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 TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 
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TÓM TẮT12 

Mục tiêu. Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu 

tố liên quan với tử vong do xuất huyết n ão màng 

não ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

năm 2018-2019. Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu. Đối tượng gồm 51 sơ sinh mắc xuất 

huyết não màng não. Phương pháp nghiên cứu 

mô tả hồi cứu. Kết quả và kết luận. Tỷ lệ tử 

vong của XHNMN ở đối tượng nghiên cứu là 

29,4%. Các yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong có ý 

nghĩa thống kê gồm: đẻ non, cân nặng khi sinh (< 

2500g), tuổi mắc bệnh (<7 ngày), ngạt sau đẻ, trẻ 

suy hô hấp nặng, mắc bệnh màng trong kết hợp, 

hạ thân nhiệt, hạ đường máu, hạ natri máu, pH 

máu dưới 7,35. Tử vong XHNMN khá cao nhất 

là ở sơ sinh có yếu tố nguy cơ đẻ cân nặng thấp, 

suy hô hấp, hạ Glucose máu, hạ thân nhiệt và pH 

máu dưới 7,35. 

Từ khóa. Xuất huyết não màng não, yếu tố 

liên quan, bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 
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Objective. The study was done to describe 

the ralationship of intracrinial hemorrhage and 

some risk factors in neonates at Haiphong 

Children Hospital in 2018-2019. Subjects and 

Method. Subjects included 51 neonates with 

intracranial hemorrhage. The method was a 

descriptive study. Results and Conclusions. The 

mortality rate was 29.4%. The risk factors that 

were significantly associated with intracranial 

hemorrhage were preterm, birth weight less than 

2500g, age at disease less than 7 days, asphysia, 

severe respiratory failure, hypothermia, 

hypoglycemia, hyponatrimia, and pH less than 

7.35. The mortality rate of intracranial 

hemorrhage in newborns was relatively high 

particularly in those with low birth weight, 

respiratory failure, hypoglycemia, hypothermia, 

and pH less than 7.35.  

Keywords. Intracrinial hemorrhage, risk 

factors, Hai Phong Children’s Hospital 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xuất huyết não màng não (XHNMN) là 

bệnh khá thường gặp ở trẻ sơ sinh, có tỷ lệ tử 

vong (TLTV) cao, để lại nhiều di chứng về 

tinh thần và vận động cho những trẻ được 

cứu sống. Haroon A (2014) nghiên cứu trên 

24742 trẻ sơ sinh có tuổi thai 26 – 35 tuần 

cho thấy tỷ lệ XHNMN là 22,1/1000 trẻ sinh 

sống [1]. Nghiên cứu của Radic JA (2015) 

trên 1334 trẻ đẻ non có tuổi thai từ 20 tuần 

đến dưới 30 tuần thấy tỷ lệ XHNMN là 31% 

và trong đó XH độ III, IV chiếm 11% [2]. 

Theo Handley SC và cộng sự (2018) trong số 

44028 trẻ sơ sinh có 3371 trẻ (7,7%) mắc 
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XHNMN nặng [3]. Di chứng thần kinh có 

thể gặp ở trẻ XHNMN bao gồm: não úng 

thủy, bại não, teo não, động kinh, chậm phát 

triển tinh thần vận động. 

Tỷ lệ tử vong do XHNMN ở trẻ sơ sinh 

còn khá cao. Vậy XHNMN ở trẻ sơ sinh liên 

quan đến yếu tố nào còn ít được quan tâm 

nghiên cứu. Do vậy chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 

Mô tả một số yếu tố liên quan đến tử vong 

của xuất huyết não màng não ở trẻ sơ sinh 

tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018-

2019. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian 

nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu gồm 51 

sơ sinh được chẩn đoán và điều trị XHNMN 

tại đơn nguyên Sơ sinh – khoa Hồi sức cấp 

cứu và khoa Sơ sinh Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng từ 01/01/2018 đến 30/09/2019. Tiêu 

chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ bệnh 

nhân như sau: 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: 

+ Trẻ sơ sinh: 0 – 28 ngày tuổi. 

+ Tiêu chuẩn vàng: (ít nhất 1 trong 2 tiêu 

chuẩn) 

o Chụp cắt lớp vi tính thấy có ổ XH; tụ 

máu ở não, màng não. 

o Siêu âm qua thóp thấy có ổ XH; tụ 

máu ở não, màng não. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: 

+ Các trẻ mà bố, mẹ không đồng ý tham 

gia nghiên cứu. 

+ Trẻ không có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán 

XHNMN. 

+ Trẻ ngoài sơ sinh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả sử dụng số liệu hồi cứu 

và tiến cứu. 

2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 

Cỡ mẫu toàn bộ, chọn mẫu theo phương 

pháp thuận tiện không xác suất, lấy toàn bộ 

trẻ có đầy đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên 

cứu trong thời gian nghiên cứu, trên thực tế 

chúng tôi thu được 51 bệnh nhân (30 bệnh 

nhân hồi cứu, 21 bệnh nhân tiến cứu). 

2.2.3. Chỉ số và biến số theo mục tiêu 

nghiên cứu 

- Một số thông tin về đối tượng nghiên 

cứu: 

Tuổi, tuổi thai, giới, p lúc sinh, cách thức 

sinh, thời gian chuyển dạ, ngôi thai, đẻ ngạt 

- Liên quan tử vong với một số yếu tố 

liên quan: 

+ Tuổi thai, tuổi mắc bệnh, cân nặng khi 

sinh, giới tính, phương pháp sinh 

+ Đẻ ngạt, hạ thân nhiệt khi vào viện, 

SHH độ III, bệnh màng trong, pH máu 

+ Hạ natri máu, hạ đường máu 

2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu 

Hỏi bệnh sử, giấy chuyển viện, khám 

bệnh toàn diện, nghiên cứu các xét nghiệm 

đối với bệnh nhân tiến cứu và nghiên cứu kỹ 

bệnh án đối với bệnh nhân hồi cứu để lấy 

thông tin cần thiết vào bệnh án đã thiết kế từ 

trước. 

2.3. Xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm thống kê xã hội học 

SPSS 23.0 để nhập và xử lý số liệu: 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thông tin về đối tượng nghiên cứu 

3.2. Liên quan tử vong với một số yếu tố 

liên quan  

3.2. Một số yếu tố liên quan đến tử vong 

của xuất huyết não màng não ở trẻ sơ sinh 

Trong số 51 bệnh nhân xuất huyết não 

màng não có 15 trường hợp tử vong. Sau đây 

là 1 số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê 

đến tử vong của sơ sinh XHNMN. 
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Bảng 3.1. Liên quan với tuổi thai 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

<37 tuần 11 47,8 12 52,2 23 5,5 

1,44 -20,96 

<0,05 

≥ 37 tuần 4 14,3 24 85,7 28 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Những trẻ đẻ non XHNMN có nguy cơ tử vong cao gấp 5,5 lần so với trẻ đủ 

tháng với 95%CI từ 1,44 đến 20,96 và p<0,05. 

Bảng 3.2. Liên quan với cân nặng khi sinh 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

<2500g 11 45,8 13 54,2 24 4,86 

1,28 -18,42 

<0,05 

≥ 2500g 4 14,8 23 85,2 27 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Những bệnh nhân có cân nặng lúc sinh dưới 2500g thì nguy cơ tử vong tăng lên 

4,86 lần so với những trẻ có cân nặng từ 2500g trở lên. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05. 

Bảng 3.3. Liên quan với tuổi mắc bệnh 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

<7 ngày 14 38,9 22 61,1 36 8,91 

1,05 -75,46 

<0,05 

≥ 7 ngày 1 6,7 14 93,3 15 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Những trẻ xuất huyết sớm trước 7 ngày thì nguy cơ tử vong cao gấp 8,91 lần so 

với trẻ xuất huyết não màng não muộn từ 7 ngày trở lên với 95%CI từ 1,05 đến 75,46 và 

p<0,05. 

Bảng 3.4. Liên quan với đẻ ngạt 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Đẻ ngạt 4 66,7 2 33,3 6 6,18 

1,01 -38,48 

<0,05 

Không 11 24,4 34 75,6 45 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Những trẻ sinh ngạt nguy cơ tử vong cao gấp 6,18 lần so với trẻ không có tiền 

sử đẻ ngạt với 95%CI từ 1,01 đến 38,48 và p<0,05. 
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Bảng 3.5. Liên quan với hạ thân nhiệt 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Hạ thân nhiệt 8 80 2 20 10 19,429 

3,376 -

111,809 

<0,05 

Không hạ thân 

nhiệt 
7 17,1 34 82,9 41 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Trẻ XHNMN có hạ thân nhiệt khi vào viện có nguy cơ tử vong cao gấp 19,429 

lần trẻ không hạ thân nhiệt với 95%CI từ 3,376 - 111,809, p<0,05. 

Bảng 3.6. Liên quan với suy hô hấp nặng 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Suy hô hấp nặng 14 43,8 18 56,3 32 14,0 

1,66 -

117,97 

<0,05 

Không 1 5,3 18 94,7 19 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Những bệnh nhân XHNMN có suy hô hấp nặng nguy cơ tử vong cao gấp 14 lần 

so với bệnh nhân bị suy hô hấp nặng với 95%CI từ 1,66 đến 117,97 và p<0,05. 

Bảng 3.7. Liên quan với hạ glucose máu 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Hạ glucose máu 7 50,0 7 50,0 14 3,62 

1,01 -13,4 

<0,05 

Không 8 21,6 29 78,4 37 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Bệnh nhân bị hạ glucose máu thì nguy cơ tử vong tăng lên gấp 3,62 lần so với 

bệnh nhân không bị hạ glucose máu với 95%CI từ 1,01 đến 13,4 và p<0,05. 

Bảng 3.8. Liên quan pH máu với tử vong 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

pH < 7,35 13 41,9 18 58,1 31 6,5 

1,28 -33,03 

<0,05 

pH ≥ 7,35 2 10,0 18 90,0 20 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

Nhận xét: Bệnh nhân có pH máu dưới 7,35 thì nguy cơ tử vong tăng lên gấp 6,5 lần so với 

bệnh nhân XHNMN có pH máu ≥ 7,35 với 95%CI từ 1,28 đến 33,03 và p<0,05.   
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Bảng 3.9. Liên quan hạ natri máu với tử vong 

Tử vong 

YTLQ 

Tử vong Sống 
Tổng 

OR 

95%CI, p n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Hạ natri máu 10 62,5 16 37,5 16 10,0 

2,5-39,98 

<0,05 

Không 5 14,3 30 85,7 35 

Tổng 15 29,4 36 70,6 51 

 

Nhận xét: Bệnh nhân bị hạ natri máu thì 

nguy cơ tử vong tăng lên 10 lần so với bệnh 

nhân không có hạ natri máu với 95CI từ 2,5 

đến 39,98 và p<0,05. 

Ngoài ra còn 2 yếu tố là giới (OR=0,95, 

95%CI 0,28-3,27; p>0,05) và phương pháp 

sinh (OR=0,83, 95%CI 0,21-3,18, p>0,05) 

liên quan không có ý nghĩa thống kê với tử 

vong của sơ sinh XHNMN. 

 

IV. BÀN LUẬN 

- Liên quan giữa tuổi thai với tử vong 

Bảng 3.1 thể hiện mối liên quan giữa tuổi 

thai với tử vong của bệnh nhân XHNMN, 

cho thấy trẻ đẻ non có nguy cơ tử vong cao 

gấp 5,5 lần trẻ đẻ đủ tháng (p<0,05; 95%CI: 

1,44 - 20,96). Kết quả tương đương Vũ Thị 

Thu Nga khi phân tích bằng phương pháp 

đơn biến thấy trẻ mắc XHNMN có tuổi thai 

dưới 31 tuần có nguy cơ tử vong cao hơn 2 

lần so với trẻ ≥31 tuần (OR = 2,36, 95%CI: 

1,14 - 4,87, p = 0,031) và phân tích bằng mô 

hình hồi qui logistic đa biến nguy cơ tử vong 

của trẻ đẻ non mắc XHNMN có tuổi thai 

dưới 31 tuần tăng lên tới 4,7 lần so với trẻ 

≥31 tuần với 95%CI: 1,47 -15,48, p = 0,009 

[4]. Ở trẻ đẻ non do sự tồn tại của vùng mầm 

rất nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy và rối 

loạn huyết động gây nên XHNMN, bên cạnh 

đó các mạch máu não có tính thấm cao và 

thiếu các men chuyển hoá nên càng dễ bị tổn 

thương và nặng.  

- Liên quan cân nặng với tử vong 

Trẻ có cân nặng lúc đẻ thấp (<2500g) gồm 

cả trẻ đẻ non và suy dinh dưỡng bào thai. Trẻ 

sinh càng thấp cân tỷ lệ tử vong càng cao. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ có cân 

nặng lúc sinh dưới 2500g nguy cơ tử vong 

cao gấp 4,86 lần trẻ có cân nặng từ 2500g trở 

lên (p<0,05; 95%CI: 1,28 - 18,42) (bảng 

3.2). Kết quả này cũng tương tự với kết quả 

một số tác giả khác. Theo Dương Văn Đoàn 

cân nặng của trẻ tăng lên 461g thì nguy cơ tử 

vong giảm đi 6,9 lần [5]. Trẻ có cân nặng 

thấp mạch máu não chưa bền vững, thiếu 

Oxi, tăng áp trong não…đều dẫn đến 

XHNMN. 

- Liên quan tuổi mắc bệnh với tử vong 

Bảng 3.3 là liên quan giữa tuổi mắc bệnh 

và tử vong của bệnh nhân XHNMN, cho thấy 

những trẻ xuất huyết sớm trước 7 ngày thì 

nguy cơ tử vong cao gấp 8,91 lần so với trẻ 

xuất huyết não màng não từ 7 ngày trở lên 

với 95%CI từ 1,05 đến 75,46 và p<0,05. Kết 

quả này tương tự kết quả của Dương Văn 

Đoàn trẻ XHNMN sớm tỷ lệ tử vong cao hơn 

trẻ XHNMN muộn (p<0,05) [5]. Tuổi mắc 

bệnh gián tiếp phản ánh phần nào nguyên 

nhân và các yếu tố nguy cơ gây bệnh, cũng 
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như mức độ trầm trọng của bệnh. XHNMN ở 

trẻ sơ sinh xảy ra trong tuần đầu sau đẻ liên 

quan chủ yếu tới tình trạng thiếu oxy và sang 

chấn sản khoa, XHNMN muộn chủ yếu do 

rối loạn đông máu bẩm sinh hay mắc phải. 

- Liên quan ngạt sau sinh với tử vong 

Ngạt sau sinh là yếu tố gây XHNMN ở trẻ 

sơ sinh đã được nhiều nghiên cứu chứng 

minh. Theo Al Yazidi G và cộng sự khi trẻ bị 

ngạt ngoài tình trạng nhiễm toan làm tổn 

thương thần kinh, trẻ lại có huyết động 

không ổn định, rối loạn nội môi, lưu lượng 

máu lên não bị dao động mạnh là cơ hội dẫn 

đến XHNMN nặng. Bệnh càng nặng hơn nếu 

trẻ có rối loạn đông máu, hạ nhiệt độ toàn 

thân hay mắc các bệnh nhiễm khuẩn khác 

[6]. Kết quả của chúng tôi, trẻ ngạt sau sinh 

chiếm 11,8% (bảng 3.4). Trẻ đẻ ngạt nguy cơ 

tử vong cao gấp 6,18 lần so với trẻ không có 

tiền sử đẻ ngạt với 95%CI từ 1,01 đến 38,48 

và p<0,05. Kết quả này khác với kết quả 

trong nghiên cứu của Vũ Thị Thu Nga, tác 

giả thấy ngạt sau sinh chưa phải là các yếu tố 

nguy cơ liên quan tới tử vong ở bệnh nhân 

XHNMN (p>0,05) [4].  

- Liên quan suy hô hấp nặng với tử 

vong 

Hỗ trợ thông khí nhân tạo như thở máy, 

CPAP, HFO làm tăng nguy cơ XHNMN đã 

được chứng minh trong rất nhiều nghiên cứu. 

Helwich E nhận thấy nhóm trẻ sơ sinh phải 

thở máy tỷ lệ mắc XHNMN cao hơn đáng kể 

so với trẻ không phải thở máy (54,8% so với 

29,4%, p<0,001). Ngoài ra nếu thở máy kéo 

dài trên bảy ngày tỷ lệ XHNMN và tử vong 

tăng lên đáng kể so với nhóm thở máy dưới 7 

ngày và không cần thở máy [7]. Những bệnh 

nhân có suy hô hấp nặng nguy cơ tử vong 

cao gấp 14 lần so với những bệnh nhân 

không suy hô hấp nặng (95%CI từ 1,66 đến 

117,97, p<0,05) (bảng 3.6).  

- Liên quan hạ thân nhiệt với tử vong 

Ở trẻ sơ sinh đặc biệt trẻ đẻ non lớp mỡ 

cách nhiệt mỏng, dự trữ mỡ nâu ít, trong khi 

đó diện tích da/trọng lượng cơ thể lớn nên dễ 

bị hạ thân nhiệt. Khi đó gây phóng thích 

Norepinephrine làm co mạch dẫn đến thiếu 

máu tạng, tăng tiêu thụ năng lượng, oxy và 

glucose gây cạn kiệt dự trữ glycogen, toan 

chuyển hóa hóa do giải phóng acid béo tự do 

và lactat, gây ra và làm nặng hơn tổn thương 

não ở trẻ. Qua phân tích bảng 3.5, những trẻ 

XHNMN có hạ thân nhiệt khi vào viện có 

nguy cơ tử vong cao gấp 19,43 lần trẻ không 

hạ thân nhiệt với 95%CI từ 3,376 đến 

111,809, p<0,05. Vũ Thị Thu Nga nhận thấy 

trẻ XHNMN hạ thân nhiệt khi vào viện nguy 

cơ tử vong tăng cao gấp 9,22 lần [4].  

- Liên quan hạ glucose máu với tử vong 

Bảng 3.7 cho thấy những bệnh nhân bị hạ 

glucose máu có nguy cơ tử vong tăng lên gấp 

3,62 lần so với bệnh nhân không bị hạ 

glucose máu. Chuyển hóa và hoạt động của 

não phụ thuộc vào việc cung cấp glucose 

trong máu, cung cấp cho phần lớn nhu cầu 

năng lượng của não. Glucose máu cao hay 

thấp đều gây rối loạn chuyển hóa sẽ làm thay 

đổi bất thường lưu lượng máu lên não. Hạ 

glucose máu kéo dài dẫn đến tổn thương não 

đặc biệt thùy chẩm, mù vỏ não tăng nguy cơ 

tử vong cũng như di chứng thần kinh lâu dài 

cho trẻ như động kinh, mất thị lực và chậm 
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phát triển tâm thần, vận động. Nghiên cứu 

của Gu M.H cho thấy hình ảnh bất thường 

trên phim chụp cộng hưởng từ sọ não gặp ở 

54,54% (36/66) trẻ sơ sinh hạ glucose huyết, 

trong đó tổn thương phổ biến nhất nằm ở 

thùy đỉnh và chẩm của não [8]. Một số tác 

giả cũng nhận thấy hạ glucose máu là một 

trong các yếu tố tiên lượng tử vong ở trẻ sơ 

sinh. Trong nghiên cứu của Dương Văn 

Đoàn nhóm trẻ có hạ glucose máu nguy cơ tử 

vong cao gấp 2,14 lần nhóm trẻ có glucose 

máu bình thường (p < 0,05) [5].  

- Liên quan pH máu và tử vong 

pH máu cũng là một biến số mà chúng tôi 

khảo sát vì đây là một chỉ số quan trọng liên 

quan đến các quá trình chuyển hóa trong cơ 

thể. Sự duy trì pH máu động mạch trong giới 

hạn bình thường để đảm bảo cho các tế bào 

trong cơ thể hoạt động là rất quan trọng. pH 

máu toan làm thay đổi bất thường lưu lượng 

máu lên não hay suy yếu sự tự điều chỉnh 

mạch máu não của trẻ. Qua phân tích bảng 

3.8, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có pH 

máu dưới 7,35 nguy cơ tử vong tăng lên gấp 

6,5 lần so với bệnh nhân XHNMN có pH ≥ 

7,35. Kết quả này tương tự với kết quả của 

các tác giả khác. Vũ Thị Thu Nga khi phân 

tích đơn biến và đa biến đều nhận thấy trẻ 

XHNMN có pH máu động mạch giảm ≤ 7,1 

có nguy cơ tử vong cao gấp 4,2 lần so với 

nhóm sống (p<0,05) [4]. Tác giả Dương Văn 

Đoàn phân tích tìm mối liên hệ giữa pH máu 

và tử vong ở trẻ đẻ non thấy rằng khi giá trị 

pH máu giảm đi 0.13 thì nguy cơ tử vong 

tăng lên 3,15 lần. Nhóm trẻ có pH < 7,0 có 

nguy cơ tử vong cao gấp 3.4 lần nhóm có pH 

> 7, 0 (p<0,05)[5].  

- Liên quan hạ natri máu với tử vong 

Nghiên cứu về hạ natri máu trong các 

bệnh lý thần kinh ngày càng được nhiều tác 

giả quan tâm. Ion natri là cation chủ yếu của 

dịch ngoại bào, sự ổn định nội môi của nó là 

sự sống đối với chức năng sinh lý của tế bào. 

Hạ natri máu là tình trạng rối loạn điện giải 

hay gặp trên những bệnh nhân có tổn thương 

não và đi kèm với 1 tỷ lệ tử vong cao đáng 

kể. Nguyên nhân của hạ natri máu có thể là 

do hội chứng bài tiết hormon ADH không 

thích hợp (SIADH) hoặc mất muối não 

(CWS). Rối loạn chức năng thần kinh là biểu 

hiện chính của hạ natri máu, điều này có thể 

làm tăng thêm tình trạng nặng của bệnh, đặc 

biệt đối với những trường hợp đang bị tổn 

thương não như XHNMN, viêm não màng 

não. Theo kết quả của chúng tôi bảng 3.9, 

bệnh nhân bị hạ natri máu có nguy cơ tử 

vong cao gấp 10 lần bệnh nhân không hạ 

natri máu. Kuramatsu JB và cộng sự nghiên 

cứu trên 464 bệnh nhân XHNMN nhập viện 

thấy tỷ lệ hạ natri máu là 15,6%. Tỷ lệ tử 

vong tại bệnh viện ở nhóm bệnh nhân hạ 

natri máu tăng gấp đôi so với so với bệnh 

nhân không bị hạ natri máu (40,9% với 

21,1%). Các phân tích đa biến xác định hạ 

natri máu là một yếu tố tiên đoán độc lập về 

tỷ lệ tử vong tại bệnh viện (OR = 2,2; 

95%CI:1,05 - 4,62; p = 0,037) [9].  

 

V. KẾT LUẬN 

- Tỷ lệ tử vong của XHNMN ở đối tượng 

nghiên cứu là 29,4%. 
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- Các yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong có 

ý nghĩa thống kê gồm: đẻ non, cân nặng khi 

sinh (< 2500g), tuổi mắc bệnh (<7 ngày), 

ngạt sau đẻ, trẻ suy hô hấp nặng, mắc bệnh 

màng trong kết hợp, hạ thân nhiệt, hạ đường 

máu, hạ natri máu, pH máu dưới 7,35.  
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