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1. Ý nghĩa khoa học: 

Chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim cấp kể từ lúc bệnh nhân có triệu chứng cơn đau 

thắt ngực đóng vai trò quan trọng thực hành lâm sàng, giúp bệnh nhân được điều trị kịp 

thời và hạn chế các biến chứng nặng nề trong giai đoạn sớm và muộn. Nghiên cứu này 

có ý nghĩa khoa học vì xác định được giá trị chẩn đoán của copeptin huyết thanh - 

peptide 39 acid amin đại diện cho hệ Arginine vasopressin, tăng sớm và tăng cao trong 

huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Copetin huyết thanh tăng cao tại thời điểm 

nhập viện cũng là yếu tố có thể giúp bác sĩ tiên đoán các biến cố tim mạch nặng; cùng với 

các dấu ấn sinh học khác, góp phần đánh giá tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. 

 

2.  Ý nghĩa thực tiễn: 

Đề tài này có thể đóng góp cho thực tiễn vì copeptin, hs-troponin I và NT-

proBNP là các dấu ấn sinh học có thể thưc hiện ngay khi bệnh nhân có triệu chứng đau 

ngực đến khám tại phòng cấp cứu, chi phí không cao, có kết quả sớm, góp phần xác định 

chẩn đoán sớm và dự báo các biến cố tim mạch nặng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. 

 

3.  Đóng góp mới của luận án: 

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về giá trị chẩn đoán của copeptin huyết 

thanh trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp. Nồng độ cao tại thời điểm nhập viện của 

copeptin và NT-proBNP đều có giá trị dự báo biến cố tim mạch nặng sau nhồi máu cơ tim; 

phối hợp 2 chất đánh dấu sinh học này làm tăng khả năng dự báo biến cố tim mạch nặng 

sau 6 tháng theo dõi. Đây là những kết luận có giá trị trong thực hành lâm sàng, góp phần 

giúp các thầy thuốc tim mạch có thêm công cụ chẩn đoán và dự báo tiên lượng cho bệnh 

nhân. 
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