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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC  CỦA CHẢY 
MÁU NÃO TRÀN MÁU NÃO THẤT TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN 

BS.CKII. Đinh Văn Thắng - Bệnh viện Thanh Nhàn 

Tóm tắt: Nghiên cứu 90 bệnh nhân điều trị tại khoa Thần kinh và khoa Hồi sức tích cực bệnh 
viện Thanh Nhàn từ 1 tháng 1 năm 2011 đến 30 tháng 9 năm 2011. Kết quả cho thấy: 100% 
bệnh khởi phát đột ngột. Các triệu chứng lúc khởi phát: 87,8% có nhức đầu, 80,0% có nôn và 
buồn nôn, 86,7% có rối loạn ý thức. Các triệu chứng lúc vào viện: 95,6% có liệt vận động, 
94,4% có nhức đầu, 92,2% có rối loạn ý thức, 84,4% có dấu hiệu màng não, 71,1% có nôn và 
buồn nôn, 67,8% có rối loạn cơ tròn, 57,8% có rối loạn thần kinh thực vật, 6,7% có cơn động 
kinh. 95,7% bệnh nhân có Glasgaw ≤ 8 điểm tiến triển xấu. 52,2% có máu trong não thất bên 
một bên, 47,8% máu trong não thất bên hai bên. 56,7% có máu trong não thất 3 và não thất 4.  
30,0% có máu trong khoang dưới nhện, 62,2% có máu trong nhu mô não. Vị trí các ổ máu tụ 
trong não: 62,5% vùng đồi thị, 16,1% vùng cầu não, 7,1% ở nhân đuôi, 5,4% ở hạch nền, 
5,4% ở thuỳ trán và3,5% ở thuỳ đảo.  

 Từ khóa: Chảy máu não 

SUMMARY 
Background To research on 90 cerebral hemorrhage patients who were treated at Neurology 
Department and Intensive care Unit at Thanh Nhan hospital  from  January 1, 2011 to 
September 30, 2011. Result: All patient have sudden onset. The onset symptoms: 87.8%  
patients have head ache, 80% nausea and vomiting, 86,7% conscious disorders.Symptoms at 
admission: 95.6% patients have motor paralysis, 94,4% headache, 92,2 % conscious 
disorders, 84,4% meningeal sign, 71,1% nausea and vomiting, 67,8% sphincter disturbance, 
57.8% autonomic nervous disorders, 6,7% seizure. 95,7% patients have Glassgow point ≤ 8 
who have bad progress. 52,2% patients have blood in one side of lateral ventricle, 47,8% have 
blood in both side of lateral ventricle . 56,7% patient have blood in third ventricle and fourth 
ventricle.30% patients have blood in subarachnoid space, 62,2 % have blood in brain 
parenchyma. The  intracranial haemorrhage site : 62.5% at thalamus, 16,1 % at pons, 7,1%  at 
nucleus caudatus, 5.4% at basial ganglia, 5,4% at frontal lobe, and 3,5% at insula  

Key word: Cerebral hemorrhage  

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Chảy máu não thất là hiện tượng có máu trong não thất, nơi bình thường 
chỉ chứa dịch não - tủy. Là một thể của chảy máu não, chảy máu não thất được chia làm hai 
loại: chảy máu não thất tiên phát và chảy máu não thất thứ phát. Chảy máu não thất tiên phát 
là chảy máu xuất phát từ các não thất; chảy máu não thất thứ phát là chảy máu trong nhu mô 
não, máu ngấm qua thành não thất và chảy vào trong não thất. Chảy máu não thất tiên phát là 
tình huống lâm sàng hiếm gặp, chiếm khoảng 3,1% trong chảy máu trong sọ, tỷ lệ tử vong 
khoảng 20 - 35% nhưng đối với những người được cứu sống thì tiên lượng tốt  [4], [5]. 
Nguyên nhân của chảy máu não thất tiên phát gồm phình động mạch não, dị dạng thông động 
- tĩnh mạch của đám rối mạch mạc, bệnh moya - moya, u của đám rối mạch mạc, bệnh ưa 
chảy máu. Ngược lại, chảy máu não thất thứ phát rất hay gặp, chiếm khoảng 40% các trường 
hợp chảy máu trong sọ. Nguyên nhân của chảy máu não thất thứ phát đứng đầu là tăng huyết 
áp động mạch, phình động mạch não, dị dạng thông động - tĩnh mạch não, u não[1], [4], [5]. 
Nhờ có các kỹ thuật, máy móc hiện đại cũng như những tiến bộ trong điều trị nên quan niệm 
về chảy máu não thất đã được thay đổi, không phải tất cả các trường hợp chảy máu não thất 
đều tử vong mà tỷ lệ tử vong và di chứng phụ thuộc nhiều vào vị trí, số lượng máu có trong 
não thất. Một trong những dấu hiệu chỉ báo tiên lượng nặng của chảy máu não thất là chảy 
máu não thất III, IV hoặc lụt não thất [4], [5]. 

Với mong muốn làm rõ hơn một số đặc điểm lâm sàng hình ảnh học và một số yếu tố tiên 
lượng chảy máu não tràn máu não thất  chúng tôi tiến hành đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm 
sàng, hình ảnh học của chảy máu não tràn máu não thất  tại Bệnh viện Thanh Nhàn 
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Mục tiêu nghiên cứu: 

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của chảy máu não tràn máu não thất . 

2. Mô tả một số đặc điểm trên phim CCLVT sọ não của chảy máu não tràn máu não thất . 

II. ĐỐI TƯỢNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

1. Đối tượng nghiên cứu: 
Gồm 90 bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán chảy 

máu não tràn máu não thất từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến 30 tháng 9 năm 2011. 

1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân:  
Lâm sàng: Đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán TBMN theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới 
năm 1989. 

Cận lâm sàng: Có hình ảnh chảy máu não và có máu trong hệ thống não thất trên phim 
CLVT  (đây là tiêu chuẩn quyết định chẩn đoán). 

1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 
-Các bệnh nhân không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn lựa chọn,  

- Không hợp tác nghiên cứu. 

- Chảy máu não tràn máu não thất do chấn thương.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thiết kế nghiên cứu:  
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu. Các bệnh nhân trong đối tượng nghiên cứu  được khám 
bệnh, làm xét nghiệm cận lâm sàng theo mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất. 

2.2. Xử lí số liệu: Số liệu được kiểm tra, làm sạch, mã hoá, phân tích bằng bằng phần mềm 
SPSS 16.0. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 

1.Nhận xét đặc điểm lâm sàng của chảy máu não, tràn máu não thất 
Bảng 1. Phân bố tuổi và giới của nhóm nghiên cứu: 

      
Giới 

 

Tuổi 

 Nam         Nữ Tổng số 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

<40 3 3,3 2 2,2 5 5,5 

40-59 25 28,1 12 13,0 37 41,1 

60-79 24 27,3 13 13,8 37 41,1 

>80 9 10,1 2 2,2 11 12,3 

Tổng 
số 

61 67,8 29 32,2 90 100 

Nhận xét: - Lứa tuổi gặp nhiều từ 40 đến 79 tuổi ,chiếm 82,2%.Tuổi thấp nhất là 31, cao 
nhất là 91.  Nam gặp nhiều hơn nữ với tỷ lệ nam/nữ là 2,1/1.  

Bảng 2. Các triệu chứng lúc khởi phát: 

Triệu chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ% N=90 

Nhức đầu 79 87,8 

Nôn và buồn nôn 72 80,0 

Rối loạn ý thức 78 86,7 

Nhận xét: -Phần lớn bệnh nhân chảy máu não có tràn máu não thất khởi phát bệnh với các 
triệu chứng : Nhức đầu, nôn và có rối loạn ý thức. 
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Bảng 3. Các triệu chứng toàn phát khi bệnh nhân vào viện: 

Nhận xét:- Phần lớn bệnh nhân chảy máu não có tràn máu não thất khi vào viện với các triệu 
chứng nặng nề và rầm rộ như: Rối loạn ý thức, liệt vận động, rối loạn cơ tròn, rối loạn thần 
kinh thực vật. 

Bảng 4. Tiến triển của bệnh trong thời gian nằm viện; 

Tiến triển Số bệnh nhân Tỷ lệ % N= 90 

Nặng hơn lên 37 41,1 

Đỡ ra viện 53 58,9 

Nhận xét: 

 - Có 53 bệnh nhân tiến triển tốt , hồi phục một phần và ra viện chiếm 58,9%. 

 - Có 37 bệnh nhân tiến triển nặng lên hấp hối gia đình xin về chiếm  41,1%%. 

Bảng 5. Liên quan giữa điểm Glasgaw khi bệnh nhân vào viện với tiến triển của bệnh: 

Điểm 
Glasgaw 

Tiến triển tốt Tiến triển xấu  OR p 

>8 52(57,8%) 15(16,7%) 76,3 P<0,001 

≤8 1(1,1%) 22(24,4%) 

Tổng số 53 37 

Nhận xét:- 57,8% bệnh nhân khi vào viện có Glasgaw trên 8 điểm có tiến triển tốt hơn. 

2. Mô tả đặc điểm trên phim CCLVT sọ não của chảy máu não tràn máu não thất 
Bảng 6. Các tổn thương phối hợp trên một bệnh nhân  

                               Các tổn thương Số bệnh nhân 

Khối máu tụ và máu trong NTB 1 bên 42 

Khối máu tụ và máu trong NTB 2 bên 43 

Khối máu tụ và máu trong NTB, máu trong NT3, NT4 51 

    Máu tụ, máu trong NTB, NT3,NT4, máu trong khoang dưới nhện 27 

Máu trong NT và khoang dưới nhện 5 

Nhận xét: 

- Có 5 trường hợp máu chỉ hiện diện trong não thất và khoang dưới nhện mà không thấy khối 
máu tụ trong não. 

 

 

                             Triệu  Chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ % N=90 

Rối loạn ý thức 83 92,2 

Nhức đầu 85 94,4 

Nôn, buồn nôn 64 71,1 

Liệt vận đông 86 95,6 

Triệu chứng màng não 76 84,4 

Rối loạn cảm giác                37                  41,1 

Rối loạn cơ tròn 61 67,8 

Rối loạn ngôn ngữ 57 63,3 

Rối loạn thần kinh thực vật 52 57,8 

Co giật 6 6,7 
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Bảng 7. Vị trí các khối máu tụ trong não: 

Vị trí khối máu tụ Sô bệnh nhân Tỷ lệ % N=56 

Vùng đồi thị 35 62,5 

Nhân đuôi 4 7,1 

Cầu não 9 16,1 

Thuỳ trán 3 5,4 

Thuỳ đảo 2 3,5 

Hạch nền 3 5,4 

Tổng số 56 100,0 

Nhận xét: Khối máu tụ trong não vùng đồi thị chiếm 62,5% trong chảy máu não có tràn 
máu não thất.  Khối máu tụ ở cầu não chiếm 16,1%. 

Bảng 8. Liên quan máu trong NT3, NT4 với tiến triển của bệnh: 

Máu trong NT3,NT4 Số BN tiến triển 
tốt 

Số BN nặng lên OR P 

Có 20(22,2%) 31(34,4%) 0,117 P<0,00
1 Không có 33(36,7%) 6(6,7%) 

Tổng số 53 37 

Nhận xét: Có 31 bệnh nhân trong tổng số 51 bệnh nhân có máu trong não thất 3 và não 
thất 4 có tiến triển xấu chiếm 60,1%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,001. 

 

IV. BÀN LUẬN 

1. Đặc điểm lâm sàng của chảy máu não tràn máu não thất: 
1.1.Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu: 

  Nam chiếm 67,8%, nữ chiếm 32,2%. Tỷ lệ nam/ nữ trong nghiên cứu của chúng tôi cho 
kết quả là 2,1/1. Tỷ lệ này cũng phù hợp với số liệu của các tác giả trong và ngoài nước.   
Chảy máu não có tràn máu não thất gặp ở tất cả các lứa tuổi, nhiều nhất ở độ tuôỉ từ 40 đến 79 
chiêm 82,2%, thấp nhất là 31 tuổi, cao nhất là 91 tuổi. Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn 
Thông [3] chảy máu não ở người trên 60 tuổi chiếm 68,5%.   Số liệu trong nghiên cứu của 
chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của các tác giả trên địa bàn Hà Nội. 

1.2.Đặc điểm lâm sàng của chảy máu có tràn máu não thất. 

 Bảng 3 cho thấy các triệu chứng khi bệnh nhân vào viện: Có 94,4% bệnh nhân biểu hiện 
nhức đầu, 95,6% bệnh nhân có liệt vận động, 92,2% có rối loạn ý thức, 71,1% có nôn và buồn 
nôn, 84,4% có dấu hiệu màng não, 67,8% có rối loạn cơ tròn, 57,8% có rối loạn thần kinh 
thực vật. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi nặng nề và 
tỷ lệ cao hơn trong nghiên cứu của Nguyễn Minh Hiện[3] và Lê Văn Thính, Nguyễn Hoàng 
Sâm [4]. Theo Nguyễn Minh Hiện triệu chứng của bệnh nhân chảy máu não có rối loạn ý thức 
là 33,3%, nhức đầu 53,4%, buồn nôn và nôn 45,9%, liệt vận động 79,9%, rối loạn cơ tròn 
34,2%, co giật 4,1%. Điều này chứng tỏ bệnh nhân chảy máu não có tràn máu não thất có 
triệu chứng nặng nề và tỷ lệ biểu hiện cao hơn chảy maú não đơn thuần. 

Bảng 4 cho thấy trong thời gian nằm viện, 53 bệnh nhân tiến triển tốt, đỡ và ra viện 
chiếm 58,9%.  37 bệnh nhân tiến triển nặng lên, hấp hối có nguy cơ tử vong và gia đình xin về 
chiếm 41,1%. Thống kê không có bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, tuy nhiên vì nhiều lý do 
khác nhau, phần lớn các bệnh nhân nặng lên gia đình xin về đều có tiên lượng tử vong. Số liệu 
này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Minh Hiện[3] là bệnh nhân hồi phục tốt chiếm 
34,7%, hồi phục kém 45,6% và tử vong tại bệnh viện chiếm 19,8%. 

Bảng 5 cho thấy khi so sánh mức độ rối loạn ý thức khi bệnh nhân vào viện với tiến 
triển của bệnh chỉ ra rằng: Có 52 bệnh nhân khi vào viện có điểm Glasgaw > 8 điểm thì có 
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tiến triển tốt chiếm 57,8% tổng số bệnh nhân chảy máu não có tràn máu não thất. 22 bệnh 
nhân khi vào viện điểm Glasgaw ≤ 8 thì có tiến triển xấu chiếm 22,4%. Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p< 0,001.  Đây cũng là một trong những yếu tố tiên lượng để các chuyên 
gia phẫu thuật thần kinh cân nhắc để xem xét chỉ định có can thiệp dẫn lưu não thất để làm 
giảm áp lực trong sọ hay không dựa vào mức độ rối loạn ý thức cụ thể là thang điểm Glasgaw. 
Thống kê cho thấy 22/23 bệnh nhân khi vào viện có điểm Glasgaw ≤ 8 có tiến triển xấu chiếm 
95,7%. Vấn đề đặt ra là do không dẫn lưu để giảm áp lực nội sọ kịp thời thì bệnh tiến triển 
xấu hay do rối loạn ý thức quá nặng mà không thể can thiệp dẫn lưu giảm áp lực nội sọ được 
hoặc có dẫn lưu thì kết quả cũng không khả quan hơn? Đây là đề tài cần được phối hợp 
nghiên cứu tiếp theo giữa các chuyên gia cấp cứu thần kinh, hồi sức tích cực và các chuyên 
gia phẫu thuật thần kinh. 

2. Mô tả một số đặc điểm phim CCLVT sọ não của chảy máu não tràn máu não thất  
Bảng 7 cho thấy vị trí các ổ máu tụ trong chảy máu não có tràn máu não thất trong nghiên 

cứu của chúng tôi là : Vùng đồi thị :62,5%, cầu não : 16,1%, nhân đuôi : 7,1%,   hạch  nền : 
5,4%, thuỳ trán : 5,4%, thuỳ đảo : 3,5%. Số liệu trong nghiên cứu của chúng tôi cũng khác số 
liệu của các tác giả khác. Theo Nguyễn Minh Hiện[3] chảy máu vùng đồi thị bao trong chiếm 
33,3%, vùng nhân xám trung ương chiếm 27,4%, vùng thân não 6,1%, thuỳ trán 2,9%,  thuỳ 
thái dương 10,1%.   Các vị trí của khối máu tụ trong nghiên cứu của chúng tôi đều ở các vị trí 
gần với hệ thống não thất, đây là điều kiện thuận lợi để máu có thể thấm hoặc tràn vào hệ 
thống não thất. 

Bảng 8 khi so sánh sự hiện diện của máu trong não thất 3, não thất 4 trên phim 
chụpCTscaner sọ não với tiến triển của bệnh chúng tôi thấy rằng: 31 bệnh nhân trong số 51 
bệnh nhân có máu trong não thất 3và 4 có tiến triển xấu chiếm 60,8% và 33 bệnh nhân trong 
số 39 bệnh nhân không có máu trong não thất 3 và 4 tiến triển tốt, chiếm 84,6%. Sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với p<0,001.  Điều này có nghĩa là máu vào não thất 3 và não thất 4 là 
một trong những yếu tố tiên lượng nặng của chảy máu não có tàn máu não thất.  Các tác giả 
cho rằng sự hiện diện của máu trong não thất 3 và não thất 4 sẽ kích thích vùng thân não và 
chèn ép vào hệ thống lưới ở vùng thân não làm cho bệnh nhân hôn mê sâu. Mặt khác vùng 
thân não là trung tâm thần kinh thực vật, trung tâm hô hấp và tuần hoàn mà sự  hiện diện của 
máu trong não thất 3 và não thất 4 dễ làm cho bệnh nhân rối loạn thần kinh thực vật hoặc 
ngừng tim, ngừng thở và dẫn tới tử vong 

V. KẾT LUẬN 

1.  Đặc điểm lâm sàng của chảy máu não tràn máu não thất: 
- Chảy máu não tràn máu não thất gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp ở lứa tuổi từ 40  đến 79 

chiếm 82,2%. Nam gặp nhiều hơn nữ 2,1 lần. 

- Các triệu chứng lúc khởi phát: 87,8% có nhức đầu, 80,0% có nôn và buồn nôn, 86,7% 
có rối loạn ý thức. 

- Các triệu chứng lúc vào viện: 95,6% có liệt vận động, 94,4% có nhức đầu, 92,2% có rối 
loạn ý thức, 84,4% có dấu hiệu màng não, 71,1% có nôn và buồn nôn, 67,8% có rối loạn cơ 
tròn, 57,8% có rối loạn thần kinh thực vật, 6,7% có cơn động kinh. 

- 95,7% bệnh nhân có Glasgaw ≤ 8 điểm tiến triển xấu. 

2.  Đặc điểm trên phim CCLVT sọ não của chảy máu não tràn máu não thất: 
- 52,2% có máu trong não thất bên một bên, 47,8% máu trong não thất bên hai bên. 

- 56,7% có máu trong não thất 3 và não thất 4.  30,0% có máu trong khoang dưới nhện,  

  62,2% có máu trong nhu mô não. 

- Vị trí các ổ máu tụ trong não: 62,5% vùng đồi thị, 16,1% vùng cầu não, 7,1% ở nhân  

  đuôi, 5,4% ở hạch nền, 5,4% ở thuỳ trán và3,5% ở thuỳ đảo. 

- Trên một bệnh nhân có thể có máu ở nhiều vùng khác nhau của não trước khi máu tràn  

  vào não thất. 
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