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- Tổng 50 bài báo cáo
- Các bài báo cáo tại hội
nghị được đăng trên tập
chí Y học
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AAN Guideline Process* 
2022 American academy of 
neurology: 15 khuyến nghị
cho s-ICAS

• Khuyến cáo cerebrolysin
30ml/ngày (TM) tối
thiểu 10 ngày và
citalopram 20mg/ngày
(u) PHCN thần kinh từ
PubMed (6/2018 –
2/2020)

• Exosomes (nano sinh
học độc hại) và
cerebrolysin (rlcn mm 
não, bảo vệ, đảo ngược
tttb não; rất mới lạ tạo ra
exomes qua trung gian
cerebrolysin )
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Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: So sánh toàn bộ
bệnh nhân ở khoa đột quỵ về đặc điểm lâm sàng của 2 nhóm
giả đột quỵ và đột quỵ

Kết quả: Tiền sử tăng huyết áp, liệt ½ người, liệt VII của BN 
giả đột quỵ thấp hơn nhóm đột quỵ, đặc biệt (FAST có đủ 3 
triệu chứng của giả đột quỵ thấp hơn FAST đột quỵ 13,8%, 
40,9% p<0,05), NISHH < 5 điểm giả đột quỵ cao hơn đột quỵ
37,9%, 16,8% p<0,05.

Kết luận: Bác sỹ lâm sàng cần luôn thận trọng trong chẩn
đoán bước đầu đột quỵ có tỉ lệ sai sót 9,6%. Thang điểm
FAST có giá trị sàng lọc đột quỵ

(Stroke mimic)

Time in brain
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Thang điểm NISHH 

• NISHH < 4 nhồi
máu não mạch nhỏ
không dùng thuốc
tiêu huyết khối
(ngoại trú).

• 4 < NISHH < 22 
dùng thuốc tiêu huyết
khối (nhập viện)
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Lưu đồ điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp

1 báo cáo

4 báo cáo
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Đối tượng: 406 BN từ 1/2022 – 6-2022

Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình 68,04, tăng huyết áp 66,74%, đái
tháo đường 20,94%, rung nhĩ 19,21%, tiền sử đột quỵ 19,21%. Nhồi
máu não do tắc tuần hoàn trước nhiều hơn tuần hoàn sau. Tỉ lệ tiêu
sợi huyết và lấy huyết khối 20%, thời gian cửa kim trung bình là 26,5 
phút, cửa bẹn trung bình 65 phút. Điểm NIHSS trung bình lúc vào
viện 6,97,  lúc ra viện 2,49 điểm. Sự phục hồi sau 1 tháng với điểm
Rankin dưới 2 điểm 78,6%. 
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Bệnh viện 115

Kết quả: 1/2021 tháng 5/2021 có 80 BN nghiên cứu. Tại thời điểm 90 
ngày, kết cục độc lập chức năng (mRS 0-2) 51,2%, tỉ lệ tử vong
12,5%. Tỉ lệ tái thông mạch máu sau thủ thuật (TICI 2b/3) 96,2%. 
Tỉ lệ chảy máu có triệu chứng 5%
Kết luận: Hiệu quả an toàn vì vậy nên được áp dụng rộng rãi trong
thực hành lâm sàng nhằm tạo thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân
đến trễ sau cửa sổ thời gian chuẩn tại Việt Nam mRS TV Tici CM

56,6 14,4 84,4 7,8

45,7 4,3 73,9 8,7

59,2 16,8 82,5 4,9

45-
60

<17 74-
85

5-9
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DTI có thể hữu ích tái tạo đđ bó thể chai AD -> 
đường dẩn truyền khác giữa trung khu não bộ AD 
và người khỏe mạnh/ Tái tạo đường bó thể chai 
(nghiên cứu 19 BN)

4 phân nhóm dựa vào vị trí teo não bằng các
thang điểm đánh giá bằng mắt, có sự khác biệt
các phân nhóm về nhân khẩu học và cn nhận thức

ONSD ở người Việt Nam trưởng thành 4,93+-0,4 
mm, nam cao hơn nữ, không có tương quan với
vòng eo, BMI, độ tuổi, nhưng có tương quan
mạnh đường kính vòng đầu

CVRS có mối tương quan nghịch điểm số MMSE

Tỉ lệ mắc hiện hành phình động mạch não không
vỡ ở người Viêt Nam là 3,9%, tỉ lệ mắc nữ cao
hơn nam lần lượt là 6%; 2,6%, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với KTC 95% (p=0,013<0,05). 

THBH trên hình ảnh 3 pha có giá trị tiên lượng
kết quả hồi phục ở BN ĐQNMN cấp.
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CT NCE
CTA or CTP

CT NCE 
(ASPECTS)
CTA or CTP

Điểm cắt 7, độ nhạy 95%, độ đặc
hiệu 63%. Điểm ASPECTS trên CT 
không cản quang là 1 yếu tố có giá
trị để tiên đoán chỉ định can thiệp
nội mạch cửa sổ 6-24 giờ
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422 BN chia làm 2 
nhóm (nhóm có biến
biến, không biến
chứng) 

Kết luận: Sự xuất
hiện các biến chứng
làm gia tăng gánh
nặng tài chính và sức
khỏe cho BN. Cần tối
ưu chiến lược dự
phòng điều trị biến
chứng cho bệnh nhân
đột quỵ.
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Stroke

- Khám sàng lọc
- Chẩn đoán và điều trị

dự phòng stroke

- Khám sàng lọc và đánh
giá kết cục

- Chẩn đoán và điều trị
dự phòng tái phát strokeNIHSS <4; 

GLASGOW

Pre-stroke Post-stroke

TASKS
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F.A.S.T can miss up to 14% of stroke cases. B.E.F.A.S.T had missed cases down to 4%.

Additional symptoms of stroke may include:

ADD Sudden confusion

Numbness of the face, arms, or legs, especially on one side of the body
Sudden, severe headache 

Screening of acute stroke

2013 ASA/F.A.S.T
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Chẩn đoán, điều trị dự phòng đột quỵ

1. Tăng huyết áp.
2. Hút thuốc lá.
3. Rung nhĩ
4. Đái tháo đường
5. Vữa xơ động mạch (rối loạn lipid máu)
6. Hẹp động mạch cảnh (Doppler cổ)
7. Chẩn đoán hình ảnh phát hiện sớm: CT não không cản

quang, MRI não NCE (có hình ảnh tái tạo mạch máu
cổ não), MRA CE não; CTA cổ não.

7 tiêu chí

On average, someone in the United States has a stroke every 40 seconds. 
While there are numerous factors that increase risk (including high blood 
pressure, diabetes, heart rhythm disorders, high cholesterol, exposure to 
tobacco, physical inactivity, and kidney disease), diet is a major modifiable 
risk factor for stroke.



MEDIC

Xin cảm ơn sự chú ý của quý

Thầy Cô và các bạn đồng nghiệp!
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