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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Tìm hiểu các biểu hiện lâm sàng sớm của dị dạng thông động tĩnh mạch não. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: 52 bệnh nhân dị dạng thông động tĩnh mạch não chưa 
có biến chứng xuất huyết nội sọ, được xác định bằng chụp mạch cộng  hưởng từ hoặc MSCT 
hoặc DSA. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả:Tuổi trung bình 34 ± 11,24.Nam gặp nhiều 
hơn nữ.  92,31% có nhức đầu kéo dài ở một vị trí cố định; 48,1% có động kinh trong đó 80% 
là động kinh cục bộ hoặc cục bộ toàn thể hóa;một số triệu chứng khác gặp với tần suất thấp 
hơn như chóng mặt, ù tai, tiếng thổi trong sọ; 26,92% bệnh nhân có các triệu chứng thần kinh 
khu trú khác. 75% các ổ dị dạng ở nông và 82,88% có vị trí liên quan đến các vùng chức năng 
của não. 

Từ khóa: dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM). 

 
STUDY THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE CEREBRAL 

AVM NOT YET BROCKEN IN NEUROLOGY DEPARTMENT  
IN BACH MAI HOSPITAL. 

Summary: 
Objectives: To carry out  the early clinical presentation  shows of AVM.  Methods: 52 
patients of AVM have not yet encountered the problem of intracranial hemorrhage, 
determined by CT, MSCT or DSA. The horizontal-cut description is studied. Results: 
Average age: 34 ± 11.24, more male than female. 92.31% have long head-ache in one certain 
palace;  48.1% have epilepsy in which 80% partial epilepsy or partial generalyse; some other 
symptoms are occurred with lower rate of frequency as dizzy, ears buzzed, sound of blow in 
the skull. 26.92% of patients have other local nervous symptom. 75% of the AVM are in 
supeficial area and 82.88% in places relating to the function of the brain. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ   
 Dị dạng thông động tĩnh mạch não là một trong số các bất thường bẩm sinh của hệ 
thống mạch máu não. Trong các trường hợp bệnh lý này có sự thông thương trực tiếp giữa 
động mạch và tĩnh mạch não, không qua mạng lưới mao mạch. Cấu tạo của dị dạng thông 
động tĩnh mạch não gồm động mạch nuôi - ổ dị dạng – tĩnh mạch dẫn lưu. Ổ dị dạng mạch 
gồm các động mạch biến dạng, giãn to ngoằn ngoèo thay cho mạng lưới mao mạch nằm giữa 
động mạch nuôi và tĩnh mạch dẫn lưu. Dị dạng thông động tĩnh mạch là một bất thường bẩm 
sinh và có xu hướng luôn tiến triển dẫn đến các biến chứng. Một trong các biến chứng thường 
gặp nhất và nguy hiểm nhất là chảy máu não do vỡ các dị dạng thông động tĩnh mạch. 

Phần lớn các trường hợp dị dạng thông động tĩnh mạch não được phát hiện khi đã có 
biến chứng chảy máu não. Theo nhiều nghiên cứu thì đa phần các ổ dị dạng thông động tĩnh 
mạch não nằm ở các vùng chức năng, do vậy một khi xảy ra biến chứng thì bệnh nhân thường 
tử vong hoặc có các di chứng rất nặng nề. Vấn đề phát hiện sớm các dị dạng  này khi chưa  có 
biến chứng  có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm 
sàng các trường hợp dị dạng thông động tĩnh mạch não chưa vỡ tại khoa Thần kinh BV 
Bạch mai” nhằm tìm hiểu các biểu hiện lâm sàng sớm của các trường hợp dị dạng thông động 
tĩnh mạch não giúp cho việc phát hiện sớm nhóm bệnh này. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng gồm 52 bệnh nhân có dị dạng thông động tĩnh mạch não chưa vỡ được phát hiện và 
theo dõi tại Khoa Thần kinh BV Bạch mai từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2011. 



• Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 

- Bệnh nhân có dị dạng thông động tĩnh mạch não được xác định bằng chụp mạch não 
MSCT, Chụp mạch cộng hưởng từ, chụp mạch số hóa xóa nền DSA. 

- Các thông động tĩnh mạch não này chưa vỡ gây xuất huyết nội sọ. 

- Bệnh nhân được theo dõi nội trú tại Khoa Thần kinh hoặc được chính tác giả khám và 
theo dõi tại phòng khám tư vấn của Khoa Thần kinh. 

• Tiêu chuẩn loại trừ: 

Loại trừ các  bệnh nhân thiếu ít nhất một trong 3 tiêu chuẩn trên. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. 

III. KẾT QUẢ   
Bảng 3.1. Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân  nghiên cứu. 

Tuổi Nam Nữ Tổng số Tỷ lệ % 

≤ 20 2 1 3 5,77 

21- 30 9 7 16 30,77 

31 – 40 11 6 17 32,69 

41 - 50 7 4 11 21,15 

51 – 60 2 3 5 9,62 

> 60 0 0 0 0 

Tổng số 31 21 52 100% 

Nhận xét: Gần 70% các trường hợp dị dạng thông động tĩnh mạch phát hiện được ở lứa tuổi 
40 trở lại. Trong đó chủ yếu tuổi từ 21 đến 40. Không gặp trường hợp nào trên 60 tuổi. Tuổi 
trung bình của  bệnh nhân nghiên cứu là 34 ± 11,24. 

Tỷ lệ nam gặp nhiều hơn nữ, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê  với P> 0,05. 

Bảng 3.2. Các biểu hiện lâm sàng. 

 Biểu hiện lâm sàng Số trường hợp  (n = 52 ) Tỷ lệ % 

Nhức đầu 48 92,31 

Chóng mặt  14 26,92 

Động kinh 25 48,10 

Ù tai 17 32,69 

Tiếng thổi trong sọ 12 23,07 

Các triệu chứng thần kinh khu trú khác: 

(tê nửa người, liệt nhẹ nửa người, bán manh, 
giảm thị lực 1bên, rối loạn ngôn ngữ .. )  

14 26,92 

 

Bảng 3.3. Đặc điểm nhức đầu ở BN dị dạng thông động tĩnh mạch não. 

 

Đặc điểm nhức đầu 

Số trường hợp 

( n = 48 ) 

 

Tỷ lệ % 

Nhức đầu liên tục, kéo dài 46 95,83 

Nhức đầu thành cơn ngắn 2 4,17 

Nhức đầu ở một vị trí cố định 48 100 

Nhức đầu thay đổi vị trí 0 0 

Nhức đầu đơn thuần 13 27,08 

Nhức đầu kèm  theo các tr/ chứng khác 35 72,92 



Nhận xét: Nhức đầu kéo dài, liên tục tại một vị trí cố định. Gần 3/4 số trường hợp có nhức 
đầu kèm theo các triệu chứng thần kinh khác. 

Bảng 3.4. Đặc điểm động kinh trong dị dạng thông động tm não. 

Loại động kinh Số trường hợp Tỷ lệ % 

Động kinh cục bộ  16 64 

Động kinh cục bộ toàn thể hóa 4 16 

Động kinh toàn thể 5 20 

        Tổng số 25 100 

Nhận xét: 48,1% bệnh nhân nghiên cứu có động kinh. Trong đó 80% là động kinh cục bộ 
hoặc động kinh cục bộ toàn thể hóa. 

Bảng 3.5. Vị trí của ổ dị dạng thông động tĩnh mạch. 

Vị trí ổ dị dạng Số trường hợp Tỷ lệ % 

Vỏ não 39 75,00 

Sâu 13 25,00 

Vùng chức năng 43 82,88 

Vùng không chức năng 9 17.12 

  Tổng số 52 100 

Nhận xét: 3/4 số trường hợp ổ dị dạng nằm ở khu vực vỏ não hoặc vỏ - dưới vỏ. Gần 83% có 
vị trí ở các vùng chức năng của não. 

 

IV. BÀN LUẬN  

4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu:  
 Bệnh được phát hiện chủ yếu trước 50 tuổi, nhiều nhất là ở độ tuổi từ 21 đến 40. 
Tuổi trung bình của  bệnh nhân nghiên cứu là 34 ± 11,24. Các tác giả trong nước và nước 
ngoài nghiên cứu về dạng thông động tĩnh mạch não vỡ cũng thấy gặp nhiều ở lứa tuổi này. 
Theo Lê Văn Thính [4 ] tuổi trung bình của dị dạng thông động tĩnh mạch não là 31± 14,3. 
Các nghiên cứu với số lượng lớn như của Hofmeister C [ 6 ] trên hơn 1200 bệnh nhân thấy 
tuổi trung bình khi phát hiện bệnh là 31,42. 

4.2. Các biểu hiện lâm sàng thường gặp: 
 Tỷ lệ nam gặp nhiều hơn nữ. Hầu hết các tác giả trong nước và nước ngoai đều có 
nhận định tương tự [ 3 ]. 

 Triệu chứng lâm sàng thường gặp là nhức đầu, trong nghiên cứu này chúng tôi thấy 
92,31% trường hợp có nhức đầu, trong đó 27,08% trường hợp bệnh nhân chỉ có nhức đầu đơn 
thuần.; số còn lại đến khám vì nhức đầu phối hợp với các triệu chứng khác. Đặc điểm chung 
của nhức đầu trong các trường hợp này là đau ở một vị trí cố định, liên tục và dai dẳng. Bệnh 
nhân thường phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau. 

 Triệu chứng thường gặp thứ hai sau nhức đầu là động kinh. Trong nhóm nghiên cứu 
chúng tôi thấy 48,1% bệnh nhân có động kinh, trong đó loại động kinh cục bộ và động kinh 
cục bộ toàn thể hóa chiếm đến 80%. 

 Theo nhiều nghiên cứu triệu chứng của xuất huyết nội sọ, nhức đầu và động kinh là 
3 triệu chứng thường gặp nhất của dị dạng thông động tĩnh mạch não. Đối tượng bệnh nhân 
trong nghiên cứu này là các dị dạng thông động tĩnh mạch não được phát hiện khi chưa có 
biến chứng xuất huyết nội sọ nên nhức đầu và động kinh là các dấu hiệu lâm sàng nổi bật, 
ngoài ra có 26,96% có các triệu chứng khu trú khác đi kèm nhức đầu  như tê nửa người, bán 
manh, giảm thị lực... 



 Một trong số các yếu tố để các bệnh nhân có dị dạng thông động tĩnh mạch này 
được phát hiện sớm khi chưa vỡ có lẽ liên quan  đến vị trí của ổ dị dạng. Trong nghiên cứu 
này chúng tôi thấy 82,88% bệnh nhân có ổ dị dạng nằm ở vùng chức năng. Tỷ lệ này cao hơn 
nhiều so với nghiên cứu của các tác giả khác khi nghiên cứu nhóm bệnh nhân đã có xuất 
huyết nội sọ [ 1 ], [ 2 ], [ 5 ], [ 6 ]. Do ổ dị dạng nằm ở các vùng chức năng nên ngoài nhức 
đầu các triệu chứng lâm sàng sẽ xuât hiện sớm buộc bệnh nhân đi khám sớm và có cơ hội 
được phát hiện bệnh. Ngoài ra còn có các đặc điểm đặc thù khác của các ổ dị dạng như kích 
thước, hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu của ổ dị dạng v.v mà chúng tôi sẽ đề cập ở một nghiên cứu 
khác. 

V. KẾT LUẬN  
 Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là 34 ± 11,24. Nhức đầu gặp ở 
92,31%. Hầu hết các trường hợp đau dai dẳng ở một vị trí cố định. 72,92% nhức đầu kèm 
theo các triệu chứng khác. 

 48,1% bệnh nhân có động kinh, 80% trong số này là động kinh cục bộ hoặc động kinh cục bộ 
toàn thể hóa. 

82,88% các ổ dị dạng có liên quan đến vùng chức năng của não. 3/4 số ổ dị dạng nằm ở nông. 
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