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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non hiện nay vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mù tại 

Mỹ và những nước phát triển. Ở những nước đang phát triển, bệnh trở nên phổ biến song 
song với sự hoàn thiện các phương pháp hồi sức, chăm sóc trẻ sinh non có trọng lượng 
thấp khi sinh.(7) (15) 

Tuy nhiên tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vẫn chưa có số liệu thống kê chính 
thức về tỉ lệ mắc bệnh cũng như các yếu tố nguy cơ thường gặp gây bệnh lý võng mạc ở 
trẻ sinh non. Đó là lý do chúng tôi tiến hành nghiên cứu này. 
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
1. Mục tiêu tổng quát 
 Xác định đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng trên những trẻ được khám tầm 

soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non tại Khoa Sơ Sinh Bệnh viện Nhi Đồng Đồng 

Nai từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2013. 

2. Mục tiêu chuyên biệt 
 Xác định tỷ lệ các đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng trên những trẻ được khám tầm 

soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non. 

 Xác định tỷ lệ các phân loại bệnh lý võng mạc ở trẻ bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh 

non. 

 Xác định mối liên quan giữa các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng với 

bệnh lý võng mạc ở trẻ được khám tầm soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non. 

III. ĐỐI TƯỢNG- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Thiết kế nghiên cứu 

Cắt ngang mô tả và phân tích 
2. Đối tượng nghiên cứu 

Trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân điều trị tại khoa sơ sinh BV Nhi đồng Đồng Nai từ 
ngày 1/3/2012 đến ngày 31/5/2013 thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu: cân nặng lúc sinh ≤ 2000g 
và tuổi thai lúc sinh ≤34 tuần, có một trong 12 yếu tố nguy cơ sau: thở oxy, tăng hoặc 



giảm CO2 máu, nhiễm trùng huyết, nhiễm toan máu, truyền máu, song thai, trào ngược 
dạ dày- thực quản, còn ống động mạch, bệnh màng trong, viêm phổi, chiếu đèn, điều trị 
surfactant. 
3. Tiêu chuẩn loại trừ 

Tử vong trước đợt khám mắt cuối cùng,hoặc có các bất thường bẩm sinh về mắt: 
đục thủy tinh thể, tật nhãn cầu nhỏ, viêm kết mạc- giác mạc. 

4. Cỡ mẫu: n  0,19(1- 0,19) = 128 thực tế chúng tôi thu thập được 129 bệnh nhi. 

5. Xử lý và phân tích số liệu:  
Các dữ liệu sau khi thu thập được mã hóa và nhập vào Microsoft Excel 2007. 

Xử lý số liệu đơn biến bằng phần mềm SPSS 16.0. 

Phân tích hồi quy đa biến bằng STATA 8.0 

IV. KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Bệnh nhi có tuổi thai nhỏ nhất 27 tuần, lớn nhất 34 tuần, tuổi thai trung vị 32 (30- 
33)tuần, cân nặng nhỏ nhất 800g, lớn nhất 2000g, cân nặng trung vị 1600 (1400- 1800)g, 
tỷ lệ nam/nữ 1,05/1. 

47 bệnh nhi nhiễm trùng huyết (36,4%), 111 bệnh nhi được điều trị chiếu đèn 
(86%). 
2. Tỷ lệ các phân loại bệnh lý võng mạc 

33 bệnh nhi bị ROP (25,6%): 4 bệnh nhi (12,1%) bị ROP giai đoạn 1, 29 bệnh nhi 
(87,9%) bị ROP giai đoạn 2, ROP giai đoạn 2 và bệnh lý võng mạc cộng (-) chiếm tỷ lệ 
cao nhất (72,7%), 6 bệnh nhi bị ROP ở ngưỡng điều trị (18,2%). 
3. Liên quan đơn biến giữa các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng với 
ROP 
      3.1.  Liên quan đơn biến giữa các đặc điểm dịch tễ học với ROP 

Đặc điểm dịch tễ học ROP (+) ROP (-) KTC 95% P/F 

Cân nặng 
≤ 1500g 

> 1500g 

20 (37,7) 

13 (17,1) 

33 (62,3) 

63 (82,9) 

2,2 (1,2- 4) P < 0,001 

Tuổi thai 
< 32 tuần 

≥ 32 tuần 

23 (41,8) 

10 (13,5) 

32 (58,2) 

64 (86,5) 

3,1 (1,6- 6) P < 0,001 



Song thai 
Có 

Không  

6 (54,5) 

27 (22,9) 

5 (45,5) 

91 (77,1) 

2,4 (1,3- 4,5) P < 0,05 

Giới tính 
Nam 

Nữ 

14 (21,2) 

19 (30,2) 

52 (78,8) 

44 (69,8) 

 P = 0,244 

Phương pháp sinh 
Sinh thường 

Sinh mổ/hút 

29 (28,4) 

4 (14,8) 

73 (71,6) 

23 (85,2) 

 P = 0,149 

Chậm phát triển  

trong tử cung 

< 10 

10- 90 

> 90 

6 (31,6) 

25 (24,3) 

2 (28,6) 

13 (68,4) 

78 (75,7) 

5 (71,4) 

 F = 0,731 

      3.2.  Liên quan đơn biến giữa các đặc điểm lâm sàng với ROP 

Đặc điểm lâm sàng ROP (+) ROP (-) KTC 95% P/F 

Trào ngược dạ 
dày- thực quản 

Có 

Không 

18 (56,2) 

15 (15,5) 

14 (43,8) 

82 (84,5) 

3,64 (2,09- 6,35) P < 0,001 

Thời gian điều 
trị 

≤ 30 ngày 

> 30 ngày 

12 (14,6) 

21 (44,7) 

70 (85,4) 

26 (55,3) 

0,33 (0,18- 0,6) P < 0,001 

Truyền máu 
Có 

Không 

14 (42,4) 

19 (19,8) 

19 (57,6) 

77 (80,2) 

2,14 (1,22- 3,78) P = 0,01 

Hỗ trợ hô hấp 
Có 

Không 

31 (26,1) 

2 (6,9) 

71 (75,9) 

25 (20,1) 

4,1 (1,08- 16,08) P = 0,015 

Thời gian hỗ trợ 
hô hấp 

≤ 15 ngày 

> 15 ngày 

17 (17) 

16 (55,2) 

83 (83) 

13 (44,8) 

0,31 (0,18- 0,53) P < 0,001 

Số phương pháp 
thở 

> 1 loại 

1 loại 

23 (39,7) 

8 (18,2) 

35 (60,3) 

36 (81,8) 

2,18 (1,08- 4,4) P = 0,02 

Fi02 
≤ 40% 

> 40% 

2 (3) 

29 (80,6) 

64 (97) 

7 (19,4) 

0,04 (0,01- 0,15) P < 0,001 

Nhiễm trùng 
huyết 

Có 

Không 

16 (34) 

17 (20,7) 

31 (66) 

65 (79,3) 

 P = 0,95 

Bệnh màng 
trong 

Có  

Không 

7 (25,9) 

26 (25,5) 

20 (74,1) 

76 (74,5) 

 P = 0,963 

Viêm phổi 
Có 

Không 

12 (38,7) 

21 (21,4) 

19 (61,3) 

77 (78,6) 

 P = 0,055 

Còn ống động Có 9 (30) 21 (70)  P = 0,527 



mạch Không 24 (24,2) 75 (75,8) 

Điều trị 
surfactant 

Có  

Không 

3 (23,1) 

30 (25,9) 

10 (76,9) 

86 (74,1) 

 F = 0,564 

Chiếu đèn 
Có 

Không 

29 (26,1) 

4 (22,2) 

82 (73,9) 

14 (77,8) 

 F = 0,49 

Phương pháp 
thở 

Oxy 

CPAP 

8 (24,2) 

0 (0) 

25 (75,8) 

11 (100) 

 F = 0,17 

      3.3.  Liên quan đơn biến giữa các đặc điểm cận lâm sàng với ROP 

Đặc điểm cận lâm sàng ROP (+) ROP (-) KTC 95% P 

Pa02 
≤ 100mmHg 

> 100mmHg 

17 (16,5) 

16 (61,5) 

86 (83,5) 

10 (38,5) 

0,27 (0,16- 0,46) P < 0,001 

pH 
< 7,35 

7,35- 7,45 

24 (54,5) 

8 (10) 

20 (45,5) 

72 (90) 

5,46 (2,68- 11,1) P < 0,001 

PaC02 

< 35mmHg 

35- 45mmHg 

> 45mmHg 

8 (42,1) 

10 (12,5) 

15 (50) 

11 (57,9) 

70 (87,5) 

15 (50) 

3,37 (1,54- 7,38) 

4 (2,02- 7,91) 

P < 0,01 

P < 0,001 

HC03 
< 22 

22- 26 

23 (45,1) 

9 (11,8) 

28 (54,9) 

67 (88,2) 

3,81 (1,92- 7,55) P < 0,001 

4. Các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng liên quan với ROP khi phân 
tích hồi quy đa biến 
4.1. Các đặc điểm dịch tễ học liên quan với ROP khi phân tích hồi quy đa biến 

Đặc điểm dịch tễ học PR KTC 95% P 

Song thai 3,27 1,8- 5,92 < 0,001 

Cân nặng lúc sinh ≤ 
1500g 

0,69 0,51- 0,93 0,02 

Tuổi thai 0,91 0,78- 1,06 0,23 

4.2. Các đặc điểm cận lâm sàng liên quan với ROP khi phân tích hồi quy đa biến 

Đặc điểm 
cận lâm sàng 

PR KTC 95% P 

Pa02 2,61 1,47- 4,65 0,001 

pH 0,24 0,11- 0,51 < 0,001 



PaC02 0,87 0,6- 1,24 0,44 

HC03 0,86 0,41- 1,79 0,69 

4.3. Các đặc điểm lâm sàng liên quan với ROP khi phân tích hồi quy đa biến 

Đặc điểm lâm sàng PR KTC 95% P 

Fi02 > 40% 3,77 2,66- 5,35 < 0,001 

Thời gian điều trị > 30 ngày 2,08 1,13- 3,83 0,02 

Truyền máu 0,47 0,23- 0,95 0,04 

Trào ngược dạ dày- thực quản 0,72 0,43- 1,21 0,22 

Hỗ trợ hô hấp 1   

Thời gian hỗ trợ hô hấp > 15 
ngày 

1,51 0,72- 3,18 0,28 

Số phương pháp thở > 1 loại 1,34 0,6- 2,98 0,47 



V. BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Bệnh nhi có tuổi thai lúc sinh nhỏ nhất là 27 tuần, lớn nhất là 34 tuần, tuổi thai lúc 
sinh 32 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất trong mẫu nghiên cứu (22,5 %), trong khi đó số bệnh 
nhi có tuổi thai lúc sinh 28 tuần chiếm tỷ lệ thấp nhất trong mẫu nghiên cứu (4,7%). Tuổi 
thai lúc sinh trung vị của mẫu nghiên cứu là 32 (30- 33) tuần (trung bình là 31,4 ± 0,2 
tuần). Tương tự các nghiên cứu của các tác giả: Phan Hồng Mai và cộng sự(13), Gitalisa 
Andayani Adriono và  cộng sự(2), Ahmed Mahmoud Abdel Hadi và cộng sự(8), Jyoti Baba 
Shrestha và cộng sự(14), lớn hơn các nghiên cứu của các tác giả: Mingui Kong và cộng 
sự(10), Gloria Isaza và cộng sự(9), Silay Canturk Ugurbas và cộng sự(16), Almutez 
Gharaibeh và cộng sự(6), Majid Abrishami và cộng sự(1), Ümit Beden và cộng sự(5), 
Mojgan Bayat-Mokhtari và cộng sự(4), trong khi nhỏ hơn các nghiên cứu của các tác giả: 
Nguyễn Quang Thọ(12), Aylin Ardagil Akçakaya và cộng sự(3), có thể do tính phổ biến 
tuổi thai lúc sinh tại Khoa Sơ Sinh Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai là từ 30-34 tuần 
(83%). 

Bệnh nhi có cân nặng lúc sinh nhỏ nhất là 800g, lớn nhất là 2000g,trong đó, số 
bệnh nhi có cân nặng lúc sinh > 1250g chiếm đa số (83,7%). Cân nặng lúc sinh trung vị 
của mẫu nghiên cứu là 1600g (1400- 1800g) (trung bình là 1584,5 ± 27,5g). Tương tự các 
nghiên cứu của các tác giả: Phan Hồng Mai và cộng sự(13), Gitalisa Andayani Adriono và 
cộng sự(2), lớn hơn các  nghiên cứu của các tác giả: Mingui Kong và cộng sự(10), Gloria 
Isaza và cộng sự(9), Ahmed Mahmoud Abdel Hadi và cộng sự(8), Almutez Gharaibeh và 
cộng sự(6), Mojgan Bayat-Mokhtari và cộng sự(4), Silay Canturk Ugurbas và cộng sự(16), 
Jyoti Baba Shrestha và cộng sự(14), Ümit Beden và cộng sự(5), trong khi nhỏ hơn các 
nghiên cứu của các tác giả: Nguyễn Quang Thọ(12), Aylin Ardagil Akçakaya và cộng 
sự(3), có thể do tính phổ biến cân nặng lúc sinh tại Khoa Sơ Sinh Bệnh viện Nhi Đồng 
Đồng Nai lớn hơn 1250g (83,7%). 

Bệnh nhi nam chiếm tỷ lệ 51, 2% (66 bệnh nhi). 
Bệnh nhi sinh thường trong mẫu nghiên cứu là 102/129 bệnh nhi, chiếm tỷ lệ cao 

nhất (79,1%). 
Bệnh nhi có cân nặng đúng theo tuổi thai chiếm đa số 79,8% (103/129 bệnh nhi). 

47/129 bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng huyết chiếm tỷ lệ cao nhất trong mẫu 
nghiên cứu (36,4%). 
2. Tỷ lệ các phân loại bệnh lý võng mạc 

33/129 bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non ( 25,6%). Tương tự các nghiên 
cứu của các tác giả: Silay Canturk Ugurbas và cộng sự(16), Majid Abrishami và cộng sự(1), 
Almutez Gharaibeh và cộng sự(6), Jyoti Baba Shrestha và cộng sự(14), trong khi hầu hết 
các nghiên cứu của các tác giả khác được ghi nhận có tỷ lệ bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh 
non cao hơn như: Gitalisa Andayani Adriono và cộng sự(2), Nguyễn Quang Thọ(12), Ümit 
Beden và cộng sự(5), Aylin Ardagil Akçakaya và cộng sự(3), Ahmed Mahmoud Abdel 



Hadi và cộng sự(8), Fatih Mehmet Mutlu và cộng sự(11), Gloria Isaza và cộng sự(9), 
Mojgan Bayat-Mokhtari và cộng sự(4), Mingui Kong và cộng sự(10), Phan Hồng Mai và 
cộng sự(13). Hầu hết các nghiên cứu có tỷ lệ bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non cao hơn 
nghiên cứu của chúng tôi đều có tuổi thai lúc sinh trung bình và cân nặng lúc sinh trung 
bình thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi. 

Bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non ở ngưỡng điều trị (Bệnh lý võng mạc 
ở trẻ sinh non loại 1) là 6 bệnh nhi chiếm tỷ lệ 4,6%. Bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc ở trẻ 
sinh non giai đoạn 2 và bệnh lý võng mạc cộng (-) chiếm tỷ lệ cao nhất 18,6% (24 bệnh 
nhi). Trong số những bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non loại 1, chỉ ghi nhận 1 
bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non giai đoạn 1/Bệnh lý võng mạc cộng (+) 
(0,8%), 5 bệnh nhi bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non giai đoạn 2/Bệnh lý võng mạc 
cộng (+) (3,9%). 
3. Liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với bệnh lý võng mạc 

Yếu tố dịch tễ học: song thai, cân nặng lúc sinh ≥ 1500g liên quan với ROP có ý 
nghĩa thống kê, trong đó liên quan mạnh nhất là song thai (PR: 3,27;KTC 95%: 1,8-5,92). 
Tương tự nghiên cứu của tác giả Fatih Mehmet Mutlu và cộng sự(11), Ümit Beden và cộng 
sự(5), Gloria Isaza và cộng sự(9), Aylin Ardagil Akçakaya và cộng sự(3), Silay Canturk 
Ugurbas và cộng sự(16), Gitalisa Andayani Adriono và cộng sự(2), Almutez Gharaibeh và 
cộng sự(6), Majid Abrishami và cộng sự(1), Jyoti Baba Shrestha và cộng sự(14), Mojgan 
Bayat-Mokhtari và cộng sự(4). 

Yếu tố lâm sàng : FiO2 > 40%, thời gian điều trị > 30 ngày, truyền máu liên quan 
với ROP có ý nghĩa thống kê, trong đó liên quan mạnh nhất là FiO2 > 40% (PR =3,77; 
KTC 95%: 2,66- 5,35). Tương tự nghiên cứu của tác giả Almutez Gharaibeh và cộng 
sự(6), Fatih Mehmet Mutlu và cộng sự(11), Gloria Isaza và cộng sự(9), Ahmed Mahmoud 
Abdel Hadi và cộng sự(8). 

Yếu tố cận lâm sàng : PaO2 > 100mmHg, pH < 7,35 liên quan với ROP có ý nghĩa 
thống kê, trong đó liên quan mạnh nhất là: PaO2 > 100mmHg (PR = 2,61; KTC 95%: 
1,47- 4,65). Tương tự nghiên cứu của tác giả Mojgan Bayat-Mokhtari và cộng sự(4). 

Một số nghiên cứu cho thấy sự khác biệt với nghiên cứu của chúng tôi hầu hết có 
tuổi thai lúc sinh, cân nặng lúc sinh nhỏ hơn nghiên cứu chúng tôi, và các định nghĩa biến 
số ban đầu khác với nghiên cứu chúng tôi. 
VI. KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 129 bệnh nhi nằm điều trị tại Khoa Sơ Sinh Bệnh viện Nhi Đồng Đồng 
Nai từ 01/03/2012 đến 31/05/2013 trong đó có 33 bệnh nhi (25,6%) được chẩn đoán bị 
bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non, chúng tôi rút ra kết luận sau: 
 Về dịch tễ học, bệnh nhi được chẩn đoán bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non có tuổi 

thai lúc sinh trung bình 30,3 ± 0,4 tuần, cân nặng lúc sinh trung bình 1375,8 ± 



55,2g, tỉ lệ Nam/Nữ tương đương. Về lâm sàng, bệnh nhi có bệnh nền nhiễm trùng 

sơ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (36,4%).  

 Bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non chiếm tỷ lệ 25,6%, gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 

2 của bệnh, bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non ở ngưỡng điều trị chiếm tỷ lệ 4,6%. 

 Yếu tố dịch tễ học: song thai (PR = 3,27), cân nặng lúc sinh ≤ 1500g (PR = 0,69) 

có liên quan với ROP. Yếu tố lâm sàng: Fi02 > 40% (PR = 3,77), thời gian điều trị 

> 30 ngày (PR = 2,08), truyền máu (PR= 0,47) có liên quan với ROP. Yếu tố cận 

lâm sàng: Pa02 > 100mmHg (PR = 2,61), pH < 7,35 (PR = 0,24) có liên quan với 

ROP. 
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