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TÓM TẮT 
Mục đích: đánh giá mối liên quan giữa khả năng phục hồi chức năng và điện thế gợi vận động 
(MEP), qua đó xác định giá trị của MEP trong tiên lượng phục hồi chức năng trong các bệnh 
nhân đột quị nhồi máu não trên lều. 

Đối tượng và phương pháp: 88 bệnh nhân nhồi máu não trên lều một bên lần đầu. Tuổi trung 
bình là 63,6 ± 12,9 (tối đa: 93, tối thiểu: 32). Phục hồi chức năng được đánh giá bằng thang điểm 
Barthel (BI), sức cơ bằng thang điểm Medical Research Council (MRC). MEP của cơ dạng ngắn 
ngón cái được ghi trong vòng 3-7 ngày và 1 tháng sau đột quị. Dựa vào MEP chia bệnh nhân 
thành 3 nhóm: (1) nhóm không ghi được MEP cả hai lần; (2) nhóm lần đầu không ghi được 
nhưng lần hai MEP xuất hiện trở lại (nhóm MEP có hồi phục); (3) nhóm ghi được MEP cả hai 
lần. Dùng t test so sánh tình trạng lâm sàng của 3 nhóm sau 6 tháng. 

Kết quả: Sau 6 tháng, tình trạng sức cơ và chức năng ở 2 nhóm: nhóm bệnh nhân ghi được MEP 
cả hai lần và nhóm MEP hồi phục đã tốt hơn nhóm không ghi được MEP trong cả hai lần (P 
<0,001). 

Kết luận: MEP có khả năng tiên lượng phục hồi chức năng sau đột quị. Trong các bệnh nhân 
nhồi máu não trên lều, nếu ghi được MEP ngay từ đầu hoặc MEP có hồi phục sau 1 tháng thì có 
khả năng hồi phục tốt. 

 

ABSTRACT  
PURPOSE: to determine the relationship between functional and motor evoked potential (MEP)  

recovery and thus the value of MEP as a prognostic indicator of clinical outcome in supratentorial 
first-ever  ischemic stroke patients. 

MATERIALS AND METHODS:  Eighty eight  supratentorial first-ever  ischemic stroke 
patients  were included. Mean age was 63,6 ± 12,9 (max: 93, min: 32). Functional recovery was 
assessed with the Barthel Activities of Daily Living Index (BI), motor ability using the Medical 
Research Council (MRC) scale. Clinical examination were done at 3th to 7th day poststroke and 
clinical follow-up over 3 and 6 months. Motor evoked potential of the abductor pollicis brevis 
muscle examination (TMS -Magstim 200) were done at 3th to 7th and at 1 months after stroke. 
The evaluation of MEP depends on the fact that MEP exists or not. Based on MEP, the patients 
were splited in to 3 groups: (1) the no response group in both times; (2) the group with recovery 
MEP; (3) the group with responses present in both times. t tests were used to assess the 
significance of the results in this study. 

RESULTS: Motor ability and functional state in group (2) and (3) was better group (1) 
(P<0.001) after 6 months. 

CONCLUSIONS: MEP may serve as independent predictor of outcome. The presence and 
recovery after 1 month of MEP associated with good function outcome in supratentorial first-ever  
ischemic stroke patients. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong theo dõi và điều trị đột quị, thật khó xác định sớm được khả năng phục hồi của 

bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhân liệt nặng mặc dù điều này có thể giúp ích nhiều cho việc xây 
dựng kế hoạch điều trị. Điện thế gợi vận động (motor evoked potetial-MEP) thu được bằng 



 
 

phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ (transcranial magnetic stimulation-TMS) được 
Barker và cộng sự thực hiện thành công năm 1985 và từ đó đến nay được ứng dụng trong nhiều 
lĩnh vực. Trên thế giới, điện thế gợi vận động trong tiên lượng đột quị đã được nhiều tác giả 
nghiên cứu và thấy rằng MEP có giá trị trong tiên lượng phục hồi vận động sau đột quị. Ở Việt 
Nam mới chỉ có 2 báo cáo về từ trường xuyên sọ trong tiên lượng phục hồi vận động sau đột quị 
[1-2]. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích: đánh giá vai trò của điện 
thế gợi vận động trong tiên lượng phục hồi chức năng trên những bệnh nhân nhồi máu não.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng: 88 bệnh nhân. 

- Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Các bệnh nhân được chẩn đoán đột quị nhồi máu não trên lều 
theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới, lần đầu, một bên được điều trị tại khoa nội thần kinh –
BV175 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Có chống chỉ định với từ trường xuyên sọ như: động kinh, phẫu thuật 
đầu, có mảnh kim khí vùng sọ. Hôn mê hoặc không hợp tác. 

2. Phương pháp. 

2.1 Đánh giá lâm sàng:  

* Tính sức cơ chi trên theo thang điểm sức cơ của hội đồng nghiên cứu y học Anh (British 
Medical research Council – MRC).  

* Đánh giá khả năng độc lập bằng thang điểm Barthel index (BI). 

* Các bệnh nhân được khám xét và đánh giá lâm sàng 3 lần: lần 1: trong khoảng ngày thứ 3-7 sau 
khởi bệnh, lần 2: sau 3 tháng. Lần 3 sau 6 tháng. 

2.2 Đánh giá về điện thế gợi vận động (motor evoked potetial – MEP): kích thích não bằng máy 
kích thích từ trường xuyên sọ Magstim 200, máy được gắn với máy điện cơ Neuropax để ghi 
MEP đồng thời.  Đo MEP của cơ dạng ngắn ngón tay cái. Đo MEP khi kích thích từ trường trên 
sọ (cuộn kích thích được đặt ở đỉnh đầu)  

 

 

Hình 1: Sơ đồ tổng quát phương pháp đo của máy từ trường xuyên sọ. 

3.2.3 Đo đạc: MEP được đo 2 lần. 

Lần đầu: trong vòng 3- 7 ngày đầu tiên sau đột quị, cùng lúc với đánh giá lâm sàng lần đầu. 

Lần hai: 1 tháng sau đột quị.  

* Mục đích: xác định xem có ghi được MEP hay không  

* MEP đo ở cả 2 chi trên. Kích thích 3 lần.  Không có MEP: khi cả 3 lần kích thích không thu 
được đáp ứng.   

* Sử lý số liệu: phầm mềm SPSS11.5 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Tổng số bệnh nhân là 88. Tuổi trung bình là 63,6 ± 12,9, cao nhất là 93, thấp nhất là 32 

1. Ñaùnh giaù söï phuïc hoài cuûa caùc ñieän theá gôïi 
Bảng 1: Đánh giá sự hồi phục về điện thế gợi. 

 Lần 1 Lần 2 

Không đo được (n) Đo được (n) Không đo được (n) Đo được (n) 

MEP 43 45 24 64 

Tổng 88 88 

 

Nhận xét: có 19 bệnh nhân lần đầu không ghi được nhưng lần thứ hai đã xuất hiện trở lại (lấy 43-
24=19).  

Dựa theo kết quả điện thế gợi vận động (MEP), chúng tôi chia bệnh nhân thành 3 nhóm như sau: 

- Nhóm (1): là nhóm MEP không hồi phục: không ghi được MEP cả hai lần, n=24. 

- Nhóm (2): là nhóm có MEP hồi phục: lần đầu không ghi được, nhưng lần hai có trở lại; n=19 

- Nhóm (3): là nhóm ghi được MEP cả hai lần; n=45. 

2. Ñaùnh giaù tình traïng chöùc naêng giöõa caùc nhoùm beänh nhaân theo söï phuïc hoài cuûa MEP 

 
 

Đồ thị 1: So sánh thang điểm Barthel giữa 3 nhóm 

 

 

Thời điểm 

P1-2=0,008 
P1-3 <0,001 
P2-3 =0,3 

     P1-2=0,008 
P1-3 <0,001 

     P2-3 =0,72 

 P1-2=0,001 
 P1-3 <0,001 
 P2-3 =0,022 



 
 

 
 

 

Đồ thị 2: So sánh thang điểm MRC giữa 3 nhóm 

Nhận xét chung cho cả 2 đồ thị: Ở lần đánh giá đầu tiên hầu như có sự khác biệt giữa 3 nhóm, 
nhưng ở thời điểm  sau 3 và 6 tháng thấy rằng tình trạng chức năng giữa nhóm MEP có hồi phục 
và nhóm có MEP ngay từ lần đầu  thì tương đương nhau thể hiện ở P2-3 >0,05) và chức năng giữa 
nhóm MEP không hồi phục thì khác biệt rõ rệt với cả hai nhóm còn lại. 

IV. BÀN LUẬN. 
Trong bảng 1 ta thấy khi khảo sát lần hai thấy MEP có sự phục hồi, cụ thể là một số bệnh 

nhân trong lần một không đo được MEP, nhưng ở lần khảo sát thứ hai thì MEP xuất hiện trở lại,  

Chúng tôi tiến hành so sánh giá trị trung bình của các thang điểm chức năng giữa 3 nhóm: 
nhóm không ghi được MEP cả hai lần (nhóm không hồi phục), nhóm MEP lần đầu không ghi 
được, nhưng lần hai có trở lại (nhóm có hồi phục) và nhóm ghi được MEP cả hai lần. Kết quả 
được thể hiện ở 2 đồ thị 1 và 2. Qua các đồ thị này ta thấy ở thời điểm ban đầu có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê về tình trạng chức năng (thể hiện bằng hai thang điểm Barthel và MRC) giữa 3 
nhóm. Cụ thể nhóm ghi được MEP ngay từ đầu hồi phục nhất, kế tiếp là nhóm có MEP phục hồi 
và kém nhất là nhóm MEP không phục hồi. Nhưng sau 3 và 6 tháng ta không thấy có sự khác biệt 
về chức năng giữa nhóm ghi được MEP ngay từ đầu và nhóm có MEP hồi phục. Điều này chứng 
tỏ rằng những bệnh nhân lần đầu không ghi được MEP, nhưng lần hai MEP xuất hiện trở lại thì 
cũng có khả năng hồi phục tốt (sau 6 tháng Barthel là 91 và MRC là 4,2). Điều này giải thích cho 
việc một số bệnh nhân ban đầu không ghi được MEP nhưng vẫn phục hồi tốt. 

Nhiều tác giả trên thế giới đã chứng minh rằng MEP có khả năng tiên lượng phục hồi 
chức năng sau đột quị. Tác giả Vang C [6]và cộng sự trong một nghiên cứu để tìm mối liên quan 
giữa phục hồi chức năng và điện thế gợi với 38 bệnh nhân đột quị, đánh giá chức năng bằng 
thang điểm MCNS, Baethel và Rankin, cải thiện về thời gian dẫn truyền vận động trung ương 
khi: không ghi được ở ngày thứ nhất nhưng xuất hiện trở lại ở ngày thứ 14 hoặc thời gian dẫn 
truyền vận động trung ương ngắn hơn trong lần ghi thứ hai so với lần đầu. Tác giả thấy rằng sau 
14 ngày các thang điểm chức năng trên đã cao hơn có có ý nghĩa thống kê ở nhóm ghi được so 
với nhóm không ghi được MEP và cũng cao hơn ở nhóm có thời gian dẫn truyền vận động trung 
ương hồi phục so với nhóm không hồi phục và tác giả kết luận rằng MEP có vai trò trong tiên 
lượng khả năng chức năng sau đột quị.  

P1-2 <0,001 
P1-3 <0,001 

     P2-3 =0,002 

Thời điểm 

P1-2 <0,001 
P1-3 <0,001 

     P2-3 =0,09 

P1-2 <0,001 
P1-3 <0,001 

     P2-3 =0,056 



 
 

 
Hình 4.7: So sánh các thang điểm chức năng giữa hai nhóm có thời gian dẫn truyền cảm giác 
trung ương hồi phục và không hồi phục theo tác giả Vang [99] (màu xám là nhóm có cải thiện 
thời gian dẫn truyền cảm giác trung ương, mầu đen là nhóm không cải thiện) 

Hình trên cho ta thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có và không cải thiện về 
thời gian dẫn truyền cảm giác trung ương. 

Tác giả Kemal Balci và CS [4] nghiên cứu trên 40 bệnh nhân đột quị do nhồi máu động mạch não 
giữa và 15 người khỏe mạnh. Đánh giá sức cơ bằng MRC và chức năng bằng Barthel, Orgogozo 
và NIH-NINDS. MEP được đo trong vòng 3 ngày đầu và sau 4 tháng. Tác giả thấy rằng nếu 
ghi được MEP thì khả năng phục hồi tốt (Barthel: 50 so với 26; NIH-NINDS: 14,5 so với 20,2). 
Kết quả của chúng tôi cũng tương tự với kết quả của  Heald và CS [3]. Tác giả này đã thực hiện 
một nghiên cứu lớn nhất trên 118 bệnh nhân bị đột quị lần đầu tiên. MEP được ghi trong vòng 72 
giờ sau khởi phát đột quị. Dựa vào MEP lần đầu, các bệnh nhân được chia thành ba nhóm: không 
có đáp ứng, có đáp ứng nhưng bất thường và đáp ứng bình thường. Đánh giá lâm sàng bằng chỉ 
số sức cơ, sự khéo tay, hoạt động sống hàng ngày (Barthel index) và hậu quả chức năng (Rankin 
index) cũng như thời gian nằm viện và tỷ lệ chết. Các yếu tố này được so sánh trong 3 nhóm này 
sau 12 tháng. Kết quả thấy rằng, các bệnh nhân không ghi được MEP tại lúc khởi phát có số điểm 
thấp hằng định sau 1 năm, nằm viện lâu hơn (trung bình 98,5 ngày) và có tỷ lệ chết cao hơn. 
Những bệnh nhân có đáp ứng ngay từ đầu có số điểm cao hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn 
(trung bình 14 ngày) và tỷ lệ chết thấp hơn. 

 
Hình 4.4: So sánh thang điểm Barthel giữa 3 nhóm bệnh nhân theo MEP tại 12 tháng sau đột quị 
theo tác giả Heald (N: là nhóm MEP bình thường, D: là nhóm MEP bất thường và NR: là nhóm 
không ghi được MEP). 

Tác giả Trompetto [5] trong nghiên cứu của mình cũng thấy rằng một số bệnh nhân ban đầu tuy 
không ghi được MEP nhưng vẫn phục hồi tốt. Tác giả đã lý giải điều này bằng việc tách riêng 
những bệnh nhân này và thấy rằng trong những bệnh nhân này MEP của những cơ tương ứng ở 
bên lành thì nhỏ hơn và có ngưỡng vận động lớn hơn ở những bệnh nhân phục hồi kém. Từ đó 
tác giả cho rằng cường độ kích thích đã không đủ để kích hoạt các neuron vận động vỏ não trên 
các bệnh nhân này dẫn đến việc không ghi được MEP. Chúng tôi cũng cho rằng giải thích như 
vậy có thể là hợp lý hơn cả và cũng có thể do trong giai đoạn đầu sau đột quị não bị  ức chế làm 



 
 

tăng ngưỡng kích thích dẫn đến khó ghi được MEP hơn. Như vậy việc ghi MEP nhiều lần có thể 
sẽ rất có ích để theo dõi sự phục hồi của MEP và tìm ra những bệnh nhân có khả năng hồi phục 
tốt.  

Về mặt sinh lý bệnh, giá trị tiên lượng của MEP có thể được cắt nghĩa bằng cách xem 
rằng thiếu máu của các neuron vận động vỏ não và bó tháp (là nơi phát sinh xung động và dẫn 
truyền xung động) có thể gây ra tổn thương cấu trúc phục hồi được hay không. Sự phục hồi có 
thể do nhiều cơ chế và các cơ chế này có thể tái thiết lập thành công các kết nối vốn đã tổn 
thương hoặc có thể thiết lập một kết nối mới với các neuron vận động tủy sống. Ghi MEP bằng 
kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ có thể góp phần vào việc xác định những kết nối như vậy 
trong giai đoạn sớm thậm chí khi chúng chưa có chức năng trên BN và không thể phát hiện bằng 
cách khám xét thông thường.  

V. KẾT LUẬN: MEP có khả năng tiên lượng phục hồi chức năng sau đột quị. Trong các bệnh 
nhân nhồi máu não trên lều, nếu ghi được MEP ngay từ đầu hoặc MEP có hồi phục theo thời gian 
thì có khả năng hồi phục tốt. 
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