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TÓM TẮT  
Mục tiêu: xác định tỷ lệ tử vong bệnh nhân tai biến mạch máu não, xác định các yếu tố tiên 
lượng tử vong của nhóm nhồi máu não, xác định các yếu tố tiên lượng tử vong của nhóm xuất 
huyết não. 

Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả ,thực hiện trên 480 bệnh nhân tai biến mạch máu 
não nhập viện tại bệnh viện đa khoa Long An từ tháng 01/2009 đến tháng 04/2010. 

Kết quả: có 316 ca NMN (65.8%) chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là XHN 159 ca (33,1%) và 
XHKDN 5 ca (1,1%). Tỷ lệ tử vong của nhóm nhồi máu não là: 10,7% (34 ca/316 ca). 

Tỷ lệ tử vong của nhóm xuất huyết não là: 41% (65 ca/ 159 ca). Tỷ lệ tử vong chung của 
TBMMN là: 20,8% (99 ca/475 ca). 

Kết luận: các yếu tố tiên lượng tử vong ở nhóm nhồi máu não là CT scan có hình ảnh lệch 
đường giữa > 5mm(p= 0,004), điểm Glasgow < 8 điểm( p< 0,001),  biến chứng viêm phổi 
(p=0,006). Các yếu tố tiên lượng tử vong ở nhóm xuất huyết não là thể tích xuất huyết não > 
30 ml(p=0,029), điểm Glasgow < 8 điểm (p<0,001), CT scan có hình ảnh lệch đường giữa > 
5mm(p=0,004), tăng thân nhiệt (p=0,003). 

Từ khóa: tai biến mạch máu não, tiên lượng,tử vong. 

SUMMARY 

PREDICTORS OF MORTALITY ON PATIENT WITH STROKE IN LONG AN 
HOSPITAL. 

Objectives: identify fatal rate of patient with stroke, identify predictors of death in patient 
with ischemic stroke, identify of death in patient with intracerebral hemorrhage.   

Methods: from January 2009 to April 2010 ,the descriptive study was carry out in 480 stroke 
patients admitted to Long An hospital.  

Results: we have 316 patients with ischemic stroke(65.8%), 159 patients with intracerebral 
hemorrhage(33.1%) and 5 patients with subarachnoid hemorrhage(1.1%). Fatal rate of patient 
with ischemic stroke is 10.7%. Fatal rate of intracerebral hemorrhage is 41%. Fatal rate of 
stroke is 20.8%. Conclusions: Predictors of mortality on patient with ischemic stroke are 
cranial CT demonstrating midline shift >5mm(p=0.004), Glasgow coma score < 8(p<0.001) 
and pneumonia(p=0,006). Predictors of motarlity with intracerebral hemorrhage are 
hematoma volume> 30ml(p=0.029), Glasgow coma score <8( p<0.001), CT scan 
demonstrating shift midline >5 mm and hypertemperatute of body(p=0.003). 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một trong các bệnh thường gặp trên lâm sàng. 
Bệnh có tỷ lệ tử vong cao và để lại nhiều di chứng. Theo thống kê tại Hoa Kỳ(1), TBMMN là 
nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba sau các bệnh tim mạch và ung thư, đứng hàng đầu 
trong các bệnh thần kinh về tử vong và di chứng. ở Việt Nam, vấn đề giảm tỷ lệ tử vong còng 
được quan tâm nghiên cứu. Theo nghiên cứu của Lê Văn Thành và cộng sự(14) đã điều tra ở 
TP.HCM, Tiền Giang, Kiên Giang thì tỷ lệ tử vong là 36,05% (11/1994). ở miền Bắc và miền 
Trung tỷ lệ tử vong dao động trong khoảng từ 19,03% đến 46% (theo công trình nghiên cứu 
của bộ môn thần kinh trường Đại học Y Hà Nội 1989 -1994)(10,12). 

Theo nghiên cứu của Lê Văn Thính(16) và cộng sự (2008) ở 78 bệnh viện từ tuyến tỉnh 
trở lên trong 64 tỉnh, thành cả nước, tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở các bệnh viện miền Bắc: 4,4%, 
miền Trung: 4,1% và miền Nam: 5% (tháng 5 – 2008). 



Những năm gần đây, tỉ lệ tử vong liên tục giảm nhờ chẩn đoán sớm, phương pháp hồi sức cấp 
cứu tốt hơn, ứng dụng cơ chế bệnh sinh vào điều trị, tổ chức các đơn vị đột qụy. Theo các 
nghiên cứu trong bệnh viện ở TP.HCM(20), tỉ lệ tử vong ở một số nơi đã giảm khoảng 10 – 
12%, có bệnh viện trong 3 năm vừa qua tỉ lệ tử vong còn 10%. Nghiên cứu của bệnh viện 
nhân Gia Định (2009) cho thấy: tỷ lệ bệnh nhân tử vong do nhồi máu não là 15,5%(24), tử 
vong do xuất huyết não là 15,7%(19). Tỷ lệ tử vong do xuất huyết não ở bệnh viện 115(2009) 
theo nghiên cứu của Mạc Văn Hòa là 26,3%(18). Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ tử 
vong bệnh nhân tai biến mạch máu não của bệnh viện đa khoa Đồng Tháp(2003) là 30,2%(22), 
của bệnh viện đa khoa Trà Vinh(2008) là 32,3%(23). Bệnh viện 103(2009) có tỷ lệ tử vong của 
bệnh nhân xuất huyết não là 19,8%(21). Như vậy, chúng tôi nhận thấy: các bệnh viện lớn có 
đơn vị đột quỵ thì tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều. 

Trước một trường hợp TBMMN, vấn đề tiên lượng sinh mạng luôn luôn được đặt ra 
cho các thầy thuốc và cũng là một đòi hỏi của gia đình bệnh nhân. Cùng với việc chẩn đoán, 
điều trị, phòng ngừa, tiên lượng mức độ nặng và tử vong TBMMN cũng rất cần thiết.  

Vì các lí do đã nêu, chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài:“Các yếu tố tiên 
lượng tử vong trên bệnh nhân TBMMN tại bệnh viện đa khoa Long An” với các mục tiêu sau: 

- Xác định tỷ lệ tử vong cuỷa bệnh nhân tai biến mạch máu não. 
- Xác định các yếu tố tiên lượng tử vong của nhóm nhồi máu não. 
- Xác định các yếu tố tiên lượng tử vong của nhóm xuất huyết não. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  
Dân số mục tiêu: Tất cả các trường hợp TBMMN tại Bệnh viện đa khoa Long An. 
Dân số nghiên cứu: Tất cả các trường hợp TBMMN được nhập viện bệnh viên đa khoa Long 
An từ thaựng 01/2009 đến tháng 04/2010, thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn bệnh và tiêu chuẩn 
loại trừ. 
Đối tượng chọn mẫu: 

Tiêu chuẩn chọn bệnh: 
- Tất cả bệnh nhân > 15 tuổi 
- Có triệu chứng lâm sàng thỏa mãn tiêu chuẩn chẩn đoán TBMMN của WHO (1998). 
- Có CT scan sọ não hoặc MRI sọ não. 

Tiêu chuẩn loại trừ: 
- Tiền căn chấn thương sọ não. 
- Xuất huyết hay nhồi máu trong u não, lao, bệnh huyết học. 
- Không có hình ảnh CT scan sọ não hoặc MRI sọ não. 
- Chuyển tuyến trên. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả 
Các biến số: 
Đánh giá các yếu tố nguy cơ TBMMN trên bệnh nhân tử vong và còn sống: 
- Tăng huyết áp tâm thu, tâm trương. 
- Đái tháo đường. 
- Bệnh tim mạch. 
- Thiếu máo não cục bộ thoáng qua. 
- Rối loạn Lipid máu. 
- Nghiện thuốc lá. 
- Nghiện rượu. 

Đánh giá các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân TBMMN tử vong và 
còn sống trong giai đoạn cấp: 
- Sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 
- Điểm Glasgow khi nhập viện. 



- Các triệu chứng thần kinh khi nhập viện: liệt nửa người, co giật, dấu màng não, rối 
loạn cơ vòng, rối loạn phản xạ nuốt, mất ngôn ngữ, phản xạ ánh sáng của đồng tử, kích thước 
đồng tử, dãn đồng tử. 
- CT scan: phân loại nhồi máu não – xuất huyết não, kích thước ổ tổn thương, phù não, 

lệch đường giữa, ép não thất. 
- ECG: nhồi máu cơ tim cấp, rung nhĩ, loạn nhịp tim khác. 
- Sinh hoá: đường huyết, Lipid máu, Natri máu, Kali máu. 
- Biến chứng: xuất huyết tiêu hoá trên, viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng tiểu, sốt.   

2.3. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU  
Phương pháp thu thập số liệu bệnh nhân được khám lâm sàng, thực hiện các cận lâm sàng và 
xác định các biến số trong nghiên cứu. 

Công cụ thu thập số liệu: bảng thu thập số liệu, bệnh án. 

Xử lý số liệu: xử lý bởi phần mềm SPSS 11.5. 

            Giá trị p< 0,05 thì được coi như có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 01/2009 đến tháng 04/2010, chúng tôi có 480 

bệnh nhân thỏa tiêu chí chọn mẫu, và các tỉ lệ ghi nhận như sau: 

Nhóm bệnh Tần số Tỷ lệ % 

Nhồi máu não  316 65,8 

Xuất huyết não  159 33,1 

Xuất huyết khoang dưới nhện  5 1,1 

Tổng cộng 480 100,0 

Nhận xét: Mẫu nghiên cứu (n = 480) có 316 ca NMN (65,8%) chiếm tỷ lệ cao nhất, 
tiếp theo là XHN 298 ca (33,1%) và XHKDN 5 ca (1,1%). 

- Tỷ lệ tử vong của nhóm nhồi máu não là: 10,7% (34 ca/316 ca). 

- Tỷ lệ tử vong của nhóm xuất huyết não là: 41% (65 ca/ 159 ca). 

- Tỷ lệ tử vong chung của TBMMN là: 20,8% (99 ca/475 ca). 

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 5 ca xuất huyết khoang dưới nhện do các ca còn lại 
đều chuyển lên tuyến trên để điều trị. Vì vậy, chúng tôi không đưa nhóm bệnh nhân này vào 
phân tích. 

Phân tích hồi qui đa biến: 

Nhóm nhồi máu não: 
Phân tích mối tương quan đơn biến giữa 1 biến phụ thuộc là tình trạng sống tử vong 

của bệnh nhân khi xuất viện với các biến độc lập là các dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng của 
bệnh nhân, chúng tôi chọn ra được 18 yếu tố có liên quan đủ ý nghĩa thống kê (p ≤ 0,05) để 
đưa vào phân tích đa biến bao gồm: nghiện rượu, điểm Glasgow, huyết áp, tăng thân nhiệt, rối 
loạn nhịp thở, liệt nữa người hoàn toàn, rối loạn cơ vòng, dãn đồng tử, co giật, rối loạn phản 
xạ nuốt, mất phản xạ ánh sáng, phù não, lệch đường giữa trên CT scan, chèn ép não thất, rung 
nhĩ, xuất huyết dạ dày, viêm phổi, suy hô hấp. 

Qua phân tích hồi qui logic đa biến, chúng tôi đã xác định được 3 yếu tố độc lập (p < 
0,05) tiên lượng tử vong của bệnh nhân nhồi máu não là: điểm Glasgow, hình ảnh lệch đường 
giữa trên CT scan và biến chứng viêm phổi. 

Yếu tố Hằng số p OR 95%CI 

CT Scan não lệch đường giữa 4,778 0,004 118,89 21,31 – 663,58 

Điểm Glasgow   8 1,914 < 0,001 6,782 1,363 – 28,104 

Biến chứng viêm phổi 1,622 0,006 5,063 1,604 – 15,988 



Nhận xét: sau khi đưa các biến số có liên quan đến tử vong và phương trình hồi qui đa biến 
nhằm kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, kết quả phân tích cho thấy có 3 yếu tố trong phân tích 
đơn biến có ý nghĩa thống kê (p < 0,005) tiên lượng tử vong là: 

- CT scan não có hình ảnh lệch đường giữa có p = 0,004. 

- Điểm Glasgow lúc nhập viện có p < 0,001. 

- Biến chứng viêm phổi có p = 0,006. 

Nhóm xuất huyết não: 
Phân tích mối tương quan đơn biến giữa 1 biến phụ thuộc là tình trạng sống tử vong của bệnh 
nhân khi xuất viện với các biến độc lập là các dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân, 
chúng tôi chọn ra được 22 yếu tố có liên quan đủ ý nghĩa thống kê (p ≤ 0,05) để đưa vào phân 
tích đa biến bao gồm: điểm Glasgow lúc nhập viện, mạch, nhiệt độ, nhịp thở, liệt nữa người 
hoàn toàn, dấu màng não, mất ngôn ngữ, rối loạn cơ vòng, dãn đồng tử, co giật lúc nhập viện, 
rối loạn phản xạ nuốt, tràn máu não thất, phù não, lệch đường giữa, chèn ép não thất, thể tích 
xuất huyết não, rối loạn nhịp tim, tăng đường huyết, rối loạn lipid máu, viêm phổi, suy hô hấp 
và tăng thân nhiệt. 

Qua phân tích hồi qui logic đa biến, chúng tôi đã xác định được 4 yếu tố độc lập (p < 0,05) 
tiên lượng tử vong của bệnh nhân xuất huyết não là: thể tích xuất huyết não, điểm Glasgow, 
hình ảnh lệch đường giữa trên CT scan và yếu tố tăng thân nhiệt. 

Yếu tố Hằng số p OR 95%CI 

Thể tích xuất huyết não 1,479 0,029 4,388 1,164 – 16,54 

Điểm Glasgow   8 3,094 < 0,001 22,06 7,12 – 68,39 

CT Scan não lệch đường giữa 4,778 0,004 3,277 2,885 – 12,14 

Biến chứng tăng thân nhiệt 1,846 0,003 6,335 1,912 – 20,987 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. NHÓM NHỒI MÁU NÃO 

Điểm Glasgow lúc nhập viện: 
Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, 26 ca với điểm Glasgow ≤ 8 thì tử vong 18 ca 
(52,9%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê trong phân tích đơn biến với p < 0,001. Sau đó, 
chúng tôi tiến hành phân tích hồi qui đa biến thì GCS vẫn giữ được khả năng dự báo tử vong 
ở mức có ý nghĩa thống kê với p <0,001. Có nhiều nghiên cứu khảo sát yếu tố này trong mối 
liên quan đến kết cục sống còn lẫn kết cục phục hồi chức năng, trong đó đa số đều cho rằng 
GCS có liên quan đến kết cục. Trần Ngọc Tài(26) và Nguyễn Thị Minh Đức(22) cũng ghi nhận 
điểm Glasgow có liên quan có ý nghĩa thống kê với kết cục sống còn trên phân tích đơn biến. 
Nghiên cứu của Bhatia(3) ghi nhận điểm Glasgow trung bình trong nhóm có kết cục xấu và tốt 
lần lượt là 6 và 13 điểm, khác biệt có ý nghĩa với p < 0,001. Vemmos(28) cũng ghi nhận GCS 
có liên quan đến kết cục sống còn trong phân tích đơn biến và đa biến.Như vậy, nghiên cứu 
của chúng tôi cũng như nhiều nghiên cứu trong y văn đều cho rằng GCS có liên quan đến tiên 
lượng bệnh nhân NMN. 

CT scan ở nhóm nhồi máu não: 
Trong mẫu nghiên cứu, nhóm bệnh nhân nhồi máu bán cầu chiếm tỉ lệ 91,5%, nhóm bệnh 
nhân nhồi máu hố sau chiếm tỉ lệ 8,5%. Các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự. Cụ 
thể như nghiên cứu của Leonardi - Bee(17) cũng có kết quả tương tự với tỉ lệ NMN tuần hoàn 
sau là 11,5%, Vũ Xuân Tân(30) cũng ghi nhận NMN bán cầu là 90,27%, hố sau là 9,73%. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ bệnh nhân NMN hố sau ở nhóm có kết cục tử vong và 
sống lần lượt là 2,9% và 9,2%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,216. Nhiều 
nghiên cứu trước đây đều đánh giá nhồi máu tuần hoàn sau có tiên lượng xấu, tỉ lệ tử vong 
cao, nhưng gần đây có nhiều nghiên cứu ghi nhận nhồi máu não hố sau có tiên lượng tốt, tỉ lệ 
tử vong thấp. Cụ thể như nghiên cứu của Leonardi - Bee(17) năm 2002 ghi nhận nhồi máu tuần 



hoàn sau không liên quan có ý nghĩa với kết cục xấu (chết và tàn phế nặng) 6 tháng sau đột 
quỵ. Trong nước có nghiên cứu của Lê Tự Phương Thảo(13) cũng ghi nhận nhồi máu tuần 
hoàn sau có dự hậu tương đối tốt. Các dấu hiệu hình ảnh phù não, lệch đường giữa, chèn ép 
não thất trên CT scan đều có liên quan đến tiên lượng tử vong (p<0,001). Tuy nhiên, khi đưa 
vào phân tích đa biến, chỉ còn dấu hiệu lệch đường giữa là có giá trị tiên đoán độc lập khả 
năng tử vong của bệnh nhân NMN (p=0,004). Tương tự với nghiên cứu của Trần Ngọc Tài 
(p=0,01)(26). Có 23 ca có hình ảnh chèn ép não thất trên CT scan trong nghiên cứu của chúng 
tôi thì có đến 21 ca tử vong. Dấu chèn ép não thất xuất hiện ở giai đoạn sớm chứng tỏ có tình 
trạng phù não sớm, gợi ý đến NMN mức độ nặng. 

Viêm phổi: trong nghiên cứu của chúngtôi, tỷ lệ viêm phổi ở nhóm có kết cục tử vong và 
sống lần lượt là 61,8% và 29,1%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Khi đưa vào 
phân tích đa biến, viêm phổi là yếu tố liên quan chặt chẽ đến tiên lượng tử vong (p=0,006). 
Các nghiên cứu trong nước hầu hết ít khảo sát yếu tố này, các nghiên cứu ngoài nước cũng 
cho kết quả tương tự như chúng tôi. Cụ thể như Johnston(11), tác giả nghiên cứu các biến 
chứng sau đột quị NMN với kết cục tại 3 tháng sau đột qụi (đánh giá bằng thang điểm GOS) 
thì viêm phổi chiếm 10%, và là một trong những biến chứng nghiêm trọng có liên quan đến 
kết cục sau khi đưa vào phân tích hoài qui đa biến. Arboix (2) ghi nhận biến chứng nhiễm 
trùng chiếm tỷ lệ 32% trong nhóm kết cục xấu so với 9,6% ở nhóm kết cục tốt, khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,001. Dziewas(6) nghiên cứu biến chứng viêm phổi ở BN có đặt ống 
thông mũi dạ dày nuôi ăn đã ghi nhận tỉ lệ viêm phổi ở nhóm có kết cục tốt và xấu lần lượt là 
23% và 70% với p < 0,001. Như vậy, viêm phổi trong nghiên cứu của chúng tôi là một yếu tố 
độc lập tiên lượng tử vong ở bệnh nhân NMN. 

4.2. NHÓM XUẤT HUYẾT NÃO 

Điểm Glasgow lúc nhập viện: 
Thang điểm hôn mê Glasgow là thang điểm đánh giá hôn mê được sử dụng rộng rãi trên lâm 
sàng cũng như các nghiên cứu về xuất huyết não. Đây là một thang điểm ngắn gọn, đơn giản, 
dễ sử dụng nhưng có giá trị đánh giá rất cao. 

Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, điểm Glasgow có liên quan chặt chẽ (p<0,001) với 
tình trạng sống còn của bệnh nhân: bệnh nhân có điểm Glasgow ≤ 8 điểm có tỷ lệ tử vong lên 
tới 87%. Nghiên cứu của Hàn Tiểu Sảo là 70,11%(9), của Trần Công Thắng là 75,4%. Theo 
các tác giả Tuhrim S (1998)(27); Broderick JP (1993)(4); el Chami B (2000) chia thang điểm 
hôn mê thành 2 mức độ: (1) ≤ 8 điểm và (2) > 8 điểm, điểm Glasgow ≤ 8 có giá trị tiên lượng 
tử vong 30 ngày ở bệnh nhân xuất huyết não. Hemphill JC (2001) chia thang điểm hôn mê 
thành 3 mức độ: (1) 3-4 điểm; (2) 5 - 12 điểm và (3) 13 - 15 điểm cho thấy tỷ lệ tử vong giữa 
các nhóm khác biệt có ý nghĩa với p < 0,001. 

Thật vậy, GCS lúc nhập viện không chỉ liên quan đến tình trạng sống còn mà còn là yếu tố 
độc lập mạnh mẽ nhất đến tiên lượng tử vong của bệnh nhân. 

CT scan ở nhóm xuất huyết não 
Thể tích ổ xuất huyết: Trong nghiên cứu chúng tôi, thể tích ổ xuất huyết ≥ 30 ml chiếm 
44,7% (71/159), nghiên cứu của Mạc Văn Hòa là 31% (46/148)(5), nghiên cứu của Lê Tự 
Phương Thảo và CS là 61,2%(19). Rost NS (2008)(25) nghiên cứu tiên lượng kết cục 90 ngày 
trên 629 bệnh nhân xuất huyết não tại Hoa Kỳ có tỷ lệ bệnh nhân có thể tích ổ xuất huyết ≥ 30 
ml là 43%. Nghiên cứu tiên lượng tử vong xuất huyết não 30 ngày của Godoy DA (2006)(8) tại 
Argentina có 40% bệnh nhân XHN có V ổ xuất huyết > 30 ml. Tỷ lệ bệnh nhân xuất huyết 
não dưới lều trong các nghiên cứu Rost NS (2008) chỉ chiếm 11% (74/629); Godoy DA 
(2006) là 6% (10/153) thấp hơn so với nghiên cứu chúng tôi là 17,6%. Chúng tôi nhận thấy 
thể tích là yếu tố liên quan chặt chẽ (p<0,001) đến tình trạng sống còn của bệnh nhân. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, 71 ca có thể tích xuất huyết≥ 30 ml thì tử vong hết 50 ca. Khi đưa 
vào phân tích đa biến thì thể tích xuất huyết là một yếu tố độc lập đến tiên lượng tử vong của 
bệnh nhân XHN. 



Về mức độ lệch đường giữa: Đường giữa bị đẩy lệch về bên đối diện XHN chứng tỏ hiệu 
ứng choán chỗ nhiều do chảy máu nhiều, phù não nhiều. Vì thế, tỷ lệ tử vong càng cao nếu di 
lệch đường giữa càng nhiều. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho nhận xét tương tự: 
mức độ di lệch đường giữa có liên quan chặt chẽ (p<0,001) đến tình trạng sống còn của bệnh 
nhân. Đường giữa di lệch> 5mm thì tử vong 78,5% (51 ca) theo nghiên cứu của chúng tôi. 
Các tác giả khác cũng cho kết quả tương tự: Nguyễn Minh Hiện 63,5%(21), P.Daverat 
(76,1%)(5). Khi đưa vào phân tích đa biến thì dấu lệch đường giữa >5mm là một yếu tố độc 
lập đến tiên lượng tử vong của bệnh nhân XHN với p=0,004. 

Tăng thân nhiệt: trong thời gian điều trị có liên quan chặt chẽ (p<0,001) với tình trạng sống 
còn của bệnh nhân. Khi đưa vào phân tích đa biến yếu tố này, chúng tôi nhận thấy đây là yếu 
tố độc lập tiên lượng tử vong trên bệnh nhân XHN (=0,003). Tác giả Vũ Anh Nhị(29) cũng có 
nhận định tương tự. Tuy nhiên, các tác giả khác như Trần Công Thắng, Nguyễn Minh 
Hiện(21), Mạc Văn Hòa(18), Nguyễn Cảnh Nam(19), Daverat P(5), Broderich JP(4), Goydoy DA(8) 
ghi nhận tăng thân nhiệt ở bệnh nhân XHN không có giá trị tiên đoán tử vong. Điều này có 
thể do tăng thân nhiệt có thể là hậu quả của nhiều nguyên nhân khác nhau: rối loạn trung tâm 
điều hòa thân nhiệt, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng tiểu, mất nước…  
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