
CÁC THÀNH TỐ CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở THỂ NHỒI MÁU 
NÃO VÀ XUẤT HUYẾT NÃO 

BS.CK2 Phạm Đình Thảo*, GS.TS.Hoàng Khánh** 

*BV Gò Vấp, **Trường Đại học Y Dược Huế 

ABSTRACT 

THE COMPONENTS OF METABOLIC SYNDROME 
IN THE CEREBRAL INFARCTION AND CEREBRAL HEMORRHAGE 

Objectives : Cerebral vascular accident (CVA) is a neurologic disease caused by many different 
causes and also causes a problem of medical necessity for all countries in the world. The 
components of metabolic syndrome have important role in the cerebral infarction and cerebral 
hemorrhage.patients. Comparing  components of metabolic syndrome between the cerebral 
infarction and cerebral hemorrhage 

Method: Descriptive cross-sectional study.  We selected 80 patients aged 18 years or older, 
regardless of sex, be confirmed as CVA and metabolic syndrome, being treated in in a special 
Complementary Health Sciences, Internal Medicine Cardiology, Internal Medicine Neurology 
Gia Dinh People's Hospital from 5/2010 - 4/2011. 

Results : The survey shows that: the percentage of Cerebral infarction is 73.8%, that higher  of 
cerebral hemorrhage  percentage 26.2%. The median of the elements of metabolic syndrome, 
waist, blood pressure, HD-L, blood glucose between the 2 groups is  no significant difference 
with p> 0.05. Average value of the TG component, with  statistically significant differences with 
p <0.05 between the two possible cerebral hemorrhage and cerebral infarction . TG value in 
group cerebral infarction is higher TG value in group cerebral hemorrhage in Patients with TG> 
1.7 the risk of cerebral infarction is more than 3.56 times the risk of cerebral hemorrhage.  

Conclusion: Some elements, such as TG, HDL-C have significant differences in patients with 
cerebral infarction and cerebral hemorrhage. It should be noted in the prevention and treatment of 
patients with cerebral vascular. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một bệnh lý thần kinh do nhiều nguyên nhân khác 

nhau gây nên và cũng là một vấn đề cấp thiết của y học đối với tất cả các nước trên thế giới. Ở 
hầu hết các quốc gia phát triển hoặc ngay cả đang phát triển, TBMMN  là nguyên nhân gây tử 
vong đứng hàng thứ ba sau ung thư và bệnh tim mạch và có lẽ là đứng hàng đầu trong các nguyên 
nhân quan trọng nhất của tàn phế ở người lớn [3], [6]. TBMMN là bệnh lý thần kinh rất quan 
trọng do tỷ lệ mắc bệnh cao, thương tổn nặng và chi phí điều trị rất tốn kém. Người ta ước tính 
hàng năm tại Mỹ có khoảng 4 triệu người sống sót sau TBMMN và có khoảng 700.000 người 
mới mắc, chi phí khoảng 72 tỷ đô la [3]. Ngày nay tuy đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong chẩn 
đoán nhờ có những phương tiện thăm dò hiện đại như chụp não cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ hạt 
nhân...kèm những thành tựu trong điều trị nội khoa và ngoại khoa đã góp phần làm hạn chế các di 
chứng, hạ thấp tỉ lệ tử vong, song vẫn chưa có một phương pháp điều trị nào đặc hiệu, có kết quả 
cao. Do đó dự phòng TBMMN bằng các phương pháp thích hợp là chiến lược then chốt nhất cho 
cộng đồng và cho từng cá thể nhằm hạn chế tần suất xảy ra tai biến. Tại Việt Nam trong những 
năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về tần suất các YTNC đặc biệt là hội chứng 
chuyển hóa, sự tương tác của các thành tố trong hội chứng chuyển hóa ảnh hưởng đến từng loại 
TBMMN ra sao, mỗi vùng miền, mỗi thời điểm như thế nào vẫn còn ít tác giả đề cập đến. Xuất 
phát từ những điểm tren chúng tôi tiến hành: So sánh các thành tố của hội chứng chuyển hóa 
giữa 2 thể nhồi máu não và xuất huyết não. 



II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng: Chọn 80 bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán xác định là TBMMN và 
hội chứng chuyển hóa, được điều trị tại Khoa Hồi Sức đặc biệt, Khoa Nội Tim Mạch, Khoa Nội 
Thần kinh Bệnh viện Nhân dân Gia định từ 5/2010 - 4/2011. Không đưa vào nghiên cứu các bệnh 
làm thay đổi lipid hoặc tăng lipid cũng như: đã dùng thuốc hạ lipid hoặc thuốc làm tăng lipid máu 
như dùng corticoid kéo dài, thuốc tránh thai, chẹn beta, lợi tiểu thiazide, thuốc nhuận tràng kéo 
dài… 

2.2. Phương pháp 
  Chúng tôi dùng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, mô tả có phân tích các bệnh nhân 
được xác định tai biến mạch máu não sẽ đươc thăm khám tỷ mỉ, sau đó ghi nhận các triệu chứng 
của mỗi bệnh vào protocol nghiên cứu theo các trình tự. 

 Đánh giá mức độ rối loạn ý thức bằng thang điểm Glasgow. Chẩn đoán THA theo tiêu chuẩn 
theo ATP III. 

Cách đo SAD bằng thước đoo SAD được tạo ra từ 3 đoạn nhôm có kích thước khác nhau: 

 

 
Hình 2.1. Hình chụp thước đo SAD 

  Tất cả các số liệu  xử lý theo phương pháp thống kê y học. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm chung 

3.1.1. Giới tính 

Bảng  3.1  Tần xuất theo giới tính của các bệnh nhân TMMMN 

Giới tính n % 

Nam 33 41,3 

Nữ 47 58,7 

Chung  80 100 

Tỉ lệ nữ/nam là 1,4/1. 



3.1.2.Thể TBMMN: kết quả CTscan não 
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Biểu đồ  3.1 Kết quả CTscan các bệnh nhân TBMMN 

Nhồi máu não có tỷ lệ cao hơn và xuất huyết não là 73,8%  so với 26,2% 

3.2 CÁC THÀNH TỐ CỦA HCCH GIỮA HAI THỂ XHN VÀ NMN 

3.2.1 Trị số trung bình các thành tố HCCH (NCEP ATP III 2005) ở bệnh nhân NMN và 
XHN 
Bảng 3.2.  So sánh trị số TB các thành phần HCCH ở hai thể TBMMN 

Thành phần 
HCCH 

Chung NMN 

N = 59 

XHN 

N = 21 

p 

Vòng bụng (cm) 83,06 ± 6,89 82,67 ± 7,05 84,14 ± 6,47 >0,05 

HA tâm thu (mm 
Hg) 

151 ± 16,97 149,32 ± 17,96 155,71 ± 
13,06 

>0,05 

HA tâm trương 
(mmHg) 

87 ± 8,59 86,44 ± 7,93 88,57 ± 10,14 >0,05 

TG (mmol/L) 2,72 ± 2,00 2,97 ± 2,22 2,04 ± 0,93 <0,05 

HDL-C (mmol/L) 1,15 ± 0,29 1,13 ±0,29 1,21 ± 0,29 > 0,05 

Glucose máu 
(mmol/L) 

7,65 ± 2,90 7,84 ± 3,01 7,15 ± 2,58 >0,05 

Trị số trung bình các thành tố của HCCH  giữa 2 nhóm XHN và NMN không có sự khác 
biệt có ý nghĩa với p > 0,05. 

3.2.2. Chỉ số béo phì 
Bảng 3.3.  Béo phì ở NMN và XHN 

Phân loại Chung 

n = 80 

NMN 

n = 59 

XHN 

n = 21 P 

n % n % 

Bình thường 5 (6,3%) 4 80 1 20  

 

 

p < 0,05 

Nguy cơ 6 (7,5%) 6 100 0 0 

Béo phì độ 1 50 (62,5%) 37 74 13 26 

Béo phì độ 2 19 (23,7%) 12 63,2 7 36,8 

Tổng số  80 (100%) 59 73,8 21 26,3 

Thể nhồi máu não có các tỷ lệ ở các mức đều cao hơn thể xuất huyết não. 

Bảng 3.4. So sánh chỉ số béo phì trung bình giữa hai nhóm NMN và XHN 



         TBMMN 

Chỉ số B.P 

Chung 

n = 80 

NMN 

n = 59 

XHN 

n = 21 
P 

BMI (Kg/m2) 

 

27,18 ± 2,66 26,84 ± 3,05 27,23 ± 2,62 >0,05 

Vòng bụng (cm) 83,06 ± 6,89 82,67 ± 7,05 84,14 ± 6,47 >0,05 

Vòng mông (cm) 80,87 ± 4,81 80,47 ± 4,65 82 ± 5,18 > 0,05 

VB/VM 1,02 ± 0,07 1,03 ± 0,074 1,03 ± 0,072 >0,05 

SAD (cm) 24,29 ± 
2,91(n=62) 

24,13 ± 2,98 

(n=45) 

24,71 ± 2,73 

(n=17) 

>0,05 

Không có sự khác biệt các chỉ số béo phì trung tâm BMI, vòng bụng, vòng mông, chỉ số 
vòng bụng/vòng mông, SAD với 2 thể nhồi máu não và xuất huyết nãovới chỉ số p > 0,05. 

IV. BÀN LUẬN 
 - Tỷ lệ THA theo HCCH có 75/80 trường hợp chiếm tỉ lệ 93,8%, THA theo Hội khoa Việt 
Nam chỉ có 65/80 chiếm tỉ lệ 82,3% thấp hơn do trong tiêu chuẩn HCCH THA lấy 130/85 
mmHg, trong khi theo hội nội khoa VN chỉ số THA ≥ 140/90 mmHg. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, trị số trung bình HATT là 151 ± 16,97 mmHg, HATTr là 87 ± 8,59 mmHg, trong đó 
nhóm Nhồi máu não HA tâm thu trung bình là 149,32 ± 17,96 mmHg, nhóm xuất huyết não HA 
tâm thu trung bình là 155,71 ± 13,06 mmHg, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05), trong khi đó HATTr trung bình ở nhóm NMN là 86,44 ± 7,93 mmHg và nhóm XHN là 
88,57 ± 10,14 mmHg. HATTr sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tác giả Nguyễn 
Văn Thảo, HATT TB: 146,72 ± 14,94 mmHg, HATTr trung bình: 85,79 ± 8,50 mmHg [5]. Theo 
tác giả Lê Thanh Hải (2006), HATT trung bình 136,33 ±23,76 mmHg, HATTr trung bình: 82,67 
± 11,16 mmHg [9]. Theo tác giả Hiroyasu Iso (2007), mẫu nghiên cứu 9087 người Nhật Bản, 
THA chiếm tỉ lệ 78% trong HCCH,  HATT trung bình 143± 21mmHg, HATTr trung bình 85 ± 
10 mmHg [10]. heo tác giả Joan-Jisep Cabre (2008), THA chiếm tỉ lệ 76% trong thành phần 
HCCH, HATT trung bình 132,00 ± 17,6 mmHg, HATTr 78,4 ± 11,7 mmHg [11].  Kết quả của 
chúng tôi VB trung bình là 83,06 ± 6,89 cm, trong đó nam 89,24 ± 4,46 cm và nữ 78,72  ± 4,59. 
Trong nhóm có NMN vòng bụng Tb là 82,67 ± 7,05 và nhóm XHN là 84,14 ± 6,47. Không có sự 
khác biệt có ý nghĩa với p > 0,05. BMI, bên cạnh béo phì trung tâm, đánh giá tình trạng béo phì 
bằng chỉ số khối cơ thể (BMI). Trong nghiên cứu chúng tôi BMI trung bình là 27,18 ± 2,66 
(kg/m2) cho mẫu nghiên cứu chung, những bệnh nhân NMN có BMI trung bình 26,84 ± 3,05 
(kg/m2) và nhóm XHN là 27,23 ± 2,62 (kg/m2). Với tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì dựa vào BMI 
theo các nước ASEAN, giá trị BMI của mẫu nghiên cứu chung chúng tôi thuộc nhóm bình 
thường, trong khi đó nhóm NMN chúng tôi thấy BN béo phì độ I có tỉ lệ 74% và béo phì độ II 
63,2%. Đặng Vạn Phước, Đỗ Thị Thu Hà (2008), nghiên cứu 146 HCCH trên bệnh nhân bệnh 
động mạch vành, BMI TB 22,61 ± 3,28 (kg/m2) [4].Theo tác giả Kazim Sheikh (2008), nghiên 
cứu trên 197 bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp ở bệnh nhân già > 65 tuổi, tuổi TB là 76 ± 7, 
BMI 23 ± 4,2 (kg/m2) [12]. Đường kính bụng dọc (Sagital abdominal diameter: SAD) là một 
trong những biện pháp đo chỉ số nhân trắc đơn giản, không xâm lấn, dễ thực hiện, để đánh gía mỡ 
nội tạng, tình trạng béo phì. Theo kết quả chúng tôi SAD trung bình nghiên cứu là 24,28 ± 2,97 
cm, trên BN NMN là 24,12 ± 3,04 cm và nhóm XHN là 24,75 ± 2,82cm, không có sự sự khác 
biệt về SAD với 2 thể TBMMN với p >0,05. Kết quả của chúng tôi có trị số trung bình tương 
đương một số kết quả của các tác giả nước ngoài như: Carlos Iribarren, Jeane A (2006) nghiên 
cứu đường kính bụng giữa và những chết đột tử trên 7079 bệnh nhân nam trung niên, theo dõi 23 
năm có 118 đột tử có SAD TB là 23,7 ± 3 cm và 192 chết do nhồi máu cơ tim có SAD là 23,3 
±2,8 cm, kết luận SAD càng lớn có mối liên hệ với nguy cơ gia tăng đột tử, đột lập với BMI và 



được biết như là yếu tố nguy cơ tim mạch [7]. Trong nghiên cứu chúng tôi  SAD có kết quả 
tương đồng với các nghiên cứu trên ở các nước Châu Âu. Điều này có thể giải thích có thể chế độ 
dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam ngày càng thay đổi cũng như tỉ lệ trẻ em em và người lớn béo 
phì ngày càng trở thành mối quan tâm về sức khỏe. Chúng ta cần nghiên cứu thêm SAD trên mẫu 
lớn hơn và trên những  đối tương khác nhau và cũng như cộng đồng để có số đo SAD trên người 
Việt Nam. Tỷ lệ tăng TG ở nhóm NMN là 81% cao hơn hẳn nhóm XHN chỉ có 19%. Trị số trung 
bình TG chung mẫu nghiên cứu 2,72 ± 2,00 mmol/L, trong đó NMN là 2,97 ± 2,22 mmol/L và 
XHN là 2,04 ± 0,93 mmol/L.  Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Bệnh nhân có 
TG>1,7 nhóm nhồi máu não nhiều hơn nhóm xuất huyết não (81% so với 19%), chỉ số chênh 
giữa 2 thể là OR=3,56 với p<0,05; cho thấy bệnh nhân có trị số TG >1,7 có nguy cơ nhồi máu 
não nhiều hơn xuất huyết não 3,56 lần.  HDL-C thấp ở  nhóm bệnh nhân nhồi máu não chiếm tỉ 
lệ cao hơn nhóm xuất huyết não (82,9% nhóm NMN so với 17,1& ở nhóm XHN) , với chỉ số 
OR=2,7 và p<0,05 cho thấy nhóm có HDL-C thấp có nguy cơ nhồi máu não nhiều hơn xuất huyết 
não 2,72.  Kết quả nghiên cứu chúng tôi, tỷ lệ tăng TC ở nhóm NMN là 77% trong khi tỷ lệ này 
là 23% ở nhóm XHN, Trị số trung bình TC là 5,77 ± 1,34 mmol/L, không NMN là 5,89 ± 1,43 
mmol/L và XHN là 5,42 ± 1,04 mmol/L. Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
Kết quả chúng tôi cao hơn tác giả Lê Thanh Hải (2006) trên bệnh nhân nhồi máu não là CT trung 
bình 4,94 ± 0,85 mmol/L, sự khác biệt này giữa nhóm chứng và nhóm bệnh không có ý nghĩa 
thống kê. Sự khác biệt về giá trị trung bình của các thông số lipid máu giữa các nghiên cứu chúng 
tôi và các tác giả đề cập trên có thể giải thích cho thời điểm chọn bệnh và điểm cắt giới hạn để 
chẩn đoán các rối loạn lipid máu.  Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả giá trị trung bình 
glucose máu chung 7,65 ± 2,90, ở nhóm NMN là 7,34 ± 3,01 và XHN là 7,15 ± 2,59, không có sự 
khác bệit giữa 2 nhóm NMN và XHN. So với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Thảo, trị số TB 
glucose máu là 124,78 ± 50,25mg/dl (6,93 ± 2,79 mmol/l) và tác giả Hiroyasu Iso (2007), Nghiên 
cứu 9087 người Nhật Bản có 256 đột quỵ do thiếu máu não cấp, có Glucose máu tăng chiếm tỉ lệ 
là 67% và glucose máu TB  5,83 ± 0,15 mmol/l (11%)[5], [8], [9]. Kết quả chúng tôi cao hơn các 
kết quả này.  Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tăng glucose máu chiếm tỉ lệ 82,5%, trong các 
thành phần HCCH, Trong đó glucose tăng ở nhóm NMN là 75,8%, ở nhóm XHN là 24,2%. Kết 
quả này cao hơn nghiên cứu Đinh Hữu Hùng là 78,2% và tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Thảo 82,6% [2], [5]. Theo nghiên cứu của Brunilda Nazario (2003), ĐTĐ và rối loạn dung 
nạp glucoza là YTNC của TBMMN. Khi một bệnh nhân ĐTĐ bị TBMMN, thì hậu quả hiểm 
nghèo hơn nhiều so với bệnh nhân không bị ĐTĐ. Lý do của hậu quả này vì bệnh nhân ĐTĐ 
không những có vòng tuần hoàn nghèo nàn mà còn có các YTNC khác về bệnh tim mạch. 

V. KẾT LUẬN 
- VB trung bình nhóm nhồi máu 82,67 ± 7,05 và nhóm XHN là 84,14 ± 6,47 khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

- Các chỉ số béo phì ở nhóm NMN như chỉ số khối cơ thể (26,84 ± 3,05 (kg/m2), và nhóm 
XHN là 27,23 ± 2,62 (kg/m2); Đường kính dọc giữa trung bình 24,28 ± 2,97 và ở 2 nhóm NMN 
và XHN là 24,12 ± 3,04 và 24,75 ± 2,82 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm  
(p>0,05) 

 Tỷ lệ tăng TG ở nhóm NMN là 81% cao hơn hẳn nhóm XHN chỉ có 19%. Trị số trung 
bình TG chung mẫu nghiên cứu 2,72 ± 2,00 mmol/L, trong đó NMN là 2,97 ± 2,22 mmol/L và 
XHN là 2,04 ± 0,93 mmol/L, p< 0,05.  

- TG>1,7mmol/L nhóm nhồi máu não nhiều hơn nhóm xuất huyết não (81% so với 19%), 
OR=3,56 với p<0,05; nguy cơ nhồi máu não nhiều hơn xuất huyết não 3,56 lần. 

- HDL-C thấp ở  nhóm bệnh nhân nhồi máu não chiếm tỉ lệ cao hơn nhóm xuất huyết não 
(82,9% nhóm NMN so với 17,1% ở nhóm XHN), với chỉ số OR=2,7, p<0,05 ; HDL-C thấp có 



nguy cơ nhồi máu não nhiều hơn xuất huyết não 2,72 lần. 

- Đường kính dọc giữa có mối tương quan chặt chẽ với VB và BIM với chỉ số r=0,8 và 
r=0,7 với p<0,001;  tương quan với  mức độ vừa r = 0,233, p <0,05. Đường kính dọc giữa  không 
có mối tương quan với THA, TG, HDL-C, Glucose máu. 
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