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TÓM TẮT 
Nghiên cứu 125 bệnh nhân nhồi máu não  tuổi từ 16 đến dưới 50 tuổi, điều trị tại Khoa 

Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011. 

Lứa tuổi 36 đến 45 (41,6%), tỷ lệ nam/nữ =1,5/1. Liệt nửa người (91,2%)liệt mặt trung 
ương cùng bên (86,4%), rối loạn ngôn ngữ (49,6%), nhức đầu (58,4%), hôn mê( 4%). 

Các yếu tố nguy cơ :Tăng huyết áp (45,6%), Rối loạn lipid máu (42,4%), đái  đường 
(24%), bệnh tim (20,8%). 

Nguyên nhân theo phân loại của TOAST: Bệnh lý mạch máu nhỏ (27,2%), bệnh lý mạch 
máu lớn (20%), lấp mạch từ tim (12,8%), các nguyên nhân xác định khác (11,2%), nguyên nhân 
chưa xác định( 28,8%).  

SUMMARY 
Our study included 125 patients with cerebral infarction aged 16 and under 50 years old, 

treated at the Neurology Department of Bach Mai Hospital from June 2010 to May 2011. 

Common in ages 36 to 45 (41.6%), the ratio male / female = 1.5 / 1. Common clinical 
symptoms: accounting for 91.2% hemiplegia, central facial palsy ipsilateral 86.4%, 49.6% 
language disorder, headache 58.4%, up only 4% coma. 

The common risk factors: hypertension 45.6%, 42.4% lipid disorders, diabetes 24%, 
20.8% heart disease. 

Causes classified by Toast: small vessel disease 27.2%, large vessel disease 20%, 12.8% 
filled vessel from the heart, the other determined cause 11.2%, unknown cause accounted for 
28.8%. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tai biến mạch não (TBMN) là nhóm bệnh phổ biến và đang có chiều hướng gia tăng. 

Bệnh gây tử vong và tàn phế khắp nơi trên thế giới, là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 
ba sau bệnh tim mạch, ung thư và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật nghiêm trọng ở người 
trưởng thành.  

TBMN được chia làm hai loại lớn là nhồi máu não và chảy máu não, trong đó tỷ lệ nhồi 
máu não chiếm khoảng 85%. Nhồi máu não hay còn gọi là thiếu máu não cục bộ hoặc là nhũn 
não. Bệnh xảy ra khi mạch máu não bị tắc, nếu dòng máu chảy không hồi phục lại nhanh, kết quả 
của thương tổn não mạn tính là để lại di chứng nặng nề về thần kinh gây thiệt hại lớn cho gia 
đình và xã hội.  

Nhồi máu não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp ở người cao tuổi, nhưng trong những 
năm gần đây ở nước ta nhồi máu não ở người trẻ dưới 50 tuổi cũng gặp với tỷ lệ cao. Hơn nữa 
nhồi máu não ở lứa tuổi này về lâm sàng, yếu tố nguy cơ và nguyên nhân cũng có những nét đặc 
trưng khác so với nhồi máu não ở người cao tuổi. 

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm 
lâm sàng, yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của nhồi máu não ở người  dưới 50 tuổi”, với mục tiêu 



sau: 1/Đánh giá đặc điểm lâm sàng và yếu tố nguy cơ của nhồi máu não ở người dưới 50 tuổi. 
2/Bước đầu xác định một số nguyên nhân của nhồi máu não ở người dưới 50 tuổi. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu: 
Các bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu não tuổi từ 16 đến dưới 50, điều trị nội trú tại 

Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011.    

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
2.1. Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, tiến cứu. 

2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: 125 bệnh nhân từ 16 đến dưới 50 tuổi được chẩn đoán là nhồi máu 
não, điều trị nội trú tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 
năm 2011. 

2.3. Nội dung nghiên cứu: 
- Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ thường gặp. 

- Nguyên nhân gây nhồi máu não theo phân loại của TOAST. 

2.4. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu: Sử dụng mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Tuổi và giới. 
Bảng 1: Phân loại tuổi. 

Nhóm tuổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

16 - 25  11 8,8 

26 - 35  16 12,8 

36 - 45  52 41,6 

46 - < 50  46 36,8 

Tổng số 125 100 

Tuổi trung bình 40,4 ± 8,68 

Tuổi: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 40,4 ± 8,68, trong đó nhóm tuổi hay gặp nhất là từ 
36 - 45 tuổi chiếm tỷ lệ 41,6% và nhóm gặp ít nhất là 16 - 25 tuổi chiếm tỷ lệ 8,8%. 

Bảng 2: Tỷ lệ phân bố theo tuổi và giới. 

Nhóm tuổi 
Nam Nữ 

Tổng 
số 

p Số bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % 
Số bệnh 

nhân 
Tỷ lệ % 

16 - 25  5 6,7 6 11,7 11 0,580 

26 - 35  9 12,2 7 13,7 16 0,429 

36 - 45 33 44,6 19 37,3 52 0,613 

46 - < 50  27 36,5 19 37,3 46 0,636 

Tổng số 74 100 51 100 125  

Tuổi trung bình 40,53 ± 8,45 40,22 ± 9,09  

Pnam-nữ 0,522 > 0,05 

 



Tổng số 125 bệnh nhân, trong đó nam giới có 74 (59,2%) và nữ giới có 51 (40,8%). Tuổi trung 
bình của nam 40,53 ± 8,45, tuổi trung bình của nữ 40,22 ± 9,09. Không có sự khác biệt giữa hai 
giới ở các nhóm tuổi về tỷ lệ bị nhồi máu não (với p > 0,05). 

2. Đặc điểm lâm sàng: Đặc điểm lâm sàng giai đoạn khởi phát. 
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Biểu đồ 1: Đặc điểm lâm sàng giai đoạn khởi phát. 

 
Đặc điểm lâm sàng giai đoạn toàn phát 
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Biểu đồ 2: Đặc điểm lâm sàng giai đoạn toàn phát. 

 



Bảng 4: Các thể lâm sàng. 

Nhồi máu ổ 
khuyết 

Nhồi máu não 

Số 
bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % 
NMN 

NM não tiến 
triển 

NM não chảy 
máu 

Số 
bệnh 
nhân 

Tỷ lệ 
% 

Số 
bệnh 
nhân 

Tỷ lệ 
% 

Số 
bệnh 
nhân 

Tỷ lệ 
% 

Số 
bệnh 
nhân 

Tỷ lệ 
% 

34 27,2 70 56,0 14 11,2 7 5,6 125 100 

3. Yếu tố nguy cơ. 
Bảng 5: Các yếu tố nguy cơ thường gặp và giới. 

Số 
thứ tự 

Các yếu tố nguy cơ 

Giới Cộng 
 

p Nam Nữ 
Số bệnh 

nhân 
Tỷ lệ % 

(n=125) 

1 Tăng huyết áp 30 27 57 45,6 0,17 

2 Đái tháo đường 20 10 30 24,0 0,34 

3 Bệnh tim  16 10 26 20,8 0,39 

4 Rối loạn chuyển lipid 32 21 53 42,4 0,82 

5 
Cơn thiếu máu não cục bộ thoảng 
qua 

4 3 7 5,6 0,91 

6 Tai biến mạch não cũ 10 6 16 12,8 0,78 

7 Xơ vữa động mạch 7 2 9 7,2 0,21 

8 Bệnh thận mạn tính 3 1 4 3,2 0,33 

9 Tăng acid uric 1 0 1 0,8 0,41 

10 Đau nửa đầu 1 5 6 4,8 0,25 

11 Nghiện rượu+Thuốc lá 11 0 11 8,8 0,01 

12 
Dùng thuốc tránh thai  và tiền sử 
thai nghén 

0 13 13 10,4 0,00 

13 Tình trạng tăng đông và bệnh máu 9 10 19 15,2 0,34 

14 Bình thường 7 12 19 15,2 0,95 

Bảng 6: Các yếu tố nguy cơ trên một bệnh nhân. 

Số yếu tố nguy cơ Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

0 19 15,2 

1 57 45,6 

2 28 22,4 

3 12 9,6 

≥ 4 9 7,2 

Tổng số 125 100 

4. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỒI MÁU NÃO THEO PHÂN LOẠI CỦA TOAST 



Bảng 7: Nguyên nhân theo phân loại của TOAST. 

Nguyên nhân của NMN Số bệnh nhân Tỷ lệ % (n = 125) 

Bệnh lý mạch máu lớn 25 20,0 

Lấp mạch từ tim 16 12,8 

Bệnh lý mạch máu nhỏ 34 27,2 

Các nguyên nhân xác định khác 14 11,2 

Nguyên nhân chưa xác định 36 28,8 

IV. BÀN LUẬN: 

1. Đặc điểm lâm sàng. 
Triệu chứng giai đoạn khởi phát: Các triệu chứng chính trong thời kỳ này là liệt nửa người 
(73,6%), liệt mặt trung ương (56,8%), rối loạn cảm giác nửa người (36,0%), rối loạn ý thức 
(14,4%). Rối loạn ngôn ngữ (44,8%), thường là nói khó hoặc thất vận ngôn. Nhức đầu chiếm tỷ 
lệ khá cao 67,2%. Co giật dạng động kinh chỉ chiếm 6,4%. Rối loạn cơ tròn chiếm 8,0%. 

         Tỷ lệ các triệu chứng trên của chúng tôi thấp hơn các tác giả khác. Theo  Lê Văn Thính: 
Liệt nửa người là 90,91%, rối loạn cảm giác nửa người là 83,64%, rối loạn ý thức là 47,27%, 
trong đó hôn mê chiếm 5,47%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với tài liệu của 
Nguyễn Xuân Huyến: liệt nửa người chiếm tỷ lệ 84,7%, rối loạn cảm giác nửa người 35,3%, 
giảm hoặc mất ý thức 20%. 

         Sự tương đồng này có thể do chúng tôi nghiên cứu trên bệnh nhân trẻ tuổi, tỷ lệ nhồi máu 
não do huyết khối của các động mạch não thấp hơn các nghiên cứu ở lứa tuổi cao hơn. 

Triệu chứng giai đoạn toàn phát:   
* Liệt nửa người là hội chứng chiếm tỷ lệ cao nhất 91,2%. Liệt nửa người do nhồi máu 

não thường thấy tay liệt nhiều hơn chân, do nhồi máu của động mạch não giữa là chính, chiếm tỷ 
lệ 85,2%. Trong đó liệt nửa người phải là 46,4%, liệt nửa người trái là 53,6%. Như vậy tổn 
thương não bán cầu không ưu thế gặp nhiều hơn so với não bán cầu ưu thế. 

* Rối loạn cảm giác nửa người chiếm tỷ lệ 48,0%, xuất hiện cùng bên liệt, bao gồm cả 
cảm giác nông và sâu. Rối loạn cảm giác sâu thường biểu hiện là cảm giác tư thế, vị trí và cảm 
giác nhận biết đồ vật. Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn cảm giác trong nghiên cứu của chúng tôi thấp 
hơn tỷ lệ trong nghiên cứu của Lê Văn Thính (82,73%), và trong nghiên cứu của Nguyễn Xuân 
Huyến (48,2%). 

* Rối loạn ý thức: Ý thức lú lẫn và ngủ gà chiếm 16,8%, hôn mê là 4%. 

* Rối loạn ngôn ngữ chiếm 49,6%. Chủ yếu là rối loạn ngôn ngữ Broca, gặp 5/125 (4%) 
trường hợp rối loạn ngôn ngữ Wernicke. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 7/125 (5,6%) bệnh 
nhân bị nhồi máu tiểu não nhưng không gặp trường hợp nào có triệu chứng nói khó kiểu tiểu não. 
Có 5/125 (4%) bệnh nhân hôn mê nên khó đánh giá rối loạn ngôn ngữ. Tỷ lệ rối loạn ngôn ngữ ở 
bệnh nhân của chúng tôi cũng tương đương như trong nghiên cứu của Lê Văn Thính (46,36%), 
Ngô Đăng Thục (41%) và Nguyễn Xuân Huyến (47%). Các trường hợp này đều liệt nửa người 
bên tay thuận, chứng tỏ đều có tổn thương bên bán cầu ưu thế. 

* Giảm hoặc mất thị lực: Có 8/125 (6,4%) bệnh nhân, chủ yếu là nhìn đôi và nhìn mờ, 
chúng tôi không gặp trường hợp nào bán manh và mất thị lực. Giảm thị lực chủ yếu do nhồi máu 
não hệ tuần hoàn sau có 6/125 (4,8%) bệnh nhân, có 2/125 (1,6%) trường hợp giảm thị lực do 
nhồi máu não hệ tuần hoàn trước. Tỷ lệ trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu 
của Ngô Đăng Thục (6%), Lê Văn Thính (10,91%). 



* Rối loạn cơ tròn: Chúng tôi gặp 17/125 (13,6%) bệnh nhân, bao gồm cả bí tiểu tiện và 
tiểu tiện không tự chủ, không gặp trường hợp nào bí tiểu tiện do nguyên nhân cơ giới. Các rối 
loạn này thường thoáng qua, hồi phục sau vài tuần. Có 5/125 trường hợp (4%) rối loạn cơ tròn 
kéo dài trên mười ngày. Tỷ lệ này trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của 
Lê Văn Thính (rối loạn cơ tròn 30,91%) và các rối loạn này thường chỉ kéo dài từ năm đến bảy 
ngày, diễn biến không nặng nề. Tỷ lệ nghiên cứu của chúng tôi tương đương với nghiên cứu của 
Nguyễn Xuân Huyến là 11,7%. 

* Động kinh: Có 11/125 (8,8%) bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân bị động kinh cục bộ nửa 
người bên liệt. Tỷ lệ trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với của Lê Văn Thính (20,09%). 

2. Các yếu tố nguy cơ của nhồi máu não. 
Tăng huyết áp: Trong nghiên cứu này tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao nhất 45,6%, chủ yếu gặp ở 
nam (30/57) và ở nhóm tuổi từ 36 đến dưới 50 (78,4%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tăng 
huyết áp giữa các nhóm tuổi (với p < 0,05). Chúng tôi thường gặp là tăng huyết áp giai đoạn I và 
II, không gặp những trường hợp tăng huyết áp nặng và rất nặng. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi phù hợp với các tác giả trong và ngoài nước. Theo Lê Văn Chất tăng huyết áp gây nhồi máu 
não là 27,26%, theo Lê Văn Thính tỷ lệ tăng huyết áp là 28,18%, theo Churilov L là 22,5%. 

Rối loạn chuyển hóa lipid: Kết quả ở bảng 3.15 cho thấy có 42,4% (53/125) bệnh nhân có rối 
loạn lipid máu, trong đó tăng cholesterol toàn phần là 49,8%, tăng triglycerid có 40,6%, tăng 
cholesterol LDL là 20,4%, giảm cholesterol HDL là 16,2%, tăng kết hợp cả cholesterol toàn phần 
và triglycerid chiếm 29,8%. Ở các nhóm tuổi khác nhau tỷ lệ tăng lipid máu cũng khác nhau, sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05), nhóm tuổi 36 – 45 là 39,6%, nhóm tuổi 46 – 
<50 là 45,3%. Theo một số nghiên cứu bệnh nhân có tiền sử lipid máu cao có nguy cơ mắc 
TBMN gấp 1,44 lần và khi cholesterol toàn phần tăng trên 5,7 mmol cho đến 7,7 mmol thì tỷ lệ 
nhồi máu não tăng từ 1,31 đến 2,75 lần. Cholesterol LDL có chức năng vận chuyển cholesterol 
đến các tế bào của cơ thể, vì vậy khi cholesterol trong máu tăng cao sẽ gây lắng đọng ở thành 
mạch làm ảnh hưởng đến sự lưu thông của tuần hoàn đồng thời gây xơ vữa mạch. Cholesterol 
HDL giảm sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạch máu. 
Đái tháo đường: Trong nghiên cứu của chúng tôi có 24% tăng đường huyết phù hợp với số liệu 
của các tác giả trong và ngoài nước. Theo Nguyễn Công Hoan tăng đường huyết ở người trẻ dưới 
50 tuổi chiếm tỷ lệ 28,2%, theo Churilov L và CS là 13,1%. Số liệu của chúng tôi thấp hơn so với 
nghiên cứu của Tan K.S và CS (52,2%). Trong nghiên cứu của chúng tôi 4,8% bệnh nhân nhồi 
máu não có tiền sử đái tháo đường. Tỷ lệ này thấp hơn của Wong (24,6%), và Armin là 14,7%. 
Nhiều tác giả cho rằng khi đường máu tăng cao sẽ tác động lên các mạch máu làm thúc đẩy 
nhanh quá trình xơ vữa mạch nói chung và mạch não nói riêng. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy 
đái tháo đường là yếu tố nguy cơ độc lập của TBMN. 

Bệnh tim mạch: Trong nghiên cứu của chúng tôi có 20,8% trường hợp bệnh tim: Loạn nhịp tim 
chiếm 5,6% (4/7 bệnh nhân bị rung nhĩ, 3/7 loạn nhịp hoàn toàn), bệnh van tim chiếm 4% (1/5 
bệnh nhân thay van, 4/5 bệnh nhân liên quan đến hẹp hở van hai lá), suy tim có dầy thất trái có tỷ 
lệ 3,2%, tỷ lệ dầy thất trái đơn thuần chiếm tỷ lệ 8%, không có bệnh nhân nào nhồi máu cơ tim và 
huyết khối buồng tim, viêm nội tâm mạc. Như vậy tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu não có yếu tố nguy 
cơ về bệnh tim mạch chiếm 28,0%, trong đó xơ vữa mạch có 7,2%. Theo nghiên cứu của Tan K.S 
và CS, tỷ lệ bệnh tim mạch chiếm 16,4%, trong đó bệnh động mạch vành chiếm tỷ lệ 10,4%, 
bệnh van tim nhân tạo 3%, viêm nội tâm mạc 1,5%, còn lỗ van bầu dục 1,5%. 

Cơn thiếu máu não thoảng qua: TCYTTG đã khẳng định cơn thiếu máu não thoảng qua là yếu 
tố nguy cơ chắc chắn gây nhồi máu não và tỷ lệ dao động từ 0,2 đến 2,5% dân số. Trong nghiên 
cứu này chúng tôi có tỷ lệ 5,6% cơn thiếu máu não cục bộ thoảng qua. Tỷ lệ này cũng phù hợp 
với số liệu của Tan K.S và CS là 7,5%, Churilov L và CS là 3,3%. Nghiên cứu của chúng tôi và 



của các tác giả trên đều trên bệnh nhân trẻ tuổi, như vậy phù hợp với nhận xét của TCYTTG là tỷ 
lệ cơn thiếu máu não cục bộ thoảng qua tăng dần theo lứa tuổi. Vì thế tỷ lệ của chúng tôi thấp 
hơn so với nghiên cứu của Lê Văn Thính với tỷ lệ cơn thiếu máu não cục bộ thoảng qua là 
22,73%, của Armin là 12,2%. 

Tai biến mạch não cũ: Tỷ lệ của chúng tôi trong nghiên cứu này là 12,8%, thấp hơn so với số 
liệu của: Lê Văn Thính (24,55%), Armin J (22,5%), Wong và CS (31,4%). Sự chênh lệch này có 
thể do độ tuổi nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn. Như vậy bệnh nhân có tiền sử TBMN cũ cần 
được quan tâm đặc biệt vì trong các lần tái phát về sau, bệnh có thể diễn biến nặng hơn. 

Nghiện rượu và nghiện thuốc lá: Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử 
nghiện rượu và nghiện thuốc lá chiếm 8,8% (trong đó 4% là nghiện rượu và 4,8% nghiện thuốc lá) 
và 100% là nam giới. Nghiên cứu của Zhang tại Trung Quốc cho thấy người nghiện rượu nặng có 
nguy cơ TBMN cao gấp 1,96 lần, trong khi nhóm người nghiện rượu mức trung bình ít có nguy cơ 
TBMN. Theo nghiên cứu Framingham, Wolf và CS quan sát trong 26 năm thấy những người 
nghiện thuốc lá nặng (hút trên 40 điếu/ngày) mắc TBMN cao gấp hai lần những người nghiện nhẹ 
(hút dưới 10 điếu /ngày), nguy cơ TBMN giảm có ý nghĩa sau khi dừng thuốc lá 5 năm. 

Tình trạng tăng đông máu: Kết quả của chúng tôi chiếm 15,2%. Trong đó có 2/19 (15,6%) tăng 
hồng cầu đơn thuần, 5/19 (26,3%) tăng hematocrit, 4/19 (21%) tăng dòng tiểu cầu đơn thuần, 
8/19 (37,1%) tăng cao fibrinogen, bất thường APTT và rối loạn cả PT và APTT. Chúng tôi không 
thấy trường hợp nào giảm protein C, giảm protein S, kháng đông lupus (LA) và kháng 
phospholipid màng. Điều này có thể do phần lớn trường hợp có yếu tố bất thường trên nằm điều 
trị ở Khoa Huyết học trong Bệnh viện. 

Sử dụng thuốc tránh thai và tiền sử thai nghén: Trong nghiên cứu này chúng tôi có 10,4% 
trường hợp sử dụng thuốc tránh thai và tiền sử thai nghén và 100% là nữ giới. Có 4/13 bệnh nhân 
dùng thuốc tránh thai, 7/13 bệnh nhân có nạo hút thai ít nhất một lần và nhiều nhất là ba lần, 2/13 
bệnh nhân sau đẻ thường và mổ đẻ. 

3. Nguyên nhân của nhồi máu não theo phân loại của TOAST  
Theo phân loại của TOAST các nguyên nhân gây nhồi máu não được chia thành năm 

nhóm: Bệnh lý mạch máu lớn, bệnh lý mạch máu nhỏ, lấp mạch từ tim, các nguyên nhân xác định 
khác, nguyên nhân chưa xác định. 

Bệnh lý mạch máu lớn: Trong nghiên cứu này bệnh mạch máu lớn chiếm tỷ lệ 20%, trong đó có 
9/25 trường hợp do xơ vữa động mạch cảnh đoạn ngoài sọ và do bóc tách động mạch cảnh gây 
hẹp trên 50% đường kính, có 1/25 bệnh nhân dùng ma túy bị nhồi máu do tắc gần hết các nhánh 
nông và sâu của động mạch não giữa; các trường hợp còn lại đều thấy trên chụp CLVT và CHT 
khu vực nhồi máu trên 50% sự chi phối của động mạch tương ứng. Tất cả các trường hợp này đều 
trên bệnh nhân có từ hai đến bốn yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, đái tháo đường , rối loạn 
chuyển hóa lipid máu, xơ vữa mạch. Tỷ lệ của chúng tôi phù hợp với số liệu của Lê Văn Thính là 
19% (102/540), Nguyễn Công Hoan là 20% (17/85), Syed NA là 26,9% (106/393), Tan K.S và 
CS là 28,3%. Tỷ lệ của chúng tôi cao hơn số liệu của Churilov L và CS là 9,8%, nghiên cứu của 
Hoa kỳ là 3,8%, Đài Loan là 7,9%. Có thể do tỷ lệ mắc các yếu tố nguy cơ như đái tháo 
đường, rối loạn chuyển hóa lipid… thấp hơn ở các nước phát triển, do thói quen ăn uống và 
sinh hoạt khác nhau nên tỷ lệ của chúng tôi khác với các tác giả trên. 
Bệnh lý mạch máu nhỏ: Tỷ lệ của chúng tôi trong nghiên cứu này là 27,2%. Trong đó nam giới 
có 19/71 bệnh nhân, nữ giới có 15/54 bệnh nhân. Bệnh lý mạch máu nhỏ thường do tổn thương 
các nhánh động mạch xuyên thấu trên bệnh nhân bị tăng huyết áp và đái tháo đường. Nhiều 
nghiên cứu cũng cho thấy tăng huyết áp gây hoại tử fibrin, thoái hóa mỡ hyalin, vi phình mạch 
dạng kê, có thể dẫn đến thoái hóa ở một đoạn mạch không có xơ vữa trong thành các động mạch 



xuyên. Các tổn thương này hầu hết chỉ tìm thấy ở trong não bệnh nhân tăng huyết áp, khu trú ở 
hạch nền, đồi thị, tiểu não và các vùng tương ứng dưới vỏ. 

Nguyên nhân lấp mạch não từ tim: Các nguyên nhân này bao gồm: Rung nhĩ, loạn nhịp tim 
hoàn toàn, hẹp van hai lá, sa van hai lá, phình vách ngăn nhĩ, tim bẩm sinh, viêm nội tâm mạc, 
thấp tim, huyết khối trong buồng tim, van nhân tạo, nhồi máu cơ tim giai đoạn cấp, u nhầy nhĩ, 
suy tim, hội chứng suy nút xoang. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các nguyên nhân trên 
chiếm 12,8% trường hợp (16/125), trong đó có 4/125 (3,2%) bệnh nhân rung nhĩ, 3/125 (2,4%) 
bệnh nhân loạn nhịp hoàn toàn, 1/125 (0,8%) bệnh nhân thay van tim nhân tạo, 4/125 (3,2%) hẹp 
hở van hai lá, 4/125 (3,2%) suy tim có dầy thất trái. Có 8% bệnh nhân có dầy thất trái đơn thuần 
nhưng kết hợp với các nguyên nhân khác. Chúng tôi không gặp bệnh nhân nào có huyết khối 
trong buồng tim, nhồi máu cơ tim, viêm nội tâm mạc.  

V. KẾT LUẬN 

1. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ thường gặp. 
- Đặc điểm lâm sàng:Tuổi trung bình  là 40,4 ± 8,68, nam giới là 40,53 ± 8,45, nữ giới là 40,22 ± 
9,09, có ba bệnh nhân dưới 18 tuổi.Tỷ lệ nam/nữ là 1,5/1. Nhóm tuổi 36 – 45 chiếm 41,6%. Trong 
giai đoạn toàn phát liệt nửa người 91,2%, liệt mặt trung ương 86,4%, rối loạn ngôn ngữ 49,6%, 
rối loạn cảm giác nửa người cùng bên liệt 48,0%, có 16,8% ý thức lú lẫn và 4% hôn mê, rối loạn 
cơ tròn 13,6%, động kinh 8,8%, giảm hoặc mất thị lực 6,4%.  

- Các yếu tố nguy cơ thường gặp: Tăng huyết áp 45,6%. Đái tháo đường 24,0%. Rối loạn 
chuyển hóa lipid 42,4%. Bệnh tim 20,8%. Tai biến mạch não cũ 12,8%. Xơ vữa động mạch 
7,2%. Cơn thiếu máu não thoảng qua 5,6%.  Nghiện rượu và hoặc nghiện thuốc lá 8,8%.Dùng 
thuốc tránh thai và tiền sử thai nghén 10,4%.Tình trạng tăng đông và bệnh máu 15,2%. 

2. Nguyên nhân của nhồi máu não theo phân loại của TOAST. 
 Bệnh lý mạch máu lớn gặp 20%. Trong đó 7,2% do xơ vữa và bóc tách động mạch cảnh 

gây hẹp trên 50% đường kính, 0,8% trường hợp do nghiện Heroin, 12% nhồi máu trên 50% diện 
chi phối của động mạch. Bệnh lý mạch máu nhỏ chiếm 27,2%. Bệnh lý lấp mạch từ tim 12,8% 
với 3,2% bệnh nhân rung nhĩ, 2,4% loạn nhịp tim, 0,8% van tim nhân tạo, 3,2% hẹp hở van hai 
lá, 3,2% suy tim có dầy thất trái. Các nguyên nhân xác đinh khác 11,2%. Trong đó có 1,6% phẫu 
thuật nội sọ, 8,8% do tình trạng tăng đông thứ phát, 0,8% đau nửa đầu liên quan đến TBMN. 

Không xác định được nguyên nhân 28,8%. 
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