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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Myeloperoxidase (MPO) là một glycoprotein được tiết ra từ các bạch cầu trung tính 
đa nhân bị kích hoạt. MPO có một vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của xơ vữa động mạch 
và cơ chế viêm. Viêm đóng một vai trò quan trọng trong yếu tố nguy cơ đột quỵ. Mục đích của 
nghiên cứu là đánh giá nồng độ MPO huyết tương trong vòng 7 ngày ở những bệnh nhân đột quỵ 
thiếu máu cục bộ cấp.  

Đối tượng và phương pháp: Nhóm nghiên cứu gồm 41 bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn 
cấp,18 nữ và 23 nam. 30 người khỏe mạnh 13 nữ và 17 nam. Kích thước tổn thương được xác 
định bởi chụp não cắt lớp vi tính. đánh giá độ trầm trọng theo thang điểm Glasgow. Tìm mối liên 
quan giữa nồng độ MPO với - thang điểm Glasgow - kích thước tổn thương não. 

Kết quả: Nồng độ MPO ở nhóm bệnh nhân NMN 145,44±144,7(pmol/l), nhóm chứng 
46,33±12,31(pmol/l). Tương quan nghịch giữa nồng độ MPO và mức độ nặng của bệnh nhồi máu 
não theo thang điểm Glasgow với r = -0,510, p< 0,001 và y = -25,57x + 486,0. Tương quan thuận 
mức độ vừa giữa nồng độ MPO và kích thước thương tổn trên phim chụp não cắt lớp vi tính với r 
= 0,415, p = 0,007 và y = 19,03x + 77,16. 

Kết luận:Nồng độ MPO ở nhóm bệnh nhân nhồi máu não cấp cao hơn nhóm chứng. Xác định 
mức độ nặng của nhồi máu não cấp dựa vào nồng độ MPO.  

Abstract 

STUDY OF PLASMA MYELOPEROXIDASE LEVELS IN PATIENTS     WITH ACUTE 
ISCHEMIC STROKE 

Purpose: Myeloperoxidase (MPO) is a glycoprotein released by activated polymorphonuclear 
neutrophils. MPO has a role in pathogenesis of atherosclerosis and inflammatory mechanisms. 
Inflammatory play an important role in the risk of stroke. The aim of the study was to evaluate of 
MPO plasma levels within 7 days of ischemic stroke. 

Material and method: The study included 41 patients with acute ischemic stroke, 18 females 
and 23 males. 30 healthy peoples, 13 females and 17 males. The size level is determined by 
cerebral Ctscan, serious evaluation of the Glasgow scale. Determine plasma MPO level in acute 
ischemic stroke.Find the relation between the plasma MPO - level Glasgow scale –size brain 
damage. 

Results: Mean plasma MPO level was in patients with acute ischemic stroke  
145,44±144,7(pmol/l). Mean plasma MPO level was in controls 46,33±12,31(pmol/l).  
Correlation between MPO levels and severity of cerebral infarction with the Glasgow scale, r = -
0.510, p <0.001 and y = -25.57 x + 486.0. Positive correlation between the  

concentration degree both MPO and lesion size on cerebral Ctscan with r = 0.415, p = 0.007 and 
y = 19.03 x + 77.16. 

Conclusion: Plasma MPO levels  were statistically significantly higher in patients after ischemic 
stroke as compared to control. Determination of the severity of acute ischemic Stroke based on 
level increasing plasma MPO. 

 



I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một bệnh lý đang ngày càng thu hút sự quan tâm 
không chỉ của riêng ngành y tế mà của toàn xã hội vì những hậu quả nặng nề mà nó để lại. Là 
nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 sau các bệnh lý về ung thư và tim mạch tại hầu hết các 
quốc gia. 

 Myeloperoxidase (MPO) là một glycoprotein được tiết ra từ các bạch cầu trung tính đa 
nhân bị kích hoạt. MPO là enzym của tiêu thể của bạch cầu trung tính có tác dụng cho xúc tác 
phản ứng giữa H2O2 và ion Cl-  để tạo ra hypochlorite, là chất có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh. 
MPO có một vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của xơ vữa động mạch và cơ chế viêm [2].  
Gần đây một số nghiên cứu cho thấy vai trò của các chỉ điểm viêm đã được biết có liên quan với 
khả năng lớn mắc các bệnh lý tim mạch. Trong số đó thì protein phản ứng C (CRP) và 
myeloperoxidase là những chỉ điểm viêm tốt nhất được biết đến [5], [8]. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy MPO tăng cao ở bệnh nhân tai biến mạch máu não.  MPO là yếu tố nguy cơ nhồi máu não 
(NMN), đồng thời MPO là một chỉ số định lượng hữu ích của bạch cầu hạt, được sử dụng để làm 
rỏ những hậu quả của sự thâm nhiễm bạch cầu vào hệ thống thần kinh trung ương sau khi nhồi 
máu não [2], [3]. Do đó MPO là một yếu tố nguy cơ đồng thời là yếu tố tiên lượng bệnh NMN 
giai đoạn cấp. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm hai mục tiêu 
sau: 

1. Xác định nồng độ myeloperoxidase huyết tương ở bệnh nhân tai biến mạch máu não thể 
nhồi máu não giai đoạn cấp. 

2. Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ myeloperoxidase huyết tương với mức độ nặng 
của bệnh theo thang điểm Glasgow, kích thước thương tổn  nhồi máu não trên phim chụp não cắt 
lớp vi tính. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng 
 Nhóm bệnh: Chọn 41 bệnh nhân không phân biệt giới tính vào điều trị tại Bệnh viện 

Trung ương Huế với chẩn đoán là TBMMN thể NMN ở giai đoạn cấp (tuần đầu sau đột quỵ) đã 
có kết quả chụp não cắt lớp vi tính (CNCLVT) xác định chẩn đoán. Các bệnh nhân này nhập viện 
từ 5/2010 đến 7/2011. 

Nhóm chứng: Chọn ngẫu nhiên 30 người đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Trường Đại học 
Y Dược Huế, là những người khỏe mạnh, lâm sàng và cận lâm sàng không có các yếu tố nguy cơ 
tim mạch, đặc biệt tiền sử không có đột quỵ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

41 bệnh nhân sau khi nhập viện, được CNCLVT xác định bị TBMMN thể nhồi máu não, 
đo kích thước tổn thương và đánh giá độ trầm trọng bằng thang điểm Glasgow. Định lượng nồng 
độ MPO được làm tại Khoa Hóa sinh Bệnh viện Trung ương Huế. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nồng độ MPO ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp 

Bảng 3.1. Nồng độ MPO ở bệnh nhân NMN và nhóm chứng 

Nhóm 
MPO (pmol/l) 

(X±SD) Trung vị (IQR) 

Bệnh n=41 145,44±144,71 102,10 (62,43-192,90) 

Chứng n=30 46,33±12,31 45,50 (36-56) 



P <0,0001  

 Nồng độ MPO ở nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng, p < 0,01 

3.2. Đường cong ROC 
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Bảng 3.2. Giá trị điểm cắt MPO 

Diện tích dưới 

đường cong (AUC) 
p 

Điểm cắt 

(Cut-off) 

Độ 

nhạy 

Độ 

đặc hiệu 

0,854 < 0,001 58,25 78% 83,3% 

Diện tích dưới đường cong ROC là 85,4% với p < 0,001 như vậy nồng độ MPO cao 
hoặc thấp có khả năng phân biệt giữa bệnh nhân có nguy cơ NMN hoặc không. Giá trị MPO > 
58,25(pmol/l) có ý nghĩa để phân biệt bệnh nhân có nguy cơ NMN so với người bình thường. Xét 
nghiệm có độ nhạy 78% và độ đặc hiệu 83,3%. 

3.3. Nồng độ MPO theo giới và tuổi ở bệnh nhân NMN 

 Bảng 3.3. Nồng độ MPO theo giới và tuổi 

Giới 

Tuổi 

Nhóm bệnh Nhóm chứng 

MPO (pmol/l) MPO (pmol/l) 

(X±SD) n p 
Trung vị 

(IQR) 
(X±SD) N p 

Trung 
vị (IQR) 

Nữ 151,11±166,31 18 

>0,05 

111,55 

(75,30-
128,90) 

47,23±12,12 13 

>0,05 

45 

(37,5-
52) 

Nam 141±129,06 23 
96,10 

(52,13-
206,75) 

45,64±12,78 17 
46 

(35-57) 

≤60 128,73±143,38 18 

>0,05 

75,35 

(50,50-
190,70) 

49,64±9,44 14 

>0,05 

50 

(39-57) 

>60 158,52±153,99 23 
113,10 

(78,45-
195,45) 

43,44±14,02 16 
40,50 

(32,50-
50) 

1- Độ đặc hiệu 

Độ 

nhạy 



Ở nhóm bệnh MPO theo giới ở nữ cao hơn nam, và >60 tuổi cao hơn ≤60 tuổi sự khác biệt 
giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.  

3.4. Nồng độ MPO ở các mức lipid, thông số bạch cầu và các mức hs- CRP trên bệnh nhân NMN 

Bảng 3.4. Nồng độ MPO ở các mức lipid, bạch cầu và hs- CRP 

 

 
N 

MPO (pmol/l) 

P 
X ±±±± SD Trung vị (IQR) 

Cholesterol 

(mmol/L) 

≤5,2 19 131,71±86,43 110(66,45-200,55) 
>0,05 

>5,2 22 157,30±182,12 96,9(59,50-183,30) 

Triglycerid 

(mmol/L) 

≤2,3 24 130,88±86,48 102,85(69,35-195,80) 
>0,05 

>2,3 17 165,99±202,08 91,4(56,20-187,35) 

HDL-C 

(mmol/L) 

≤0,9 2 157,85±126,08 157,85(68,7-247) 
>0,05 

>0,9 39 144,80±147,02 102,10(60,48-188,85) 

LDL-C 

(mmol/L) 

≤3,12 19 156,23±168,02 110(63,98-200,55) 
>0,05 

>3,12 22 136,08±124,47 96,90(59,50-183,30) 

Số lượng 

Bạch cầu 

≤ 10 35 130,29±135,00 96,10(57,63-127,88) 
>0,05 

> 10 6 233,80±180,60 187(113,10-273,70) 

Bạch cầu 
trung tính 

 

≤ 7,5 34 131,10±136,95 93,75(57-128,9) 
>0,05 

> 7,5 7 215,10±172,13 183,3(105,45-252,95) 

hs-CRP 

<1 9 137,91±165,98 82 (65,13-123,35) 

>0,05 1-3 16 86,56±51,63 72 (44,1-111,55) 

>3 16 208,55±174,65 195,10 (93,75-271) 

Có sự khác nhau về nồng độ MPO ở các mức lipid máu, thông số bạch cầu và các mức hs- 
CRP, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. 

3.5. Tương quan giữa MPO với thang điểm Glasgow 

 
Biểu đồ 3.1.Tương quan giữa MPO với thang điểm Glasgow 

Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ MPO và mức độ nặng của bệnh NMN, hệ số 
tương quan r = -0,510, p< 0,001, y = -25,57x + 486,0. 

3.6. Tương quan giữa MPO với kích thước tổn thương trên CNCLVT 



 
Biểu đồ 3.2. Tương quan giữa MPO và kích thước thương tổn  

Có mối tương quan thuận mức độ vừa giữa nồng độ MPO và kích thước thương tổn với r 
= 0,415, p = 0,007, y = 19,03x + 77,16. 

IV. BÀN LUẬN 
Vai trò của MPO trong bệnh sinh của NMN thông qua cơ chế vữa xơ động mạch đã được 

biết, khi tiết ra bằng cách kích hoạt bạch cầu tại các vị trí viêm, MPO chuyển đổi cholesterol của 
lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C) vào mẫu xơ vữa, tạo ra nhiều phản ứng oxy hóa và các loài gốc 
tự do có thể khuếch tán, và làm giảm nitric oxit sẵn có, qua đó góp phần làm rối loạn chức năng 
nội mô, [1], [10]. Sự tích lũy MPO trong các mảng xơ vữa gây nên sự không ổn định của các 
mảng xơ vữa dẫn đến bong mảng xơ vữa về sau củng như hình thành các cục nghẽn mạch [8], 
[7]. Tuy nhiên MPO còn có vai trò trong bệnh sinh thông qua cơ chế viêm. Viêm được biết từ lâu 
liên quan đến tính thấm hàng rào máu não dẫn đến sự hình thành của WMH (White matter 
hyperintensities) bệnh tăng tín hiệu chất trắng, đây là bệnh lý thường được tìm thấy tình cờ trên 
FLAIR hoặc T2W trên MRI sọ não của các cá nhân không có triệu chứng lâm sàng, và có liên 
quan với các yếu tố nguy cơ mạch máu và bệnh vi mạch. Nghiên cứu dựa trên cộng đồng cho 
thấy người có WMH rộng có nguy cơ đột quỵ cao tăng gấp 2 lần so với những người có ít tổn 
thương trên MRI [9].  

Kết quả của chúng tôi về nồng độ MPO ở nhóm bệnh nhân NMN 145,44±144,71 pmol/L, 
cao hơn hẳn nhóm chứng 46,33±12,31 pmol/L, với p < 0,0001. Với giá trị nhỏ nhất 29,6 pmol/L 
và giá lớn nhất trị 775,3 pmol/L. 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Inimoara và cộng sự khi tiến hành nghiên cứu về 
nồng độ MPO ở 78 bệnh nhân NMN giai đoạn cấp. Gía trị trung bình của nồng độ MPO huyết 
tương đo được là 583 ± 48 pmol/L. Cao hơn hẳn mức độ MPO huyết tương của nhóm chứng là 
những người bình thường 425 ± 36 pmol/L, p < 0,0001. Trong kết luận của nghiên cứu, nồng độ 
MPO huyết tương được thống kê cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân sau khi đột quỵ thiếu máu 
cục bộ so với nhóm chứng. Điều này chứng tỏ MPO có liên quan với đột quỵ thiếu máu cục bộ 
cấp tính [2]. Tuy nhiên trong kết quả nghiên cứu của Inimoara thì nồng độ MPO ở cả nhóm chứng 
và nhóm bệnh đều cao hơn hẳn chúng tôi, để giải thích cho điều này ngoài yếu tố chủng tộc thì thời 
gian lấy mẫu máu để đo MPO sau khi khởi phát NMN củng là vấn đề được tính đến. Bởi  nghiên 
cứu Inimoara thì mẫu được lấy sớm hơn chúng tôi, trong 24h sau khởi phát đột quỵ. Một số nghiên 
cứu về đo lường nồng độ MPO trên chuột sau khi khởi phát NMN đã chỉ ra rằng thời gian có liên 
quan đáng kể với sự thay đổi nồng độ MPO ở giai đoạn cấp.  

Nghiên cứu của Y Matsuo và cs trên chuột đã chỉ ra ở vùng vỏ não được tưới máu bởi động 
mạch não trước, có một sự gia tăng đáng kể hoạt động MPO chỉ có 24 giờ (p <0,05) sau tái tưới 



máu sau khi tắc mạch não. Trong vỏ não nơi tưới máu bởi động mạch não giữa và đuôi bèo sẫm, 
hoạt động MPO tăng đáng kể ở 12 , 24, 72 giờ  và trở về gần mức độ bình thường sau gần 168 giờ 
(tức 7 ngày) tái tưới máu sau khi tắc mạch não [6]. 

Wright CB nghiên cứu ở Miền bắc Manhattan trên 2398 người theo dõi trong 9 năm (1993 
và 2001) đã tìm thấy nồng độ MPO có liên quan với mức độ của nhồi máu não, và hậu quả tổn 
thương chức năng não sau NMN. Wright CB của cũng tìm thấy nồng độ MPO có liên quan với 
WMH. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người có nồng độ MPO trên mức trung vị 15,14 ng/mL 
(tức 104,41 pmol/L) thì có thể tích WMH trên MRI lớn hơn [11]. 

Thật vây một nghiên cứu khác của Frank C. Barone và cộng sự trên chuột nhận thấy nồng 
độ MPO đã được tăng lên đáng kể chỉ trong vỏ não nhồi máu so với các khu vực khác bình 
thường của não. Ngoài ra, hoạt động MPO đã không tăng trong vỏ não thiếu máu cục bộ của 
chuột ngay lập tức sau khi tắc động mạch não giữa. Đánh giá của một số thành phần máu chỉ ra 
rằng hoạt động MPO tăng được chọn lọc cho bạch cầu hạt. Sự gia tăng quan sát khoảng 0,3 U 
MPO/ g  trọng lượng mô so với các mô không thiếu máu cục bộ não ở vỏ não nhồi máu sau 24 
giờ đầu. Điều này kết hợp và nghiên cứu sinh hóa mô học cho thấy rằng bạch cầu hạt bám chặt 
trong các mạch máu và xâm nhập vào tế bào não bị tổn thương bởi ổ nhồi máu và các đáp ứng 
viêm kết hợp có thể góp phần làm tổn thương thêm mô bị nhồi máu. Xét nghiệm MPO là một chỉ 
số định lượng hữu ích của bạch cầu hạt được sử dụng để làm sáng tỏ những hậu quả của sự thâm 
nhiễm bạch cầu vào hệ thống thần kinh trung ương sau khi nhồi máu não [1]. 

Các nghiên cứu cho rằng vai trò của MPO trong NMN tham gia vào hai cơ chế: vữa xơ 
động mạch có trước nhồi máu và tổn thương não sau nhồi máu, đồng thời viêm trong đó có MPO 
ở não hứa hẹn trong tương lai còn là một mục tiêu điều trị ở NMN cấp [4]. 

V. KẾT LUẬN 
- Nồng độ MPO ở nhóm bệnh nhân NMN 145,44±144,7(pmol/l), cao hơn nhóm chứng 

46,33±12,31(pmol/l), với p < 0,0001. 

- Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ MPO và mức độ nặng của bệnh nhồi máu não 
theo thang điểm Glasgow với r = -0,510, p< 0,001 và y = -25,57x + 486,0. Có mối tương quan 
thuận mức độ vừa giữa nồng độ MPO và kích thước thương tổn trên phim chụp não cắt lớp vi 
tính với r = 0,415, p = 0,007 và y = 19,03x + 77,16. 
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