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I. TRIỆU CHỨNG 

� Chủ quan: 
� Giaûm thò löïc töøng giôø, ngaøy, tuaàn sau khôûi phaùt. 
� Thöôøng 1 maét, coù theå 2 maét. 
� Ñau nhöùc hoác maét, ñau nhöùc khi vaän ñoäng nhaõn caàu. 
� Roái loaïn saéc giaùc. 

� Khách quan 
� Daáu hieäu Uhtoff ( giaûm TL khi gaéng söùc, khi thaân nhieät taêng) 
� Daáu Lermitte: khi gaäp coå BN caûm thaáy nhö coù luoàng ñieän chaïy doïc theo 

coät soáng lan xuoáng tôùi chaân. 
� Coù theå keøm caùc daáu hieäu thaàn kinh khu truù: maát thaêng baèng, run chi,yeáu 

chi, khoù tieåu. 
� Ñoàng töû giaõn, PXAS chaäm hoaëc maát, coù toån thöông ñoàng töû höôùng taâm 
� Gai thò: Gai thò trong giôùi haïn bình thöôøng neáu vieâm TKT haäu caàu 

Gai thò phuø neáu vieâm gai 
Daáu chöùng caän laâm saøng: 
� Ñieän theá gôïi: thôøi gian tieàm phuïc keùo daøi. 
� Vieâm TKT haäu caàu caàn chuïp MRI tìm daáu hieäu taêng kích thöôùc vaø caûn 

quang cuûa TKT vieâm. Daáu hieäu thoaùi hoùa chaát traéng quanh naõo thaát hoaëc 
tuûy soáng gặp trong bệnh MS. 

� Vieâm gai caàn chuïp maïch huyønh quang tìm daáu hieäu taêng quang gai thò 
lan toûa 

 
II. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 
Phu ̀ gai do thiếu máu đầu thần kinh thị trước 
 
III. NGUYÊN NHÂN  
� Taïi chỗ vaø laân caän: vieâm maøng boà ñaøo, vieâm trong hoác maét, vieâm xoang 

saøng tröôùc hoặc sau caáp 
� Toaøn thaân:  

� Sieâu vi, kyù sinh truøng, nhieãm truøng( lao, giang mai), sarcoidosis. 
� Hoäi chöùng boà ñaøo maøng naõo: nhaõn vieâm giao caûm, Harada, Behcet. 
� Beänh xô cöùng raûi raùc: 
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IV. CẬN LÂM SÀNG  
� Ñieän theá gôïi: thôøi gian tieàm phuïc keùo daøi. 
� Vieâm TKT haäu caàu caàn chuïp MRI tìm daáu hieäu taêng kích thöôùc vaø caûn 

quang cuûa TKT vieâm. Daáu hieäu thoaùi hoùa chaát traéng quanh naõo thaát hoaëc 
tuûy soáng gặp trong bệnh MS. 

� Vieâm gai caàn chuïp maïch huyønh quang tìm daáu hieäu taêng quang gai thò 
lan toûa. 

� Xeùt nghieäm maùu: VS, NGFL, glycemie,VDRL, chöùc naêng gan - thaän 
� X quang phoåi 
� Khaùm noäi khoa 
� Khaùm noäi thaàn kinh neáu coù trieäu chöùng thaàn kinh 
 
V. ĐIỀU TRỊ 
� Höôùng ñeán vieâm gai hoaëc vieâm TKT haäu caàu do sieâu vi, do vieâm xoang: 

� Solumedrol 0,250- 0.50g (tu ̀y độ trầm trọng giảm thị lực) pha trong 50 
ml NaCl 0.9% TTM chaäm trong 5 ngaøy 

� Sử dụng thêm kháng sinh nếu có viêm xoang 
� Höôùng ñeán vieâm gai hoaëc vieâm TKT haäu caàu lieân quan beänh MS : 

� Lieàu taán coâng 1gm Solumedrol pha trong 50ml NaCl 0,9% moãi nga ̀y  
trong 3 ngaøy. 

� Lieàu duy trì: prednisone uoáng 1mg/kg/ngaøy trong 11 ngaøy. 
 

VI.  THEO DÕI :dieãn bieán hoài phuïc thò löïc,saéc giaùc, nhaïy caûm töông phaûn 
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