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ABSTRACT 

UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN MICROALBUMINURIA AND 

STROKE 

Background:  Some previous studies address the relationship between microalbuminuria 

and stroke 

Patients and methods: case-control study design including 90 patients admitted to 

Neurology ward of An giang hospital  from march 1
st
 2011 to may 31

th
 2011. 

Results: Average age was 67,9 ± 13,2 in study group and 60,8 ± 16,5 in control group. The 

average days of study group was 8,5 days and 6,7 in control group. Systolic blood pressure 

at admission in study group was 150,5 ± 25,1 mmHg and 124,1 ± 17,4 mmHg in control 

group.  

Conclusion: Microalbuminuria occured in stroke patients 1,56 times as much as patients 

without stroke, but the difference was not statistically significant ( p = 0,30) 

TÓM TẮT 

ĐẶT VẤN ĐỀ: Vài nghiên cứu trƣớc đây nêu lên mối liên quan giữa microalbumin niệu và 

đột quị 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: nghiên cứu bệnh chứng 90 bệnh nhân 

nhập viện khoa nội thần kinh từ 01/03/2011 đến 31/05/2011 

KẾT QUẢ: tuổi trung bình trong nhóm bệnh là 67,9 ± 13,2  và trong nhóm chứng là 60,8 ± 

16,5 ; số ngày điều trị trung bình trong nhóm bệnh là 8,5 số ngày điều trị trung bình trong 

nhóm chứng là 6,7; huyết áp tâm thu lúc nhập viện ở  nhóm bệnh là 150,5 ± 25,1mmHg và  

nhóm chứng là 124,1 ± 17,4 mmHg 

KẾT LUẬN: những bệnh nhân có microalbumin niệu  đột quị tăng gấp 1,56 lần so với bệnh 

nhân không có microalbumin niệu, nhƣng sự khác biệt giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống 

kê với p = 0,30 
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ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Khái niệm microalbumin niệu đƣợc giới thiệu lần đầu tiên cách nay 25 năm trong 

thực hành lâm sàng nhƣ một marker của bệnh thận . Sự hiện diện của microalbumin niệu liên 

quan đến rối loạn chức năng thất trái, đột quị và nhồi máu cơ tim[1] 

Trong vài năm gần đây sự chú ý gia tăng về vai trò microalbumin niệu nhƣ một chỉ 

điểm nguy cơ mạch máu não đặc biệt ở những bệnh nhân tăng huyết áp không có đái tháo 

đƣờng[1]. 

Phát hiện microalbumin niệu thông qua xét nghiệm nƣớc tiểu đơn giản, rẻ tiền, vô hại 

Vi  đạm niệu  là  một dấu ấn của bệnh thận và rối loạn chức năng tế bào nội mạc, có 

thể liên quan đến mạch máu toàn thân, tuy nhiên sự liên hệ giữa vi niệu đạm và sự phát sinh 

đột quị chƣa rõ. 

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục đích tìm hiểu mối liên quan giữa 

microalbumin niệu và đột quị ở các bệnh nhân nhập viện tại khoa Nội thần kinh Bệnh viện 

An giang. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phƣơng pháp nghiên cứu: 

 Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng 

 Cỡ mẫu nghiên cứu đƣợc tính theo công thức 

 

   

  Chọn p1= 0,1; OR = 2; α = 0,01; ß = 0,10 (lực mẫu 90%) 

   p2 =0,18; p = 0,14; q = 0,86 

   n = 31 

Đối tƣợng nghiên cứu: các bệnh nhân nhập viện khoa nội thần kinh từ 01/03/2011 đến 

31/05/2011, chúng tôi chia làm 2 nhóm: 

 Nhóm nghiên cứu: các bệnh nhân đột quị (xuất huyết não, nhồi máu não ) 

 Nhóm chứng: các bệnh nhân không đột quị (động kinh, đau thần kinh tọa, đau đầu 

căng cơ, rối loạn giấc ngủ) 
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Tiêu chuẩn chọn bệnh: các bệnh nhân đột quị ở nhóm bệnh, các bệnh nhân không đột quị ở 

nhóm chứng, mẫu nƣớc tiểu đƣợc lấy lúc bệnh nhân nhập viện, các xét nghiệm sinh hóa cũng 

đƣợc lấy cùng lúc nhập viện 

Tiêu chuẩn loại trừ: các bệnh nhân bệnh tiểu đƣờng, suy thận, nhiễm khuẩn niệu, nhồi máu 

cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, macroalbumin niệu 

Xử lý số liệu trên phần mềm stata 10.0 

 

KẾT QUẢ: 

Từ 01/03/2011 đến 31/05/2011, chúng tôi thu nhận 90 bệnh nhân vào mẫu nghiên 

cứu, trong đó nhóm bệnh là 38 bệnh nhân và nhóm chứng là 52 bệnh nhân. 

Bảng 1 đặc điểm dân số mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Nhóm bệnh Nhóm chứng p 

Tuổi 67,9 ± 13,2 60,8 ± 16,5 0,07 

Giới( nam/nữ) 24/14 23/29 0,07 

Ngày điều trị 8,5 6,7 0,02 

Huyết áp tâm thu 150 ± 25,1 124,1 ± 17,4 0,02 

Huyết áp tâm trƣơng 87,6 ± 10,5 75,2 ± 10,6 0,98 

Nhịp tim 86,0 ± 10,2 86,2 ± 7,1 0,9 

Cholesterol  4,78 ± 1,1 4,8 ± 1,2 0,69 

Triglycerid  1,67 ± 1,1 1,69 ± 0,79 0,02 

HDL 1,06 ± 0,49 1,15 ± 0,66 0,05 

LDL 2,59 ± 1,02 2,53 ± 0,92 0,49 

Na 137,2 ± 3,9 134,6 ± 4,5 0,37 

K 3,41 ± 0,59 3,75 ± 0,46 0,08 

CRP 8,49 ± 16,32 7,65 ± 21,23 0,09 

 

Bảng 2  Mối liên quan giữa microalbumin niệu và đột quị 

Đột quị Đạm niệu  

Không có 

Không  33 19 52 

Có  20 18 38 

Tổng  53 37 90 
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Chƣa thấy sự liên quan giữa giữa microalbumin niệu và đột quị với tỉ số odds là 1,56 (khoảng 

tin cậy 95%: 0,66-3,66 (p=0,30)  

 

BÀN LUẬN 

Tuổi trung bình nhóm bệnh là 67,9 ± 13,2  và  nhóm chứng là 60,8 ± 16,5 , sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm với p = 0,07. Tuổi trung bình trong nghiên cứu 

của tác giả Angkana Phaopha và cộng sự là 58,0 ± 11,6[ 2], của tác giả Joachim Schrader và 

cộng sự trung bình 63,0 ± 8,3[3] 

Giới ở nhóm bệnh và nhóm chứng khác nhau không có ý nghĩa thống kê với p =  0,07 

Ngày điều trị trung bình  nhóm bệnh là 8,5 và nhóm chứng là 6,7, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa hai nhóm với p = 0,02 

Huyết áp tâm thu lúc nhập viện nhóm bệnh là 150,5 ± 25,1 mmHg và nhóm chứng là 

124 ± 17,4 mmHg, sự khác nhau có ý nghĩa thống kê với p = 0,02, huyết áp tâm thu lúc nhập 

viện của tác giả Joachim Schrader và cộng sự trung bình 158,3 ± 16,7mmHg[3] 

Nhịp tim lúc nhập viện nhóm bệnh là 86 ± 10,2 và nhóm chứng là 86,2 ± 7,1, sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,9 

Triglycerid trung bình nhóm bệnh là 1,67 ± 1,1mmol/L và trung bình ở nhóm chứng 

là 1,69 ± 0,79 mmol/L, sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p = 0,02 

Ion đồ ở hai nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

CRP trung bình ở nhóm bệnh là 8,49 ± 16,32 và trung bình ở nhóm chứng là 7,75 ± 

21,3, sự khác biệt giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê với  p= 0,09 

Những bệnh nhân có microalbumin niệu đột quị tăng gấp 1,56 lần so với bệnh nhân 

không có microalbumin niệu, so với nghiên cứu của tác giả M.F.YUYUN và cộng sự là  

1,49[4], của tác giả JS Jensen và cộng sự là 1,32[5] 

 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 90 bệnh nhân nhập viện Khoa Nội thần kinh chúng tôi nhận thấy: 

Những bệnh nhân có microalbumin niệu tăng đột quị gấp 1,56 lần so với những bệnh nhân 

có micrialbumin niệu bình thƣờng, nhƣng sự khác biệt giữa 02 nhóm không có ý nghĩa thống 

kê (p = 0,30) 
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