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TÓM TẮT  
Mục tiêu: Khảo sát nồng độ S100B máu ở bệnh nhân NMN giai đoạn cấp. Tìm hiểu mối liên 
quan giữa nồng độ S100B máu với một số yếu tố nguy cơ khác như tuổi, giới, nghề nghiệp, thang 
điểm Glasgow, thể tích tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 32 bệnh nhân nhồi máu não nhập viện tại 
khoa HSCC bệnh viện TW Huế. Thu thập số liệu qua hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân TBMMN. 
Nghiên cứu ngang, mô tả. Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê y học, với phần mềm SPSS 
16.0. 

Kết quả: Tuổi đa số từ 61 đến 80 tuổi (53,12%) là đối tượng bệnh nhân hưu trí già cả. Liên quan 
giữa S100ΒB với nhóm tuổi thì tuổi càng  cao thì S100Β càng tăng nhưng  không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) Liên quan giữa S100B với thang điểm Glassgow thì S100B tăng  cao ở 
thang điểm Glasgow từ 7-9 điểm (2,04±2,68), bệnh càng mê sâu thì S100B càng tăng. Sự  khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Có 6 trường hợp S100B dương tính nhưng chụp cắt lớp 
vi tính âm tính là do chụp sớm (trước 24 giờ tổn thương). Tuy nhiên có 2 trong 26 trường hợp CT 
scan lần 1 dương tính NMN nhưng S100B chưa tăng. Thể tích tổn thương càng lớn thì nồng độ 
S100B càng cao, có mối tương quan thuận giữa S100B với thể tích tổn thương, phương trình 
tương quan: y=35,497x+53,702, hệ số tương quan r= 0,521, p <0,01.  

Kết luận: S100Β xuất hiện dương tính sớm hơn chụp cắt lớp vi tính. Tuy nhiên có 2 trong 26 
trường hợp CT scan lần 1 dương tính nhưng S100B chưa tăng. Bệnh càng hôn mê sâu thì S100B 
càng tăng.  Càng lớn tuổi nồng độ S100B càng cao. Tuổi chủ yếu từ 61-80 tuổi. Trung bình 68,19 
± 13,29. Nghề hưu trí, già cả. Có mối tương quan thuận giữa S100B với thể tích tổn thương 

Từ khóa: Tai biến mạch máu não, Nhồi máu não, thang điểm glasgow. S100B 

 

ABSTRACT 

CONCENTRATIONS OF S100B IN PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL 
INFARCTION AT HUE CENTRAL HOSPITAL 

Objective: Survey S100Β blood concentrations in patients with acute phase of cerebral 
infarction. Understanding the relationship between blood concentrations of S100Β with a number 
of other risk factors such as age, gender, occupation, Glasgow scale and severity of lesions on 
computerized tomography. 

Subjects and Methods: Study 32 cerebral infarction patients hospitalized at intensive care unit 
of Hue Central Hospital. Data collection through medical records of patients with cerebral 
infarction. The study across, description. Data processing by method of medical statistics, the 
SPSS 16.0 software 

Results: 
Age of majority from 61 to 80 years (53.12%) patients who to the retired elderly. The 
relationship between the S100Β with the age group, The higher age increases S100Β but did not 
differ significantly (p> 0.05). The relationship between S100Β to the scale of Glasgow increased 
in Glasgow from 7-9 point scale (2.04 ± 2.68), deeply coma patient as the S100Β is increasing. 
The difference was not statistically significant (p> 0.05). There are six cases of S100Β-positive 



but CT scan negative because of taking early (before 24 hours of injury). However there are two 
of 26 cases was a positive CT scan in cerebral infarction but not increased S100Β. The volume of 
lesions larger the higher the concentration of S100Β. There is a strong agreement correlation 
between the S100Β with lesion volume, the correlation equation: y = 35.497x +53.702, 
correlation coefficient r = 0.521, p <0.01 

Conclusion: S100Β appeared earlier than positive computerized tomography. However there are 
two of 26 cases was a positive CT scan but the S100β has not increased. Patients the more coma 
the S100β increases. The older is the higher the concentration of S100β. Age mostly between 61-
80 years of age. Average 68.19 ± 13.29. Occupation mainly pension and old. There is a strong 
agreement correlation between the S100β with lesion volume. 

Keywords: brain strokes, cerebral infarction, Glasgow scale S100B 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tai biến mạch máu não (TBMMN) đã và đang là một vấn đề thời sự cấp thiết của y học 

đối với mọi nước, mọi dân tộc, ở người cao tuổi và cả người trẻ tuổi, không phân biệt nam hay 
nữ, ở nông thôn hay thành thị vì lẽ bệnh thường gặp và hậu quả nặng nề. Ngày càng có nhiều 
phương pháp chẩn đoán mới, hiện đại, các thuốc mới có hiệu quả cao giúp chẩn đoán sớm, điều 
trị kịp thời và dự phòng có hiệu quả hơn, cải thiện tiên lượng bệnh[1][2][3]  

Trong những năm gần đây, có nhiều kỹ thuật để nghiên cứu, theo dõi TBMMN và dự 
đoán kết quả diều trị. Khám lâm sàng thần kinh là hữu ích khi chức năng thần kinh chưa bị tổn 
thương rộng nhưng ít giá trị trong đánh giá thể tích NMN hoặc bệnh những bệnh nhân hôn mê 
sau NMN. Những kỹ thuật chẩn đoán thần kinh học hiện đại như là như CT, MRI và siêu âm đã 
giúp các thầy thuốc lâm sàng xác định vị trí, thể tích của NMN và lập kế hoạch điều trị như là 
cho thuốc tiêu sợi huyết bằng đường tĩnh mạch hoặc động mạch và thuốc bảo vệ thần kinh để 
ngăn chặn phá hủy nhu mô não. Tuy nhiên, chẩn đoán hình ảnh lặp đi lặp lại hằng ngày là điều 
không thực tiễn.[4], [5], [6], [7]. 

Gần đây các tác giả nước ngoài đã chú ý đến một yếu tố giúp tiên lượng theo dõi và chẩn 
đoán sớm NMN trong khi chưa thấy tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính.  S100B là một calcium 
acid gắn protein (trọng lượng phân tử 21 KDa) được tìm thấy ở nồng độ cao trong tế bào thần kinh 
đệm và tế bào schwann. S100B tồn tại ở những dạng khác nhau phụ thuộc vào đơn vị alpha và 
beta. Loại beta rất đặc hiệu cho tế bào não. Đơn vị Beta-beta có mặt ở trong tế bào thần kinh đệm 
và tế bào sao, loại alpha-beta chỉ có trong tế bào thần kinh đệm nhưng không có trong tế bào hình 
sao, trong khi loại alpha-alpha có trong sợi cơ, tim và thận. S100B được chuyển hoá ở thận và bài 
tiết ra nước tiểu, có thời gian bán hủy sinh học là khoảng 2 giờ. Có nhiều loại protein S100, 
chúng tôi chỉ nghiên cứu protein S100B [8], [9],[10],[11],[12]. 

Tại Việt Nam chưa thấy có công trình nghiên cứu về vấn đề này. Chính vì vậy, để hiểu rõ 
hơn vấn đề này chúng tôi tiến hành nghiên cứu nồng độ S100B máu trong NMN giai đoạn cấp 
với mục tiêu: 

1. Khảo sát nồng độ S100Β máu ở bệnh nhân NMN giai đoạn cấp. 

2. Xác định mối liên quan giữa nồng độ S100B máu với một số yếu tố nguy cơ khác như 
tuổi, giới, nghề nghiệp, thang điểm Glasgow, mức độ tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng: 32 bệnh nhân được chẩn đoán NMN bằng cách chụp CT scan hoặc MRI sọ não,  
nhập viện điều trị tại Khoa HSCC Bệnh viện TW Huế trong năm 2011. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu ngang, mô tả. 



            Phương pháp thu thập số liệu: chọn 32 bệnh nhân NMN nhập viện tại khoa HSCC bệnh 
viện TW Huế. Thu thập số liệu qua hồ sơ, bệnh án của bệnh nhânNMN.  

- Định lượng  S100Β máu theo kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang phân cực (FPIA = Fluorescence 
Polarization Immunoassay) trên máy hóa sinh miễn dịch tự động Cobas 6000 tại Bệnh viện TW 
Huế 

Đánh giá nồng độ S100B trong máu: Giá trị bình thường: 0,046-0,105microgram/L 
(<0,105microgram/L). [12].           

 - Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê y học, với phần mềm SPSS 16.0. Sử dụng test t để so 
sánh giá trị trung bình của 2 tập số liệu. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đặc điểm chung 
Bảng 1 Đặc điểm chung của bệnh nhân 

Đặc điểm Tần suất(n) Tỉ lệ (%) p 

Giới 
 Nam 

 Nữ 

 

19 

13 

 

59,37 

40,63 

 

>0,05 

Tuổi 
 ≤ 60 

 61-80 

 > 80 

 
8 

17 

7 

 

25,01 

53,12 

21,87 

 

 

>0,05 

Tuổi trung bình 68,19±13,29 Min: 32; Max: 87 

Nghề nghiệp 
- Cán bộ viên chức 

- Buôn bán 

- Hưu trí -Già cả 

- Nội trợ 

- Nghề khác 

 

4 

2 

18 

3 

5 

 

12,50 

6,25 

56,25 

9,38 

15,62 

 

 

 

<0,01 

Địa dư 
- Thành phố 

- Nông thôn 

 

 

16 

16 

 

 

50 

50 

 

 

>0,05 

Thang điểm Glasgow 
≤ 6 đ 

7-9 đ 

10 -12đ 

> 12 đ 

 

3 

16 

10 

3 

 

9,38 

50 

31,24 

9,38 

 

 

<0,01 

Tổng số 32 100  

      Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ nam nữ và địa dư khác biệt nhau nhưng không có ý 
nghĩa thống kê. Tuổi đa số từ 61 đến 80 tuổi (53,12%) là đối tượng bệnh nhân hưu trí già cả. Tỷ 
lệ hôn mê theo thang điểm Glasgow có tỷ lệ cao nhất từ 7-9 điểm (50 %) là tương đối nặng. 

 



Bảng 2. Liên quan điểm Glasgow với giới 

Giới 

Glasgow 

 

Nam Nữ         

p n % n 

≤ 6 đ 0 0 3  

 

>0,05 
7-9 đ 10 52,63 6 

10 - 12 đ 8 42,10 2 

> 12 đ 1 5,27 2 

Tổng 19 100 13  

  Kết quả ở bảng 2 cho thấy thang điểm Glasgow với giới không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê. 

3.2. Khảo sát nồng độ S100Β 
Bảng 2. Phân bố nồng độ S100Β (ng/l) theo giới của bệnh nhân nhồi máu não 

Giới 

Nồng độ S100 

Nam Nữ Tính chung p 

Giá trị trung bình 1,45±2,13 2,06±3,06 1,69±2,52 < 0,05 

Nồng độ S100Β của nữ bệnh nhân cao hơn nam nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p>0,05) 

Bảng 3. Phân bố nồng độ S100Ββ theo tuổi của bệnh nhân NMN 

 Nhóm tuổi p Chung 

 <60 tuổi 60-80 tuổi >80 tuổi 

S100Β 1,59±3,41 1,64±2,13 1,93±2,65 >0,05 1,69±2,52 

Liên quan giữa S100Β với nhóm tuổi thì tuổi càng  cao thì S100Β càng tăng nhưng  không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Bảng 4. Phân bố nồng độ S100Β theo thang điểm Glassgow 

 Thang điểm Glassgow p Chung 

 ≤ 6 điểm 7-9 điểm 10-12 điểm ≥ 12 điểm 

S100Β 1,05±0,93 2,04±2,68 1,80±2,92 0,12±0,02 >0,05 1,69±2,52 

Trong đề tài này liên quan giữa S100Β với thang điểm Glasgow thì S100Β tăng  cao ở 
thang điểm Glasgow từ 7-9 điểm (2,04±2,68), theo bảng trên bệnh càng mê sâu thì S100Β càng 
tăng, kết quả này tương tự nghiên cứu của các tác giả nước ngoài[9], như Missler và cộng sự 
nghiên cứu 44 bệnh nhân bị nhồi máu não cho thấy nồng độ S100Β tương quan thuận với thang 
điểm Glasgow ( r=0,51 p<0,001) [7][8][10]. Riêng Glasgow < 6 điểm chỉ có 3 bệnh nhân số 
lượng ít, cho nên không lý giải được S100Β không cao. Sự  khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05)  

Bảng 5. Liên quan giữa nồng độ S100Β với hình ảnh CT và MRI 

 CT scan lần 1 
dương tính 

CT scan lần 1 
âm tính 

CT scan lần 2 
dương tính 

MRI dương tính 

S100Β dương tính 26 6 5 1 

S100Β âm tính 2 0 0 0 

Total 28 6 5 1 



  Có 6 trường hợp S100Β dương tính nhưng chụp cắt lớp vi tính âm tính là do chụp sớm 
(trước 24 giờ tổn thương). Chứng tỏ S100Β xuất hiện sớm hơn phù hợp nghiên cứu của các tác 
giả nước ngoài [13].  Tuy nhiên có 2 trong 26 trường hợp CT scan lần 1 dương tính NMN nhưng 
S100Β chưa tăng. 

  

 
Biểu đồ 1. Tương quan giữa nồng độ S100Β và thể tích tổn thương 

 

Thể tích tổn thương càng lớn thì nồng độ S100Β càng cao. Có mối tương quan thuận giữa 
S100Β với thể tích tổn thương, phương trình tương quan: y=35,497x +53,702, hệ số tương quan r 
= 0,521, p <0,01, tương tự kết quả của các tác giả nước ngoài [5][9],  như Missler và cộng sự 
nghiên cứu 44 bệnh nhân bị nhồi máu não cho thấy nồng độ S100Β tương quan với thể tích tổn 
thương ( r=0,75. p<0,001)[10],  Edward C.Jauch và cộng sự nghiên cứu 359 bệnh nhân bị nhồi 
máu não cho thấy nồng độ S100Β tương quan thuận  với thể tích tổn thương trên CT scan sọ não( 
r=0,239. p<0,0001)[7] 

 

IV. KẾT LUẬN  
 S100Β xuất hiện dương tính sớm hơn chụp cắt lớp vi tính. Tuy nhiên có 2 trong 26 trường 
hợp CT scan lần 1 dương tính nhưng S100Β chưa tăng.  Bệnh càng hôn mê sâu thì S100Β càng 
tăng.  Càng lớn tuổi nồng độ S100Β càng cao. Có mối tương quan thuận giữa S100Β với thể tích 
tổn thương. Tuổi chủ yếu từ 61-80 tuổi, trung bình 68,19 ±13,29. Nghề nghiệp chủ yếu là hưu trí, 
già cả. S100Β có thể dùng để tiên lượng,  theo dõi thể tích tổn thương trên CT scan sọ não và diễn 
tiến bệnh. Trong tương lai cần có nghiên cứu với số lượng lớn hơn để có kết quả chính xác hơn.  
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