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Mục đích:
Quan sát hiệu quả và tìm hiểu cơ chế điều trị chứng sơ cứng động mạch
não của Dưỡng Huyết Thanh Não.
Biện pháp:
167 bệnh nhân bị chứng xơ vữa động mạch não được chia ngẫu nhiên
thành 2 nhóm, nhóm điều trị (trên cơ sở điều trị thường quy bằng tân dược, dung
them Dưỡng huyết thanh não), và nhóm đối chiếu (chỉ điều trị thường quy bằng
tân dược). Quan sát sự thay đổi trước và sau khi điều trị của cả nhóm về: điểm
triệu chứng chính, tốc độ lưu thông máu bình quân trong động mạch não (VM),
hàm lượng nitric oxide huyết tương (NO), Calcitonin gene-relatedPeptide
(CGRP) và Endothelin (ET).
Kết quả:
(1)
Tổng điểm triệu chứng chính như hoa mắt chóng mặt, đau đầu, ù tai của
nhóm điều trị sau khi điều trị thấp hơn hẳn nhóm đối chiếu (P<0.05 hoặc
P<0.01).
(2)
So sánh với trước khi điều triệu, NO huyết tương và CGRP sau điều trị
của nhóm điều trị tăng cao rõ rệt (P<0.01), mức độ ET và VM thì lại giảm rõ rệt
(P<0.01), các chỉ tiêu trên ở nhóm đối chiếu không có sự thay đổi rõ rệt.
Kết luận:
Dưỡng Huyết Thanh Não có hiệu quả điều trị khá tốt đối với chứng xơ
vữa động mạch não. Cơ chế của nó là điều tiết lượng chất hoạt tính trong huyết
quản.
Dưỡng Huyết Thanh Não có tác dụng tư âm bổ huyết, bình can tiềm
dương, hoạt huyết thông mạch, điều trị đau đầu, chóng mặt. Trong thời gian từ
ngày10 tháng 10 năm 2002 đến ngày 31 tháng 04 năm 2003, chúng tôi đã sử
dụng DHTN điều trị cho 84 bệnh nhân bị xơ vữa động mạch não, quan sát hiệu
quả điều trị và tìm hiểu cơ chế tác dụng của DHTN. Báo cáo cụ thể như sau:

TÀILIỆU LÂM SÀNG
1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:
Tất cả bệnh nhân đều phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán chứng xơ cứng động
mạch não, tức:
(1). Độ tuổi ≥ 45 tuổi
(2). Đã bị suy giảm chức năng hoạt động thần kinh cao cấp từ lâu và ổn định,
như suy giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất ngủ, dễ bị kích động hoặc dễ bị mệt mỏi,
thay đổi tính cách.., hơn nữa triệu chứng sẽ nặng thêm từng hồi khi có hoạt động
trí não hay chân tay.
(3) Có biểu hiện thiếu máu não như chóng mặt, ù tai, đau đầu.
(4) Có các triệu chứng và biểu hiện tổn thương não nhất định (như tê bì đầu chi)
(5) Có biểu hiện của chứng xơ vữa động mạch toàn thân (như xơ cứng động
mạch đáy mắt cấp II và trên cấp II; vòng động mạch chủ mở rộng, bệnh mạch
vành hoặc xơ cứng thành động mạch thái dương, động mạch quay).
Loại trừ:
(1) Điều tra viên cho rằng bệnh nhân mắc bệnh cấp tính hoặc khó khống chế
như chức năng tim, gan, thận bất thường.
(2)
Được chẩnđoán là rối loạn tinh thần.
(3)
Bị huyếtáp thấp.
(4) Thể chất quá mẫn cảm hoặc có tiền sử mẫn cảm với thuốc.
(5)
Không muốn tham gia nghiên cứu này.
2. Tài liệu cơ bản:
185 bệnh nhân theo số thứ tự khám bệnh được chia ngẫu nhiên thành 2
nhóm, nhóm điều trị 91 bệnh nhân, nhóm đối chiếu 94 bệnh nhân (có 7 trường
hợp nhóm điều trị và 11 trường hợp nhóm đối chiếu không đến khám hoặc rút
lui khỏi nghiên cứu). Nhóm điều trị có 84 BN hoàn thành nghiên cứu, trong 47
nam, 37 nữ; độ tuổi 50~75 tuổi, bình quân (60.8±7.9) tuổi; thời gian mắc bệnh
trung bình (5.5±2.9) năm; Trong đó: 28 BN có tiền sử tai biến, 33 BN bệnh
mạch vành, 53 BN cao huyết áp, 19 BN tiểu đường, 25 BN cao mỡ máu. Nhóm
đối chiếu có 83 BN hoàn thành nghiên cứu, trong đó 45 nam, 38 nữ; độ tuổi
50~75 tuổi, bình quân (61.1±8.4) tuổi; thời gian mắc bệnh trung bình (5.3±3.1)
năm; Trong đó: 31 BN tiền sử tai biến, 30 BN bệnh mạch vành, 56 BN cao
huyết áp, 16 BN tiểu đường, 20 BN cao mỡ máu. Tư liệu về bệnh nhân của cả 2
nhóm qua xử lý thống kê học không có sự khác biệt rõ rệt, có thể dùng so sánh.

PHƯƠNG PHÁP
1.

Phương pháp điều trị:
Cả 2 nhóm đều dùng Aspril 75mg, ngày một lần.Dipyridamole 50mg, mỗi
ngày 3 lần. Nhómđiều trị đồng thời dung them Dưỡng huyết thanh não, mỗi gói
4g, ngày 3 lần; lien tục dung thuốc trong 1 tháng. Cả 2 nhóm đều không dung
thuốc cải thiện tuần hoàn máu, thuốc giảmđau và thuốcan thần nào khác.
2.
Chỉ tiêu quan sát:
2.1 Triệu chứng chính:bao gồmđau đầu, hoa mắt chóng mặt, ùtai, mất ngủ,
tê bì chân tay. Đánh giá mức độđau đầu theo các cấp số (NRS) từ 0-10: 0 là
không đau, 10 làđau nặng nhất, trong đó 1-3 là mứcđộ nhẹ, 4-6 mức độ vừa, 710 mức độ nặng; Bệnh nhân tự khoanh vào con số tưng ứng mức độđau của
mình. Việcđánh giá triệu chứng hoa mắt chóng mắt, ù tai, mất ngủ, tê bì chân
tay được xácđịnh qua cách tínhđiểm như sau: mức độ rõ rệt, thời gian kéo dài,
mức độ nặng nhẹ lần lượt được tính 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm, 1 điểm. Không có
triệu chứng gì thì là 0 điểm, 4 điểm là mức độ nặng, 2-3 điểm là mức độ vừa, 1
điểm là mức độ nhẹ. Tất cả bệnh nhân đã qua điều trị đều được bác sỹ thống kê
lại, giá trị Kâpp = 0.89.
2.2 Kiểm tra hàm lượng NO huyết tương, CGRP, ET lần lượt được tiến
hành lấy mẫu máu trước khi dung thuốc và sau khi dùng thuốc 1 tháng. Việc
kiểm tra CGRP và ET đượcáp dụngtheo phương pháp miễn dịch phóng xạ, hộp
thuốc do Viện nghiên cứu kỹ thuật sinh vật Hoa Anh Bắc Kinh cung cấp. Việc
kiểm tra NO đượcáp dụngtheo phương pháp enzyme, hộp thuốc do Công ty Tinh
Mỹ Thẩm Quyến cung cấp.
2.3 Kiểm tra tốc độ lưu thông máu trung bình (VM): Kiểm tra siêu âm
Doppler xuyên sọ (TCD) trước và sau khi điều trị, lấy huyết quản có VM lớn
nhất trước khi điều trị làm chỉ tiêu quan sát, VM được tính theo công thức sau:
VM = VM đo được thực tế/Số TB giá trị tham chiếu thông thường x 100%.
3.
Phương pháp thống kê học: Tiến hành kiểm nghiệm t và kiểm nghiệm
2
χ các số liệutheo phần mềm SPSS 10.0.
KẾT QUẢ
1.
Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả điều trị: được áp dụng theo “Nguyên tắc
chỉ đạo nghiên cứu lâm sàng đông dược, tân dược” của Bộ Y tế TQ 2. Hiệu quả
rõ rệt: triệu chứng cơ bản biến mất (điểm giảm>70%). Có hiệu quả: triệu

chứngđa phần biến mất (điểm giảm 36~69%). Không hiệu quả: triệu chứng
không cải thiện rõ rệt (điểm giảm<36%).
2.
So sánh hiệu quả điều trị 2 nhóm: nhómđiều trị 84 BN, 25BN hiệu quả
rõ rệt (29.8%), 37BN có hiệu quả (44.0%), 22BN không hiệu quả (26.2%), tổng
tỉ lệ có hiệu quả là 73.8%. Nhóm đối chiếu 83BN, 7BN hiệu quả rõ rệt (8.4%),
22BN có hiệu quả (26.5%), 54BN không hiệu quả (65.1%), tổng tỉ lệ có hiệu
quả là 34.9%. Tỉ lệ hiệu quả rõ rệt và tổng tỉ lệ có hiệu quả của nhómđiều trị đều
cao hơn rõ rệt so với nhóm đối chiếu. (P<0.01).
3.
So sánh điểm triệu chứng của bệnh nhân 2 nhóm trước và sau khi
điều trị: Xem bảng 1. So với trước khi điều trị, điểm triệu chứng hoa mắt chóng
mắt, đau đầu, mất ngủ, ùtai của nhóm điều trị đều giảm xuống rõ rệt (P<0.05
hoặc P<0.01); ở nhóm đối chiếu thì chỉ cóđiểmđau đầu vàđiểm hoa mắt chóng
mặt là giảm rõ rệt (P<0.05 hoặc P<0.01). So với nhóm đối chiếu sau khi điều trị,
điêm triệu chứng hoa mắt chóng mặt, đau đầu vàùtai của nhómđiều trị giảm
xuống rõ rệt (P<0.05 hoặc P<0.01).
Bảng 1: So sánh điểm triệu chứng chính trước và sau khi điều trị của 2 nhóm
bệnh nhân (điểm, ݔ±s)
Nhóm

Điều
trị

Hoa mắt chóng mặt
Trước

Đau đầu

Ù tai

Mất ngủ

Tê bì chân tay

2.59±1.16(64)

4.37±1.97(61)

2.45±1.16(58)

2.36±1.17(36)

2.44±1.16(25)

1.13±0.72(64)**∆∆

1.77±1.21(61)**∆∆∆

1.95±1.03(58)*∆

1.96±0.87(36)**

2.27±1.12(25)

2.61±1.17(59)

4.41±1.92(66)

2.34±1.16(56)

2.30±1.10(33)

2.34±1.14(23)

1.86±0.83(59)**

3.90±1.60(66)*

2.12±1.05(56)

2.07±0.92(33)

2.22±1.09(23)

điều trị
Sau
điều trị

Đối
chiếu

Trước
điều trị
Sau
điều trị

Ghi chú: So sánh với trước khi điều trị, * P<0.05, **P<0.01; So với nhóm đối
chiếu sau khi điều trị, ∆ P<0.05, ∆∆ P<0.01; ( ) số trong ngoặc thể hiện số bệnh
nhân.
4.
So sánh kết quả kiểm tra NO, CGRP, ET và VM của 2 nhóm trước và
sau khi điều trị. Xem bảng 2. Các chỉ tiêu của 2 nhóm trướcđiều trị không có
sự khác biệt rõ rệt. Mức độ NO huyết tương và CGRP của nhómđiều trị sau khi
điều trị tăng cao rõ rệt (P<0.01), trong khi mức độ ET và VM lại giảm xuống
rõrệt (P<0.01), hơn nữa đều tốt hơn so với nhóm đối chiếu (P<0.01). So sánh

mức độ NO, CGRP, ET và VM của nhóm đối chiếu trước và sau khi điều trị đều
không có sự khác biệt gì rõ rệt.
Bảng 2: So sánh kết quả kiểm tra NO, CGRP, ET và VM trước và sau khi điều
trị của 2 nhóm bệnh nhân (ݔ±s).
NO

CGRP

ET

VM

(µ
µmol/L)

(pg/ml)

(pg/ml)

(%)

Nhóm

Điều trị

Trước điều trị

64.3 ± 18.7

55.5 ± 15.1

83.5 ± 14.6

157.0 ± 33.4

(n=84)

Sau điều trị

86.5 ± 19.2*#

78.3 ± 12.0*#

55.3 ± 11.7 *#

123.5±26.7*#

Đối chứng

Trước điều trị

65.9 ± 16.4

55.4 ± 14.6

79.4 ± 12.7

158.4 ±32.3

(n=83)

Sau điều trị

68.7 ± 17.3

59.2 ± 13.7

77.8 ± 10.3

153.1 ± 30.7

Ghi chú: So sánh với trước khi điều trị, * P<0.01; So với nhóm đối chiếu sau khi
điều trị, # P<0.01
5.
Tình hình tác dụng không mong muốn: Ở cả 2 nhóm bệnh nhân đều
không quan sát thấy tác dụng không mong muốn nào. Nhiệt độ cơ thể, mạch đập,
hô hấp, huyếtáp, cân nặng, thường quy máu nước tiểu và chức năng gan thận của
cả 2 nhóm trước và sau khi điều trị đều không có sự thay đổi gì rõ rệt.
THẢO LUẬN
Nghiên cứu này cho thấy DHTN kết hợp với tân dược có thể cải thiện lưu
lượng máu động mạch não, giảm nhẹ các triệu chứng hoa mắt chóng mặt, đau
đầu, ùtai và mất ngủ. Cơ chế sinh lý bệnh lý của chứng xơ cứng động mạch não
là do sự biến đổi thành động mạch não như xơ cứng động mạch não, xơ cứng
tiểu động mạch gây ra thiếu mãu lên não và thiếu máu lên tế bào não3. Đông y
học cho rằng các biểu hiện của chứng xơ cứng động mạch não là do thận hư tinh
khuy, can dương thiên cáng (thận yếu thiếu tinh, gan dương quá mức) và huyết
ứ đàm trở (huyết đờm tắc ứ) gây ra 4. Cải thiện tuần hoàn máu não là mấu chốt
để điều trị xơ cứng động mạch não, và DHTN có tác dụng rất tốt trong việc này.
Xét về phương diện bài thuốc đông y, Quân dược Đương quy, Xuyên khung có
tác dụng bổ huyết hoạt huyết, dưỡng can hành khí và khu phong chỉ thống. Thần
dược Thục địa, Bạch thược và Trân châu mẫu thì có tác dụng bổ huyết dưỡng
thận, dưỡng huyết tưâm và bình can tiềm dương.Tá dược Quyết minh tử, Hạ khô
thảo dược tính hàn lương, có thể thanh giảm nhiệt ở gan từ đó ức chế tính mạnh

của dương. Sứ dược Tế tân thì lại có tác dụng thông khiếu. Xét về phương diện
thành phần thuốc, các thành phần chiết xuất có chứa trong DHTN như
Ligustrazine (Xuyên khung), Ferulic acid, paeoniflorin (Thược dược) và
Catalpol có tác dụng giãn mạch, ức chế kết tập tiểu cầu và an thần, giảm đau 5-8.
NO và CGRP là những chất quan trọng để giãn mạch 9-10. ET trước mắt được
biết đến là chất có tác dụng co mạch mạnh nhất 11. Sự mất cân bằng NO và ET
có vị trí quan trọng trong cơ chế sinh lý bệnh lý của chứng xơ cứng động mạch
não12, còn CGRP có tác dụng chống xư cứng động mạch10. Nghiên cứu này quan
sát được rằng DHTN có thể tăng mức độ NO huyết tương và CGRP, giảm mức
độ ET của bệnh nhân xơ cứng động mạch não, chứng tỏ việc điều tiết mức độ
chất hoạt tính trong huyết quản là cơ chế quan trọng của DHTN để cải thiện tuần
hoàn máu não của bệnh nhân xơ cứng động mạch não. Nhưng trước mắt vẫn
chưa xác định rõ được thành phần não trong DHTN tham gia vào việcđiều tiết
khống chế chất hoạt tính trong huyết quản, đây là vấn đề đáng để nghiên cứu sâu
hơn.

