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-

Di thực cơ.

-

Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ.

-

Test kéo cơ cưỡng bức (FDT).

6. Thực hiện phẫu thuật độc lập một số trường hợp lác đơn giản.
7. Theo dõi và xử trí được các tai biến và biến chứng trong và sau phẫu thuật lác (như
tụt cơ, thiếu máu bán phần trước, thủng củng mạc…).
Về thái độ
1. Tuân thủ nghiêm túc các qui trình khám chữa bệnh của cơ sở thực hành.
2. Tôn trọng quyền của người bệnh và gia đình.
3. Tôn trọng văn hóa và các phong tục tập quán vùng miền không ảnh hưởng đến sức
khỏe.
NỘI DUNG
1. Đại cương
Lác là một bệnh gồm hai hội chứng: lệch trục nhãn cầu (lác mắt) và rối loạn thị
giác hai mắt (giảm hoặc mất chức năng phối hợp giữa hai mắt như hợp thị …). Nói
một cách đơn giản là hai mắt của người bị lác không thể nhìn đồng thời cùng một
hướng thẳng vào vật tiêu, lác có thể xuất hiện ở một hướng nhìn hoặc ở tất cả các
hướng. Nghĩa là có những trường hợp không thấy lác ở một hướng nào đó (hoặc khi
nhìn xa hay nhìn gần) nhưng ở hướng khác lại thấy lác.
Bình thường có sự phát triển hài hòa, đồng bộ chặt chẽ giữa hệ thống vận động
và cảm thụ của mắt. Khi có sự rối loạn phát triển của một trong hai hệ thống đó thì sẽ
gây ra lác. Đặc biệt ở trẻ nhỏ, lứa tuổi mà chức năng thị giác phát triển còn yếu ớt,
chưa bền vững. Có thể lác bị từ ngay sau khi sinh hoặc trong vòng 6 tháng sau sinh
(lác bẩm sinh) hoặc sau đó mới bị (lác mắc phải), có thể xuất hiện lác sau khi mắc
bệnh khác tại mắt hay toàn thân.
Cần phân biệt lác cơ năng và lác liệt:
- Lác cơ năng còn được gọi là lác đồng hành (khi liếc mắt thì mắt lác luôn di
chuyển cùng hướng với mắt lành, do vậy góc lác không thay đổi ở các hướng nhìn
khác nhau), thường xuất hiện ở trẻ em, hay kèm theo rối loạn thị giác hai mắt.
- Lác liệt được gọi là lác bất đồng hành (khi liếc thì mắt lác không luôn di
chuyển đồng hành cùng mắt lành, do vậy góc lác có thể thay đổi ở các hướng nhìn
khác nhau), hay gặp ở người trưởng thành, nguyên nhân do liệt thần kinh chi phối một
hay nhiều cơ vận nhãn.
Việc khám và chữa lác cần được chú trọng ngay từ khi mới xuất hiện lác, bất kể
ở lứa tuổi nào, nhằm ngăn ngừa nhược thị và bảo tồn hay phục hồi chức năng thị giác
hai mắt. Nếu chữa lác ở lứa tuổi đã lớn thì chỉ có thể đạt được mục đích chính về mặt
thẩm mỹ. Chữa lác cho trẻ em đòi hỏi rất công phu và kiên trì, theo đúng qui trình
khoa học, cần phối hợp rất chặt chẽ giữa thầy thuốc với người bệnh và gia đình.
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Ở nước ta, lác có nhiều tên gọi tuỳ theo vùng, miền hay địa phương như lác, lé,
mại, hiếng, lệch mắt… Lác là một bệnh hay gặp, chiếm tỉ lệ khoảng 2- 4% dân số. Nếu
tính cả lác ẩn thì tỉ lệ cao hơn nhiều.
Đã từ lâu, quan niệm về lác trong nhân dân và ngay cả thầy thuốc không chuyên
khoa mắt còn nhiều lệch lạc, mới chỉ nhận thấy tác hại về mặt thẩm mỹ nên hầu hết trẻ
bị lác được khám và chữa muộn, trẻ gái thường được ưu tiên chữa lác hơn trẻ trai. Lác
gây ra nhiều tác hại mà còn nhiều người chưa biết: Làm rối loạn chức năng thị giác hai
mắt (mất hay giảm khả năng phối hợp giữa hai mắt). Có nhiều nguy cơ gây giảm thị
lực ở mắt lác (nhược thị do lác), khoảng trên 50% trẻ em lác cơ năng bị nhược thị ở
một mắt, nhất là khi bị lác trong (lác qui tụ) cố định ở một mắt. Lác ảnh hưởng nhiều
tới thẩm mỹ và cuộc sống của người bệnh (gây tâm lý tự ti, ngại giao tiếp, nhất là trẻ
em hay phụ nữ bị lác thường nhút nhát, kém năng động, ảnh hưởng tới học tập và sinh
hoạt). Ngoài ra, lác còn gây ra một số rối loạn chức năng khác như nhìn một thành hai
(song thị), tư thế nhìn lệch đầu vẹo cổ, thu hẹp thị trường, mất khả năng nhìn nổi
(chiều sâu)…
2. Một số khái niệm cơ bản
2.1. Sinh lý vận động nhãn cầu
2.1.1. Hốc mắt và trục nhãn cầu
Thành ngoài và thành trong của hốc mắt tạo thành một góc 450, do vậy góc
giữa trục hốc mắt với thành ngoài và thành trong xấp xỉ bằng 230. Khi nhãn cầu ở tư
thế nguyên phát (nhìn thẳng trước) thì trục nhãn cầu và trục hốc mắt tạo một góc 230.
Tác dụng của các cơ vận nhãn phụ thuộc vào vị trí của nhãn cầu tại thời điểm đó.

23
51


Hình 1. Trục nhãn cầu

Hình 2. Mặt phẳng Listing

Nhãn cầu chuyển động theo 3 trục Fick của mặt phẳng Listing (mặt phẳng
tưởng tượng đi qua tâm xoay của nhãn cầu):
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- Quay sang phải hay trái quanh trục Z (trục dọc ).
- Quay lên trên hoặc xuống dưới quanh trục X (trục ngang).
- Xoay ra ngoài hoặc vào trong quanh trục Y (trục trước sau).
2.1.2. Chức năng của các cơ vận nhãn
Động tác vận nhãn của cơ phụ thuộc vào 3 yếu tố là tuyến hoạt động và bình
diện hoạt động của cơ, vị trí của trục thị giác và vị trí của đường bám tận của cơ vào bề
mặt nhãn cầu so với trung tâm xoay nhãn cầu. Do vậy mà động tác của cơ thay đổi tùy
theo sự thay đổi của những yếu tố này. Với các cơ thẳng ngang, bình diện hoạt động
của cơ trùng với trục thị giác nên chỉ có động tác đơn thuần là đưa mắt sang ngang
(vào trong hoặc ra ngoài). Với các cơ thẳng đứng và nhất là cơ chéo, do đường đi phức
tạp, bình diện hoạt động của cơ không trùng với trục thị giác, đường bám tận lại không
thẳng và nằm ở phía sau nhãn cầu (cơ chéo) nên động tác vận nhãn càng phức tạp,
không đơn thuần theo một chiều, tuyến hoạt động và bình diện hoạt động của cơ thay
đổi tuỳ theo hướng nhìn.
Bảng 1. Chức năng của các cơ vận nhãn
Cơ vận nhãn

Chức năng chính

Chức năng phụ

Cơ thẳng trong

Đưa mắt vào trong

Không

Cơ thẳng ngoài

Đưa mắt ra ngoài

Không

Cơ thẳng trên

Đưa mắt lên trên

Cơ thẳng dưới

Đưa mắt xuống dưới

Xoáy vào trong và đưa vào trong Xoáy
ra ngoài và đưa vào trong

Cơ chéo trên

Đưa mắt xoáy vào trong

Đưa xuống dưới và ra ngoài

Cơ chéo dưới

Đưa mắt xoáy ra ngoài

Đưa lên trên và ra ngoài

Ngoài 6 cơ ngoại nhãn, ở một mắt còn có hai cơ là cơ thể mi và cơ co thắt đồng tử
cũng liên quan đến động tác qui tụ và điều tiết.
Cơ thẳng trên

Cơ chéo trên
Cơ thẳng trong

Cơ thẳng ngoài

Cơ chéo dưới
Cơ thẳng dưới

Hình 3. Các cơ vận nhãn
2.1.3. Áp dụng đặc điểm giải phẫu, sinh lý vận nhãn trong lâm sàng
Trong khám vận nhãn
Với cơ thẳng trên, khi nhãn cầu đưa ra ngoài 23o thì trục nhãn cầu sẽ trùng với
trục của cơ. Lúc đó cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu lên trên. Ngược lại, khi mắt đưa
vào trong 67o thì trục nhãn cầu sẽ tạo thành một góc 90o với trục của cơ, do vậy cơ chỉ
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còn tác dụng xoay nhãn cầu vào trong. Cần nhớ để áp dụng đặc điểm này khi khám
đánh giá chức năng của cơ thẳng trên.
Tương tự với cơ thẳng dưới, khi nhãn cầu đưa ra ngoài 23o thì trục nhãn cầu
trùng với trục của cơ. Lúc đó cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu xuống dưới. Ngược lại,
khi mắt đưa vào trong 67o thì trục nhãn cầu sẽ tạo thành một góc 90o với trục của cơ,
do vậy cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu ra ngoài. Đó là những tư thế tốt nhất khi
khám và đánh giá chức năng của cơ thẳng dưới.
Với cơ chéo trên, khi nhãn cầu đưa vào trong 51o thì trục nhãn cầu sẽ trùng với
trục của cơ, cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu xuống dưới. Ngược lại, khi mắt đưa ra
ngoài 39o thì trục nhãn cầu sẽ tạo thành một góc 90o với trục của cơ, do vậy cơ chỉ còn
tác dụng xoay nhãn cầu vào trong.
Với cơ chéo dưới, khi đưa mắt vào trong 51o thì trục nhãn cầu trùng với trục
của cơ, cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu lên trên. Ngược lại, khi mắt đưa ra ngoài 39o
thì trục nhãn cầu sẽ tạo thành một góc 90o với trục của cơ, do vậy cơ chỉ còn tác dụng
xoay nhãn cầu ra ngoài.
Bình thường các hoạt động vận nhãn luôn đồng bộ do cơ chế phối vận và đối vận
của các cơ ở một hoặc hai mắt theo các qui luật vận nhãn.

Hình 4. Sơ đồ động tác vận nhãn
Trong phẫu thuật
-Vòng xoáy Tillaux: các cơ thẳng bám vào củng mạc phía trước nhãn cầu với
các khoảng cách tăng dần tính tới rìa giác mạc tạo nên vòng xoáy Tillaux (Hình 5): cơ
thẳng trong bám cách rìa giác mạc 5,5mm, cơ thẳng dưới: 6,5mm, cơ thẳng ngoài:
7mm và cơ thẳng trên 7,5mm. Cần lưu ý đặc điểm này trong phẫu thuật để đánh giá
chỗ bám cơ bình thường hay không (có thể đã bị thay đổi do tác động của các lần phẫu
thuật trước đây). Biết được chỗ bám cơ bình thường để tính toán mức độ lùi cơ tối đa
cần thiết (cần tôn trọng cung tiếp xúc của cơ). Ngoài ra nó còn quan trọng trong việc
tính toán định lượng ở các trường hợp lác cần được phẫu thuật lại, nhất là khi phẫu
thuật tiến cơ trực.
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Hình 5. Chỗ bám của các cơ vận nhãn ngoại lai
Hình trái: Chỗ bám của các cơ thẳng (nhìn từ trước) tạo nên vòng xoáy Tillaux.
Hình phải: Thiết đồ nhìn nghiêng của các cơ vận nhãn với hình ảnh cơ chéo trên chui
qua lỗ ròng rọc đi ra trước.

- Vai trò cung tiếp xúc của các cơ vận nhãn bám vào nhãn cầu: nhờ cung tiếp
xúc mà các cơ vận nhãn mới phát huy được các chức năng của nó (tựa như sợi dây
trong ròng rọc, phải có một khoảng tiếp xúc nhất định). Do vậy trong phẫu thuật cơ
cần phải tôn trọng các giới hạn tối đa của chỗ bám cơ để giữ cho cung tiếp xúc còn có
tác dụng (ví dụ khi lùi cơ thẳng trong thì thường không nên lùi quá 6,0mm ở trẻ em và
7,0mm ở người lớn).
- Trong phẫu thuật cơ chéo trên, cơ trực trên: cần lưu ý một số đặc điểm:
+ Ở phía trước, cơ chéo trên liên quan chặt chẽ với cơ trực trên: nó đi dưới cơ
trực trên và dính vào mặt dưới cơ, xuyên qua bao cơ. Do vậy trong trường hợp lùi cơ
trực trên nhiều quá 6mm (như phẫu thuật xử lý hội chứng lác đứng phân ly - DVD)
hay phẫu thuật Faden cơ trực trên cần hết sức thận trọng trong phẫu tích tách cơ vì cơ
trực trên rất gần với chỗ bám của cơ chéo trên.
+ Cơ chéo trên chui qua bao Tenon cách chỗ giữa đường bám tận của cơ khoảng
15mm, tương ứng với lỗ ngoài của ống ròng rọc là nơi đoạn gân cơ chéo trên chui ra
trước. Trong phẫu thuật gấp đoạn gân cơ ở phía trong cơ trực trên dễ gây tắc nghẽn lỗ
ống ròng rọc dẫn đến hội chứng Brown bất khả hồi.
+ Ròng rọc (Hình 5 bên phải) là một vị trí xung yếu của cơ chéo trên, ở ngay
phía trước nên các chấn thương hốc mắt dễ gây tổn thương cho cơ chéo trên. Nếu ròng
rọc bị tắc nghẽn sẽ gây ra bất hoạt cơ chéo trên, trong trường hợp này không được
phẫu thuật tăng cường cơ chéo trên vì nó sẽ dẫn đến hội chứng Brown, mà phải làm
phẫu thuật giảm hoạt cơ trực dưới ở mắt bên kia (cơ đối vận).
+ Dây chằng Whitnall có tác dụng treo cân cơ nâng mi và phần giữa của đoạn
gân cơ chéo trên, có chỗ dính với mạc cơ chéo trên ở gần ròng rọc. Khi phẫu thuật cơ
chéo trên, nếu móc cả dây chằng này có thể gây tổn thương làm yếu cơ nâng mi dẫn
đến sụp mi phía mũi. Vì vậy khi phẫu tích, cần thấy rõ cơ chéo trên rồi mới móc cơ và
tốt nhất là móc cơ ở đoạn gần chỗ bám tận.
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A
B
C
Hình 6. Dây chằng Whitnall và tai biến có thể xảy ra trong phẫu thuật
A. Mối liên quan giữa dây chằng Whitnall và gân cơ chéo trên
B. Dây chằng Whitnall giống như cái dây treo các tổ chức hốc mắt
C. người bệnh bị sụp mi góc trong mắt phải do tai biến trong khi phẫu thuật, móc phải dây
chằng Whitnall

Do mối liên quan giữa cơ trực trên và dây chằng mi trên, khi phẫu thuật lùi cơ
trực trên có thể làm mi trên kéo lên cao hơn và khe mi rộng thêm, ngược lại khi rút cơ
trực trên thì có thể làm mi trên bị hạ xuống và khe mi sẽ hẹp lại ảnh hưởng nhiều tới
thẩm mỹ. Do vậy cần phẫu tích kỹ cơ trực trên và không nên lùi hay rút cơ trực trên
nhiều quá.
- Cơ chéo dưới, cơ trực dưới:
+ Đường bám tận của cơ chéo dưới vào củng mạc có thể tách làm hai bó cách
nhau 3- 4 mm. Cần quan sát kỹ khi phẫu tích để tránh bỏ sót cơ và làm giảm tác dụng
phẫu thuật trong trường hợp quá hoạt cơ.
+ Đường bám tận của cơ rất gần các vị trí xung yếu: cách hoàng điểm 1 mm về
phía trên, cách thị thần kinh 5- 6mm, cách tĩnh mạch xoắn dưới ngoài 1mm. Khi phẫu
tích phải chú ý những mốc này, nhất là các tĩnh mạch xoắn, nếu chạm phải sẽ gây chảy
máu nhiều dẫn tới dính bao cơ vào củng mạc, ảnh hưởng tới động tác của cơ chéo dưới
sau này.
+ Cơ chéo dưới đi dưới cơ trực dưới, chỉ cách đoạn gân cơ 3- 4mm, do đó trong
phẫu thuật lùi cơ chéo dưới thường phải lùi quá ra trước 1- 2mm.
+ Bao cơ chéo dưới dính liền với cơ trực ngoài, vì vậy khi phẫu thuật làm khỏe
cơ trực ngoài dễ kẹp vào bao cơ chéo dưới và kéo luôn cả các bó trước của cơ, dẫn đến
dính cơ và gây ra lác ngoài có cả yếu tố đứng.
+ Dây chằng Lockwood như cái võng đỡ nhãn cầu ở phía dưới. Do mối liên
quan chặt chẽ giữa cơ chéo dưới, cơ trực dưới và dây chằng Lockwood nên khi lùi cơ
trực dưới nhiều sẽ gây ra trễ mi dưới xuống và làm khe mi rộng thêm, ngược lại khi rút
cơ trực dưới thì có thể làm mi dưới bị kéo lên cao và khe mi sẽ hẹp lại, ảnh hưởng
nhiều tới thẩm mỹ (nhìn vào sẽ thấy mắt to mắt nhỏ). Để tránh biến cố này cần phẫu
tích kỹ cơ trực dưới tách khỏi dây chằng Lockwood và không nên lùi hay rút cơ trực
dưới quá nhiều.
A
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B

C

Hình 7. Dây chằng Lockwood
A. Dây chằng Lockwood như cái võng đỡ nhãn cầu ở phía dưới
B. Cơ chéo dưới chạy dưới cơ trực dưới qua dây chằng Lockwood và tổ chức mỡ của hốc
mắt cách rìa giác mạc khoảng 14mm
C. Tổ chức mỡ ở phía dưới nhô lên, không nên phá hủy trong khi phẫu thuật cơ trực dưới

Trễ
mi dưới

Hình 8. Phẫu thuật lùi cơ trực dưới có thể làm thay đổi độ rộng khe mi:
mi dưới bị trễ sau phẫu thuật (Hình C)

- Phẫu thuật Faden cơ trực trong: cố định bờ cơ trực trong vào nhãn cầu sau
xích đạo. Khi khâu cần chú ý không được xuyên thủng củng mạc vì có thể chạm vào
vùng hoàng điểm gây tổn thương và làm tổn hại thị lực.
2.1.4. Các qui luật vận nhãn
Trong vận nhãn một mắt: cơ chủ vận (Agonist) là cơ chính đưa nhãn cầu về một
hướng nào đó (ví dụ khi đưa mắt vào trong thì cơ thẳng trong là cơ chủ vận). Cơ đối
vận (Antagonist) là cơ có tác dụng ngược lại với cơ chủ vận. Cơ đồng vận (Synergists)
là các cơ của cùng một mắt có tác dụng đưa nhãn cầu đi cùng một hướng.
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Trong vận nhãn hai mắt: cơ phối vận là cặp cơ ở hai mắt có tác dụng liên hợp
vận nhãn hai mắt.
Phối vận và đối vận giữa các cơ vận nhãn
Các động tác phối vận và đối vận ở một mắt và giữa hai mắt rất phức tạp. Muốn
chẩn đoán đúng và xử lý đúng các rối loạn vận nhãn cần nắm vững hoạt động của 3
đôi cơ đối vận trên cùng một mắt và 6 đôi cơ phối vận giữa hai mắt, đồng thời phải
nắm vững hoạt trường của các cơ để biết cách thăm khám cho riêng từng cơ.
- Phối vận: phối vận giữa hai mắt rất phức tạp. Nhìn vào sơ đồ hoạt trường của
các cơ (Hình 9) có thể dễ dàng nhận ra 6 đôi cơ phối vận giữa hai mắt:
+ Cơ trực ngoài mắt phải (MP) + cơ trực trong mắt trái (MT): đưa hai mắt nhìn
sang phải.
+ Cơ trực trong MP + cơ trực ngoài MT: đưa hai mắt nhìn sang trái.
+ Cơ trực trên MP + cơ chéo dưới MT: đưa hai mắt nhìn lên và sang phải.
+ Cơ trực dưới MP + cơ chéo trên MT: đưa hai mắt nhìn xuống và sang phải.
+ Cơ chéo trên MP + cơ trực dưới MT: đưa hai mắt nhìn xuống và sang trái.
+ Cơ chéo dưới MP + cơ trực trên MT: đưa hai mắt nhìn lên và sang trái.
Trên một mắt: cơ chéo trên và cơ chéo dưới cùng phối hợp với cơ trực ngoài
trong động tác đưa mắt ra ngoài. Cơ chéo dưới phối hợp với cơ trực trên đưa mắt lên.
Cơ chéo trên phối hợp với cơ trực dưới đưa mắt xuống. Trong động tác xoay nhãn cầu
thì cơ chéo trên và cơ trực trên (hai cơ ở phía trên nhãn cầu) cùng phối hợp đưa mắt
xoay vào, cơ chéo dưới và cơ trực dưới (hai cơ ở phía dưới nhãn cầu) cùng phối hợp
đưa mắt xoay ra.
- Đối vận: trên một mắt có 3 đôi cơ trực tiếp đối vận với nhau: cơ trực trên và
cơ trực dưới, cơ trực trong và trực ngoài, cơ chéo trên và cơ chéo dưới. Đối vận giữa
hai mắt khá phức tạp vì nó liên quan tới nhiều cơ, tuy nhiên theo qui luật chung là: cơ
đối vận ở mắt bên kia của một cơ chủ vận ở mắt bên này là cơ đối vận của cơ phối vận
ở mắt bên kia với cơ chủ vận. Như vậy cơ đối vận của cơ chéo trên mắt phải là cơ trực
trên mắt trái vì cơ này là cơ phối vận với cơ trực dưới mắt trái là cơ phối vận với cơ
chéo trên mắt phải. Cơ đối vận của cơ chéo dưới mắt phải là cơ trực dưới mắt trái vì cơ
này là cơ đối vận với cơ trực trên mắt trái là cơ phối vận với cơ chéo dưới mắt phải.
Để dễ tìm ra cơ đối vận giữa hai mắt ta có thể sử dụng sơ đồ hoạt trường của các cơ
vận nhãn như sau:
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Hình 9. Sơ đồ hoạt trường của các cơ vận nhãn
(Đồng thời cũng là sơ đồ để khám vận nhãn)

Hai qui luật cơ bản về vận động nhãn cầu
- Qui luật Sherington (qui luật phân bố thần kinh đảo ngược): khi có một cơ co
thì cơ đối vận với nó sẽ giãn. Ví dụ: khi mắt phải đưa vào trong thì cơ thẳng trong co
và cơ đối vận là cơ thẳng ngoài sẽ giãn.
- Qui luật Hering: trong mọi động tác vận nhãn liên hợp hai mắt xung thần kinh
được phân phối đồng đều và đồng thời cho các cơ đồng vận nhãn của cả hai mắt.
2.2. Thị giác hai mắt
Thị giác hai mắt bình thường
Thị giác hai mắt bình thường là khả năng của não và vỏ não tiếp nhận hình ảnh
của một vật được chuyển lên từ võng mạc của hai mắt và hợp nhất thành một hình ảnh
với các chiều không gian (cả hình nổi với 40 cung/giây). Bình thường thị giác hai mắt
được phát triển ngay sau khi trẻ sinh ra và hoàn chỉnh lúc trẻ 8- 10 tuổi. Sự hoàn chỉnh
của thị giác hai mắt kết hợp với sự hoàn chỉnh của chức năng thị giác cả về hệ thống
cảm thụ và vận động. Thị giác hai mắt bao gồm 3 mức độ cao dần là đồng thị, hợp thị
và phù thị.
- Đồng thị: là khả năng hai mắt cùng nhận cảm được một lúc hai hình ảnh được
tạo ra ở hai mắt. Đồng thị là mức độ thấp nhất trong ba mức độ của thị giác hai mắt.
- Hợp thị: là khả năng hai mắt nhìn thấy hai hình ảnh gần giống nhau, chỉ khác
nhau vài chi tiết và có thể hợp nhất hai hình ảnh đó lại để tạo nên một hình ảnh hoàn
chỉnh có đầy đủ các chi tiết của cả hai ảnh.
- Phù thị: là khả năng nhận thức hai hình ảnh gần giống nhau từ hai võng mạc,
hợp nhất lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh có đầy đủ chi tiết của cả ba chiều không
gian (ngang, dọc, sâu).
Khi mắt không có đầy đủ 3 mức độ như trên là có khiếm khuyết về thị giác hai
mắt. Mức độ khiếm khuyết có thể khác nhau như chỉ có 1 và/ hoặc 2 khả năng đầu,
hoặc khác nhau về biên độ hợp thị và khả năng duy trì hợp thị. Chức năng thị giác hai
mắt được hình thành và duy trì bởi một cơ chế khá phức tạp từ vỏ não, nó còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình trạng thị lực mỗi mắt, hình thái lác, thời gian
lác…
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Cho tới nay vẫn còn khá nhiều tranh luận xung quanh vấn đề thị giác hai mắt,
hầu hết các tác giả cho rằng phẫu thuật lác càng sớm càng tạo điều kiện phục hồi và
củng cố thị giác hai mắt. Tuy nhiên cũng có một số người không thừa nhận khả năng
phục hồi thị giác hai mắt sau phẫu thuật lác, họ cho rằng nếu trước khi phẫu thuật có
thị giác hai mắt thì sau phẫu thuật mới có. Quan niệm của chúng tôi: phục hồi thị giác
hai mắt vẫn là mục tiêu cao nhất cần đạt được trong điều trị lác trẻ em.
2.3. Tương ứng võng mạc
2.3.1. Tương ứng võng mạc bình thường
Tương ứng võng mạc bình thường là tình trạng hai hoàng điểm của cả hai mắt
cùng phối hợp hoạt động với nhau như các điểm võng mạc tương ứng, tạo thành một
hình ảnh hợp nhất trên vỏ não thùy chẩm.

Hình ảnh thu nhận

Tương ứng võng mạc
Hai mắt đều nhìn thẳng trước

Hinh 10: Tương ứng võng mạc bình thường
Trong điều kiện thị giác hai mắt bình thường, võng mạc được chia ra làm 2 nửa
(mũi và thái dương) bởi một đường thẳng đứng ảo đi qua hoàng điểm. Hoàng điểm
khu trú vật tiêu định thị “thẳng phía trước”, còn võng mạc phía mũi và phía thái dương
thì khu trú một bên. Cụ thể là võng mạc phía mũi bên mắt phải và võng mạc phía thái
dương bên mắt trái khu trú vật bên phải, còn võng mạc phía mũi bên mắt trái và phía
thái dương bên mắt phải thì khu trú vật bên trái. Hiện tượng này xảy ra giữa từng đối
điểm với nhau: mỗi điểm ở võng mạc phía mũi (trừ phần võng mạc của thị giác một
mắt) có cùng một khu trú với một điểm ở võng mạc phía thái dương của mắt bên kia.
Đó là những điểm võng mạc tương ứng mà rõ nét nhất là hai hoàng điểm.
Nếu xảy ra lác mắt và tương ứng võng mạc vẫn bình thường thì hình ảnh của
vật tiêu định thị rơi đúng vào hoàng điểm của mắt định thị và vào một điểm ngoài
hoàng điểm ở mắt bên kia, do vậy sẽ xuất hiện song thị.
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2.3.2. Tương ứng võng mạc bất bình thường
Tương ứng võng mạc bất bình thường (ARC) là tình trạng hoàng điểm của mắt
này phối hợp hoạt động với một vùng võng mạc ngoài hoàng điểm của mắt kia để tiếp
nhận hình ảnh của một vật (thường hay xảy ra trong lác cơ năng nhưng cũng có thể do
tổn thương thực thể của một bên hoàng điểm). Đó là tình trạng đáp ứng cảm thụ hai
mắt bù trừ cho lác mắt đã kéo dài.

Hình ảnh thu nhận
Tương ứng võng mạc
MT lác sang
trái 45o
trước

MP nhìn
thẳng

Hình 11. Tương ứng võng mạc bất bình thường
Tương ứng võng mạc bất bình thường giữa điểm M’L và B’ trong lác
qui tụ mắt phải (hoàng điểm M’R của mắt phải)

Tương ứng với hoàng điểm mắt định thị sẽ không phải là hoàng điểm ở mắt kia.
Như vậy hình thành một cặp điểm tương ứng mới, còn hai hoàng điểm thì trở thành
những điểm rời rạc không tương ứng với nhau.
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Có 3 loại tương ứng võng mạc bất bình thường:
- Tương ứng võng mạc bất bình thường hài hòa (Harmonious ARC): khi góc lác
dị thường bằng góc lác khách quan (khi đo độ lác bằng máy synoptophore, hiệu số
giữa góc lác khách quan và góc lác chủ quan gọi là góc lác dị thường).
- Tương ứng võng mạc bất bình thường bất hài hòa (Dysharmonious ARC): khi
góc lác dị thường nhỏ hơn góc lác khách quan.
- Tương ứng võng mạc bất bình thường nghịch đảo (Paradoxical ARC): khi góc
lác dị thường lớn hơn góc lác khách quan.
Thực tế nhiều khi rất khó xác định được một người có tương ứng võng mạc
bình thường hay bất bình thường, có khi nó thay đổi tuỳ theo phương pháp khám
nghiệm và các điều kiện thị giác (tương ứng nhị nguyên), do vậy tương ứng võng mạc
có thể bình thường trong điều kiện này và bất thường trong điều kiện khác.
Tương ứng võng mạc bất bình thường là một trong các cơ chế chống lại song
thị. Trung hoà võng mạc cũng là một cơ chế chống lại song thị nhưng là hiện tượng âm
tính, còn sự tương ứng võng mạc này được xem như là hiện tượng dương tính, là sự cố
gắng tạo lại thị giác hai mắt mặc dù các điều kiện vận động đã bị thay đổi bất thường,
tuy vậy sự cố gắng này không bao giờ tạo ra được thị giác hai mắt bình thường.
Mặc dù chưa có sự thống nhất về tương ứng võng mạc bất bình thường là hiện
tượng bẩm sinh hay mắc phải nhưng hầu hết mọi người thống nhất tương ứng võng
mạc bất bình thường là kết quả của điều kiện vận động bất bình thường.
Người ta hay cho rằng trung hòa là hiện tượng xảy ra trước tương ứng võng
mạc bất bình thường và tương ứng võng mạc bất bình thường chỉ được tạo thành sau
một thời gian bị trung hoà, điều này chưa được chứng minh rõ ràng và cần có thêm
chứng cứ khoa học.
Cơ chế sâu sắc của tương ứng võng mạc cũng chưa được biết thật rõ. Chắc chắn
không phải xảy ra ở võng mạc vì tương ứng võng mạc bất bình thường xảy ra ở cả hai
mắt khi nhìn thẳng. Phải chăng nó xảy ra ở vùng thị giác, hoặc có thể ở vùng cao hơn
như vùng vỏ não 19. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh rõ
ràng.
Về mặt ứng dụng lâm sàng người ta có thể chấp nhận nguồn gốc mắc phải của
tương ứng võng mạc bất bình thường, nhưng vẫn phải biết rằng phía sau tương ứng
võng mạc bất bình thường đó vẫn còn tồn tại ít nhiều tương ứng võng mạc bình
thường. Điều này có thể giải thích sự tồn tại đồng thời 2 tương ứng võng mạc gọi là
tương ứng võng mạc hỗn hợp và có khả năng xảy ra một tương ứng võng mạc bình
thường sau phẫu thuật.
Phải có thời gian mới hình thành được một tương ứng võng mạc bất bình
thường. Một đứa trẻ mới bị lác đến khám thì chắc chắn không có tương ứng võng mạc
bất bình thường. Thời gian tạo nên tương ứng võng mạc bất bình thường là bao lâu thì
chưa ai khẳng định chính xác nhưng chắc chắn khoảng thời gian này thay đổi tuỳ theo
từng người bệnh, có người rất nhanh nhưng có người lại rất lâu, có thể vì hệ cảm giác
của họ kém nhạy cảm hơn, quá trình thích nghi chậm hơn…
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Tỉ lệ tương ứng võng mạc bất bình thường cao hay thấp là do các đặc điểm của
hoàn cảnh vận động bất bình thường. Nó hay xảy ra khi lác xuất hiện sớm và ngược lại
ít xảy ra khi lác xuất hiện muộn. Một yếu tố khác cũng quan trọng là tính cố định của
lác, lác càng cố định thì tương ứng võng mạc bất bình thường càng dễ hình thành và
ngược lại. Từ những yếu tố đó có thể nói rằng lác bẩm sinh với độ lác ổn định thì
thường có tương ứng võng mạc bất bình thường nhưng với lác qui tụ điều tiết: vừa
xuất hiện muộn hơn vừa có độ lác không ổn định thì hiếm khi xảy ra tương ứng võng
mạc bất bình thường.
Khó xác định tỉ lệ chính xác vì các thống kê rất khác nhau tùy thuộc vào số
lượng, hình thái bệnh lý của mỗi nghiên cứu. Theo một số tác giả thì tỉ lệ tương ứng
võng mạc bất bình thường chiếm từ 40 đến 90% tổng số người bị lác. Có thể ước
lượng khoảng hơn 50% mắt lác có tương ứng võng mạc bất bình thường.
Tương ứng võng mạc bất bình thường và thị lực: Đó là hai vấn đề hoàn toàn
khác nhau. Tương ứng võng mạc có thể rất không bình thường nhưng thị lực cả hai
mắt vẫn có thể rất tốt, hoặc ngược lại. Thông thường người ta cho rằng các trường hợp
lác có tương ứng võng mạc bất bình thường hay thuộc loại lác luân phiên hơn (theo
Pugh: 77%). Ở các trường hợp lác có nhược thị với định thị ngoại tâm thì luôn có
tương ứng võng mạc bất bình thường và nếu góc lác thấp hoặc trung bình thì thường
điểm định thị trùng hợp với điểm tương ứng võng mạc bất bình thường khi làm
nghiệm pháp chập hoàng điểm Cuppers.
Tiến triển của tương ứng võng mạc bất bình thường: ở đây không đề cập đến
các biến chuyển xảy ra sau điều trị. Không được điều trị thì lẽ dĩ nhiên không có sự
tiến bộ. Tình trạng bất bình thường vẫn tồn tại, hoặc là không biến đổi gì hoặc là ngày
càng sâu hơn và càng khó điều trị hơn. Về nguyên tắc, người bệnh từ khoảng 14 tuổi
trở lên thì không còn xoay chuyển được nữa. Tuy nhiên cũng có một số tác giả đặt vấn
đề tập luyện cho người bệnh lớn tuổi. Sự trung hòa giảm bớt theo tuổi, nếu xảy ra sự
thay đổi góc lác thì có thể dẫn đến một tình trạng song thị từng lúc, đôi khi rất khó
chịu.
Sau phẫu thuật lác thì điều gì sẽ xảy ra? Các khả năng là:
- Tương ứng võng mạc được bình thường hóa: điều này có thể xảy ra tuy khá
hiếm. Sự thay đổi tương ứng võng mạc có thể chậm hoặc nhanh, đôi khi chỉ trong chốc
lát, nhưng có khi mãi lâu sau mới xảy ra.
- Tương ứng võng mạc bất bình thường vẫn không thay đổi: đó là những trường
hợp xuất hiện song thị sau phẫu thuật gây cảm giác rất khó chịu, đôi khi tồn tại rất lâu.
- Tương ứng võng mạc biến đổi nhưng vẫn bất bình thường: thường hay gặp.
Dù phẫu thuật viên lành nghề cũng hiếm khi đạt được kết quả cân bằng hoàn toàn về
độ lác sau phẫu thuật. Nếu có được sự thích nghi võng mạc- vỏ não, mà thường là hay
có, thì sẽ tạo ra một góc lác mới với một tương ứng võng mạc bất bình thường mới,
thường là hài hòa. Có tác giả gọi đó là “tương ứng võng mạc tam phát”. Điều này giải
thích vì sao khi lác có độ lác nhỏ thường hay gặp tương ứng võng mạc hài hòa, mặc dù
những ca này thường do kết quả của phẫu thuật và của quá trình đeo kính hoặc giảm
độ lác tự nhiên.
2.4. Điều tiết và qui tụ
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2.4.1. Điều tiết
Điều tiết là tình trạng cơ thể mi co làm thay đổi hình dạng thể thuỷ tinh và bề
mặt thể thuỷ tinh sẽ vồng hơn, do đó làm thay đổi công suất khúc xạ. Nếu không điều
tiết thì cơ thể mi ở trạng thái giãn hoặc nghỉ ngơi.
2.4.2. Qui tụ
Qui tụ là khả năng hai mắt qui tụ (đưa vào trong) nhìn gần để cố giữ được hợp
thị khi vật tiêu đưa tới gần mắt. Khi nhìn xa thì trục thị giác hai mắt phân ly nhau
nhưng khi nhìn gần thì trục thị giác hai mắt giao cắt nhau ở một khoảng cách nhất định
do cơ chế qui tụ.
2.4.3. Mối quan hệ điều tiết - qui tụ
Điều tiết và qui tụ là hai chức năng riêng biệt: chức năng điều tiết giúp giữ hình
ảnh luôn rõ, chức năng qui tụ giúp cho việc duy trì hợp thị hai hình ảnh thành một ảnh
duy nhất giữa hai mắt.
Đánh giá tỉ số AC/A là khám nghiệm quan trọng trong các rối loạn vận nhãn.
Tỉ số AC/A là số đi-ốp lăng kính độ lệch mắt trên 1đi-ốp điều tiết. Bình thường tỉ số
AC/A là 3/ 1 đến 5/ 1. Có hai phương pháp để đo tỉ số AC/A:
- Phương pháp lác ẩn (Heterophoria Method):
AC / A  PD 

n  d
3

PD = khoảng cách đồng tử (cm)
n = Độ lác nhìn gần (PD)
d = Độ lác nhìn xa (PD)
- Phương pháp Gradient: có 2 cách:
+ Cách thứ nhất (kích thích điều tiết): người bệnh định thị vật tiêu cách 6m, đo
lác ẩn, sau đó đặt trước hai mắt một kính cầu – 1D và đo lại độ lác ẩn gây ra. Hiệu số
của hai độ lác là tỉ số AC/A.
+ Cách thứ hai (làm liệt điều tiết): người bệnh định thị cách 0,33m, đo độ lác
ẩn, sau đó thêm kính cầu +3D và đo lại độ lác ẩn. Hiệu số của hai độ lác chia cho 3 là
tỉ số AC/A.
Trên lâm sàng thường áp dụng cách đo tỉ số AC/A như sau:
- Tỉ số AC/A bình thường khi độ lác nhìn xa = độ lác nhìn gần.
- Tỉ số AC/A cao khi độ lác nhìn xa > độ lác nhìn gần ≥10PD.
- Tỉ số AC/A thấp khi góc lác nhìn gần > độ lác nhìn xa ≥10PD.
2.5. Nhược thị trong lác cơ năng
Nhược thị là vấn đề luôn liên quan chặt chẽ với lác. Lác có thể gây ra nhược thị
(đặc biệt là lác trong và khi lác cố định một mắt), ngược lại, nhược thị (do tật khúc xạ,
do tổn thương thực thể tại mắt gây giảm hay mất thị lực...) cũng hay dẫn đến lác mắt.
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Nhiều khi nó tạo nên vòng xoắn làm tăng mức độ trầm trọng của cả lác và nhược thị.
Đôi khi khó xác định cái nào là nguyên phát hay thứ phát.
Vấn đề quan trọng trong điều trị là phải xác định chính xác nhược thị cơ năng
(do lác, do tật khúc xạ) hay nhược thị do tổn thương thực thể.
(Xem thêm bài nhược thị).
3. Sinh bệnh học lác mắt
Có rất nhiều thuyết giải thích về cơ chế bệnh sinh của lác nhưng chưa có thuyết
nào hoàn chỉnh. Tuy vậy cũng có một số thuyết được nhiều người ủng hộ.
- Thuyết do bất thường về giải phẫu và hình thể của cơ: cơ dài, ngắn, to, nhỏ
không bình thường; cơ khoẻ, cơ yếu; cơ bám bất thường.
- Thuyết do hoàng điểm của Buffon và La Hire: hoàng điểm ở lệch vị trí bình
thường nên nhãn cầu phải lệch đi để nhìn vào vật tiêu, do đó sinh ra lác.
- Thuyết do điều tiết của Donders (1863): người viễn thị luôn phải điều tiết cả
khi nhìn xa và nhìn gần, do đó mà qui tụ quá mức dẫn tới lác trong. Ngược lại người
cận thị khi nhìn gần không cần điều tiết nên mắt lác ra ngoài.
- Thuyết do hợp thị của Worth (1905): nguyên nhân sinh ra lác là kém khả năng
hợp nhất hình ảnh hai mắt thành một hình ảnh duy nhất. Ưu điểm của thuyết này là từ
lý thuyết mà đề ra được một đường lối chữa bệnh tích cực và hợp lý. Worth chủ trương
phải điều trị sớm cho trẻ em bị lác.
- Thuyết về chức năng của Parinaud (1896-1898): thừa nhận vai trò của thần
kinh trong sự phát sinh ra lác. Theo thuyết này thì lác được xem là hậu quả của sự phát
triển bất bình thường của bộ máy cảm thụ và chuyển vận của thị giác hai mắt. Nguyên
nhân chủ yếu là do sự phân bố thần kinh điều tiết không đúng, trong đó tương quan
giữa điều tiết và qui tụ bị rối loạn.
- Thuyết do di truyền: theo một số tác giả, di truyền đóng vai trò quan trọng
trong nguồn gốc sinh ra lác. Yếu tố di truyền có thể chiếm từ 30% đến 60% nguyên
nhân gây ra lác
- Thuyết thủ tiêu thị giác hai mắt do Ascher đề xướng năm 1953 cho rằng khi
hai võng mạc tương ứng không bình thường thì khi kích thích những điểm võng mạc
bên này sẽ cản trở hoặc trấn áp hoạt động của những điểm tương ứng ở võng mạc bên
kia. Tuy nhiên thuyết này không được nhiều người ủng hộ.
- Thuyết về phản xạ có điều kiện của Pavlov: thị giác hai mắt là kết quả của quá
trình phối hợp của nhiều phản xạ có điều kiện, khi sự phối hợp này bị rối loạn sẽ sinh
ra lác. Những rối loạn này thường xảy ra ở tuổi ấu thơ, khi thị giác hai mắt chưa phát
triển hoàn chỉnh và chưa ổn định vững chắc. Nhưng ngược lại, việc phục hồi thị giác
hai mắt ở trẻ càng nhỏ càng dễ dàng.
- Giả thuyết của Hà Huy Tiến về mô học của cơ vận nhãn. Tác giả và cộng sự
thấy trong lác cơ năng, cơ vận nhãn hay bị thoái hóa loạn dưỡng, chủ yếu là thuần nhất
cơ tương, thoái hoá hạt và hốc, keo hóa bào tương, kèm theo tăng sinh và thạch hóa tổ
chức gian bào. Có khi không chỉ ở cơ bị tổn thương mà còn thấy cả ở tất cả các cơ vận
nhãn của hai mắt.
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- Một số yếu tố khác gây ra lác được nói tới như không cân đối khúc xạ và thị
lực hai mắt, yếu tố môi trường, tổn thương não…
Ngoài những thuyết được nêu trên thì còn nhiều giả thuyết khác đã được đề cập,
tuy nhiên cho đến nay thì nguyên nhân lác vẫn còn là một vấn đề chưa thực sự rõ ràng
và còn nhiều tranh luận, nhưng nhìn chung, người ta thống nhất là bệnh sinh của lác
rất phức tạp, nhiều khi không đơn thuần mà có sự phối hợp giữa nhiều tác nhân và có
tác động lẫn nhau gây xuất hiện bệnh. Tựu chung có hai vấn đề lớn là cảm thụ thị giác
và vận động nhãn cầu.
4. Khám lác - vận nhãn và các khám nghiệm đánh giá một số chức năng
4.1. Một số ký hiệu qui ước hiện nay (ở Bệnh viện Mắt Trung ương - BVMTW)
- Một số chữ viết tắt: MP: Mắt phải; MT: Mắt trái; MPT: Mắt phải trái, 2M: 2
mắt; Lác LP: Lác luân phiên; Lác LH: Lác luân hồi (Lác từng lúc).
- Viết tắt tên các cơ:
Cơ TTg: Cơ trực trong.
Cơ TN: Cơ trực ngoài.
Cơ TT: Cơ trực trên.
Cơ TD: Cơ trực dưới.
Cơ CT: Cơ chéo trên hoặc CL: Cơ chéo lớn.
Cơ CD: Cơ chéo dưới hoặc CB: Cơ chéo bé.
- Đơn vị tính độ lác:
Hiện nay ở BVMTW vẫn thường quen tính độ lác ngang theo đơn vị độ (ví dụ lác
trong +15o), cũng độ lác đứng thường được ghi theo đi-ốp lăng kính (ví dụ lác trên +30),
qui đổi sang nhau thì 1o tương đương khoảng 2. Trên máy Synoptophore thường ghi cả
2 loại đơn vị tính như trên. Ở nhiều nước phát triển trường phái Anh - Mỹ, người ta
thường thống nhất tính độ lác theo đi-ốp lăng kính cả độ lác ngang và độ lác đứng.
Nhưng trường phái Pháp, ở một số nước vẫn cũng sử dụng cả hai loại đơn vị độ lác như
nước ta.
- Qui ước về ký hiệu:
+ Độ lác ngoài ký hiệu bằng dấu trừ (-), ví dụ: MP lác ngoài -20o.
+ Độ lác trong là (+), ví dụ: MPT lác trong luân phiên +20o.
+ Độ lác trên là (+), ví dụ: MP lác trên +20 (đi-ốp lăng kính).
+ Độ lác dưới là (-), ví dụ: MT lác dưới -15.
+ Lác đứng LP: (+), ví dụ: MPT lác đứng LP +20.
4.2. Một số qui ước ký hiệu quốc tế
- Lác ngoài:
X: Lác ngoài ẩn.
XT: Lác ngoài hiện.
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X (T): Lác ngoài từng lúc.
- Lác trong:
E: Lác trong ẩn.
ET: Lác trong hiện.
E (T): Lác trong từng lúc.
- Lác trên:
H: Lác trên ẩn.
HT: Lác trên hiện.
H (T): Lác trên từng lúc.
4.3. Hỏi bệnh
Hỏi và khai thác bệnh sử là bước đầu tiên rất quan trọng để giúp thêm cho công
việc chẩn đoán và điều trị bệnh, hỏi trực tiếp người bệnh và bố mẹ hoặc người nhà đi
kèm (nếu người bệnh là trẻ em), xem lại giấy khám bệnh hay sổ y bạ cũ, giấy ra viện,
ảnh chụp cũ.... Các vấn đề cần khai thác là: tiền sử sản khoa (sinh non? có can thiệp gì
khi sinh?...), bệnh tật khác và những bất thường dị dạng toàn thân, tuổi bị lác, hoàn
cảnh lác, yếu tố gia đình - di truyền, tiến triển của lác, lác xuất hiện thường xuyên hay
từng lúc, xuất hiện lúc nhìn xa, nhìn gần hay mọi lúc, đã được điều trị chưa, cách thức
và phương pháp điều trị, thời gian và kết quả điều trị…
4.4. Khám vận nhãn
Cần khám lần lượt tư thế nhìn thẳng, 4 hướng chính và 4 hướng phụ để đánh
giá chức năng của từng cơ (theo sơ đồ hoạt trường của cơ), so sánh các đôi cơ giữa hai
mắt.
T.Trên

CD

CD

T. Trên

TN
TNg

TTg

ggg
gg
TD

CT

CT

TD

Hình 12. Sơ đồ hoạt trường của cơ vận nhãn
- Vận nhãn một mắt (Ductions): che một mắt, mắt kia hướng dẫn người bệnh
nhìn theo vật tiêu ở các hướng khác nhau. Khám vận nhãn một mắt để phát hiện cơ bị
liệt hoặc yếu ở một hướng nào đó.
- Vận nhãn hai mắt đồng hướng (Versions): hai mắt cùng nhìn theo một hướng
sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới, trên phải, dưới phải, trên trái và dưới trái và
so sánh giữa hai mắt.
- 454 -

- Vận nhãn hai mắt nghịch hướng (Vergences): một mắt liếc vào trong, mắt kia
liếc ra ngoài...

Hình 13. Khám vận nhãn theo 9 hướng nhìn
4.5. Khám nghiệm che mắt và bỏ che mắt
4.5.1. Công dụng của khám nghiệm
Khám nghiệm che mắt và bỏ che mắt (Cover test và uncovertest) là phương
pháp khám đơn giản, hiệu quả và thông dụng nhất trong khám lác, có thể nói đó là
phương tiện đầu tay mà các bác sĩ chuyên khoa lác phải nắm vững và sử dụng thành
thạo. Thử nghiệm này có nhiều tác dụng như sau:
- Xác định người bệnh có lác hay không? Lác thật hay giả lác?
- Xác định hình thái lác: lác ẩn, lác hiện, lác cơ năng, lác liệt...?
- Xác định một số tính chất, đặc điểm của lác: lác một mắt cố định hay lác hai
mắt luân phiên? Lác ngang, lác đứng hay lác chéo (lác ngang có yếu tố đứng)?
- Đánh giá độ lác (dựa vào biên độ của động tác trả nhãn cầu), xác định được độ
lác nguyên phát (D1) và thứ phát (D2) trong lác liệt.
- Đánh giá được sơ bộ tình trạng thị lực của người bệnh , nhất là mắt lác (dựa
vào động tác trả ở từng mắt nhanh, vừa, chậm hay không trả).
- Đánh giá sơ bộ về tình hình định thị của mỗi mắt.
- Đánh giá sơ bộ vận nhãn trong lác liệt.
4.5.2. Phương tiện
Tấm che mắt: Người khám có thể dùng ngay bàn tay hoặc ngón tay cái của
mình để che từng mắt người bệnh, có thể dùng một miếng bìa hoặc tờ giấy phù hợp,
tốt nhất là sử dụng các dụng cụ được sản xuất chuyên dụng.
Nguồn sáng: có thể dùng máy soi đáy mắt, đèn pin, đèn bút hoặc dùng ngay ánh
sáng trong phòng (đèn tuýp, đèn tròn...) nhưng phải chọn hướng ngồi thích hợp.
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Vật tiêu: người bệnh phải nhìn tập trung vào vật tiêu (xa và gần). Vật tiêu có thể
là nguồn sáng, đồ chơi trẻ em, cái bút, ngón tay hay tranh ảnh nhỏ..., sử dụng thích hợp
tùy đối tượng, điều kiện và test xa hay gần...
4.5.3. Cách làm
Dựa trên nguyên lý động tác trả của nhãn cầu khi che từng mắt, với điều kiện
mỗi mắt đều có thể định thị được (mắt không quá kém).

Hình 14. Thử nghiệm che mắt và bỏ che
Người bệnh phải nhìn cố định vào vật tiêu, khoảng cách 40cm (test nhìn gần)
hay trên 3 mét (test nhìn xa). Thường sử dụng luôn nguồn sáng (như máy soi đáy mắt
hay đè pin) chiếu vào mặt người bệnh như là vật tiêu để người bệnh nhìn khi thử test
nhìn gần. Nguồn sáng không nên sáng quá làm chói mắt người bệnh, nếu nơi khám đủ
sáng thì có thể không cần chiếu đèn vào mắt người bệnh mà hướng dẫn người bệnh
nhìn tập trung vào vật tiêu (như cái bút, đồ chơi trẻ em...). Thầy thuốc thực hiện test
che mắt nhanh hay chậm, luân phiên hay từng mắt để đánh giá tùy theo từng người
bệnh và mục đích khám (ví dụ: khi thấy mắt người bệnh lác rõ vào trong hay ra ngoài
thì không cần làm test nhanh mà chỉ cần che từng mắt, che mắt không lác trước. Khi
không thấy lác rõ thì trước tiên cần làm test che nhanh luân phiên 2 mắt rồi sau đó mới
làm test chậm che từng mắt). Khi làm thử nghiệm, người khám phải nhanh tay và
nhanh mắt quan sát, đánh giá động tác trả nhãn cầu của cả mắt không được che và cả
mắt vừa bỏ che (hướng trả, tốc độ trả, biên độ trả, động tác xoáy mắt kèm theo...). Có
thể làm test che mắt ở tư thế nhìn nguyên phát của người bệnh (nhìn thẳng) hoặc ở tư
thế nhìn thứ phát như liếc mắt sang trái hoặc sang phải, liếc mắt lên trên hay xuống
dưới (cần thiết trong khám lác liệt và đánh giá các hội chứng chữ cái...)
Có hai cách thực hiện test che mắt:
- Test che nhanh luân phiên hai mắt để xác định nhanh người bệnh có lác hay
không, lác ít hay lác nhiều, lác ngang, lác đứng hay lác chéo...
- Test che mắt chậm và test che từng mắt để xác định lác ẩn, lác hiện một hay
hai mắt, một số tính chất và đặc điểm của lác.
(Xem thêm phần 5.1. Lác ẩn và lác hiện).
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4.6. Đánh giá độ lác
4.6.1. Phương pháp Hirschberg

Hình 15. Đánh giá độ lác bằng phương pháp Hirschberg
Dùng một nguồn sáng (như máy soi đáy mắt hoặc đèn pin) chiếu thẳng vào mặt
người bệnh từ phía trước sao cho quầng sáng trùm kín toàn bộ hai mắt, khoảng cách từ
đèn đến mắt người bệnh khoảng 35- 40cm (khám cự ly gần thì hướng dẫn người bệnh
nhìn vào đèn. Khám cự ly xa thì người bệnh nhìn thẳng phía trước vào một điểm xa
trên 3m) và quan sát ánh phản quang trên giác mạc. Ở mắt bình thường (không lác)
ánh phản quang nằm ở trung tâm của hai đồng tử. Khi mắt lác, ánh phản quang đó sẽ
lệch khỏi trung tâm, mỗi 1mm độ lệch của ánh phản quang tương ứng với 7 lác (hoặc
khoảng 15). Ánh phản quang ở vị trí ngược với hướng lác, ví dụ: ánh phản quang ở
phía trong của trung tâm đồng tử là lác ngoài, ánh phản quang ra ngoài là lác trong,
ánh phản quang xuống dưới: lác trên, ánh phản quang lên trên: lác dưới. Khi lác chéo
(gồm cả thành phần lác ngang và lác đứng) thì ánh phản quang không nằm trên 2 trục
3 giờ- 9 giờ và 6 giờ - 12 giờ qua trung tâm của giác mạc (trục tưởng tượng). Người ta
thường dùng một số mốc để tính độ lác cho tiện, ví dụ khi ánh phản quang rơi ở bờ
đồng tử thì tương ứng với lác 15, ở rìa giác mạc: 45, ở giữa bờ đồng tử và rìa giác
mạc: 30. Phương pháp Hirschberg đánh giá độ lác còn mang tính chủ quan, do vậy
khó thật chính xác, đòi hỏi thầy thuốc phải quen và có nhiều kinh nghiệm, độ lác có
thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như kích thước đồng tử (ánh sáng nơi khám, nguồn
sáng), kinh nghiệm của người khám, vị trí và tư thế của thầy thuốc và người bệnh …
Tuy nhiên nó vẫn luôn được sử dụng do tính tiện lợi, đơn giản và nhanh…
4.6.2. Phương pháp Krimsky
Đặt một lăng kính trước một mắt người bệnh (có thể mắt lác hay mắt không
lác), đáy lăng kính ngược chiều hướng lác. Lần lượt thử các lăng kính khác nhau, tăng
dần số (công suất) cho đến khi ánh phản quang của mỗi mắt rơi vào chính giữa đồng tử
thì công suất của lăng kính đó chính là độ lác tính bằng đi-ốp lăng kính.
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Bình thường

Lác trong 15o

Lác trong 30o

Lác trong 45o

Hình 16. Phương pháp Krimsky
Hình dọc bên trái: A: Mắt lác trong 30 (trước khi đeo lăng kính); B: Lác trong 15 (sau khi đeo
lăng kính thứ nhất chưa đủ số); C: Hết lác (sau khi đeo lăng kính thứ hai đủ số).
Hình dọc bên phải: A: Mắt bình thường; B: Lác trong 15; C: Lác trong 30; D: Lác trong 45

4.6.3. Nghiệm pháp che mắt kết hợp dùng lăng kính
Người bệnh nhìn tập trung vào nguồn sáng. Làm nghiệm pháp che mắt kết hợp
dùng lăng kính (với điều kiện mỗi mắt đều có thể định thị được): che mắt luân phiên
cùng với thay đổi các lăng kính có số tăng dần được đặt trước một mắt người bệnh,
cho đến khi mắt không còn động tác trả thì công suất của lăng kính chính là góc lác.

Hình 17. Nghiệm pháp che mắt kết hợp lăng kính
Lăng kính được gắn liền trên một khung nhựa (thước lăng kính hoặc hộp lăng kính rời)

4.6.4. Máy Synoptophore
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Hình 18. Máy Synoptophore
Máy Synoptophore là một dụng cụ chuyên dụng để xác định lác, hình thái lác,
đo độ lác, đánh giá các mức độ thị giác hai mắt và tương ứng võng mạc.
Về chức năng đánh giá độ lác, máy có thể đo được độ lác chủ quan và độ lác
khách quan.
- Đo độ lác khách quan: có hai cách đo dựa trên 2 nguyên lý khác nhau:
+ Loại thứ nhất dựa trên nguyên lý động tác trả của nhãn cầu (với điều kiện mỗi
mắt đều có thể định thị được nghĩa là thị lực của mắt không quá kém). Sử dụng bộ ảnh
đồng thị (ví dụ bộ ảnh ô tô và ga ra hay bộ ảnh anh lính và vọng gác). Hướng dẫn
người bệnh nhìn hai mắt qua hai thị kính, ví dụ MP thấy hình ô tô, MT thấy hình ga ra
ô tô. Sau đó dùng nút bấm trên máy tắt đèn luân phiên từng mắt sẽ thấy động tác trả
của mắt, hướng trả tuỳ theo hình thái lác. Điều chỉnh tay máy về hướng phù hợp với
từng loại lác (lác ngang, lác đứng) cho đến khi mắt không còn động tác trả (cả ngang
và đứng) và lúc đó đọc độ lác trên máy. Chú ý xác định cả độ lác ngang và độ lác đứng
(thường đo độ lác ngang trước, sau khi khử hết độ lác ngang mà vẫn còn động tác trả
đứng thì phải điều chỉnh máy theo chiều đứng cho tới khi không còn động tác trả đứng
nữa và lúc đó sẽ đọc kết quả).
+ Cách thứ hai dựa vào nguyên lý ánh phản quang trên giác mạc, loại này
thường dùng cho người bệnh có thị lực quá kém hay mắt bị nhược thị sâu. Chỉnh tay
máy về hướng phù hợp cho đến khi ánh phản quang vào trung tâm giác mạc của cả hai
mắt. Lúc đó sẽ đọc độ lác tương ứng trên máy.
- Đo độ lác chủ quan:
Dùng bộ ảnh đồng thị như trên. Người bệnh nhìn hai mắt qua hai thị kính thấy
hai ảnh. Bật đèn đồng thời cả hai mắt. Hướng dẫn người bệnh dùng tay đẩy cần máy
sao cho hai ảnh lồng vào nhau (ví dụ ô tô vào nằm trong ga ra hay anh lính đứng trong
vọng gác). Khi đó đọc kết quả ghi trên đĩa máy, đó chính là độ lác chủ quan. Khi trẻ
còn nhỏ quá hoặc không tự điều khiển nổi tay máy thì thầy thuốc có thể đẩy hộ thật
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chậm (hoặc cầm tay trẻ đẩy) về hướng lác và dặn trẻ khi nào nhìn thấy ô tô vào hẳn
trong ga ra thì nói ngay và trong quá trình làm thì luôn hỏi người bệnh xem ô tô đã vào
ga ra chưa. Làm lại vài lần như thế, nếu thấy độ lác trùng nhau (hay gần trùng) thì
chứng tỏ trẻ nói đúng.
Đo độ lác đứng cũng tương tự nhưng điều chỉnh máy ở thang độ đứng.

Hình 19. Các hình ảnh (test) để sử dụng cho máy Synoptophore
4.6.5. Khám bằng đũa Maddox và chữ thập Maddox

Khám với kính đũa Maddox

Chữ thập Maddox

Hình 20. Đũa Maddox và Chữ thập Maddox
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Test đũa Maddox: muốn làm được thử nghiệm này thì cần có điều kiện là người
bệnh phải có tương ứng võng mạc bình thường. Test đũa Maddox có thể phát hiện và
đo được độ lác ẩn. Người bệnh cần tập trung nhìn vào một nguồn sáng trong phòng hơi
tối. Đặt kính đũa Maddox màu đỏ đậm trước một mắt người bệnh và nhìn nguồn sáng
cách xa 33cm (test nhìn gần - nhìn vào đèn bút) hay nguồn sáng ở xa 5- 6m (test nhìn
xa - nhìn bóng đèn ở giữa chữ thập Maddox ở hình trên). Mắt bên kia định thị vào đèn
trắng. Nếu người bệnh không bị lác ẩn ngang thì sẽ thấy vạch sáng đỏ chạy ngang qua
điểm sáng. Nếu vạch đỏ ở khác bên của đèn (bắt chéo) thì là có lác ẩn ngoài. Nếu vạch
đỏ ở cùng bên của đèn (không bắt chéo) thì là có lác ẩn trong. Với lác ẩn đứng cũng
tương tự nhưng nhưng vạch đỏ theo chiều đứng. Vạch đỏ có thể xoay xuống dưới (lác
ẩn trên) hay lên trên (lác ẩn dưới). Đọc kết quả độ lác bằng đi-ốp lăng kính ghi trên
chữ thập Maddox. Nếu không có chữ thập Maddox thì người ta đặt trước mắt lăng
kính và thử tăng dần công suất cho tới khi đốm sáng chồng lên vạch đỏ thì tính độ lác
ở số đo của lăng kính đó.
Ngoài các phương pháp trên, có thể đo độ lác bằng một số phương pháp khác
như thị trường kế hay thước đo độ lác Strabometer...

Không có lác ẩn ngang

Lác ngoài
Sử dụng lăng kính đáy quay trong

Lác trong
Sử dụng lăng kính đáy quay ngoài

.
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Hình 21. Một số khả năng khi thử test đũa Maddox
Lác ẩn ngang (hình bên trên) và lác ẩn đứng (hình bên dưới)

4.7. Đánh giá một số chức năng mắt
4.7.1. Thử thị lực và thử kính
Trong qui trình khám lác trẻ em, thử thị lực và chỉnh kính một cách hợp lý và
chuẩn xác là rất quan trọng để đánh giá đúng tình hình thị lực và tình trạng nhược thị.
Nếu đánh giá không đúng thì dẫn đến xử lý sai, nhiều khi rất tai hại. Như trong trường
hợp thử kính không chuẩn xác, cho người bệnh đeo kính chưa đúng số (nhất là trong
trường hợp loạn thị) nên thị lực không đạt được mức cao nhất và thầy thuốc kết luận là
người bệnh bị nhược thị (một mắt hoặc hai mắt), và yêu cầu người bệnh phải che mắt
tập nhược thị nhưng mãi vẫn không đạt kết quả tốt vì vấn đề chính là chỉnh kính chưa
đúng chứ không phải là nhược thị thật sự. Ngoài ra nhược thị còn liên quan tới chỉ
định và phương pháp phẫu thuật.
Với trẻ em lớn (trên 6 tuổi): có thể thử bảng thị lực như người lớn như bảng chữ
cái, bảng Landolt vòng hở, bảng Snellen...
Với trẻ nhỏ (trước tuổi đi học): thử thị lực và và thử kính bằng bảng hình. Trẻ
dưới 3 tuổi, không thử được thị lực bằng bảng hình thì có thể thử bằng bảng Teller.
Bảng này có thể dùng cho trẻ từ vài tháng tuổi đến 3 tuổi. Người thử nấp sau bảng và
quan sát mắt trẻ qua một lỗ nhỏ (tạo cho trẻ cảm giác tự nhiên như không có mặt của
thầy thuốc). Có thể dựa vào sự chú ý nhìn của mắt trẻ mà thay đổi hình ảnh tăng giảm
độ nhạt của sọc kẻ tuỳ mức độ thị lực muốn đánh giá.
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Hình 22. Bảng thị lực Teller và bảng thị lực hình

Hình 23. Hai loại bảng thị lực Lea

Hình 24. Kiểm tra thị lực cho trẻ nhỏ bằng hình vẽ hay vật nhỏ để tạo sự chú ý
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Người ta còn có thể thử thị lực cho trẻ rất nhỏ bằng phương pháp điện rung
quang học (OKN- optokinetic nystagmus): cho quay chậm trước mắt của trẻ bảng thử
thị lực hình trụ có các hình vẽ hoặc kẻ sọc. Bình thường, khi trẻ nhìn thấy hình thì mắt
sẽ xuất hiện dao động lắc để tái định thị các hình ảnh liên tiếp (mắt sẽ chuyển động
chậm để nhìn theo hình và chuyển động nhanh để tái định thị). Dựa vào khoảng cách,
kích thước, độ đậm nhạt của các hình ảnh và chuyển động của mắt mà có thể đánh giá
được thị lực của trẻ. Tất nhiên là chưa được thật chính xác (Hình 25).

Hình 25. Thử thị lực theo phương pháp điện rung quang học
Thử thị lực và thử kính cần theo trình tự:
- Đo thị lực từng mắt. Thị lực hai mắt
- Đo thị lực nhìn xa, thị lực nhìn gần.
- Đo thị lực không kính và có kính, điều chỉnh tật khúc xạ sao cho thị lực sau
chỉnh kính đạt được ở mức cao nhất.
Cần phối hợp nhiều phương pháp và phương tiện giúp cho việc chỉnh kính thật
chính xác và theo đúng qui trình khám lác:
- Đo khúc xạ bằng phương pháp chủ quan.
- Đo khúc xạ bằng máy đo khúc xạ tự động.
- Đo khúc xạ bằng phương pháp soi bóng đồng tử. Đây là một bước quan trọng
trong qui trình khám và điều trị lác, nhất là lác qui tụ. Để soi bóng đồng tử ở trẻ em
phải tra thuốc liệt điều tiết (Atropin 0,5%, Cyclogyl 1%...). Ngoài tác dụng xác định
khúc xạ khách quan thì bước khám này còn giúp đánh giá lại độ lác (so sánh độ lác
trước và sau tra Atropin để xác định lác điều tiết), tìm các tổn thương thực thể (từ
trước ra sau nhãn cầu) để đối chiếu và giải thích cho các mức giảm thị lực (nếu có).
Ngoài ra nó còn giúp xác định kiểu định thị của từng mắt.
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Hình 26. Máy soi bóng đồng tử, bộ thước Parent và cách soi bóng đồng tử
4.7.2. Đánh giá thị giác hai mắt
Công việc thăm khám, đánh giá thị giác hai mắt khá phức tạp, cần kiên trì, tỉ mỉ
(nhất là đối với trẻ nhỏ) và đòi hỏi nhiều kỹ năng, thao tác, phương tiện cùng sự phối
hợp tốt của người bệnh. Có nhiều cách đánh giá thị giác hai mắt:
- Thử nghiệm thước kẻ: cho người bệnh đọc sách cách 35cm, dùng 1 thước kẻ
(hay ngón tay) để trước mắt người bệnh theo chiều đứng cách 15cm (giữa hai mắt),
nếu người bệnh vẫn đọc được các hàng chữ mà không khuyết một hàng dọc sau thước
kẻ (như khi nheo một mắt) thì nghĩa là người bệnh có thị giác hai mắt.
- Thử nghiệm “Bàn tay thủng”: dùng một tấm bìa (hay tờ giấy) dài khoảng
20cm, cuộn tròn lại với đường kính khoảng 3- 4cm, mắt phải nhìn cảnh vật ở xa qua
ống bìa, để bàn tay trái cạnh ống phía bên trái, cách đầu ống khoảng 5cm, nhìn bằng cả
hai mắt (mắt phải nhìn qua ống), nếu người bệnh có thị giác hai mắt thì sẽ nhìn thấy
lòng bàn tay có một lỗ thủng (khoảng bằng đường kính của ống bìa), trong đó có cảnh
vật như mắt phải đang nhìn thấy.
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Hình 27. Thử nghiệm “Bàn tay thủng”
- Thử phù thị bằng các test hình nổi:
+ Bảng Titmus (gồm 2 trang: 1 trang có hình con ruồi nổi, trang kia có hình các
con vật), người được thử đeo kính phân cực sẽ nhìn thấy các hình nổi, thời gian trung
bình là dưới 60 giây cung.

Hình 28. Người bệnh đeo kính phân cực thử test Titmus
+ Bảng T.N.O: bảng gồm một bộ hình ảnh với nhiều hình khác nhau do các
chấm màu cấu tạo thành các hình như tam giác, hình vuông, tròn, hình thoi, chữ thập...
Nếu người bệnh có thị giác hai mắt ở mức cao nhất (phù thị) thì sẽ phát hiện được các
hình đó chính xác (đeo kính phân cực xanh - đỏ).
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Hình 29. Test TNO và kính phân cực
+ Bảng Lang: thích hợp thử cho trẻ nhỏ vì có các hình đơn giản và không cần
nhìn qua kính phân cực.

Hình 30. Test Lang

- Test 4 lỗ của Worth:
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Hình 31. Kính xanh - đỏ và test 4 lỗ Worth
Cho người bệnh đeo kính xanh - đỏ (mắt phải kính đỏ, mắt trái kính xanh) nhìn
đèn Worth (khám ở cự ly gần 40cm hay xa 5m tùy yêu cầu). Đèn có 4 lỗ tròn, lỗ ở trên
có màu đỏ, lỗ dưới màu trắng, 2 lỗ 2 bên màu xanh (Hình 31-32). Nếu người bệnh
nhìn thấy cả 4 lỗ (Hình 32 B) với màu sắc đúng của nó thì có nghĩa người bệnh không
lác hoặc lác nhưng có thị giác hai mắt với tương ứng võng mạc bất bình thường. Nếu
chỉ thấy 2 lỗ đều màu đỏ (Hình 32 C): người bệnh chỉ nhìn bằng mắt phải (mắt trái bị
phế bỏ). Nếu thấy 3 lỗ màu xanh (Hình 32D): người bệnh chỉ nhìn bằng mắt trái (mắt
phải bị phế bỏ). Nếu thấy 5 lỗ gồm 3 lỗ màu xanh và 2 lỗ đỏ (Hình 32 E): người bệnh
bị song thị. Lỗ đỏ có thể ở vị trí phía bên phải như trong hình là song thị không bắt
chéo (đồng danh) trong lác trong.
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Hình 32. Các khả năng khi thử test Worth
- Khám hậu ảnh:
Cách làm: dùng dụng cụ chuyên dụng (như máy Bielchowsky...) kích thích
hoàng điểm 1 mắt bằng 1 chớp sáng thẳng dọc và hoàng điểm mắt kia bằng 1 chớp
sáng thẳng ngang rồi yêu cầu người bệnh vẽ lại hình ảnh thấy được, các khả năng có
thể xảy ra là (Hình 33):
+ 2 đường thẳng có dạng hình chữ thập cân đối: tương ứng võng mạc bình
thường.
+ 2 đường thẳng không tạo thành chữ thập cân đối: tương ứng võng mạc bất
bình thường.
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Hình 33. Khám hậu ảnh
a. Tương ứng võng mạc bình thường
b và c. Tương ứng võng mạc bất bình thường
- Kính khía Bagolini: khi nhìn qua kính có kẻ sọc nổi này sẽ thấy một điểm
sáng thành một đường thẳng, khi thử thì đặt hai kính theo hướng 45 o và 135o sẽ thấy
xảy ra một trong các khả năng sau:
+ Hai đường thẳng cắt nhau thành hình chữ thập: mắt không lác, hoặc có lác
nhưng tương ứng võng mạc bất bình thường.
+ Hai đường thẳng không tạo thành hình chữ thập: có song thị.
+ Nếu chỉ nhìn thấy một đường thẳng: không có thị giác hai mắt.
+ Đứt đoạn giữa một hay hai đường thẳng: có ám điểm trung tâm.

Hình 34. Các khả năng khi thử kính Bagolini
A. Hoặc mắt chính thị hoặc mắt lác nhưng có tương ứng võng mạc bất bình thường hài hoà.
B. Lác qui tụ (song thị đồng danh).
C. Ức chế mắt phải.
D. Ám điểm trung tâm của mắt trái

- Máy Synoptophore: ngoài công dụng đo độ lác, xác định tình trạng tương ứng
võng mạc bình thường hay bất thường, máy Synoptophore còn cho phép đánh giá
được ba mức độ của thị giác hai mắt là đồng thị, hợp thị và phù thị.
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CÁC MỨC ĐỘ THỊ GIÁC CỦA
HAI MẮT
• ĐỒNG THỊ
• HỢP THỊ
• PHÙ THỊ

Hình 35. Các mức độ của thị giác hai mắt
+ Đồng thị: là mức độ thấp nhất của thị giác hai mắt. Đồng thị là khả năng hai
mắt cùng nhận cảm được một lúc hai hình ảnh được tạo ra ở võng mạc hai mắt (như
người bệnh thấy được chim trong lồng, ôtô trong gara...).
Có 3 mức độ đồng thị:
. Tốt: đồng thị trung tâm của hoàng điểm.
. Trung bình: đồng thị cận hoàng điểm.
. Kém: đồng thị cạnh hoàng điểm.
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Hình 36. Hình ảnh đồng thị
+ Hợp thị: là khả năng hai mắt nhìn thấy hai hình ảnh gần giống nhau, chỉ khác
nhau vài chi tiết và có thể hợp nhất hai hình ảnh đó lại để tạo nên một hình hoàn chỉnh
có đầy đủ các chi tiết của cả hai ảnh (như người bệnh có thể hợp nhất hình ảnh con thỏ
có tai không có đuôi với con thỏ có đuôi không có tai thành một con thỏ hoàn chỉnh có
cả tai và đuôi ...).
Hợp thị có hai phần:
∙ Giác quan: là khả năng tiếp nhận hình ảnh.
∙ Vận động: là khả năng duy trì hợp thị.
Sau khi xác định người bệnh có hợp thị hai mắt thì tiếp tục đo biên độ hợp thị.
Biên độ hợp thị nói lên khả năng duy trì hợp thị của người bệnh, bình thường rộng
khoảng 200 (từ -50 đến + 150).
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Hình 37. Hình ảnh hợp thị
+ Phù thị: là khả năng nhận thức hai hình ảnh gần giống nhau từ hai võng mạc,
hợp nhất lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh có đầy đủ chi tiết cả ba chiều không gian
(hình nổi). Khi đo bằng máy Synoptophore, hướng dẫn người bệnh nhìn vào những
vòng tròn trong máy, nếu người bệnh có phù thị thì sẽ nhìn thấy các vòng tròn lồng
vào nhau và nổi lên như cái chao đèn (ngoài ra còn một số test khác có thể lựa chọn).

Hình 38. Hình ảnh phù thị
Trên đây là một số phương pháp thông dụng hay được sử dụng nhất để đánh giá
thị giác hai mắt của người bệnh.
4.7.3. Đánh giá tương ứng võng mạc
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- Máy Synoptophore cho phép đánh giá được tình trạng tương ứng võng. Hiệu
số giữa góc lác khách quan và góc lác chủ quan được gọi là góc lác dị thường. Tương
ứng võng mạc bất bình thường hài hoà là khi góc lác khách quan bằng góc lác dị
thường. Tương ứng võng mạc bất bình thường bất hài hoà là khi góc lác khách quan
lớn hơn góc lác dị thường.
- Phương pháp hậu ảnh (xem phần khám hậu ảnh ở trên).
- Kính khía Bagolini: dễ thực hiện, có thể đánh giá tương ứng võng mạc, song
thị và ám điểm trung hoà.
- Nghiệm pháp chập hoàng điểm - hoàng điểm: khó thực hiện và đòi hỏi sự hợp
tác của người bệnh.
- Khám tương ứng võng mạc bằng chữ thập Maddox với lăng kính: chữ thập
Maddox được đặt ở khoảng cách xa 5 mét hoặc gần 30cm (tuỳ yêu cầu). Người bệnh
nhìn mắt bình thường vào điểm sáng ở giữa chữ thập với lăng kính đặt dọc, công suất
từ 10- 20 PD và đặt kính lọc đỏ trước mắt bên kia. Góc lác khách quan được xác định
bằng test che mắt với lăng kính. Nếu lác có tương ứng võng mạc bình thường thì góc
lác chủ quan bằng góc lác khách quan. Điểm đỏ được thấy dưới con số tương ứng với
góc lác khách quan (Hình 39A). Trong trường hợp tương ứng võng mạc bất bình
thường hài hoà thì thấy điểm đỏ ở dưới đèn sáng chính giữa chữ thập Maddox (góc lác
chủ quan là 0º - Hình 39B). Trường hợp tương ứng võng mạc bất bình thường bất hài
hòa thì điểm đỏ cho biết góc lác chủ quan thấp hơn góc lác khách quan (Hình 39C).
Khi một mắt bị ức chế thì không thấy điểm đỏ (Hình 39D).

Hình 39. Khám tương ứng võng mạc với lăng kính và kính lọc đỏ.
Góc lác khách quan là 10o
Hình A. Tương ứng võng mạc bình thường. B. Tương ứng võng mạc bất bình thường hài hoà.
C. Tương ứng võng mạc bất bình thường bất hài hoà. D. Ức chế.

4.7.4. Đo điểm cận qui tụ (PPC)
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Đo điểm cận qui tụ để đánh giá khả năng qui tụ của người bệnh. Nó liên quan
tới một số chỉ định phẫu thuật trong các hình thái lác. Có 2 cách đo:
- Phương pháp chủ quan: Thường để đo cho những người bệnh có thị giác hai
mắt, nhất là trong trường hợp có lác ẩn và thiểu năng qui tụ.
Cách làm: Hướng dẫn người bệnh nhìn tập trung vào một vật tiêu (như đầu
ngón tay thầy thuốc hay đầu bút...) cách xa khoảng 30cm rồi đưa vật tiêu lại gần mắt
cho đến khi người bệnh nhìn thấy một hình thành 2 hình. Đo khoảng cách từ vị trí nhìn
thấy 2 hình tới sống mũi của người bệnh cộng thêm 2,5cm. Nên thử 2- 3 lần cho chính
xác. Bình thường khoảng cách điểm cận qui tụ từ 6- 8cm.
- Phương pháp khách quan: có thể dùng cho cả người bệnh có hoặc không có
thị giác 2 mắt.
Cách làm: hướng dẫn người bệnh nhìn vào một vật tiêu như đã nói trên, đưa vật
tiêu từ từ lại gần mắt cho đến khi hai mắt không cùng qui tụ được nữa và có 1 mắt bật
ra (thường là mắt lác). Khoảng cách điểm cận qui tụ được tính từ đó tới sống mũi
người bệnh cộng thêm 2,5cm.
Nên đo điểm cận qui tụ ở 3 tư thế nhìn: nhìn thẳng trước, nhìn thẳng lên trên và
nhìn thẳng dưới.
4.7.5. Khám qui tụ, đo tỉ lệ qui tụ điều tiết/ điều tiết (AC/A)
Điều tiết và qui tụ là hai chức năng riêng biệt: chức năng điều tiết giúp giữ hình
ảnh luôn rõ, chức năng qui tụ giúp cho việc duy trì hợp thị hai hình ảnh thành một ảnh
duy nhất giữa hai mắt.
Đánh giá tỉ số AC/A là khám nghiệm quan trọng trong các rối loạn vận nhãn.
Tỉ số AC/A là số đi-ốp lăng kính độ lệch mắt trên 1 đi-ốp điều tiết. Bình thường tỉ số
AC/A là 3/ 1 đến 5/ 1. Có hai phương pháp để đo tỉ số AC/A:
- Phương pháp lác ẩn (Heterophoria Method):
AC / A  PD 

n  d
3

PD = khoảng cách đồng tử (cm)
n = Độ lác nhìn gần (PD)
d = Độ lác nhìn xa (PD)
- Phương pháp Gradient: có 2 cách:
+ Cách thứ nhất (kích thích điều tiết): người bệnh định thị vật tiêu cách 6m, đo
lác ẩn, sau đó đặt trước hai mắt một kính cầu – 1D và đo lại độ lác ẩn gây ra. Hiệu số
của hai độ lác là tỉ số AC/A.
+ Cách thứ hai (làm liệt điều tiết): người bệnh định thị cách 0,33m, đo độ lác
ẩn, sau đó thêm kính cầu +3D và đo lại độ lác ẩn. Hiệu số của hai độ lác chia cho 3 là
tỉ số AC/A.
Trên lâm sàng thường áp dụng cách đo tỉ số AC/A như sau:
- Tỉ số AC/A bình thường khi độ lác nhìn xa = độ lác nhìn gần.
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- Tỉ số AC/A cao khi độ lác nhìn xa > độ lác nhìn gần ≥10PD.
- Tỉ số AC/A thấp khi góc lác nhìn gần > độ lác nhìn xa ≥10PD.
(Xem thêm phần Qui tụ- Điều tiết).
4.7.6. Xác định kiểu định thị
Sử dụng máy soi đáy mắt Carl- Zeiss hoặc máy Visuscope, người bệnh nhìn
thẳng vào hình sao nhỏ của máy Visuscope hoặc vòng sáng nhỏ của máy soi đáy mắt.
Người khám quan sát kỹ hình sao hoặc vòng sáng nhỏ trên võng mạc để xác định kiểu
định thị.
Có các kiểu định thị phụ thuộc vào vị trí của vòng sáng trên võng mạc như định
thị chính tâm, định thị cạnh tâm và định thị ngoại tâm.
Việc xác định kiểu định thị rất quan trọng trong lựa chọn phương pháp và tiên
lượng điều trị.
5. Lác cơ năng
5.1. Lác ẩn và lác hiện
Cần khám kỹ và đúng phương pháp để xác định chính xác là lác ẩn hay lác hiện
(lác thật). Nghiệm pháp đơn giản và hữu hiệu nhất là thử nghiệm che mắt và bỏ che
mắt. Trước tiên cần xác định xem người bệnh có lác hay không bằng cách làm test che
mắt nhanh luân phiên hai mắt (làm cả test nhìn xa và nhìn gần để tránh bỏ sót các hình
thái lác khác nhau). Người bệnh nhìn tập trung vào một vật tiêu thẳng phía trước, làm
test nếu thấy mắt người bệnh có động đậy (gọi là động tác trả của nhãn cầu) thì nghĩa
là người bệnh đó có lác, với điều kiện là tình trạng thị lực (một hay hai mắt) của người
bệnh không quá kém (trên mức mù của Tổ chức Y tế Thế giới). Tiếp theo sẽ xác định
là lác ẩn hay lác thật.
- Lác ẩn: làm nghiệm pháp che mắt chậm từng mắt. Khi che mắt này không
thấy động tác trả của mắt kia (phải làm test chậm cả hai mắt luân phiên để loại trừ khả
năng che phải mắt lác thật ngay từ đầu - trong trường hợp độ lác nhỏ, nhìn bình thường
không phát hiện được) nhưng khi bỏ che ra và quan sát ngay mắt vừa bỏ che sẽ thấy có
động tác trả (nghĩa là chỉ lác sau tấm che). Nếu động tác trả từ hướng nào tới thì là lác
ẩn mang tên hướng đó (ví dụ thấy động tác trả từ trong ra thì là lác ẩn trong). Có một
số thử nghiệm khác cũng giúp chẩn đoán xác định lác ẩn như thử nghiệm nhìn qua
đũa Maddox.
- Lác hiện: khi người bệnh lác rõ (độ lác lớn, nhìn thấy ngay) thì chưa cần làm
test che mắt và bỏ che cũng đã biết mắt lác; nếu làm test thì phải che mắt không lác
trước sẽ thấy mắt kia trả, nhưng trong trường hợp vi lác hay độ lác nhỏ mà không thể
phát hiện được nếu chỉ nhìn thì phải làm test mới xác định chính xác. Đầu tiên che bất
kỳ mắt nào (mắt 1), nếu thấy mắt bên kia trả (mắt 2) và định thị vào vật tiêu, như vậy
là có lác thật (đương nhiên khi bỏ che và quan sát nhanh ngay mắt 1 cũng sẽ thấy mắt
này đang ở vị trí lác (khi mắt 2 định thị) rồi mắt này có trả về vị trí định thị hay không
còn phụ thuộc vào tính chất lác một mắt hay lác luân phiên 2 mắt). Nhưng khi che mắt
1 mà không thấy mắt kia trả (mắt 2) thì lại phải che mắt 2 ngay và thấy mắt 1 trả về vị
trí định thị (do lúc đầu che phải mắt lác), nghĩa là vẫn có lác thật.
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Tóm lại, người bệnh có lác hiện là khi che mắt không lác thì mắt lác (mắt kia)
có động tác trả, nhưng vấn đề khó là làm sao đầu tiên phải che đúng mắt không lác, do
vậy phải che chậm lần lượt cả hai mắt để đề phòng lúc đầu che phải mắt lác thì tất
nhiên mắt kia sẽ không có động tác trả.
Trường hợp che luân phiên nhanh lần lượt từng mắt và quan sát cả 2 mắt (cả khi
che và khi bỏ che) mà không thấy mắt nào có động tác trả thì sẽ chỉ xảy ra một trong
hai khả năng là không lác hoặc lác nhưng mắt có thị lực quá thấp.
5.2. Các hình thái lác cơ năng
5.2.1. Lác trong (lác qui tụ)
Lác cơ năng qui tụ còn được gọi là lác trong, hình thái này hay gặp hơn lác cơ
năng phân kỳ (lác ngoài). Tỉ lệ nhược thị trong lác qui tụ thường cao hơn lác phân kỳ,
tuổi xuất hiện cũng sớm hơn lác phân kỳ, hay kèm theo viễn thị.

Hình 40: Ảnh trái: mắt phải lác trong. Ảnh phải: mắt trái lác trong
5.2.1.1. Các thể lâm sàng của lác trong
- Lác trong giả: do cấu trúc hơi bất thường của mi mắt (như nếp quạt mi
(Epicanthus), của gốc mũi (gốc mũi bẹt hoặc rộng) hay do sự bất thường của xương
mặt người bệnh mà người nhìn có cảm giác lác nhưng thực chất hai mắt vẫn thẳng trục
(ánh phản quang vẫn ở chính giữa hai đồng tử). Không được can thiệp loại lác này
bằng phẫu thuật cơ vận nhãn.
- Lác trong bẩm sinh:
+ Lác trong bẩm sinh kinh điển.
+ Rung giật nhãn cầu và lác trong.
+ Hội chứng Ciancia.
+ Rung giật nhãn cầu tiềm tàng biểu hiện.
+ Hội chứng rung giật nhãn cầu hãm.
- Lác trong điều tiết:
+ Lác trong điều tiết do tật khúc xạ.
+ Lác trong do điều tiết không do tật khúc xạ.
+ Lác trong do điều tiết một phần.
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- Lác trong mắc phải không có yếu tố điều tiết:
+ Hình thái cơ bản.
+ Hình thái cấp tính.
+ Hình thái có chu kỳ (cách nhật).
+ Hình thái ức chế cảm thụ.
+ Hình thái thiểu năng phân kỳ và liệt phân kỳ.
+ Hình thái co thắt phản xạ phối hợp nhìn gần.
+ Hình thái quá chỉnh sau phẫu thuật lác ngoài.
- Lác trong bất đồng hành:
+ Liệt dây thần kinh số VI.
+ Hạn chế cơ trực trong.
+ Bệnh mắt do tuyến giáp.
+ Vỡ xương thành trong hốc mắt.
+ Hội chứng Duane và hội chứng Mobius.

A

B
Hình 41: Giả lác
(A) Cảm giác lác trong do trẻ có dấu hiệu nếp quạt mi, bẹp mi.
(B) Không còn cảm giác lác trong do thầy thuốc dùng ngón tay kéo 2 góc mi trong dài ra.

5.2.1.2. Đặc điểm lâm sàng của các thể lác trong
- Lác trong điều tiết:
Tất cả lác trong điều tiết đều thuộc loại lác mắc phải với một số đặc điểm sau:
+ Thường khởi phát trong thời gian từ 6 tháng tuổi đến 7 tuổi.
+ Khi mới bị thường lác luân hồi (lúc lác lúc không), dần dần sẽ ổn định.
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+ Thường có yếu tố di truyền.
+ Đôi khi xuất hiện sau chấn thương hay sốt cao.
+ Hay kèm theo nhược thị.
+ Có thể có song thị lúc đầu, sau đó thường mất đi.
Lác trong do điều tiết là lác qui tụ kết hợp với tăng cường phản xạ điều tiết. Lác
trong do điều tiết được chia làm 3 loại: do khúc xạ, không do khúc xạ và khúc xạ một
phần hoặc mất bù trừ. Đặc điểm của loại lác này là đeo kính hết lác hoặc giảm độ lác.
- Lác trong điều tiết toàn bộ (toàn phần)
Lác do điều tiết toàn bộ, trẻ thường bị viễn thị khá cao, khi chỉnh kính đủ số thì
hết lác, hay xuất hiện vào khoảng 4 - 5 tuổi. Loại này không cần phải phẫu thuật. Hàng
năm cần đánh giá lại độ viễn thị toàn phần để kịp điều chỉnh kính phù hợp, trẻ thường
có xu hướng giảm dần viễn thị theo tuổi.

Hình 42. Lác trong điều tiết toàn phần (người bệnh hết lác khi đeo kính viễn)
- Lác trong điều tiết cục bộ (một phần)
Chỉnh kính đủ số thì độ lác giảm nhưng không hết. Có khi nhìn xa hết lác
nhưng nhìn gần vẫn còn lác. Nếu đeo kính mà vẫn còn lác thì cần tính toán phẫu thuật
để giải quyết nốt độ lác còn lại.
- Lác trong không do điều tiết
Lác trong bẩm sinh kinh điển: là hình thái lác trong xuất hiện ngay từ khi sinh
hoặc trong thời gian trẻ dưới 6 tháng tuổi, tuy nhiên có thể bố mẹ trẻ cũng không nhớ
được chính xác thời gian trẻ bị lác, đây là hình thái hay gặp nhất, đặc trưng bởi độ lác
lớn ( 30 – 60 PD), độ lác nhìn gần và nhìn xa như nhau, khúc xạ tương tự như khúc xạ
ở trẻ em bình thường cùng lứa tuổi, hay đi kèm với quá hoạt cơ chéo dưới hoặc hội
chứng lác đứng phân ly (hơn 50% số trẻ), tuy nhiên thường không nhận thấy những
hội chứng kèm theo này cho tới khi trẻ trên 1 tuổi. Do các hội chứng này mà trẻ
thường bị lác mắt có yếu tố đứng.
Lác trong hãm: hội chứng rung giật nhãn cầu có hãm. Hình thái lác trong này
được đặc trưng bởi rung giật nhãn cầu xuất hiện rất sớm. Đây là hình thái lác trong
bẩm sinh có biểu hiện giả liệt vận nhãn ra ngoài. Làm nghiệm pháp che mắt sẽ thấy
mắt không bị che xuất hiện rung giật nhãn cầu. Rung giật nhãn cầu sẽ giảm khi mắt
định thị liếc vào trong nhưng sẽ tăng lên khi cố liếc ra ngoài. Thường có hạn chế động
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tác liếc ngoài. Độ lác thường cao và có thể không ổn định. Có thể kèm theo lệch đầu
vẹo cổ. Những người bệnh này hay có kết quả phẫu thuật non, do vậy nên lùi cơ trực
trong với một lượng lớn hơn bình thường.
- Lác trong từng lúc (lác trong có chu kỳ).
+ Lác trong luân hồi (từng lúc) là loại tương đối hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh
khoảng 1/3.000 - 1/5.000 trẻ bị lác. Trường hợp điển hình thường khởi phát trước tuổi
đi học, nhưng cũng có khi lác bẩm sinh hoặc ở người trưởng thành (hiếm). Lác không
cố định mà thường theo chu kỳ 48 giờ hoặc một ngày lác rồi một ngày không lác. Dần
dần tiến tới lác thường xuyên. Nhiều khi loại lác này giống với lác điều tiết về mặt thời
gian khởi phát, độ lác trung bình, viễn thị ở mức vừa. Đôi khi có nhược thị kèm theo,
rất hay gặp hội chứng chữ V phối hợp. Thời gian không lác thì thị giác hai mắt vẫn
bình thường.
+ Trong điều trị cần lưu ý về nhược thị và chỉnh kính viễn thị, sau đó có thể
phẫu thuật lác.
- Lác trong cấp tính
+ Lác trong cơ năng cấp tính ít khi xảy ra ở trẻ em và người lớn. Đặc trưng bởi
sự xuất hiện đột ngột, độ lác trong lớn kèm theo song thị và tật viễn thị nhẹ. Mặc dù có
thể có một giai đoạn ngắn độ lác không cố định, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên cố
định. Nguyên nhân nhiều khi không rõ ràng. Có thể xuất hiện sau khi che mắt tập
nhược thị do hợp thị bị phá vỡ, có thể sau khi bị stress tâm sinh lý, ốm đau hoặc có yếu
tố về thần kinh (thường ở trẻ lớn hơn). Hầu hết người bệnh bị lác trong cấp tính
thường trước đó đều có thị giác hai mắt bình thường. Do vậy tiên lượng phục hồi thị
giác hai mắt sau điều trị bằng lăng kính hay phẫu thuật là khả quan.
+ Trẻ em và người lớn có lác trong cơ năng cấp tính cần phải xét nghiệm cẩn
thận để loại trừ lác liệt, và khám thần kinh, làm các xét nghiệm chụp CT và chụp cộng
hưởng từ.
- Lác trong có nhược thị
+ Lác một mắt do yếu tố phế thị hoặc tật khúc xạ cao không được điều trị kịp
thời dẫn đến giảm sút thị lực và mất khả năng hồi phục.
+ Nguyên nhân có thể do tổn thương thực thể một mắt như đục thể thuỷ tinh,
sẹo giác mạc, teo thị thần kinh hoặc do một số tổn hại thực thể khác đã lâu gây giảm
thị lực và dẫn tới lác trong.
+ Cần xác định rõ các tổn thương thực thể hoặc nhược thị từ rất sớm để can
thiệp kịp thời, tránh tình trạng nhược thị bất khả hồi khi tuổi đã lớn mặc dù được điều
trị phẫu thuật hay phi phẫu thuật. Sau khi can thiệp phẫu thuật (như đục thể thuỷ tinh,
ghép giác mạc…) cần có kế hoạch điều trị nhược thị phù hợp. Cũng cần phẫu thuật để
giải quyết độ lác còn lại và chỉ nên cố gắng mổ lác ở mắt đó (mắt bị bệnh gây nhược
thị).
- Các hình thái khác
+ Lác trong do thiểu năng phân kỳ: hay gặp ở người lớn, độ lác khi nhìn xa lớn
hơn độ lác khi nhìn gần. Độ lác không thay đổi theo tư thế liếc sang ngang hay đứng.
Thiểu năng phân kỳ có thể được chia làm hai thể: Thể nguyên phát đơn độc và thể thứ
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phát phối hợp với những bất thường thần kinh khác như u cầu não hay chấn thương sọ
não nặng, do vậy cần đánh giá kỹ lưỡng về lâm sàng để phân biệt hai thể loại đó, từ đó
có giải pháp điều trị thích hợp: loại đầu là lành tính nên chỉ cần giải quyết triệu chứng,
còn loại sau thì cần điều trị căn nguyên gây rối loạn thần kinh.
+ Lác trong có kèm yếu tố đứng: là loại lác phức tạp hơn lác ngang đơn thuần,
ngoài độ lác trong còn có độ lác đứng tạo nên lác chéo (chẩn đoán và đánh giá rất hữu
hiệu bằng thử nghiệm che mắt). Cần khám và xác định rõ yếu tố lác đứng có kèm theo
rối loạn cơ chéo hay không, nếu có rối loạn cơ chéo (như quá hoạt hay giảm hoạt cơ
chéo) thì cần can thiệp xử lý cơ chéo, ngược lại khi không có rối loạn cơ chéo thì nhất
thiết không được phẫu thuật cơ chéo mà có thể phẫu thuật cơ trực đứng.
+ Lác trong kèm theo hội chứng rối loạn vận nhãn: Hội chứng chữ cái, hội
chứng DVD, hội chứng Duane: Nói chung các hình thái này khá phức tạp vì ngoài các
đặc điểm của lác trong còn có các đặc điểm của các hội chứng đi kèm. Khi phẫu thuật
phải tính toán định lượng lác trong và xử lý các hội chứng kèm theo một cách phù hợp.
+ Lác trong do phẫu thuật: loại lác này xuất hiện sau khi phẫu thuật một số hình
thái lác và rối loạn vận nhãn khác như lác ngoài, lác đứng, rung giật nhãn cầu (chuyển
góc hãm ra trước), hội chứng chữ cái không có độ lác nguyên phát... Trước khi phẫu
thuật lại lần sau, có thể điều trị bằng phương pháp phi phẫu thuật như đeo lăng kính
đáy quay ra ngoài, dùng kính cộng, tra thuốc co đồng tử (nhất là khi người bệnh có
viễn thị). Để giải quyết độ lác trong thứ phát cần phải phẫu thuật bổ sung can thiệp vào
các cơ trực ngang. Tuy nhiên khi độ lác không thật lớn hoặc kèm theo một số dấu hiệu
khác thì không nên mổ bổ sung ngay mà trì hoãn một thời gian vài tháng vì có thể có
sự thay đổi độ lác tốt hơn hoặc độ lác ổn định hơn.
5.2.2. Lác ngoài (lác phân kỳ)
Lác cơ năng phân kỳ còn được gọi là lác ngoài. Lác ngoài thường xuất hiện
muộn hơn lác trong và nói chung ít gây nhược thị hơn lác trong, mức độ nhược thị
cũng nhẹ hơn, một phần là do lác ngoài thường ở trẻ em có mắt chính thị hoặc cận thị,
một số ít có viễn thị nhưng mức độ cũng nhẹ (so với lác trong).
Lác phân kỳ ngoài các hình thái lác giả và lác ẩn ngoài (là những hình thái
không nhất thiết cần phải điều trị) thì có các hình thái chính như sau:
5.2.2.1. Lác ngoài luân hồi (lác ngoài từng lúc)
Một số đặc điểm lâm sàng: thường xảy ra sớm trước 5 tuổi nhưng gia đình có
thể phát hiện muộn hơn. Trẻ hay xuất hiện lác khi nhìn xa hơn khi nhìn gần, nhất là
khi trẻ nhìn chăm chú vào một vật tiêu ở xa. Lúc trẻ đã lớn thì xu hướng lác khi nhìn
xa và nhìn gần cân bằng hơn, ngay cả hợp thị vẫn có thể duy trì. Có thể lác ngoài luân
hồi kèm theo yếu tố lác đứng lên trên nhỏ và cả hội chứng chữ A hoặc V, rối loạn vận
nhãn cơ chéo. Quá hoạt cơ chéo dưới thường có ở khoảng 1/3 số người bệnh. Nếu
không được điều trị thì lác ngoài luân hồi sẽ tiến triển thành lác ngoài cố định. Trẻ
dưới 10 tuổi có thể có sự thích nghi cảm thụ, hiện tượng song thị lúc đầu sẽ bị vỏ não
loại trừ và có tương ứng võng mạc bất bình thường. Tuy vậy, tương ứng võng mạc
bình thường ở cấp độ cao hay phù thị có thể vẫn được duy trì nếu hai mắt được nhìn
thẳng. Ít khi xảy ra nhược thị nếu lác ngoài không trở thành cố định ở giai đoạn sớm
hoặc không có các yếu tố nguy cơ gây nhược thị khác như lệch khúc xạ.
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Hình 43. Lác ngoài luân phiên hai mắt
Có một số thể loại lác ngoài không ổn định như sau:
- Lác phân kỳ cơ bản: không có sự khác nhau giữa góc lác khi nhìn xa và nhìn
gần, tỉ số AC/A bình thường.
- Lác phân kỳ quá mức: góc lác nhìn xa lớn hơn góc lác nhìn gần. Loại này
được chia làm hai:
+ Phân kỳ quá mức thực sự: góc lác nhìn xa lớn hơn góc lác nhìn gần ≥ 10 PD,
tỉ số AC/A bình thường.
+ Phân kỳ quá mức giả tạo: lúc đầu góc lác nhìn xa lớn hơn góc lác nhìn gần,
nhưng khi che mắt trong khoảng một giờ thì lại bằng nhau.
- Lác phân kỳ thiểu năng qui tụ: góc lác nhìn gần lớn hơn góc lác nhìn xa ≥ 10
PD, người bệnh có thể nhìn thấy 2 hình khi nhìn gần, tỉ số AC/A thấp.
5.2.2.2. Lác ngoài ổn định
Lác ngoài ổn định thường hay gặp ở trẻ lớn hơn với loại lác ngoài cảm thụ hoặc
lác ngoài luân hồi mất bù trừ. Lác ngoài với độ lác lớn có thể kèm theo hội chứng chữ
X do quá hoạt cả 4 cơ chéo, trong trường hợp đó độ lác sẽ tăng lên cả khi nhìn lên và
khi nhìn xuống.
Trong hình thái này, độ lác khi nhìn xa và nhìn gần không thay đổi. Có các thể
loại sau:
- Lác ngoài bẩm sinh: xuất hiện trước 6 tháng tuổi, độ lác ngoài lớn (trên 50PD)
và ổn định. Thường không có tật khúc xạ nặng kèm theo. Có thể phối hợp với các bất
thường về sọ - mặt và các tổn hại thần kinh. Can thiệp phẫu thuật sớm có thể giúp cho
phục hồi hợp thị chu biên. Có thể gặp lác trong sau mổ lác ngoài quá mức hay lác
ngoài tái phát, các thể loại này hay kèm theo hội chứng lác đứng phân ly, ngay cả khi
trước đó lác ngang đã được mổ cân.
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- Lác ngoài cảm thụ: xuất hiện khi một mắt (có khi cả hai mắt) bị tổn hại thị lực
hoặc mất thị lực do mắc các bệnh mắt bẩm sinh, các bệnh của môi trường quang học,
bệnh đáy mắt, tật khúc xạ, thị thần kinh... Những tổn hại này cũng có thể gây ra cả lác
trong nhưng tỉ lệ không cao bằng lác ngoài, nhất là ở trẻ lớn và người lớn.
- Các hình thái khác
+ Lác ngoài sau mổ lác trong: loại lác này cũng hay gặp do vấn đề định lượng
phẫu thuật chưa chuẩn xác, ngoài ra nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Có thể phẫu
thuật lại ngay trên mắt đã mổ hoặc mắt chưa mổ.
+ Lác ngoài trong hội chứng Duane: gặp ở hội chứng Duane tuýp 2 hay tuýp 3,
thường kèm theo dấu hiệu mặt nghiêng về phía đối diện với mắt bị bệnh, hạn chế rõ
động tác vận nhãn vào trong, khe mi hẹp lại khi liếc mắt vào trong. Có thể còn có một
số dấu hiệu khác như co thắt nhãn cầu, mắt đưa lên hay đưa xuống khi vận nhãn ra
ngoài hay vào trong… (Xem thêm phần một số hội chứng rối loạn vận nhãn).
+ Lác ngoài phân ly: có thể bao gồm các thành phần lác ngang, lác đứng và lác
xoáy. Khi vận nhãn ra ngoài mà hai mắt không đồng hành (phân ly) thì được gọi là lác
ngang phân ly. Có thể nhầm lẫn giữa loại này với lác ngoài luân hồi hay ổn định. Lác
đứng phân ly và rung giật nhãn cầu tiềm ẩn hay cùng phối hợp với lác ngang phân ly.
Phẫu thuật khá phức tạp, thường phải kết hợp phẫu thuật cơ trực ngang, cơ chéo và cả
cơ trực trên để giải quyết yếu tố lác đứng phân ly.
5.2.2.3. Lác ngoài do thiểu năng qui tụ hay liệt qui tụ
Đặc điểm lâm sàng của hình thái lác này gồm các dấu hiệu: mỏi mắt, giảm thị
lực nhìn gần, khó chịu khi đọc sách, điển hình ở người lớn hay trẻ lớn mắc bệnh.
Người bệnh có lác ẩn ngoài khi nhìn gần, đôi khi có co quắp điều tiết khi cố gắng
trong những dịp thi cử hay làm việc bằng mắt nhiều. Không nên nhầm lẫn giữa loại
thiểu năng qui tụ này với lác ngoài luân hồi đã được trình bày ở phần trên.
Để điều trị thiểu năng qui tụ thường dùng các bài tập về chỉnh thị. Đeo lăng
kính đáy quay ra ngoài để kích thích qui tụ hợp thị, tập nhìn nổi, các bài tập về cận
điểm qui tụ khác cũng thường được sử dụng để tập luyện. Nếu các bài tập này không
mang đến kết quả thì có thể lại phải đeo lăng kính đáy quay vào trong khi đọc sách.
Khi các phương pháp phi phẫu thuật không giải quyết được thì cần tiến hành phẫu
thuật, rút ngắn cơ trực trong một hay hai mắt. Tuy nhiên có nhiều nguy cơ xảy ra song
thị sau mổ khi nhìn xa. Nếu người bệnh vừa có thiểu năng qui tụ và điều tiết thì nên sử
dụng kính cộng và đeo lăng kính đáy quay vào trong khi đọc sách.
Liệt qui tụ khác với thiểu năng qui tụ ở mức độ cấp tính lúc khởi phát và mức
độ bù trừ, khắc phục khả năng qui tụ yếu kém. Liệt qui tụ hay xảy ra thứ phát sau
những tổn thương nội sọ với các đặc điểm là khả năng điều tiết và động tác vận nhãn
vào trong bình thường, lác ngoài và song thị chỉ xuất hiện khi cố gắng định thị gần.
Kết quả điều trị cũng còn nhiều hạn chế.
5.3. Điều trị lác cơ năng
5.3.1. Mục tiêu chung điều trị lác cho trẻ em
Điều trị lác trẻ em nhằm đạt được 2 mục tiêu chung quan trọng nhất là:
- Lập lại sự cân bằng 2 mắt (hết lác).
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- Phục hồi và củng cố chức năng thị giác 2 mắt (có hợp thị sau mổ).
5.3.2. Mục tiêu cụ thể
- Hết lác (hai mắt cân bằng).
- Thị lực hai mắt tốt, tương đương nhau.
- Cải thiện chức năng thị giác (thị giác hai mắt, thị trường).
- Tương ứng võng mạc bình thường.
- Chức năng vận động và cảm thụ bình thường.
- Cải thiện tư thế lệch đầu vẹo cổ.
- Cải thiện song thị.
- Tăng thẩm mỹ.
- Cải thiện tâm lý tự ti của người bệnh.
5.3.3. Nguyên tắc điều trị
- Người bệnh cần được khám và điều trị càng sớm càng tốt.
- Phối hợp tốt giữa thầy thuốc và người bệnh - Gia đình người bệnh.
- Phương pháp điều trị đúng, chính xác và hợp lý.
- Phối hợp các phương pháp điều trị lác (phức hệ điều trị).
Phức hệ điều trị bao gồm các bước: điều trị chỉnh quang và nhược thị, chỉnh thị
tiền phẫu, phẫu thuật, chỉnh thị hậu phẫu.
Xu hướng hiện nay trên thế giới thường phẫu thuật lác cho trẻ sớm hơn so với
trước đây, thậm chí ngay từ lúc trẻ mới trên 1 tuổi nếu là lác luân phiên (mặc dù ở độ
tuổi này chưa thử được thị lực và chưa đánh giá được một số chức năng thị giác). Tuy
nhiên chỉ định phẫu thuật còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác như hình thái lác (lác
trong cần mổ sớm hơn lác ngoài), tình hình nhược thị, hội chứng phối hợp, tình trạng
toàn thân... Mổ lác sớm mới tạo điều kiện tốt để đạt được thị giác 2 mắt sau phẫu thuật
và khi đã có thị giác 2 mắt thì nó sẽ tạo điều kiện cho mắt không bị lác tái phát và
nhược thị. 2 yếu tố này luôn quan hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau.
Phẫu thuật lác cho trẻ ở tuổi đã lớn hay ở người lớn (thường trên 7 tuổi) chủ
yếu chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ.
5.3.4. Các phương pháp điều trị lác
Tùy từng trường hợp cụ thể mà quyết định áp dụng phương pháp điều trị nào
hay kết hợp nhiều phương pháp điều trị: điều trị phi phẫu thuật trước mổ, điều trị phẫu
thuật và điều trị phục hồi thị giác hai mắt sau mổ.
5.3.4.1. Điều trị phi phẫu thuật
- Chỉnh kính (điều trị chỉnh quang)
Trẻ bị lác thường hay kèm theo tật khúc xạ nên chỉnh kính là một khâu rất quan
trọng trong điều trị lác. Ngoài giải quyết yếu tố điều tiết thì đeo kính còn giúp cho trẻ
nhìn hình ảnh rõ nét và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp của thị giác hai mắt.
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Tất cả người bệnh lác có kèm theo tật khúc xạ thì đều cần phải chỉnh kính đầy
đủ và chính xác. Hình thái lác trong hay kèm theo tật viễn thị và lác ngoài thường kèm
cận thị, chính thị hoặc viễn thị nhẹ.
Đeo kính phải đảm bảo các yếu tố: phù hợp với tật khúc xạ và hình thái lác, có
thể tùy theo phương pháp điều trị nhược thị đặc hiệu. Kính phải bảo đảm chất lượng
hình ảnh, đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật như khoảng cách đồng tử, khoảng cách đỉnh...
Kính phải nhẹ, đeo thoải mái dễ chịu, không gây dị ứng da…
- Điều trị nhược thị
Tập luyện mắt trước phẫu thuật, tập nhược thị còn được gọi là điều trị chỉnh thị
tiền phẫu. Bước điều trị này có rất nhiều tác dụng quan trọng: để tăng thị lực hai mắt,
giúp hạn chế lác tái phát sau phẫu thuật, mở rộng thị trường hai mắt, tạo điều kiện
phục hồi thị giác hai mắt. Cần lựa chọn phương pháp tập nhược thị thích hợp và hiệu
quả dựa vào các yếu tố: tình trạng nhược thị, tuổi bị nhược thị, hình thái lác, tật khúc
xạ, kiểu định thị của mắt, điều kiện kinh tế, địa lý của người bệnh và gia đình… Có rất
nhiều phương pháp tập nhược thị như phương pháp che mắt (toàn phần hay một phần),
phương pháp gia phạt (gần, xa, toàn bộ), phương pháp phục thị, phương pháp khu trú,
đeo lăng kính… Nhược thị do lác có thể phục hồi được nếu như được phát hiện sớm và
điều trị đúng.
+ Phương pháp che mắt: là phương pháp kinh điển nhưng cho đến nay vẫn là
phương pháp chính và có hiệu quả tốt nhất để điều trị nhược thị. Khi che mắt lành thì
mắt lác buộc phải làm việc và do vậy thị lực mắt lác mới có thể phục hồi. Thời gian
che mắt nói chung tùy thuộc vào mức độ nhược thị, kiểu định thị và tuổi người bệnh.
Chú ý theo dõi mắt lác (lác một mắt cố định hay đã chuyển thành lác hai mắt luân
phiên) và thị lực mắt tốt để đề phòng nhược thị đảo ngược (nhược thị phản ứng).
+ Gia phạt: là phương pháp làm mờ mắt tạo điều kiện cho mắt kia phát huy tác
dụng. Có thể dùng kính hay thuốc để đạt sự cân bằng không gian sao cho một mắt chỉ
nhìn xa và mắt kia chỉ nhìn gần. Nhờ vậy mà 2 mắt đều có cơ hội được nhìn và phát
triển thị giác. Các phương pháp gia phạt có thể là:
 Gia phạt gần: tra Atropin vào mắt tốt để làm mờ đi để không thể nhìn gần
được, mắt nhược thị mang kính bình thường.
 Gia phạt xa: cho mắt nhược thị đeo kính đúng số, còn mắt kia (mắt tốt) đeo
kính thặng chỉnh quá + 3 đi-ốp để không nhìn được xa.
 Gia phạt toàn bộ: mắt tốt vừa tra Atropin để không nhìn được gần, vừa thặng
chỉnh kính cận - 4 đi-ốp để không nhìn được xa, tạo điều kiện để cho mắt nhược thị
phát huy.
+ Điều trị chỉnh thị: cho người bệnh che mắt tốt và tập nhìn bằng mắt nhược thị,
tập các bài tập và trò chơi nhìn gần như tô mầu, đồ hình, xâu hạt cườm hoặc chơi
game- điện tử nhằm chống hiện tượng trung hòa. Có thể tập bằng máy Synoptophore
hoặc điều trị tương ứng võng mạc bất bình thường và phục hồi định thị bằng các máy
euthyscope, co-ordinator…
Nhìn chung thời gian che mắt tùy thuộc vào mức độ nhược thị và tuổi của trẻ,
che tối thiểu 2 giờ/ ngày. Có thể theo qui tắc che là: mỗi chu kỳ che mắt là 4 tuần. Trẻ
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1 tuổi thì thời gian che mắt là 4 tuần x 1 ; 2 tuổi là 4 tuần x 2 ... ; 4 tuổi: 4 tuần x 4 =
16 tuần = khoảng 4 tháng; 6 tuổi: 6 tháng...
Điều trị nhược thị là bước rất quan trọng để chuẩn bị cho phẫu thuật lác nhằm
chống tái phát và tăng khả năng phục hồi thị giác hai mắt, cần có sự phối hợp tốt giữa
thầy thuốc và gia đình người bệnh, đòi hỏi lòng kiên trì của cả thầy thuốc và người
bệnh. Chú ý cần điều chỉnh kính thật chính xác và phù hợp trước khi tập nhược thị.
Khi đã tập nhược thị tích cực và đúng phương pháp mà không đạt được kết quả tốt thì
vẫn có thể phẫu thuật lác cho trẻ và có thể tiếp tục tập nhược thị sau khi đã mổ lác.
Cần cảnh giác với nhược thị phản ứng, nghĩa là mắt tốt bị che lâu ngày có thể bị
giảm thị lực. Tuy nhiên khi bỏ che một thời gian ngắn thì thị lực mắt đó sẽ phục hồi.
Tốt nhất nên cho mắt bị che được nhìn khoảng 2 giờ mỗi ngày thì sẽ không xảy ra
nhược thị phản ứng. Cần có lịch khám lại định kỳ cho người bệnh tập nhược thị.
(Xem thêm bài Nhược thị).
- Điều trị bằng thuốc
+ Thuốc co đồng tử: người bệnh bị lác điều tiết mà không chịu đeo kính thì có
thể dùng các thuốc có tác dụng co đồng tử mạnh nhằm gây co quắp điều tiết để giảm
nhu cầu điều tiết khi nhìn gần và giảm mức độ qui tụ do điều tiết. Các thuốc thường
dùng là Phospholine, Ecothiopat iodua 0,125% ngày tra 1 lần hoặc Pilocarpin 4% tra 4
lần/ngày trong 6 tuần. Phospholine ức chế Cholinesterasa làm Acetylcholin hoạt động
mạnh hơn và có tác dụng như phó giao cảm gây co cơ mống mắt, cơ thể mi và giảm tỉ
số AC/A (chỉ định cho người bệnh có AC/A cao). Tuy vậy, hiện nay thuốc co đồng tử
không còn được dùng thông dụng như trước đây vì điều trị lâu ngày có thể sẽ gây ra
tác dụng phụ do thuốc như tạo nang ở bờ đồng tử, đục thể thuỷ tinh.
+ Độc tố botulinum: thuốc có tác dụng ức chế giải phóng acetylcholin gây liệt
cơ tạm thời. Tiêm thuốc vào cơ đối vận dưới sự hướng dẫn của điện cơ nhằm tái lập lại
sự cân bằng 2 mắt. Hiện nay nhiều thầy thuốc đã sử dụng thuốc này để điều trị lác liệt
và co quắp mi với kết quả khá khả quan. Nhưng trong trường hợp lác cơ năng thì vẫn
còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất.
5.3.4.2. Điều trị phẫu thuật
- Các phẫu thuật làm yếu cơ
+ Phẫu thuật lùi cơ: sau khi cắt cơ khỏi chỗ bám thì đính lại đầu cơ vào củng
mạc lùi theo thân cơ cách chỗ bám cũ vài mm, tuỳ thuộc vào chỉ định định lượng độ
lác và loại cơ được lùi. Phẫu thuật này có thể thực hiện ở tất cả các cơ vận nhãn
(nhưng ít khi được áp dụng cho cơ chéo trên).
+ Cắt buông cơ: thường hay được áp dụng cho các cơ chéo. Buông cơ trực
trong cũng hay được chỉ định trong trường hợp lác trong (do liệt dây VI lâu ngày) có
độ lác rất lớn và gây hạn chế vận nhãn nhiều hướng.
+ Phẫu thuật cắt bờ cơ hình zic zắc hay cắt một phần bờ cơ (hình tam giác): đôi
khi được áp dụng, nhất là trong trường hợp mổ bổ sung lác can thiệp vào các cơ trực
ngang, khi mổ mới phát hiện được là cơ đã được lùi ở lần phẫu thuật trước đây nhưng
vẫn cần làm yếu thêm cơ để giải quyết nốt độ lác nhỏ còn lại.
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+ Phẫu thuật Faden (còn được gọi là phẫu thuật sợi chỉ Cupper): cố định bờ cơ
vào củng mạc sau xích đạo nhãn cầu bằng chỉ không tiêu cách chỗ bám cũ trung bình
khoảng 13mm (từ 11-18mm), kỹ thuật này hay được sử dụng, nhất đối với cơ trực
trong (thường phối hợp với lùi cơ trực trong) và cơ trực trên. Có thể được chỉ định
trong các trường hợp DVD, hội chứng rung giật nhãn cầu hãm, độ lác không ổn định,
định thị ngoại tâm… Phẫu thuật Faden ngoài tác dụng làm giảm xung thần kinh xuống
cơ thì còn có tác dụng về mặt cơ học. Tuy nhiên một số tác giả cho rằng hiệu quả của
phẫu thuật Faden giảm dần theo thời gian. Von Noorden và Kushner thì nhận xét rằng
phẫu thuật này không có nhiều ưu điểm hơn so với lùi cơ đơn thuần. Nhìn chung
trường phái bác sĩ Mỹ không chuộng kỹ thuật này bằng trường phái Pháp.
- Các phẫu thuật làm khỏe cơ
+ Phẫu thuật rút ngắn cơ: cắt bớt 1 đoạn đầu gân cơ và khâu trở lại chỗ bám cũ,
thường dùng cho các cơ thẳng.
+ Gấp cơ: khâu gấp chồng 1 đoạn cơ hoặc gân cơ nhằm tăng cường sức mạnh
của cơ, hay được áp dụng cho cơ chéo trên và có khi cho cả cơ thẳng.
+ Tiến cơ ra trước: khâu cơ vào củng mạc tiến ra trước đường bám, hay dùng để
tăng cường tác dụng của cơ trực trước đó đã được lùi. Ngoài ra còn được áp dụng cho
cả cơ chéo dưới.
- Phẫu thuật chỉnh chỉ
Trong phẫu thuật này, không khâu phục hồi đầu cơ vừa được cắt đính trực tiếp
vào củng mạc ở vị trí mới như thông thường (sau khi đã đo định lượng), mà khâu vào
chỗ bám cơ nguyên thủy và buộc chỉ thắt theo kiểu thắt nơ để có thể mở ra được và
điều chỉnh chỉ lại chặt hay lỏng hơn (rồi lại thắt lại cố định) trong ngày đầu sau phẫu
thuật nhằm điều chỉnh được khoảng cách tính từ đầu cơ đến chỗ bám, qua đó có thể
chỉnh lại độ lác tồn dư sau mổ. Phẫu thuật này thường dùng ở người lớn và trẻ lớn cho
những trường hợp khó tiên lượng được kết quả điều chỉnh sau mổ như người bệnh bị
lác do Basedow, vỡ xương hốc mắt, có tiền sử đã mổ lác mà không rõ phương pháp
mổ cũ…Tuy nhiên nhiều tác giả cũng áp dụng kỹ thuật này cho những trường hợp mổ
lác thông thường và cả trường hợp lác liệt có song thị dai dẳng (chỉnh chỉ để chỉnh
song thị).
- Phẫu thuật chuyển chỗ bám và di thực cơ
Phẫu thuật chuyển chỗ bám của cơ hay được áp dụng cho các cơ chéo và một số
hội chứng lác đặc biệt (như hội chứng chữ cái, hội chứng Duane…).
Phẫu thuật di thực cơ thường được áp dụng trong trường hợp lác liệt (do liệt các
cơ vận nhãn).
- Một số chú ý khi làm kế hoạch phẫu thuật lác
+ Vô cảm: cần cân nhắc nên mổ gây mê hay gây tê. Phụ thuộc vào một số điều
kiện như tuổi của người bệnh (người bệnh trên 13 tuổi thường dùng phương pháp vô
cảm là gây tê tại mắt), sức chịu đựng của người bệnh, tình hình dị ứng thuốc và bệnh
toàn thân của người bệnh, thời gian phẫu thuật, trang thiết bị, khả năng và trình độ của
người gây mê và hồi sức...
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+ Phẫu thuật một mắt hay hai mắt, số lượng cơ cần can thiệp: quyết định mổ 1
hay 2 mắt và số lượng cơ cần mổ trong một cuộc phẫu thuật phụ thuộc vào nhiều yếu
tố như độ lác (nói chung nếu lác trong có độ lác dưới 25o thì có thể mổ 1 mắt, trên 25o
thì nên mổ 2 mắt), hình thái lác (ví dụ: Lác ngoài mổ 1 mắt có thể khử được độ lác tới
30o; Lác ngoài có độ lác nhìn xa lớn hơn nhìn gần thì ưu tiên lùi 2 cơ trực ngoài. Lác
trong nhìn gần lớn hơn nhìn xa: ưu tiên lùi 2 cơ trực trong. Lác ngoài nhìn gần lớn hơn
nhìn xa: cần cân nhắc, có thể chỉ rút cơ trực trong...), mắt chủ đạo (nếu độ lác dưới 25 o
thì thường chỉ mổ bên mắt không chủ đạo), điểm cận qui tụ (khi điểm cận qui tụ lớn
(trên 10 cm) thì cần tránh hoặc hạn chế mức độ lùi cơ trực trong), tình trạng trương lực
cơ (cần tính toán can thiệp phù hợp vào cơ đối vận và phối vận ở một hay cả 2 mắt),
kỹ thuật và phương pháp quen thuộc của từng phẫu thuật viên (lùi cơ đơn thuần 1 hay
2 mắt hoặc lùi- rút cơ đồng thời 1 hay 2 mắt. Mổ 2 mắt đối xứng hay không đối
xứng...). Có khi quyết định phẫu thuật còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của người bệnh
(nhất là người lớn nếu bị lác cố định một mắt và kèm theo nhược thị thì thường họ yêu
cầu chỉ mổ bên mắt lác).
+ Mở kết mạc (đường vào tiếp cận cơ): với nguyên tắc tạo phẫu trường đủ rộng
để thực hiện các thao tác kỹ thuật can thiệp cơ thuận tiện, tạo sẹo đẹp để bảo đảm tính
thẩm mỹ... Có thể mở kết mạc theo các đường sau:
 Mở đường kết mạc cùng đồ dưới.
 Mở kết mạc cạnh rìa giác mạc tương ứng cơ cần can thiệp.
 Mở kết mạc ngay trên cơ.
Hiện nay các phẫu thuật viên hay áp dụng 2 cách mở kết mạc đầu tiên. Mở kết
mạc cùng đồ dưới thì có ưu điểm là có thể không thấy vết mổ ngay sau phẫu thuật
(nhưng thường mắt vẫn bị đỏ) và sẹo để lại đẹp hơn nhất là đối với những người có cơ
địa sẹo lồi, mắt ít bị kích thích hơn, nhưng thời gian mổ lâu hơn so với 2 cách mở kết
mạc kia, cần nhiều dụng cụ phức tạp hơn. Nhiều phẫu thuật viên vẫn thích áp dụng kỹ
thuật mở kết mạc cạnh rìa giác mạc vì do thói quen, do có phẫu trường rộng hơn và
trực tiếp để thao tác trên cơ, thời gian phẫu thuật nhanh hơn, nhất là phẫu thuật gây mê
trên trẻ nhỏ. Điều quan trọng là cần khâu lại kết mạc cẩn thận thì sau một vài tháng
cũng không thấy sẹo.
+ Định lượng phẫu thuật
 Với các cơ trực ngang, nhìn chung định lượng phẫu thuật dễ và chính xác hơn
nhiều so với các cơ trực đứng và cơ chéo. Định lượng phẫu thuật không đơn giản, phụ
thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên, cơ khoẻ hay yếu, loại cơ can
thiệp, số lượng cơ được mổ (khi mổ nhiều cơ phối hợp thì hiệu quả sẽ tăng thêm 20%
theo qui luật Alverot)
 Can thiệp phẫu thuật cơ trực trong có hiệu quả mạnh hơn cơ trực ngoài.
Lùi cơ trực trong 1mm có thể khử được khoảng 1,5 độ lác.
Rút cơ trực trong 1mm: 1,5- 2mm.
Lùi cơ trực ngoài 1mm có thể khử được khoảng 1 độ lác.
Rút cơ trực ngoài: 1,5mm.
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 Các tác giả trên thế giới và Việt Nam cũng đã giới thiệu một số bảng định
lượng phẫu thuật lác ngang như sau:
Bảng định lượng của tác giả Mỹ (theo sách của Hội Nhãn khoa Hoa kỳ):
Bảng 2. Định lượng phẫu thuật lác trong
Phẫu thuật cơ đối xứng hai mắt
Độ lác ()

Lùi cơ trực trong 2 mắt

hoặc

Rút cơ trực ngoài 2 mắt (mm)

15

3,0

4

20

3.5

5

25

4,0

6

30

4,5

7

35

5,0

8

40

5,5

9

50

6,0

9

Phẫu thuật lùi- rút cơ một mắt
Độ lác ()

Lùi cơ trực trong và (mm) và

15

3,0

4

20

3.5

5

25

4,0

6

30

4,5

7

35

5,0

8

40

5,5

9

50

6,0

9

Rút cơ trực ngoài 2 mắt (mm)

Bảng 3. Định lượng phẫu thuật lác ngoài
Phẫu thuật cơ đối xứng hai mắt
Độ lác ()

Lùi cơ trực ngoài

hoặc

Rút cơ trực trong (mm)

15

4

3

20

5

4

25

6

5

30

7

6

Phẫu thuật lùi- rút cơ một mắt
Độ lác ()

Lùi cơ trực ngoài

và
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Rút cơ trực trong (mm)

15

4

3

20

5

4

25

6

5

30

7

6

Phẫu thuật lùi- rút cơ một mắt với độ lác ngoài lớn và nhược thị sâu
Độ lác ()

Lùi cơ trực ngoài

và

Rút cơ trực trong (mm)

40

8

6

50

9

7

60

10

8

70

10

9

80

10

10

Định lượng phẫu thuật lác ngang ở Việt Nam:
Bảng 4. Bảng định lượng phẫu thuật lác ngang của GS. Hà Huy Tiến
Độ lác ( o )

Lác trong

Lác ngoài

(Chỉ định mổ hơi non hay cân)

(Chỉ định mổ hơi già)

10- 12

Mắt lác: lùi cơ TTg 4-5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 7-8mm

13- 15

Mắt lác: lùi cơ TTg 4mm

Mắt lác: lùi cơ TN 5-6mm

Rút cơ TN 6-7mm

Rút cơ TTg 6mm

- Mắt lác: lùi cơ TTg 4mm

Mắt lác: lùi cơ TN 6-7mm

Rút cơ TN 7-8mm

Rút cơ TTg 6-7mm

16- 20

- Nếu lác luân phiên thì có thể lùi 2
cơ TTg 5mm
21- 25
26- 30

Mắt lác: lùi cơ TTg 5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 7-8mm

Rút cơ TN 8- 9mm

Rút cơ TTg 7-8mm

- Mắt lác: lùi cơ TTg 5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 7- 8mm

Rút cơ TN 10-12mm

Rút cơ TTg 7- 8mm

- Hoặc lùi cả 2 cơ TTg 4mm và rút Mắt chủ đạo: lùi TN 7-8mm
TN 8-9mm ở mắt lác
Rút cơ TTg 6-7mm
31- 35

Mắt lác: lùi cơ TTg 5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 8mm

Rút cơ TN 8-10mm

Rút cơ TTg 7-8mm

Mắt chủ đạo: lùi TTg 4-5mm

Mắt chủ đạo: lùi TN 7-8mm
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36- 40

41- 45

46- 50

Trên 50

Hoặc rút cơ TN 8-9mm

Rút cơ TTg 6-7mm

Mắt lác: lùi cơ TTg 5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 8mm

Rút cơ TN 10- 11mm

Rút cơ TTg 8-9mm

Mắt chủ đạo: lùi TTg 5mm

Mắt chủ đạo: lùi TN 8mm

Hoặc rút cơ TN 8-9 mm

Rút cơ TTg 8-9mm

Mắt lác: lùi cơ TTg 5 mm

Mắt lác: lùi cơ TN 7mm

Rút cơ TN 12mm

Rút cơ TTg 7-8mm

Mắt chủ đạo: lùi TTg 5mm

Mắt chủ đạo: lùi TN 7mm

Hoặc rút cơ TN 8-9 mm

Rút cơ TTg 6-7mm

Mắt lác: lùi cơ TTg 5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 8mm

Rút cơ TN 8-10mm

Rút cơ TTg 7-8mm

Mắt chủ đạo: lùi TTg 5mm

Mắt chủ đạo: lùi TN 8mm

Hoặc rút cơ TN 8-10mm

Rút cơ TTg 7-8mm

Mắt lác: lùi cơ TTg 5mm

Mắt lác: lùi cơ TN 8mm

Rút cơ TN 10-12mm

Rút cơ TTg 8-10mm

Mắt chủ đạo: lùi TTg 5mm

Mắt chủ đạo: lùi TN 8mm

Hoặc rút cơ TN 10-12mm

Rút cơ TTg 8-10mm

 Với cơ trực đứng, việc định lượng phẫu thuật cơ trực trên và trực dưới cũng
gần tương tự như cơ trực ngang, tuy nhiên việc tính toán thường khó chính xác và
không ổn định bằng, nhìn chung không nên lùi rút cơ ở mức tối đa hay mức độ nhiều
như cơ trực ngang (trừ trong một số trường hợp đặc biệt như hội chứng DVD…) để
tránh các biến chứng làm thay đổi độ rộng khe mi.
Định lượng phẫu thuật cơ trực đứng theo một số tác giả có kinh nghiệm trên thế
giới như sau:
- Theo David K. Coats và Scott E. Olitsky: lùi hoặc rút 1mm cơ trực đứng thì
điều chỉnh được khoảng 3 lác đứng, hoặc có thể tính mức tương đương như định
lượng lùi cơ trực ngoài một mắt.
- Theo Maruo T.: trong trường hợp liệt cơ chéo trên bẩm sinh thì ngoài việc
phẫu thuật cơ chéo, nếu can thiệp vào cơ trực đứng thì lùi 1mm cơ trực dưới sẽ có tác
dụng giải quyết được 2,2o lác đứng, lùi 1mm cơ trực trên được 2,0o ở tư thế nguyên
phát, nhưng nếu liệt mắc phải thì chỉ khử được 1,7o
- Theo Helveston EM.: lùi hoặc rút mỗi cơ trực đứng riêng biệt sẽ giải quyết
được tối đa là 15. Kết hợp cả lùi và rút cả 2 cơ đó thì sẽ đạt 30.
 Với cơ chéo thì việc tính toán còn phức tạp hơn nhiều, tuỳ theo từng loại rối
loạn vận nhãn cơ chéo mà quyết định cần can thiệp phẫu thuật theo phương pháp nào
và vào cơ nào. Có rất nhiều phương pháp phẫu thuật cơ chéo và việc định lượng độ lác
cũng thay đổi theo từng kỹ thuật (các kỹ thuật mổ rất đa dạng bao gồm cắt buông cơ,
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lùi cơ, gấp cơ, rút ngắn cơ, đính chỗ bám cơ ra trước, nối dải silicon vào đoạn thân cơ,
tách cơ thành hai nhánh và chuyển chỗ bám cơ sang vị trí khác trên củng mạc… ).
Một số ý kiến về định lượng cơ của các tác giả khác: Farvadin M. cho rằng
phẫu thuật lùi và chuyển chỗ bám của cơ chéo dưới ra trước có thể làm mắt hạ xuống
tối đa 25 ở tư thế nguyên phát. Cooper và Sandall nhận thấy phương pháp lùi cơ chéo
dưới có thể làm giảm độ lác đứng khoảng 7 ở tư thế nguyên phát và 12,3 ở hướng
nhìn về phía hoạt trường của cơ, còn theo Mittelman và Folk thì lùi cơ chéo dưới từ 10
đến 12mm có thể làm giảm độ lác đứng 9 ở tư thế nguyên phát và nếu kết hợp cắt
buông cơ chéo dưới cùng với lùi cơ trực dưới mắt kia thì có thể giải quyết được trên
25 ở tư thế nguyên phát. Morad và cộng sự: lùi cơ chéo dưới 10mm sẽ giảm được
trung bình 9,1 ở tư thế nguyên phát. Toosi và Von Noorden thì thấy buông cơ chéo
dưới có thể làm giảm độ lác đứng 11,9. Saunders RA. qua nghiên cứu của mình thấy
gấp gân cơ chéo trên kết hợp buông cơ chéo dưới làm giảm được trung bình 24,5.
Theo Helveston EM. thì can thiệp cơ chéo sẽ đạt được hiệu quả về độ lác đứng
như sau: Làm yếu cơ chéo dưới sẽ giảm được từ 10 trở xuống ở hướng nhìn nguyên phát
và trên 20 ở hướng nhìn về phía hoạt trường của cơ. Làm yếu cơ chéo trên giải quyết
được khoảng 5-10 ở hướng nhìn nguyên phát. Làm khoẻ cơ chéo trên sẽ giảm được dưới
15 lác trên ở hướng nhìn nguyên phát.
Tóm lại, muốn phẫu thuật giải quyết tốt độ lác đứng cần phải dựa vào nhiều yếu
tố như sau:
- Độ lác đứng ở tư thế nguyên phát, độ lác đứng ở tư thế thứ phát.
- Xác định chỉ có độ lác trên (trong hội chứng DVD hoặc một số trường hợp
quá hoạt cơ chéo dưới 1 hay 2 mắt mà khi làm test che mắt không thấy có động tác trả
từ dưới lên) hay có cả độ lác trên và dưới luân phiên 2 mắt (với lác đứng thông thường
thì khi làm test che mắt luân phiên sẽ thấy 1 mắt trả trên xuống và mắt kia trả dưới
lên).
- Mức độ quá hoạt cơ chéo và giảm hoạt cơ chéo, rối loạn vận nhãn cơ chéo 1
hay 2 mắt.
- Tình trạng của các cơ trực đứng ở 2 mắt.
- Mức độ lác ngang kèm theo.
- Các hội chứng kèm theo.
- Độ rộng khe mi hai mắt có bằng nhau không.
- Người bệnh đã được mổ lác chưa, cách thức mổ cũ.
Cần xem xét phân tích kỹ các yếu tố trên để đi đến lựa chọn một giải pháp phẫu
thuật thích hợp cho mỗi bệnh cảnh có yếu tố lác đứng.
5.3.4.2. Biến chứng của phẫu thuật lác
- Trong phẫu thuật
+ Biến chứng toàn thân: sặc, ngạt, phản xạ mắt tim, ngừng thở.
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+ Biến chứng tại chỗ: chảy máu, tuột chỉ, rách thủng củng mạc. Tuột mất cơ
trong khi mổ là biến chứng rất đáng ngại và khó khắc phục.
+ Cần chú ý mổ đúng chỉ định đã được tính toán từ trước và nhất là tránh mổ
nhầm mắt.
- Sau phẫu thuật
+ Biến chứng toàn thân: Sau phẫu thuật, một số ít người bệnh có thể bị sốt,
nôn, buồn nôn, đau nhức mắt-đầu, lả người, thậm chí suy sụp toàn thân. Hay gặp nhất
là nôn mửa và buồn nôn trong 24 giờ đầu sau mổ, chưa nên cho người bệnh ăn hay
uống nhiều ngay mà chỉ nên uống sữa, nước cam, từng thìa rất nhỏ, uống chậm. Sang
ngày thứ hai, thường người bệnh sẽ hết nôn hay buồn nôn, nếu không đỡ thì có thể
cho người bệnh uống (hay tiêm) thuốc chống nôn. Rất hiếm khi phải truyền dịch. Nếu
người bệnh nhức mắt hay nhức đầu thì cần cho thuốc giảm đau, an thần phù hợp với
từng lứa tuổi.
+ Biến chứng tại mắt:
 Chảy máu, tuột chỉ, rách thủng củng mạc.
 Tụt mất cơ, không tìm lại được đầu cơ ngay trong cuộc mổ. Có thể tụt cơ sau
mổ một vài ngày do khâu không kỹ, thắt nút không chặt, người bệnh liếc mắt nhiều
sau phẫu thuật.
 Nhiễm trùng sau mổ: hiếm gặp.
 Không hết lác (mổ non, mổ già), thậm chí lác trong thành lác ngoài, lác ngoài
thành lác trong, lác ngang thành lác đứng hay lác chéo và ngược lại.
 U hạt, sẹo lồi kết mạc, phản ứng dị ứng chỉ: thường xảy ra ở chỗ khâu chỉ sau
phẫu thuật vài tuần, củng mạc và kết mạc lồi lên và có nhiều mạch máu bò tới. Điều trị
bằng tra corticosteroid tại mắt, có trường hợp kéo dài không hết thì có thể phải can
thiệp phẫu thuật để cắt bỏ.
 U nang kết mạc (khi biểu mô kết mạc bị vùi vào trong vết mổ).
 Thay đổi khúc xạ: xảy ra khá phổ biến, làm giảm thị lực sau mổ. Thường phục
hồi sau vài tháng.
 Hội chứng dính: dính cơ-Tenon-hốc mắt-góc mi.
 Đê len: rìa giác mạc mỏng, thẩm lậu sau mổ (do tổ chức bất thường ở kết mạc
(như phù kết mạc…) ngăn cản tác dụng bôi trơn giác mạc của mi mắt.
 Thiếu máu bán phần trước (động mạch thể mi trước cấp máu cho bán phần
trước đi ngang qua các cơ trực), thể hiện bằng biểu mô giác mạc phù, nếp màng
Descemet và các dấu hiệu khác ở mống mắt. Nếu nặng có thể gây teo nhãn cầu. Đề
phòng: không nên mổ quá nhiều cơ 1 mắt, nhất là ở người có tuổi. Điều trị: tra
corticosteroid.
 Song thị: khá hay gặp, nhất là ở người lớn, đặc biệt là khi mổ quá chỉnh. Song
thị có thể sẽ mất sau một thời gian ngắn.
 Thay đổi độ rộng khe mi: do sự nối tiếp cân-vách liên cơ giữa mi và cơ trực
đứng. Đề phòng biến chứng này bằng cách phẫu tích kỹ các cơ trực đứng, không lùi
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rút cơ trực đứng nhiều quá. Lùi cơ trực dưới có thể gây ra trễ mi dưới, rút cơ trực dưới
làm mi dưới kéo lên cao. Phẫu thuật cơ trực trên cũng gây ra biến chứng tương tự
nhưng ít gặp hơn.
 Quá hoạt cơ chéo tái phát ở mắt đã mổ với phương pháp làm yếu cơ chéo, nhất
là cơ chéo dưới. Quá hoạt thứ phát cơ chéo dưới ở mắt bên kia sau khi đã mổ làm yếu
cơ chéo dưới ở mắt bên này (nhất là phẫu thuật buông cơ).
 Cương tụ kết mạc nhiều, kéo dài.
 Viêm hắc-võng mạc vùng hoàng điểm: do khâu xuyên củng mạc vào vùng
hoàng điểm, nhất là trong phẫu thuật Faden.
6. Lác có yếu tố đứng
6.1. Đại cương
Lác có yếu tố đứng bao gồm loại lác đứng đơn thuần (chỉ có độ lác đứng, không
có lác ngang) và lác chéo (vừa có độ lác đứng vừa có độ lác ngang). Nhìn chung độ lác
ngang thường lớn hơn độ lác đứng nên trong nhiều trường hợp lác ngang có thể làm lu
mờ yếu tố đứng, sau khi phẫu thuật giải quyết xong độ lác ngang thì độ lác đứng mới
bộc lộ rõ. Do vậy cần khám xét và đánh giá người bệnh cẩn thận, tỉ mỉ và đúng
phương pháp, trong đó không thể thiếu hai “động tác” quan trọng là thử nghiệm che
mắt- bỏ che và khám vận nhãn ở tất cả các hướng.

Hình 44. Lác đứng (lác trên)
Lác đứng bao gồm lác nguyên phát và lác thứ phát. Lác đứng nguyên phát có
thể gây ra yếu tố lác ngang thứ phát. Có thể lúc đầu chỉ liệt cơ chéo (liệt cơ chéo trên
hay gặp hơn liệt cơ chéo dưới) hoặc liệt cơ trực đứng mức độ nhiều hay ít, sau đó phát
sinh thêm yếu tố lác ngang với độ lác có thể cao hơn để tránh song thị đứng. Lác đứng
thứ phát là do ngang gây ra. Thường độ lác đứng không cao, khi liếc ngang yếu tố
đứng có thể xuất hiện rõ hơn, kèm theo có rung giật nhãn cầu do rối loạn phân bố thần
kinh.
Lác đứng có thể là đồng hành hay bất đồng hành (loại sau thường hay gặp hơn)
nghĩa là độ lác đứng hay/và độ lác ngang có thể thay đổi hoặc không thay đổi theo các
tư thế nhìn chiều ngang hay chiều đứng.
Lác có yếu tố đứng có thể không có rối loạn vận nhãn cơ chéo nhưng đa số có
kèm theo rối loạn chức năng cơ chéo, thường là quá hoạt cơ (còn được gọi cường cơ)
và giảm hoạt cơ (liệt) của cơ chéo trên và/ hoặc cơ chéo dưới.
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Nếu là lác đứng đơn thuần thì có thể gặp loại lác một mắt cố định (gọi là lác
trên khi mắt kia định thị nhìn thẳng thì mắt này lác lên trên và lác dưới là mắt đó lác
xuống dưới), có thể gặp lác đứng hai mắt luân phiên (khi mắt này định thị thì mắt kia
sẽ lác lên hay lác xuống và khi mắt kia định thị thì mắt này ngược lại, hướng lác hai
mắt sẽ thay đổi ngược nhau khi làm thử nghiệm che mắt, khác với trường hợp DVD).
Nếu vừa có yếu tố lác ngang vừa có yếu tố lác đứng thì gọi là lác chéo, có thể lác chéo
ở một mắt hay hai mắt luân phiên, có thể lác chéo trong hay chéo ngoài tùy từng
trường hợp (làm thử nghiệm che mắt và bỏ che sẽ thấy động tác trả chéo của nhãn cầu,
hướng trả của mỗi mắt cũng tương tự như lác đứng nói trên).
Điều trị lác có yếu tố đứng phức tạp hơn nhiều so với lác ngang đơn thuần vì nó
liên quan tới cơ chéo và cơ trực đứng - là những cơ bản thân đã rất phức tạp về giải
phẫu và sinh lý vận nhãn, ngoài ra còn liên quan tới rất nhiều hội chứng rối loạn vận
nhãn (sẽ được giới thiệu ở phần dưới).
6.2. Các nguyên nhân hay gây ra yếu tố lác đứng
6.2.1. Quá hoạt cơ chéo dưới
Quá hoạt cơ chéo dưới (cơ chéo bé) là loại rối loạn vận nhãn cơ chéo thường
gặp nhất, có thể do cơ chế cơ học hay do phân bố thần kinh hoặc cả hai loại. Cho tới
nay nguyên nhân gây quá hoạt cơ vẫn chưa được hiểu thật rõ ràng. Quá hoạt cơ chéo
dưới nguyên phát thường phát triển khi trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi với khoảng 2/3 số
trẻ bị lác trong bẩm sinh. Tuy nhiên vẫn có thể gặp quá hoạt cơ chéo dưới ở những trẻ
bị lác trong hay lác ngoài mắc phải và thậm chí ở trẻ không có lác khi nhìn thẳng ở tư
thế nguyên phát. Quá hoạt cơ chéo dưới thứ phát có thể xảy ra sau khi bị liệt hoặc
giảm hoạt cơ đối vận với nó là cơ chéo trên.
Dấu hiệu của quá hoạt cơ chéo dưới là mắt đó sẽ đưa lên trên khi liếc vào trong
(phía mũi). Làm thử nghiệm che mắt - bỏ che có thể thấy động tác nhãn cầu trả chéo
(khi vừa có độ lác ngang vừa có độ lác đứng). Làm thử nghiệm che mắt luân phiên sẽ
thấy một mắt trả chéo xuống và mắt kia trả chéo lên (nếu chỉ có lác đứng đơn thuần thì
động tác trả nhãn cầu chỉ theo chiều đứng, một mắt trả xuống và một mắt trả lên), đây
chính là đặc điểm để phân biệt giữa quá hoạt cơ chéo dưới và hội chứng lác đứng phân
ly (DVD).
Quá hoạt cơ chéo dưới được chia ra 4 mức độ, từ 1 (+) đến 4 (+) (cũng giống
như các cơ vận nhãn khác). Tuy nhiên, mức độ quá hoạt của cơ chéo dưới không phải
luôn luôn cân xứng giữa 2 mắt (không luôn cùng mức độ quá hoạt) và cũng không
luôn tỉ lệ thuận với độ lác đứng.
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Hình 45. Quá hoạt cơ chéo dưới cả 2 mắt (không cân xứng, MT nặng hơn)
Đa số mắt có quá hoạt cơ chéo dưới thường hay kèm theo hội chứng chữ V và
ngược lại. Tuy nhiên cũng có những người bệnh không tuân theo qui luật đó. Hầu hết
các tác giả đều cho rằng quá hoạt cơ chéo dưới thường là nguyên nhân gây ra hội
chứng chữ V.
6.2.2. Quá hoạt cơ chéo trên
Không giống quá hoạt cơ chéo dưới, quá hoạt cơ chéo trên (cơ chéo lớn)
thường không được chia thành 2 loại là nguyên phát và thứ phát vì hiếm khi cơ trực
dưới và cơ chéo dưới (cơ đối vận) bị liệt. Do vậy về mặt lâm sàng thì hầu hết các
trường hợp bị quá hoạt cơ chéo trên đều được coi là nguyên phát.

A

B

Hình 46. Quá hoạt cơ chéo trên trước phẫu thuật (ảnh trái)
và sau phẫu thuật (ảnh phải)
Đặc điểm lâm sàng của quá hoạt cơ chéo trên là có thể có dấu hiệu lác dưới của
mắt bị quá hoạt cơ (nếu là quá hoạt cơ ở một mắt) hoặc ở mắt có cơ bị quá hoạt nặng
hơn (nếu là quá hoạt cơ ở cả hai mắt). Tuy vậy, trong nhiều trường hợp người bệnh
không có yếu tố lác đứng rõ ở tư thế nhìn nguyên phát. Hình thái lác ngoài kèm theo
quá hoạt cơ chéo trên thường gặp hơn lác trong. Cũng giống như quá hoạt cơ chéo
dưới, quá hoạt cơ chéo trên không phải lúc nào cũng đồng đều ở cả hai mắt và độ lác
đứng cũng không phải luôn tỉ lệ thuận với mức độ quá hoạt cơ. Mức độ quá hoạt cơ
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cũng được chia thành 4 bậc tương tự như quá hoạt cơ chéo dưới. Tuy nhiên ít khi gặp
mức độ nặng hơn so với quá hoạt cơ chéo dưới.
Đa số mắt có quá hoạt cơ chéo trên thường kèm theo hội chứng chữ A và ngược
lại. Hầu hết các tác giả cũng cho rằng quá hoạt cơ chéo trên là nguyên nhân gây ra hội
chứng chữ A.
Về xử lý phẫu thuật quá hoạt cơ chéo: xem phần các hội chứng rối loạn vận
nhãn.
6.2.3. Liệt cơ chéo trên
Xem phần liệt dây thần kinh số IV.
6.2.4. Liệt cơ chéo dưới
Tổn hại nhánh dưới của dây thần kinh sọ số III và nhất là nhánh chi phối cho cơ
chéo dưới được coi là nguyên nhân gây liệt cơ chéo dưới. Tuy nhiên nguyên nhân thật
chính xác thì vẫn còn chưa được biết rõ. Bệnh cảnh này cũng hiếm gặp, do vậy đến
nay vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận.
Đặc điểm lâm sàng: gần giống với bệnh cảnh của hội chứng Brown là giảm khả
năng đưa mắt lên trên - vào trong, hay kèm theo quá hoạt cơ chéo trên và hội chứng
chữ A. Chẩn đoán xác định bằng khám nghiệm “3 bước”. Khi khám nghiệm “3 bước”
mà không xác định được rõ thì có thể những trường hợp đó bị quá hoạt cơ chéo trên
nguyên phát một mắt hay hai mắt không cân xứng gây ra giảm hoạt vận nhãn thứ phát
cơ chéo dưới. Nghiệm pháp kéo cơ cưỡng bức âm tính về hướng trong trên.
Thường cần xử lý phẫu thuật trong trường hợp người bệnh có tư thế lệch đầuvẹo cổ thứ phát, có độ lác đứng ở tư thế nhìn nguyên phát hoặc song thị. Can thiệp
phẫu thuật thường là làm yếu cơ chéo trên cùng mắt hoặc lùi cơ trực trên mắt bên kia.
6.2.5. Hội chứng lác đứng phân ly (hội chứng DVD)
Xem phần “Một số hội chứng rối loạn vận nhãn- lác”.
6.2.6. Hội chứng Brown
Xem phần “Một số hội chứng rối loạn vận nhãn - lác”.
6.2.7. Liệt hai cơ đưa mắt lên trên
Thuật ngữ này ngụ ý liệt cơ chéo dưới và cơ trực trên của cùng một mắt.
Xem phần “Một số hội chứng rối loạn vận nhãn - lác”.
6.2.8. Vỡ sàn hốc mắt
Thường do chấn thương đụng dập gây ra (vật tù đầu). Nguyên nhân hay gặp
nhất là tai nạn giao thông. Vỡ sàn hốc mắt có thể riêng biệt nhưng thường nằm trong
bệnh cảnh chung của chấn thương hàm mặt.
Đặc điểm lâm sàng:
- Tụ máu mi ở mắt bị chấn thương.
- Song thị ở một số hướng nhìn, ngay sau chấn thương.
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- Giảm hoặc mất cảm giác vùng dưới hốc mắt do tổn thương dây thần kinh dưới
hố, càng có giá trị hơn nếu xuất hiện khi phù nề thoái lui.
- Dấu hiệu thụt nhãn cầu, sớm hoặc muộn.
- Dấu hiệu kẹt cơ trực dưới, chéo dưới hoặc một số tổ chức lân cận.
- Lác dưới ở tư thế nhìn nguyên phát và tăng lên khi nhìn lên trên. Khi nhìn
xuống thì có thể giảm độ lác, thậm chí trở thành lác trên. Những dấu hiệu đó gợi ý tình
trạng hạn chế cơ giới đưa mắt lên, liệt hoặc giả liệt cơ trực dưới.
- Hạn chế động tác xoay mắt ngang, nhất là đưa mắt ra ngoài, do vỡ thành trong
xương hốc mắt phối hợp gây nên kẹt cơ trực trong.
Làm test kéo cơ cưỡng bức cho thấy động tác đưa mắt lên hay xuống bị hạn
chế. Test thử rung giật mắt đôi khi cũng giúp xác định liệu có phải hạn chế vận nhãn
thực thể do liệt cơ hay không. Chụp cắt lớp CT hay cộng hưởng từ hốc mắt và tổ chức
phần mềm xung quanh giúp xác định phạm vi, mức độ tổn thương và gẫy xương. Nói
chung chấn thương nhãn cầu thường ít khi đơn thuần, do vậy cần khám xét mắt một
cách cẩn thận và toàn diện.
Xử lý: hiện vẫn còn nhiều tranh luận về vấn đề xử lý phẫu thuật chấn thương
vỡ sàn hốc mắt. Một số nhà lâm sàng đề nghị cần phải thăm dò ngay để chẩn đoán và
xử lý. Những người khác thì khuyên nên đợi cho tới khi phù nề và tụ máu thoái lui
(thường trong vòng 5- 10 ngày) rồi mới quyết định phẫu thuật. Cũng có một số tác giả
cho rằng cần chờ đợi trong vòng 3- 6 tháng rồi mới thăm dò khi có dấu hiệu lác dưới.
Nếu cơ bị kẹt sau chấn thương thì cần phải thăm dò xương để giải phóng các cơ
bị kẹt và các tổ chức lân cận, hạn chế các tổn hại gây ra. Thái độ xử lý ban đầu liệt cơ
trực dưới mà không bị kẹt là theo dõi vì liệt cơ có thể hồi phục dần theo thời gian. Chỉ
định phẫu thuật được đặt ra nếu sau chấn thương 6 tháng mà không hồi phục.
Phẫu thuật xử lý độ lác còn lại có thể theo bảng định lượng chuẩn các cơ. Với
trường hợp liệt cơ trực dưới, có thể phẫu thuật rút ngắn cơ bị tổn thương phối hợp với
lùi cơ trực trên cùng mắt. Một giải pháp khác là lùi cơ trực dưới mắt bên kia, có thể kết
hợp phẫu thuật Faden để hạn chế hướng nhìn xuống và trợ giúp cho động tác vận nhãn
của mắt bị chấn thương. Giải pháp này càng hữu ích trong trường hợp song thị xuất
hiện khi đọc sách nhưng không lác ở tư thế nhìn nguyên phát. Kỹ thuật Knapp di thực
cơ trực trong và trực ngoài xuống cơ trực dưới cùng mắt có thể giúp cải thiện tình
trạng liệt cơ.
7. Lác liệt (liệt vận nhãn)
7.1 . Đại cương
Lác liệt cơ bản khác với lác cơ năng về cơ chế bệnh sinh, triệu chứng và
phương pháp điều trị. Lác liệt còn được gọi là lác bất đồng hành, gây ra bởi tình trạng
liệt cơ (tuỳ từng mức độ) và hạn chế động tác vận nhãn của một hoặc nhiều cơ vận
động nhãn cầu, do tổn thương của một hay phối hợp nhiều dây thần kinh sọ não (do
bệnh lý hay chấn thương). Các dấu hiệu và triệu chứng khác kèm theo như song thị,
lệch đầu, vẹo cổ, hạn chế vận nhãn, định thị sai lệch trong không gian…Có thể còn có
một số dấu hiệu toàn thân như chóng mặt, buồn nôn, nôn, nhức đầu…
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Chẩn đoán xác định nguyên nhân liệt vận nhãn là hết sức quan trọng nhưng
thường phức tạp vì nó liên quan tới nhiều bệnh lý toàn thân, đặc biệt là hệ thần kinh
trung ương, những bệnh này nhiều khi đe doạ trực tiếp tới tính mạng của người bệnh.
Trong trường hợp đó nếu người bệnh đến khám mắt trước thì thầy thuốc nhãn khoa
thường phải chuyển người bệnh tới chuyên khoa thần kinh để điều trị. Thầy thuốc mắt
ngoài những kiến thức về nhãn khoa còn cần nắm vững kiến thức liên quan tới các
bệnh toàn thân và đặc biệt về hệ thần kinh, nhờ đó mới xác định, khu trú được tổn
thương ở tầng nào của bộ máy vận nhãn:
- Tầng 1: các cơ vận nhãn và màng liên cơ thực hiện các động tác vận nhãn;
- Tầng 2: các dây thần kinh vận nhãn làm nhiệm vụ “chuyển lệnh” vận nhãn từ
trên xuống.
- Tầng 3: các trung tâm chỉ huy vận nhãn nằm trong thân não và vỏ não làm
nhiệm vụ “ra lệnh” và điều hoà các động tác vận nhãn.
Khi đã xác định được nguyên nhân liệt vận nhãn thì mới có thể điều trị được tận
gốc, nếu không thì chỉ điều trị với mục đích chính là làm mất đi các triệu chứng như
song thị (là triệu chứng chính thường làm người bệnh rất khó chịu và đi khám thầy
thuốc), lác mắt, hạn chế vận nhãn, tư thế nhìn lệch đầu… Một số người bệnh có thể tự
phục hồi theo thời gian ở các mức độ khác nhau, có khi không để lại di chứng gì.
7.2. Các loại liệt vận nhãn
7.2.1. Liệt dây thần kinh vận nhãn
- Liệt nhánh thần kinh trong hốc mắt: thường do sang chấn.
- Liệt dây thần kinh: liệt mỗi dây thần kinh khác nhau sẽ có những triệu chứng
khác nhau. Có thể liệt đơn độc từng dây hay nhiều dây thần kinh phối hợp.
- Liệt rễ dây thần kinh: tổn thương rễ dây thần kinh thường kèm theo hội chứng
liệt nửa người giao bên khá độc đáo, giúp cho khu trú tổn thương dễ hơn.
+ Tổn thương cuống não (hội chứng Weber, hội chứng Beneedikt, hội chứng
động mạch não sau (tổn thương dải thị)).
+ Tổn thương cầu não (hội chứng Millard- Gubler, hội chứng Foville).
- Liệt nhân dây thần kinh:
+ Liệt nhân một dây thần kinh
+ Liệt toàn bộ vận nhãn do nhân.
- Liệt trên nhân: các trung tâm trên nhân là nơi chỉ huy điều hoà, phối hợp động
tác vận nhãn. Khi bị tổn thương gây ra liệt chức năng hoặc liệt các động tác phối hợp
vận nhãn, biểu hiện bằng mất động tác nhìn theo ý muốn và phản xạ tự động.
7.2.2. Liệt cơ vận nhãn
- Bệnh nhược cơ.
- Liệt vận nhãn ngoại lai tuần tiến.
- Hội chứng co rút cơ (hội chứng Duane).
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- Hội chứng Brown (hội chứng bao cơ chéo trên).
7.3. Các nguyên nhân gây liệt vận nhãn
7.3.1. Chấn thương
- Chấn thương sọ não.
- Chấn thương hốc mắt.
7.3.2. U não
Các loại u vùng đáy sọ, u hành cầu não ở trẻ em, u tiểu não, u vòm họng, u
xoang hàm…
7.3.3. Bệnh lý mạch máu
- Phình động mạch.
- Tăng huyết áp.
- Thiểu năng động mạch sống nền.
7.3.4. Các nguyên nhân khác
- Viêm nhiễm (viêm đa rễ thần kinh, bệnh xơ cứng rải rác...).
- Nhiễm vi rút, vi khuẩn
- Ngộ độc.
7.3.5. Bệnh lý cơ vận nhãn
- Bệnh nhược cơ (làm liệt cơ vận nhãn).
- Bệnh do tuyến giáp.
7.3.6. Liệt vận nhãn bẩm sinh
- Liệt dây IV bẩm sinh: hay gặp nhất trong các liệt vận nhãn bẩm sinh.
- Liệt dây VI bẩm sinh: hiếm gặp hơn.
7.4. Thăm khám liệt vận nhãn: xác định liệt vận nhãn (lác liệt):
7.4.1. Lâm sàng: phát hiện và đánh giá các dấu hiệu:
Độ lác:
- Lác liệt là loại lác bất đồng hành (độ lác thay đổi theo hướng nhìn, nhất là khi
liếc mắt về phía hoạt trường của cơ bị liệt, do vậy sự thay đổi độ lác cũng tùy thuộc
vào mức độ cơ bị liệt), khác với lác cơ năng là loại lác đồng hành (góc lác ở các hướng
nhìn đều bằng nhau). Trong lác liệt, độ lác nguyên phát nhỏ hơn độ lác thứ phát (D1 <
D2), đánh giá bằng nghiệm pháp che mắt và phương pháp Hirschberg. Thông thường
mắt lác liệt có độ lác khá rõ (trên 15o) nhưng không hiếm các trường hợp không có độ
lác hoặc độ lác rất nhỏ ở hướng nhìn nguyên phát, nhất là khi người bệnh mới bị liệt.
Song thị:
- Nếu người bệnh bị lâu ngày thì có thể không còn dấu hiệu song thị (song thị
mất dần do hiện tượng trung hoà, ức chế hay nhờ cơ chế bù trừ bằng tư thế nhìn). Một
số trường hợp có thể không có dấu hiệu song thị như: liệt dây thần kinh số III gây ra
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sụp mi nặng che mất diện đồng tử hoặc khi một mắt của người bệnh đã mất chức năng
hoặc thị lực quá kém.
- Thường song thị là dấu hiệu xuất hiện sớm và là lý do chính khiến người bệnh
đi khám vì nó gây rất khó chịu (người bệnh có thể khó chịu khi đi đường nhìn các
phương tiện giao thông chuyển động, khi xuống cầu thang hay lề đường, khi đọc
sách... tuỳ thuộc vào cơ bị liệt). Người bệnh có thể bị một trong các kiểu song thị sau:
song thị ngang (thấy hai hình ở cạnh nhau theo chiều ngang, song song với nhau), song
thị đứng (thấy một hình ở trên và một hình ở dưới, nhưng cũng nhiều khi hai hình so le
nhau), song thị chéo (thấy hai hình ở cạnh nhau không hẳn theo chiều ngang hay
đứng).
- Khi khám song thị cần nắm vững qui luật Desmarres: trục nhãn cầu chéo (lác
trong) thì hình không chéo và ngược lại trục nhãn cầu không chéo (lác ngoài) thì hình
chéo. Khi liếc mắt các hướng thì thấy 2 hình càng cách xa nhau hơn về phía hoạt
trường của cơ bị liệt.
- Đánh giá song thị và xác định các cơ bị liệt bằng các cách sau:
+ Thử nghiệm đèn Worth 4 lỗ: cho người bệnh đeo kính xanh - đỏ (mắt phải kính
đỏ, mắt trái kính xanh) nhìn đèn Worth cách xa 5 mét (đèn Worth có 4 lỗ tròn, lỗ ở trên có
màu đỏ, lỗ dưới màu trắng, 2 lỗ 2 bên màu xanh). Nếu người bệnh nhìn thấy cả 4 lỗ với
màu sắc của nó thì có nghĩa người bệnh không có song thị và có thị giác hai mắt, nếu chỉ
thấy 2 lỗ (1 đỏ và 1 trắng) hay thấy 3 lỗ: 1 trắng và 2 xanh là người bệnh không có thị giác
hai mắt, nếu thấy 5 lỗ: 3 xanh và 2 đỏ là người bệnh bị song thị.
+ Nhìn qua kính xanh đỏ: cách khám đơn giản là cho người bệnh đeo kính xanh
- đỏ giống như trên, ngồi khám tại buồng tối. Dùng đèn khe của máy soi đáy mắt chiếu
đường sáng lên trên nền một tờ giấy trắng để cách mắt người bệnh khoảng 40cm (thử
nghịêm nhìn gần) hay khoảng 3m (thử nghiệm nhìn xa), chiếu khe sáng đó theo 9
hướng nhìn (xem sơ đồ 9 ô vuông ở dưới), hỏi để người bệnh trả lời và chỉ tay xem
thấy mấy hình sáng, màu sắc và sự thay đổi vị trí của các hình xanh đỏ (yêu cầu người
bệnh không được quay đầu mà chỉ liếc mắt theo đèn). Hình ảnh thật (hình cố định) là
hình của mắt không liệt và hình ảo (di chuyển vị trí) là hình của mắt liệt, dựa vào đó để
vẽ sơ đồ song thị lên trên giấy. Căn cứ vào kết quả thu được và đối chiếu với các qui
luật và sơ đồ đánh giá về song thị thì có thể xác định được mắt bị liệt và cơ bị liệt.
Dưới đây là một số ví dụ về sơ đồ song thị liệt các cơ của mắt phải. Mắt phải
đeo kính màu đỏ và hình của nó được biểu thị bằng đường chấm rời, mắt trái đeo kính
màu xanh và hình của nó được biểu thị bằng đường liền.
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Hình 47. Sơ đồ song thị của một số cơ bị liệt của mắt phải
Trong các sơ đồ trên, sơ đồ 1 là của liệt cơ trực trong (lác ngoài, trục nhãn cầu
không chéo thì hình bắt chéo (mắt phải đeo kính đỏ thì hình bên trái), càng liếc sang
trái (phía mũi) là phía hoạt trường của cơ trực trong thì 2 hình càng cách xa nhau).
Tương tự như vậy, sơ đồ 2 là của liệt cơ trực ngoài (lác trong, trục chéo thì hình không
chéo), sơ đồ 3 là liệt cơ chéo dưới, sơ đồ 4 là liệt cơ chéo trên, sơ đồ 5 là liệt cơ trực
dưới, sơ đồ 6 là liệt cơ trực trên.
- Yếu tố lác xoáy:
Test đũa Maddox kép để đánh giá độ lác xoáy trên người bệnh lác liệt:
Sử dụng nghiệm pháp kính đũa Maddox kép để khám người bệnh lác liệt. Cho
người bệnh đeo kính Maddox đỏ bên mắt được cho là có lác xoáy, và kính xanh bên
mắt kia. Đặt kính đũa Maddox trước mỗi mắt với trục chéo khoảng 5-10° so với trục
thẳng đứng (90°), hướng dẫn người bệnh vặn núm chỉnh ở gọng kính cho tới khi thấy
hình hai đường thẳng song song nhau. Khám ở buồng tối để giảm thiểu các tác động
nhiễu từ môi trường.
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Hình ảnh người bệnh nhìn thấy trước khi điều chỉnh:

Ph¶i
Tr¸i
Hình ảnh người bệnh nhìn thấy sau khi điều chỉnh:

Ph¶i

Tr¸i

Hình 48. Test đũa Maddox kép

- Khám nghiệm Hess:
Thử nghiệm này khá phức tạp, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy thuốc và
người bệnh. Khám trong buồng tối với dụng cụ chuyên dụng. Người bệnh phải có
tương ứng võng mạc bình thường và được đeo kính xanh đỏ, nhìn theo các test màu
chiếu lên màn hình cách 50cm và phối hợp làm một số động tác theo yêu cầu của thầy
thuốc. Dựa trên kết quả thu được có thể đánh giá được song thị và các cơ liên quan bị
tổn thương.

Hinh 49. Màn Hess
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Hình 50. Ví dụ về kết quả khám với màn Hess. người bệnh bị liệt cơ chéo trên mắt trái
- Test khám 3 bước:

Hình 51.Test 3 bước
+ Bước 1: quan sát và xác định mắt nào của người bệnh bị lác trên. Qua đó có
thể khu trú được 4 khả năng tổn thương cơ trong số 8 khả năng gây lác trên.
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+ Bước 2: yêu cầu người bệnh liếc mắt sang phải và sang trái rồi quan sát xem
độ lác đứng tăng thêm ở vị trí nào. Kết quả sẽ giúp loại bỏ thêm 2 khả năng nữa (vậy
chỉ còn 2 khả năng cơ bị tổn thương (mỗi mắt 1 khả năng), đó là 2 cơ làm nhãn cầu
xoáy vào trong hay ra ngoài và 2 cơ trên hay dưới (1 cơ thẳng và 1 cơ chéo).
+ Bước 3: thử nghiệm nghiêng đầu Bielschowsky. Hướng dẫn người bệnh
nghiêng đầu sang phải và sang trái. Nghiêng đầu sang phải sẽ kích thích động tác xoáy
vào trong của mắt phải và xoáy ra ngoài của mắt trái. Nghiêng đầu sang trái sẽ kích
thích động tác xoáy ra ngoài của mắt phải và xoáy vào trong của mắt trái. Bình thường
2 cơ xoáy mắt vào trong và 2 cơ xoáy mắt ra ngoài của mỗi mắt sẽ đối lập nhau trong
động tác nhìn theo chiều đứng và như vậy sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Nếu liệt một cơ xoáy
mắt vào trong hay ra ngoài thì nó không thể liếc được theo chiều đứng và động tác vận
nhãn theo chiều đứng của cơ đồng vận cùng mắt làm mắt xoáy vào trong sẽ được thể
hiện.
- Khám vận nhãn:
Cần khám kỹ động tác vận nhãn theo 9 hướng khác nhau (xem Hình 12 và 13),
khám vận nhãn một mắt, vận nhãn hai mắt, và điều quan trọng là phải thật chú ý so
sánh giữa hai mắt ở từng hướng nhìn, từ đó mới biết được hướng nhìn nào hạn chế hay
gia tăng để xác định được cơ bị liệt hay bị cường. Người ta chia thành 4 mức độ liệt cơ
từ mức độ nhẹ (1-), trung bình (2-), nặng (3-) và rất nặng (4-) cho tất cả các cơ vận
nhãn và tương tự 4 mức độ cường cơ (quá hoạt cơ) từ 1+ đến 4+ (tuy nhiên có tác giả
chỉ chia thành 3 mức độ đối với cơ thẳng và 4 mức độ đối với cơ chéo). Đánh dấu các
ký hiệu đó vào cơ tương ứng trong sơ đồ vận nhãn.
- Test kéo cơ cưỡng bức (còn gọi là test kéo cơ cưỡng bức thụ động):
Thử nghiệm này thường được thực hiện ngay trước khi phẫu thuật ở phòng mổ
hoặc có thể làm ngay ở phòng khám (với sự hỗ trợ của gây tê tại chỗ hay gây mê) để
đánh giá khả năng vận động của cơ, giúp chẩn đoán và chỉ định phương pháp phẫu
thuật. Người ta hay quan tâm tới hướng hạn chế vận động của cơ và xác định xem có
yếu tố cơ học hay không, nhất là trong trường hợp chấn thương, vỡ xương hốc mắt gây
kẹt cơ và song thị.
Dùng 1 hoặc 2 cái panh (pince), tùy trường hợp, cặp vào kết mạc nhãn cầu và
thượng củng mạc ở vùng rìa (vị trí cặp gần rìa giác mạc) và kéo (hoặc đẩy) nhãn cầu
về các hướng khác nhau tuỳ thuộc vào cơ cần đánh giá, qua đó nhận xét cảm giác tay
nặng hay nhẹ (đánh giá mức độ trở kháng cơ học) ở một hướng nào đó, đồng thời đánh
giá biên độ của nhãn cầu có thể di chuyển được theo các hướng khác nhau.
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Hình 52. Test kéo cơ cưỡng bức
- Khám tư thế bù trừ:
Tư thế bù trừ là tư thế nhằm chống lại song thị bằng cách đầu hay cằm quay về
một hướng hay tư thế nào đó để làm mất hay giảm bớt song thị. Cần quan sát người
bệnh ngay từ xa, khi họ đang ngồi đợi khám hay đi lại, nhất là đối với trẻ em nhỏ (vì
khi khám gần thì tư thế này có khi lại không rõ hoặc trẻ nhỏ hay quấy khóc làm thay
đổi tư thế). Nếu cần thì hỏi thêm người nhà người bệnh hoặc tham khảo ảnh chụp cũ.
Cần đánh giá các yếu tố:
+ Mặt quay sang bên nào (để nhìn sang phải hay trái).
+ Cằm hếch lên hay hạ xuống.
+ Đầu nghiêng sang bên nào.
+ Theo nguyên tắc thì liệt cơ nào đầu sẽ quay về phía hoạt trường của cơ đó
nhằm mục đích đưa mắt nhìn về phía ngược lại để tránh song thị, như vậy thông
thường sẽ thấy:
 Liệt cơ thẳng ngoài mắt phải: đầu quay sang phải.
 Liệt cơ thẳng trong mắt phải: đầu quay sang trái.
 Liệt cơ thẳng trên mắt phải: đầu ngửa lên trên và hơi sang phải.
 Liệt cơ thẳng dưới mắt phải: đầu gập xuống dưới và hơi sang phải.
 Liệt cơ chéo trên mắt phải: đầu quay xuống dưới và hơi sang trái.
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 Liệt cơ chéo dưới mắt phải: đầu quay lên trên và hơi sang trái.
Tuy nhiên không phải mọi trường hợp đều tuân theo đúng qui luật như vậy.
Nhìn chung đối với liệt cơ trực ngang thì tương đối đơn giản nhưng khi liệt cơ chéo và
cơ trực đứng thì tư thế bù trừ phức tạp hơn nhiều vì nó còn có yếu tố xoáy mắt và sự
thay đổi thứ phát.
Liệt cơ chéo trên có tư thế bù trừ khá điển hình: đầu nghiêng hẳn về phía vai
của bên mắt lành, cằm hơi gập xuống. Cũng cần biết rằng tư thế bù trừ có khi còn chịu
tác động của yếu tố biến đổi cơ thứ phát, ví dụ trường hợp liệt cơ chéo trên nguyên
phát ở mắt phải thì về sau sẽ gây quá hoạt (cường) cơ chéo dưới cùng mắt, do vậy cằm
sẽ vểnh lên chứ không còn gập xuống như ban đầu.
7.4.2. Xét nghiệm
- Chụp cắt lớp vi tính hay chụp cộng hưởng từ sọ não đóng vai trò rất quan
trọng trong việc xác định tổn thương gây liệt vận nhãn và chẩn đoán khu trú tổn
thương.
- Xét nghiệm máu và sinh hóa cũng có thể giúp xác định chẩn đoán một số bệnh
toàn thân là nguyên nhân gây nên liệt các dây thần kinh sọ não dẫn đến liệt vận nhãn.
- Chọc dò và xét nghiệm nước não tuỷ cũng có ích trong một số trường hợp,
nhất là có tăng áp lực nội sọ.
- Sinh thiết: nếu nghi viêm động mạch tế bào khổng lồ thì cần làm các xét
nghiệm liên quan và sinh thiết động mạch thái dương để giúp xác định.
- Nếu cần, phối hợp khám các chuyên khoa: nội khoa, thần kinh, tai- mũi- họng
và làm các xét nghiệm cần thiết để tìm kiếm nguyên nhân liên quan gây liệt vận nhãn.
Xem thêm phần “Liệt các dây thần kinh vận nhãn”.
7.4.3. Điều trị
Nguyên tắc điều trị
- Điều trị sớm, tích cực ngay từ đầu.
- Tích cực tìm nguyên nhân để điều trị tận gốc.
- Phối hợp nhiều chuyên khoa và kết hợp nhiều phương pháp trong điều trị.
- Kết hợp điều trị toàn thân và điều trị tại mắt.
- Điều trị nhãn khoa nhằm mục đích:
+ Giải quyết độ lác và sụp mi (nếu có).
+ Cải thiện song thị và tư thế bù trừ (lệch đầu vẹo cổ).
+ Cải thiện vận nhãn.
+ Bảo tồn chức năng thị giác.
+ Tăng vẻ thẩm mỹ.
Các phương pháp điều trị
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- Điều trị nguyên nhân: các nguyên nhân hay gặp như chèn ép thần kinh, bệnh
toàn thân, viêm nhiễm, chấn thương sọ não hay chấn thương mắt... Tuy nhiên thực tế
hiện nay, rất nhiều người bệnh bị liệt vận nhãn mà không xác định được rõ nguyên
nhân.
- Điều trị nội khoa: trong khoảng 6- 9 tháng đầu. Kết hợp điều trị chống viêm
(nếu có), tăng cường thể trạng, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh…
Sử dụng độc tố Botulinum: hiện nay phương pháp tiêm thuốc này vào cơ đối
vận của cơ bị liệt đã được sử dụng ngày càng nhiều hơn và mang lại một số kết quả
nhất định, có thể xem cách này như là liệu pháp điều trị bước đầu.
- Điều trị châm cứu: phối hợp với điều trị nội khoa và nhãn khoa.
- Điều trị nhãn khoa: che mắt luân phiên để tránh song thị và nhược thị (và
tránh nguy hiểm khi tham gia giao thông), tập liếc mắt, xoa mắt và định vị không gian
để chống co cứng cơ vận nhãn. Có thể dùng lăng kính trong tập luyện khi có chỉ định.
Thường sử dụng lăng kính cho những người bệnh có độ lác nhỏ và song thị không có
yếu tố xoáy. Trong lác bất đồng hành, phương pháp điều trị này thường ít phát huy tác
dụng.
- Điều trị phẫu thuật mắt: sau 6- 9 tháng khi liệt vận nhãn đã ổn định (vì nhiều
khi liệt vận nhãn loại không xác định được nguyên nhân rõ ràng có thể tự phục hồi dần
trong vòng vài tháng đầu), cần cân nhắc kỹ chỉ định và phương pháp phẫu thuật để đạt
được mục tiêu đề ra.
Xem thêm các phương pháp điều trị phẫu thuật trong phần “Liệt các dây thần
kinh vận nhãn”.
7.5. Liệt các dây thần kinh vận nhãn

Hình 53. Liệt các dây thần kinh số III, IV và VI (từ trái sang)
(A) Liệt dây thần kinh số III (bệnh lý mạch máu, khối u, phình mạch)
(B) Liệt dây thần kinh số IV (bệnh lý mạch máu, khối u, bẩm sinh, chấn thương)
(C) Liệt dây thần kinh số VI (bệnh lý mạch máu, khối u, tăng áp lực nội sọ)

Các dây thần kinh vận nhãn bao gồm các dây III, IV và VI, mỗi dây chi phối
vận nhãn cho một vài cơ. Thường hay gặp liệt vận nhãn đơn độc một dây thần kinh
vận nhãn, nhưng không hiếm trường hợp có thể liệt hơn một dây, do vậy nhiều cơ bị
ảnh hưởng đồng thời và việc chẩn đoán xác định càng khó khăn so với liệt một dây
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đơn độc. Vấn đề xác định nguyên nhân và định khu là hết sức quan trọng trong điều trị
và tiên lượng.
7.5.1. Liệt dây thần kinh sọ số III
7.5.1.1. Đại cương
Tên khác: Liệt dây thần kinh số III, liệt dây thần kinh vận nhãn chung.
Dây thần kinh vận nhãn chung là dây thần kinh phức tạp nhất và có nhiều chức
năng nhất, là một trong 3 dây thần kinh sọ não chi phối cho hoạt động của các cơ vận
nhãn ngoại lai (cùng dây thần kinh số IV và VI). Dây thần kinh III chi phối 4 cơ vận
nhãn ngoại lai là cơ thẳng trong, thẳng trên, thẳng dưới, chéo dưới và 2 cơ vận nhãn
nội tại là cơ co đồng tử và cơ thể mi. Ngoài ra nó còn chi phối cơ nâng mi trên và cơ
trong hốc mắt.

Hình 54. Hình ảnh giải phẫu dây thần kinh số III
Liệt dây thần kinh số III chiếm khoảng 30% trong tổng số liệt vận nhãn. Có thể
bị liệt dây III ở một mắt hay cả hai mắt. Khi bị liệt sẽ gây ra một số triệu chứng chính
ở mắt như song thị, lác mắt (lác ra ngoài và xuống dưới), sụp mi, giãn đồng tử, mờ mắt
khi nhìn gần do liệt điều tiết. Tùy theo tổn thương thuộc phần (nhánh) nào của dây III
mà gây ra các triệu chứng tương ứng ở mắt và toàn thân.
Các nguyên nhân gây liệt dây thần thần kinh số III ở trẻ em bao gồm: bẩm sinh
(chiếm khoảng 40- 50%), chấn thương, viêm nhiễm, khối u gây chèn ép…, liệt dây III
có thể xảy ra sau khi nhiễm vi rút.
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Ở người lớn, nguyên nhân có thể do phình mạch, đái tháo đường, viêm nhiễm
thần kinh, chấn thương (chiếm tỉ trọng cao nhất), nhiễm trùng hoặc do chèn ép (như u,
máu tụ…).
Khoảng 10-25% các nguyên nhân liệt dây III không được xác định.

Hình 55. Hình ảnh giải phẫu dây thần kinh số III vận động đồng tử
7.5.1.2. Dấu hiệu lâm sàng
- Lác ngoài dưới: có thể là dấu hiệu bẩm sinh hay mắc phải, thường lác ngoài
kèm theo cả lác dưới ở mắt bị liệt dây III.
- Song thị: hay gặp ở trẻ lớn hay người lớn khi mới bị, hầu như không gặp ở
hình thái bẩm sinh hoặc đã bị lâu ngày mới đến khám. Song thị phức tạp, không phải
song thị đơn thuần ngang hay đứng mà thường là chéo.
- Sụp mi: có thể che cả đồng tử và gây giảm thị lực và nhược thị, nó có thể làm
mất đi dấu hiệu song thị lúc ban đầu.
- Đồng tử giãn và mất phản xạ, mặc dù có thể có cảm giác chói sáng mắt.
- Biểu hiện toàn thân: có thể gặp hội chứng Weber do liệt cuống não gây liệt
nửa người giao bên (ví dụ liệt dây III - lác ngoài mắt phải cùng liệt nửa người và mặt
bên trái).
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Hình 56. Dấu hiệu của liệt dây thần kinh số III (mắt phải)
7.5.1.3. Chẩn đoán
Chẩn đoán xác định: dựa vào
+ Dấu hiệu lâm sàng: khám vận nhãn và vẽ sơ đồ song thị.
+ Thử nghiệm: test Worth, test Hess xác định cơ bị tổn thương.
+ Chụp sọ cắt lớp vi tính CT, chụp cộng hưởng từ tìm nguyên nhân và định
khu, nếu không thấy có tổn thương cũng là thông tin tốt giúp định hướng điều trị.
+ Chụp mạch não.
+ Xét nghiệm: tùy theo điều kiện và bệnh cảnh lâm sàng, có thể làm các xét
nghiệm: xét nghiệm máu cơ bản (công thức máu, tốc độ lắng máu, đường huyết,
VDRL và FTA-ABS ( TPHA), ANA (kháng thể kháng nhân)).
+ Khám nội khoa, đo huyết áp, phát hiện các bệnh lý toàn thân.
Chẩn đoán nguyên nhân:
Một số bệnh cảnh lâm sàng có liệt dây thần kinh III như sau:
- Liệt nhân dây III: rất hiếm gặp.
Mỗi cơ trực trên được điều khiển bởi nhân thần kinh III phía đối diện. Do đó
liệt nhân dây III một bên sẽ liệt cơ trực trên bên đối diện. Cả hai cơ nâng mi trên được
điều khiển bởi nhân đuôi trung tâm, là một cấu trúc dưới nhân. Do đó liệt 1 nhân dây
III gây sụp mi 2 mắt. Một số trường hợp tổn thương 1 hay nhiều cấu trúc dưới nhân
(điều khiển các cơ trực đứng và cơ chéo dưới ) có thể gây lác có yếu tố đứng.
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Hình 57. Các nguyên nhân chính gây liệt dây thần kinh số III
- Liệt rễ thần kinh III:
+ Hội chứng Nothnagel: liệt dây III cùng bên và mất điều hòa tiểu não. Tổn
thương ở vùng cuống tiểu não trên.
+ Hội chứng Benedikt: liệt dây III cùng bên và rung nửa người đối bên. Tổn
thương ở vùng nhân đỏ.
+ Hội chứng Weber: liệt dây III cùng bên và liệt nửa người giao bên. Tổn
thương dây III ở vùng cạnh cuống não.
+ Hội chứng Claud: bao gồm đặc điểm của cả 2 hội chứng Nothnagel và
Benedikt. Thường tổn thương bó rễ do thiếu máu, thâm nhiễm (u) hoặc viêm (ít gặp).
+ Hội chứng thoát vị thùy móc hải mã: trên đường đi về hướng xoang hang, dây
III nằm trên gờ của lều tiểu não, tại gờ lều tiểu não, phần não nằm bên trên dây III là
phần móc của mặt dưới thùy thái dương. Một khối u choán chỗ vùng trên lều, nằm ở
bất kỳ vị trí nào trong hoặc trên ở vùng trên lều tiểu não gây ra sự dịch chuyển và thoát
vị thùy móc hải mã xuống dưới, chèn ép dây thần kinh III. Dấu hiệu ban đầu có thể là
đồng tử giãn và mất phản xạ, nặng hơn gây rối loạn tri giác do tổn thương choán chỗ
nội sọ, có thể là xuất huyết trong ngoài màng cứng, khối u.... Dấu hiệu đồng tử ở đây
được gọi là đồng tử Hutchinson
- Phình động mạch thông sau:
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Hình 58. Sơ đồ dây thần kinh số III bị chèn ép ở vị trí nối động mạch thông sau và
cảnh trong
Dây thần kinh III đi dọc theo bên ngoài động mạch thông sau trên đường đi vào
xoang hang. Nguyên nhân hay gặp nhất của liệt dây III đơn độc không do chấn thương
và gây tổn thương đồng tử là do phình mạch ở chỗ giao nhau giữa động mạch thông
sau và động mạch cảnh trong, có thể vỡ gây chảy máu đột ngột hay bao phình mạch ép
vào thần kinh III. Có thể gây chảy máu trong mô dây thần kinh (H.56). Cần theo dõi
chặt người bệnh trong 5-7 ngày đầu để đánh giá tình trạng đồng tử . Đôi khi đồng tử
không bị tổn hại trong giai đoạn sớm của phình mạch chèn vào dây III.
- Hội chứng xoang hang:
Liệt dây thần kinh III hay kèm theo tổn thương các dây thần kinh thị giác khác
như dây IV, V, VI và dây thần kinh giao cảm. Liệt dây thần kinh III do tổn thương
xoang hang có thể chỉ ở từng phần (các cơ được chi phối không phải đều liệt với mức
độ như nhau). Riêng đồng tử hay được “loại trừ”, do đó trong nhiều trường hợp liệt
dây thần kinh III đồng tử vẫn bình thường hoặc ảnh hưởng nhẹ (các sợi điều khiển vận
động đồng tử nằm trong lớp ngoài của dây III, liên quan chặt chẽ với nguồn cung cấp
máu bao quanh dây thần kinh. Do vậy trong liệt dây III do thiếu máu, các sợi vận động
đồng tử không bị ảnh hưởng khoảng 80% trường hợp, nhưng khoảng 95% người bệnh
bị liệt dây III do chèn ép có tổn thương đồng tử (các nguyên nhân chấn thương, u,
phình mạch...).
Tổn thương xoang hang có thể dẫn đến sự tái sinh sai lệch vị trí của dây III. Tái
sinh sai lạc do các sợi thần kinh bị đứt có thể tạo ra các sợi mới dính vào các sợi tận
cùng ở các cấu trúc khác. Có hai kiểu tái sinh sai lạc: loại nguyên phát thì không có
biểu hiện liệt dây III cấp tính trước đó. Tiến triển không rầm rộ và có các dấu hiệu của
sai lạc thần kinh. Có các dấu hiệu của tổn thương trong xoang hang như u màng não, u
thần kinh, phình mạch... Loại tái sinh lệch thứ phát thường xuất hiện sau khi hồi phục
liệt dây thần kinh III vài tuần đến vài tháng, như sau chấn thương hoặc u chèn ép dây
III, nhưng không có sau liệt dây III do thiếu máu.
Tái sinh sai lệch dây III có thể gây ra các dấu hiệu: Rối loạn vận động mi mắt
do một số sợi thần kinh của cơ trực dưới có thể cùng chi phối cơ nâng mi trên, vì vậy
khi mắt nhìn xuống dưới thì cơ nâng mi co lại, được gọi là dấu hiệu von Graefe giả.
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Một số các sợi thần kinh của cơ trực trong có thể cùng chi phối cơ nâng mi trên, do đó
khi người bệnh nhìn vào trong thì cơ nâng mi co lại gọi là hội chứng Duane nghịch
đảo. Dấu hiệu nữa là rối loạn vận động cơ co đồng tử. Một số sợi thần kinh của cơ trực
trong có thể cùng chi phối cơ vòng đồng tử, do vậy đồng tử co nhiều hơn với phản xạ
nhìn gần so với phản xạ ánh sáng trực tiếp, được gọi là đồng tử Argyll Robertson giả.
Một số các sợi thần kinh của cơ trực dưới có thể cùng chi phối cơ vòng đồng tử, do
vậy khi cố gắng nhìn xuống thì đồng tử cũng co nhỏ lại.
- Hội chứng đỉnh hốc mắt: dây thần kinh III trước khi vào khe hốc mắt trên
được chia thành 2 nhánh: nhánh trên chi phối cơ trực trên và cơ nâng mi trên, nhánh
dưới chi phối cơ trực dưới, cơ trực trong, cơ chéo dưới, cơ vòng mống mắt, cơ co thể
mi. Tổn thương dây III có thể gây liệt các cơ do một trong hai nhánh trên chi phối,
nhưng nhiều khi không phải toàn bộ.
Chẩn đoán phân biệt: cần chẩn đoán phân biệt với một số bệnh cảnh sau:
- Lệch đồng tử hai mắt.
- Liệt vận nhãn ngoại lai tuần tiến.
- Liệt dây thần kinh khác gây song thị.
- Lác ngoài cơ năng bẩm sinh hay mắc phải.
- Hội chứng Duane tuýp 3.
- Nhược cơ vận nhãn.
- Sụp mi bẩm sinh hay mắc phải do nguyên nhân khác.
Chẩn đóan định khu tổn thương:
Dây thần kinh số III có 5 đoạn: đoạn nhân dây thần kinh, đoạn bó thần kinh ở
trung não, đoạn bó thần kinh dưới màng nhện, đoạn bó thần kinh xoang hang và đoạn
bó thần kinh hốc mắt. Tổn thương mỗi đoạn thần kinh đó lại thường gặp một số bệnh
lý đặc trưng. Các nguyên nhân chung hay gặp của các đoạn thần kinh là nhồi máu,
xuất huyết, khối u, áp xe, phình mạch, viêm nhiễm. Đoạn bó thần kinh ở trung não có
thể tổn thương gây ra 2 loại hội chứng đặc trưng là hội chứng Benedikt (hội chứng
giao bên cuống não do tổn thương chỏm cuống não gây nên liệt dây III, run rẩy, múa
vờn và liệt nhẹ nửa người chéo bên) và hội chứng Weber (hội chứng cuống não điển
hình với tổn thương liệt dây III cùng phía tổn thương và liệt nửa người giao bên). Tổn
thương bó thần kinh đoạn xoang hang cần lưu ý các bệnh cảnh về mạch máu như
phình mạch lớn trong xoang, dò xoang hang - động mạch cảnh, huyết khối xoang
hang, bệnh thiếu máu vi mạch, hội chứng Tolosa - Hunt (hội chứng liệt vận nhãn đau
nhức, liệt các dây III, IV, V, thường xảy ra một mắt ở người lứa tuổi trung niên)…
Bệnh cảnh ở đoạn bó thần kinh hốc mắt có thể dễ chẩn đoán hơn cả với những triệu
chứng đặc trưng của liệt dây III như song thị chéo, lác ngoài dưới, hạn chế vận nhãn
các hướng trong, trên, dưới… còn kèm theo các dấu hiệu tại chỗ như lồi mắt, phù kết
mạc, cương tụ kết mạc, sưng mi….
Nói chung việc chẩn đoán định khu tổn thương liệt dây III phải dựa chủ yếu vào
phương pháp chẩn đoán hình ảnh.
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Hình 59. Sơ đồ Hess của liệt thần kinh III (mắt phải)
7.5.1.4. Điều trị
Theo nguyên tắc điều trị ở phẩn 7.4.3.
Điều quan trọng là tìm được nguyên nhân để điều trị tận gốc, nhưng trên thực tế
đa số không xác định rõ được nguyên nhân. Một số người bệnh dần dần có thể tự phục
hồi hoàn toàn hoặc một phần. Số còn lại sau 6 - 9 tháng điều trị nội khoa và tập luyện
có thể tiến hành phẫu thuật nhằm giải quyết các vấn đề chính là song thị, lác và sụp
mi.
7.5.2. Liệt dây thần kinh sọ số IV
7.5.2.1. Đại cương
Tên khác: liệt dây thần kinh ròng rọc, liệt dây thần kinh số IV, liệt thần kinh cơ
chéo trên.
Liệt dây IV là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra song thị đứng.
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Hình 60. Thiết đồ giải phẫu dây thần kinh số IV và các cấu trúc liên quan
Các phương pháp điều trị phẫu thuật đã ra đời trên 50 năm, đáng chú ý là
phương pháp phẫu thuật của Harada- Ito từ những năm 1960 của thế kỷ trước, sau đó
là phương pháp của Knapp (1970) đã tạo nên sự thành công nhất định. Dây thần kinh
số IV chi phối vận nhãn duy nhất cho cơ chéo trên, nó có tác dụng vận nhãn xoáy vào
trong, xuống dưới và ra ngoài. Liệt dây IV có thể là bẩm sinh hay mắc phải, một mắt
hay hai mắt, mỗi loại có những hình ảnh lâm sàng riêng, do vậy các bác sĩ nhãn khoa
cần thận trọng khám xét và đánh giá người bệnh để xác định rõ cả về bệnh sinh và
bệnh cảnh lâm sàng.
Liệt dây thần kinh số IV mắc phải gây ra song thị đứng rất khó chịu và đó là lý
do thường khiến người bệnh đi khám.
Về tỉ lệ mắc bệnh, rất khó xác định được chính xác tần số thực sự liệt dây thần
kinh IV bẩm sinh vì nhiều người bệnh có tư thế bù trừ song thị bằng nghiêng đầu hay
mở rộng biên độ hợp thị, do vậy họ không đi khám ngay mà thường để đến khi hợp thị
hai mắt có vấn đề mới đi khám. Nhìn chung, tỉ lệ người bệnh bị liệt dây IV thường
thấp hơn liệt dây III hay dây VI. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy liệt dây IV đơn độc
chiếm tỉ trọng là 15% trong số người bệnh liệt vận nhãn. Tuy nhiên có một số tài liệu
lại cho rằng liệt dây IV đơn độc có thể chiếm tỉ trọng cao nhất, tương đương với liệt
dây thần kinh VI đơn độc.
7.5.2.2. Bệnh sinh
Cơ chế bệnh sinh của liệt dây thần kinh số IV bẩm sinh chưa rõ ràng, có những
ý kiến đưa ra là liệu đó có phải là hậu quả của sự loạn tạo của nhân dây IV hay do sự
phát triển bất thường của thần kinh hay gân cơ ngoại biên? Nguyên nhân hay gặp nhất
của liệt dây IV đơn độc mắc phải sau vô căn thường là chấn thương sọ mặt, nhất là các
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chấn thương trầm trọng gây mất tri giác, còn những chấn thương nhẹ gây ra liệt dây IV
thì có thể cần xem xét lại về sự bất thường của các cấu trúc cơ bản. Những tổn thương
vi mạch thứ phát sau các bệnh đái tháo đường, xơ cứng động mạch, cao huyết áp cũng
có thể dẫn đến liệt dây IV đơn độc. Ngoài ra còn phải kể đến các nguyên nhân khác
như bệnh tuyến giáp, bệnh nhược cơ. U, phình mạch, xơ cứng rải rác hay những chấn
thương do thầy thuốc cũng có thể là nguyên nhân của liệt dây IV đơn độc. Một số
người bệnh được phát hiện ra liệt dây IV sau khi mổ đục thể thủy tinh, do lúc đó thị
lực được cải thiện và người bệnh mới thấy dấu hiệu song thị rõ.
Về sinh lý bệnh, một số trường hợp liệt dây IV có những bất thường về cơ hoặc
gân cơ chéo trên. Helveston đã phát hiện 33 trường hợp có bất thường gân cơ chéo trên
trong tổng số 36 người bệnh bị liệt dây IV bẩm sinh được nghiên cứu, kết quả nguyên
nhân là hoặc gân cơ bị chùng nhão, hoặc đường bám bất thường hoặc khuyết gân cơ…
Liệt dây IV mắc phải: do đường đi của dây IV vừa dài vừa phức tạp nên rất
nhạy cảm với viêm nhiễm và chấn thương. Chấn thương thần kinh có thể xảy ra bất kỳ
ở đoạn nào từ não giữa đến hốc mắt. Tổn thương nhân dây IV dễ gây ra liệt cơ chéo
trên mắt bên kia. Chấn thương não giữa có thể gây liệt cơ chéo trên cả hai bên do đụng
dập ở chỗ thần kinh bắt chéo, nguyên nhân chèn ép hoặc thiếu máu ở chỗ đó cũng có
thể gây liệt cơ cả hai bên.
Có thể nghi ngờ tổn thương ở nhân hoặc bó thần kinh khi có liệt cơ chéo trên
kết hợp với hội chứng Horner mắt bên kia hoặc tổn hại đồng tử hướng tâm mắt cùng
bên. Khối u hay phình mạch chèn ép khoang dưới nhện nhìn chung gây tổn hại các cấu
trúc lân cận và có một số dấu hiệu về thần kinh phối hợp. Cũng tương tự đối với những
tổn thương vùng xoang hang và đỉnh hố mắt. Liệt dây thần kinh IV còn có thể do tăng
áp lực sọ não như các bệnh giả u não hay viêm màng não. Chấn thương trực tiếp vào
hốc mắt có thể gây ra các dấu hiệu lâm sàng giống liệt dây IV nhưng trong trường hợp
này là do cơ hoặc gân cơ chéo trên bị tổn hại trực tiếp gây nên yếu.
7.5.2.3. Lâm sàng
Cơ chéo trên giúp đưa mắt xuống dưới, xoáy vào trong và ra ngoài, khi cơ chéo
trên bị liệt hay kèm theo quá hoạt cơ chéo dưới nên mắt ngày càng có xu hướng lác lên
trên, vào trong.
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Hình 61. Một số dấu hiệu lâm sàng của liệt dây thần kinh IV mắt phải
Trong liệt mắc phải, người bệnh thấy song thị đứng, xoáy hoặc chéo, song thị
thường tăng lên ở hướng nhìn xuống hoặc hướng nhìn về phía đối diện của cơ bị liệt.
Trường hợp chấn thương, người bệnh sẽ thấy dấu hiệu song thị ngay khi mới tỉnh lại.
Khi liệt cả hai mắt thì người bệnh sẽ phàn nàn về song thị ngang ở hướng nhìn xuống
và song thị xoáy. Thường có đặc điểm về tư thế bù trừ, đầu nghiêng về phía đối diện
với cơ bị liệt để giảm song thị. Nhưng có điều thú vị là một số người lại nghiêng đầu
sang phía cơ bị liệt. Tư thế nghiêng đầu “nghịch đảo” này sẽ tạo ra khoảng cách giữa 2
hình ảnh lớn hơn, giúp người bệnh ức chế hoặc làm mất đi một hình. Một tấm ảnh cũ
của người bệnh có thể cung cấp một bằng chứng rõ ràng về tư thế nghiêng đầu trong
trường hợp liệt dây IV bẩm sinh.
Test khám 3 bước rất hữu hiệu trong đánh giá song thị đứng do liệt cơ, tuy
nhiên kết quả của test này vẫn có thể làm nhầm lẫn việc xác định cơ liệt. Mỗi bước thử
nghiệm sẽ giúp loại trừ 50% khả năng số cơ liên quan cho tới khi xác định được 1 cơ
duy nhất. Bước thứ nhất là xác định mắt bị lác trên ở hướng nhìn nguyên phát, có 8 cơ
liên quan tới yêú tố lác đứng này. Bước thứ hai đánh giá xem lác đứng có tăng lên ở
hướng nhìn sang phải hay sang trái, bước này sẽ loại trừ còn 4 cơ có liên quan. Bước
thứ ba là thử nghiệm Bielschowsky, xác định xem độ lác đứng tăng lên khi đầu
nghiêng sang phải hay sang trái từ đó sẽ xác định được cơ bị liệt.
Khi cả 2 mắt cùng liệt dây IV thì test thử 3 bước có thể bị nhầm lẫn.
Lác trên mắt phải sẽ rõ khi nghiêng đầu sang phải và lác trên mắt trái sẽ rõ khi
nghiêng đầu sang trái.
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Hình 62. Test Bielschowsky dương tính trong khám nghiệm liệt dây thần kinh IV bên
phải
Một số dấu hiệu khác như hội chứng chữ V- lác trong và động tác xoáy nhãn
cầu nhiều ra ngoài cũng là những gợi ý về liệt dây IV hai mắt.
Có thể đo động tác xoáy nhãn cầu ra ngoài bằng test đũa Maddox kép như mô
tả ở trên
Người bệnh bị liệt 2 mắt điển hình sẽ có độ lác xoáy ngoài trên 10°.
Liệt dây IV bẩm sinh có thể có một số dấu hiệu đặc trưng, do nghiêng đầu trong
thời gian quá dài từ tuổi thơ ấu nên làm mặt phát triển không cân đối hai bên. người
bệnh có xu hướng mở rộng biên độ hợp thị theo chiều đứng.

Hình 63. Sơ đồ Hess trong khám nghiệm liệt dây thần kinh IV mắt phải
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7.5.2.4. Chẩn đoán
Chẩn đoán xác định: dựa vào:
- Hỏi bệnh: khai thác kỹ tiền sử về chấn thương (ngay cả một chấn thương
không nặng cũng có thể gây liệt dây IV), sự xuất hiện và tiến triển của triệu chứng
song thị (nhất là tư thế đọc sách hay xuống cầu thang) và tư thế lệch đầu vẹo cổ... Vấn
đề quan trọng là chẩn đoán phân biệt giữa liệt dây IV bẩm sinh và mắc phải. Nhiều
trường hợp liệt dây IV bẩm sinh không bộc lộ rõ (hoặc gia đình không biết) từ nhỏ cho
đến lớn hoặc thậm chí khi đã trưởng thành và đi khám mắt mới được bác sĩ chuyên
khoa mắt chẩn đoán. Đối với những người bệnh này thì những tấm ảnh chụp từ trước
(có thể từ khi còn rất nhỏ) cho thấy rõ tư thế đầu lệch bù trừ. Ngoài ra, người bệnh bị
liệt dây IV bẩm sinh rất ít khi phàn nàn về song thị xoáy (ngược lại với liệt mới mắc).
Sự xác định ra hai loại liệt dây IV như vậy là quan trọng, với liệt dây IV mắc phải
thường liên quan nhiều và phức tạp hơn tới những vấn đề về thần kinh và phẫu thuật
- Dấu hiệu lâm sàng: khám vận nhãn và vẽ sơ đồ song thị, tư thế lệch đầu, có
song thị hay không, kiểu song thị. Làm các thử nghiệm: test 3 bước, kính Maddox kép,
test Hess xác định cơ bị tổn thương.
- Các xét nghiệm máu và sinh hoá cơ bản như công thức bạch cầu, đường huyết,
tốc độ lắng máu…
- Chẩn đoán hình ảnh: chụp MRI, CT sọ, mạch ký não, chụp mạch não...
- Ở người lớn: khám nội khoa để xác định các bệnh toàn thân như đái tháo
đường, ung thư (ung thư vòm họng cũng hay gặp), bệnh tuyến giáp, cao huyết áp…
Chẩn đoán nguyên nhân: dựa vào giải phẫu định khu mà xem xét một số bệnh cảnh
lâm sàng:
- Đoạn nhân rễ thần kinh:
Dây IV rất nhạy cảm với viêm nhiễm và chấn thương do đường đi của nó vừa dài
vừa phức tạp. Chấn thương thần kinh có thể xảy ra bất kỳ ở đoạn nào từ não giữa đến
hốc mắt. Chấn thương não giữa có thể gây liệt cơ chéo trên cả hai bên do đụng dập ở
chỗ thần kinh bắt chéo, nguyên nhân chèn ép hoặc thiếu máu ở đó cũng có thể gây liệt
cơ cả hai bên.
Tổn thương nhân dây IV dễ gây ra liệt cơ chéo ở mắt bên kia. Cần nghi ngờ để
đánh giá kỹ các tổn thương ở nhân hoặc bó thần kinh khi có liệt cơ chéo trên kết hợp
với hội chứng Horner mắt bên kia hoặc tổn hại đồng tử hướng tâm mắt cùng bên.
- Khoang dưới màng nhện:
Tổn thương thần kinh có thể do chấn thương, do khối u hay phình mạch chèn ép
khoang dưới nhện có thể gây tổn hại các cấu trúc lân cận và có một số dấu hiệu về thần
kinh phối hợp. Các nguyên nhân khác như u (viêm) màng não, u tuyến tùng hay chấn
thương do phẫu thuật thần kinh....
- Đoạn xoang hang: liệt dây thần kinh IV còn có thể do tăng áp lực sọ não như
các bệnh giả u não hay viêm màng não. Có thể kèm theo liệt thần kinh sọ khác như
dây II, V, VI và liệt dây giao cảm mắt.
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- Đoạn hốc mắt: chấn thương trực tiếp vào hốc mắt có thể gây ra các dấu hiệu
lâm sàng giống liệt dây IV nhưng trong trường hợp này là do cơ hoặc gân cơ chéo trên
bị tổn hại trực tiếp gây nên yếu. Có thể do nguyên nhân u, viêm.
- Liệt dây IV đơn độc: phần lớn là nguyên nhân bẩm sinh. Chẩn đoán dựa vào
các chứng cứ từ nhỏ như ảnh cũ với tư thế lệch đầu vẹo cổ. Đo biên độ hợp thị đứng
rất rộng....

Hình 64. Giải phẫu định khu liên quan tới liệt dây thần kinh IV
(1) Đoạn nhân rễ thần kinh; (2) Khoang dưới màng nhện; (3) Đoạn xoang hang;
(4) Đoạn hốc mắt

Chẩn đoán phân biệt
- Chẩn đoán phân biệt giữa liệt dây thần kinh IV bẩm sinh hay mắc phải đôi khi
khó. Trong liệt dây thần kinh IV bẩm sinh có thể thấy một số đặc điểm sau:
+ Thường không có tiền sử chấn thương.
+ Nghiêng đầu nhiều hơn và đã có từ lâu (gia đình có thể cung cấp các ảnh chụp
từ trước).
+ Trong trường hợp khuyết gân cơ chéo lớn thì thường kèm theo lác ngang và
nhược thị nặng.
+ Mặt mất cân xứng, mặt sẽ đầy đặn hơn ở phía mắt có cơ liệt.
+ Đo bằng phương pháp đũa Maddox kép thường không có xoáy nhãn cầu.
+ Người bệnh thường không hoặc ít phàn nàn hơn về song thị.
- Các chẩn đoán phân biệt khác:
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+ Các bệnh toàn thân như nhược cơ, bệnh nhãn - giáp.
+ Hội chứng Brown.
+ Liệt dây IV kèm theo liệt dây thần kinh khác.
+ Lác ngang cơ năng có yếu tố đứng, nhất là có rối loạn vận nhãn cơ chéo.
+ Quá hoạt cơ chéo dưới nguyên phát.
7.5.2.5. Điều trị
Chỉ định phẫu thuật
Với người bệnh liệt dây IV bẩm sinh không có tư thế bù trừ, chỉ định phẫu thuật
với lý do thẩm mỹ, vì người bệnh không chấp nhận tư thế bù trừ nghiêng đầu hoặc
song thị dai dẳng hay ngày càng tăng.
Liệt dây IV mắc phải do u hay tổn thương chèn ép với các phiền nhiễu do các
triệu chứng của liệt gây ra thì cần can thiệp phẫu thuật.
Chống chỉ định phẫu thuật
Nên giải thích cho những người bệnh mắc các bệnh vi mạch về khả năng tự
phục hồi và cần theo dõi. Có thể khuyên họ che một mắt hoặc dùng kính che mắt để
giảm bớt các triệu chứng của bệnh.
Tương tự đối với những người bệnh bị chấn thương liệt dây IV, cần theo dõi
trong thời gian 6 tháng trước khi can thiệp phẫu thuật để đợi khả năng tự phục hồi.
Một số người bệnh liệt do chấn thương có thể phục hồi sau 1 năm.
Điều trị phi phẫu thuật
Có thể sử dụng lăng kính cho những người bệnh có độ lác nhỏ và song thị
không có yếu tố xoáy. Lác bất đồng hành thường hạn chế tác dụng của phương pháp
điều trị này.
Có thể sử dụng độc tố Botulinum như là liệu pháp điều trị bước đầu cho liệt dây
IV, tuy nhiên sử dụng tốt nhất trong trường hợp điều chỉnh độ lác tồn dư sau phẫu
thuật lác nhằm trì hoãn hoặc hạn chế các lần phẫu thuật tiếp. Cần chú ý chỉ dùng
Botox ở người bệnh trên 12 tuổi và nó có thể gây ra một số tác dụng phụ như sụp mi
hay lác đứng nhưng không đến nỗi trầm trọng, nó có thể mất dần theo thời gian.
Điều trị phẫu thuật
Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, Knapp đã đưa ra các phương pháp phẫu
thuật điều trị liệt dây IV. Ông đã phân loại liệt cơ chéo trên bằng cách xác định hướng
nhìn mà ở đó có độ lác lớn nhất, dựa vào đó để quyết định cơ cần phẫu thuật. Một số
tác giả khác đưa ra chỉ định: khi độ lác dưới 15 thì chỉ cần phẫu thuật 1 cơ là đủ, khi
kèm theo quá hoạt cơ chéo dưới thì cần phải phẫu thuật làm yếu cơ chéo dưới như cắt
buông cơ, lùi cơ…Ngược lại, nếu không có quá hoạt cơ chéo dưới thì không được can
thiệp vào cơ đó mà cần chọn cơ khác phù hợp để can thiệp. Trong trường hợp có co
thắt cơ trực trên cùng mắt thì cần tiến hành phẫu thuật lùi cơ trong vài tháng đầu.
Chỉ định gấp gân cơ chéo trên khi nó bị chùng nhão đáng kể, thường là trong
trường hợp liệt dây IV bẩm sinh. Nếu không có co thắt cơ trực trên hoặc chùng nhão
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cơ chéo trên mắt đó thì nên phẫu thuật lùi cơ trực dưới mắt bên kia, nhất là trong
trường hợp độ lác tăng nhiều nhất ở hướng nhìn xuống.
Khi độ lác trên 15 thì có thể phải can thiệp 2-3 cơ. Phẫu thuật bao gồm các
phương pháp làm yếu cơ chéo dưới và/ hoặc cơ trực trên cùng mắt, làm khoẻ cơ chéo
trên bị liệt và/ hoặc làm yếu cơ trực dưới mắt bên kia. Tuy nhiên cần tính toán kỹ và
định lượng số cơ can thiệp phù hợp với độ lác đứng.
Áp dụng kỹ thuật Harada- Ito cải biên là rất hữu hiệu trong trường hợp độ lác
xoáy lớn như khi liệt cơ chéo trên cả hai mắt và cần phẫu thuật cả hai mắt. Trong
phương pháp phẫu thuật này gân cơ chéo trên được chia thành hai nhánh và những sợi
trước được đính về phía trước và ra ngoài.
Khi phẫu thuật cơ chéo trên, chỉ nên gấp một lượng cơ vừa đủ, phù hợp với
mức độ chùng nhão cơ để tránh gây ra hội chứng Brown thứ phát sau phẫu thuật.
Các phẫu thuật viên cần có đủ kinh nghiệm phẫu thuật cơ chéo và có kiến thức
tốt về giải phẫu, nắm vững vị trí các mốc giải phẫu liên quan.
7.5.2.6. Biến chứng phẫu thuật
Người bệnh cần được cảnh báo về song thị dai dẳng sau phẫu thuật.
Rất có thể xảy ra các vấn đề chỉnh non hay chỉnh già (nghĩa là vẫn còn độ lác
sau phẫu thuật). Phương pháp phẫu thuật chỉnh chỉ có thể khắc phục được biến chứng
này.
Hội chứng Brown thứ phát sau phẫu thuật gấp cơ chéo đã được đề cập ở phần
“Một số hội chứng rối loạn vận nhãn- lác”.
Quá hoạt cơ chéo dưới thứ phát sau phẫu thuật ở cơ đã được cắt buông hoặc quá
hoạt cơ chéo dưới mắt bên kia chưa được phẫu thuật (tăng mức độ quá hoạt cơ so với
trước phẫu thuật).
Liệt cơ chéo dưới sau phẫu thuật cắt buông cơ.
Biến đổi độ rộng khe mi có thể xảy ra khi thực hiện phẫu thuật phối hợp lùi và/
hoặc rút cơ trực đứng.
7.5.3. Liệt dây thần kinh sọ số VI
7.5.3.1. Đại cương
Tên khác: Liệt dây thần kinh cơ trực ngoài, liệt thần kinh vận nhãn ngoài, liệt
thần kinh dạng mắt.
Dây VI chi phối cho cơ trực ngoài với chức năng đưa mắt ra ngoài.
Đường đi của thần kinh VI dài nhất trong các dây thần kinh vận nhãn nên dễ bị
tổn thương.
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Hình 65. Sơ đồ giải phẫu dây thần kinh số VI
Người bệnh bị liệt dây VI thường có song thị ngang và mắt lác trong ở tư thế
nhìn nguyên phát, độ lác sẽ lớn hơn khi định thị bằng mắt bị liệt. Người bệnh có thể có
tư thế nghiêng đầu bù trừ để duy trì hợp thị và giảm song thị.
Hiếm gặp loại liệt dây VI bẩm sinh. Thường do nguyên nhân mắc phải.
Trong chẩn đoán cần xác định các bệnh toàn thân và tìm nguyên nhân gây liệt
dây VI, cả việc xác định liệt các dây thần kinh khác kèm theo (như liệt dây thần kinh
số VII và VIII)
Liệt dây thần kinh VI có thể do nhiễm vi-rút ở người trẻ và do thiếu máu thần
kinh cục bộ ở người trưởng thành.
Ở người trẻ cần tích cực làm các xét nghiệm để xác định nhanh nguyên nhân
gây liệt vì có nhiều khả năng do các khối u gây ra liệt, còn ở người bệnh trên 40 tuổi
thì có thể từ từ hơn vì nhiều khả năng bệnh sinh lành tính hơn (như thiếu máu cục bộ
thần kinh...).
Tần suất mắc bệnh: ở Mỹ nguyên nhân liệt dây VI bao gồm 8 - 30% vô căn, 3 30% do chấn thương, 0 - 6% do phình mạch, 0 - 36% do thiếu máu cục bộ và 10 - 30%
là các nguyên nhân khác.
Liệt dây thần kinh sọ số VI thường hay gặp nhất trong các dây thần kinh vận
động nhãn cầu. Ở trẻ em, là nguyên nhân phổ biến thứ 2 sau liệt dây IV với tần suất
khoảng 2,5 người bệnh /100.000 dân số.
Tuổi mắc bệnh: mọi lứa tuổi, tuy nhiên bệnh sinh có thể khác nhau tuỳ theo độ
tuổi.
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Hình 66. Các nguyên nhân chính của liệt dây thần kinh VI đơn độc
7.5.3.2. Lâm sàng
Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp: Lác trong, nghiêng đầu, song thị, giảm thị
lực, đau nhức mắt, có thể nghe kém.
Các triệu chứng của viêm mạch máu nhất là viêm động mạch tế bào khổng lồ
nếu đó là nguyên nhân gây liệt VI.

Hình 67. Liệt dây thần kinh VI mắt phải giai đoạn sớm
Dấu hiệu thực thể: lác trong tăng lên ở hướng nhìn cùng bên và thường độ lác
cao hơn khi nhìn xa. Hạn chế liếc mắt ra ngoài, mắt rung giật chậm cùng bên, ứ phù
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đĩa thị (nếu có tăng áp lực sọ), rung giật nhãn cầu (thường gặp ở trẻ em, thứ phát sau u
tế bào thần kinh đệm cầu não), viêm tai giữa, gãy thành xương hốc mắt, viêm động
mạch thái dương trong viêm động mạch tế bào khổng lồ với các dấu hiệu sưng tấy đỏ,
mềm, không đập nhịp.
Cần lưu ý về nguyên nhân hạn chế liếc mắt ra ngoài: Không phải mọi hạn chế
động tác liếc ra ngoài là đều do liệt dây thần kinh VI gây ra, còn có thể gặp trong các
trường hợp: tổn thương hốc mắt, gãy thành trong xương hốc mắt, hội chứng Duane,
bệnh tuyến giáp và bệnh nhược cơ.
Tăng áp lực nội sọ có thể làm tiểu não bị đẩy xuống dưới dẫn đến dây VI căng
ra thứ phát sau khi thay đổi vị trí giải phẫu trong ống Dorello. Điều này được cho là
nguyên nhân của khoảng 30% người bệnh giả u não bị liệt dây VI đơn độc. Tổn
thương khoang dưới nhện cũng có thể gây ra liệt dây thần kinh VI (như viêm nhiễm,
xuất huyết, u...).

Hình 68. Sơ đồ Hess trong liệt dây thần kinh VI mắt phải giai đoạn sớm
7.5.3.3. Chẩn đoán
Chẩn đoán xác định: dựa vào:
- Hỏi tiền sử về chấn thương gần đây, viêm tai (ở trẻ em), sự xuất hiện và thay
đổi của các triệu chứng ...
- Dấu hiệu lâm sàng: khám vận nhãn và vẽ sơ đồ song thị, làm các thử nghiệm:
test Worth, test Hess xác định cơ bị tổn thương.
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- Các xét nghiệm máu và sinh hoá nói chung ít có tác dụng chẩn đoán nguyên
nhân trong đa số trường hợp. Những xét nghiệm về máu cơ bản như công thức bạch
cầu, đường huyết, tốc độ lắng máu, VDRL …
- Chẩn đoán hình ảnh: MRI được chỉ định chụp cho người bệnh dưới 40 tuổi, có
kèm theo đau nhức hoặc các dấu hiệu bất thường về thần kinh khác, tiền sử ung thư,
không có sự chuyển biến tốt... Ngoài ra có thể chụp hốc mắt, chụp CT sọ...
- Khám nội với các xét nghiệm để xác định các bệnh toàn thân (người trưởng
thành) như đái tháo đường, ung thư, bệnh tuyến giáp, cao huyết áp… Với trẻ em, cần
khám chuyên khoa nhi, nhất là khám tai cho trẻ để phát hiện viêm tai giữa. Khám
chuyên khoa thần kinh để tìm kiếm nguyên nhân liên quan.
Nếu nghi viêm động mạch tế bào khổng lồ thì cần làm các xét nghiệm liên quan
và sinh thiết động mạch thái dương để giúp xác định.
Chẩn đoán nguyên nhân: dựa vào giải phẫu định khu mà xem xét một số bệnh cảnh
lâm sàng có liệt dây thần kinh VI như sau:
- Đoạn thân não:
Các loại tổn thương trong hố sọ sau như chèn ép, viêm nhiễm hay thiểu dưỡng
có thể ảnh hưởng tới các dây thần kinh sọ số VI V, VII, VIII, cũng như bó tháp ở mặt
trước cầu não, và tiểu não phía sau nó.

Hình 68. Sơ đồ mặt cắt ngang cầu não dưới với 4 cấu trúc liên quan tới dây VI
Tổn thương đường giao cảm vùng gây ra hội chứng Horner trung ương (cần
phân biệt với hội chứng Horner ngoại biên) với các dấu hiệu lâm sàng như sụp mi, co
đồng tử, cảm giác khô mặt nửa bên (anhydrosis). Thử nghiệm tra thuốc paredrine
(amphetamine) gây giãn đồng tử tương tự như mắt bình thường (trong khi hội chứng
Horner ngoại biên không gây giãn đồng tử tốt như vậy). Tra thuốc Cocain có xu hướng
gây giãn đồng tử ở mắt Horner trung ương mạnh hơn ở mắt Horner ngoại biên.
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Tổn thương bó gai của thần kinh V vùng cầu não gây tăng cảm giác đau dây
tam thoa hơn nhưng ít phân bố rõ theo vị trí cơ thể của dây V so với tổn thương xảy ra
ở xoang hang hay hốc mắt.
Tổn thương cấu trúc lưới cạnh giữa: gây liệt nhìn phối hợp 2 mắt hướng về phía
tổn thương.
Tổn thương bó dọc trong gây liệt liên nhân, cơ trực trong của mắt đối bên
không liếc được về hướng tổn thương khi nhìn cả hai mắt, nhưng khi nhìn từng mắt thì
lại được.
Một số đặc điểm lâm sàng này thường xuất hiện trong một số hội chứng như:
hội chứng Millard- Gubler gồm liệt VI và VII cùng bên cùng với liệt nửa người giao
bên. Hội chứng Raymond: liệt VI một bên với liệt nửa người đối bên. Hội chứng
Fovlle: liệt nhìn kèm theo tê bì mặt cùng bên, liệt dây VII, hội chứng Horner và điếc.
- Đoạn giữa cầu não và sàn hố sọ sau:
Ở đoạn này, các tổn thương gây liệt dây VI tương ứng với đoạn chạy dọc khi nó
lên phần nền lỗ lớn của xương chẩm và quặt góc 90 độ ra trước để vào ống Dorello.
Thần kinh VI chui dưới dây chằng bướm đá, qua ống Dorello thì dính vào xương và
các cấu trúc thuộc dây chằng lân cận. Quá trình gây tăng áp lực sọ não có lực hướng
trực tiếp vào lỗ lớn xương chẩm, não bộ bị đẩy lệch xuống dưới phía nền xương chẩm
làm căng dâyVI.
- Đoạn dưới dây chằng bướm đá:
Hội chứng Gradenigo: liệt dây thần kinh VI, kèm theo các triệu chứng của đau
thần kinh V và tăng cảm giác đau, nhất là vùng sau hốc mắt, viêm tai giữa kèm dấu
hiệu nghe kém.
- Đoạn trong xoang hang:
Dây thần kinh VI đi qua xoang hang, liên quan tới các dây III, IV và V, cùng
với động mạch cảnh trong và hệ giao cảm cảnh. Các hội chứng xuất hiện khi tổn
thương 2 hay nhiều hơn những thành phần này. Thần kinh VI có thể bị tổn thương
đoạn trong xoang hang trong một số bệnh cảnh như ung thư mũi hầu, mạch lưu trong
hang của động mạch cảnh trong, dò tĩnh mạch cảnh – xoang hang, hội chứng TolosaHunt, u màng não gờ xương bướm và một số bệnh cảnh khác.
- Đoạn trong hốc mắt:
Lồi mắt là dấu hiệu sớm thường đi kèm cương tụ, phù nề kết mạc. Thường khó
phân biệt giữa liệt thần kinh sọ và lệch trục nhãn cầu cơ học. Chẩn đoán phân biệt giữa
hội chứng Horner, u hốc mắt, giả u hốc mắt, bệnh mắt tuyến giáp, viêm tổ chức hốc
mắt hay viêm cơ.
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Hình 69. Dấu hiệu trong liệt dây thần kinh VI mắt phải giai đoạn muộn
Chẩn đoán phân biệt
Cần phân biệt với một số bệnh cảnh như hội chứng Duane có lác trong, bệnh xơ
cứng rải rác, nhược cơ vận nhãn, bệnh mắt do tuyến giáp.
7.5.3.4. Điều trị
Chăm sóc nội khoa
Những trường hợp đơn độc thực sự thường lành tính. Cần khám xét theo dõi ít
nhất 6 tuần một lần trong vòng 6 tháng để đánh giá sự thuyên giảm của các triệu chứng
(như song thị) và tình hình cải thiện vận nhãn của cơ trực ngoài bị liệt. Nếu trẻ em
trong độ tuổi dễ bị nhược thị thì cần được che mắt luân phiên để ngăn ngừa nhược thị
ở mắt bị liệt. Cần cho trẻ đeo kính viễn đủ số (nếu bị viễn) để phòng ngừa lác trong do
buông thả sự cố gắng điều tiết.
Người bệnh là người lớn hoặc trẻ trên độ tuổi dễ bị nhược thị cũng nên được
che mắt hoặc đeo kính mờ (dán băng dính mờ hay bôi chất làm mờ lên kính) để tránh
song thị (giảm phiền nhiễu trong sinh hoạt và giao thông) .
Những người bệnh lớn tuổi hơn có viêm động mạch tế bào khổng lồ thì cần
được bắt đầu với liệu pháp điều trị chuẩn bằng tiêm tĩnh mạch Methylprednisolone
càng sớm càng tốt.
Phẫu thuật
Sau 6 tháng theo dõi nếu thấy vẫn còn lác và độ lác quá lớn không phù hợp với
đeo lăng kính thì vấn đề phẫu thuật được đặt ra. Quyết định phương pháp phẫu thuật
phụ thuộc vào một số yếu tố của mắt (mức độ liệt cơ trực ngoài, độ lác…) và kinh
nghiệm của thầy thuốc, theo đó có thể áp dụng các kỹ thuật như lùi và/ hoặc rút cơ, di
thực cơ …
8. Một số hội chứng rối loạn vận nhãn - loại lác đặc biệt
8.1. Hội chứng Duane
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8.1.1. Đại cương
Tên gọi khác: hội chứng co thắt Duane, hội chứng co thắt bẩm sinh, hội chứng
co thắt Stilling- Turk- Duane, hội chứng DRS.
Hội chứng Duane đã được Sinclair (1895), Bahr (1896), Stilling (1887), Turk
(1899) và Wolff (1900) mô tả lần đầu vào khoảng cuối thế kỷ 19. Nhưng đến năm 1905,
Duane là người đầu tiên đã mô tả 54 trường hợp với đầy đủ các đặc điểm lâm sàng, đưa
ra thuyết cơ chế bệnh sinh và phương pháp điều trị. Vì vậy, tên của tác giả đã được đặt
cho hội chứng này.
Hội chứng Duane là một hội chứng rối loạn vận nhãn bẩm sinh do sự phân bố
lệch lạc thần kinh ở mắt gây ra, với đặc trưng lâm sàng là hạn chế (hoặc mất) động tác
liếc ngoài và/ hoặc liếc trong, co rút nhãn cầu làm hẹp khe mi khi cố liếc mắt vào trong,
ngoài ra còn có thể có động tác nhãn cầu đưa lên trên (upshoot) hoặc xuống dưới
(downshoot) khi cố liếc vào trong hay ra ngoài hoặc cả hai. Người bệnh mắc hội chứng
Duane thường có lác mắt, lệch đầu cổ và có thể kèm theo các dị tật bẩm sinh khác ở tại
mắt cũng như toàn thân.
Hội chứng Duane có biểu hiện rất đa dạng và phong phú, do đó không có sự
thống nhất về chỉ định phẫu thuật. Các tác giả đã đưa ra rất nhiều phương pháp phẫu
thuật khác nhau nhưng nói chung phẫu thuật không thể làm phục hồi hoàn toàn khả
năng vận động nhãn cầu do bản chất là sự phân bố bất thường của thần kinh cơ, vì vậy
mục đích chủ yếu của phẫu thuật là điều chỉnh độ lác và chỉnh lại tư thế lệch đầu cổ
khi nhìn thẳng. Ngoài ra phẫu thuật còn giúp giảm bớt sự co rút nhãn cầu và hẹp khe
mi, giảm các động tác vận nhãn bất thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ như một mắt đưa
lên hay đưa xuống và giúp mở rộng biên độ hợp thị.
8.1.2. Dịch tễ học
- Tỉ lệ mắc bệnh: hội chứng Duane chiếm tỉ lệ khoảng 1- 4% trong lác cơ năng
tùy theo từng tác giả (Anvari, Mehel, Barbe ME, Scott WE…).
- Chủng tộc: chưa có tài liệu nào chứng minh rõ sự khác biệt.
- Mắt bị bệnh: hay xảy ra ở một mắt và mắt trái chiếm tỉ lệ cao hơn mắt phải
(60% so với 20%), bị cả hai mắt khoảng 20%. Hội chứng Duane có thể xảy ra cả 2 mắt
nhưng thường không đối xứng.
- Giới: tỉ số nữ/ nam là 3/2. Có tác giả đưa ra tỉ trọng ở nữ giới là 60%. Tuy
nhiên chưa ai có thể giải thích rõ điều này.
8.1.3. Sinh bệnh học
- Mặc dù hội chứng Duane đã được mô tả khá kỹ về lâm sàng nhưng về bệnh
sinh thì vẫn còn chưa rõ. Có nhiều giả thuyết được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu về
phẫu thuật, giải phẫu bệnh, nghiên cứu điện cơ... cho rằng những rối loạn về toàn thân
và nhãn cầu xảy ra ở tuần thứ 8 thai kỳ có thể gây nên hội chứng này.
- Hội chứng Duane có tính gia đình với kiểu di truyền trội, nó cũng được nhắc
tới trong trường hợp sinh đôi cùng trứng. Tuy vậy hầu hết có tính tự phát, rải rác hơn
là tính gia đình.
- Hội chứng Duane có thể đơn độc hoặc phối hợp với một số dị dạng bẩm sinh
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khác. Những bất thường bẩm sinh có thể là khuyết nhân dây thần kinh số VI và đồng
thời có sự chi phối của nhánh dây thần kinh vận nhãn chung (nhánh dưới dây III) vào
cơ trực ngoài mắt bệnh.
- Turk cho rằng do cơ trực ngoài không chun giãn là nguyên nhân gây ra co rút
nhãn cầu khi liếc mắt vào trong.
- Sự vận nhãn bất thường theo chiều đứng thường xảy ra khi liếc vào trong là
do quá hoạt cơ chéo. Hiện tượng thu hẹp khe mi thường được giải thích là do sự điều
chỉnh thụ động của mi mắt với sự co rút của nhãn cầu, hơn là sự phân bố thần kinh chủ
động của cơ vòng cung mi.
- Những nghiên cứu về điện cơ trước đây đã cho thấy nguyên nhân của hội
chứng này là do cơ chế phân bố thần kinh hơn là bất thường về giải phẫu. Hiện nay giả
thuyết gây ra hội chứng Duane được nhiều người công nhận là do rối loạn thần kinh
liên quan tới những tổn thương trên nhân hoặc do bất thường thần kinh sọ não về sự
phân bố thần kinh cho cơ trực ngoài của các nhánh dây thần kinh vận nhãn chung.
- Về giải phẫu bệnh: các tiêu bản đã cho thấy căn nguyên là do nhân dây thần
kinh số VI và sự phân bố thần kinh của cơ trực ngoài bởi nhân dây III. Điều này giải
thích cho sự co rút nhãn cầu khi cố liếc mắt vào trong.
- Mô học: xét nghiệm đã dẫn đến kết luận nguyên nhân là do bệnh học về cơ
đơn thuần và như vậy có thể chấp nhận quan niệm rằng nguyên nhân thiểu năng động
tác liếc ngoài là do xơ hóa của cơ thẳng ngoài và sự hạn chế liếc trong là do bất thường
của đường bám phía sau của cơ thẳng trong hoặc do dính giữa cơ thẳng trong và thành
hốc mắt.
- Một số nguyên nhân khác như gãy thành xương hốc mắt và gây kẹt tổ chức,
có thể gây co thắt nhãn cầu khi cố liếc mắt ra ngoài. Yếu tố do thầy thuốc: hội chứng
Duane có thể xảy ra sau một số phẫu thuật ở mắt mà không có yếu tố bẩm sinh, những
bất thường về phân bố thần kinh hay về cơ học (Von Noorden đã báo cáo 1 người bệnh
xuất hiện hội chứng Duane sau khi cắt bỏ pô-líp ở kết mạc nhãn cầu phía thái dương
mắt trái và để lại sẹo lớn).
8.1.4. Dấu hiệu lâm sàng: người bệnh có thể có một hay nhiều dấu hiệu sau:
- Lác: lác vào trong hay ra ngoài tuỳ theo hình thái lâm sàng, có khi có cả lác
đứng ở tư thế nguyên phát.
- Nhược thị, tật khúc xạ, lệch khúc xạ.
- Lệch đầu, lệch mặt ở tư thế nhìn nguyên phát.
- Mất thị giác hai mắt.
- Vận nhãn: hạn chế liếc ra ngoài hay/và liếc vào trong, dấu hiệu giống lác liệt
(bất đồng hành), hiện tượng mắt đưa lên hay xuống khi liếc vào trong.
- Co rút nhãn cầu làm hẹp khe mi khi cố liếc vào trong, khi liếc ra ngoài thì khe
mi trở lại bình thường.
-Thụt nhãn cầu.
- Ngoài ra còn có thể có thêm một số bệnh hoặc dấu hiệu khác như sụp mi, rung
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giật nhãn cầu, nhãn cầu nhỏ, u bì mỡ kết mạc, hội chứng Goldenhard, myelin hóa thị
thần kinh, chậm phát triển trí tuệ. Người bệnh mắc hội chứng Duane hay kèm theo các
dị tật bẩm sinh khác tại mắt và toàn thân. Điều này phù hợp với giả thuyết cho rằng cơ
chế bệnh sinh của hội chứng Duane là do sự phát triển bất thường của thai kỳ. Tác giả
Chua thấy 46% người bệnh Duane có kèm dị tật bẩm sinh khác; Zhang: 13,92% và
Mehel: 25,2%.
8.1.5. Hình thái lâm sàng
Năm 1974, Huber với sự hỗ trợ của điện cơ đồ đã phân chia hội chứng Duane
làm 3 hình thái lâm sàng: Duane tuýp 1, Duane tuýp 2, và Duane tuýp 3.

Hình 70. Các dấu hiệu của hội chứng Duane với 3 tuýp khác nhau
- Hội chứng Duane tuýp 1: là thể kinh điển và thường gặp nhất, chiếm khoảng
85%. Mắt thường bị lác trong, vận nhãn: hạn chế liếc ra ngoài, ngoài ra có thể có các
dấu hiệu như mô tả trên. Có thể có cả hội chứng chữ A hay chữ V.
- Hội chứng Duane tuýp 2: mắt bị lác ngoài, hạn chế hoặc không liếc được vào
trong (liệt). Liếc mắt ra ngoài có thể bình thường hoặc hạn chế nhẹ. Một số dấu hiệu
khác giống như tuýp 1: khe mi hẹp do co rút nhãn cầu khi mắt cố liếc vào trong.
- Hội chứng Duane tuýp 3: ít gặp nhất. Mắt có xu hướng không lác ở tư thế nhìn
thẳng, vận nhãn hạn chế (hoặc mất) cả động tác liếc vào trong và ra ngoài. Sự hạn chế
vận nhãn cả 2 hướng có thể tương xứng hoặc hướng liếc vào trong kém hơn ra ngoài.
Khi liếc vào trong khe mi cũng hẹp lại.
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Hay gặp hiện tượng 1 mắt chạy lên trên hay xuống dưới khi liếc mắt.
Tuy nhiên có một số trường hợp hội chứng Duane không hoàn toàn giống như
mô tả trên. Một số thể lâm sàng khác như hội chứng Malbran: co rút nhãn cầu theo
chiều đứng, do đó có hạn chế vận nhãn lên trên hay xuống dưới của từng mắt.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

Hình 71. Hội chứng Duane (mắt phải)
(E) Nhìn thẳng: mắt phải lác trong nhẹ, 2 mắt khe mi mở rộng bình thường và bằng
nhau. (D) Liếc mắt sang phải, mắt phải hạn chế ra ngoài, khe mi không hẹp lại.
(C, G, K) Liếc mắt sang trái, mắt phải khe mi hẹp lại.
8.1.6. Chẩn đoán phân biệt
Cần lưu ý chẩn đoán phân biệt với một số bệnh cảnh khác như: hình thái lác
trong hãm, liệt dây thần kinh VI (liệt liếc mắt ra ngoài), liệt dây thần kinh III (liệt liếc
mắt vào trong), hội chứng Mobius, quá hoạt cơ chéo…
8.1.7. Xét nghiệm
Nói chung một số xét nghiệm có thể giúp đánh giá thêm về sinh bệnh học hoặc
tổn thương phối hợp nhưng xét nghiệm khá phức tạp và khó đặc hiệu. Nếu có điều
kiện thì làm một số xét nghiệm như điện não chẩm (gợi ý về mức độ lan rộng của tổn
thường thần kinh), điện cơ (cho biết tác dụng của cơ trực ngoài với động tác liếc mắt
ra ngoài và của cả 2 cơ trực ngang khi liếc mắt vào trong cố gắng, sự phân bố thần
kinh và có khi phát hiện cả sự phân bố thần kinh đảo ngược của cơ trực ngoài …), xét
nghiệm về mô học.
8.1.8. Điều trị
Chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật
Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về các phương pháp điều trị hội chứng
Duane chủ yếu dựa vào các hình thái lâm sàng. Tuy nhiên cách thức điều trị còn rất
khác nhau và vẫn chưa thống nhất giữa các tác giả. Mục đích của phẫu thuật xử lý hội
chứng Duane là điều chỉnh độ lác ở tư thế nguyên phát, cải thiện tư thế lệch đầu và cổ,
làm giảm co rút nhãn cầu và hẹp khe mi, mở rộng biên độ hợp thị hai mắt. Các phương
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pháp phẫu thuật chính đã được ứng dụng trong điều trị hội chứng Duane như: phẫu
thuật lùi cơ trực ngang bên mắt lành hoặc mắt bệnh hoặc cả hai, lùi cả hai cơ trực
ngang ở một mắt bị bệnh, phẫu thuật Faden, phẫu thuật di thực các cơ trực đứng, phẫu
thuật chẻ cơ hình chữ Y, phẫu thuật di thực cơ theo kỹ thuật Kestenbaum…
Nhìn chung kết quả phẫu thuật hội chứng Duane đáng thất vọng, vì vậy không
có chỉ định phẫu thuật khi người bệnh có thị giác hai mắt ở tư thế nhìn nguyên phát
hay khi người bệnh có nghiêng đầu nhẹ. Mặc dù không có chỉ định phẫu thuật tuyệt
đối, nhưng sự cần thiết phẫu thuật tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các dấu hiệu
và mức độ thoả hiệp của người bệnh về mặt chức năng (như người bệnh phải quay mặt
nhiều) hoặc sự biến dạng hình thể (mắt lác nhiều, mắt đưa lên hay đưa xuống khi liếc
vào trong, lác đứng ở tư thế nhìn nguyên phát, co rút nhãn cầu khi liếc vào trong gây
hẹp khe mi, thụt nhãn cầu…). Chỉ định phẫu thuật hay gặp nhất là nhằm mục đích cải
thiện tư thế lệch mặt nhiều. Đôi khi người bệnh Duane không có hợp thị thì bản thân
lác là yếu tố quan trọng hơn tư thế đầu trong chỉ định phẫu thuật.
Chống chỉ định phẫu thuật tương đối ở những người có hội chứng Duane mà
không lác ở tư thế nhìn nguyên phát hoặc chỉ có lệch mặt nhẹ, trừ khi kèm theo những
dấu hiệu khác như đưa mắt nhiều lên trên hay xuống dưới, thì lúc đó cần phải cân
nhắc. Điều cần nhớ là hầu hết trẻ có hội chứng Duane đều có hợp thị và phù thị.
Ngược với lác trong bẩm sinh có mục tiêu phẫu thuật là khôi phục sự cân bằng hai mắt
càng sớm càng tốt, còn trong hội chứng Duane thì cần cố gắng tránh phá vỡ sự phát
triển của thị giác hai mắt, do vậy ở trẻ nhỏ có chống chỉ định phẫu thuật tương đối.
Trong trường hợp nặng có thể cần điều trị sớm nhưng thường nên trì hoãn phẫu thuật
đến khi trẻ được 4-5 tuổi, ở tuổi này trẻ có thể hợp tác để khám xét đánh giá cẩn thận
và khi đó hệ thống thị giác đã phát triển khá đầy đủ và ít cảm nhiễm với những đáp
ứng không thuận lợi do tổn hại của sự phá vỡ thị giác hai mắt tạm thời có thể xảy ra
sau phẫu thuật.
8.2. Hội chứng Brown
8.2.1. Đại cương
Năm 1950, Harold W. Brown lần đầu tiên mô tả về một loại rối loạn vận nhãn
bất thường với một số biểu hiện chính như: mắt hạn chế đưa lên khi liếc vào trong, khi
nhìn lên trên thì mắt dạng ra so với khi nhìn thẳng (hội chứng chữ V), cùng mức hạn
chế khi vận nhãn hai mắt, một mắt và vận nhãn một mắt cưỡng bức, khe mi mở rộng
khi liếc mắt vào trong, liếc ra ngoài thì mắt đưa lên bình thường. test cưỡng bức dương
tính khi kéo nhãn cầu vào trong, lên trên. Động tác bù trừ của cằm đưa lên nhằm duy
trì hợp thị.
Brown đã cho rằng sự hạn chế động tác đưa mắt lên trên - vào trong là do bao
gân cơ chéo trên ngắn hay căng quá, do vậy ông đặt tên hội chứng này là hội chứng
bao gân cơ chéo trên. Người bệnh bị hội chứng Brown có thể ngay từ khi sinh (bẩm
sinh) hay mắc phải, cố định hoặc thay đổi. Trong một số ít trường hợp, nó có thể tự
mất đi. Brown còn đặt thêm giả định rằng bao gân cơ ngắn là do liệt bẩm sinh hoàn
toàn cơ chéo dưới cùng mắt và có sự co thắt bao cơ thứ phát.
Năm 1971, Brown đã xác định lại hội chứng này với các thể loại sau:
- Hội chứng bao gân cơ thực sự là do bao gân cơ trước của cơ chéo trên ngắn
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bẩm sinh.
- Hội chứng bao gân cơ giả là những trường hợp có đặc điểm lâm sàng của hội
chứng bao gân cơ nhưng không phải do bao gân cơ trước của cơ chéo trên ngắn bẩm
sinh.
Đặc điểm lâm sàng của 2 loại này tương tự nhau nhưng hội chứng thực sự thì
luôn là bẩm sinh và ổn định mà không có sự hồi phục tự nhiên.

Hình 72A. Hội chứng Brown (bên phải)

A

Hình 72B. Hội chứng Brown hai mắt
Năm 1970 Parks và Crawford cho rằng nguyên nhân của hội chứng này là do
bao gân cơ vừa ngắn vừa căng và gọi tên là hội chứng Brown. Tiếp theo có nhiều
nghiên cứu khác cũng đã khẳng định nguyên nhân của hội chứng này là do bao gân cơ
chéo trên căng chặt và mất tính đàn hồi.
8.2.2. Dịch tễ học
-Tên gọi: hội chứng Brown hoặc hội chứng bao cơ chéo trên.
- Tỉ lệ mắc bệnh: hội chứng này thuộc loại khá hiếm, theo Wright KW. thì tần
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số xuất hiện ở Mỹ vào khoảng 1/400- 450 người bị lác. Trong những người bệnh có
yếu tố lác đứng thì hội chứng Brown chiếm tỉ lệ cao hơn, từ 10% (Urist) đến 24%
(Nutt). Theo Quéré (Pháp) thì tần số xuất hiện của hội chứng Brown là 1/300 trẻ lác cơ
năng.
- Yếu tố gia đình và chủng tộc chưa rõ ràng.
- Giới: Brown nghiên cứu 126 người bệnh cho thấy tỉ lệ nữ cao hơn nam (59%
so với 41%). Theo Wright thì sự phân bố giới tính khác nhau tùy thuộc vào từng nhóm
nghiên cứu khác nhau: hội chứng Brown bẩm sinh thì tỉ lệ gần như tương đương nhau
giữa hai giới. Hội chứng Brown mắc phải vô căn thì nữ chiếm 63%. Hội chứng Brown
do chấn thương thì nam chiếm 82%.
- Mắt bị bệnh: một nghiên cứu thống kê cho thấy 55% bị bệnh bên mắt phải,
35% bên mắt trái và 10% cả 2 mắt. Trong nghiên cứu của Wright thì 5% bị bệnh cả 2
mắt.
8.2.3. Bệnh sinh
Hội chứng Brown bẩm sinh: xảy ra ngay từ khi sinh, có thể do các nguyên nhân sau:
- Gân cơ mất tính chun giãn.
- Các sợi cơ chéo trên bất thường.
- Hội chứng Brown bẩm sinh giả.
- Dính phần hốc mắt dưới.
- Dải dính hốc mắt sau.
Hội chứng Brown mắc phải: không phải xuất hiện từ khi sinh, có thể do các nguyên
nhân sau:
- Dính và sẹo quanh ròng rọc, viêm xoang mãn, chấn thương (hốc mắt thái
dương trên), phẫu thuật tạo hình mi, phẫu thuật lấy mỡ, xơ hoá, thoái triển…
- Viêm, phù vùng ròng rọc - viêm vô căn (đau và có tiếng lách cách): viêm rãnh
ròng rọc và viêm cơ chéo, viêm xoang cấp, viêm khớp dạng thấp ở người lớn, thấp
khớp ở người trẻ, bệnh lu-pút ban đỏ, chấn thương vùng xa (tim phổi, gãy xương
dài…) và có thể thay đổi hoóc-môn sau sinh.
- Khối u hốc mắt mũi trên, đặt ống dẫn lưu glôcôm, u tân tạo, cơ chéo trên mất
chun giãn hay căng chặt. Bệnh tuyến giáp (cơ mất chun giãn). Gây tê quanh nhãn cầu.
Hội chứng Hurler- Scheie (gân cơ mất chun giãn). Phẫu thuật gấp cơ chéo trên (gân cơ
ngắn).
- Vô căn.
- Hội chứng Brown giả mắc phải.
- Vỡ xương hốc mắt.
- Dải võng mạc bao quanh cơ chéo.
- Dính hốc mắt thái dương dưới.
8.2.4. Phân loại: hội chứng Brown được chia thành 2 loại lớn là bẩm sinh và mắc phải:
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Hội chứng Brown bẩm sinh: có hình thái đơn thuần và hình thái phức tạp.
- Hình thái đơn thuần: ngay từ khi trẻ còn nhỏ, khi trẻ ngước nhìn lên thì bố mẹ
đã phát hiện được 1 mắt đưa lên cao hơn mắt kia (mắt có hội chứng Brown), có thể
kèm cả lác mắt. Có tới trên 90% hội chứng Brown bẩm sinh được phát hiện trước 4
tuổi. Thường có thêm một số dấu hiệu phụ như khe mi mở rộng, lồi mắt nhẹ khi liếc
vào trong, có hội chứng chữ V cùng với lác phân kỳ khi nhìn lên. Có thể chẩn đoán
xác định bằng nghiệm pháp kéo cơ cưỡng bức dương tính: kéo nhãn cầu di chuyển
theo hướng lên trên và vào trong không được hoặc rất nặng tay, trong khi kéo về các
hướng khác vẫn bình thường.
- Hình thái Brown phức tạp chiếm khoảng 15-20% số ca có hội chứng Brown.
Có đặc điểm là lác dưới khi mắt nhìn ở tư thế nguyên phát, kèm lác ngang và thường
bị cả 2 mắt.
Hội chứng Brown mắc phải
Những nghiên cứu gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người bệnh với hội
chứng Brown do chấn thương hoặc do phẫu thuật. Các nguyên nhân chính như viêm bao
hoạt dịch cơ chéo trên, viêm nhiễm tại chỗ hoặc viêm xoang, viêm khớp, chấn thương
hốc mắt do tai nạn hoặc do phẫu thuật (mổ bong võng mạc, cắt đoạn hoặc gấp cơ chéo
trên nhiều, mổ các xoang vùng mặt...).
Đặc biệt là hội chứng Brown từng lúc (Click syndrome) do viêm bao hoạt dịch
cản trở cơ chéo trên trườn trong ống ròng rọc. Dấu hiệu đặc trưng là người bệnh tự
nghe thấy tiếng lách cách mỗi khi mắt chuyển động. Sau đó vận nhãn trở lại bình
thường do chỗ kẹt được giải phóng. Một số tác giả đưa ra nguyên nhân khác:
Helveston nghiên cứu trên hiển vi điện tử đã cho thấy dị thường của cấu trúc sợi- mạch
giữa gân cơ và ròng rọc. White Valerie cho rằng tổ chức bè giữa gân cơ và ròng rọc
không tiêu hết, đặc biệt tác giả đã gặp 2 trường hợp có hội chứng này do u ở bao gân
cơ chéo trên, sau phẫu thuật lấy khối u thì khỏi bệnh.
8.2.5. Triệu chứng lâm sàng
- Đau: một số người bệnh với hội chứng Brown mắc phải có thể bị đau do viêm:
Đau hốc mắt phía mũi trên, ấn mềm, hạn chế từng lúc động tác liếc mắt lên trên - vào
trong, thỉnh thoảng đau khi vận nhãn.
- Vận nhãn: mắt hạn chế đưa lên khi liếc vào trong, cùng mức hạn chế khi vận
nhãn hai mắt, một mắt và vận nhãn một mắt cưỡng bức. Test cưỡng bức hạn chế khi
đưa vào trong, lên trên.
- Lác mắt: có thể không lác ở hướng nhìn nguyên phát.
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Hình 73. Hội chứng Brown (mắt phải)
Hình A: Trước phẫu thuật. Mắt phải hạn chế nhiều liếc vào trong - lên trên (xem ảnh
ngoài cùng bên phải) trong khi mắt trái vẫn liếc bình thường ở hướng nhìn đó (ảnh
trên cùng bên trái).
Hình B: Sau phẫu thuật. Mắt phải đó được cải thiện liếc vào trong - lên trên (xem ảnh
ngoài cùng bên phải)
Độ lác dưới thường nhỏ ở tư thế nhìn thẳng trong trường hợp hội chứng Brown
không phải do chấn thương. Ngược lại ở người bệnh hội chứng Brown do chấn thương
hay do phẫu thuật quanh hốc mắt thì thấy rõ lác dưới ở mắt đó. Nếu có lác đứng ở tư
thế nguyên phát trên 12Δ thì cần xem xét các nguyên nhân như: liệt cơ chéo dưới, sẹo
dày quanh nhãn cầu, khối u hốc mắt mũi trên...
- Nhược thị: tỉ lệ chung bị nhược thị rất thấp, hầu hết người bệnh có hợp thị hai
mắt tốt.
- Thay đổi tư thế đầu, mặt, cằm: khi người bệnh nhìn thì nghiêng mặt, nghiêng
đầu hay cằm vểnh lên trên, đó là các tư thế bù trừ nhằm duy trì hợp thị của hai mắt.
- Hội chứng chữ V: khi nhìn thẳng và lên trên mắt thì mắt sẽ giạng ra.
- Khe mi: khe mi mở rộng khi liếc mắt vào trong.
- Song thị có thể xảy ra khi người bệnh nhìn lên và về phía mắt bên kia của mắt
bệnh. Tuy nhiên ít người bệnh phàn nàn về dấu hiệu song thị vì hầu hết song thị đã bị
ức chế từ trước khi đến khám. Trẻ lớn hay người lớn mới mắc hội chứng Brown thì
hay có song thị khi có lác mắt.
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- Những dấu hiệu có thể đi kèm theo hội chứng Brown mắc phải là tiếng lách
cách, có thể nghe thấy hay cảm thấy khi sờ nắn vùng mũi trên lúc nhãn cầu chuyển
động lên trên và về phía mũi.
- Test kéo cơ cưỡng bức là nghiệm pháp quan trọng để chẩn đoán hội chứng
này, nó tương đương với mức hạn chế khi khám vận nhãn một và hai mắt.
- Dấu hiệu xoáy nhãn cầu có thể thấy khi soi đáy mắt: Trong hội chứng Brown
thứ phát do căng gân cơ chéo trên, có thể mắt xoáy vào trong khi nhìn lên và lúc đó
gân cơ chéo trên sẽ căng chặt. Quan sát bằng mắt trên lâm sàng khó có thể thấy nhãn
cầu xoáy khi người bệnh nhìn ở tư thế nguyên phát hay nhìn xuống, nhưng có thể thấy
khi mắt nhìn lên.
8.2.6. Chẩn đoán phân biệt: có thể nhầm lẫn với một số bệnh cảnh sau:
- Liệt dây thần kinh số IV (dây ròng rọc).
- Liệt cơ chéo dưới: có thể phân biệt với hội chứng Brown nhờ các dấu hiệu:
hạn chế nhẹ động tác đưa mắt lên khi liếc vào trong; độ lác đứng ở tư thế nguyên phát
khá lớn thường trên 10Δ; kèm theo quá hoạt cơ chéo trên rõ, có hội chứng chữ A hoặc
Lamda, hai mắt hội tụ khi nhìn lên. Khám đáy mắt thấy nhãn cầu xoáy vào trong ở vị
trí nhìn thẳng, tăng khi nhìn lên. Test nghiêng đầu dương tính. Test kéo cơ cưỡng bức
âm tính.
- Liệt hai cơ đưa mắt lên trên: trong hội chứng Brown tình trạng hạn chế nhẹ
động tác đưa mắt lên khi liếc vào trong là bất biến, nhưng dấu hiệu này cũng gặp trên
70% người bệnh bị liệt hai cơ đưa mắt lên trên. Sự khác nhau của động tác nhãn cầu
đưa lên khi liếc mắt vào trong và ra ngoài giúp chẩn đoán phân biệt giữa hội chứng
Brown và liệt hai cơ đưa mắt lên trên. Trong trường hợp này động tác đưa mắt lên trên
thường kém hơn khi mắt liếc ra ngoài.
8.2.7. Xét nghiệm
Với hội chứng Brown bẩm sinh thì không có xét nghiệm nào có giá trị đặc hiệu.
Với hội chứng Brown mắc phải không do chấn thương, làm xét nghiệm để loại
trừ bệnh tự miễn như Lu-pút ban đỏ, viêm khớp dạng thấp, thấp khớp ở người trẻ…
Xem xét chụp cộng hưởng từ hốc mắt trong trường hợp hội chứng Brown mắc phải,
nhất là khi có đau, khó chịu, có dấu hiệu viêm hoặc có các dạng lác không điển hình. Trong
một số trường hợp, chẩn đoán hình ảnh có thể giúp xác định bệnh sinh ở vùng ròng rọc,
ngay cả u hốc mắt mũi trên hay viêm xoang.
8.2.8. Điều trị
Chỉ định điều trị phẫu thuật
- Đối với hội chứng Brown bẩm sinh thì hầu như không có khả năng tự cải thiện, do
vậy phẫu thuật là biện pháp quan trọng cần được xem xét.
- Dấu hiệu quan trọng nhất cho chỉ định phẫu thuật là tư thế cằm vểnh lên và động
tác đưa mắt lên trên - vào trong bị hạn chế nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
- Những trường hợp mắc phải không do chấn thương có thể để theo dõi, vì cũng có
thể tự thoái lui. Xem xét phẫu thuật cho những người bệnh đã bị lâu ngày không đỡ.
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- Điều trị hội chứng Brown cần giải phóng được sự hạn chế vận nhãn mà không gây
ra liệt cơ chéo trên. Vì vậy việc đầu tiên là phải xác định được nguyên nhân của hạn chế vận
nhãn: gân cơ chéo trên không chun giãn hay không có gân cơ chéo trên hay gân cơ không
còn tác dụng do dính với tổ chức mỡ. Dấu hiệu quan trọng nhất để đánh giá bệnh căn gân
cơ mất chun giãn là nghiệm pháp kéo cơ cưỡng bức dương tính, mà nó càng thể hiện kém
hơn khi thấy có dấu hiệu thụt nhãn cầu, mắt xoáy vào trong khi nhìn lên. Sau khi đã cắt gân
cơ chéo trên thì làm nghiệm pháp đó sẽ âm tính.
Các phương pháp phẫu thuật
- Phương pháp nối dải silicone của Wright: kỹ thuật này nhằm làm dài gân cơ chéo
trên bằng cách cắt rời gân cơ chéo trên rồi nối một dải silicone vào giữa. Dải này phải đặt
vào trong bao gân cơ, nếu không có thể xảy ra biến chứng sau phẫu thuật là dính giữa dải
silicone và củng mạc hoặc dải silicone bị bong ra. Kỹ thuật này tỏ ra rất có hiệu quả, tuy
nhiên thực hiện phẫu thuật không đơn giản vì đòi hỏi phải có kỹ năng.
- Phẫu thuật cắt gân cơ: phương pháp này khá thành công đối với quá hoạt cơ chéo
trên nguyên phát ở người bệnh không có hợp thị, tuy nhiên trên người bệnh có hợp thị hai
mắt thì phải thận trọng vì có thể gây ra lác đứng xoáy sau phẫu thuật. Vấn đề chính của
phẫu thuật là việc không kiểm soát được sự phân tách 2 đầu gân cơ. Tỉ lệ liệt cơ chéo trên
sau phẫu thuật có thể lên tới 50- 85%. Parks và Eutis đã lùi cơ chéo dưới cùng bên đồng
thời với cắt buông cơ chéo trên để hạn chế tỉ lệ liệt cơ chéo trên thứ phát.
- Phẫu thuật lùi cơ chéo trên: phương pháp này tạo ra sự chùng gân cơ. Kết quả
không chắc chắn, thường là chỉnh non. Vấn đề chính xảy ra sau phẫu thuật là sự thay đổi
chỗ bám cơ chéo trên dẫn đến thay đổi cơ chế chức năng của nó. Biến chứng này gây ra hạn
chế động tác nhìn xuống.
Trong trường hợp trật cơ chéo trên khỏi rãnh ròng rọc, không dùng phương
pháp phẫu thuật cắt bao gân cơ.
Điều trị nội khoa
Vì khả năng tự phục hồi rất hiếm hoặc xảy ra chậm nên mục tiêu bảo tồn thường
được đưa ra, nhất là trong trường hợp mắc phải không do chấn thương. Người bệnh có hội
chứng Brown mắc phải cần được khám và đánh giá cẩn thận về các bệnh toàn thân, bệnh
hệ thống, từ đó mới có kế hoạch điều trị phù hợp.
Sau khi loại trừ các bệnh toàn thân thì cần điều trị cho người bệnh có các dấu
hiệu viêm nhiễm bằng thuốc chống viêm. Dùng thuốc uống loại ibuprofen là sự lựa chọn
hàng đầu. Có thể dùng steroid dưới dạng tiêm tại chỗ vào vùng ròng rọc hay theo đường
uống. Khi tình trạng viêm nhiễm được khống chế thì hội chứng Brown có thể tự thoái
lui. Mục đích điều trị nội khoa là giảm tỉ lệ mắc bệnh và ngăn ngừa biến chứng. Dùng
thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) để giảm đau, kháng viêm, hạ nhiệt. Cơ chế
hoạt động của nó chưa biết rõ nhưng có tác dụng ức chế hoạt động của cyclooxygenase
và tổng hợp prostaglandin, cơ chế khác có thể là ức chế tổng hợp leukotriene, phóng
thích enzym lysosome, giảm hoạt hoá lipoxygenase, ngưng tập neutrophil và các chức
năng của các màng tế bào khác nhau.
8.3. Hội chứng chữ cái
8.3.1. Đại cương
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- Tên gọi: hội chứng chữ cái; hội chứng chữ A, V; dạng thức chữ cái; dạng thức
chữ A, V; lác ngang bất đồng hành chiều đứng.
- Có thể chia lác ngang thành hai loại chính là lác trong (lác qui tụ) và lác ngoài
(lác phân kỳ). Lác ngang còn có thể chia nhỏ hơn nữa là lác đồng hành (góc lác không
thay đổi theo các hướng nhìn) và lác bất đồng hành (góc lác thay đổi theo một số hướng
nhìn). Lác ngang bất đồng hành có thể theo chiều ngang hoặc theo chiều đứng. Lác
ngang bất đồng hành theo chiều đứng có góc lác thay đổi giữa tư thế nhìn lên và nhìn
xuống, được gọi là hội chứng chữ cái.
- Duane là người đầu tiên mô tả hội chứng chữ cái năm 1897, sau đó nhiều tác
giả khác nghiên cứu tiếp và bổ xung thêm ngày càng nhiều kíên thức về hội chứng chữ
cái. Hội chứng chữ A và V có hai loại: hội chứng chữ A hoặc V có lác trong (hội chứng
chữ V - lác trong là khi nhìn xuống thì độ lác sẽ tăng hơn so với nhìn lên; hội chứng chữ
A - lác trong thì ngược lại), và hội chứng chữ A hoặc V có lác ngoài thì ngược lại với
lác trong.
- Những dạng thông thường của hội chứng chữ cái gồm:
+ Hội chứng chữ V (còn được gọi là kiểu chữ V, dạng thức V): hay gặp nhất.
+ Hội chứng chữ A (kiểu chữ A, dạng thức A): ít gặp hơn hội chứng chữ V
nhưng hay gặp hơn các hội chứng còn lại.
+ Hội chứng chữ Y: là biến thể của hội chứng chữ V.
+ Hội chứng  (hội chứng lambda hay còn gọi là hội chứng chữ Y ngược): là
biến thể của hội chứng chữ A.
+ Hội chứng chữ X: hiếm gặp nhất trong hội chứng chữ cái.
Các hội chứng này mang tên các chữ cái và biên độ lác thay đổi có dạng tương
tự như chữ cái đó khi thay đổi giữa tư thế nhìn lên và nhìn xuống.
- Dịch tễ học:
+ Tần số xuất hiện: các hội chứng chữ cái chiếm một tỉ lệ khá lớn trong lác cơ
năng: theo Urist MJ. tỉ lệ này là 40%; Knapp M: 12,5%; Hugonnier R: 20-25%, Lang J:
13%. Hội chứng chữ A ít gặp hơn hội chứng chữ V (tỉ số khoảng 1/4). Theo một số
nghiên cứu trên thế giới thì khoảng 12,5 % – 50% người bị lác ngang có kèm theo hội
chứng chữ A hay chữ V. Trong đó, tỉ số giữa hội chứng chữ V/ A vào khoảng 3-4/1.
Theo một nghiên cứu của Hà Huy Tài thì tỉ số hội chứng chữ A/V là 1/2,5; tỉ số giữa lác
trong có hội chứng chữ A/lác ngoài có hội chứng chữ A vào khoảng 2,2/1.
+ Hội chứng chữ A cũng như hội chứng chữ V có tần suất cao hơn trong số
người bệnh có rối loạn vận nhãn cơ chéo so với lác cơ năng chung.
+ Chủng tộc và giới tính: không có gì đặc biệt.
+ Tuổi: bất cứ tuổi nào.
8.3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán
Trong các hội chứng chữ cái, độ lác ngang thay đổi khác nhau tuỳ theo mắt ở tư
thế nhìn thẳng lên trên hay nhìn thẳng xuống dưới (25° nhìn lên và 25° nhìn xuống so
với tư thế nhìn thẳng nguyên phát). Nếu khi nhìn xuống mà độ lác qui tụ cao hơn (hoặc
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độ lác phân kỳ thấp hơn) so với khi nhìn lên thì đó là hội chứng chữ V. Ngược lại khi
nhìn lên mà độ lác qui tụ cao hơn (hoặc độ lác phân kỳ thấp hơn) so với khi nhìn
xuống thì đó là hội chứng chữ A. Nhưng cần phải dựa vào tiêu chuẩn qui định về mức
độ chênh lệch giữa độ lác nhìn lên và nhìn xuống để chẩn đoán bệnh: đối với hội
chứng chữ A độ lác chênh lệch giữa tư thế nhìn thẳng lên và nhìn thẳng xuống phải từ
10Δ trở lên, còn đối với hội chứng chữ V thì phải từ 15Δ trở lên.

Hình 74. Hội chứng chữ A
Hội chứng  (Lambda) gần giống như hội chứng chữ A, trong đó độ lác ngang
không thay đổi hay thay đổi rất ít khi so sánh giữa tư thế nhìn nguyên phát và tư thế
nhìn thẳng lên trên. Dù lác trong hay lác ngoài, khi nhìn lên độ lác đều qui tụ: lác trong
thì độ lác tăng và lác ngoài thì độ lác giảm.
Hội chứng chữ Y là một hình thái gần giống với hội chứng chữ V. Điểm khác
nhau là trong hội chứng chữ Y độ lác ở hướng nhìn thẳng và độ lác ở hướng nhìn
xuống không thay đổi hoặc chênh nhau dưới 15Δ, nhưng độ lác ở hai hướng này khác
với độ lác ở hướng nhìn thẳng lên trên (chênh nhau từ 15Δ trở lên), khi nhìn lên độ lác
đều phân kỳ dù lác trong hay lác ngoài (lác trong thì độ lác giảm và lác ngoài thì độ lác
tăng).
Về bệnh sinh của hội chứng A,V, các tác giả đã bàn luận nhiều và đưa ra nhiều
giả thuyết khác nhau, trong đó nổi bật lên vai trò của các cơ chéo: hội chứng chữ A là do
quá hoạt (cường) cơ chéo trên, hội chứng V là do quá hoạt cơ chéo dưới. Tuy nhiên
ngược lại, nếu giảm hoạt (liệt) cơ chéo trên thì có thể dẫn đến hội chứng chữ V và giảm
hoạt cơ chéo dưới có thể dẫn đến hội chứng chữ A. Ngoài ra các nhà lác học cũng đã nói
đến vai trò của các cơ trực ngang. Tuy nhiên trong khá nhiều trường hợp có hội chứng
chữ cái nhưng người ta không thấy có rối loạn vận nhãn của các cơ chéo.
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Hình 75. Hội chứng chữ V
Từ những quan điểm bệnh sinh trên đây các tác giả đã đề xuất nhiều phương
pháp xử lý phẫu thuật khác nhau, hoặc là can thiệp vào các cơ chéo (khi có rối loạn
vận nhãn cơ chéo) hoặc can thiệp các cơ trực ngang (khi không có rối loạn vận nhãn cơ
chéo), thậm chí có thể can thiệp vào cơ trực đứng.
Một số yếu tố bệnh sinh được các tác giả đề cập tới như: rối loạn chức năng cơ
chéo, giả thuyết về thần kinh - cơ, rối loạn chức năng cơ trực ngang, rối loạn chức
năng cơ trực đứng, bất thường giải phẫu của cơ ngoại nhãn, bất thường về hệ ròng rọccơ, giả thuyết về xoáy nhãn cầu, bất thường về giải phẫu- cấu trúc xương mặt - sọ và
hốc mắt ... Nhìn chung chưa có giả thuyết nào thật hoàn chỉnh và được hầu hết các tác
giả thừa nhận, tuy nhiên thuyết về rối loạn vận nhãn cơ chéo (liên quan tới yếu tố phân
bố thần kinh- cơ) được khá nhiều người ủng hộ.
8.3.4. Lâm sàng
- Hỏi và khám để phát hiện một số vấn đề sau:
+ Thời gian phát hiện bệnh, có những triệu chứng và dấu hiệu gì, tiến triển.
+ Những bất thường chủ quan: mờ mắt, mỏi mắt, nhức mắt...
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- Khám mắt toàn diện đánh giá và phát hiện các bệnh/bất thường kèm theo.
- Khám mắt chi tiết, đặc thù.
- Đánh giá thị lực, tật khúc xạ và chỉnh kính phù hợp.
- Khám xác định hình thái và tính chất lác: lác trong, lác ngoài, lác có yếu tố
đứng? Làm nghiệm pháp che mắt - bỏ che luân phiên có và không có lăng kính ở các
tư thế nhìn: nguyên phát, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn gần, nhìn xa.
- Khám và ghi nhận các bất thường về tư thế đầu, mặt, cổ, cằm.
- Khám song thị: thường chỉ phát hiện được ở trẻ lớn và người lớn
- Khám vận nhãn: vận nhãn có thể bất thường ở một số hướng khác nhau. Đánh
giá và so sánh hoạt trường vận nhãn của các cơ, đặc biệt là cơ chéo: quá hoạt, giảm
hoạt, xoáy nhãn cầu.
- Đánh giá kích cỡ của hội chứng chữ cái.
- Thử test nghiêng đầu.
- Khi cần, kiểm tra test cảm thụ gồm thị lực nổi cả nhìn xa và gần, cùng các thử
nghiệm khác.
8.3.5. Một số dấu hiệu chính
- Lác: lác trong hay lác ngoài là dấu hiệu thường gặp nhất. Lác ngang có biên
độ (độ lác) thay đổi theo hướng người bệnh nhìn lên và xuống 25°. Đo độ lác bằng
lăng kính và làm test che mắt luân phiên ở các vị trí nhìn thẳng, nhìn lên và xuống. Độ
lác ngang thường lớn hơn độ lác đứng và có khi làm lu mờ yếu tố lác đứng. Chú ý cho
người bệnh đeo kính với số kính phù hợp và định thị vào vật tiêu ở gần và xa. Với hội
chứng chữ A có lác trong thì độ lác tăng khi nhìn lên so với nhìn xuống qua đường
giữa, mắt ở tư thế nhìn phía trước. Lác ngoài thì ngược lại. Hội chứng chữ V ngược lại
với hội chứng chữ A.
- Tư thế bù trừ: đầu nghiêng, cằm vểnh lên hay hạ xuống, có thể do người bệnh
nghiêng đầu mà mắt không lác ở tư thế nhìn nguyên phát.
Với hội chứng chữ A - lác trong thì cằm vểnh lên, động tác bù trừ đó làm mắt
nhìn thẳng xuống, tư thế này cũng làm giảm bớt độ lác trong, người bệnh có thể duy trì
được thị giác hai mắt. Với lác ngoài: cằm người bệnh cụp xuống, động tác bù trừ đó
làm mắt nhìn thẳng lên trên về phía trước, tư thế này cũng làm mắt giảm bớt độ lác
ngoài khi nhìn thẳng (do tăng qui tụ).
Ngược lại với hội chứng chữ A, trong hội chứng chữ V - lác trong thì cằm
thường cụp xuống và hội chứng chữ V - lác ngoài thì cằm lại thường hếch lên.
Trong các hội chứng chữ cái, người bệnh có thể vẫn còn thị giác hai mắt.
- Rối loạn vận nhãn cơ chéo: đánh giá mức độ quá hoạt hoặc giảm hoạt cơ chéo
khi vận nhãn hai mắt, chia làm 4 mức độ quá hoạt và giảm hoạt. Người bệnh có hội
chứng chữ A hay kèm theo quá hoạt cơ chéo trên với dấu hiệu mắt đưa xuống dưới
quá khi liếc vào trong, mắt đó cũng xoáy vào trong và lác xuống dưới.
Người bệnh có hội chứng chữ V hay kèm theo quá hoạt cơ chéo dưới với dấu
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hiệu mắt đưa lên trên quá khi liếc vào trong, mắt đó cũng thường lác lên trên.
- Mức độ của hội chứng chữ A, V: cần đánh giá kích cỡ của hội chứng chữ A
hoặc V dựa vào mức chênh lệch độ lác giữa tư thế nhìn lên và nhìn xuống 25°, được
tính bằng giá trị độ lác cao trừ đi độ lác thấp.
- Bất thường mi mắt và khe mi: khám về hình thể mi mắt và khe mi (ví dụ vẻ
mặt mông cổ, nếp mi, bẹp mi, hai mắt xa nhau…), so sánh giữa hai mắt.
- Phát hiện hội chứng khác phối hợp (như hội chứng lác đứng phân ly, hội
chứng Duane…)
- Nghiệm pháp kéo cơ cưỡng bức: làm từng mắt sẽ thấy cơ chéo căng khi cơ bị
quá hoạt.
Hầu hết người bệnh có quá hoạt cơ chéo bẩm sinh không phàn nàn gì về yếu tố
chủ quan xoáy nhãn cầu nhưng khi thầy thuốc soi đáy mắt sẽ thấy động tác xoáy nhãn
cầu khách quan. Hiện tượng này rõ nhất khi nhãn cầu đưa xuống trong quá hoạt cơ
chéo trên.
8.3.6. Cận lâm sàng
- Không đòi hỏi xét nghiệm gì đặc biệt, trừ những xét nghiệm cần thiết cho
phẫu thuật.
- Làm một số xét nghiệm đánh giá chức năng thị giác hai mắt.
- Chẩn đoán hình ảnh: không phải là xét nghiệm bắt buộc thường quy, tuy nhiên
nó có thể hữu ích trong một số trường hợp như có bất thường về xương sọ, mặt…hay
nghi ngờ có những bất thường về hệ thống ròng rọc, cơ…
8.3.7. Chẩn đoán phân biệt
- Giữa các hội chứng chữ cái với nhau.
- Hội chứng lác đứng phân ly (DVD).
- Hội chứng Brown.
- Hội chứng Duane với dấu hiệu nhãn cầu đưa lên hoặc xuống khi liếc mắt.
- Lác trong, lác ngoài kèm theo yếu tố đứng.
8.3.8. Điều trị
Điều trị nội
- Điều trị nội khoa bằng thuốc không có hiệu quả.
- Điều trị chỉnh thị: trong trường hợp lác ngoài luân hồi, có thể thặng chỉnh kính
trừ (từ -2 đến – 4D), kính trừ sẽ kích thích qui tụ điều tiết và giảm độ lác ngoài, tuy
nhiên không áp dụng cho trừơng hợp bất đồng hành đứng.
Có thể thử bằng lăng kính để điều chỉnh giảm độ lác và làm giảm sự căng thẳng
mệt mỏi mắt, nhất là khi có lác nhỏ đồng hành. Lác ngoài thì để đáy lăng kính quay
vào trong, lác trong thì ngược lại. Đeo lăng kính hay tập chỉnh thị khi có chỉ định. Cần
điều chỉnh tốt tật khúc xạ để giảm độ lác và tăng thị lực. Nhìn chung hiệu quả cũng
hạn chế.
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Điều trị ngoại khoa: điều trị phẫu thuật khi hội chứng chữ A hay V có các dấu hiệu
lâm sàng khá rõ. Cần xử lý độ lác cơ bản để phục hồi hợp thị, lấy lại thị giác hai mắt
và cải thiện tư thế lệch đầu vẹo cổ nếu có.
Trước tiên phải xác định hội chứng chữ cái có kèm theo rối loạn vận nhãn cơ
chéo hay không. Nếu có rối loạn vận nhãn cơ chéo thì bắt buộc phải phẫu thuật cơ
chéo, nếu không có thì không được can thiệp phẫu thuật cơ chéo. Phẫu thuật viên cần
nhận rõ tư thế nguyên phát và tư thế đọc sách là những vị trí quan trọng nhất về mặt
chức năng để can thiệp phẫu thuật nhằm giảm độ lác tối đa ở những hướng nhìn này.
Đánh giá kỹ mức độ quá hoạt cơ chéo trên, giảm hoạt cơ chéo dưới hoặc ngược lại và
kích cỡ hội chứng A, V, độ lác đứng, độ lác ngang để đề ra phương pháp phẫu thuật
thích hợp và sự cần thiết phối hợp phẫu thuật giữa các cơ, giữa hai mắt, các kỹ thuật
hỗ trợ. Một số phương pháp phẫu thuật chính được áp dụng như sau:
- Di chuyển chỗ bám của cơ trực ngang theo chiều đứng: hay được áp dụng khi
hội chứng chữ cái nhỏ hơn 20Δ và khi có quá hoạt cơ chéo ít hay không có quá hoạt.
Cần di chuyển chỗ bám của cơ trực trong theo chiều đứng của hướng nhìn mà mắt hội
tụ nhiều hơn (ngược nhau giữa hai hội chứng A và V), như vậy làm lỏng cơ ở hướng
nhìn đó và căng cơ ở hướng nhìn ngược lại sẽ làm giảm hoạt lực tương đối ở hướng
nhìn vào trong - lên trên (hội chứng A) hay vào trong - xuống dưới (hội chứng V) và
làm tăng hoạt lực ở hướng nhìn ngược lại. Chuyển chỗ bám của cơ trực ngoài theo
chiều đứng của hướng nhìn ngược với cơ trực trong với cơ chế cũng trái ngược nhau.
Mức độ di chuyển cơ trực ngang từ 1/2 đến toàn bộ chiều rộng của gân cơ. Di
chuyển cả 2 cơ trực ngang ở mức 1/2 chiều rộng gân cơ có thể khử được khoảng 1520Δ trong hội chứng chữ A, V.

Hình 76. Hội chứng chữ A - V và phẫu thuật lùi chéo cơ trực ngang kết hợp đính
chỗ bám cơ vào củng mạc mạc dịch lên hay xuống
Một số phẫu thuật viên thay đổi mức độ di chuyển cơ tuỳ thuộc vào kích cỡ của
hội chứng chữ A, V. Một số khác lại thực hiện cùng một mức độ với mọi người bệnh.
Di chuyển chỗ bám của cơ trực ngang theo chiều đứng thường phối hợp với lùi cơ hay
rút ngắn cơ trực ngang để điều chỉnh độ lác ngang phù hợp ở tư thế nguyên phát, kỹ
thuật này gần như không ảnh hưởng tới độ lác ngang nguyên phát và tình trạng xoáy
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nhãn cầu.
- Có thể can thiệp phẫu thuật một hay cả hai mắt, cơ trực trong hay cơ trực
ngoài hoặc cả cơ trực trong và trực ngoài tuỳ thuộc vào độ lác ngang và hình thái lác
trong hay lác ngoài. Tuy nhiên các phẫu thuật lùi - rút cơ đều phải di chuyển chỗ bám
đầu cơ theo chiều đứng phù hợp với từng loại lác.
- Chỉ định phẫu thuật làm yếu cơ chéo trên khi có quá hoạt cơ chéo trên (gây ra
hội chứng chữ A và độ lác dưới) hoặc làm yếu cơ chéo dưới khi có quá hoạt cơ chéo
dưới (gây ra hội chứng chữ V và độ lác trên). Có nhiều kỹ thuật được sử dụng như cắt
buông gân cơ hay cơ, cắt đoạn cơ, lùi cơ có định lượng, làm dài cơ bằng nối đoạn
silicone...
- Di chuyển chỗ bám của cơ trực đứng đối xứng theo chiều ngang: các cơ trực
đứng là cơ đưa mắt vào trong thứ phát, do vậy khi thay đổi chỗ bám của nó thì cũng
làm thay đổi hoạt lực đưa mắt vào trong. Để giảm hội chứng chữ A - lác trong, phẫu
thuật di chuyển cơ trực trên về phía thái dương 5-7mm thì sẽ có tác dụng làm giảm
động tác đưa mắt vào trong (bớt qui tụ) ở hướng nhìn lên. Để giảm hội chứng chữ A lác ngoài, di chuyển cơ trực dưới về phía mũi 5-7mm thì sẽ có tác dụng làm tăng hiệu
lực đưa mắt vào trong (tăng qui tụ) ở hướng nhìn xuống dưới. Với hội chứng chữ V thì
ngược lại.
Hiện nay loại phẫu thuật này hầu như không hay được sử dụng vì đa số các
phẫu thuật viên nhận thấy ít hiệu quả và khó tiên lượng. Do vậy chỉ nên cân nhắc để áp
dụng phương pháp này trên một số người bệnh đã được mổ làm yếu cơ chéo tối đa và
không còn quá hoạt cơ mà vẫn còn hội chứng chữ cái tồn dư.
- Phương pháp di chuyển chỗ bám cơ chéo dưới ra trước: phương pháp này
ngày càng được nhiều người nghiên cứu và sử dụng trong xử lý hội chứng chữ cái nhất
là hội chứng chữ V và hội chứng lác đứng phân ly. Tuy nhiên vẫn chưa được áp dụng
rộng rãi vì cũng còn một số vấn đề đang được các tác giả tranh luận và chưa thống
nhất. Kỹ thuật này gồm việc cắt rời chỗ bám của cơ chéo dưới và đính lại vào củng
mạc quá chỗ bám cơ trực dưới khoảng 2-3mm và cách chỗ bám cũ của nó khoảng 810mm. Đương nhiên để khử cả độ lác ngang kèm theo thì phải phối hợp với phẫu thuật
cơ trực ngang.
- Lùi chéo đường bám cơ trực ngang: cũng là một kỹ thuật chứng tỏ được hiệu
quả trong xử lý hội chứng chữ cái khi không có quá hoạt cơ chéo kốm theo. Cơ trực
trong sau khi được lùi và đính lại vào củng mạc với bờ trên chếch hơn bờ dưới của cơ
3mm về phía sau nhãn cầu. Lùi chéo đường bám cơ là làm giảm khả năng của cơ để
mắt liếc vào trong với hướng nhìn lên trên, giảm hội chứng chữ A. Hội chứng chữ V
thì làm ngược lại.
8.3.9. Tiên lượng và biến chứng phẫu thuật
Dù người bệnh được mổ nội trú hay ngoại trú thì cũng phải được theo dõi định
kỳ để đánh giá các vấn đề: độ lác, thị giác hai mắt, vận nhãn, song thị, cải thiện các hội
chứng chữ cái, biến chứng sau phẫu thuật …
Nhìn chung tiên lượng phẫu thuật xử lý hội chứng chữ V là tốt, hiệu quả hơn
phẫu thuật xử lý hội chứng chữ A. Phẫu thuật lần đầu cần giải quyết được độ lác cho
khoảng 80- 85% người bệnh. Còn lại 15- 20% số người bệnh cần phải mổ bổ xung lần
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2 hay lần 3 để hoàn chỉnh. Tuy nhiên ngay trong lần phẫu thuật đầu tiên, cần tính toán
chỉ định làm sao để có thể khử hết cả độ lác ngang và độ lác đứng, đồng thời giải
quyết được cả rối loạn cơ chéo vận nhãn cũng như cả hội chứng chữ cái kèm theo.
Về mặt thẩm mỹ thì tiên lượng khả quan, dù cho sau mổ vẫn còn độ lác nhỏ
dưới dưới 10 hoặc vẫn còn hội chứng chữ cái nhưng mức độ giảm hơn 1/2 thì coi như
vẫn thành công vì người thường khó nhận thấy rõ.
Tỉ lệ phục hồi thị giác hai mắt phụ thuộc vào tuổi người bệnh, thời gian được
khám và phẫu thuật, tình trạng nhược thị, khúc xạ…
Tuổi của người bệnh lúc được điều trị quyết định sự thành công về chức năng
thị giác hai mắt, nhìn chung người bệnh được mổ càng sớm càng có tỉ lệ phục hồi thị
giác hai mắt cao hơn.
Những người bệnh có phù thị và có khả năng hợp thị trước phẫu thuật cần thận
trọng khi thực hiện phẫu thuật cắt buông cơ chéo, đặc biệt những người bệnh có lác
ngoài không ổn định, vì thường có nguy cơ cao xảy ra song thị sau phẫu thuật.
Cũng cần cân nhắc khi phẫu thuật làm yếu cơ chéo trên như cắt buông cơ hay
cắt đoạn cơ trong hội chứng chữ A. Phẫu thuật có thể dẫn đến hội chứng chữ V sau
mổ. Trong trường hợp này, phẫu thuật di chuyển cơ trực ngang theo chiều đứng, làm
yếu cơ chéo trên bằng nối dải silicone, lùi cơ chéo trên hoặc cắt buông cơ chéo trên ở
đoạn sau là những giải pháp được lựa chọn để có thể làm giảm thiểu biến chứng song
thị sau phẫu thuật.
Biến chứng khác: người bệnh có thể bị song thị, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng
ngày như đi đường, lái xe, đọc sách báo và một số nghề nghiệp khác. Người bệnh có
thể mất hợp thị (thị giác hai mắt) ở một số hướng nhìn, gây cản trở sinh hoạt và một số
hoạt động như thể thao, giải trí. Nhất là đối với những người làm một số ngành nghề
đặc biệt. Tư thế lệch đầu vẹo cổ thứ phát, đau, khó chịu tuy hiếm gặp nhưng cũng có
thể xảy ra. Còn độ lác tồn dư (mổ già hoặc non): lác chưa hết hoặc gia tăng cả yếu tố
lác ngang và /hoặc yếu tố đứng cả ở tư thế nguyên phát hay khi liếc mắt theo chiều
đứng. Xuất hiện hội chứng chữ A hoặc chữ V ngược lại lúc ban đầu. Một số biến
chứng khác không hiếm gặp là quá hoạt cơ chéo dưới tái phát ở mắt đó (mặc dù đã
được cắt buông cơ chéo dưới) hay quá hoạt cơ chéo dưới thứ phát ở mắt bên kia (dù
mắt đó chưa được can thiệp phẫu thuật). Cần chú ý biến chứng thay đổi độ rộng khe
mi khi phối hợp với phẫu thuật cơ trực đứng. Các biến chứng khác như sẹo kết mạc
lồi, u nang kết mạc.... giống như phẫu thuật lác thông thường.
8.4. Hội chứng lác đứng phân ly ( DVD)
8.4.1. Đại cương
Hội chứng lác đứng phân ly là một loại rối loạn vận nhãn tương đối hay gặp,
thường kèm theo lác với các hình thái khác nhau. Tỉ lệ chung khoảng trên 10% trong
lác cơ năng, hay gặp nhất trong lác trong bẩm sinh. Tuy nhiên người ta còn hay thấy
DVD xuất hiện sau khi đã mổ lác ngang.
Đây là một thể loại lác khá đặc biệt đã gây nhiều tranh cãi, cho tới nay vẫn còn
nhiều điều chưa sáng tỏ. Ohm J. nói đến từ năm 1928 nhưng nhóm tác giả Moore S.,
Eggers H, Knapp M. thì cho rằng chính Stevens là người đầu tiên mô tả hội chứng này
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vào năm 1895. Sau đó rất nhiều tác giả đã nghiên cứu tiếp như Bielchowsky A. (1936),
Kestenbaum A. (1946), Anderson RL. (1954), Keiner (1955), Helveston EM. (1980),
Wilson L. (1993)... Do có nhiều quan điểm khác nhau về bệnh sinh, bệnh lý mà nó
mang rất nhiều tên gọi khác nhau. Tuy nhiên ngày nay giữa các trường phái Anh- Pháp
cũng đã thống nhất một tên chung là DVD (Dissociated Vertical Deviation (Tiếng Anh)
và Déviation Verticale Dissociée (Tiếng Pháp).
Biểu hiện chính của hội chứng DVD là một mắt lác lên trên hay 2 mắt lác lên
trên luân phiên. Có thể là lác hiện hay lác ẩn, lác từng lúc hay cố định.
- Dịch tễ học:
+ Một nghiên cứu hồi cứu trên 1.000 người bệnh lác cho thấy có 11,1% có hội
chứng DVD. 14% người bệnh lác trong có DVD. 7,2% người bệnh lác đứng nguyên
phát có DVD. 8,7% lác ngoài có DVD. Không có người bệnh nào rung giật nhãn cầu có
DVD.
+ Nghiên cứu tiến cứu của Hà Huy Tài trên 150 người bệnh có rối loạn vận nhãn
cơ chéo: 17 người bệnh có hội chứng DVD (11,3%), trong đó 16 người có hội chứng
DVD hai mắt và chỉ 1 người bị một mắt. Tất cả những người bệnh DVD đều kèm theo
lác, trong đó 11 lác trong (64,7%); 5 lác ngoài (29,4%) và chỉ có 1 người bệnh lác đứng
đơn thuần (5,9%).
+ Các tác giả đã đưa ra rất nhiều tỉ lệ khác nhau về DVD trong hình thái lác trong
bẩm sinh, nhưng con số chung vào khoảng trên dưới 40%.
8.4.2. Sinh bệnh học
Hiện nay cơ chế bệnh sinh của hội chứng DVD chưa đựơc biết rõ ràng, kiến
thức hiểu biết về sinh bệnh học còn khá nghèo nàn. Một số giả thuyết đưa ra nhưng
còn chưa được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên người ta nhấn mạnh tới một số điểm sau:
- Hội chứng DVD rất hay xảy ra trên người bệnh lác trong, đặc biệt là hình thái
lác trong bẩm sinh.
- Hội chứng DVD có thể xảy ra sau phẫu thuật lác ngang, một số tác giả còn nói
thậm chí tỉ lệ này không kém mấy so với hội chứng DVD bẩm sinh.
- Đa số người bệnh với hội chứng DVD vẫn có thị giác hai mắt.
- Nhiều trường hợp hội chứng DVD chỉ xuất hiện khi hai mắt không duy trì hợp
thị như nhìn xa (mắt nghỉ ngơi) hay nhìn lơ đãng không tập trung.
- Một số trường hợp hội chứng DVD xuất hiện sau khi che một mắt kéo dài để
tập nhược thị (làm mất thị giác hai mắt).
- Hội chứng DVD có thể xuất hiện sau khi một mắt bị tổn hại thị lực mắc phải
(do bất kỳ bệnh mắt nào khác).
Tóm lại hội chứng DVD là một loại rối loạn vận nhãn hay xảy ra trên những
người bệnh bị tổn hại thị giác hai mắt và ở những người có sự phá vỡ hợp thị hai mắt
do vấn đề tiếp nhận ánh sáng của mắt hay hình thể hoặc cả hai loại.
8.4.3. Lâm sàng: đặc điểm lâm sàng chính của hội chứng DVD có thể tóm tắt như sau:
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- Một mắt lác lên trên thường xuyên, hay chỉ lác sau khi che mắt đó (khám
nghiệm che mắt luân phiên - mắt lác lên trên ngay sau tấm che) hoặc lác trên xuất hiện
khi người bệnh nhìn xa hay nhìn lơ đãng không tập trung. Có thể nhãn cầu trả xuống
khi bỏ che mắt hoặc khi người bệnh tập trung nhìn vào vật tiêu (định thị).
- Có thể DVD luân phiên 2 mắt hay chỉ ở một mắt cố định (hiếm hơn nhiều).
- Nhìn chung biên độ trả từ trên xuống ở hai mắt gần như tương đương nhau
(nhưng có thể không hoàn toàn bằng nhau, thậm chí khác nhau rõ) giữa các tư thế nhìn
nguyên phát, liếc vào trong và ra ngoài.
- Kèm theo rung giật nhãn cầu ẩn hay hiện trong nhiều trường hợp.
- Rất hay kèm theo lác ngang, hay gặp nhất là lác trong.
- Hiện tượng Bielschowsky dương tính: người bệnh nhìn vào vật tiêu. Che một
mắt bằng các kính có độ mờ tăng dần sẽ thấy mắt đó lác lên trên khi độ mờ của kính
đạt tới mức nào đấy và lúc đó thì mắt kia sẽ trả từ trên xuống (khi mắt bị che đã lác lên
trên).
-Mắt xoáy ra ngoài cùng động tác đưa mắt lên khi che mắt và mắt xoáy vào
trong cùng động tác đưa mắt xuống sau khi bỏ che mắt.
-Rối loạn chức năng cơ chéo, thường là quá hoạt cơ chéo dưới.
-Tổn hại chức năng hợp thị.
8.4.4. Chẩn đoán
Mặc dù các triệu chứng và dấu hiệu của hội chứng DVD được mô tả khá kỹ
càng và cụ thể nhưng nhiều khi vẫn bị chẩn đoán nhầm, hoặc là bỏ sót do không phát
hiện ra, hoặc là chẩn đoán già.

Hình 77. Hội chứng lác đứng phân ly
Trong chẩn đoán xác định, nghiệm pháp che mắt là quan trọng, khi che mắt nào
thì mắt ấy sẽ đưa lên trên (sau che), mắt kia định thị. Nếu dùng tấm che mờ thì có thể
nhìn thấy rõ động tác trả này. Nghĩa là lác trên xuất hiện khi hợp thị giữa 2 mắt bị phá
vỡ. Vì vậy khi khám bệnh mà chưa làm thử nghiệm che mắt thì có thể vẫn thấy hai mắt
cân bằng, nhưng khi che từng mắt luân phiên hay quan sát lúc người bệnh mệt mỏi, ở
trạng thái nhìn xa thiếu tập trung (nhìn lơ đãng) thì có thể thấy lác đứng xuất hiện.
Quan sát kỹ thì sẽ thấy một mắt đưa lên, hơi ra ngoài kèm theo xoáy nhẹ và có thể có
rung giật tiềm ẩn.
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Trong chẩn đoán phân biệt cần chú ý điểm khác biệt cơ bản giữa DVD với một
lác ẩn trên thông thường. Hiện tượng che mờ Bielchowsky là dấu hiệu đặc trưng của
DVD: khi che mắt định thị bằng kính mờ thì thấy mắt sau tấm che sẽ từ từ đưa lên,
một hiện tượng không có trong các loại lác khác.

Hình 78. Mắt từ từ đưa lên sau tấm che mờ
Nhiều người cũng hay nhầm lẫn giữa hội chứng DVD và quá hoạt cơ chéo dưới
đơn thuần gây ra lác có yếu tố lác đứng, từ đó dẫn tới việc chỉ định phẫu thuật không
thích hợp. Gonzales điều tra trên 300 bác sĩ mắt trẻ em ở Mỹ, thấy có 22% số bác sĩ
gặp khó khăn trong việc chẩn đoán phân biệt giữa DVD và quá hoạt cơ chéo dưới.
Người ta nói tới khái niệm giả quá hoạt cơ chéo dưới chính là trong trường hợp này.
Nhiều người bệnh mặc dù không có quá hoạt cơ chéo dưới nhưng khi liếc mắt về phía
mũi thì mắt đó đưa lên trên giống như trong quá hoạt cơ chéo dưới, đó là do mắt bị gốc
mũi che (tác dụng như cái che mắt). Muốn xác định chắc chắn là DVD thì làm test che
mắt ở các hướng nhìn khác nhau như nhìn thẳng hoặc liếc ra ngoài vẫn luôn có 1 mắt
lên trên nên vẫn có động tác trả từ trên xuống (quá hoạt cơ chéo dưới đơn thuần thì chỉ
có hướng nhìn vào trong là mắt mới đưa lên). Tuy nhiên nhiều trường hợp có cả 2 loại
rối loạn vận nhãn này, Helveston cho rằng khoảng 40% người bệnh có hội chứng DVD
kèm theo quá hoạt cơ chéo dưới. Động tác trả trong hội chứng DVD khác với lác đứng
thông thường. Trong lác đứng thông thường thì khi làm test che mắt luân phiên sẽ thấy
1 mắt trả từ trên xuống, còn mắt kia trả từ dưới lên. Khi DVD kết hợp cùng lác ngang
thì động tác trả nhãn cầu sẽ chéo, tùy hình thái lác mà động tác trả sẽ từ trên xuống ngoài vào hoặc trên xuống - trong ra. Khi độ lác ngang quá lớn so với độ lác đứng thì
nó có thể làm lu mờ lác đứng và nếu thiếu kinh nghiệm thì rất dễ bỏ sót yếu tố lác
đứng.
Helveston đã chia mức độ lác DVD theo các loại như sau:
- Mức độ 1: từ 1-9 đi-ốp lăng kính.
- Mức độ 2: từ 10-15 đi-ốp lăng kính.
- Mức độ 3: từ 16-20 đi-ốp lăng kính.
- Mức độ 4: từ 20 đi-ốp lăng kính trở lên.
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Có nhiều người khác cũng đưa ra mức phân loại khác nhưng cách phân loại này
được tương đối nhiều người áp dụng.
8.4.5. Chỉ định điều trị và phương pháp điều trị
Chỉ định phẫu thuật xử lý hội chứng DVD cũng có nhiều điểm còn chưa được
thống nhất và tùy theo từng trường phái, từng tác giả.
Khi hội chứng DVD gây ra nhiều phiền nhiễu cho người bệnh hoặc ảnh hưởng
tới thẩm mỹ do lác đứng rõ thì đó là những chỉ định đầu tiên cho phẫu thuật xử lý hội
chứng DVD. Ngược lại trong trường hợp lác đứng không rõ, lác một mắt hoặc rất ít
khi xuất hiện thì cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định phẫu thuật.
Theo các y văn thì có sự chênh lệch khá lớn về tỉ lệ mắc bệnh giữa các tác giả.
Có thể có nhiều lý do giải thích như do quan điểm lâm sàng, thái độ xử lý và mức độ
quan tâm đến hội chứng của từng tác giả khác nhau (như trường phái Pháp ít nói đến
thực thể bệnh lý DVD hơn trường phái Anh - Mỹ, họ cho rằng phần lớn người bệnh
không cần thiết phải điều trị bằng phẫu thuật vì nó không ảnh hưởng nhiều đến chức
năng của mắt và thẩm mỹ. Nhiều trường hợp DVD không xuất hiện thường xuyên mà
chỉ bộc lộ trong một số điều kiện khi thị giác hai mắt bị phá vỡ), lý do khác là do cách
lựa chọn người bệnh trong nghiên cứu và cách thức thu thập số liệu của từng tác giả
cũng khác nhau.
Điều trị phi phẫu thuật
Điều trị hội chứng DVD chủ yếu là can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên có một số việc
cần làm trước phẫu thuật là điều trị chỉnh quang, tập nhược thị (nếu có nhược thị), tập
chỉnh thị: vận động 2 mắt phân ly, chống phế thị. Sau 10 tuần tập luyện thì thấy một số
triệu chứng có thể thuyên giảm, giảm thời gian xuất hiện lác hiện nhưng biên độ DVD
không thay đổi.
Điều trị phẫu thuật
Điều trị phẫu thuật hội chứng DVD bao gồm các phương pháp làm giảm động
tác nhãn cầu đưa lên trên (là động tác động) và lác đứng lên trên (động tác tĩnh) trong
rối loạn vận nhãn của hội chứng DVD.
- Phẫu thuật lùi cơ trực trên được thực hiện từ 4mm đến 9mm (nếu lùi ít hơn thì
không có tác dụng).
- Kỹ thuật “treo cơ trực trên” là một giải pháp kỹ thuật được đưa ra nhằm lùi tối
đa cơ trực trên: Dùng 2 chỉ khâu đính vào 2 góc đầu gân cơ trực trên, cắt rời cơ khỏi
đường bám cũ, đính 2 chỉ vào củng mạc ở đường bám cơ cũ và thắt chỉ cách đầu cơ từ
10mm trở lên (nghĩa là đoạn chỉ treo giữa đầu cơ vừa được cắt và dường bám cũ dài
10mm. Kỹ thuật này tương tự như lùi cơ có vòng cung hay vòng quai). Điều cần chú ý
là muốn phẫu thuật này phát huy tác dụng thì phải chắc chắn rằng cơ trực trên không
được dính với gân cơ chéo trên.
- Phẫu thuật Faden cơ trực trên cũng là một giải pháp hợp lý để xử lý hội chứng
DVD trong động tác đưa mắt lên trên phân ly. Trong phương pháp này hai phần ngoài
của cơ trực trên (mỗi bên khoảng 1/3- 1/4 chiều rộng thân cơ) được khâu đính vào
củng mạc về phía sau nhãn cầu bằng một mũi chỉ (mỗi bên) cách chỗ bám cũ của cơ
trực trên từ 10 đến 12mm, nghĩa là ở vị trí sau đường xích đạo. Để đạt được hiệu quả
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tối đa thì nên phối hợp cả lùi cơ trực trên từ 4-6mm trước khi thực hiện kỹ thuật
Faden. Tuy vậy cho đến nay cũng chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để kết luận rằng
phẫu thuật Faden thực sự có hiệu quả hơn phẫu thuật lùi cơ trực trên đơn thuần.
- Rút ngắn cơ trực dưới, tối đa từ 5-6mm. Cần bóc tách phẫu tích cẩn thận cơ
trực dưới để giải phóng khỏi dây chằng Lockwood và cơ chéo dưới, nếu không sẽ có
nguy cơ gây biến chứng sau phẫu thuật là khe mi bị thu hẹp do mi dưới bị co rút lên
trên. Thường người ta chỉ thực hiện kỹ thuật này sau khi đã can thiệp lùi cơ trực trên
nhưng chưa có kết quả hoặc kết quả kém.
- Phương pháp chuyển chỗ bám của cơ chéo dưới ra trước cũng được sử dụng
trong xử lý hội chứng DVD, như vậy sẽ làm cơ chéo dưới từ cơ đưa mắt lên thành cơ
đưa mắt xuống, tuy nhiên cũng cần cân nhắc kỹ chỉ định phẫu thuật này vì vẫn chưa đủ
bằng chứng về hiệu quả lâu dài của nó và vấn đề định lượng độ lác đứng cũng khó tiên
lượng chính xác.
8.5. Hội chứng Mobius
Hội chứng Mobius được một nhà thần kinh học người Đức là Paul Julius
Mobius đặt tên và mô tả bệnh từ năm 1888, là một hội chứng hiếm gặp với tỉ lệ
khoảng 1/50.000 trẻ sơ sinh, đặc trưng bởi sự phối hợp giữa liệt dây thần kinh số VI
hai bên mắt và liệt dây thần kinh số VII, có thể do bất thường về sự hình thành tổ chức
võng mô của cầu não. Liệt dây VII tạo nên bộ mặt người bệnh trông như “mặt nạ”,
thiếu cảm xúc.

Hình 79. Hội chứng Mobius và bất thường toàn thân
Người bệnh bị lác trong với độ lác có thể từ nhỏ đến lớn, hai mắt không liếc
được ra ngoài, có khi liếc vào trong cũng bị hạn chế. Một số người bệnh còn có thể
kèm theo vài dấu hiệu khác như thay đổi độ rộng khe mi khi liếc vào trong, nhắm mắt
khó, hạn chế vận nhãn của cơ trực đứng... Những dấu hiệu ở mắt thường không nặng
- 553 -

lên theo tuổi. Người bệnh có thể kèm theo nhiều dị tật bẩm sinh toàn thân ở ngực,
bụng, chi, mặt, lưỡi, răng… Có thể kèm theo liệt dây thần kinh số IX và XII. Một số
nhà di truyền học cho rằng hội chứng Mobius có thể là họ hàng với các hội chứng
thiểu sản của chi kết hợp với khiếm khuyết thần kinh sọ não.
Về điều trị phẫu thuật, lùi hai cơ trực trong là chỉ định được ưu tiên nhưng khi
có hạn chế liếc mắt vào trong thì cần phải thận trọng và có thể không có chỉ định can
thiệp phẫu thuật.

Hình 80. Các dấu hiệu trong hội chứng Mobius
8.6. Hội chứng liệt hai cơ đưa mắt lên trên
Mắt bị liệt thường bị lác dưới và không liếc được theo hướng lên trên. Có dấu
hiệu liệt rõ cơ trực trên và cơ chéo trên cùng mắt. Nguyên nhân có thể do sự hạn chế
cơ giới của nhãn cầu hoặc do rối loạn chức năng thần kinh trên nhân, nhân hay dưới
nhân. Liệt hai cơ đưa mắt lên trên bẩm sinh từ nguồn gốc trên nhân được xác định qua
khám nghiệm lâm sàng bằng hiệu ứng Bell và/hoặc dấu hiệu “đầu búp bê”.

Hình 81. Hội chứng liệt hai cơ đưa mắt lên (mắt phải)
8.6.1. Liệt kép đưa mắt lên trên
Liệt kép đưa mắt lên trên là một di dạng bẩm sinh, thường chỉ khu trú ở mắt tổn
thương, còn mắt kia vẫn đưa lên bình thường. Vị trí của mắt bệnh có thể ngang bằng
với mắt lành ở vị trí nguyên phát trong trường hợp tư thế đầu bình thường để nhìn
thẳng phía trước. Mắt bị bệnh có thể thấp hơn mắt lành (lác dưới), trong trường hợp đó
người bệnh sẽ có tư thế cằm hếch lên trên để nhìn những vật thẳng ở phía trước. Nếu
mắt bệnh thấp hơn mắt lành ở vị trí nhìn thẳng phía trước, mi mắt có thể cũng thấp
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hơn, nhưng đó thường là giả sụp mi. Sau khi mắt được phẫu thuật đưa lên, mi mắt sẽ
có vị trí bình thường so với mắt bên kia. Ở một số ít người bệnh, mắt bị bệnh có thể
đưa lên bình thường khi cố gắng nhắm lại, chứng tỏ tổn thương ở mức dưới nhân. Một
số người bệnh đưa mắt lên trên bị hạn chế với chuyển động bị động, động tác kéo cơ
dương tính, thì tổn thương tiên phát là cơ trực dưới bị xơ hoá.
Phẫu thuật được chỉ định khi có tư thế bù trừ của cằm vểnh lên, có nghĩa là mắt
bị bệnh thấp hơn mắt lành. Nếu có cản trở đối với động tác đưa mắt lên trên thụ động
thì có thể lùi cơ trực dưới. Nếu mắt bệnh thấp hơn mắt lành khoảng 30PD thì có thể di
thực hai cơ trực ngang lên trên cùng với cơ trực trên (thủ thuật Knapp). Đối với độ lác
nhỏ hơn thì có thể lùi cơ trực dưới và rút ngắn cơ trực trên.
8.6.2. Hội chứng xơ bẩm sinh
Một người bệnh với hội chứng xơ bẩm sinh có bất thường ở động tác đưa mắt
lên trên cả hai mắt và hai mi. Nhiều người bệnh có tư thế cằm hếch bù trừ. Nhãn cầu
và mi mắt thấp hơn bình thường, nhưng khi mắt nhìn xuống thì mi mắt ở vị trí tương
đối bình thường. Nó có thể xuất hiện biệt lập ở một gia đình và đặc trưng bởi di truyền
theo kiểu bản thể trội. Khi cố gắng nhìn lên thì có thể có chuyển động qui tụ của hai
mắt và khi cố gắng nhìn xuống thì có chuyển động phân li của hai mắt, một kiểu giả
hội chứng chữ A. Chuyển động ngang của mắt thường bị hạn chế. Một số ít người
bệnh thì mi mắt có thể mở rộng bình thường khi nhai, được gọi là dấu hiệu MarcusGunn (mi đưa lên xuống theo nhịp nhai). Khi gây tê tại chỗ hoặc toàn thân thì chuyển
động thụ động bị hạn chế ở tất cả các hướng. Nếu mắt chỉ được phẫu thuật để đưa lên
trên thì mi mắt hạn chế đưa lên trên càng rõ ràng như là một sụp mi.
Nhiều người bệnh cần phải được phẫu thuật với phương pháp lùi cơ trực dưới
mức độ lớn. Sụp mi có thể giải quyết cùng một thì hoặc muộn hơn. Chức năng của cơ
nâng mi trên kém, nên thường tiến hành treo cơ trán.

Hình 82. Hội chứng xơ bẩm sinh
8.7. Liệt vận nhãn ngoại lai tiến triển mãn tính
8.7.1. Lâm sàng
Bệnh thường xuất hiện ở trẻ em với triệu chứng ban đầu có thể là sụp mi rồi
tiến triển dần dần tới các cơ vận nhãn ngọai lai khác ở cả 2 mắt và cuối cùng là liệt
hoàn toàn 2 mắt gồm cả mi mắt. Bệnh này có thể mang tính di truyền rải rác hay gia
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đình. Làm xét nghiệm điện võng mạc có thể thấy bất thường và thị trường thu hẹp mặc
dù không có thoái hoá sắc tố võng mạc thực sự. Một số tác giả đã phát hiện thấy có tổn
hại ty lạp thể của ADN trên một số người bệnh. Cần lưu ý tới hội chứng Kearns Sayre bao gồm tam chứng: biến đổi sắc tố võng mạc, liệt vận nhãn ngoại lai tiến triển
mãn tính (CPEO) và bệnh cơ tim. Hiện nay vẫn còn rất khó khăn trong việc lựa chọn
phương pháp điều trị CPEO.
8.7.2. Điều trị
Trong trường hợp sụp mi nặng có khi phải tiến hành phẫu thuật treo mi-cơ trán
nhằm giúp người bệnh dễ nhìn hơn và để hạn chế động tác phải ngửa đầu và cằm để
nhìn, lâu ngày sẽ thành tật.
8.8. Nhược cơ vận nhãn
8.8.1. Đại cương
Nhược cơ vận nhãn do bệnh nhược cơ gây nên, có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa
tuổi nào, mặc dù y văn thế giới có nói bệnh này ít gặp ở lứa tuổi trẻ em nhưng thực tế
ở Việt Nam cho thấy đây là một bệnh không hiếm nếu không muốn nói là khá hay gặp
ở trẻ em. Bệnh có thể chỉ biểu hiện đơn độc ở mắt nhưng nhiều khi kèm theo cả những
triệu chứng toàn thân với các biểu hiện bất thường ở hệ cơ - xương hay một số cơ quan
khác.
Người bệnh bị bệnh nhược cơ là do cơ thể khiếm khuyết ở khâu trung gian dẫn
truyền thần kinh xuống cơ qua các synap (hoặc là do thiếu chất acetylcholin hoặc là do
cơ thể tự kháng lại chất này phá huỷ các thụ thể tiếp nhận acetylcholin). Khoảng 10%
người bệnh có phối hợp với một số bệnh tự miễn khác như cường tuyến giáp, viêm đa
cơ, viêm khớp dạng thấp... Phần lớn người bệnh nhược cơ có tuyến ức bất thường như
quá sản, loạn sản, u...
Bệnh nhược cơ tiến triển qua 4 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: chỉ một nhóm cơ bị ảnh hưởng, thường là các cơ vận động nhãn
cầu.
- Giai đoạn 2A: toàn bộ các cơ bị xâm phạm nhưng các cơ hô hấp, hầu họng
chưa bị tổn thương.
- Giai đoạn 2B: toàn bộ các cơ đều bị ảnh hưởng và đã có các triệu chứng về
hầu họng.
- Giai đoạn 3: toàn bộ các cơ bị xâm phạm kèm theo các rối loạn về hô hấp, hầu
họng.
8.8.2. Dấu hiệu lâm sàng và các thử nghiệm, xét nghiệm
Dấu hiệu chủ yếu nhất tại mắt là các cơ vận nhãn ngoại lai yếu dần bao gồm cả
cơ nâng mi mà thường sụp mi là dấu hiệu đầu tiên được nhận thấy.
- Sụp mi là dấu hiệu gợi ý quan trọng để nghĩ tới bệnh này, nhất là khi thấy mi
sụp không ổn định, hỏi gia đình thì thường nói rằng: sáng ra khi ngủ dậy thì mi trên
của người bệnh nâng cao hơn (mắt mở to hơn) và càng về chiều thì mi càng sụp xuống
(do mi mỏi mệt). Khi làm nghiệm pháp “cố gắng”: yêu cầu người bệnh cố gắng nhìn
lên trên (khoảng 30o ) thì khoảng 30 giây sau sẽ thấy mi lại rủ xuống. Làm thử nghiệm
- 556 -

“ngủ”: cho người bệnh nhắm mắt trong buồng tối khoảng 30 phút rồi mở mắt ra thì
cũng thấy mắt mở to hơn. Một thử nghiệm khác là cho người bệnh nhìn xuống vài phút
rồi yêu cầu người bệnh nhìn thẳng phía trước thì sẽ thấy mi trên đưa lên cao quá nhưng
thường mi nhấp nháy không ổn định, đó gọi là dấu hiệu “nháy mi Cogan”. Test thử
bằng tiêm thuốc Tensilon đường tĩnh mạch hay tiêm bắp Prostigmin (hoặc
Neostigmin) và theo dõi, đánh giá sau khi tiêm thuốc từ 30 phút đến 2 giờ sẽ thấy mi
nâng lên rõ rệt nếu nguyên nhân là nhược cơ: trường hợp điển hình thì 30 phút sau
tiêm, mi trên đã có thể nâng lên hơn so với trước khi tiêm khoảng 12- 15mm, 60 phút
thì mi nâng lên tối đa với khoảng 15- 17mm, sau đó thuốc sẽ mất tác dụng dần và 90
phút sau tiêm thì mi có thể chỉ còn nâng hơn khoảng 12- 15mm; 2 giờ sau thì chỉ còn <
12mm. Cơ chế tác dụng là thuốc sẽ làm cơ thể tăng tiết acetylcholin và tăng dẫn truyền
thần kinh qua synap. Một số điều cần lưu ý là: tiêm thuốc khi người bệnh không đói
quá để tránh có thể bị sốc, xỉu và cần chuẩn bị sẵn thuốc tiêm Atropin để “giải” khi
người bệnh có dấu hiệu sốc (có tác giả đề nghị tiêm ngay Atropin - tiêm bắp cho người
bệnh trước khi tiêm thuốc thử). Test tiêm thuốc thử này không đạt độ đặc hiệu 100%
(chỉ khoảng 80- 85%), do vậy sau khi tiêm nếu mi không nâng lên hoặc nâng lên
không rõ cũng không được loại trừ hẳn bệnh nhược cơ. Ngược lại mi nâng lên rõ thì có
thể chẩn đoán khẳng định. Trong trường hợp không có đủ điều kiện, có thể áp dụng
thử nghiệm đơn giản hơn để chẩn đoán là test áp đá lạnh trên mi mắt (từ 3-5 phút)
cũng sẽ thấy độ nâng mi được cải thiện.
- Lác mắt: do các cơ vận nhãn bị yếu dần nên sẽ dẫn tới lác mắt, có thể lác
trong, lác ngoài hay lác chéo tuỳ thuộc vào cơ bị ảnh hưởng.
- Liệt vận nhãn: mức độ liệt và số cơ bị liệt cũng tuỳ vào từng giai đoạn và tiến
triển của bệnh. Xét nghiệm điện cơ giúp xác định thêm mức độ yếu cơ và cơ bị ảnh
hưởng.
- Song thị: có thể gặp do cơ bị liệt, tuy nhiên thường song thị không ổn định và
không theo qui luật khi nhiều cơ bị ảnh hưởng.
- Giãn đồng tử, rất hiếm gặp, khi đã ở giai đoạn rất nặng làm liệt cơ co đồng tử.
- Các dấu hiệu toàn thân:
+ Tổn thương các cơ thuộc hành tuỷ: cơ nói, cơ nhai, cơ hô hấp, nuốt. Người
bệnh có nét mặt đờ đẫn, mất linh hoạt, lưỡi bị teo, nói năng, ăn uống khó khăn, dễ
sặc…Hàm trễ, đau đớn có khi người bệnh phải dùng tay đỡ hàm lên.
+ Tổn thương các cơ ở chi và thân: giảm cơ lực, mỏi cơ sau khi vận động (có
thể sẽ phục hồi sau khi nghỉ ngơi). Các cơ bị ảnh hưởng như cơ ở vai, cánh tay, cơ
vùng lưng, gáy. Đáng ngại nhất khi cơ hô hấp bị tổn thương gây nên khó thở. Người
bệnh có khi bị rối loạn tâm thần, truỵ tim mạch, suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu không
được cấp cứu kịp thời.
Bệnh tiến triển nhiều khi bất thường khó tiên lượng, có khi tiến triển rất nhanh
(thể tối cấp) dẫn đến tử vong nhưng có khi tiến triển từ từ, chậm chạp.
Để giúp chẩn đoán xác định và giúp cho điều trị cần làm các xét nghiệm về
miễn dịch, phản ứng điện - điện cơ, chụp tuyến ức, sinh thiết cơ vân…
8.8.3. Điều trị
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Điều trị phi phẫu thuật
- Điều trị nội khoa: các thuốc ức chế men cholinesterase, thuốc ức chế miễn
dịch, nâng cao thể trạng, an thần…
- Một phương pháp khác đã được giới thiệu để điều trị những trường hợp nặng
là lọc huyết tương, loại bỏ kháng thể phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu.
- Điều trị bằng tia X.
Điều trị phẫu thuật:
- Ngoại khoa: cắt bỏ tuyến ức khi có bằng cớ về sự liên quan với bệnh nhược
cơ. Chú ý vẫn phải tiếp tục điều trị nội khoa sau phẫu thuật.
- Phẫu thuật tại mắt: được tiến hành khi bệnh nhược cơ đã được điều trị ổn định.
Phẫu thuật lác, phẫu thuật sụp mi giúp cải thiện tư thế nhìn, nhìn rõ và dễ hơn, loại bỏ
song thị, phục hồi và củng cố chức năng thị giác hai mắt…
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Lựa chọn câu trả lời phù hợp
Câu 1. Ghép cặp các ý trong hai cột dưới đây để mô tả chức năng chính của các cơ
vận nhãn:
Cơ vận nhãn

Chức năng chính

1. Cơ thẳng trong

A. Đưa mắt xuống dưới

2. Cơ thẳng ngoài

B. Đưa mắt xoáy vào trong

3. Cơ thẳng trên

C. Đưa mắt xoáy ra ngoài

4. Cơ thẳng dưới

D. Đưa mắt vào trong

5. Cơ chéo trên

E. Đưa mắt ra ngoài

6. Cơ chéo dưới

F. Đưa mắt lên trên

Câu 2. Thành ngoài và thành trong của hốc mắt tạo thành một góc:
A. 350
B. 450
C. 550
D. 650
Câu 3. Khi nhãn cầu ở tư thế nguyên phát thì trục nhãn cầu và trục hốc mắt tạo một
góc:
A. 150
B. 230
C. 330
D. 350
Câu 4. Nhãn cầu chuyển động theo 3 trục Fick của mặt phẳng Listing:
A. Quay sang phải hay trái quanh trục Z (trục dọc).
B. Quay lên trên hoặc xuống dưới quanh trục X (trục ngang).
C. Xoay ra ngoài hoặc vào trong quanh trục Y (trục trước sau).
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 5. Với cơ chéo trên, khi nhãn cầu đưa vào trong 51o thì trục nhãn cầu sẽ trùng với
trục của cơ, do vậy:
A. Cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu xuống dưới.
B. Cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu lên trên.
C. Cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu cả lên trên và xuống dưới.
D. Không ảnh hưởng.
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Câu 6. Khi mắt đưa ra ngoài 39o thì trục nhãn cầu sẽ tạo thành một góc 90o với trục
của cơ chéo trên, do vậy:
A. Cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu vào trong.
B. Cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu ra ngoài.
C. Cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu cả vào trong và ra ngoài.
D. Không ảnh hưởng.
Câu 7. Với cơ chéo dưới, khi đưa mắt vào trong 51o thì trục nhãn cầu trùng với trục
của cơ, do vậy:
A. Cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu xuống dưới.
B. Cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu lên trên.
C. Cơ chỉ còn tác dụng đưa nhãn cầu cả lên trên và xuống dưới.
D. Không ảnh hưởng.
Câu 8. Khi mắt đưa ra ngoài 39o thì trục nhãn cầu sẽ tạo thành một góc 90o với trục
của cơ chéo dưới, do vậy:
A. Cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu vào trong.
B. Cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu ra ngoài.
C. Cơ chỉ còn tác dụng xoay nhãn cầu cả vào trong và ra ngoài.
D. Không ảnh hưởng.
Câu 9. Vòng xoáy Tillaux: các cơ thẳng bám vào củng mạc phía trước nhãn cầu với
các khoảng cách tính tới rìa giác mạc:
A. Tăng dần bắt đầu từ cơ trực ngoài theo chiều kim đồng hồ.
B. Tăng dần bắt đầu từ cơ trực trong theo chiều kim đồng hồ.
C. Tăng dần bắt đầu từ cơ trực ngoài ngược chiều kim đồng hồ.
D. Tăng dần bắt đầu từ cơ trực trong ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 10. Các đôi cơ phối vận giữa hai mắt (chọn ý SAI):
A. Cơ trực ngoài mắt phải (MP) + cơ trực trong mắt trái (MT).
B. Cơ trực trong MP + cơ trực ngoài MT.
C. Cơ trực trên MP + cơ chéo trên MT.
D. Cơ chéo trên MP + cơ trực dưới MT.
Câu 11. Cơ phối vận trên một mắt (chọn nhiều ý):
A. Cơ chéo dưới phối hợp với cơ trực trên đưa mắt lên.
B. Cơ chéo dưới phối hợp với cơ trực dưới đưa mắt lên.
C. Cơ chéo trên phối hợp với cơ trực trên đưa mắt xuống.
D. Cơ chéo trên phối hợp với cơ trực dưới đưa mắt xuống.
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Câu 12. Trên 1 mắt có bao nhiêu đôi cơ trực tiếp đối vận với nhau:
A. 1 đôi.
B. 2 đôi.
C. 3 đôi.
D. 4 đôi.
Câu 13. Qui luật cơ bản về vận động nhãn cầu:
A. Qui luật Sherington.
B. Qui luật Tillaux.
C. Qui luật Cupper.
D. Qui luật Desmare.
Câu 14. Qui luật Sherington là qui luật vận nhãn 2 mắt.
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 15. Qui luật Hering là qui luật vận nhãn 1 mắt.
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 16. Trên lâm sàng thường áp dụng cách đo tỉ số AC/A như sau (chọn nhiều ý):
A. Tỉ số AC/A bình thường khi độ lác nhìn xa = độ lác nhìn gần.
B. Tỉ số AC/A cao khi độ lác nhìn gần > độ lác nhìn xa ≥10PD.
C. Tỉ số AC/A thấp khi độ lác nhìn xa > độ lác nhìn gần ≥10PD.
D. Tỉ số AC/A thấp khi độ lác nhìn gần > độ lác nhìn xa ≥10PD.
Câu 17. Tỉ số AC/A là:
A. Tỉ số điều tiết/qui tụ.
B. Tỉ số qui tụ /điều tiết.
C. Tỉ số qui tụ - điều tiết/điều tiết.
D. Tỉ số qui tụ - điều tiết/qui tụ.
Câu 18. Phương pháp soi bóng đồng tử (chọn nhiều ý):
A. Là phương pháp đo khúc xạ chủ quan.
B. Là phương pháp đo khúc xạ khách quan được cho là chính xác nhất.
C. Là phương pháp chỉ dùng cho trẻ em.
D. Là phương pháp chỉ dùng cho người lớn.
Câu 19. Đo độ lác khách quan bằng máy synoptophore dựa trên nguyên lý (chọn
nhiều ý):
A. Động tác trả của nhãn cầu, ánh phản quang của nhãn cầu.
B. Động tác liếc mắt.
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C. Động tác qui tụ của nhãn cầu.
D. Rung giật nhãn cầu.
Câu 20. Test che mắt - bỏ che có tác dụng chính là (chọn nhiều ý):
A. Để đo độ lác.
B. Để xác định hình thái tính chất lác.
C. Để xác định thị giác hai mắt.
D. Để thử nhược thị một cách tương đối.
Câu 21. Test che mắt chậm (che từng mắt) có tác dụng chính là (chọn nhiều ý):
A. Xác định lác giả.
B. Xác định lác hay không lác.
C. Xác định hình thái và tính chất lác.
D. Xác định lác ẩn.
Câu 22. Đánh giá độ lác chính xác nhất bằng:
A. Phương pháp Hirschberg.
B. Dùng lăng kính.
C. Test che mắt - bỏ che.
D. Máy synoptophore.
Câu 23. Trong lác liệt :
A. D1 > D2
B. D1 = D2
C. D1 < D2
D. D1 < D2 < D3
Câu 24. Liệt dây thần kinh số 3 toàn bộ gây ra (chọn nhiều ý):
A. Lác trong.
B. Lác ngoài.
C. Giãn đồng tử.
D. Co đồng tử.
Câu 25. Liệt dây thần kinh số 4 gây ra:
A. Lác ngang.
B. Lác có yếu tố đứng.
C. Sụp mi.
D. Co rút mi trên.
Câu 26. Liệt dây thần kinh số 6 gây ra:
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A. Lác trong.
B. Lác ngoài.
C. Lác trên.
D. Lác dưới.
Câu 27. Qui luật Desmarres trong liệt vận nhãn (chọn nhiều ý):
A. Trục nhãn cầu chéo thì hình cũng chéo.
B. Trục nhãn cầu chéo thì hình không chéo.
C. Trục nhãn cầu không chéo thì hình chéo.
D. Trục nhãn cầu không chéo thì hình không chéo.
Câu 28. Hội chứng đỉnh hốc mắt gây ra:
A. Tổn thương dây III và IV.
B. Tổn thương dây IV và VI.
C. Tổn thương dây II và III.
D. Tổn thương tất cả các dây thần kinh trên.
Câu 29. Hội chứng khe bướm không gây ra:
A. Tổn thương dây III.
B. Tổn thương dây IV.
C. Tổn thương dây VI.
D. Tổn thương dây II.
Câu 30. Hội chứng chữ cái thường có các dấu hiệu (chọn nhiều ý):
A. Lác bất đồng hành.
B. Rối loạn vận nhãn cơ chéo.
C. Song thị.
D. Liệt cơ trực trong.
Câu 31. Hội chứng Duane thường không có dấu hiệu:
A. Lác.
B. Rối loạn vận nhãn cơ chéo.
C. Hạn chế vận nhãn.
D. Hẹp khe mi khi liếc vào trong.
Câu 32. Hội chứng lác đứng phân ly (DVD) 2 mắt thường có các dấu hiệu (chọn
nhiều ý):
A. Lác trên.
B. Lác dưới.
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C. Làm test che mắt luân phiên thì 1 mắt trả xuống, 1 mắt trả lên.
D. Làm test che mắt luân phiên thì 2 mắt đều trả xuống.
Câu 33. Hội chứng Brown thường có các dấu hiệu (chọn nhiều ý):
A. Hội chứng chữ V.
B. Hạn chế liếc mắt hướng trong - trên.
C. Song thị.
D. Hạn chế liếc mắt hướng trong - dưới.
Câu 34. Hội chứng Mobius:
A. Liệt dây III 2 mắt.
B. Liệt dây II 2 mắt.
C. Liệt dây IV 2 mắt.
D. Liệt dây VI 2 mắt.
Câu 35. Máy Synoptophore có công dụng chính là (chọn nhiều ý):
A. Đo thị lực.
B. Đo thị giác hai mắt.
C. Đo thị trường.
D. Đánh giá tương ứng võng mạc.
Câu 36. Phương pháp điều trị nhược thị bằng gia phạt gần:
A. Cho mắt tốt đeo kính thặng chỉnh + 3D.
B. Tra thuốc Atropin vào mắt tốt.
C. Vừa tra Atropin vào mắt tốt, vừa thặng chỉnh kính cận -4D.
D. Tra Atropin vào mắt kém.
Câu 37. Loại lác hay gặp nhất là:
A. Lác trong.
B. Lác ngoài.
C. Lác chéo.
D. Lác đứng.
Câu 38. Lác có thể gây ra (chọn nhiều ý):
A. Thu hẹp thị trường.
B. Không giảm thị lực .
C. Ám điểm.
D. Mất sắc giác.
Câu 39: Bệnh lý nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây liệt vận nhãn?
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A. Chấn thương (chấn thương sọ não, hốc mắt).
B. U não.
C. Bệnh lý mạch máu.
D. Tật khúc xạ.
Câu 40. Điều trị lác:
A. Mục tiêu điều trị giống nhau giữa trẻ em và người lớn.
B. Ở trẻ em: chủ yếu là giải quyết thẩm mỹ.
C. Người lớn: nhằm giải quyết thẩm mỹ là chính, ở trẻ em: điều trị càng sớm
càng tốt.
D. Để trên 7 tuổi mới bắt đầu điều trị.
Câu 41. Điều trị lác cơ năng ở trẻ em:
A. Chỉ cần phẫu thuật sớm.
B. Chỉ cần tập nhược thị và đeo kính.
C. Kết hợp các phương pháp điều trị.
D. Mổ lác xong thì mới cần tập nhược thị.
Câu 42. Phẫu thuật Faden là:
A. Rút ngắn cơ quá mức.
B. Lùi cơ quá mức.
C. Cố định toàn bộ cơ vào kết mạc.
D. Cố định một phần cơ vào củng mạc cách chỗ bám cũ 12-14mm.
Câu 43. Phẫu thuật di thực cơ có thể áp dụng khi liệt cơ trực ngoài (chọn nhiều ý):
A. Hummelscheim.
B. Faden.
C. Tillaux.
D. Jensen.
Câu 44. Người bệnh lác mắt nhưng có một mắt bị mù (chọn nhiều ý):
A. Có thể đo độ lác bằng máy synoptophore.
B. Không thể đo độ lác bằng máy synoptophore.
C. Có thể xác định được lác bằng test che mắt.
D. Không thể xác định được lác bằng test che mắt.
Câu 45. Test che mắt luân phiên nhanh có tác dụng tốt nhất là:
A. Xác định lác hay không lác.
B. Xác định cả lác ẩn và lác hiện.
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C. Xác định lác hiện.
D. Xác định lác ẩn.
Câu 46. Người bệnh lác liệt thường đến khám lần đầu với lý do thường gặp nhất là:
A. Lác mắt.
B. Nhược thị.
C. Song thị.
D. Nhức mắt.
Câu 47. Người bệnh mới bị lác cơ năng thường có các triệu chứng/dấu hiệu sau:
A. Nhược thị.
B. Hạn chế vận nhãn.
C. Lệch đầu vẹo cổ.
D. Lệch trục nhãn cầu.
Câu 48. Nhược thị (chọn nhiều ý):
A. Lác trong hay gây nhược thị hơn lác ngoài.
B. Lác ngoài hay gây nhược thị hơn lác trong.
C. Nhược thị có thể dẫn đến lác.
D. Nhược thị có thể do lệch khúc xạ.
Câu 49. Nhược thị cơ năng có thể do (chọn nhiều ý):
A. Tổn hại hắc võng mạc
B. Tật khúc xạ.
C. Sẹo giác mạc.
D. Lác cơ năng.
Câu 50. Nguyên nhân của lác cơ năng không phải do:
A. Di truyền.
B. Do để đèn trong nhà một phía khi trẻ mới sinh.
C. Sốt cao, co giật.
D. Tật khúc xạ.
Câu 51. Lác trong cơ năng đơn thuần còn được gọi là (chọn nhiều ý):
A. Lác qui tụ.
B. Lác phân kỳ.
C. Lác đồng hành theo chiều ngang.
D. Lác bất đồng hành.
Câu 52. Hội chứng chữ A, V còn được gọi là:
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A. Lác đồng hành theo chiều ngang.
B. Lác đồng hành theo chiều đứng.
C. Lác bất đồng hành theo chiều đứng.
D. Lác bất đồng hành theo chiều ngang.
Câu 53. Có thể chữa lác cơ năng hiệu quả bằng (chọn nhiều ý):
A. Châm cứu, bấm huyệt.
B. Điều trị nội khoa (bằng thuốc).
C. Chỉnh thị, chỉnh quang.
D. Phẫu thuật.
Câu 54. Nhược thị nặng do lác là:
A. Thị lực dưới 6/10.
B. Thị lực dưới 5/10.
C. Thị lực dưới 2/10.
D. Thị lực dưới 1/10.
Câu 55. Tật khúc xạ kèm theo lác (chọn nhiều ý):
A. Lác trong hay kèm theo cận thị.
B. Lác trong hay kèm theo viễn thị.
C. Lác ngoài hay kèm theo cận thị.
D. Lác ngoài hay kèm theo viễn thị.
Câu 56. Người bệnh lác trong cơ năng thường:
A. Thấy được ảnh nổi.
B. Bị nhược thị.
C. Song thị kéo dài.
D. Có thị giác 2 mắt tốt.
Câu 57. Quá hoạt cơ chéo dưới thường hay gây (chọn nhiều ý):
A. Lác đứng lên trên.
B. Lác đứng xuống dưới.
C. Hội chứng chữ A.
D. Hội chứng chữ V.
Câu 58. Quá hoạt cơ chéo trên thường hay gây (chọn nhiều ý):
A. Lác đứng lên trên.
B. Lác đứng xuống dưới.
C. Hội chứng chữ A.
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D. Hội chứng chữ V.
Câu 59. Quá hoạt cơ chéo dưới thường hay kèm theo (chọn nhiều ý):
A. Hội chứng chữ V.
B. Hội chứng Duane.
C. Hội chứng Brown.
D. Hội chứng DVD.
Câu 60. Quá hoạt cơ chéo trên thường hay kèm theo:
A. Hội chứng chữ A.
B. Hội chứng Mobius.
C. Hội chứng Brown.
D. Hội chứng DVD.
Câu 61. Các khám nghiệm chức năng cần cho người bệnh lác cơ năng (chọn nhiều ý):
A. Đo ám diểm.
B. Đánh giá thị giác hai mắt.
C. Đo máy Synoptophore.
D. Vẽ sơ đồ song thị.
Câu 62. Các khám nghiệm KHÔNG CẦN cho người bệnh lác cơ năng:
A. Nghiệm pháp che mắt - bỏ che.
B. Đo nhãn áp.
C. Thử test Titmus.
D. Siêu âm mắt.
Câu 63. Các khám nghiệm cần cho chẩn đoán liệt vận nhãn (chọn nhiều ý):
A. Thử test Worth 4 lỗ.
B. Chụp sọ CT scanner
C. Khám vận nhãn.
D. Thử test hình nổi.
Câu 64. Xử trí lác cơ năng:
A. Mổ lác ngay từ vài tháng tuổi.
B. Khám và điều trị càng sớm càng tốt.
C. Đến lớn mới cần phẫu thuật.
D. Phẫu thuật lúc nào cũng không quan trọng.
Câu 65. Điều trị lác cơ năng (chọn nhiều ý):
A. Mọi loại lác thì cuối cùng cũng cần phải phẫu thuật.
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B. Có một số hình thái lác không cần phẫu thuật.
C. Một số hình thái lác chỉ cần đeo kính là được.
D. Lác có thể tự khỏi hoặc chỉ cần tập nhược thị.
Câu 66. Phẫu thuật lác cơ năng bao gồm các phương pháp sau:
A. Làm yếu cơ hoặc làm khỏe cơ.
B. Vừa làm yếu vừa làm khỏe cơ.
C. Di thực cơ.
D. Tất cả các phương pháp trên.
Câu 67. Các biến chứng có thể gặp trong phẫu thuật lác (chọn nhiều ý):
A. Xuất huyết tống khứ.
B. Rách củng mạc.
C. Rách giác mạc
D. Tuột cơ.
Câu 68. Các biến chứng có thể gặp sau phẫu thuật lác:
A. U nang kết mạc.
B. Viêm màng bồ đào.
C. Thoái hóa hoàng điểm dạng nang.
D. Tăng nhãn áp.
Câu 69. Cần khám vận nhãn đầy đủ theo:
A. 6 hướng.
B. 7 hướng.
C. 8 hướng.
D. 9 hướng.
Câu 70. Phương pháp Krimsky để khám lác là dựa vào nguyên lý:
A. Ánh phản quang trên nhãn cầu.
B. Động tác trả nhãn cầu.
C. Động tác xoáy nhãn cầu.
D. Động tác vận nhãn.
Câu 71. Lác (chọn nhiều ý):
A. Lác trong hay nhầm với lác giả hơn lác ngoài.
B. Lác ngoài hay nhầm với lác giả hơn lác trong.
C. Lác trong hay gây ra nhược thị hơn lác ngoài.
D. Lác ngoài hay gây ra nhược thị hơn lác trong.
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Câu 72. Lác (chọn nhiều ý):
A. Lác trong hay kèm theo cận thị hơn lác ngoài.
B. Lác trong hay kèm theo viễn thị hơn lác ngoài.
C. Lác ngoài hay kèm theo yếu tố điều tiết hơn lác trong.
D. Lác trong hay kèm theo yếu tố điều tiết hơn lác ngoài.
Câu 73. Công dụng quan trọng nhất của test che mắt - bỏ che là:
A. Xác định lác cơ năng.
B. Xác định lác liệt.
C. Xác định hợp thị.
D. Xác định đồng thị.
Câu 74. Phương pháp Hirschberg để đánh giá độ lác (chọn nhiều ý):
A. Bờ đồng tử: tương đương 15º.
B. Bờ đồng tử: tương đương 25º.
C. Rìa giác mạc: tương đương 45º.
D. Điểm giữa bờ đồng tử và rìa giác mạc: tương đương 35º.
Câu 75. Công dụng chính của máy synoptophore là (chọn ý SAI):
A. Đo điện võng mạc.
B. Đo độ lác.
C. Đánh giá chức năng thị giác hai mắt.
D. Tập chỉnh thị.
Câu 76. Đo khúc xạ khách quan bằng (chọn ý SAI):
A. Máy đo khúc xạ tự động.
B. Thử kính gọng.
C. Máy Javal.
D. Máy soi bóng đồng tử.
Câu 77. Đánh giá thị giác hai mắt bằng (chọn ý SAI):
A. Máy synoptophore.
B. Test Titmus (con ruồi nổi)
C. Nghiệm pháp “bàn tay thủng”.
D. Phương pháp Krimsky.
Câu 78. Thị giác hai mắt có gồm các mức độ (chọn ý SAI):
A. Đồng thị.
B. Hợp thị.
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C. Phục thị.
D. Phù thị.
Câu 79. Các cách đo độ lác thông thường là (chọn ý SAI):
A. Phương pháp Hirschberg.
B. Lăng kính.
C. Compa Amsler.
D. Máy synoptophore.
Câu 80. Mục tiêu quan trọng nhất điều trị lác cơ năng trẻ em là (chọn nhiều ý):
A. Cải thiện thị trường.
B. Phục hồi chức năng thị giác hai mắt.
C. Khử song thị.
D. Cải thiện vận nhãn.
Câu 81. Làm thử nghiệm che mắt và bỏ che, nếu người bệnh có lác hiện thì thấy thế
nào?
A. Che mắt lác thì thấy mắt không lác có động tác trả.
B. Che mắt không lác thì thấy mắt lác có động tác trả.
C. Che mắt không lác rồi bỏ ra thì thấy mắt đó có động tác trả.
D. Che mắt lác rồi bỏ ra thì thấy mắt đó có động tác trả.
Câu 82. Làm thử nghiệm che mắt và bỏ che, nếu người bệnh bị lác ẩn thì thấy thế
nào?
A. Che một mắt thì thấy mắt kia có động tác trả.
B. Che mắt này rồi bỏ ra thì thấy chính mắt đó có động tác trả.
C. Che mắt này rồi bỏ ra thì một lúc sau sẽ thấy chính mắt đó có động tác trả.
D. Che mắt này rồi bỏ ra thì một lúc sau sẽ thấy mắt kia có động.
Câu 83. Phẫu thuật Faden hay được sử dụng nhất trong trường hợp nào?
A. Độ lác quá lớn.
B. Độ lác không ổn định.
C. Hội chứng chữ A.
D. Hội chứng chữ V.
Câu 84. Phẫu thuật lác “chỉnh chỉ” có tác dụng quan trọng nhất là gì?
A. Hạn chế rung giật nhãn cầu.
B. Hạn chế độ lác không ổn định.
C. Có thể chỉnh độ lác tồn dư trong vòng 1 ngày sau phẫu thuật.
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D. Xử lý biến chứng tụt cơ.
Câu 85. Test kéo cơ cưỡng bức để đánh giá (chọn ý SAI):
A. Khả năng vận động của cơ.
B. Xác định song thị.
C. Giúp phân biệt cơ hạn chế có do yếu tố cơ học không.
D. Hay được chỉ định trong trường hợp chấn thương, vỡ xương hốc mắt.
Câu 86. Test khám 3 bước hay dùng trong:
A. Khám lác cơ năng.
B. Khám lác liệt.
C. Khám vận nhãn.
D. Khám thị giác hai mắt.
Câu 87. Test Titmus dùng trong:
A. Khám lác cơ năng.
B. Khám lác liệt.
C. Khám vận nhãn.
D. Khám tương ứng võng mạc.
Câu 88. Test Worth 4 lỗ có thể xác định (chọn ý SAI):
A. Hạn chế vận nhãn.
B. Thị giác hai mắt.
C. Phế thị một mắt.
D. Song thị.
Câu 89. Soi bóng đồng tử trên 1 mắt (khi chưa dùng thước Parent hoặc mắt kính) có
thể sẽ thấy khả năng sau xảy ra (chọn ý SAI):
A. Bóng đồng tử tỏa lan ngay.
B. Bóng di chuyển cùng chiều.
C. Bóng di chuyển khác chiều rồi tỏa lan.
D. Bóng di chuyển ngược chiều.
Câu 90. Soi bóng đồng tử với thước Parent ở khoảng cách 50cm, kết quả cuối cùng
phải trừ đi:
A. – 1D
B. – 1,5D
C. – 2D
D. – 2,5D
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Câu 91. Soi bóng đồng tử với thước Parent ở khoảng cách 50cm khi thấy bóng tỏa lan
ngay thì có nghĩa là mắt người bệnh bị:
A. Viễn thị +2D.
B. Cận thị - 2D.
C. Loạn thị 2D.
D. Chính thị.
Câu 92. Soi bóng đồng tử với thước Parent ở khoảng cách 50cm, thấy bóng di chuyển
cùng chiều thì dùng loại kính nào để đo tiếp:
A. Kính cận.
B. Kính viễn.
C. Kính loạn.
D. Lăng kính.
Câu 93. Soi bóng đồng tử với thước Parent ở khoảng cách 50cm, thấy bóng di chuyển
ngược chiều thì dùng loại kính nào để đo tiếp:
A. Kính cận.
B. Kính viễn.
C. Kính loạn.
D. Lăng kính.
Câu 94. Soi bóng đồng tử ở khoảng cách 50cm với gọng kính, có đặt sẵn mắt kính rời
+2D cho kết quả đúng là:
A. Như số kính lắp thêm vào.
B. Phải trừ đi 2D.
C. Phải cộng thêm 2D.
D. Không cách nào đúng.
Câu 95. Hội chứng chữ cái bao gồm (chọn ý SAI):
A. Hội chứng chữ A.
B. Hội chứng chữ C.
C. Hội chứng chữ V.
D. Hội chứng chữ Y.
Câu 96. Hội chứng chữ cái thường kèm theo (chọn nhiều ý):
A. Quá hoạt cơ chéo trên.
B. Quá hoạt cơ trực trong.
C. Quá hoạt cơ trực ngoài.
D. Quá hoạt cơ chéo dưới.
- 574 -

Câu 97. Xử lý phẫu thuật hội chứng chữ cái thường là:
A. Làm yếu cơ chéo.
B. Làm yếu cơ trực đứng.
C. Phẫu thuật Faden.
D. Phẫu thuật chỉnh chỉ.
Câu 98. Có thể phẫu thuật xử lý hội chứng chữ cái không có rối loạn vận nhãn cơ
chéo bằng cách (chọn nhiều ý):
A. Di chuyển chỗ bám cơ trực ngang theo chiều đứng.
B. Di chuyển chỗ bám cơ trực ngang theo chiều ngang.
C. Di chuyển chỗ bám cơ trực đứng theo chiều ngang.
D. Di chuyển chỗ bám cơ trực đứng theo chiều đứng.
Câu 99. Xử lý phẫu thuật hội chứng lác đứng phân ly (DVD) thường là (chọn nhiều
ý):
A. Rút cơ trực dưới.
B. Lùi cơ trực trên.
C. Cả rút cơ trực dưới và lùi cơ trực trên.
D. Phẫu thuật Faden cơ trực trên.
Câu 100. Xử lý phẫu thuật hội chứng Brown thường là (chọn nhiều ý):
A. Gấp gân cơ chéo trên.
B. Cắt buông gân cơ chéo trên.
C. Nối đoạn cơ (hoặc vật liệu thay thế khác).
D. Cắt buông gân cơ chéo dưới.
Câu 101. Chỉ định phẫu thuật hội chứng Duane (chọn nhiều ý):
A. Tuổi càng nhỏ càng tốt.
B. Khi có tư thế lệch đầu nhiều.
C. Nhằm phục hồi thị giác hai mắt.
D. Nhằm đạt được các mục tiêu như phẫu thuật lác thông thường.
Câu 102. Các yếu tố hay gây ra lác đứng (chọn ý SAI):
A. Liệt dây thần kinh VI.
B. Liệt dây thần kinh IV.
C. Rối loạn vận nhãn cơ chéo.
D. Hội chứng DVD.
Câu 103. Hai mục tiêu quan trọng nhất trong phẫu thuật lác cơ năng trẻ em (chọn
nhiều ý):
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A. Thẩm mỹ.
B. Hết độ lác.
C. Phục hồi thị giác hai mắt.
D. Tăng thị lực.
ĐÁP ÁN
Câu 1. 1 – D; Câu 2. B
2 – E; 3 – F; 4
– A; 5 – B; 6
–C

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. A

Câu 6. A

Câu 7. B

Câu 8. B

Câu 9. B

Câu 10. C

Câu 11. A, D

Câu 12. C

Câu 13. A

Câu 14. B

Câu 15. B

Câu 16. A, D

Câu 17. C

Câu 18. B

Câu 19. A

Câu 20. B, D

Câu 21. C, D

Câu 22. B

Câu 23. C

Câu 24. B, C

Câu 25. B

Câu 26. A

Câu 27. B, C

Câu 28. D

Câu 29. D

Câu 30. A, B

Câu 31. B

Câu 32: A,
D

Câu 33. A, B, Câu 34. D
C

Câu 35. B, D

Câu 36. D

Câu 37. A

Câu 38. A

Câu 40. C

Câu 41. C

Câu 42. D

Câu 43. A, D

Câu 44. A, D

Câu 45. A

Câu 46. C

Câu 47: D

Câu 48: A,
C, D

Câu 49: B, D

Câu 50: B

Câu 51. A, C

Câu 52. C

Câu 53. C, D

Câu 54. C

Câu 55. B, C

Câu 56. B

Câu 57. A, D

Câu 58. B, C

Câu 59. A, D

Câu 60. A

Câu 61. B, C

Câu 62. D

Câu 63. A,
B, C

Câu 64. B

Câu 65. B, C

Câu 66. D

Câu 67. B, D

Câu 68. A

Câu 69. D

Câu 70. A

Câu 71. A, C

Câu 72. B, D

Câu 73. A

Câu 74. A, C

Câu 75. A

Câu 76. B

Câu 77. D

Câu 78. D

Câu 79. D

Câu 80. B

Câu 81. B

Câu 82. B

Câu 83. B

Câu 84. C

Câu 85. B

Câu 86. B

Câu 87. A, D

Câu 88. C,
D, E

Câu 89. C

Câu 90. C

Câu 91. B

Câu 92. B

Câu 93. A

Câu 94. A

Câu 95. B

Câu 96. A, D

Câu 97. B

Câu 98. A, C

Câu 99. B, D

Câu 100. B, C
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Câu 39. E

Câu 101. B

Câu 102. A

Câu 103. C
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QUI TRÌNH KỸ NĂNG
Các qui trình kỹ năng trong bài học:
1. Đo độ lác cơ bản
1.1.

Đo độ lác bằng test Hirschberg

1.2.

Đo độ lác bằng phương pháp Krimsky

1.3.

Test che mắt

1.4.

Test che mắt với lăng kính

2. Đánh giá một số chức năng mắt
2.1.

Khám 3 bước Parks-Bielschowsky

2.2.

Đánh giá song thị và đánh giá thị giác 2 mắt bằng kính đỏ-xanh

2.3.

Khám bằng đũa Maddox

2.4.

Khám bằng đũa Maddox kép

2.5.

Sử dụng Synotophore

3. Thực hiện được nghiệm pháp kéo cơ cưỡng bức (force generation test FGT)
4. Đánh giá điều tiết
4.1.

Kiểm tra khả năng nhìn nổi

4.2.

Phương pháp Heterophoria để đo tỉ số qui tụ điều tiết/qui tụ

4.3.

Phương pháp Gradient để đo tỉ số qui tụ điều tiết/qui tụ

4.4.

Đánh giá tương ứng võng mạc hai mắt

5. Các thì trong phẫu thuật lác trẻ em
5.1.

Lùi cơ

5.2.

Rút ngắn cơ

5.3.
cơ

Các thủ thuật làm yếu cơ (trong phẫu thuật cắt buông cơ) và làm khỏe

5.4.

Di thực cơ

5.5.

Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ

5.6.

Test kéo cơ cưỡng bức (FDT)

Các qui trình liên quan khác (ngoài các qui trình trên)
1. Khám lác và vận nhãn
1.1. Thử thị lực và chỉnh kính
1.1.1. Đánh giá thị lực (Xem bài Khám mắt trẻ em)
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▪ Trẻ lớn trên 6 tuổi
▪ Trẻ nhỏ trước tuổi đi học
▪ Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi
▪ Phương pháp điện rung quang học (OKN- optokinetic nystagmus)
1.1.2. Thử kính và chỉnh kính
▪ Đo khúc xạ bằng phương pháp chủ quan
▪ Đo khúc xạ bằng máy đo khúc xạ tự động
▪ Đo khúc xạ bằng phương pháp soi bóng đồng tử.
1.2. Soi bóng đồng tử (Skiascopy) có liệt điều tiết
1.3. Đánh giá một số chức năng thị giác khác (Visual functions)
1.3.1. Thị giác hai mắt (Binocular vision)
1.3.1.1. Thử nghiệm thước kẻ (Ruler test)
1.3.1.2. Thử nghiệm “Bàn tay thủng” (Hole hand test)
1.3.1.3. Thử phù thị bằng test hình nổi bảng Titmus (Titmus stereo test)
1.3.1.4. Thử phù thị bằng bộ hình T.N.O ( T.N.O test)
1.3.1.5. Thử chức năng thị giác bằng test 4 lỗ của Worth (Worth four
dot test)
1.3.1.6. Đánh giá tương ứng võng mạc bẳng test hậu ảnh
1.3.1.7. Thử chức năng thị giác
▪ Với kính khía Bagolini
▪ Khám bằng đũa Maddox và lăng kính
▪ Khám bằng đũa Maddox và chữ thập Maddox
1.3.1.8. Đánh giá chức năng thị giác với máy Synoptophore
1.3.2. Đo điểm cận qui tụ (Proximal poin of convergence - PPC hoặc near
poin of convergence - NPC)
1.3.3. Khám qui tụ, đo tỉ lệ qui tụ điều tiết/điều tiết (AC/A) (Assessment of
AC/A)
1.3.4. Xác định kiểu định thị
1.3.5. Xác định mắt chủ đạo ở người bệnh lác
1.3.6. Xác định lác và đánh giá độ lác
1.3.6.1. Khám nghiệm che mắt và bỏ che mắt
1.3.6.2. Phương pháp Hirschberg
1.3.6.3. Phương pháp đo bằng lăng kính hay phương pháp Krimsky
1.3.6.4. Dùng lăng kính kết hợp nghiệm pháp che mắt
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1.3.6.5. Sử dụng máy Synoptophore
1.4. Khám vận nhãn và các tư thế nhìn
1.4.1. Khám vận nhãn
1.4.2. Khám các tư thế nhìn
1.5. Khám nghiệm che mắt và bỏ che
1.6. Test kéo cơ cưỡng bức
1.7. Test 3 bước khám lác liệt
2. Phẫu thuật
2.1. Dụng cụ
2.2. Kỹ thuật bộc lộ
2.2.1. Đường rạch kết mạc
2.2.2. Bộc lộ cơ trực
2.2.3. Bộc lộ cơ chéo
2.3. Phẫu thuật cơ
2.3.1. Phẫu thuật làm yếu cơ
2.3.1.1. Cắt buông cơ, cắt đoạn buông cơ
2.3.1.2. Cắt bỏ một phần cơ
2.3.1.3. Lùi cơ
2.3.1.4. Phẫu thuật nối dài cơ bằng vật liệu thay thế
2.3.1.5. Phẫu thuật Faden (còn được gọi là phẫu thuật sợi chỉ Cupper):
2.3.2. Phẫu thuật làm khỏe cơ
2.3.2.1. Rút ngắn cơ
2.3.2.2. Phẫu thuật gấp cơ
2.3.2.3. Phẫu thuật tiến cơ về phía trước
2.3.3. Phẫu thuật di thực cơ
2.4. Phẫu thuật xử lý hội chứng chữ A, V
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Bài 24
RUNG GIẬT NHÃN CẦU
PGS.TS. Vũ Thị Bích Thủy
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học viên có thể thực hiện được những nội dung sau:
Về kiến thức
1. Mô tả được cơ chế bệnh sinh và phân loại của rung giật nhãn cầu.
2. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, điều trị và tiên lượng đối với rung giật
nhãn cầu ở trẻ em.
Về kỹ năng
1. Khám, phát hiện, và đánh giá được tình trạng rung giật nhãn cầu ở trẻ em.
2. Sử dụng được các kết quả cận lâm sàng kết hợp để chẩn đoán rung giật nhãn cầu.
3. Thực hiện điều trị và theo dõi hiệu quả cho người bệnh mắc rung giật nhãn cầu.
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
Rung giật nhãn cầu là một bất thường vận nhãn thường gặp khi khám lâm sàng
hàng ngày. Theo Sarvananthan (2009), rung giật nhãn cầu nói chung chiếm 24/10.000
dân. Rung giật nhãn cầu có thể sinh lý hoặc do bệnh lý, do bẩm sinh hoặc mắc phải. Rung
giật nhãn cầu bẩm sinh liên quan đến bất thường của một phần hay toàn bộ đường dẫn
truyền thị giác và chiếm khoảng 1/6.500 trẻ. Rung giật nhãn cầu mắc phải thường do bất
thường của hệ thống tiền đình, do bệnh của hệ thần kinh trung ương. Rung giật nhãn cầu
có thể do tổn thương đơn thuần tại mắt, tổn thương hệ thần kinh trung ương và cũng có
thể không tìm thấy nguyên nhân.
Rung giật nhãn cầu là những động tác dao động lặp đi lặp lại theo nhịp hoặc
không theo nhịp, có chu kỳ, không chủ ý của nhãn cầu. Trong rung giật nhãn cầu, sự di
chuyển mắt tiếp theo (pha thứ hai) bằng với pha thứ nhất tạo nên sự di chuyển nhịp
nhàng như biểu đồ hình sin gọi là rung giật nhãn cầu kiểu quả lắc (pendular
nystagmus). Nếu pha thứ hai nhanh gọi là rung giật nhãn cầu kiểu lò xo (jerk
nystagmus).
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2. Bệnh sinh
Rung giật nhãn cầu thường xuất hiện do sự rối loạn của một trong ba cơ chế
duy trì vị trí của ảnh rơi vào hoàng điểm.
2.1. Định thị ở vị trí nguyên phát
Ở vị trí nguyên phát, vật tiêu luôn được định thị ở hoàng điểm. Khi ảnh lệch ra
ngoài hoàng điểm, hệ thống thị giác phát đi tín hiệu điều khiển hệ vận nhãn chuyển
động tái định thị của nhãn cầu nhằm đưa các hình ảnh này rơi đúng trở lại trung tâm
hoàng điểm và tạo ra chuyển động của nhãn cầu.
2.2. Phản xạ mắt – tiền đình
Hệ thống tiền đình duy trì định thị hoàng điểm, nếu đầu xoay thì nhãn cầu xoay
theo hướng ngược lại.
2.3. Hệ thống giữ hướng nhìn sang bên hay sự phối hợp thần kinh
Mặc dù cơ chế này về lý thuyết chưa thực sự rõ ràng nhưng nhiều tác giả cũng
nhận thấy rằng vùng kiểm soát vận nhãn hoặc là nguyên phát hoặc thứ phát chịu trách
nhiệm cho việc tạo ra những tín hiệu vận nhãn bất thường. Những tín hiệu này từ hệ
thống định thị nhìn theo, hệ mắt – tiền đình và một phần nhân tiền đình chịu trách
nhiệm cho việc giữ hướng nhìn hay sự phối hợp thần kinh.
Yếu tố phối hợp thần kinh (neural integrator) chỉ hoạt động khi mắt nhìn về một
hướng cụ thể. Sự phối hợp thần kinh làm thay đổi tốc độ dẫn truyền của cơ khi vận
nhãn để vượt qua được sức cản trong hốc mắt và duy trì vị trí định thị không nguyên
phát. Khi yếu tố này không bình thường, tốc độ dẫn truyền các cơ ngoại nhãn không
đủ vượt qua sức cản trong hốc mắt để duy trì vị trí hướng nhìn như ý muốn. Điều này
dẫn đến việc chuyển động mắt chậm về hướng nhìn nguyên phát và sẽ xảy ra chuyển
động mắt nhanh để điều chỉnh về hướng nhìn theo ý muốn.
Giữ hướng nhìn theo ý muốn đòi hỏi một lượng tín hiệu thần kinh tương ứng
với vị trí của nhãn cầu gửi tới tế bào dẫn truyền thần kinh vận nhãn và các cơ ngoại
nhãn. Tín hiệu này rất cần thiết để duy trì hướng nhìn cụ thể nào đó sau khi mắt từ vị
trí nguyên phát chuyển sang hướng khác, một chuyển động mắt nhanh xuất hiện để
nhìn theo vật tiêu di động hoặc giữ hướng nhìn khi chuyển động đầu.
Để vận động và duy trì vị trí của nhãn cầu đòi hỏi sự nguyên vẹn và sự phối
hợp đồng bộ giữa hệ tiền đình, tiểu não và các nhân, cơ vận nhãn. Khi rối loạn một
trong ba cơ chế trên sẽ dẫn đến rối loạn vận nhãn gây rung giật nhãn cầu.
Hướng của rung giật nhãn cầu là hướng của pha nhanh, tức là hướng mà nhãn
cầu trả nhanh. Mặc dù rung giật nhãn cầu được mô tả một cách điển hình bởi pha nhanh
do dễ quan sát hơn pha chậm.
Động tác nhãn cầu chậm ở một hướng và trả nhanh về hướng ngược lại trong
rung giật nhãn cầu kiểu lò xo hay đồng đều ở cả hai hướng trong rung giật nhãn cầu
kiểu quả lắc. Rung giật nhãn cầu do bệnh lý tiền đình sẽ tăng cường độ khi mắt nhìn về
hướng có động tác trả nhanh. Rung giật nhãn cầu kiểu ngang do mất thăng bằng tiền
đình ngoại biên sẽ vẫn giữ hướng rung giật ngang cho dù nhìn lên hay xuống.
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Hình 1. Hướng của rung giật nhãn cầu

Rung giật nhãn cầu có thay đổi theo hướng nhìn, có thể rung giật nhãn cầu chỉ
xuất hiện khi nhìn ra ngoài tối đa. Rung giật nhãn cầu có thể có góc hãm, góc hãm là vị
trí hướng nhìn khi rung giật nhãn cầu giảm và người bệnh có thể nhìn rõ hơn. Thông
thường người bệnh sẽ thích nghi bằng cách xoay đầu hoặc nghiêng đầu cho cằm lên
trên hoặc xuống dưới nhằm đưa mắt về vùng này.
Thị lực nhìn gần thường cũng cao hơn thị lực nhìn xa, một phần cũng là do khi
qui tụ sẽ làm giảm rung giật nhãn cầu. Trong rung giật nhãn cầu hiện, thị lực hai mắt
(2M) và thị lực một mắt (1M) là tương đương nhau trong khi với rung giật nhãn cầu ẩn,
thị lực 2M tốt hơn thị lực 1M. Thị lực giảm ở hầu hết người bệnh mắc rung giật nhãn
cầu bẩm sinh.
Lác thường đi kèm trong rung giật nhãn cầu nhất là khi có bệnh làm tổn hại môi
trường trong suốt, đường dẫn truyền thị giác. Lác gặp trong rung giật nhãn cầu bẩm
sinh với tỉ lệ 8-33%.
3. Phân loại
Rung giật nhãn cầu được chia thành rung giật nhãn cầu sinh lý và rung giật nhãn
cầu bệnh lý, rung giật nhãn cầu bệnh lý được chia thành rung giật nhãn cầu bẩm sinh và
rung giật nhãn cầu mắc phải.
4. Triệu chứng
4.1. Bệnh sử
Cần chú ý khai thác các thông tin gồm:
- Thời gian xuất hiện rung giật nhãn cầu: bẩm sinh hay mắc phải.
- Hoàn cảnh xuất hiện: tự nhiên hay do yếu tố chấn thương, sốt v.v...
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- Rung giật nhãn cầu thường xuyên hay không thường xuyên, các yếu tố làm
thay đổi rung giật nhãn cầu như tư thế đầu, che mắt, khi ngủ ...
- Có biểu hiện chóng mặt, rối loạn nghe, rối loạn thăng bằng..
- Có song thị hay không, song thị có thay đổi theo hướng nhìn không.
- Có biểu hiện bất thường toàn thân kèm theo
4.2. Khám đánh giá rung giật nhãn cầu
Hầu hết các dạng rung giật nhãn cầu đều có thể phát hiện dễ dàng mà không cần
trợ giúp bằng các dụng cụ đặc biệt, chỉ cần quan sát kỹ lưỡng khi người bệnh định thị
vào vật chuẩn ở xa hoặc gần. Việc khám phát hiện rung giật nhãn cầu nên được bắt đầu
bằng việc quan sát người bệnh (về tư thế đi, mặt, đầu..) ngay khi người bệnh bước vào
phòng khám.
Đánh giá sự thẳng trục nhãn cầu ở vị trí nguyên phát và các hướng nhìn khác
nhau. Quan sát mắt người bệnh khi nhìn theo về các hướng khác nhau khi vận nhãn
nhanh và chậm.
Khám đánh giá rung giật nhãn cầu:
- Rung giật nhãn cầu ở một mắt (rung giật nhãn cầu không liên hợp) hay ở hai
mắt, đồng đều hay không đồng đều, đồng hướng hay khác hướng khi rung giật giữa hai
mắt.
- Rung giật nhãn cầu quả lắc hay lò xo.
- Hướng rung giật nhãn cầu: ngang, dọc hay xoáy khi mắt nhìn thẳng, khi mắt
nhìn sang bên và khi mắt nhìn lên hay xuống.
- Biên độ và tần số rung giật nhãn cầu: xác định qua máy đo điện cơ, đo tần số.
Có thể đánh giá biên độ dựa vào sự thay đổi ánh phản quang trên giác mạc.
- Có sự thay đổi tốc độ của rung giật nhãn cầu khi: thay đổi theo hướng nhìn,
khi xoay hoặc nghiêng đầu, khi định thị hoặc nhìn xa gần, khi che mắt, khi ngủ/gây
mê.
- Xác định góc hãm nếu có: hãm một mắt, hãm khi qui tụ.
- Xem có rung hình hay không.
- Dùng đèn soi đáy mắt trực tiếp để đánh giá sự chuyển động của nhãn cầu
thông qua hướng chuyển động của đáy mắt (ngược lại với hướng chuyển động của
nhãn cầu) trong trường hợp rung giật nhãn cầu có biên độ nhỏ.
4.3. Rung giật nhãn cầu sinh lý
4.3.1. Rung giật nhãn cầu thị - động (opticokinetic nystagmus)
Đây là một dạng rung giật nhãn cầu kiểu lò xo xảy ra ở người bình thường khi
nhìn vào các vật chuyển động, rung giật nhãn cầu lặp lại, liên tục và bao gồm 2 pha:
- Pha chậm: về hướng vật tiêu di chuyển
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- Pha nhanh: về hướng đối diện với hướng di chuyển của vật tiêu. Trên lâm
sàng hay dùng trống để gây rung giật nhãn cầu bằng cách xoay tròn trống, gồm các sọc
đen trắng xen kẽ.
4.3.2. Rung giật nhãn cầu khi nhìn tận ngoài
Đây là dạng rung giật kiểu lò xo, biên độ nhẹ xảy ra ở một số người bình
thường khi mắt nhìn tối đa về phía thái dương.
4.3.3. Rung giật nhãn cầu do kích thích tiền đình
Rung giật nhãn cầu được tạo ra bởi thử nghiệm nhiệt:
- Nước lạnh trong tai sẽ làm rung giật nhãn cầu với pha nhanh về hướng đối
diện với tai đang thử.
- Nước nóng trong tai sẽ làm rung giật nhãn cầu với pha nhanh cùng hướng với
tai đang thử.
Nếu không còn đáp ứng này thì có thể kết luận tổn thương gây nên do bệnh lý
tiền đình ngoại vi.
4.4. Rung giật nhãn cầu bệnh lý
4.4.1. Rung giật nhãn cầu bẩm sinh
- Thời gian xuất hiện: tháng đầu đời của trẻ (thường sau 2 tháng).
- Không có rung hình (oscillopsia).
- Đặc điểm:
+ Thị lực nhìn gần tốt hơn nhìn xa. Thị lực có thể vẫn tốt, thị lực kém khi có
kèm theo tổn hại đường dẫn truyền thị giác hướng tâm: bạch tạng, mù màu, mù bẩm
sinh Leber, không có mống mắt, đục thể thủy tinh, bệnh lý võng mạc bẩm sinh v.v...
+ Rung giật nhãn cầu cùng hướng và theo chiều ngang, được duy trì ngay cả khi
nhìn lên hoặc xuống. Rung giật nhãn cầu có thể liên tục hoặc ngắt quãng và có thể
rung giật theo kiểu quả lắc hay lò xo ở các hướng nhìn khác nhau.
+ Rung giật nhãn cầu trở thành kiểu lò xo khi nhìn sang bên, pha nhanh cùng
hướng với hướng nhìn. Rung giật nhãn cầu tăng dần tốc độ ở pha chậm, được phát
hiện qua máy ghi chuyển động nhãn cầu. Có thể có vùng trung hòa, ở đó rung giật
nhãn cầu giảm hoặc hết. Ở vùng này thì rung giật nhãn cầu theo kiểu quả lắc hay lò xo,
khi thì hết rung giật nhãn cầu, khi thì có sự đổi hướng đột ngột mà không có hãm.
+ Rung giật nhãn cầu giảm hoặc mất khi qui tụ, rung giật nhãn cầu tăng lên khi
định thị hoặc khi tập trung vào vật tiêu và mất đi khi ngủ hoặc khi gây mê.
+ Thường có thể gặp lác, tật khúc xạ đi kèm.
Rung giật nhãn cầu ẩn: là hình thái rung giật nhãn cầu chỉ xuất hiện khi che một
mắt, cần chú ý đo thị lực cho những trường hợp có rung giật nhãn cầu ẩn bởi vì khi che
một mắt sẽ gây rung giật nhãn cầu và giảm thị lực ở mắt không che. Nên dùng kính
cộng hoặc kính sương mờ số cao để che mắt khi đo thị lực.
4.4.2. Rung giật nhãn cầu mắc phải
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Rung giật nhãn cầu một mắt ở trẻ em: hiếm gặp, xuất hiện sớm những tháng đầu đời
của trẻ, nguyên nhân thì đa dạng, từ lành tính cho đến ác tính, thậm chí đe dọa tính
mạng. Rung giật ở một mắt, liên tục, hướng dọc hoặc hình ê-líp với biên độ nhỏ. Rung
giật nhãn cầu một mắt theo chiều dọc ở trẻ nhũ nhi thường có liên quan đến teo đĩa thị,
tổn hại đồng tử hướng tâm, u thần kinh thị hoặc u giao thoa và phát hiện qua chụp sọ
não.
Rung giật nhãn cầu đầu lắc lư: đây là dạng lành tính và không có các bất thường về
thần kinh ngoại trừ có thể có lác và nhược thị. Rung giật nhãn cầu thường phát triển ở
những năm đầu đời, biểu hiện rung giật quả lắc, hướng ngang, tần số cao, biên độ nhỏ
ở cả hai mắt, không liên tục. Rung giật nhãn cầu dạng này có thể đi kèm với lắc lư đầu,
tư thế lệch đầu vẹo cổ. Phân biệt dạng rung giật nhãn cầu này và rung giật nhãn cầu bẩm
sinh dựa vào triệu chứng lắc lư đầu, rung giật nhãn cầu không liên tục, và tần số giật
mắt tương đối cao. Rung giật nhãn cầu đầu lắc lư đôi khi xảy ra ở một mắt, chính vì thế
rất khó phân biệt với rung giật nhãn cầu một mắt ở trẻ em. Do đó, người bệnh có rung
giật nhãn cầu đầu lắc lư cần phải chụp sọ não để loại trừ u thần kinh đệm của đường
dẫn truyền thị giác trước và những khối u ở vùng dưới đồi hoặc u tuyến yên. Loại rung
giật này thì giật mắt và tư thế đầu bù trừ sẽ mất đi sau nhiều năm (thường là trước 10
tuổi).
Rung giật nhãn cầu của thợ mỏ: Rung giật nhãn cầu xoáy, xuất hiện ở những công nhân
mỏ than do điều kiện nhìn lâu dài trong tối.
Rung giật nhãn cầu bập bênh: là hình thái hiếm gặp, biểu hiện bằng một mắt xoáy vào
trong và đưa lên, trong khi mắt kia xoáy ra ngoài và đưa xuống, sau đó xảy ra ngược
lại. Rung giật nhãn cầu điển hình là kiểu quả lắc, tần số và cường độ nhỏ. Rung giật
nhãn cầu bập bênh có thể bẩm sinh, nhưng thường gặp trên người bệnh bị khối u to ở
vùng gần tuyến yên mà tác động đến não thất 3. U sọ hầu là nguyên nhân hay gặp.
Những u cận yên – gian não và chấn thương cũng có thể gây rung giật nhãn cầu bập
bênh; không có giao thoa thị giác là nguyên nhân hiếm gặp gây rung giật nhãn cầu loại
này. Bệnh võng mạc sắc tố, bạch tạng và thiểu sản đĩa thị cũng hay gặp trong rung giật
nhãn cầu bập bênh.
Rung giật nhãn cầu tiền đình: Tổn thương các ống bán khuyên gây ra rung giật nhãn
cầu kiểu lò xo, ngang hoặc xoáy, biên độ nhỏ, pha nhanh hướng về phía đối diện bên
tổn thương.
Rung giật nhãn cầu tiền đình ngoại vi: thường kèm theo ù tai, điếc, không bị ảnh
hưởng bởi kích thích thị giác, do đó vẫn tồn tại trong tối hoặc ở mắt mất chức năng,
rung giật cũng không bị ảnh hưởng bởi tư thế đầu. Nguyên nhân thường gặp do viêm,
chấn thương, khối u, bệnh mạch máu v.v...
Rung giật nhãn cầu tiền đình cũng có thể do nguồn gốc trung ương, nhân tiền
đình ở thân hoặc tiểu não. Rung giật kiểu lò xo, thường theo hướng dọc. Rung giật
tăng lên khi thay đổi tư thế đầu, các nguyên nhân thường gặp là bệnh hủy myelin,
viêm não, khối u, nhồi máu, nhiễm độc. Rung giật nhãn cầu giảm khi che một mắt.
Phát hiện rung giật nhãn cầu ẩn (do rối loạn hợp thị): rung giật nhãn cầu ẩn là
một sự dao động hai mắt theo chiều ngang, kiểu lò xo, pha chậm hướng về mắt bị che
và pha nhanh về hướng mắt không che (mắt định thị), và xảy ra khi che một mắt.
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Rung giật nhãn cầu đánh xuống: Là dạng phổ biến nhất của rung giật nhãn cầu tiền đình
trung tâm. Các tổn thương bao gồm tiền đình-tiểu não (ví dụ: vùng nhân, lưỡi gà, phần
nhung, cận nhung) và giảm truyền trương lực từ các ống bán khuyên trước đến thần
kinh vận nhãn. Rung giật nhãn cầu đánh xuống có thể xuất hiện ở tư thế nhìn nguyên
phát và nhãn cầu đánh xuống mạnh hơn khi nhìn xuống dưới và người bệnh thường có
rung hình. Tổn thương cấu trúc giải phẫu có thể liên quan đến rung giật nhãn cầu đánh
xuống, trong đó tổn thương thường xảy ra ở chỗ nối hành não-cổ. Hay gặp nhất là dị
dạng Chiari tuýp I, xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi và đặc trưng bởi vị trí
hạnh nhân tiểu não di chuyển xuống dưới lỗ chẩm hơn 4mm, và vào trong đốt sống cổ,
ngăn chặn sự lưu thông dịch não tủy giữa ống tủy sống và nội sọ. Chụp cộng hưởng từ
(MRI) có thể phát hiện dị dạng này.
Rung giật nhãn cầu đánh lên: có thể do tổn thương ở thân não (thường ở hành não)
hoặc thùy Nhộng tiểu não trước, chính vì thế các tổn thương có thể tồn tại ở nhiều vị
trí khác nhau trong hố sau. Nguyên nhân thường gặp của rung giật nhãn cầu đánh lên
bao gồm mất myelin, đột quỵ, thoái hóa tiểu não, nghiện thuốc lá.
Rung giật nhãn cầu xoáy: mặc dù rung giật nhãn cầu tiền đình có thể có yếu tố xoáy,
nhưng hoàn toàn rung giật nhãn cầu xoáy là do tổn thương trung tâm. Rung giật nhãn
cầu xoáy thường liên quan với tổn thương hành não (rỗng hành não, nhồi máu hành
não bên).
Rung giật nhãn cầu theo chu kỳ: hoàn toàn là rung giật nhãn cầu theo chiều ngang mà
có thể dự đoán trước được việc dao động theo hướng nào, biên độ cũng như tần suất
xuất hiện. Ví dụ, rung giật nhãn cầu đánh sang phải xuất hiện với biên độ lớn hơn và
tần suất cao hơn ở điểm cụ thể, sau đó hết rung giật, cuối cùng dẫn đến một giai đoạn
ngắn có rung giật nhãn cầu đánh xuống hoặc không còn rung giật nhãn cầu. Sau đó rung
giật nhãn cầu đổi hướng, kiểu lên tối đa rồi lại giảm xuống mà nó lại dẫn đến một giai
đoạn ngắn không có rung giật nhãn cầu để hoàn thành chu kỳ. Rung giật nhãn cầu theo
chu kỳ có thể bẩm sinh hoặc mắc phải. Loại mắc phải có rung hình theo chu kỳ
khoảng từ 2-4 phút. Người bệnh bị rung giật nhãn cầu theo chu kỳ có thể có tư thế bù
trừ để giảm rung giật. Nguyên nhân thường gặp bao gồm xơ cứng rải rác, thoái hóa
tiểu não, Chiari tuýp I, đột quỵ, sử dụng thuốc chống co giật và mất thị lực 2M. Điều
trị bằng Baclofen có thể hiệu quả với dạng rung giật nhãn cầu mắc phải loại này.
Rung giật nhãn cầu quả lắc mắc phải: bao gồm dao động pha chậm của mắt, theo kiểu
quả lắc hướng ngang, dọc và xoáy (thường tạo nên dạng rung giật hình ê-líp). Ngược
lại, rung giật nhãn cầu kiểu quả lắc bẩm sinh rất hiếm gặp, loại này thường ít xuất hiện
chỉ với rung giật theo chiều ngang. Rung giật nhãn cầu quả lắc với cả thành phần ngang
và đứng tạo ra rung giật nhãn cầu chéo hoặc rung giật nhãn cầu theo hình tròn hoặc hình
ê-líp.
4.5. Khám mắt chung
Khám kỹ bán phần trước, bán phần sau, đường dẫn truyền thị giác: đồng tửphản xạ đồng tử, khám đáy mắt để phát hiện các bất thường liên quan đến các môi
trường trong suốt, bất thường liên quan đến đường dẫn truyền thị giác.
Khám phản xạ chuyển động của nhãn cầu: phản xạ này phát triển khi trẻ 6 tháng tuổi.
Khám phản xạ bằng trống gây rung giật nhãn cầu, trên thang trống có các vạch độ đậm
nhạt hay kích thước các vạch khác nhau theo chiều đứng. Đặt trống trước mặt người
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bệnh và xoay trống. Khi trống xoay ta quan sát chuyển động của nhãn cầu khi người
bệnh cố gắng định thị để nhìn vào các vạch sọc đang xoay trên trống. Mắt người bệnh
sẽ xuất hiện rung giật nhãn cầu khi có động tác hướng nhìn chậm theo vạch sọc trước
và trả về vị trí nguyên phát để tiếp tục nhìn vào vạch sọc kế tiếp. Phản xạ này bất
thường ở người bệnh có rung giật nhãn cầu bẩm sinh (hướng của rung giật nhãn cầu sẽ
ngược lại).
Phản xạ mắt - đầu có thể được thực hiện bằng cách để người bệnh nhìn tập
trung vào vật ở xa trong khi thầy thuốc xoay đầu người bệnh. Phản xạ mắt – tư thế đầu
xuất hiện trong tuần đầu sau sinh khi xoay đầu nhanh theo hướng ngang hay dọc thì cả
hai mắt sẽ cùng quay về hướng đối diện, nếu nhân tiền đình và bó dọc giữa bình
thường. Mất thăng bằng tiền đình sẽ mất phản xạ này.
Lác: sử dụng các phương pháp khám lác hiện nay để chẩn đoán lác: test che mắt, che
mắt luân phiên, Hirschberg, lăng kính, Synoptophore.
Khúc xạ: với những người bệnh nhỏ tuổi thì việc đo khúc xạ khó khăn hơn, nhiều
trường hợp phải đo dưới gây mê.
Các thử nghiệm chức năng mắt
Thị lực: đo thị lực xa và gần từng mắt và hai mắt. Kết quả thị lực ở tư thế
nguyên phát và vị trí thứ phát (lệch đầu, vẹo cổ). Khi thử thị lực từng mắt nên đặt kính
+5D trước mắt không thử thay cho việc che một mắt.
Đo nhãn áp, khám vận nhãn, thị giác hai mắt, sắc giác, tương phản v.v... để phát
hiện các vấn đề liên quan.
Các xét nghiệm cận lâm sàng: siêu âm, OCT, chụp ảnh đáy mắt, điện võng mạc, điện
thế gợi thị giác, chụp CT, MRI, chọc dịch não tủy v.v..
Đo điện rung giật nhãn cầu (Electronystagmograpy): có các dạng sóng cơ bản của rung
giật nhãn cầu ở hình sau với chiều đứng là vị trí mắt, chiều ngang là thời gian.
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Hình 2. Các dạng sóng chính của rung giật nhãn cầu
Sóng A: pha chậm đồng tốc độ (hay gặp trong rung giật nhãn cầu tiền đình)
Sóng B: sóng hình sin, biểu hiện của rung giật nhãn cầu theo kiểu quả lắc, tốc độ đều (gặp
trong rung giật nhãn cầu bẩm sinh và mắc phải)
Sóng C: Pha chậm tăng dần tốc độ (hay gặp trong rung giật nhãn cầu bẩm sinh)
Sóng D: Pha chậm giảm dần tốc độ (gặp trong rung giật nhãn cầu khi nhìn sang bên).

Khám toàn thân: phối hợp với các chuyên khoa nội, thần kinh, tai mũi họng ... để phát
hiện tìm nguyên nhân và vấn đề liên quan.
5. Chẩn đoán
Chẩn đoán người bệnh có rung giật nhãn cầu không khó vì rung giật nhãn cầu chỉ
là triệu chứng, do đó quan trọng là xác định được nguyên nhân gây rung giật nhãn cầu,
từ đó mới có thể chẩn đoán chính xác, tiến tới điều trị hiệu quả cho người bệnh.
5.1. Chẩn đoán phân biệt
Cuồng động mắt: là những dao động của mắt theo hướng ngang và mắt không
định thị được sau khi thay đổi hướng nhìn. Cuồng động mắt xảy ra do tổn thương phần
kết nối giữa tiểu não và thân não.
Rung hình (Opsoclonus): là những dao động của nhãn cầu theo nhiều hướng
ngang, dọc và xoáy tròn. Thường kèm theo rung các cơ ở mặt, chân, tay. Nguyên nhân
thường do u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma) ở trẻ em, ung thư vú hoặc vòi
trứng ở người lớn.
Rung cơ chéo lớn (myokymia).
Nhãn cầu giật xuống (ocular bobbing): mắt chuyển động nhanh xuống phía
dưới, sau đó từ từ trở lại vị trí thẳng. Thường xuyên xảy ra ở người bệnh có tổn thương
thân não sau hôn mê.
Giật rung cơ (myoclonus): dao động mắt nhịp nhàng liên quan đến sự co đồng
thời của các cơ đơn lẻ (khẩu cái, lưỡi …). Nguyên nhân là do sự kết nối ngắt quãng
giữa nhân bọt dưới, nhân đỏ và nhân răng.
5.2. Chẩn đoán nguyên nhân
Dựa vào cơ chế của rung giật nhãn cầu để có thể tìm được nguyên nhân.
5.3. Chẩn đoán hình thái
Rung giật nhãn cầu bẩm sinh: thường khởi phát từ sớm (sau 2 tháng tuổi), rung giật ở
hai mắt, cùng hướng theo chiều ngang, được duy trì ngay cả khi nhìn lên/xuống, rung
giật nhãn cầu kiểu quả lắc sẽ trở thành kiểu lò xo khi nhìn sang bên, pha nhanh cùng
hướng với hướng nhìn. Tăng dần tốc độ ở pha chậm, được phát hiện qua máy ghi
chuyển động nhãn cầu. Rung giật nhãn cầu có vùng trung hòa, ở đó rung giật nhãn cầu
giảm hoặc hết, do đó người bệnh có tư thế nghiêng đầu để nhìn. Rung giật nhãn cầu
tăng lên khi định thị hoặc khi tập trung vào vật tiêu, mất đi khi ngủ/gây mê và đặc biệt
là không có rung hình. Ngoài ra có thể gặp lác, tật khúc xạ đi kèm.
Rung giật nhãn cầu mắc phải: khởi phát muộn hơn, cấp tính hoặc đột ngột, thị lực
giảm nhiều, có hiện tượng rung hình. Có thể rung giật ở một hoặc hai mắt. Chủ yếu
xảy ra ở người bệnh có liên quan đến vấn đề tiền đình: trung ương và ngoại biên.
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Rung giật nhãn cầu tiền đình ngoại vi
1. Chóng mặt nhiều.

Rung giật nhãn cầu tiền đình trung ương
1. Không có hoặc chóng mặt ít.

2. Kéo dài vài ngày đến vài tuần, giảm dần 2. Rung giật nhãn cầu có thể đánh theo hưt
theo thời gian.
nhãn cầuy đơn thuầnhời gi.
3. Rung giật nhãn cầu không thay đổi khi
4. Rung giật nhãn cầu thường là hướng cố gắng định thị.
ngang khường là hướng ngang hìnho thời 4. Rung giật nhãn cầu có thể gặp đánh
gian.ng ương và ngoại biên. ai mắt5. xuống, đánh lên, rung giật nhãn cầu thay
Không bao giờ gặp rung giật nhãn cầu đổi theo chu kỳ, cuồng động mắt, rung giật
hướng dọc hoặc xoáy đơn thuần.
nhãn cầu qui tụ do co rút, rung giật nhãn
cầu kiểu bập bênh, rung giật nhãn cầu một
6. Rung giật nhãn cầu khi giảm định thị.
mắt ở trẻ em.
3. Nghe kém, ù tai, rung hình.

6. Điều trị rung giật nhãn cầu
6.1. Điều trị nội khoa
Việc quản lý toàn diện người bệnh bị rung giật nhãn cầu nên bao gồm điều trị
các vấn đề liên quan và cải thiện đặc điểm của rung giật nhãn cầu. Nên cân nhắc việc
điều trị sau:
- Ngừng tất cả các thuốc gây rung giật nhãn cầu, phối hợp với bác sĩ chuyên
khoa khác.
- Thuốc đối vận GABA hoặc ức chế hệ dẫn truyền kích thích thần kinh: gây
giãn cơ.
- Thuốc chặn dẫn truyền thần kinh cơ: Botulinum A làm giảm rung giật nhãn
cầu và cải thiện thị lực.
- Đeo kính gọng và kính tiếp xúc: ưu tiên sử dụng kính tiếp xúc nhất là những
trường hợp cận thị cao, lệch khúc xạ.
- Điều chỉnh kính phân kỳ giúp kích thích qui tụ điều tiết, cải thiện thị lực nhìn
gần.
- Lăng kính: sử dụng lăng kính đáy quay ra ngoài với 2 mục đích là cải thiện thị
lực và ngăn ngừa tư thế bù trừ.
- Sử dụng liệu pháp che mắt tốt để điều trị rung giật nhãn cầu ẩn.
6.2. Điều trị ngoại khoa
- Điều trị nguyên nhân: loại trừ các hiện tượng gây đục môi trường trong suốt
của nhãn cầu. Cần phối hợp với chuyên ngành khác, phối hợp điều trị các vấn đề tổn
thương thần kinh trung ương, bệnh về tiền đình v.v...
- Phẫu thuật các cơ ngoại nhãn: can thiệp vào các cơ trực theo phương pháp
của Kestenbaum 5-6-7-8 nhằm đưa góc hãm (null-zone) về vị trí nguyên phát.
7. Theo dõi và tiên lượng

- 592 -

Đối với rung giật nhãn cầu bẩm sinh, một dạng lành tính thì việc tìm nguyên
nhân và xử trí nguyên nhân cần phải được tư vấn cho gia đình. Trong trường hợp rung
giật nhãn cầu vô căn thì việc điều chỉnh thị lực tối đa, hỗ trợ người bệnh với các
phương pháp trợ thị, và nếu có tư thế quay đầu khi nhìn xa thì cần phải tư vấn cho
người bệnh vị trí ngồi học phù hợp ở trường.
Lựa chọn các công việc nhìn gần nếu như qui tụ làm giảm rung giật nhãn cầu,
tăng thị lực.
Theo dõi và điều trị phối hợp với các chuyên khoa khác trong những trường hợp
rung giật nhãn cầu mắc phải phối hợp với bệnh lý tiền đình hoặc hệ thần kinh trung
ương.
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ
Chọn một câu trả lời đúng

Câu 1. Định nghĩa về rung giật nhãn cầu:
A. Rung giật nhãn cầu là những động tác dao động lặp đi lặp lại theo nhịp hoặc
không theo nhịp, có chu kỳ, không chủ ý của nhãn cầu và luôn khởi đầu bằng
một pha chậm.
B. Rung giật nhãn cầu là hiện tượng nhãn cầu đảo liên tục cùng với hiện tượng
giật các cơ mặt.
C. Rung giật nhãn cầu là hiện tượng rung các cơ ở mặt.
D. Rung giật nhãn cầu là hiện tượng lắc lư đầu.
Câu 2. Cơ chế của rung giật nhãn cầu:
A. Người bệnh có thể làm rung giật nhãn cầu.
B. Do mắt có tật khúc xạ.
C. Do có sự bất thường phản xạ mắt - tiền đình.
D. Do một hoặc nhiều cơ chế phối hợp: phản xạ mắt –tiền đình, phản xạ tái
định thị và sự phối hợp của thần kinh trung ương.
Câu 3. Hình thái rung giật nhãn cầu hay gặp là:
A. Rung giật nhãn cầu kiểu quả lắc.
B. Rung giật nhãn cầu kiểu xoáy vòng tròn.
C. Rung giật nhãn cầu theo chiều đứng.
D. Rung giật nhãn cầu chéo.
Câu 4. Đặc điểm của rung giật nhãn cầu bẩm sinh là:
A. Rung giật nhãn cầu giảm khi nhìn gần.
B. Rung giật nhãn cầu giảm khi che một mắt.
C. Rung giật nhãn cầu giảm khi đeo kính.
D. Rung giật nhãn cầu giảm khi định thị.
Câu 5. Các bệnh cần chẩn đoán phân biệt với rung giật nhãn cầu là:
A. Cuồng động mắt.
B. Lác.
C. Tật khúc xạ.
D. Những trường hợp nhìn kém khác.
Câu 6. Điều trị rung giật nhãn cầu:
A. Bằng kính.
B. Bằng thuốc.
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C. Bằng phẫu thuật.
D. Phối hợp nhiều phương pháp.
ĐÁP ÁN
1. A

2. D

3. A

4. A

5. A

6. D

QUI TRÌNH KỸ NĂNG
1. Khám mắt trẻ em.
2. Khám vận động nhãn cầu.
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