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Tóm tắt 
Đặt vấn đề: D-dimer là một sản phẩm thoái hóa fibrin, Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng mức độ 
D-dimer huyết tương tăng ở bệnh nhân bị đột quỵ cấp. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá nồng 
độ D-dimer 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 42 bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp. 
Diện tích tổn thương được xác định bởi chụp não cắt lớp vi tính, đánh giá độ trầm trọng theo 
thang điểm Glasgow. Xác định nồng độ D-dimer ở bệnh nhân NMN cấp. Tìm mối liên quan giữa 
nồng độ D-dime với - thang điểm Glasgow – diện tích tổn thương não. 

Kết quả: Nồng độ D-dimer ở nhóm bệnh nhân NMN cấp 1624,9 ± 2071,2(ng/ml). Tương quan 
nghịch giữa nồng độ D-dimer và mức độ nặng của bệnh nhồi máu não theo thang điểm Glasgow 
với r = -0,564, p < 0,01, y = -0,000x + 14,13. Tương quan chặt chẽ giữa nồng độ D-dimer và diện 
tích tổn thương NMN, r = 0,777, p < 0,01, y = 91,74 x + 0,777. 

Kết luận: Nồng độ D-dimer trung bình ở nhóm bệnh nhân nhồi máu não cấp 1624,9 ± 
2071,2(ng/ml). Xác định mức độ nặng của nhồi máu não cấp dựa vào nồng độ D-dimer.  

Abstract 

STUDY OF PLASMA D-DIMER LEVELS  

IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE 
Purpose: D-dimer is a product of fibrin degradation, Numerous studies showed that patients with 
various strokes had acutely increased plasma D-dimer levels. The aim of the study was to 
evaluate of D-dimer plasma levels within 7 days of ischemic stroke. 

Material and method: The study included 42 patients with acute ischemic stroke. The area level 
is determined by cerebral Ctscan, serious evaluation of the Glasgow scale. Determine plasma D-
dimer level in acute ischemic stroke. Find the relation between the plasma D-dimer - level 
Glasgow scale – area brain damage. 

Results: Mean plasma D-dimer level was in patients with acute ischemic stroke 1624,9 ± 
2071,2(ng/ml). Correlation between D-dimer levels and severity of cerebral infarction with the 
Glasgow scale with r = -0,564, p < 0,01, y = -0,000x + 14,13. Strong correlation between D-
dimer levels and lesion area, r = 0.777, p <0.01, y = 91.74 x + 0.777. 

Conclusion: Mean Plasma D-dimer levels 1624,9 ± 2071,2(ng/ml). Determination of the severity 
of acute ischemic Stroke based on level increasing plasma D-dimer. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tai biến mạch máu não (TBMMN) là căn bệnh không những gây tử vong cao mà còn để 

lại nhiều di chứng nặng nề về thần kinh và tâm thần, dẫn đến sự tàn phế cho bệnh nhân cũng như 
đòi hỏi có sự chăm sóc lâu dài, vì vậy người bệnh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. 

 Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ cao trong máu của các chất chỉ điểm viêm và cầm 
máu liên quan với sự tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch ở những người khỏe mạnh và ở những 
bệnh nhân bị bệnh mạch vành và nhồi máu não. Sự kích hoạt hình thành fibrin và các sản phẩm 
thoái giáng fibrin bao gồm D-dimer xảy ra trong pha cấp của nhồi máu não. D-dimer là một sản 



phẩm thoái giáng fibrin, là một mảnh protein nhỏ hiện diện trong máu sau khi một cục máu đông 
bị thoái biến bởi sự tiêu fibrin. Nó chứa hai mảnh D của fibrinogen. D-dimer phản ánh nồng độ 
của các sản phẩm fibrin trong lòng mạch mà không liên quan đến fibrinogen và những sản phẩm 
thoái hóa fibrin hòa tan và khẳng định rằng sự hình thành thrombin và plasmin đã xảy ra. D-
dimer đã được sử dụng rộng rãi trên lâm sàng như một chỉ số để phát hiện sự hình thành fibrin 
trong điều kiện có huyết khối [1], [11].  

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về nồng độ D-dimer ở những khía cạnh khác nhau trong 
tai biến mạch máu não, đặc biệt là trong nhồi máu não, nhận thấy D-dimer là một xét nghiệm đáng 
tin cậy để chẩn đoán đột quỵ, xác định loại nhồi máu não, độ trầm trọng, tiên lượng và nguy cơ 
tái phát của nhồi máu não. Vài nghiên cứu trước đây đã đồng nhất D-dimer như một dự báo độc 
lập của đột quị trong tương lai ở những người khỏe mạnh. D-dimer có thể dự đoán tiến triển của 
đột quị, tử vong và là một nguy cơ cao của đột quỵ tái phát. Nồng độ D-dimer tăng có thể phản 
ánh sự phản ứng trong pha cấp, hoạt hóa sự đông máu thứ phát từ sự phá hủy mô hoặc là biến 
chứng của đột quị (nhiễm trùng hoặc huyết khối tĩnh mạch) [6]. 

 Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đề cập đến D-dimer trong nhồi máu não. Xuất phát từ 
những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm hai mục tiêu sau: 

1. Xác định nồng độ D-dimer 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 D-dimer huyết tương với thang điểm Glasgow, diên 
tích  thương tổn  nhồi máu não trên phim chụp não cắt lớp vi tính. 

 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng 
 Chọn 42 bệnh nhân trên 18 tuổi 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 12/2010 đến 7/2011. 

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

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

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nồng độ D-dimer ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp 

Bảng 3.1. Nồng độ D-dimer ở bệnh nhân NMN  

D-dimer (ng/ml) ≤ 1000 > 1000 Tổng 

n 23 19 42 

% 54,8 45,1 100 

D-dimer (ng/ml) (X±SD) 1624,9 ± 2071,2 

D-dimer (ng/ml) trung vị(IQR) 973,3 (672,5 – 1347,9) 

Trung bình nồng độ D-dimer ở bệnh nhân NMN cấp là 1624,9 ± 2071,2(ng/ml)  



3.2. Nồng độ D-dimer theo giới và tuổi ở bệnh nhân NMN 

 Bảng 3.2. Nồng độ D-dimer theo giới và tuổi 

Giới 

Tuổi 

D-dimer (ng/ml) 

 

(X±SD) n p Trung vị (IQR) 

Nữ 2471,85±3018,44 18 
0,83 

933,9 (772,4 – 1124,5) 

Nam 1324,34±1571,37 24 1029,9 (591,5 – 1496,1) 

≤64 1213,1 ±1006,8 15 

0,42 

840,9 (682,3 – 1292,6) 

65-74 2271,5±2850,8 12 1108,4 (904,5 – 1801,6) 

≥75 1519,4±2147,4 15 893,7 (659,3 – 1124,1) 

Nồng độ D-dimer theo giới ở nữ cao hơn nam và nồng độ D-dimer ở các nhóm tuổi khác nhau, 
khác biệt giữa các nhóm chưa có ý nghĩa thống kê với p>0,05.  

3.3. Tương quan giữa D-dimer với thang điểm Glasgow 

Bảng 3.3. Nồng độ D-dimer theo thang điểm Glasgow 

Thang điểm Glasgow 3 - 8 9 – 12 13 – 15 

n 7 6 29 

D-dimer (ng/ml) 

(X±SD) 

3535,3 ± 3404,5 2468,1 ± 3333,1 989,3 ± 574,9 

D-dimer(ng/ml) 

Trung vị(IQR) 

1663,4 

(1085,4 – 6573,9) 

1158,4 

(387,6 – 2772,0) 

872,8 

(676,8 – 1123,9) 

p = 0,001 

 Nồng độ D-dimer khác nhau ở các mức thang điểm Glasgow, sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p = 0,001. 

 
Biểu đồ 3.1.Tương quan giữa D-dimer với thang điểm Glasgow 

  Có mối tương quan nghịch giữa thang điểm Glasgow và nồng độ D-dimer với y = -0,000x 
+ 14,13, r = -0,564; p < 0,001. 

Nồng độ D-dimer (ng/ml) 

Glasgow 



3.4. Tương quan giữa D-dimer với diện tích tổn thương trên CNCLVT 

Bảng 3.4. Nồng độ D-dimer theo diện tích tổn thương NMN 

Diện tích 
D-dimer (ng/ml) 

Trung vị(IQR) 

D-dimer (ng/ml) 

(X±SD) 
n 

< 10 cm2 823,6 

(609,9 – 974,2) 

814,5 ± 304,6 26 

≥ 10 cm2 1653,85 

(1079,9 - 3527,3) 

2941,7 ± 2929,6 16 

Nồng độ D-dimer ở nhóm có diện tích tổn thương NMN ≥ 10 cm2 cao hơn diện tích < 10 
cm2. 

 
Biểu đồ 3.2. Tương quan giữa D-dimer và diện tích thương tổn 

 Có mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ D-dimer và diên tích tổn thương NMN trên 
CNCLVT với y = 91,74 x + 0,777, r = 0,777, p < 0,01. 

4. BÀN LUẬN 
     Sự tăng nồng độ D-dimer trong NMN cấp có thể phản ánh sự hình thành huyết khối 

quá mức trong các mạch máu não, hoặc có thể là một chất chỉ điểm khả năng tăng đông. Vài 
chỉ điểm của chức năng cầm máu là những chất phản ứng trong giai đoạn cấp, D-dimer là một 
trong số các chất này. Vì thế, nồng độ D-dimer tăng có thể xảy ra trên những bệnh nhân đột 
quỵ tiến triển, một chỉ điểm cho sự trầm trọng hơn của đột quỵ. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ nghiên cứu nồng độ D-dimer trong giai đoạn cấp của 
NMN, và nghiên cứu cắt ngang, máu được lấy trong vòng 3 ngày đầu của NMN, điểm cắt của 
nồng độ D-dimer là 1000 ng/ml, kết quả cho thấy có 19 trong tổng số 42 bệnh nhân NMN có tăng 
nồng độ D-dimer huyết tương, chiếm 45,1%, Trung bình nồng độ D-dimer ở bệnh nhân NMN 
cấp là 1624,9 ± 2071,2(ng/ml).  

Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu của Vrethem M and Lindahl T, với điểm cắt là 
1500ng/ml thì nồng độ D-dimer tăng được nhận thấy ở 22 bệnh nhân trong tổng số 57 bệnh nhân 
NMN giai đoạn cấp (nồng độ D-dimer trung bình là 0,41mg/ml), họ cũng nhận thấy nồng độ D-
dimer tăng đáng kể ở đột quỵ thuyên tắc từ tim so với đột quỵ do huyết khối xơ vữa hoặc NMN 
lỗ khuyết [10].  

 Theo Feinberg WM và cs, nồng độ D-dimer trung bình ở  bệnh nhân NMN giai đoạn cấp là 

Nồng độ D-dimer (ng/ml) 

Diện tích tổn thương (cm2) 
 



242,8 ± 294,81ng/ml, tăng so với giá trị bình thường (77 ± 42ng/ml), nồng độ D-dimer cũng tăng 
trong tất cả các nhóm NMN (NMN do thuyên tắc từ tim, do huyết khối xơ vữa, do thuyên tắc 
mạch máu nhỏ (NMN lỗ khuyết), và không rõ nguyên nhân). Những bệnh nhân NMN do thuyên 
tắc từ tim có nồng độ D-dimer cao hơn đáng kể so với các NMN không do thuyên tắc từ tim (p = 
0,033) [4]. Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu của Takano K và cs [8]. 
 Theo Toghi H và cs, ở những bệnh nhân NMN do thuyên tắc nồng độ D-dimer tăng nhẹ 
trong giai đoạn cấp, tăng nhiều hơn trong giai đoạn bán cấp và giai đoạn mạn, ở những bệnh nhân 
NMN do huyết khối, tăng nhẹ trong giai đoạn cấp, tăng đáng kể trong giai đoạn bán cấp và tăng 
nhẹ trong giai đoạn mạn [9]. 

         Nồng độ D-dimer cao liên quan đến nguy cơ cao của thuyên tắc tái phát ở những bệnh nhân 
nhồi máu não do thuyên tắc từ tim cấp mà hầu hết là do rung nhĩ [8]. Những bệnh nhân có nguy 
cơ tái phát cao có nồng độ D-dimer cao hơn 3,5 lần so với những bệnh nhân có nguy cơ thấp. 
Trong một nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn, nồng độ D-dimer được phân tích trong vòng 
24 giờ sau khởi phát đột quỵ ở 473 bệnh nhân. Trong số này, 46 bệnh nhân đã từng trải qua một 
lần đột quỵ tái phát. Không có sự khác biệt đáng kể về nồng độ D-Dimer giữa những bệnh nhân 
có đột quỵ lần đầu và những bệnh nhân có đột quỵ tái phát [6].  

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhận thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ D-
dimer và diện tích tổn thương NMN trên CNCLVT, r = 0,777, p < 0,01; có mối tương quan 
nghịch giữa thang điểm Glasgow và nồng độ D-dimer với r = -0,564; p < 0,01. Theo Kang và 
cs, D-dimer liên quan đáng kể với thể tích NMN (r = 0,27; p < 0,001) [7]. Trong nghiên cứu 
của Toghi, nồng độ của các chất chỉ điểm cầm máu trong giai đoạn cấp NMN  được so sánh 
giữa những bệnh nhân với kích thước vùng nhồi máu nhỏ hơn 10 cm2 và lớn hơn 10 cm2. Kết 
quả của họ cho thấy rằng kích thước vùng nhồi máu liên quan đáng kể đến nồng độ fibrinogen 
và plasmin-a2 plasmin chất ức chế phức tạp trong các giai đoạn của huyết khối não và D-dimer 
trong giai đoạn mạn [9].  

       NMN là một bệnh lí phức tạp mà biểu hiện của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vài nghiên 
cứu đề nghị rằng nồng độ D-dimer ở những bệnh nhân NMN cấp có thể cung cấp những thông tin 
có giá trị tiên lượng liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc sự trầm trọng của đột quị. Một nghiên 
cứu trước đó với thời gian theo dõi kéo dài (trung bình 1,2 năm) cho thấy nồng độ D-dimer cao 
hơn đáng kể ở những bệnh nhân thuyên tắc từ tim và là một yếu tố tiên đoán tỷ lệ tử vong nghiêm 
trọng [5]. Tuy nhiên, mẫu phân tích đa biến chỉ cho thấy một mối liên quan đáng kể giữa khuyết 
tật tại thời điểm theo dõi và đột quỵ mức độ nghiêm trọng ngay từ ban đầu. Trong một nghiên 
cứu khác, tăng  D-dimer liên quan đến mức độ nghiêm trọng của đột quỵ ngay khi nhập viện và ít 
hiệu quả lúc xuất viện [6]. Hơn nữa, trong một nghiên cứu gần đây nhân thấy nồng độ D-dimer 
có liên quan đến mức độ tổn thương và di chứng thần kinh [3]. Tuy nhiên có những nghiên cứu 
khác lại không tìm thấy mối tương quan giữa nồng độ D-dimer và độ trầm trọng của đột quị [2].  

5. KẾT LUẬN 
Nồng độ trung bình của D-dimer ở bệnh nhân NMN là 1624,87 ng/l, với điểm cắt 

1000ng/ml nồng độ D-dimer tăng chiếm 45,1%. 
Có mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ D-dimer và kích thước tổn thương NMN trên 

CNCLVT, r = 0,777, p < 0,01. Có mối tương quan nghịch giữa thang điểm Glasgow và nồng độ 
D-dimer với r = -0,564; p < 0,01. 
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