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Bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP):

- Là một tình trạng bệnh lý của mắt do sự phát triển bất thường của

mạch máu võng mạc.

- Bệnh thường xảy ra ở những trẻ đẻ thiếu tháng, nhẹ cân và đặc

biệt là có tiền sử thở oxy cao áp kéo dài. Nếu không được phát

hiện và điều trị kịp thời bệnh có thể dẫn đến mù loà do tổ chức xơ

tăng sinh, co kéo gây bong võng mạc.

ĐẶT VẤN ĐỀ



Bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP):

❖ Bệnh nguy hiểm hàng đầu có thể gây mù, tại nhiều nước trên thế giới.

❖ Tại Nga, hàng năm, có vài nghìn trẻ mắc bệnh.

❖ Những tiến bộ về y học đã giúp cho trẻ sinh non có cơ hội sống sót

cao hơn do đó tỉ lệ trẻ mắc bệnh võng mạc cũng cao hơn.

- Tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về

bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non.

- Bệnh viện đa khoa Tiền Giang chưa có số liệu thống kê

chính thức về tỉ lệ mắc bệnh, đặc điểm lâm sàng, cận lâm

sàng, các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

ĐẶT VẤN ĐỀ



1. Xác định tỷ lệ các đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng ở những trẻ

sinh non điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi được khám tầm

soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2. Xác định tỷ lệ trẻ sinh non bị bệnh lý võng mạc.

3. Xác định mối liên quan giữa các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng,

cận lâm sàng với bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non được khám tầm soát

bệnh lý võng mạc.



Định nghĩa

- Bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non (Retinopathy of Prematurity) là một

tình trạng rối loạn tăng sinh mạch máu xảy ra trên võng mạc trẻ sinh non với

quá trình tạo mạch máu võng mạc không hoàn chỉnh.

- ROP thường thoái triển hoặc lành bệnh, nhưng cũng có thể dẫn tới

suy giảm thị lực nặng hoặc mù.

TỔNG QUAN



• Sinh non.

• Cân nặng lúc sinh thấp.

• Thông khí hỗ trợ trên 1 tuần, điều trị bằng surfactant.

• Truyền máu nhiều.

• Nhiễm trùng huyết, nhiễm nấm toàn thân.

• Sự dao động của các thông số khí máu.

• Xuất huyết trong não thất.

• Loạn sản phế quản phổi, tăng phân áp oxy động mạch.

TỔNG QUAN

Yếu tố nguy cơ



- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả.

- Phương pháp chọn mẫu: ngẫu nhiên

- Trẻ sơ sinh non tháng có hỗ trợ hô hấp điều trị tại khoa Hồi sức tích

cực chống độc Nhi Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang thỏa tiêu

chuẩn chọn mẫu.

- Thời gian từ 10/2014 đến tháng 10/2017.

Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Những trẻ có cân nặng lúc sinh ≤ 2000g và tuổi thai ≤ 34 tuần có hỗ trợ hô

hấp điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Bệnh viện đa khoa

trung tâm Tiền Giang.

- Cha mẹ bệnh nhi không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Những trẻ tử vong trước khi được khám tầm soát ROP hoặc có các

bất thường bẩm sinh về mắt như đục thủy tinh thể, tật nhãn cầu nhỏ, viêm

kết mạc - giác mạc.

Tiêu chuẩn chọn mẫu

Tiêu chuẩn loại trừ

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Qua nghiên cứu chúng tôi thu thập được 81 mẫu

thỏa tiêu chuẩn nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức tích

cực chống độc Nhi Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền

Giang.



Đặc điểm về tuổi thai

Tác giả

Tuổi thai

Mojgan 

Bayat-

Mokhtari 

Almutez 

Gharaibeh 

V.D. Đan

Phương
Chúng tôi

Nhỏ nhất 26 26 27 29

Lớn nhất 32 35 34 34

Chiếm tỷ lệ 

cao nhất
29 32 32 32

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN



Tác giả

Cân nặng 

Mojgan 

Bayat-

Mokhtari 

Almutez 

Gharaibeh 

V.D. Đan

Phương
Chúng tôi

Nhỏ nhất

(gram)
700 730 800 1000

Lớn nhất

(gram)
1900 1980 2000 2000

Chiếm tỷ lệ 

cao nhất
1600 1300

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Đặc điểm về cân nặng lúc sinh



53% 51,2% 51,9%

47% 48,8% 48,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mojgan Bayat-
Mokhtari

V.D.Đan 
Phương

Chúng tôi
Nam Nữ

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Đặc điểm về giới tính



Tác giả

Mojgan 

Bayat-

Mokhtari 

Almutez 

Gharaibeh 

V.D. Đan 

Phương
Chúng tôi

Tỷ lệ trẻ bệnh lý 

võng mạc 32,6% 28,6% 25,6% 23,5%

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tỷ lệ bệnh lý võng mạc



Đặc điểm dịch tể học ROP (+) ROP(-) p

Cân nặng
≤1500

>1500

19 (30,2%)

0 (0%)

44(69,8%)

18 (100%)
0,008

Tuổi thai ≤32 tuần

>32 tuần

19 (31,7%)

0 (0%)

41 (68,3%)

21 (100%)

0,003

Song thai Có

Không

2 (28,6%)

17 (23%)

5 (71,4%)

57 (77%)

0,738

Giới tính Nam

Nữ

10 (23,8%)

9 (23,1%)

32 (76,2%)

30 (76,9%)

0,938

Phương pháp sinh
Sinh thường

Sinh mổ/hút

19 (27,5%)

0 (0%)

50 (72,5%)

12 (100%)
0,038

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Liên quan đặc điểm dịch tể học với ROP



Đặc điểm lâm sàng ROP (+) ROP(-) p

Thời gian điều trị
≤ 30 ngày

>30 ngày

9 (14,1%)

10 (58,8%)

55 (85,9%)

7 (41,2%)
p < 0,001

Truyền máu
Có

Không

9 (40,9%)

10 (16,9%)

13 (59,1%)

49 (83,1%)
0,024

Thời gian hỗ trợ hô hấp
≤15 ngày

>15 ngày

4 (6,9%)

15 (65,2%)

54 (93,1%)

8 (34,8%)
p < 0,001

Số phương pháp giúp thở
>1 loại

1 loại

19 (31,7%)

0 (0%)

41 (68,3%)

21 (100%)
0,003

FiO2

≤ 40%

>40% 

0 (0%)

19 (44,2%)

38 (100%)

24 (55,8%)
p < 0,001

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Liên quan đặc điểm lâm sàng với ROP



Đặc điểm lâm sàng ROP (+) ROP(-) p

Nhiễm trùng huyết
Có

Không

12 (57,1%)

7 (11,7%)

9 (42,9%)

53 (88,3%)
p < 0,001

Bệnh màng trong
Có

Không

10 (50%)

9 (14,8%)

10 (50%)

52 (85,2%)
p < 0,001

Điều trị surfactant
Có

Không

5 (50%)

14 (19,7%)

5 (50%)

57 (80,3%)
0,034

Chiếu đèn
Có

Không

19 (30,6%)

0 (0%)

43 (69,4%)

19 (100%)
0,006

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Liên quan đặc điểm lâm sàng với ROP



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Liên quan đặc điểm lâm sàng với ROP

Trong nghiên cứu của tác giả Mojgan Bayat-Mokhtari ghi

nhận các đặc điểm thời gian hỗ trợ hô hấp, thời gian điều trị,

truyền máu liên quan có ý nghĩa thống kê với bệnh lý võng

mạc.

Theo tác giả Vương Doãn Đan Phương ghi nhận các đặc

điểm FiO2 > 40%, thời gian điều trị > 30 ngày, truyền máu liên

quan với ROP có ý nghĩa thống kê.



Đặc điểm cận lâm sàng ROP(+) ROP(-) p

PaO2

≤100mmHg

>100mmHg

6 (9,4%)

13 (76,5%)

58 (90,6%)

4 (23,5%)
p < 0,001

pH
<7,35

7,35 – 7,45

14 (70%)

5 (8,2%)

6 (30%)

56 (91,8%)
p < 0,001

PaCO2

<35mmHg

35 – 45 mmHg

>45mmHg

6 (42,9%)

11 (18,6%)

2 (25%)

8 (57,1%)

48 (81,4%)

6 (75%)

0,157

HCO3
-

<22

22 - 26

16 (37,2%)

3 (7,9%)

27 (62,8%)

35 (92,1%)
0,002

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Liên quan đặc điểm cận lâm sàng với ROP



➢ Có 19 bệnh nhi chiếm tỷ lệ 23,5% được chẩn đoán bị

bệnh lý võng mạc.

➢ Tuổi thai nhỏ nhất lúc sinh là 29 tuần, lớn nhất là 34 tuần,

tuổi thai lúc sinh 32 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất trong mẫu nghiên

cứu.

➢ Bệnh nhi có cân nặng lúc sinh nhỏ nhất là 1000g, lớn nhất là

2000g. Cân nặng lúc sinh trung vị của mẫu nghiên cứu là

1300g.

➢ Bệnh nhi nam là 42 bé chiếm tỷ lệ 51,9%.

KẾT LUẬN



Các yếu tố cân nặng lúc sinh của trẻ ≤ 1500g, tuổi thai lúc

sinh ≤ 32 tuần, phương pháp sinh, thời gian điều trị, truyền máu,

thời gian hỗ trợ hô hấp, số phương pháp giúp thở, FiO2, nhiễm

trùng huyết, bệnh màng trong, điều trị surfactant, chiếu đèn,

PaO2 > 100mmHg, pH < 7,35, HCO3
-< 22mmo/l đều liên quan

có ý nghĩa thống kê với tình trạng trẻ có bị bệnh lý võng mạc ở

trẻ sinh non.

KẾT LUẬN



Cần phòng ngừa và hạn chế tỷ lệ sinh non, theo dõi sát

nồng độ oxy cung cấp là một biện pháp quan trọng trong việc

phòng ngừa ROP.

KIẾN NGHỊ




