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TÓM TẮT 
Tổng quan: Cơ chế diễn tiến nặng của nhồi máu não trên lâm sàng trong giai đoạn cấp cho 
đến nay vẫn chưa hoàn toàn biết rõ. Một trong những cơ chế gây tổn thương não do nhồi máu 
là đáp ứng viêm với tăng tiết các cytokine tiền viêm và rối loạn tiêu huyết khối.  
Mục tiêu: khảo sát nồng độ PAI-1 và TNFα huyết tương nhằm đánh giá dự báo tiên lượng 
nặng ở bệnh nhân nhồi máu não trong giai đoạn cấp. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 80 bệnh nhân lần đầu tiên mắc nhồi máu não ở giai 
đoạn cấp và 80 người chứng. Diễn biến xấu trên lâm sàng được đánh giá khi thang điểm 
NIHSS giảm ít nhất 1 điểm trong vòng 48h kể từ khi nhập viện. Phương pháp nghiên cứu mô 
tả cắt ngang có đối chứng 
Kết quả: Nồng độ PAI-1 và TNFα ở nhóm có diễn biến lâm sàng xấu (104,72 ± 48,67 ng/ml 
và 171,95 ± 173,87 pg/ml) đều ở mức cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không có diễn biến xấu 
(74,64 ± 52,24 ng/ml và 42,81± 94,39 pg/ml), (p< 0,05). Giá trị TNFα lớn hơn PAI-1 trong 
tiên lượng diễn biến nặng của bệnh theo thang điểm NIHSS với ROC-AUC tương ứng là 
0,828 lớn hơn 0,7. Với điểm cắt tối ưu để dự báo tiên lượng diễn biến nặng của TNFα và PAI-
1 lần lượt là 36,54pg/ml (Se=0,696, Sp=0,986, p<0,0001) và 72,54ng/ml (Se=0,783, 
Sp=0,632; p<0,0001). 
Kết luận: Nồng độ PAI-1 hoặc TNFα có giá trị để dự đoán tiên lượng mức độ nặng và diễn 
tiến lâm sàng nặng của bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp. 
 
ABSTRACT 
Background: Mechanisms involved in stroke progression are incompletely understood. 
Ischemic brain injury is characterized by acute local inflammatory response mediated by 
cytokines and by the abnormalities of fibrinolytic system. We assessed the implication of 
TNFα and PAI-1 in deteriorating ischemic stroke.  

Methods: The study was a case-control study. 80 patients with the first ischemic stroke within 
the first 24 hours from onset were included and 80 controls. Neurological worsening was 
defined when The National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) fell at least 1 point 
during the first 48 hours after admission. TNFα and PAI-1 were determined in plasma 
obtained on admission.  

Results: Twenty-three patients (28.75%) worsened within the first 48 hours after stroke onset. 
Significantly higher concentrations of  TNFα and PAI-1were found in patients with 
neurological worsening (P<0.05). Higher plasma concentrations of TNFα and PAI-1were 
associated with clinical worsening on multivariate analysis independently of hyperglycemia, 
or neurological condition on admission. The cut-off value of PAI-1 is 72,54ng/ml (Se=0,783, 
Sp=0,632; p<0,0001). The cut-off value of TNFα is 36,54pg/ml (Se=0,696, Sp=0,986, 
p<0,0001) 

Conclusions: This study show that anti-inflammatory cytokine TNFα and fibrinolytic marker 
PAI-1were associated with the early clinical course of patients with acute ischemic stroke. 
This finding support the hypothesis that disturbance in fibrinolysis and inflammatory response 
in acute ischemic stroke procede an early clinical worsening.  



 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được PAI-1 (plasminogen activator inhibitor- chất 
ức chế yếu tố hoạt hóa plasminogen)và TNFα (tumor necrosis factor alpha-yếu tố hoại tử u 
alpha) tăng cao trong nhồi máu não liên quan với mức độ tổn thương và mức độ trầm trọng 
của bệnh. PAI-1 và TNFα tăng rất sớm chỉ vài giờ sau khởi bệnh trong giai đoạn cấp của nhồi 
máu não. Việc điều trị bằng các chất ức chế PAI-1 và TNFα sẽ làm giảm thể tích tổn thương 
nhồi máu não, giảm tiến triển nặng trên lâm sàng và cải thiện tiên lượng bệnh. Do đó, việc 
định lượng nồng độ PAI-1 và TNFα huyết tương có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá yếu tố 
nguy cơ, chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và tiên lượng [5], [6], [8]. Ở Việt Nam, vấn đề rối 
loạn tiêu sợi huyết trong tai biến mạch máu não nói chung và đặc biệt trong nhồi máu não 
chưa được quan tâm một cách thỏa đáng và cho đến nay chúng tôi chưa thấy có công trình 
nào nghiên cứu đầy đủ về vấn đề này. 

Chúng tôi thực hiện đề tài nhằm mục tiêu khảo sát nồng độ PAI-1 và TNFα huyết 
tương và giá trị dự báo tiên lượng nặng ở bệnh nhân nhồi máu não trong giai đoạn cấp. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Chúng tôi chọn các đối tượng từ 30 tuổi trở lên gồm 80 bệnh nhân lần đầu tiên mắc 

nhồi máu não ở giai đoạn cấp được nghiên cứu trong tuần đầu sau khi khởi bệnh và 80 người 
chứng trong thời gian từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 8 năm 2011. Trong đó, chẩn đoán nhồi 
máu não dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng của WHO 1989 gồm: có các triệu chứng thần kinh khu 
trú xảy ra đột ngột không do chấn thương sọ não và có chụp cắt lớp vi tính sọ não có hình ảnh 
tổn thương nhồi máu não. Chúng tôi loại trừ các đối tượng bị chảy máu não hoặc chảy máu não 
thứ phát, có các bệnh lý kèm theo hoặc sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến tăng nồng độ TNFα và 
PAI-1 huyết thanh. 

Dùng phương pháp nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu tại thời điểm bệnh nhân mắc 
nhồi máu não đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

- Đánh giá tình trạng ý thức bằng thang điểm Glasgow. 

          - Tình trạng lâm sàng được đánh giá qua thang điểm đột quỵ của Viện sức khỏe quốc 
gia Hoa kỳ (National Institutes of Health Stroke Scale-NIHSS). 

- Định lượng nồng độ PAI-1 huyết tương 

Nồng độ PAI-1 huyết tương theo lý thuyết là 4-43ng/ml. 

- Định lượng nồng độ TNFα huyết thanh : 

  Giá trị trung bình theo hãng sản xuất là 0-8,1pg/ml. 

III. KẾT QUẢ  

3.1. Nồng độ trung bình của PAI-1 và TNFα huyết tương ở nhóm bệnh và nhóm chứng 
Bảng 3.1. So sánh nồng độ của TNFα và PAI-1 huyết tương ở nhóm bệnh và nhóm chứng 

Giá trị Nhóm bệnh Nhóm chứng p 
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l) X±SD 79,94±134,88 13,39±5,40 
0,0001 

Trung vị 18,75 12,55 

Log 3,41 ± 1,29 2,52 ± 0,49 0,0001 
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 X±SD 83,29±52,74 ng/ml 33,92±22,90 ng/ml 
0,0001 

Trung vị 72,17 30,32 

Log 4,21 ± 0,69 3,34 ± 0,60 0,0001 

Nồng độ TNFα ở nhóm bệnh là, cao hơn hẳn nồng độ TNFα ở nhóm chứng 
(79,94±134,88pg/ml so với 13,39±5,40 ng/ml với p<0,0001). Giá trị trung vị của TNFα ở 
nhóm bệnh 18,75 cao hơn giá trị trung vị của TNFα nhóm chứng  12,55. Giá trị log TNFα ở 



 

 
nhóm bệnh 3,41 ± 1,29 cao hơn giá trị log TNFα ở nhóm chứng 2,52 ± 0,49 với p<0,0001. 

Nồng độ PAI-1 ở nhóm bệnh cao hơn hẳn nồng độ PAI-1 ở nhóm chứng 
(83,29±52,74ng/ml so với 25,76±12,83ng/ml, p<0,0001). Nếu xét theo trung vị thì giá trị PAI-
1 ở nhóm bệnh cao hơn hẳn nhóm chứng (72,17 so với 30,32). Sau khi log để đưa về phân 
phối chuẩn thì giá trị log của PAI-1 nhóm bệnh cũng cao hơn hẳn giá trị log của PAI-1 nhóm 
chứng với p<0,0001. 

Bảng 3.2. Giá trị điểm cắt giới hạn của nồng độ PAI-1và TNFα giữa hai nhóm bệnh và chứng 

Thông số Diệntích Điểm cắt Độ nhạy Độ đặc hiệu p Khoảng tin cậy 95% 

TNFα 
(pg/ml) 

0,70 25,60 43% 96,20% 0,0001 0,618 - 0,783 

PAI-1 

(ng/ml) 
0,83 52,87 73% 91,20% 0,0001 0,764 - 0,895 

 
Biểu đồ 3.1. Diện tích dưới đường cong ROC giữa nhóm bệnh và chứng với PAI-1 và TNFα 

3.2. Nồng độ PAI-1 và TNFα huyết tương theo mức độ nặng và diễn biến nặng ở bệnh nhân nhồi 
máu não cấp 
Bảng 3.3. Nồng độ trung bình của PAI-1 và TNFα theo mức độ nặng lâm sàng qua thang 
điểm NIHSS 

Thông số 

Lâm sàng nhẹ 

NIHSS < 14 

Lâm sàng nặng 

NIHSS ≥ 14 
p 

n X + 1SD Tr.vị n X + 1SD Tr.vị  

PAI-1 48 72,50± 44,89  32 99,47± 59,85  0,024 

TNFα 48 24,25± 42,47 12,20 32 163,48 ± 177,83 72,20 0,0001 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của PAI-1 trung bình giữa hai nhóm lâm sàng nhẹ 
và nặng theo thang điểm NIHSS với p=0,024. 

Nồng độ trung bình của TNFα ở nhóm lâm sàng nhẹ là 24,25± 42,47pg/ml trung vị là 
12,2 thấp hơn có ý nghĩa nồng độ trung bình của TNFα ở nhóm lâm sàng nặng là 163,48 ± 
177,83, trung vị là 72,20 (p=0,0001). 

Bảng 3.4.  Điểm cắt giới hạn của PAI-1 và TNFα theo các mức thang điểm NIHSS 

Mức 
điểm 

NIHSS 

Thông số 
Diện tích Điểm cắt Se 1-Sp p 

Mức ý nghĩa 95% 

Giá trị 
nhỏnhất 

Giátrị 
lớnnhất 

14 TNFa 0,885 34,65 0,75 0,083 0,001 0,811 0,959 

PAI-1 0,643 90,719 0,563 0,25 0,031 0,518 0,769 



 

 
Diện tích dưới đường cong của nồng độ PAI-1 và TNFα có giá trị tiên lượng mức độ 

nặng trên lâm sàng ở mức thang điểm NIHSS 14 là tối ưu hơn cả với điểm cắt của TNFα là 
34,65, AUC là 0,885 (Se 0,75; 1-Sp 0,083; p=0,001) và điểm cắt của PAI-1 là 90,719, AUC là 
0,643 ( Se 0,563; 1-Sp 0,25; p=0,031). 

 
Biểu đồ 3.2. Điểm cắt giới hạn của PAI-1 và TNFα theo các mức thang điểm NIHSS 14 điểm 

Bảng 3.5. Tỷ lệ bệnh nhân diễn tiến nặng trong  48h theo thang điểm  NIHSS 

Thang điểm 

NIHSS  

48h Tuần thứ hai 

n % n % 

Diễn tiến nặng 23 28,8 3 3,700 

Không diễn tiến nặng 57 71,2 77 96,3 

p 0,001 0,083 

Tỷ lệ bệnh nhân có diễn tiến lâm sàng nặng trong 48h sau khi nhập viện theo thang điểm 
NIHSS, thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm không có diễn tiến nặng (p< 0,005). 

Bảng 3.6.  Nồng độ PAI-1 và TNFα ở nhóm bệnh nhân có tình trạng lâm sàng diễn biến xấu 
trong 48h theo thang điểm NIHSS 

Thông số 

Nhóm lâm sàng có diễn biến 
xấu 

Nhóm lâm sàng không có 
diễn biến xấu 

p 

n X + 1SD Tr .vị n X + 1SD Tr.vị  

Nồng độ PAI-1 
máu 

23 104,72 ± 48,66  57 74,64 ± 52,24  0,02 

Nồng độ TNFα 
máu 

23 171,95± 173,87 127,00 57 42,81 ± 94,39 14,90 0,0001 

 
Biểu đồ 3.3. Điểm cắt giới hạn của nồng độ PAI-1 và TNF α ở nhóm bệnh nhân có lâm sàng 

diễn biến xấu trong 48h theo thang điểm NIHSS 

 



 

 
Bảng 3.7.  Giá trị điểm cắt của TNFα và PAI-1 trong tiên lượng diễn biến nặng của bệnh 

Thông số Diệntích Điểmcắt Se 1-Sp p 
Mức ý nghĩa 95% 

Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

TNFa 0,828 36,54 0,913 0,439 0,0001 0,719 0,922 

PAI-1 0,70 72,54 0,783 0,368 0,005     0,575 0,825 

Giá trị TNFα lớn hơn PAI-1 trong tiên lượng diễn biến nặng của bệnh theo thang điểm 
NIHSS với ROC-AUC tương ứng là 0,828 lớn hơn 0,7. 

Với điểm cắt tối ưu để phát hiện bệnh của TNFα và PAI-1 lần lượt là 36,54 (Se=0,91, 
Sp=0,56, p<0,0001) và 72,54 (Se=0,78, Sp=0,63, p<0,0001). 

Bảng 3.8. Các yếu tố kết hợp diễn biến lâm sàng xấu trong giai đoạn sớm của NMN 

Biến số β  SE p 

Điểm Glasgow vào viện 0,677 0,297 <0,05 

PAI-1(ng/ml) 0,013 0,006 <0,05 

TNFα (pg/ml) 0,009 0,003 <0,05 

Thể tích ổ tổn thương (cm3) 2,194 0,895 <0,05 

Na 0,078 0,082 >0,05 

hsCRP 0,008 0,010 >0,05 

Các yếu tố có ý nghĩa trong tiên lượng bao gồm điểm Glasgow lúc vào viện, thể tích 
tổn thương, PAI-1 và TNFα. Phương trình hồi quy đa biến được thiết lập như sau: 

Diễn tiến nặng =-21,915 + 0,677x điểm Glasgow lúc vào viện + 2,194xV (tổn thương) 
+0,009xTNFα + 0,013xPAI-1 

Kiểm định lại kết quả của phương trình với diễn tiến nặng lâm sàng trong 48h chúng 
tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 3.9. Điểm cắt của phương trình hồi quy đa biến và diễn tiến xấu lâm sàng 

Diện tích Điểm cắt Độ nhạy Độ đặc hiệu p Mức ý nghĩa 95% 

0,743 -6,03 78,5% 65% <0,001 0,624 - 0,852 

Với giá trị của phương trình hồi quy đa biến > -6,03 thì bệnh nhân tiên lượng diễn biến nặng 
trong 48h với độ nhạy 78,5% và độ đặc hiệu 65%. 

Bảng 3.10. Giá trị tiên lượng của mô hình dự báo 

Kết quả quan sát 
Kết quả dự đoán 

Tỷ lệ đúng 
Không diễn tiến nặng Diễn tiến nặng 

Không diễn tiến nặng 54 3 94,7% 

Diễn tiến nặng 8 15 65,2% 

Độ chính xác chung   86,3% 

Dùng mô hình hồi qui trên cho ta tỷ lệ đúng dự báo tiên lượng là 86,3%.  

IV. BÀN LUẬN 
Cho đến nay mặc dù có nhiều thang điểm đánh giá TBMMN được sử dụng trên thế 

giới nhưng thang điểm đột quỵ của viện sức khoe Quốc gia Hoa Kỳ vẫn được sử dụng rộng 
rãi nhất để đánh giá mức độ nặng trên lâm sàng khi bệnh nhân nhập viện cũng như trong quá 
trình theo dõi điều trị [7]. 

Trong nghiên cứu chúng tôi cũng theo dõi và đánh giá bệnh nhân vào 2 thời điểm: khi 
nhập viện và 48h để theo dõi diễn tiến đồng thời kết hợp với việc định lượng PAI-1 và TNFα 
để đánh giá tiên lượng bệnh. Thang điểm NIHSS là một thang điểm được sử dụng gần như bắt 



 

 
buột trong các đơn vị và trung tâm đột quỵ để đánh giá bệnh nhân trước khi dùng liệu pháp 
tiêu huyết khối. Theo đó, bệnh nhân có chỉ định tiêu huyết khối khi thang điểm NIHSS nằm 
trong khoảng từ 4 điểm đến dưới 22 điểm [4]. Chúng tôi chọn điểm giới hạn để đánh giá mức 
độ nặng của NMN theo thang điểm NIHSS là 14. Bệnh nhân có điểm NIHSS ngang hoặc hơn 
14 được đánh giá là lâm sàng nặng. Bệnh nhân có điểm lâm sàng theo thang điểm NIHSS <14 
điểm được đánh giá là lâm sàng nhẹ. 

Theo Zaremba, nồng độ TNFα tăng trong 24h sau nhồi máu não liên quan chặc chẽ với 
mức độ nặng và mức độ tàn phế trên lâm sàng được đánh giá qua các thang điểm trong 48h, trong 
tuần thứ nhất và tuần thứ hai sau nhồi máu não[10]. 

Nhiều nghiên cứu trên thực nghiệm lâm sàng cho thấy các cytokine bao gồm cả TNFα 
tăng tiết sau nhồi máu não và các nghiên cứu đều cho thấy TNFα làm nặng thêm tình trạng 
lâm sàng trong giai đoạn cấp của bệnh [9]. 

Theo thang điểm NIHSS, diễn biến xấu trên lâm sàng được xác định khi NIHSS ≥ 1 
điểm so với đánh giá lần đầu lúc nhập viện. 

Arenilla cũng ghi nhận nồng độ PAI-1 trong nhóm diễn tiến xấu (27,1± 9,4 ng/ml) cao 
hơn so với nhóm bệnh nhân không diễn tiến xấu (21,9± 9,2 ng/ml) [1]. 

Trong nhồi máu não, nhiều nghiên cứu cho thấy PAI-1 tăng trong vòng 1-7 ngày [5], 
nhưng theo tác giả Kim Seo Huyen, nồng độ PAI-1 tăng rất sớm 1-3h sau kởi phát nhồi máu 
não [3]. Theo Zaremba, nồng độ TNFα tăng trong giai đoạn cấp của nhồi máu não là yếu tố 
tiên lượng nặng của bệnh [10].  

Sotgiu nhận thấy TNFα tương quan rất chặt chẽ với diễn biến nặng trên lâm sàng đánh giá qua 
thang điểm NIHSS ( r= 0,82, p<0,001) đặc biệt trong nhóm diễn tiến xấu trung vị của nồng độ 
TNFα  là 90 pg/ml so với nhóm lâm sàng không diễn tiến xấu là 37,9 pg/ml [8].  

Chúng tôi chọn nhóm bệnh nhân có lâm sàng tiến triển xấu trong 48h theo thang điểm 
NIHSS. Kết quả cho thấy nồng độ PAI-1 và TNFα trong nhóm tiến triển xấu cao hơn có ý 
nghĩa thống kê so với nhóm không diễn tiến xấu 

Kết quả trên cho thấy TNFα ưu thế hơn trong tiên lượng nặng của nhồi máu não cấp.  
Điều này hoàn toàn phù hợp vì khi nhu mô não bị tổ thương do thiếu máu sẽ kích thích các 
neuron, các vi tế bào đệm và sao bào tiết ra TNFα. TNFα tăng cao làm phá vỡ hàng rào máu 
não tạo điều kiện cho các  bạch cầu xâm nhập vào não từ máu ngoại biên làm tổn thương hoại  
tử não lan rộng [8].Giá trị TNFα lớn hơn PAI-1 trong tiên lượng diễn biến nặng của bệnh theo 
thang điểm Glasgow và NIHSS với ROC-AUC tương ứng là 0,828 lớn hơn 0,7. Sau khi so 
sánh chúng tôi chọn điểm cắt tối ưu để dự báo diễn tiến xấu trên lâm sàng là TNFα≥ 36,54 
pg/ml và PAI-1≥72,54ng/ml. 

Theo Castellanos nồng độ >14pg/ml là ngưỡng tiên báo diễn tiến xấu của nhồi máu 
não trong giai đoạn cấp [2]. 

Rodriguez cho thấy với nồng độ TNFα >21 pg/ml thì khả năng chẩn đoán có hình ảnh 
tổn thương mismatch tăng gấp 50 lần. Tác giả kết luận rằng, các chất chỉ điểm sinh học trên 
tăng trong giai đoạn sớm là yếu tố tiên báo tổn thương NMN với độ nhạy và độ đặc hiệu lần 
lượt là 96 và 98% [6]. 

Sotgiu và cộng sự nghiên cứu TNFα ở bệnh nhân NMN cấp, khi phân tích tương quan 
hồi quy với thang điểm NIHSS ở thời điểm bệnh nhân mới vào viện và 48h, tác giả nhận thấy 
TNFα tương quan rất chặc chẽ với thể tích ổ tổn thương NMN và diễn biến xấu trên lâm sàng. 
Tác giả đi đến kết luận rằng TNFα là chất chỉ điểm dương tính có ý nghĩa thống kê nhất của 
tình trạng lâm sàng xấu đi trong giai đoạn cấp của NMN [8]. 

Chúng tôi tiến hành so sánh hai nhóm bệnh nhân diễn tiến nặng và không diễn tiến 
nặng với 6 yếu tố lâm sàng và 12 yếu tố cận lâm sàng chúng tôi nhận thấy: về lâm sàng chỉ có 
hai yếu tố là thang điểm NIHSS và thang điểm Glasgow khi vào viện là khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa hai nhóm. Tiến hành vẽ đường cong ROC biểu diễn mối liên quan giữa hai 



 

 
nhóm bệnh diễn tiến nặng và không diễn tiến nặng với các thông số lâm sàng và cận lâm sàng, 
chúng tôi nhận thấy có 4 thành tố có ý nghĩa kết hợp với diễn tiến nặng trên lâm sàng của nhồi 
máu não đó là điểm Glasgow lúc vào viện,  nồng độ TNFα huyết tương,  nồng độ PAI-1 huyết 
tương và thể tích ổ tổn thương.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy với giá trị của phương trình hồi quy đa 
biến > -6,03 thì bệnh nhân tiên lượng diễn tiến sẽ nặng trong 48h với độ nhạy 78,5% và độ 
đặc hiệu 65%. 

Kiểm định bằng các giá trị quan sát và dự đoán chúng tôi nhận thấy giá trị chẩn đoán 
đúng của mô hình hồi qui đa biến cho tỷ lệ đúng dự báo tiên lượng là 86,3%. Vậy đây là một 
mô hình dự báo tiên lượng bệnh nhân diễn biến nặng trong nhồi máu não cấp dự vào điểm 
Glasgow lúc vào viện, thể tích ổ tổn thương nhồi máu não, nồng độ PAI-1 huyết tương và 
nồng độ TNFα huyết tương. 

V. KẾT LUẬN 
 Nồng độ PAI-1 và TNFα huyết tương có giá trị để dự đoán tiên lượng mức độ nặng  và 
diễn tiến lâm sàng nặng của bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp. Đây là các chất chỉ điểm sinh 
học có thể dễ dàng định lượng được trong huyết tương với kết quả nhanh chóng và chính xác.  
Nghiên cứu của chúng tôi hy vọng góp thêm một số thành tố trong tiên lượng bệnh nhân nhồi 
máu não trong giai đoạn cấp từ đó giúp các nhà lâm sàng thần kinh có thêm phương tiện để đánh 
giá và theo dõi điều trị. 
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