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

 Chúng tôi nghiên cứu 66 bệnh nhân TBMMN cấp bao gồm 39 nam và 27 nữ,  điều trị 
tại các khoa 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.  

 Kết quả cho thấy:  

Nuốt khó trong tai biến mạch máu não chiếm tỷ lệ 33,33%,  xuất huyết não là 39,13% và nhồi 
máu não là  30,23%,  ở nam là 15,39% và 59,25% ở nữ. 

  Nuốt khó do tổn thương bán cầu não trái là 40,90%, bán cầu não phải là 50,00%, cả 2 
bán cầu là 9,10%,  vùng liín thy 40,90%, thy trân 33,33% vă bao trong đồi thị 29,26%. 

 

SUMMARY 

DYSPHAGIA  OF OLDER PERSONS IN ACUTE STROKE  
Nguyen Thi Huong, M.D, M.A., Khanh Hoa Polyclinic Hospital 

Hoang Khanh, Prof. M.D, Ph.D , Hue College of Medicine and pharmacy  

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

 We studied 66 patients with acute stroke including 39 males and 27 females in  
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.  

 The results show that dysphagia total was diagnosed there were 33,33%,  type 
haemorrhagic 39,13% and type ischaemic 30,23%, in males 15,39% and in females 59,25%.  
Dysphagia is mainly caused by damage to right hemisphere 50%, left hemisphere 40,90%, 
two hemispheres 9,10%, interlobar zone 40,90%, lobe frontal 33,33% and thalamo -capsule 
interne 29,26%.   

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đột quỵ là một thay đổi có thể nói là bi thảm trong cuộc sống. Nó không giống với 

các bệnh mạn tính khác mà người cao tuổi thường mắc: viêm khớp, viêm phế quản... chẳng 
hạn. Nó là một bệnh kéo dài nhưng lại xảy ra đột ngột đến mức không đủ thời gian để thích 
ứng. Ở Việt Nam tuy chưa có thống kê trên toàn quốc, trong những năm qua bệnh đột quỵ 
nhập viện chiếm 1/2 số bệnh nhân điều trị tại Khoa nội Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy và 
Khoa nội Thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, bệnh đột 
quỵ thường để lại di chứng, dù nhẹ dù nặng đều hạn chế khả năng giao tiếp của con người, 
người bệnh rất khổ tâm và gia đình cũng vất vả.  
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Nuốt khó là triệu chứng hay gặp và là hậu quả do đột quỵ, chiếm tỷ lệ khoảng 0-50% 
và có thể gặp ở nhiều thể của đột quỵ [6],[7],[9]. Hầu hết nuốt khó được hồi phục trong 
khoảng 1 tuần. Nuốt khó có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng ở bệnh nhân đột quỵ như 
suy dinh dưỡng, ngạt thở, viêm phổi sặc, nhiễm trùng máu và có thể tử vong [11],[12]. 

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về nuốt khó ở bệnh nhân đột quỵ 
nhưng ở nước ta còn rất ít tác giả đề cập về vấn đề này, xuất phát từ lý do này chúng tôi tiến 
hành đề tài với các mục tiêu sau: 

1. Xác định tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng nuốt khó theo thể tai biến mạch máu não giai 
đoạn cấp. 

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa triệu chứng nuốt khó với vị trí tổn thương thần kinh ở 
bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp qua chụp não cắt lớp vi tính  

  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Chọn bệnh nhân 
 Trong thời gian từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2007 chúng tôi chọn được 66 bệnh nhân 

vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế được chẩn đoán xác định là TBMMN qua kết quả 
chụp não cắt lớp vi tính (CNCLVT). 

2.1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán tai biến mạch máu não 
 

- Vùng giảm tỷ trọng trong NMN: 20-30 HU 

- Vùng tăng tỷ trọng trong XHN: 65-95 HU [1], [3]. 

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ 
- Bệnh nhân hôn mê.  

- Những bệnh nhân có dấu thần kinh khu trú do chấn thương sọ não, u não và các 
nguyên nhân khác. 

- TBMMN thoáng qua. 

- TBMMN tái phát. 

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

- Liệt khu trú sau động kinh cục bộ hoặc động kinh cơn lớn kèm tiền sử động kinh. 

Bệnh nhân có triệu chứng nuốt khó do các bệnh khác không phải do đột quỵ   

 

2.2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu cắt ngang, mô tả 

2.2.1. Nghiên cứu về lâm sàng 
Tất cả các bệnh nhân vào viện được chẩn đoán là TBMMN giai đoạn cấp được ghi nhận 

các triệu chứng vào Protocol. 

 - Khám lâm sàng xác định bệnh nhân  có chứng nuốt khó 

 Để xác định bệnh nhân có bị nuốt khó sau tai biến hay không bằng cách hỏi các triệu 
chứng lâm sàng hay cho bệnh nhân uống một ít dung môi hay quan sát bệnh nhân ăn để phát 
hiện triệu chứng. 

Bệnh nhân được chẩn đoán là nuốt khó khi có 1 trong các biểu hiện sau đây [6],[8]:  

- Đau trong khi nuốt 

- Nuốt khó khăn 

- Thường xuyên bị ợ nóng 

- Thức ăn hay dung môi chảy qua mũi, 
miệng trong khi nuốt 
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- Ho hay săc khi nuốt 

- Nôn khi nuốt thức ăn 

- Thở khó khăn khi nuốt 

- Cảm giác thức ăn bị vướng lại trong 
họng hay ngực hoặc ở sau xương ức 

         - Cảm giác nặng hay đau ở ngực 

 

 

2.2.2. Nghiên cứu về cận lâm sàng 
Bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm thường quy (CTM, sinh hóa, ECG, 

Xquang tim phổi, chụp não cắt lớp vi tính...) tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trung 
ương Huế chúng tôi ghi nhận các kết quả xét nghiệm theo phiếu nghiên cứu. 

2.3.3.  Xử lý số liệu: Thống kê y học: Epi Info 6.04, Excel 2000 và S.P.S.S 11.5. 

III.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG  

3.1.1. Tỷ lệ các thể tai biến mạch máu não theo giới  
Bảng 3.1: Tỷ lệ các thể tai biến mạch máu não theo giới và thể bệnh 

       Giới 

 

Thể bệnh 

Nam (n=39) Nữ (n=27) Tổng cộng (n=66) 

p 
Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

XHN 14 35,89 9 33,33 23 34,84  

p < 0,05 NMN 25 64,11 18 66,67 43 65,16 

Tổng cộng 39 59,09 27 40,91 66 100,00 

Nhồi máu não chiếm tỷ lệ cao hơn so với thể bệnh xuất huyết não và sự khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

3.1.2. Phân bố tai biến mạch máu não theo giới và tuổi 
Bảng 3.2: Phân bố tai biến mạch máu não theo giới và tuổi 

     Giới 

Tuổi 

Nam (n= 39) Nữ (n=27) Tổng cộng (n=66) 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

60 - 74 25 64,10 18 66,66 43 65,15 

75 - 90 13 33,33 09 33,34 22 33,33 

> 90 1 2,57 0 0,00 1 1,52 

Tai biến tập trung chủ yếu ở lứa tuổi 60-74 lă chủ yếu. 

3.1.3. Phân bố  tai biến mạch máu não theo nhóm  tuổi 
Bảng 3.3: Phân bố tai biến mạch máu não theo nhóm tuổi 

     Thể 

Tuổi 

XHN (n=23) NMN (n=43) 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

60 - 74 13 56,52 30 69,76 

75 - 90 10 43,48 12 27,90 

> 90 0 0 1 2,34 

Ở thể XHN, NMN nhóm tuổi 60-74 tuổi chiếm tỷ lệ cao hơn. 
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3.1.4. Động mạch não bị tổn thương ở  thể xuất huyết não và nhồi máu não 
Bảng 3.4: Phân bố động mạch não bị tổn thương ở 2 thể XHN và NMN 

 

Thể bệnh 

 

ĐM bị tổn thương 

XHN NMN 

p 
Số BN Tỷ lệ % Số BN 

Tỷ lệ 
% 

ĐMNG toàn thể 0 0 5 11,62  

ĐMNG nhánh nông 8 34,78 22 51,16 < 0,05 

ĐMNG nhánh sâu 15 65,22 14 32,55 < 0,05 

ĐMNT 0 0 2 4,67  

Tổng cộng 23 100 43 100  

-  XHN: ĐMNG  nhánh sâu là chủ yếu,  NMN nhánh nông ĐMNG nhiều hơn. 

3.2. NUỐT KHÓ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 

 

3.2.1. Phân bố nuốt khó theo thể tai biến mạch máu não 
Bảng 3.5: Phân bố nuốt khó theo thể tai biến mạch máu não 

Nuốt khó 

Thể bệnh 

Có  Không  

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

XHN 9 39,13 14 60,87 

NMN 13 30,23 30 69,77 

Tổng cộng 22 33,33 44 66,67 

P  > 0.05  >0,05 

Tỷ lệ bệnh nhân bị nuốt khó chung là 33,33%, ở thể XHN nhiều hơn NMN nhưng 
khng c sự khác biệt c ý nghĩa p>0,05. 

 

3.2.2. Phân bố nuốt khó theo giới  
Bảng 3.6: Phân bố nuốt khó theo giới 

Nuốt khó 

 

Giới 

Có Không 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

Nam 6 15,39 33 84,61 

Nữ 16 59,25 11 40,75 

p  < 0,01  < 0,05 

Nam giới bị nuốt khó (15,39%) ít hơn so với nữ giới (59,25%). 

3.2.3. Phân bố nuốt khó theo nhóm tuổi 
Bảng 3.7: Phân bố nuốt khó theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi n Nuốt kh 
Tỷ lệ nuốt 

kh % 

60 - 74 43 18 41,86 

≥ 75 23 4 17,39 

p   <0,01 

Ở nhóm tuổi 60-74 tuổi bệnh nhân bị nuốt khó nhiều hơn từ 75 tuổi trở lín 
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3.2.4. Mối liên quan giữa nuốt khó và vị trí tổn thương não qua chụp não cắt lớp vi tính 
Bảng 3.8: Mối liên quan giữa nuốt khó và vị trí tổn thương não qua CNCLVT 

Vị trí tổn thương n RLN Tỷ lệ %  

Thuỳ trán 3 1 33,33  

Vùng liên thuỳ 22 9 40,90  

Bao trong-đồi thị 41 12 29,26  

Tổng cộng 66 22 33,33  

Trong tổng số 22 bệnh nhân bị nuốt khó thì tổn thương ở vùng liên thuỳ chiếm tỷ lệ cao 
nhất (40,90%). 

3.3.5. Mối liên quan giữa nuốt khó và bán cầu tổn thương 
Bảng 3.9: Mối liên quan giữa nuốt khó và bán cầu tổn thương 

Nuốt khó 

Bán cầu tổn thương 

Có  

n=22 

Không 

 n=44 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

Phải 11 50,00 21 47,72 

Trái 9 40,90 17 38,63 

2 bên 2 9,10 6 13,65 

- Số bệnh nhân chỉ tổn thương một bán cầu chiếm tỷ lệ cao nhất (90,9%) trong đó tổn 
thương bán cầu phải chiếm 50,0%, bán cầu trái chiếm 40,9%. 

IV. BÀN LUẬN 

4.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

4.1.1 Phân bố theo thể, nhm tuổi, giới 
 Theo Philip M. W. Bath, Kenendy R. Lees thì tỷ lệ bệnh nhân bị TBMMN cao nhất là 
lứa tuổi trên 65 tuổi tương tự  như tác giả Haruko Yamamoto [14]. 

 Ở nghiên cứu của chúng tôi cũng từ bảng 3.1, 3.2, 3.3 cho thấy ở các nhóm tuổi khác 
nhau thì nam giới bị TBMMN vẫn cao hơn nữ giới. XHN chiếm tỷ lệ 34,84%, NMN  chiếm 
tỷ lệ 65,16% với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,05. 

 Theo các công trình nghiên cứu đã công bố, tỷ lệ tai biến NMN luôn luôn chiếm ưu 
thế hơn so với tai biến thể XHN. Ở các nước Phương Tây và các nước có nền công nghiệp 
phát triển, ĐQ thể NMN chiếm khoảng 85-90%, thể XHN chiếm khoảng 10-15%. Ở Châu Á, 
tỷ lệ XHN có cao hơn ở Châu Âu nhưng cũng không bao giờ chiếm ưu thế hơn so với NMN.  
Ở Việt Nam, theo Hoàng Khánh tỷ lệ XHN là 39,42% và NMN là 60,58% [2].  

4.1.2. Nhận xét về vị trí động mạch bị tổn thương 
Qua bảng 3.4, cho thấy tổn thương ĐMNG nhânh sđu trong XHN lă 65,27% vă nhânh 

nng cho thể NMN lă chnh chiếm 51,16%. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp vì ĐMNG có khu 
vực tưới máu rộng, nó cắt nghĩa các TBMMN của ĐMNG là hay gặp nhất, tiếp theo là các 
ĐM có tỷ lệ tổn thương thấp hơn theo thứ tự là ĐMNS, ĐMNT, ĐMSN [6]. Theo Hoàng 
Khánh [2], TBMMN trong giai đoạn cấp và bán cấp thì ĐMNG hay bị tổn thương nhất 
87,74%. Theo Ngô Đăng Thục NMN ở ĐMNG là 82%, ĐMNT là 18% [4].   

4.2. NUỐT KHÓ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 

4.2.1. Tỷ lệ nuốt khó trong tai biến mạch máu não 
Trong tổng số 66 bệnh nhân TBMMN trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 22 bệnh 

nhân bị chứng nuốt khó chiếm tỷ lệ 33,33%. Về tỷ lệ nuốt khó giữa 2 thể XHN và NMN có 
sự khác nhau. Trong thể XHN tỷ lệ bệnh nhân bị nuốt khó là 39,13%, còn trong thể NMN là 
30,23% (bảng 3.5). Rõ là không có sự khác biệt về tỷ lệ nuốt khó giữa hai thể với p >0,05. Về 
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giới thì bệnh nhân nam (15,39%) bị chứng nuốt khó ít hơn bệnh nhân nữ (59,25%  (bảng 3.6) 
với p <0,001. Theo nghiên cứu của Lê Văn Tri có 30% bệnh nhận bị nuốt khó sau TBMMN 
giai đoạn cấp [5]. Còn theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Đăng trên tổng số 87 bệnh nhân 
TBMMN (17 bệnh nhân XHN và 70 bệnh nhân NMN) thì sau giai đoạn cấp có tới 51% bệnh 
nhân có biến chứng nuốt khó [trch từ số 2]. Nghiên cứu của  Gordon và cs (1987)  trên tổng 
số 91 bệnh nhân TBMMN giai đoạn cấp có 45% bệnh nhân bị chứng nuốt khó [7]. Perry L., 
Love C.P. (2001) đã ghi nhận có 32% bệnh nhân TBMMN cấp bị nuốt khó [9]. 

Qua bảng 3.7, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân ở nhóm 60-74 tuổi bị chứng nuốt khó 
nhiều nhất chiếm 41,86%,  nhóm từ 75 trở lín 17,39%. Thad Wilkins và cs qua nghiên cứu 
947 bệnh nhân ghi nhận 214/947 chiếm 22,6% bệnh nhân bị nuốt khó, trong đó 80,8% bệnh 
nhân nữ và 19,2% bệnh nhân nam [12]. Nghiên cứu của Gordon, Hewer và Wade cũng ghi 
nhận tuổi trung bình của bệnh nhân bị nuốt khó là 73 tuổi so với tuổi trung bình của nhóm 
bệnh nhân không bị nuốt khó là 67 tuổi và nhóm bệnh nhân bị nuốt khó có tiền sử về 
TBMMN trước [7]. 

4.2.3. Mối liên quan giữa chứng nuốt khó và vị trí bán cầu não bị tổn thương qua chụp 
não cắt lớp vi tính  

Phân tích vị trí tổn thương não, qua bảng 3.8 chúng tôi ghi nhận số bệnh nhân bị nuốt 
khó khi CNCLVT cho thấy tổn thương ở vùng  bao trong - đồi thị chiếm tỷ lệ  29,26%, vùng 
vỏ não (liên thuỳ) 40,9%, vùng trân là 33,33%. t thấy tài liệu nào nghiên cứu về vị trí tổn 
thương não qua CNCLVT trên những bệnh nhân nuốt khó sau TBMMN cấp nên không có số 
liệu để so sánh. 

Từ bảng 3.9, chúng tôi ghi nhận nuốt khó có tổn thương bán cầu não phải chiếm 
50,0%, bán cầu trái chiếm 40,9%,  2 bên bân cầu lă 9,10%.  

Nghiên cứu của Gordon và cs cho thấy có ó 23/41 bệnh nhân bị nuốt khó có tổn thương 
bán cầu não trái, 14/41 bệnh nhân tổn thương bán cầu não phải và 4 bệnh nhân bị tổn thương thân 
não [7].  

V. KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 66 bệnh nhân tai biến mạch máu não được điều trị tại bệnh viện Trung 

ương Huế  chúng tôi có một số kết luận sau: 

1. Tỷ lệ nuốt khó sau tai biến mạch máu não giai đoạn cấp 
- Nuốt khó trong tai biến mạch máu não chiếm tỷ lệ 33,33%, trong đó xuất huyết não 

là 39,13% và nhồi máu não là  30,23%. 

- Tỷ lệ nuốt khó ở nam là 15,39% và 59,25% ở nữ. 

2. Mối liên quan giữa chứng nuốt khó và vị trí tổn thương não qua chụp não cắt 
lớp vi tính 
 - Bệnh nhân bị nuốt khó do tổn thương bán cầu não trái là 40,90%, bán cầu não phải là 
50,00%, cả 2 bán cầu là 9,10%. 

- Tổn thương ở vùng liín thy 40,90%, thy trân 33,33% vă nhân xám bao trong đồi thị 
29,26%. 
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