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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ADC : Apparent Diffusion Coefficient  

                        (Hệ số khuếch tán biểu kiến) 

BTA : Botulinum toxin type A (Độc tố thần kinh nhóm A) 

BVT : Bó vỏ-tuỷ (Bó tháp) 

CP : Cerebral palsy (Bại não) 

CT scans : Computed tomography scans (Chụp cắt lớp vi tính) 

CS : Cộng sự 

CHT             : Cộng hưởng từ 

DTI : Diffusion tensor imaging   ` 

    (Hình ảnh sức căng khuếch tán) 

ĐLC              : Độ lệch chuẩn 

ĐV                : Đơn vị 

FA : Fractional Anisotropy (Phân số không đẳng hướng) 

FN : Fibers number (số lượng sợi) 

GMFCS : Gross Motor Functional Classification System    

                       (Hệ thống phân loại chức năng vận động thô) 

KTTTVĐ : Kỹ thuật tạo thuận vận động 

LS : Lâm sàng 

MAS : Modified Ashworth Scale      

   (Thang điểm Ashworth cải tiến) 

MRI : Magnetic Resonance Imaging (Hình ảnh cộng hưởng từ) 

PHCN : Phục hồi chức năng 

PK : Phòng khám 

ROI : Region of interest (Vùng quan tâm) 

TB               : Trung bình 

TVĐTĐ : Tầm vận động thụ động 

UI : Unit (Đơn vị quốc tế) 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Bại não là một thuật ngữ chung mô tả một nhóm các rối loạn vĩnh viễn 

về phát triển vận động và tư thế, gây ra các giới hạn về hoạt động do những 

rối loạn không tiến triển xảy ra trong não bào thai hoặc não ở trẻ nhỏ đang 

phát triển. Các rối loạn vận động của bại não thường kèm theo những rối loạn 

về cảm giác, nhận cảm, nhận thức, giao tiếp và hành vi, động kinh và các vấn 

đề cơ xương thứ phát [1]. Bại não là nguyên nhân hàng đầu gây khuyết tật 

vận động ở trẻ em, với tỷ lệ mắc chung từ 2 - 2,5/1000 trẻ sơ sinh sống hoặc 

trẻ em tuỳ theo vùng địa dư [2], chẳng hạn tỷ lệ mắc bại não ở trẻ dưới 6 tuổi 

ở Henan - Trung Quốc, trong thời gian 2011 - 2012 là 3,7/1000 trẻ sơ sinh 

sống [3]. Ở Việt Nam, ước tính có khoảng 500.000 người sống với bại não và 

bại não chiếm 30 - 40% tổng số tàn tật ở trẻ em [4]. 

Bại não thể co cứng là phổ biến nhất chiếm 72% - 80% các thể bại não [5]. 

Hậu quả của co cứng cơ gây ra co rút cơ, hạn chế tầm vận động của khớp, ảnh 

hưởng đến chức năng vận động, cản trở mọi hoạt động chăm sóc và phục hồi 

chức năng (PHCN) cho trẻ bại não [6]. Hơn 80% trẻ bại não thể co cứng có 

tổn thương và bất thường cấu trúc não [7] trên phim cộng hưởng từ (CHT) 

não, trong đó tổn thương chất trắng quanh não thất là thương tổn thương hay 

gặp nhất (chiếm tỷ lệ từ 34% - 71%) [8]. Chụp CHT sức căng khuếch tán là 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh mới hiện nay, có thể xác định được mối 

tương quan trực tiếp giữa bất thường cấu trúc não với mức độ suy giảm chức 

năng vận động thô, từ đó có thể đưa ra tiên lượng điều trị cho trẻ bại não thể 

co cứng [7],[9].  

Điều trị cho trẻ bại não cần phối hợp nhiều phương pháp khác nhau [10]. 

Tiêm thuốc botulinum nhóm A (BTA) chọn lọc vào các cơ đích gây ức chế 

giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholin vào các khe khớp thần kinh, 

làm giãn cơ tạm thời, tạo “cửa sổ điều trị” phục hồi chức năng vận động cho 
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trẻ bại não [11]. Mặc dù, hầu hết các nghiên cứu của tác giả trong và ngoài 

nước trước đây cho thấy tiêm BTA vào các cơ đích có hiệu quả làm giảm co 

cứng cơ tại chỗ, cải thiện chức năng vận động kéo dài từ 4 đến 6 tháng và 

phải tiêm nhắc lại để duy trì hiệu quả điều trị cho trẻ bại não thể co cứng 

[12],[13]. Ở nước ta, sản phẩm BTA (Dysport®, của hãng IPSEN Biopharma) 

đã có trên thị trường và đã được một vài cơ sở y tế ở Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh sử dụng để điều trị cho trẻ bại não. Tuy nhiên, số lượng trẻ bại não 

được tiêm BTA còn ít và chưa có một nghiên cứu, một cách nhìn toàn diện để 

đánh giá hiệu quả điều trị kéo dài của tiêm BTA kết hợp tập PHCN trong điều 

trị bại não thể co cứng. Vì vậy, đề tài này vẫn rất cần thiết và có ý nghĩa thực 

tiễn với việc chăm sóc và điều trị trẻ em bị bão não ở nước ta.   

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu 

đặc điểm lâm sàng, hình ảnh MRI sọ não và hiệu quả điều trị độc tố 

botulinum nhóm A kết hợp phục hồi chức năng ở trẻ bại não thể co cứng” 

với 3 mục tiêu cụ thể sau: 

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh MRI sọ não ở trẻ bại não thể 

co cứng. 

2. Đánh giá hiệu quả điều trị kết hợp Độc tố botulinum nhóm A và phục hồi 

chức năng ở trẻ bại não thể co cứng. 

3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị Độc tố botulinum 

nhóm A kết hợp phục hồi chức năng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 
 

1.1.	Bại não và bại não thể co cứng 
1.1.1. Đại cương về bại não 

Năm 1886, William Little lần đầu tiên mô tả một tình trạng rối loạn vận 

động có tên là bệnh Little, hậu quả gây ra co cứng các cơ chi dưới của những 

trẻ bị bệnh [1],[14]. Bệnh Little ngày nay được biết đến là thể bại não liệt co 

cứng [15]. Trên thế giới, tỷ lệ bại não khoảng 2 - 2,5/1.000 trẻ sinh sống 

[2],[16]. Ở Mỹ có ít nhất 8.000 ca mắc mới mỗi năm [17]. Bại não có xu 

hướng tăng dần do ngày càng nhiều trẻ sơ sinh non tháng, cân nặng rất thấp 

và ngạt nặng lúc sinh được cứu sống [18]. Ở Việt Nam có khoảng 500.000 trẻ 
em bại não [4]. Bại não thực sự đang là một gánh nặng về tâm lý, kinh tế của gia 

đình và xã hội ở mọi quốc gia trên thế giới [10]. Tỷ lệ bại não thể co cứng chiếm 

72 - 80 % trong các rối loạn vận động của trẻ bại não [5]. Nghiên cứu của Trần 

Thị Thu Hà (2002) tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy tỷ lệ bại não thể co 

cứng chiếm 62,6% (144/230) [19]; Nguyễn Thị Minh Thuỷ (2004), tỷ lệ bại não 

thể co cứng chiếm 84% [20]. Hậu quả co cứng cơ ảnh hưởng tới tư thế và dáng 

đi, gây cản trở hoạt động và khả năng hòa nhập xã hội của trẻ. Do đó, phục hồi 
chức năng, đặc biệt điều trị co cứng cơ sớm cho trẻ bại não là hết sức cần thiết. 

1.1.2. Phân loại bại não 

Bại não không phải là chẩn đoán nguyên nhân mà là một thuật ngữ mô tả 

lâm sàng dựa trên hiện tượng học. Thể bại não và mức độ nặng của vận động 

phụ thuộc vào vị trí và mức độ tổn thương của hệ thần kinh trung ương, trong 

đó co cứng cơ liên quan đến tổn thương bó vỏ - tuỷ hay bó tháp, thường là 

chất trắng hoặc tổn thương kết hợp chất xám vỏ não và chất trắng; loạn 

trương lực cơ liên quan đến tổn thương các nhân xám và đồi thị [1],[21]. Các 
khiếm khuyết kèm theo (ví dụ động kinh, khiếm khuyết về khả năng giao tiếp 

và chậm phát triển trí tuệ) liên quan tới mức độ tổn thương chất trắng và /hoặc 
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chất xám. Trẻ bại não có nhiều các khiếm khuyết kèm theo thường có xu 
hướng tập trung những ở những thể nặng [21],[22].  

Các phân loại truyền thống tập trung vào phần cơ thể bị ảnh hưởng và 

được mô tả theo phần trương lực cơ hoặc bất thường vận động chiếm ưu thế. 

"Phân loại bại não của Thụy Điển" ban đầu được báo cáo bởi Hagberg và các 

đồng nghiệp (1975) [23], ba loại vận động bất thường được xác định là co 

cứng (được chia tiếp thành thể liệt nửa người, liệt hai chi dưới và thể thể liệt 

tứ chi), thể thất điều (được chia thành thể liệt hai chi và bẩm sinh), thể loạn 

động (được chia thành thể múa vờn và thể loạn trương lực). Trong đó, bại não 

thể co cứng là phổ biến nhất. Liệt nửa người đề cập đến liệt một bên (phải hoặc 

trái), các cơ chi trên bị ảnh hưởng nặng hơn chi dưới hoặc cân bằng nhau. Đôi 

khi thuật ngữ “liệt một chi” và “liệt ba chi” cũng được sử dụng [16].  

Theo điều tra về bại não Châu Âu cải tiến năm 2000 (SCPE: 

surveillance of cerebral palsy in Europe) [24] phân loại bại não dựa vào ba 

loại bất thường vận động ở trên nhưng thêm“thể không xác định” cho những 

trường hợp không xác định được thể co cứng, hay thể thất điều hay thể loạn 

động là thể chiếm ưu thế. Cách phân loại bại não theo biểu hiện “một bên” và 

“hai bên” cũng được thông qua. Ngoài ra, một số tác giả xác định thể nhẽo 

(đề cập đến trường hợp trương lực cơ giảm bất thường) và thể kết hợp 

(thường kết hợp giữa thể co cứng và thể múa vờn) [25]. 

•  Phân loại bại não theo loại rối loạn vận động [1],[24]:  

(a) Bại não thể co cứng; (b) Bại não thể múa vờn; (c) Bại não thể thất 

điều và (d) Bại não thể phối hợp. 

a.  Bại não thể co cứng (spastic cerebral palsy) 

Chiếm khoảng 72 - 80% trẻ bại não, có ít nhất hai trong các đặc điểm sau: 

- Tăng trương lực cơ 

- Phản xạ bệnh lý (tăng phản xạ gân xương và/hoặc Babinski dương tính) 

- Vận động bất thường 



5 
 

Bại não thể co cứng chia tiếp thành các thể dựa vào phần chi thể bị ảnh 
hưởng (định khu):  

- Liệt co cứng hai chi dưới (spastic diplegia): trẻ có bất thường co cứng 
rõ ở hai chi dưới. Do các cơ khép co cứng nên chân trẻ luôn bị kéo vào trong 
làm cho trẻ có dáng đi bắt chéo hai chân rất đặc trưng. 

- Liệt co cứng nửa người (spastic hemiplegia): thường có biểu hiện liệt 
co cứng một bên (phải hoặc trái). Thường thì chi trên bị ảnh hưởng nặng hơn 
chi dưới. 

- Liệt co cứng tứ chi (spastic quadriplegia): trẻ thuộc nhóm này có biểu 
hiện liệt co cứng cả hai chi trên và hai chi dưới cùng với các cơ trục thân.     
Cả các cơ ở mặt cũng bị ảnh hưởng làm cho trẻ bị tàn phế rất nặng. 

b. Bại não thể múa vờn (athetoid hay dyskinetic cerebral palsy) 
Có khoảng 10 - 20% trẻ bại não thuộc vào nhóm này, có đặc điểm: 
-  Thường do tổn thương các nhân vùng nền não, gây ra các động tác bất 

thường không chủ động của tay, các ngón tay, chân, có thể cả thân mình. 
- Trương lực cơ luôn thay đổi: người trẻ lúc gồng cứng, lúc mềm, lúc 

bình thường. 
c. Bại não thể thất điều (ataxic cerebral palsy) 
- Khoảng 5 đến 10% trẻ bại não thuộc thể lâm sàng này.  
- Trẻ mất điều hòa vận động làm dáng đi bất thường, khó thực hiện các động 

tác phức tạp cần có sự phối hợp nhiều nhóm cơ. 
d. Bại não thể phối hợp (Mixed cerebral palsy) 
Trẻ có thể thường gặp phối hợp thể co cứng với thể múa vờn, những 

trường hợp này thường bị tàn tật nặng nề. 

•  Phân loại bại não theo đề xuất Rosenbaum và cộng sự, 2006 [26]: 
Phân loại được đề xuất tại Hội thảo Quốc tế về “Định nghĩa và Phân loại 

Bại não” (Rosenbaum và cộng sự, 2006) [26]. Phân loại này bao trùm các 
biểu hiện lâm sàng và hạn chế chức năng vận động. Các thành phần phân loại 
bại não được dựa trên các nội dung dưới đây: 
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(i) Bất thường về vận động 

a. Bản chất và dạng rối loạn vận động: bất thường trương lực (ví dụ: 

tăng trương lực hoặc giảm trương lực) và rối loạn vận động (ví dụ: co cứng, 

thất điều, múa vờn, loạn trương lực). Khuyến cáo các trường hợp tiếp tục 

được phân loại theo loại bất thường về trương lực hoặc bất thường vận động 

chiếm ưu thế. 

b. Bất thường chức năng vận động: dựa vào phạm vi của các hạn chế chức 

năng vận động, bao gồm cả chi trên, chi dưới và chức năng vận động lời nói. 

-  Hệ thống phân loại chức năng vận động thô (Gross Motor Function 

Classification System - GMFCS). 

-  Hệ thống phân loại năng lực bằn tay (Manual Ability Classfication 

System - MACS). 

(ii) Khiếm khuyết kèm theo 

Quan sát phát triển các vấn đề về cơ xương khớp, kèm theo các vấn đề 

về phát triển thần kinh không vận động hoặc cảm giác (ví dụ: co giật, khiếm 

khuyết về nghe, nhìn, giảm chú ý, hành vi, giao tiếp và/hoặc nhận thức). 

(iii)  Các đặc điểm và giải phẫu hình ảnh thần kinh 

-  Phân bố giải phẫu: các phần cơ thể bị ảnh hưởng (định khu) gây hạn 

chế hoặc khiếm khuyết vận động (như các chi, thân mình). 

-  Các đặc điểm hình ảnh thần kinh: các đặc điểm giải phẫu thần kinh 

trên chụp cắt lớp vi tính hoặc hình ảnh cộng hưởng từ sọ não (ví dụ: giãn não 

thất, mất chất hoặc bất thường não). 

(iv)  Nguyên nhân và thời gian tổn thương não 

Dựa trên dữ liệu có thể xác định nguyên nhân rõ ràng ví dụ như: viêm 

màng não, chấn thương sọ não hoặc dị tật não nếu biết khoảng thời gian xảy ra 

chấn thương. 



7 
 

Tóm lại có rất nhiều cách phân loại bại não khác nhau. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này chúng tôi tập trung trên đối tượng trẻ bại não thể co cứng.   

Do đó, chúng tôi phân loại bại não theo định khu, chức năng vận động thô 

(GMFCS) và các đặc điểm hình ảnh tổn thương não trên CHT. 

1.1.3. Các yếu tố nguy cơ gây bại não thể co cứng 

Bại não là một tình trạng với nhiều yếu tố nguyên nhân và không thể xác 

định được bất kỳ yếu tố nguy cơ đơn độc ở một trường hợp trẻ bại não. Có nhiều 

yếu tố nguyên nhân gây tổn thương tới quá trình phát triển của não, xảy ra vào 

giai đoạn trước sinh (38%), trong khi sinh (35%) và sau khi sinh (27%). Ở trẻ 

non tháng, tổn thương não thời kỳ trước sinh ít hơn (17%) và xảy ra nhiều 

hơn vào giai đoạn trong khi sinh (49%) hoặc không xác định được thời điểm 

tổn thương (33%) [14],[27]. 

a. Các yếu tố nguy cơ trước khi sinh:  

Bệnh của mẹ: bị sảy thai trước đó, đa thai [28]. Ngộ độc thai nghén, tiếp 

xúc hoá chất, nhiễm virus trong 3 tháng đầu mang thai [29]. Chấn thương, 

dùng thuốc khi mang thai, chảy máu rau thai, bị bệnh tuyến giáp [30].  

Bệnh của con: thai nhi bị rối loạn nhiễm sắc thể, dị tật não, vòng rau 

cuốn cổ, tư thế thai bất thường [30]. 

b. Các yếu tố nguy cơ trong khi sinh:  

Đẻ non (dưới 37 tuần) và cân nặng khi sinh thấp (dưới 2,500 gam) là yếu 

tố nguy cơ lớn nhất gây bại não. Tỷ lệ bại não cao nhất ở nhóm trẻ sơ sinh rất 

non tháng (28 - 32 tuần) và đặc biệt non tháng (< 28 tuần) [31],[32]. Tỷ lệ bại 

não ở trẻ sơ sinh non tháng và cân nặng sơ sinh thấp thay đổi từ 40 đến 

150/1.000 trẻ sinh sống, đặc biệt tỷ lệ bại não lên tới 1/10 trẻ sinh sống non 

tháng dưới 32 tuần, trong khi tỷ lệ bại não sấp xỉ 1/1.000 trẻ sinh sống đủ 

tháng [33]. Ngạt hoặc thiếu oxy lúc sinh: trẻ sinh ra không khóc ngay, tím tái 

hoặc trắng bệch phải cấp cứu. Ngạt nặng ở trẻ đủ tháng không phải là yếu tố 
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nguyên nhân chính gây bại não, trái lại với trẻ non tháng kết hợp với tình 

trạng ngạt thiếu oxy tỷ lệ bại não lên tới một nửa các trường hợp [34],[35]. 

Các can thiệp sản khoa: dùng kẹp thai, hút thai, đẻ chỉ huy hậu quả gây tổn 

thương não. 

c. Các yếu tố nguy cơ sau khi sinh:  

Chảy máu não - màng não sơ sinh. Nhiễm khuẩn thần kinh như: viêm 

não, viêm màng não [36]. Chấn thương sọ não do ngã, tai nạn, đánh đập. 

Thiếu oxy não do suy hô hấp nặng phải thở oxy, thở máy cũng là yếu tố 

nguyên nhân gây bại não [37]. Các tổn thương khác: vàng da nhân sơ sinh, co 

giật do sốt cao đơn thuần, do gien [38],[39]. 

•  Các yếu tố nguy cơ gây bại não theo định khu lâm sàng 

Liệt co cứng nửa người: 70 - 90% do các yếu tố trước và trong khi sinh, 

khoảng 10 - 30% là mắc phải sau khi sinh. Những tổn thương mạch não, các 

bất thường cấu trúc não (thiểu sản bán cầu não, khuyết não). Ở trẻ sơ sinh non 

tháng, 20,4% có thể là hậu quả của nhuyễn chất trắng quanh não thất không 

cân đối [40].  

Liệt co cứng hai chi dưới: 50% hậu quả của sơ sinh non tháng gây xuất 

huyết trong não thất - quanh nhu mô não và nhuyễn chất trắng quanh não thất. 

Ở trẻ đủ tháng không có các yếu tố nguy cơ được xác định hoặc có thể là đa 

yếu tố [41], 18% không xác định được yếu tố nguy cơ [23].  

Liệt co cứng tứ chi: xấp xỉ 50% bại não thể co cứng tứ chi là do các yếu 

tố trước sinh, 30% là trong khi sinh và 20% là sau khi sinh. Loại này được kết 

hợp với các tổn thương ở các hang thông với các não thất bên, các tổn thương đa 

nang trong chất trắng, thiểu sản vỏ não và não úng thủy. Sơ sinh non tháng có 

nhuyễn chất trắng quanh não thất. Những sơ sinh đủ tháng có các bất thường cấu 

trúc não hoặc rối loạn nguồn cung cấp máu cho não [24],[42]. 
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1.1.4. Cơ chế bệnh sinh bại não 

Não bộ của trẻ có thể bị tổn thương ngay từ thời kỳ bào thai. Bại não có 
thể là hậu quả của tổn thương não do di truyền hoặc không di truyền, tổn 
thương não do thiếu máu não, oxy não [1]. Các tác nhân khác nhau tác động 
lên não gây ra các bất thường cấu trúc não khác nhau và biểu hiện lâm sàng 
khác nhau. Hậu quả của chúng sẽ không chỉ phụ thuộc vào bản chất của các 
tác nhân mà còn phụ thuộc vào vị trí tổn thương, thời điểm tác động lên các 
giai đoạn phát triển của não (Sơ đồ 1.1) [43].  

Trong 30 năm gần đây, các nhà thần kinh học kết luận rằng thương tổn 
trong bại não thể co cứng chủ yếu là tổn thương chất trắng xung quanh não thất, 
có hoặc không kèm theo hoại tử khu trú, mất các tế bào Oligodendrocytes         
(tế bào thần kinh đệm ít nhánh), tiền myelin hóa (premyelinating 
oligodendrocytes: pre-OLs). Mất pre-Ols trong hoại tử, thiếu oxy có thể dẫn đến 
thiếu hụt pre-Ols trưởng thành làm rối loạn quá trình myelin hoá và làm mất 
chức năng thần kinh [44],[45]. Một cơ chế khác là do hoạt hóa tế bào microglia 
(tế bào đệm nhỏ) sau thương tổn thiếu oxy- thiếu máu, gây tiết nhiều loại cytokin 
như TNFœ, INF, IL-1ß và các gốc oxy hoá tự do sinh ra của quá trình 
viêm/nhiễm trùng gây độc cho các tế bào thần kinh và các tế bào thần kinh đệm 
Oligodendrocytes [46]. 

Rối loạn di cư tế bào hoặc tổn thương các tế bào thần kinh ở giai đoạn đầu 
của thai kỳ có thể dẫn đến dị tật não nhỏ, tật đa hồi não, nứt não... Một số nhiễm 
trùng trong tử cung như cytomegalovirus, toxoplasmosis, rubella…có thể gây ra 
các dị tật não [7]. Dị tật não được phát hiện phổ biến ở các trường hợp trẻ bại 

não đủ tháng và liệt nửa người [47]. Nhiễm trùng và thiếu máu là hai trong số 
những nguyên nhân phổ biến hơn gây tổn thương chất trắng toàn thể. Một loạt 
các những bất thường có thể thấy trên CHT như các nang, vỏ não mỏng, tổn 

thương hoặc mất thể tích chất trắng và chất xám hoặc não bé. Trẻ em bị dị tật 
thường biểu hiện liệt tứ chi co cứng rất điển hình và có nguy cơ cao có các bất 
thường khác kèm theo như chậm phát triển trí tuệ, động kinh [47]. 
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Sơ đồ 1.1. Các giai đoạn phát triển và ảnh hưởng của các tác nhân lên quá 

trình hình thành phát triển của não [43]. 
Tổn thương chất xám sâu, các nhân xám và vùng đồi thị phần lớn kết hợp 

với bại não thể loạn trương lực cơ (thể múa vờn). Khi hồi cứu các trẻ bại não 

thể múa vờn cho thấy phần lớn trẻ có vàng da nhân não sơ sinh, tổn thương tập 

trung là các nhân xám trung ương với bệnh não tăng bilirubin [7].  

1.1.5. Co cứng và dấu hiệu hội chứng tổn thương tế bào thần kinh vận 

động trên 

1.1.5.1. Định nghĩa co cứng và đặc điểm hội chứng tế bào thần kinh vận động trên 

Co cứng là sức cản với sự kéo căng cơ phụ thuộc vào tốc độ. Co cứng 

đặc trưng bởi tình trạng cứng quá mức trong các cơ khi trẻ cố gắng di chuyển 

hoặc giữ một tư thế chống lại trọng lực. Co cứng ở trẻ có thể thay đổi tuỳ theo 

mức độ tỉnh táo, cảm xúc, hoạt động, tư thế và tình trạng đau. Co cứng là một 

thành phần nằm trong hội chứng tế bào thần kinh vận động trên (Sander, 

Delgado và cộng sự, 2003) [48]. Các dấu hiệu của hội chứng tổn thương tế 

bào vận động trên được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1.1. Đặc điểm hội chứng tế bào thần kinh vận động trên (theo Barnes) [49] 
Các dấu hiệu dương tính 

(Mất sự ức chế với các tế bào thần kinh vận 
động ở tầng thấp hơn): 

Các dấu hiệu âm tính 
(Mất liên hệ với các tế bào thần 
kinh vận động ở tầng thấp hơn): 

• Tăng trương lực cơ 
• Co cứng 
• Co rút cơ 
• Tăng phản xạ gân xương, Babinski dương 

tính (đáp ứng duỗi gan bàn chân). 
• Rung giật cơ (khi gập bàn chân nhanh 

thấy co giật cơ gân gót) 

• Yếu cơ, liệt cơ 
• Mất các động tác tinh vi khéo léo. 
• Thăng bằng kém 
• Mất cảm giác 
• Mệt mỏi 

	

1.1.5.2. Sinh lý bệnh co cứng 
Biểu hiện lâm sàng là hội chứng tổn thương tế bào thần kinh vận động 

trên. Ngoài ra, các yếu tố không thuộc phản xạ (các yếu tố sinh cơ học) cũng 
có vai trò lâm sàng quan trọng. Trong sinh lý bệnh co cứng có hai giả thuyết 
lớn về cơ chế co cứng gây ảnh hưởng có liên quan đến nhau là:  

•  Các cơ chế trên tuỷ sống (tổn thương tế bào vận động trên):  
Co cứng và các dấu hiệu khác (dương tính cũng như âm tính) của hội 

chứng tế bào thần kinh vận động trên xuất hiện do sự gián đoạn đường đi 
xuống của bó vỏ-tuỷ (bó tháp) liên quan đến kiểm soát vận động. Những 
đường này kiểm soát các phản xạ tủy có liên quan đến cảm thụ bản thể, cảm 
giác da và kích thích đau. Khi các đường đi xuống bị cắt đứt, các phản xạ tủy 
trở nên hoạt động quá mức và biểu hiện bằng các dấu hiệu dương tính của hội 
chứng tế bào thần kinh vận động trên (Sheean và cộng sự) [50]. 

- Tại vỏ não: sự hủy hoại có chọn lọc đối với vùng vận động nguyên 
thuỷ tạo ra tình trạng liệt có cải thiện theo thời gian nhưng tăng trương lực cơ 
không là một đặc điểm nổi bật. Các tổn thương liên quan tới vỏ não tiền vận 
động gây ra giảm kiểm soát tư thế các chi bên đối diện [51]. Các tổn thương 
có sự kết hợp của cả hai vùng vỏ não vận động trên gây ra liệt và co cứng 
nặng, điều này chỉ ra rằng có sự tham gia của cả hai bên vỏ não đối với kiểm 
soát trương lực cơ. 
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- Tổn thương dưới vỏ: tại các điểm bắt chéo những sợi vận động từ cả 
hai diện vỏ não vận động (ví dụ: bao trong) gây ra co cứng. Các tổn thương 
bó tháp được đơn độc không tạo ra co cứng trong điều kiện như phá hủy vỏ 
não vận động, tổn thương một bên ở cuống não, tổn thương ở cầu não cơ sở 
và hành não. Thay vì co cứng, những tổn thương này làm mất kiểm soát các 
chi ở xa. Việc tổn thương bó tháp đơn độc là rất hiếm, thường kết hợp tổn 
thương các đường dẫn truyền vận động khác đi kèm.  

- Các vùng tại thân não kiểm soát phản xạ tủy: kiểm soát các phản xạ 
tủy cũng có thể  gây co cứng [52]: 

Hệ thống ức chế: các đường vỏ não - lưới và bó nhân đỏ - tuỷ lưng.  

Lưới tủy hoạt động như một trung tâm ức chế mạnh để điều chỉnh trương lực 

cơ (phản xạ kéo căng), các khu vực vận động vỏ não kiểm soát trương lực 

thông qua trung tâm này. Các tổn thương khu vực tiền vận động (vỏ não trán) 

hoặc bao trong làm giảm kiểm soát lên trung tâm tủy, làm tăng trương lực cơ.  

Bó lưới gai lưng nằm ở phần bụng của thừng bên của dây tuỷ sống, mang theo 

ảnh hưởng ức chế từ trung tâm tuỷ. Nó ức chế cung phản xạ cơ gấp hướng tâm 

cũng như phản xạ kéo căng. “Co cứng cơ gấp” là hiện tượng phản xạ của cơ gấp 

do tổn thương đường lưới - tuỷ. Hiện tượng dao gấp cũng là một hiện tượng do 

mất tác dụng ức chế của cung phản xạ cơ gấp hướng tâm. 

Hệ thống kích thích: bó tiền đình - tuỷ là một bó vận động đi xuống xuất 

phát từ nhân tiền đình bên (Deiter) và hầu như không giao nhau. Não và tiểu 

não có tác dụng ức chế nhân tiền đình. Nếu mất sự ức chế này thì nhân tiền 

đình sẽ phát xung nhanh và nhiều, kích thích các tế bào thần kinh Alpha, gây 

ra các triệu chứng tăng trương lực cơ, hậu quả của hiện tượng này ảnh hưởng 

tới kiểm soát các cơ duỗi hơn là cơ gấp. Bó lưới - tuỷ giữa (bụng), thông qua 

bó này sẽ ảnh hưởng co cứng. Bó này xuất xứ ở nhiều nơi, chủ yều từ chỏm 

cầu. Đường này quan trọng hơn hệ thống tiền đình tuỷ trong việc duy trì 

trương lực cơ duỗi mang tính co cứng [52]. 
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Hình 1.1. Các hệ thống từ trung tâm trên tuỷ đi xuống điều chỉnh cung 

phản xạ kéo căng. “Nguồn, Shean, G 2002” [50]. 

 
• Thay đổi tính kích thích của phản xạ tuỷ sống: 
Do những bất thường trong hoạt động của từng thành phần cấu tạo nên 

cung phản xạ tuỷ sống [52]: vai trò của cơ chế kích thích tuỷ sống trong co 
cứng ít có ý nghĩa. Vai trò của ức chế tuỷ sống trong gây co cứng gồm: Sự ức 
chế trước khớp thần kinh do khử cực các đầu tận cùng các sợi Ia giảm đi; Sự 
ức chế sự tự sinh của các sợi Ib bị giảm đi. 

• Thay đổi về đặc tính sinh cơ học tại cơ 
Co cứng cơ cũng có thể được giải thích bằng sự thay đổi cơ học của cơ 

chứ không phải chỉ ở tính tăng phản xạ. Độ nhớt và độ chung giãn của sợi cơ 

(A): Tổn thương các sợi bó vỏ - tuỷ (bó tháp) và bó lưới - vỏ tạo thuận cho hệ 
thống ức chế chính, lưới - tuỷ lưng. (B): Tổn thương tuỷ sống không hoàn toàn ảnh 
hưởng đến các sợi bó vỏ - tuỷ và bó lưới - tuỷ lưng. (C): Tổn thương tuỷ hoàn toàn 
ảnh hưởng đến các sợi vỏ - tuỷ, lưới - tuỷ lưng và các đường kích thích. (+) biểu thị 
đường kích thích hoặc tạo thuận. (-) biểu thị đường ức chế. Các đường kích thích có 
tác dụng ức chế lên các phản xạ cơ gấp. 
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bị thay đổi trung bình sau thời gian tiến triển bệnh. Kháng lực cơ học tăng lên 
có thể do thay đổi sự đáp ứng của cơ và thay đổi sinh lý của sợi cơ ảnh hưởng 
đến vận động chức năng. Trong hội chứng tế bào thần kinh vận động trên, cả 
yếu tố thần kinh và sinh cơ học đều có thể tham gia vào tăng trương lực cơ, 
gây co cứng [52].  

Co cứng cơ có lẽ không gây ra do một cơ chế đơn độc mà nó là cả một 

chuỗi những thay đổi phức tạp, tác động qua lại độc lập trong mạng lưới tuỷ 

sống. Vai trò của mỗi thành phần cho đến nay vẫn chưa chắc chắn. Nhưng rõ 

ràng, tăng trương lực cơ do thay đổi mô mềm, việc sử dụng các thuốc chống 

co cứng như baclofen, diazepam, tizanidine, hoặc botulinum sẽ không hữu 

ích. Đối với co cứng do hoạt động quá mức của cơ, can thiệp y tế để giảm tính 

dễ bị kích thích của các con đường thần kinh và ức chế thần kinh khu trú bằng 

hoá dược là rất quan trọng [50]. 

1.1.6. Biểu hiện lâm sàng bại não thể co cứng 

1.1.6.1. Các bất thường về vận động 

Bại não thể co cứng ảnh hưởng tới các vùng cơ thể khác nhau như liệt co 

cứng nửa người, liệt co cứng tứ chi, liệt co cứng hai chi dưới [48]. Hagberg 

và cộng sự (2001), khi phân tích 434 trẻ bại não thể co cứng cho thấy tỷ lệ 

phân bố các thể bại não liệt tứ chi chiếm 26,4% (115/434), thể liệt nửa người 

chiếm 24,5% (106/434), tỷ lệ bại não thể liệt hai chi dưới cao nhất chiếm 

49,1% (213/434) [23]. Nghiên cứu của Bax và cộng sự trên 431 trẻ bại não 

cho thấy trẻ bại não liệt tứ chi chiếm 18,6%, thể liệt nửa người chiếm 26,2%, 

tỷ lệ bại não thể liệt hai chi dưới chiếm 34,4% [7]. 

-  Liệt co cứng nửa người (spastic hemiplegia): có biểu hiện liệt co cứng 

một bên (phải hoặc trái), thường có sự phát triển mất cân đối các chi. Thường 

chi trên bị ảnh hưởng nặng hơn chi dưới. Các cơ chi trên bị ảnh hưởng nhiều nhất 

gồm cơ nhị đầu, cơ cánh tay, cơ khép vai, cơ sấp cẳng tay. Các cơ chi dưới bị ảnh 

hưởng gồm cơ sinh đôi, cơ dép, cơ chày sau [53].  
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Hình 1.2. Bại não thể liệt co cứng nửa người (a) mặt trước và (b) mặt bên. 

“Nguồn: Điều trị botulinum nhóm A, Truong Daniel, 2014”[54]. 
-  Liệt co cứng hai chi dưới (spastic diplegia): trẻ có bất thường co cứng 

rõ ở hai chi dưới. Do các cơ khép co cứng nên chân trẻ luôn bị kéo vào trong 
làm cho trẻ có dáng đi bắt chéo hai chân rất đặc trưng. Những ảnh hưởng 
chính là các cơ lớn, cơ hai khớp gồm cơ cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân, cơ bán 
màng, cơ sinh đôi và cơ dép, cơ thắt lưng. Biến dạng xoắn và biến dạng các 
khớp là khá phổ biến: hông khép và xoay trong; gấp gối, bàn chân gấp mặt 
lòng và xoay trong. Biến dạng xương chậu và vẹo cột sống có thể xảy ra [53].  

 
Hình 1.3. Bại não thể liệt co cứng hai chi dưới, mặt trước (a) và (b) mặt bên 

“Nguồn: Điều trị botulinum nhóm A, Truong Daniel, 2014”[54]. 

- Liệt co cứng tứ chi (spastic quadriplegia): trẻ có biểu hiện liệt co cứng 
cả hai chi trên và hai chi dưới cùng với các cơ trục thân. Các cơ liên quan 
gồm cơ gấp hông và cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân, cơ bán màng. Các cơ ở mặt 
cũng bị ảnh hưởng làm cho trẻ bị tàn phế rất nặng. Thể này thường kèm theo 
các biến dạng các chi nặng nề, mất cân đối, biến dạng trục cơ thể như biến 
dạng lệch khung chậu và cột sống [53].  



16 
 

 
Hình 1.4. Bại não thể liệt co cứng tứ chi 

 “Nguồn: Điều trị botulinum nhóm A, Truong Daniel, 2014”[54]. 

Mẫu vận động bất thường là dấu hiệu lâm sàng phổ biến ở bại não thể 
co cứng khi nghỉ ngơi cũng như khi hoạt động. Bobath [55] thấy các mẫu vận 
động bất thường hay gặp ở chi trên là gập khuỷu, gập lòng bàn tay, khép vai, 
khép ngón cái, sấp cẳng tay. Mẫu vận động bất thường ở chi dưới hay gặp là 
gấp gối, trẻ đi nhón gót, gấp bàn chân mặt lòng và nghiêng trong (biến dạng 
bàn chân ngựa). Háng ở tư thế duỗi, khép và xoay trong. Khi trẻ vận động chủ 
động, tứ chi đều tham gia chuyển động thành một khối (vận động khối) [48]. 

Tăng phản xạ gân xương là dấu hiệu hay gặp ở bại não thể co cứng, tuy 
nhiên ở trẻ bại não thể co cứng nặng phản xạ gân xương cơ tứ đầu đùi khó 
đánh giá do trẻ liên tục duỗi cứng tại khớp gối. Đôi khi có dấu hiệu đa động 
gân gót ở trẻ có tăng trương lực cơ hai chân [56]. 

Tăng trương lực cơ là dấu hiệu đặc trưng của bại não thể co cứng: 
Bobath [55] nghiên cứu về sự rối loạn phát triển vận động ở trẻ bại não theo 
thể lâm sàng trong nhiều thập kỷ nhận định tăng trương lực cơ là dấu hiệu lâm 
sàng quan trọng của bại não thể co cứng. Mức độ tăng trương lực cơ dao động 
từ nhẹ đến trung bình và nặng theo mức độ tổn thương não. Dấu hiệu tăng 
trương lực không đồng đều ở các cơ. Một số cơ này tăng trương lực hơn một 
số cơ kia. Trương lực các cơ tứ chi tăng rất mạnh trong khi trương lực các cơ 
nâng cổ, nâng thân ở trẻ bại não thể co cứng lại giảm. Dấu hiệu tăng trương 
lực cơ ngày càng tăng khi trẻ lớn dần lên. Garaiza và Prats [57] nhận xét trong 
vài tháng đầu sau sinh trương lực cơ của trẻ bại não thể co cứng có thể giảm 



17 
 

liên quan đến tổn thương tế bào vận động trên theo cơ chế rối loạn kiểm soát 
vận động âm tính. Nghiên cứu của Trần Thu Hà (2002) cho thấy tăng trương 
lực cơ gặp 61,7% (142/144) trẻ bại não thể co cứng. Suzuki (2002), trong 202 trẻ 
bại não tại Nhật Bản cho thấy dấu hiệu tăng trương lực cơ chiếm 81% [58].  

Sự tồn tại của các phản xạ nguyên thủy là dấu hiệu lâm sàng khá đặc 
trưng cho bại não thể co cứng nói riêng và bại não nói chung [59]. Các phản 
xạ tư thế bất thường bao gồm các phản xạ nguyên thủy mức tủy sống như phản 
xạ duỗi chéo, phản xạ thu hồi gập, phản xạ bật duỗi; các phản xạ nguyên thủy 
mức thân não như phản xạ trương lực cổ không đối xứng - đối xứng, phản xạ mê 
đạo trương lực sấp - ngửa, phản xạ nâng đỡ hữu hiệu - vô hiệu là các phản xạ 
bình thường ở trẻ sơ sinh và mất dần đi khi trẻ đạt 4 đến 6 tháng tuổi. Sự có mặt 
của các phản xạ nguyên thủy sau sáu tháng tuổi là dấu hiệu chậm trưởng thành 
của hệ thần kinh trung ương và là những dấu hiệu chẩn đoán sớm bại não [60]. 
Nhiều phản xạ nguyên thủy còn tồn tại ở trẻ bại não trên 12 tháng tuổi. 

Co rút cơ thường gặp ở trẻ bại não thể co cứng nặng có thiểu năng trí 
tuệ. Carput và Accardo [6] cho rằng co rút phát triển do ảnh hưởng của các 
yếu tố mất cân bằng hoạt động cơ, thiếu vận động chức năng chủ động, tư thế 
sai trong một thời gian dài. Các cơ hoạt động quá mức bị ngắn lại và ngày 
càng co cứng. Các cơ đối kháng của chúng bị giãn và dài ra.  

Như vậy, ngoài tổn thương tế bào thần kinh ở đây còn có cơ chế cơ học 
ảnh hưởng đến sự mất cân bằng hoạt động cơ dẫn đến co rút. 
1.1.6.2. Các khiếm khuyết và rối loạn chức năng các giác quan 

Động kinh: Wallace SJ (2001) [61], tỷ lệ động kinh dao động 15 - 55% ở 
trẻ bại não. Shinghi và cộng sự (2003), tỷ lệ động kinh trong bại não chiếm 
khoảng 35,3% (160/452), 40% số trẻ động kinh có tiền sử ngạt lúc sinh và ở 
những trẻ bại não có chậm phát triển tinh thần nặng, trong đó, cao nhất là thể 
liệt co cứng nửa người (66%), liệt co cứng tứ chi (42,6%) và thể liệt co cứng 
hai chi dưới (15,8%). 60,95% trẻ bại não có cơn giật đầu tiên trước 1 tuổi 
[62]. Bruck và cộng sự (2001) cho thấy tỷ lệ động kinh toàn thể chiếm 61,3%, 
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động kinh cục bộ có tỷ lệ là 27,4% [63]. Tỷ lệ động kinh ở trẻ bại não chung 
của Trần Thu Hà chiếm 30,4% (70/230) [19]. 

Chậm phát triển tâm thần và rối loạn hành vi: kết quả từ một nghiên cứu 
trên 818 trẻ bại não từ 8 - 12 tuổi ở các vùng khác nhau của Châu Âu cho thấy 
25% trẻ bại não có rối loạn tâm lý và hành vi (tăng động, giảm chú ý). Tỷ lệ 
chậm phát triển tâm thần 82,5% ở trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi, 42% trẻ 
bại não thể liệt co cứng hai chi dưới. Các rối loạn hành vi và tâm thần thường 
kết hợp với thể liệt tứ chi, có rối loạn chức năng vận động nặng GMFCS độ 
IV - V, p < 0,001 [64]. Rối loạn hành vi, cảm xúc chiếm 25% [65]. 

Khiếm khuyết về nghe: Steier và cộng sự (2002) tỷ lệ từ 39% - 100%. 
Reid và cộng sự (2011): 4 - 13% [66].  

Khiếm khuyết về nhìn: Trần Thu Hà (2004): 5% có giảm thị lực (teo gai 
thị bẩm sinh 3,9%, bệnh thuỷ tinh thể bẩm sinh 1,3%). Elisa Fazzi và cộng sự 
(2012) [67] đánh giá các rối loạn chức năng thị giác trên 129 trẻ bại não (54 
trẻ gái, 75 trẻ trai; tuổi từ 3 tháng đến 15 tuổi, tuổi trung bình 4,6 tuổi +/- 3,5 
tuổi). Kết quả cho thấy ở trẻ bại não liệt tứ chi có 98% trẻ bất thường nhãn 
cầu, 100% trẻ có rối loạn chức năng vận động nhãn cầu, lác mắt chiếm 68,9% 
và 98% có giảm thị lực; 75% trẻ bại não liệt hai chi dưới có tật khúc xạ, lác 
mắt chiếm 90% và giảm thị lực chiếm 82%; 71% trẻ bại não liệt nửa người bị 
lác, tật khúc xạ chiếm 98% và giảm thị lực chiếm 64,7%. Các rối loạn vận 
động mắt liên quan đến bệnh lý chất trắng quanh não thất bên, thể gối bao 
trong, nơi các đường dẫn truyền thần kinh mắt đi qua.  

Khó khăn trong giao tiếp: nghiên cứu của Bax và cộng sự trên 351 trẻ 
bại não thể co cứng cho thấy tỷ lệ khiếm khuyết về giao tiếp ở trẻ bại não liệt 
co cứng tứ chi chiếm 89%, thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm 39%, thể liệt 
co cứng nửa người chiếm 39% [7]. 

Các bất thường xương khớp thứ phát: trật khớp háng: khoảng 25 - 35% 
ở trẻ bại não không được điều trị (Howard, Cornel) [25]. Bán trật và trật khớp 
háng thường diễn ra âm thầm và thường được phát hiện muộn, tỷ lệ trật khớp 
háng tăng theo mức độ GMFCS (0% với GMFCS độ I, 15,1% với GMFCS độ 
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II, 41,3% với GMFCS độ III và 69,2% với GMFCS độ IV và 89,7% với 
GMFCS độ V). Các bất thường về cột sống gồm biến dạng cột sống gù, vẹo 
chiếm tỷ lệ chung 20 - 94%, tỷ lệ vẹo cột sống trẻ bại não thể liệt tứ chi 
(68%), độ cong cột sống  > 400 khi trưởng thành [53].  
1.1.7. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não của trẻ bại não thể co cứng 

Cộng hưởng từ cấu trúc não thường được sử dụng để xác định vị trí, kích 

thước, thời điểm tổn thương từ đó góp phần làm rõ thêm về nguyên nhân và 
cơ chế bệnh sinh của bại não. Những năm gần đây các tác giả đánh giá và 
phân loại tổn thương cấu trúc não trên hình ảnh CHT theo “Hệ thống phân 

loại CHT sọ não cho trẻ bại não của Châu Âu” (MRI classification system- 
MRICS) [22]. Theo Krageloh và cộng sự [68], Bax và cộng sự [7] cho biết có 
hơn 80% trẻ bại não có tổn thương thực thể cấu trúc não trên CHT não thông 
thường. Hình ảnh bất thường cấu trúc não bao gồm các tổn thương khác nhau, 

tổn thương hay gặp nhất là nhuyễn não chất trắng quanh não thất bên - PVL 
(Periventricular leukomalacia). Báo cáo của Rutherford và cộng sự (2010) cho 
thấy 56% của tất cả các trường hợp của bại não có bất thường ở vị trí này [8]. 

PVL xảy ra nhiều hơn ở trẻ sinh non so với trẻ đủ tháng (90% với 20%), 
thường phù hợp với chấn thương xảy ra vào đầu quý III của thai kỳ và là hậu 
quả phổ biến của xuất huyết dẫn đến hoại tử chất trắng xung quanh não thất ở 

trẻ sinh non [68]. Wojciech Kulak [69] kết luận tổn thương PVL ở trẻ sinh 
non cao hơn trẻ sinh đủ tháng (p < 0,05). 

Dị tật não ở trẻ bại não chiếm tỷ lệ khá đáng kể. Nghiên cứu của Reid và 
cộng sự [9] cho thấy tỷ lệ dị tật não ở trẻ bại não từ 9,1% - 10,3%, tổn thương 
chất xám và đồi thị (14,4%), tổn thương vỏ kết hợp dưới vỏ chiếm 12,8%, các 
tổn thương khác (Chậm myelin hoá, canxi hoá, tổn thương dạng nang, rộng 
khoang dưới nhện…) chiếm 7,5 -14,8%. 

Những tổn thương chất xám sâu cho tới các nhân xám và vùng đồi thị 
phần lớn kết hợp với  bại não thể loạn trương lực cơ và được tìm thấy khoảng 
12% ở các trẻ bại não [7].  
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Nhồi máu vỏ não ảnh hưởng đến cả chất xám và chất trắng và được tìm 
thấy hầu như chỉ ở những trẻ bại não liệt nửa người và thường liên quan đến 
đột quỵ động mạch não giữa. Trong một quần thể trẻ não thể liệt nửa người 
cho thấy 27% tìm thấy có một vùng nhồi máu vỏ não trên hình ảnh.  

• Đặc điểm tổn thương cấu trúc não theo định khu 
Karen L. Kwong và cộng sự [70] phân tích hình ảnh CHT của 122 trẻ bại 

não thể co cứng cho kết quả 75,4% (92/122) trẻ có bất thường cấu trúc não. 
Liệt co cứng hai chi dưới: Bax và cộng sự [7] thấy 71% nhuyễn não chất 

trắng (PVL) có mặt ở trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới. Kết quả nghiên 
cứu của Reid và cộng sự, 2007 (n = 563): 47,3% [9]; Wojciech và cộng sự, 
2007 (n = 129): 38,6% [71]. 

Liệt co cứng tứ chi: Karen L. Kwong và cộng sự [70] phân tích 122 trẻ 
bại não thể co cứng bất thường CHT não ở nhóm trẻ bại não thể liệt co cứng 
tứ chi chiếm 66,7% (12/18), hai loại bất thường CHT chủ yếu là dị tật bẩm 
sinh não và tổn thương não ở trẻ đủ tháng. Wojciech Kulak và cộng sự [71] 
thông báo 100% trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi có tổn thương thực thể và 
bất thường não. Okumura và cộng sự [72]: dị tật não ở nhóm trẻ bại não liệt co 
cứng tứ chi chiếm 22,2%; Kwong và cộng sự [70]: dị tật não ở nhóm trẻ bại não 
liệt co cứng tứ chi chiếm 42%. Tỷ lệ nhuyễn não chất trắng chiếm 35% [7].  

Liệt co cứng nửa người: Karen L. Kwong và cộng sự [70] nhận xét trẻ 
bại não thể liệt co cứng nửa người có bất thường não đồng đều hơn, tỷ lệ bất 
thường não trên CHT chiếm 91% (39/43). Trong đó, tổn thương phá huỷ não 
chiếm 46% (18/39), dị tật não bẩm sinh chiếm 13% (5/39), nhuyễn não chất 
trắng 34%; Reid và cộng sự, 2007 (n = 563) [9] cho thấy tổn thương nhuyễn 
não chất trắng (47,3%), tổn thương chất xám (6,6%), tỷ lệ CHT não bình 
thường chiếm 4,7%. 

• Đặc điểm mối liên quan giữa tổn thương cấu trúc não trên cộng 

hưởng từ với mức độ chức năng vận động thô: Reid và cộng sự [9] phân 

tích hình ảnh CHT của 272 trẻ bại não kết luận: có một mối tương quan vừa 
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phải giữa mức độ nặng của tổn thương chất trắng quanh não thất và mức độ 

GMFCS. Trong khi các tổn thương não càng lớn chỉ ra mức suy giảm chức 

năng càng nặng, tuy nhiên các suy giảm chức năng nặng có thể được quan sát 

thấy ở trẻ có các tổn thương nhỏ liên quan đến các vùng chức năng hoặc ngay 

cả ở những trẻ có cấu trúc não bình thường trên CHT thường [7]. Các tác giả 

(Krageloh-Mann và cộng sự, 2007 [68]; Arnfield và cộng sự, 2013 [73]; Lee 

và cộng sự, 2011 [74]; Counsell và cộng sự, 2008 [75]) cho rằng rất khó để 

đánh giá mối liên quan trực tiếp giữa mức độ tổn thương não với các biểu 

hiện mức độ vận động trên lâm sàng, đặc biệt trên những trường hợp “không 

thấy” bất thường trên CHT sọ não thường. Do vậy, cần sử dụng kỹ thuật hình 

ảnh sức căng khuếch tán- DTI (Diffusion Tensor Imaging) hoặc các kỹ thuật 

hình ảnh khác để đánh giá chi tiết tổn thương vi cấu trúc của chất trắng, lượng 

hoá chúng và đánh giá mối liên quan trực tiếp tổn thương các vùng não chức 

năng với mức độ rối loạn vận động cho trẻ bại não [76],[77]. Từ đó, giúp các 

nhà lâm sàng đưa ra chiến lược can thiệp PHCN phù hợp cho trẻ bại não [78]. 

 
Hình 1.5. Hình ảnh CHT sọ não của trẻ bại não liệt co cứng 

A). Hình ảnh nhuyễn não chất trắng quanh não thất bên (mũi tên) trên phim T2W và 
FLAIR. B). DTI đường dẫn truyền bó tháp phải (màu vàng) và bó tháp trái (màu đỏ). 

“Nguồn: Bệnh nhi Nguyễn Anh Đ, mã: 13049695”. 
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• Đặc điểm đường dẫn truyền vận động (bó tháp) ở trẻ bại não thể co 
cứng: Chụp DTI đường dẫn truyền thần kinh dựa trên nguyên lý khuếch tán 
không đẳng hướng (anisotropy) các phân tử nước trong các sợi trục thần kinh 
(Cascio, 2007) [79]. Bình thường khuếch tán đẳng hướng của các phân tử 
nước bị cản trở và hạn chế bởi cấu trúc bao myelin của các sợi trục thần kinh 
trong nhu mô não. Sự thay đổi khuếch tán của các phân tử nước có sự kết hợp 
với sự thay đổi của bao myelin, chiều dài và sự liên tục của các sợi trục [80]. 
Sự toàn vẹn vi cấu trúc của các bó sợi trục thần kinh được đánh giá bằng các 
chỉ số DTI, gồm số lượng sợi- FN (Fiber number- FN), phân số không đẳng 
hướng- FA (Fractional anistropy - FA) và hệ số khuếch tán- ADC (Apparent 
diffusion coefficient- ADC) [80],[81]. Giá trị FA cao chỉ ra tính toàn vẹn và 
sự sắp xếp chặt chẽ của đường dẫn truyền thần kinh, trong khi các giá trị FA 
thấp chỉ ra sự tổn thương hoặc chưa trưởng thành của chất trắng. Chỉ số ADC 
chỉ ra biên độ khuếch tán của phân tử nước trong tổ chức thần kinh [82]. Khi 
giá trị ADC thấp chỉ ra các bó sợi chất trắng có tổ chức chặt chẽ. Khi giá trị 
ADC cao cho thấy đường dẫn truyền thần kinh mất cấu trúc bình thường, tổn 
thương thoái hoá myelin hoặc các tổn thương khác [83]. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa các chỉ số DTI của bó tháp với mức độ 
chức năng vận động thô GMFCS (Gross Motor Function Classification 
System) ở trẻ bại não [77],[84]. Mặt khác, các chỉ số DTI còn có thể được sử 
dụng như một chỉ số sinh học để dự báo kết quả lâm sàng, tiên lượng điều trị 
ở trẻ bại não [78].  

Scheck SM và cộng sự tiến hành tổng hợp 18/22 nghiên cứu đánh giá bó 

tháp bằng DTI ở trẻ bại não cho thấy: có tổn thương bó tháp so với nhóm 

chứng, giảm rõ rệt giá trị FA và tăng ADC của bó tháp ở trẻ bại não [77]. 

Yoshida Shida và cộng sự (2010) [85], nghiên cứu dựa trên phân tích các vùng 

quan tâm- ROI (Region of interest) ở một hoặc nhiều vị trí của bó tháp của trẻ 

bại não cho thấy giảm chỉ số FA một cách rõ rệt so với nhóm trẻ bình thường. 

Kết quả nhiều nghiên cứu đều chỉ ra giảm giá trị FA và tăng giá trị ADC trong 
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chất trắng chứa các đường vận động ở trẻ bại não (Wakana và cộng sự, 2004; 

Bleyenheuft và cộng sự, 2007; Rose, Guzzetta, 2011) [82],[86],[87]. Số lượng 

bó sợi (FN) bó tháp của trẻ bại não giảm khi chụp DTI (Yoshida, Hyakawwa, 

2010) [85], (Son và cộng sự, 2007) [88], Faria, Hoon và cộng sự, 2011) [89]. 

Các thành phần khác như bó vỏ - nhân cũng bị ảnh hưởng ở trẻ bại não biểu hiện 

bằng giảm giá trị FA và tăng giá trị ADC phù hợp với các biểu hiện trên lâm 

sàng như liệt các dây thần kinh mặt, vận nhãn [82],[90].  

Lee DJ, Trivedi và cộng sự cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa giá 

trị FA của bó tháp với mức độ GMFCS ở trẻ bại não thể liệt co cứng hai chi 

dưới (p < 0,03) [74], bại não thể liệt co cứng tứ chi (p < 0,001) [90] và bại não 

liệt co cứng nửa người [91]. Chỉ số DTI có thể được sử dụng như một chỉ số để 

dự đoán kết quả lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị ở trẻ bại não [78]. 

Tóm lại: chụp CTH sọ não thường có vai trò quan trọng, cho phép cái 

nhìn tổng quan về đặc điểm tổn thương, bất thường cấu trúc thô của não. 

Trong khi, sử dụng DTI trong nghiên cứu bại não sẽ cung cấp cái nhìn mới 

hơn về các tổn thương đặc hiệu, cách tổ chức sắp xếp của các đường dẫn 

truyền thần kinh trong chất trắng, cũng như mối liên quan giữa các vùng não 

chức năng với biểu hiện lâm sàng. 

1.1.8. Chẩn đoán bại não thể co cứng 

1.1.8.1. Chẩn đoán xác định 

Có tiền sử bất thường, chậm phát triển vận động, biểu hiện lâm sàng 

và/hoặc có hình ảnh bất thường cấu trúc não trên phim CHT [1]: 

- Trương lực cơ luôn tăng ở các mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. 

- Tăng phản xạ gân xương, có thể xuất hiện dấu hiệu rung giật gân gót 

(Clonus). Tồn tại một hay nhiều phản xạ nguyên thủy. 

- Dấu hiệu tổn thương bó tháp: dấu hiệu Babinski (dương tính), 

Hoffman (dương tính). 

- Bất thường về kiểm soát vận động có chủ ý các cơ chân tay, thân mình. 
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- Mẫu vận động bất thường như mẫu đồng vận, chuyển động khối. 

- Chậm phát triển ở các mức độ khác nhau. 

1.1.8.2. Chẩn đoán phân biệt 

Các bệnh tổn thương não tiến triển như: 

•  Bệnh thần kinh cơ gây cứng cơ. 

•  Bệnh thoái hóa: liệt co cứng có tính chất gia đình, múa giật Huntington.  

•  Bệnh rối loạn chuyển hóa: bệnh chất dự trữ lysosom, bệnh rối loạn 

chuyển hóa men pyruvat (trong ty thể), bệnh Wilson, đái ra axit amin. 

•  Bệnh tổn thương cột bên tủy sống. Bệnh khuyết tật xương khớp. 

1.1.9. Các phương pháp điều trị co cứng cơ cho trẻ bại não thể co cứng 

Mục tiêu điều trị nhằm làm giảm co cứng cơ do đó giúp cải thiện chức 

năng vận động, tăng khả năng hoà nhập và chất lượng cuộc sống của trẻ bại 

não, cho phép trẻ tối ưu hoá chức năng các khiếm khuyết, phòng ngừa hoặc 

làm chậm các biến chứng. Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị co cứng cơ 

riêng biệt, nhưng trong quá trình điều trị có thể cần được phối hợp một hoặc 

nhiều biện pháp khác nhau, phụ thuộc vào mục tiêu đặt ra trước điều trị. 

1.1.9.1. Điều trị nội khoa 

a. Các phương pháp toàn thân: Các thuốc thường được sử dụng trong 

điều trị co cứng cơ có tác dụng toàn thân bao gồm:  

-  Baclofen (Lioresal)  

-  Dantrozen sodium (Dantrium) 

- Tizanidine (Sirdalud) 

- Benzodiazepin, Clonididin, Gabapentin, Cyprohepadin, Chlordiazepoxide.. 

b. Các phương pháp điều trị khu trú: 

-  Tiêm cồn Phenol: phenol (axit carbolic) với nồng độ 3% - 5% hoạt động 

như một chất huỷ thần kinh. Phenol có nguy cơ gây ra rối loạn cảm giác đau, phá 

huỷ thần kinh vĩnh viễn, gây xơ hoá cơ. Tiêm phenol là một phương pháp điều 

trị có hiệu quả tốt ở những trẻ được lựa chọn có co cứng cơ khu trú. Tuy 
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nhiên, không có bằng chứng nào được công bố để hỗ trợ việc sử dụng những 

phương pháp này ở trẻ bại não [92]. 

- Tiêm độc tố botulinum nhóm A vào các điểm vận động, điều trị co 

cứng cơ. 

1.1.9.2. Các phương pháp phục hồi chức năng 

a. Vận động trị liệu: vận động trị liệu không chỉ điều trị riêng cho triệu 

chứng co cứng cơ, mà còn đóng vai trò trong tạo dựng chức năng vận động 

cho trẻ bại não. Tập theo tầm vận động thụ động, chủ động có trợ giúp, chủ 

động có trở kháng theo phương pháp Bobath [93]. Các kỹ thuật cơ bản: 

• Đặt tư thế 

• Xoa bóp: là thao tác bằng tay tác dụng tăng cường cơ lực của nhóm cơ 

đối kháng, tạo thuận cho vận động dễ dàng hơn [94]. 

• Kéo dãn: có một số bằng chứng cho thấy kéo dãn duy trì liên tục hiệu 

quả hơn khi kéo dãn bằng tay [95]. 

• Bó bột: kỹ thuật được tiến hành nhằm cố định, kéo dãn cơ, tăng dần 

tầm vận động khớp [49]. 

• Dụng cụ chỉnh trực: nhiều loại dụng cụ chỉnh trực khác nhau ở chi 

dưới được sử dụng trong điều trị bại não. Sử dụng nẹp nhằm giúp trẻ kiểm 

soát chức năng tốt hơn, chịu trọng lực, ngăn ngừa biến dạng và co cứng, ổn 

định tư thế và dáng đi. Việc sử dụng nẹp là cần thiết để duy trì tư thế và cải 

thiện chức năng [96]. 

b. Vật lý trị liệu: là phương pháp có nhiều ưu điểm trong PHCN vận 

động cho trẻ bại não. Mục tiêu cơ bản của điều trị vật lý trị liệu là giảm tối 

thiểu khiếm khuyết, giảm tàn tật và tăng cường chức năng vận động ở mức tốt 

nhất. Các biện pháp điều trị vật lý trị liệu cơ bản gồm: 

• Điện trị liệu: để tăng cường chức năng, đạt được hoặc duy trì tầm vận 

động của khớp, tạo thuận kiểm soát cơ chủ động và/hoặc làm giảm co cứng. 
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Dòng điện điều trị hay dùng là dòng điện một chiều (dòng Ganvanic) hoặc 

dòng điện xung. 

• Kích thích điện cổ điển. 

• Kích thích điện chức năng (Stimulation eletrical function). 

• Điều hoà sinh học phản hồi (Biofeedback). 

 - Rung gân (Vibrations tendors). 

 - Lạnh trị liệu. 

 - Nhiệt nóng trị liệu. 

1.1.9.3. Điều trị ngoại khoa 

- Bơm Baclofen trong màng cứng. 

- Phẫu thuật DREZ (Dorsal Root Entry Zonotomy): phẫu thuật vùng đi 

vào của rễ sau. 

- Cắt chọn lọc rễ sau thần kinh tuỷ sống (Posterior selective rhizotomy). 

- Phẫu thuật chỉnh hình cắt gân/ chuyển gân/ kéo dài gân/cắt xương.  

1.2. Độc tố botulinum nhóm A  

1.2.1. Cấu trúc độc tố botulinum  

Độc tố botulinum là độc tố thần kinh (neurotoxin), do vi khuẩn yếm khí 

Clostridium botulinum sản xuất ra. Năm 1910, Leuchs [97] đã thông báo tìm 

ra loại độc tố thần kinh thứ hai và hiện nay chúng ta đã biết có bảy nhóm 

huyết thanh độc tố thần kinh khác nhau: A, B, C1, C2, D, E. Chỉ có loại độc 

tố A, B và E có liên quan đến các trường hợp nhiễm độc botulinum ở người.  

Các độc tố botulinum bản chất là những protein có cấu trúc phân tử 

tương tự nhau. Phân tử này gồm một chuỗi nặng (H) có trọng lượng phân tử 

85.000 - 105.000 Dalton và một chuỗi nhẹ (L) có trọng lượng phân tử 50.000 

- 59.000 Dalton, được nối với nhau bởi một cầu nối disulphid, có gắn một 

phân tử Zn (Hình 1.6) [98]. Chuỗi nhẹ (L) chính là phần mang độc tính. 

Chuỗi nặng (H) giúp cho độc tố đến gắn với các tế bào thần kinh chứa 

Choline tại các tấm vận động thần kinh - cơ [97],[98].  
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Hình 1.6. Cấu trúc của Độc tố botulinum nhóm A 

“Nguồn: Brin và cộng sự, 1997” [98]. 
1.2.2. Cơ chế tác dụng của độc tố botulinum nhóm A 

Độc tố tác động ở màng trước khớp thần kinh, thâm nhập vào các túi 
chuyên chở và ức chế giảm sự phóng thích acetylcholin (là một chất trung 
gian dẫn truyền thần kinh), do đó làm tê liệt, ngăn cản dẫn truyền thần kinh 
qua khớp thần kinh. Quá trình tác dụng gồm ba giai đoạn (Hình 1.7): giai 
đoạn gắn, giai đoạn xâm nhập và giai đoạn hoạt động. 

 
Hình 1.7. Cơ chế tác dụng của độc tố botulinum nhóm A 

Chú thích: (1) (2) Quá trình xâm nhập chủ động, tạo túi nội bào. (3) (4) Độc tố thoát ra 
ngoài bào tương. (5) Hai chuỗi tách khỏi nhau, trước khi chuỗi nhẹ thực hiện vai trò độc 
tính. “Nguồn: Brin,1997” [98]. 
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a. Giai đoạn gắn: độc tố được gắn vào các điểm tiếp nhận ở màng trước 
khớp thần kinh. Chuỗi nặng (H) lựa chọn mục tiêu cho độc tố tới các đầu tận 
thần kinh ngoại vi cholinergic. Độc tố gắn một cách chọn lọc với bộ phận tiếp 
nhận tại màng trước khớp thần kinh. Phần hoạt động gắn kết là đầu Carboxyl 
(COOH) của chuỗi nặng (H). Các nhóm độc tố khác nhau sẽ gắn với các thụ 
thể khác nhau. 

b. Giai đoạn xâm nhập: là giai đoạn độc tố đi qua màng tế bào để vào 
bên trong các đầu tận thần kinh. Phức hợp độc tố - thụ thể đi vào trong tế bào, 
trở thành một túi, gọi là thể nội bào (endosome). Trước khi nó có thể hoạt 
động, độc tố phải xuyên qua màng thể nội bào và thoát vào trong bào tương.  

c. Giai đoạn hoạt động độc tính: gồm nhiều bước để làm ức chế phóng 
thích acetylcholin. Chuỗi nhẹ (L) là phần độc tính của độc tố botulinum. Bình 
thường, một điện thế hoạt động xuất hiện ở đầu tận thần kinh sẽ kích thích 
luồng ion Can-xi đi vào bên trong, tiếp theo nó kích thích các túi chứa 
acetylcholin giải phóng ra ngoài bào tương. Độc tố không tác động lên luồng 
ion Can-xi đi vào. Nó có tác dụng phân giải một cách chọn lọc các protein cơ 
bản gắn kết với màng tế bào, các protein này có vai trò là trung gian gắn các 
túi khớp thần kinh với bề mặt màng tế bào, cho phép sự phóng thích xảy ra. 
Có các protein chính như: Syntaxin là một protein luôn gắn chặt với màng 
bào tương. SNAP-25 (synaptosomal-associated protein) là một protein bào 
tương gắn thoáng qua với màng tế bào. Synaptobrevin - 2 được gắn với màng 
của các túi khớp thần kinh (còn có tên là VAMP: Vesicle associated 
membrane protein) [98]. Mỗi một loại độc tố khác nhau lại tác động vào các 
protein khác nhau. Độc tố nhóm A cắt đứt chọn lọc SNAP - 25; độc tố nhóm 
E cắt không chọn lọc SNAP - 25; độc tố nhóm C tác động lên Syntaxin; các 
độc tố B, D, F và G lại tác động lên VAMP [99]. 

• Tại chính cơ được tiêm: tiêm trực tiếp độc tố botulinum nhóm A vào 
trong cơ co cứng có thể làm giảm co cứng một cách chọn lọc. Độc tố BTA 
được khuếch tán vào bản thần kinh cơ và xâm nhập vào các đầu tận thần kinh 
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có chứa Choline, BTA phân cắt chọn lọc protein SNAP-25. Khi BTA phá hủy 
SNAP-25, sự phóng thích các acetyle vào khe khớp thần kinh khi có hiện 
tượng khử cực sẽ bị giảm đi. Tác dụng này sẽ được truyền theo sợi trục tới 
các tế bào vận động ở sừng trước tủy sống cùng bên [98]. 

• Một số con đường tác dụng khác: BTA có thể phân tán qua cơ tới các 
sợi nội thoi, sợi Gamma (λ ) ly tâm và các đầu vận động ở trong thoi cơ [100]. 
BTA khuếch tán qua cân cơ để tới các cơ lân cận và lan truyền theo đường 
máu để tới các cơ ở xa. Tại đó, chúng cũng tìm kếm tới các tế bào thần kinh 
chứa Choline và dẫn truyền lên trên theo con đường sợi trục. BTA không qua 
được hàng rào máu - não và sự lan truyền theo đường máu tới hệ thống thần 
kinh trung ương hầu như không có [101]. 
1.2.3. Cơ chế phục hồi dẫn truyền thần kinh sau tiêm botulinum nhóm A 

Hiện tượng phân tử độc tố bị yếu đi trong tế bào hiện vẫn chưa biết rõ. Sự 
phục hồi dẫn truyền thần kinh trở lại qua các khớp thần kinh phụ thuộc vào 
lượng độc tố bị chuyển hóa và đào thải tại các đầu tận thần kinh và số lượng 
tế bào thay thế các SNAP- 25 bị tổn thương. Các phân tử SNAP- 25 mới được 
tổng hợp trong tế bào và được vận chuyển theo sợi trục tới các đầu tận thần 
kinh [99]. Mặc dù sự phóng thích các acetylcholin bị ức chế, nhưng các đầu 
tận thần kinh và các tấm vận động thần kinh-cơ không bị thoái hóa. Các đầu 
tận mới của sợi trục thần kinh vận động bắt đầu mọc chồi (sprouts) trong 
vòng hai ngày và tạo nên các khớp thần kinh mới trong vòng 1 đến 2 tuần và 
đạt tối đa sau khoảng 10 tuần [98]. Trên các màng ngoài khớp thần kinh của 
các sợi cơ bị bất hoạt xuất hiện các thụ thể mới với acetylcholin.  

Người ta cho rằng, các chồi sợi trục có thể tạo nên các bản vận động mới 
và các sợi cơ có thể được tái phân bố thần kinh tại những vị trí riêng biệt với 
nhiều hơn một sợi trục. Cuối cùng các sợi cơ được phục hồi và không có những 
thay đổi về mô học [100]. Thời gian hồi phục, trong hầu hết các trường hợp kéo 
dài từ 2 đến 4 tháng. Mức độ thời gian của tác dụng của BTA, ở mức độ nào đó 
là phụ thuộc vào liều, loại botulinum, loài động vật, loại đầu tận thần kinh [101]. 
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1.2.4. Liều tiêm, tính an toàn của botulinum nhóm A 
1.2.4.1. Liều tiêm botulinum nhóm A điều trị cho trẻ bại não 

Trong những nghiên cứu trước đây, liều BTA được thể hiện bằng đơn vị 
na-no gam (ng). Sau này liều tác dụng được áp dụng cho tất cả các chế phẩm 
là 1 đơn vị chuột (1 mouse unit: UM hoặc U). Một đơn vị chuột là số lượng 
độc tố BTA có thể giết chết 50% số chuột được tiêm vào trong màng bụng 
(lethal dose 50, LD50). Tuy nhiên, sử dụng đơn vị chuột (U) hiện tại có hai 
sản phẩm được sử dụng nhiều nhất là Botox® (sản phẩm của Alleragn Inc., 
Irvine, California, USA) và Dysport® (sản phẩm của Ipsen Limited, 
Berkshire, UK), việc hoán đổi đơn vị liều trực tiếp hoặc so sánh tác dụng và 
tỷ lệ phản ứng không mong muốn giữa hai sản phẩm là khó. Tỷ lệ quy đổi 
Botox®: Dysport® có lễ khoảng 1:3 và 1:4 trong hầu hết các chỉ định, nhưng 
chưa có sự đồng thuận [102]. Ngoài ra, trên thị trường Trung Quốc có 
Posigne® (sản phẩm của Lanzhou Institue of Biogical, China) và Đức có 
Xeomin® (sản phẩm của Merz Pharmaceuticals, Germay) [103].  

Liều BTA cho các cơ chi dưới: Năm 1993, Koman và cộng sự lần đầu 
tiên sử dụng BTA để điều trị co cứng cơ cho trẻ bại não với tổng liều 1 - 2 
đơn vị/kg [11]. Tổng liều cho một lần tiêm đã tăng dần, liều trên 16 đơn vị/kg 
được sử dụng khá thường xuyên. Russman và cộng sự  [104] đề xuất liều 3 - 6 
đơn vị/kg Botox® cho cơ sinh đôi (đầu trong và đầu ngoài). Wissel và cộng sự 
[105] đánh giá tác dụng của liều thấp (100 đơn vị Botox®/mỗi chi điều trị, 
trung bình 6 đơn vị/kg) và liều cao (200 đơn vị Botox®/mỗi chi điều trị, trung 
bình 12 đơn vị/kg), tất cả được tiêm vào các cơ sinh đôi và cơ hamstring hoặc 
cơ khép. Cả hai nhóm đều có tác dụng giảm độ co cứng cơ (MAS), tầm vận 
động khớp (ROM) gối và khớp cổ chân cải thiện độ dài, tốc độ bước chân 
nhưng nhóm dùng liều cao rõ rệt hơn. Tuy nhiên, tổng liều tuyệt đối ảnh 
hưởng tốt ở những trẻ có trọng lượng thấp hơn. Baker và cộng sự [106] 
nghiên cứu tiêm vào cơ sinh đôi ở cả hai chân cho trẻ bại não thể liệt co 
cứng nửa người với 3 liều (10, 20 và 30 đơn vị Dysport®/kg; xấp xỉ liều 2,5, 
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5,0 và 7,5 đơn vị Botox®/kg) so sánh với nhóm dùng giả dược. Kết quả các 
trẻ trong nhóm tiêm BTA có hiệu quả tốt hơn so với nhóm giả dược, nhưng 
nhóm trẻ tiêm liều 20 đơn vị/kg có hiệu quả nhất.  

Liều tiêm sử dụng hiện tại theo khuyến cáo của Hội nghị đồng thuận Châu 
Âu cập nhật năm 2009 và nhà sản xuất quy định về sử dụng BTA cho trẻ bại não 
[107]. Liều tiêm Dysport® 15 - 30 đơn vị/kg/trọng lượng cơ thể cho các cơ chi 
dưới, tổng liều tối đa 500 - 1000 đơn vị. Liều tối đa (Dysport®) 50 - 250 đơn vị/vị 
trí. Liều Botox® 4 - 6 đơn vị/kg trọng lượng cơ thể và liều 10 - 50 đơn vị 
Botox®/vị trí tiêm. Liều tối đa cho một trẻ là 12 đơn vị Botox®/kg hoặc 400 - 600 
đơn vị Botox®. Các vấn đề liên quan đến hiệu quả cần tiếp tục được nghiên cứu 
trên lâm sàng: liều thay đổi theo mức độ nặng lâm sàng của bại não, loại rối loạn 
vận động, tác dụng không mong muốn, các cơ đích, tiêm một lần hay nhắc lại, 
phục hồi chức năng kết hợp [107].  
1.2.4.2. Tính an toàn của botulinum nhóm A điều trị cho trẻ bại não  

Tính an toàn của BTA được công nhận qua rất nhiều các nghiên cứu với 
rất nhiều chỉ định điều trị trong các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau (Koman, 
1993; Nauman, 2006) [11],[103]. Các nghiên cứu mô học khẳng định có sự 
hồi phục hoàn toàn của tấm vận động và các mô cơ, với sự xuất hiện lại các 
biểu hiện lâm sàng, điều đó nói lên tính an toàn của BTA [100].  

Tính an toàn của BTA cả trong sử dụng ngắn và kéo dài có liên quan đến 
sự lan rộng của thuốc từ khu trú tại các cơ được tiêm sang ảnh hưởng toàn 
thân và trong sử dụng kéo dài có sự xuất hiện các kháng thể trung hoà.        
Các phản ứng không mong muốn tại chỗ có thể bầm tím, đau, sưng phù nề và 
mẩn đỏ; các phản ứng toàn thân như giả cúm, mệt mỏi, yếu toàn thân, buồn 
nôn [103]. Đôi khi rất khó để tách biệt các ảnh hưởng toàn thân với những 
biểu hiện do thuốc khuếch tán vào các đầu tận thần kinh của hệ thống thần 
kinh tự chủ (ví dụ như khô miệng, đại tiểu tiện không tự chủ). Sự lan rộng và 
tần suất các biểu hiện không mong muốn phụ thuộc vào vị trí tiêm, kỹ thuật 
tiêm và chỉ định tiêm. Do vậy, kinh nghiệm lâm sàng trong lựa chọn các cơ 
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đích và những hiểu biết đầy đủ về sản phẩm BTA sẽ hạn chế thấp nhất sự lan 
tràn độc tố và cải thiện sự an toàn [103].  

Trong các nghiên cứu điều tra về tỷ lệ các tác dụng không mong muốn ở 
trẻ bại não, tỷ lệ chung được thông báo là 5% (liều lên tới 19 đơn vị 
Botox®/kg; Boyd và cộng sự, 1997) [108], 27% (liều 4 đơn vị Botox®/kg; 
Koman và cộng sự) [109], 35% (liều lên tới 29 đơn vị Dysport®/kg; 
Mohamed và cộng sự, 2001) [110] số trẻ bại não được điều trị.  

Bakheit và cộng sự [111] thông báo tỷ lệ tác dụng không mong muốn là 
7% số trẻ được điều trị (liều trung bình cho mỗi đợt tiêm 23 đơn vị 
Dysport®/kg) và cho thấy tỷ lệ tác dụng không mong muốn liên quan đến tổng 
liều hơn là liều tính theo cân nặng trọng lượng cơ thể. Pavassilou và cộng sự 
[111] nghiên cứu hồi cứu 356 trẻ bại não thể co cứng được tiêm BTA (gồm 
161 trẻ gái, 195 trẻ trai, tuổi từ 1,5 - 18 tuổi, tuổi trung bình 5,1 ± 3,1 tuổi) 
thông báo có 31 trẻ (chiếm 3,3% tổng số lần tiêm, 8,7% tổng trẻ) có tác dụng 
không mong muốn đã được ghi nhận trong vòng 1 tháng sau khi tiêm. Không 
có trường hợp tử vong nào. 

Willis và cộng sự [112] không thấy tăng tỷ lệ các tác dụng không mong 
muốn khi tiêm liều 15 - 25 đơn vị/kg cho các cơ chi dưới. Ở khỉ, không quan 
sát thấy tác dụng không mong muốn toàn thân ở liều < 33 đơn vị, nhưng có 
thể tử vong với liều 38 - 42 đơn vị/kg trọng lượng cơ thể [113].  

 Các phản ứng không mong muốn gồm yếu khu trú, đau, bầm tím, hoặc 
nổi ban và giả cúm. Rất ít các báo cáo bào gồm các triệu chứng như đại tiện, 
tiểu tiện không tự chủ, yếu toàn thân, kích thích hoặc táo bón. Không có 
trường hợp tử vong hay phản ứng phản vệ nào được thông báo chính thức ở 
trẻ em. Cần thận trọng trong chỉ định BTA trong điều trị cho trẻ bại não có 
các triệu chứng của hành tuỷ, trào ngược dạ dày thực quản hoặc nhiễm trùng, 
như viêm phổi hít trước đó [108]. Các chống chỉ định khác bao gồm các các 
bệnh lý nhược cơ và sử dụng đồng thời kháng sinh nhóm amino glycoside và 
các thuốc giãn cơ khác.  



33 
 

1.2.4.3. Vị trí các điểm tiêm Botulnium nhóm A 
Ở động vật có vú và người các khớp nối thần kinh - cơ (Neuromuscular 

junctions: NMJs) hoặc các tấm vận động tận được xác định nằm ở vị trí điểm 
giữa mỗi sợi cơ hình thành lên một vùng riêng biệt gọi là vùng khớp nối thần 
kinh- cơ hoặc vùng tấm vận động tận (Coers và Woolf 1959) [114]. Hình dạng 
của vùng này phụ thuộc vào hình thái cơ và chiều dài sợi và nó đồng nhất trong 
một cơ nhất định, nhưng khác nhau ở các cơ khác nhau. Do đó, nếu cấu trúc sợi 
cơ đã biết, vị trí của vùng khớp nối thần kinh cơ có thể đoán được.   

Ở trẻ em, 1 hoặc 2 vị trí tiêm vào trong các cơ khép, cơ dép và mỗi đầu của 
cơ sinh đôi và 2 đến 4 vị trí tại cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân, cơ bán mạc 
[115],[116]. Việc sử dụng một hoặc nhiều vị trí tiêm BTA để chia các liều lớn 
hơn để giảm thể tích được tiêm vào các vị trí trong một cơ nhất định, giảm tác 
dụng phụ không mong muốn (Graham, 2002) [116]. Nó đã được chứng minh để 
đạt ở một độ bão hòa nhất định của vùng khớp nối thần kinh cơ (NMJs) và đạt 
đến một bình nguyên [117] cho phép dòng độc tố lan sang các cấu trúc cơ lân 
cận và vào hệ thống tuần hoàn. Điều này có thể tránh được bằng cách chia liều 
trên nhiều vị trí tiêm. Do đó, đối với trẻ em các đề xuất liều tối đa 50 đơn vị 
Botox® hoặc 50 - 250 đơn vị Dysport® cho mỗi vị trí tiêm. Trong thực tế, số vị 
trí tiêm được sử dụng có thể còn phụ thuộc vào tổng số cơ cần điều trị và đầy đủ 
các phương tiện gây mê hoặc giảm đau để thực hiện kỹ thuật [107],[116].  
1.2.4.4. Kỹ thuật xác định điểm tiêm 

Kỹ thuật xác định điểm tiêm đã phát triển theo thời gian, nhưng mỗi kỹ 
thuật có hạn chế riêng trong việc xác định các tấm vận động.  

• Xác định điểm tiêm thủ công bằng tay: đặt kim thủ công, tận dụng lợi 
thế của các bề mặt, sờ nắn các bụng cơ và chuyển động thụ động của các 
khớp ở xa, vẫn là kỹ thuật phổ biến nhất [118],[119]. Nó được sử dụng với 
các cơ lớn, dài và nằm ở lớp nông nhưng thường không đủ với cơ ở lớp sâu, 
nhỏ và mảnh. Trong nghiên cứu của Chin và cộng sự trên 226 trẻ bại não với 
502 cơ tiêm và tổng 1372 mũi tiêm, phương pháp đặt kim thủ công bằng tay 
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được kiểm tra lại bằng kích thích điện cơ dưới gây mê toàn thân khi tiêm 
BTA, kết quả cho thấy độ chính xác là: 78% với cơ sinh đôi - dép, 67% với 
cơ khép, 62% với cơ nhị đầu và 46% với nhánh sâu cơ hamstring. Đây là 
phương pháp đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, nhược điểm của phương 
pháp này là nếu phải gây mê để giảm đau, các cơ co cứng được thư giãn mềm 
ra, làm giảm khả năng sờ nắn thấy các mốc cơ trước khi tiêm [118].  

• Xác định điểm tiêm bằng điện cơ, kích thích điện: phương pháp tiếp 
cận bằng tay có thể được kết hợp với các kỹ thuật điện sinh lý như điện cơ- 
EMG (Electromyoraphy) kích thích hoặc kích thích điện thụ động phát hiện 
các điểm vận động hoặc kích thích hoạt động điện của một cơ. Hạn chế của cả 
kỹ thuật thủ công và điện sinh lý là sự không chắc chắn trong việc kiểm soát 
độ sâu của đầu kim và xác định vị trí chính xác sau khi kết thúc tiêm. Thuốc 
an thần có thể làm giảm biên độ tín hiệu EMG. EMG cho phép xác minh kim 
nằm trong cơ nhưng không phải lúc nào nó cũng ở đúng cơ. Kích thích điện 
xác minh đúng cơ tiêm và do đó làm tăng độ chính xác trong việc đặt kim. 
Nhược điểm có thể cần đặt kim lại nhiều lần và thường gây đau và cần thuốc 
giảm đau, an thần đầy đủ. 

• Bằng siêu âm kết hợp kích thích điện: gần đây, hướng dẫn siêu âm đã 

được đưa ra như một phương pháp kiểm soát trực quan để tăng cường tính 

chính xác của phương pháp điều trị BTA ở trẻ em (Berweck và các cộng sự) 

[120]. Ưu điểm của phương pháp này là không gây đau đớn, khả năng kiểm 

soát đặt đầu kim ngay cả với các biến đổi giải phẫu, cho phép phân biệt các 

cấu trúc lân cận (cơ, mạch, thần kinh, xương) [119]. Nhược điểm là siêu âm 

không giúp xác định vùng khớp nối vận động thần kinh - cơ (NMJ). Siêu âm 

đã được một số tác giả khác sử dụng trong tiêm cơ thắt lưng chậu hoặc kết 

hợp với EMG/kích thích điện và tiêm tuyến nước bọt [121], hơn nữa cho đến 

nay chưa có nghiên cứu nhi khoa nào so sánh độ chính xác của việc đặt kim 

với hoặc không có hướng dẫn siêu âm đã được công bố. 
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1.2.5. Hiệu quả của tiêm botulnium nhóm A kết hợp phục hồi chức năng 
trong điều trị cho trẻ bại não thể co cứng và các yếu tố ảnh hưởng 
1.2.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Độc tố botulinum nhóm A (BTA) được sử dụng hơn 25 năm qua để điều 
trị rất nhiều những tình trạng bệnh lý thần kinh cơ bao gồm co thắt thanh 
quản, lắc mắt, co quắp mi, rối loạn trương lực cơ cổ [122]. Năm 1993, Koman 
và cộng sự lần đầu tiên sửu dụng BTA trong điều trị co cứng cơ ở trẻ bại não 
và chấn thương não [11]. BTA đã nhanh chóng được áp dụng trong điều trị co 
cứng cơ, loạn trương lực cơ do các nguyên nhân khác nhau. Hầu hết các nước 
ở châu Âu và Bắc Mỹ, BTA được sử dụng trong điều trị chứng biến dạng co 
cứng cơ bàn chân ngựa cho trẻ bại não thể co cứng từ 2 tuổi trở lên.           
Liều BTA thường sử dụng là 4 đơn vị/kg Botox® hoặc 10 đơn vị/kg Dysport® 
vào cơ sinh đôi cho trẻ bại não liệt co cứng nửa người và 6 đơn vị/kg Botox® 
hoặc 20 đơn vị Dysport®/kg cho trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới. BTA 
được sử dụng để điều trị co cứng cơ gây ra mất thăng bằng, rối loạn chức 
năng vận động và co cứng cơ gây đau [123].  

Mục đích chung của điều trị là: thông qua làm giảm co cứng cơ để tăng 

cường cho cơ phát triển và làm mạnh các cơ yếu, giúp tăng cường luyện tập 

các mục tiêu chức năng có hiệu quả và phòng ngừa các biến chứng thứ phát 

như co rút cơ, biến dạng xương, khớp [109],[118]. Giảm tạm thời tăng trương 

lực cơ quá mức giúp mang lại cơ hội thuận lợi cho kéo dãn cơ thụ động, giảm 

phản ứng kích thích khi đi và các hoạt động đối kháng, thuận lợi sử dụng các 

phương pháp PHCN và chỉnh hình kết hợp (ví dụ: nẹp, chỉnh hình, bó bột, tập 

luyện, chỉnh thế). Mục đích cuối cùng là cải thiện chức năng vận động, tăng 

cường sự tham gia xã hội của trẻ, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ 

bại não (Chin và Graham) [118]. Vì vậy, nhiều tác giả trên thế giới nghiên 

cứu về ứng dụng BTA kết hợp với PHCN trong điều trị co cứng cơ cho bại 

não thể co cứng.  
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BTA đã nhanh chóng được chấp nhận trong lĩnh vực PHCN và đã cho 

thấy vị trí của nó trong việc điều trị co cứng cơ ở trẻ bại não. Vai trò của BTA 

rất linh hoạt nhưng bị giới hạn bởi thời gian tác dụng và tổng liều có thể sử 

dụng mỗi lần trong điều trị co cứng cơ khu trú. BTA luôn được coi là một liệu 

pháp điều trị kết hợp với các phương pháp điều trị phù hợp khác cho trẻ bại 

não thể co cứng. 

Koog và Min (2010) [124] phân tích 15 nghiên cứu đối chứng ngẫu 

nhiên giữa nhóm tiêm BTA vào cơ sinh đôi, cơ dép kết hợp các phương pháp 

PHCN (nhóm can thiệp) và nhóm chứng (tiêm giả dược). Cả hai nhóm đều có 

tập PHCN kết hợp sau tiêm. Tổng cộng có 309 trẻ bại não thể co cứng được 

tiêm BTA và 288 trẻ bại não thể co cứng trong nhóm chứng. Các trẻ bại não 

trong nghiên cứu có mốc vận động đứng, đi không cần dụng cụ trợ giúp. 

Công cụ đánh giá hiệu quả điều trị gồm: thang điểm MAS (Ashworth cải tiến) 

đánh giá mức độ co cứng, TVĐ khớp thụ động, GMFCS (bảng phân loại chức 

năng vận động thô). Kết quả so sánh tác dụng giảm trương lực cơ sinh đôi-cơ 

dép giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng trước và sau điều trị cho thấy: sau   

1 tháng: - 2,73 với 95% CI [- 3,42; - 4,05], 3 tháng: - 1,72 với 95% CI [- 2,68; 

- 0,76]; TVĐ thụ động khớp cổ chân sau 1 tháng tăng: 3,290 với 95% CI [2,52 

- 4,05], 3 tháng là 100 với 95% CI [0,44 - 1,56]; giảm độ GMFCS: 0,98 bậc 

với 95% CI [0,28 - 1,69] so với trước điều trị GMFCS: 2,02 bậc với 95% CI 

[1,20 - 2,75]. Cải thiện GMFCS chỉ thấy sau 4 tháng tiêm BTA.  

Scholtes và cộng sự (2007) [125]: nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng đối 

chứng ngẫu nhiên cho 46 trẻ bại não thể co cứng (trung bình 8 ± 2,1 tuổi).       

Kết quả so sánh giữa nhóm tiêm BTA kết hợp PHCN (nhóm can thiệp, n = 23) 

với nhóm chỉ tập PHCN (nhóm chứng, n = 23) cho thấy chức năng vận động thô 

(GMFM - 66) ở nhóm can thiệp cải thiện rõ rệt hơn 2,1 điểm, p = 0,02 và 3,5 

điểm), (p < 0,01) so với nhóm chứng tại thời điểm 12 và 24 tuần sau điều trị, cả 

hai nhóm (n = 46) đều cải thiện chức năng vận động sau 48 tuần điều trị.   
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Hristina Colovic, Lidija Dimitrijevic (2014) [126]: tiến hành đánh giá 
hiệu quả trước sau điều trị biến dạng bàn chân ngựa bằng tiêm BTA vào cơ 
sinh đôi trên 12 trẻ bại não thể liệt co cứng một bên và hai bên, tuổi từ 2 - 6 
tuổi (tuổi trung bình: 4,38 ± 0,11 tuổi, cân nặng trung bình: 19,48 ± 4,12 kg),    
liều 10 đơn vị/kg BTA cho thể liệt co cứng nửa người, 20 đơn vị/kg cho thể liệt 
co cứng hai chi dưới. Đánh giá tại các thời điểm 3, 8, 16 tuần và 6 tháng so với 
thời điểm ban đầu bắt điều trị. Tất cả trẻ được kết hợp tập PHCN sau tiêm (tập 
tăng tầm vận động khớp cổ chân, kéo các cơ chủ vận, tập mạnh các cơ đối vận, 
tập đối kháng, tập dáng đi, đeo nẹp chỉnh biến dạng khớp cổ chân). Kết quả cho 
thấy tăng TVĐ thụ động khớp, giảm điểm MAS của các cơ sau điều trị so với 
trước điều trị tại thời điểm 3, 8 và 16 tuần (p < 0,001). Tại thời điểm 6 tháng sau 
điều trị TVĐ thụ động khớp gần với giá trị trước điều trị (p < 0,05). Sự thay đổi 
điểm MAS không có ý nghĩa sau 6 tháng điều trị BTA. Giá trị trung bình của 
thang điểm GMFM khác biệt có ý nghĩa thống kê ở tất cả thời điểm 1, 2, 4 và 6 
tháng sau điều trị (p < 0,001). Sử dụng BTA kết hợp các phương pháp PHCN 
cho trẻ bại não thể co cứng cải thiện tầm vận khớp. Tập PHCN liên tục có tác 
dụng duy trì cải thiện chức năng theo mục tiêu cụ thể ở mỗi trẻ.  

Tiêm botulinum nhóm A nhắc lại nhiều lần: tác dụng lâu dài của việc 
tiêm BTA lặp đi lặp lại trong điều trị co cứng cơ cho trẻ bại não vẫn chưa rõ. 
Tedroff và cộng sự nghiên cứu tiến cứu 94 trẻ bại não thể liệt co cứng (50% 
liệt co cứng hai chi dưới, 22% liệt co cứng nửa người, 25% liệt co cứng tứ chi 
và 3% bại não thể phối hợp), tuổi trung bình 5,4 tuổi, tiêm BTA lặp lại tại các 
cơ hamstring, cơ sinh đôi dép cho thấy hiệu quả cải thiện điểm MAS, TVĐ 
thụ động của khớp và GMFCS có thể kéo dài đến 3 năm [127].  

Carlos Henrique [123] đánh giá hiệu quả điều trị tiêm BTA (tổng liều từ 
70 - 140 đơn vị/kg cho mỗi bệnh nhi vào cơ sinh đôi - cơ dép, cưo hamstring) 
kết hợp PHCN cho 20 trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới (tuổi 2 - 16 tuổi).    
Kết quả đánh giá sau 90 ngày điều trị cho thấy cải thiện rõ rệt điểm MAS     
(p < 0,05), tăng TVĐ duỗi khớp gối và gấp mặt mu khớp cổ chân ở cả hai bên. 
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Tuy nhiên, các cơ này co cứng trở lại thời điểm bắt đầu điều trị ở ngày thứ 180. 
Nghiên cứu này cũng chỉ ra tiêm nhắc lại BTA là cần thiết, thời gian tiêm 
nhắc lại không sớm hơn 3 tháng. Tiêm BTA vào cơ sinh đôi, cơ dép hoặc cơ 
cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân, cơ bán mạc được chứng minh là tăng chiều dài của 
các cơ này ở trẻ bại não. Ngoài ra, có những bằng chứng cho rằng kết hợp 
tiêm BTA với các hình thức PHCN khác có thể trì hoãn tuổi phẫu thuật, giảm 
tỷ lệ phẫu thuật lại và nhu cầu phẫu thuật đầu tiên [53],[128]. 

Tuổi tiêm botulinum nhóm A: bại não thể co cứng là thể lâm sàng hay 
gặp nhất, co cứng cơ xuất hiện trong vài năm đầu ở trẻ bại não. Ở trẻ nhỏ 
dáng đi tiếp tục được trưởng thành cho đến khi 7 tuổi và các chức năng cầm 
nắm lên đến 10 tuổi, nhưng quá trình này cần nhiều thời gian hơn với một trẻ 
bại não [129]. Việc chỉ định điều trị bằng BTA cho trẻ bại não từ 2 tuổi đến 
10 tuổi khi chức năng vận động và dáng đi vẫn còn khả năng thích nghi là 
hữu ích nhất [130]. Điều trị bằng BTA làm chậm và giảm tần suất điều trị 
ngoại khoa và đạt được kết quả về hình thể mong muốn lúc trẻ được 5 đến 10 
tuổi [128]. Nghiên cứu gần đây của Santos và cộng sự (2011) trên 57 trẻ bại 
não tuổi trung bình 6 tuổi cho thấy tỷ lệ giảm co cứng và có tiên lượng chức 
năng tốt hơn sau tiêm BTA ở nhóm trẻ có tuổi ít hơn. Điều trị BTA cho trẻ 
bại não có liên quan đến cải thiện chất lượng cuộc sống [131]. Khi trẻ bại não 
còn nhỏ được cho là co cứng cơ còn chức năng và ít co cứng cố định hơn so 
với trẻ lớn, chúng đáp ứng tốt hơn với điều trị BTA [116],[132].  

•  Phục hồi chức năng kết hợp sau tiêm botulinum nhóm A 
Các biện pháp can thiệp phối hợp với Độc tố botulinum nhóm A đã được 

đặt ra và tiến hành từ đầu những năm 1990. Thách thức đặt ra là sử những can 
thiệp gì và như thế nào là kết hợp tốt nhất với tiêm BTA cho các nhóm cơ chi 
dưới để đạt được hiệu quả tốt nhất ở trẻ bại não [133],[134]. Hầu hết can thiệp 
phối hợp cho chi dưới khi tiêm BTA là bó bột, chỉnh hình (chỉnh hình cổ và 
bàn chân) và vật lý trị liệu (kéo dãn cơ, tăng sức mạnh cơ, tập vận động cơ 
đích). Những can thiệp này hầu như là cần thiết sau tiêm BTA [135],[136]. 
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Một chương trình vật lý trị liệu với mục tiêu đào tạo vận động và kéo dãn 
nhằm đạt được sự cải thiện vượt quá ảnh hưởng dược lý được coi là trọng tâm 
điều trị. Không có khuyến nghị toàn diện về tần suất điều trị kết hợp sau điều 
trị được đưa ra) [53].  

Kết hợp bó bột và nẹp chỉnh hình: 20 nghiên cứu được tổng hợp và phân 

tích để đánh giá hiệu quả sau tiêm BTA kết hợp với bó bột và nẹp chỉnh hình, 

chứng minh hiệu quả về vận động và tư thế trên trẻ bại não thể co cứng [137]. 

Có bằng chứng cho thấy chỉ tiêm BTA đơn thuần có hiệu quả như bó bột đơn 

thuần, nhưng thời gian tối ưu và giá trị của việc kết hợp bó bột với tiêm BTA 

vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và đánh giá [138]. Bottos và Ackman tiến hành 

nghiên cứu so sánh hiệu quả tiêm BTA kết hợp bó bột hoặc không kết hợp bó 

bột [139],[140] ở hai thời điểm khác nhau trên trẻ bại não thể co cứng cho 

thấy kết quả cải thiện trong lĩnh vực đi, giảm điểm MAS và tăng chiều dài 

bước chân ở nhóm tiêm BTA kết hợp với bó bột. TVĐ thụ động khớp cổ chân 

và khả năng kéo dãn các cơ gập bàn chân ở nhóm tiêm BTA kết hợp bó bột 

cải thiện rõ rệt sau điều trị so với nhóm bó bột đơn thuần hoặc với nhóm tiêm 

BTA đơn độc [139]. Một số bác sĩ lâm sàng thực hiện bó bột ngay sau khi 

tiêm BTA, một số khác trì hoãn việc bó bột sau 2 tuần để phân biệt tác dụng 

của BTA và để tạo điều kiện cho sự dung nạp của bó bột. Graham và cộng sự 

cho rằng bó bột đơn thuần không có tiêm BTA thường cần thời gian lưu từ 4 - 

6 tuần, nhưng kết hợp với tiêm BTA cần cố định 1 - 3 tuần là đủ [53].  

Điện kích thích: được kết hợp với BTA không tăng hiệu quả điều trị 

biến dạng co cứng bàn chân ngựa nhưng cần những nghiên cứu sâu hơn 

nữa về vấn đề này [141]. 

Vật lý trị liệu là biện pháp can thiệp kết hợp: nhiều nghiên cứu đưa ra các 

chương trình vật lý trị liệu chi tiết gồm: kéo dãn cơ, tăng sức cơ và tập vận động 

các cơ đích 3 lần một tuần trong 12 tuần, có thể kết hợp với bó bột và nẹp chỉnh 
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hình ban ngày hoặc đeo nẹp ban đêm. Đây là kết quả nghiên cứu của 24/29 

nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Kết hợp tiêm BTA với các biện pháp khác 

trong điều trị co cứng nhóm cơ chi dưới còn nhiều tranh cãi [125],[135].  

1.2.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 
Trần Thị Thu Hà (2002), kết quả nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, 

lâm sàng và nhu cầu phục hồi chức năng ở trẻ bại não cho thấy tỷ lệ bại não 
thể co cứng chiếm 62,6% các thể bại não [59].  

Đoàn Thị Minh Xuân, Trần Xuân Chương và cộng sự (2008) cho thấy tỷ 
lệ điều trị vận động trị liệu đơn thuần cho trẻ bại não thể co cứng cho kết quả 
tốt là 17,1% [142].  

Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu trên mới dừng lại điều tra tỷ lệ của các biện 
pháp can thiệp và nhu cầu PHCN cho trẻ bại não mà chưa có can thiệp bằng 
BTA và so sánh kết quả can thiệp. 

Nguyễn Thi Hùng (2010), đánh giá hiệu quả sau tiêm BTA cho 10 trẻ co 
cứng do bại não bằng thang điểm MAS kết quả cho thấy giảm co cứng cơ và 
giảm đau tốt sau điều trị [143].  

Trịnh Quang Dũng, Nguyễn Hữu Chút (2014) đánh giá kết quả phục hồi 
chức năng bại não thể co cứng bằng tiêm BTA (Dysport®) và các biện pháp 
phối hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% trẻ có cải thiện về tình trạng co 
cứng và chức năng dáng đi sau điều trị, đánh giá mức độ chức năng vận động 
thô theo GMFCS tốt sau can thiệp là 46,3%, tuy nhiên thời gian theo dõi ngắn 
và không có nhóm chứng so sánh [144].  

Trương Tấn Trung (2017) [13]: tỷ lệ tiến bộ về vận động tốt sau can 
thiệp BTA ở các nhóm cơ chi dưới cho trẻ bại não thể co cứng là 87,2%, khá 
là 11,4% và trung bình là 1,4%. 

Các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cho thấy nhu cầu 
điều trị co cứng là rất cấp thiết cho trẻ bại não. Mặc dù một số nghiên cứu 
trong nước đánh giá hiệu quả của tiêm Botulium toxin nhóm A cho thấy có sự 
tiến bộ về chức năng vận động thô và giảm trương lực cơ ở trẻ bại não thể co 
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cứng, tuy nhiên thời gian theo dõi đánh giá sau can thiệp ngắn, nghiên cứu 
trên số ít trẻ và không có nhóm chứng so sánh.  
1.3. Các thang điểm đánh giá chức năng vận động cho trẻ bại não thể co 
cứng trong nghiên cứu 
1.3.1. Đánh giá chức năng vận động thô theo thang điểm GMFCS (Gross 
Motor Function Measure Classification Scales) 

Chức năng vận động thô GMFCS được phát triển bởi Palisano và cộng 
sự năm 1997 [145]. GMFCS được Quốc tế công nhận để phân loại khả năng 
vận động thô của trẻ bại não, GMFCS đặc biệt chú trọng đến khả năng ngồi và 
đi của trẻ. Trên Thế giới và Việt Nam, thang điểm GMFCS được sử dụng rộng 
rãi trên lâm sàng, áp dụng cho tất cả các thể bại não ở các lứa tuổi khác nhau. 
Thang điểm GMFCS chia theo các nhóm tuổi: từ 0 đến < 2 tuổi, 2 đến < 4 tuổi,  
4 đến < 6 tuổi và  từ 6 đến ≤ 12 tuổi. GMFCS gồm 5 mức độ (từ độ I đến độ V) 
[146]. Thang điểm GMFCS là công cụ hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giúp cải 
thiện việc thu thập và phân tích số liệu từ đó hiểu biết tốt hơn về điều trị bại não. 
1.3.2. Đánh giá mức độ co cứng theo thang điểm Ashworth cải tiến  

Hiện nay sử dụng thang điểm đánh giá độ co cứng Ashworth cải tiến- 
MAS (Modified Ashworth Scale: MAS) [147]. Xác định bằng lực kháng cản 
cảm thấy được khi người khám kéo dãn thụ động đoạn chi thể. 
1.3.3. Đo tầm vận động thụ động khớp chi dưới bên liệt  

Co cứng cơ làm giảm tầm vận khớp. Nhiều nghiên cứu gần đây sử dụng 
đo TVĐ khớp gối, khớp cổ chân để đánh giá mức độ co cứng và hiệu quả điều 
trị co cứng cơ cho ở trẻ bại não. Chúng tôi sử dụng phương pháp đo “ Zêro” để 
đánh giá TVĐ thụ động khớp [148]. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
 Nhóm nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm: các trẻ bại não thể co cứng ≤ 12 tuổi 
được khám và điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi Trung ương.  
 Nhóm nghiên cứu can thiệp có nhóm chứng gồm: các trẻ bại não thể co 
cứng từ 2 tuổi đến 12 tuổi được khám và điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng 
- Bệnh viện Nhi Trung ương.  
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn trẻ 

• Nghiên cứu mô tả cắt ngang (mục tiêu 1): 
- Trẻ bại não thể co cứng ≤ 12 tuổi khám và điều trị tại Khoa Phục hồi chức 

năng - Bệnh viện Nhi Trung ương được chẩn đoán theo định nghĩa và phân 
loại bại não Châu Âu đề xuất bởi Bax và cộng sự, 2005 [1]: 

+ Tiền sử bất thường, chậm phát triển vận động, biểu hiện lâm sàng và 
hình ảnh cộng hưởng từ. 

+ Rối loạn vận động gây ra do tổn thương não không phải các bệnh lý 
tiến triển xảy vào giai đoạn trước, trong khi sinh hoặc sauu khi sinh 

+ Tăng trương lực cơ, tăng phản xạ gân xương ở các chi bị tổn thương 
và có dấu hiệu tổn thương hệ tháp 

+ Vận động khối, giảm khả năng vận động riêng biệt tại từng khớp, có 
hoặc không tồn tại một hay nhiều phản xạ nguyên thủy 

+ Có thể có các rối loạn cảm giác, tri giác, liệt thần kinh sọ não, đa động 
gân gót, co cứng hoặc co rút tại các khớp, cong vẹo cột sống, động kinh; 

• Nghiên cứu can thiệp (mục tiêu 2 và 3): 
- Trẻ bại não thể co cứng từ 2 tuổi đến 12 tuổi có mốc vận động đứng, đi. 
- Độ co cứng cơ theo MAS độ ≥ 1+ tại ít nhất một nhóm cơ chi dưới. 
- Trẻ có mức vận động thô theo GMFCS độ I, II, III, IV. 
- Có sự đồng ý, tự nguyện tham gia nghiên cứu của bố (mẹ) hoặc người 

bảo vệ hợp pháp của trẻ. 
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2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

•  Nghiên cứu mô tả ngang (mục tiêu 1): 
- Bại não thể thất điều, thể múa vờn hoặc thể kết hợp. 
- Chưa xác định được thể bại não trên lâm sàng. 
- Trẻ liệt co cứng do các bệnh lý tổn thương não tiến triển. 

• Nghiên cứu can thiệp (mục tiêu 2 và 3): 
- Trẻ bại não thể co cứng dưới 2 tuổi hoặc trên 12 tuổi. 
- Trẻ có mức vận động thô theo GMFCS độ V. 
- Trẻ chậm phát triển trí tuệ và động kinh mức độ nặng. 
- Trẻ có tiêm BTA (Dysport®), dùng các thuốc chống co cứng hoặc phẫu 

thuật chỉnh hình trong vòng 6 tháng trước khi tham gia nghiên cứu. 
- Trẻ đang có các bệnh lý nhiễm trùng toàn thân hoặc tại các cơ điều trị; 
- Trẻ bỏ hoặc không theo dõi đủ 12 tháng sau điều trị. 
- Có tiền sử dị ứng với BTA (Dyspor®). 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi 

Trung ương trong thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017. 
2.3. Thiết kế nghiên cứu 

 Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng cho mục tiêu 1. 
  Nghiên cứu can thiệp lâm sàng có đối chứng cho mục tiêu 2 và 3. 

2.3.1. Mẫu và phương pháp chọn mẫu nghiên cứu mô tả cắt ngang [149]: 

•  Cỡ mẫu: 

2
2

)2/1(
)1.(

d
ppZn −

= −α
 

Trong đó: 
n: số trẻ bại não thể co cứng cần nghiên cứu. 
Z2

(1-α/2): giá trị thu được từ bảng Z với giá trị α được chọn bằng 1,96. 
α: mức ý nghĩa thống kê 95%.  
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p: tỷ lệ bại não thể co cứng. Theo tác giả Trần Thị Thu Hà (2002) [19], 
tỷ lệ bại não thể co cứng tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi Trung 
ương chiếm 62,6% (144/230) trên tổng số trẻ bại não, vậy p = 62,6%. 

d: sai số tuyệt đối: 0,07. 
Thay các giá trị trên vào công thức trên ta được n = 184. Trên thực tế, 

chúng tôi nghiên cứu 196 trẻ bại não thể co cứng. 
•  Chọn mẫu: 

Trẻ bại não thể co cứng đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu vào khám và 
điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 
12/2015 lần lượt được chọn vào nghiên cứu cho đến khi đủ 184 trẻ. Thực tế, 
số trẻ bại não thể co cứng nghiên cứu là 196 trẻ. 
2.3.2. Mẫu nghiên cứu can thiệp có đối chứng [149]: 

•  Cỡ mẫu: 

 
 Trong đó: 

n: số trẻ bại não thể co cứng tối thiểu cho một nhóm. 
α: mức ý nghĩa thống kê, chọn α = 0,05. 
1- β: lực mẫu được qui ước bởi nhà nghiên cứu, chọn 1-β = 95%.  
P1: là tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng cải thiện chức năng vận động thô tốt 

sau điều trị botulinum nhóm A kết hợp PHCN.  
P2: là tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng cải thiện chức năng vận động thô tốt ở 

nhóm điều trị chỉ tập PHCN.  
Theo kết quả nghiên cứu của Đoàn Thị Minh Xuân và cộng sự (2008) 

[142], tỷ lệ cải thiện tốt sau điều trị chỉ tập PHCN ở trẻ bại não thể co cứng là 
17,3%. Vì vậy, chúng tôi lấy P2 = 17,3%.  

Tỷ lệ cải thiện tốt ở nhóm điều trị botulinum nhóm A kết hợp PHCN 
theo nghiên cứu của Trịnh Quang Dũng và Nguyễn Hữu Chút (2014) [144] là 
46,3%. Vì vậy, chúng tôi lấy P1 = 48%.  
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Áp dụng công thức trên tính được cỡ mẫu cho mỗi nhóm là 58 trẻ. Trên 
thực tế có 70 trẻ bại não thể co cứng tham gia vào mỗi nhóm. 

•  Chọn mẫu:  

Dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo ngày khám chẵn, lẻ của 

trẻ bại não thể co cứng đến khám và vào điều trị tại khoa Phục hồi chức năng: 

Trẻ bại não thể co cứng có đủ điều kiện tham gia nghiên cứu sẽ chọn 

vào nhóm có tiêm botulinum nhóm A (Dysport®) kết hợp tập PHCN (nhóm 

can thiệp) nếu trẻ đến khám và điều trị vào các ngày lẻ trong tuần.  

Trẻ bại não thể co cứng có đủ điều kiện tham gia nghiên cứu sẽ chọn 

vào nhóm chỉ tập PHCN (nhóm chứng) nếu trẻ đến khám và điều trị vào các 

ngày chẵn trong tuần. 

 Tỷ lệ chọn nhóm can thiệp và nhóm chứng là 1:1. Vì vậy, kết quả chúng 

tôi có 70 trẻ bại não thể co cứng ở nhóm can thiệp và 70 trẻ bại não thể co cứng 

ở nhóm chứng. 

2.4. Nội dung và cách tiến hành nghiên cứu 

Chung cho hai nhóm: 

 Trẻ tham gia nghiên cứu đều được khám lâm sàng toàn diện theo bệnh 

án mẫu, chụp và thu thập kết quả CHT sọ não (Phụ lục 1); 

Điều tra phỏng vấn bố mẹ, người chăm sóc trẻ về các thông tin liên quan 

đến tiền sử sản khoa, phát triển và bệnh tật của trẻ bại não (Phụ lục 1); 

Đánh giá mức độ chức năng vận động thô (GMFCS) của trẻ;  

 Đối với nhóm can thiệp:  

- Giải thích những lợi ích và những tác dụng không mong muốn có thể 

xảy ra khi tiêm botulinum nhóm A (Dysport®) cho bố mẹ hoặc người đại diện 

hợp pháp của trẻ tham gia nghiên cứu. 

- Xác định các mục tiêu về hiệu quả (kết cục) điều trị trước khi can thiệp 

với bố mẹ của bệnh nhi: 
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•  Giảm co cứng nhóm cơ hamstring (cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân, cơ bán 
màng), cơ sinh đôi, cơ dép duy trì sau 12 tháng điều trị. Tạo điều kiện cho quá 
trình tập, giảm đau khi tập kéo dãn các cơ đích. 

•  Cải thiện tầm vận động của khớp gối (tăng tầm vận động duỗi khớp 
gối), khớp cổ chân (giảm gấp mặt lòng, tăng gấp mặt mu). Giúp trẻ kiểm soát 
thăng bằng tốt hơn, đi lại dễ dàng hơn. 

•  Cải thiện chức năng vận động thô: cải thiện khả năng thăng bằng, đứng 
đi và di chuyển được đánh giá bằng thang điểm GMFCS;  

- Đánh giá hiệu quả sau điều trị: mức độ chức năng vận động thô 
(GMFCS); mức độ co cứng cơ (MAS) các nhóm cơ đích; đo tầm vận động 
(TVĐ) thụ động của khớp tại các thời điểm bắt đầu điều trị (T0) và sau khi 
điều trị 1 tháng (T1), 3 tháng (T2), 6 tháng (T3) và 12 tháng (T4) bằng các 
thang điểm đánh giá được thiết kế sẵn (Phụ lục 2, 3 và 4). 
 Những trẻ đủ tiêu chuẩn lựa chọn đều được một chuyên gia PHCN Nhi 

khoa (Tiến sĩ.BS CKII. Trịnh Quang Dũng) thăm khám, đánh giá lâm sàng và 

tham gia thực hiện kỹ thuật tiêm botulinum nhóm A (Dysport®). Nghiên cứu 

sinh tham gia trực tiếp thăm khám, đánh giá lâm sàng và thực hiện kỹ thuật 

tiêm botulinum nhóm A (Dysport®). Có 4 kỹ thuật viên PHCN của khoa 

PHCN - Bệnh nhi Trung ương cộng tác trong nghiên cứu (02 kỹ thuật viên 

đánh giá, huấn luyện và tập PHCN vận động cho trẻ trong suốt quá trình 

nghiên cứu; 02 kỹ viên tham gia thực hiện kỹ thuật tiêm, bó bột, dựng nẹp…). 

2.4.1. Nội dung và phương pháp đánh giá các biến nghiên cứu 

• Các biến số và chỉ số nghiên cứu mục tiêu 1: 

- Tuổi, giới: không phân biệt giới, trẻ ≤ 12 tuổi bị bại não thể co cứng; 

- Cân nặng trẻ: trẻ mặc một bộ quần áo mỏng, trẻ nhỏ cân nằm, trẻ lớn 

cân ngồi hoặc đứng, đơn vị tính bằng kilogam (kg) với chữ thập phân; 

- Đo chiều cao: trẻ nhỏ đo chiều cao nằm, trẻ lớn đo chiều cao đứng, đơn 

vị đo bằng centimet (cm) và làm tròn số; 
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- Thông tin về gia đình: tên, nghề nghiệp, nơi sinh sống và trình độ văn 
hóa của bố mẹ; 

- Tiền sử gia đình: là bất thường nếu trong gia đình có người bị bại não, 
rối loạn thần kinh, bị động kinh, bị rối loạn tâm thần, dị tật bẩm sinh, bị các 
bệnh về di truyền; 

- Tiền sử của mẹ: là bất thường nếu có xảy thai hoặc có thai chết lưu 
trước đó một hoặc nhiều lần, mẹ bị bại não, bị rối loạn thần kinh, bị động 
kinh, rối loạn tâm thần, bị dị tật bẩm sinh hoặc bị các bệnh về di truyền, 
chuyển hoá; 

- Tiền sử của trẻ: đẻ non nếu trẻ sơ sinh có tuổi thai < 37 tuần, đẻ rất non 
nếu tuổi thai từ 28 đến ≤ 32 tuần, đặc biệt non tháng nếu tuổi thai < 28 tuần; 

trẻ đủ tháng khi tuổi thai 37 - 41 tuần; già tháng nếu trẻ có tuổi thai ≥ 42 tuần. 
Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới [150]; 

- Tiền sử của trẻ: cân nặng khi sinh thấp nếu ≤ 2,500 gam, rất thấp nếu 

cân nặng khi ≤1,500 gam. Theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới [150]; 
- Các yếu tố nguy cơ gây bại não trước sinh được tính từ ngày đầu kỳ 

kinh cuối đến lúc chuyển dạ [30]: 
 Mẹ mắc bệnh khi mang thai như: cảm cúm, sốt ho khi mang thai 3 tháng 

đầu; bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm như toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, 
herpes simplex, giang mai, sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết...; nhiễm độc thai 
nghén, bị bệnh tuyến giáp trạng, ngộ độc, dùng chất kích thích khi mang thai 
(do bệnh viện chẩn đoán); 

Bệnh của con: thai nhi rối loạn nhiễm sắc thể, dị tật não, vòng rau cuốn 
cổ, tư thế thai bất thường; 

- Các yếu tố nguy cơ gây bại não trong khi sinh được tính từ thời điểm 
chuyển dạ đến khi trẻ: đẻ non, cân nặng lúc sinh thấp, ngạt sau sinh, viêm 
màng ối, thai nhi không có thóp và mặt, các can thiệp sản khoa [151]; 

- Các yếu tố nguy cơ gây bại não sau khi sinh được tính từ sau khi trẻ 
sinh ra đến khi trẻ tròn 5 tuổi (60 tháng) gồm: vàng da bất thường sơ sinh, 
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xuất huyết não sơ sinh, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, 
nhuyễn não chất trắng, co giật [151]; 

- Đặc điểm rối loạn chức năng hệ vận động và phản xạ: khám hệ cơ - 
xương - khớp ở tư thế nằm ngửa, ngồi hoặc đứng;  

- Đánh giá tầm vận động thụ động tại khớp gối, khớp cổ chân; 
- Đánh giá độ co cứng cơ theo thang điểm Ashworth cải tiến (MAS) tại 

các nhóm cơ gấp khớp gối, gấp khớp cổ chân mặt lòng; 
-  Đánh giá chức năng vận động thô theo thang điểm GMFCS; 
- Thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá các khiếm khuyết chức 

năng các giác quan và dị tật kèm theo nhue: các dị tật như trật khớp háng 
bẩm sinh, bàn chân khoèo, các dị tật về mắt, khiếm khuyết về thính giác, dị 
tật về nội tạng, động kinh; 
 - Đánh giá định khu bại não thể co cứng theo định nghĩa và phân loại 
được đề xuất của Bax, 2005 [1]: 
  + Tỷ lệ trẻ bại não liệt co cứng tứ chi; 

 + Tỷ lệ trẻ bại nãoliệt co cứng hai chi dưới; 
 + Tỷ lệ trẻ bại não liệt co cứng nửa người (phải hoặc trái); 
- Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ (CHT) sọ não; 
- Đặc điểm CHT sức căng khuếch tán bó tháp; 

•  Các biến số và chỉ số nghiên cứu mục tiêu 2 và 3: 
- Tuổi, giới, cân nặng; 
-  Mức độ chức năng vận động thô (GMFCS);  
-  Mức độ co cứng cơ (MAS) cơ gấp gối, cơ gấp cổ chân; 
- Tầm vận động (TVĐ) thụ động của khớp gối, khớp cổ chân; 

Đánh giá tại các thời điểm bắt đầu điều trị (T0) và sau khi điều trị 1 tháng 
(T1), 3 tháng (T2), 6 tháng (T3) và 12 tháng (T4); 

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị:  
+ Các yếu tố thuộc về con: tuổi, giới, định khu, tổn thương chất trắng, 

điểm GMFCS trước khi điều trị; 



49 
 

+ Các yếu tố thuộc về gia đình: tuổi của bố và mẹ, trình độ học vấn của 
bố và mẹ, nghề nghiệp của bố và mẹ, số trẻ khuyết tật trong gia đình; 

2.4.2. Đánh giá tổn thương não trên cộng hưởng từ thường và cộng 

hưởng từ sức căng khuếch tán bó tháp ở trẻ bại não thể co cứng 

Tất cả hình ảnh CHT sọ não của trẻ bại não thể co cứng trong nghiên 

cứu được thực hiện trên hệ thống máy quét CHT từ 1- 1,5 Tesla (Philips, Hà 

Lan) của Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong đó, có 50 trẻ bại não thể co cứng 

chụp CHT sức căng khuếch tán sọ não để khảo sát đường dẫn truyền thần 

kinh (bó tháp) trên hệ thống máy quét CHT 3.0 Tesla (Philips, Hà Lan) tại 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.  

Chụp CHT sọ não sử dụng các chuỗi xung T1W, T2W, FLAIR để đánh 

giá cấu trúc não. Chuỗi xung DTI 32 SENSE: 10172 ms, TE: 93 ms, 32 

hướng thăm dò khuếch tán, b 1000s/mm2, ma trận 128 x 128, FOV 230 x 230 

mm, bề dày lớp cắt 2 mm, kích thước điểm khối 1,8 x 1,8 x 2 mm. Chuyển dữ 

liệu DTI sang máy trậm và được xử lý bằng phần mềm.  

Quy trình chụp được thực hiện theo quy trình của bệnh viện Nhi Trung 

ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả phim chụp CHT sọ não 

của các trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu được kết luận bởi bác sĩ 

chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108. Tất cả kết quả phim chụp CHT này được đánh giá lại bởi một 

chuyên gia hình ảnh có kinh nghiệm để đảm bảo tính đồng nhất trước khi đưa 

vào số liệu nghiên cứu. 

• Đánh giá tổn thương cấu trúc não trên cộng hưởng từ: 

 Những bất thường của nhu mô não được phân loại theo hệ thống phân 

loại hình ảnh CHT sọ não cho trẻ bại não của Châu Âu (CHT classification 

system- MRICS [22]. 
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Bảng 2.1. Hệ thống phân loại hình ảnh cộng hưởng từ sọ não cho trẻ bại 
não của Châu Âu (MRI classification system- MRICS) [22] 

Tổn thương chất trắng 
quanh não thất 

• Nhuyễn não chất trắng quanh não thất (PVL) 
• Thiểu sản, mỏng thể trai, các nang trong chất trắng; 

Tổn thương chất xám 
• Các nhân xám, đồi thị 
• Các tổn thương vỏ - dưới vỏ 
• Nhồi máu dạng ổ động mạch (động mạch não giữa) 

Tổn thương kết hợp 
chất xám và chất trắng 

• Tăng tín hiệu chất trắng: bất thường myelin 
• Các tổn thương vỏ não và dưới vỏ, tổn thương hang 
thông; liên quan tới các sợi thần kinh thị giác 
• Nhồi máu: các nang, thông; 

Giãn não thất, teo hoặc 
khoang dịch não tuỷ 
bất thường 

• Giãn não thất hai bên/một bên 
• Não thất giãn không đều ở sừng chẩm, sừng trán 
của não thất bên; 

Dị tật não bẩm sinh 

• Các bất thường hình thành não (tăng sinh/di cư/sắp 
xếp): loạn sản vỏ não, đa hồi não nhỏ, nứt não, vô hồi 
não, đa hồi não lớn, phì đại nửa bán cầu, não nước 
• Các bất thường khác Dandy-Walker, thiểu sản thể trai 

Tổn thương khác • Tổn thương liên quan đến tiểu não, can xi hoá; 

Bình thường • Không thấy bất thường trên cấu trúc não 

• Đánh giá cộng hưởng từ sức căng khuếch tán của bó tháp: 
 Phương pháp dựng hình ảnh và đo giá trị DTI (FN, FA và ADC) của bó 
tháp bằng tạo lập các ROIs (Region of interest - vùng quan tâm) với thông số 
góc 350 và ngưỡng FA < 0,2 theo phương pháp của Cascio (2007) [79].        
Các chỉ số DTI của bó tháp gồm: 

-  Phân số không cùng hướng FA (Fractional anisotropy); 
-  Số lượng sợi bó tháp FN (Fiber number); 
-  Hệ số khuếch tán biểu kiến ADC (Apparent diffusion coefficient); 



51 
 

2.4.3. Đánh giá trương lực cơ (Phụ lục 3) 
 Sử dụng thang điểm Ashworth cải tiến (Modified Ashworth Scale - MAS) 
của Bohannon và Smith (1987) [147] để đánh giá trương lực cơ (mức độ co 
cứng) nhóm cơ gấp gối (cơ bán gân, cơ bán màng, cơ nhị đầu đùi); cơ gấp bàn 
chân mặt lòng (cơ sinh đôi, cơ dép).  

Bảng 2.2. Tiêu chuẩn tính điểm mức độ tăng trương lực cơ theo thang 
điểm MAS của Bohannon và Smith, 1987 [147]: 

Mức độ 
MAS Tiêu chuẩn 

Điểm 
MAS 

0 Không tăng trương lực cơ 0 

1 
Tăng nhẹ trương lực cơ, biểu hiện bằng động tác nắm và 
buông thả hay có sự kháng trở tối thiểu ở cuối tầm vận 
động khi gập hay duỗi đoạn chi 

1 

1+ 
Tăng nhẹ trương lực cơ, biểu hiện bằng động tác nắm, có 
sự kháng trở tối thiểu từ giữa đến cuối tầm vận động. 

1,5 

2 
Tăng trương lực cơ rõ rệt trong toàn bộ tầm vận động, 
nhưng vận động thụ động khớp còn dễ dàng 

2 

3 Tăng trương lực cơ rất nhiều, vận động thụ động khó khăn 3 

4 Phần chi tổn thương bị cứng đờ ở tư thế gập hay duỗi 4 

Phương pháp đánh giá: đặt trẻ ở tư thế nằm ngửa. 

- Nếu đánh giá một cơ có tác dụng gập một khớp, đặt khớp ở vị trí gập 
tối đa và di chuyển tới vị trí duỗi tối đa trên 1 giây (đọc số “1001”). 

- Nếu đánh giá cơ có tác dụng co một khớp, đặt khớp ở vị trí duỗi tối đa 
và di chuyển tới vị trí gập tối đa trên 1 giây (đọc số “1001”). 

Xác định: bằng lực cản cảm thấy được khi người khám kéo dãn thụ 
động đoạn chi thể. Bao gồm sáu mức độ. 
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2.4.4. Đánh giá tầm vận động thụ động khớp (Phụ lục 4) 
Phương pháp đánh giá: áp dụng phương pháp đo góc “Zero” [148]. Ở vị 

trí giải phẫu, mọi khớp được quy định là 00.  
Sử dụng thước đo góc Goniometer đo tầm vận động (TVĐ) thụ động gấp 

mặt lòng và gấp mặt mu khớp cổ chân, vận động thụ động duỗi gối: 
-  Xác định 3 điểm cố định: 1 điểm tại khớp làm đỉnh góc đo, 2 điểm 

theo 2 trục xương tạo thành khớp để làm điểm cách góc đo. 
-  Cho khớp cử động và ghi tầm vận động thụ động của khớp là số “độ0” 

trên thước. 
Bảng 2.3. Đánh giá tầm vận động thụ động khớp 

TVĐ thụ động khớp 
(Độ0) 

Đánh giá 

Khớp gối “Tầm vận động của duỗi gối thụ động” 

Khớp cổ chân “Góc gấp mặt lòng tối đa + Góc gấp mặt mu tối đa” 

2.4.5. Đánh giá chức năng vận động thô theo thang điểm GMFCS  
GMFCS được phát triển bởi Palisano và cộng sự năm 1997 [145] để 

phân loại khả năng vận động thô của trẻ bại não. GMFCS đặc biệt chú trọng 
đến khả năng ngồi và đi. Thang điểm GMFCS chia theo các nhóm tuổi: từ 0 
đến < 2 tuổi, 2 đến < 4 tuổi, 4 đến < 6 tuổi và  từ 6 đến ≤ 12 tuổi (Phụ lục 2). 
GMFCS gồm 5 mức độ (từ độ I đến độ V) [146]:   

Bảng 2.4. Tiêu chuẩn tính điểm chức năng vận động thô theo GMFCS 

Mức độ GMFCS Điểm 

GMFCS độ I 1 

GMFCS độ II 2 

GMFCS độ III 3 

GMFCS độ IV 4 

GMFCS độ V 5 
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Bảng 2.5. Tiêu chuẩn phân loại mức tiến bộ vận động thô sau can thiệp 
“Điểm tiến bộ GMFCS = Điểm GMFCS trước can thiệp - Điểm GMFCS 

sau can thiệp 12 tháng”. 

Mức độ kết quả Tiêu chuẩn đánh giá 

Xấu đi Mức độ GMFCS tăng lên sau can thiệp 

Không tiến bộ Mức độ GMFCS giữ nguyên sau can thiệp 

Tiến bộ tốt Mức độ GMFCS sau can thiệp giảm đi 1 điểm 

Tiến bộ rất tốt Mức độ GMFCS sau can thiệp giảm đi 2 điểm 

2.5. Kỹ thuật tiêm Độc tố botulinum nhóm A (Dysport®) 
2.5.1. Bước 1. chuẩn bị thuốc và dụng cụ 

- Thuốc tiêm: Độc tố botulinum nhóm A (Dysport®500U), tên sản phẩm 
thuốc Dysport®500U (đơn vị), dạng tinh bột. Tên nhà sản xuất IPSEN 
Biopham Limited. Tên cơ sở đăng ký Beaufour Ipsen Pharma. Dysport® 500U 
được Bộ Y tế - Cục quản lý Dược Việt Nam cấp phép cho Dysport® 500U lưu 
hành từ năm 2004 (VN-8058-04) - 2017 (QLSP-1016-17). 

Dung môi pha loãng là dung dịch nước muối sinh lý Natriclorid 0,9%. 
Sử dụng bơm kim tiêm 5ml vô trùng, bơm hút 2,5 ml dung dịch Natriclorid 
0,9% để pha vào lọ Dysport® 500U Speywood (SU) bột đông khô thành một dung 
dịch trong suốt chứa 200 đơn vị hoạt chất cho mỗi 1ml (20 đơn vị/ 0,1 ml). 

Tiến hành sát khuẩn nắp cao su lọ thuốc bằng cồn và bơm chậm dung 
môi vào trong lọ để ở nhiệt độ phòng. Lắc nhẹ để hòa tan các chất chứa trong 
lọ và đạt được một dung dịch có độ pha loãng mong muốn. 

Sử dụng ống tiêm 1ml (kim có thể thay đổi từ 23 - 25 Gauge) hút dung 
dịch thuốc từ lọ Dysport® 500 IU. 

- Liều lượng tiêm: liều tiêm cho các cơ chi dưới của BTA (Dysport®) 
theo Hội đồng thuận Châu Âu (2009) về sử dụng BTA cho trẻ bại não [152]: 
liều 20 đơn vị/kg/trọng lượng cơ thể. Liều tối đa 50 - 250 đơn vị/vị trí tiêm. 
Liều tối đa 500 - 1.000 đơn vị/trẻ.  
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- Các vật tư khác: thuốc giảm đau Emla 5%, bông vô khuẩn, bơm tiêm 
1ml - 5ml, cồn 700, Betadine 10%, Panh inox, khay inox. 
2.5.2. Bước 2. Xác định điểm tiêm 

Xác định vị trí điểm tiêm bằng tay dựa vào các mốc giải phẫu, tham 
khảo tài liệu của Daniel Truong và cộng sự [54]: 

•  Cơ nhị đầu đùi (Hình 2.1)   
- Số vị trí tiêm: 1 
- Xác định: đặt trẻ nằm sấp, tiêm vào trung điểm của đoạn thẳng nối ụ 

ngồi đến đầu trên xương mác (đoạn thẳng AC). 

  
Hình 2.1. Xác định vị trí nhóm cơ mặt sau đầu đùi  

“Nguồn: Điều trị botulinum nhóm A, Truong Daniel, 2014”[54]. 

• Cơ bán gân và cơ bán màng (Hình 2.1) 
-  Hai cơ này cùng được tiêm với nhau, ở các độ sâu thích hợp và xoay kim 

do các bắp cơ xếp chồng lên nhau theo các lớp khác nhau từ trên xuống dưới. 
-  Số vị trí tiêm: 2 
- Xác định: trẻ nằm sấp, đưa kim vào hai điểm tiêm, trên đoạn thẳng kẻ 

từ ụ ngồi đến lồi cầu trong xương đùi (đoạn AB). 
+ Một điểm nằm ở phía trên, điểm nối giữa 2/3 trên và 1/3 giữa của 

đoạn thẳng AB. 
+ Một điểm nằm ở phía dưới, ngay dưới trung điểm của đoạn thẳng AB. 
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-  Tiêm thuốc vào hai lớp, nhắm đến cơ bán gân ở lớp nông và cơ bán 
màng ở lớp sâu. Đâm kim vuông góc với mặt da hoặc hơi chếch vào phía 
trong và xuyên ngang cơ bán gân. Điểm tiêm dưới là điểm có thể đưa thuốc 
được vào nhiều sợi cơ của cơ bán màng do hình dáng giải phẫu của cơ này. 

• Cơ sinh đôi (đầu trong và đầu ngoài) (Hình 2.2) 
- Số vị trí tiêm: 2 
- Xác định: kẻ đường thẳng thứ nhất đi ngang qua mắt cá xương chày 

đến mắt cá ngoài (đoạn thẳng TN). Kẻ đường thẳng thứ hai đi ngang qua khe 
khớp gối (đoạn thẳng MK). Kẻ đường thẳng đi từ mắt cá xương chày đến khe 
khớp trong của khớp gối (đoạn hẳng MT), vuông góc với đoạn thẳng MK-TN. 

  
Hình 2.2. Xác định vị trí điểm tiêm cơ sinh đôi 

“Nguồn: Điều trị botulinum nhóm A, Truong Daniel, 2014”[54]. 

Trẻ nằm sấp, gối gấp nhẹ nếu có thể, kê một vật dưới cổ chân, không 
dựa vào mặt lưng của bàn chân. Hai đầu cơ được tiếp cận bằng đường phía 
sau, vuông góc với mặt da ở các độ cao khác nhau: 

  + Đầu trong, dưới khe khớp gối một khoảng bằng bề ngang 3 ngón tay, 
trung bình là ở mức ¾ của đoạn thẳng MT. 

 + Đầu ngoài cao hơn vị trí tiêm đầu trong 2-3 cm .  

•  Cơ dép (Hình 2.3) 
-  Số vị trí tiêm: 2. Một điểm trên và một điểm dưới nằm, vị trí tiêm vào 

các phần trong và ngoài của bắp cơ. 
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Hình 2.3. Xác định vị trí điểm tiêm cơ dép 

“Nguồn: Điều trị botulinum nhóm A, Truong Daniel, 2014”[54]. 

- Xác định: trẻ nằm sấp, bố trí như khi tiêm cơ sinh đôi. Đâm kim sâu 

vuông góc mặt da: 

+ Đối với điểm trên: trung điểm của đoạn thẳng nối 1/3 giữa - 1/3 trên 

của đoạn thẳng MT. 

+ Đối với điểm dưới: nằm ở 2/3 dưới đoạn MT. Đưa kim chéo vào sâu, 

lần lượt về phía ngoài rồi phía trong của bắp cơ, tìm các sợi cơ hai bên vách 

đứng dọc. 

2.5.3. Bước 3. Kỹ thuật tiêm  

- Kỹ thuật viên chuẩn bị thuốc tiêm Dysport® 500U. 

- Sát trùng da vùng cơ tiêm bằng cồn 700C. 

- Bôi thuốc tê tại chỗ bằng Emla 5% (2,5% Lidocaine và 2,5 prilocaine, 

của công ty Dược Astra Zeneca, Thụy Sĩ) phủ lên vùng da của các cơ đích 30 

phút trước khi tiêm. 

- Xác định điểm tiêm các cơ đích gồm: cơ sinh đôi, cơ dép; cơ nhị đầu đùi, 

cơ bán gân, cơ bán màng. 

- Tiêm thuốc vào trong cơ tại những vị trí đã được xác định. 

- Thực hiện kỹ thuật tiêm: 30 - 40 phút. 

- Trẻ được theo dõi 4 giờ tại khoa PHCN sau khi tiêm Dysport®. 
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2.5.4. Bước 4. Bảo quản thuốc 

Kỹ thuật bảo quản: thuốc Dysport® 500 IU bột đông khô được đóng 

gói bảo quản ở nhiệt độ từ + 2 đến + 80C. Thuốc chỉ được lĩnh từ Khoa 

Dược trước khi tiêm 1 giờ và được lưu tối đa là 8 giờ ở 2 - 8°C sau khi pha. 

Sau khi tiêm thu dọn và xử lý ngay bất cứ phần còn sót lại trong ống 

tiêm và trong lọ theo quy trình của bệnh viện. 

2.6. Các biện pháp phục hồi chức năng kết hợp 

Áp dụng cùng phương pháp PHCN, thời gian tập, nhóm cơ đích tương 

ứng cho tất cả các trẻ tham gia nghiên cứu [125]: 

Mỗi trẻ được tập ít nhất một lần từ 30 đến 45 phút tuỳ theo tình trạng sức 

khoẻ và khả năng của từng trẻ. Quá trình tập luyện PHCN do 02 kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu thực hiện tại Khoa PHCN Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối với 

trẻ ngoại trú, người tập hướng dẫn cho bố (mẹ) hoặc người trực tiếp chăm sóc 

trẻ những động tác vận động mà tự họ có thể làm được tại nhà theo tài liệu 

hướng dẫn tập luyện. 

Trẻ được yêu cầu duy trì chương trình tập luyện trong suốt quá trình điều trị. 

Không có sự khác biệt về kỹ thuật và thời gian tập ở hai nhóm can thiệp và 

nhóm chứng.  

Kỹ thuật PHCN chi dưới cho trẻ bại não thể co cứng là tập vận động thụ 

động theo tầm vận động của khớp và tập mạnh cơ đích chống co cứng, kéo 

dãn gân cơ: 

a. Vận động trị liệu 

Bài tập số 1: xoa bóp vùng ngón chân, mu bàn chân (cơ gấp mu các ngón 

chân) và phía dưới cẳng chân (cơ sinh đôi, dép). 
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Hình 2.4. Tập vận động, kéo dãn thụ động khớp cổ chân 

“Nguồn: tài liệu số 10, PHCN cho trẻ bại não, 2008”[153] 
Bài tập số 2: kéo dãn thụ động tại khớp cổ chân - bàn chân: làm theo thứ 

tự từ sau bàn chân tới trước bàn chân tới khớp cổ chân. 
- Kéo nhẹ xương gót xuống phía dưới (kéo dãn gân Achsille). 
- Kéo nhẹ xương gót ra phía ngoài (để chỉnh phần trước bàn chân bị 

nghiêng trong). 
- Kéo nhẹ phần trước bàn chân về phía trước. 
- Đẩy nhẹ xương sên ra phía sau và kéo nhẹ phần trước bàn chân ra phía 

ngoài để sửa lại phần trước bàn chân bị khép và nghiêng trong. 
- Kéo nhẹ xương gót xuống dưới và đẩy phần trước bàn chân lên trên để 

sửa lại tư thế cổ chân bị gấp mặt lòng. 
- Chỉnh nghiêng trong bàn chân bằng nắn chỉnh 3 điểm: gót kéo ra ngoài 

+ Phần trước bàn chân kéo ra ngoài 
+ Phần giữa mép ngoài bàn chân đẩy vào trong. 

Bài tập số 3: Gập háng 

 
Hình 2.5. Bài tập gập háng 

“Nguồn: tài liệu số 10, PHCN cho trẻ bại não, 2008”[153]. 
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Bệnh nhi nằm ngửa. Hai tay người tập giữ đùi và cẳng chân trẻ, gập tối đa 

khớp háng để gối duỗi, rồi trở lại vị trí ban đầu. Có thể làm cử động này với 

gối gập và háng gập tối đa. 

Bài tập số 4: Dạng và khép háng 

 
Hình 2.6. Bài tập dạng và khép háng 

“Nguồn: tài liệu số 10, PHCN cho trẻ bại não, 2008”[153]. 

Bệnh nhi nằm ngửa. Hai tay người tập giữ đùi và cẳng chân trẻ, đưa chân 

trẻ ra xa khỏi thân rồi đặt trả lại vị trí ban đầu. 

Bài tập số 5: Gập (a) và Duỗi (b) gối: 

 
Hình 2.7. Bài tập gập (a) và duỗi (b) gối 

“Nguồn: tài liệu số 10, PHCN cho trẻ bại não, 2008”[153]. 

 Bệnh nhi nằm sấp. Một tay người tập giữ trên gối, tay kia gấp gối trẻ hết 

tầm, sau đó đặt cẳng chân trẻ về vị trí ban đầu. 



60 
 

Bài tập số 6: Gập (a) và Duỗi (b) cổ chân 
 

 
               

 
Hình 2.8. Bài tập gập (a) và duỗi (b) cổ chân 

“Nguồn: tài liệu số 10, PHCN cho trẻ bại não, 2008”[153]. 
Bệnh nhi ngồi hoặc nằm ngửa. Một tay người tập giữ cổ chân, tay kia tỳ 

bàn chân trẻ như hình vẽ, gập hết tầm về phía mu chân rồi trả lại vị trí ban đầu. 
b. Bó bột kéo dãn các cơ sau tiêm: trẻ được bó bột sau tiêm 4 giờ. Thời 

gian đặt bột 2 tuần/đợt. 
 c. Nẹp chỉnh hình cho tật vẹo bàn chân ngựangựa 

Nẹp trên gối: Để nắn chỉnh biến dạng của khớp gối, nắn chỉnh co rút 
khớp gối. 

Nẹp dưới gối: Để nắn chỉnh biến dạng ở phần cổ-bàn chân, giữ cổ-bàn 
chân ở tư thế tốt hơn, giúp trẻ đứng, đi vững hơn.  

 
Hình 2.9. Nẹp chỉnh hình cổ chân 

“Nguồn: tài liệu số 10, PHCN cho trẻ bại não, 2008”[153]. 
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2.7. Quy trình thu thập số liệu 
2.7.1. Công cụ thu thập số liệu 

- Bệnh án nghiên cứu: phiếu phỏng vấn bố mẹ về các yếu tố nguy cơ và 
thu thập các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình ảnh (Phụ lục 1) 

- Phiếu đánh giá mức độ chức năng vận động thô (GMFCS) (Phụ lục 2) 
- Phiếu đánh mức độ co cứng cơ (Phụ lục 3) 
- Phiếu đánh giá tầm vận động thụ động của khớp (Phụ lục 4) 
- Các công cụ khác: thước đo góc (Hình 2.6), cân bàn, thước dây. 

 
Hình 2.10. Thước đo tầm vận động khớp 

“Nguồn: Ảnh chụp công cụ sử dụng trong nghiên cứu”. 
2.7.2. Thử nghiệm bộ công cụ 

Bộ công cụ nghiên cứu được xây dựng và thử nghiệm trên 20 trẻ bại não 
thể co cứng điều trị tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương 
trong tháng 11/2015. Quá trình thử nghiệm bao gồm phương pháp thu thập số 
liệu, cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu, nội dung các phiếu phỏng vấn và 
khám lâm sàng. Các công cụ sau khi thử nghiệm được chỉnh sửa cho phù hợp 
trước khi tiến hành thu thập số liệu chính thức. 
2.7.3. Chuẩn bị cho thu thập số liệu 

Tập huấn điều tra viên, giám sát viên về công cụ, qui trình thu thập số 
liệu. Điều tra viên bao gồm 03 bác sĩ và 05 kỹ thuật viên vật lý trị liệu của 
Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi Trung ương. Giám sát viên bao gồm 
bác sĩ trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng và nghiên cứu sinh. Giám sát viên có 
nhiệm vụ phỏng vấn ngẫu nhiên 10% phiếu điều tra viên đã thu thập, giám sát 
qui trình thu thập số liệu, kiểm tra và nhập phiếu do điều tra viên thu thập. 
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2.7.4. Tiến hành thu thập số liệu 
Tất cả trẻ tham gia nghiên cứu đều được khám lâm sàng toàn diện, ghi 

chép theo bệnh án mẫu tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu. 

Trẻ nhóm can thiệp và nhóm chứng được đánh giá TVĐ thụ động khớp, 

MAS, GMFCS tại các thời điểm trước can thiệp (T0), sau can thiệp 1 tháng 

(T1), 3 tháng (T2), 6 tháng (T3) và 12 tháng (T4) để đánh giá hiệu quả điều trị, 

so sánh kết quả điều trị giữa các thời điểm, giữa hai nhóm, phát hiện các tác 

dụng không mong muốn sau tiêm BTA (Dysport® 500U). 

2.8. Phương pháp xử lý số liệu 

  Nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Các thuật toán 

thống kê mô tả và phân tích được áp dụng để tính toán các chỉ số trung bình, 

tỷ lệ phần trăm, khoảng tin cậy 95% CI. Mức giá trị xác suất p < 0,05 được 

coi là có ý nghĩa thống kê. 

Sử dụng test Khi bình phương (Pearson Chi square) hoặc Fisher's Exact 

tests để so sánh các biến số rời rạc. Đối với các biến đầu ra là các biến liên tục 

có phân bố gần chuẩn sử dụng các test t - ghép cặp, t - độc lập. Sử dụng test 

ANOVA để phân tích các biến số khác. 

  Mô hình hồi qui đơn biến, đa biến, hồi qui tuyến tính đa biến sử dụng là 

phương pháp Stepwise để xác định các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị.  

2.9. Sai số và cách hạn chế sai số trong nghiên cứu 

2.9.1. Sai số nhớ lại 

  Sai số nhớ lại do đối tượng phỏng vấn nhầm lẫn thông tin khi trả lời 

những câu hỏi về những sự việc trong quá khứ. 

  Sai số do nội dung trả lời của đối tượng không hiểu nội dung câu hỏi hoặc do 

tâm lý mặc cảm về khuyết tật mà cố tình che dấu, không trả lời trung thực. 

Sai số do điều tra viên tiến hành thu thập thông tin chưa hiểu rõ vấn đề 

nghiên cứu hoặc không thực hiện nghiêm túc việc thu thập thông tin. 

  Sai số khi nhập liệu. 
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2.9.2. Biện pháp khắc phục sai số 
Các trẻ được khám bệnh tỉ mỉ, cẩn thận về tiền sử, lâm sàng và cận lâm 

sàng, ghi chép đầy đủ vào bệnh án. Giám sát nghiêm túc việc thu thập số liệu. 

Bảng câu hỏi phỏng vấn được sắp xếp hợp lý về trình tự logic, cách diễn 

đạt và từ ngữ dễ hiểu.  

Nghiên cứu viên kiểm tra và làm sạch phiếu sau mỗi ngày điều tra và 

trước khi nhập số liệu vào máy.  

Xây dựng bộ nhập liệu với các lệnh kiểm tra dữ liệu, thiết lập ràng buộc 

bằng phần mềm SPSS để tránh sai sót trong quá trình nhập liệu, trong quá 

trình phân tích, đối chiếu kết quả với thực tế. 

Các đối tượng nghiên cứu tham gia đầy đủ quá trình nghiên cứu, không 

có trường hợp nào bỏ cuộc ở cả nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. 

2.10. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 

Nghiên cứu tuân thủ các qui định trong Nghiên cứu Y sinh học của Hội đồng 

Đạo đức Trường Đại học Y Hà nội (số: 187/HĐĐĐĐHYHN, mã: IRB00003121) 

và Bệnh viện Nhi Trung ương (số: 1457/BVNTW, mã: IRB00009162).  

Nghiên cứu chỉ được tiến hành dưới sự tự nguyện đồng ý cho phép tham 

gia nghiên cứu của bố mẹ bệnh nhi.  

Đối tượng nghiên cứu có thể từ chối tham gia nghiên cứu ở bất cứ giai 

đoạn nào trong quá trình nghiên cứu.  

Các thông tin thu được chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu chứ không có 

mục đích gì khác.  

Kết quả can thiệp có giá trị tại đơn vị can thiệp (Khoa Phục hồi chức 

năng - Bệnh viện Nhi Trung ương) sẽ được áp dụng rộng rãi tại các trung tâm  

Phục hồi chức năng trong cả nước. 
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TRẺ BẠI NÃO THỂ CO CỨNG 
Trẻ bại não thể co cứng ≤ 12 tuổi 

 

NGHIÊN CỨU MÔ TẢ 
  

• Bại não thể thất điều, thể múa vờn hoặc thể 
kết hợp; 

• Chưa xác định được thể bại não trên lâm 
sàng; 

• Trẻ liệt co cứng do các bệnh lý tổn thương 
não tiến triển; 

• Không đồng ý tham gia nghiên cứu; 
 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG (n = 196) 
• Tuổi, giới, chiều cao, cân nặng;  
• Các yếu tố nguy cơ gây bại não: trước khi 

sinh; trong khi sinh; sau khi sinh; 
• Định khu: liệt co cứng tứ chi, liệt co cứng hai 

chi dưới, liệt co cứng nửa người; 
• Mức độ GMFCS; MAS; TVĐ khớp; 
• CHT sọ não; DTI bó tháp (FA, FN, ADC); 
 

LOẠI KHỎI NGHIÊN CỨU 
 

NGHIÊN CỨU CAN THIỆP 
Trẻ bại não thể co cứng từ 2 - 12 tuổi 

• Có mốc vận động đứng, đi; 
• MAS độ ≥ 1+ tại ít nhất một nhóm cơ; 
• GMFCS độ I – IV; 
• Có sự đồng ý tham gia nghiên cứu của bố 

mẹ hoặc người bảo vệ hợp pháp của trẻ. 
 

LOẠI KHỎI NGHIÊN CỨU 
• Bại não thể co cứng < 2 tuổi hoặc > 12 tuổi; 
• GMFCS độ V; MAS độ 1; 
• Chậm phát triển trí tuệ; động kinh mức nặng; 
• Tiêm BTA hoặc dùng các thuốc chống co cứng, phẫu 

thuật chỉnh hình trong vòng 6 tháng trước khi tham 
gia nghiên cứu; 

• Nhiễm trùng toàn thân hoặc tại các cơ chi dưới; 
• Bỏ hoặc không theo dõi đủ 12 tháng; 
• Có tiền sử dị ứng với BTA; 
 

Đánh giá (T0): Tuổi , giới, định khu, GMFCS, MAS, TVĐ khớp 
Chọn ngẫu nhiên theo ngày chẵn lẻ trẻ đến khám và điều trị 

 

NHÓM CAN THIỆP (n = 70) 
 (Tiêm BTA kết hợp tập PHCN) 

• Liều tiêm BTA (Dysport®): 20 mg/kg trọng 
lượng cơ thể  vào các cơ đích chi dưới; 

 

NHÓM CHỨNG (n=70) 
(Chỉ tập PHCN) 

• Hoạt động trị liệu kéo dãn gân cơ,  
tăng TVĐ khớp, tập mạnh các cơ đích;  

Đánh giá hiệu quả sau điều trị tại các thời điểm điều trị 
1 tháng (T1); 3 tháng (T2); 6 tháng (T3), 12 tháng (T4): 

• Điểm MAS, TVĐ khớp, GMFCS; 
• Tác dụng không mong muốn sau tiêm BTA (nhóm can thiệp); 
 

KẾT LUẬN 
• Một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh CHT sọ não 
• Hiệu quả điều trị của tiêm BTA kết hợp PHCN 
• Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ nghiên cứu 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ sọ não của trẻ bại não 
thể co cứng 
3.1.1. Đặc điểm lâm sàng bại não thể co cứng 

Bảng 3.1. Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng theo tuổi 

Tuổi Số trẻ  Tỷ lệ % 

≤ 23 tháng 24 12,2 

24 - 48 tháng 83 42,3 

49 - 71 tháng 54 27,6 

        72 - 144 tháng 35 17,9 

Tổng 196 100 

  Trẻ bại não thể co cứng có tuổi từ 24 - 48 tháng chiếm tỷ lệ cao (42,3%); 
nhóm từ 49 - 71 tháng chiếm tỷ lệ khá đáng kể (27,6%), nhóm ≤ 23 tháng và 
72 - 144 tháng chiếm tỷ lệ thấp (12,2% - 17,9%). 

 
Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng theo giới 

Bại não thể co cứng gặp nhiều ở trẻ trai 127/196 (64,8%) hơn trẻ nữ: 
69/196 (35,2%), tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng nam/nữ là 1,84/1. 

64,8% 

35,2%

Nam Nữ
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Bảng 3.2. Phân bố các yếu tố nguy cơ gây bại não thể co cứng 

Yếu tố nguy cơ gây bại não  Số trẻ  Tỷ lệ % 

Trước khi 

sinh 

Dọa sảy thai 31 15,8 

Sảy thai trước đó 28 14,3 

Thai chết lưu trước đó 10 5,1 

Sốt, cảm cúm 3 tháng đầu 29 14,8 

Nhiễm độc thai nghén 7 3,6 

Rau thai bất thường  42 21,4 

Gia đình có người bại não  8 4,1 

Trong khi 

sinh 

Đẻ non (< 37 tuần) 86 43,9 

Cân nặng khi sinh thấp (< 2500g) 90 45,9 

Ngạt khi sinh 40 20,4 

Can thiệp sản khoa 34 17,3 

Sau khi 

sinh 

Xuất huyết não sơ sinh 7 3,6 

Viêm não, màng não 5 2,6 

Suy hô hấp, thở máy 27 13,8 

Sốt co giật 18 9,2 

Chấn thương sọ não 3 1,5 

Vàng da sơ sinh 9 4,6 

Yếu tố nguy cơ trước khi sinh gây bại não thể co cứng chiếm chủ yếu là 

rau thai bất thường (21,4%), doạ sảy thai (15,8%) và sốt, cảm cúm 3 tháng 

đầu (14,8%). 

Yếu tố nguy cơ trong khi sinh gây bại não thể co cứng nổi bật là sinh non       

(< 37 tuần) chiếm 43,9% và cân nặng khi sinh thấp (< 2.500g) chiếm 45,9%.  

Yếu tố nguy cơ sau khi sinh gây bại não thể co cứng chủ liên quan đến 

thở máy, suy hô hấp (13,8%). 
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Bảng 3.3. Phân bố định khu bại não thể co cứng theo tuổi thai khi sinh   

Tuổi thai 
khi sinh 

Số trẻ  
n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p 
Liệt co cứng 

tứ chi 
(n = 88) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 67) 

Liệt co cứng 
nửa người 
(n = 41) 

≥ 37 tuần 110/196 
(56,1) 45/88 (51,1) 41/67 (61,2) 24/41 (58,5) 

0,189 
33 - 36 tuần 

19/196  
(9,7) 

7/88 (8,0) 5/67 (7,5) 7/41 (17,1) 

≤ 32 tuần 67/196 
(34,2) 36/88 (40,9) 21/67 (31,3) 10/41 (24,4) 

Tổng 196/196 
(100) 88/88 (100) 67/67 (100) 41/41 (100) 

Trong 196 trẻ bại não thể co cứng, tỷ lệ trẻ sinh non < 37 tuần chiếm 

43,9% (86/196), trong đó trẻ có tuổi thai khi sinh ≤ 32 tuần (rất non) chiếm tỷ 

tới 34,2%. Sự khác biệt giữa định khu theo tuổi thai khi sinh ở trẻ bại não thể 

co cứng không có ý nghĩa thống kê với p = 0,189.  

Bảng 3.4. Phân bố định khu bại não thể co cứng theo cân nặng khi sinh 

Cân nặng 
khi sinh 

Số trẻ 
n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p Liệt co cứng 
tứ chi 

(n = 88) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 67) 

Liệt co cứng 
nửa người 
(n = 41) 

≥ 2,500g 106/196 
(54,1) 41/88 (46,6) 40/67 (59,7) 25/41 (61,0) 

0,395 

1,500g đến     
< 2,500g 

49/196 
(25,0) 25/88 (28,4) 14/67 (20,9) 10/41 (24,4) 

< 1,500g 41/196 
(20,9) 22/88 (25,0) 13/67 (19,4) 6/41 (14,6) 

Tổng 196/196 
(100) 88/88 (100) 67/67 (100) 41/41 (100) 

Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng có cân nặng khi sinh thấp < 2,500g chiếm 
45,9% (90/196), trong đó trẻ có cân nặng sơ sinh từ 1,500g đến < 2,500g chiếm 
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25,0% và trẻ < 1,500g chiếm 20,9%. Sự khác biệt giữa định khu theo cân nặng khi 
sinh ở trẻ bại não thể co cứng không có ý nghĩa thống kê với p = 0,395. 

Bảng 3.5. Phân bố lâm sàng bại não thể co cứng theo định khu 

Bại não thể co cứng 
Số trẻ 

(n = 196) 
Tỷ lệ % 

Liệt co cứng tứ chi 88 /196 44,9 

Liệt co cứng hai chi dưới 76/196 34,2 

Liệt co cứng nửa người 41/196 20,9 

Tổng 196/196 100 

 Tỷ lệ bại não thể liệt co cứng tứ chi chiếm 44,9%, bại não thể liệt co cứng 

hai chi dưới chiếm 34,2% và bại não thể liệt co cứng nửa người chiếm 20,9%. 

Bảng 3.6. Phân bố tỷ lệ mức độ GMFCS theo định khu 

Mức độ 
GMFCS 

Số trẻ 
n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p 
Liệt co cứng 

tứ chi 
(n = 88) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 67) 

Liệt co cứng 
nửa người 
(n = 41) 

GMFCS độ 
I 

7/196   
(3,6) 3/88 (3,4) 2/67 (3,0) 2/41 (4,9) 

0,017 

GMFCS độ 
II 

95/196 
(48,5) 3/88 (42,0) 32/67 (47,8) 26 /41(63,4) 

GMFCS độ 
III 

76/196 
(38,8) 33/88 (37,5) 30/67 (44,8) 13/41 (31,7) 

GMFCS độ 
IV 

18/196 
(9,2) 15/88 (17,0) 3/67 (4,5) 0 

Tổng 196/196 
(100) 88/88 (100) 67/67 (100) 41/41 (100) 

Mức độ chức năng vận động thô (GMFCS) của trẻ bại não thể co cứng 

đa số ở mức độ II ( chiếm 48,5%) và mức độ III (chiếm 38,8%). 
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Sự khác biệt về mức độ chức năng vận động thô (GMFCS) theo định 

khu của trẻ bại não thể co cứng có ý nghĩa thống kê với p = 0,017. 

Bảng 3.7. Phân bố tỷ lệ mức độ GMFCS theo tuổi 

Mức độ 

GMFCS 

Tổng 

n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p 
≤ 23 tháng 

(n = 24) 

24 - 48 
tháng 

(n = 83) 

49 - 71 
tháng 

(n = 54) 

72 - 144 
tháng 

(n = 35) 

GMFCS độ I 
7/196 

 (3,6) 

3/24  

(12,5) 

3/83   

(3,6) 

1/54 

 (1,9) 
0 

0,159 

GMFCS độ II 
95 /196 

(48,5) 

8/24  

(33,3) 

46/83 

(55,4) 

25/54 

(46,3) 

16/35 

(45,7) 

GMFCS độ III 
76/196 

(38,8) 

9/24  

(37,5) 

28/83 

(33,7) 

22/54 

(40,7) 

17/35 

(48,6) 

GMFCS độ IV 
18/196 

(9,2) 

4/24  

(16,7) 

6/83  

(7,2) 

6/54  

(11,1) 

2/35  

(5,7) 

Tổng 
196 /196 

(100) 

24/24 

 (100) 

83/83 

(100) 

54/54 

(100) 

35/35 

(100) 
 

Sự khác biệt về mức độ suy giảm chức năng vận động thô giữa các 

nhóm tuổi là không có ý nghĩa thống kê, p = 0,159. 
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Bảng 3.8. Kết quả khám lâm sàng hệ vận động ở trẻ bại não thể co cứng 

Đặc điểm lâm sàng Số trẻ (n) Tỷ lệ % 

Trương 
lực cơ 

Tăng 196/196 100 

Không tăng 0 0 

Dinh 
dưỡng cơ 

Bình thường 79/196 40,3 

Teo cơ 3/196 1,5 

Co rút cơ 114/196 58,2 

Bất 
thường hệ 

xương, 
khớp 

Bất thường xương sọ 7/196 3,6 

Bất thường xương lồng ngực 5/196 2,6 

Cong vẹo cột sống 36/196 18,4 

Bất thường chi (cong vẹo, chi 
ngắn/chi dài) 47/196 24,0 

Vận động 
bất thường 

 

Vận động chủ động mất cân xứng 192/196 98,0 

Vận động thụ động khớp bị hạn chế 132/196 67,3 

Vận động khối 129/196 65,8 

Rung giật gân gót 70/196 35,7 

Vận động không hữu ý 0 0 

Phản xạ 
gân xương 

Tăng 196/196 100 

Bình thường 0 0 

Phản xạ da 
Bất thường 0 0 

Bình thường 196/196 100 

100% trẻ bại não thể co cứng có tăng trương lực cơ và tăng phản xạ gân 

xương, không có bất thường về phản xạ da. 

Trẻ bại não thể co cứng có tỷ lệ co rút cơ là 58,2%, teo cơ là 1,5%.  

Hầu hết trẻ bại não thể co cứng có biểu hiện vận động chủ động bất cân 

xứng (98%), và vận động khối (65,8%). 
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Bảng 3.9. Tỷ lệ liệt dây thần kinh sọ não ở trẻ bại não thể co cứng 

Dây thần kinh liệt Số trẻ (n) Tỷ lệ % 

Dây II 7/196 3,6 

Dây III 26/196 13,3 

Dây IV 6/196 3,1 

Dây V 2/196 1,0 

Dây VI 9/196 4,6 

Dây V, VII 2/196 1,0 

Dây VIII 5/196 2,6 

Dây IX 7/196 3,6 

Dây XI 7/196 3,6 

Dây XII 2/196 1,0 

Tổng 73/196 37,2 

Trẻ bại não thể co cứng có liệt dây thần kinh sọ khá đáng kể (32,1%).  

Trẻ bại não thể co cứng chủ yếu liệt các dây thần kinh vận nhãn: dây số 

III (13,3%), dây số IV (3,1%), dây số VI (4,6%).  
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Bảng 3.10. Tỷ lệ các khiếm khuyết đi kèm ở trẻ bại não thể co cứng  

Các khiếm khuyết  
Số trẻ  

n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p 
Liệt co cứng 

tứ chi 

(n = 88) 

Liệt co cứng 

hai chi dưới 

(n = 67) 

Liệt co cứng 

nửa người 

(n = 41) 

Khiếm khuyết 

thính giác 

19/196 

(9,7) 
9/19 (47,4) 8/19 (42,1) 2/19 (10,5) 0,472 

Khiếm khuyết 

thị giác 

51/196 

(26,0) 
21/51 (41,2) 19/51 (37,3) 11/51 (21,6) 0,812 

Chậm phát triển lĩnh 

vực cá nhân-xã hội 

83/196 

(42,3) 
48/83 (57,8) 20/83 (24,1) 15/83 (18,1) 0,006 

Khiếm khuyết chức 

năng ngôn ngữ 

105/196 

(53,6) 
52/105 (49,5) 33/105 (31,4) 20/105 (19,0) 0,353 

Động kinh 
26/196 

(13,3) 
11/26 (42,3) 5/26 (19,2) 10/26 (38,5) 0,04 

 Khiếm khuyết chức năng nói và chậm phát triển lĩnh vực cá nhân - xã 

hội thường gặp nhất trong bại não thể co cứng với tỷ lệ lần lượt là 53,6% và 

42,3%, tiếp đến là các khiếm khuyết về lĩnh vực thị giác (26%) và lĩnh vực 

thính giác (9,7%).  

Trẻ bại não thể co cứng có tỷ lệ động kinh là 13,3%. Trong đó, bại não 

thể liệt co cứng tứ chi chiếm tỷ lệ cao nhất 42,3%, tiếp đến là thể bại não liệt 

co cứng nửa người 38,5%, thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm 19,2%. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,04. 
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Bảng 3.11. Tỷ lệ các dị tật bẩm sinh kèm theo ở trẻ bại não thể co cứng 

Loại dị tật Số trẻ  
(n = 34) Tỷ lệ (%) 

Dị tật hệ vận động 6/34 17,6 
• Bàn chân khèo 3/34 8,8 
• Trật khớp háng bẩm sinh 2/34 5,9 
• Thừa ngón tay, ngón chân 1/34 2,9 

Dị tật về mắt 8/34 23,5 
• Bệnh thuỷ tinh thể bẩm sinh 7/34 20,6 
• Teo gai thị bẩm sinh 1/34 2,9 

Dị tật tai 4/34 11,8 
Dị tật não bẩm sinh 12/24 35,3 
Dị tật tim bẩm sinh 4/34 11,8 

Tổng 34/196 17,3 

Trong số trẻ bại não thể co cứng, có 34/196 trẻ có các dị tật kèm theo 

(chiếm 17,3%). Trong đó, dị tật não bẩm sinh hay gặp nhất (35,3%), rồi đến 

dị tật về mắt (23,5%) và dị tật ở các chi (17,6%). 

3.1.2. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não ở trẻ bại não thể co cứng 
Bảng 3.12. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ở trẻ bại não thể co cứng 

Đặc điểm hình 
ảnh CHT sọ não 

Số trẻ 
n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p 
Liệt co cứng 

tứ chi 
(n = 88) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 67) 

Liệt co cứng 
nửa người 
(n = 41) 

CHT bất thường 
167/196 
(85,2) 

76/88 (86,4) 57/67 (85,1) 34/41 (82,9) 

0,877 CHT bình thường 29/196 
(14,8) 12/88 (13,6) 10/67 (14,9) 7/41 (17,1) 

Tổng 
196 /196 

(100) 
88/88 (100) 67/67 (100) 41/41 (100) 
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 Có 85,2% (167/196) trẻ bại não thể co cứng có bất thường cấu trúc não 

qua chụp cộng hưởng từ sọ não. 

 Sự khác biệt về tỷ lệ bất thường cấu trúc não qua chụp cộng hưởng từ giữa 

các thể bại não liệt co cứng tứ chi (86,4%), thể liệt co cứng hai chi dưới (85,1%) 

và thể liệt co cứng nửa người (82,9%) là không có ý nghĩa thống kê (p = 0,877).  

Có 14,8% (29/196) trẻ bại não thể co cứng không thấy có bất thường cấu 

trúc não qua chụp cộng hưởng từ. 

Bảng 3.13. Tỷ lệ các bất thường cấu trúc não qua chụp cộng hưởng từ ở  

trẻ bại não thể co cứng  

Đặc điểm CHT sọ não Số trẻ  (n) Tỷ lệ % 
Tổn thương chất trắng 123/196 62,8 

• Nhuyễn não chất trắng quanh não thất bên 69/196 35,2 
• Mỏng thể trai, thiểu sản thể trai 17/196 8,7 
•  Tổn thương cánh tay sau bao trong 12/196 6,1 
• Giãn não thất bên 37/196 18,9 

Tổn thương chất xám 8/196 4,1 
Tổn thương kết hợp chất xám và chất trắng 21/196 10,7 
Dị tật não 12/196 6,1 

• Tật đa hồi não nhỏ 3/196 1,5 
• Tật đa hồi não lớn 2/196 1,0 
• Khe nứt não 3/196 1,5 
• Não phẳng 1/196 0,5 
• Phì đại nửa bán cầu 1/196 0,5 
• Loạn sản vỏ não 1/196 0,5 
• Hội chứng Danny Walker 1/196 0,5 

Tổn thương khác 29/196 14,8 
• Chậm myelin hoá, canxi hoá, nang,  26/196 13,3 
• Tổn thương vùng thân não 3/196 1,5 

Bình thường 29/196 14,8 
Tổn thương chất trắng là tổn thương phổ biến nhất ở trẻ bại não thể co 

cứng chiếm tỷ lệ 62,8%, trong đó nhuyễn não chất trắng chiếm tỷ lệ cao nhất 
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35,2%, tiếp đến là các tổn thương thứ phát do mất thể tích chất trắng như giãn 

não thất bên chiếm 18,9% mỏng và thiểu sản thể trai chiếm 8,7%. 

Tổn thương chất xám ở trẻ bại não thể co cứng chiếm tỷ lệ 4,1%, tổn 

thương phối hợp chất xám và chất trắng chiếm 10,7%. 

Trẻ bại não thể co cứng có dị tật não chiếm tỷ lệ khá đáng kể 6,1%.       

Các tổn thương khác bao gồm chậm myelin hoá, canxi hoá, tổn thương 

dạng nang, rộng khoang dưới nhện chiếm tỷ lệ 14,8%.  

Bảng 3.14. Kết quả chụp cộng hưởng từ não phân bố theo định khu ở trẻ bại não 

thể co cứng 

Đặc điểm hình ảnh 

CHT sọ não 

 

Số trẻ 
n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p Liệt co cứng 
tứ chi 

(n = 88) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 67) 

Liệt co cứng 
 nửa người 

(n = 41) 

Tổn thương chất trắng 
123/196 
(62,8) 

61/88 (69,3) 36/67 (53,7) 26/41 (63,4) 0,138 

Tổn thương chất xám 
8/196 
(4,1) 

4/88 (4,5) 1/67 (1,5) 3/41 (7,3) 0,318 

Tổn thương kết hợp 

chất xám và chất trắng 
21/196 
(10,7) 

12/88 (13,6) 4/67 (6,0) 5/41 (12,2) 0,293 

Dị tật não 
12/196 
(6,1) 

6/88 (6,8) 1/67 (1,5) 5 /41 (12,2) 0,74 

Tổn thương khác 
29/196 
(14,8) 

16/88 (18,2) 4/67 (6,0) 9/41 (22,0) 0,037 

Bình thường 
29/196 
(14,8) 

12/88 (13,6) 10/67 (14,9) 7/41 (17,1) 0,877 

Tổn thương chất trắng quanh não thất hay gặp nhất ở cả thể bại não liệt co 

cứng tứ chi chiếm 69,3%; thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm 53,7%; thể liệt co 

cứng nửa người chiếm 63,4%, rồi đến các tổn thương khác như chậm myelin hoá, 
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canxi hoá, tổn thương dạng nang; tổn thương kết hợp chất xám và chất trắng và 

các dị tật não bẩm sinh. 

Sự khác biệt các bất thường cấu trúc não qua phim chụp cộng hưởng từ 

theo định khu của trẻ bại não thể co cứng không có ý nghĩa thống kê, p > 0,05. 

Bảng 3.15. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não theo tuổi thai khi sinh 

Đặc điểm hình 

ảnh CHT sọ não 
Số trẻ  
n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 
p ≥ 37 tuần 

(n = 110) 

33 - 36 tuần 

(n = 19) 

≤ 32 tuần 

(n = 67) 

Tổn thương chất 

trắng 
123/196 
(62,8) 

53/110 (48,2) 15/19 (78,9) 55/67 (82,1) 0,001 

Tổn thương chất 

xám 
8/196 
(4,1) 

4/110 (3,6) 3/19 (15,8) 1/67 (1,5)  

Tổn thương kết 

hợp chất xám và 

chất trắng 

21/196 
(10,7) 

15/110 (13,6) 2/19 (10,5) 4/67 (6,0) 0,278 

Dị tật não 
12/196  
(6,1) 

9 /110 (8,2) 0 3/67 (4,5)  

Tổn thương khác 
29/196 
(14,8) 

21/110 (19,1) 1/19 (5,3) 7/67 (10,4) 0,136 

Bình thường 
29/196 
(14,8) 

21/110 (19,1) 2/19 (10,5) 6/67 (8,9) 0,157 

Tổn thương chất trắng quanh não thất ở nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh       

≤ 32 tuần chiếm tỷ lệ 82,1%. Trong đó nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh 33- 36 

tuần, chiếm 78,9%; nhóm trẻ đủ tháng ≥ 37 tuần chiếm tỷ lệ 48,2%. Sự khác 

biệt tổn thương chất trắng quanh não thất giữa các nhóm tuổi thai khi sinh là 

có ý nghĩa thống kê, p = 0,001. 



77 
 

Tỷ lệ tổn thương chất xám, tổn thương kết hợp chất xám và chất trắng, dị 

tật não bẩm sinh chủ yếu thấy ở nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh ≥ 37 tuần.    

Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Bảng 3.16. Tương quan giữa tổn thương chất trắng với tuổi thai khi sinh 

Tuổi thai của trẻ 

khi sinh (tuần) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

Số trẻ 

n (%) 

OR 

(95% CI) 

Có tổn thương 

chất trắng 

(n = 123) 

Không tổn thương 

chất trắng 

(n = 73) 

Sinh non 

(< 37 tuần) 
70/123 (56,9) 16/73 (21,9) 

86/196 

(43,9) 

4,7 

[2,43 -9,09] 
Sinh đủ tháng 

(≥ 37 tuần) 
53/123 (43,1) 57/73 (78,1) 

110/196 

(56,1) 

Tổng 123/123 (100) 73/73 (100) 196 (100) 

Trẻ sinh non tháng có nguy cơ tổn thương chất trắng cao gấp 4,7 lần so với 

trẻ sinh đủ tháng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 95% CI [2,43 - 9,09]. 
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Bảng 3.17. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não theo cân nặng khi sinh 

Đặc điểm hình 

ảnh CHT sọ não 

Số trẻ 

n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p ≥ 2500g 
(n = 106) 

1500g đến  
< 2500g 
(n = 49) 

< 1500g 
(n = 41) 

Tổn thương chất 

trắng 

123/196 

(62,8) 
53/106 (50,0) 34/49 (69,4) 36/41 (87,8) 0,001 

Tổn thương chất 

xám 

8/196  

(4,1) 
4/106 (3,8) 4/49 (8,2) 0 0,145 

Tổn thương kết 

hợp chất xám và 

chất trắng 

21/196 

(10,7) 
15/106 (14,2) 4/49 (8,2) 2/41 (4,9) 0,212 

Dị tật não 
12/196 

(6,1) 
9/106 (8,5) 3/49 (6,1) 0 0,157 

Tổn thương khác 
29/196 

(14,8) 
21/106 (19,8) 4/49 (8,2) 4/41 (9,8) 0,098 

Bình thường 
29/196 

(14,8) 
21/106 (19,8) 4/49 (8,2) 4 /41 (9,8) 0,219 

Tổn thương chất trắng quanh não thất ở nhóm trẻ cân nặng khi sinh         

< 1500g cho thấy có tỷ lệ cao nhất (87,8%), rồi đến nhóm trẻ có cân khi sinh 

1500g đến < 2500g (69,4%) và nhóm trẻ cân nặng khi sinh > 2500g (50,0%), 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,001. 

Trong số những trẻ có tổn thương chất xám, tổn thương kết hợp chất 

xám và chất trắng, dị tật não bẩm sinh chủ yếu thấy ở nhóm trẻ có tuổi thai 

khi sinh ≥ 2500g, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
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Bảng 3.18. Tương quan giữa tổn thương chất trắng với cân nặng khi sinh 

Cân nặng của 

trẻ khi sinh 

(gam) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 
Số trẻ 

n (%) 

OR       

(95% CI) 
Cổn thương chất 

trắng 
(n = 123) 

Không tổn thương 
chất trắng 
(n = 73) 

Thấp cân  
(< 2,500g) 

70/123 (56,9) 20/123 (27,4) 
90/196 
(45,9) 

3,5 
[1,87; 6,55] 

Đủ cân  
(≥ 2,500g) 

53/123 (43,1) 53/123 (72,6) 
106/196 
(54,1) 

Tổng 123/123 (100) 73/123 (100) 
196/196 

(100) 

Trẻ có cân nặng khi sinh thấp có tổn thương chất trắng quanh não 

thất cao gấp 3,5 lần trẻ đủ cân khi sinh. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với 95% CI [1,87 - 6,55]. 

Bảng 3.19. Phân bố mức độ GMFCS theo kết quả cộng hưởng từ sọ não 

Mức độ 

GMFCS 

Số trẻ 

n (%) 

Bại não thể co cứng (n = 196) 

p 
Không có hình 
ảnh tổn thương 
não trên CHT  

(n = 29) 

Có hình ảnh tổn 
thương não trên 

CHT 
(n = 167) 

GMFCS độ I 7/196 (3,6) 0 7/167 (4,2) 

0,429 

GMFCS độ II 95/196 (48,5) 12/29 (41,4) 83/167 (49,7) 

GMFCS độ III 76/196 (38,8) 14/29 (48,3) 62/167 (37,1) 

GMFCS độ IV 18/196 (9,2) 3/29 (10,3) 15/167 (9,0) 

Tổng 196/196 (100) 29/29 (100) 167/167 (100) 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ suy giảm chức năng 

vận động thô (GMFCS) giữa nhóm trẻ có tổn thương cấu trúc não và nhóm trẻ 

không có tổn thương cấu trúc não qua phim chụp cộng hưởng từ (p = 0,429). 
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Bảng 3.20. Đặc điểm các chỉ số DTI của bó tháp ở trẻ bại não thể co cứng 

Chỉ số DTI bó tháp Bại não thể co cứng (n = 50) 
Bó tháp phải Bó tháp trái 

FA: phân số không đẳng hướng 

(TB ± ĐLC) 
0,41 ± 0,01 0,40 ± 0,10 

ADC: hệ số khuếch tán 

(TB ± ĐLC) 
0,95 ± 0,09 0,96 ± 0,08 

FN: số lượng sợi bó tháp 

(TB ± ĐLC) 
252 ± 223 229 ± 212 

  Giá trị FA trung bình của bó tháp hai bên < 0,50. Giá trị chỉ số khuếch 

tán (ADC) và số lượng bó sợi tháp (FN) của bán cầu não phải và bán cầu não 

trái khá tương đồng nhau. 

Bảng 3.21. Giá trị các chỉ số DTI của bó tháp bên phải theo định khu ở trẻ 

bại não thể co cứng 

Chỉ số DTI bó tháp  
bên phải 

Bại não thể co cứng (n = 50) 

p Liệt co cứng 
tứ chi 

(n =  24) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 18) 

Liệt co cứng 
nửa người 

(n = 8) 
FA bó tháp bên phải 

(TB ± ĐLC) 0,40 ± 0,07 0,42 ± 0,06 0,43 ± 0,04 0,29 

ADC bó tháp bên phải 
(TB ± ĐLC) 0,95 ± 0,08 0,93 ± 0,10 0,96 ± 0,13 0,71 

FN bó tháp bên phải 
(TB ± ĐLC) 257 ± 228 213 ± 220 324 ± 223 0,51 

Giá trị trung bình DTI (FA, ADC, FN) của bó tháp bên phải theo định 
khu ở trẻ bại não thể co cứng có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
giá trị p tương ứng > 0,05. 
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Bảng 3.22. Giá trị các chỉ số DTI của bó tháp bên trái theo định khu 

ở trẻ bại não thể co cứng 

Chỉ số DTI bó  
tháp trái 

Bại não thể co cứng (n = 50) 

p Liệt co cứng 
tứ chi 

(n =  24) 

Liệt co cứng 
hai chi dưới 

(n = 18) 

Liệt co cứng 
nửa người 

(n = 8) 
FA bó tháp bên trái 

(TB ± ĐLC) 0,37 ± 0,12 0,43 ± 0,07 0,42 ± 0,09 0,20 

ADC bó tháp bên trái 
(TB ± ĐLC) 0,95 ± 0,06 0,96 ± 0,05 0,97 ± 0,13 0,86 

FN bó tháp bên trái 
(TB ± ĐLC) 251 ± 236 207 ± 186 212 ± 207 0,78 

Giá trị trung bình DTI (FA, ADC, FN) của bó tháp bên trái theo định 
khu ở trẻ bại não thể co cứng có sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê với 
giá trị p tương ứng > 0,05.  

Bảng 3.23. Mối liên quan đơn biến giữa các chỉ số DTI của bó tháp với 

mức độ GMFCS ở trẻ bại não thể co cứng 

Mức độ GMFCS 
Bó tháp hai bên (n = 50) 

Bó tháp phải Bó tháp trái 

FA (phân số không đẳng hướng) 
r |- 0,466| |- 0,591| 
p 0,001 0,001 

ADC (hệ số khuếch tán) 
r 0,457 0,549 
p 0,001 0,001 

FN (số lượng bó sợi) 
r |- 0,496| |- 0,475| 
p 0,001 0,001 

Có mối liên quan nghịch chiều giữa giá trị FA, FN của bó tháp với mức 
độ GMFCS (p < 0,001).  

Có mối liên quan thuận chiều giữa giá trị ADC của bó tháp với mức độ 
GMFCS (p < 0,001).  
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3.2. Hiệu quả điều trị tiêm botulinum nhóm A kết hợp với phục hồi chức 
năng với tập phục hồi chức năng cho trẻ bại não thể co cứng 
3.2.1. Đặc điểm chung của hai nhóm tại thời điểm bắt đầu điều trị 

Bảng 3.24. Đặc điểm chung của hai nhóm trước điều trị 

Đặc điểm chung hai nhóm 

trước điều trị 

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 
p 

Tuổi của trẻ khi nghiên cứu 

(tháng) 
60,66 ± 28,35 59,31 ± 27,24 0,78 

Tuổi chẩn đoán bại não 

(tháng) 
10,93 ± 3,19 10,80 ± 6,55 0,89 

Tuổi bắt đầu điều trị PHCN 

(tháng) 
16,26 ± 8,72 14,50 ± 7,97 0,22 

Cân nặng (kg) 17,91 ± 6,32 16,34 ± 5,73 0,12 

Điểm GMFCS trước điều trị 2,61 ± 0,67 2,54 ± 0,65 0,52 

Sự khác biệt về tuổi, cân nặng, tuổi chẩn đoán bại não, tuổi bắt đầu điều 

trị PHCN và điểm GMFCS giữa nhóm can thiệp với nhóm chứng tại thời 

điểm bắt đầu điều trị là không có ý nghĩa thống kê, p > 0,05.  
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Bảng 3.25. Đặc điểm chung về giới, định khu của hai nhóm trước điều trị 

Đặc điểm chung hai nhóm 
trước điều trị 

Nhóm can thiệp 

(n =  70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 
p 

Giới (n %)   

0,12 •  Nam 47/70 (67,1) 38/70 (54,3) 

•  Nữ  23/70 (32,9) 32/70 (45,7) 

Định khu (n%)    

•  Thể liệt tứ chi 28/70 (40,0) 35/70 (50,0) 

0,42 •  Thể liệt hai chi dưới 29/70 (41,4) 22/70 (31,4) 

•  Liệt nửa người (T/P) 13/70 (18,6) 13/70 (18,6) 

Sự khác biệt về giới, định khu giữa hai nhóm tại thời điểm bắt đầu điều 

trị là không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.   

Bảng 3.26. Các cơ đích được tiêm và số vị trí tiêm 

Tên cơ 
Cơ liên quan 

(n = 70) 
Số vị trí tiêm 

Cơ nhị đầu đùi 127 1  

Cơ bán gân 128 1  

Cơ bán màng 124 1 

Cơ sinh đôi ngoài 129 1 

Cơ sinh đôi trong 129 1 

Cơ dép  130 2 

Chúng tôi thực hiện tiêm BTA (Dysport®) vào 767 cơ đích ở hai chi 

dưới, tương đương 897 vị trí tiêm trên mẫu nghiên cứu gồm 70 trẻ bại não thể 

co cứng (nhóm can thiệp). Liều tiêm BTA (Dysport® 500U) là 20 đơn vị/kg 

trọng lượng cơ thể cho 1 lần tiêm.  
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Tổng liều trung bình cho một lần tiêm cho một trẻ là 358 đơn vị 

Dysport® (liều thấp nhất là 200 đơn vị; liều cao nhất là 860 đơn vị). 

3.2.2. Hiệu quả của tiêm tiêm botulinum nhóm A kết hợp với tập phục hồi 

chức năng lên trương lực cơ theo thang điểm MAS.  

Bảng 3.27. So sánh mức độ co cứng nhóm cơ gấp gối giữa hai nhóm tại các 

thời điểm trước và sau điều trị 

Điểm MAS 
nhóm cơ gấp gối 

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 

TB 

khác biệt 

95% CI      

(TB khác biệt) 

Trước điều trị (T0) 2,49 ± 0,79 2,42 ± 0,76 0,06 [- 0,19; 0,32] 

 Sau 1 tháng (T1) 1,33 ± 0,54 2,40 ± 0,76 |- 1,07**| [-1,29; - 0,85] 

Sau 3 tháng (T2) 1,15 ± 0,40 2,37 ± 0,75 |- 1,22**| [-1,42; - 1,02] 

Sau 6 tháng (T3) 1,19 ± 0,40 2,32 ± 0,66 |- 1,13**| [-1,31; - 0,94] 

Sau 12 tháng (T4) 1,35 ± 0,45 2,25 ± 0,62 |- 0,91**| [-1,09; - 0,72] 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. TB: trung bình. 

Không có sự khác biệt về trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối ở thời 

điểm bắt đầu điều trị giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng (p > 0,05). 

Sự khác biệt trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối tại thời điểm sau 

điều trị 1 - 3 tháng; 6 - 12 tháng giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý 

nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Bảng 3.28. Thay đổi mức độ co cứng nhóm cơ gấp gối theo thang điểm 

MAS của hai nhóm qua các thời điểm trước và sau điều trị 

Điểm MAS  

nhóm cơ gấp gối 

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 

Điểm MAS 
(TB ± ĐLC) 

TB 
khác biệt 

Điểm MAS 
(TB ± ĐLC) 

TB 
khác biệt 

Sau 1 tháng     

•  MAS (T0) 2,49 ± 0,79 
1,16** 

2,42 ± 0,76 
0,02 

•  MAS (T1) 1,33 ± 0,54 2,40 ± 0,76 

Sau 3 tháng     

•  MAS (T0) 2,49 ± 0,79 
     1,34** 

2,42 ± 0,76 
0,05 

•  MAS (T2) 1,15 ± 0,40 2,37 ± 0,75 

Sau 6 tháng     

•  MAS (T0) 2,49 ± 0,79 
1,30** 

2,42 ± 0,76 
0,10* 

•  MAS (T3) 1,20 ± 0,40 2,32 ± 0,66 

Sau 12 tháng     

•  MAS (T0) 2,49 ± 0,79 
1,14** 

2,42 ± 0,76 
0,16** 

•  MAS (T4) 1,35 ± 0,05 2,26 ± 0,62 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. TB: trung bình. 

Mức giảm rõ rệt trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối ở nhóm can 

thiệp tại thời điểm sau điều trị 1 tháng (giảm 1,16 điểm), sau 3 tháng        

(giảm 1,34 điểm) so với thời điểm bắt đầu điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,01.  

Mức cải thiện trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối của nhóm chứng sau    

1 - 3 tháng so với thời điểm bắt đầu điều trị là không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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Trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối của nhóm can thiệp cải thiện tốt 

hơn rõ rệt sau tiêm thuốc Dysport® từ 3 - 6 tháng so với nhóm chứng. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (tương ứng với p < 0,05; p < 0,01). 

 
Biểu đồ 3.2. So sánh trung bình khác biệt mức độ co cứng nhóm cơ gấp gối 

giữa hai nhóm qua các thời điểm trước và sau điều trị 

Trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối của nhóm can thiệp cải thiện tốt 

hơn nhóm chứng ở tất cả các thời điểm: 1 - 3 tháng; 6 - 12 tháng. Sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p < 0,01).  

Trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối của nhóm can thiệp có sự cải 

thiện tốt nhất tiêm thuốc Dysport® thiệp 3 tháng (giảm 1,34 điểm) so với thời 

điểm trước điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Sự cải thiện trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối của nhóm can thiệp 

có xu hướng giảm dần từ sau tiêm thuốc Dysport® 3 tháng - 12 tháng. Sự khác 

biệt giữa trung bình điểm MAS thời điểm 12 tháng sau can thiệp so với thời 

điểm bắt đầu điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Bảng 3.29. So sánh mức độ co cứng nhóm cơ gấp cổ chân giữa hai nhóm 

tại các thời điểm trước và sau điều trị 

Điểm MAS 

nhóm cơ gấp cổ chân 

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 

TB khác 

biệt 

95% CI 

(TB khác biệt) 

Trước điều trị (T0) 2,76 ± 0,62 2,60	± 1,03 0,16 [- 0,12; 0,45] 

Sau 1 tháng (T1) 1,29 ± 0,50 2,55 ± 1,02 |- 1,26|** [-1,53; - 0,99] 

Sau 3 tháng (T2) 1,21 ± 0,46 2,52 ± 1,02 |- 1,31|** [- 1,57; -1,04] 

Sau 6 tháng (T3)  1,26 ± 0,46 2,48 ± 1,00 |- 1,22|** [-1,48; - 0,96] 

Sau 12 tháng (T4) 1,37 ± 0,50 2,44 ± 1,00 |- 1,07|** [-1,34; - 0,81] 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

Khác biệt trung bình tổng điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân ở thời điểm 

bắt đầu điều trị giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng không có ý nghĩa thống 

kê (p > 0,05). 

Khác biệt trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân ở các thời điểm sau 

điều trị 1 - 3 tháng; 6 - 12 tháng so với thời điểm bắt đầu điều trị giữa hai nhóm 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Bảng 3.30. Thay đổi mức độ co cứng nhóm cơ gấp cổ chân theo thang điểm 

MAS của hai nhóm qua các thời điểm trước và sau điều trị 

Điểm MAS  

nhóm cơ gấp cổ 

chân (mặt lòng) 

Nhóm can thiệp 

 (n = 70) 

Nhóm chứng  

(n = 70) 

Điểm MAS 

(TB ± ĐLC) 

Trung bình 

khác biệt 

Điểm MAS 

(TB ± ĐLC) 

TB khác 

biệt 

Sau 1 tháng     

•  MAS (T0) 2,76 ± 0,62 
1,47** 

2,60	± 1,03 
0,04 

•  MAS (T1) 1,29 ± 0,50 2,55 ± 1,03 

Sau 3 tháng     

•  MAS (T0) 2,76 ± 0,62 
1,54** 

2,60	± 1,03 
0,07* 

•  MAS (T2) 1,21 ± 0,46 2,52 ± 1,02 

Sau 6 tháng     

•  MAS (T0) 2,76 ± 0,62 
1,50** 

2,60	± 1,03 
0,11** 

•  MAS (T3) 1,26 ± 0,46 2,48 ± 1,00 

Sau 12 tháng     

•  MAS (T0) 2,76 ± 0,62 
1,39** 

2,60 ± 1,03 
0,15** 

•  MAS (T4) 1,37 ± 0,50 2,44 ± 1,00 

      Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

    Trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân của nhóm can thiệp giảm so 

với thời điểm bắt đầu điều trị, sự khác biệt được duy trì tới 12 tháng sau can 

thiệp có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Ở nhóm chỉ tập PHCN, trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân có sự cải 

thiện chậm so với thời điểm bắt đầu điều trị từ 1 - 3 tháng (giảm 0,07 điểm); 3 - 6 

tháng (giảm 0,11 điểm) và 6 - 12 tháng (giảm 0,15 điểm). Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,01). 
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Biểu đồ 3.3. So sánh trung bình khác biệt mức độ co cứng nhóm cơ gấp cổ 

chân giữa hai nhóm qua các thời điểm trước và sau điều trị 

Mức độ co cứng (điểm MAS) nhóm cơ gấp cổ chân ở nhóm can thiệp cải 

thiện tốt hơn nhóm chứng ở tất cả các thời điểm sau điều trị 1 - 3 tháng; 6 - 12 

tháng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Mức độ co cứng nhóm cơ gấp cổ chân ở nhóm can thiệp có sự cải thiện 

tốt nhất sau can thiệp 3 tháng (giảm 1,54 điểm) so với thời điểm bắt đầu điều 

trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Trương lực cơ (điểm MAS) 

nhóm cơ gấp cổ chân có xu hướng tăng trở lại sau thời điểm 3 tháng, tuy 

nhiên mức giảm điểm MAS tại thời điểm 12 tháng sau can thiệp so với trước 

khi can thiệp vẫn duy trì sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân sau điều trị 12 tháng so với 

thời điểm trước điều trị ở nhóm can thiệp tốt hơn nhóm chứng. Sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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3.2.3. Hiệu quả điều trị lên tầm vận động thụ động của khớp 

Bảng 3.31. So sánh tầm vận động thụ động của khớp gối của hai nhóm tại 

các thời điểm trước và sau điều trị 

TVĐ khớp gối  

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 

TB 

khác biệt 

95% CI       

(TB khác biệt) 

Trước điều trị (T0) 119,33 ±10,38 121,86 ± 8,09 |- 2,53| [- 5,63; 0,58] 

 Sau 1 tháng (T1) 129,18 ± 2,36 121,88 ± 7,94 7,30** [5,33; 9,25] 

Sau 3 tháng (T2) 129,88 ± 0,58 121,99 ± 7,86 7,89** [6,02; 9,75] 

Sau 6 tháng (T3) 129,77 ± 0,83 122,25 ± 7,51 7,52** [5,74; 9,31] 

Sau 12 tháng (T4) 129,68 ± 0,95 122,64 ± 7,47 7,04** [5,26; 8,82 ] 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

Không có sự khác biệt về tầm vận động thụ động của khớp gối tại thời 

điểm bắt đầu điều trị giữa hai nhóm với p > 0,05. 

Sự khác biệt về tầm vận động thụ động của khớp gối tại các thời điểm 

sau điều trị 1- 3 tháng; 6 - 12 tháng giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý 

nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Bảng 3.32. Thay đổi tầm vận động thụ động của khớp gối của hai nhóm tại 

các thời điểm trước và sau điều trị 

TVĐ khớp gối 

(Độ0) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng  

(n = 70) 

TVĐ thụ động 

(TB ± ĐLC) 

TB khác 

biệt 

TVĐ thụ động 

(TB ± ĐLC) 

TB khác 

biệt 

Sau 1 tháng     

• TVĐTĐ (T0) 119,33 ± 10,38 
|- 9,85|** 

121,86 ± 8,09 
|- 0,02| 

• TVĐTĐ (T1) 129,18 ± 2,36 121,88 ± 7,94 

Sau 3 tháng     

• TVĐTĐ (T0) 119,33 ± 10,38 
|- 10,54|** 

121,86 ± 8,09 
|- 0,13| 

•  TVĐTĐ (T2) 129,88 ± 0,58 121,99 ± 7,86 

Sau 6 tháng     

•  TVĐTĐ (T0) 119,33 ± 10,38 
|- 10,43|** 

121,86 ± 8,09 
|- 0,38|* 

•  TVĐTĐ (T3) 129,77 ± 0,83 122,25 ± 7,51 

Sau 12 tháng     

•  TVĐTĐ (T0) 

•  TVĐTĐ (T4) 

119,33 ± 10,38 
|- 10,35|** 

121,86 ± 8,09 
|- 0,78|** 

129,68 ± 0,94 122,64 ± 7,47 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

Tầm vận động thụ động của khớp gối ở nhóm can thiệp được cải thiện          

(gia tăng tầm vận động) sau can thiệp 1 - 3 tháng; 6 - 12 tháng so với thời 

điểm bắt đầu điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Sự cải thiện TVĐ thụ động của khớp gối ở nhóm chứng chưa thấy sự 

khác biệt sau 1 - 3 tháng, p > 0,05.  
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Biểu đồ 3.4. So sánh trung bình khác biệt tầm vận động thụ động khớp gối 

giữa hai nhóm qua các thời điểm trước và sau điều trị 

Cải thiện tầm vận động thụ động của khớp gối ở nhóm can thiệp tốt hơn 

nhóm chứng ở tất cả thời điểm sau điều trị.  

TVĐ thụ động của khớp gối ở nhóm can thiệp có sự cải thiện tốt nhất 

sau can thiệp 3 tháng (tăng 10,540) so với thời điểm trước điều trị. Cải thiện 

về TVĐ thụ động của khớp gối được duy trì sau can thiệp 12 tháng, khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Cải thiện TVĐ thụ động của khớp gối ở nhóm chứng diễn ra chậm, 

không có sự khác biệt tại sau 3 tháng điều trị so với thời điểm bắt đầu điều trị. 

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê chỉ được quan sát thấy ở thời điểm sau điều 

trị 6 tháng (p < 0,05), và 12 tháng (p < 0,01).   
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Bảng 3.33. So sánh tầm vận động thụ động của khớp cổ chân giữa hai 

nhóm tại các thời điểm trước và sau điều trị 

TVĐTĐ khớp cổ 

chân (Độ0) 

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp  

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 

TB 

khác biệt 

95% CI 

(TB khác biệt) 

Trước điều trị (T0) 41,33 ± 10,46 44,21 ± 9,52 |- 2,87| [- 6,21; 0,47] 

 Sau 1 tháng (T1) 56,95 ± 7,92 45,55 ± 7,86 11,40** [8,76; 14,04] 

Sau 3 tháng (T2) 59,27 ± 6,22 46,60 ± 7,40 12,66** [10,38; 14,5] 

Sau 6 tháng (T3) 58,98 ± 7,03 47,41 ± 6,97 11,56** [9,22; 13,9] 

Sau 12 tháng (T4) 57,99 ± 8,38 47,30 ± 6,80 10,69** [8,14; 13,24] 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

Tầm vận động thụ động của khớp cổ chân tại thời điểm bắt đầu điều trị 

giữa hai nhóm có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Tầm vận động thụ động của khớp cổ chân tại thời điểm sau điều trị 1 - 3 

tháng; 6 - 12 tháng giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Bảng 3.34. Thay đổi tầm vận động thụ động của khớp cổ chân của hai 

nhóm qua các thời điểm trước và sau điều trị 

TVĐTĐ khớp  

cổ chân (Độ0) 

Nhóm can thiệp  

(n = 70) 

Nhóm chứng  

(n = 70) 

TVĐ thụ động 

(TB ± ĐLC) 

TB khác 

biệt 

TVĐ thụ động 

(TB ± ĐLC) 

TB khác 

biệt 

Sau 1 tháng     

• TVĐTĐ (T0) 41,33 ± 10,46 
|-15,62|** 

44,21 ± 9,52 
|- 1,35| 

• TVĐTĐ (T1) 56,95 ± 7,92 45,55 ± 7,86 

Sau 3 tháng     

• TVĐTĐ (T0) 41,33 ± 10,46 
|- 17,94|** 

44,21 ± 9,52 
|- 2,40**| 

• TVĐTĐ (T2) 59,27 ± 6,22 46,60 ± 7,40 

Sau 6 tháng     

• TVĐTĐ (T0) 41,33 ± 10,46 
|- 17,6|** 

44,21 ± 9,52 
|- 3,21**| 

• TVĐTĐ (T3) 58,98 ± 7,03 47,41 ± 6,97 

Sau 12 tháng     

• TVĐTĐ (T0) 41,33 ± 10,46 
|- 16,66|** 

44,21 ± 9,52 
|- 3,10**| 

• TVĐTĐ (T4) 57,99 ± 8,38 47,30 ± 6,80 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

Tầm vận động thụ động khớp cổ chân ở nhóm can thiệp có sự cải thiện ở 

tất cả các thời điểm đánh giá sau can thiệp: 1 - 3 tháng; 6 - 12 tháng. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Cải thiện tầm vận động thụ động của khớp cổ chân sau điều trị 12 

tháng ở nhóm can thiệp tốt hơn nhóm chứng (16,660 so với 3,100, p < 0,01).  
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Biểu đồ 3.5. Thay đổi tầm vận động thụ động của khớp cổ chân qua các 

thời điểm trước và sau điều trị 

TVĐ thụ động của khớp cổ chân ở nhóm can thiệp cải thiện tốt nhất sau 

can thiệp 3 tháng (tăng 17,940) so với thời điểm trước điều trị. Cải thiện TVĐ 

thụ động của khớp cổ chân được duy trì sau can thiệp 12 tháng so với thời 

điểm trước can thiệp, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

Cải thiện TVĐ động thụ động của khớp cổ chân ở nhóm chứng diễn ra 

chậm. Mức cải thiện TVĐ thụ động của khớp cổ chân ở nhóm can thiệp tốt 

hơn nhóm chứng ở tất cả thời điểm sau điều trị (p < 0,01). 
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3.2.4. Cải thiện mức độ chức năng vận động thô GMFCS sau điều trị 
Bảng 3.35. Cải thiện mức độ GMFCS sau điều trị giữa hai nhóm qua các 

thời điểm đánh giá 

Mức độ GMFCS 

(TB ± ĐLC) 

Nhóm can thiệp 

(n = 70) 

Nhóm chứng 

(n = 70) 

TB 

khác biệt 

95% CI 

(TB khác biệt) 

Trước điều trị (T0) 2,61 ± 0,67 2,54 ± 0,65 0,07 [- 0,15; 0,30] 

 Sau 1 tháng (T1) 2,57 ± 0,71 2,51 ± 0,70 0,06 [- 0,17; 0,29] 

Sau 3 tháng (T2) 1,77 ± 0,74 2,47 ± 0,72 |- 0,70|** [- 0,94; - 0,45] 

Sau 6 tháng (T3) 1,54 ± 0,73 2,42 ± 0,73 |- 0,88|** [- 1,13; - 0,64] 

Sau 12 tháng (T4) 1,74 ± 0,97 2,22 ± 0,91 |- 0,48|** [- 0,80; - 0,16] 

Chú thích: có * = p < 0,05; có ** = p < 0,01. 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình điểm GMFCS 

giữa hai nhón tại thời điểm bắt đầu điều trị và sau điều trị 1 tháng (p > 0,05). 

Sự khác biệt ttrung bình tổng điểm GMFCS tại thời điểm sau điều trị 3 

tháng, 6 tháng và 12 tháng giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Biểu đồ 3.6. So sánh trung bình khác biệt điểm GMFCS giữa hai nhóm qua 

các thời điểm trước và sau điều trị 
Sau 1 tháng điều trị, trung bình điểm GMFCS của nhóm can thiệp (giảm 

0,04 điểm); nhóm chứng (giảm 0,03 điểm) so với thời điểm bắt đầu điều trị, 
sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p = 0,08; p = 0,16). 

Sau 3 tháng can thiệp, trung bình điểm GMFCS của nhóm can thiệp 
giảm 0,84 điểm so với thời điểm bắt đầu điều trị (p < 0,01); nhóm chứng giảm 
0,07 điểm (p < 0,05). Trung bình điểm ở nhóm can thiệp giảm nhiều hơn 12 
lần so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,01.  

Sau 6 tháng can thiệp, trung bình điểm GMFCS của nhóm can thiệp 
giảm 1,74 điểm; ở nhóm chứng giảm 0,11 điểm (p < 0,05). Trung bình điểm ở 
nhóm can thiệp giảm nhiều hơn 9,7 lần so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý 
nghĩa với p < 0,01.  

Sau 12 tháng can thiệp, trung bình điểm GMFCS của nhóm can thiệp 
giảm 0,87 điểm so với thời điểm bắt đầu trị (p < 0,01); nhóm chứng giảm 0,31 
điểm (p < 0,01). Trung bình điểm GMFCS ở nhóm can thiệp giảm nhiều hơn 
2,8 lần so với nhóm chứng với p < 0,01.  
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Bảng 3.36. Tỷ lệ điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị của nhóm can thiệp 

Điểm tiến bộ 
Số trẻ  

n = 70 
Tỷ lệ % 

Không tiến bộ 16/70 22,9 

Tiến bộ tốt 1 điểm (tốt) 47/70 67,1 

Tiến bộ 2 điểm (rất tốt) 7/70 10,0 

Tổng 70/70 100 

 Trẻ bại não thể co cứng được tiêm BTA (Dysport®) kết hợp PHCN có 

cải thiện chức năng vận động thô tốt chiếm tỷ lệ cao 67,1%, tiến bộ rất tốt 

chiếm tỷ lệ 10% và không tiến bộ so với trước điều trị chiếm tỷ lệ 22,9%. 

Bảng 3.37. So sánh mức tiến bộ chức năng vận động thô GMFCS giữa hai 

nhóm sau điều trị 

Điều trị 

Mức độ tiến bộ 
GMFCS Số trẻ 

n (%) 
OR 

(95% CI) Nhóm can 
thiệp 

Nhóm 
Chứng 

Tiến bộ tốt và rất tốt 54/70  
(77,1) 

22/70 
(31,4) 

76/140 
(54,3) 

7,36  
[3,47- 15,62] 

Không tiến bộ 16/70 
(22,9) 

48/70 
(68,6) 

64/140 
(45,7) 

Tổng 70 (100) 70 (100) 140 (100) 

  Trẻ bại não thể co cứng được tiêm BTA kết hợp tập PHCN các cơ chi dưới thì 

khả năng tiến bộ về chức năng vận động thô cao gấp 7,36 lần so với nhóm chỉ tập 

PHCN. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 95% CI [3,47 - 15,62], p = 0,001. 
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3.2.5. Một số tác dụng không mong muốn sau khi tiêm botulinum nhóm A 
(Dysport®) trong điều trị cho trẻ bại não thể co cứng 

Bảng 3.38. Các biểu hiện sau tiêm botulinum nhóm A (Dysport®) 

Tác dụng không momg muốn n  = 70 Tỷ lệ % 

Đau tại chỗ tiêm 17/70 24,3% 

Sốt sau tiêm 2/70 2,8% 

Táo bón 3/70 4,2% 

Rối loạn giấc ngủ  1/70 1,4% 

Yếu chân, ngã quỵ sau tiêm 2 tuần 7/70 10% 

Kết quả cho thấy tỷ lệ chung của các tác dụng không mong muốn sau 

tiêm BTA (Dysport® 500U) cho 70 trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu 

của chúng tôi chiếm 24,3% (17/70).  

Bảng 3.39. Thời gian biểu hiện các tác dụng không mong muốn sau tiêm 
botulinum nhóm A (Dysport®) 

Thời gian biểu hiện tác dụng 
không mong muốn n = 17 Tỷ lệ % 

≤ 7 ngày 15/17 88,2% 

7 - 14 ngày 2/17 11,8% 

Tổng 17/17 100% 

Hầu hết các tác dụng không mong muốn xảy ra và hết trong vòng 1- 7 

ngày tiêm BTA (Dysport®), chiếm 88,2%. Có 2 trường hợp đau kéo dài đến 

ngày thứ 14 sau can thiệp (11,8%).  
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3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị tiêm Độc tố botulinum 
nhóm A kết hợp phục hồi chức năng ở trẻ bại não thể co cứng 
3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thuộc bản thân trẻ 

Bảng 3.40. Mối liên quan đơn biến giữa yếu tố tuổi, điểm GMFCS trước 

điều trị đến hiệu quả điều trị 

 
Điểm tiến bộ GMFCS 

r p 

Tuổi (tháng) 0,035 0,097 

GMFCS trước điều trị (T0) |- 0,250| 0,037 

Tuổi của trẻ bại não thể co cứng liên quan không có ý nghĩa thống kê với 
điểm tiến bộ chức năng vận động thô (GMFCS) sau điều trị, p = 0,097. 

Có mối liên quan nghịch giữa mức độ GMFCS trước điều trị với điểm tiến 
bộ chức năng vận động thô sau điều trị có ý nghĩa thống kê với p = 0,037. 
Bảng 3.41. Mối liên quan đơn biến các yếu tố giới, định khu, có tổn thương 

chất trắng đến điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị 

Yếu tố 
Điểm tiến bộ GMFCS 

TB ± ĐLC 
TB khác 

biệt 
95% CI 

TB khác biệt 
p 

Giới  
0,88 ± 0,57 0,003 

 
[- 0,28; 0,29] 

0,99 •  Nam (n = 47) 
•  Nữ (n = 23 ) 0,87  ± 0,55  
Định khu     
• Liệt tứ chi (n = 28) 0,75 ± 0,52  

|- 0,20| [- 0,47; 0,07] 0,14 • Liệt hai chi và liệt nửa người 
T/P (n = 42) 

0,95 ± 0,58  

Tổn thương chất trắng 
quanh não thất   

  

•  Có tổn thương (n = 48) 0,92 ± 0,54 
0,14 [- 0,14; 0,43] 0,32 •  Không tổn thương (n = 22) 0,77 ± 0,61 
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 Không có mối liên quan giữa yếu tố giới, định khu, tổn thương chất trắng 

quanh não thất với điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị (p > 0,05). 

Bảng 3.42. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến các yếu tố tuổi, giới, định 

khu, tổn thương chất trắng, điểm GMFCS trước điều trị ảnh hưởng đến 

điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị của nhóm can thiệp 

Biến độc lập 
(n = 70) 

Điểm tiến bộ GMFCS 

B SEB Hệ số (β) t 

GMFCS trước điều trị (T0) |- 0,212| 0,099 |- 0,25| |-2,133|* 

 Chú thích: n = 70; R2 = 0,063, R2 điều chỉnh = 0,049; F = 4,548*; Hệ số        
β0 = 1,425. B: Hệ số hồi qui chưa chuẩn hóa; β: Hệ số hồi qui chuẩn hóa.           
Có * =  p < 0,05; có ** = p < 0,01; có *** = p < 0,001. Phương pháp Stepwise. 
 Trẻ bại não thể co cứng nếu có điểm GMFCS trước can thiệp cao hơn 1 

điểm thì điểm tiến bộ GMFCS sau can thiệp giảm đi 0,212 điểm, khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Bảng 3.43. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến các yếu tố tuổi, giới, giá trị 

DTI (FA, ADC, FN) của bó tháp, điểm GMFCS trước điều trị ảnh hưởng 

đến điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị của nhóm can thiệp 

Biến độc lập 
(n = 42) 

Điểm tiến bộ GMFCS 

Hệ số B SSC Hệ số (β) t 

FA (phân số không đẳng hướng) 3,422 1,275 0,391 2,684* 

Chú thích: R2 = 0,153, R2 điều chỉnh = 0,131; F = 7,206, t (1).B: Hệ số 
hồi qui chưa chuẩn hóa; β: Hệ số hồi qui chuẩn hóa. SSC: sai số chuẩn.       
Có * =  p < 0,05; có ** = p < 0,01; có *** = p < 0,001. Kiểm định ANOVA. 
Phương pháp Stepwise. 

Nếu giá trị FA tăng lên 1 đơn vị thì điểm tiến bộ GMFCS tăng lên 3,42 
đơn vị điểm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng thuộc bố mẹ và gia đình đến kết quả điều trị 
Bảng 3.44. Mối tương quan đơn biến giữa tuổi của bố, mẹ ảnh hưởng tới 

điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị của nhóm can thiệp 

Yếu tố  
Điểm tiến bộ GMFCS 
r p 

Tuổi của mẹ (năm) 0,121 0,319 
Tuổi của bố (năm) 0,054 0,660 

Tuổi của bố, mẹ không liên quan đến kết quả điều trị của trẻ bại não thể 
co cứng. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
Bảng 3.45. Mối tương quan đơn biến các yếu tố của bố mẹ và gia đình ảnh 

hưởng tới điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị của nhóm can thiệp 

Yếu tố ảnh hưởng 
Điểm tiến bộ GMFCS 

TB ± ĐLC TB khác 
biệt 

95% CI 
(TB khác biệt) p 

Số trẻ bại não trong gia đình  
0,86 ± 0,58 |- 0,14| [- 0,39; 0,17] 0,64 •  Có 1 trẻ bại não (n = 66 ) 

•  Có ≥ 2 trẻ bại não (n = 4) 1,00 ± 0,001 
Trình độ văn hoá của mẹ  

0,80 ± 0,58 
   

• Dưới THPT (n = 25) 
|- 0,11| 

[- 0,39; 0,17] 0,44 • THPT trở lên (n = 45) 0,91 ± 0,55 
Nghề nghiệp của mẹ     
•  Nông dân và khác (n = 33) 0,84 ± 0,57 

|- 0,04| 
[- 0,31; 0,22] 

0,75 •  Cán bộ và CNV (n = 37) 0,89 ± 0,57 
Trình độ văn hoá của bố     
•  Dưới THPT (n = 24 ) 0,917 ± 0,65 

0,07 
[- 0,21; 0,35] 

0,61 •  THPT trở lên (n =  46) 0,84 ± 0,51 
Nghề nghiệp của bố     
•  Nông dân và khác (n = 40) 0,85 ± 0,62 

|- 0,05| 
[- 0,32; 0,22] 

0.71 •  Cán bộ và CNV (n = 30) 0,90 ± 0,48 
  Chú thích: CNV: Công nhân viên. THPH: Trung học phổ thông. 

   Mối liên quan của các yếu tố số trẻ bại não trong gia đình, trình độ văn 
hoá và nghề nghiệp của bố mẹ ảnh hưởng đến kết quả điều trị cho trẻ bại não 
thể co cứng là không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
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Chương 4 

BÀN LUẬN 
 

4.1. Bàn luận đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ sọ não của trẻ 
bại não thể co cứng 
4.1.1. Đặc điểm phân bố tuổi, giới  

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trẻ bại não thể co cứng có nhóm tuổi 
từ 24 - 48 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất (42,3%), tiếp đến là nhóm 49 - 71 tháng 
(27,6%), nhóm trẻ 72 - 144 tháng (17,6%) và nhóm trẻ ≤ 23 tháng tuổi chiếm tỷ 
lệ thấp nhất (12,2%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với kết quả 
của Pfeifer và cộng sự [154]: tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng < 24 tháng chiếm 
15,9%, nhóm trẻ 24 - 48 tháng chiếm 22,8%; Gedan cho thấy tỷ lệ bại não thấp 
nhất ở nhóm < 1 tuổi (6%) và cao nhất là nhóm tuổi từ 1 tuổi - 5 tuổi (68%). 
Điều này có thể do một phần các trường hợp bại não thể nhẹ và vừa khó phát 
hiện, một phần do hầu hết biểu hiện của khiếm khuyết chức năng vận động rõ 
hơn khi trẻ lớn lên. Mặt khác, các biểu hiện của tổn thương bó tháp như tăng 
trương lực cơ, tăng phản xạ gân xương hay các mẫu vận động bất thường ở trẻ 
bại não thể co cứng là rõ ràng hơn khi trẻ ngoài 2 tuổi [154],[155]. Báo cáo của 
các tác giả trên thế giới cho thấy tuổi bắt đầu PHCN của trẻ bại não phổ biến 
nhất với trẻ em từ 2 tuổi trở lên [108],[156].  

Tỷ lệ bại não thể co cứng ở trẻ nam/nữ là 1,84/1. Tỷ lệ trẻ bại não nam 
cao hơn trẻ nữ đã được nhắc nhiều trong các nghiên cứu của các tác giả trong 
và ngoài nước. Theo Trần Trọng Hải tỷ lệ trẻ bại não trai/gái là 1,5/1 [59]; 
Nguyễn Thị Minh Thuỷ [20] là 1,56/1; Trần Thị Thu Hà [19] là 1,35/1; 
Stanley là 1,25/1 [41]; tác giả Pfeifer [154] là 1,17/1. Sự khác nhau về tỷ lệ 
bại não giữa hai giới có nhiều quan điểm khác nhau. Các tác giả trong nước 
cho rằng sự khác nhau này có thể do tình trạng mất cân bằng giới tính, trong 
khi các tác giả trên thế giới cho rằng trẻ trai hay bị các biến chứng trong thời 
kỳ thai nghén, yếu tố nguy cơ gây bại não [32].  
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4.1.2. Đặc điểm các yếu tố nguy cơ gây bại não thể co cứng 
• Các yếu tố nguy cơ gây bại não thể co cứng trước khi sinh: 
 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các yếu tố nguy cơ gây bại 

não thể co cứng trước sinh chủ yếu gồm doạ sảy thai 15,8%, rau thai bất 
thường 21,4%, tiếp đến là các yếu tố cảm cúm trong 3 tháng đầu thai kỳ là 
14,8%, tiền sử sảy thai trước đó là 14,3%, rau thai bất thường chiếm 21,4%, 
gia đình có người bại não chiếm 4,1%. Khi chức năng của nhau thai bị giảm 
sút (suy nhau thai) hoặc bị bóc tách khỏi thành tử cung trước khi sinh (nhau 
bong non) hoặc do chảy máu do bám sai lệch vị trí (nhau tiền đạo) có thể làm 
giảm lượng ôxy cung cấp cho thai nhi. Các nhiễm trùng ở phụ nữ có thai như 
nhiễm rubella (sởi Đức), cytomegalovirus và toxoplasmosis có thể gây tổn 
thương não của bào thai và gây bại não sau này. Rezaie và cộng sự cho rằng 
vai trò hoạt hoá tế bào microglia (tế bào thần kinh đệm nhỏ), thương tổn do 
thiếu oxy - thiếu máu gây tiết nhiều loại cytokin như TNFœ, INF, IL-1ß và 
các gốc oxy hoá tự do sinh ra của quá trình viêm/nhiễm trùng gây độc cho các 
tế bào thần kinh và các tế bào thần kinh đệm đuôi gai ít nhánh 
(Oligodendrocytes). Hậu quả dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh [46]. 

• Các yếu tố nguy cơ gây bại não thể co cứng trong khi sinh:  
 Ngạt trong khi sinh bao gồm các trẻ có tiền sử ngạt trong quá trình chuyển 

dạ và sinh. Trẻ không khóc ngay, tím tái, có hoặc không phải cấp cứu bằng oxy 
liệu pháp. Tỷ lệ ngạt trong khi sinh trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 20,4%, 
thấp hơn kết quả nghiên cứu của Trần Thu Hà là 37,3% [19], Elendber và 
Nelson là 22,9% [35]. Điều này có thể là do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi 
khác với các nghiên cứu của tác giả trên. Các trẻ tiền sử suy hô hấp trong quá 
trình sinh trong nghiên cứu của chúng tôi hầu hết liên quan đến sinh non và cân 
nặng khi sinh thấp. Các yếu tố sinh non, nhiễm trùng gây tổn thương não, hoại tử 
chất trắng quanh não thất thường kết hợp với bại não thể co cứng [7]. Một số ít 
trẻ bại não đủ tháng có kết hợp với ngạt khi sinh [34]. Tuy nhiên, đối với trẻ 
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em bị ngạt khi sinh thực sự, nguy cơ mắc bại não tăng lên. Ngạt càng nặng, tổn 
thương não càng nặng [157].  

Kết quả bảng 3.3 cho thấy trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi có tỷ lệ trẻ sinh 
non từ 33 - 36 tuần chiếm 8%, < 32 tuần chiếm 40,9%. Trẻ bại não liệt co cứng 
hai chi dưới có tuổi thai từ 33 - 36 tuần chiếm 7,5%, trong khi tỷ lệ trẻ có tuổi 
thai khi sinh ≤ 32 tuần chiếm tỷ lệ cao (31,3%). Tỷ lệ trẻ sinh non từ 33 - 36 
tuần ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng nửa người chiếm tỷ lệ 17,1% và trẻ có 
tuần thai ≤ 32 tuần chiếm 24,4%. Kết quả nghiên cứu chúng tôi tương tự kết 
quả của Bax và cộng sự [7], nghiên cứu 235 trẻ bại não thể co cứng cho thấy 
54,5% là trẻ sinh đủ tháng, 10,9% trẻ rất non tháng (< 28 tuần), 16% trẻ có 
tuổi thai 28 - 31 tuần và 18,3% trẻ có tuổi thai 32 - 36 tuần. Nielsen và cộng 
sự [158] phân tích 271 trẻ bại não cho thấy: trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi 
có tỷ lệ đẻ non từ 33 - 36 tuần chiếm 4%, đẻ non < 32 tuần chiếm 13% và trẻ 
sinh > 37 tuần chiếm 14%. Trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới có tuổi thai từ 
33 - 36 tuần chiếm 74%, trong khi tỷ lệ trẻ có tuổi thai khi sinh < 32 tuần 
chiếm tỷ lệ cao (80%), tuổi thai > 37 tuần chiếm 49%. Tỷ lệ trẻ sinh non từ 33 
- 36 tuần ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng nửa người chiếm tỷ lệ 21%, tuổi thai 
≤ 32 tuần chiếm 7%, tuổi thai > 37 tuần chiếm 31%.  

Krageloh-Mann và cộng sự [68] thấy rằng 33% trẻ bại não thể liệt co 
cứng hai chi dưới có tuổi thai < 32 tuần và 35% trẻ có tuổi thai từ 32 - 36 
tuần. Trái lại, chỉ có khoảng 5% trẻ bại não liệt co cứng tứ chi là trẻ sinh non. 
Blair và Stanley [40] cho thấy tỷ lệ đẻ non ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng 
nửa người chiếm 20,4%. Tác giả Trần Thu Hà (2002) trên 700 trẻ bại não tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy: tỷ lệ trẻ sinh non ở nhóm trẻ bại não 
chiếm 29,4%, và nguy cơ mắc bại não ở các trẻ sinh non < 37 tuần lớn hơn 
trẻ đủ tháng 7,26 lần (p < 0,01) [19], tỷ lệ thấp hơn kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi (43,9%). Sự khác biệt này có thể là do đối tượng nghiên cứu của 
chúng tôi là trẻ bại não thể co cứng đơn thuần, có cơ chế bệnh sinh khác nhau.  
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Đẻ non và cân nặng khi sinh thấp là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây bại não 
thể liệt co cứng. Trẻ bại não thể co cứng có cân nặng khi sinh thấp từ < 2,500g 
trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm tới 50% (Bảng 3.4). Theo Stanley [41], 
tuổi thai non tháng khi sinh là yếu tố có giá trị nhất tiên đoán bại não về sau. 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy tỷ lệ bại não cao nhất ở nhóm trẻ sơ sinh 
rất non tháng (28 - 32 tuần) và đặc biệt non tháng (< 28 tuần) [31],[32]. Tỷ lệ bại 
não ở trẻ sơ sinh non tháng và cân nặng sơ sinh thấp thay đổi từ 40 - 150/1.000 
trẻ sinh sống, đặc biệt tỷ lệ bại não lên tới 1/10 trẻ sinh sống non tháng dưới 32 
tuần. Trong khi, tỷ lệ bại não ở trẻ đủ tháng sấp xỉ 1/1.000 trẻ sinh sống [33]. 
Tổn thương não xảy ra nhiều hơn ở trẻ sinh non so với trẻ đủ tháng (90% với 
20%). Lý do là trẻ sinh non có nguy cơ rất cao bị xuất huyết não gây tổn 
thương các tổ chức mong manh đang phát triển của não hoặc gây nên chứng 
nhuyễn hóa chất trắng quanh não thất (Periventricular leukomalacia: PVL).  

Nghiên cứu của Perlman và cộng sự [159] cho thấy PVL chủ yếu xảy ra ở 
trẻ sinh non < 32 tuần và cân nặng < 1,500g. Cân nặng càng thấp mức độ PVL 
càng nặng. Shang và cộng sự (2014) [160] phân tích 408 trẻ bại não có tổn 
thương PVL cho thấy: có 61,51% trẻ sinh non so với 37,74% trẻ sinh đủ tháng; 
8,85% trẻ có cân nặng khi sinh ≤ 1,500g và 55,39% trẻ có cân nặng khi sinh ≤ 
2,500g. Phân tích mô hình hồi quy logistic, Shang thấy các yếu tố tuổi thai, cân 
nặng khi sinh, có đơn thai/đa thai khi sinh, kiểu sinh, bất thường ối, ngạt, các 
biến chứng trong khi sinh, bệnh não và xuất huyết não có liên quan với tổn 
thương nhuyễn não chất trắng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05 [160]. 
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 17,3% (34/196) trẻ bại não thể co cứng 
có tiền sử can thiệp sản khoa. Nhiều biện pháp can thiệp sản khoa như: kẹp 
lấy thai, hút thai, đẻ chỉ huy ngày càng ít được sử dụng ở nước ta nên chúng 
tôi không có số liệu so sánh. Tại Mỹ, tỷ lệ sinh mổ đã tăng lên, nhưng không 
có bất kỳ sự kết hợp nào đến giảm tỷ lệ mắc bại não [161]. Mặc dù vậy cần 
hạn chế các biện pháp can thiệp sản khoa để tránh cho trẻ khỏi tổn thương não.  
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• Các yếu tố nguy cơ gây bại não sau khi sinh: trẻ bại não trong nghiên 
cứu của chúng tôi có tiền sử suy hô hấp nặng, thở máy khá cao chiếm 13,8%. 
Hầu hết các trẻ này có tiền sử đẻ non, cân nặng lúc sinh thấp, nhiễm khuẩn, 
viêm phổi nặng gây suy hô hấp thở máy. Sốt co giật chỉ chiếm 9,2%. Nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Minh Thuỷ (2002) [20] cho thấy 7,8% trẻ bại não ở Hà 
Tây có tiền sử xuất huyết não. Trần Thu Hà (2002) [19] Nghiên cứu một số 
đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và nhu cầu phục hồi chức năng ở trẻ bại não bệnh 
viện Nhi Trung ương thông báo tỷ lệ trẻ bại não có tiền sử xuất huyết não 
chiếm 4,0%. Nguyễn Văn Thắng và Ninh Thị Ứng (2000) [162] thấy 38% 
(29/76) trẻ bị chảy máu não để lại di chứng thần kinh khu trú nay sau khi ra 
viện. Sự khác biệt này có thể là do các yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết 
não, màng não ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những năm trở lại đây tại Việt 
Nam đã được cải thiện do tỷ lệ trẻ được tiêm viatmin-K ngay sau sinh tăng, 
giảm tỷ lệ sử dụng các biện pháp can thiệp sản khoa, tỷ lệ viêm gan giảm, và  
giảm tỷ lệ prothrombin bệnh lý.  

Nhiễm trùng thần kinh đóng vai trò khá quan trọng trong các yếu tố gây 
bại não. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trẻ bại não thể co cứng có 
tiền sử viêm não, viêm màng não là 2,6%. Trong nghiên cứu của các tác giả 
trước đây: tác giả Trần Thu Hà (2002) [19] cho thấy tỷ lệ bại não do viêm 
não, màng não chiếm 5,6% trẻ bại não chung và chiếm 21,3% các yếu tố nguy 
cơ gây bại não sau sinh; Nguyễn Thị Minh Thuỷ (2004) [20]: tỷ lệ bại não do 
nhiễm trùng thần kinh trên tổng số bại não sau sinh chiếm 56,7%. Sự khác 
nhau này cho thấy hiệu quả của các chương trình tiêm vắc-xin ngừa viêm não 
Nhật Bản và vắc-xin ngừa Hemophilus infuenazea nhóm B đã làm giảm tỷ lệ 
trẻ bị viêm não, viêm màng não. Hơn nữa, các đối tượng nghiên cứu của 
chúng tôi tập trung vào bại não thể co cứng, được cho là có liên quan chủ yếu 
đến các yếu tố trước và trong khi sinh như đẻ non, cân nặng sơ sinh thấp 
[34],[44]. Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng có tiền sử vàng da sơ sinh của chúng 
tôi không cao (4,6%). Các trẻ này chủ yếu tập trung chủ yếu vào bại não thể 
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liệt co cứng tứ chi (thể nặng). Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với kết quả 
nghiên cứu của Trần Thu Hà (26,7%) [19].  
4.1.3. Đặc điểm chức năng vận động ở bại não thể co cứng 

Bại não thể co cứng là kết quả của tổn thương tế bào thần kinh vận động 
trên (tổn thương hệ tháp) [49], biểu hiện bằng các triệu chứng đặc trưng như 
tăng trương lực cơ, co cứng cơ, vận động bất thường, tăng phản xạ gân xương 
và sự có mặt của các phản xạ nguyên thủy, đa động gân gót, có dấu hiệu 
babinski, giảm hoặc mất cơ lực và độ khéo léo của các chi [49].  

•  Phân bố bại não thể co cứng theo định khu 
Kết quả của chúng tôi tương tự kết quả của của các tác giả: Elisa Fazzi 

và cộng sự (2012) [67] nghiên cứu trên 129 trẻ bại não thể co cứng (tuổi từ 3 
tháng đến 15 tuổi cho kết quả gồm 47,2% (61/129) trẻ bại não thể liệt co cứng 
tứ chi, 39,5% (51/129) trẻ bại não thể liệt co cứng hai chi dưới và 13,3% 
(17/129) trẻ bại não thể liệt co cứng nửa người; tác giả Trần Thu Hà (2002) 
nghiên cứu trên 700 trẻ bại não (2002) [19] cho thấy: bại não thể liệt co cứng 
tứ chi chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm liệt cơ chiếm 97,0%, tiếp đến là trẻ bại 
não liệt co cứng hai chi dưới chiếm 6,5% và liệt co cứng nửa người chiếm 
6,5%; Nghiên cứu của Trịnh Quang Dũng và Nguyễn Hữu Chút (2014) [144] 
trên 40 trẻ bại não thể liệt co cứng cho kết quả lần lượt là trẻ bại não liệt co 
cứng tứ chi chiếm 63,4%, trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới chiếm 14,6% 
và trẻ bại não liệt co cứng nửa người chiếm 22%. Nhưng khác với kết quả của 
một số tác giả như Hagberg và cộng sự (2001) [23] (n = 434 trẻ bại não thể co 
cứng): tỷ lệ bại não liệt co cứng tứ chi chiếm 26,4% (115/434), bại não thể 
liệt co cứng nửa người chiếm 24,5% (106/434) và bại não thể liệt co cứng hai 
chi dưới chiếm 49,1% (213/434); Bax và cộng sự (2006) [7] (n = 431 trẻ bại 
não) cho thấy: bại não thể liệt co cứng tứ chi chiếm 18,6%, bại não thể liệt co 
cứng nửa người chiếm 26,2% và bại não thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm 
34,4%. Các nghiên cứu ở Châu Âu về phân bố định khu cho tỷ lệ lần lượt là 
thể bại não liệt co cứng hai chi dưới (18% - 45%), tỷ lệ thể liệt co cứng nửa 
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người (27% - 38%) và tỷ lệ bại não thể liệt co cứng tứ chi (8,5% - 32%) 
[16],[163]. Từ những số liệu trên cho thấy phân bố tỷ lệ bại não thể co cứng có sự 
khác nhau tuỳ theo vùng địa dư [1],[25].  

• Phân bố mức độ GMFCS theo định khu 
Tùy theo mức độ ảnh hưởng của cơ thể khác nhau, mức độ suy giảm 

chức năng vận động cũng khác nhau. Sự khác nhau về chức năng vận động 
thô GMFCS giữa các thể bại não thể co cứng khác nhau là rất rõ ràng.        
Hầu hết trẻ bại não trong nghiên cứu của chúng tôi có mức suy giảm chức 
năng vận động thô GMFCS độ II chiếm tỷ lệ 48,5% (95/196) và GMFCS độ 
III chiếm 38,8% (76/196). Sự khác biệt về mức độ chức năng vận động thô 
theo định khu của trẻ bại não thể co cứng có ý nghĩa thống kê với p = 0,017. 
Tương tự, kết luận của Jason Howard và cộng sự [25], khi so sánh mức độ 
chức năng vận động thô GMFCS giữa trẻ bại não thể liệt co cứng nửa người 
với trẻ bại não thể liệt co cứng hai chi dưới cho thấy nhóm trẻ bại não thể liệt 
co cứng hai chi dưới có chức năng vận động thấp hơn hay mức độ GMFCS 
cao hơn (OR = 9,3; 95% CI [4,7 - 18,0]). Trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi 
có mức GMFCS cao hơn (chức năng vận động thấp hơn) so với trẻ bại não 
thể liệt co cứng nửa người (OR = 34; 95% CI [246 - 1800]) và cao hơn trẻ bại 
não thể liệt co cứng hai chi dưới (OR = 72; 95% CI [30 - 172]). Như vậy, 
định khu có ảnh hưởng đến mức độ suy giản chức năng vận động thô ở trẻ bại 
não thể co cứng.  

•  Đặc điểm lâm sàng theo kết quả khám hệ vận động 
Rối loạn chức năng vận động là đặc điểm lâm sàng đặc trưng nhất của 

bại não [49]. Tăng trương lực cơ liên tục là dấu hiệu lâm sàng hay gặp. Chúng 
tôi thấy 100% trẻ trong nghiên cứu có dấu hiệu tăng trương lực cơ. Co cứng 
(tăng trương lực cơ) ở trẻ bại não là hậu quả của tổn thương bó tháp [49],[55]. 
Trương lực các cơ tứ chi tăng rất mạnh, trong khi cơ lực các cơ nâng cổ, cơ 
nâng thân ở trẻ bại não thể co cứng lại giảm. Dấu hiệu tăng trương lực cơ 
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ngày càng tăng khi trẻ lớn dần lên. Nghiên cứu của Suzuki [58], trong 202 trẻ 
bại não tại Nhật Bản cho thấy dấu hiệu tăng trương lực cơ chiếm 81%.   

Co rút cơ chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm dinh dưỡng cơ bất thường 

(58,2%), teo cơ chiếm tỷ lệ thấp (1,5%). Carput và Accardo [6] cho rằng co 

rút phát triển do ảnh hưởng của các yếu tố mất cân bằng hoạt động cơ, thiếu 

vận động chức năng chủ động, tư thế sai trong một thời gian dài. Các cơ hoạt 

động quá mức bị ngắn lại và ngày càng co cứng. Các cơ đối kháng của chúng 

bị giãn và dài ra.  

Vận động chủ động bất cân xứng chiếm tỷ lệ cao nhất (98,0%), tiếp đến 

mẫu vận động khối (65,8%). Chúng tôi không quan sát thấy các biểu hiện vận 

động không hữu ý ở trẻ bại não thể co cứng. Mẫu vận động bất thường là dấu 

hiệu lâm sàng phổ biến ở bại não thể co cứng khi nghỉ ngơi cũng như khi hoạt 

động. Bobath [55] thấy các mẫu vận động bất thường hay gặp ở chi trên là 

gập khuỷu, gập lòng bàn tay, khép vai, khép ngón cái, sấp cẳng tay. Mẫu vận 

động bất thường ở chi dưới hay gặp là gấp gối, trẻ đi nhón gót, bàn chân gấp 

mặt lòng và nghiêng trong (biến dạng bàn chân ngựa). Háng ở tư thế duỗi, 

khép và xoay trong. Khi trẻ vận động chủ động, tứ chi đều tham gia chuyển 

động thành một khối (vận động khối) [48]. 

Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng có bất thường về hệ xương khớp trong nghiên 

cứu của chúng tôi là khá phổ biến: cong vẹo chi (24,0%), vẹo cột sống (18,4%).  

Tăng phản xạ gân xương gặp ở 100% bại não thể co cứng trong nghiên 

cứu của chúng tôi. Gibbs, Harrison và Stephens [164] thấy tăng phản xạ gân 

xương cơ tứ đầu đùi, đặc biệt phản xạ rung giật gân gót là dấu hiệu hay gặp 

nhất ở trẻ bại não thể cơ cứng. Tuy nhiên, ở trẻ bại não thể co cứng nặng phản 

xạ gân xương cơ tứ đầu đùi khó đánh giá do trẻ liên tục duỗi cứng tại khớp 

gối [56]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi không ghi nhận thấy trường hợp 

trẻ bại não thể co cứng nào có bất thường về phản xạ da. 
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Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng có liệt dây thần kinh sọ chiếm tỷ lệ khá 
đáng kể 32,1%, chủ yếu liệt các dây thần kinh vận nhãn gồm: dây số III 
(13,3%), dây số IV (3,1%) và dây số VI (4,6%). 
4.1.4. Rối loạn chức năng các giác quan và dị tật kèm theo 

Trong 196 trẻ bại não thể co cứng, chúng tôi thấy tỷ lệ khiếm khuyết 
chức năng nghe chiếm 9,7%. Reid SM và cộng sự [66] thông báo có 4% - 13% 
trẻ bại não có khiếm khuyết về nghe. Kết này quả tương đương với kết quả 
chúng tôi. Ở nhóm trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi có tỷ lệ khiếm khuyết 
chức năng thính giác là 47,4%; ở trẻ bại não thể liệt co cứng hai chi dưới có tỷ 
lệ 42,1% và ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng nửa người có tỷ lệ là 10,5%. Tuy 
nhiên, sự khác biệt về các lĩnh vực khiếm khuyết chức năng nghe, nhìn và nói 
theo định khu (thể lâm sàng) của trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu của 
chúng tôi không có ý nghĩa thống kê, p > 0,05.    

Chúng tôi quan sát thấy 26% trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu có 
khiếm khuyết thị giác và rối loạn chức năng vận động nhãn cầu, trong đó có 
47,4% trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi, 42,1% bại não liệt co cứng hai chi 
dưới và 10,5% trẻ bại não thể liệt co cứng nửa người. Theo Elisa Fazzi và 
cộng sự, 2012 [67] khi đánh giá 129 trẻ bại não thể co cứng cho kết quả cao 
hơn tỷ lệ của chúng tôi: 60 - 70% trẻ bạo não có kèm theo các khiếm khuyết 
về nhìn, trong đó 100% trẻ có rối loạn chức năng vận động nhãn cầu, lác mắt 
chiếm 68,9% và 98% trẻ có giảm thị lực, trong đó 75% trẻ bại não thể liệt co 
cứng hai chi dưới có tật khúc xạ, tỷ lệ lác mắt chiếm 90% và giảm thị lực 
chiếm 82%; 71% trẻ bại não thể liệt co cứng nửa người bị lác, tật khúc xạ 
chiếm 98% và giảm thị lực chiếm 64,7%. Nhuyễn não chất trắng quanh não 
thất (PVL) là minh chứng rõ rằng nhất về mối liên quan giữa tổn thương não 
ở trẻ bại não với các khiếm khuyết thị giác [165]. Nghiên cứu của Trần Thu 
Hà (2002) [142] cho thấy 5% trẻ bại não có giảm thị lực (teo gai thị bẩm sinh 
chiếm 3,9%, bệnh thuỷ tinh thể bẩm sinh chiếm 1,3%). Các tổn thương cơ 
bản của bại não, đặc biệt gây ra do thiếu máu - thiếu oxy không chỉ tổn 
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thương bao gồm các đường dẫn truyền vận động mà còn ảnh hưởng đến hầu 
hết các đường dẫn truyền thị giác [166].  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bại não thể co cứng có tỷ lệ 
chậm phát triển lĩnh vực cá nhân - xã hội cao chiếm 42,3% (83/196). Trong 
đó, bại não thể liệt co cứng tứ chi chiếm tỷ lệ cao nhất 57,8% (48/83); tiếp 
đến là trẻ bại não thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm tỷ lệ 24,1% (20/83) và 
bại não thể liệt co cứng nửa người có tỷ lệ thấp nhất là 18,1% (15/83). Sự 
khác biệt về tỷ lệ chậm phát triển cá nhân - xã hội theo định khu ở trẻ bại não 
thể co cứng là có ý nghĩa thống kê, p = 0,006. Nghiên cứu Bax và cộng sự 
(2006) [7] khi đánh giá 351 trẻ bại não thể co cứng cho thấy cho kết quả 
tương tự: khiếm khuyết về giao tiếp cá nhân - xã hội lần lượt là trẻ thể bại não 
liệt co cứng tứ chi (89%), trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới (39%) và trẻ 
bại não thể liệt co cứng nửa người (39%).  

Tỷ lệ động kinh trong số 196 trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu 

của chúng tôi chiếm 13,3% (26/196). Trong đó, tỷ lệ động kinh khá cao ở thể 

bại não liệt co cứng tứ chi chiếm 42,3% (11/26), thể liệt co cứng nửa người 

chiếm 38,5% (10/26), và bại não thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm 19,2% 

(5/26), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,04. Elisa Fazzi và cộng sự 

[67] khi đánh giá 129 trẻ bại não thể co cứng thấy động kinh kết hợp chiếm tỷ 

khá cao 48%, trong đó tỷ lệ động kinh ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng tứ chi 

chiếm 69% (42/61), bại não thể liệt co cứng hai chi dưới chiếm 18% (8/51), 

bại não thể liệt co cứng nửa người chiếm 65% (11/17). Isac Bruck và cộng sự 

[63] thấy có 62% bại não có động kinh, trong đó 70,6% trẻ bại não thể liệt co 

cứng nửa người, 66,1% trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi. Sự khác biệt tỷ lệ 

động kinh giữa thể bại não thể liệt co cứng nửa người với bại não thể liệt co 

cứng tứ chi có ý nghĩa thống kê (p < 0,03). Zafeiriou, Kontopouls [167] thấy 

tỷ lệ trẻ bại não bị động kinh (36,1%) cao hơn của chúng tôi; 69,7% động 

kinh ở trẻ bại não khởi phát trước 12 tháng tuổi, mặc dù 65% bại não có động 
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kinh được kiểm soát cơn trên lâm sàng nhưng đây là một trong những nguyên 

nhân gây chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não.   

Ngoài dị tật hệ thần kinh trung ương, trẻ bại não còn có các dị tật bẩm 
sinh khác kèm theo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ trẻ bại 
não thể co cứng có kèm theo các dị tật bẩm sinh khác chiếm 17,3% (34/196). 
Trong các dị tật, dị tật não bẩm sinh chiếm tỷ cao nhất 35,3% (12/34), tiếp 
đến các dị tật bẩm sinh về mắt chiếm 23,5% (8/34), dị tật về hệ vận động 
chiếm 17,6% (6/34), dị tật tim mạch bẩm sinh chiếm 11,8% (4/34). Tỷ lệ bại 
não có kèm theo dị tật trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn trong nghiên 
cứu của Trần Thị Thu Hà (2002) là 4,6% (32/700), trong đó dị tật bẩm sinh 
hay gặp ở trẻ bại não nhất là dị tật hệ vận động (37,5%), dị tật mắt (37,4%) và 
thấp nhất là dị tật cơ quan nội tạng (12,6%), dị tật tai (12,5%). Nhưng có khác 
nhau về tỷ lệ với từng loại dị tật [19]. Theo số liệu của Tây Ôxtraylia [41] 
thấy 29,3% (63/215) trẻ bại não có các dị tật bẩm sinh khác kèm theo.        
Kết quả này cao hơn kết quả của chúng tôi. Sự khác nhau về tỷ lệ dị tật bẩm sinh 
có thể là do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi tập trung trên một thể bại não thể 
co cứng, trong khi tỷ lệ của các tác giả khác tính trên tất cả các thể bại não.  

Dị tật não bẩm sinh hoặc các cơ quan khác có thể cùng do các yếu tố 
bệnh nguyên tác động vào thời kỳ hình thành và phát triển phôi thai. Theo 
Coorssen [168] tỷ lệ trẻ bại não bị các dị tật bẩm sinh khác cao hơn, điều này 
có thể do các yếu tố phơi nhiễm trong thời kỳ mẹ mang thai đồng thời gây dị 
tật bẩm sinh và bại não.  
4.1.5. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não của trẻ bại não thể co cứng 
4.1.5.1. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não  

Kết quả chụp CHT sọ não của 196 trẻ bại não thể co cứng trong nghiên 
cứu cho thấy hầu hết các trẻ bại não thể co cứng có tổn thương thực thể ở não, 
chiếm 85,2% (167/196). Kết quả của chúng tôi tương đương với kết quả của 
Karen L. Kwong và cộng sự [70] phân tích hình ảnh CHT của 122 trẻ bại não 
thể co cứng cho kết quả 75,4% (92/122) trẻ có bất thường cấu trúc não; 
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Wojciech Kulak và cộng sự [69] (n = 129 trẻ bại não thể co cứng) thông báo 
95,3% trẻ có bất thường cấu trúc não; Bax và cộng sự (2006) [7] chụp CHT sọ 
não cho 351 trẻ bại não, kết quả cho thấy 88,3% trẻ có bất thường cấu trúc não.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tổn thương chất trắng quanh 
não thất là tổn thương phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ 62,8% (123/196). Trong đó, 
tổn thương nhuyễn não chất trắng quanh não thất chiếm tỷ lệ cao nhất 
(35,2%). Báo cáo của Rutherford và cộng sự (2010) [8]; Krageloh-Mann 
(2007) [68] cho kết quả tương tự: tổn thương chất trắng quanh não thất chiếm 
56%. Karen L. Kwong và cộng sự (n = 122) [70] thấy 45% tổn thương phá 
huỷ chất trắng quanh não thất bên.  

Tiếp đến chúng tôi thấy tổn thương thứ phát do mất thể tích chất trắng 
như giãn não thất bên chiếm 18,9%, mỏng và thiểu sản thể trai chiếm 8,7%; 
tổn thương chất xám ở trẻ bại não thể co cứng chỉ chiếm tỷ lệ 4,1%; tổn 
thương phối hợp chất xám vỏ não và chất trắng chiếm tỷ lệ 10,7%; dị tật não 
ở trẻ bại não thể co cứng chiếm tỷ lệ khá đáng kể (6,1%). Các tổn thương khác 
bao gồm chậm myelin hoá, canxi hoá, tổn thương dạng nang, rộng khoang dưới 
nhện chiếm tỷ lệ 14,8%. Nghiên cứu của chúng tôi về kết quả chụp CHT não  
cho trẻ bại não thể co cứng khá tương đồng với các tác giả Reid và cộng sự [9], 
Bax và cộng sự [7] cho thấy tỷ lệ dị tật não ở trẻ bại não có tỷ lệ từ 9,1% - 
10,3%, tổn thương nhân xám và đồi thị (14,4%), tổn thương kết hợp chất trắng 
và chất xám chiếm 12,8%, các tổn thương khác chiếm 7,5- 7,1% [9]. 

Tổn thương gây ra nhuyễn não chất trắng và lỗ não sau xuất huyết não 
được cho là xảy ra ở đầu quý III của thai kỳ. Trong 30 năm gần đây, các nhà 
thần kinh học kết luận rằng thương tổn trong bại não chủ yếu là tổn thương 
chất trắng xung quanh não thất, có hoặc không kèm theo hoại tử khu trú, mất 
các tế bào Oligodendrocytes (tế bào thần kinh đệm ít nhánh), tiền myelin hoá 
(premyelinating oligodendrocytes: pre-OLs). Mất pre-Ols trong hoại tử, thiếu 
oxy có thể dẫn đến thiếu hụt pre-Ols trưởng thành làm rối loạn quá trình 
myelin hoá và làm mất chức năng thần kinh [44],[45]. Một cơ chế khác là do 
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hoạt hoá tế bào microglia (tế bào đệm nhỏ) sau thương tổn thiếu oxy - thiếu 
máu, gây tiết nhiều loại cytokin như TNFœ, INF, IL-1ß và các gốc oxy hoá tự 
do sinh ra của quá trình viêm/nhiễm trùng gây độc cho các tế bào thần kinh và 
các tế bào thần kinh đệm ít nhánh (Oligodendrocytes) [46],[169]. PVL là tổn 
thương nhu mô não phổ biến nhất ở trẻ bại não liệt co cứng. Tổn thương của 
PVL liên quan tới vị trí góc ngoài của não thất bên, ảnh hưởng tới các bó sợi 
vận động của bó tháp đi qua cánh tay bao trong của bán cầu não tới chi phối 
cho các cơ chi dưới [26]. 

Theo các báo cáo cho rằng có mối liên quan bệnh sinh với các đặc điểm 
hình ảnh CHT, các dạng tổn thương não của trẻ bại não có mối liên quan mật 
thiết tới các thể bại não, cũng như tuổi thai [70],[72]. Tổn thương nhuyễn não 
chất trắng quanh não thất (PVL) không chỉ thấy ở những trẻ bại não thể co 
cứng đẻ non mà còn được quan sát thấy ở trẻ đủ tháng. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy tỷ lệ tổn thương chất trắng quanh não thất ở nhóm trẻ 
có tuổi thai khi sinh < 37 tuần (đẻ non) chiếm tới 56,9% (70/123), trong đó 
nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh ≤ 32 tuần có tỷ lệ tổn thương chất trắng quanh 
não thất cao nhất 82,1% (55/67); nhóm trẻ 33 - 36 tuần thai khi sinh chiếm 
78,9% (15/79). Tỷ lệ tổn thương chất trắng quanh não thất ở nhóm trẻ có tuổi 
thai khi sinh ≥ 37 tuần (đủ tháng) chiếm 48,2% (53/110). Khác biệt về tổn 
thương chất trắng quanh não thất bên giữa nhóm trẻ đủ tháng và đẻ non khi sinh 
có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Nghiên cứu của Karen L. Kwong và cộng sự 
[70], Okumura và cộng sự [72], Wojciech Kulak [69] cho kết luận tương tự: tổn 
thương PVL chiếm chủ yếu ở trẻ non hơn trẻ sinh đủ tháng (p < 0,05).  

Phân tích mối tương quan giữa tổn thương PVL (Bảng 3.16) với tuổi thai 
khi sinh cho thấy trẻ sinh non tháng có nguy cơ tổn thương chất trắng quanh 
não thất cao gấp 4,7 lần so với trẻ sinh đủ tháng, sự khác biệt với 95% CI: 
(2,43 - 9,09), p < 0,001. Bên cạnh đó, cân nặng khi sinh cũng liên quan đến 
đặc điểm tổn thương não. Kết quả phân tích mối liên quan giữa cân cân nặng 
khi sinh với tổn thương chất trắng quanh não thất (Bảng 3.18) cho thấy trẻ có 
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cân nặng khi sinh thấp có tổn thương chất trắng quanh não thất cao gấp 3,5 
lần trẻ đủ cân khi sinh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 95% CI [1,87 - 
6,55], p < 0,001. 

Chúng tôi quan sát thấy tổn thương chất xám, tổn thương kết hợp chất 
xám và chất trắng, dị tật não bẩm sinh chiếm tỷ lệ cao nhất ở nhóm trẻ có tuổi 
thai khi sinh ≥ 37 tuần (những trường hợp này xảy ra trong ba tháng cuối của 
thai kỳ hoặc ở trẻ đủ tháng khi sinh) và nhóm trẻ cân nặng ≥ 2500g. Hơn nữa, 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng có 
hình ảnh CHT não bình thường tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ có tuổi thai khi 
sinh ≥ 37 tuần và cân nặng khi sinh ≥ 2,500g, lần lượt là 19,1% (21/110) và 
19,8% (21/106). Đây cũng là những đặc điểm tổn thương não trên CHT ở trẻ 
bại não thể co cứng có tuổi thai đủ tháng và cân nặng khi sinh ≥ 2500g được 
các nghiên cứu trước đây thông báo [69],[70]. 

• Đặc điểm tổn thương não theo định khu 
Bại não thể liệt co cứng hai chi dưới: kết quả của chúng tôi cho thấy 

85,1% (57/67) trẻ bại có bất thường cấu trúc não, khá đồng nhất về tổn 
thương. Loại tổn thương não đặc trưng thường do hậu quả đẻ non, đặc biệt là 
nhuyễn não chất trắng quanh não thất chiếm ưu thế 53,7% (36/67). Kết quả 
của chúng tôi tương đồng với các báo cáo của các tác giả khác, tổn thương 
nhuyễn não chất trắng quanh não thất là tổn thương chính ở trẻ bại não thể co 
cứng hai chi dưới: Reid và cộng sự, 2007 (n = 563): 47,3% [9]; Wojciech và 
cộng sự, 2007 (n = 129): 38,6% [71]. Bax và cộng sự [7] thấy nhuyễn não 
chất trắng có mặt ở 71% trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới. Ngoài ra, chúng 
tôi còn quan sát thấy tổn thương chất xám chỉ chiếm 1,5% (1/67) và có 1/67 
trường hợp dị tật não phẳng (Lissencephaly). Bất thường hình ảnh CHT khác 
là hiếm thấy ở trẻ bại não liệt co cứng hai chi dưới. 

Bại não thể liệt co cứng tứ chi: 86,4% (76/88) trẻ có tổn tổn thương, bất 
thường cấu trúc não rên kết quả chụp phim CHT. Nhuyễn não chất trắng 
quanh não thất chiếm tỷ lệ khá cao 61,88% (61/88). Bất thường não bẩm sinh 
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chủ yếu được quan sát thấy ở trẻ đẻ đủ tháng khi sinh. Kết quả của Karen L. 
Kwong và cộng sự (2004) [70] phân tích 122 trẻ bại não thể co cứng cho thấy 
tỷ lệ bất thường CHT não ở nhóm trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi chiếm 
66,7% (12/18), thấp hơn tỷ lệ của chúng tôi. Trái lại, Wojciech Kulak và cộng 
sự [71] khi tiến hành phân tích 129 trẻ bại não thể co cứng để tìm mối liên quan 
giữa đặc điểm hình ảnh CHT não và đặc điểm lâm sàng bại não phát hiện 100% 
trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi có tổn thương thực thể và bất thường não.  

Chúng tôi cũng nghi nhận thấy có 6/88 trường hợp dị tật bẩm sinh não, 
trong đó 3/6 trường hợp tật đa hồi não nhỏ (Polymicrogyria), 2/6 trường hợp 
tật khe nứt não (Schizencephaly) và 1/6 trường hợp loạn sản vỏ não (Cortical 
dysplasia). Dị tật của hệ thần kinh có thể được tách biệt hoặc biểu hiện như là 
một phần của hội chứng di truyền. Các nhiên cứu trước đây của Okumura và 
cộng sự [72] thông báo dị tật não ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng tứ chi chiếm 
22,2%; Krageloh-Mann và cộng sự (2007) [68], dị tật não là phổ biến nhất 
trong số các dị tật bẩm sinh ở trẻ bại não. Kwong và cộng sự (2004) [70] 
thông báo dị tật não ở nhóm trẻ bại não liệt co cứng tứ chi chiếm tới 42% 
trong số các dị tật. Các tổn thương khác cũng khá phổ biến ở nhóm trẻ bại não 
thể co cứng trong nghiên cứu của chúng tôi: tổn thương chất xám 4,5% 
(4/88), tổn thương kết hợp chất xám và chất trắng 13,6% (12/88). Khi các tổn 
thương này được phát hiện ở trẻ có tiền sử đẻ đủ tháng, nó được cho là phản 
ánh quá trình tổn thương não đã có thể xảy ra trong tử cung [68]. 

Bại não thể liệt co cứng nửa người: có 82,9% (34/41) trẻ có bất thường 
cấu trúc não trên phim CHT. Tổn thương nhuyễn não chất trắng quanh não thất 
chiếm 63,4% (26/41). Tổn thương chất xám, tổn thương kết hợp chất xám vỏ 
não và chất trắng ở trẻ bại não thể liệt co cứng nửa người chiếm tỷ lệ khá cao 
12,2% (5/41). Dị tật não chiếm tỷ lệ 12,2% (5/41), trong đó có 2/5 trường hợp 
tật đa hồi não lớn (Polymacrogyria), 1/5 trường hợp phì đại nửa bán cầu 
(Hemimegalencephaly), và 1/5 trường hợp hội chứng Danny -Walker. Các tổn 
thương khác (chậm myelin hoá, canxi hoá, nang, dịch) chiếm 22,0% (9/41). 
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Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả về đặc điểm tổn thương não trên CHT 
tương đồng như kết quả của các tác giả Karen L. Kwong và cộng sự [70]: trẻ 
bại não thể liệt co cứng nửa người có bất thường não đồng đều hơn, tỷ lệ bất 
thường não trên CHT chiếm tới 91% (39/43). Trong đó, tổn thương phá huỷ 
não chiếm 46% (18/39), dị tật não bẩm sinh chiếm 13% (5/39); Reid và cộng sự 
(2007), nghiên cứu trên 563 trẻ bại não cho thấy tỷ lệ tổn thương nhuyễn não 
chất trắng ở trẻ bại não thể liệt nửa nguời chiếm 47,3%, tổn thương chất xám 
(6,6%), tỷ lệ trẻ có CHT não bình thường chỉ chiếm 4,7% [9]. 

Tóm lại: Tổn thương não ở trẻ non tháng đặc trưng là tổn thương chất 
trắng quanh não thất, nhuyễn não chất trắng - PVL nhưng cũng quan sát thấy 
ở trẻ đủ tháng. 

•  Phân bố mức độ GMFCS theo kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não 
Kết quả bảng 3.19 cho thấy phân bố mức độ chức năng vận động thô 

GMFCS tương đối tương xứng với kết quả trên phim chụp CHT sọ não. 
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ suy giảm chức năng 
vận động thô (GMFCS) giữa nhóm trẻ có tổn thương cấu trúc não và nhóm trẻ 
không có tổn thương cấu trúc não qua phim chụp CHT với p = 0,429.         
Mặt khác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn chỉ ra có tới 14,8% (29/196) 
trẻ bại não thể co cứng có cấu trúc não bình thường trên CHT, mặc dù các trẻ 
này có chung các đặc điểm lâm sàng với nhóm trẻ có CHT cấu trúc não bất 
thường. Tỷ lệ trẻ bại não có CHT sọ não bình thường theo các nghiên cứu 
trước đây là 11,7% - 26% [7],[68]. Điều này thật sự gây ra những khó khăn 
cho các nhà lâm sàng trong việc đưa ra những bằng chứng sát thực để lý giải 
cơ chế bệnh sinh của bại não hay để đánh giá mối liên quan giữa hình ảnh với 
mức độ suy giảm chức năng vận động trên lâm sàng.  

Khi đánh giá mối liên quan giữa tổn thương cấu trúc não trên CHT với 
chức năng vận động thô (GMFCS), các nghiên cứu trước đây kết luận có mối 
liên quan giữa tổn thương chất trắng quanh não thất với mức độ GMFCS [7], 
[68]. Susan M. Reid và cộng sự (2014) [9] phân tích hình ảnh CHT của 272 
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trẻ bại não cho thấy: tổn thương chất trắng đối xứng, mức độ và vị trí mất 
chất trắng có liên quan chặt chẽ đến chức năng vận động thô (p < 0,001), 
trong khi chỉ có bằng chứng yếu về mối liên hệ với vị trí bất thường tín hiệu 
(p = 0,05); có mối liên quan giữa mức độ GMFCS và giãn não thất                 
(p = 0,003), GMFCS với tổn thương dạng nang (p = 0,042); mức độ GMFCS 
với tổn thương cánh tay sau bao trong (p = 0,022) và cuống não (p = 0,034). 
Trên phân tích đa biến, mô hình tốt nhất để dự đoán mức độ GMFCS với tổn 
thương chất trắng đối xứng trên CHT, mức độ mất chất trắng và mỏng thể trai 
(r2 = 0,14, p < 0,001). Nghiên cứu kết luận có một mối tương quan vừa phải    
(r = 0,51) giữa mức độ nặng của tổn thương chất trắng quanh não thất và mức 
độ GMFCS [9]. 

Trong khi các tổn thương não càng lớn chỉ ra mức suy giảm chức năng 
càng nặng [9]. Trái lại, suy giảm chức năng nặng cũng có thể quan sát thấy ở 
trẻ có các tổn thương cấu trúc não nhỏ liên quan đến vùng não chức năng hay 
thậm chí ở cả những trẻ có cấu trúc não bình thường [68],[170]. Kết quả bảng 
bảng 3.19 là một minh chứng cho nhận định trên. Trẻ bại não thể co cứng có 
cấu trúc não bình thường trên CHT chiếm tỷ lệ khá cao 14,8%, mặc dù trẻ có 
các mức độ rối loạn chức năng vận động thô khác nhau trên lâm sàng 
(GMFCS II, III, IV: 41,4%, 48,3%, 10,3%). Tỷ lệ CHT sọ não bình thường ở 
nhóm trẻ liệt co cứng tứ chi là chiếm 19,1% (21/110), nhóm liệt co cứng hai 
chi dưới chiếm 10,5% (2/19) và nhóm trẻ liệt co cứng nửa người chiếm 8,9% 
(6/67). Khác với kết quả của chúng tôi, kết quả nghiên cứu của Susan M. Reid 
và cộng sự (2014) [9] lại cho thấy GMFCS độ I - II có tỷ lệ hình ảnh CHT sọ 
não bình thường cao (17%), trong khi chỉ có 7 - 8% GMFCS độ III - IV có 
hình ảnh CHT bình thường; Arnfield (2013) [73] cho thấy CHT sọ não ở 
nhóm trẻ bại não liệt co cứng tứ chi là 10,4% và nhóm trẻ bại não liệt co cứng 
nửa người là 7,4%, hầu hết các trẻ có CHT não bình thường có mức GMFCS 
độ I - II (67,4%). Những kết quả nghiên cứu trên có thể là do những hạn chế 
của CHT thường không thể bộc lộ đầy đủ các tổn thương vi cấu trúc nhu mô 
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não, cũng như đánh giá mối tương quan giữa đặc điểm hình ảnh CHT với 
mức độ GMFCS và định khu của bại não thể co cứng.  

Nghiên cứu của Krageloh-Mann và cộng sự (2007) [68]; Arnfield và 
cộng sự (2013) [73]; Lee và cộng sự (2011) [74]; Counsell và cộng sự (2008) 
[75] cho rằng rất khó để đánh giá mối liên quan trực tiếp giữa mức độ tổn 
thương với mức độ vận động trên lâm sàng, đặc biệt trên những trường hợp 
“không thấy” bất thường cấu trúc não trên CHT. Các tác giả cũng thống nhất 
cần thiết sử dụng kỹ thuật hình ảnh sức căng khuếch tán- DTI (Diffusion 
tensor imaging) hoặc một kỹ thuật hình ảnh có thể xác định các tổn thương và 
lượng hoá các tổn thương từ đó đánh giá mối liên quan trực tiếp với mức độ 
chức năng vận động thô GMFCS cho trẻ bại não thể co cứng [76],[77].  
4.1.5.2. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sức căng khuếch tán sọ não của trẻ 
bại não thể co cứng 

Chúng tôi tiến hành cho chụp DTI não cho 50 trẻ bại não thể co cứng 
(tuổi trung bình: 4,5 ± 2,1 tuổi) trong số 196 trẻ bại não thể co cứng tham gia 
nghiên. Các chỉ số DTI là phân số không đẳng hướng (FA), hệ số khuếch tán 
(ADC) và số lượng sợi (FN) được đo bằng phương pháp phân tích các ROIs 
[79] để đánh giá tình trạng của bó tháp và mối liên quan của chúng với mức 
độ rối loạn chức năng vận động thô GMFCS ở trẻ bại não thể co cứng. 

Bại não thể co cứng gây ra do tổn thương tế bào thần kinh vận động trên 
(tổn thương bó tháp). Tiên lượng vận động được cho là có mối liên quan chặt 
chẽ tới tình trạng của bó tháp [85], mức độ tổn thương của bó tháp có liên 
quan đến mức độ biểu hiện các rối loạn chức năng vận động [78],[171].        
Kết quả (Bảng 3.20) chụp DTI bó tháp phải và bó tháp trái cho 50 trẻ bại não thể 
co cứng cho thấy giá trị các chỉ số DTI (FA: *0,41 ± 0,01, **0,40 ± 0,10; ADC: 
*0,95 ± 0,09, **0,96 ± 0,08; FN: *252 ± 223, **229 ± 212) có giá trị tương 
đương nhau. Giá trị FA trung bình của bó tháp hai bên < 0,50. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy giá trị FN, FA tương đương với nhóm trẻ bại não 
và thấp hơn nhóm trẻ bình thường trong nghiên cứu bệnh chứng của Yoshida 
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và cộng sự (2010) [85], khi chụp DTI bó tháp cho 30 trẻ bại não thể co cứng 
(nhóm bệnh) và 21 trẻ bình thường (nhóm chứng), kết quả nhóm bại não 
(FN: *323, **321; FA: *0,50 ± 0,06, **0,5 ± 0,120) so với nhóm chứng 
(FN: *675, **687; FA: *0,52 ± 0,04, **0,54 ± 0,040), p < 0,001. Trái lại, giá 
trị ADC trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với giá trị ADC của nhóm 
trẻ bình thường và tương đương giá trị ADC ở nhóm bại não của tác giả trên. 
Nhiều tác giả trên thế giới cho thấy giá trị FN, FA của bó tháp luôn giảm và 
giá trị ADC ở trẻ bại não cao hơn nhóm trẻ bình thường [77],[85]. Scheck và 
cộng sự [77] phân tích tổng hợp 22 nghiên cứu về bệnh lý các đường dẫn 
truyền chất trắng ở trẻ bại não bằng DTI cho thấy: giảm rõ rệt giá trị FA và 
tăng ADC của bó tháp ở trẻ bại não so với nhóm trẻ bình thường, không có 
nghiên cứu nào cho thấy giá trị FA của bó tháp ở trẻ bại não cao hơn hoặc 
bằng với giá trị FA ở nhóm trẻ bình thường. Các nghiên cứu này còn chỉ ra 
ngưỡng giá trị FA của bó tháp liên quan đến các rối loạn vận động trên lâm 
sàng khi FA < 0,5 [77],[85]. Khi giá trị FA giảm chỉ ra mất sự liên tục trong 
cấu trúc bó tháp như mất vỏ myelin, mất sợi hoặc tổn thương như đứt sợi, cắt 
cụt bó sợi, trong khi giá trị FA cao chỉ ra tính liên tục và sự sắp xếp của sợi 
trục chặt chẽ. Mặt khác, giá trị ADC tăng khi bó tháp mất cấu trúc bình 
thường, tổn thương thoái hoá myelin, hoặc các tổn thương khác [79].  

Mặc dù hầu hết kết quản nghiên cứu của các tác giả cho thấy có sự khác 
biệt về mức độ tổn thương của bó tháp theo định khu ở trẻ bại não thể co cứng 
qua chụp DTI đường dẫn truyền thần kinh [90],[172]. Kết quả bảng 3.20 và 
3.21 cho thấy sự khác biệt về giá trị trung bình DTI (FA, ADC và FN) của bó 
tháp theo định khu của bại não thể co cứng trong nghiên cứu của chúng tôi 
không có ý nghĩa thống kê với giá trị p > 0,05. Sự khác biệt này xuất phát từ 
hạn chế số lượng trẻ tham gia chụp DTI ở mỗi nhóm là nhỏ bé, hơn nữa trong 
nghiên cứu của chúng tôi chưa có các giá trị DTI bó tháp của nhóm trẻ bình 
thường theo nhóm tuổi. Giá trị DTI thay đổi nhanh chóng trong 2 năm đầu 
đời, đặc biệt là trong 6 tháng đầu tiên [173]. Tuy nhiên, sẽ cần phải thực hiện 
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thêm nghiên cứu, bao gồm một số lượng lớn trẻ em bị bại não thể co cứng, và 
được chia thành các nhóm nhỏ như dưới 6 tháng tuổi, giữa 7 tháng và 2 năm, 
và hơn 2 năm. Vì vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi bước đầu đánh giá mối 
tương quan giữa giá trị trung bình các chỉ số DTI (FA, ADC, FN) của bó tháp 
với mức độ suy giảm chức năng vận động thô (GMFCS), giữa những vùng 
não chức năng với các khiếm khuyết lâm sàng ở trẻ bại não thể co cứng. 

• Liên quan giữa các chỉ số DTI của bó tháp với mức độ GMFCS ở 
trẻ bại não thể co cứng 

Tiến hành chụp CHT sức căng khuếch tán sọ não (DTI) cho 50 trẻ bại não 
thể cứng trong số 196 trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu, kết quả (Bảng 
3.23) cho thấy có mối liên quan thuận chiều giữa giá trị ADC của bó tháp *phải 
và bó tháp **trái với mức độ GMFCS (*r = 0,457, **r = 0,549, p < 0,001).     
Khi giá trị ADC tăng thì mức độ GMFCS tăng (chức năng vận động giảm dần). 
Hơn nữa, kết quả phân tích của chúng tôi còn cho thấy có mối liên quan nghịch 
chiều rất chặt chẽ giữa giá trị FA (*r = - 0,466, **r = - 0,591, p < 0,001) và giá 
trị FN (*r = - 0,496, **r = - 0,475, p < 0,001) của bó tháp với mức độ GMFCS. 
Những thay giá trị FN, FA và ADC của bó tháp có ảnh hưởng đến chức năng 
vận động trên lâm sàng. DTI cung cấp thông tin về giải phẫu chức năng của 
chất trắng và những thay đổi tính toàn vẹn thông qua đo lường giá trị của các 
chỉ số DTI (FA, ADC và FN). Giá trị FA, FN của bó tháp giảm thì chức năng 
vận động giảm (mức độ GMFCS tăng) và ngược lại. Bó tháp có thể bị tổn 
thương mất sợi, đứt cụt, đè đẩy dẫn đến giảm thể tích, giảm số lượng bó sợi 
tháp làm ảnh hưởng tới chức năng vận động.  

Nghiên cứu của Yoshida (2010) [85], Richards và cộng sự (2014) [174] 
cho kết quả tương tự kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên cứu của Lee 
và cộng sự (2011) [74], Trivedi và cộng sự (2010) [90] tìm thấy có mối liên 
quan chặt chẽ giữa giá trị FA của bó tháp với mức độ GMFCS ở trẻ bại não 
liệt co cứng hai chi dưới (p < 0,03), bại não liệt co cứng tứ chi (p < 0,001) và 
bại não liệt co cứng nửa người [91]. Chang và cộng sự (2012) [172] tìm thấy 
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mối liên quan chặt chẽ giữa giá trị FA của bó tháp với mức độ GMFCS ở trẻ 
bại não thể liệt co cứng hai chi dưới (p < 0,03), bại não thể liệt co cứng tứ chi 
(p < 0,001). Sự bất cân xứng về giá trị FA, ADC và FN của bó tháp giữa bên 
lành và bên tổn thương cũng được chứng minh ở bại não trẻ co cứng liệt nửa 
người [86],[172]. Yoshida và cộng sự (2010) [85]: có liên quan chặt chẽ giữa 
mức độ GMFCS với giá trị FA của bó tháp bên phải và bó tháp bên trái ở trẻ 
bại não thể co cứng (*r = - 0,616, p < 0,001; **r = - 0,505, p < 0,001). 
Bleyenheuft và cộng sự [86] quan sát thấy sự bất cân xứng giá trị FA của bó 
tháp có mối liên quan với suy giảm khả năng chức năng vận động, cảm giác 
trên lâm sàng. Một số tác giả còn cho rằng các giá trị DTI có thể được sử 
dụng như một chỉ số sinh học để tiên lượng kết quả lâm sàng và hiệu quả điều 
trị cho trẻ bại não [78],[90].  

Việc áp dụng chụp DTI đã khắc phục được những hạn chế của CHT 
thông thường trong đánh giá tổn thương cấu trúc não, đặc biệt là các tổn 
thương vi cấu trúc có liên quan đến chức năng vận động. Hệ thống phân loại 
chức năng vận động thô (GMFCS) đã được chứng minh có mối liên quan chặt 
chẽ với giá trị các chỉ số DTI của bó tháp cả trong nghiên cứu của chúng tôi, 
cũng như các nghiên cứu của các tác giả ngoài nước. Điều này, một lần nữa 
khẳng định giá trị thực tiễn và độ tin cậy của thang điểm GMFCS trên lâm 
sàng khi đánh giá mức độ chức năng vận động thô ở trẻ bại não thể co cứng.  

Trong nghiên này, chúng tôi mới thực hiện phân tích mức độ chức năng 
vận động thô GMFCS có liên quan mức độ tổn thương của bó tháp (bó vỏ - 
tuỷ) thông qua các chỉ số DTI, trong khi tổn thương chất trắng quanh não thất 
(PVL) còn được cho là có ảnh hưởng tới bó đồi thị - vỏ não (bó cảm giác) và 
có ảnh hưởng đến các rối loạn chức năng vận động của trẻ bại não [85],[90]. 
Hạn chế này chỉ ra sự cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu sâu và toàn diện 
hơn, sử dụng chụp CHT sức căng khuếch tán đường dẫn truyền thần kinh để 
đánh giá mối liên quan giữa tổn thương bó đồi thị - vỏ não tới chức năng vận 
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động trên lâm sàng, và liên quan giữa tổn thương cấu trúc của các vùng não khác 
nhau với các rối rối loạn chức năng thần kinh của trẻ bại não thể co cứng. 
4.2. Bàn luận về hiệu quả điều trị kết hợp Độc tố botulinum nhóm A và 
phục hồi chức năng ở trẻ bại não thể co cứng 
4.2.1. Đặc điểm chung của trẻ tham gia nghiên cứu can thiệp 

Không có sự khác biệt về tuổi, giới giữa hai nhóm can thiệp và nhóm 
chứng (p > 0,05). Kết quả bảng 3.24 và 3.25 cho thấy tại thời điểm trước can 
thiệp, tuổi trung bình của trẻ được chẩn đoán bại não, tuổi bắt đầu điều trị 
PHCN, cân nặng trung bình của trẻ giữa hai nhóm không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, p > 0,05. Trung bình tuổi của các trẻ bại não thể co cứng trong 
nghiên cứu can thiệp của chúng tôi khá tương đồng với nghiên cứu của Carlos 
Henrique (4,73 ± 2,18 tuổi) [123] và Lee Joung Sook (6,0 ± 2,7 tuổi) [175].  

Tỷ lệ trẻ bại não thể co cứng liệt tứ chi chiếm 45,0% (63/140), liệt co 
cứng hai chi dưới chiếm 36,4% (51/140) và liệt co cứng nửa người chiếm 
18,6% (26/140). Sự khác biệt định khu giữa hai nhóm nghiên cứu là không có 
ý nghĩa với p > 0,05. Tỷ lệ phân bố định khu của trẻ bại não thể co cứng trong 
nghiên cứu của chúng tôi tương đương kết quả của tác giả Trần Thị Thu Hà 
(2002) [19], Trịnh Quang Dũng (2014) [144] nhưng khác với kết quả nghiên 
cứu của tác giả Tedroff và cộng sự (25% thể liệt tứ chi, 50% liệt hai chi dưới, 
22% liệt nửa người) [127], Bax và cộng sự (2006) [7].  

Trung bình điểm GMFCS tại thời điểm bắt đầu điều trị không có sự khác 
biệt giữa hai nhóm. Điều này thể hiện sự tương đồng về mức độ khiếm khuyết 
chức năng vận động của hai nhóm trẻ tham gia nghiên cứu. Đây là một đặc 
tính rất quan trọng một nghiên cứu đối chứng để phân tích, so sánh và đánh 
giá hiệu quả điều trị sau này.  

Trương lực các cơ chi dưới tăng vừa phải sẽ tạo điều kiện tốt cho việc 
giữ thăng bằng, đứng, đi và tập luyện phục hồi chức năng vận động cho trẻ 
não. Khi trương lực cơ tăng quá mức, co cứng vừa đến nặng (bậc 1+ đến bậc 4) 
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sẽ làm ảnh hưởng đến tập luyện, sinh hoạt và phát triển của trẻ. Chúng tôi sử 
dụng thang điểm MAS (Ashworth cải tiến) để đánh giá mức độ co cứng cơ.  

Thang điểm MAS là một trong những thang công cụ đáng tin cậy và được 
sử phổ biến nhất hiện nay trong các trung tâm PHCN trên thế giới, cũng như tại 
Việt Nam [147],[143]. Một trong các chỉ số quan trọng trong nghiên cứu là 
đánh giá mức độ co cứng cơ gấp gối (cơ hamstring), cơ sinh đôi và cơ dép (cơ 
gấp cổ chân mặt lòng) giữa nhóm trẻ được tiêm BTA (Dysport®) kết hợp 
PHCN và nhóm trẻ chỉ tập PHCN. Kết quả như sau: 
4.2.2. Sự thay đổi độ co cứng (điểm MAS) nhóm cơ gấp gối sau điều trị 

Trung bình điểm MAS cơ gấp gối (cơ hamstring) của nhóm can thiệp và 
nhóm chứng tại thời điểm bắt đầu điều trị là 0,06 điểm, sự khác biệt không có 
ý nghĩa thống kế với 95% CI [- 0,19; 0,32], p > 0,05. 

Ở nhóm can thiệp, tại thời điểm sau tiêm BTA (Dysport®) 1 tháng cho 
thấy trung bình điểm MAS của cơ gấp gối cải thiện tốt hơn (giảm 1,16 điểm) 
so với nhóm chứng (giảm 0,02 điểm). Sự khác biệt về mức độ co cứng cơ gấp 
gối giữa hai nhóm tại thời điểm sau điều trị 1 tháng so với thời điểm trước 
điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 

Sau 3 tháng điều trị, kết qủa cho thấy ở nhóm can thiệp trung bình điểm 
MAS của cơ gấp gối tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với nhóm chứng. 
Trung bình khác biệt điểm MAS giữa hai nhóm là - 1,07 điểm với 95% CI       
[- 1,29; - 0,85], p < 0,01. Kết quả phân tích bảng 3.27 cho thấy sự cải thiện 
điểm MAS cơ gấp gối của nhóm can thiệp tốt hơn so với nhóm chứng ở thời 
điểm sau điều trị 6 tháng; 12 tháng (trung bình khác biệt điểm MAS giữa hai 
nhóm tương ứng là - 1,13 điểm và - 0,91 điểm), sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p < 0,01.  

Kết quả bảng 3.28 cho thấy mức độ co cứng (điểm MAS) nhóm cơ gấp 
gối ở nhóm can thiệp có sự cải thiện tốt nhất sau can thiệp 3 tháng với thời 
điểm trước điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Mức độ cải 
thiện trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp gối có xu hướng giảm dần sau 3 



126 
 

tháng can thiệp (giảm 1,34 điểm) cho đến sau 12 tháng (giảm 1,14 điểm) can 
thiệp. Tuy nhiên, so với trước can thiệp, mức độ co cứng cơ gấp gối sau 12 
tháng can thiệp vẫn còn duy trì cải thiện có ý nghĩa (p < 0,01).   

Kết thúc quá trình điều trị và can thiệp, tại thời điểm đánh giá 12 tháng 
cho thấy: nhóm trẻ can thiệp độ co cứng (điểm MAS) cơ gấp gối giảm tốt hơn 
nhóm chứng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  với p < 0,01. 
4.2.3. Thay đổi độ co cứng (điểm MAS) nhóm cơ gấp cổ chân sau điều trị 

Tại thời điểm bắt đầu điều trị, không có sự khác biệt về trung bình điểm 
MAS nhóm cơ gấp cổ chân giữa nhóm can thiệp (2,76 ± 0,62 điểm) và nhóm 
chứng (2,60 ± 1,03 điểm). Trung bình khác biệt điểm MAS nhóm cơ gấp cổ 
chân giữa hai nhóm là 0,16 điểm với 95% CI [- 0,12; 0,450], p > 0,05. 

Tại thời điểm sau tiêm 1 tháng, ở nhóm can thiệp đã có sự cải thiện rõ rệt về 
mức độ co cứng, trung bình điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân (gấp mặt lòng) là 
1,29 ± 0,50 điểm. Trong khi, mức độ co cứng của nhóm chứng gần như không có 
sự thay đổi, trung bình điểm MAS là 2,55 ± 1,02 điểm. Trung bình khác biệt điểm 
MAS giữa hai nhóm là - 1,26 điểm với 95% CI [- 1,53; - 0,99], p < 0,01.  

Sau 3 tháng điều trị, ở nhóm can thiệp, trung bình điểm MAS cơ gấp cổ 
chân tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với nhóm chứng. Trung bình khác biệt 
điểm MAS giữa hai nhóm là: - 1,31 điểm với 95% CI [-1,57; -1,04], p < 0,01. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với kết quả nghiên cứu của 
Koog và Min (2010) [124]: phân tích 15 nghiên cứu đối chứng nhẫu nhiên, so 
sánh cải thiện độ co cứng của cơ sinh đôi - dép tại thời điểm trước và sau điều trị 
giữa nhóm can thiệp (n = 309) và nhóm chứng (n = 288). Sự khác biệt tương 
ứng sau can thiệp 1 tháng là: - 2,73 điểm với 95% CI [- 3,42; - 4,05], p < 0,01; 
sau 3 tháng - 1,72 điểm với 95% CI [- 2,68; - 0,76], p < 0,01. Bottos và cộng sự 
[140] cho kết quả tương tự: sự khác biệt điểm MAS nhóm cơ chi dưới giữa 
hai nhóm tương ứng: tại thời điểm 1 tháng sau can thiệp với p = 0,002; tại 
thời điểm 4 tháng sau can thiệp với p = 0,003. Sự khác biệt rõ rệt về điểm 
MAS nhóm cơ gấp cổ chân giữa hai nhóm sau 3 tháng điều trị trong nghiên 
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cứu của chúng tôi có thể được lý giải là do kết qủa sau tiêm BTA (Dysport®) 
ở nhóm can thiệp, thuốc trong thời gian tác dụng mạnh nhất nên trương lực cơ 
(điểm MAS) giảm mạnh hơn, nhanh hơn so với nhóm chứng. 

Kết quả phân tích bảng 3.30 cho thấy mức cải thiện trung điểm MAS nhóm 
cơ gấp cổ chân của nhóm can thiệp tốt hơn so với nhóm chứng ở thời điểm sau 
điều trị 6 tháng (1,26 ± 0,46 điểm so với 2,48 ± 1,00 điểm) và 12 tháng (1,37 ± 
0,50 điểm so với 2,44 ± 1,00 điểm), sự khác biệt giữa hai nhóm tương ứng với 
hai thời điểm đánh giá là: - 1,22 điểm (p < 0,01); - 1,07 điểm (p < 0,01).          
Điều này, chứng tỏ rằng việc trẻ được tiêm BTA (Dysport®) kết hợp tập luyện 
phục hồi chức năng thì mức độ co cứng cơ được cải thiện nhanh hơn và tốt 
hơn so với chỉ tập phục hồi chức  năng.  

Kết quả phân tích (Biểu đồ 3.3) ở nhóm can thiệp cho thấy mức giảm 
điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân tại thời điểm sau can thiệp 1 tháng so với 
thời điểm bắt đầu điều trị giảm 1,47 điểm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kế 
với p < 0,01. Chúng tôi quan sát thấy mức giảm điểm MAS cơ gấp cổ chân tốt 
nhất tại thời điểm sau can thiệp 3 tháng so với trước khi can thiệp (giảm 1,54 
điểm, p < 0,01), xu hướng này giảm dần sau đó và giảm mạnh sau thời điểm 
can thiệp từ 6 tháng đến 12 tháng. Tuy nhiên, mức giảm trung bình điểm 
MAS cơ gấp cổ chân tại thời điểm sau can thiệp 12 tháng so với thời điểm 
trước vẫn có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Trong khi đó,       
ở nhóm chứng cho thấy mức độ cải thiện độ co cứng (MAS) nhóm cơ gấp cổ 
chân diễn ra rất chậm, trung bình tổng điểm MAS cơ gấp cổ chân sau 1 tháng 
tập luyện phục hồi chức năng chỉ giảm 0,04 điểm, sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê với p > 0,05. Mức giảm điểm MAS cơ gấp cổ chân ở nhóm 
chứng chỉ được quan sát thấy sau thời gian điều trị từ 3 tháng đến 6 tháng. Sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê tương ứng với p < 0,05 và p < 0,01. 

Nghiên cứu cũng cho thấy sự biến thiên lớn về hiệu quả lâm sàng.         
Về thời gian mức giảm điểm MAS nhóm cơ gấp cổ chân tốt nhất, kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu của Trịnh 



128 
 

Quang Dũng và Nguyễn Hữu Chút [144], Lee và cộng sự (12 tuần, p < 0,001) 
[175] nhưng khác với Carlos Henrique (1 tháng, p < 0,001) [123]; Anna 
Mirska (2 tuần, p < 0,0001) [176]. Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả kéo dài sau 6 
tháng đến 12 tháng với một lần tiêm BTA không được các tác giả trên thông báo.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mức giảm trung bình điểm 
MAS tốt nhất sau tiêm BTA (Dysport®) hợp PHCN sau 3 tháng là 1,54 điểm,  
cao hơn kết quả của các tác giả khác [143],[177]. Điều này, có thể do sự khác 
biệt về tuổi, mức độ tổn thương, liều tiêm BTA hoặc các bệnh lý phối hợp của 
nhóm trẻ trong nghiên cứu của chúng tôi khác với các tác giả trên.  

Tại thời điểm sau điều trị 12 tháng, trung bình điểm MAS cơ gấp cổ 
chân ở nhóm can thiệp cải thiện tốt hơn nhóm chứng (1,39 điểm so với 0,15 
điểm), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi khác với các nghiên cứu trước đây về thời gian tác dụng giảm co 
cứng cơ của tiêm BTA (Dysport®). Nghiên cứu của Carlos Henrique [123]: 
tác dụng giảm co cứng cơ kéo dài 3 tháng đến 6 tháng (p < 0,05); Bottos và 
cộng sự [140]: tác dụng giảm co cứng cơ tốt nhất sau can thiệp 1 tháng đến 4 
tháng (p = 0,002, p = 0,003). Theo kết quả nghiên cứu của Kay và cộng sự 
[178] cho thấy tác dụng tiêm botulinum nhóm A kết hợp bó bột nhiều đợt cho 
thấy mức độ co cứng (MAS) cơ gấp cổ chân tăng trở lại thời điểm trước điều 
trị giữa thời điểm từ 3 tháng đến 12 tháng sau can thiệp.  

Ở người trong vòng 2 đến 3 ngày sau tiêm botulinum nhóm A, cơ bắt 
đầu yếu dần do giảm trương lực cơ, đạt tác dụng tối đa sau 2 tuần tiêm, sau đó 
là quá trình mọc chồi thần kinh (sprout) mới và acetylcholin lại được giải 
phóng tại các đầu mút thần kinh, quá trình này hoàn tất vào khoảng tuần thứ 
12 sau tiêm BTA [179]. Người ta cho rằng các chồi sợi trục có thể tạo nên các 
bản vận động mới và các sợi cơ có thể được tái phân bố thần kinh tại những vị 
trí riêng biệt với nhiều hơn một sợi trục. Do đó, tác dụng giảm trương lực cơ 
kéo dài trong 3 - 6 tháng sau tiêm, sau thời gian này trương lực cơ bắt đầu 
tăng dần trở lại [180].  
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Trên thực tế, nghiên cứu của chúng cho thấy mức độ co cứng không 
quay trở lại hoàn toàn mức độ giá trị ban đầu sau 12 tháng can thiệp, mặc dù 
hiện tượng trương lực cơ tăng trở lại được quan sát thấy từ sau can thiệp 6 
tháng. Tất cả các trẻ được thực hiện bó bột một lần ngay sau tiêm BTA 
(Dysport®) trong hai tuần nhằm mục đích ức chế phản xạ co cứng, duy trì kéo 
dãn liên tục các cơ. Các trẻ này được tập luyện PHCN ngay sau khi giải 
phóng bột, tập mạnh các cơ đối vận, kéo dãn các cơ chủ vận, tập gia tăng tầm 
vận động khớp và thăng bằng đứng, đi. Đây có thể là một minh chứng cho 
thấy nếu tập luyện PHCN tích cực trong thời gian thuốc có tác dụng và tiếp 
tục duy trì tập luyện PHCN trước khi cơ co cứng trở lại thì chức năng vận 
động đã đạt được có thể được duy trì trong thời gian dài hơn. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi tương tự như kết quả nghiên cứu của các tác giả Park và 
cộng sự [181], Lee và cộng sự [175]: khi so sánh kết quả điều trị giữa nhóm 
trẻ được tiêm BTA kết hợp với bó bộ 3 tuần sau tiêm và nhóm tiêm BTA đơn 
thuần cho thấy ở nhóm trẻ được tiêm BTA kết hợp bó bột có hiệu quả giảm 
độ co cứng, gia tăng tầm vận động khớp và kiểm soát đứng đi tốt hơn tại thời 
điểm 12 tháng sau can thiệp so với nhóm tiêm BTA đơn thuần.   

Boyd, Graham và cộng sự [108] quan sát thấy hiệu quả tích cực còn kéo 
dài đến 18 tháng với chỉ một lần tiêm BTA. Sự khác nhau về kết quả thời gian 
cải thiện trương lực cơ (MAS), TVĐ thụ động khớp giữa các nghiên cứu có 
thể do bởi các yếu tố ảnh hưởng như tuổi, mức độ khiếm khuyết chức năng 
vận động (GMFCS) trước can thiệp, các bệnh lý phối hợp phức tạp của trẻ bại 
não hoặc chiến thuật áp dụng các kỹ thuật PHCN sau tiêm  BTA [123],[182].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi áp dụng tiêm BTA(Dysport®) một lần 
vào nhóm cơ gấp gối (cơ hamstring), gấp cổ chân mặt lòng (cơ sinh đôi-dép) 
kết hợp với tập luyện PHCN sau tiêm cho thấy một tác dụng kéo dài về cải 
thiện giảm độ co cứng cơ. Kết quả nghiên cứu của Tandy Hastings-Ison và 
cộng sự (2016) [12] cho nhận xét tương tự kết quả nghiên cứu củ chúng tôi 
khi so sánh hiệu quả của phương pháp tiêm BTA vào nhóm cơ hamstring và 
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cơ sinh đôi-dép giữa nhóm 1 (tiêm nhắc lại sau mỗi 12 tháng) với nhóm 2 (tiêm 
nhắc lại sau mỗi 4 tháng) cho 41 trẻ bại não thể co cứng bị biến dạng bàn chân 
ngựa đã kết luận: tiêm BTA nhắc lại sau 12 tháng mang lại cải thiện về tư thế, 
dáng đi tốt hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra việc tiêm BTA nhắc lại với tần suất 
ngắn, khi cơ chưa khôi phục hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.  

Ackman và cộng sự (2003) [139] cho thấy hiệu quả của tiêm BTA kết hợp 
bó bột, tập PHCN trong điều trị biến dạng co cứng bàn chân ngựa ở trẻ bại não 
còn duy trì được sự khác biệt sau 1 năm so với thời điểm trước can thiệp. Điều 
này cho thấy sự cần thiết và quan trọng của việc kết hợp cố định kéo dãn liên 
tục các cơ, tập luyện PHCN sau tiêm thuốc giãn cơ BTA trong điều trị cơ 
cứng cơ cho trẻ bại não thể co cứng. 

Việc tiêm nhắc lại BTA để duy trì hiệu quả giảm độ co cứng đã được 

nhiều tác giả đề cập đến. Delgado và cộng sự [177] trong một nghiên cứu mở, 

mù đôi đa trung tâm trên 216 trẻ bại não thể co cứng từ 2 tuổi đến 17 tuổi tiêm 

BTA lặp lại 4 liệu trình (trung bình 3 tháng - 6 tháng/liều trình) để điều trị co 

cứng cơ chi dưới đã kết luận: tiêm nhắc lại BTA có thể duy trì cải thiện mức độ 

co cứng cơ và đạt được các mục tiêu theo thang điểm GAS (Goal Attaiment 

Scale) trên một năm. Nghiên cứu của Trương Tấn Trung (2017) [13] trên 281 trẻ 

bại não co cứng cơ chi dưới, tuổi từ 2 đến 15 tuổi có 281 (100%) trẻ tiêm BTA 

(Dysport®) lần 1, lần 2 có 67 (23,84%) trẻ và lần 3 có 8 (2,84%) trẻ trong vòng 

12 tháng. Stephane Roze và cộng sự (2012) [183] nghiên cứu ở 19 quốc gia khác 

nhau đưa ra nhận định trên cùng một trẻ co cứng cơ, chu kỳ điều trị kéo dài từ 12 

đến 16 tuần và trung bình nhận 3,7 liệu trình điều trị trong một năm. Bên cạnh 

đó, cũng có những bằng chứng cho thấy việc tiêm nhắc lại BTA với tần suất 

ngắn (3 tháng đến 6 tháng) kết hợp với các biện pháp cố định chi nhiều đợt liên 

tiếp (Serial casting: bó bột liên tiếp) gây ra teo cơ do bất động kéo dài, yếu cơ 

quá mức, loét do tì đè, rút ngắn thời gian và cường độ tập PHCN các cơ sau tiêm 

BTA [152], đồng thời tiêm BTA nhắc lại nhiều lần làm tăng nguy cơ xuất hiện 



131 
 

các tác dụng không mong muốn và xuất hiện kháng thể kháng độc tố botulinum 

nhóm A, cũng như làm tăng chi phí điều trị [98],[184].  

Các bằng chứng mới từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng việc 
tiêm BTA lặp lại nhiều lần trước khi các cơ hồi phục đầy đủ có thể dẫn đến 
giảm đáng kể sự xoắn của sợi cơ và những thay đổi bệnh lý trong cơ xương 
bao gồm xơ hoá cơ và thâm nhiễm mỡ [185],[186]. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi có 70/70 (100%) trẻ bại não thể co cứng tham gia tiêm BTA 
(Dysport®) lần 1 và có 7/70 (10%) trường hợp tiêm nhắc lại lần 2 sau 12 
tháng. Tuy nhiên, vì số lượng ít, chúng tôi không phân tích thống kê để đánh 
giá hiệu quả cải thiện chức năng vận động thô (GMFCS) cũng như các tác 
dụng không mong muốn của BTA (Dysport®) các trường hợp này. 
4.2.4. Thay đổi tầm vận động thụ động của khớp gối 

Mức độ co cứng ảnh hưởng trực tiếp đến khiếm khuyết vận động của trẻ 
bại não thể co cứng [180]. Những thay đổi lớn nhất của TVĐ thụ động khớp 
xảy ra cùng thời điểm ghi nhận được sự thay đổi lớn nhất mức độ co cứng 
(MAS), điều này chứng minh cho quan điểm trương lực cơ có ảnh hưởng đến 
TVĐ tại một khớp [127]. Chúng tôi sử dụng TVĐ thụ động khớp gối, khớp cổ 
chân là chỉ số để đánh giá mức độ giảm co cứng nhóm cơ gấp gối và cơ gấp 
cổ chân. Mirska và cộng sự [176] cho rằng giảm co cứng cơ chi dưới làm tăng 
TVĐ của khớp và đây là chỉ số cho thấy kết quả tốt sau điều trị. 100% trẻ bại 
não trong nghiên cứu can thiệp của chúng tôi có co cứng gấp tại khớp gối. Do 
đó đánh giá mức độ tiến bộ chính là sự gia tăng TVĐ duỗi của khớp gối. 
Trước điều trị TVĐ thụ động trung bình của khớp gối giữa hai nhóm nghiên 
cứu là tương đương nhau: nhóm can thiệp (119,33 ± 10,380), nhóm chứng 
(121,86 ± 8,090), trung bình khác biệt TVĐ thụ động khớp gối giữa hai nhóm 
là - 2,530 với 95% CI [- 5,63; 0,58], p > 0,05. Kết quả bảng 3.31, so sánh 
TVĐ thụ động khớp gối của nhóm can thiệp với nhóm chứng tại thời điểm 
sau điều trị 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng cho thấy có sự khác biệt với p < 0,01. 
TVĐ thụ động trung bình khớp gối của nhóm can thiệp cải thiện tốt hơn so 
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với TVĐ thụ động khớp gối của nhóm chứng tại thời điểm sau can thiệp 12 
tháng là 7,040 với 95% CI [5,26; 8,82], p < 0,01. 

Ngay sau thời điểm sau tiêm BTA (Dysport®) 1 tháng, TVĐ thụ động 

của khớp gối của nhóm can thiệp cải thiện rõ so với thời điểm trước điều trị 

(tăng 9,850), sau điều trị 6 tháng tăng 10,430. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p < 0,01. Trong khi, TVĐ trung bình của khớp gối ở nhóm chứng có sự 

cải thiện chậm hơn và hạn chế hơn nhóm can thiệp. Sự cải thiện TVĐ của 

khớp gối ở nhóm chứng có ý nghĩa thống kê chỉ được quan sát thấy thời điểm 

sau khi tập PHCN tích cực từ tháng thứ 6 trở đi. Quan sát sự biến thiên về 

TVĐ trung bình của khớp gối (Biểu đồ 3.4) sau điều trị cho thấy TVĐ trung 

bình của khớp gối ở nhóm can thiệp cải thiện tốt hơn và nhanh hơn nhóm 

chứng. Thời điểm TVĐ thụ động của khớp gối ở nhóm can thiệp có sự cải 

thiện tốt nhất là sau can thiệp 3 tháng (tăng 10,450), xu hướng này giảm dần 

sau đó. Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện TVĐ thụ động của khớp gối tiếp tục 

được duy trì đến thời điểm 12 tháng (tăng 10,350) so với thời điểm trước can 

thiệp, và cải thiện tốt hơn nhóm chứng.  

4.2.5. Thay đổi tầm vận động thụ động khớp cổ chân 
Ở thời điểm trước can thiệp, TVĐ thụ động khớp cổ chân giữa hai nhóm 

là tương đương nhau: nhóm can thiệp (41,33 ± 10,460), nhóm chứng       

(44,21 ± 9,520), trung bình khác biệt TVĐ thụ động của khớp cổ chân là         

- 2,870 với 95% CI [- 6,21; 0,47], p > 0,05. Đánh giá TVĐ thụ động trung 

bình khớp cổ chân của nhóm can thiệp và nhóm chứng tại thời điểm sau điều 

trị 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng đều có sự cải thiện (TVĐ khớp tăng 

lên). Mức độ cải thiện TVĐ thụ động khớp cổ chân của nhóm trẻ có tiêm 

BTA (Dysport®) kết hợp PHCN tại tất cả thời điểm đánh giá có sự cải thiện 

tốt hơn và nhanh hơn nhóm trẻ chỉ tập PHCN (nhóm chứng). Sự khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Kết quả này cho thấy tác dụng tốt của 

chương trình tập luyện PHCN trên tất cả các trẻ tham nghiên cứu. 
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Kết quả bảng 3.34 chỉ ra mức cải thiện tốt nhất của TVĐ thụ động khớp 
cổ chân vào thời điểm sau 3 tháng ở nhóm can thiệp (59,27 ± 6,220) so với 
thời điểm trước khi can thiệp (41,33 ± 10,460), mức độ cải thiện TVĐ thụ động 
của khớp cổ chân là 17,940. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.            
Đối với khớp cổ chân, TVĐ thụ động tiếp tục có sự cải thiện sau 6 tháng tiêm 
BTA (Dysport®) kết hợp tập PHCN (17,640, p < 0,01) và có xu hướng bị hạn 
chế dần từ thời điểm sau thời điểm này. Tại thời điểm 12 tháng sau can thiệp 
cho thấy TVĐ của khớp cổ chân tiến gần với thời điểm bắt đầu can thiệp, tuy 
nhiên sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Điều này khá hợp lý nếu 
so sánh với sự biến thiên của TVĐ khớp cổ chân theo thời gian (Biểu đồ 3.5) 
với mức giảm điểm MAS cơ gấp cổ chân. Theo chúng tôi, TVĐ thụ động của 
khớp cổ chân còn duy trì mức cải thiện tốt là do trẻ đã được tập luyện liên tục 
trong thời gian chưa xuất hiện co cứng trở lại. Đây cũng là bằng chứng một 
lần nữa khẳng định tính bền vững của việc tiêm BTA (Dysport®) kết hợp với 
tập luyện PHCN. 

Một chương trình vật lý trị liệu với mục tiêu tập luyện vận động và kéo 
dãn nhằm đạt được sự cải thiện vượt quá ảnh hưởng dược lý được coi là trọng 
tâm điều trị. Không có khuyến nghị toàn diện về tần suất điều trị kết hợp sau 
điều trị được đưa ra [53]. Tăng phản xạ kéo dãn và co cứng có thể gây ra rút 
ngắn cơ kéo dài, cuối cùng dẫn đến co rút. Co rút thường kèm theo tăng cứng đờ 
cơ và do đó tăng trương lực cơ trên lâm sàng làm giảm tầm vận động khớp [127]. 
Vì vậy, điều trị co cứng tốt sẽ giúp tránh hậu quả này. Việc kết hợp tiêm BTA 
(Dysport®) với tập luyện PHCN cho thấy co sự cải thiện tốt về mức độ co 
cứng, gia tăng tầm vận động khớp cho trẻ bại não thể co cứng. Hơn nữa, 
những cải thiện này được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động 
thô (GMFCS) cho trẻ bại não thể co cứng. 
4.2.6. Hiệu quả điều trị lên chức năng vận động thô 

Trong thực tế lâm sàng, các nhà phục hồi chức năng luôn luôn nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc xác định những mục tiêu điều trị chuyên biệt 
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cho trẻ, chứ không phải là mục đích giảm trương lực cơ đơn độc. Trong 
nghiên cứu này mức độ cải thiện chức năng vận động thô (GMFCS) là chỉ số 
quan trọng để đánh giá, so sánh hiệu quả điều trị. Do đó, mục tiêu điều trị là 
giảm mức độ (điểm) GMFCS hay nói cách khác là cải thiện chức năng vận 
động thô của trẻ sau điều trị.  

Trước can thiệp, trung bình điểm GMFCS ở cả hai nhóm không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thông kê (nhóm can thiệp 2,61 ± 0,67 điểm; nhóm chứng 2,54 ± 
0,65 điểm). Sau can thiệp 1 tháng, trung bình điểm GMFCS ở cả 2 nhóm đều 
giảm, tuy nhiên sự khác biệt này cũng chưa có ý nghĩa thống kê (nhóm can thiệp 
2,57 ± 0,71 điểm; nhóm chứng 2,51 ± 0,70 điểm). Điều này có thể do trẻ ở 
nhóm can thiệp sau tiêm BTA (Dysport®) được bó bột cố định 2 tuần, khi 
tháo bột trẻ bị đau do cố định, trẻ chưa vận động tích cực được, chức năng 
vận động bị hạn chế hơn trước khi tiêm. 

Sau can thiệp 3 tháng, trung bình điểm GMFCS ở nhóm can thiệp giảm 
xuống 1,77 ± 0,74 điểm và nhóm chứng là 2,47 ± 0,72 điểm. Trung bình khác 
biệt giữa hai nhóm là 0,7 điểm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
Điều này là do ở nhóm can thiệp sau khi tiêm BTA (Dysport®) trương lực cơ 
chủ vận giảm, việc kết hợp với tập luyện PHCN làm cho cơ lực cơ đối kháng 
tăng lên, chức năng vận động của trẻ được cải thiện tốt hơn. Đặc biệt, nhóm 
cơ hamstring, cơ sinh đôi và cơ dép được kéo dãn đã làm cho TVĐ của khớp 
gối, khớp cổ chân được gia tăng. Do đó, khả năng thăng bằng đứng và đi của 
trẻ tốt hơn, trẻ đi lại dễ dàng hơn và đỡ mất sức hơn.  

Sau can thiệp 6 tháng ở nhóm bệnh cho thấy trung bình điểm GMFCS vẫn 
tiếp tục giảm (1,54 ± 0,73 điểm), đối với nhóm chứng thì trung bình điểm 
GMFCS cũng giảm nhưng vẫn cao hơn nhóm can thiệp (2,42 ± 0,73 điểm). 
Trung bình khác biệt điểm GMFCS giữa 2 nhóm là 0,88 điểm, có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,01.  

Khi đánh giá sau điều trị 12 tháng cho thấy trung bình điểm GMFCS ở 
nhóm can thiệp bắt đầu tăng trở lại (từ 1,54 ± 0,73 đến 1,74 ± 0,97 điểm). 
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Điều này là phù hợp, theo các nghiên cứu trên thế giới, tác dụng của BTA kéo 
dài trong 3 đến 6 tháng, sau khi tác dụng của thuốc giảm dần, trương lược cơ 
của trẻ bắt đầu tăng trở lại [11],[140]. Do đó trẻ vận động khó khăn hơn, tuy 
nhiên đánh giá sau 12 tháng can thiệp thì trung bình điểm GMFCS ở nhóm 
can thiệp vẫn thấp hơn ở nhóm chứng (1,74 ± 0,97 điểm so với 2,22 ± 0,91 
điểm), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Đây là một bằng chứng 
khẳng định tác dụng bền vững của việc tiêm BTA (Dysport®) kết hợp với tập 
luyện phục hồi chức năng. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi (Biểu đồ 3.6) khi so sánh trung bình 
khác biệt điểm GMFCS trước điều trị với tất các giai đoạn sau can thiệp ở 
nhóm can thiệp cho thấy trung bình khác biệt lớn nhất là ở giai đoạn sau can 
thiệp 6 tháng (1,07 ± 0,51 điểm), tiếp theo là ở giai đoạn sau can thiệp 12 
tháng (0,87 ± 0,56 điểm). Kết quả này cho thấy rằng nếu tập luyện tích cực 
trong thời gian thuốc còn tác dụng và tiếp tục tập luyện tích cực sau đó thì 
chức năng vận động đã đạt được có thể được duy trì trong thời gian dài hơn.  

Tập luyện PHCN thường xuyên, khuyến khích trẻ bại não vận động đi 
lại và tập đi tuỳ theo khả năng, đây là mục tiêu quan trọng của PHCN. Trẻ bại 
não có co cứng cơ vùng cẳng chân, thường có rối loạn bước đi bất thường do 
những rối loạn co cứng quá mức của các nhóm cơ nhất định như gấp gối quá 
mức hoặc bước đi trên mũi bàn chân rất thường gặp, các cơ bị co cứng thường 
xuyên dần dần sẽ co rút lại và các khớp thường bị cứng dần, những rối loạn 
co cứng cơ quá mức sẽ gây ra những biến dạng xương kèm theo. Sự tăng 
trưởng chiều dài xương thường chậm hơn sự tăng trưởng chiều dài của cơ, do đó 
làm tăng thêm sự khác nhau giữa chiều dài của chi dưới, chiều dài của gân, cơ.  

Tập luyện PHCN bao gồm những bài tập nhằm kéo dãn cơ chủ động, 
tăng cường trương lực cơ, sử dụng dụng cụ nẹp trị liệu, huấn luyện các bài tập 
tư thế và tạo thuận lợi cho vận động là phần hết sức cơ bản của vận động trị 
liệu ở trẻ bại não và cho phép có điều kiện khả năng kiểm soát co cơ và cải 
thiện trong việc giữ thăng bằng và khả năng vận động [135],[136].  
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Chương trình PHCN dựa vào cộng đồng cho phép bố mẹ của trẻ và 
người chăm sóc giúp đỡ trẻ phát triển được tối đa khả năng tự chủ về mặt 
chức năng vận động [187]. Tập co giãn cơ chủ động cho phép tạo thuận cho 
sự phát triển của cơ. Đối với trẻ bại não phải mang các nẹp chức năng tạm 
thời để thuận lợi cho phát triển vận động các bước đi, trợ giúp cho các khớp, 
thăng bằng tư thế đứng, giúp tránh co rút cơ do kéo dãn cơ chủ động hoặc sử 
dụng nẹp điều trị ban đêm khi trẻ nằm ngủ để cố định tốt tư thế sinh lý các 
khớp và chống co rút.  

Kết qủa nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sau thời gian 12 tháng điều 
trị liên tục, tích cực cả nội trú và ngoại trú kết hợp cho kết quả tiến bộ chung 
về chức năng vận động thô ở nhóm tiêm BTA (Dysport®) kết hợp với tập 
luyện phục hồi chức năng là 77,1% (54/70). Tỷ lệ tiến bộ ở mức độ tốt và rất 
tốt trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn kết quả nghiên cứu của Trịnh 
Quang Dũng và Nguyễn Hữu Chút (2014) [144] là 46,3%; Đoàn Thị Minh 
Xuân và cộng sự [142] là 17,3%, Ubhi và cộng sự: cải thiện dáng đi sau điều 
trị là 50% [188]. Khác với kết quả của Trương Tấn Trung [13]: tỷ lệ tiến bộ 
tốt là 87,2%, khá (11,4%) và trung bình (1,4%); Nezu và cộng sự [189] tỷ lệ 
tiến bộ sau điều trị là 100%. Sự khác biệt này có thể do thời gian theo dõi và 
đánh giá của chúng tôi nghiêm ngặt hơn hoặc do sự khác nhau trong chọn đối 
tượng can thiệp, cơ tiêm hoặc thời gian theo dõi và đánh giá hiệu quả và tác 
dụng của thuốc. Trong khi hầu hết các nghiên cứu thì thời điểm đánh giá vào 
thời điểm 6 tháng sau can thiệp và được tiêm nhắc lại BTA tại thời điểm 6 
tháng sau, trái lại nghiên cứu của chúng đánh giá hiệu quả với 1 lần tiêm vào 
nhóm cơ đích nhất định trong vòng 12 tháng.  
4.2.7. Tác dụng không mong muốn sau tiêm botulinum nhóm A (Dysport®) 
trong điều trị cho trẻ bại não thể co cứng 

Kết quả cho thấy tỷ lệ chung của các tác dụng không mong muốn sau 
tiêm BTA (Dysport® 500U) cho 70 trẻ bại não thể co cứng trong nghiên cứu 
của chúng tôi chiếm 24,3% (17/70). Tỷ lệ này tương đương với kết quả được 



137 
 

thông báo của các nghiên cứu trước đây về tác dụng không mong muốn sau 
tiêm Dysport®500 đơn vị chiếm từ 3% đến 35% (Koman và cộng sự, 2001 
[11]; Bakheit và cộng sự, 2001 [190]; Goldstein và cộng sự, 2006 [191]; 
O’Flaherty và cộng sự, 2010 [192]; Pavassilou và cộng sự, 2013 [111]).	

Hầu hết các dụng không mong muốn sau tiêm Dysport® trong nghiên 
cứu của chúng tôi xảy ra trong vòng 1- 2 tuần sau tiêm, chiếm tới 88,2%.    
Các biểu hiện nhẹ, thoáng qua và thường hết trong vòng 1 - 7 ngày. Ngoại trừ 
hai trường hợp đau kéo dài 14 ngày sau tiêm, cả hai trường hợp này có loét tại 
điểm tì đè của bột, vị trí da mắt cá chân (1 trường hợp) và nếp gấp da mặt mu 
khớp cổ chân (1 trường hợp). Vết loét da nông, diện tích nhỏ, không có viêm 
hoại tử da. Cả hai trẻ này được chúng tôi kiểm tra, chỉ định tháo bột, điều trị 
vết loét da bằng cồn Betadine 10% kết hợp bôi kem kháng sinh (Fucidine 2%) 
trong 5 ngày. Sau khi ổn định, trẻ tiếp tục điều trị PHCN và tham gia theo dõi 
đến hết thời gian nghiên cứu. 

Một số biểu hiện phản ứng nặng có liên quan đến liều tiêm dựa trên 
trọng lượng cơ thể đã được các tác giả thông báo: Bakheit và cộng sự (2001) 
[190] cho thấy tỷ lệ tác dụng không mong muốn cao nhất ở nhóm trẻ tiêm 
tổng liều BTA (Dysport®) cao hơn (> 1000 đơn vị) khi so sánh với nhóm trẻ 
tiêm tổng liều BTA thấp hơn (≤ 250 đơn vị). Gần đây hơn, Naidu và cộng sự 
[193] cho rằng có mối liên quan giữa tăng liều tiêm với các tác dụng không 
mong muốn, đặc biệt các biểu hiện như đại tiện, tiểu tiện không tự chủ hoặc 
nhập viện vì các triệu chứng đường hô hấp. Trong khi, nghiên cứu của Willis 
và cộng sự [112] không thấy tăng tỷ lệ các tác dụng không mong muốn khi 
tiêm liều 15 - 25 đơn vị BTA/trọng lượng cơ thể cho các cơ chi dưới. Ở khỉ, 
không quan sát thấy tác dụng không mong muốn toàn thân ở liều < 33 đơn vị, 
nhưng có thể tử vong với liều 38 - 42 đơn vị/trọng lượng cơ thể [113].  

Kết quả của các nghiên cứu trước đây thông báo phản ứng nặng thường xảy 

ra ở trẻ bại não có khiếm khuyết chức năng vận động nặng (GMFCS độ IV - V) 

và/hoặc kết hợp với nhiều rối loạn phức tạp kèm theo ở trẻ bại não khi tiêm 
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BTA. Pavassilou và cộng sự (2013) [111] nghiên cứu hồi cứu để đánh giá tính 

an toàn của BTA trong điều trị cho 356 trẻ bại não thể co cứng (gồm 161 trẻ 

gái, 195 trẻ trai, tuổi từ 1,5 - 18 tuổi, tuổi trung bình 5,1 ± 3,1 tuổi) có 31 trẻ 

(chiếm 3,3% tổng số lần tiêm, 8,7% tổng số trẻ) có tác dụng không mong 

muốn đã được ghi nhận trong vòng 1 tháng sau khi tiêm. Không có trường 

hợp tử vong nào. Kết quả phân tích hồi quy đa biến của các tác giả cho thấy 

trẻ có GMFCS độ IV - V thì nguy cơ xuất hiện tác dụng không muốn khi tiêm 

BTA gấp 3 lần nhóm trẻ có GMFCS độ I - III với 95% CI [1,20 - 6,26], p < 

0,016, trẻ bại não có động kinh nguy cơ xuất hiện tác dụng không mong muốn 

gấp 2 lần nhóm trẻ bại não không có động kinh khi tiêm BTA với 95% CI 

[1,02 - 5,44], p < 0,046 [13]; Paget và cộng sự [194] nhận xét: tỷ lệ các tác 

dụng không mong muốn tăng từ GMFCS độ I đến GMFCS độ V.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi sử dụng liều BTA (Dysport®) là 20 đơn 

vị/kg trọng lượng cơ thể, tổng liều trung bình một lần tiêm cho một trẻ là 358 

đơn vị (liều Dysport®: thấp nhất 200 đơn vị, liều cao nhất 860 đơn vị). Đây là 

liều được khuyến cáo của Hội đồng thuận Châu Âu năm 2009 và nhà sản xuất 

quy định về sử dụng độc tố thần kinh botulinum nhóm A (Dysport®) cho trẻ 

bại não [152]. Hơn nữa, hầu hết các trẻ tham gia tiêm BTA trong nghiên cứu 

của chúng tôi có điểm GMFCS trung bình 2,61 ± 0,67 điểm (thấp hơn các độ 

được khuyến cáo có liên quan đến các tác dụng không mong muốn nặng được 

các tác giả nước ngoài đề cập đến), ngoài ra các trường hợp chậm phát triển 

tâm thần nặng và/hoặc động kinh nặng đã loại ra khỏi từ đầu vào nghiên cứu. 

Vì vậy, những tác dụng không mong muốn nặng có thể không xuất hiện trong 

nghiên cứu của chúng tôi.  

Tóm lại: tiêm BTA kết hợp PHCN trong nghiên cứu của chúng tôi có 
hiệu quả, an toàn cho trẻ bại não thể co cứng. Các tác dụng không mong muốn 
hiếm gặp và thường nhẹ, nhưng cần theo dõi cẩn thận, đặc biệt là trường hợp 
trẻ suy giảm chức năng nặng và nhiều khiếm khuyết kèm theo. 
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4.3. Một số yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị độc tố botulinum nhóm 
A kết hợp phục hồi chức năng cho trẻ bại não thể co cứng 
4.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thuộc về con 

Chúng tôi tiến hành phân tích các yếu tố tuổi, giới, mức độ (điểm) GMFCS 
trước điều trị, định khu, có tổn thương nhu mô não chất trắng có thể ảnh hưởng 
đến hiệu quả điều trị tức là cải thiện chức năng vận động thô (điểm tiến bộ 
GMFCS) sau điều trị: 

•  Liên quan các yếu tố tuổi, giới của trẻ với điểm tiến bộ GMFCS sau 
điều trị: 

Tuổi mà trẻ bắt đầu can thiệp có thể là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến 
hiệu quả điều trị. Ở những trẻ nhỏ hơn thường nhiều cơ bị co cứng hơn và ít cơ 
bị co rút hơn so với trẻ lớn [132]. Hơn nữa, ở những trẻ nhỏ các mẫu vận động 
có khả năng thay đổi hơn những trẻ lớn bởi tính linh hoạt (plasticity), thích nghi 
cao của hệ thần kinh trung ương, khả năng học hỏi ở trẻ nhỏ dễ dàng hơn so với 
trẻ lớn. Tần suất thay đổi cấu trúc ở các cơ bị co cứng tăng dần theo tuổi, làm 
giảm hiệu quả điều trị [116],[123]. 

Phương pháp điều trị tiêm BTA phù hợp nhất giai đoạn trẻ từ 4 tuổi hoặc 
5 tuổi [116], mặc dù một số tác giả không khẳng định sự khác biệt quan trọng 
này, cho rằng yếu tố tuổi đơn độc không quyết định đến mức độ cải thiện 
chức năng [195]. Kết quả phân tích đơn biến (Bảng 3.40, 3.41) và hồi quy đa 
biến tuyến tính (Bảng 3.42) của chúng tôi cho thấy yếu tố tuổi, giới liên quan 
không có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả điều trị ở trẻ bại não thể co cứng với 
p > 0,05. Kết quả nghiên cứu của Bakheit (2001) cho kết luận tương tự, ảnh 
hưởng của tuổi, giới đến hiệu quả điều trị là không có ý nghĩa thống kê [190].  

•  Liên quan các yếu tố định khu, tổn thương chất trắng, điểm GMFCS 
trước điều trị với điểm tiến bộ GMFCS sau điều trị 

Kết quả phân tích đơn biến (Bảng 3.41) cho thấy nếu trẻ bại não thể liệt 
co cứng tứ chi thì điểm tiến bộ GMFCS sau can thiệp giảm 0,20 điểm so với 
thể bại não liệt hai chi dưới và liệt nửa người, tuy nhiên sự khác biệt là không 
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có ý nghĩa thống kê với p = 0,14. Kết quả phân tích hồi quy đa biến tuyến tính 
(Bảng 3.42) các yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị của chúng tôi cũng cho 
thấy yếu tố định khu ở trẻ bại não thể co cứng không liên quan đến điểm tiến bộ 
GMFCS sau điều trị. Khác với kết quả nghiên cứu của chúng tôi, một số kết 
quả  nghiên cứu của các tác giả khác cho thấy có thể đạt được kết quả điều trị 
tốt hơn ở những trẻ bại não thể liệt co cứng một bên hơn những trẻ bại não thể 
liệt co cứng hai bên [156],[196].  

Chúng tôi không tìm thấy mối liên quan giữa tổn thương nhu mô não 

chất trắng quanh não thất trên CHT thông thường với điểm tiến bộ GMFCS 

sau điều trị, sự khác biệt với p = 0,32. Khác với kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi, tác giả Reid Susan và cộng sự [170]; Shiran và cộng sự [197] cho thấy có 

mối liên quan giữa tổn thương chất trắng quanh não thất trên phim CHT 

thông thường với mức độ GMFCS, định khu ở trẻ bại não thể co cứng.       

Các tác giả trên cũng đưa ra nhận định rất khó đánh giá mối liên quan trực 

tiếp giữa các tổn thương não với mức độ chức năng vận động thô GMFCS khi 

tổn thương có kích thước nhỏ, đặc biệt những vi tổn thương cấu trúc não, mà 

không thể phát hiện bằng máy CHT thông thường [170],[197]. Lee và cộng sự 

[74] cho rằng CHT não thông thường thiếu độ nhậy trong việc phát hiện 

những tổn thương vi cấu trúc nhu mô não và các tổn thương “vô hình” gây ra 

các rối loạn chức năng trên lâm sàng. Mu và cộng sự [77], Scheck và cộng 

sự [198] cho rằng sử dụng kỹ thuật CHT sức căng khuếch tán (DTI) hoặc 

các kỹ thuật hình ảnh định lượng khác có thể bộc lộ, lượng hoá những thay 

đổi ở mức vi cấu trúc và đánh giá được mối liên quan trực tiếp giữa các 

vùng não tổn thương với mức độ biểu hiện trên lâm sàng.  

•  Liên quan giữa mức độ GMFCS trước điều trị với hiệu quả điều trị 
Phân tích đơn biến (Bảng 3.40) cho thấy có mối liên quan nghịch giữa 

mức độ GMFCS trước điều trị với điểm tiến bộ chức năng vận động thô 
(GMFCS) sau điều trị. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa với p = 0,037.  
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Mức độ GMFCS trước điều trị là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.    
Bất cứ trẻ nào trong nghiên cứu có mức độ chức năng vận động thô thấp nhất 
trước điều trị tức độ GMFCS cao nhất (độ IV) sẽ có cải thiện chức năng thấp 
nhất sau điều trị (điểm tiến bộ GMFCS thấp nhất) và ngược lại, trẻ có mức độ 
GMFCS thấp trước điều trị sẽ có tiến bộ vận động thô tốt hơn sau điều trị. Theo 
Desloovere và cộng sự [196], kết quả cải thiện chức năng vận động thô tốt nhất 
sau điều trị ở những trẻ bại não thể co cứng có mức GMFCS độ I - II.  

Camargo và Carlos Henrique cho rằng mức độ GMFCS khác nhau là yếu 
tố ảnh hưởng nhất đến hiệu quả trong điều trị co cứng ở trẻ bại não [123]. Fazzi 
cho nhận xét tương tự: hiệu quả cải thiện chức năng vận động thô tốt hơn ở 
nhóm trẻ khiếm khuyết chức năng vận động nhẹ (GMFCS độ I - III) so với 
nhóm trẻ có khiếm khuyết chức năng vận động thô nặng (GMFCS độ IV - V) 
sau điều trị tiêm BTA, sự khác biệt tương ứng với p < 0,0001, p < 0,01 [156].  

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến bảng 3.42 cho thấy khi trẻ 
bại não thể co cứng có cùng điều kiện về tuổi, giới, định khu, tổn thương chất 
trắng nếu có điểm GMFCS trước can thiệp cao hơn 1 điểm thì điểm tiến bộ 
GMFCS sau can thiệp giảm đi 0,212 điểm (β = - 0,25). Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05. Tuy nhiên, mức độ GMFCS tối ưu của trẻ trước 
điều trị làm tăng hiệu quả điều trị của liệu pháp tiêm BTA (Dysport®) hay tập 
PHCN vẫn chưa được các nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập đến. 

• Liên quan giữa các giá trị DTI của bó tháp đến hiệu quả điều trị 
  Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến của chúng tôi cho thấy nếu 
giá trị FA của  bó tháp tăng lên 1 đơn vị thì điểm tiến bộ GMFCS tăng lên 
3,422 đơn vị điểm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận 
này của chúng tôi tương đồng với kết quả của Trivedi và cộng sự (2010) 
[199], Lee và cộng sự (2011) [74]: giảm hoặc tăng giá trị phân số không đẳng 
hướng (FA) có liên quan rất chặt chẽ tới chức năng vận động thô (GMFCS).  
  Kết quả phân tích đơn biến bảng 3.23 đã chỉ ra mối liên quan rất chặt 
giữa các chỉ số DTI (FA, ADC và FN) của bó tháp với mức độ GMFCS.          
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Mặt khác, điểm GMFCS trước điều trị trong nghiên cứu này đã được chứng minh 
có ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Do vậy, một lần nữa có thể khẳng định rằng bất 
cứ những thay đổi nào trong cấu trúc của đường dẫn truyền bó tháp đều ảnh 
hưởng đến mức độ chức năng vận động thô (điểm GMFCS) của trẻ bại não thể co 
cứng. Nghiên cứu của Sheean và cộng sự [50], khi các đường đi xuống bị cắt đứt, 
các phản xạ tủy trở nên hoạt động quá mức và biểu hiện bằng các dấu hiệu dương 
tính của hội chứng tế bào thần kinh vận động trên; Drobyshevsk và cộng sự khi 
nghiên cứu thực nghiệm trên thỏ chứng minh thấy giá trị FA của bó tháp ở vị trí 
vùng vành tia, cánh tay sau bao trong ở nhóm tăng trương lực cơ luôn thấp hơn 
nhóm trẻ phát triển bình thường [200].  
4.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng thuộc về bố mẹ và gia đình của trẻ đến hiệu 
quả điều trị 

Kết phân tích đơn biến cho thấy tuổi của bố, mẹ không liên quan đến kết 
quả điều trị của trẻ bại não thể co cứng. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê với p > 0,05. Tương tự, kết quả phân tích bảng 3.45 cho thấy các yếu tố số 
trẻ bại não trong gia đình, trình độ văn hoá, nghề nghiệp của bố mẹ không 
liên quan đến kết quả điều trị cho trẻ bại não thể co cứng (p > 0,05).  
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KẾT LUẬN 
 

1. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ sọ não của trẻ bại não thể 

co cứng: 

 - Trẻ bại não thể co cứng gặp nhiều ở trẻ trai (tỷ lệ nam/nữ là 1,84/1); ở 

nhóm trẻ 2 - 4 tuổi chiếm 42,3%, thể bại não liệt co cứng tứ chi chiếm 44,9%, 

thể liệt co cứng hai chi dưới 34,2% và thể liệt co cứng nửa người 20,9%.  

 - Yếu tố nguy cơ gây bại não thể co cứng nổi bật là sinh non và thấp cân 

khi sinh (45,9%). Mức độ giảm chức năng vận động thô đa số ở mức GMFCS 

độ II và III chiếm tỷ lệ 87,3%.  

 - Trẻ bại não thể co cứng thường kèm theo chậm phát triển lĩnh vực cá nhân 

- xã hội chiếm tỷ lệ khá cao (42,3%) và một số dị tật não bẩm sinh (6,1%). 

 - Có 85,2% số trẻ bại não thể co cứng có bất thường cấu trúc não qua chụp 

CHT và hình ảnh sức căng khuếch tán, trong đó tổn thương chất trắng là chủ 

yếu (62,8%) và nhuyễn não chất trắng quanh não thất (35,2%). 

 - Tổn thương chất trắng quanh não thất ở trẻ bại não thể co cứng có mối 

tương quan chặt với yếu tố sinh non và cân nặng khi sinh thấp, định khu lâm 

sàng và mức độ suy giảm chức năng vận động thô (GMFCS). 

 - Có mối liên quan rất chặt giữa giá trị các chỉ số DTI (FN, FA, ADC) của 

bó tháp hai với mức độ GMFCS ở trẻ bại não thể co cứng.  

2.  Hiệu quả điều trị tiêm botulinum nhóm A (Dysport®) kết hợp tập 

phục hồi chức năng ở trẻ bại não thể co cứng 

 - Trẻ bại não thể co cứng tiêm botulinum nhóm A (Dysport®) kết hợp tập 

phục hồi chức năng cải thiện chức năng vận động tốt và rất tốt chiếm 77,1%. 

- Sử dụng thuốc botulinum nhóm A (Dysport®) với liều 20 đơn vị /kg trọng 

lượng cơ thể, tổng liều cho 1 lần tiêm cho một trẻ là 358 đơn vị (từ 200 - 860 đơn 

vị) vào các nhóm cơ đích ở chi dưới kết hợp với phục hồi chức năng cải thiện 
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chức năng vận động thô gấp 7,36 lần so với nhóm chỉ tập phục hồi chức năng với 

95% CI [3,47 - 15,62]. 

- Hiệu quả cải thiện tầm vận động khớp, mức độ co cứng cơ tốt nhất sau 3 

tháng và cải thiện chức năng vận động thô tốt nhất sau 6 tháng sau khi tiêm 

thuốc botulinum nhóm A (Dysport®) kết hợp với phục hồi chức năng, và còn 

duy trì đến 12 tháng.  

- Biểu hiện không mong muốn sau tiêm botulinum nhóm A (Dysport®)  thường 

nhẹ, xảy ra trong tuần đầu sau khi tiêm thuốc (gặp khoảng ¼  trường hợp). 

3.  Một số yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị 

- Mức độ chức năng vận động thô (điểm GMFCS) trước điều trị liên quan 

đến hiệu quả điều trị cho trẻ bại não thể co cứng. 

- Có mối liên quan chặt chẽ giữa các chỉ số DTI (FA, ADC, FN) của bó 

tháp với mức độ GFMCS với hiệu quả điều trị ở trẻ bại não thể co cứng.  
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KIẾN NGHỊ 

Sử dụng các đặc điểm lâm sàng đặc trưng, tiến hành chụp cộng hưởng từ 

sọ não thường quy và chụp đường dẫn truyền bó tháp trong các trường hợp 

khó phát hiện bất thường cấu trúc não trên cộng hưởng từ thường trong chẩn 

đoán và điều trị cho trẻ bại não thể co cứng. 

Sử dụng tiêm có chọn lọc botulinum nhóm A (Dysport®) liều 20 đơn vị/kg 

trọng lượng cơ thể vào các nhóm cơ chi dưới trong phục hồi chức năng vận 

động cho trẻ bại não thể co cứng. 

Tiếp tục nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị kết hợp tiêm botulinum 

nhóm A và phục hồi chức với các khiếm khuyết chức năng vận động khác ở trẻ 

bại não thể co cứng. 
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NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CỦA ĐỀ TÀI 

 

 Đây là nghiên cứu mô tả, hồi cứu các yếu tố nguy cơ của bại não thể co 

cứng cho nên sai số nhớ lại là không tránh khỏi. Đề tài mới chỉ dừng lại ở 

quan sát mô tả các kết quả CHT sọ não mà chưa phân tích sâu các tổn thương 

như: vị trí, kích thước, số lượng các tổn thương và tìm mối liên quan của các 

tổn thương này với mức độ suy giảm chức năng vận động GMFCS, và các rối 

loạn chức năng thần kinh khác kèm theo ở trẻ bại não thể co cứng. Nghiên 

cứu đã sử dụng kỹ thuật hình ảnh DTI để đánh giá bó tháp (bó vận động) ở 50 

trẻ bại não thể co cứng. Tuy nhiên, hạn chế là do chưa có giá trị DTI bó tháp 

của trẻ bình thường,  ngưỡng giá trị bao nhiêu với từng mức độ GMFCS, hoặc 

mức độ hiệu quả điều trị với từng mức giá trị DTI của bó tháp. 

 Can thiệp dừng lại mức độ tác động cấu trúc và chức năng (các nghiên 

cứu cho thấy các can thiệp cho trẻ bại não chỉ có hiệu quả đối với một lĩnh vực 

của ICF- Phân loại quốc tế về Hoạt động Chức năng, Khuyết tật và Sức khoẻ) 

do WHO xây dựng, 2001). Mà chưa có các đánh giá và can thiệp ở lĩnh vực các 

hoạt động và tham gia của ICF, các can thiệp được chứng minh là tác động đến 

các lĩnh vực này nhắm vào các giới hạn về hoạt động và sự tham gia. 

 Công cụ đánh hiệu quả điều trị như đo tầm vận động thụ động, điểm 

MAS, và GMFCS mới bước đầu phản ánh được sự thay đổi chức năng, chưa 

thể phản ánh hết tác động của các biện pháp can thiệp lên cải thiện về tư thế, 

dáng đi (thay đổi cấu trúc). 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 

A. Một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh của bại não thể co cứng 

 

A   B  
Hình 1. Bại não thể co cứng 

(A. Trẻ bại não thể liệt co cứng tứ chi. B. Trẻ bại não thể liệt co cứng nửa người). 
 

 
A  

 B 

Hình 2. Bại não thể liệt co cứng hai chi dưới 

(A. Trẻ nam bị bại não thể liệt co cứng hai chi dưới, B. Trẻ nữ bị bại não 

thể liệt co cứng hai chi dưới). 

 



 
 

 
 

Hình 3. Các mẫu co cứng chi trên của trẻ bại não thể co cứng 
 

 
 

Hình 4. Các mẫu vận động chi dưới của trẻ bại não thể co cứng 
 
 

 



 
 

 
 

Hình 5. CHT sọ não của trẻ trai 6 tuổi bại não thể liệt co cứng tứ chi, tiền sử đẻ non 30 
tuần, cân nặng lúc sinh 1,400 gam. GMFCS độ III. 

(A. Hình ảnh nhuyễn não chất trắng quanh não thất (PVL) trên CHT sọ não thông 
thường. B. Hình ảnh DTI cho thấy bó tháp *phải (màu vàng) và bó tháp **trái (màu đỏ) bị 
gián đoạn, giảm số lượng sợi. Các chỉ số DTI bó tháp từng bên: *FN = 50,**FN = 9; *FA 
= 0,344, **FA = 0,372; *ADC = 0,915; **ADC = 1,039). 

 

Hình 6. CHT sọ não của trẻ gái 3 tuổi bại não thể liệt co cứng nửa người phải, tiền sử 
ngạt lúc sinh so sặc nước ối. GMFCS độ II. 

(A).Hình ảnh tổn thương nhu mô não hai bên cạnh đường giữa, các hồi trán trái teo nhỏ 
so với bên phải, mỏng thể trai, giãn não thất bên ưu thế sừng trán. (B). DTI hình ảnh bó 
tháp **trái (màu đỏ) bị cắt cụt từ vùng vỏ vận động 4, 6 tới vị trí cánh tay sau bao trong, 
giảm số lượng và chiều dài so với bên *phải (màu vàng). Các chỉ số DTI bó tháp từng bên: 
*FN = 286, ** FN = 83; *FA = 0,389, **FA = 0,357; *ADC = 1,053, **ADC = 1,213). 



 
 

 
 

Hình 7. CHT sọ não của trẻ nam 6 tuổi bại não thể liệt co cứng nửa người trái. Trẻ có tiền sử 

đẻ non 36 tuần, cân nặng lúc sinh 2,800 gam, viêm não Nhật Bản. GMFCS độ III. 

(Tại vùng đồi thị và trụ sau bao trong phải có hình ảnh một ổ tổn thương dạng dịch (mũi tên 
vàng), giảm tín hiệu trên T1W, tăng tín hiệu trên T2W, FLAIR. DTI của bó tháp *phải (màu vàng) 
và bên **trái (màu đỏ) cho thấy: *FN = 178 nhỏ hơn so với **FN =256; *FA = 0,420 **FA = 0,434; 
*ADC = 1,039; **ADC = 0,915). 

 
 

Hình 8. CHT sọ não và đường dẫn truyền bó tháp của trẻ trai 9 tuổi bình thường 
 

A). Không có bất thường về cấu trúc não trên phim T1W, T2W. B). Hình ảnh đường dẫn truyền bó 

tháp (màu vàng và màu đỏ), bó đồi thị- vỏ não (màu tím, màu xanh). 



 
 

 
 
Hình 9. Hình ảnh DTI các đường dẫn truyền của trẻ trai 9 tuổi phát triển 

bình thường 
 
B.  Một số hình ảnh về qui trình điều trị tiêm Botulinum nhóm A 
 

  
 

Hình 10. Xác định điểm tiêm các cơ mặt sau đùi 



 
 

 

  
Hình 12. Pha thuốc và đưa thuốc vào cơ đích 

 

  
 

Hình 13. Bó bột, đi nẹp kết hợp sau tiêm Botulinum nhóm A 



 
 

 
Hình 14. Các biểu hiện không mong muốn sau điều trị 

(A. Đau và yếu chi tiêm. B,C. Loét điểm tì đè do bó bột) 

 
Hình 15. Kết quả sau tiêm Botulinum nhóm A kết hợp PHCN 

Trẻ nam bại não thể liệt co cứng nửa người trái 
(A.Biểu hiện đi kiễng gót, khép háng, hạn chế tầm vận động khớp gối và khớp cổ 

chân B. Trẻ đi bàn, gót chân chạm đất, tầm vận động khớp gối và cổ chân được cải thiện 
sau điều trị). 



Mã số riêng……..…..                                                                  Mã số bệnh nhân: ………. 
 Mã số người trả lời phỏng vấn                                                 Mã số con         

Phụ lục 1 

 PHIẾU PHỎNG VẤN VÀ KHÁM LÂM SÀNG 
 

I. PHẦN HÀNH CHÍNH: 
1. Họ và tên bệnh nhân: ……………………………… Ngày khám:…./…./….. 
2. Ngày sinh:……/……/……   Tháng tuổi……… 
3. Giới:   Nam:……. Nữ:…….   Dân tộc:…………………ĐT:………………………… 
4. Thứ tự trẻ trong gia đình 

1. Thứ nhất            2. Thứ 2         3. Thứ 3           4. Từ thứ 4 trở lên 
5. Chỗ ở hiện tại:         

Thôn (Số nhà):………………………….. Xã (Phường):…………………………… 
Huyện (Quận):………………………….. Tỉnh (Thành phố):……………………… 

II. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH: 
Họ và tên mẹ:………………………………………………………………......................... 
6. Chị năm nay bao nhiêu tuổi?       …………………….tuổi 
7. Dân tộc……………………………………………………………… 
8. Trình độ học vấn 

1. Không biết chữ 2. Tiểu học   3. THCS  4. THPT  
5. Trung cấp   6. Cao đẳng/đại học  7. Trên đại học 

9. Nghề nghiệp mẹ:         
1. Công chứ, viên chức 2. Công nhân    3. Nông dân 4. Thợ xây/thợ thủ công 
5. Buôn bán nhỏ      6. Hưu trí           7. Thất nghiệp/nội trợ    8. Khác (ghi rõ)……. 

10. Tổng số lần sinh…… 
11. Tổng số con……… 
12. Tổng số trẻ khuyết tật trong gia đình……………….. 
13. Tuổi mẹ khi sinh trẻ này?         ………. Tuổi. 
Họ và tên bố:…………………………………………………………………………….. 
14. Tuổi bố trẻ? …………………….tuổi 
15. Dân tộc……………………………………………………………… 
16. Trình độ học vấn bố: 

1. Không biết chữ 2. Tiểu học   3. THCS  4. THPT  
5. Trung cấp   6. Cao đẳng/đại học  7. Trên đại học 

17. Nghề nghiệp bố:         
       1. Công chức, viên chức      2. Công nhân    3. Nông dân  4. Thợ xây/thợ thủ công 
       5. Buôn bán nhỏ       6. Hưu trí 7. Thất nghiệp/nội trợ    8. Khác (ghi rõ)… 

YẾU TỐ NGUY CƠ TRƯỚC KHI SINH: 
18. Mẹ cháu có bị sảy lần nào trước cháu này không?                     0.Không      1.Có 

18.1. Nếu có thì số lần sẩy thai trước đó…………………… ………………………… 
19. Mẹ cháu có bị thai chết lưu trước cháu này khôn?                     0.Không      1.Có 



Mã số riêng……..…..                                                                  Mã số bệnh nhân: ………. 
 Mã số người trả lời phỏng vấn                                                 Mã số con         

19.1. Nếu có thì số lần thai chết lưu trước đó………………………………………… 
20. Khi mang thai trẻ này mẹ cháu có bị các tình trạng sau không? 

20.1. Sốt ho, chảy mũi 3 tháng đầu                                           0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.2. Nhiễm virus khác (Sốt XH, Thủy đậu):                           0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.3. Tiếp xúc hóa chất (Thuốc trừ sâu, Phóng xạ….)             0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.4. Chấn thương                                                              0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.5. Ngộ độc thai nghén                                                    0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.6.  Bệnh đái đường                                                               0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.7.  Dùng thuốc                                                                      0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.8. Doạ sảy thai                                                                      0.Không      1.Có      
2.Không rõ 
20.9. Khác (ghi rõ)……………………………………………………………………. 
20.10.  Siêu âm thai có bất thường không?         0. Bình thường         1. Bất thường 
20.10.1.  Nếu bất thường thì bất thường về 

  1. Ngôi thai ngược      2. Rau tiền đạo         3. Khác (Ghi rõ)………. 
21. Trong gia đình có ai bị bệnh giống cháu không?     0.Không       1.Có       2.Không rõ 

21.1. Nếu có thì quan hệ với trẻ……………………………………………… 
22. Trong nhà có ai bị tâm thần không?                   0. Khôg         1.Có      2.Không rõ 

22.1. Nếu có thì quan hệ với trẻ ………………………………………… 
YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG KHI SINH 
23. Thời gian chuyển dạ: ………… giờ 
24. Phương pháp sinh:   0.Đẻ thường     1. Forcep     2. Hút      3.Chỉ huy         4.Mổ đẻ. 
25. Tuổi thai: ……………tuần  
26. Cân nặng khi sinh:………...gram      
27. Tình trạng sau sinh:     0. Khóc ngay:        1. Ngạt: ……. Phút             2. Không rõ 
28. Các yếu tố khác:……………………………………………………………………….. 
YẾU TỐ NGUY CƠ SAU KHI SINH 
29. Vàng da SS do tăng Billirubin tự do                                 0.Không                    1.Có  
30.  XHN-MN sơ sinh:                                                           0.Không                   1.Có 
31.  SHH:                                                                                0.Không                    1.Có 
32. Chấn thương sọ:                                                                0.Không                    1.Có 
33.  Viêm não                                                                          0.Không                    1.Có 
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34.  Viêm MN                                                                           0.Không                    1.Có 
35.  Sốt cao co giật:                                                                  0.Không                    1.Có 
36.  NN khác                                                                             0.Không                    1.Có                                                                                                    
II. KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ 
37. Lý do vào viện: ……………………………………………………………………… 
38. Tiền sửphát triển vận động thô:           1. Chậm    2. Bình thường      3. Không nhớ 
39. Thể trạng chung                                                                                                                                                                              

Cân nặng………………kg               Chiều cao………………cm           
Vòng đầu………………..cm             Thóp trước………………. 

40.  Định khu tổn thường: phần cơ thể tổn thường (ghi rõ bên nào)……………………… 
41. Khám cơ-xương khớp  :            0. Bình thường                                 1. Bất thường 
42. Tình trạng DD cơ:                     0. BT            1. Teo cơ     2. Co rút            3. Loét  

42.1. Nếu teo cơ thì teo ở đâu? Ghi rõ………………………………………………… 
42.2. Nếu co rút thì co rút ở đâu?Ghi rõ……………………………………………… 
42.3. Nếu loét thì loét ở đâu?  Ghi rõ………………………………………………. 

43.  Tình trạng xương hộp sọ            0.Bình thường                      1.Bất thường  
43.1. Nếu bất thường thì là bất thường nào? 
           1.Hẹp hộp sọ  2. Chồng khớp sọ     3. Giãn khớp sọ    4. Khác (Ghi rõ)……… 

44. Xương lông ngực:                       0.Bình thường                      1.Bất thường  
45. Xương chi: 

                       0. Bình thường       1.Biến dạng         2. Lệch trục      3. Ngắn chi 
46. Cột sống:       0.Bình thường        1.Bất thườn 
47. Khớp              0.Bình thường        1.Bất thườn 
48. Vận động chủ động:     0. Bình thường    1.  Bất thường       2. Khác ....................... 

48.1.  Vận động thụ động khớp : 
             0. Bình thường    1. Hạn chế tầm VĐ (ghi rõ khớp )…………… 
48.2. Vận động bất thường:          0. Không               1. Có 
48.2.1. Nếu có vận động bất thường:   1. VĐ khối   2. Mẫu vận động bất thường                                             

3. Rung giật gân gót (clonus)    4. Hỗn hợp 
48.3. Khám trẻ ở tư thế đứng (có trợ giúp nếu cần), hai chân gần nhau, đầu ở trung 
tâm: 
48.3.1. Tư thế khi đứng:                       0.Cân đối             1.Mất cân đối: 
48.3.2. Khả năng đi:        0.Tự đi được       1. Không tự đi được      3. Không đánh giá 
48.3.2.1. Nếu tự đi được thì mức độ thăng bằng đi: 

                               1. Kém         2. Trung bình            3. Tốt            4. Rất tốt  
Kết luận về luận về động:……................……………………………………………….. 
49. Khám thần kinh  

49.1.  Tổn thương TKTW                           0. Hệ tháp               1. Hệ ngoại tháp 
49.2. Nếu tổn thương hệ tháp biểu hiện là gì?................................................................. 
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49.3.  Dây thần kinh sọ:                              0.Không liệt      1. Liệt 
49.3.1.  Nếu liệt thì liệt dây thần kinh số mấy và bên nào (ghi rõ)…………………….. 

50. Phát triển tinh thần:              0.Bình thường          1.Chậm phát triển 
51.  Khám thính giác:                 0.Bình thường          1.Bất thường 

51.1. Nếu bất thường bên nào (ghi rõ)……………………………………… 
52. Khám thị giác:                      0.Bình thường           1.Bất thường 

52.1. Nếu bất thường loại gì (bên nào)…………………………………………… 
53. Chức năng ngôn ngữ            0.Bình thường          1.Bất thường 
III. CẬN LÂM SÀNG 
54. Đánh giá độ co cứng thang điểm MAS (Ashworth cải tiến): 

1.Độ 0 = không co cứng                  2.Độ 1, 1+ = co cứng nhẹ 
3.Độ 2 = co cứng vừa                      4. Độ 3, 4 = co cứng nặng  

55.  Đánh giá mức độ vận động  bằng thang điểm GMFCS 
      1. Độ I      2.  Độ II      3. Độ III          4. Độ IV         5.  Độ V 

56.  Điện não:                           0. BT  1. Bấtthường    2. Không đánh giá 
IV. MRI - DTI SỌ NÃO              Mã MRI:……………………… 
57. Hình ảnh MRI sọ não thông thường: 

                    0. Bình thường                 1. Bất thường 
58. Có tổn thương chất trắng quanh não thất bên không?   

                    0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
58.1. Nếu có tổn thương chất trắng thì bên nào?  
                1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 

59. Có tổn thương chất xám không? 
               0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
59.1. Nếu có tổn thương xám thì bên nào?  
               1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 

60. Tổn thương dạng nang ổ không? 
  0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
60.1. Nếu có tổn thương dạng nang ổ thì bên nào? 

                 1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 
61. Tổn thương nhân xám trung ương không? 

                  0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
61.1. Nếu có tổn thương thì nhân gì?.................. 

62. Nhân xám bên BN não nào? 
                 1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 

63. Tổn thương cánh tay sau bao trong không? 
                       0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 

61.1 . Nếu có tổn thương CTSBT thì bên nào 
                 1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 
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64. Tổn thương đồi thị không? 
                 0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
64.1.  Nếu tổn thương đồi thị thì bên nào? 
               1.Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 

65. Tổn thương mỏng thể trai không? 
                 0. Không tổn thương         1. Có tổn thương 

66. Có giãn não thất bên không? 
                 0. Không giãn        1. Có giãn 
66.1. Nếu có giãn não thì bên nào? 

                 1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 
67. Tổn thương cuống não không? 

                 0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
67.1. Nếu có tổn thương cuống não thì bên nào? 

                 1. Bên BC não P     2. Bên BC não Tr       3. Cả hai bên BC não 
68. Có dị tật não không?  
                       0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 

68.1. Nếu dị tật thì loại gì?.................................................................. 
69. Tổn thương thùy trán không?  

                 0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
69.1. Nếu tổn thương thùy trán bên nào? 
              1. Thùy trán P        2. Thùy trán Tr       3. Cả hai thùy 

70. Tổn thương thùy đỉnh?  
                        0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 

70.1. Nếu tổn thương thì thùy bên nào? 
                   1. Thùy đỉnh P     2. Thùy đỉnh Tr       3. Cả hai thùy 

71. Tổn thương thùy chẩm? 
                  0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 

71.1. Nếu tổn thương thùy chẩm bên nào? 
                  1.Thùy chẩm P     2. Thùy chẩm Tr       3. Cả hai chẩm thùy 

72. Tổn thương thùy thái dương không?          0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
72.1. Tổn thương thùy thái dương bên nào? 

                         1.Thùy TD Phải     2. Thùy TD Trái       3. Cả hai thùy 
73. Tổn thương thùy đảo?                              0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 

73.1. Tổn thương thùy đảo bên nào? 
                    1. Thùy TD Phải     2. Thùy TD Trái       3. Cả hai thùy 

74. Tổn thương tiểu não?                 0. Không tổn thương        1. Có tổn thương 
75. Hình ảnh MRI-DTI bó dẫn truyền vận động (bó vỏ-tuỷ) 

75.1. FN (số lượng sợi): 
0. Bán cầu não phải: …………. ….sợi.     1.Bán cầu não trái: …………. …  sợi. 
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75.2. FA (phân số không đẳng hướng): 
            0.Bán cầu não phải: ………… …. sợi      1.Bán cầu não trái: …….………….   sợi 

75.3. ADC (hệ số khuyếch tán biểu kiến):  
0.Bán cầu não phải: ……………..  sợi     1.Bán cầu não trái: …….…………… sợi 

75.4. FL (chiều dài bó sợi): 
      0.Bán cầu não phải: ……… …….  sợi      1.Bán cầu não trái: ……………… ...sợi 

76. Hình ảnh MRI-DTI bó dẫn truyền cảm giác (đồi thị- vỏ não) 
76.1. FN (số lượng sợi): 

           0.Bán cầu não phải: ……………. sợi.     1.Bán cầu não trái: …………………sợi. 
76.2. FA (phân số không đẳng hướng): 

     0. Bán cầu não phải: …………….sợi      1. Bán cầu não trái: …….………….. sợi 
76.3.  ADC (hệ số khuyếch tán biểu kiến):  

0.Bán cầu não phải: ……………..  sợi     1.Bán cầu não trái: …….…………….sợi 
76.4.  FL (chiều dài bó sợi): 

     0.Bán cầu não phải: ……………... sợi        1.Bán cầu não trái: ………………...sợi 
Kết luận: ………………………….....................................................…………………… 
77. Xét nghiệm khác: ........……………………………………………………………… 
V.  CHẨN ĐOÁN 
78. Định khu (Ghi rõ)……………………………………………………… 
79. Nguyên nhân:         1.Trước sinh   2. Trong sinh   3. Sau sinh    4. Không rõ  
80. Bệnh kèm theo (dị tật):  

80.1. Bàn chân khoèo:                                             0. Không                           1. Có 
80.2. Nứt đốt sống bẩm sinh:                                  0. Không                           1. Có 
80.3. Cứng đa khớp bẩm sinh:                                0. Không                           1. Có 
80.4. Trật khớp háng:                                              0. Không                           1. Có 
80.5. Cong vẹo cột sống:                                         0. Không                           1. Có 
80.6. Thừa, thiếu ngón bẩm sinh:                            0. Không                           1. Có 
80.7. Xương lồng ngực bất thường:                        0. Không                           1. Có 
80.8. Chân ngắn chân dài hoặc tay ngắn tay dài:    0. Không                           1. Có 
80.9. Lệch trục chi (chân chữ O hoặc chữ X…)     0. Không                           1. Có 
80.10. Teo gai thị bẩm sinh:                                   0. Không                           1. Có 
80.11. Bệnh thủy tinh thể bẩm sinh:                       0. Không                           1. Có 
80.12. Dò luân nhĩ bẩm sinh:                                  0. Không                           1. Có 
80.13. Dị tật khác (ghi rõ)…………………………………………………………….. 

81. Phân loại TCYTTG về tàn tật:   0. Khiếm khuyết    1. Giảm khả năng   2. Tàn tật 
Ngày..….tháng..…..năm…….. 

 
                                                                                                      Người khám 
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Phụ lục 2 

 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ TIÊM  DYSPORT (BTA) KẾT HỢP VỚI PHCN Ở 
TRẺ BẠI NÃO THỂ CO CỨNG 

1. Họ tên trẻ:……………………………………………………… Giới tính: Nam/Nữ 
2. Ngày sinh: ……./…./…… Tuổi:….…tháng.  Cân nặng ……………………………… 
3. Ngày vào viện: …..../……/20…, ra viện……/……/20……..       ĐT:………………… 
4. Địa chỉ:……………………………………………………………………………….. 
5. Họ tên người đánh giá……………………………….................................................... 
6. Chẩn đoán bại não: ………………………………………………………………… 
7. Ngày tiêm BTA (Botulinum Toxin A): ………/………../………………. 

 
MỨC ĐỘ 
GMFCS 

Lần đánh giá GMFCS 
Lần 1 (T0) Lần 2 (T1) Lần 3 (T2) Lần 4 (T3) Lần 5 (T4) 

     
Mức độ I      
Mức độ II      
Mức độ III      
Mức độ IV      
Mức độ V      

 
Nhận xét chung VĐ lần 1: 
……………………………………………………………………….................................. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Nhận xét chung VĐ lần 2: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
Nhận xét chung VĐ lần 3: 
……………………………………………………………...………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
Nhận xét chung VĐ lần 4. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nhận xét chung lần VĐ 5.…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ   

Gross Motor Functional Classification Scales (GMFCS) 
 

• Độ I: Trẻ không hạn chế đi lại, hạn chế vận động thô cao cấp hơn. 

• Độ II: Sự phân biệt giữa các mức độ I và II: 

So với trẻ em ở mức độ I, trẻ em mức độ II có những hạn chế trong sự dễ dàng thực hiện quá 

trình chuyển động, đi bộ ngoài trời và trong cộng động, cần dụng cụ trợ giúp khi bắt đầu đi bộ. 

• Độ III: Sự phân biệt giữa các mức độ II và III: 

Trẻ em ở mức độ III thường xuyên cần sử dụng dụng cụ trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình 

để đi bộ, trong khi trẻ em ở mức độ II không yêu cầu các dụng cụ trợ giúp sau 4 tuổi. 

• Độ IV: Phân biệt giữa cấp độ III và IV:  

Trẻ em ở mức độ III ngồi độc lập, di chuyển trên sàn độc lập và đi bộ cần các dụng cụ trợ giúp.  

Trẻ em mức độ IV ngồi cần hỗ trợ. 

• Độ V: Sự phân biệt giữa các cấp IV và V: 

Trẻ em ở mức độ V sự di chuyển phụ thuộc hoàn toàn. 
1. TRƯỚC HAI TUỔI 
Mức độ I 
-Trẻ tự ngồi vững trên sàn với hai tay tự do cầm đồ vật 
-Tự bò bốn điểm 
- Đứng bám đi men thành thạo 
-Tự đi lúc 18 - 24 tháng 
Mức độ II 
- Ngồi trên sàn cần chống 2 tay để duy trì sự cân bằng 
- Tự trườn, bò 
- Đứng bám đi men một khoảng cách ngắn 
Mức độ III 
- Trẻ có thể ngồi nếu được trợ giúp ở thắt lưng 
- Trẻ có thể lăn, lật và trườn về phía trước được 
Mức độ IV 
- Kiểm soát được đầu cổ 
- Cần trợ giúp thân mình khi ngồi trên sàn 
- Trẻ có thể lật sấp và ngửa được 
Mức độ V 
- Không kiểm soát được đầu cổ ở tư thế nằm sấp và ngồi trợ giúp 
- Lật lẫy cần trợ giúp 
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2. TỪ 2 ĐẾN 4 TUỔI 
Mức độ I 
- Ngồi trên sàn với 2 tay hoạt động tự do, có thể tự di chuyển trong và ra ngoài vị trí ngồi. 
- Tự đứng, đi. 
Mức độ II 
- Ngồi được trên sàn nhưng thăng bằng khó khi hai tay hoạt động tự do 
- Bò 4 điểm 
- Đứng bám, đi men hoặc sử dụng dụng cụ trợ giúp để đi lại một cách thành thạo. 
Mức độ III 
- Ngồi bằng tư thế chữ “W”, cần  trợ giúp của người lớn để ngồi đúng 
- Trườn không sử dụng sự vận động của chân thành thạo 
- Đứng bám, đi men hoặc sử dụng dụng cụ trợ giúp để đi lại một khoảng cách ngắn, cần 
trợ giúp của người lớn khi quay lại. 
Mức độ IV 
- Ngồi dậy cần trợ giúp, ngồi cần chống hai tay để giữ thăng bằng. Cần dụng cụ thích 
nghi để ngồi và đứng. 
- Trườn, bò, lăn không sử dụng sự vận động của hai chân 
Mức độ V 
- Kiểm  soát đầu cổ và thân mình kém 
- Sự di chuyển phụ thuộc hoàn toàn 
3. TỪ 4 ĐẾN 6 TUÔI 
Mức độ I 
- Đứng lên và ngồi xuống ghế mà không cần trợ giúp của hai tay 
- Di chuyển từ sàn lên ghế ngồi và đứng lên không cần trợ giúp 
- Tự đi trong và ngoài nhà, leo cầu thang không cần tay vịn và có khả năng chạy nhảy. 
Mức độ II 
- Ngồi vào một chiếc ghế cả hai tay tự do đề thao tác 
- Cần điểm bám chắc chắn để đứng lên từ sàn hoặc từ ghế 
- Tự đi trong nhà, đi ngoài trời một đoạn ngắn trên địa hình bằng phẳng 
- Leo cầu thang cần vịn lan can, không có kả năng chạy nhảy. 
Mức độ III 
- Ngồi ghế cần trợ giúp tối đa tại khung chậu và thân mình 
- Cần điểm bám khi di chuyển vào và ra khỏi ghế ngồi 
- Đi với dụng cụ trợ giúp 
- Leo cầu thang cần sự hỗ trợ của người lớn 
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- Khi đi ra ngoài với khoảng cách dài hoặc địa hình không bằng phẳng cần di chuyển bởi 
xe lăn hoặc người lớn. 

Mức độ IV 
- Ngồi trên ghế đặc biệt cho trẻ bại não để kiểm soát thân mình và để tối đa hóa chức năng tay 
- Di chuyển vào và ra khỏi ghế ngồi với sự hỗ trợ từ một người lớn bằng cách kéo hai tay 
đứng lên 

- Đi bộ khoảng cách ngắn với khung tập đi và người lớn giám sát nhưng gặp khó khăn 
khi di chuyển và duy trì sự cân bằng trên bề mặt không đồng đều. 

- Thường cần xe lăn để  di chuyển trong cộng đồng. 
Mức độ V 
- Kiểm soát đầu cổ và thân mình kém 
- Sự di chuyển phụ thuộc hoàn toàn 
4. TỪ 6 ĐẾN 12 TUỔI 
Mức độ I 
- Đi bộ trong nhà và ngoài trời, leo lên cầu thang mà không hạn chế. 
- Tự chạy và nhảy nhưng tốc độ, cân bằng và khả năng phối hợp giảm 
- Có thể tham gia vào một vài hoạt động thể dục thể thao thích hợp. 
Mức độ II 
- Tự đi bộ trong nhà và ngoài trơi. 
- Leo cầu thang cần tay vịn 
- Khó khăn khi đi bộ trên bề mặt không bằng phẳng và đi bộ trong đám đông hoặc không 
gian hạn chế 
- Chạy, nhảy cần trợ giúp. 
Mức độ III 
- Đi bộ trong nhà hoặc ngoài trời trên một bề mặt bằng phẳng với dụng cụ trợ giúp 
- Leo cầu tháng cần tay vịn 
- Tùy chức năng chi trên, có thể tự sử dụng xe lăn khi đi du lịch xa hoặc ngoài trời trên 
địa hình không đồng đều. 
Mức độ IV 
- Di chuyển với dụng cụ trợ giúp và sự hỗ trợ của người lớn hoặc tự sử dụng xe lăn điện 
Mức độ V 
- Sự di chuyển phụ thuộc hoàn toàn 
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8. Danh sách các cơ  tiêm độc tố Botulinum nhóm A 

STT Thể lâm sàng Tên cơ 
Liều tiêm 

cho một lần 
Lần 
tiêm 

Cơ tiêm và chi 
tiêm (X) 

Phải Trái 
1 

Gấp cổ chân mặt 
lòng 

Cơ sinh đôi  ngoài     
 Cơ sinh đôi trong     

2 Cơ dép     
3 Cơ chày sau     
4 

Gấp gối 
(Hamstring) 

Cơ nhị đầu đùi     
5 Cơ bán gân     
6 Cơ bán mạc     

9. Liều tiêm: 
…………………………………………………………………………………… 

10. Biểu hiện bất thường sau tiêm Botulinum nhóm A 
0= Bình thường: …………..   1= Bất thường: ………… 
§ Các biều hiện sau tiêm 48- 72 giờ sau tiêm: 

..…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Các biểu hiện muộn sau tiêm: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
..……..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Ngày..….tháng..…..năm…….. 



 

Phụ lục 3 
          ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CO CỨNG CƠ Ở TRẺ BẠI NÃO 

  ASHWORTH CẢI TIẾN   
Tên trẻ: ………………………………………………………tuổi….......tháng 
Ngày sinh:………./……../……….  
Chẩn đoán:……………………………………………. 
Ngày vào viện………………Ra 
viện…………………………………........................ 
Ngày tiêm BTA…………………………………………………………………….. 
ĐIỂM SỐ TIÊU CHUẨN 

0 Không tăng trương lực cơ. 

1 Tăng nhẹ trương lực cơ được biểu  hiện bởi sự dừng lại và thả ra hay 

đề kháng nhẹ ở cuối tầm vận động khi chi bị di chuyển ở tư thế gập 

hay duỗi/ dang hay áp. 

1+ Tăng trương lực cơ nhẹ biểu  hiện bởi sự dừng lại sau khi đề kháng 

nhẹ toàn bộ phần còn lại của tầm vận động (ít hơn một nửa). 

2 Tăng trương lực cơ nhiều hơn trên hầu hết tầm vận động, nhưng chi 

bị tổn thương vẫn di chuyển được. 

3 Tăng đáng kể trương lực cơ, di chuyển thụ động khó khăn. 

4 Chi bị tổn thương co cứng khi gập hay duỗi, dang hay áp. 

Nhận xét chung lần 1: 
………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….. 
Nhận xét chung lần 2:  
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
Nhận xét chung lần 3: 
……………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………………………………... 
Nhận xét chung lần 4: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Nhận xét chung lần  5 : 
……………………………………………………………………………………….  



 

 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THANG ĐIỂM MAS 

 
CƠ ĐÁNH GIÁ 

Điểm ASHWORTH cho mỗi lần đánh giá 

Lần 
1(T0) 

Lần 2 
(T1) 

Lần 3 
(T2) 

Lần 4 
(T3) 

Lần 5 
(T4) 

Phải Trái Phải Trái Phải Trái Phải Trái Phải Trái 
Cơ chi dưới  

Nhóm cơ gập K.hông           
Nhóm cơ duỗi K.hông           
Nhóm cơ dạng K.hông           
Nhóm cơ khép K.hông           
Nhóm cơ xoay trong K.hông           
Nhóm cơ xoay ngoài K.hông           
Cơ gấp gối           
Cơ duỗi gối           
Cơ dép + cơ sinh đôi           
Cơ chày trước           

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Đánh giá lần 1         Đánh giá lần 2          Đánh giá lần 3       Đánh giá lần 4              Đánh giá lần 5 

 Ngày………...         Ngày ……………       Ngày……………..  Ngày……………         Ngày……………… 

 



 

Phụ lục 4 
                                  ĐO TẦM VẬN ĐỘNG THỤ ĐỘNG KHỚP 
 

1. Họ tên trẻ:…………………………………………………….Giới tính: Nam/Nữ 
2. Ngày sinh: ……./…./…… Tuổi:……….…tháng.  
3. Ngày vào viện: …..../……/20……. ra viện……/……/20…….. ĐT:…………… 
4. Chẩn đoán bại não: ……………………………………………………………… 

KHỚP 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

Phải Trái Phải Trái Phải Trái Phải Trái Phải Trái 

Khớp gối 
(Độ0) 

          

Khớp cổ 
chân 
(Độ0) 

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Đánh giá lần 1        Đánh giá lần 2          Đánh giá lần 3       Đánh giá lần 4          Đánh giá lần 5 

 Ngày………...         Ngày ……………       Ngày……………..  Ngày……………      Ngày……………… 

 



 

Phụ lục 5 
 

PHIẾU TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU 
(Áp dụng cho đối tượng tình nguyện tham gia nghiên cứu không cần 

bí mật danh tính) 
Tên tôi là....................................................................................Giới tính………. 

Sinh năm: ………………………………………………DT……………………….. 

Địa chỉ : Xóm (Số nhà)…………………………..Xã (phường)…………………… 

Huyện (Quận) ………………………………….Tỉnh (Thành phố)………………. 

Là: ……...của bệnh nhân (ghi rõ họ tên) ………………………………………… 

sinh ngày………….tháng………năm……………… 

Sau khi được bác sỹ…………………………………………….. giải thích về: 

•  Mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ, những nguy cơ tiềm tàng và lợi ích của đối tượng 

tham gia vào nghiên cứu: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh MRI sọ não 

và hiệu quả điều trị Độc tố Botulinum nhóm A kết hợp phục hồi chức năng ở trẻ 

bại não thể co cứng”. 

• Tình trạng bệnh, những rủi ro, khả năng điều trị, những tai biến có thể xảy ra 

trong suốt quá trình điều trị (hoặc làm can thiệp, thủ thuật). 

Tôi đã hiểu rõ với phương pháp điều trị can thiệp, cũng như những nguy cơ tiềm 

tàng của các biện pháp can thiệp và mục đích, nghĩa vụ, khi tham gia vào nghiên 

cứu này. Tôi xin chịu trách nhiệm và xin tự nguyện viết giấy này để làm bằng 

chứng (ghi đồng ý hoặc không đồng ý):  

Tôi............................................cho con tôi tham gia nghiên cứu này.  

 Hà Nội, ngày ......... tháng ..... năm…... 

Họ tên của người làm chứng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Họ tên của Đối tượng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 


