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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ hẹp nặng động mạch lớn nội sọ (≥50%) ở bệnh nhận đột quỵ thiếu máu 
não cấp và phân tích mối tương quan giữa các yếu tố nguy cơ mạch máu, lâm sàng và cận lâm 
sàng với bệnh nhân hẹp động mạch lớn nội sọ tử vong 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả và phân tích được thực hiện trong một 
năm từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2010 tại BV Nhân Dân 115. Có tổng cộng 233 bệnh nhân đột 
quỵ thiếu máu não cấp nhập viện BV115 trong 48 giờ đầu từ lúc khởi phát đột quỵ được khai 
thác bệnh sử, tiền sử, thăm khám, ghi nhận kết quả sinh hóa, huyết học, chụp CT hay MRA não 
lúc nhập viện. Sau đó, bệnh nhân được thăm khám bởi một bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh và 
được chụp CT scan để chẩn đoán xác định. Chụp cộng hưởng từ MRA TOF được dùng để chẩn 
đoán cũng như xác định mức độ hẹp động mạch nội sọ. Hẹp nặng được xác định khi đường kính 
lòng mạch hẹp ≥50%. Phép kiểm Student t-test và phép kiểm χ2 được dùng để so sánh các biến 
số trước khi thực hiện hồi quy logistic để xác định yếu tố tiên lượng tử vong. 

Kết quả: Tùy theo vị trí động mạch nội sọ, tỷ lệ hẹp ≥50% lần lượt là: Siphon 23,2%, MCA 
47,1%, ACA 4,7% (tuần hoàn trước); PCA 6,8%, BA 12,2%, VA 6% (tuần hoàn sau). Qua phân 
tích đơn biến giữa 60 ca tử vong và 173 ca sống ghi nhận: Tuổi ≥ 65 có OR= 1,43; p=0,08, không 
có sự tương quan giữa giới tính và tử vong do hẹp động mạch nội sọ (p=0.89). Các yếu tố nguy 
cơ mạch máu như tăng huyết áp OR= 3,16; p=0,04, đái tháo đường OR= 2,3 ; p=0,002, hút thuốc 
lá OR=  6,82; p<0,001, tăng lipid máu OR= 2,04; p=0,02, tiền sử đột quỵ OR= 2,63  p=0,003. 
Các yếu tố lâm sàng như NIHSS ≥9 OR= 12,6; p=0,01 và điểm mRS≥2 OR= 15,6; p>0,05. Kết 
quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy có mối tương quan giữa 4 yếu tố nguy cơ: đái tháo đường, 
rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, điểm NIHSS≥ 9 với tiên lượng tử vong của bệnh nhân. Người 
mắc một trong bốn yếu tố này có tỉ lệ tử vong tăng từ 2 đến 12 lần so với người bình thường. 

Kết luận: Tỷ lệ hẹp động mạch nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp khá cao, đa phần ở 
tuần hoàn trước. Có mối tương quan giữa đái tháo đường, tăng lipid máu, tăng huyết áp và điểm 
NIHSS ≥ 9 với tiên lượng tử vong của bệnh nhân. 

Từ khóa: hẹp động mạch nội sọ, MRA não, đột quỵ nhồi máu não. 

 

ABSTRACT 

THE PREVALENCE  AND  PREDICTION OF  ARTERIAL INTRACRANIAL 
STENOSIS  IN ISCHAEMIC STROKE PATIENTS 

Objectives: Evaluate the prevalence of severe arterial intracranial stenosis (≥50%) in ischaemic 
stroke patients and analyse the relationship of arterial risk factors, clinical and paraclinical 
demonstrations of patients and death outcome.  

Methods: a prospective observational study was conducted from December 2009 to December 
2010 at the hospital People 115. A total of 233 acute ischaemic stroke patients hospitalized in the 
first 48-hour were investigated for history events, clinical signs and symptoms, the results of 
specific paraclinical tests and CT/MRI imaging test at admission time. These patients were re-
examined by an internal neurologist later and another CT scan for final diagnosis were taken. All 
patients have one MRA TOF to determine the level of intracranial arterial atherosclerosis. Severe 
stenosis was defined when the affected internal diameter of the artery is less than 50% of normal 



 

state. Student t-test and chi square test were used to compare the necessary variables before 
conducting a logistic regression to determine the factors of prognosis. 

Results: the prevalence of severe stenosis of ≥50% varied according to the location of 
intracranial arterial atherosclerosis: Siphon 23.2%, MCA 47.1%, ACA 4.7%; PCA 6.8%, BA 
12.2%, VA 6%. Linear regression showed that there were the relationship of these following 
variables and death outcome: age ≥ 65 (OR= 1.43; p=0.08),  hypertension (OR= 3,16; p=0,04), 
diabetes (OR= 2,3; p=0,002), smoking (OR=  6.82; p<0.001), hyperlipidemia (OR= 2.04; 
p=0.02), history of stroke (OR= 2.63, p=0.003), NIHSS score ≥9 (OR= 12.6; p=0.01) and mRS 
score≥2 (OR= 15.6; p>0.05). Final multivariate regression model revealed the correlation of 
these 4 factors with death outcome: diabetes, hyperlipidemia, hypertension and NIHSS score≥ 9. 
Patients with one of these 4 factors had the death risk of 2 to 12 times higher than normal people. 

Conclusion: the prevalence of intracranial arterial stenosis in ischaemic stroke patients was 
found quite high, particularly in the anterior circulation. There is a correlation of diabetes 
mellitus, hyperlipidemia, hypertension, NIHSS score ≥ 9 and fatal prognosis of patients. 

Key words: intracranial arterial stenosis, brain MRA, ischemic stroke. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đột quỵ thiếu máu não cục bộ là một trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn 

thế giới và là gánh nặng cho gia đình người bệnh cũng như cộng đồng xã hội. Tại Việt Nam đột 
quỵ chưa có thống kê trên toàn quốc, tuy nhiên tỷ lệ tăng đáng lo ngại đối với cả hai giới nam và 
nữ ở các lứa tuổi. Theo Nguyễn Văn Đăng và cộng sự (1995), tỷ lệ hiện mắc là 75,14/100.000 
dân, tỷ lệ mới mắc 53,2/100.000 dân. Khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam theo Lê Văn 
Thành và cộng sự (1994) tỷ lệ hiện mắc 416/100.000 dân và mới mắc 152/100.000 dân. 

Hẹp động mạch nội sọ do xơ vữa (XVĐMNS) là nguyên nhân của đột quỵ thiếu máu. 
Bệnh chiếm phần lớn dân số trên thế giới, hẹp động mạch nội sọ là cơ chế đột quỵ phổ biến nhất 
hiện nay(7,16). Các yếu tố nguy cơ quan trọng xơ vữa động mạch nội sọ bao gồm tuổi, tăng huyết 
áp, đái tháo đường và hội chứng biến dưỡng. Bệnh xơ vữa động mạch nội sọ có nguy cơ đột quỵ 
hàng năm từ 10-20%, nguy cơ nhiều hơn ở bệnh nhân có độ hẹp cao (70-99%). Bệnh nhân hẹp do 
XVĐMNS có triệu chứng nguy cơ cao đột quỵ tái phát do đó cần có chiến lược phòng ngừa thứ 
phát hiệu quả. Hiện nay không có bằng chứng dùng kháng đông trong bệnh nhân XVĐMNS, các 
thuốc chống kết tập tiểu cầu vẫn còn sử dụng điều trị. Gần đây đặt stent và angioplasty được tiếp 
cận thay thế điều trị nội khoa do sự thành công của kỹ thuật cao và biến chứng thấp của thủ thuật, 
tuy nhiên tỷ lệ tái hẹp sau đặt stent và ích lợi lâu dài chưa thiết lập(4).  

Chẩn đoán hình ảnh hẹp do XVĐMNS bao gồm siêu âm xuyên sọ (TCD), cộng hưởng từ 
mạch máu (MRA), chụp cắt lớp vi tính mạch máu (CTA) và chụp mạch máu số hóa xóa nền 
(DSA). DSA là tiêu chuẩn vàng cho hình ảnh bên trong mạch máu, tuy nhiên đây là kỹ thuật xâm 
lấn, dùng thuốc cản quang và có tia X. Nghiên cứu SONIA (The Stroke Outcomes and 
Neuroimaging of Intracranial Atherosclerosis), TCD và MRA có giá trị tiên đoán âm tính 72-86% 
và dương tính 36-66% so CTA giá trị tiên đoán âm 84%. Các kết quả này cho thấy TCD hay 
MRA có thể dùng đầu tiên để loại trừ bệnh nhân không có XVĐMNS, tuy nhiên liên quan với giá 
trị tiên đoán dương tính thấp đòi hỏi chẩn đoán xác định thêm(12).  

Bệnh hẹp động mạch nội sọ do xơ vữa chiếm khoảng 5 - 10% của đột quỵ thiếu máu não, 
nguy cơ đột quỵ tái phát hàng năm từ 10 - 50%. Tuy nhiên hiên nay vẫn còn rất ít nghiên cứu hệ 
thống về hẹp động mạch nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ, chúng tôi thực hiện nghiên cứu tiền cứu xác 
định tỷ lệ và tiên lượng hẹp động mạch nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 



 

Nghiên cứu tiền cứu mô tả và phân tích được thực hiện trong một năm từ tháng 12/2009 
đến tháng 12/2010 tại BV Nhân Dân 115. Có tổng cộng 233 bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não 
cấp nhập viện BV115 trong 48 giờ đầu từ lúc khởi phát đột quỵ đồng ý tham gia nghiên cứu được 
khai thác bệnh sử, tiền sử, thăm khám, ghi nhận kết quả sinh hóa, huyết học, chụp CT hay MRA 
não lúc nhập viện. Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng bởi một bác sĩ chuyên khoa nội thần 
kinh và được chụp CT scan để chẩn đoán xác định. Sau đó bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ 
MRA TOF 3D để chẩn đoán cũng như xác định mức độ hẹp động mạch nội sọ (có sự thống nhất 
giữa BS lâm sàng và BS chẩn đoán hình ảnh). 

Phân tích số liệu 

Số liệu được nhập, xử lý và phân tích bằng phần mềm Stata 10.0. Các biến số liên tục 
được trình bày với giá trị trung bình (và độ lệch chuẩn) hay trung vị (và khoảng dao động). Các 
biến định tính thể hiện bằng phân bố tần số, tỷ lệ. Student’s t-test được sử dụng để so sánh 2 biến 
số liên tục nếu phân phối bình thường. Phép kiểm χ2 để so sánh biến số định tính. 

Hồi quy logistic được thực hiện để xác định các yếu tố tiên lượng tử vong. Đầu tiên phân 
tích đơn biến được thực hiện, để chọn ra các biến tiên lượng có thể có. Các biến được giữ lại để 
đưa vào mô hình đa biến là các biến có liên quan với biến kết cục với p<0,05. Phân tích hồi qui 
logistic đa biến theo phương pháp chọn từng bước (stepwise selection) để kiểm soát cho các yếu 
tố gây nhiễu và phát hiện các yếu tố thay đổi tương quan. Giá trị p đưa vào mặc định là 0,05. 
Cuối cùng chỉ những biến số liên quan một cách có ý nghĩa với p≤ 0.05 mới được kết luận thật sự 
là yếu tố tiên lượng. 

III. KẾT QUẢ 

Đặc điểm dịch tễ học 
Bảng 1. Đặc điểm dịch tễ học của mẫu 

Đặc điểm Tỷ lệ % 

Tuổi 

20-39 tuổi 2,1 

40-59 tuổi 15 

60-79 tuổi 64 

≥80 tuổi 18,9 

Giới 
Nam 50,64 

Nữ 49,36 

Nơi cư trú 
TPHCM 50,6 

Tỉnh 49,4 

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng các yếu tố nguy cơ của mẫu nghiên cứu 

Yếu tố nguy cơ Tỷ lệ % 

Tiền sử tăng huyết áp 70,8 

Tiền sử đột quỵ hay TIA 16,7 

Tiền sử đái tháo đường 27,9 

Tiền sử rối loạn lipid máu 56,2 

Hút thuốc lá 25,8 

Bảng 3. Một số đặc điểm lâm sàng huyết áp, điểm NIHSS và điểm mRS lúc nhập viện 

 Giá trị TB Độ lệch chuẩn 

HA tâm thu  152 24,5 



 

HA tâm trương 87,5 11,4 

Điểm NIHSS 10,26 3,93 

Điểm mRS 3,1 1,2 

 
Biểu đồ 1. Phân bố tỷ lệ tử vong mẫu nghiên cứu 

 
Biểu đồ 2. Phân bố vị trí thiếu máu não 

Tỷ lệ hẹp dộng mạch nội sọ 
Bảng 4. Phân bố tỷ lệ hẹp động mạch nội sọ 

Vị trí hẹp Số ca hẹp ≥ 50% Tỷ lệ % 

Tuần hoàn trước 

-  Siphon 54 23,2 

-  MCA 112 47,1 

-  ACA 11 4,7 

Tuần hoàn sau 

-   PCA 16 6,8 

-   BA 26 12,2 

-   VA 14 6 

Siphon: động mạch cảnh đoạn trong sọ; MCA: động mạch não giữa; ACA: động mạch não 
trước; PCA: động mạch não sau; BA: động mạch nền; VA: động mạch sống 

Mối tương quan giữa các yếu tố nguy cơ mạch máu, lâm sàng và cận lâm sàng với bệnh 
nhân hẹp động mạch lớn nội sọ tử vong 

 
Biểu đồ 3. Trung bình điểm NIHSS của nhóm tử vong và sống (điểm cắt NIHSS≥9) 

Tử vong 

13,2 ± 4,7 

Sống 

9,5 ± 5,8 



 

 
Biểu đồ 4. Trung bình điểm mRS lúc nhập viện của nhóm tử vong điểm cắt mRS≥2 

Qua phân tích đơn biến giữa 60 ca tử vong và 173 ca sống ghi nhận: Tuổi ≥ 65 có OR= 
1,43; p=0,08, không có sự tương quan giữa giới tính và tử vong do hẹp động mạch nội sọ 
(p=0.89). Các yếu tố nguy cơ mạch máu như tăng huyết áp OR= 3,16; p=0,04, đái tháo đường 
OR= 2,3; p=0,002, hút thuốc lá OR=  6,82; p<0,001, tăng lipid máu OR= 2,04; p=0,02, tiền sử 
đột quỵ OR= 2,63  p=0,003. Các yếu tố lâm sàng như NIHSS ≥9 OR= 12,6; p=0,01 và điểm 
mRS≥2 OR= 15,6; p>0,05. 

Phân tích đa biến với mô hình hồi qui logicstic đánh giá tầm quan trọng của mỗi biến độc 
lập trong việc dự đoán về biến phụ thuộc khi có sự hiện diện của các biến độc lập khác. Cụ thể là 
tìm ra các biến có khả năng dự đoán độc lập tình trạng tử vong ở bệnh nhân hẹp động mạch lớn 
nội sọ.  

Các biến đưa vào phân tích: biến lệ thuộc sống và tử vong và biến độc lập gồm biến nhị 
phân như giới tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rối loạn lipid, tiền sử đột quỵ, vị 
trí hẹp động mạch (tuần hoàn trước, tuần hoàn sau) và biến định lượng gồm tuổi, điểm NIHSS. 

Bảng 5. Kết quả phân tích đa biến các yếu tố tiên lượng tử vong 

Yếu tố nguy cơ Odds Ratio KTC 95% Giá trị p 

Đái tháo đường 2,29 1,38-6,09 <0,05 

Tăng  lipid máu 2,04 1,01-4,13 <0,05 

Tăng huyết áp 3,16 0,78-32,57 <0,05 

NIHSS ≥ 9 12,6 6,91-19,92 <0,05 

Kết quả phân tích đa biến cho thấy có mối tương quan giữa 4 yếu tố nguy cơ: đái tháo 
đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, NIHSS≥ 9 với tiên lượng tử vong của bệnh nhân. Người 
mắc một trong bốn yếu tố này có tỉ lệ tử vong tăng so với người bình thường 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Tỷ lệ hẹp động mạch nội sọ 
Nghiên cứu chúng tôi tỷ lệ phân bố hẹp động mạch nội sọ ghi nhận hẹp động mạch não 

giữa chiếm tỉ lệ cao nhất 48,1%, kế đến là đoạn Siphon 23,2% , sau đó là động mạch thân nền 
11,2%. Các động mạch não sau, não trước và động mạch sống ít gặp (6,8%; 4,7% và 6%). Theo y 
văn hẹp các động mạch lớn nội sọ do xơ vữa động mạch bao gồm động mạch cảnh trong đoạn 
trong sọ, phần gốc động mạch não giữa, động mạch não trước, phần xa động mạch sống,  từ đoạn 
gốc tới giữa động mạch nền và gốc động mạch não sau. Động mạch não giữa ảnh hưởng nhiều 
nhất, theo sau là động mạch cảnh trong, động mạch sống và nền(3,0). Thân M1 và các nhánh nông 
M2 là các vị trí thường gặp nhất của động mạch não giữa. Động mạch sống trong sọ gặp nhiều 
hơn động mạch nền tuy nhiên gặp nhiều hơ động mạch sống ngoài sọ. Khoảng 20% đột quỵ do 
XVĐMNS xảy ra ở động mạch sống nền(19). Động mạch cảnh trong sọ gặp nhiều nhất người Mỹ 



 

da trắng(11). Hẹp động mạch nội sọ người Mỹ da đen, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gặp người trẻ 
tuổi hơn da trắng(17). Phụ nữ gặp tuần hoàn sau nhiều hơn nam(19). 

4.2. Mối tương quan giữa các yếu tố nguy cơ mạch máu, lâm sàng và cận lâm sàng với bệnh 
nhân hẹp động mạch lớn nội sọ tử vong 

Chúng tôi phân tích đơn biến các yếu tố dịch tễ học, nguy cơ mạch máu và lâm sàng giữa 
60 ca tử vong và 177 ca sống ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu có hẹp động mạch nội sọ ≥50%. 
Chúng tôi ghi nhận: tuổi ≥65 làm tăng khả năng tử vong do hẹp động mạch nội sọ gấp 1,43 lần 
(p=0,08). Trong nhiều nghiên cứu, tuổi cũng là một yếu tố tiên lượng tử vong, tuổi có thể liên 
quan với các biến chứng nội khoa làm nặng thêm tình trạng nhồi máu não theo Fischer & cộng sự 
(2006)(6). Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi chỉ liên quan với tình trạng tử vong 
trong phân tích đơn biến. Trong phân tích đa biến, mối liên quan này không còn nữa, có thể do 
yếu tố tuổi không thật sự làm tăng khả năng tử vong mà chỉ làm nặng thêm tình trạng bệnh (đái 
tháo đường, tăng lipid máu). Không có sự tương quan giữa giới tính và tử vong do hẹp động 
mạch nội sọ (p=0.89). 

Chúng tôi ghi nhận bệnh nhân nhồi máu não do XVĐMNS, tăng huyết áp có nguy cơ tử 
vong cao gấp 3,16 lần so bệnh nhân không bị tăng huyết áp (p=0,04). Tăng huyết áp là yếu tố 
nguy cơ phổ biến của đột quỵ cũng như các bệnh lý xơ vữa mạch. Nghiên cứu đa trung tâm trên 
dân số châu Á, Wong và cộng sự kết luận có mối tương quan thuận giữa tăng huyết áp và hẹp 
động mạch nội sọ(2). Trong nghiên cứu của chúng tôi, tăng huyết áp là một yếu tố tiên lượng tử 
vong hẹp động mạch nội sọ (p<0,05) 

Bệnh nhân đột quỵ hẹp động mạch nội sọ có đái tháo đường, chúng tôi ghi nhận nguy cơ 
tử vong cao gấp 2,3 lần người không mắc (p=0,002). Theo nghiên cứu gộp UKPDS, đái tháo 
đường làm tăng nguy cơ tử vong chung và tử vong do đột quỵ nhồi máu não nói riêng do tình 
trạng tổn thương mạch máu và thành mạch của bệnh lý đái tháo đường cũng như các rối loạn 
chuyển hóa đặc biệt là lipid(14). Một bằng chứng khác nói lên nguy cơ của đái tháo đường trên 
người Châu Á là nghiên cứu đoàn hệ 218 bệnh nhân nhập viện vì ĐQTMNCBC lần đầu Hamidon 
Basri và Raymond Azman(8) khẳng định đái tháo đường là nguy cơ tử vong của nhồi máu não cấp 
do hẹp động mạch nội sọ, OR=4,88 (KTC 95% là 1,25-19,1). Hầu hết các nhà nghiên cứu đều 
thừa nhận rằng đây là yếu tố nguy cơ của đột quỵ cũng như tử vong do đột quỵ, nhưng mức độ 
nguy cơ của yếu tố này là như thế nào thì lại thay đổi theo từng nghiên cứu, từng chủng tộc khác 
nhau(10). Trong nghiên cứu của chúng tôi OR=2,3 và tỉ lệ mắc đái tháo đường tăng theo tuổi, tăng 
nguy cơ tử vong hơn. 

Chúng tôi ghi nhận hút thuốc lá nguy cơ tử vong cao gấp 6,82 lần người không hút 
(p<0,001). Ở Trung Quốc, nơi có tỷ lệ hút thuốc chiếm đến hơn 1/3 dân số nam, Tanika N. Kelly, 
Dongfeng Gu, Jing Chen và cộng sự báo cáo năm 2008 cho thấy hút thuốc lá gây tăng nguy cơ 
đột quỵ và gây ra cái chết của hơn 600.000 người mỗi năm(13). Tại Việt Nam, tình trạng hút thuốc 
lá rất phổ biến, đặc biệt ở nam giới, theo nghiên cứu từ năm 1997, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới 
nước ta thuộc hàng cao nhất thế giới, vào khoảng 70%(11), và ước tính mỗi năm có đến hơn 
40.000 ca tử vong có liên quan đến thuốc lá, bao gồm cả nguyên nhân đột quỵ. Do vậy nếu hạn 
chế được việc hút thuốc, sẽ không chỉ có ích trong việc giảm nguy cơ ĐQTMNCB, mà còn giảm 
được tử vong chung.  

Nghiên cứu ghi nhận tăng lipid máu có nguy cơ tử vong cao gấp 2,04 lần người không bị 
(p=0,02). Tình trạng rối loạn lipid máu cũng là yếu tố nguy cơ đáng kể của tử vong do đột quỵ. 
Nhiều nghiên cứu gộp đã cho thấy rối loạn lipid, thông qua việc gây tổn thương thành mạch, làm 
dày thành động mạch, là yếu tố nguy cơ độc lập của các bệnh lý xơ vữa mạch máu ở tim cũng 
như não(5). Một nghiên cứu trên hơn 350.000 người dân Mỹ tham gia tầm soát các yếu tố nguy cơ 
xơ vữa cho thấy khi nồng độ cholesterol máu càng tăng thì nguy cơ tử vong do đột quỵ càng lớn 



 

(9). Tuy nhiên các can thiệp làm giảm cholesterol bằng thuốc hiện tại chưa mang lại kết quả khả 
quan(1). Đây là điều đáng lo ngại khi tình hình kinh tế chính trị ổn định, đời sống dân cư thành thị 
lên cao, tình trạng dinh dưỡng được cải thiện thì tình trạng thừa cân béo phì rối loạn lỡ máu có xu 
hướng tăng, nếu không có chiến lược phòng vệ sớm, nguy cơ gia tăng trong dân số sẽ rất cao. 

Bệnh nhân có tiền sử đột quỵ chúng tôi ghi nhận nguy cơ tử vong cao gấp 2,63 lần người 
không có tiền sử bệnh (p=0,003). Tiền sử đột quỵ cũng là yếu tố tiên lượng của đột quỵ. Theo 
nghiên cứu trên dân số ở Trung Quốc (15), sau 1 lần đột quỵ, khả năng tử vong sau 1 năm là 14%, 
tăng cao nhiều lần so với người chưa có đột quỵ. Kết quả này tương đồng với các dân số châu Âu 
hay châu Mỹ. Nghiên cứu  Framingham tử vong sau 1 tháng đầu sau đột quỵ lên đến 15%(18), 
điều này khẳng định tầm quan trọng của chiến lược phòng ngừa sớm, tránh các yếu tố nguy cơ 
ngay từ khi bệnh còn chưa phát sẽ tốt hơn nhiều so với phòng bệnh thứ phát sau này. 

Điểm NIHSS ≥9 tăng nguy cơ tử vong cao gấp 12,6 lần so với điểm NIHSS < 9. Điểm 
NIHSS trong nghiên cứu của chúng tôi có trung bình là 13,2±4,7 đối với nhóm tử vong. Theo 
W.S. Smith và cộng sự, điểm NIHSS trung bình của 111 bệnh nhân đột quỵ ở Hoa Kỳ là 
19,3±6,3 có tương quan chặt với nguy cơ tử vong. Kết quả phân tích đơn và đa biến của chúng tôi 
đều có mối tương quan với nguy cơ tử vong. 

Chúng tôi phân tích đa biến với mô hình hồi quy logistic, kết quả phân tích cho thấy có 
mối tương quan giữa 4 yếu tố nguy cơ: đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và 
NIHSS≥ 9 với tiên lượng tử vong của bệnh nhân đột quỵ do hẹp động mạch lớn nội sọ (p<0,05). 
Jaakko Tuomilehto và  Daiva Rastenyt ở Phần Lan nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu theo dõi đến 20 
năm,  kết quả ghi nhận cả 4 yếu tố: tiền sử đột quỵ, thói quen hút thuốc lá, bệnh đái tháo đường 
và rối loạn lipid đều có mối tương quan thuận với tử vong ở bệnh nhân đột quỵ hẹp động mạch 
nội sọ, trong đó đái tháo đường làm tăng tỉ lệ tử vong cao nhất,  6 lần ở nam và đến 8 lần ở nữ so 
với nhóm không mắc (20). 

V. KẾT LUẬN 
Tỷ lệ hẹp động mạch nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp khá cao, đa phần ở 

tuần hoàn trước. Có mối tương quan giữa đái tháo đường, tăng lipid máu, tăng huyết áp và điểm 
NIHSS ≥ 9 với tiên lượng tử vong của bệnh nhân. Trong tương lai cần có nghiên cứu tiền cứu 
theo chiều dọc, đa trung tâm, cỡ mẫu lớn hơn, thiết kế nghiên cứu mạnh hơn để xác định tần suất 
hẹp động mạch lớn nội và ngoài sọ, đánh giá tiên lượng và nghiên cứu điều trị dự phòng tái phát 
ở nhóm bệnh này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Atkins D, Psaty BM, Koepsell TD, Longstreth WT, Jr., Larson EB (1993). “Cholesterol 
reduction and the risk for stroke in men.” Annals of Internal Medicine, 119(2): 136-45. 

2. B.L. Man, Y.P. Fu, Y.Y. Chan, W. Lam, C.F. Hui, W.H. Leung, K.S. Wong (2009). “Use of 
Magnetic Resonance Angiography to Predict Long-Term Outcomes of Ischemic Stroke Patients 
with Concurrent Stenoses in Hong Kong.” Cerebrovasc Dis, 28: 112-118. 

3. Caplan LR, Gorelick PB, Hier DB (1986). “sex and occlusive cerebrovascular disease.” 
Stroke, 17: 648-55. 

4. Chaturvedi S, Turan TN, Lynn MJ, Kasner SE, Romano J, Cotsonis G, Frankel M, 
Chimowitz MI, for the WASID Study Group (2007). “Risk factor status and vascular events in 
patients with symptomatic intracranial stenosis.” Neurology, 69: 2063–2068. 

5. Dennis L. Kasper MDEB, AB, MD, MA (Hon), MD (Hon), ScD (Hon); Anthony S. Fauci, 
MD; Stephen L. Hauser, MD; Dan L. Longo, MD; J. Larry Jameson (2004). Harrison's 
Principles of Internal Medicine, 16. 



 

6. Fischer U, Arnold M, Nedeltchev K, Schoenenberger RA, Kappeler L, Hollinger P, và cs 
(2006). “Impact of comorbidity on ischemic stroke outcome” Acta Neurol Scand, 113(2): 108-13. 

7. Gorelick P, Wong K, Bae H, Pandey D, (2008). “Large artery intracranial occlusive disease, a 
large worldwide burden but a relatively neglected frontier.” Stroke, 39: 2396 –2399. 

8. Hamidon BASRI MD MMED RAAMF (2003). “Predictors of in-hospital mortality after an 
acute ischaemic stroke.” Neurol J Southeast Asia, 8: 5-8. 

9. Iso H, Jacobs DR, Jr., Wentworth D, Neaton JD, Cohen JD (1989). “Serum cholesterol levels 
and six-year mortality from stroke in 350,977 men screened for the multiple risk factor 
intervention trial.”  N Engl J Med, 320(14): 904-10. 

10. James D. Geyer CRG (2008). “A practical approach.” Stroke. 

11. Jenkins CNH, Dai PX, Ngoc DH, Van Kinh H, Hoang TT, Bales S, và cs (1997). “Tobacco 
Use in Vietnam.” The Journal of the American Medical Association, 277(21): 1726-31. 

12. J, Smith HH, Nichols F, Rogg J, Cloft HJ, Wechsler L, Saver J, Levine SR, Tegeler C, 
Adams R, Sloan M (2007). “The Stroke Outcomes and Neuroimaging of Intracranial 
Atherosclerosis (SONIA) Trial.”  Neurolyog, 68: 2099–2106. 

13. Kelly TN, Gu D, Chen J, Huang JF, Chen JC, Duan X, và cs (2008). “Cigarette smoking and 
risk of stroke in the chinese adult population.” Stroke, 39(6): 1688-93. 

14. Kothari V, Stevens RJ, Adler AI, Stratton IM, Manley SE, Neil HA, và cs (2002). ″Risk of 
Stroke in Type 2 Diabetes Estimated by the UK Prospective Diabetes Study Risk Engine.″  
Stroke, 33(7): 1776-81. 

15. Liu X, Xu G, Wu W, Zhang R, Yin Q, Zhu W (2006). “Subtypes and one-year survival of 
first-ever stroke in Chinese patients.”  Cerebrovasc Dis, 22(2-3): 130-6. 

16. Mazighi M, Tanasescu R, Ducrocq X, Vicaut E, Bracard S, Houdart E, và cs (2006). 
"Prospective study of symptomatic atherothrombotic intracranial stenoses: the GESICA study". 
Neurology, 66: 1187–1191. 

17. Sacco RL, Kargman DE, Gu Q, Zamanillo MC (1995). ″Race-ethnicity and determinants of 
intracranial atherosclerotic cerebral infarction.″ Stroke, 26: 14-20. 

18. Sacco RL, Wolf PA, Kannel WB, McNamara PM (1982). “Survival and recurrence following 
stroke.” 13(3): 290-5. 

19. Savitz SI, Caplan LR (2005). “Vertebrobasilar disease.” N Engl J Med, 352(25): 2618-26. 

20. Tuomilehto J, Rastenyte D, Jousilahti P, Sarti C, Vartiainen E (1996).  “Diabetes Mellitus as 
a Risk Factor for Death From Stroke: Prospective Study of the Middle-aged Finnish Population.” 
Stroke, 27(2): 210-5. 

22. Wong KS, Ng PW, Tang A, Liu R, Yeung V, Tomlinson B (2007). “Prevalence of 
asymptomatic intracranial atherosclerosis in highrisk patients.” Neurology, 68: 2035- 8. 


