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CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG LIÊN QUAN TỔN THƯƠNG NỘI SỌ TRÊN 

TRẺ CHẤN THƯƠNG ĐẦU NHẸ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Huy Luân

Đại học Y Dược TP.HCM

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định các yếu tố lâm sàng liên quan tổn thương nội sọ trên trẻ chấn thương đầu 
nhẹ trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích, tiến cứu.
Kết quả: 357 ca chấn thương đầu. Tỷ lệ nam/nữ = 1,4/1 Lứa tuổi thường gặp nhất là 3-5 tuổi 

(35,3%). Đa số các trường hợp chấn thương ở tuyến tỉnh chuyển lên chiếm tỷ lệ 44,8%. Có 146 
ca (40,9%) không được xử trí trước khi nhập viện. Nguyên nhân gây tai nạn thường gặp nhất 
là té ngã (49,6%) và tai nạn giao thông (45,4%). Xe máy là phương tiện gây tai nạn giao thông 
thường gặp nhất (77,2%). Tỷ lệ đội nón bảo hiểm rất thấp 12,5%. Trong nhóm té ngã lứa tuổi 
thường gặp nhất là dưới 6 tuổi, trong nhóm TNGT lứa tuổi thường gặp nhất là trên 6 tuổi. Các 
dấu hiệu lâm sàng có liên quan đến tổn thương nội sọ như: ói trên 6 giờ, số đợt ói, thay đổi hành 
vi, co giật, mất ý thức, quên sau chấn thương, nhức đầu, điểm Glasgow lúc nhập viện, tri giác 
xấu dần, dấu thần kinh định vị, kích động, tụ máu da đầu (p < 0,05).

Kết luận: Ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, nguyên nhân chủ yếu là do té ngã; trẻ trên 6 tuổi, nguyên 
nhân do TNGT lại chiếm ưu thế. Xe máy là phương tiện gây tai nạn thường gặp nhất. Có sự liên 
quan giữa các yếu tố lâm sàng, cơ chế chấn thương với tổn thương nội sọ trên chấn thương đầu 
nhẹ trẻ em.

Từ khóa: Chấn thương đầu, trẻ em.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chấn thương đầu là nguyên nhân hàng đầu 

trong các loại chấn thương ở trẻ em. chiếm 75% 

các loại chấn thương cần nhập viện ở trẻ em và 

chiếm gần 80% tử vong do chấn thương. Tại Mỹ, 

nguyên nhân chấn thương thường gặp ở trẻ em 

là chấn thương đầu. Từ năm 1995 đến năm 2001 

có 435.000 ca có tổn thương não nhập khoa cấp 

cứu và 37.000 ca phải nhập viện hàng năm.

Tại Việt Nam, chấn thương đầu ở trẻ em có xu 

huớng ngày càng tăng. Theo thống kê Bệnh viện 

Chợ Rẫy, năm 1996 có 1138 trẻ nhập Khoa Ngoại 

Thần kinh, năm 2005 có 2448 trường hợp với tỷ lệ 

tử vong là 1,3%. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ năm 

2003- 2005 có 313 ca nhập khoa Cấp cứu trong 

đó có 17 ca tử vong (5,43%). Các yếu tố nguy cơ 

tổn thương não trên lâm sàng trong nhóm chấn 

thương đầu nhẹ thường không đặc hiệu, đặc biệt 

là đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Do đó có 2 khuynh 

hướng xảy ra: một là không theo dõi sát bệnh 

nhi, hai là quá lạm dụng chỉ định chụp CT. scan 

sọ não. Vấn đề được các bác sĩ quan tâm là dấu 

hiệu lâm sàng nào giúp đánh giá nguy cơ cao tổn 

thương não ở trẻ bị chấn thương đầu nhẹ? Chúng 

tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định các 

yếu tố lâm sàng liên quan tổn thương nội sọ trên 

trẻ chấn thương đầu nhẹ trẻ em được điều trị tại 

Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ yếu tố dịch tễ về địa chỉ, lứa tuổi, 
giới, nguyên nhân chấn thương trên các bệnh nhi bị 
chấn thương đầu nhẹ.

Xác định mối liên quan giữa các yếu tố lâm sàng 
với tổn thương nội sọ.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, tiến 

cứu.



65

PHẦN NGHIÊN CỨU

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Tất cả bệnh nhân bị chấn thương đầu nhập 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 8/2007 đến tháng 

4/2010. 

2.3. Cỡ mẫu

Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng tỷ 

lệ một dân số. 

Với Ζ = 1,96 (α = 0,05), p = 0,5, d = 0,08, 

Δ =0,05.  N = 385 ca.

2.4. Tiêu chuẩn chọn bệnh

Trẻ từ 2 tháng - 15 tuổi bị chấn thương đầu 

nhẹ, Glasgow 13-15 điểm và được chụp CT. scan 

sọ não t rong vòng 6 giờ sau khi nhập khoa Cấp 

cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 8/2007 - 

tháng 4/2010.

2.5. Tiêu chuẩn loại trừ

Gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu . 

Vết thương xuyên thấu sọ. Tiền căn có bệnh lý 

thần kinh. Xuất huyết nội tạng. Shunt trong nội 

sọ. Đa chấn thương. Không được đánh giá ngay 

lúc nhập viện.

2.6. Các bước tiến hành

Thu thập dữ liệu: Bệnh án mẫu (bệnh nhân bị 

chấn thương đầu nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 

tháng 8/2007 đến tháng 4/2010). Số liệu được 

nhập bằng phần mềm EPI-INFO 6.04B.

Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 11.05. 

Phân tích đơn biến: Đối với biến số định tính 

thì tìm tần số và tỷ lệ %, đối với biến định lượng 

thì tìm trung bình và độ lệch chuẩn. Dùng phép 

kiểm chi bình phương, Fisher’exact test để so 

sánh tỷ lệ giữa các nhóm. Sự khác biệt có ý nghĩa 

khi P < 0,05.

3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân

Tổng số có 357 trường hợp tham gia vào 

nghiên cứu.

Tuổi: Nhỏ nhất 2 tháng, lớn nhất là 179 tháng. 

Trung bình tuổi là 62,6 tháng. Nhóm trẻ dưới 

2 tuổi có 75 bệnh nhân (BN), chiếm tỷ lệ 21%. 

Lứa tuổi thường gặp nhất là 3 - 5 tuổi có 126 ca 

(35,3%), kế đến là 6 - 10 tuổi có 108 ca (30,3%).

Địa chỉ: Tỉnh 160 ca (44,8%), nội thành 105 ca 

(29,4%), ngoại thành 92 ca (25,8%). Bệnh nhân tự 

đến bệnh viện hay được chuyển từ bệnh viện tỉnh 

với tỷ lệ lần lượt là 38,9% và 34,7%.

Giới tính: Nam 206 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 

57,7%, nữ có151 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 42,3%. 

Tỷ lệ chung nam/nữ là 1,4.

Di chứng nặng 1 ca (0,3%), di chứng nhẹ 3 ca 

(0,85%). Không trường hợp nào tử vong.

Phẫu thuật 56 ca (15,7%).

3.2. Xử trí tuyến trước 

Có 146 bệnh nhân chưa được xử trí gì trước khi 

nhập viện, chiếm tỷ lệ 40,9%. Tại các cơ sở y tế, 

tỷ lệ không xử trí cao nhất trong nhóm chuyển 

đến từ trung tâm y tế quận 31,3% kế đến là từ các 

bệnh viện và phòng khám tư trong thành phố với 

tỷ lệ 17%.

3.3. Nguyên nhân chấn thương

3.4. Phân bố nguyên nhân chấn thương theo 

lứa tuổi
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Bảng 1. Phân bố nguyên nhân chấn thương theo lứa tuổi.

Nguyên nhân 

chấn thương

Lứa tuổi

Tổng cộng< 1 tuổi

N=38

1 – 2 T

N=37

3 – 5 T

N=126

6 – 10 T

  N=108

10 –15 T

N=57

Té ngã
29

(16,6%)

25

(14,3%)

73

(41,7%)

37

(21,1%)

11

(6,3%)

175

(49%)

Lực mạnh đánh vào đầu

+ té ngã

0

(0%)

1

(2,7%)

0

(0%)

1

(0,9%)

0

(0%)

2

(0,6%)

Tai nạn giao thông
7

(18,4%)

9

(24,3%)

47

(37,3%)

65

(60,2%)

34

(70,8%)

162

(45,4%)

Lực mạnh đánh vào đầu
2

(5,3%)

2

(5,4%)

6

(4,8%)

4

(3,7%)

3

(6,3%)

17

(4,7%)

Nghi ngờ trẻ bị ngược đãi
0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

1

(0,9%)

0

(0%)

1

(0,3%)

Nhận xét: Té ngã là nguyên nhân thường gặp nhất 177 ca (49,6%), kế đến là tai nạn giao thông 162 ca 

chiếm tỷ lệ 45,4%. Chỉ có 1 ca là nghi do ngược đãi. Trẻ dưới 6 tuổi té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây 

chấn thương, đối với trẻ trên 6 tuổi tai nạn giao thông lại chiếm ưu thế. 

3.5. Độ cao khi té 

Thường gặp nhất là té từ độ cao 1 -3 m chiếm 

tỷ lệ 49,1%, té ngã ở độ cao trên 3m chỉ có 15 ca 

chiếm tỷ lệ 8,5%.

3.6. Tai nạ n giao thông

Hai phương tiện di chuyển của bệnh nhân thường 

gặp nhất là xe máy 52/162 ca (32,1%) và xe đạp 24/162 

ca (14,8%). Phương tiện gây tai nạ n thườ ng gặ p nhấ t 

là  xe má y 77,2%. Tình huống gây tai nạn thường gặp 

nhất là đi bộ bị xe máy đụng 74 ca (45,7%), kế đến là xe 

máy đụng xe máy 33 ca (20,4%). Xe di chuyển với tốc 

độ chậm chiế m tỷ  lệ  64,8%. Tốc độ xe nhanh thường 

xảy ra khi tai nạn ở tỉnh (66,7%).

3.7. Đội nón bảo hiểm

Có 40 trường hợp cần phải đội nón bảo hiểm 

nhưng chỉ có 5 ca thực hiện, 3 ca trong lứa tuổi 6 

- 10 tuổi và 2 ca trong nhóm 11 - 15 tuổi, tỷ lệ đội 

nón chung là 12,5%.

3.8. Các dạng tổn thương não và hộp sọ trên 

CT. scan sọ não

Có 91 ca tổn thương hộp sọ đơn thuần, trong 

đó nứt sọ đơn thuần thường gặp nhất chiếm tỷ 

lệ 63,7%, kế đến lõm sọ đơn thuần 30,7%. Tổn 

thương não có 138 ca, trong đó thường gặp nhất 

là máu tụ ngoài màng cứng (NMC) 64,5%, kế đến 

là máu tụ dưới màng cứng (DMC) 15,9%. 

3.9. Liên quan nguyên nhân chấn thương với 

tổn thương não trên CT

Bảng 2. Liên quan nguyên nhân chấn thương với tổn thương não trên CT

Nguyên nhân gây chấn thương Số ca

Tổn thương não trên CT
Phép kiểm

P
Có

(N=138)

Không

(N=219)

Té ngã 175 (49%) 61 (34,8%) 114 (65,2%)

df= 1

Fisher

0,039

Lực mạnh đánh vào đầu + té ngã 2 (0,6%)
1

(50%)
1

(50%)

Tai nạn giao thông 162 (45,4%) 71 (43,8%) 91 (56,2%)

Lực mạnh đánh vào đầu 17 (4,7%) 5 (29,4%) 12 (70,6%)

Nghi ngờ trẻ bị ngược đãi 1 (0,3%) 0 (0%) 1 (100%)

Nhận xét: Có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương não trên CT với nguyên nhân gây chấn 

thương (p < 0,05). Độ cao khi té hay có tốc độ xe càng lớn thì tỷ lệ tổn thương não càng tăng. Nhóm té trên 

3m có tỷ lệ tổn thương não cao nhất 73,3%. Nhóm có tốc độ xe nhanh có tổn thương não là 61,5% so với 

36,2% trong nhóm chạy chậm. Qua phân tích cho thấy có liên quan giữa tổn thương não trên CT với độ cao 

khi té và tốc độ xe (p < 0,05). Kết quả cho thấy không có trường hợp nào có tổn thương não khi đội nón bảo 

hiểm và phân tích thống kê cho thấy có mối liên quan giữa đội nón bảo hiểm với tổn thương não (p = 0,013).

3.10. Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với tổn thương não trên CT
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Bảng 3. Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với tổn thương não trên CT

Dấu hiệu lâm sàng Số ca
Tổn thương não trên CT Phép kiểm

pCó(N=138) Không(N=219)

Ói kéo dài trên 6 giờ

 Có
146

(40,9%)
67

(45,9%)
79

(54,1%) χ2= 5,45

0,02
 Không

211
(59,1%

71
(33,6%)

140
(66,4%)

Số đợt ói

 < 3 lần
253

(70,9%)
77

(30,4%)
176

(69,6%) χ2=24,75

p<0,001 ≥ 3 lần
105

(21%)
61

(58,7%)
43

(41,3%)

Co giật

 Có
14

(3,9%)
11

(78,6%)
3

(21,4%) χ2= 9,79

0,002 Không
343

(96,1%)
127

(37%)
216

(63%)

Tụ máu da đầu

 Không
116

(32,5%)
25

(21,6%)
91

(78,4%)

Fisher

p<0,001

 Vùng trán
49

(13,7%)
18

(36,7%)
31

(63,3%)

 Ngoài vùng trán < 5 cm
132

(37%)
55

(41,7%)
77

(58,3%)

 Ngoài vùng trán ≥ 5 cm
46

(12,9%)
34

(73,9%)
12

(26,1%)

 Vùng trán + nơi khác
14

(4%)
6

(42,9%)
8

(57,1%)

Thay đổi hành vi

 Có
53

(14,8%)
43

(81,1%)
10

(18,9%)
Fisher

p<0,001
 Không

300
(84%)

92
(30,7%)

208
(69,3%)

 Không đánh giá được
4

(1,1%)
3

(75%)
1

(25%)

Nhức đầu

 Không
116

(41,1%)
32

(27,6%)
84

(72,4%)

χ2=24,34

p<0,001

 Nhẹ
134

(47,5%)
65

(48,5%)
69

(51,5%)

 Nặng
14

(5%)
11

(78,6%)
3

(21,4%)

 Không đánh giá được
18

(6,4%)
3

(16,7%)
15

(83,3%)

 Tổng cộng
282

(100%)
111

(39,4%)
171

(60,6%)

Quên sau chấn thương

 Không
174

(61,7%)
59

(33,9%)
115

(66,1%)

χ2=19,04

p<0,001

 ≤ 5 phút
28

(9,9%)
11

(39,3%)
17

(60,7%)

 >5 phút
45

(16%)
31

(68,9%)
14

(31,1%)

 Không đánh giá được
35

(12,4%)
10

(28,6%)
25

(71,4%)

Tổng cộng
282

(100%)
111

(39,4%)
171

(60,6%)

 

 Không
303

(84,9%)
104

(34,3%)
199

(65,7%)

Fisher

p<0,001

 < 1 phút
5

(1,4%)
1

(20%)
4

(80%)

 1-5 phút
14

(3,9%)
8

(57,1%)
6

(42,9%)

 >5 phút
35

(9,8%)
25

(71,4%)
10

(28,6%)
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Điểm Glasgow lúc NV

 13
17

(4,8%)
9

(52,9%)
8

(47,1%)

χ2=8,50

0,014
 14

72
(20,2%)

37
(51,4%)

35
(48,6%)

15
268

(75,1%)
92

(34,3%)
176

(65,7%)

Tri giác xấu dần

 Có
6

(1,7%)
6

(100%)
0

(0%) Fisher

0,003
 Không

351
(98,3%)

132
(37,6%)

219
(62,4%)

Kích động (trẻ < 2 T)

 Có
12

(16%)
8

(66,7%)
4

(33,3%)
χ2=5,81

0,023
 Không

63
(84%)

19
(30,2%)

44
(69,8%)

 Tổng cộng
75

(100%)
27

(36%)
48

(64%)

Dấu thần kinh định vị

 Có
11

(3,1%)
10

(90,9%)
1

(9,1%) Fisher

p<0,001
 Không

346
(96,9%)

128
(37%)

218
(63%)

Nhận xét: Không có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương não trên CT với nhóm tuổi, phái 

tính, nứt sọ, lõm sọ, vỡ sàn sọ (p > 0,05). Trong nghiên cứu chúng tôi không có trường hợp nào bị suy 

hô hấp, sốc. Kết quả cho thấy sốt có 32 ca (9%) trong đó 10 ca có tổn thương não, tăng huyết áp có 6 

ca (1,7%) trong đó 4 ca có tổn thương não. Không có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương 

não trên CT với sốt, tăng huyết áp sau chấn thương (p > 0,05). Mạch chậm có 2 ca (0,6%) và đều có tổn 

thương não, tuy nhiên không có liên quan có ý nghĩa thống kê với tổn thương não trên CT (p = 0,149).

4. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm dịch tễ học

4.1.1. Giới tính: Tỷ lệ nam/nữ = 1,4/1. Trong hầu 

hết các nghiên cứu về chấn thương đầu ở trẻ em 

người ta đều thấy đa phần chấn thương thường gặp 

ở nam nhiều hơn nữ. Tỷ lệ nam/nữ trong nghiên cứu 

ở Mỹ là 2/1, tại Anh là 1,85/1, tại Đài Loan là 1,7/1, tại 

Bệnh viện Nhi Trung ương là 1,2/1, còn ở Bệnh viện 

Nhi Đồng 2 là 1,5/1. Điều này có thể giải thích là do 

bé trai hiếu động và nghịch ngợm hơn bé gái nên dễ 

xảy ra các tai nạn hơn.

4.1.2. Tuổi: Trẻ bị chấn thương có thể gặp ở mọi 

lứa tuổi, trong nghiên cứu chúng tôi trường hợp 

nhỏ nhất là một trẻ 2 thá ng, lớn nhất 15 tuổi Lứa 

tuổi thường gặp nhất là 3-5 tuổi 126 ca (35,3%) 

kế đến là 6-10 tuổi 108 ca (30,3%). Nhóm trẻ dưới 

2 tuổi có 75 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 21%. Theo 

nghiên cứu tại Mỹ lứa tuổi thường gặp là dưới 5 

tuổi (55%) và dưới 2 tuổi (28%), tại Anh nhóm tuổi 

thường gặp nhất là 5-11 tuổi (28,9%) và 2-5 tuổi 

(28,5%),(6) tại Đài Loan nhóm tuổi thường gặp nhất 

là 10-14 tuổi (36%) và 0-4 tuổi (35,5%). Việt Nam, 

tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhóm tuổi thường 

gặp nhất là 1-4 tuổi (40%),(13) và 5-9 tuổi (40%), còn 

ở BV Nhi Đồng 2 trong nghiên cứu của Phan Thanh 

Huyền, nhóm tuổi thường gặp nhất là trên 2 tuổi 

(85,3%), nghiên cứu của Trương Văn Việt tại BV 

Chợ Rẫy cho thấy nhóm tuổi thường gặp nhất là từ 

0-5 tuổi (40%), 5-10 tuổi (33,1%). Tỷ lệ trẻ > 2 tuổi 

bị chấn thương đầu nhiều hơn vì trẻ từ 2-6 tuổi hay 

chạy nhảy chơi đùa nên dễ bị chấn thương, còn trẻ 

trên 6 tuổi dễ bị tai nạn giao thông khi di chuyển 

trên đường.  

4.1.3. Nơi chuyển đến: Khi so sánh giữa nơi 

chuyển đến với địa chỉ, xử trí tuyến trước chúng 

tôi có một số nhận xét sau:

Đa số các trường hợp chấn thương ở tuyến 

tỉnh chuyển lên 160 ca (44,8%). Điều này phù hợp 

thực tế vì Bệnh viện Nhi Đồng 2 là nơi tiếp nhận 

các trường hợp chấn thương đầu ở trẻ em và có 

khả năng phẫu thuật sọ não. Tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy, số bệnh nhi nhập viện từ tỉnh cũng chiếm tỷ 

lệ cao nhất 55,3%.

Phần lớn bệnh nhân tự đến bệnh viện hay 

được chuyển từ bệnh viện tỉnh với tỷ lệ lần lượt 

là 38,9% và 34,7%. Điều này cho thấy sau tai nạn 

người dân có thói quen tự chuyển bệnh nhân đến 

bệnh viện mà không chuyển đến cơ sở y tế gần 

nhất để sơ cứu hay gọi xe cấp cứu. Riêng bệnh 
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nhân ở tỉnh vì quá xa nên phải đến bệnh viện tỉnh 

sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Có 146 bệnh nhân chưa được xử trí gì trước khi 

nhập viện chiếm tỷ lệ 40,9%. Tại các cơ sở y tế, 

tỷ lệ không xử trí cao nhất trong nhóm chuyển 

đến từ trung tâm y tế quận là 31,3% kế đến là 

từ các bệnh viện và phòng khám tư trong thành 

phố với tỷ lệ 17%. Điều này có thể do các cơ sở 

tuyến trước không có khả năng phẫu thuật nên 

muốn chuyển lên tuyến trên càng sớm càng tốt. 

Tuy nhiên việc không xử trí trước khi chuyển có 

thể không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong 

thời gian chuyển viện.

4.2. Nguyên nhân chấn thương

Trong nghiên cứu chúng tôi, té ngã (49,6%) 

và tai nạn giao thông (45,4%) là 2 nguyên nhân 

chấn thương thường gặp nhất. Chúng tôi nhận 

thấy ở trẻ càng nhỏ thì nguyên nhân chủ yếu là 

do té ngã, càng lớn thì nguyên nhân do TNGT 

lại chiếm ưu thế. Đối với trẻ nhỏ tỷ lệ đầu/toàn 

bộ cơ thể lớn hơn trẻ lớn và thiếu niên nên khi 

bị té ngã trong sinh họat hàng ngày thường đập 

đầu xuống trước và bị chấn thương vùng đầu, 

trẻ dưới 2 tuổi khả năng chạy nhảy hay leo cầu 

thang chưa vững nên cũng dễ bị té ngã. Đối với 

trẻ lớn lại thường bị chấn thương đầu do tai nạn 

giao thông khi di chuyển trên đường cùng với bố 

mẹ hay khi đi một mình. Trẻ tham gia giao thông 

cùng với bố mẹ nhưng thường không có dây đeo 

bảo vệ trẻ nên khi bị tai nạn trẻ văng ra khỏi xe và 

bị chấn thương.

Theo nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

phương tiện gây tai nạn thường gặp nhất là xe 

máy (79,4%), tuy nhiên hình thức gây tai nạn 

thường gặp nhất là xe máy đụng người đi bộ 

(68,4%)(13). Theo nghiên cứu của Trương Văn Việt 

tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy phương tiện gây 

tai nạn thường gặp nhất là xe máy (79%), phương 

tiện của nạn nhân cũng là xe máy chiếm đa số 

(81%). Ngoài ra tỷ lệ đội nón bảo hiểm rất thấp 

6,7%. Điều này có thể giải thích do phương tiện 

đi lại chủ yếu hiện nay là xe máy và ý thức chấp 

hành luật giao thông của người dân còn hạn chế 

nên dễ xảy ra tai nạn giao thông và chấn thương 

đầu do không sử dụng nón bảo hiểm. Ngoài ra 

các phụ huynh chưa được hướng dẫn về cách 

phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ nên tỷ lệ 

chấn thương do té ngã và tai nạn giao thông cao.

Tại Anh nguyên nhân thường gặp nhất là tai nạn 

khi đi bộ (36%). Tỷ lệ tử vong cao nhất do tai nạn 

xe máy 23%, đi bộ 12%, xe đạp 8%, và té ngã 3%. 

Tại Mỹ trong nhóm chấn thương đầu nhẹ nguyên 

nhân thường gặp nhất là té ngã 73%. Ở Đài Loan 

nguyên nhân chính gây chấn thương là tai nạn giao 

thông chiếm tỷ lệ 47,3% và té ngã 40,3%. Trong số 

nguyên nhân do tai nạn giao thông, chiếm tỷ lệ 

cao nhất là chấn thương do xe máy, kế đến là chấn 

thương do đi bộ và đi xe đạp.

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ đội nón 

bảo hiểm rất thấp 5 ca (12,5%), gồm 1/19 trường 

hợp đội nón khi đi xe đạp, 4/21 trường hợp đội 

nón khi đi xe gắn máy. Nghiên cứu của Hồ Trí 

Hùng cũng cho kết quả tương tự chỉ có 1 ca đội 

nón bảo hiểm trong số 32 trường hợp(9). Điều này 

có thể giải thích do phương tiện đi lại chủ yếu 

hiện nay là xe máy và ý thức chấp hành luật giao 

thông của người dân còn hạn chế nên dễ xảy ra 

tai nạn giao thông và chấn thương đầu do không 

sử dụng nón bảo hiểm. Năm 2006, trong một 

nghiên cứu về vai trò của đội nón bảo hộ khi đi xe 

đạp tại California. Người ta nhận thấy sau khi có 

qui định về đội nón bảo hộ có sự thay đổi trong 

tỷ lệ sử dụng tăng lên từ 13,2% lên 31,7%. Tỷ lệ sử 

dụng nón tăng trung bình mỗi năm là 43% trên 

người lớn và 84% ở trẻ em. Chỉ có 16,1% những 

nạn nhân bị chấn thương đầu nặng sử dụng nón 

bảo hộ so với 28,2% trên những nạn nhân không 

bị chấn thương đầu nặng với OR 0,43 (95% CI 

0,28-0,66). Người ta cũng thấy có mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê giữa việc sử dụng nón trước 

và sau quy định với nguy cơ tổn thương đầu nặng 

với p = 0,194.

Có 91 ca tổn thương hộp sọ đơn thuần, trong 

đó nứt sọ thường gặp nhất chiếm tỷ lệ 63,7%, kế 

đến lõm sọ 30,7%. Kết quả này cũng phù hợp với 

y văn, theo tác giả Caviness nứt sọ dạng đường 

chiếm 75% các nứt sọ ở trẻ em(4). Nghiên cứu của 

Hồ Trí Hùng cũng cho kết quả tương tự, tỷ lệ nứt 

sọ đơn thuần là 63,4%, tỷ lệ lõm sọ là 36,6%(9).  Các 

tổn thương hộp sọ đơn thuần cho thấy mặc dù nứt 

sọ là yếu tố nguy cơ cao của tổn thương não nhưng 

vẫn có những trường hợp có nứt sọ nhưng không 

có tổn thương nội sọ. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi tổn thương não có 138 ca chiếm tỷ lệ 38,7%, 
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trong đó thường gặp nhất là máu tụ ngoài màng 

cứng 64,5%, kế đến là máu tụ dưới màng cứng 

15,9%. Trong nghiên cứu của Hồ Trí Hùng, tỷ lệ 

tổn thương nội sọ là 57,7%, trong đó máu tụ ngoài 

màng cứng chiếm tỷ lệ cao nhất 40,3%(9). Nghiên 

cứu của Trương Văn Việt và Dương Minh Mẫn cho 

thấy, máu tụ ngoài màng cứng chiếm 64,7% các 

trường hợp bị máu tụ nội sọ.

4.3. Liên quan nguyên nhân chấn thương với 

tổn thương não trên CT

Kết quả nghiên cứu chúng tôi cho thấy có liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương não 

trên CT với nguyên nhân gây chấn thương (p < 

0,05). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu 

của nhiều tác giả khác như Dunning, Kupperman, 

Schutzman,(6,12).

Trong nghiên cứu của Osmond, nguy cơ tổn 

thương não càng tăng khi độ cao khi té càng lớn. 

Nguy cơ tổn thương não trong nhóm té dưới 1m 

OR=1, trong nhóm té 1-3m OR 8,56 (4,44–16,50) 

trong nhóm té cao trên 3m có OR 23,73 (9,51-

59,20). Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận 

thấy có mối liên quan giữa độ cao và kiểu té với 

tổn thương não trên CT. Độ cao càng lớn thì tỷ 

lệ có tổn thương não càng nhiều. Chúng tôi cũng 

nhận thấy có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 

tổn thương não trên CT với tốc độ xe (p < 0,05). Tỷ 

lệ tổn thương não trong nhóm xe có tốc độ nhanh 

là 61,5% so với 36,2% trong nhóm chạy chậm.

Tác giả Osmond trong nghiên cứu về chấn 

thương đầu ở Canada cũng đã phân tích yếu tố 

đội nón bảo hiểm khi đi xe đạp, kết quả cho thấy 

đội nón bảo hiểm làm giảm nguy cơ tổn thương 

não 85% (OR 0,15 KTC 95% 0,03 - 0,68). Trong 

báo cáo tổng quan hệ thống đăng trong tạp chí 

Cochrane, tác giả Thompson đã nhận xét đội nón 

bảo hiểm khi đi xe đạp làm giảm nguy cơ chấn 

thương đầu 85% và tổn thương não 88%. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 5 ca đội nón bảo 

hiểm, điều này cho thấy ý thức đội nón bảo hiểm 

cho trẻ nhỏ của người dân khi tham gia giao 

thông vẫn không thay đổi đáng kể sau khi có luật 

đội nón bảo hiểm.

4.4. Liên quan giữa tổn thương não trên CT và 

các yếu tố lâm sàng

Theo AAP trong nhóm trẻ chấn thương đầu 

nhẹ, tỷ lệ có tổn thương não khi có dấu hiệu mất 

ý thức, nôn ói, co giật là 2-5%. Tuy nhiên có rất 

nhiều trẻ có ói sau chấn thương nhưng không 

có tổn thương não. Một số tác giả cho rằng chỉ 

những kiểu ói có nguy cơ cao bao gồm ói nhiều 

lần, ói mạnh, hay ói vọt mới có liên quan đến tổn 

thương não(6,12). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 

mối liên quan giữa nhóm ói ≥ 3 lần, ói kéo dài trên 

6 giờ với tổn thương não trên CT. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, tỷ lệ có tổn thương não trong 

nhóm co giật rất cao 78,6% so với tỷ lệ 37% trong 

nhóm không có co giật. Có nhiều nghiên cứu cho 

những kết quả khác nhau về mối liên quan co giật 

với tổn thương não. Trong nghiên cứu của Hahn 

và Dunning cho thấy có mối liên quan giữa co 

giật với tổn thương não(6,8). Tuy nhiên, nghiên cứu 

của Kimberly lại cho thấy co giật không phải là 

yếu tố nguy cơ của tổn thương não(11). 

Trên trẻ dưới 2 tuổi việc chẩn đoán tổn thương 

não dựa trên các triệu chứng lâm sàng thường gặp 

nhiều khó khăn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

tỷ lệ có tổn thương não trong nhóm có thay đổi 

hành vi rất cao 81% so với tỷ lệ 30,7% trong nhóm 

không có thay đổi hành vi và mối liên quan này có 

ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Thay đổi hành vi là 

yếu tố nằm trong nhóm nguy cơ vừa trong phân 

loại của Schutzman cho chỉ định chụp CT đầu ở trẻ 

dưới 2 tuổi.

Dấu hiệu kích thích kéo dài sau chấn thương 

đầu đôi khi bị các bác sĩ bỏ qua và cho đó là do 

trẻ hoảng sợ. Trong nghiên cứu của Osmond ở 

Canada, nguy cơ tổn thương não tăng khi có dấu 

hiệu kích thích OR 4,7 (KTC 95% 3,33 – 6,64). Trong 

phân loại của Schutzman, dấu hiệu kích thích ở trẻ 

dưới 2 tuổi được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ có tổn thương não 

trong nhóm kích động là 66,7% so với tỷ lệ 30,2% 

trong nhóm không có kích động. 

Đa số các tác giả cũng đều thống nhất có mối 

liên quan giữa nguy cơ tổn thương não với mất ý 

thức trên 5 phút, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi 

với mất ý thức với thời gian ngắn hơn, chủ yếu 

là do khó khăn trong việc đánh giá nhất là ở trẻ 

nhỏ(6,12). Nghiên cứu của Palchak MJ và cộng sự 

cho thấy mất ý thức đơn thuần không kèm triệu 

chứng khác thì không liên quan tổn thương não. 

Nghiên cứu của Da Dalt cho thấy mất ý thức dưới 



71

PHẦN NGHIÊN CỨU

30 phút thì không liên quan tổn thương não(1). 

Điều này có thể giải thích mất ý thức trong giai 

đoạn ngắn có thể là hậu quả của phản ứng vagal 

với đau. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ có 

tổn thương não trong nhóm mất ý thức kéo dài 

trên 5 phút rất cao 71,4% kế đến là 57,1% trong 

nhóm mất ý thức kéo dài từ 1- 5 phút.

Qua y văn chúng tôi nhận thấy có các kết quả 

khác nhau về mối liên quan giữa dấu hiệu quên 

sau chấn thương và tổn thương nội sọ. Nghiên 

cứu của Kimberly cho thấy không có mối liên 

quan giữa tổn thương nội sọ với dấu hiệu quên 

sau chấn thương. Một số nghiên cứu khác như 

của Dietrich và Da Dalt cho thấy lại có sự liên quan 

giữa tổn thương nội sọ với dấu hiệu quên sau 

chấn thương(1,5). Trong phân loại của Dunning, 

quên kéo dài trên 5 phút được xếp vào nhóm có 

nguy cơ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ có 

tổn thương não trong nhóm quên kéo dài trên 

5 phút là 68,9% và mối liên quan này có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,001). Không có sự khác biệt đáng 

kể trong tỷ lệ tổn thương não của nhóm quên nhỏ 

hơn 5 phút 39,3% và nhóm bình thường 33,9%.

Nhức đầu là một yếu tố rất khó đánh giá ở trẻ 

em. Trong nghiên cứu của chúng tôi, dấu hiệu 

nhức đầu chỉ đánh giá ở trẻ trên 2 tuổi có khả 

năng diễn đạt được tình trạng này. Nhức đầu cũng 

là một yếu tố thường gặp trong chấn thương đầu 

nhẹ với tỷ lệ có thể lên đến 45%(6,12). Nghiên cứu 

của Palchak cho thấy nhức đầu là yếu tố nguy cơ 

của tổn thương não. Da Dalt đưa ra nhận xét yếu 

tố nhức đầu chỉ liên quan với tổn thương nội sọ 

cho những trường hợp nhức đầu nhiều và kéo 

dài(1). Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ có tổn 

thương não cao nhất trong nhóm nhức đầu nặng 

78,6% kế đến là nhức đầu nhẹ 48,5% và không 

nhức đầu 27,6% và mối liên quan này có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,001).

Nghiên cứu trong y văn chúng tôi nhận thấy 

điểm Glasgow là phương tiện thường dùng nhất 

để tiên lượng và đánh giá mức độ nặng của chấn 

thương đầu(7). Điểm Glasgow thấp biểu hiện cho 

nguy cơ tổn thương não đồng thời cũng là yếu 

tố dự báo khả năng tử vong cao và dự hậu xấu. 

Trong nghiên cứu chúng tôi cũng có sự liên quan 

điểm Glasgow với tổn thương não trên CT, điểm 

Glasgow càng thấp thì tỷ lệ tổn thương não càng 

lớn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vẫn có 

tổn thương não trong nhóm chấn thương đầu 

có Glasgow 15 điểm. Trong nghiên cứu của Hahn 

trên 791 trẻ bị chấn thương đầu nhẹ, 7% trẻ chấn 

thương đầu nhẹ Glasgow 15 điểm có tổn thương 

choán chỗ(8). Vì thế nếu chỉ đánh giá dựa vào điểm 

Glasgow thì có thể bỏ sót tổn thương nội sọ.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 6 trường 

hợp có dấu hiệu tri giác xấu dần và tất cả đều có 

tổn thương não (100%). Nghiên cứu của Da Dalt 

và Palchak cũng cho kết quả tương tự thay đổi tri 

giác là một trong các yếu tố nguy cơ cao của tổn 

thương não do chấn thương.

Dunning và các cộng sự cũng đã thực hiện 

nghiên cứu gộp của 16 nghiên cứu trước đó về 

các yếu tố nguy cơ lâm sàng trên trẻ chấn thương 

đầu nhẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa xuất huyết nội sọ 

trên CT với dấu thần kinh định vị RR 9,43 (95% 

KTC 9,43 - 30,8)(6). Nhiều nghiên cứu của các tác 

giả khác như Kimberly, Da Dalt, Dietrich cũng cho 

thấy có liên quan nguy cơ tổn thương nội sọ với 

dấu thần kinh định vị(1,5,11). Kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy tỷ lệ tổn thương não trong 

nhóm có dấu thần kinh định vị rất cao 90,9% so 

với tỷ lệ 37% trong nhóm không có dấu thần kinh 

định vị và mối liên quan này có ý nghĩa thống kê 

(p < 0,001).

Có những đánh giá khác nhau về liên quan 

tổn thương nội sọ với tụ máu da đầu. Theo tác giả 

Kimberly không có liên quan tổn thương nội sọ 

với tụ máu da đầu trẻ dưới 2 tuổi(11). Greenes đã 

thực hiện nghiên cứu trên 608 trẻ dưới 2 tuổi, kết 

quả nghiên cứu cho thấy tụ máu da đầu đáng kể 

là yếu tố nguy cơ tổn thương nội sọ OR 4,65 (95% 

KTC: 2,00 - 10,79) đặc biệt là tụ máu vùng chẩm 

OR 38,2 (95% KTC: 12,5-115,7) hay tụ máu vùng 

thái dương OR 16 (95% KTC: 3,1-85,2)(7). Nghiên 

cứu của Kuppermann cũng cho thấy ở trẻ dưới 2 

tuổi có trạng thái tinh thần bình thường sau chấn 

thương, không có mất ý thức hay mất ý thức dưới 

5 giây, không có tụ máu da đầu ngoại trừ vùng 

trán, không có dấu hiệu nứt sọ hay cơ chế chấn 

thương nặng thì không có nguy cơ tổn thương 

não giá trị tiên đoán âm là 100% (95% KTC 99,7-

100)(12). Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ 

tổn thương não cao nhất trong nhóm tụ máu da 
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đầu trên 5 cm ngoài vùng trán 73,9% so với tỷ lệ 

36,7% trong nhóm tụ máu da đầu vùng trán và 

21,6% trong nhóm không có tụ máu da đầu. Mối 

liên quan này có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).  

5. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 357 trường hợp chấn thương 

đầu nhẹ ở trẻ em chúng tôi nhận thấy:

Tỷ lệ nam/nữ 1,4/1, lứa tuổi thường gặp nhất 

là 3-5 tuổi 35,3%.

Nhập viện đa số từ tuyến tỉnh 44,8%, tuy 

nhiên 40,9% trường hợp không được xử trí trước 

khi nhập viện. 

Hai nguyên nhân hay gặp nhất là té ngã 49,6% 

và tai nạn giao thông 45,4%. Xe máy là phương 

tiện gây tai nạn thường gặp nhất 77,2%. Trẻ nhỏ 

dưới 6 tuổi thì nguyên nhân chủ yếu là do té ngã, 

trẻ lớn hơn 6 tuổi thì nguyên nhân do tai nạn giao 

thông lại chiếm ưu thế. 

Kết quả nghiên cứu chúng tôi cho thấy có liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương não 

trên CT với nguyên nhân gây chấn thương. Có 

liên quan giữa tổn thương não trên CT với độ cao 

khi té và tốc độ xe (p < 0,05). Tỷ lệ đội nón bảo 

hiểm rất thấp 12,5%.

Qua phân tích chúng tôi nhận thấy có một số 

dấu hiệu lâm sàng có liên quan đến tổn thương 

nội sọ như: Bất thường sau 6 giờ, ói trên 6 giờ, số 

đợt ói, thay đổi hành vi, co giật, mất ý thức, quên 

sau chấn thương, nhức đầu, điểm Glasgow lúc 

nhập viện, tri giác xấu dần, dấu thần kinh định 

vị, bất thường đồng tử, kích động, tụ máu da đầu.
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PHẦN NGHIÊN CỨU

ABSTRACT

THE CLINICAL SIGNS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INJURY IN CHILDREN’S MINOR HEAD 

INJURIES AT THE CHILDREN’S  HOSPITAL 2

Nguyen Huy Luan

Objectives: To determine the clinical signs associated with intracranial injury in children’s minor 

head injuries at Children’s Hospital 2.

Method: Prospective, cross sectional descriptive and analytic study.

Results: 357 cases with minor head injury were involved to our study. Male/female ratio was 1.4/1. 

Children from 3 - 5 years old were common group (35.3%). Most cases came from provincial areas 

(44.8%). There are 146 cases (46.9%) without having primary care before admission. The common 

cause of children’s head injuries are fall (49.6%) and traffi  c accidents (45.4%). The common type of 

traffi  c accidents is by motorbike (77.2%). The rate of using helmet is very low (12.5%). The common 

age for fall group is under 6 years old, for traffi  c accidents group is 6 years old and older. The clinical 

factors associated with intracranial injury in children’s minor head injuries are persistent vomiting 

after 6 hours, vomiting times, behavioral change, seizure, loss of consciousness, amnesia, headache, 

Glasgow coma score at admidsion, depressed mental status, focal neurologic fi ndings, irritability, 

scalp hematoma (p < 0.05).

Conclusion: The main cause of head injuries in children less than 6 years old is fall, while motor 

vehicle crashes are priority for children older than 6 years old. Motorbike is the most common cause 

of traffi  c accidents. There are correlations with statistical signifi cant diff erence between clinical fators 

and mechanism of head injury with intracranial injury in children’s minor head injuries.

Key words: Head injury, children. 


