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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ rối loạn nuốt và đánh giá mối liên quan của rối loạn nuốt với các 
yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của đột quỵ não cấp. Đề xuất quy trình sàng lọc rối loạn nuốt 
ở bệnh nhân đột quỵ não cấp để áp dụng hướng dẫn nuôi dưỡng theo phân độ rối loạn nuốt. 
Phương pháp: Nghiên cứu trên 200 trường hợp đột quỵ não cấp từ 08/2010 – 07/2011 được 
sàng lọc  rối loạn nuốt theo GUSS. Kết quả: tỷ lệ rối loạn nuốt là 81%. Tỷ lệ viêm phổi ở 
nhóm bệnh nhân có rối loạn nuốt là 19,1% so với 0% ở nhóm không có rối loạn nuốt p<0,05; 
tỷ lệ tử vong nhóm có rối loạn nuốt là  9,9% so với 0% nhóm không có rối loạn nuốt p<0,05; 
khi phân tầng nguy cơ hít sặc tỷ lệ tử vong là 22,7% so với 0,7% nhóm không có nguy cơ hít 
sặc OR 39.12 (95% CI  5.0-303.8) p<0,001.  Kết luận: Rối loạn nuốt thường gặp ở bệnh nhân 
đột quỵ, liên quan chặc chẽ đến độ nặng của bệnh và ảnh hưởng đến toàn cục bệnh nhân đột 
quỵ não cấp. Do đó cần thiết áp dụng quy trình sàng lọc rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ để 
có kế hoạch chăm sóc và áp dụng hướng dẫn nuôi dưỡng theo phân độ rối loạn nuốt. 

Abstract 
Objectives: Determine the rate of dysphagia in patients with acute stroke and assesses the 
relationship of dysphagia with the factors affecting the evolution of acute stroke by which the 
proposed screening process dysphagia in patients with acute stroke to apply the guidance 
according to the classification of the dysphagia. Methods: Studies on 200 cases of acute 
cerebral stroke from August 2010 to July 2011 were screened for dysphagia by GUSS. 
Results: Rate of dysphagia is 81%. The rate of pneumonia among patients with dysphagia is 
19.1% vs 0% in group without dysphagia  p <0.05. The mortality rate among patients with 
dysphagia is 9.9% vs 0% in group without dysphagia p <0.05, when the risk of aspiration 
stratified mortality rate was 22.7% vs 0.7%  without aspiration OR 39.12 (95% CI  5.0-303.8) 
p<0.001. Conclusions:  Dysphagia is common in stroke patients, closely related to the 
severity of the stroke and affect outcome of acute stroke patients. Therefore necessary apply 
the dysphagia screening process in stroke patients in order to plan care and to apply the 
guidance according to the classification of the dysphagia. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Rối loạn nuốt là vấn đề thường gặp ở bệnh nhân đột quỵ não cấp, chiếm khoảng 42 – 

67% [4,8] gây hít sặc dẫn đến viêm phổi với tỷ lệ lên đến 73,4% [10] và cũng là lý do chính 
để sử dụng kháng sinh . Viêm phổi tăng nguy cơ tử vong gấp 5,4 lần [1,7] . Trong đó, rối loạn 
nuốt làm tăng nguy cơ viêm phổi gấp 3,17 lần và hít sặc tăng nguy cơ viêm phổi gấp 6,95 – 
11,57 lần, thậm chí gấp 18 lần. Rối loạn nuốt sau đột quỵ rất thường gặp chiếm 51 – 55% có 
nghiên cứu đến 76,5%. Phát hiện sớm rối loạn nuốt không những giúp hạn chế nguy cơ viêm 
phổi hít mà còn giúp giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, giảm thời gian nằm viện và tỉ lệ tử vong. 
Vì vậy việc sàng lọc rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ cấp đã được xem là một trong những 
biện pháp làm giảm biến chứng cũng như tử vong. GUSS là một phương thức sàng lọc rối 
loạn nuốt tại giường dùng để hướng dẫn nuôi dưỡng bệnh nhân đột quỵ não [9]. Đây là 
phương thức sàng lọc rối loạn nuốt tại giường đơn giản, dễ sử dụng, đáng tin cậy đủ độ nhạy 
để phát hiện rối loạn nuốt và nguy cơ hít sặc ở bệnh nhân đột quỵ cấp [2,9]. Mục tiêu nghiên 
cứu:  1. Xác định tỷ lệ rối loạn nuốt theo GUSS.  

2. Đánh giá mối liên quan của rối loạn nuốt với các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến 
của đột quỵ não cấp. 
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng:  
Tiêu chuẩn chọn bệnh: bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não giai đoạn cấp lần đầu nhập 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau từ tháng 08/2010 – 07/2011 dựa vào định nghĩa của Tổ chức 
Y tế Thế giới (TCYTTG). Tiêu chuẩn hình ảnh học: chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh tổn 
thương được chẩn đoán tai biến mạch máu não.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu. Kỹ thuật chọn mẫu: mẫu ngẫu 
nhiên hệ thống. 

2.3. Xử lý số liệu thống kê: số liệu được xử lý trên phần mềm SPSS 17.0 theo thuật toán 
thống kê y học. 

III. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 
Tổng số 200 bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não theo tiêu chuẩn của TCYTTG. 

Tuổi thấp nhất là 17 tuổi cao nhất là 98. Tuổi trung bình là 66,8 ± 14,4. Có 122 nam (61%) và 
78 nữ (39%). Số bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp là 133 (66,5%); tăng huyết áp và đái tháo 
đường là 7 (3,5%). Thời gian từ lúc xuất hiện triệu chứng đầu tiên tới khi nhập viện nhanh 
nhất là 10 phút, muộn nhất là 5.980 phút, trung bình là 564 ± 1.019 phút. Đặc điểm bệnh lý: 
nhồi máu não là 146 (73%) và xuất huyết não là 54 (27%). Phân loại theo mức độ nặng theo 
đánh giá bằng NIHSS, có 53 trường hợp nhẹ (26,5%), trung bình là 94 (47%) và nặng là 53 
(26,5%); NIHSS trung bình của mẫu nghiên cứu là 15,3 ± 10,6. Về kết quả điều trị (khi xuất 
viện) đạt kết quả tốt có 53 trường hợp (26,5%), khá 85 (42,5%), trung bình 46 (23%) và xấu 
16 (8%). Về triệu chứng lâm sàng của rối loạn nuốt, gặp nhiều nhất là khó nuốt (68,5%), chảy 
nước dãi (44,4%), ho sau ăn(28,4%), khàn giọng sau nuốt nước bọt (25,9%) và nghẹn 
(24,7%). Không triệu chứng lâm sàng của rối loạn nuốt là 27 (16,7%) chủ yếu nhóm bệnh 
nhân nặng là 23 (43,4%). 

3.2. Đánh giá sàng lọc rối loạn nuốt theo phương thức GUSS 
Trong tổng số 200 bệnh nhân đột quỵ có 162 trường hợp có rối loạn nuốt chiếm tỷ lệ 

81%. Rối loạn nuốt nhẹ là 96 (59,3%), trung bình 36 (22,2%) và nặng là 30 (18,5%). Nguy cơ 
hít sặc là 66 (33%). 

Bảng 1 So sánh tỷ lệ xuất hiện ran phổi theo rối loạn nuốt: 

 

Ran phổi 

Không rối loạn nuốt Có rối loạn nuốt 
Tổng số 
(tỷ lệ%) 

p Số bệnh nhân 

(tỷ lệ %) 

Số bệnh nhân 

(tỷ lệ %) 

Không ran 36 (94,7) 77 (47,5) 113 (56,5) 
0,000 

Có ran 02 (5,3) 85 (52,5) 87 (43,5) 

Tổng 38  177   200   

OR = 19,9 ; 95% CI 4,6 – 85,3 

Nhận xét: bệnh nhân rối loạn nuốt có tỷ lệ xuất hiện ran phổi cao hơn hẳn so với không có rối 
loạn nuốt 52,5% so với 5,3% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với χ2 26,02; p<0,001 OR 19,9 
(95% CI: 4,6-85,3). 

3.3. So sánh tỷ lệ viêm phổi theo rối loạn nuốt. 
Bảng 2: So sánh tỷ lệ viêm phổi theo rối loạn nuốt 

  Không rối loạn nuốt  Có rối loạn nuốt 
Tổng 
cộng 

p 
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 Viêm phổi  Số Bệnh nhân  (tỷ lệ %)  Số Bệnh nhân  (tỷ lệ %) 
(Tỷ lệ %) 

Không viêm phổi 38 (100) 131 (80,9) 169 (84,5) 
0,007 

Viêm phổi 0 (0) 31 (19,1) 31 (15,5) 

Tổng số 38  162  200   

Nhận xét: bệnh nhân rối loạn nuốt có tỷ lệ viêm phổi cao hơn so với không có rối loạn nuốt 
19,1% so với 0% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

3.4. So sánh tỷ lệ sử dụng kháng sinh theo rối loạn nuốt. 
Bệnh nhân rối loạn nuốt có tỷ lệ sử dụng kháng sinh cao hơn hẳn so với không có rối loạn 
nuốt 64,8% so với 21,1% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với χ2 22,23; p<0,001 OR 6,9 
(95% CI: 2,97-16,06). 

3.5. So sánh tỷ lệ tử vong theo rối loạn nuốt. 
Bảng 3 So sánh tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm có rối loạn nuốt và không rối loạn nuốt. 

Rối loạn nuốt 

 

 Tình  
trạng xuất viện  

Không rối loạn 
nuốt 

Có rối loạn nuốt 

Tổng P 
Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Sống 38 (100) 146 (90,1) 184 
0,046(*) 

Tử vong  0(0) 16(9,9) 16 

Tổng số 38  162   200   

(*) Hiệu chỉnh Fisher Exact 

Bảng 4 So sánh tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm có nguy cơ hít sặc và không có nguy cơ hít sặc. 

Nguy cơ  
hít sặc 

 Tình  
trạng xuất viện  

Không nguy cơ hít 
sặc (GUSS 15-20) 

Có nguy cơ hít sặc 
GUSS (0-14) 

Tổng p 
Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Sống  133 (99,3) 57 (77,3) 184 
0,000 

Tử vong  1 (0,7) 15 (22,7) 16 

Tổng số  134  66   200   

Nhận xét: bệnh nhân rối loạn nuốt có tỷ lệ tử vong cao hơn so với không có rối loạn nuốt 
9,9% so với 0% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05. Khi phân tầng về nguy cơ hít sặc 
(theo GUSS) tỷ lệ tử vong khi có nguy cơ hít sặc là 22,7% so với 0,7% khi không có nguy cơ 
hít sặc sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với χ2 26,1; p<0,001 OR 39,12 (95% CI: 5,0-303,8). 

Bảng 5 Triệu chứng lâm sàng 162 trường hợp có rối loạn nuốt 

Độ nặng TBMN 

  

 

Triệu chứng  
lâm sàng  

Độ nhẹ và trung 
bình NIHSS (0-16) 

Độ nặng 
NIHSS (17-42) 

Tổng số 

p 
Số bệnh nhân (tỷ 

lệ% n=162) 
Số bệnh nhân 

(tỷ lệ% n=162) 
Số bệnh nhân 

(tỷ lệ% n=162) 
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- Khàn giọng sau nuốt 
nước bọt 

32 (29,1) 10 (18,9) 42 (25,9) 0,18 

- Ho sau ăn 38 (34,7) 08 (15,1) 46 (28,4) 0,01 

- Ho thường xuyên 12 (10,9) 09 (17) 21 (13,0) 0,26 

- Khàn giọng liên tục 08 (7,3 ) 09 (17) 17 (10,5) 0,052 

- Nghẹn 27 (24,5 ) 13 (24,5) 40 (24,7) 0,95 

- Chảy nước rãi 56 ( 50,9) 16 (30,2) 72 (44,4) 0,016 

- Nuốt khó  90 (81,8) 21 (39,6) 111 (68,5) 0,000 

- Không có triệu chứng 
lâm sàng của rối loạn 
nuốt 

4 (3,6 ) 23 (43,4) 27 (16,7) 0,000 

Khảo sát 66 trường hợp nguy cơ hít sặc có 44% nhóm bệnh nhân nặng hít sặc không triệu 
chứng lâm sàng (nguy cơ hít sặc thầm lặng) so với 12,5% nhóm bệnh nhân nhẹ và trung bình 
χ

2 5,2  p<0,001 OR 5,5; 95 % CI (1,1-26,8).  

Bảng 6 Kết quả điều trị theo độ nặng của rối loạn nuốt (theo GUSS) 

  

Tình trạng 
xuất viện 

Phân độ rối loạn nuốt theo GUSS 

p 

 

Không rối 
loạn nuốt 

Rối loạn nuốt 
nhẹ 

Rối loạn nuốt 
trung bình 

Rối loạn nuốt 
nặng 

Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Số bệnh nhân 

(Tỷ lệ %) 

Tốt 23 (60,5) 25 (26) 04 (10,8) 01(3,3) 

0,000 
Khá 14 (36,8) 51 (53,1) 18 (51,4) 02 (6,7) 

Trung Bình 01 (2,6) 19 (19,8) 14 (37,8) 12 (40,0) 

Xấu 00 (0,0) 01 (1,0) 00 (0,0) 15(50,0) 

Tổng số 38 96 36 30  

3.6. Đánh giá mối tương quan giữa rối loạn nuốt (GUSS) và độ nặng của bệnh (NIHSS) 
Phương thức sàng lọc rối loạn nuốt theo GUSS tương quan nghịch với NIHSS ở bệnh nhân 
đột quỵ (Spearman’s  r= -0,769 p< 0,001). Độ nặng rối loạn nuốt tương quan chặc chẽ với độ 
nặng của bệnh ở bệnh nhân đột quỵ não cấp.  

Thiết lập đường cong ROC với điểm số NIHS theo nguy cơ hít sặc cao (GUSS 0-9) 

Diện tích dưới đường cong ROC là 0,991; p = 0,000; khoảng tin cậy 95% (0,98 -1,00). Trong 
đó NIHSS ≤ 20 độ nhạy 100%; NIHSS > 33 độ đặc hiệu 100%. NIHSS 20-33 có 33,3% bệnh 
nhân rối loạn nuốt nặng. 

IV. BÀN LUẬN 
Rối loạn nuốt là vấn đề thường gặp trên bệnh nhân đột quỵ não tần suất gia tăng theo độ 

nặng của bệnh. Rối loạn nuốt dẫn đến hít sặc là yếu tố thúc đẩy tử vong ở bệnh nhân đột quỵ 
nặng thông qua hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp đồng thời rối loạn nuốt là nguyên nhân 
chính dẫn đến viêm phổi và như vậy viêm phổi trên bệnh nhân đột quỵ não cấp chủ yếu là 
viêm phổi hít và ảnh hưởng đến toàn cục bệnh nhân đột quỵ não. 

Đây là mẫu ngẫu nhiên hệ thống đại diện cho quần thể đột quỵ não cấp mới mắc nhập bệnh 
viện Cà Mau với đặc thù là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, đơn vị duy nhất có máy chụp cắt lớp 
vi tính trong địa bàn tỉnh Cà Mau. Mẫu nghiên cứu của chúng tôi có nhiều bệnh nhân nặng 
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(dựa theo NIHSS): độ nặng 53 (26,5%) , trung bình 94 (47%) và độ nhẹ 53 (26,5%); NIHSS 
trung bình là 15,3 ± 10,6.  

Các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có độ tuổi trung bình là 66,8 ±14,4 tương 
đương với nghiên cứu của Mã lệ Quân và cộng sự, nhưng nó thấp hơn so với Carnaby G và 
cộng sự do quần thể nghiên cứu của chúng tôi là những bệnh nhân được nhập viện để điều trị 
và các nước đã phát triển có cấu trúc tháp dân số già hơn [1].  

Trong tổng số 200 bệnh nhân đột quỵ có 162 trường hợp có rối loạn nuốt chiếm tỷ lệ 81%. 
Trong đó rối loạn nuốt nhẹ là 96 (59,3%), trung bình 36 (22,2%) và nặng là 30 (18,5%). Kết 
quả tỷ lệ rối loạn nuốt và độ nặng của rối loạn nuốt của chúng tôi cao hơn các tác giả khác, do 
mẫu nghiên cứu của chúng tôi có nhiều bệnh nhân nặng. Theo đa số tác giả tỷ lệ rối loạn nuốt 
ở bệnh nhân đột quỵ não cấp chiếm vào khoảng 42-67% [4,8].  

Phân tích kết quả điều trị theo mức độ  nặng của rối loạn nuốt chúng tôi nhận thấy rối loạn 
nuốt càng nặng thì tiên lượng càng xấu: ở nhóm không có rối loạn nuốt 60,5% có kết quả tốt, 
khá là 36,8% trung bình là 2,6%, không có trường hợp nào có kết quả xấu. Ngược lại ở nhóm 
bệnh nhân có rối loạn nuốt nặng 50% bệnh nhân có kết quả xấu và 40% có kết quả trung bình, 
kết quả khá 6,7% và kết quả tốt 3,3% . Bệnh nhân đột quỵ não cấp có rối loạn nuốt tỷ lệ tử 
vong là 9,9% so với 0% nhóm không có rối loạn nuốt, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05); khi phân tầng nguy cơ hít sặc (GUSS từ 14 điểm trở xuống) tỷ lệ tử vong là 22,7% 
so với 0,7% ở nhóm bệnh nhân không có nguy cơ hít sặc sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,001). Như vậy bệnh nhân đột quỵ não cấp có nguy cơ hít sặc (theo GUSS) dự báo khả 
năng tử vong cao gấp 39,12 lần so với bệnh nhân đột quỵ não cấp không có nguy cơ hít sặc 
(95% CI 5,0-303,8) điều này phù hợp với báo cáo tại Đức của tác giả Ickenstein rối loạn nuốt 
ở bệnh nhân đột quỵ có liên quan đến tử vong và viêm phổi; quản lý rối loạn nuốt cải thiện tử 
vong từ 7,4% xuống 4,2%, cải thiện tỷ lệ viêm phổi từ 8% xuống 2,8% [3].  

So sánh tỷ lệ viêm phổi với rối loạn nuốt chúng tôi nhận thấy bệnh nhân rối loạn nuốt có tỷ 
lệ viêm phổi cao hơn so với không rối loạn nuốt 19,1% so với 0% sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05. Theo đa số tác giả rối loạn nuốt là nguyên nhân quan trọng gây hít sặc 
dẫn đến viêm phổi [1,6] với tỷ lệ lên đến 73,45% [10]. Sự khác biệt ở tỷ lệ viêm phổi tuỳ theo 
tiêu chuẩn viêm phổi của mỗi nghiên cứu. 

Khảo sát tình trạng sử dụng kháng sinh theo phân độ rối loạn nuốt chúng tôi nhận thấy tỷ lệ 
sử dụng kháng sinh ở nhóm bệnh nhân có rối loạn nuốt là 64,8% so với nhóm không có rối 
loạn nuốt là 21,1%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. 

Phương thức sàng lọc rối loạn nuốt theo GUSS tương quan nghịch với điểm NIHS ở bệnh 
nhân đột quỵ (Spearman’s  r= - 0,769 p< 0,001). Độ nặng rối loạn nuốt tương quan chặc chẽ 
với độ nặng của bệnh ở bệnh nhân đột quỵ não cấp. Nguy cơ rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột 
quỵ tăng cao đặc biệt ở bệnh nhân có tiên lượng nặng. Trong nghiên cứu của Selina và cs cho 
thấy có 16% bệnh nhân có tiền sử đột quỵ có nguy cơ hít sặc khi có yếu tố nguy cơ này so với 
không có yếu tố nguy cơ hít sặc RR 1,17 (95% CI 0,54 – 3,53) [5]. 

Vai trò sàng lọc rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ là quan trọng để dự đoán nguy cơ hít 
sặc sẽ làm giảm tử vong ở bệnh nhân đột quỵ não cấp[3] thông qua kế hoạch chủ động trong 
khâu chăm sóc đối với hội chứng hít sặc phổi [6]trước nhất là biến chứng tắc nghẽn đường hô 
hấp sau đó là viêm phổi ảnh hưởng khả năng hồi phục bệnh nhân đột quỵ não cấp, đồng thời 
áp dụng hướng dẫn nuôi dưỡng theo phân độ rối loạn nuốt. Vấn đề sàng lọc rối loạn nuốt như 
thế nào để không ảnh hưởng đến xử trí ban đầu ở bệnh nhân đột quỵ não cấp chúng tôi đề 
xuất quy trình sàng lọc rối loạn nuốt theo đánh giá độ nặng của đột quỵ não bằng NIHSS: 
NIHSS > 33 xếp loại rối loạn nuốt nặng; NIHSS 20-33 thực hiện sàng lọc rối loạn nuốt sau 
khi đánh giá độ nặng đột quỵ; NIHSS 0-19 sàng lọc rối loạn nuốt sau xử trí ban đầu và trước 
bữa ăn đầu tiên.  
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V. KẾT LUẬN 
1. Tỷ lệ rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ là 81%.  

2. Có mối liên quan giữa rối loạn nuốt với tử vong, viêm phổi, sử dụng kháng sinh, mức độ 
nặng của đột quỵ và kết quả điều trị. Vai trò sàng lọc rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não 
cấp là quan trọng để dự đoán nguy cơ hít sặc và áp dụng hướng dẫn nuôi dưỡng theo phân độ 
rối loạn nuốt. 
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