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Tóm tắt

◊ Viêm màng bồ đào trước có sự tham gia của tình trạng viêm mống mắt và thể mi. Viêm màng bồ đào trung gian
ảnh hưởng đến thể mi sau và pars plana. Viêm màng bồ đào sau liên quan đến dịch kính sau, võng mạc, hắc mạc,
h ̣ê mạch máu võng mạc và dây thần kinh thị giác. Viêm màng bồ đào lan tỏa ảnh hưởng đến các phần trước,
trung gian và sau của mắt.

◊ Tất cả các loại viêm màng bồ đào đều có thể dẫn đến mù lòa và cần được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa mắt có
kinh nghi ̣êm để điều trị.

◊ Chẩn đoán mang tính lâm sàng. Viêm màng bồ đào trước cấp tính có thể vô căn, hoặc đi liền với b ̣ênh liên quan
đến HLA B27 ho ̣ăc bệnh về mắt do vi-rút Viêm màng bồ đào sau đi liền với nhiễm khuẩn khu trú hoặc nhiễm
khuẩn toàn thân, hoặc bệnh viêm toàn thân. Có thể cần phải xét nghiệm để chẩn đoán bệnh nền. Trong tình
huống lâm sàng xảy ra tái phát nhiều lần hoặc mức độ nghi ngờ cao dựa trên tiền sử và khám toàn thân, cần thực
hi ̣ên xét nghiệm có mục tiêu để loại trừ nguyên nhân nhiễm khuẩn tiềm ẩn ho ̣ăc b ̣ênh tự miễn đồng mắc. Trong
trường hợp hiếm gặp, viêm màng bồ đào có thể là do chấn thương mắt trước đó hoặc khối u tiềm ẩn.

◊ Có thể vẫn không xác định được bệnh căn học ngay cả khi đã thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệm
chẩn đoán và điều trị.

◊ Điều trị bệnh hệ thống gây viêm màng bồ đào cần phải đi kèm với với điều trị viêm màng bồ đào.

◊ Thông thường, điều trị viêm màng bồ đào không nhiễm trùng cấp tính chỉ cần corticosteroid nhỏ tại chỗ là đủ,
nhưng viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau thường đòi hỏi phải tiêm corticosteroid tại chỗ
hoặc steroid toàn thân, hoặc bổ sung li ̣êu pháp ức chế miễn dịch khác.
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Định nghĩa
Viêm màng bồ đào là tình trạng viêm một phần hoặc tất cả các phần của màng bồ đào hoặc khu vực mạch giữa võng mạc
và củng mạc mắt. Màng bồ đào trước bao gồm mống mắt và thể mi; khi phần này bị kích ứng, gọi là viêm màng bồ đào
trước, sẽ dẫn đến các triệu chứng đau cấp tính và chứng sợ ánh sáng. Viêm màng bồ đào sau, bao gồm cả màng mạch,
võng mạc và h ̣ê mạch máu võng mạc, tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực không đau. Tất cả các loại viêm màng bồ đào đều ảnh
hưởng đến trẻ em và người lớn, và thường gặp nhất là không rõ căn nguyên.

Dịch tễ học
Viêm màng bồ đào có thể ảnh hưởng đến người thu ̣ôc mọi lứa tuổi, giới tính hoặc vị trí địa lý bất kỳ. Tỷ lệ mắc mới và
tỷ lệ lưu hành b ̣ênh tại các nước phương tây hầu như giống nhau. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc mới là khoảng 15 ca b ̣ênh trên
mỗi 100.000 người mỗi năm, mặc dù một nghiên cứu thực hiện tại miền Bắc California phát hi ̣ên tỷ lệ mắc mới cao hơn
là 52,4 ca/100.000 người/năm; ở Đan Mạch tỷ l ̣ê mắc mới là khoảng 14 ca/100.000 người/năm; và ở Pháp là khoảng 17
ca/100.000 người/năm.[4] [5] [6] [7] Tỷ lệ lưu hành bệnh ở các nước phương tây là khoảng 38/100.000.[8] [9] Viêm
màng bồ đào trước cấp tính đặc biệt thường g ̣ăp tại Phần Lan, với tỷ lệ mắc mới hàng năm là 22,6 ca/100.000 người/
năm và tỷ lệ lưu hành bệnh là 68,7/100.000.[10] Độ tuổi có tỷ lệ biểu hiện viêm màng bồ đào cao nhất là từ 30 đến 40
tuổi.[5] [11] [12] Viêm màng bồ đào trước, cụ thể là viêm mống mắt, là dạng thường g ̣ăp nhất, chiếm khoảng 75% các ca
b ̣ênh.[13] [14] Viêm màng bồ đào sau ít g ̣ăp hơn, tiếp đến là viêm màng bồ đào trung gian.[9]

Bệnh căn học
Nguyên nhân có thể được chia thành các vô căn, do nhiễm khuẩn và không do nhiễm khuẩn. Nguyên nhân nhiễm khuẩn
bao gồm vi-rút herpes simplex (HSV), vi-rút herpes zoster, CMV, HIV, bệnh Lyme, b ̣ênh Toxoplasma, bệnh lao, bệnh
giang mai và bệnh nhiễm do hít phải bào tử nấm histoplasma capsulatum.[15] Nguyên nhân không phải do nhiễm khuẩn
bao gồm bệnh khớp huyết thanh âm tính, bệnh viêm ruột, các rối loạn tự miễn, b ̣ênh sarcoid, đa xơ cứng và chấn thương
mắt.

Viêm màng bồ đào trước cấp tính có thể vô căn, hoặc đi liền với b ̣ênh liên quan đến HLA B27 ho ̣ăc bệnh về mắt do vi-
rút Một nghiên cứu phát hi ̣ên rằng 49,4% các bệnh nhân viêm màng bồ đào trước có kết quả xét nghiệm dương tính với
kháng nguyên HLA-B27.[9] Viêm màng bồ đào sau đi liền với nhiễm khuẩn khu trú hoặc nhiễm khuẩn toàn thân, hoặc
bệnh viêm toàn thân. Trong trường hợp hiếm gặp, viêm màng bồ đào có thể là do chấn thương mắt trước đó hoặc tổn
thương tân sản

Sinh lý bệnh học
Tổn thương các cấu trúc mắt như chấn thương hoặc nhiễm trùng sẽ dẫn đến viêm màng bồ đào. Tổn thương của mắt bị
chấn thương sẽ dẫn đến viêm mắt do hàng rào máu-não bị phá vỡ. Sự phóng thích các chất trung gian gây viêm mạnh
(prostaglandin và leukotriene) dẫn đến rò rỉ mạch máu và dòng tế bào viêm tràn vào. Viêm màng bồ đào cũng có thể là kết
quả từ bệnh nhiễm khuẩn. Các vi sinh vật gây tổn thương trong mắt bằng cách phân giải trực tiếp các tế bào của vật chủ
hoặc bằng cách sản xuất các n ̣ôi đ ̣ôc tố hoặc ngoại đ ̣ôc tố gây độc môi trường vi mô mắt. Các sản phẩm phá vỡ này gây ra
quá trình tuyển mộ các tế bào viêm của vật chủ (bạch cầu trung tính và đại thực bào) và kèm theo sự sản sinh các gốc tự
do và các enzym để loại bỏ vi khuẩn gây nhiễm trùng. Trong quá trình này, tổn thương mô tiếp tục xảy ra. Viêm mắt cũng
đi kèm với các rối loạn miễn dịch. Tấn công tự miễn bắt đầu bằng đáp ứng miễn dịch đ ̣ăc hi ̣êu với kháng nguyên (các tế
bào T và các tế bào B) với các kháng nguyên mắt. Các tự kháng thể có thể liên kết với các kháng nguyên đ ̣ăc hi ̣êu, như
trong viêm giác mạc dạng loét ngoại biên và bệnh pemphigus có sẹo ở mắt, và bổ thể được hoạt hóa và đại thực bào được
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tuyển m ̣ô vào vị trí. Điều này dẫn đến tổn thương mô trực tiếp. Ngược lại, đáp ứng tự miễn có thể dẫn đến sự hình thành
và lắng đọng phức hợp miễn dịch trong các mạch máu và hoạt hóa đáp ứng miễn dịch. Các phức hợp miễn dịch tỏ ra có
liên quan đến SLE (lupus hệ thống), u hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) và các loại viêm mạch khác. Cuối cùng,
viêm màng bồ đào tự miễn có thể xảy ra qua cơ chế qua trung gian tế bào trong đó các tế bào T tự phản ứng nhận diện tự
kháng nguyên và dẫn đến tổn thương mô bằng cách trực tiếp xâm nhập và sản xuất cytokine, khuyếch đại đáp ứng miễn
dịch.

Phân loại

Phân loại giải phẫu dựa trên tiêu chuẩn của Nhóm Nghiên cứu Viêm màng bồ
đào Quốc tế (International Uveitis Study Group, IUSG)[1]
Viêm màng bồ đào trước (mống mắt và thể mi).

• Viêm mống mắt
• Viêm thể mi trước
• Viêm mống mắt-thể mi

Viêm màng bồ đào trung gian (thể mi sau-pars plana)

• Viêm thể mi sau
• Viêm dịch kính
• Viêm võng mạc hắc mạc nền

Viêm màng bồ đào sau (chủ yếu là hắc mạc)

• Viêm hắc mạc khu trú, rải rác hoặc lan tỏa
• Viêm võng hắc mạc
• Viêm thần kinh màng bồ đào

Viêm màng bồ đào lan tỏa (ảnh hưởng đến tất cả các phần)

Phân loại giải phẫu viêm màng bồ đào dựa trên Chuẩn hóa Danh pháp Viêm
màng bồ đào (SUN) để báo cáo dữ liệu lâm sàng[2]

• Viêm màng bồ đào trước (phản ứng viêm trong tiền phòng); bao gồm viêm mống mắt, viêm mống mắt-thể mi,
viêm thể mi trước

• Viêm màng bồ đào trung gian (viêm dịch kính); bao gồm viêm màng bồ đào trung gian, viêm thể mi sau, viêm dịch
kính

• Viêm màng bồ đào sau (viêm võng mạc và hắc mạc); bao gồm viêm hắc mạc khu trú ho ̣ăc lan tỏa, viêm hắc mạc
võng mạc, viêm võng mạc hắc mạc, viêm võng mạc, viêm thần kinh-võng mạc, viêm mạch võng mạc

• Viêm màng bồ đào lan tỏa (viêm tiền phòng, thể thủy tinh và võng mạc ho ̣ăc màng mạch)

Các từ mô tả viêm màng bồ đào của Danh pháp viêm màng bồ đào tiêu chuẩn
(SUN)[2]
Khởi phát

• Đột ngột
• Âm thầm
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Thời hạn

• Giới hạn (< khoảng thời gian 3 tháng)
• Dai dẳng (> khoảng thời gian 3 tháng)

Đợt bệnh

• Cấp tính (khởi phát đột ngột trong thời gian nhất định)
• Tái phát (các đợt lặp lại cách nhau m ̣ôt khoảng thời gian bất hoạt >3 tháng, dù đang điều trị hay không)
• Mạn tính (viêm màng bồ đào dai dẳng, tái phát < 3 tháng, dù đang điều trị hay không)

Các dạng viêm màng bồ đào trước[3]
Không u hạt:

• Thường không lây nhiễm
• Biểu hi ̣ên cấp tính với cương tụ rìa, tyndall tiền phòng.
• Tủa sau giác mạc (KP) nhỏ, màu trắng (không giống mỡ cừu) mà không có nốt sần mống mắt
• Đáp ứng với steroid

U hạt:

• Thường xảy ra sau nhiễm khuẩn, chẳng hạn như vi khuẩn bệnh giang mai, bệnh lao, herpes hoặc b ̣ênh Toxoplasma
• B ̣ênh sarcoidosis, hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) (một rối loạn tự miễn đa h ̣ê thống được đặc trưng bởi

viêm màng bồ đào mạn tính với biểu hiện ở da, thần kinh và thính giác), nhãn viêm giao cảm
• Tủa lớn và màu vàng (mỡ cừu) và nốt mống mắt.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Không có cách nào để phòng ngừa viêm màng bồ đào. Tuy nhiên, có thể tránh được viêm màng bồ đào do chấn thương
bằng cách sử dụng dụng cụ bảo vệ mắt trong các hoạt động thể thao (ví dụ: quần vợt trong nhà hoặc bóng quần), làm việc
tại phòng thí nghiệm khoa học và các nghề nghiệp trong ngành công nghiệp. Bất kỳ hoạt động nào có khả năng bắn chất
lỏng hoặc chất rắn vào mắt đều phải được bảo vệ. Để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, khuyến cáo rửa tay cẩn th ̣ân, đặc biệt
là sau khi tiếp xúc với người bị bệnh, trước khi chạm tay vào mắt. Sau khi phẫu thu ̣ât, các bệnh nhân đục thủy tinh thể và
nhãn khoa khác cần tra kháng sinh theo chỉ định, để ngăn ngừa nhiễm trùng. Xử lý thực phẩm (ví dụ: thịt) đúng cách giúp
ngăn ngừa các b ̣ênh nhiễm trùng như b ̣ênh Toxoplasma. Trong các tình trạng do các bệnh lây truyền qua đường tình dục
gây ra, vi ̣êc bảo vệ thích hợp giúp ngăn ngừa truyền bệnh dẫn đến nhiễm trùng toàn thân và viêm màng bồ đào do nhiễm
trùng.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 40 tuổi đến phòng cấp cứu khai mắt bị đỏ mà không chảy mủ. Anh này cũng biểu hi ̣ên đau, sợ
ánh sáng, mờ mắt và chảy nước mắt. Kiểm tra bằng sinh hiển vi, bác sĩ chuyên khoa mắt phụ trách thông báo đồng tử
nhỏ không đều, cương tụ rìa giác mạc và số lượng tế bào bạch cầu trong tiền phòng.

Tiền sử ca bệnh #2

Một phụ nữ 30 tuổi biểu hi ̣ên khởi phát giảm thị lực hai bên kèm theo đục dịch kính. Khám sinh hiển vi bán phần
trước cho thấy không có bất thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra soi đáy mắt có giãn đồng tử, quan sát thấy rõ các tế bào
viêm trong dịch kính và viêm hắc mạc.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Việc chẩn đoán chính xác viêm màng bồ đào có thể cực kỳ khó khăn do có rất nhiều biểu hi ̣ên và nguyên nhân gây b ̣ênh
khác nhau. M ̣ăc dù khám lâm sàng và xét nghiệm c ̣ân lâm sàng rất quan trọng để chẩn đoán viêm màng bồ đào, vi ̣êc chẩn
đoán phân bi ̣êt chuẩn xác về b ̣ênh lý nền gây b ̣ênh cũng đòi hỏi phải chú ý cẩn thận đến các biểu hi ̣ên và tiền sử của bệnh
nhân, và thông tin về nhân khẩu học. B ̣ênh xảy ra ở cả hai bên thường g ̣ăp ở các tình trạng hệ thống, trong khi viêm màng
bồ đào vô căn và do herpes thường xảy ra ở m ̣ôt bên. Các tính chất không u hạt so với u hạt của các biểu hi ̣ên cũng sẽ
giúp thu hẹp thêm phạm vi để chẩn đoán phân bi ̣êt. Điều quan trọng là cần phải chuyển sớm đến bác sĩ chuyên khoa mắt
có kinh nghiệm trong điều trị viêm màng bồ đào.

các triệu chứng ở mắt
Các triệu chứng trong viêm màng bồ đào thường phụ thuộc vào vị trí viêm trên màng bồ đào, điều này rất hữu ích
trong việc phân biệt giữa viêm màng bồ đào trước và sau. Tuy nhiên, khám mắt kỹ lưỡng là cách duy nhất để xác nhận
chẩn đoán. Triệu chứng của bệnh nhân sẽ kém hữu ích hơn trong việc phân loại chi tiết hơn khi xử lý các loại viêm
màng bồ đào trung gian hoặc viêm màng bồ đào lan tỏa.

Bệnh nhân viêm màng bồ đào trước thường phàn nàn về các triệu chứng về mắt, bao gồm đau, tấy đỏ, chứng sợ ánh
sáng, và chảy nước mắt. Bệnh nhân cũng có thể đau m ̣ôt bên âm ỉ kéo dài từ mắt đến xung quanh hốc mắt. Vùng này
có thể đau khi chạm vào qua mí mắt. Các nguyên nhân thường g ̣ăp của viêm màng bồ đào trước bao gồm viêm mống
mắt do kháng nguyên bạch cầu người B27 (HLA-B27) (bao gồm cả viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vẩy nến
và viêm khớp phản ứng), b ̣ênh Behçet, bệnh viêm khớp dạng thấp ở thiếu niên (JIA), viêm mống mắt-thể mi dị sắc
Fuchs và hội chứng giả (rối loạn giống với viêm màng bồ đào).

Ngược lại, bệnh nhân viêm màng bồ đào sau thường có biểu hi ̣ên không đau. Giảm thị lực, chứng ruồi bay trước mắt,
hoa mắt (nhận thấy có các ánh sáng nhấp nháy) hoặc viêm màng bồ đào sau có thể biểu hi ̣ên không có triệu chứng,
mặc dù điều này thường thay đổi tùy thuộc vào vị trí, mức độ nghiêm trọng và b ̣ênh căn học của tình trạng viêm.
Các nguyên nhân thường g ̣ăp của viêm màng bồ đào sau bao gồm b ̣ênh Toxoplasma, viêm võng mạc màng mạch,
viêm võng mạc do vi-rút herpes simplex (HSV), viêm màng mạch do b ̣ênh lao, b ̣ênh sarcoidosis và hội chứng Vogt-
Koyanagi-Harada (chứng rối loạn tự miễn đa h ̣ê thống được đặc trưng bởi viêm màng bồ đào mạn tính với các biểu
hiện da, thần kinh và thính giác).
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Phần lớn các nguyên nhân của viêm màng bồ đào dẫn đến bệnh ở cả hai bên mắt. Tuy nhiên, các ca b ̣ênh viêm màng
bồ đào m ̣ôt bên thường thấy ở viêm màng bồ đào sau phẫu thuật, viêm màng bồ đào do HSV và phần lớn các bệnh do
ký sinh trùng. Vì vậy, biểu hi ̣ên hai bên và m ̣ôt bên có thể hỗ trợ trong việc xác định b ̣ênh căn học.

Khởi phát và thời gian xuất hiện triệu chứng về mắt
Khởi phát và thời gian xuất hi ̣ên các triệu chứng về mắt cung cấp những manh mối để xác định nguyên nhân. Viêm
màng bồ đào cấp tính, đặc trưng bởi khởi phát đột ngột và thời gian b ̣ênh hạn chế, có thể thấy ở một số bệnh liên
quan đến viêm màng bồ đào. Phần lớn các dạng viêm màng bồ đào trước biểu hi ̣ên cấp tính. Bệnh viêm mống mắt do
HLA-B27 thường có biểu hi ̣ên cấp tính. Viêm mống mắt do chấn thương và viêm nội nhãn sau phẫu thuật do vi khuẩn
cũng thường có biểu hi ̣ên cấp tính.

Viêm màng bồ đào mạn tính được định nghĩa là viêm màng bồ đào dai dẳng đặc trưng bởi sự tái phát trong vòng 3
tháng sau khi kết thúc điều trị.[2] Một số loại viêm màng bồ đào, chẳng hạn như JIA, viêm màng bồ đào do b ̣ênh lao
và viêm thể mi dị sắc Fuchs, có thể biểu hi ̣ên như v ̣ây.

Viêm màng bồ đào tái phát, đặc trưng bởi những giai đoạn không hoạt động của bệnh xen kẽ với các giai đoạn bệnh
hoạt động không được điều trị, có thể thấy ở nhiều dạng viêm màng bồ đào mạn tính, bao gồm cả viêm thể mi dị sắc
Fuchs và viêm màng bồ đào do sarcoid.

Các triệu chứng toàn thân
Viêm màng bồ đào có thể là biểu hiện của một bệnh ảnh hưởng đến nhãn ngoài, có thể là bệnh nhiễm trùng, bệnh hệ
thống qua trung gian tự miễn, hay một hội chứng giả dạng.[9] Các hội chứng viêm màng bồ đào khác có thể được giới
hạn chủ yếu ở mắt. Vì vậy, cần có đánh giá tốt về các hệ thống để giúp thu hẹp các bệnh căn học có thể có.

Viêm khớp là một triệu chứng h ̣ê thống quan trọng liên quan đến bệnh nhân viêm màng bồ đào. Các triệu chứng như
đau hoặc cứng bàn tay, cổ tay, ngón tay, ngón chân, lưng dưới, cột sống, hoặc khớp chịu lực bất kỳ phải được tìm ra.
Có thể thấy những triệu chứng này ở những bệnh nhân mắc JIA, rối loạn liên quan đến HLA-B27, viêm khớp dạng
thấp và lupus hệ thống.

Phát ban có thể là một dấu hiệu hệ thống trong các b ̣ênh liên kết với viêm màng bồ đào như bệnh Lyme, giang mai,
lupus hệ thống, b ̣ênh Kawasaki, và phản ứng quá mẫn hoặc phản ứng với thuốc.

Bệnh đường tiêu hóa, với các biểu hi ̣ên khó chịu ở bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc phân đen, có thể chỉ báo bệnh
Crohn hoặc viêm loét đại tràng. B ̣ênh Behçet và bệnh Whipple cũng có thể có các biểu hiện về đường tiêu hóa.

Tổn thương miệng (b ̣ênh Behçet, bệnh viêm ruột), tổn thương bộ phận sinh dục (b ̣ênh Behçet, bệnh giang mai), đau
đầu (b ̣ênh Behçet, VKH), triệu chứng thần kinh (đa xơ cứng, bệnh Behçet), và các biểu hiện về phổi (lao) cũng có thể
hữu ích trong chẩn đoán.

Vi ̣êc không có các triệu chứng toàn thân cũng có thể hữu ích trong chẩn đoán. Thiếu các biểu hi ̣ên toàn thân được
nhìn thấy ở các hội chứng màng bồ đào chủ yếu xảy ra ở mắt, bao gồm cả b ̣ênh lý biểu mô sắc tố placoid đa tiêu điểm
cấp tính phía sau (APMPPE), viêm thể mi dị sắc Fuchs, bệnh lý hắc võng mạc dạng đạn ghém (bệnh viêm ảnh hưởng
đến lớp hắc mạc hai bên) và b ̣ênh viêm màng bồ đào trung gian.
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So sánh các triệu chứng thường gặp và nguyên nhân gây bệnh viêm màng bồ đào trước và sau

Tác giả John Huang, MD, CPE

Bệnh sử, tiền sử nhãn khoa và tiền sử dùng thuốc
Bệnh sử trước đây của bệnh nhân (bao gồm tiền sử nhãn khoa trước đây, b ̣ênh và thuốc sử dụng trước đây) và tiền sử
gia đình có thể cung cấp thông tin quan trọng.

Cần ghi chép hồ sơ về tất cả các đợt phát b ̣ênh và điều trị viêm màng bồ đào trước đó để xác định thời gian bệnh và/
hoặc để xác định biểu hi ̣ên hiện tại có phải là sự tái phát của tình trạng b ̣ênh có sẵn hay không. Vi ̣êc ghi chép hồ sơ về
các đợt bệnh và phương pháp điều trị trước đây có thể giúp phân loại bệnh và hướng dẫn điều trị. Tiền sử phẫu thuật
hoặc chấn thương mắt có thể liên quan đến các biểu hi ̣ên hi ̣ên tại cũng là yếu tố quan trọng. Các bệnh lý về mắt hi ̣ên
tại bao gồm bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và phù thũng điểm vàng cũng cần được đề c ̣âp và có thể liên quan để
biểu hi ̣ên hiện tại.

Điều quan trọng là phải biết liệu bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc m ̣ôt căn bệnh bất kỳ trước khi được biết là có
liên quan đến viêm màng bồ đào hay không, bởi vì biểu hi ̣ên có thể là biểu hiện của bệnh nền. Cần tìm kiếm tiền sử
bệnh tự miễn, bệnh nhiễm trùng, hoặc các rối loạn khối u và rối loạn c ̣ân ung thư có thể liên quan đến viêm màng bồ
đào.

Viêm màng bồ đào thứ phát sau đáp ứng viêm với thuốc là hiếm g ̣ăp, nhưng vi ̣êc đánh giá cẩn thận về các loại thuốc
mà bệnh nhân sử dụng có thể hữu ích cho chẩn đoán. Viêm màng bồ đào do thuốc thường g ̣ăp nhất khi sử dụng
rifabutin, là thuốc được sử dụng để điều trị b ̣ênh lao và các b ̣ênh nhiễm trùng do vi khuẩn mycobacterium không điển
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hình. Cidofovir, một loại thuốc kháng vi-rút được sử dụng để điều trị cytomegalovirus trong b ̣ênh AIDS, cũng đã cho
thấy là có gây ra viêm màng bồ đào. Các thuốc ức chế protease được sử dụng trong điều trị AIDS, cụ thể là indinavir,
cũng có liên quan đến viêm màng bồ đào. Do tất cả các loại thuốc này được sử dụng ở bệnh nhân nhiễm HIV, mà
chính b ̣ênh này cũng là nguyên nhân tiềm tàng gây b ̣ênh viêm màng bồ đào trước, có thể khó xác định chính xác b ̣ênh
căn học ở những bệnh nhân này. Tuy nhiên, hầu hết các ca b ̣ênh viêm màng bồ đào liên quan đến thuốc đều đáp ứng
tốt với điều trị corticosteroid nhỏ tại chỗ, thường cho phép có thể đưa ra chẩn đoán viêm màng bồ đào do thuốc ngay
sau khi bắt đầu điều trị.

tiền sử gia đình
Tiền sử gia đình là yếu tố quan trọng vì nhiều rối loạn tự miễn có bẩm chất di truyền và thường g ̣ăp nhiều hơn ở các
thành viên trong gia đình. Ngoài ra, nhiều bệnh truyền nhiễm có thể truyền từ mẹ sang con và có thể làm b ̣ênh nền cho
viêm màng bồ đào.

Viêm mống mắt-thể mi do HLA-B27 như quan sát thấy trong viêm c ̣ôt sống dính khớp, viêm khớp phản ứng, viêm
khớp vẩy nến và bệnh viêm ruột là tình trạng xảy ra ở nhiều gia đình với HLA-B27 được mã hóa trong phức hợp
tương thích mô chính trên nhiễm sắc thể 6. Bệnh lý hắc võng mạc dạng đạn ghém liên quan đến HLA-A29. Bệnh
nhân được biết là có các mối tương quan với HLA ho ̣ăc những b ̣ênh nhân có tiền sử gia đình bị bệnh liên quan đến
HLA có thể có nguy cơ cao mắc các b ̣ênh lý liên quan.

H ̣ôi chứng TORCH (b ̣ênh Toxoplasma, các tác nhân khác, rubella, CMV, vi-rút Herpes simplex) bao gồm danh sách
thường g ̣ăp các b ̣ênh nhiễm trùng chu sinh liên quan đến nhiễm trùng bẩm sinh và kết hợp với các biểu hiện về mắt.
B ̣ênh Toxoplasma là một ví dụ về bệnh gây ra viêm màng bồ đào do lây truyền bẩm sinh. Bệnh này có thể được truyền
từ mẹ sang con, dẫn đến bệnh mắt ở trẻ. Các bệnh nhiễm trùng bẩm sinh thường g ̣ăp bao gồm bệnh giang mai và
HIV.

Các thông tin nhân khẩu học liên quan đến nguy cơ mắc bệnh
Tuổi, giới tính, tổ tiên, thói quen xã h ̣ôi, thói quen tình dục và các nguy cơ phơi nhiễm địa lý và nghề nghi ̣êp là các yếu
tố quan trọng.

• Tuổi

Độ tuổi của bệnh nhân có thể là yếu tố nhân khẩu học hữu ích nhất khi xem xét để phân loại viêm màng bồ
đào, do một số bệnh thường xảy ra ở các nhóm tuổi nhất định:

• B ̣ênh viêm màng bồ đào ở trẻ nhỏ, mặc dù ít g ̣ăp hơn so với viêm màng bồ đào ở bệnh nhân lớn tuổi
hơn, có thể xuất hi ̣ên ở nhóm b ̣ênh nhân nhi khoa kết hợp với JIA, các chứng rối loạn liên quan đến
HLA-B27, bệnh Lyme, b ̣ênh toxocariasis và u nguyên bào võng mạc.[16]

• Ở người trẻ, viêm màng bồ đào thường xảy ra ở dạng viêm màng bồ đào do HLA-B27, viêm mống mắt
thể mi dị sắc Fuchs, đa xơ cứng, b ̣ênh Behçet, APMPPE và viêm màng bồ đào trung gian.

• B ̣ênh nhân viêm màng bồ đào ở tuổi trung niên thường mắc bệnh về mắt kết hợp với b ̣ênh sarcoidosis,
lupus hệ thống, bệnh lý hắc võng mạc dạng đạn ghém và VKH.

• Người cao tuổi hiếm khi biểu hi ̣ên viêm màng bồ đào nguyên phát. Điều này có thể liên quan đến đáp
ứng miễn dịch giảm tổng thể ở nhóm dân số lớn tuổi. Một trong các trường hợp hiếm hoi của bệnh tự
miễn ở người cao tuổi là viêm động mạch tế bào khổng lồ. Ở các bệnh nhân viêm n ̣ôi nhãn dai dẳng
mạn tính đáp ứng kém với điều trị, u lympho n ̣ôi nhãn, các b ̣ênh ác tính khác, và các hội chứng giả cần
được đưa lên đầu danh sách các nguyên nhân có thể gây b ̣ênh.
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Bất chấp những hướng dẫn này, điều quan trọng cần lưu ý là một số nguyên nhân b ̣ênh có thể biểu hi ̣ên
ở mọi lứa tuổi.

• Giới tính

Mặc dù nhiều nguyên nhân gây ra viêm màng bồ đào ảnh hưởng như nhau đến hai giới tính, một số loại tỏ ra
chiếm ưu thế hơn ở nam giới hoặc phụ nữ. Viêm khớp phản ứng, viêm c ̣ôt sống dính khớp, và b ̣ênh Behçet
thường g ̣ăp hơn ở nam giới. Do sự khác biệt về lối sống, nam giới cũng thường biểu hi ̣ên mắc viêm mống mắt
do chấn thương, viêm n ̣ôi nhãn do nấm và viêm mắt giao cảm nhiều hơn, có nguyên nhân từ chấn thương hoặc
tiêm chích ma túy. Ngược lại, JIA và lupus hệ thống lại thường g ̣ăp nhiều hơn ở phụ nữ, lần lượt gấp 2-3 lần
và 7-15 lần so với nam giới.

• tổ tiên

Một số bệnh hệ thống kèm theo viêm màng bồ đào được phát hi ̣ên là thường g ̣ăp nhiều hơn nhiều ở một số
dân tộc. Các ví dụ bao gồm viêm mống mắt do HLA-B27, bao gồm cả viêm cột sống dính khớp, viêm khớp
phản ứng và viêm khớp vẩy nến, là các b ̣ênh thường g ̣ăp hơn ở người da trắng. Bệnh sarcoidosis thường g ̣ăp
nhiều hơn 3-4 lần ở người da đen. B ̣ênh Behçet được phát hi ̣ên nhiều nhất ở người dân Thổ Nhĩ Kỳ và rất phổ
biến ở châu Á và các nước Trung Đông so với Bắc Mỹ và châu Âu. VKH là nguyên nhân hàng đầu thứ hai gây
nên viêm màng bồ đào tại Nhật Bản sau b ̣ênh Behçet và là nguyên nhân thường g ̣ăp nhất ở các bệnh nhân châu
Á và châu Mỹ.

• Thói quen tình dục và thói quen xã hội

Xem xét các thói quen tình dục và thói quen xã hội có thể phát hiện ra các bệnh lý có thể đã khiến bệnh nhân
bị phơi nhiễm với các nguyên nhân truyền nhiễm gây nên viêm màng bồ đào.

Hành vi tình dục là rất quan trọng bởi vì nam giới đồng tính và trẻ tuổi, năng động tình dục có nhiều khả năng
nhiễm HIV và các bệnh nhiễm trùng cơ hội do AIDS khác. Biểu hiện thường gặp liên quan đến HIV bao gồm
viêm võng mạc do vi-rút cytomegalovirus (CMV), viêm màng mạch do nấm Pneumocystis carinii, viêm màng
bồ đào do bệnh lao, viêm võng mạc-màng mạch do b ̣ênh Toxoplasma và viêm n ̣ôi nhãn do nấm Candida.

Những người hoạt động tình dục tích cực có nhiều khả năng mắc phải các b ̣ênh nhiễm trùng lây qua đường
tình dục hơn, như bệnh giang mai, bệnh l ̣âu và HSV, các b ̣ênh này có thể gây ra viêm màng bồ đào nhiễm trùng
nguyên phát. B ̣ênh Chlamydia, b ̣ênh nhiễm trùng lây qua đường tình dục thường g ̣ăp nhất, có thể gây nên viêm
mống mắt do HLA-B27 trong viêm khớp phản ứng. Trong những ca b ̣ênh này, điều quan trọng là cần phải thu
thập tiền sử tình dục đầy đủ, bao gồm các thói quen tình dục, các triệu chứng sinh dục ni ̣êu hiện tại và các
b ̣ênh lây truyền qua đường tình dục trước đó.

Các thói quen xã hội khác có thể bộc lộ thêm các nguy cơ phơi nhiễm của bệnh nhân viêm màng bồ đào.
Những người tiêm chích ma túy là nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm HIV và tất cả các b ̣ênh nhiễm trùng cơ
hội. Các bệnh nhân có tiền sử ăn thịt lợn sống hoặc nấu chưa chín có nguy cơ cao mắc b ̣ênh Toxoplasma mắt.
Bệnh nhân đã uống sữa chưa tiệt trùng có thể bị phơi nhiễm với Brucella. Các bệnh nhân nuôi mèo có nguy
cơ cao phơi nhiễm với phân có chứa Toxoplasma gondii. B ̣ênh toxocariasis ở mắt cũng có thể bị nhiễm từ mèo
hoặc chó mang ký sinh trùng này. Vi khuẩn Bartonella henselae, là nguyên nhân gây b ̣ênh mèo cào, cũng có thể
truyền sang các bệnh nhân tiếp xúc với mèo.

• phơi nhiễm môi trường

Phơi nhiễm môi trường, bất kể là do vị trí địa lý, vi ̣êc đi lại gần đây, nghề nghiệp hay tiếp xúc với người bị
nhiễm bệnh, đều rất quan trọng khi xem xét một số nguyên nhân nhiễm trùng gây viêm màng bồ đào.
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Vị trí địa lý và tiền sử đi lại gần đây có thể là những yếu tố quan trọng. Bệnh nhiễm do hít phải bào tử nấm
histoplasma capsulatum đang lưu hành tại các thung lũng sông Mississippi-Ohio-Missouri và phải lưu ý xem
xét bệnh này ở các bệnh nhân từ khu vực đó và những người gần đây đã đi lại đến đó. Có thể mắc phải b ̣ênh
nhiễm nấm coccidioidomycosis khi đến thăm hoặc sống ở các khu vực Tây Nam Hoa Kỳ. Kiết lỵ, bệnh lao, sốt
rét và bệnh phong là các ví dụ khác của các bệnh truyền nhiễm có thể mắc phải trong thời gian đi lại đến ho ̣ăc
ở tại các nước lưu hành dịch.

Vi ̣êc xem xét các phơi nhiễm nghề nghiệp với sinh vật truyền nhiễm được biết là gây ra viêm màng bồ đào
cũng đóng vai trò quan trọng. Các bệnh nhân làm việc tại các trang trại hoặc làm việc gần gũi với các loài động
vật có nguy cơ cao hơn với các bệnh truyền nhiễm nhất định, bao gồm bệnh nhiễm trùng xoắn leptospira (ở
các công nhân làm vi ̣êc trong hệ thống thoát nước hoặc phòng thí nghiệm phơi nhiễm với nước tiểu chuột hoặc
nước bị ô nhiễm), bệnh Brucella (ở các công nhân trang trại hoặc lò mổ), bệnh mèo cào và b ̣ênh Toxoplasma
(ở những bệnh nhân làm việc với mèo).

Phơi nhiễm môi trường khác cần xem xét là người bị nhiễm bệnh. B ̣ênh lao là ví dụ về bệnh thường mắc phải
do truyền từ người sang người. Bệnh lao dễ dàng lây lan qua giọt nước bọt trong không khí từ người đang mắc
bệnh.

Khám lâm sàng
Để xác định các xét nghi ̣êm c ̣ân lâm sàng phù hợp trong viêm màng bồ đào trước, phải phân biệt được viêm màng bồ
đào u hạt với viêm màng bồ đào không u hạt. Hình dạng lắng đọng sau giác mạc (KP) sẽ hỗ trợ phân biệt. Viêm màng
bồ đào u hạt có KP 'giống mỡ cừu' lớn và các cụm tế bào viêm ở khoang trước (nốt Busacca), lưới sợi mô liên kết
(nốt Berlin) hoặc rìa đồng tử (nốt Koeppe), trong khi viêm màng bồ đào không u hạt có lắng đọng sau giác mạc dạng
mịn trên màng trong giác mạc. Có thể nhìn thấy những thay đổi này qua khám soi đáy mắt giãn nở. Viêm màng bồ
đào trung gian và viêm màng bồ đào sau đòi hỏi phải khám đáy mắt giãn nở để tìm những dấu hiệu của viêm buồng
dịch kính (dịch tiết võng mạc trong thể thủy tinh) và viêm võng mạc (giãn lồng bao mạch máu võng mạc, phù nề điểm
vàng, sưng đĩa thị giác và xuất huyết võng mạc). Trong các ca viêm mạn tính, cũng có thể thấy biểu hi ̣ên đục thủy tinh
thể dưới bao sau.

Sau khi kiểm tra bằng sinh hiển vi và đo nhãn áp, viêm màng bồ đào trước có thể biểu hi ̣ên xung huyết kết mạc trở
n ̣ăng xung quanh rìa giác mạc (đỏ thể mi), giảm thị lực nhẹ, giảm áp lực n ̣ôi nhãn (hiếm khi tăng), tế bào lympho kết
tụ ở màng trong giác mạc (lắng đọng sau giác mạc), phù nề giác mạc và số lượng tế bào bạch cầu hoặc protein trong
khoang trước (điểm lóe sáng). Trong bệnh không u hạt có thể nhìn thấy các tế bào viêm dạng mịn, nhưng ở bệnh u
hạt, thì sẽ phát hi ̣ên thấy có các chất lắng đọng giống mỡ cừu. Dính (dính mống mắt) giác mạc (dính trước) hoặc thủy
tinh thể (dính sau) thường hình thành trong tình trạng viêm cấp tính và cũng có thể được nhìn thấy khi khám bằng
sinh hiển vi. Trong các ca viêm mạn tính cũng có thể thấy biểu hi ̣ên đục thủy tinh thể dưới bao sau và thoái hóa giác
mạc dải băng. Cũng có thể nhìn thấy đồng tử co lại, không phản ứng.
[Fig-2]

[Fig-3]

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
Có rất nhiều xét nghiệm c ̣ân lâm sàng tiềm năng để phát hi ̣ên viêm màng bồ đào. Ban đầu cần t ̣âp trung thu hẹp
xét nghi ̣êm dựa trên vị trí của viêm màng bồ đào (trước, sau, trung gian, lan tỏa) cũng như dạng viêm màng bồ đào
(không u hạt và có u hạt). Cần đ ̣ăt trọng tâm lớn hơn vào việc tìm kiếm các bệnh căn học do nhiễm khuẩn, do chúng
thường tiến triển mạnh và có thể dẫn đến mù vĩnh viễn về lâu dài. M ̣ôt khi đã loại trừ các bệnh căn học do nhiễm
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khuẩn, bác sĩ chuyên khoa mắt thường có thể cộng tác với bác sĩ chuyên khoa khớp và các chuyên gia y tế khác để
thăm dò các b ̣ênh căn học qua trung gian tự miễn.

Không cần phải đánh giá thêm ở những bệnh nhân mắc viêm màng bồ đào không u hạt m ̣ôt bên lần đầu tiên mà
không có triệu chứng hay biểu hiện hệ thống. Điều này cũng đúng đối với các bệnh nhân có tiền sử chấn thương hay
phẫu thuật gần đây hoặc có các dấu hiệu lâm sàng của b ̣ênh nhiễm virus HSV hoặc herpes zoster.

Nếu bệnh nhân biểu hi ̣ên viêm màng bồ đào hai bên, tái phát, hoặc viêm màng bồ đào u hạt, cần phải tiếp tục đánh giá
thêm. Cần chỉ định thực hiện công thức máu, xét nghiệm nồng độ enzym chuyển angiotensin (ACE) (tăng cao trong
b ̣ênh sarcoidosis), xét nghiệm huyết thanh bệnh giang mai và HLA-B27 để giúp xác định bệnh hệ thống liên quan. Xét
nghiệm yếu tố dạng thấp và kháng thể kháng peptid citrullin mạch vòng (kháng CCP) cần được thực hiện trong trường
hợp có thể có viêm khớp dạng thấp. Các mức nồng độ kháng thể kháng DNA sợi kép và nồng độ bổ thể có thể tăng
cao ở SLE. Các kháng nguyên HLA khác có thể chỉ báo sự có m ̣ăt của các rối loạn đ ̣ăc hi ̣êu. Nồng độ kháng thể kháng
bạch cầu đa nhân trung tính tăng cao chỉ báo xảy ra tình trạng viêm mạch. ESR (tốc độ máu lắng), CRP (protein phản
ứng C) và phân tích nước tiểu có thể là các xét nghiệm không đặc hiệu hữu ích.

Xét nghiệm nhanh reagin trong huyết tương (RPR), xét nghi ̣êm nghiên cứu bệnh hoa liễu (VDRL) và xét nghiệm
kháng thể xoắn khuẩn huỳnh quang (FTA-ABS) có thể giúp xác định nhiễm bệnh giang mai. Các biểu hiện về mắt của
bệnh giang mai liên quan đến giang mai thần kinh, giang mai thứ phát, giang mai thời kỳ thứ ba, và các xét nghi ̣êm
RPR và VDRL thường dương tính ở những bệnh nhân này. Kết quả xét nghi ̣êm FTA-ABS dương tính không phải lúc
nào cũng chỉ báo bệnh giang mai hoạt động mà có thể cho biết tiền sử bệnh giang mai tại thời điểm nào đó, do xét
nghi ̣êm vẫn dương tính trong suốt đời sau khi lây nhiễm bệnh giang mai. Kết quả dương tính giả có thể xảy ra ở bệnh
Lyme, bệnh phong và các bệnh có nồng độ kháng thể kháng nhân (ANA) cao Kết quả âm tính giả có thể xảy ra trong
b ̣ênh giang mai thời kỳ thứ ba.

Nếu bệnh nhân có tiền sử phơi nhiễm đã biết hoặc nghi ngờ có nguy cơ cao do nghề nghiệp, lối sống hoặc sở thích,
phải thực hiện các xét nghi ̣êm liên quan: chuẩn đ ̣ô Lyme để phát hiện Borrelia burgdorferi; xét nghi ̣êm da tìm dẫn xuất
protein tinh khiết (PPD) đối với người nhiễm HIV, có tiền sử lạm dụng rượu hoặc nghi ngờ mắc b ̣ênh lao; chuẩn đ ̣ô
Toxoplasma; chuẩn đ ̣ô Bartonella henselae nếu nghi ngờ b ̣ênh mèo cào. Cần đ ̣ăc bi ̣êt lưu ý khi diễn giải xét nghi ̣êm
PPD ở những bệnh nhân đã được tiêm vắc-xin BCG từ trước và ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch. Ở những
bệnh nhân mắc viêm mạch võng mạc, cần thực hi ̣ên xét nghi ̣êm ANA và kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung
tính. ANA có khả năng dương tính ở bệnh JIA và do đó có thể là xét nghiệm đặc biệt hữu ích đối với trẻ em.

Cắt dịch kính chẩn đoán để cung cấp bệnh phẩm cho phân tích tế bào học, phân tích tế bào theo dòng chảy, và nuôi
cấy hi ̣ên không được sử dụng rộng rãi, nhưng khi có thể thực hiện, bi ̣ên pháp này có thể được sử dụng để hỗ trợ trong
việc xác định nguyên nhân và do đó giúp hướng dẫn điều trị.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
bệnh viêm khớp, ruột hoặc da

• Khoảng một nửa bệnh nhân viêm màng bồ đào biểu hi ̣ên các bệnh hệ thống, như b ̣ênh sarcoid, dị ứng, bệnh viêm
khớp dạng thấp ở thiếu niên (JIA) và bệnh viêm ruột. Có đến 50% bệnh nhân viêm cột sống dính khớp phát triển
viêm màng bồ đào trước.

dương tính với HLA B27

• Khoảng 49% trong số các bệnh nhân viêm màng bồ đào trước có kết quả xét nghiệm dương tính với HLA-B27.[9]
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chấn thương mắt

• Cần lưu ý tiền sử chấn thương mắt và công vi ̣êc thu ̣ôc dạng nghề nghiệp có nguy cơ cao (ví dụ: gia công kim loại).

Yếu
30 đến 40 tuổi

• Viêm màng bồ đào thường ảnh hưởng đến những người trong độ tuổi từ 30 đến 40.[5] [11] [12]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố quan trọng bao gồm các bệnh viêm, dương tính với HLA-B27, chấn thương mắt, và ức chế miễn dịch.

đau (viêm màng bồ đào trước) (thường gặp)

• Thường được mô tả là đau âm ỉ ở vùng hốc mắt; thường xảy ra ở viêm màng bồ đào trước.
• Viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau biểu hi ̣ên không đau.

giảm thị lực (thường gặp)

• Có thể biểu hiện dưới dạng mờ mắt, giảm thị lực hoặc giảm trường nhìn (viêm màng bồ đào trung gian và viêm
màng bồ đào sau).

dính (thường gặp)

• Dính mống mắt với giác mạc (dính trước) hoặc thủy tinh thể (dính sau) thường hình thành trong quá trình viêm
cấp tính và cũng có thể quan sát được khi khám bằng đèn khe.

• Cả dính trước và dính sau đều được quan sát thấy nhiều nhất ở viêm màng bồ đào trước cấp tính.
[Fig-2]

[Fig-3]

Chói sáng (thường gặp)

• Chói sáng là dấu hi ̣êu phân biệt của viêm màng bồ đào trước và được xác định với tình trạng viêm và bạch cầu
trôi nổi trong thủy dịch của tiền phòng. Bạch cầu lắng có thể hình thành mủ tiền phòng (hoặc mức dịch) trong tiền
phòng.

• Phân độ trong khoảng từ 0 đến 4+.[2]

tủa sau giác mạc (thường gặp)

• Đây là những tế bào lympho kết tụ nội mô giác mạc, ở các dạng có u hạt ho ̣ăc không u hạt, quan sát thấy ở viêm
màng bồ đào trước.

• Tủa sau giác mạc dạng mỡ cừu là đặc trưng của bệnh viêm u hạt và cũng có thể được quan sát trong tiền phòng
bằng cách khám trên sinh hiển vi. Ở bệnh không u hạt, tủasau giác mạc dạng mịn hình thành trên nội mô giác mạc.
Ở viêm màng bồ đào u hạt, nốt Koeppe (các cụm tế bào viêm trên rìa cơ vòng mống mắt) được hình thành. Nốt
Busacca là các cụm tế bào viêm thường thấy trong khoang phía trước trong các ca bệnh nặng (hiếm g ̣ăp).

Các yếu tố chẩn đoán khác

chảy nước mắt (thường gặp)

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

15

http://bestpractice.bmj.com


Viêm màng bồ đào Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

• Chảy nước mắt không kèm tháo mủ.

Chứng sợ ánh sáng (thường gặp)

• Nhạy cảm với ánh sáng là thường g ̣ăp trong viêm màng bồ đào trước.

đục dịch kính (thường gặp)

• Xảy ra ở viêm màng bồ đào sau do viêm dịch kính.

đỏ mắt không xuất tiết (thường gặp)

• Xảy ra ở viêm màng bồ đào trước.

đồng tử co lại hoặc không phản ứng (thường gặp)

• Xảy ra ở viêm màng bồ đào trước.

giảm nhãn áp (thường gặp)

• Phát hiện thấy ở viêm màng bồ đào trước. Ở các ca hiếm g ̣ăp, có thể tăng áp lực.

dịch tiết và phù nề võng mạc, phù nề dây thần thị giác (thường gặp)

• Yêu cầu khám đáy mắt giãn nở để phát hiện những dấu hiệu của viêm dịch kính, biểu hi ̣ên ở viêm màng bồ đào
trung gian và viêm màng bồ đào sau.

lồng bao mạch máu võng mạc (thường gặp)

• Có thể thấy lồng bao mạch máu võng mạc ho ̣ăc tích tụ các tế bào viêm dọc theo thành mạch máu ở viêm màng
bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau do viêm võng mạc. Khám soi đáy mắt sẽ cho phép quan sát. Ở b ̣ênh
sarcoid, các tổn thương này xuất hiện dưới dạng giọt sáp nến. Đồng thời, chụp mạch máu nhu ̣ôm fluorescein cho
thấy có kèm theo rò rỉ mạch máu (nhu ̣ôm quanh mạch) và không tưới máu mao mạch.

phù hoàng điểm (thường gặp)

• Ở viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau có phù hoàng điểm, các bệnh nhân có thể biểu hi ̣ên méo
hình (thay đổi hình dạng đối tượng) hoặc thay đổi màu sắc.

phù đĩa thị giác (thường gặp)

• Có thể quan sát thấy khi khám soi đáy mắt giãn nở ở viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau.

xuất huyết võng mạc (thường gặp)

• Tổn thương võng mạc và h ̣ê mạch máu võng mạc có thể dẫn đến rò rỉ mạch máu, gây xuất huyết võng mạc và dịch
kính. Xuất hiện ở viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau.

cương tụ thể mi (thường gặp)

• Cương tụ thể mi là do xung huyết kết mạc, nặng lên gần rìa giác mạc. Thường g ̣ăp ở viêm màng bồ đào trước.

phù giác mạc (thường gặp)

• Có thể thấy ở viêm màng bồ đào trước.

đục thủy tinh thể (không thường gặp)

• Trong các ca viêm mạn tính, có thể thấy biểu hi ̣ên đục thủy tinh thể dưới bao sau.

16 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm màng bồ đào Chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

chẩn đoán lâm sàng

• Viêm màng bồ đào có thể vô căn, hoặc gây nên bởi b ̣ênh liên quan đến HLA
B27 hoặc bệnh viêm hệ thống, bệnh mắt do vi-rút hoặc các b ̣ênh nhiễm
khuẩn khu trú hoặc nhiễm trùng toàn thân khác. Có thể cần phải xét nghiệm
để chẩn đoán bệnh nền.

• Không cần phải đánh giá thêm ở những bệnh nhân mắc viêm màng bồ đào
không u hạt m ̣ôt bên lần đầu tiên mà không có triệu chứng hay biểu hiện hệ
thống. Điều này cũng đúng đối với các bệnh nhân có tiền sử chấn thương hay
phẫu thuật gần đây hoặc có các dấu hiệu lâm sàng của b ̣ênh nhiễm virus HSV
hoặc herpes zoster.

• Nếu bệnh nhân biểu hi ̣ên viêm màng bồ đào hai bên, tái phát, hoặc viêm
màng bồ đào u hạt, cần phải tiếp tục đánh giá thêm. Công thức máu, nồng
độ enzym chuyển angiotensin (ACE) (tăng cao trong b ̣ênh sarcoid), huyết
thanh bệnh giang mai và HLA-B27 giúp xác định bệnh hệ thống liên quan.
Xét nghiệm yếu tố dạng thấp và kháng thể kháng peptid citrullin mạch vòng
(kháng CCP) cần được thực hiện trong trường hợp nghi ngờ b ̣ênh viêm khớp
dạng thấp. Các mức nồng độ kháng thể kháng DNA sợi kép và nồng độ bổ
thể có thể tăng cao ở SLE. Các kháng nguyên HLA khác có thể chỉ báo sự có
m ̣ăt của các rối loạn đ ̣ăc hi ̣êu. Nồng độ kháng thể kháng bạch cầu đa nhân
trung tính tăng cao chỉ báo xảy ra tình trạng viêm mạch.

chẩn đoán dựa trên tiền sử,
triệu chứng và các dấu hiệu
mắt

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Dấu hi ̣êu không đ ̣ăc hi ̣êu cho bệnh truyền nhiễm.

số lượng tế bào bạch cầu cao
(trong bệnh nhiễm trùng)

Tốc độ máu lắng

• Dấu hiệu viêm không đặc hiệu.

tăng cao (trong bệnh viêm); các
giá trị >80 mm/giờ luôn là dấu
hiệu đáng lưu ý

CRP

• Dấu hiệu viêm không đặc hiệu.

tăng cao (trong bệnh viêm)

kháng thể xoắn khuẩn huỳnh quang (FTA-ABS), xét nghiệm nghiên cứu bệnh
hoa liễu (VDRL) và xét nghiệm nhanh reagin trong huyết tương (RPR)

• Các xét nghi ̣êm giúp xác định nhiễm b ̣ênh giang mai. Các biểu hiện về mắt
của bệnh giang mai liên quan đến giang mai thần kinh, giang mai thứ phát,
giang mai thời kỳ thứ ba, và các xét nghi ̣êm RPR và VDRL thường dương
tính ở những bệnh nhân này. Kết quả xét nghi ̣êm FTA-ABS dương tính không
phải lúc nào cũng chỉ báo bệnh giang mai hoạt động mà có thể cho biết tiền
sử bệnh giang mai tại thời điểm nào đó, do xét nghi ̣êm vẫn dương tính trong
suốt đời sau khi lây nhiễm bệnh giang mai. Kết quả dương tính giả có thể xảy
ra ở bệnh Lyme, bệnh phong và các bệnh có nồng độ kháng thể kháng nhân
(ANA) cao Kết quả âm tính giả có thể xảy ra trong b ̣ênh giang mai thời kỳ
thứ ba.

dương tính (trong bệnh giang
mai)
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Xét nghiệm Kết quả

ACE trong huyết thanh

• ACE tăng cao ở các bệnh nhân mắc bệnh sarcoidosis. Điều quan trọng cần
lưu ý là liệu bệnh nhân có đang sử dụng thuốc ức chế ACE hay không, do
thuốc sẽ làm giảm nồng độ ACE.

• Cũng có thể tăng cao ở b ̣ênh cường giáp, bệnh viêm gan cấp tính, đa u tủy
xương, bệnh lao và bệnh phong.

tăng cao (trong bệnh
sarcoidosis và một số bệnh lý
khác đi liền với viêm màng bồ
đào)

Kháng thể kháng nhân

• Chất chỉ điểm chung của bệnh mạch máu collagen.
• Quan sát thấy ở bệnh viêm khớp dạng thấp ở thiếu niên (JIA), và vì v ̣ây có

thể đ ̣ăc bi ̣êt hữu ích ở trẻ em và ở b ̣ênh lupus ban đỏ hệ thống (SLE).

dương tính (ở nhiều bệnh
mạch máu collagen)

HLA-B27

• Khoảng 49% trong số các bệnh nhân viêm màng bồ đào trước có kết quả xét
nghiệm dương tính với HLA-B27.[9]

• Biểu hiện gợi ý b ̣ênh khớp-đốt sống huyết thanh âm tính. Thường dương tính
trong viêm mống mắt tái phát.

dương tính (ở nhiều bệnh nhân
viêm màng bồ đào)

chuẩn độ Lyme

• Tại vùng lưu hành dịch, cần yêu cầu xét nghi ̣êm chuẩn độ Lyme để phát hiện
Borrelia burgdorferi.[17]

dương tính (trong bệnh Lyme)

xét nghiệm da tìm chất dẫn xuất protein tinh khiết (PPD)

• Cần yêu cầu thực hi ̣ên cho bệnh nhân bị nghi ngờ lao, và cho những người
nhiễm HIV hoặc có tiền sử lạm dụng rượu. Cũng cần yêu cầu thực hi ̣ên ở các
vùng lưu hành dịch ho ̣ăc vừa mới tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

• Cần loại trừ b ̣ênh lao hoạt động nếu xét nghiệm dương tính.
• Cần th ̣ân trọng xem xét khi diễn giải xét nghi ̣êm ở những bệnh nhân nhận

vắc xin BCG (dương tính giả) và ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch (âm
tính giả).

• Xét nghiệm phóng thích interferon-gamma (IGRA) là xét nghiệm mới hơn có
thể giúp chẩn đoán b ̣ênh lao.

dương tính (ở bệnh lao) nếu >5
mm ở những bệnh nhân nhiễm
HIV, 10 mm trở lên ở những
bệnh nhân có nguy cơ cao, 15
mm trở lên ở những bệnh nhân
nguy cơ thấp

kháng thể bào tương kháng bạch cầu trung tính tế bào chất (c-ANCA)

• Hầu hết b ̣ênh nhân mắc u hạt kèm theo viêm đa mạch (u hạt Wegener) đều
dương tính với c-ANCA.

• Proteinase 3 là kháng nguyên đích của c-ANCA.

dương tính (trong u hạt kèm
theo viêm đa mạch)

kháng thể bào tương kháng bạch cầu trung tính quanh nhân (p-ANCA)

• Nồng đ ̣ô tăng cao trong viêm đa mạch vi thể, hội chứng Churg-Strauss và các
tình trạng viêm mạch khác.

• Myeloperoxidase là kháng nguyên đích của p-ANCA.

tăng cao (trong các tình trạng
viêm mạch khác nhau)

C3 và C4

• Các mức nồng độ giảm gợi ý lupus ban đỏ hệ thống (SLE); các rối loạn tự
miễn khác cũng có thể làm giảm nồng độ.

giảm (trong SLE và các rối
loạn tự miễn khác)

kháng thể kháng DNA sợi kép (anti-dsDNA)

• Dương tính trong lupus ban đỏ hệ thống (SLE), mặc dù âm tính trong lupus
do thuốc.

dương tính (trong SLE)

Yếu tố dạng thấp

• Nồng độ tăng cao trong viêm khớp dạng thấp; nồng độ cũng tăng trong hội
chứng Sjogren và các bệnh tự miễn khác.

tăng cao (trong viêm khớp
dạng thấp và một số bệnh tự
miễn khác)
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Xét nghiệm Kết quả

kháng thể kháng peptid citrullin mạch vòng (kháng CCP)

• Các mức nồng độ tăng đ ̣ăc hi ̣êu chỉ báo viêm khớp dạng thấp; không được sử
dụng ở trẻ em.

tăng cao (trong viêm khớp
dạng thấp)

Chuẩn độ Bartonella henselae

• Xét nghiệm huyết thanh dương tính chỉ báo b ̣ênh mèo cào ở mức độ cao.

dương tính (trong sốt do bệnh
mèo cào)

chuẩn độ toxoplasma trong huyết thanh

• Nếu dương tính thì sẽ là chỉ báo mức cao của b ̣ênh Toxoplasma dưới dạng tác
nhân gây bệnh.

dương tính (trong bệnh nhiễm
toxoplasma)

các kháng nguyên HLA khác

• Sự có m ̣ăt của kháng nguyên có thể chỉ báo sự có m ̣ăt của các bệnh lý đ ̣ăc
hi ̣êu (HLA-A29 trong bệnh lý hắc võng mạc dạng đạn ghém [b ̣ênh viêm hai
bên mắt ảnh hưởng đến lớp màng mạch]; HLA B*0501 trong b ̣ênh Behçet;
HLA DR*0405 trong hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada, một chứng rối loạn
tự miễn đa h ̣ê thống đặc trưng bởi viêm màng bồ đào mạn tính với các biểu
hiện ở da, thần kinh và thính giác).

có hoặc không có

sàng lọc sinh hóa

• Có thể xác định được rối loạn chức năng thận và gan liên kết với các bệnh
viêm liên quan đến viêm màng bồ đào.

có thể là bất thường trong các
rối loạn viêm hệ thống

CXR

• Cần yêu cầu thực hi ̣ên để phát hi ̣ên b ̣ênh lao hoặc bệnh sarcoidosis.

bệnh sarcoidosis: các hạch
bạch huyết phình to hoặc thâm
nhiễm phổi; bệnh lao hoạt
động: trong hoặc thâm nhiễm
hoặc đông đặc, tổn thương thể
hang có hoặc không có vôi hóa
xung quanh, u cục có viền kém
rõ ràng, tràn dịch màng phổi,
hạch to tại rốn hoặc trung thất

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

Sinh thiết dịch thủy tinh

• Cắt dịch kính để lấy bệnh phẩm phân tích giúp xác định chẩn đoán với viêm
màng bồ đào không rõ nguyên nhân.[18] Có thể thực hi ̣ên phân tích tế bào
học, phân tích tế bào theo dòng chảy và nuôi cấy.

có thể cho thấy nuôi cấy dương
tính hoặc bất thường tế bào
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

dị vật nội nhãn • Tiền sử đầy đủ có thể xác định
tổn thương do chấn thương gần
đây hoặc các hoạt động nguy cơ
cao (rèn kim loại). Do đó, mắt
đỏ và đau có nhiều khả năng là
do các dị v ̣ât cao hơn là do viêm
màng bồ đào.

• Xét nghiệm ban đầu là siêu âm
nhãn cầu để tạo ảnh dị vật.
Chụp CT có thể nh ̣ân di ̣ên dị
v ̣ât bằng kim loại. Điện đồ võng
mạc có thể giúp để xác định
mức độc tính của sắt và đồng.

viêm nội nhãn • Tiền sử phẫu thu ̣ât ho ̣ăc nhiễm
trùng hệ thống kèm theo tháo
mủ có thể giúp xác định cảm
giác đau mắt do viêm n ̣ôi nhãn.

• Nuôi cấy tế bào mắt từ tiền
phòng hoặc thể thủy tinh sẽ xác
định các sinh vật gây bệnh trong
viêm n ̣ôi nhãn.

Khối u bán phần sau • U lympho mắt và viêm màng
bồ đào thường có biểu hi ̣ên
tương tự và chồng lấp lên nhau.
Khó phân biệt nếu không có xét
nghiệm.

• Kỹ thu ̣ât phân tích tế bào theo
dòng chảy và kiểu hình tế bào
cho thấy các tế bào khối u và
cắt dịch kính chẩn đoán giúp lấy
các tế bào để phân tích.

Hội chứng thiếu máu nhãn cầu • Bệnh nhân có tiền sử bệnh đái
tháo đường kiểm soát kém, bệnh
tim mạch nặng và/hoặc các triệu
chứng của TIA (cơn thiếu máu
não cục b ̣ô thoáng qua) hoặc đột
quỵ.

• Chậm trễ trong đổ đầy các mạch
máu của võng mạc và hắc mạc
khi chụp mạch máu nhu ̣ôm
fluorescein.

• Siêu âm tim, siêu âm Doppler
động mạch cảnh, chụp mạch
máu cộng hưởng từ và chụp
cộng hưởng từ tĩnh mạch hỗ
trợ chẩn đoán b ̣ênh căn học tim
mạch hoặc mạch máu não.

Các tiêu chí chẩn đoán

Phân loại của nhóm làm việc theo Nhóm Chuẩn hóa Danh pháp Viêm màng bồ
đào (SUN) về tình trạng viêm nội nhãn[2]

Số lượng tế bào viêm ở tiền phòng (số tế bào trong chùm tia đèn khe 1 mm x 1 mm)

• Độ 0 là <1
• Độ 0,5+ là 1-5
• Độ 1+ là 6-15
• Độ 2+ là 16-25
• Độ 3+ là 26-50
• Độ 4+ là >50.

Xuất tiết tiền phòng

• Độ 0 là không có
• Độ 1+ là mờ nhạt
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• Độ 2+ là trung bình (mống mắt và chi tiết thủy tinh thể rõ ràng)
• Độ 3+ là rõ r ̣êt (mống mắt và chi tiết thủy tinh thể mờ)
• Độ 4+ là mạnh (dịch tơ huyết ho ̣ăc dịch quánh).

Phân độ lâm sàng của viêm màng bồ đào trước[3]

Nhẹ:

• Thị lực (VA) 20/20 đến 20/30
• Cương tụ nông giác mạc
• Không có tủa sau giác mạc (KP)
• Số lượng tế bào viêm và xuất tiết ở mức 1+
• Áp lực n ̣ôi nhãn (IOP) giảm <4 mmHg.

Trung bình:

• VA từ 20/30 đến 20/100
• Cương tụ sâu quanh giác mạc
• KP rải rác
• Số lượng tế bào viêm và xuất tiết ở mức 1-3+
• Đồng tử co chậm; dính sau nhẹ; mống mắt sưng nhẹ
• Tế bào dịch kính trước.

N ̣ăng:

• VA 20/100 hoặc thấp hơn
• Cương tụ sâu quanh giác mạc
• KP dày đặc
• Số lượng tế bào viêm và xuất tiết ở mức 3-4+
• Đồng tử chậm hay cố định; dính sau (dạng sợi); mống mắt nhão
• IOP tăng
• Số lượng tế bào viêm ở tiền phòng từ trung bình đến nặng.

Hệ thuật ngữ mô tả mức độ hoạt động của viêm màng bồ đào theo Danh pháp
Viêm màng bồ đào (SUN) Chuẩn hóa[2]

• Bất hoạt: số lượng tế bào viêm ở độ 0
• Diễn biến xấu đi: tăng 2 mức trong mức độ viêm hoặc tăng đến độ 4+
• Diễn biến cải thiện: giảm 2 mức trong mức độ viêm hoặc giảm xuống độ 0
• Thuyên giảm: bệnh bất hoạt trong >3 tháng sau khi ngừng điều trị.

Phân độ viêm màng bồ đào sau[2]

• Độ 0: không có tế bào viêm trong dịch kính
• Độ 1: có tế bào viêm trong dịch kính và nhìn rõ đáy mắt
• Độ 2: có tế bào viêm trong dịch kính và không nhìn rõ các chi tiết, nhìn thấy dây thần kinh thị giác và ma ̣ch máu

võng mạc
• Độ 3: có tế bào viêm trong dịch kín và nhìn thấy dây thần kinh thị giác
• Độ 4: có tế bào viêm trong dịch kính và không nhìn thấy phần sau.
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Viêm màng bồ đào Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị viêm màng bồ đào phụ thuộc phần lớn vào nguyên nhân, vị trí và mức độ nghiêm trọng của bệnh.[19] Trong
nhiều ca b ̣ênh, mục đích của điều trị là để kiểm soát mà không phải chữa trị b ̣ênh viêm màng bồ đào. Tất cả bệnh nhân
cần sớm được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa mắt để điều trị. Cũng cần điều trị bất cứ bệnh lý nền nào có liên quan
khi phù hợp.

Viêm màng bồ đào không do nhiễm trùng
Mục tiêu điều trị b ̣ênh viêm màng bồ đào không do nhiễm trùng căn cứ vào việc thiết lập được sự kiểm soát tức thời
và lâu dài, việc lựa chọn thuốc dựa trên hiệu lực và khả năng dung nạp. Các loại thuốc thích hợp để kiểm soát b ̣ênh
tức thời có thể không thích hợp trong vi ̣êc kiểm soát b ̣ênh lâu dài, và ngược lại. Kiểm soát b ̣ênh tức thời chỉ vi ̣êc loại
bỏ ngay lập tức tình trạng viêm bằng cách sử dụng li ̣êu pháp điều trị mà cơ thể có thể không chịu được trong dài hạn
– thường là corticosteroid liều cao ở dạng nhất định. Kiểm soát b ̣ênh tức thời là bước đầu tiên quan trọng trong điều
trị viêm mắt. Kiểm soát b ̣ênh lâu dài liên quan đến việc ngăn ngừa tình trạng viêm tái hoạt hóa trở lại sau khi đã được
làm cho không hoạt động. Điều này gặp phải khó khăn do các loại corticosteroid, vốn là loại thuốc hầu như luôn luôn
được sử dụng để kiểm soát b ̣ênh tức thời, có rất nhiều tác dụng phụ khiến cho chúng không thích hợp để sử dụng lâu
dài. Do đó, kiểm soát b ̣ênh lâu dài đòi hỏi phải tìm ra li ̣êu pháp có ít các tác dụng phụ nhất nhưng vẫn có khả năng
ngăn ngừa b ̣ênh tái phát. Li ̣êu pháp như vậy có thể bao gồm corticosteroid liều thấp, tiêm corticosteroid, cấy ghép
corticosteroid hoặc các loại thuốc ức chế miễn dịch.[20] Hầu hết các bác sĩ đều cho rằng vi ̣êc kiểm soát b ̣ênh lâu dài
là phần khó khăn nhất trong điều trị viêm màng bồ đào.

Kiểm soát bệnh tức thời thành công
Corticosteroid giúp kiểm soát tức thời tình trạng viêm nhanh chóng và hiệu quả. Loại thuốc này làm giảm sự sản sinh
và di trú của hầu hết các tế bào miễn dịch thông qua ức chế phospholipase A2, làm giảm sản sinh cả prostaglandin
lẫn leukotriene, và là loại thuốc đầu tay cho những bệnh nhân biểu hi ̣ên viêm mắt được cho là không phải do
nhiễm khuẩn. Có thể sử dụng nhiều dạng bào chế khác nhau, bao gồm cả thuốc nhỏ mắt, tiêm quanh mắt, các chế
phẩm đường uống hoặc (hiếm g ̣ăp hơn nhiều) truyền tĩnh mạch. Chìa khóa để sử dụng thành công thuốc nhỏ mắt
corticosteroid là sử dụng rất thường xuyên trong giai đoạn ban đầu; lý do thường g ̣ăp nhất cho vi ̣êc không kiểm soát
được tình trạng viêm bằng các loại thuốc này là không đủ liều lượng. Thông thường, các loại thuốc này được bắt đầu
sử dụng với tần suất tính theo giờ đối với viêm màng bồ đào trước cấp tính, sau đó giảm dần tùy thuộc vào mức độ
nghiêm trọng của biểu hi ̣ên ban đầu.

Corticosteroid nhỏ tại chỗ có nhiều tác dụng phụ, cuối cùng dẫn đến vi ̣êc hạn chế tính hữu dụng của thuốc trong kiểm
soát lâu dài, bao gồm:

• Tăng nhãn áp , có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng thời điểm bắt đầu thường g ̣ăp nhất là thời điểm bất kỳ sau
1 tháng điều trị. Tình trạng tăng nhãn áp hầu như không đỡ khi ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt.

• Đục thủy tinh thể dưới bao sau, thường không tiến triển sau khi ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt.
• Xuất huyết dưới kết mạc, dự kiến xảy ra ở bệnh nhân sử dụng thuốc nhỏ mắt corticosteroid lâu dài. Tình trạng

này thường liên quan đến vi ̣êc đứt vỡ mạch máu liên tiếp, khiến bệnh nhân bị xuất huyết lặp đi lặp lại ở cùng
một chỗ cho đến khi liền sẹo.

Chỉ khi đã thấy rằng corticosteroid nhỏ tại chỗ có hiệu quả và an toàn ở bệnh nhân cụ thể thì mới có thể xem xét tiêm
corticosteroid quanh mắt. Phương thức sử dụng này là hữu ích để mang lại tác dụng chống viêm tại chỗ bền vững hơn.
Cần thông báo cho bệnh nhân hiểu đầy đủ rằng vi ̣êc sử dụng corticosteroid để tiêm quanh mắt là ngoài hướng dẫn.
Các loại thuốc này được sản xuất để điều trị các bệnh khác và vi ̣êc sử dụng chúng trong nhãn khoa không được chấp
thuận bởi nhiều cơ quan quản lý trên thế giới. Thảo luận này cần được ghi lại trong hồ sơ b ̣ênh án.
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Tác dụng phụ của vi ̣êc tiêm corticosteroid quanh mắt bao gồm:

• Tăng nhãn áp lực.
• Đục thủy tinh thể dưới bao sau. Vì lý do này, có thể tránh tiêm l ̣ăp lại ở trẻ em, đặc biệt là ở nhóm tuổi dễ bị

nhược thị (dưới tuổi 10 tuổi).
• Tăng đường huyết ở những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường trong khoảng 24 giờ sau khi tiêm

dexamethasone hoặc lâu hơn 48 giờ m ̣ôt chút sau khi tiêm triamcinolone. Đối với những bệnh nhân cần giảm
thiểu hấp thụ toàn thân, tiêm dưới kết mạc sẽ tốt hơn so với tiêm quanh nhãn cầu.

• Vị trí tiêm để lại sẹo, điều này có thể gây khó khăn khi tiêm l ̣ăp lại ở cùng một vị trí.
• Xuất huyết dưới kết mạc, đặc biệt là khi tiêm dưới bao tenon hoặc dưới kết mạc Cần tránh các vị trí 'mốc giờ

chính' (12, 3, 6, 9) khi tiêm quanh mắt, vì tổn thương cho các nhánh của động mạch thể mi trước tại các vị
trí này có thể gây ra xuất huyết đáng kể. Cụ thể, tiêm dexamethasone gây ra xuất huyết dưới kết mạc và bệnh
nhân cần được cảnh báo trước về dự báo này.

• Đau khi tiêm dexamethasone hoặc betamethasone. Các thuốc này cần phải được trộn với lidocaine khi tiêm.
Triamcinolone không bảo quản có thể khó chịu hơn một chút so với dạng bào chế tiêu chuẩn có bán trên thị
trường.

• Chấn thương đâm xuyên nhãn cầu do sơ suất.

Tiêm corticosteroid n ̣ôi nhãn được sử dụng cho viêm màng bồ đào sau n ̣ăng. Phải thông báo cho bệnh nhân hiểu đầy
đủ về các nguy cơ liên quan đến dạng điều trị này, và cần ghi lại thảo luận này trong trong ghi chú b ̣ênh án.

Tác dụng phụ của vi ̣êc tiêm corticosteroid n ̣ôi nhãn bao gồm:

• Tăng áp lực n ̣ôi nhãn, có thể gặp ở khoảng một phần ba đến một nửa số bệnh nhân. Tình trạng này hầu như
luôn tự khỏi khi thuốc phân giải, xảy ra trong khoảng thời gian bất kỳ từ 2 đến 10 tuần ở những mắt không lấy
bỏ dịch thủy tinh. Ảnh hưởng này xảy ra ít hơn nhiều ở những mắt đã lấy bỏ dịch thủy tinh, vì thuốc rửa trôi
ra khỏi mắt nhanh hơn nhiều, thường sau 2 tuần.

• Đục thủy tinh thể dưới bao sau là thường gặp. Những người đáp ứng với corticosteroid có nhiều khả năng phát
triển đục thủy tinh thể hơn.

• Viêm n ̣ôi nhãn, là biến chứng tiềm tàng của tất cả các thủ thu ̣ât n ̣ôi nhãn, mặc dù có nguy cơ thấp hơn 1%.[21]
• Viêm n ̣ôi nhãn giả biểu hi ̣ên giống như viêm buồng dịch kính n ̣ăng với bọc mủ xuất hi ̣ên 1-3 ngày sau khi

tiêm vào dịch kính. Bác sĩ khám có thể nhận ra bởi vì tiền phòng sẽ thể hi ̣ên phản ứng tế bào dày đặc hầu như
không kèm theo điểm lóe sáng (trái với phản ứng dạng tơ huyết đặc trưng của viêm n ̣ôi nhãn do nhiễm trùng).
Tình trạng này tự hết mà không cần điều trị trong 1 đến 8 tuần.

• Đau. Cần dự kiến trước vi ̣êc khó gây mê tại chỗ khi tiêm lặp đi lặp lại tại pars plana của thể mi trong cùng một
giờ đồng hồ. Vì lý do này, vị trí tiêm phải được xoay quanh các mốc giờ đồng hồ khác nhau khi tiêm l ̣ăp lại.

• Xuất huyết dưới kết mạc tại vị trí tiêm có xu hướng nhẹ.
• Tổn thương cấp tính đối với các cấu trúc n ̣ôi nhãn trong thủ thu ̣ât tiêm.

Có thể sử dụng corticosteroid đường uống trong viêm màng bồ đào nặng kháng trị hoặc hai bên, hoặc nếu bệnh nhân
không chịu được vi ̣êc tiêm thuốc corticosteroid. Đôi khi vi ̣êc xác nhận b ̣ênh viêm màng bồ đào của bệnh nhân thực
chất là qua trung gian miễn dịch (tức là, không phải do nhiễm trùng) là cần thiết hoặc hữu ích, và do đó có thể điều trị
bằng corticosteroid, trước khi điều trị bằng tiêm thuốc corticosteroid. Trong các trường hợp này, dùng thử liệu trình
corticosteroid đường uống trong thời gian ngắn rất hữu ích cho thiết l ̣âp điều trị này, mà không làm phát sinh nguy cơ
lâu dài liên quan đến vi ̣êc tiêm corticosteroid để chứng minh hiệu lực của corticosteroid.

Corticosteroid đường uống gây ức chế thượng thận sau 1 tuần điều trị, vì vậy, sau 7 ngày cần giảm liều dần dần để
tránh biến chứng này. Tốc độ giảm liều phụ thuộc vào các tình trạng lâm sàng, nhưng giảm nhanh sẽ đòi hỏi giảm
liều 10 mg/ngày (ví dụ: 50 mg một ngày, 40 mg ngày tiếp theo, v.v.) cho đến khi ngưng sử dụng. Đây là phương pháp

24 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm màng bồ đào Điều trị

tiếp cận thường g ̣ăp khi corticosteroid đường uống đã được sử dụng để kiểm soát tức thời tình trạng b ̣ênh, và sau đó
là tiêm quanh mắt để kiểm soát dài hạn. Một ví dụ về vi ̣êc giảm liều chậm hơn là giảm 10 mg mỗi tuần đối với liều
prednisolone hàng ngày, đồng thời theo dõi để xác định chu kỳ giảm liều trước khi tình trạng viêm tái phát.

Dự kiến rằng liệu pháp corticosteroid đường uống sẽ được sử dụng liên tục với liều bất kỳ trong khoảng thời gian lâu
hơn 1 tháng, đồng thời cũng thường điều trị thêm bằng bisphosphonate. Cần lưu ý rằng bisphophonate bị chống chỉ
định ở trẻ em gái và phụ nữ ở đ ̣ô tuổi sinh đẻ.

Do cortisteroid đường uống để lại nhiều tác dụng phụ, vi ̣êc sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài cần phải được
tiếp cận m ̣ôt cách cực kỳ thận trọng. Nếu dự kiến rằng vi ̣êc điều trị sẽ cần kéo dài hơn 8 tuần, thông thường phải thực
hi ̣ên tiêm quanh mắt hoặc li ̣êu pháp điều chỉnh miễn dịch toàn thân, ho ̣ăc cả hai.

Điều quan trọng là cần phải ghi lại cân nhắc về các tác dụng phụ. Nên tránh kê đơn cho phép tự động dùng lại toa
thuốc corticosteroid đường uống, và cần xem xét các tác dụng phụ và khả năng dung nạp của bệnh nhân mỗi lần gia
hạn toa thuốc.

Corticosteroid tiêm tĩnh mạch cần được coi là một liệu pháp cực đoan và chỉ được sử dụng cho viêm màng bồ đào
trong một số trường hợp:

• Trong khi phẫu thu ̣ât ở các bệnh nhân đang có nguy cơ viêm hậu phẫu đáng kể
• Trong các trường hợp có nguy cơ sắp xảy ra mất thị lực và/hoặc cực kỳ đau đớn (thường là do viêm giác mạc).

Các nguyên nhân nhiễm trùng cần được loại trừ trước khi chuyển sang sử dụng corticosteroid toàn thân, quanh mắt
hay trong dịch kính.

Có thể sử dụng thuốc li ̣êt thể mi nếu tình trạng viêm gây ra dính hoặc viêm màng bồ đào có bản chất là tơ huyết, như
có thể xảy ra với viêm màng bồ đào do HLA-B27 ho ̣ăc các bệnh lý màng bồ đào dạng u hạt khác nhau.

Duy trì kiểm soát lâu dài
Mục tiêu chính của điều trị lâu dài là đạt được kiểm soát cả b ̣ênh về mắt và bệnh hệ thống liên quan, đồng thời giảm
thiểu phơi nhiễm với corticosteroid để tránh các tác dụng phụ do corticosteroid. M ̣ăc dù điều trị lâu dài là không bắt
buộc trong hầu hết các ca b ̣ênh, nhưng các bệnh nhân bị viêm màng bồ đào n ̣ăng, đe dọa thị giác cần phải được điều
trị bằng li ̣êu pháp điều chỉnh miễn dịch lâu dài.

Khi xem xét sử dụng li ̣êu pháp điều trị lâu dài, các loại thuốc thay thế corticosteroid được thường ưu tiên sử dụng,
mặc dù đôi khi các liệu pháp tại chỗ với vi ̣êc tiêm quanh mắt hoặc cấy vào mắt vẫn được sử dụng .

Liệu pháp điều trị tại chỗ:

• Tiêm triamcinolone quanh mắt có thể làm giảm nhẹ tình trạng viêm trong mắt trong vài tháng. Bệnh nhân có
thể tiêm định kỳ nếu cần để duy trì kiểm soát lâu dài. Có thể dự kiến rằng những bệnh nhân này có thể cần
điều trị đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp sau một vài năm.

• Cấy fluocinolone đã được phát hi ̣ên là rất hiệu quả trong việc giảm tần suất và độ nặng của viêm màng bồ đào
tái phát và giảm lượng điều trị bổ trợ cần thiết. Thông thường thời gian tác dụng là khoảng 2 đến 3 năm. Hơn
một nửa số người nhận đã tăng IOP hơn 10 mmHg và đục thủy tinh thể luôn được dự kiến là ngày càng t ̣ê đi
theo thời gian.[22] Những bệnh nhân cấy thuốc thường được yêu cầu phẫu thu ̣ât mổ do tăng nhãn áp.

• Phương pháp cấy dexamethasone trong dịch kính cũng đã có sẵn. Phần cấy phân hủy sinh học và giải phóng
dexamethasone trong khoảng thời gian 4 đến 6 tháng. Thuốc được tiêm bằng dụng cụ tiêm đã được nạp thuốc
sẵn.
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• Thuốc nhỏ mắt corticosteroid thường được sử dụng để kiểm soát bệnh tức thì, thay vì dùng trong điều trị lâu
dài.

Li ̣êu pháp điều chỉnh miễn dịch toàn thân:

M ̣ăc dù một số bệnh nhân có thể đạt được tình trạng bệnh không hoạt đ ̣ông sau khi giảm dần liều corticosteroid ban
đầu, những người mắc bệnh mạn tính hoặc b ̣ênh có khả năng đe dọa thị giác thường được hưởng lợi từ các thuốc
điều chỉnh miễn dịch chứa rất ít corticosteroid. Các thuốc này có thể giúp tránh phải sử dụng corticosteroid kéo dài,
thường đi liền với nhiều tác dụng phụ hơn và có tác dụng ức chế miễn dịch cao hơn so với các loại thuốc điều chỉnh
miễn dịch. Các loại thuốc điều chỉnh miễn dịch bao gồm thuốc chống chuyển hóa (ví dụ: methotrexate, azathioprine,
mycophenolate), thuốc ức chế calcineurin (ví dụ: ciclosporin, tacrolimus), thuốc alkyl hóa (ví dụ: cyclophosphamide,
chlorambucil), và thuốc điều chỉnh đáp ứng sinh học (ví dụ, adalimumab, infliximab, rituximab).

Việc lựa chọn các liệu pháp điều chỉnh miễn dịch phù hợp không phải là một môn khoa học chính xác, và các bác sĩ
có kinh nghiệm thường không thống nhất về loại thuốc đầu tay 'chính xác' cho m ̣ôt bệnh nhất định. Tuy nhiên, xét
về tổng thể, các thuốc chống chuyển hóa thường là loại thuốc được lựa chọn vì chúng có lợi thế là liều đường uống,
tác dụng phụ dễ kiểm soát và yêu cầu theo dõi tối thiểu. Tuy nhiên, các bác sĩ có thể lựa chọn các loại thuốc đặc hiệu
khác nhau do không có thử nghiệm lâm sàng triển vọng quy mô lớn, và vi ̣êc sử dụng các loại thuốc này trong điều trị
viêm màng bồ đào là ngoài hướng dẫn (ngoại trừ adalimumab). Trường hợp b ̣ênh không được kiểm soát hoàn toàn
bằng thuốc chống chuyển hóa, các thuốc ức chế calcineurin thường được bổ sung vào phác đồ điều trị. Các thuốc ức
chế TNF-alpha được sử dụng trong bước tiếp theo trong nhiều ca b ̣ênh để thay thế ho ̣ăc bổ sung cho thuốc chống
chuyển hóa. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân được điều trị bằng đơn trị li ̣êu. Việc sử dụng các thuốc alkyl hóa
không còn được ưu ái nữa do hi ̣ên nay các loại thuốc sinh học đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Một khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch, liều corticosteroid ban đầu (thuốc nhỏ mắt hay
corticosteroid đường uống bắt đầu sử dụng khi có biểu hiện ban đầu) thường sẽ giảm dần (ví dụ, trong 1 đến 2 tháng)
và đáp ứng của bệnh nhân được theo dõi.

Có một số bệnh lý trong đó thuốc ức chế TNF-alpha được coi là thuốc điều trị ban đầu (ví dụ: viêm màng bồ đào
dương tính với HLA B27 kèm theo viêm cột sống dính khớp). Adalimumab được phê duyệt sử dụng tại Hoa Kỳ và
châu Âu để điều trị viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau và viêm màng bồ đào lan toả không do
nhiễm trùng.[23] [24] Trong các trường hợp điều trị bằng các loại thuốc này thất bại, các tùy chọn khác bao gồm quay
trở lại điều trị bằng corticosteroid, sử dụng một loại thuốc điều chỉnh miễn dịch thay thế, hoặc chuyển sang dùng tác
nhân sinh học khác cùng loại hoặc khác loại cùng nhau. Rituximab, kháng thể đơn dòng kháng CD20, là loại thuốc
đặc biệt hữu ích trong điều trị các bệnh lý liên quan như viêm khớp dạng thấp, u hạt Wegener, hoặc viêm mạch liên
quan đến SLE.

Các nguyên tắc chung của việc điều trị bằng các thuốc điều chỉnh miễn dịch
Có thể xem xét sử dụng điều chỉnh miễn dịch trong 3 trường hợp khác nhau:

• Không dung nạp corticosteroid, thường do tăng áp lực n ̣ôi nhãn hoặc hình thành đục thủy tinh thể.
• Bệnh ở các h ̣ê đa cơ quan, chẳng hạn như trẻ em mắc b ̣ênh viêm khớp vô căn tuổi vị thành niên (b ̣ênh thấp

khớp ở trẻ vị thành niên) kèm viêm mống mắt và viêm khớp, hay bệnh nhân bị bệnh viêm màng bồ đào sarcoid
kèm viêm phổi (hoặc cơ quan bất kỳ) hoạt đ ̣ông.

• Một số thực thể bệnh màng bồ đào rất nặng, đó là dấu hiệu chỉ báo cần li ̣êu pháp điều chỉnh miễn dịch mạnh
(viêm mắt giao cảm [rối loạn tự miễn đa hệ thống đặc trưng bởi viêm màng bồ đào mạn tính với biểu hi ̣ên ở
da, thần kinh và thính giác], b ̣ênh Behçe't, bệnh viêm giác mạc thấp khớp).[25]

Các bác sĩ có các cách tiếp cận khác nhau trong chọn lựa các loại thuốc ức chế miễn dịch và thời gian sử dụng các loại
thuốc. Tuy nhiên, gần như tất cả sẽ đồng ý rằng có 4 yếu tố đáng để xem xét:
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• Độ nặng của tình trạng viêm
• Loại viêm (tức là: viêm màng bồ đào, viêm mạch hoặc viêm giác củng mạc)
• Các b ̣ênh hệ thống liên quan hoặc trong tình trạng viêm vô căn, kết quả xét nghiệm có thể hướng dẫn điều trị

cho loại bệnh hệ thống này ho ̣ăc loại bệnh hệ thống khác
• Các vấn đề về khả năng sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình.

Bệnh nhân thích hợp để sử dụng các loại thuốc này nếu có khả năng tuân thủ các phác đồ điều trị và xét nghi ̣êm đôi
khi có thể phức tạp, b ̣ênh nhân hiểu rõ các nguy cơ và lợi ích của liệu pháp, và muốn sử dụng thuốc.

Các ưu và nhược điểm của liệu pháp điều chỉnh miễn dịch so với corticosteroid cần phải được xem xét cẩn thận. M ̣ăc
dù bệnh nhân có thể tránh các tác dụng phụ của corticosteroid bằng cách sử dụng liệu pháp này, nhưng tất cả các loại
thuốc này đều có các tác dụng phụ riêng và mất vài tuần đến vài tháng để thể hi ̣ên tác dụng và có hiệu quả kém ổn
định hơn so với corticosteroid. Lựa chọn li ̣êu pháp điều trị cũng phụ thuộc vào bất cứ bệnh lý nào có liên quan. Ví
dụ, một số bệnh nghiêm trọng (ví dụ: viêm màng bồ đào do u hạt Wegener, viêm nút quang các động mạch, viêm mắt
giao cảm lupus) đòi hỏi điều trị ngay bằng các loại corticosteroid và li ̣êu pháp điều chỉnh miễn dịch, trong khi các tình
trạng khác ít nghiêm trọng hơn có thể được điều trị ban đầu với m ̣ôt loại corticosteroid và một loại thuốc điều chỉnh
miễn dịch nếu không thể giảm liều corticosteroid dần dần hoặc có những đợt bệnh bùng phát. Một thử nghi ̣êm đối
chứng ngẫu nhiên và đánh giá Cochrane phát hi ̣ên ra rằng không có khác biệt đáng kể về mặt hiệu lực giữa li ̣êu pháp
cấy fluocinolone và ức chế miễn dịch toàn thân.[26] [27] Quá trình theo dõi kéo dài bảy năm (không chỉ định trước)
của thử nghi ̣êm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy rằng liệu pháp điều trị h ̣ê thống đi liền với thị lực tốt hơn; tuy nhiên,
các kết luận bị giới hạn do mất theo dõi.[28]

Chỉ nên sử dụng liệu pháp điều chỉnh miễn dịch với sự hỗ trợ đầy đủ, hiểu biết và đồng thuận của bệnh nhân, sau khi
đã thảo luận rõ ràng về những nguy cơ và cơ sở bằng chứng cơ bản.

Bệnh nhân thực hiện li ̣êu pháp ức chế miễn dịch cần được nhận vắc-xin cúm vô hoạt, và bất kỳ vắc-xin nào khác
dùng cho bệnh nhân đều phải được vô hoạt. Các bệnh nhân này tuyệt đối không được nhận vắc-xin sống.

Cả b ̣ênh nhân nam và nữ dùng các thuốc này cần phải sử dụng các bi ̣ên pháp ngừa thai. Thảo luận này và phương
pháp ngừa thai đang được sử dụng cần được ghi lại trong hồ sơ b ̣ênh án. Bệnh nhân phải chờ 3 tháng sau khi ngừng
sử dụng các thuốc này mới được thụ thai.

Các xét nghi ̣êm c ̣ân lâm sàng tiêu chuẩn tại thời điểm ban đầu trước khi sử dụng li ̣êu pháp ức chế miễn dịch là công
thức máu và các xét nghiệm chức năng gan và thận, bất kể loại thuốc được sử dụng. Cũng cần thực hi ̣ên các xét
nghi ̣êm loại trừ b ̣ênh lao (TB) và viêm gan tiềm ẩn. Để sử dụng cyclophosphamide, cũng cần thực hiện phân tích nước
tiểu. Để sử dụng ciclosporin và tacrolimus, cần thực hi ̣ên đánh giá huyết áp trước khi bắt đầu điều trị.

Bác sĩ chăm sóc chính hoặc bác sĩ khoa nội tổng quát của bệnh nhân cần luôn luôn được thông báo về việc sử dụng
các loại thuốc này, và các bác sĩ này hầu như luôn cần phải tham gia nếu bệnh nhân phát triển các biến chứng liên
quan đến thuốc.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng th ̣âm chí ở mức rất nhẹ trong khi dùng các loại thuốc ức chế miễn dịch cần phải ngừng
thuốc cho đến khi các triệu chứng biến mất. Bác sĩ khoa nội tổng quát và các cộng sự là bác sĩ nhi khoa cần tham gia
để đảm bảo theo dõi các bệnh lý này và điều trị kịp thời.

Corticosteroid trong thai kỳ
Trong thực tế, viêm mắt hiếm khi xảy ra ở phụ nữ mang thai, và nhiều phụ nữ có nhiều tiền sử lâu dài mắc viêm màng
bồ đào mạn tính quan sát thấy bệnh không hoạt động trong thời gian họ mang thai và b ̣ênh lại quay trở lại sau thời
gian mang thai. Nếu cần kiểm soát viêm tức thời, prednisolone nhìn chung là an toàn để sử dụng, trừ khi có các chống
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chỉ định khác như bệnh đái tháo đường. Dexamethasone và betamethasone là các thuốc corticosteroid duy nhất đi qua
nhau thai, do đó phải tránh sử dụng dưới mọi hình thức ở phụ nữ mang thai.

Kiểm soát dài hạn:

• Có thể kiểm soát lâu dài tình trạng viêm giới hạn ở phần trước bằng thuốc nhỏ mắt prednisolone.
• Tuy nhiên, không thể kiểm soát viêm phần sau bằng các thuốc nhỏ tại chỗ, và vi ̣êc tiêm triamcinolone quanh

mắt không được công nhận r ̣ông rãi là an toàn trong thai kỳ. Tuy nhiên, về lý thuyết, triamcinolone trong dịch
kính an toàn hơn, vì lượng thuốc ít hơn nhiều và được giới hạn trong phần bên trong của mắt.

Viêm màng bồ đào do nhiễm trùng
Viêm màng bồ đào thứ phát do nhiễm trùng cần được điều trị khẩn cấp, vì b ̣ênh này thường tiến triển mạnh hơn
và về lâu dài có thể dẫn đến mù vĩnh viễn. Rất nhiều các tác nhân truyền nhiễm có thể gây ra viêm màng bồ đào,
trong đó bao gồm nhiễm trùng cơ hội do HIV (ví dụ: cytomegalovirus [CMV], nấm Pneumocystis carinii, b ̣ênh lao,
b ̣ênh Toxoplasma, bệnh nấm candida), b ̣ênh lây nhiễm qua đường tình dục (ví dụ: bệnh giang mai, bệnh l ̣âu, HSV,
b ̣ênh nấm chlamydia), b ̣ênh nhiễm trùng bẩm sinh (TORCH: b ̣ênh Toxoplasma, các tác nhân khác, Rubella, CMV,
vi-rút Herpes simplex), và các bệnh nhiễm trùng liên quan đến nghề nghiệp/giải trí (ví dụ: bệnh nhiễm trùng xoắn
leptospira, b ̣ênh Brucella, b ̣ênh Toxoplasma, b ̣ênh nhiễm khuẩn Bartonella henselae [b ̣ênh mèo cào]), phơi nhiễm địa
lý (ví dụ: bệnh nhiễm do hít phải bào tử nấm histoplasma capsulatum, nhiễm nấm coccidioidomycosis, nhiễm Borrelia
burgdorferi [bệnh Lyme], b ̣ênh lao, bệnh sốt rét, bệnh phong) hoặc môi trường (ví dụ, b ̣ênh lao). Điều trị viêm màng
bồ đào nhiễm trùng phụ thuộc vào các sinh vật gây bệnh, và do phạm vi r ̣ông lớn các b ̣ênh căn học lây nhiễm tiềm
tàng được đề c ̣âp ở phần trên, cần phải được chuyên gia tư vấn về bi ̣ên pháp điều trị thích hợp.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

biểu hiện ban đầu không do nhiễm trùng:
không mang thai

1 thuốc nhỏ mắt corticosteroid + điều trị bệnh lý nền
bất kỳ

bổ sung corticosteroid cạnh nhãn cầu hoặc nội nhãn

bổ sung corticoid đường uống

bổ sung thuốc liệt thể mi

biểu hiện ban đầu không do nhiễm trùng:
mang thai

1 thuốc nhỏ mắt prednisolone + điều trị bệnh lý nền
bất kỳ

bổ sung thuốc liệt thể mi

nhiễm trùng, nhiễm khuẩn

1 hội chẩn chuyên môn
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

không do nhiễm trùng, sau khi kiểm soát
tức thời tình trạng viêm: không mang thai

1 điều trị bằng corticosteroid tại chỗ lâu dài + tiếp
tục điều trị bệnh lý nền bất kỳ

bổ sung thuốc điều hòa miễn dịch

không do nhiễm trùng, sau khi kiểm soát
tức thời tình trạng viêm: mang thai

tình trạng viêm giới hạn ở
phần trước

1 thuốc nhỏ mắt prednisolone + tiếp tục điều trị
bệnh lý nền bất kỳ

tình trạng viêm ảnh hưởng đến
phần sau

1 triamcinolone trong dịch kính
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

biểu hiện ban đầu không do nhiễm trùng:
không mang thai

1 thuốc nhỏ mắt corticosteroid + điều trị bệnh lý nền
bất kỳ

Các lựa chọn sơ cấp

» prednisolone dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1-2
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai đến bốn lần
mỗi ngày

HOẶC

» dexamethasone dùng cho mắt: (0,1%) 1-2 giọt
vào (các) mắt bị ảnh hưởng bốn đến sáu lần mỗi
ngày

HOẶC

» fluorometholone dùng cho mắt: (0,1%) 1-2 giọt
vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai đến bốn lần mỗi
ngày

» Tất cả bệnh nhân cần sớm được giới thiệu đến bác sĩ
chuyên khoa mắt để điều trị.

» Corticosteroid giúp kiểm soát tức thời tình trạng
viêm nhanh chóng và hiệu quả nhất. Loại thuốc này
làm giảm sự sản sinh và di trú của hầu hết các tế bào
miễn dịch thông qua ức chế phospholipase A2, làm
giảm sản sinh cả prostaglandin lẫn leukotriene, và là
loại thuốc đầu tay cho những bệnh nhân biểu hi ̣ên
viêm mắt được cho là không phải do nhiễm khuẩn.

» Chìa khóa để sử dụng thành công thuốc nhỏ mắt
corticosteroid là sử dụng rất thường xuyên trong giai
đoạn ban đầu. Lý do thường g ̣ăp nhất cho vi ̣êc không
kiểm soát được tình trạng viêm bằng các loại thuốc
này là không cho đủ liều lượng. Thông thường, các
loại thuốc này được bắt đầu sử dụng với tần suất tính
theo giờ đối với viêm màng bồ đào trước cấp tính, sau
đó giảm dần tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của
biểu hi ̣ên ban đầu.

» Corticosteroid nhỏ tại chỗ có nhiều tác dụng phụ,
cuối cùng dẫn đến vi ̣êc hạn chế tính hữu dụng của
thuốc trong kiểm soát lâu dài, bao gồm: tăng áp lực
n ̣ôi nhãn, đục thuỷ tinh thể dưới bao sau và xuất huyết
dưới kết mạc.

» Cũng cần điều trị bất cứ bệnh lý nền nào có liên
quan khi phù hợp.
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Cấp tính

bổ sung corticosteroid cạnh nhãn cầu hoặc nội nhãn

Các lựa chọn sơ cấp

» triamcinolone acetonide: tham khảo ý kiến
chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng cạnh
nhãn cầu

HOẶC

» Dexamethasone sodium phosphate: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn liều dùng cạnh
nhãn cầu ho ̣ăc n ̣ôi nhãn

HOẶC

» betamethasone sodium phosphate: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn liều dùng cạnh
nhãn cầu ho ̣ăc n ̣ôi nhãn

» Chỉ khi đã thấy rằng corticosteroid nhỏ tại chỗ có
hiệu quả và an toàn thì mới có thể xem xét tiêm cạnh
nhãn cầu. Phương thức sử dụng này là hữu ích để
mang lại tác dụng chống viêm tại chỗ bền vững hơn.

» Phải thông báo cho bệnh nhân hiểu rõ rằng vi ̣êc sử
dụng corticosteroid này nằm ngoài hướng dẫn và có
các nguy cơ. Thảo luận này cần được ghi lại trong hồ
sơ b ̣ênh án.

» Các tác dụng phụ bao gồm tăng áp lực nội nhãn, đục
thủy tinh thể dưới bao sau, tăng đường huyết (trong
bệnh đái tháo đường), tạo sẹo tại vị trí tiêm, xuất
huyết dưới kết mạc, đau (khi tiêm dexamethasone và
betamethasone), và chấn thương đâm xuyên nhãn cầu
do sơ suất. Cần tránh các vị trí 'mốc giờ chính' (12,
3, 6, 9) khi tiêm quanh mắt, vì tổn thương cho các
nhánh của động mạch thể mi trước có thể gây ra xuất
huyết đáng kể. Nếu cần giảm thiểu hấp thụ hệ thống
(ví dụ: trong bệnh đái tháo đường), tiêm dưới kết mạc
tốt hơn so với tiêm quanh nhãn cầu. Dexamethasone
và betamethasone nên được trộn lẫn với lidocaine để
giảm đau.

» Tiêm corticosteroid n ̣ôi nhãn được sử dụng cho viêm
màng bồ đào sau n ̣ăng. Các tác dụng phụ bao gồm
tăng áp lực nội nhãn, đục thủy tinh thể dưới bao sau,
viêm n ̣ôi nhãn, viêm n ̣ôi nhãn giả, đau, xuất huyết
dưới kết mạc, và tổn thương cấp tính với các cấu trúc
n ̣ôi nhãn. Vị trí tiêm phải được xoay quanh các vị trí
mốc giờ đồng hồ khác nhau khi tiêm l ̣ăp lại, để giảm
khả năng đau.

» Các nguyên nhân nhiễm trùng cần được loại trừ
trước khi chuyển sang sử dụng corticosteroid toàn
thân, quanh mắt hay trong dịch kính.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

31

http://bestpractice.bmj.com


Viêm màng bồ đào Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính

bổ sung corticoid đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 1 mg/kg/ngày đường uống ở giai
đoạn đầu, tối đa 80 mg/kg/ngày, sau đó dần dần
giảm liều nhanh ho ̣ăc ch ̣âm

» Có thể sử dụng corticosteroid đường uống trong
viêm màng bồ đào nặng kháng trị hoặc hai bên, hoặc
nếu bệnh nhân không chịu được vi ̣êc tiêm thuốc
corticosteroid.

» Corticosteroid đường uống gây ức chế thượng thận
sau 1 tuần điều trị, vì vậy, sau 7 ngày cần giảm liều
dần dần để tránh biến chứng này. Tốc độ giảm liều
phụ thuộc vào các tình trạng lâm sàng. Giảm nhanh
sẽ bao gồm giảm liều 10 mg/ngày (ví dụ: 50 mg một
ngày, 40 mg ngày tiếp theo, v.v.) cho đến khi ngưng
sử dụng. Giảm liều chậm hơn là giảm 10 mg mỗi tuần
đối với liều prednisolone hàng ngày, đồng thời theo
dõi để xác định chu kỳ giảm liều trước khi tình trạng
viêm tái phát.

» Dự kiến rằng liệu pháp corticosteroid đường uống
sẽ được sử dụng liên tục với liều bất kỳ trong khoảng
thời gian lâu hơn 1 tháng, đồng thời cũng thường
điều trị thêm bằng bisphosphonate. Cần lưu ý rằng
bisphophonate bị chống chỉ định ở trẻ em gái và phụ
nữ ở đ ̣ô tuổi sinh đẻ.

bổ sung thuốc liệt thể mi

Các lựa chọn sơ cấp

» atropine dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1 giọt
vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

HOẶC

» homatropine dùng cho mắt: (dung dịch 5%) 1
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

HOẶC

» cyclopentolate dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai ho ̣ăc ba lần
mỗi ngày

» Có thể sử dụng thuốc li ̣êt thể mi nếu tình trạng viêm
gây ra dính hoặc viêm màng bồ đào có bản chất là tơ
huyết, như có thể xảy ra với viêm màng bồ đào do
HLA-B27 ho ̣ăc các bệnh lý màng bồ đào dạng u hạt
khác nhau.

biểu hiện ban đầu không do nhiễm trùng:
mang thai
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Cấp tính

1 thuốc nhỏ mắt prednisolone + điều trị bệnh lý nền
bất kỳ

Các lựa chọn sơ cấp

» prednisolone dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1-2
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai đến bốn lần
mỗi ngày

» Viêm mắt hiếm khi xảy ra ở phụ nữ mang thai, và
nhiều phụ nữ có tiền sử lâu dài bị viêm màng bồ đào
mạn tính nh ̣ân thấy bệnh không hoạt động trong thời
gian họ mang thai và quay trở lại sau thời gian mang
thai. Tất cả bệnh nhân cần sớm được giới thiệu đến
bác sĩ chuyên khoa mắt để điều trị.

» Nếu cần kiểm soát viêm tức thời, prednisolone nhìn
chung là an toàn để sử dụng khi mang thai, trừ khi có
các chống chỉ định khác như bệnh đái tháo đường.
Cụ thể, dexamethasone và betamethasone đi qua nhau
thai, do đó phải tránh sử dụng dưới mọi hình thức khi
mang thai.

» Cũng cần điều trị bất cứ bệnh lý nền nào có liên
quan khi phù hợp.

bổ sung thuốc liệt thể mi

Các lựa chọn sơ cấp

» atropine dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1 giọt
vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

HOẶC

» homatropine dùng cho mắt: (dung dịch 5%) 1
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

HOẶC

» cyclopentolate dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai ho ̣ăc ba lần
mỗi ngày

» Có thể sử dụng thuốc li ̣êt thể mi nếu tình trạng viêm
gây ra dính hoặc viêm màng bồ đào có bản chất là tơ
huyết, như có thể xảy ra với viêm màng bồ đào do
HLA-B27 ho ̣ăc các bệnh lý màng bồ đào dạng u hạt
khác nhau.

nhiễm trùng, nhiễm khuẩn

1 hội chẩn chuyên môn

» Viêm màng bồ đào thứ phát do nhiễm trùng cần
được điều trị khẩn cấp, vì b ̣ênh này thường tiến triển
mạnh hơn và về lâu dài có thể dẫn đến mù vĩnh viễn.
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Cấp tính
» Rất nhiều các tác nhân truyền nhiễm có thể gây ra
viêm màng bồ đào, trong đó bao gồm nhiễm trùng cơ
hội do HIV (ví dụ: CMV, nấm Pneumocystis carinii,
b ̣ênh lao, b ̣ênh Toxoplasma, bệnh nấm candida), b ̣ênh
lây nhiễm qua đường tình dục (ví dụ: bệnh giang
mai, bệnh l ̣âu, HSV, b ̣ênh nấm chlamydia), b ̣ênh
nhiễm trùng bẩm sinh (TORCH: b ̣ênh Toxoplasma,
các tác nhân khác, Rubella, CMV, vi-rút Herpes
simplex), và các bệnh nhiễm trùng liên quan đến
nghề nghiệp/giải trí (ví dụ: bệnh nhiễm trùng xoắn
leptospira, b ̣ênh Brucella, b ̣ênh Toxoplasma, b ̣ênh
nhiễm khuẩn Bartonella henselae [b ̣ênh mèo cào]),
phơi nhiễm địa lý (ví dụ: bệnh nhiễm do hít phải
bào tử nấm histoplasma capsulatum, nhiễm nấm
coccidioidomycosis, nhiễm Borrelia burgdorferi [bệnh
Lyme], b ̣ênh lao, bệnh sốt rét, bệnh phong) hoặc môi
trường (ví dụ, b ̣ênh lao).

» Điều trị viêm màng bồ đào nhiễm trùng phụ thuộc
vào các sinh vật gây bệnh, và do phạm vi r ̣ông lớn các
b ̣ênh căn học lây nhiễm tiềm tàng được đề c ̣âp ở phần
trên, cần phải được chuyên gia tư vấn về bi ̣ên pháp
điều trị thích hợp.

Tiếp diễn

không do nhiễm trùng, sau khi kiểm soát tức
thời tình trạng viêm: không mang thai

1 điều trị bằng corticosteroid tại chỗ lâu dài + tiếp
tục điều trị bệnh lý nền bất kỳ

Các lựa chọn sơ cấp

» triamcinolone acetonide: tham khảo ý kiến
chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng cạnh
nhãn cầu

HOẶC

» cấy fluocinolone trong dịch kính: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» cấy dexamethasone trong dịch kính: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

» Mục tiêu chính của điều trị lâu dài là đạt được kiểm
soát cả b ̣ênh về mắt và bệnh hệ thống liên quan, đồng
thời giảm thiểu phơi nhiễm với corticosteroid để tránh
các tác dụng phụ do corticosteroid. Khi xem xét sử
dụng li ̣êu pháp điều trị lâu dài, các loại thuốc thay thế
corticosteroid được thường ưu tiên sử dụng, mặc dù
đôi khi các liệu pháp tại chỗ với vi ̣êc tiêm quanh mắt
hoặc cấy vào mắt vẫn được sử dụng .
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Tiếp diễn
» Tiêm triamcinolone quanh mắt có thể làm giảm nhẹ
tình trạng viêm trong mắt trong vài tháng. Trong các
trường hợp như vậy, bệnh nhân có thể tiêm định kỳ
nếu cần để duy trì kiểm soát lâu dài. Các bệnh nhân
này có thể cần điều trị đục thủy tinh thể và tăng nhãn
áp sau một vài năm.

» Cấy fluocinolone đã được phát hi ̣ên là rất hiệu quả
trong việc giảm tần suất và độ nặng của viêm màng
bồ đào tái phát và giảm lượng điều trị bổ trợ cần thiết.
Thông thường thời gian tác dụng là khoảng 2 đến 3
năm. Hơn m ̣ôt nửa số người nhận liệu pháp này giữ
mức tăng áp lực nội nhãn >10 mmHg và đục thủy
tinh thể luôn được dự kiến là ngày càng t ̣ê đi theo thời
gian.[22] Những bệnh nhân cấy thuốc thường được
yêu cầu phẫu thu ̣ât mổ do tăng nhãn áp.

» Phương pháp cấy dexamethasone trong dịch kính
cũng đã có sẵn. Phần cấy phân hủy sinh học và giải
phóng dexamethasone trong khoảng thời gian 4 đến 6
tháng. Thuốc được tiêm bằng dụng cụ tiêm đã được
nạp thuốc sẵn.

» Cũng cần điều trị bất cứ bệnh lý nền nào có liên
quan khi phù hợp.

bổ sung thuốc điều hòa miễn dịch

Các lựa chọn sơ cấp

» Methotrexate

HOẶC

» mycophenolate mofetil

HOẶC

» Adalimumab

HOẶC

» Azathioprine

Các lựa chọn thứ cấp

» Ciclosporin

HOẶC

» Tacrolimus

HOẶC

» Infliximab

Các lựa chọn cấp ba
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Tiếp diễn
» Cyclophosphamide

HOẶC

» chlorambucil

HOẶC

» Rituximab

» Bệnh nhân bị bệnh mạn tính hoặc b ̣ênh có khả
năng đe dọa thị giác thường sẽ hưởng lợi từ các loại
thuốc điều chỉnh miễn dịch mà không phải dùng
corticosteroid. Các thuốc này có thể giúp tránh phải sử
dụng corticosteroid kéo dài, thường đi liền với nhiều
tác dụng phụ hơn và có tác dụng ức chế miễn dịch cao
hơn so với các loại thuốc điều chỉnh miễn dịch.

» Thuốc và phác đồ cần phải được bác sĩ chuyên khoa
xác định. Các loại thuốc điều chỉnh miễn dịch bao
gồm thuốc chống chuyển hóa (ví dụ: methotrexate,
azathioprine, mycophenolate), thuốc ức chế calcineurin
(ví dụ: ciclosporin, tacrolimus), thuốc alkyl hóa (ví
dụ: cyclophosphamide, chlorambucil), và thuốc điều
chỉnh đáp ứng sinh học (ví dụ, adalimumab, infliximab,
rituximab).

» Việc lựa chọn các liệu pháp điều chỉnh miễn dịch
phù hợp không phải là một môn khoa học chính xác,
và các bác sĩ có kinh nghiệm thường không thống
nhất về loại thuốc đầu tay 'chính xác' cho m ̣ôt bệnh
nhất định. Tuy nhiên, xét về tổng thể, các thuốc chống
chuyển hóa thường là loại thuốc được lựa chọn vì
chúng có lợi thế là liều đường uống, tác dụng phụ dễ
kiểm soát và yêu cầu theo dõi tối thiểu. Tuy nhiên, các
bác sĩ có thể lựa chọn các loại thuốc đặc hiệu khác
nhau do không có thử nghiệm lâm sàng triển vọng quy
mô lớn, và vi ̣êc sử dụng các loại thuốc này trong điều
trị viêm màng bồ đào là ngoài hướng dẫn (ngoại trừ
adalimumab). Trường hợp b ̣ênh không được kiểm soát
hoàn toàn bằng thuốc chống chuyển hóa, các thuốc ức
chế calcineurin thường được bổ sung vào phác đồ điều
trị. Các thuốc ức chế TNF-alpha được sử dụng trong
bước tiếp theo trong nhiều ca b ̣ênh để thay thế ho ̣ăc
bổ sung cho thuốc chống chuyển hóa. Trong nhiều
trường hợp, bệnh nhân được điều trị bằng đơn trị li ̣êu.
Việc sử dụng các thuốc alkyl hóa không còn được ưu
ái nữa do hi ̣ên nay các loại thuốc sinh học đang ngày
càng được sử dụng nhiều hơn.

» Một khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng thuốc điều chỉnh
miễn dịch, liều corticosteroid ban đầu (thuốc nhỏ mắt
hay corticosteroid đường uống bắt đầu sử dụng khi có
biểu hiện ban đầu) thường sẽ giảm dần (ví dụ, trong 1
đến 2 tháng) và đáp ứng của bệnh nhân được theo dõi.
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Tiếp diễn
» Có một số bệnh lý trong đó thuốc ức chế TNF-alpha
được coi là thuốc điều trị ban đầu (ví dụ: viêm màng
bồ đào dương tính với HLA B27 kèm theo viêm cột
sống dính khớp). Adalimumab được phê duyệt sử
dụng tại Hoa Kỳ và châu Âu để điều trị viêm màng bồ
đào trung gian và viêm màng bồ đào sau và viêm màng
bồ đào lan toả không do nhiễm trùng.[23] [24] Trong
các trường hợp điều trị bằng các loại thuốc này thất
bại, các tùy chọn khác bao gồm quay trở lại điều trị
bằng corticosteroid, sử dụng một loại thuốc điều chỉnh
miễn dịch thay thế, hoặc chuyển sang dùng tác nhân
sinh học khác cùng loại hoặc khác loại cùng nhau.
Rituximab, kháng thể đơn dòng kháng CD20, là loại
thuốc đặc biệt hữu ích trong điều trị các bệnh lý liên
quan như viêm khớp dạng thấp, u hạt Wegener, hoặc
viêm mạch liên quan đến SLE.

» Các ưu và nhược điểm của liệu pháp điều chỉnh
miễn dịch so với corticosteroid cần phải được xem
xét cẩn thận. Các loại thuốc này đều có các tác dụng
phụ riêng và mất vài tuần để thể hi ̣ên tác dụng và có
hiệu quả kém ổn định hơn so với corticosteroid. Lựa
chọn li ̣êu pháp điều trị cũng phụ thuộc vào bất cứ
bệnh lý nào có liên quan. Chỉ nên sử dụng liệu pháp
điều chỉnh miễn dịch với sự hỗ trợ đầy đủ, hiểu biết
và đồng thuận của bệnh nhân, sau khi đã thảo luận rõ
ràng về những nguy cơ và cơ sở bằng chứng cơ bản.

» Các xét nghi ̣êm c ̣ân lâm sàng tiêu chuẩn tại thời
điểm ban đầu trước khi sử dụng li ̣êu pháp ức chế miễn
dịch là công thức máu và các xét nghiệm chức năng
gan và thận. Để sử dụng cyclophosphamide, cũng cần
thực hiện phân tích nước tiểu. Cũng cần thực hi ̣ên các
xét nghi ̣êm loại trừ b ̣ênh lao và viêm gan tiềm ẩn. Để
sử dụng ciclosporin và tacrolimus, cần thực hi ̣ên đánh
giá huyết áp trước khi bắt đầu điều trị.

» Bệnh nhân cần được nhận vắc-xin cúm vô hoạt, và
bất kỳ vắc-xin nào khác dùng cho bệnh nhân đều phải
được vô hoạt. Các bệnh nhân này không được nhận
vắc-xin sống. B ̣ênh nhân nam và nữ dùng các thuốc
này cần phải sử dụng các bi ̣ên pháp ngừa thai. Bệnh
nhân bị nhiễm trùng th ̣âm chí ở mức rất nhẹ trong khi
dùng các loại thuốc ức chế miễn dịch cần phải ngừng
thuốc cho đến khi các triệu chứng biến mất.

» Chỉ bắt đầu sử dụng các li ̣êu pháp điều trị này theo
hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa; tham khảo ý kiến
của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn về liều
lượng và thời gian điều trị.

không do nhiễm trùng, sau khi kiểm soát tức
thời tình trạng viêm: mang thai

tình trạng viêm giới hạn ở
phần trước

1 thuốc nhỏ mắt prednisolone + tiếp tục điều trị
bệnh lý nền bất kỳ
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Tiếp diễn

Các lựa chọn sơ cấp

» prednisolone dùng cho mắt: (dung dịch 1%) 1-2
giọt vào (các) mắt bị ảnh hưởng hai đến bốn lần
mỗi ngày

» Có thể kiểm soát lâu dài tình trạng viêm giới hạn
ở phần trước trong thai kỳ bằng thuốc nhỏ mắt
prednisolone.

» Cũng cần điều trị bất cứ bệnh lý nền nào có liên
quan khi phù hợp.

tình trạng viêm ảnh hưởng đến
phần sau

1 triamcinolone trong dịch kính

Các lựa chọn sơ cấp

» triamcinolone acetonide: tham khảo ý kiến bác
sĩ chuyên khoa để có hướng dẫn về liều tiêm dịch
kính

» Nếu tình trạng viêm ảnh hưởng đến phần sau, không
thể kiểm soát được bằng thuốc tra. Có thể sử dụng
triamcinolone trong dịch kính, được coi là an toàn hơn
triamcinolone quanh mắt, vì lượng thuốc ít hơn nhiều
và được giới hạn ở phần bên trong của mắt.
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Giai đoạn đầu

Sirolimus trong dịch kính
Cung cấp một số lợi ích tiềm năng hơn so với các thuốc điều trị đã được phê duyệt hiện có để điều trị viêm màng bồ đào
không do nhiễm trùng và hiện đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Động vật có vú chính là đích điều trị của chất
ức chế rapamycin (mTOR) với các tính chất ức chế miễn dịch. Thuốc giúp tránh các biến chứng về mắt như đục thủy tinh
thể do điều trị bằng corticosteroid, và có thể được tiêm bằng kim cỡ nhỏ hơn. Thử nghiệm giai đoạn II đã cho thấy thuốc
có hiệu quả trong kiểm soát viêm màng bồ đào và giảm phù điểm vàng gây ra bởi b ̣ênh võng mạc do tiểu đường.[29]

Tocilizumab

Tocilizumab là kháng thể đơn dòng nhân hóa nhắm đích interleukin-6. Thuốc đang được nghiên cứu làm tùy chọn điều trị
cho viêm màng bồ đào không do nhiễm trùng.
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Khuyến nghị

Giám sát

Khuyến cáo khám theo dõi hàng ngày trong các ca n ̣ăng để thiết lập hiệu lực điều trị và theo dõi các tác dụng
phụ. Nếu tình trạng ít nghiêm trọng hơn, nên đi khám mỗi tuần m ̣ôt lần. Cần giảm dần liều với các loại thuốc
corticosteroid khi thấy có cải thiện. Cần ghi lại các chỉ số đo áp lực n ̣ôi nhãn định kỳ để đánh giá tình trạng tăng nhãn
áp. Sau khi thấy cải thiện lâm sàng, có thể ngừng sử dụng thuốc li ̣êt thể mi. Bệnh nhân cần được kiểm tra 1-6 tháng
m ̣ôt lần để đề phòng tái phát.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được giải thích về tác dụng bất lợi, bao gồm vi ̣êc tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp, nguy
cơ của điều trị bằng corticosteroid nhỏ tại chỗ và nguy cơ từ ngưng thuốc đột ngột. Trong trường hợp cần điều trị
bằng li ̣êu pháp ức chế miễn dịch hệ thống, bệnh nhân cần được giải thích chi tiết về những nguy cơ của việc điều trị.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

dính ngắn hạn thấp

Dính, trong đó mống mắt dính với giác mạc (tức là dính trước) hoặc thể thủy tinh (tức là dính sau), xảy ra với viêm
mống mắt, thường g ̣ăp nhất ở viêm màng bồ đào trước. Thuốc li ̣êt thể mi được khuyến cáo sử dụng để làm giãn mống
mắt bằng corticosteroid nhằm kiểm soát tình trạng viêm.

sẹo võng mạc ngắn hạn thấp

Tình trạng viêm và nhiễm trùng ở hậu phòng có thể dẫn đến sẹo võng mạc và tổn thương thị lực không thể phục hồi.
Điều trị bằng corticosteroid quanh mắt hoặc nội nhãn thường được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị viêm màng bồ
đào sau. Điều quan trọng trong vi ̣êc điều trị viêm màng bồ đào sau do nhiễm trùng là xác định đúng sinh vật gây nhiễm
khuẩn.

đục thủy tinh thể dài hạn trung bình

Common in patients with uveitis, as a result of inflammation and corticosteroid treatment, most commonly used for
anterior uveitis. Fluocinolone implants in particular are associated with cataracts. Ở bệnh nhân viêm màng bồ đào do
viêm khớp vô căn tuổi vị thành niên, đục thủy tinh thể và giảm thị lực có thể là biểu hi ̣ên ban đầu của viêm màng bồ
đào. Phẫu thuật đục thủy tinh thể ở bệnh nhân viêm màng bồ đào rất phức tạp do tình trạng dính và màng đồng tử.
Viêm màng bồ đào cần phải được kiểm soát trong 3 tháng trước khi phẫu thuật.

thoái hóa giác mạc dải băng dài hạn trung bình

Độ đục phát triển trong vùng khe gian mí mắt của giác mạc, do lắng đọng canxi. Ban đầu không có triệu chứng, dải
băng có thể dày lên và gây cảm giác khó chịu và tổn thương biểu mô. Điều trị, khi cần thiết, thường là bằng cách loại
bỏ hóa chất.

phù hoàng điểm biến thiên cao
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Rất thường g ̣ăp; có thể đáp ứng ho ̣ăc không đáp ứng với vi ̣êc kiểm soát thành công tình trạng viêm màng bồ đào.
Phương pháp điều trị bao gồm sử dụng corticosteroid, ức chế miễn dịch, phẫu thuật và oxy cao áp.

glôcôm biến thiên trung bình

Có thể xảy ra thứ phát sau khi điều trị bằng corticoid, thường được cho dùng trong điều trị viêm màng bồ đào trước.
Đáp ứng với corticoid thường phát triển sau vài tuần điều trị liên tục. Nhãn áp cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo
dõi thường xuyên. Tình trạng dính (mống mắt dính với giác mạc hoặc thể thủy tinh) là biến chứng của viêm màng bồ
đào trước, có thể gây ra tăng nhãn áp góc đóng cấp tính.

hình thành mạch máu mới tại màng mạch biến thiên thấp

Biến chứng hiếm g ̣ăp nhưng nghiêm trọng của viêm màng bồ đào sau, kèm theo suy giảm thị lực. Thường có thể phát
hi ̣ên khi khám lâm sàng cẩn thận, và được cho là có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm và tưới
máu võng mạc kém. Điều trị ban đầu thường bằng corticosteroid cục bộ ho ̣ăc toàn thân.

bong võng mạc biến thiên thấp

Bong võng mạc (RD) thường là bệnh lý tiến triển trong đó 9 lớp thần kinh võng mạc bong ra khỏi biểu mô sắc tố võng
mạc. Bệnh nhân biểu hiện với sự xuất hiện rối loạn đột ngột trường nhìn và/hoặc mất thị lực trung tâm. Nguyên nhân
là sự tụ dịch dưới võng mạc do quá trình viêm.

Bong võng mạc sau viêm màng bồ đào hiếm khi cần tới can thiệp cấp tính, trừ khi xuất huyết tích tụ dày dưới điểm
vàng, trong đó nếu chậm trễ can thi ̣êp có thể dẫn đến tổn thương không thể đảo ngược

Tiên lượng

Tiên lượng khác nhau và phụ thuộc vào nguyên nhân, vị trí và độ nặng của viêm màng bồ đào. Viêm màng bồ đào lan tỏa,
viêm màng bồ đào trung gian và viêm màng bồ đào sau làm tổn thương võng mạc, màng mạch, hoặc dây thần kinh thị
giác có xu hướng dẫn đến h ̣ê quả tồi tệ hơn viêm màng bồ đào trước. Trong một nghiên cứu lớn về bệnh nhân viêm màng
bồ đào, 35% đã mất thị lực > 20/60 ở ít nhất m ̣ôt mắt, trong khi 22% bị mù m ̣ôt bên ho ̣ăc hai bên.[30]
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Hướng dẫn điều trị

Bắc Mỹ

Expert panel recommendations for the use of antitumor necrosis factor biologic agents in
patients with ocular inflammatory disorders

Nhà xuất bản: American Uveitis Society Xuất bản lần cuối: 2014
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Hình 3: Dính sau (dính mống mắt với bao thủy tinh thể trước) ở bệnh nhân này có nguyên nhân từ viêm màng bồ đào
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