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Mục tiêu của đề tài:

 Mục tiêu chung :

 Nghiên cứu dược liệu kết hợp đánh giá lâm sàng để sản xuất được viên 

Khang não VP có tác dụng điều trị bệnh Rối loạn tuần hoàn não .

 Nhằm đẩy mạnh ứng dụng y học cổ truyền trong công tác điều trị Rối 

loạn tuần hoàn não, giảm chi phí cho người bệnh, nâng cao sức khỏe 

cộng đồng.

 Mục tiêu năm 2018 :

 Tìm hiểu, nghiên cứu các dược liệu để xây dựng thành bài thuốc 

Khang não VP có tác dụng chữa trị chứng bệnh Rối loạn tuần hoàn 

não.

 Mục tiêu năm 2019 :

 Sản xuất được bài thuốc Khang não VP dạng viên đạt tiêu chuẩn chất 

lượng.
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Sự cần thiết và ý nghĩa của nghiên cứu

 Nguy cơ và tác hại của Rối loạn tuần hoàn não (RLTHN) đối với đời 

sống:

 Theo thống kê, khoảng 2/3 người cao tuổi đều mắc bệnh RLTHN và bệnh 

này cũng được xem là một bệnh có tỷ lệ trẻ hóa cao ở Việt Nam hiện nay. 

Đây là bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, khả năng làm việc và

sinh hoạt của bệnh nhân. Nguyên nhân thường gặp do vữa xơ động mạch 

(VXĐM), làm việc căng thẳng kéo dài ở một tư thế và ít hoạt động, các bệnh 

lý thoái hoá cột sống cổ, tăng huyết áp (HA), tiểu đường và một số bệnh lý 

tim mạch khác. Nếu không được quan tâm điều trị kịp thời sẽ dẫn đến thiếu 

máu não cục bộ cấp tính tạm thời, có thể tiến triển thành tai biến mạch máu 

não (TBMMN). Khi đó việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém mà hiệu quả 

còn hạn chế.

 Chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời tích cực RLTHN có ý nghĩa rất quan trọng, 

mang lại cho BN cuộc sống khoẻ mạnh, có ích, hạn chế được tỷ lệ TBMMN 

gây tàn tật.
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Sự cần thiết và ý nghĩa của nghiên cứu

 Chẩn đoán và điều trị Rối loạn tuần hoàn não của y học truyền thống: 

Điển hình có:

- Tác phẩm Nam dược thần hiệu (Tuệ Tĩnh – Thế kỷ XIV); 

- Tác phẩm Âm án, Dương án (Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác-Thế kỷ 

XVII) 
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Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu:

Có nhiều công trình nghiên cứu được công bố và ứng dụng rộng rãi trong

sử dụng các bài thuốc, vị thuốc có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng

vật; các phương pháp không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm

huyệt, từ trường nhân tạo, dưỡng sinh…để điều trị Rối loạn tuần hoàn não. 

Các nghiên cứu đã đạt được những kết quả khả quan, đem lại nhiều cơ hội

cho người bệnh trong lựa chọn phương pháp chữa bệnh hiệu quả và phù

hợp. Điển hình:

- Cường Vịnh (2000) nghiên cứu bài thuốc Huyết phủ trục ứ thang gia vị

điều trị chứng đầu thống do bệnh tuần hoàn não. 

- Chương Hiểu Lan (2000) nghiên cứu bài Bán hạ bạch truật thiên ma thang

gia giảm điều trị chứng huyễn vựng do thiểu năng động mạch sống nền. 

- Hoàng Hiểu Hoa (2001) nghiên cứu bài thuốc Thiên ma câu đằng ẩm điều

trị rối loạn tuần hoàn não do thoái hoá đốt sống cổ.v.v..
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Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu:

- Nguyễn Thanh Lâm (2006), nghiên cứu bài thuốc DN điều trị Rối loạn 

tuần hoàn não hệ động mạch đốt sống thân nền.

- GS. Đoàn Thị Nhu  nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn tuần hoàn não từ các 

cây xuyên khung, đương quy và hy thiêm (2002).

- Bùi Xuân Tuyết (2007), luận án Tiến sĩ Y học, Học viện quân y, nghiên 

cứu tác dụng của bài thuốc “Tuần hoàn não” trong điều trị nhồi máu não 

sau giai đoạn cấp tính. 

- Cứu cây đỏ ngọn có tác dụng cải thiện tuần hoàn não và dự phòng bệnh xơ 

vữa động mạch (2007-2009).

- Lê Hữu Thuyên (2009), luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II, Học viện 

quân y, nghiên cứu tác dụng điều trị thiểu năng tuần hoàn não mãn tính 

bằng bài thuốc “TH-08”.
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Bài  thuốc  Khang não VP (Vĩnh Phúc)

- Trong hoạt động chuyên môn, Chủ nhiệm đề tài cùng các đồng nghiệp qua 

nhiều năm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ quá trình điều trị cho bệnh 

nhân đã tổng kết thành bài thuốc kinh nghiệm điều trị hiệu quả, đem lại sự 

thoái mái cho người bệnh. Bài thuốc của chúng tôi hoàn toàn là các vị 

thuốc đông y, được đúc kết từ kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu nên 

cho hiệu quả cao và chi phí thấp, an toàn. 

- Qua sơ bộ so sánh thuốc Khang não VP với một số thuốc đông y và tây y 

tương đương mức chi phí trên thị trường, chúng tôi nhận được sự hài lòng 

cao hơn từ phía bệnh nhân.

- Bài thuốc sản xuất thành 2 loại:

+ Thuốc sắc: uống 03 gói/ngày, chia 3 lần, trước khi ăn 10 phút, tổng đợt 

điều trị 14 ngày. 

+ thuốc viên hoàn: uống 30gr/ngày, chia 3 lần, trước khi ăn 10 phút, tổng 

đợt điều trị 14 ngày. 
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Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu

- Dự kiến 500 bệnh nhân được khám, 

chẩn đoán xác định Rối loạn tuần 

hoàn não mạn tính, đồng ý điều trị 

nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện 

YHCT Vĩnh Phúc. 

- Năm 2018: 250 bệnh nhân.

- Năm 2019: 250 bệnh nhân.
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Dự kiến sản phẩm của đề tài6.

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú

(1) (2) (3) (4)

1 Thuốc viên Khang não VP - Đạt tiêu chuẩn cơ sở, điều trị rối loạn 

tuần hoàn não có hiệu quả

2 Báo cáo kết quả thực hiện đề 

tài

Đầy đủ nội dung, khoa học, chính xác

3 Chuyên đề 1: Tổng quan 

trong và ngoài nước về rối 

loạn tuần hoàn não.

Đầy đủ nội dung, khoa học, chính xác

4 Chuyên đề 2: Thực trạng 

bệnh nhân rối loại tuần hoàn 

não điều trị tại Bệnh viện Y 

học cổ truyền VP từ tháng 

6/2014-6/2018.

Đầy đủ nội dung, khoa học, chính xác

5 Chuyên đề 3: Quy trình sản 

xuất viên Khang não VP

Đầy đủ nội dung, khoa học, chính xác

6 Chuyên đề 4: Tác dụng lâm 

sàng viên Khang não VP

Đầy đủ nội dung, khoa học, chính xác

7 Chuyên đề 5: Phòng, trị bệnh 

rối loạn tuần hoàn não bằng 

viên Khang não VP.

Đầy đủ nội dung, khoa học, chính xác



Trân trọng cảm ơn!


