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TÓM TẮT 
 Tai biến mạch máu não (TBMMN) rất thường gặp với hậu quả nặng nề. Rối loạn ngôn 
ngữ (RLNN) là hậu quả thường gặp trong TBMMN và làm xấu hơn cuộc sống sau đột quỵ. Vì 
vậy, việc chẩn đoán chính xác RLNN ở giai đoạn cấp của TBMMN là cần thiết để có hướng 
điều trị thích hợp. 

 Chúng tôi nghiên cứu 88 bệnh nhân TBMMN cấp bao gồm 54 nam và 34 nữ, tuổi từ 
24 đến 92, điều trị tại các khoa nội Tim mạch, Thần kinh và Lão khoa từ 9/2006 đến 5/2007. 
Ở giai đoạn cấp, tất cả các bệnh nhân đều được chụp não cắt lớp vi tính để chấn đoán thể 
TBMMN và xác định vùng tổn thương. Các bệnh nhân cũng được đánh giá đặc điểm lời nói, 
sự thông hiểu, khả năng lặp lại và khả năng định danh để chẩn đoán các thể RLNN. 

 Kết quả cho thấy: Trong số 40 bệnh nhân RLNN có 15 (37.5%) RLNN Broca, 7 
(17.5%) RLNN toàn bộ, 5 (12.5%) RLNN xuyên vỏ vận động, 4(10%) RLNN Wernicke, 3 
(7.5%) RLNN dẫn truyền, 2(5%) RLNN xuyên vỏ cảm giác, 2 (5%) RLNN xuyên vỏ hỗn hợp 
và 2 (5%) mất định danh. Không có sự  khác biệt có ý nghĩa giữa bệnh nhân RLNN do nhồi 
máu não (49.05%) với bệnh nhân RLNN do xuất huyết não (40%), p>0.05. RLNN chủ yếu do 
tổn thương bán cầu não ưu thế (70%, p<0.05) và RLNN có thể xảy ra do tổn thương vỏ não 
cũng như các cấu trúc dưới vỏ. Tất cả các loại RLNN đều do tổn thương vùng cấp máu của 
động mạch não giữa. 

 

SUMMARY 

CLINICAL CHARACTERS OF APHASIA IN ACUTE STAGE OF STROKE 
Cao Thanh Van, Nguyen Viet Quang, Hoang Khanh 

 The Stroke is very frequent with grave consequence. Aphasia is a common 
consequence of stroke and associated with deterioration of quality of life after stroke. 
Therefore, accurate diagnosis of an aphasia in the acute stage of stroke is indispensable for 
proper treatment. 

 We studied 88 patients with acute stroke including 54 males and 34 females aged from 
24 to 92 in Internal Departments of Cardiology, Neurology and Gerontology of Hue Central 
Hospital from September 2006 to May 2007. In acute stage, cerebral CT Scan was performed 
on all the patients in order to diagnose types of stroke and to determine the location of lesions. 
On the basis of assessing features of speech output, comprehension, repetition and naming 
aphasic types were diagnosed. 

 The results show that among 40 patients whose aphasia was diagnosed there were 15 
(37.5%) Broca’s aphasia, 7 (17.5%) global aphasia, 5 (12.5%) transcortical motor aphasia, 4 
(10%) Wernicke’s aphasia, 3 (7.5%) conduction aphasia, 2 (5%) transcortical sensory aphasia, 
2 (5%) mixed transcortical aphasia and 2(5%) nominal aphasia (Anomic). There was no 
significant difference in aphasia between the patients with ischaemic (49.05%) and the ones 
with haemorrhagic (40%), p>0.05. Aphasia is mainly caused by damage to dominant 
hemisphere (70%, p<0.05) and it might occur when cerebral cortex as well as subcortical 
structures are injured. All aphasic types were caused by damage to areas which are supplied 
by the middle cerebral artery or its branches.   

 

 



I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Tai biến mạch máu não cho đến nay vẫn là vấn đề thời sự cấp thiết của y học đối với 
mọi quốc gia, mọi dân tộc, bởi lẽ: bệnh ngày càng hay gặp, tăng theo tuổi, tỉ lệ tử vong cao và 
thường để lại di chứng nặng nề [1], [3]. 

 Biểu hiện lâm sàng của tai biến mạch máu não rất phong phú và đa dạng, gây ra nhiều 
rối loạn cả về vận động, tri giác nhận thức và tâm lý xã hội. Trong đó, rối loạn ngôn ngữ là 
triệu chứng hay gặp và thường để lại di chứng [9] [10], [11], [12]. 

 Ngôn ngữ là một chức năng đặc biệt quan trọng của não bộ, là phương tiện để người 
bệnh diễn tả tình trạng sức khoẻ, cảm xúc của mình. Vì vậy, rối loạn ngôn ngữ làm hạn chế 
khả năng giao tiếp, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. 

 Ở Việt Nam, các nghiên cứu về rối  loạn ngôn ngữ còn ít. Với những lý do trên, chúng 
tôi tiến hành đề tài nhằm 2 mục tiêu sau: 

 1. Xác định tỉ lệ rối loạn ngôn ngữ sau tai biến mạch máu não theo thể bệnh. 

 2. Đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng rối loạn ngôn ngữ với vùng tổn 
thương qua chụp não cắt lớp vi tính. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh 
 Từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2007, tại các khoa nội Tim mạch, Thần kinh, Lão khoa 
của Bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi chọn đưa vào nghiên cứu 88 bệnh nhân theo các 
tiêu chuẩn sau: 

 -  Được chẩn đoán xác định là TBMMN qua kết quả CNCLVT.  

 -  Tuổi từ 18 trở lên, bao gồm cả nam lẫn nữ.  

 -  Khởi bệnh lần đầu.  

 -  Nhập viện trong giai đoạn cấp (tuần đầu sau đột quỵ). 

 - Có phác đồ điều trị nội khoa tương đối giống nhau. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 
 -  Bệnh nhân hôn mê trong suốt giai đoạn cấp.  

 -  Tai biến mạch máu não thoáng qua.  

 -  Tai biến mạch máu não tái phát.  

 -  Tai biến mạch máu não đã qua giai đoạn cấp. 

 -  Bệnh nhân có khó khăn trước đó về nghe và nói như: điếc hay giảm thính lực, mù 
hay giảm thị lực, câm, rối loạn phát âm do răng giả, sứt môi, khàn tiếng, cụt hoặc mất chi hay 
quá già yếu. 

 - Những bệnh lý khác kèm theo gây RLNN như Alzheimer, Parkinson, tâm thần phân 
liệt... 

 - Những trường hợp phối hợp XHN và NMN hoặc thoái hoá não, teo não qua 
CNCLVT. 

 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 Đề tài được tiến hành theo phương pháp tiến cứu, mô tả cắt ngang. 

 Bệnh nhân được nghiên cứu trong vòng một tuần đầu sau khi đột quỵ . 

2.2.1. Nghiên cứu lâm sàng 
 - Tìm hiểu về thuận tay. 



 - Khám, đánh giá rối loạn ngôn ngữ: Theo phân loại của Marja-Liisa Kauhanen và 
Julia Barrett dựa vào: Đặc điểm lời nói tự nhiên, sự thông hiểu, khả năng lặp lại và khả năng 
định danh [6], [10], [11], gồm 8 loại: 

 + RLNN Broca: Nói không lưu loát, thông hiểu tốt, lặp lại kém, định danh kém. 

 + RLNN Wernicke: Nói lưu loát với nói loạn, thông hiểu kém, lặp lại kém, định danh 
kém. 

 + RLNN dẫn truyền:  Nói lưu loát với nói loạn, thông hiểu tốt, lặp lại kém, định danh 
kém. 

 + RLNN toàn bộ: Nói không lưu loát, thông hiểu kém, lặp lại kém, định danh kém. 

 + RLNN vận động xuyên vỏ: Nói không lưu loát, thông hiểu tốt, lặp lại tốt, định danh 
thay đổi. 

 + RLNN cảm giác xuyên vỏ: Nói lưu loát với nói loạn, thông hiểu kém, lặp lại tốt, 
định danh kém. 

 + RLNN xuyên vỏ hỗn hợp: Nói không lưu loát, thông hiểu kém, lặp lại tốt, định danh 
kém. 

 + Mất định danh: Nói lưu loát và nói vòng vo, thông hiểu tốt, lặp lại tốt, định danh 
kém. 

2.2.2. Nghiên cứu kết quả chụp não cắt lớp vi tính 
 Mỗi bệnh nhân được CNCLVT trong vòng một tuần đầu nhưng sau 48 giờ đối với 
những trường hợp nghi ngờ NMN. 

  Xác định: Vị trí tổn thương não, động mạch bị tổn thương và chẩn đoán (Dựa vào tỉ 
trọng khối chất [1], [4]). 

2.2.3. Phân tích số liệu 
 - Tìm hiểu đặc điểm thuận tay.  

 - Phân bố RLNN theo thể bệnh. Tỉ lệ các loại RLNN. 

 - Liên quan giữa RLNN với tổn thương bán cầu ưu thế, với vị trí tổn thương não và 
với động mạch bị tổn thương trên CNCLVT. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 
 Chúng tôi xử lý số liệu theo phần mềm thống kê y học Epi-Info 6.04. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 Qua nghiên cứu 88 bệnh nhân được chẩn đoán xác định TBMMN cấp, chúng tôi thu 
được kết quả như sau: 

Bảng 3.1: Đặc điểm thuận tay 

Tay thuận Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

Tay phải 79 89,77 

Tay trái 9 10,23 

Tổng cộng 88 100,00 

Nhận xét: Đại đa số bệnh nhân đều thuận tay phải, chiếm 89,77%. 

Bảng 3.2: Phân bố bệnh nhân RLNN theo thể bệnh 

               Thể bệnh  

Triệu chứng 

Nhồi máu não Xuất huyết não 
p 

n % n % 

Có RLNN 26 49,05 14 40,00 > 0,05 

Không RLNN 27 50,95 21 60,00 > 0,05 

Tổng cộng 53 100,00 35 100,00  

p > 0,05 > 0,05  



Nhận xét: Tỉ lệ RLNN trong NMN cao hơn trong XHN không có ý nghĩa (p>0,05). 

Bảng 3.3: Tỉ lệ các loại RLNN 

Loại RLNN Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

RLNN  Broca 15 37,50 

RLNN Wernicke 4 10,00 

RLNN dẫn truyền 3 7,50 

RLNN toàn bộ 7 17,50 

RLNN xuyên vỏ cảm giác 2 5,00 

RLNN xuyên vỏ vận động 5 12,50 

RLNN xuyên vỏ hỗn hợp 2 5,00 

Mất định danh 2 5,00 

Tổng cộng 40 100,00 

Nhận xét: RLNN  Broca chiếm tỉ lệ cao nhất 37,50%. Thấp nhất là RLNN xuyên vỏ cảm 
giác, RLNN xuyên vỏ hỗn hợp và mất định danh đều chiếm 5,00%. 

Bảng 3.4: Liên quan giữa RLNN với tổn thương bán cầu ưu thế 

                 Ngôn ngữ 

Bán cầu não 

Có RLNN Không RLNN p 

n % n % 

Bán cầu ưu thế 28 70,00 23 47,92 < 0,05 

Bán cầu không ưu thế 12 30,00 25 52,08 < 0,05 

Tổng cộng 40 100,00 48 100,00  

p < 0,05 > 0,05  

Nhận xét:- Tổn thương bán cầu ưu thế thì RLNN chiếm nhiều hơn và tổn thương bán cầu 
không ưu thế thì không RLNN chiếm nhiều hơn khi (p<0,05). RLNN chủ yếu do tổn thương 
bán cầu ưu thế chiếm 70,00% (p < 0,05). 

Bảng 3.5: Liên quan giữa RLNN với vị trí NMN trên CNCLVT. 

           Vị trí 

 

RLNN 

Thùy não Nhân 
xám-bao 
trong-đồi 

thị 

Vỏ-nhân 
xám-bao 
trong-đồi 

thị 

Tổng cộng Thái 
dương 

Trán Đỉnh Chẩm 
Liên 
thuỳ 

Broca 0 0 0 0 7 6 2 15 

Wernicke 1 0 0 0 1 1 1 4 

Dẫn truyền 0 0 0 0 1 1 1 3 

Toàn bộ 0 0 0 0 3 4 0 7 

Xuyên vỏ cảm giác 0 0 0 1 1 0 0 2 

Xuyên vỏ vận động 0 1 0 0 0 4 0 5 

Xuyên  vỏ hỗn hợp 0 0 0 0 1 0 1 2 

 Mất định danh 0 0 0 0 2 0 0 2 

Tổng cộng 19  

(47,50%) 

16 

(40,00%) 

5 

(19,23%) 

40 

(100,00%) 

p chung > 0,05  

Nhận xét: Tỉ lệ RLNN do tổn thương thùy não cao hơn các vùng khác nhưng không có ý 
nghĩa (p>0,05).  Trong tổn thương thùy não, RLNN chủ yếu do tổn thương liên thuỳ. 

 



Bảng 3.6: Liên quan giữa RLNN với ĐM bị tổn thương qua CNCLVT 

            Động mạch 

RLNN 

ĐM não giữa ĐM não trước   ĐM não sau Tổng cộng 

n % n % n % n % 

Broca 15 37,50 0 0,00 0 0,00 15 37,50 

Wernicke 4 10,00 0 0,00 0 0,00 4 10,00 

Dẫn truyền 3 7,50 0 0,00 0 0,00 3 7,50 

Toàn bộ 7 17,50 0 0,00 0 0,00 7 17,50 

Xuyên vỏ cảm giác 2 5,00 0 0,00 0 0,00 2 5,00 

Xuyên vỏ vận động 5 12,50 0 0,00 0 0,00 5 12,50 

Xuyên  vỏ hỗn hợp 2 5,00 0 0,00 0 0,00 2 5,00 

 Mất định danh 2 5,00 0 0,00 0 0,00 2 5,00 

Tổng cộng 40 100,00 0 0,00 0 0,00 40 100,00 

Nhận xét: Tất cả các loại RLNN xảy ra đều do tổn thương ĐM não giữa.  

 

IV. BÀN LUẬN 

4.1.Đặc điểm thuận tay 
 Đại đa số bệnh nhân thuận tay phải, chiếm 89,77%. Kết quả này phù hợp với y văn là 
khoảng 90% dân số thuận tay phải, số còn lại là thuận tay trái [5], [14]. 

4.2. Phân bố rối loạn ngôn ngữ theo thể bệnh 
 Tỉ lệ RLNN trong NMN là 49,05%, trong XHN là 40,00% nhưng sự khác biệt này 
không có ý nghĩa (p>0,05).  

 Theo Lê Thị Thanh Hường, RLNN chiếm 45,9% trong NMN và 33,3% trong XHN 
nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê [2]. Nghiên cứu ở bệnh nhân NMN, theo 
Ngô Đăng Thục RLNN chiếm 41%, còn theo Bùi Văn Tân và Nguyễn Phú Kháng là 
77,2%.[7], [8]. 

 Tuy tỉ lệ có khác nhau nhưng các nghiên cứu đều cho thấy RLNN là một triệu chứng 
khá thường gặp trong TBMMN cả ở thể NMN lẫn XHN. 

4.3. Tỉ lệ các loại rối loạn ngôn ngữ 
 RLNN Broca chiếm tỉ lệ cao nhất 37,50%; tiếp đến là RLNN toàn bộ chiếm 17,50%; ít 
nhất là RLNN xuyên vỏ cảm giác, RLNN xuyên vỏ hỗn hợp và mất định danh đều chiếm 
5,00%.  

 Theo Lê Thị Thanh Hường, RLNN Broca chiếm tỉ lệ cao nhất 58,54%, tiếp đến là 
RLNN toàn bộ 36,58% và ít nhất là RLNN Wernicke và RLNN định danh đều chiếm 2,44% 
[2]. Theo M.L. Kauhanen, RLNN Wernicke chiếm 29,03%; RLNN toàn bộ chiếm 25,81% và 
ít nhất là RLNN xuyên vỏ cảm giác chiếm 3,23% [11]. Theo A.C. Laska và cộng sự ghi nhận: 
RLNN Wernicke 25,66%; RLNN toàn bộ 22,12%; và thấp nhất là RLNN Broca 0,88% [13].  

 Các kết quả cho thấy, tỉ lệ các loại RLNN rất khác nhau giữa các nghiên cứu, phụ 
thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá, thời điểm đánh giá và mẫu nghiên cứu. 

4.4. Liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ với tổn thương bán cầu ưu thế 
 RLNN chủ yếu do tổn thương bán cầu ưu thế chiếm 70,00% (p< 0,01). Kết quả này 
một lần nữa khẳng định kết luận về sự ưu thế của bán cầu trái đối với chức năng ngôn ngữ. 

 Theo J.P. Mohr, chức năng ngôn ngữ nằm ở bán cầu trái trong hơn 95% những người 
thuận tay phải và trong 60% những người thuận tay trái, số còn lại một nửa ưu thế cả hai bên 
và một nửa ưu thế bên phải [15].  

4.5. Liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ với vị trí tổn thương não 



 Bảng 3.5 cho thấy: RLNN có thể xảy ra do tổn thương bất cứ cấu trúc nào của não. 
Trong tổn thương thùy não thì RLNN thường do tổn thương liên thùy. 

 Kertesz ghi nhận: RLNN Broca thường do tổn thương phần sau hồi trán dưới và vùng 
lân cận gồm chân hồi trán lên, hồi trán giữa, thuỳ đảo, các vùng đỉnh và thái dương cận kề, 
nhân bèo sẫm và nhân đuôi [12].  

 J.P. Mohr và R.D. Adams cho rằng: RLNN ngoài tổn thương các cấu trúc vỏ não còn 
do tổn thương các cấu trúc dưới vỏ [14]. 

4.6. Liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ với động mạch bị tổn thương 
 Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất cả các loại RLNN đều do tổn thương vùng cấp 
máu của động mạch não giữa. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm giải phẫu của não và 
tuần hoàn não: Các trung tâm ngôn ngữ chính đều nằm xung quanh khe Sylvius và có nhiều 
đường liên kết và các hệ thống dẫn truyền đi vào vùng quanh Sylvius rồi từ đây phóng chiếu 
đến các vùng khác nhau của não. Mà động mạch não giữa cung cấp máu cho phần lớn bán cầu 
đại não, trong đó có khu vực quanh Sylvius và nhiều cấu trúc dưới vỏ. Vì vậy các RLNN 
thường xảy ra do tổn thương động mạch não giữa là chủ yếu [5], [14]. 

 

V. KẾT LUẬN 

1. Tỉ lệ rối loạn ngôn ngữ 
 - Tỉ lệ rối loạn ngôn ngữ: Trong nhồi máu não là 49,05%, trong xuất huyết não là 
40,00%.  

 - Tỉ lệ các loại rối loạn ngôn ngữ: 
 + Rối loạn ngôn ngữ Broca chiếm 37,50%. 

 + Rối loạn ngôn ngữ toàn bộ chiếm 17,50%. 

 + Rối loạn ngôn ngữ xuyên vỏ vận động chiếm 12,50%. 

 + Rối loạn ngôn ngữ Wernicke chiếm 10,00%. 

 + Rối loạn ngôn ngữ dẫn truyền chiếm 7,50%. 

 + Rối loạn ngôn ngữ xuyên vỏ cảm giác, rối loạn ngôn ngữ xuyên vỏ hỗn hợp, rối loạn 
ngôn ngữ định danh đều chiếm 5,00%. 

2. Liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ với vị trí tổn thương 
 - Với tổn thương bán cầu ưu thế: Tỉ lệ rối loạn ngôn ngữ  là 70% và không rối loạn 
ngôn ngữ là 47,92% (p < 0,05). 

 - Với vị trí tổn thương não: RLNN do tổn thương thùy não chiếm 47,5%, cao hơn các 
vùng khác nhưng không có ý nghĩa (p>0,05). Trong tổn thương thùy não thì RLNN chủ yếu 
do tổn thương liên thùy. 

 - Với động mạch bị tổn thương: Tất cả các loại rối loạn ngôn ngữ đều do tổn thương 
động mạch não giữa. 
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