
 

NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 
VÀ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH  

Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO HỆ CẢNH GIAI ĐOẠN CẤP 
 Ths.BsCKI. Mai Hữu Phước - Đà Nẵng 

TÓM TẮT 
Mẫu nghiên cứu gồm 49 bệnh nhân nhồi máu não hệ động mạch cảnh giai đoạn cấp, 

nằm viện tại khoa Nội Thần kinh BV TW Huế từ tháng 4.2005 đến tháng 3.2006. Mục tiêu 
nghiên cứu này nhằm đánh giá: 

1. Đặc điểm lâm sàng và tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính. 

2. Tương quan giữa đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính. 

Kết quả: 48,98% bệnh nhân nam; 51,02% bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình 69±13. Các yếu tố 
nguy cơ thường gặp là tăng huyết áp 55,10%, hút thuốc lá 42,86%. Bệnh nhân có từ 1 đến 3 
yếu tố nguy cơ là 91,84%. 

 Các đặc điểm lâm sàng gồm: Liệt nửa người 93,88% (53,06% liệt bên trái; 40,82% 
liệt bên phải), rối loạn nói 61,23% (Broca 14,29%); chóng mặt 44,90%; nhức đầu 38,76%. 

 Trên chụp cắt lớp vi tính: Tổn thương động mạch não giữa 87,76%; động mạch não 
trước 10,20%. Nhồi máu nông 46,94%; nhồi máu sâu 53,06%; phù não 10,20%; tỉ trọng trung 
bình 21,48 ± 2,14 HU; thể tích trung bình 40,71±8,00 cm3 

 Các mối tương quan: 

- Tương quan nghịch giữa thang điểm Glasgow và số ổ nhồi máu. 

- Tương quan nghịch giữa tuổi và tỉ trọng ổ nhồi máu. 

- Tương quan nghịch giữa thang điểm Glasgow và thể tích ổ nhồi máu. 

 

SUMMARY 
We studied 49 patients with acute carotid ischemic stroke, who were admitted to the 

neurological Department in Hue Central Hospital from April 2005 to March 2006. 

The aim of this study was to assess: 

1. The clinical features and lesions in the CT scan. 

2. The correlations between the clinical features and CT imaging. 

���� Results: There were 48.98% males, 51.02% females (p>0.05). The average age was 
69±13. The frequent risk factors were hypertension 55.10%; smoking 42.86% and alcohol 
20.41%. Overall, the patients who had 1 to 3 risk factors were 91.84% (p<0.01).  

 The clinical features included hemiplegia 93.88% (53.06% on the left, 40.82% on the 
right, p<0.01); speaking trouble 61.23% (Broca 14.29%); vertigo 44.90% and headache 
38.76%. 

 On the CT scan, the lesion found in the territory of the middle cerebral artery was 
87.76%, the anterior cerebral artery was 10.20% (p<0.01). The superfacial infarction was 
46.94%; deep infarction was 53.06% (p>0.05); brain edema was 10.20%; average density 
21.48±2,14 HU; average volume 40.71±8,00 cm3. Test Chi-square is used in this study. 

 There were negative correlations: 

 - Between the score of Glasgow and the number of the infarction sites. 

 - Between the patient’s age and infarction density. 

 - Between the score of Glasgow and the volume of the infarction. 



 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhồi máu não (NMN) là thể tai biến mạch máu não (TBMMN) thường gặp nhất trong 

lâm sàng cấp cứu các bệnh thần kinh. NMN chiếm tỉ lệ 80-85% TBMMN chung. NMN có 
khả năng gây tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề, lâu dài ảnh hưởng đến kinh tế gia 
đình và xã hội. Cũng như xuất huyết não (XHN), NMN ngày nay đã trở thành nỗi ám ảnh 
bệnh tật chung của nhiều người.  

Chụp não cắt lớp vi tính (CNCLVT) là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định NMN. 
Đây cũng là tiêu chuẩn chẩn đoán phân biệt NMN và XHN. 

Do đặc điểm giải phẫu nên tổn thương NMN xảy ra chủ yếu ở hệ động mạch cảnh. 
Vậy có mối tương quan nào giữa hình ảnh thương tổn trên CNCLVT với các đặc điểm lâm 
sàng của bệnh nhân NMN hệ cảnh giai đoạn cấp? 

Xuất phát từ suy nghĩ trên, chúng tôi tiến hành đề tài với các mục tiêu sau: 

1. Đánh giá các đặc điểm lâm sàng và thương tổn trên CNCLVT ở  bệnh nhân NMN  
hệ ĐM cảnh giai đoạn cấp. 

2. Tìm hiểu mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng và hình ảnh thương tổn trên 
CNCLVT ở bệnh nhân NMN hệ ĐM cảnh giai đoạn cấp. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Đối tượng: 49 bệnh nhân NMN giai đoạn cấp (< 1 tuần) điều trị tại khoa Nội thần 

kinh, BV TW Huế từ tháng 4.2005 đến 3.2006. Được chẩn đoán xác định trên CNCLVT. 

 - Phương pháp: Mô tả trực tiếp cắt ngang. Điều tra ghi chép theo mẫu và xử lý bằng 
phần mềm SPSS 14.0 và STATA 6.0 

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

1. Phân bố theo khu vực sinh sống  
Nông thôn chiếm tỉ lệ 71,43%; thành thị 28,57% (p < 0,01). Điều này phải chăng liên 

quan đến sự hiểu biết về căn bệnh, ý thức phòng tránh và điều trị các yếu tố nguy cơ. 

2. Theo tuổi và giới tính 

Nhóm tuổi 18-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >80 Tổng 

Nam 
.n 1 3 4 2 8 6 24 

% 2,04 6,12 8,16 4,08 16,33 12,25 48,98 

Nữ 
N 0 2 2 13 3 5 25 

% 0 4,08 4,08 26,53 6,12 10,20 51,02 
2

χ =12,28      ;      p <  0,05  

NMN thường gặp ở 60-80t. Độ tuổi 60-70 nữ > nam. Độ tuổi 70-80 nam > nữ. Sau 
tuổi 80 cả hai có khuynh hướng bằng nhau (p < 0,05).  

3. Theo nghề nghiệp 
Lao động phổ thông chiếm tỉ lệ 87,76%, lao động trí óc 12,24% (p < 0,01). Yếu tố 

nghề nghiệp liên quan đến việc hình thành một số thói quen không tốt cho sức khoẻ như hút 
thuốc lá, uống rượu. 

4. Theo yếu tố nguy cơ 
Xét 6 yếu tố nguy cơ thường gặp là tăng HA, bệnh tim, thuốc lá, rượu, đái đường, 

stress. Thấy tăng HA và hút thuốc lá là hai yếu tố nguy cơ cao nhất, chiếm tỉ lệ 55,10% và 
42,86%. Theo WHO các yếu tố nguy cơ này đều có thể thay đổi được. Bệnh nhân NMN có từ 
1-3 yếu tố nguy cơ chiếm 91,84% (p < 0,01). 

5. Theo thời gian từ lúc xảy ra đến lúc nhập viện 



 

 Nhập viện trong 24h đầu sau khởi bệnh là 42,86%. Và trong 3 ngày đầu là 83,67%. 
Theo Yukihiro và c.s (2001) (n = 179) nhập viện trong 3h đầu là 30%, Nguyễn Văn Chương 
trong ngày đầu là 55,56%.  

6. Độ tuổi trung bình 
Tuổi trung bình (TB) là 69 ±  13. Bệnh nhân trẻ nhất 40 tuổi, già nhất 90 tuổi. Theo 

Olga Parra và c.s (Hoa Kỳ) tuổi TB là 72,5 ±  8,9; điều này phải chăng liên quan đến tuổi thọ 
TB của Việt Nam thấp hơn các nước tiên tiến trên thế giới ? 

7. Huyết áp khi vào viện 
Tăng HA cả 3 giai đoạn (tiêu chuẩn JNC IV-1997) là 71,43%. Theo  Hoàng Khánh 

tăng HA cả 3 giai đoạn ở NMN là 62,68%; Framingham là 77%. 

8. Thang điểm Glasgow 

 Thang điểm Glasgow (theo Scottig) 

 3 - 8 (Nặng) 9 - 12 (Vừa) 13 - 15 (Nhẹ) 

             Nn 3 17 29 

% 6,12 34,69 59,18 
2

χ = 20,735    ;     p < 0,01 

 NMN có điểm Glasgow tập trung ở mức nhẹ và vừa (p < 0,01). Theo Nguyễn Hoàng 
Ngọc (Trung tâm đột quỵ não BV 108) điểm Glasgow mức nhẹ là 20,80%, vừa là 66,70 và 
nặng là 12,50%. 

9. Triệu chứng khởi đầu 
Đau đầu 38,76%; chóng mặt 44,90%; rối loạn (RL) nói các dạng 61,23% (kiểu Broca 

14,29%). Theo Hius đau đầu là 40%, Lương Văn Chất là 30,04%. Theo Nguyễn Văn Chương 
chóng mặt và rối loạn nói các dạng là 53,97% và 77,78%. 

10.Triệu chứng toàn phát 
Liệt mặt TW 59,18%, PXGX giảm 46,94%, dấu Babinski 34,69%, trương lực cơ giảm 

30,61%, RL ý thức 28,57%, RL cảm giác 24,49%, tiểu tự động 22,45%. 

11. Triệu chứng liệt nửa người 

 Không liệt Liệt bên trái Liệt bên phải 

             nn 3 26 20 

% 6,12 53,06 40,82 
2

χ = 17,429     p < 0,01 

Liệt 1/2 người bên trái > phải (p < 0,01). Theo Nguyễn Hoàng Ngọc và c.s liệt 1/2 
người bên trái (45,80%) < phải (54,20%). Sự khác biệt này là do tính chất ngẫu nhiên của các 
mẫu nghiên cứu. 

12. Tính chất liệt 

Tính chất liệt             Nn % 
2

χ = 22,33 

p < 0,01 

Không liệt 3 6,12 

Liệt không tỉ lệ 16 32,65 

Liệt tỉ lệ 30 61,23 

 Liệt tỉ lệ > liệt không tỉ lệ (p < 0,01). Tính chất này liên quan đến vị trí tổn thương của 
ổ NMN (xem vị trí ổ NMN). 

13. ECG và siêu âm 
 Dày thất trái 21,95%, rung nhĩ 17,07%; hẹp ĐM cảnh 21,74 với mức độ hẹp < 35-58% 
(đây là mức độ hẹp vừa)..  



 

14. Xác định bán cầu não thương tổn trên CNCLVT 

Vị trí tổn thương 

Bán cầu não trái Bán cầu não phải Cả 2 bán cầu 

       nn % n % n % 

18 36,73 23 46,94 8 16,33 
2

χ = 7,143       p < 0,05 

Tổn thương bán cầu não phải (46,94%) > trái (36,73%), cả 2 bán cầu là 16,33% (p < 
0,05). Theo Hoàng Minh Cự và c.s tổn thương bán cầu não phải 54,55% và trái là 45,45%. 

15. Hình dạng thương tổn 

Hình dạng n % 

2
χ = 13,27 

p < 0,01 

Hình thang 8 16.33 

Hình tam giác 13 26.53 

Hình tròn hoặc dấu phẩy 28 57.14 

Tổng cộng 49 100 

Tổn thương dạng hình tròn hoặc dấu phẩy > dạng hình tam giác đáy quay ngoài > 
dạng hình thang (p < 0,01). 

16. Vị trí ổ NMN 

 Nông Sâu Tổng cộng 

n 23 26 49 

% 46,94 53,06 100 

p > 0,05 

NMN nông < NMN sâu. NMN sâu (vùng bao trong nhân xám) gây liệt tỉ lệ,  

NMN nông (vùng vỏ não) gây liệt không tỉ lệ. Theo Lee, Ringelstein NMN sâu là 50,80% và 
nông là 49,20%. 

17. Động mạch bị thương tổn 

Nguồn cung cấp n % 

2
χ = 65,80 

p < 0,01 

ĐM não trước  5 10.20 

ĐM não giữa 43 87.76 

ĐM não giữa và trước 1 2.04 

Tổng cộng 49 100 

Nhồi máu ĐM não giữa chiếm đa số (87,67%), ĐM não trước 10,2%; cả 2 là 2,04% (p 
< 0,01). Theo A. Geoffrey và c.s tổn thương ĐM não giữa là 78%; Phạm Quang Cử và c.s tổn 
thương ĐM não giữa 78%, ĐM não trước 8%. 

18. Biểu hiện phù não và choán chỗ 
Phù não 10,20%, choán chỗ bậc I  (theo Hoàng Đức Kiệt) là 18,4%. Theo nghiên cứu 

của một đơn vị đột quỵ C.H. Aïo phù não chiếm tỉ lệ 10-20%. 

19. Số lượng ổ nhồi máu 

Số lượng ổ nhồi máu .n % 
2

χ = 39,22 

p < 0,01 

1 ổ 36 73,47 

2 ổ 12 24,49 

3 ổ 1 2,04 

 NMN 1 ổ  > 2 ổ  > 3 ổ (p < 0,01). Theo JCV.Swieten và c.s (n = 128) NMN  đa ổ là 
18,24%; Nguyễn Thị Mai Phương và Lê Văn Thính là 29,09% 



 

20. Tỉ trọng trung bình  
Tỉ trọng trung bình của ổ NMN là 21,48± 2,14 HU. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Nguyễn Thế Duy (từ 15,00-29,30 HU). 

21. Thể tích trung bình  
Thể tích TB của ổ NMN là 40,71± 8,00 cm3. Theo Saver JL., Johston KC. và c.s thể 

tích trung bình là 28,00 cm3 (từ  9,00-93 cm3). 

22. Tương quan số ổ NMN với điểm Glasgow 
Tương quan nghịch giữa số ổ NMN và điểm Glasgow với r = - 0,300 ; y = 3,005 - 

0,369x; p < 0,05 

23. Tương quan giữa tuổi và tỉ trọng ổ nhồi máu 
Tương quan nghịch giữa tuổi và tỉ trọng ổ NMN với r = - 0,378; y = 28,225 - 0,098x; 

p < 0,01. 

24. Tương quan thang điểm Glasgow với thể tích NMN  
Tương quan nghịch thang điểm Glasgow và thể tích ổ NMN với r = - 0,455; y = 

199,892 - 12,480x; p < 0,01. 

 

IV. KẾT LUẬN 
Qua n = 49 NMN hệ cảnh giai đoạn cấp, chẩn đoán xác định bằng CNCLVT, chúng 

tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Đặc điểm lâm sàng 
- Tuổi thường gặp : Từ  60-80 tuổi (p < 0,05), nam 48,98%; nữ 51,02%. 

- Các nguy cơ thường gặp: THA (55,10%), thuốc lá (42,86%), rượu 20,41%. 

- BN có từ 1-3 yếu tố nguy cơ chiếm tỉ lệ cao: 91,84%, p < 0,01. 

- Triệu chứng khởi đầu gồm RL nói 61,23% (kiểu Broca là 14,29%), chóng mặt 
44,90%, đau đầu 38,76%. 

- Triệu chứng thời kỳ toàn phát: Liệt 1/2 người 93,88%, liệt tỉ lệ 61,23%, liệt mặt TW 
59,18%, giảm PXGX 46,94%, dấu Babinski và tương đương 34,39%, giảm trương lực cơ 
30,61%, RL ý thức 28,57%, RL cơ tròn BQ 26,53%. 

2. Đặc điểm tổn thương trên CNCLVT 
- Tổn thương 1 bên bán cầu não 83,67%, cả 2 bán cầu não 16,33%, p < 0,05. 

- NMN sâu 53,06%; nông 46,94%. 

- Thương tổn hình tròn hoặc dấu phẩy 57,14%; tam giác 26,53%, p < 0,01. 

- Tổn thương ĐM não giữa 87,76%; trước 10,20%; p < 0,01. 

- Phù não 10,20%; choán chỗ bậc I là 18,40%. 

- NMN đơn ổ là 73,47%; đa ổ là 26,53%; p < 0,01. 

- Tỉ trọng TB ổ NMN: 21,48 ±  2,14 HU. 

- Thể tích TB ổ NMN: 40,71± 8 cm3. 

3. Tương quan đặc điểm lâm sàng và hình ảnh CNCLVT 
- Tương quan nghịch giữa thang điểm Glasgow và số ổ NMN. 

- Tương quan nghịch giữa tuổi và tỉ trọng ổ NMN. 

- Tương quan nghịch giữa thang điểm Glasgow và thể tích ổ NMN. 
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