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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

          Hội chứng chuyển hóa (HCCH) bao gồm các yếu tố nguy cơ (YTNC) như 

tăng huyết áp (THA), bất thường dung nạp glucose, tăng Triglycerides (TG), giảm 

HDL-cholesterol, đề kháng insulin. Sau này các bất thường chuyển hóa khác được 

qui cho là HCCH như béo phì, albumin niệu vi thể (Microalbuminuria), bất thường 

về tiêu sợi huyết và rối loạn về đông máu. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như tăng 

acid uric máu, tăng yếu tố ức chế hoạt hóa plasminogen 1 (Plasminogen activa tor 

inhibitor - 1: PAI - 1)… Hội chứng chuyển hóa (HCCH) không phải vấn đề mới, 

những hiểu biết về HCCH đã được đề cập từ lâu. Năm 1923, Kylin, một bác sĩ 

người Thụy Điển đã mô tả tình trạng kết hợp giữa tăng huyết áp (THA), đường máu 

cao và bệnh gút. Năm 1943, Vague đã lưu ý chứng béo phì ở phần trên cơ thể (béo 

phì dạng nam), là loại béo phì thường kết hợp với những bất thường về chuyển hóa 

liên quan đến đái tháo đường typ 2 và bệnh tim mạch. Năm 19473 Vague đã chia 

béo phì ra làm hai loại, béo ʻʻGynoidʼʼ và ʻʻAndroiʼʼ. Béo Gynoid được đặc trưng bởi 

sự tập trung của mô mỡ ở quanh đùi và mông, trong khi đó béo Androi đặc trưng 

bởi sự tập trung của mô mỡ ở bụng. Béo Andoi có liên quan nhiều đến kháng 

insulin.Năm 1988, Gerald Reaven mô tả “Hội chứng X” bao gồm một nhóm các 

yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch vành như tăng huyết áp, tăng glucose máu, tăng 

triglycerid (TG) máu và hạ HDL-c máu. Reaven cũng đưa ra giả thuyết coi kháng 

insulin có vai trò trung tâm trong cơ chế bệnh sinh của “Hội chứng X”. Bởi vậy còn 

có những tên gọi khác “hội chứng kháng insulin”, “hội chứng Reaven”. Sau này, 

vào năm 1965 Avogaro và Crepaldi một lần nữa đã mô tả hội chứng chuyển hóa 

bao gồm tăng huyết áp, tăng glucose và béo phì. Mốc thời gian quan trọng nhất là 

vào năm 1998, lần đầu tiên Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) đã đưa ra định nghĩa 

về HCCH được chấp nhận trên toàn thế giới. Và sự ra đời của ATP-III (2001) cập 

nhật 2005: Hội chứng chuyển hóa. AACE (2003): Hội chứng kháng insulin. IDF 

(2005): Hội chứng chuyển hóa. Theo hiệp hội đái tháo đường quốc tế (IDF) HCCH 

là một tập hợp những yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh về tim mạch và nội tiết, những 

cá nhân này có gia tăng rõ rệt nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2 



là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đang được quan tâm nhất hiện nay 

[1],[4], [5].    

Tần suất và tỷ lệ HCCH ngày càng tăng và có khuynh hướng tăng dần theo tuổi. 

Tại Mỹ theo nghiên cứu ENHANCE III, tỷ lệ HCCH ở độ tuổi trên 20 là 25%, gia 

tăng trên 45% ở độ tuối trên 50. HCCH gặp ở 10% ở phụ nữ và 15% ở nam giới có 

dung nạp glucose bình thường.  Hầu hết ở bệnh nhân đái tháo đường có HCCH (gặp 

ở 78% phụ nữ và 84% ở nam giới). Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi tương đương nhau ở 

nam (24%) và nữ (23,4%). Tỷ lệ mắc bệnh theo chủng tộc: Da trắng: 23,4% ở nam, 

22,9% ở nữ. Da đen: 13,9% ở nam, 20% ở nữ. Việt nam chưa có thống kê với số 

lượng lớn, nhưng các nghiên cứu tại một số  nơi cho thấy HCCH ở Việt Nam không 

ngừng gia tăng trong  thập niên gần đây [3],[6], [14].     

II. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

      Từ định nghĩa chính thức đầu tiên của HCCH bởi một nhóm nghiên cứu của 

TCYTTG vào năm 1999, một số định nghĩa khác đã được kiến nghị. Định nghĩa được 

chấp nhận rộng rãi nhất là định nghĩa của TCYTTG, của nhóm nghiên cứu châu âu về 

đề kháng insulin ( EGIR) và NCEP ATP III và hiện nay là của IDF năm 2009. 

      Dưới đây là một số tiêu chuẩn chẩn đoán HCCH đề xuất trong những năm gần đây. 

1. Tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (TCYTTG hay WHO) năm 1999  

Một người được chẩn đoán xác định có HCCH khi: 

      * Đường huyết: 

+ Tăng glucose máu lúc đói: G0: ≥ 6,1 mmol/l (110mg/l), 

+ Hoặc rối loạn dung nạp glucose G2: ≥ 7,8 mmol/l (140mg/l),    

+ Hoặc ĐTĐ: khi ĐH đói ≥ 126mg%, Hoặc sau ăn G2 ≥ 11 mmol/l (200mg/l) 

+ Hoặc đề kháng insulin. 

Và kèm với ít nhất 2 trong 4 thành phần sau. 

*  Béo phì: Vòng bụng/vòng mông  0,85 (Nữ),  0,90 (Nam) và/hoặc BMI  

30 kg/m
2
. 

*  RL lipid máu: TG  150mg/dL và/hoặc HDL-C  40mg/dL. 

*  Tăng huyết áp:   140/90 mmHg hoặc đang dùng thuốc điều trị THA. 

*  Albumin niệu vi thể: độ thanh lọc albumin AER  20g/phút, hoặc albumin 

/Creatinin  30 mg/g [1], [5]. 



2. Tiêu chuẩn hội chứng chuyển hóa của NCEP - ATP III (National 

Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III) (2001). Được 

chẩn đoán xác định có HCCH khi có ít nhất 3 trong 5 thành phần sau: 

* Béo phì dạng nam: Vòng bụng  102cm  (Nam),  88cm  (Nữ) 

* Tăng triglyceride máu:  150mg/dL (1,69mmol/L). 

* Giảm HDL-C:  40mg/dL (1,04mmol/L) (Nam),  50mg/dL (1.29mmol/L) 

(Nữ) 

* Tăng huyết áp:  130 / 85 mmHg hoặc đang dùng thuốc điều trị THA 

* Tăng glucose máu:Glucose huyết tương tĩnh mạch lúc đói  6,1mmol/L 

[1], [2], [5].   

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội các nhà Nội tiết Lâm sàng Mỹ - AACE 

(American Association of Clinical Endocrinologists) 2003 

* Tiêu chuẩn chính: 

+ Đề kháng insulin biểu hiện bằng tăng nồng độ insulin trong máu tương đối so 

với đường máu. 

+ BMI ≥ 25kg/m
2
. 

+ RL lipid máu TG ≥ 150mg/dL và HDL-C < 40mg/dL ở nam và < 50mg/dL ở nữ. 

+ Tăng huyết áp ≥ 130/85mmHg. 

+ Rối loạn đường huyết đói hay ĐTĐ type 2. 

+Tăng acid uric máu. 

       * Tiêu chuẩn phụ: 

+ Tăng đông máu. 

+ Albumin niệu vi thể. 

+ Hội chứng buồng trứng đa nang. 

+ Bệnh động mạch vành. 

+ Rối loạn chức năng lớp nội mạc mạch máu [5]. 

4. Tiêu chuẩn chẩn đoán của Liên đoàn đái tháo đường quốc tế - IDF 

(International Diabetes Federation) 2005 

Sự gia tăng vòng bụng là chính cộng với 2 trong các tiêu chuẩn sau: 

*TG ≥ 150mg/dL (1,7 mmol/l)  hay đang điều trị tăng TG 

*HDL-C < 40mg/dL (1,03 mmol/l) ở nam và < 50mg/dL (1,29 mmol/l) ở nữ 

hay đang điều trị. 



*THA ≥130/85mmHg hay đang điều trị thuốc hạ huyết áp. 

*Đường máu ≥ 100mg/dL (5,6 mmol/l) hoặc ĐTĐ được chẩn đoán trước đó. 

               Bảng 1. Trị số đánh giá tăng vòng bụng theo chủng tộc [1], [5]. 

 

Dân tộc Giới Vòng bụng 

Châu Âu 
Nam 

Nữ 

≥ 94cm 

≥ 80cm 

Nam Á (Việt Nam) 
Nam 

Nữ 

≥ 90cm 

≥ 80cm 

Trung  Quốc 
Nam 

Nữ 

≥ 94cm 

≥ 80cm 

Nhật 
Nam 

Nữ 

≥ 85cm 

≥ 90cm 

 

 

 

 

5. Tiêu chuẩn Hội chứng chuyển hóa năm 2009 

Năm 2009 tiêu chuẩn chẩn đoán HCCH được sự thống nhất nhiều hiệp hội 

bao gồm: Liên đoàn đái tháo đường quốc tế (IDF), Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ 

(AHA), Hiệp hội Tim, Phổi và Mạch máu quốc tế [7]. 

Để chẩn đoán HCCH phải có 3 trong 5 tiêu chuẩn sau: 

1. Tăng vòng bụng (Béo bụng hoặc béo phì dạng nam):  Vòng bụng ≥ 90cm 

đối với nam, ≥ 80 cm đối với nữ. 

2. Tăng triglycerid máu ≥ 150 mg/dl (≥ 1,7mmol/l), hay điều trị đặc hiệu rối 

loạn lipid này. 

3. Giảm HDL – Cholesterol máu < 40 mg/dl (<1,03 mmol/l) đối với nam; < 50 

mg/dl (< 1,29 mmol/l) đối với nữ hoặc có điều trị đặc hiệu rối loạn lipid này. 

4. Tăng huyết áp ≥ 130/85 mmHg hoặc đã điều trị tăng huyết áp được chẩn 

đoán trước đó. 

5. Tăng glucose máu lúc đói: ≥ 100 mg/dl (≥ 5,6 mmol/l), hoặc đái tháo đường 

type 2 được chẩn đoán trước đó. 



III. Sinh bệnh học của hội chứng chuyển hóa  

Thừa cân, béo phì và đặc biệt là dạng tích tụ mỡ vùng trung tâm (béo phì dạng 

nam) liên quan đến sự đề kháng insulin. Béo phì làm tăng nguy cơ cho nhiều bệnh 

kèm theo, và những tiến bộ gần đây về sinh học mô mỡ cho một cái nhìn sâu hơn về 

các cơ chế sinh bệnh học phức tạp. Các sản phẩm tiền viêm CRP (CRP C- reactive 

protein) và nội tiết khác nhau từ mô mỡ nội tạng tương tác với dòng thác phát tín hiệu 

của insulin có thể được xác định [13]. Trong số những sản phẩm này, adiponectin giúp 

tránh sự đề kháng insulin và  bệnh tim mạch [15].   

Trong khi các acid béo tự do, leptin, resistin và các sản phẩm tiền viêm thúc 

đẩy dẫn đến đề kháng insulin [17]. Leptin, sản phẩm của gen gây béo phì, chủ yếu 

được sản xuất bởi mô mỡ, điều hòa sự hấp thu thức ăn và tiêu thụ năng lượng, sự 

chuyển hóa acid béo ở cơ vân và sản xuất glucose ở gan [9]. Hầu hết các dạng thường 

gặp của béo phì có đặc điểm là có nồng độ cao leptin lưu hành trong máu và sự đề 

kháng với leptin. Leptin có cấu trúc tương tự với các cytokine tiền viêm, như 

interleukin (IL)-6 mà IL này ảnh hưởng đến tác động của insulin. Các tế bào của phần 

mạch máu đệm trong mô mỡ, và đặc biệt là mỡ nội tạng, là những nguồn quan trọng 

sản xuất IL-6 [11]. Yếu tố hoại tử bướu alpha (TNF-a) là một adipocytokine khác 

được nghiên cứu nhiều và nó có thể có mối liên hệ với béo phì, viêm dưới mức lâm 

sàng và đề kháng insulin. TNF-a làm giảm hoạt động của insulin bằng cách ức chế sự 

chuyến tiếp của adiponectin. Các adipocytokines mới khác với những tác động  lên độ 

nhạy cảm của insulin được phát hiện, gồm visfatin, mà nó làm gia tăng sản xuất IL-6 

và TNF-a [16], protein-4 gắn kết với retinol, vaspin và omentin [12]. 

    Bên cạnh các adipocytokines, sự tuôn ra ào ạt của các acid béo từ mô mỡ là 

nguyên nhân chính hình thành hội chứng chuyển hóa. Các acid béo tự do được phóng 

thích từ các triglycerides của mô mỡ thông qua hoạt động của men lipase nhạy cảm 

với hormone, và từ các lipoprotein giàu triglyceride thông qua ly giải mô mỡ bởi men 

lipoprotein lipase. Do cả hai cơ chế được điều hòa bởi insulin, nên sự đề kháng insulin 

dẫn đến việc tăng hơn nữa sự phóng thích các acid béo tự do từ các mô mỡ và làm 

giảm sự thanh thải các lipoprotein giàu triglyceride [8]. Tăng nồng độ acid béo tự do 

trong huyết tương, liên quan với mức độ đề kháng insulin cao hơn, dẫn đến làm giảm 

tác động ức chế của insulin lên việc sản xuất glucose và tân tạo mỡ ở gan [8]. Kết quả 

là sự lắng đọng lipid ở các vị trí ngoại lai như gan, cơ vân và các đảo tụy, có thể xảy ra 



cùng với việc giảm chức năng của các cơ quan chuyên biệt (ngộ độc mỡ) [10]. Hơn 

nữa, có giả thuyết cho rằng một chế độ ăn giàu năng lượng - như là một sự kiện khởi 

đầu cho việc hình thành đề kháng insulin - làm quá tải mô mỡ, khả năng để dự trữ 

acid  béo tự do trong các tế bào mỡ quá mức, và các lipid tích tụ ở các vị trí ngoại lai 

[18].  

Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1): MCP-1 được gọi là protein 

hướng động tế bào đơn nhân là một chemokine có tác động thu hút tế bào đơn nhân 

ở vị trí viêm, bệnh nhân béo phì có sự gia tăng thâm nhiễm đại thực bào tại mô mỡ 

kết hợp với tăng thâm nhiễm đại thực bào ở tổ chức mỡ và gia tăng phóng thích 

cytokine tiền viêm như IL-6 và TNF alpha, MCP-1 góp phần trực tiếp vào sự đề 

kháng insulin do rối loạn phosphoryl hóa tyrosine của thụ thể insulin kích thích bởi 

insulin và thu nhận glucose kích thích bởi insulin tại tế bào mỡ và rối loạn tân sinh 

tế bào mỡ. PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor-1), PAI-1 còn gọi là chất ức chế 

hoạt hóa plasminogen-1, nhiều protein liên quan đông máu và tiêu fibrin được tiết 

ra từ tế bào mỡ bao gồm yếu tố mô và PAI-1, đây là một thành phần của họ ức chế 

enzyme serine protease, chất ức chế ban đầu của hệ thống tiêu fibrin bằng cách gây 

bất hoạt loại urokinase và chất hoạt hóa plasminogen loại tổ chức,trong béo phì có 

sự gia tăng hoạt hóa PAI-1 tác động trong nhiều tiến trình sinh học khác nhau như 

tân sinh mạch máu, gây xơ vữa, PAI-1 được tiết từ nhiều loại tế bào trong mô mỡ, 

nhất là mỡ nội tạng hơn là mỡ dưới da. Protein của hệ thống renin angiotensin 

(RAS), nguy cơ tim mạch thường liên quan đến hệ thống renin-angiotensin tổ chức 

qua trung gian trương lực mạch máu, tiết aldosteron, tái hấp thu muối và nước, 

angiotensin là peptide co mạch được xác định và tổng hợp đầu tiên do tế bào nội 

mạc mạch và các mạch máu khác, nhiều protein của hệ RAS được sản xuất từ mô 

mỡ như angiotensinogen, sự gia tăng angiotensin ở tổ chức mỡ do glucocorticoid 

hoạt hóa hệ RAS với sự gia tăng nồng độ huyết tương angiotensin, angiotensin II 

và aldosterone kèm tăng huyết áp. 

IV. Ý NGHĨA CÁC THÀNH TỐ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

1. Béo phì dạng nam 

1.1  Xác định mốc cơ thể học đánh giá béo phì dạng nam 



      Để đánh giá lớp mỡ phụ tạng và dưới da người ta dùng phương pháp chụp cắt lớp 

tỉ trọng, nhưng để tiện lợi trên lâm sàng hơn có thể chỉ dùng số vòng bụng (VB) đơn 

thuẩn hoặc tỉ số vòng bụng/vòng mông (VB/VM). Tuy nhiên để xác định dạng nam 

hiện nay người ta dựa chủ yếu vào phương pháp đo vòng bụng (vòng eo). 

      - Phương pháp tiến hành: bệnh nhân đứng thẳng, hai bàn chân dạng 10 cm, thở 

điều, dùng thước dây (đơn vị tính là cm) đo VB vào cuối kỳ thở ra. VB đo một trong 2 

cách sau (1) ngang qua rốn hoặc (2) ngang qua trung điểm giữa sương sườn cuối và 

mào chậu (đối với người quá béo phì). Sai số không quá 0,5 cm. 

1.2 . Tiêu chí đánh giá béo phì dạng nam 

     Đánh giá kết quả như sau: chỉ số VB được đánh giá béo phì dạng nam theo tiêu 

chuẩn WHO dành cho người châu á được xem là có nguy cơ : 

VB nam ≥ 90 cm và VB nữ ≥ 80 cm 

Tại Việt Nam chỉ số béo dạng nam hiện được lấy tiêu chí vòng bụng người Nam Á 

1.3 . Đề xuất mốc cơ thể học đo vòng bụng tại vị trí dưới rốn 5 cm 

      Nguyễn Hải Thủy và Hồ Trương Bảo Long (2005-2007) khảo sát bề dày lớp mỡ 

dưới da bụng bằng siêu âm 2D với đầu dò 7,5 MHz cho 231 bệnh nhân ghi nhận tại vị 

trí dưới rốn 4-5 cm có số đo lớp mỡ dày nhất chiếm tỷ lệ 67,67% (P < 0,001). Tỷ lệ 

béo dạng nam tăng 48,05 % ( vòng bụng ngang mức rốn) tăng lên 60,61% (vòng bụng 

đo ngang mức dưới rốn 4-5 cm) cho cả nam lẫn nữ trong nhóm nghiên cứu. Bề dày lớp 

mỡ này tương quan chặt chẽ với nồng độ triglyceride máu của bệnh nhân. 

1.4 . Béo phì dạng nam là tiêu chí quyết định của HCCH theo IDF 

      Do có sự tương quan giữa béo phì dạng nam với sự phân bố mỡ trong phủ tạng. 

Mô mỡ trước đây chỉ được xem như nơi dự trữ năng lượng. Từ năm 1987 người ta đã 

biết mô mỡ như một nơi chuyển hóa chủ yếu các hormone sinh dục và sản xuất chất 

Adipsin ( yếu tố nội tiết làm giảm cân). Năm 1994, chất Leptin cũng được phát hiện, 

khẳng định mô mỡ là cơ quan nội tiết. Hiện nay mô mỡ được biết là nơi tiết ra nhiều 

loại peptide khác nhau có hoạt tính sinh học đó là những Adipokine có tác dụng tại 

chỗ (autocrine/paracrine) cũng như toàn thân (endocrine). 



      Ngoài các biểu hiện trên, mô mỡ còn có nhiều thụ thể đáp ứng với các hormone 

kinh điển đến từ các tuyến nội tiết cũng như từ hệ thần kinh trung ương. Như vậy, 

ngoài chức năng dự trữ và phóng thích năng lượng, mô mỡ còn có chức năng như một 

bộ máy chuyển hóa cho phép đưa thông tin đến các cơ quan xa kể cả hệ thần kinh 

trung ương. 

      Tuy nhiên phân bố mô mỡ dưới da bụng và nội tạng có khác nhau vì vậy sự phân 

bố các hormon và các yếu tố viêm có khác nhau và nguy cơ khác nhau giữa 2 tổ chức 

này. Sự tương tác như nói trên mô mỡ các cơ quan này đều tham dự vào các tiến trình 

sinh học khác nhau bao gồm chuyển hóa năng lượng, chức năng thần kinh nội tiết và 

chức năng miễn dịch. 

2. Các cytokine của tổ chức mỡ (Adipocytokine) 

      Hiện nay tổ chức mỡ được xem như là một cơ quan có chức năng nội tiết. Nhiều 

nghiên cứu ghi nhận mô mỡ là nguồn sản xuất một số chất trung gian. Tế bào mỡ hiện 

nay đóng một vai trò trong viêm và xúc tiến quá trình viêm có thể dẫn đến xơ vữa 

động mạch và đái tháo đường type 2. Có một sự liên quan giữa hiện tượng viêm và 

HCCH. Tuy nhiên vẫn chưa rõ các tế bào đơn nhân, đại thực bào và tế bào T phản ứng 

như thế nào để có thể dẫn đến sự bộc phát HCCH hay ngay cả nguyên nhân của nó. 

Theo UIF Smith and Xiaolin Yang (2005) các cytokine của tổ chức mỡ bao gồm: 

2.1. Leptin 

      Chất Leptin theo nghĩa Hi lạp là leptos (gầy), được phát hiện năm 1994 (Zhang và 

cộng sự 1994), phóng thích vào máu dưới dạng một polypeptid 16-kDa chứa 167 acid 

amin có cấu trúc tương đồng với cytokine và thụ thể của leptin (Tartaglia và cộng sự 

1995) thuộc họ thụ thể cytokine nhóm 1 và còn hiện diện ở thần kinh trung ương và cả 

ngoại biên. 

      Lượng leptin được tiết ra tỷ lệ với khối lượng mô mỡ và tình trạng dinh dưỡng, mô 

mỡ dưới da tiết nhiều leptin hơn mô mỡ nội tạng. 

      Gia tăng tiết leptin do các yếu tố như insulin, glucocorticoid, TNF alpha, estrogen, 

CCAAT/enhancer-binding protein (C/EBPs). 



     Giảm tiết leptin do tác động của beta-adrenergic, androgen, acid béo tự do, GH và 

đồng vận PPARgamma. 

      Leptin có tác dụng làm giảm acid béo nội bào và dự trữ TG vì thế có hiệu quả 

trong đề kháng insulin, cải thiện glucose nội môi vì thế ảnh hưởng trên chức năng tế 

bào beta. 

      Tác dụng của leptin lên sự cân bằng năng lượng thông qua vùng dưới đồi cũng như 

thông qua hoạt động trực tiếp ở mô ngoại biên gồm tế bào cơ và tế bào beta ở tụy tạng. 

Nồng độ leptin trong máu giảm khi có chế độ giảm cân hoặc hạn chế năng lượng. Sự 

giảm nồng độ leptin đi kèm với các đáp ứng sinh lý của sự đói như tăng sự ngon miệng 

và giảm tiêu hao năng lượng. 

      Ở người béo phì nồng độ leptin gia tăng do đề kháng leptin. Dù leptin tăng cao do 

nội sinh hoặc ngoại sinh cũng không làm giảm cân do tình trạng đề kháng này. Cơ chế 

kháng leptin liên quan sự khiêm khuyết trong thông tin từ leptin hoặc vận chuyển qua 

hàng rào máu não. 

     Ngoài tác dụng điều chỉnh năng lượng, leptin còn điều hòa chức năng thần kinh nội 

tiết và hệ nội tiết. Thiếu leptin làm tăng hoạt trục dưới đồi-yên-thượng thận và ức chế 

trục dưới  đồi-yên-giáp cũng như trục sinh dục. Leptin làm giảm cortisol, ức chế tiết 

CRH vùng dưới đồi do stress. Cơ chế tác dụng tăng hoạt trên thượng thận chưa được 

rõ. Leptin làm trở lại bình thường nồng độ hormone giáp trước đó bị thấp do thiếu 

leptin, một phần do kích thích tiết và tăng tác dụng của TRH từ vùng dưới đồi. 

      Ở người bình thường dùng leptin thay thế trong lúc đói ngăn chặn được các thay 

đổi ở trục sinh dục cũng như trục giáp trạng do sự đói. Leptin ảnh hưởng lên sự dậy 

thì, Leptin tác dụng trực tiếp lên các thụ thể  leptin ngoại biên ở buồng trứng, tinh 

hoàn, tiền liệt tuyến, nhau thai. Leptin còn có nhiều vai trò về nội tiết khác như điều 

hòa chức năng miễn dịch, tạo máu, tân tạo mạch máu, và phát triển xương. Leptin bình 

thường hóa chức năng miễn dịch bị ức chế do suy dinh dưỡng và do thiếu leptin. 

Leptin cũng thúc đẩy sự tăng sinh và sự biệt hóa tế bào tạo máu, thay đổi sự sản xuất 

cytokine do tế bào miễn dịch, kích thích sự phát triển tế bào nội mạc mạch máu, tân 

sinh mạch máu và nhanh lành vết thương. 



      Thiếu leptin làm tăng khối lượng xương ngay cả trên đối tượng tăng cortisol máu 

và suy sinh dục, tác động này thông qua vùng bụng giữa vùng dưới đồi (ventral medial 

hypothanlamus). Vùng bụng vùng dưới đồi có đáp ứng với leptin này lại có ảnh hưởng 

lên hoạt động của hệ thần kinh thực vất. Nhiều nghiên cứu cho thấy leptin làm giảm 

khối lượng xương một cách gián tiếp thông qua hoạt hóa hệ thần kinh thực vật. Rõ 

ràng leptin có nhiều chức năng nội tiết khác nhau ngoài vai trò điều chỉnh năng lượng. 

      Leptin có thể biến đổi sự trình bày và/hay là hoạt hóa một số đích tác dụng của 

insulin bao gồm IRS-1 (insulin receptor substrate-1), MAP (mitogen activated protein) 

kinase, ERK (extracellular regulated kinase), p38 MAP kinase, Akt (protein kinase B, 

PKB), AMP kinase và phosphatidylinositol (PI) 3-kinase (Sweeney, 2002). 

2.2. Acylation stimulating protein (ASP) và Adipsin 

      ASP (protein kích thích sự acyl hóa = acylation stimulating protein) là một protein 

cơ bản tổng hợp từ yếu tố bổ túc C3 thông qua tương tác giữ yếu tố B và Adipsin (yếu 

tố D). Các cytokine viêm, hormone steroid, insulin và chylomicrons liên quan đến sản 

xuất enzym của ASP. Adipsin là một trong những chất từ mô mỡ cần cho việc sản xuất 

enzym của ASP, một protein có tác dụng lên chuyển hóa cả glucose lẫn lipid. Cả 

Adipsin lẫn ASP đều gia tăng trong béo phì, đề kháng insulin, rối loạn lipid. 

      ASP thúc đẩy hấp thu acid béo thông qua tăng hoạt lipoprotein lipase, thúc đẩy 

tổng hợp triglycerid thông qua tăng hoạt diacylglycẻol acyltransferase, giảm tiêu mỡ 

và phóng thích acid béo không ester hóa từ tế bào mỡ. ASP cũng gia tăng vận chuyển 

glucose vào tế bào mỡ và tăng tiết insulin từ tế bào beta tụy dưới sự kích thích của 

glucose. Những nghiên cứu gần đây đã cũng cố vai trò nội tiết của ASP và những chất 

liên quan trên chuyển hóa. 

2.3. Adiponectin 

      Adiponectin đã được Scherer mô tả từ năm 1995, là một protein có 247 Aa, lưu 

hành với nồng độ huyết tương 5 – 10 µg/ml. Adiponectin được tiết ra từ tế bào mỡ biệt 

hóa. Nồng độ adiponectin cao trong máu và xuất phát chủ yếu từ mô mỡ dưới da hơn 

là mỡ nội tạng. Adiponectin tương quan nghịch với đề kháng insulin và tình trạng 

viêm. Adiponectin huyết tương giảm trước khi xuất hiện bệnh béo phì và đề kháng 



insulin ở loài linh trưởng đã gợi ý sự giảm adiponectin góp phần gây nên những bệnh 

này. 

      Ở người béo phì do TNF alpha tiết nhiều gây ức chế tổng hợp adiponectin. Vì vậy 

nhiều nghiên cứu ghi nhận adiponectin giảm trong đề kháng insulin do béo phì hoặc 

do rối loạn lipid máu và khi sử dụng adiponectin cải thiện các tình trạng này. Ngược 

lại adiponectin gia tăng khi tình trạng nhạy cảm của insulin được cải thiện do giảm cân 

hoặc điều trị với các thuốc làm nhạy cảm insulin. 

      Thực nghiệm trên chuột ghi nhận adiponectin giảm gây giảm dung nạp glucose, đề 

kháng insulin, tăng acid béo không ester hóa và tăng tân sinh cơ trơn nội mạc mạch 

máu trong sự đáp ứng với các thương tổn. Ngược lại làm tăng diponectin cải thiện sự 

nhạy cảm insulin, dung nạp glucose, và acid béo không ester hóa. 

      Nồng độ adiponectin ở nam giới thấp hơn nữ giới có lẽ tiên quan đến tác dụng ức 

chế của testosterone đối với adiponectin trên tế bào mỡ. 

      Tại gan, adiponectin làm gia tăng tính nhạy cảm insulin, ngăn cản acid béo không 

ester hóa vào gan, giảm oxy hóa acid béo, giảm sản xuất glucose từ gan. 

      Tại cơ, adiponectin kích thích sử dụng glucose, tăng bắt giữ cà oxy hóa acid béo tự 

do dẫn đến giảm nồng độ acid béo tự do và triglyceride huyết tương và tổ chức. 

      Lượng acid béo tự do và triglyceride tổ chức gia tăng sẽ ảnh hưởng sự hoạt hóa 

phosphatidylinositol- 3-kinase bởi insulin và bắt giữ glucose gây ra kháng insulin. 

Ngoài ra tại cơ vân adiponectin cải thiện kháng insulin thông qua sự phosphoryl hóa 

tryrosine của thụ thể insulin. 

      Nghiên cứu ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) năm 2003 -2004. Ghi 

nhận nồng độ adiponectin huyết tương càng thấp nguy cơ mắc ĐTĐ type 2 càng gia 

tăng. 

      Trong nghiên cứu Health Professionals Follow-up Study (2005), bệnh nhân ĐTĐ 

type 2 có nồng độ adiponectin càng thấp thì nguy cơ tim mạch càng cao ( nhồi máu cơ 

tim, can thiệp vành... ). 



      Adamczak M và cộng sự (2003) ghi nhận bệnh nhân THA nguyên phát có nồng độ 

adiponectin thấp hơn so với nhóm chứng. 

      Tóm lại adiponectin là một hormone duy nhất của mô mỡ có tác dụng chống lại 

tăng đường máu, chống lại hiện tượng viêm và chống xơ vữa do ức chế một số quá 

trình bao gồm sự biểu thị phân tử bám dính, sự bám dính của bạch cầu đơn nhân lên bề 

mặt tế bào nội mạc mạch máu, thực bào LDL-oxy hóa bởi đại thực bào tạo thành tế 

bào bọt và tăng sinh và di chuyển tế bào cơ trơn thành mạch. 

      Về phương diện điều trị ngoài các nhóm thiazolidinedione (TZDs) kinh điển, 

nghiên cứu Tsunekawa T (2003) gần đây ghi nhận sulfonylurea đời mới (Glimepiride) 

có khả năng giảm đề kháng insulin, giảm TNF alpha và gia tăng nồng độ adiponectin. 

      Furuhashi M và cộng sự (2003) ghi nhận các thuốc ức chế enzyme chuyển và ức 

chế thụ thể angiotensin II làm gia tăng nồng độ adiponectin cải thiện kháng insulin và 

làm chậm tiến triển ĐTĐ type 2. Ngoài ra khuyến cáo sử dụng glucocorticoid và thuốc 

ức chế protease (ritonavir) làm giảm nồng độ adiponectin huyết tương và có thể gây 

rối loạn đường máu.  

 

 

2.4. Resistin 

      Resistin thuộc dòng họ protein tiết nhiều cystein đặt tên phân tử giống resistin 

được tìm thấy trong vùng tiêm (Banerjee và Lazar, 2003), là một polypeptide như một 

mRNA mới được tạo ra trong quá trình biệt hóa của tế bào mỡ nhưng được kiểm soát 

ngược bởi TZDs. 

      Thật vậy Steppan CM và cộng sự (2001) ghi nhận dùng đồng vận PPAR gamma 

điều hòa ngược mRNA của resistin từ 80-90%. 

      Nồng độ resistin có tác dụng tên chuyển hóa glucose trong đó có sự đổi vận với 

các tác dụng của insulin và có thể liên kết báo phì đến ĐTĐ. 

      Truyền kháng thể kháng resistin (antibody) thực nghiệm trên chuột cải thiện tác 

dụng insulin và glucose máu ở chuột kháng insulin. Resistin được tiết từ mô mỡ nội 



tạng nhiều gấp 15 lần so với tại lớp mỡ dưới da, điều này có các tác dụng trực tiếp 

thuận lợi trên gan do lắng đọng mỡ nội tạng được dẫn theo con đường tĩnh mạch cửa ( 

Atzmon và cộng sự 2002). Truyền tĩnh mạch resistin trong điều kiện đẳng đường-

cường insulin thúc đẩy tân sinh đường tạo ra và gây kháng insulin tại gan. Ở người béo 

phì resistin gia tăng trong máu. Resistin có ảnh hưởng lên sự tác dụng của insulin, 

resistin tăng gây đề kháng insulin và ngược lại. 

      Resistin còn được tìm thấy ở đại thực bào trong tiểu đảo tụy và ngay cả trong nhau 

thai người. Chính vì thế vai trò của resistin phức tạp hơn như chúng ta nghĩ trước đây. 

2.5. TNF alpha 

      TNF alpha là một cytokine được mô tả như yếu tố do nội độc tố (Carswwell và 

cộng sự 1975), xác định như cachectin (Beutler và cộng sự 1985) gây hoại tử u và có 

vai trò trong rối loạn chuyển hóa và viêm mãn tính phối hợp với ác tính. TNF alpha 

được tổng hợp là 26-kDa monomer xuyên màng và một enzyme tách protein tiền chất 

liên kết màng sẽ tạo protein hoạt động và có tác dụng qua thụ thể TNF alpha type 1 và 

type 2. 

      TNF alpha được tiết ra từ tế bào mỡ và tế bào mạch máu đệm. TNF alpha được tiết 

ra ở mô mỡ dưới da nhiều hơn mô mỡ nội tạng. TNF alpha có tác dụng gây suy mòn 

chứng tỏ nó có vai trò trong điều chỉnh năng lượng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 

TNF alpha có vai trò trong bệnh sinh béo phì và đề kháng insulin. 

Một số nghiên cứu cho thấy nống độ TNF alpha gia tăng và tương quan chặt chẽ với 

mức độ béo phì và đề kháng insulin. TNF alpha tăng kéo dài gây đề kháng insulin cả 

in vitro lẫn in vivo. TNF alpha tác dụng của TNF alpha liên quan đến sự điều hòa trình 

diện các gen ở các tổ chức đích. Tại tổ chức mỡ TNF alpha làm giảm nồng độ trình 

diện gen định vị trên các yếu tố sao chép và bổ thể cơ bản cho tân sinh tế bào mỡ và 

chất mỡ (Ruan và cộng sự 2002). 

      Tại gan, TNF alpha giúp trình diện gen làm giảm sử dụng glucose và oxy hóa acid 

béo trong khi gia tăng tổng hợp cholesterol và acid béo (Ruan và cộng sự 2002). 



      TNF alpha gây rối loạn tác dụng insulin trên tế bào đích do rối loạn nồng độ 

phosphoryl hóa tyrosine của các phân tử tín hiệu insulin thông qua hoạt hóa serine 

kinase và gia tăng phosphoryl hóa serine của tiểu thụ thể 1 và 2 (Hotamisligil, 2003). 

      Ngoài các hậu quả tác động đến insulin và chuyển hóa năng lượng, TNF alpha gia 

tăng sản xuất endothelin-1 nội mạc và giảm tổng hợp fibroblast collagen trong khi kích 

thích hoạt hóa cơ chế metalloproteinase, vì vậy thúc đẩy trương lực mạch máu và nguy 

cơ làm phá vỡ mảng xơ vữa (Siwik, Chang và Colucci, 2000). 

2.6. Inter leukin 6 (IL-6) 

      IL-6 ban đầu liên quan đến đại thực bào và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế 

bào T. Tuy nhiên sau đó người ta ghi nhận IL-6 cũng được tập hợp từ các tế bào không 

miễn dịch (Fruhbeck và cộng sự 2001). IL-6 là một loại cytokine dẫn xuất từ tế bào 

mỡ liên quan đến béo phì và kháng insulin (Fernandez Real và Ricart, 2003). Thụ thể 

IL-6 cũng tương đồng với thụ thể leptin. Ở mô mỡ IL-6 và thụ thể của nó được tìm 

thấy ở tế bào mỡ và chất gian bào của mô mỡ. IL-6 được tiết ra ở mô mỡ nội tạng gấp 

2 đến 3 lần so với lượng tiết ở mô mỡ dưới da. IL-6 có nồng độ cao trong máu, 1/3 IL-

6 lưu thông trong máu xuất phát từ mô mỡ. Sự tiết IL-6  từ mô mỡ và nồng độ IL-6 

trong máu tương quan chặt chẽ với mức độ béo phì, giảm dung nạp glucose và đề 

kháng insulin. Chế độ giảm cân có hiệu quả làm giảm tiết IL-6. Ngược lại gia tăng IL-

6 báo hiệu tiền ĐTĐ type 2 và bệnh lý tim mạch. IL-6 có tác dụng gây giảm tín hiệu 

của insulin ở các mô ngoại biên, ức chế tân sinh mỡ và giảm tiết adiponectin. Vì vậy 

những tác dụng IL-6 có ảnh hưởng gây bệnh béo phì và đề kháng insulin. 

      Stouthard JM và cộng sự (1996) ghi nhận tác dụng rối loạn chuyển hóa glucose 

liên quan đến giảm sự trình diện các GLUT-4 trong kháng insulin do IL-6 gây ra 

nhưng không tác dụng trực tiếp của chúng trên màng mà có thể thông qua các cytoline 

tiền viêm khác. Về cân bằng năng lượng, chích IL-6 vào thần kinh trung ương làm gia 

tăng tiêu thụ năng lượng và gây giảm cân. Thí nghiệm trên chuột cho thấy IL-6 làm 

chậm phát triển, giảm cân, giảm lớp mỡ. 

2.7. Mmonocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) 

      MCP-1 được gọi là protein hướng động tế bào đơn nhân là một chemokine có tác 

động thu hút tế bào đơn nhân ở vị trí viêm. Ở bệnh nhân béo phì có sự gia tăng thâm 



nhiễm đại thực bào tại mô mỡ. (Sartipy và Loskutoff,2003) kết hợp với tăng thâm 

nhiễm đại thực bào ở tổ chức mỡ và gia tăng phóng thích cytokine tiền viêm như IL-6 

và TNF alpha (Wellen và Hotamisligil, 2003). Tế bào mỡ ở người béo phì có vai trò 

quan trọng cho sản xuất cytokine tiền viêm và béo phì. Một trong những sự cố tiên 

phát xảy ra sớm cho hoạt hóa cấp độ thấp mãn tính của hệ thống miễn dịch (Pickup và 

Crrok 1998). 

      Hiện nay chính tế bào mỡ và tế bào mạch máu đệm tiết ra MCP-1. Nồng độ MCP-

1 tăng rõ ở những người béo phì gợi ý rằng sự thâm nhiễm đại thực bào qua trung gian 

MCP-1 ở mô mỡ có thể góp phần gây các rối loạn về chuyển hóa, các rội loạn này đi 

liền với béo phì và đề kháng insulin. MCP-1 sản xuất tại mô mỡ có thể có 2 chưc năng 

tự cận tuyến nội tiết (autoparacrine) và chưc năng nội tiết (endocrine). MCP-1 góp 

phần trực tiếp vào sự đề kháng insulin do rối loạn phosphoryl hóa tyrosine của thụ thể 

insulin kích thích bởi insulin và thu nhận glucose kích thích bởi insulin tại tế bào mỡ 

và rối loạn tân sinh tế bào mỡ (Gerhardt và cộng sự 2001, Sartipy và Loskutoff, 2003). 

      Mcp-1 ức chế sự phát triển và biệt hóa tế bào mỡ thông qua sự giảm sản xuất một 

số gen tân sinh mỡ. Tăng MCP-1 ở loại ngặm nhấm béo phì đi liền với sự tăng 

monocyte. Ở chuột nếu dùng MCP-1 ở ngoại biên sẽ làm tăng monocyte ở động mạch 

và tăng sinh nội mạc mạch máu. Điều này cũng cố chức năng nội tiết của MCP-1, góp 

phần gây xơ vữa. Gia tăng phóng thích MCP-1 của tổ chức mỡ đến hệ tuần hoàn trong 

béo phì gia tăng số lượng và tiềm năng kết dính của tế bào đơn nhân lưu hành đến vết 

thương mạch máu và thúc đẩy nguy cơ tích lũy tế bào đơn nhân và thành lập nội mạc 

mới (neointimal formation) (van Royen và cộng sự 2003). 

2.8. PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor-1) 

      PAI-1 còn gọi chất ức chế hoạt hóa plasminogen-1. Nhiều protein liên quan đông 

máu và tiêu fibrin được tiết ra từ tế bào mỡ  bao gồm yếu tố mô và PAI-1. Đây là một 

thành phần của họ ức chế enzym serine protease, chất ức chế ban đầu của hệ thống tiêu 

fibrin bằng cách gây bất hoạt loại urokinase và chất hoạt hóa plasminogen loại tổ chưc 

(Mavri, Alessi và Juhan Vague, 2004). PAI-1 biến đổi giáng hóa cơ chất ngoại bào và 

tân sinh tế bào cơ trơn. Trong béo phì có sự gia tăng hoạt hóa PAI-1 tác động trong 

nhiều tiến trình sinh học khác nhau như tân sinh mạch máu, gây xơ vữa. (Mavri, Alessi 



và Juhan Vague,2004) PAI-1 được tiết từ nhiều loại tế bào trong mô mỡ, nhất là mỡ 

nội tạng hơn là mỡ dưới da (Fain và cộng sự 2004). 

      PAI-1 gia tăng ở bệnh nhân béo phì (Wajchenberg, 2000) và đề kháng insulin, 

tương quan chặt chẽ với hội chứng chuyển hóa, nồng độ .TG và insulin (Alessi và 

cộng sự, 1997; Janand Delenne và cộng sự, 1998). 

      Giảm cân và cải thiện tình trạng đề kháng insulin với điều trị bằng metformin hoặc 

thiazolidinedione làm giảm PAI-1 (Mertens và Van Gaal, 2002). TNF alpha làm hia 

tăng PAI-1 ở bệnh nhân béo phì và đề kháng insulin. Ở chuột, giảm PAI-1 sẽ gây giảm 

cân, tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện dung nạp glucose, tăng nhạy cảm insulin. Gia 

tăng PAI-1 tổ chức mỡ có thể góp phần gây bệnh lý HCCH, ĐTĐ type 2 và bệnh tim 

mạch (Mertens và Van Gaal, 2002; Juhan Vague và cộng sự, 2003). 

2.9. Protein của hệ thống renin angiotensin (Renin Angiotensin System) 

      Nguy cơ tim mạch thường liên quan đến hệ thống renin-angiotensin tổ chức qua 

trung gian trương lực mạch máu, tiết aldosteron và tái hấp thu muối và nước 

(Dzau,1986). Ức chế hệ thống này bằng thuốc ức chế sezym chuyển hoặc ức chế thụ 

thể angiotensin làm trì hoản sự tiến triển cũng như biến chứng tim mạch (Yusuf,2002). 

      Angiotensin là peptide co mạch được xác định và tổng hợp đầu tiên do tế bào nội 

mạc mạch và các mạch máu khác (Yanagisawa và cộng sự,1998). Nhiều protein của hệ 

RAS được sản xuất từ mô mỡ như  angiotensin (ACE, chymase, cathepsins D và G, 

tonin) và là nguồn peptide co mạch chính trong béo phì (Engeli và cộng sự, 2003, 

Goossens, Blaak và  

      Ngoài tác dụng co mạch, angiotensin còn kích thích tân sinh đường và thoái biến 

glycogen và ức chế thu nhận glucose do insulin (Engeli và cộng sự, 2003; Goossens, 

Blaak và van Blaak, 2003). Trong tổ chức mỡ, hoạt hóa hệ thống RAS gia tăng tế bào 

mỡ trưởng thành do kích thích tân sinh chất béo và tổng hợp prostaglandin (Engeli và 

cộng sự 2003). Ngoài ra angiotensin tiết từ tế bào mỡ trưởng thành ức chế biệt hóa tiền 

tế bào mỡ người và vì vậy ngăn ngừa sự phục hồi tế bào mỡ về sau (Janke và cộng sự, 

2002). 



      Gia tăng hoạt động RAS rối loạn cân bằng tiết cytokine tế bào mỡ. Gia tăng phóng 

thích leptin, PAI-1, NO (nitric oxide) và prostacyclin để đáp ứng với kích thích 

angiotensin II cũng được ghi nhận (Engeli và cộng sự, 2003). 

      Ức chế RAS giảm nguy cơ tử vong tim mạch và tiến triển xơ vữa động mạch cũng 

như cải thiện HCCH (Hennes và cộng sự 1996, Yusuf 2002). 

3. Rối loạn lipid máu trong HCCH 

TG và HDL.C được chú ý trong HCCH hơn là cholesterol và LDL.C 

      Rối loạn lipid máu là một nguy cơ quan trọng nhất gây bệnh tim mạch thông qua 

xơ vữa động mạch. TG là yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập nhất là bệnh lý mạch vành. 

Tiêu chí về nồng độ TG cao trên đối tượng này là 150mg%. Giảm cân là phương pháp 

hiệu quả để giảm TG. Trọng lượng cơ thể càng tăng thì nồng độ HDL càng giảm và 

càng gia tăng hiện tượng oxy hóa LDL. Sự phân bố mỡ trong cơ thể cũng ảnh hưởng 

đến sự tương quan giữa mập phì và rối loạn lipid máu. Mỡ tụ vùng bụng và tụ các cơ 

quan liên quan đến biến chứng tim mạch vì liên quan trực tiếp đến rối loạn lipid máu. 

Mỡ tụ nhiều cơ quan liên quan đến HDL giảm và tăng TG, ngoài ra còn liên hệ đến đề 

kháng insulin, cường insulin và rối loạn dung nạp glucose. 

      Sự nhận biết về bất thường lipid máu phối hợp đề kháng với insulin- béo phì dạng 

nam biểu hiện bằng sự gia tăng TG lúc đói và giảm nồng độ HDL.C. gần đây người ta 

chú ý đến hội chứng TG/giảm HDL kèm tăng acid béo không ester hóa (NEFA), LDL 

nhỏ và đậm đặc, tăng LDL oxy hóa và giảm HDL2. 

      Trong hội chứng này, phân tử HDL chứa nhiều TG và lượng apoA-I ít hơn, gia 

tăng số lượng của VLDL với kích thước lơn hơn và nhiều TG, lượng VLDL-apoB và 

VLDL giàu TG cũng gia tăng, lượng LDL bình thường nhưng chúng có kích thước 

nhỏ và đậm đặc hơn và có nhiều LDL oxy hóa và đường hóa (glycosylation), phân tử 

HDL bị giảm số lượng nhưng giàu TG và đời sống ngắn. 

      Kháng insulin làm gia tăng thoái biến tổ chức mỡ bụng làm gia tăng lượng acid 

béo tự do (AFF) trong máu và làm gia tăng lượng AFF đến gan và làm gia tăng biến 

đổi thành TG tại gan. Kết quả gan phóng thích nhiều lipoprotein giàu TG như VLDL, 

tiếp đến có sự trao đổi giữa VLDL và HDL2 làm gia tăng hình thành LDL. 



      HDL2 gia tăng thoái biến thành HDL3 kèm gia tăng thải apoA1 qua nước tiểu, 

apoA1 là cơ chất chính của HDL2 hậu quả làm giảm HDL2 và gia tăng HDL3 là loại 

HDL với chức năng chống xơ vữa động mạch kém và thời gian nữa đời ngắn. 

      LDL tiếp tục chuyển hóa thành LDLsd nhỏ đậm độ, tiếp tục vào chui vào thành 

mạch gây xơ vữa và không có thụ thể tiếp nhận như LDL bình thường. 

      Chính vì vậy giảm HDL2 và gia tăng LDLsd là đặc điểm của rối loạn lipid máu 

trong HCCH và là nguy cơ cao gây kháng insulin và xơ vữa động mạch. 

4. Tăng huyết áp trong HCCH 

      Tăng huyết áp (THA) trong HCCH liên quan béo phì và kháng insulin. Tăng nồng 

độ insulin huyết tương có thể làm tăng huyết áp do một hay nhiều cơ chế sau đây: Tăng 

insulin máu tác dụng chủ yếu làm gia tăng hoạt tính hệ thống thần kinh giao cảm. Tình 

trạng tăng adrenergic kích thích sinh nhiệt, do đó làm giảm tới mức tối thiểu thêm nữa 

sự tăng cân. Tác dụng của insulin trên hệ thống mạch máu có một số đặc điểm khác 

nhau. Bình thường insulin gây giãn mạch và làm gia tăng lưu lượng máu ở cơ, một tác 

dụng qua trung gian một phần bởi nitric oxide. Những hiệu quả này bị giảm ở cả người 

béo phì lẫn tăng huyết áp. 

5. Rối loạn glucose trong hội chứng chuyển hóa 

        Trong đề kháng insulin, tế bào cơ, mỡ và tế bào gan không sử dụng insulin một 

cách thích hợp. Do tăng đường máu, nhu cầu insulin tăng, tụy sản xuất insulin nhiều 

hơn, cuối cùng khi tụy không sản xuất đủ nhu cầu inslin của cơ thể và glucose tăng 

trong máu. Người bị đề kháng insulin có nồng độ glucose máu cao và insulin cao lưu 

thông trong máu cùng 1 lúc. Những người có nồng độ glucose máu cao hơn bình 

thường nhưng dưới mức ĐTĐ thì được gọi là tiền ĐTĐ, tình trạng này được gọi là rối 

loạn đường máu đói hay rối loạn dung nạp glucose. Phần lớn những người bị tiền ĐTĐ 

sẽ phát triển thành ĐTĐ trong vòng 10 năm và những người tiền ĐTĐ cũng có nguy 

cơ bệnh tim mạch cao hơn. 

6. Hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố nguy cơ khác 

- Albumin niệu vi thể (Microalbuminuria - MAU): Được gọi là albumin niệu 

vi thể khi lượng albumin tương đương 30 – 300 mg/ngày (tương đương độ thanh 

thải albumin niệu từ 20 - 200 µg/phút), hoặc tỷ lệ albumin/creatinin nước tiểu từ 30 



– 300mg/g. Trong HCCH tập hợp các yếu tố nguy cơ mà bản thân các yếu tố này 

liên hệ chặt chẻ với MAU ngoại trừ béo phì, điều này giải thích MAU được xem là 

yếu tố nguy cơ độc lập và yếu tố nguy cơ tử vong tim mạch lớn nhất. MAU được 

coi là yếu tố dự đoán các biến chứng bệnh thận và tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ. 

MAU là bằng chứng xuất hiện bệnh thận với tần suất gấp 20 lần ở bệnh nhân ĐTĐ 

type 2 hay không có ĐTĐ. 

-  Đề kháng insulin :  Đề kháng insulin là tình trạng trong đó các tổ chức nhạy 

cảm insulin như mỡ, cơ và gan đáp ứng kém với tác dụng sinh học của insulin, ảnh 

hưởng đến sự ổn định nội môi của glucose theo chiều hướng gia tăng làm nồng độ 

insulin máu cao hơn bình thường để duy trì glucose máu bình thường. Hậu quả của gia 

tăng insulin máu sẽ gây ra nhiều rối loạn chuyển hóa và biến chứng nhiều cơ quan. 

Đánh giá sự đề kháng insulin người ta thường đo insulin lúc đói, đo gián tiếp bằng chỉ 

số HOMA – IR. Đề kháng insulin có thể liên quan đến sự gia tăng nhiều YTNC tim 

mạch. Đề kháng insulin trong HCCH có cơ chế phức tạp, tác động qua lại giữa béo phì 

trung tâm và đề kháng insulin. Những đặc điểm quan trọng của cơ chế sinh bệnh là: 

Đề kháng insulin có thể liên kết với bệnh mạch vành, rối loạn lipid máu gây xơ vữa 

động mạch, biểu hiện chính yếu tam chứng đó là làm giảm HDL-C phối hợp với tăng 

TG và phân tử LDL nhỏ, đậm đặc, THA thường xảy ra ở người đề kháng insulin. Tình 

trạng tiền viêm với chất chỉ điểm CRP và tiền huyết khối với tăng nồng độ 

plasminogen activator inhibitor (PAI-1) và fibrinogen huyết tương[5].    

 

7. Phản ứng viêm và rối loạn đông máu 

Sự gia tăng một số các chất chỉ điểm tiền viêm dự báo cho sự hình thành HCCH 

và phản ứng viêm là cầu nối giữa HCCH và xơ vữa mạch. Cả 2 tình trạng tiền viêm và 

tiền huyết khối do béo phì làm gia tăng nguy cơ bệnh mạch vành.  

- Protein C phản ứng (CRP) là 1 chất phản ứng pha cấp chính được xem là chỉ 

số viêm và phối hợp với hội chứng vành cấp thông qua khả năng làm mất ổn định và 

gây vỡ mãng xơ vữa. 

- PAI-1 được phóng thích với số lượng gia tăng từ mô mỡ bụng có khuynh 

hướng làm gia tăng huyết khối do vỡ mãng xơ vữa.  

- Các yếu tố khác như phân tử kết dính tế bào thành mạch (VCAM-1) liên kết 

các bạch cầu gây xơ vữa như như tế bào đơn nhân, các lympho T gia tăng hoạt động 



lipid và biến đổi lipoprotein. Các cytokin tiền viêm như IL-1b, TNF-α làm trình bày 

VCAM-1 ở tế bào nội mạc mạch máu. 

- Angiotensin II là 1 trong những phân tử tiền viêm quan trọng trong tiến trình 

xơ vữa ở tế bào nội mạc mạch và và tế bào cơ trơn, gây ra tình trạng oxy hóa, di trú và 

tăng sinh tế bào cơ trơn và tái tạo mạch. 

CRP kích thích tăng sinh và di trú tế bào cơ trơn gây ra bởi angiotensin II. 

V. CÁC THỤ THỂ HOẠT HÓA TÂN SINH PEROXISOME  

(PPARs= Perosisome proliferator activated receptors) 

1. PPAR alpha và HCCH 

      PPAR alpha đã được xác định như là chìa khóa điều hòa gen liên quan chuyển hóa 

acid béo xảy ra ở ty thể, peroxisome, tiêu thể tại gan. Sự sao chép và nồng độ protein 

của enzym theo đường oxy hóa beta và omega, bao gồm acyl CoA oxidase, carnitine 

palmitoyl transferase I, mitochondrial hydroxymethylglutaryl CoA synthetase và 

cytochrome P450 4A enzyme (CYP4A). 

      Bằng sự gia tăng trình diện các gen này PPAR alpha hoạt hóa oxy hóa acid béo 

gan, ngược lại bất hoạt di truyền của gen PPAR alpha gây tích lũy lipid ở gan. Giảm 

nghiêm trong ketone má, hạ glucose máu, hạ thân nhiệt và tăng nồng độ acid béo tự do 

huyết tương. Các dữ liệu trên cho thấy PPAR alpha là yếu tố quan trọng trong sự kiểm 

soát chuyển hóa thích nghi với sự gia tăng acid béo tự do. 

      PPAR alpha cũng có vai trò trong chuyển hóa lipid. Tại gen đích liên quan hầu hết 

các đặc trưng của chuyển hóa bao gồm thu nhận, liên kết và oxy hóa acid béo và 

lipoprotein cũng như vận chuyển lipit. 

      Nhóm fibrate tăng tổng hợp HDL là nhờ đến các gen của PPAR alpha, bao gồm 

apo A-I, A-II, lipoprotein (LPL), adennosine triphosphate –binding casette transporter-

I và thụ thẻ thu dọn loại B type 1 và CLA-1, vì thế đẩy tác dụng bảo vệ của HDL.C và 

đưa đến hiệu quả lâm sàng của hoạt hóa PPAR alpha làm gia tăng thu nhận acid béo, 

giảm triglyceride, và thúc đẩy thoái  biến VLDL giàu TG. Vì thế PPAR alpha đóng vai 

trò quan trọng trong chuyển hóa lipid. 

      Rối loạn PPAR alpha gặp trong béo phì và kháng insulin. 



      Hoạt hóa PPAR alpha làm giảm tăng cân, ngược lại bất hoạt PPAR alpha gây khởi 

đầu chậm béo phì. 

      PPAR alpha là chất điều hòa quan trọng của nhạy cảm insulin. Điều trị chất hoạt 

hóa PPAR alpha cải thiện kháng insulin và kiểm soát đường huyết. 

      PPAR alpha là chất điều hòa quan trọng huyết áp động mạch và phản ứng viêm 

mạch máu, chúng hiện diện cả tế bào nội mạc mạch máu và tế bào cơ trơn, tại đó ức 

chế phản ứng viêm, stress oxy hóa, phát triển và xâm nhập tế bào qua sự ức chế NF-

kB, TGF-beta/Smad và theo con đường mitogen-activated protein kinase (MAPK). 

      PPAR alpha làm giảm angiotensine II và cải thiện rối loạn chức năng nội mạc 

mạch, ngoài ra còn ổn định nổng độ muối và huyết áp. 

      Tóm lại PPAR alpha tham gia tiến trình sinh học bao gồm chuyển hóa lipid, ổn 

định năng lượng, phản ứng viêm, điều hòa huyết áp và nhạy cảm insulin. Hoạt hóa 

PPAR alpha thuận lợi cho sự oxy hóa acid béo, cải thiện kháng insulin. Các chất điều 

hòa hoạt động PPAR alpha có thể cung cấp các tác nhân điều trị hữu ích trong điều trị 

hội chứng chuyển hóa và dự phòng khởi phát ĐTĐ type 2. 

2. PPAR beta/delta và HCCH 

      PPAR  beta/ delta có vai trò trong chuyển hóa với nhiều tác động sinh lý và bệnh 

lý như sự tái tạo (reproduction), miễn dịch tế bào, tạo xương, phát triển da và não, liền 

sẹo và tao u. 

      PPAR beta/delta liên quan đến chuyển hóa lipid tăng HDL.C và giảm TG và 

LDL.C, làm giảm nồng độ Insulin huyết tương. 

      PPAR beta/delta có vai trò trong điều hòa hoạt động tế bào bọt và đại thưc bào 

trong xơ vữa động mạch. 

3. PPAR gamma và HCCH 

      PPAR gamma liên quan phần lớn các biểu hiệu của rối loạn chuyển hóa như béo 

phì, để kháng insulin rối loạn lipid máu, phản ứng viêm và tăng huyết áp. PPAR 

gamma giữ vai trò then chốt trong bệnh sinh tế bào mỡ, đặc biệt là biệt hóa tế bào mỡ. 

PPAR gamma có nhiều trong tế bào mỡ và quan trọng trong quá trình biệt hóa tế bào 



mỡ. Một số gen liên quan đến vận chuyển và chuyển hóa acid béo được điều hòa bởi 

PPAR gamma bao gồm protein liên kết acid béo tế bào mỡ, các enzym 

phosphoenolpyruvate carboxylase, acyl-CoA synthase, protein vận chuyển acid béo ( 

FATP), fatty acid translocase( CD36) và lipoprotein lipase. 

      Ở tiền tế bào mỡ ( predipocytes). Chất liên kết TZD PPAR gamma đủ tạo sự biệt 

hóa tận cùng vả thúc đẩy trình bày PPAR gamma lạc chỗ trong các fibroblasts tân sinh 

tế bào mỡ khi có sự hiện hiện các chất đồng vận PPAR gamma.  

      Rối loạn chức năng  PPAR gamma ghi nhận trên khối mỡ cơ thể. 

      Đột biến PPAR gamma loại Pro115Gln gây béo phì nghiêm trọng, ngược lại đột 

biến PPAR gamma loại Pro12Ala giảm cân và giảm nguy cơ đái tháo đường type 2. 

      PPAR gamma là yếu tố sao chép trong bệnh sinh tế bào mỡ và quá trình hoạt động  

PPAR gamma góp phần gây bệnh lý béo phì.  

      TZD giúp tái phân bố mỡ trung tâm ra ngoại biên. 

      Hoạt hóa PPAR gamma cải thiện kháng insulin, trong vấn đề này liên kết RXR 

alpha, thành phần đi kèm bắt buộc của PPAR gamma cũng làm giảm glucose. 

      PPAR gamma làm tăng nhạy cảm insulin liên quan đến phân tử nhận dạng dẫn 

xuất từ mô mỡ hoặc cytokine của mô mỡ. Giảm nồng độ cytokine mô mỡ bao gồm 

TNF alpha, IL6, leptin, rexixtin và adiponectin liên quan tác dụng của TZD.  

      Trong kháng insulin thường kết hợp tăng nồng độ TNF alpha leptin và rexixtin, 

giảm trình diện adiponectin trong tổ chức mỡ. Ngược lại giảm TNF alpha, leptin và 

sản xuất rexixtin, tăng tồng hợp adiponectin, tăng thu nhận glucose ở tổ chức mỡ, 

giảm acid béo tự do tại gan và cơ, giảm phóng thích acid béo tự do từ tổ chức mỡ ghi 

nhận sau điều trị TZD.  

      PPAR gamma chủ yếu kiểm soát tạo mỡ và chuyển hóa acid béo và mất chức năng 

đột biến PPAR gamma gây nên gia tăng TG và giảm HDL.C . Chính các chất hoạt hóa 

TZD-PPAR gamma giúp cải thiện rối loạn lipip máu ở bệnh  nhân có HCCH. 



      Mặc dù TZD có gây tăng nhẹ LDL loại thông thường nhưng giảm nhiều loại LDL 

nhỏ đậm đặc. Nếu phối hợp với statin thì hiệu quả trên rối loạn lipid máu càng gia 

tăng. 

      PPAR gamma cũng còn có vai trò trong điều hòa huyết áp, TZD có thể làm hạ 

huyết áp, liên quan đến cải thiện kháng insulin. 

      PPAR gamma phát hiện ở tế bào nội mạc mạch và cơ trơn thành mạch và có vai trò 

trong điều hòa huyết áp, TZD có tác dụng làm giảm huyết áp do tác dụng trực tiếp trên 

thành mạch. Tuy nhiên vai trò ức chế của chất co mạch ( Endothelin 1) và kích thích 

các chất giãn mạch (prostacyclin và nitric oxide) chưa rõ.  

      PPAR gamma cũng có ảnh hưởng trên trương lực cơ trơn thành mạch qua điều hòa 

ngược thụ thể angiotensine II gây co thắt thành mạch. 

      Dùng TZD gây ứ muối và nước có thể hoạt hóa PPAR gamma tại vi mạch thận và 

ống góp, dùng kéo dài sẽ gây ứ nước. PPAR gamma còn liên quan đến tiến trình xơ 

vữa động mạch bao gồm thành lập tế bào bọt, phản ứng viêm và tân sinh tế bào. Các 

nghiên cứu gần đây ghi nhận phức hợp TZD-PPAR gamma ligands làm giảm sự thành 

lập tổn thương xơ vữa động mạch, không phụ thuộc vào nồng độ lipid, đường máu và 

huyết áp, có lẽ liên quan sự gia tăng luồng cholesterol đi ra từ các đại thực bào bằng 

cách thúc đẩy trình diện các gen ABAC1, gây hoạt hóa theo đường PPAR gamma- 

LXR-ABAC1. 

      Mặc dù liên quan đến luồng vào và ra của cholesterol trong các đại thực bào, 

nhưng hiệu quả rõ ràng trên sự lấy đi vì vậy giảm thành lập tế bào bọt. 

      PPAR gamma có thuộc tính kháng các phản ứng viêm trên tế bào đơn nhân. Hoạt 

hóa PPAR gamma có thể làm giảm cytokine (TNF alpha, IL-1 và IL-6), có lẽ bằng sự 

ức chế hoạt động của các yếu tố sao chép tiền viên (proinflammatory transcription 

factors) như NF-kB, AP-1 và STAT. 

      PPAR gamma cũng làm giảm tân sinh tế bào cơ trơn, tăng tế bào đơn nhân thu 

nhận chất mỡ, ức chế trình diện enzym metalloproteinnase-9 trên các mãnh xơ vữa.  



      Chất đồng vận PPAR gamma ức chế gián tiếp hệ thống sản xuất tiền viêm bằng 

cách ức chế TNF alpha, PAI-1 và IL-6 trình diện trên tổ chức mỡ, đồng thời làm tăng 

nồng độ HDL.C và giảm TG. 

      Tóm lại cả 3 loại PPARs có vai trò trong điều hòa tiến trình sinh học liên quan đến 

hội chứng chuyển hóa bao gồm chứng nhiễm mỡ (adipogenesis), chuyển hóa lipid, 

chuyển hóa năng lượng, nhảy cảm insulin, phản ứng viêm, phát triển và biệt hóa tế 

bào. Các chất điều hòa bao gồm các chất hoạt hóa với đối kháng đối với ba loại PPAR 

này có thể sử dụng như là các thuốc điều trị trong hội chứng chuyển hóa cũng như trì 

hoãn khởi đầu của ĐTĐ type. 

VI. BIẾN CHỨNG CHÍNH CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

      Mặc dù nguyên nhân bên dưới của HCCH vẫn được bàn cải, điều quan trọng chủ 

yếu của HC này là xác định những cá nhân có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch và đái 

tháo đường type 2. Bất thường glucose máu dự đoán THA và tăng huyết áp dự đoán 

bất thường glucose máu với tăng insulin một yếu tố dự đoán bổ sung quan trọng. 

      Hội chứng chính nó sinh xơ vữa nhưng gợi ý rằng đề kháng insulin gây xơ vữa 

động mạch theo đường phenotype trung gian của tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, 

đường máu bất thường. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiều yếu tố nguy cơ của đái tháo 

đường tương quan chặt chẽ với nhau, đã dẫn đến giả thuyết cho rằng đái tháo đường 

có một vài yếu tố nguyên nhân chung. 

      Đặc biệt là đề kháng insulin, béo phì, mỡ trung tâm, tăng huyết áp, tăng 

triglyceride máu và giảm alphalipoprotein đã được mô tả như là  những yếu tố nguy cơ 

của đái tháo đường. 

      Một cách tổng quát, nguy cơ từ HCCH đối với bệnh tim mạch là khoảng hai lần 

cao hơn đối với người không bị HCCH. Đối với đái tháo đường type 2, HCCH gây ra 

nguy cơ khoảng 5 lần cao hơn. Cuối cùng, đái tháo đường type 2 chính nó đi kèm sự 

gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 

      Mặt khác, đái tháo đường type 2 độc lập với HCCH, ít gây ra bệnh tim mạch hơn 

khi HCCH đi kèm với đái tháo đường. HCCH làm gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh 

mạch vành, những bệnh nhân với ngay cả một hay hai tiêu chí của HCCH những bệnh 



nhân với HCCH nhưng không bị đái tháo đường đều gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh 

mạch vành và bệnh tim mạch. 

      Nhiều nghiên cứu so sánh với người không bị HCCH cho thấy, nguy cơ tử vong 

của bệnh tim mạch cao gấp hai lần đối với người có một đến hai yếu tố và cao gấp 3 

lần rưỡi đối với người có 3 hay nhiều yếu tố. HCCH có thể liên quan rất chặt chẽ đến 

đột quỵ. 

1. Bệnh tim mạch 

      Béo phì nói riêng và HCCH nói chung làm tăng gánh nặng tim, tăng tỷ lệ đột tử ở 

bệnh nhân béo phì có thể do loạn nhịp, xơ vữa, hậu quả của RLLP máu ( giảm HDL.C, 

tăng Tg và LDL.C) đặc biệt có tăng LDLsd. 

      Tỷ lệ THA gia tăng với béo phì, cơ chế chưa rõ hết, có giả thuyết do tăng insulin 

máu và đề kháng insulin làm tăng hấp thu Natri ở ống thận và tăng tiết catechoplamine 

làm tăng co mạch. 

      Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong chủ yếu (65-75%) ở bệnh nhân ĐTĐ. Hiện 

nay gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch dự đoán về chẩn đoán bệnh đái tháo đường type 2 

trong suốt nhiều năm. Một cách khác, đồng hồ bắt đầu tích tắc nhiều năm trước khi 

khởi đầu đái tháo đường lâm sàng. 

      Giả thuyết đồng hồ tích tắc căn cứ một phần vào những nhận xét của những người 

tham gia trong thời gian 8 năm của San Antonio Heart Study. Những bệnh nhân không 

bị tăng đường máu nhưng tiếp tục phát triển thành đái tháo đường type 2 đã thực sự có 

gia tăng nồng độ TC, LDL-C, TG, BMI và tăng huyết áp phối hợp với HDL-C thấp 

hơn, so sánh với những người không bị đái tháo đường type 2. 

      Như vậy, những bệnh nhân phát triển thành đái tháo đường type 2 có nhiều yếu tố 

nguy cơ về tim mạch trước khi xuất hiện ĐTĐ. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự liên 

quan tăng dần lên giữa sự tăng glucose máu và nguy cơ bệnh tim mạch bắt đầu ở mức 

rất thấp hơn điểm kết thúc chẩn đoán rõ ràng ĐTĐ. Hơn nữa, một sự gia tăng nhồi 

máu cơ tim và đột quỵ đã được xác định rất trước chẩn đoán đái tháo đường. 

      Nhiều nghiên cức cho thấy HbA1C dự đoán tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh 

tim thiếu máu cục bộ. Ở những bệnh nhân có BbA1C cao nhưng vẫn ở trong giới hạn 



bình thường (5%-6%) có nguy cơ tử vong gia tăng đáng kể so với bệnh nhân có mức 

HbA1C thấp hơn 5%. Hơn nữa, mỗi 1% gia tăng HbA1C phối hợp với gia tăng 28% 

nguy cơ tử vong, độc lập với tuổi, huyết áp, cholesterol, BMI và thói quen hút thuốc. 

2. Tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2 

      Quan điểm của hoa kỳ: ĐTĐ type 2 hầu như không xảy ra ở người có BMI < 22. Ở 

người da đỏ Pima tỷ lệ ĐTĐ gia tăng có tính chất gia đình, khi cả cha và mẹ bị ĐTĐ 

thì 100% con cái bị ĐTĐ nếu chúng bị béo phì. Nếu cha mẹ không bị béo phì chỉ có < 

20% con cái béo phì bị ĐTĐ. 

      Ở các loài linh trưởng không phải người (nonhuman primates) bị ĐTĐ, béo phì 

thường đi trước ĐTĐ nhiều tháng đến nhiều năm. Người ta thấy có sự đề kháng insulin 

ở nhóm này cũng như ở người. Ngăn ngừa béo phì ở các loài linh trưởng này sẽ ngăn 

ngừa được ĐTĐ. 

      Nhiều nghiên cứu ghi nhận ở nhóm người trên 45 tuổi có BMI trên 25 cần phải 

sàng lọc tiền ĐTĐ type 2, tuy nhiên nhóm dưới 45 tuổi nhưng BMI trên 25 có nhiều 

yếu tố nguy cơ kèm cần sàng lọc tiền ĐTĐ type 2. 

3. Các biến chứng liên quan béo phì 

      Rối loạn chức năng hô hấp, rối loạn hệ thống cơ-khớp, ung thư, bệnh tiêu hóa. Hệ 

thống da, hệ thống các tuyến nội tiết, tâm thần kinh, hậu quả béo phì và HCCH ở trẻ 

em và tuổi vị thành niên, tử vong.. 

3.1 Gan nhiễm mỡ không do rượu: 

Gan  nhiễm mỡ phản ánh tình trạng ứ đọng mỡ ở các cơ quan thông thường không có 

chức năng dự trữ  mỡ (ứ đọng mỡ ở các vị trí bất thường). Tình trạng này thường gặp 

ở người béo phì, có đề kháng insulin kể cả trên trẻ em. ở bệnh nhân đái tháo đường 

hoặc có đề kháng insulin, nếu có rối loạn chức năng nhẹ nên nghĩ đến gan nhiễm mỡ 

không do rượu ở giai đoạn sớm. Khoảng 10% trường hợp gan nhiễm mỡ không do 

rượu sẽ diễn tiến đến gan nhiễm mỡ (steatohepatitis), có rối loạn chức năng ty thể, sinh 

sản các gốc oxyd hóa, các cytokines từ tế bào, 20% các trường hợp này sẽ diễn tiến 

dến xơ gan. 5 



3.2 Hội chứng buồng trứng đa nang: 

Hội chứng buồng trứng đa nang rất thường liên hệ với HCCH. Đây là một bệnh có yếu 

tố di truyền, rối loạn tiết gonadotropin và tăng tiết androgens từ buồng trứng. Bệnh 

nhân thường có rậm lông, béo phì (cũng có thể không béo phì), vô kinh, vô sinh, tăng 

insulin máu và đề kháng insulin. Các yếu tố viêm như PAI-1, CRP, TNF alpha cũng 

gia tăng trong máu. Bệnh nhân đáp ứng với các phương pháp làm tăng hoạt tính 

AMPK hoặc giảm nồng độmalonylcoA như metformin, thiazolidinediones, tiết chế và 

luyện tập, [6]. 

 3.3 Hội chứng cushing: 

Hội chứng cushing hoặc bệnh nhân điều trị bằng corticoid thường có cácyếu tố của 

triệu chứng chuyển hóa như béo phì vùng bụng, tăng huyết áp, rối loạn dung nạp 

glucoz tăng insulin huyết và đề kháng insulin. Các bệnh nhân này cũng tăng nguy cơ 

bị bệnh mạch vành. Có thể tình trạng gia tăng  11 beta dehydrogenaza tại tế bào làm 

gia tăng sự sản xuất tại chỗ của cortisol, đưa đến hội chứng chuyển hóa. 

3.4 Các bệnh lý teo mô mỡ: 

Các bệnh lý teo mô mỡ nguyên phát hoặc sau khi dùng thuốc ức chế men proteaza ở 

bệnh nhân nhiễm HIV cũng đưa đến tình trạng đề kháng insulin. Có hai giả thuyết về 

cơ chế (1) giảm mô mỡ ngoại vi nên acid béo tự do và các lipoprotein có chứa 

triglycerid sẽ được chuyển đến các mô thông thường không dự trữ mỡ. (2) nồng độ 

leptin và adiponectin ở các bệnh nhân này rất thấp. Điều trị bằng leptin và 

thiazolidinediones có thể cải thiện tình trạng này nhưng không làm tăng mô mỡ ngoại 

vi,[5]. 

VII. ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

1. Mục tiêu điều trị 

      Điều trị cho các bệnh nhân có HCCH bao gồm thay đổi lối sống với các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc hoặc dùng thuôc hoặc phối hợp cả hai phương pháp 

nhằm mục đích làm giảm nguy cơ của các tiêu chí HCCH cũng như biến chứng tim 

mạch. Sự kiểm soát các tiêu chí này còn phụ thuộc vào mức độ nguy cơ của từng bệnh 



nhân. Dưới đây là một số tiêu chí tham khảo của Markolf  Hanefeld và Hrank Schaper 

(2005). 

Bảng 1. Mục tiêu điều trị 

Tiêu chí hội chứng chuyển hóa Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao 

Huyết áp (mmHg) <135/85 <120/80 

Glucose đói (mmol/l) <6,1 <5,6 

Glucose 2 giờ sau ăn <10 <8 

Triglycerides (mmol/l) <1,7 <1,5 

HDL.C (mmol/l)   

- Nam >0,9 >1,0 

- Nữ >1,0 >1,1 

2. Phương pháp điều trị không dùng thuốc. 

      Theo Hiệp hội đái tháo đường quốc tế (IDF) can thiệp đầu tiên HCCH là thay đổi 

lối sống với một số biện pháp không sử dụng thuốc bao gồm: 

      - Giảm cân nặng. 

      - Hạn chế rượu bia. 

      - Gia tăng hoạt động thể lực bằng luyện tập thể dục. 

      - Giảm sử dụng lượng muối. 

      - Duy trì tiết thực đầy đủ chất calcium, potassium và magnesium. 

      - Ngưng thuốc lá và giảm lượng mỡ bão hòa và cholesterol. 

3. Điều trị hội chứng chuyển hóa bằng thuốc 

3.1. Hướng dẫn thực hành 

      Theo ACP (American College of Physicians) 



      (1) Những bệnh nhân béo phì với BMI ≥ 30 kg/m2 đang tiết thực, thay đổi lối sống 

và có mục tiêu của giảm cân. 

      (2) Sử dụng cho người thất bại trong tiết thực và vận động. 

      (3) Các thuốc bao gồm Sibutramine, Orlistat, phentermine, diethylpropion. 

      (4) Phẫu thuật cần xét đến các trường hợp BMI ≥ 40 kg/m2 thất bại trong tiết thực, 

hoạt động thể lực ( có hay không dùng thuốc ) và người có nguy cơ liên quan béo phì 

(THA, RLDNG, ĐTĐ, RL lipid và khó thở khi ngủ). 

      (5) Phẫu thuật cần thực hiện tại trung tâm chuyên khoa với phẫu thuật viên kinh 

nghiệm. 

      Một số vấn đề mà ACP hướng dẫn bao gồm: 

      (1) Các nhân có BMI từ 25 – 29,9 kh/m2 có vòng bụng nguy cơ (trên 102 cm ở 

nam và 88 cm ở nữ) hoặc người có BMI 27 – 30 kg/m2 kết hợp nguy cơ của béo phì 

cần can thiệp. 

      (2) Cá nhân có BMI trên 35 kèm nguy cơ do béo phì. 

      (3) Thuốc Vupropion và fluoxetine không được Ủy ban thực phẩm và Dược phẩm 

Hoa kỳ (United states Food and Administration) tán thành điều trị béo phì. Ngoài ra 

liều fuoxetine cần điều trị cho người béo phì cao hơn điều trị tâm thần (60 so với 20 

mg) và sụt cân ban đầu đạt được từ tuần lễ 20-24 không thể duy trì 36-52 tuần. 

      (4) Phentermine và diathylpropion có tiềm năng gây nghiện và được tán thành khi 

dùng ngắn hạn. 

3.2. Thuốc chống béo phì 

      Thuốc chống béo phì thường được chỉ định khi BMI trên 30 hoặc BMI trên 27 nếu 

có nhiều nguy cơ phối hợp như (tăng huyết áp, kháng insulin...). các thuốc chống béo 

phì có thể giảm 5 – 10% trọng lượng cơ thể thường trong 6 tháng đầu tiên điều trị, 

thuốc có thể duy trì giảm cân. 

      - Nhóm thuốc kích thích giao cảm 

      Các thuốc kích thích noradrenalinergic 



      + Kích thích phóng thích norepineprine hoặc ức chế tái hấp thu chúng tại mút thần 

kinh như phentermine, diethylpropion, benzphetamine, phendimetrazine. 

      + Ức chế tái thu nhận norephinephrine và serotonin (Sibutramine). 

      + Tác dụng trực tiếp trên thụ thể adrenergic (phenylpropanolamine hiện không sử 

dụng). 

      - Tăng huyết áp. 

      Thuốc có tác dụng giảm ăn và có triệu chứng no sớm. 

      Dược động học. 

      Thuốc hấp thu nhanh sau khi uống, nồng độ cao sau 1-2 giờ, thời gian nữa đời 

ngắn, ngoài trừ dạng chuyển hóa như của Sibutramine. Tất cả thuốc chuyển hóa thành 

dạng không hoạt động tại gan. 

      Sibutramine (Meridia, Reductil) 

      Đây là chất đồng vận dopamine có tác dụng ức chế tái thu nhận norepinephrine, 

serotonine và dopamine ở đầu mút thàn kinh. Thuốc ức chế thức ăn. Thuốc không liên 

kết tại các thụ thể thần kinh trung ương. 

      Thuốc chỉ định ở bệnh nhân béo phì, vị thành niên béo phì, béo phì kèm tăng huyết 

áp. 

      Thuốc làm giảm HbA1c ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 và cải thiện rối loạn lipid máu 

(Dujovne và cộng sự 2001). 

      Liều dùng 10 mg/ngày, liều có thể giảm 5 mg hoặc tăng 15 mg. 

      Thuốc dùng đơn độc hay phối hợp có thể giảm cân trung bình đến 12 kg sau 1 

năm. 

      Tác dụng phụ nhức đầu, khô miệng, mất ngủ, táo bón. Tác dụng phụ quan trọng là 

tăng nhẹ huyết áp 1-3 mmHg, các rối loạn tim mạch tăng 4-5 nhịp/phút. Nếu không 

kiểm soát huyết áp thì ngưng thuốc. 



      Chống chỉ định bệnh nhân có mạch vành, suy tim, rối loạn nhịp hoặc đột quỵ, bệnh 

nhân đang dùng IMAO, đang dùng erythromyvine và ketoconazole ( thuốc được 

chuyển hóa bởi cytochrome p450). 

      - Nhóm thuốc giảm hấp thu mỡ 

      Orlistat (Xenical) 

      Thuốc ức chế enzym lipase ruột, mỡ không được thủy phân hoàn toàn thành acid 

béo và glycerol, giảm hấp thu lipid ruột tăng phân mỡ. Ngoài tác dụng giảm cân còn 

cải thiện lipid máu và kiểm soát đường máu (Kelley và cộng sự, 2002). Trong nghiên 

cứu XENDOS trên bệnh nhân béo phì, orlistat giảm tỷ lệ ĐTĐ mới mắc 37% so với 

nhóm chứng ở đối tượng rối loạn dung nạp glucose (Torgerson và cộng sự, 2004). Do 

orlistat không hấp thu vì vậy không có tác dụng toàn thân. Chứng phân mỡ, tiêu chảy 

thường gặp nhưng khuynh hướng tự điều chỉnh trong thời gian sau này. Do mỗi bữa ăn 

chứa khoảng 30% lipid, đều 50-200 mg Orlistat cho mỗi bữa ăn. Thuốc hấp thu dưới 

1%. 

      Thuốc không ảnh hưởng đến dược động học các thuốc digoxin, phenytoin, 

warfarin, glyburide, thuốc ngừa thai, captopril, nifedipine, atenolol. 

      Tuy nhiên ức chế hấp thu các vitamine hòa tan trong mỡ như A, D, E và beta 

caroten. 

      Không có minh chứng gây sỏi mật, sỏi thận, tai biến tim mạch và thần kinh. 

      Kém hấp thu và vàng da chống chỉ định, hội chứng kích thích ruột và các rối loạn 

tiêu hóa khác có thể làm cho orlistat dung nạp khó khăn. 

      Liều dùng 

      Orlistat liều 60-120 mg/đường uống/ngày 3 lần, uống cùng bữa ăn. 

      Các sinh tố bổ sung thường dùng trước hoặc sau dùng orlistat khoảng 2 giờ. 

      - Thuốc chống trầm cảm: Fluoxetine, Bupropion. 

      - Thuốc chống động kinh: Topiramate, Zonisamide. 

      - Thuốc thử nghiệm 



      Rimonabant (Acomlpia) là thuốc duy nhất mà hiệu quả của nó thông qua kháng hệ 

thống thụ thể cannabinoid. Ở những bệnh nhân tăng cân hay béo phì kèm đái tháo 

đường type 2. Rimonabant làm giảm cân rõ khoảng 5% và làm cải thiện nhiều yếu tố 

nguy cơ tim mạch và chuyển hóa trong HCCH. Rimonabant làm giảm HbA1C, huyết 

áp, vòng bụng, trọng lượng và TG, đồng thời tăng nhẹ HDL.C. 

      Dùng Rimonabant liều 20 mg/ngày làm giảm cân, giảm vòng eo và giảm một số 

yếu tố của HCCH. 

4. Thuốc điều trị tiền ĐTĐ và ĐTĐ type 2 có hội chứng chuyển hóa 

4.1. Nhóm Biguanides 

      Nhóm Biguanides còn gọi là nhóm nhạy cảm insulin ưu thế tác dụng tại gan. 

      Thời gian nữa đời của thuốc trong huyết tương là 2 giờ (90%), 10% còn lại trong 

tổ chức, thuốc có thời gian bán hủy 9-12 giờ, tác dụng kéo dài trong suy thận suy. 

Thuốc thải trừ qua đường tiểu dưới dạng không bất hoạt (50 -80% trong 24 giờ). 

Metformine có thời gian nữa đời 1.5-3 giờ và không kiên kết với protein, thải dạng 

nguyên vẹn qua thận. 

      Tác dụng: 

      Nhóm Biguanide không có tác dụng kích thích tiết insulin mà chỉ có tác dụng khi 

có sự hiện diện của insulin. Thuốc có tác dụng giảm đường huyết và cân bằng đường 

huyết nhưng không gây hạ đường huyết ngay trên người bình thường lẫn người bệnh. 

Metformine hấp thu chính tại ruột non, không liên kết với protein và thải dạng không 

chuyển hóa và không ảnh hưởng đến glucagon, cortisol,GH. Nhiều cơ chế tác dụng nó 

vẫn làm giảm tác dụng đường máu lúc đói, đặc biệt là sau ăn. Giảm sự phân hủy 

glycogene ở gan. Ức chế sự tân sinh đường ở gan và tổ chức từ nguồn lactate do đó 

làm lactate máu gia tăng. Thuốc làm chậm sự hấp thu glucose ở ruột. Thuốc làm 

glucose hấp thu chậm ở dạ dày ruột. 

      Thuốc làm tăng thu nhận glucose ở cơ vân. Do nồng độ cao ở tế bào ruột non sau 

uống, thuốc tăng biến đổi glucose thành lactate trong các tế bào này góp phần làm hạ 

glucose máu. Làm giảm đỉnh cao đường huyết sau ăn. Cải thiện chuyển hóa  glucose ở 

trạng thái cơ bản và sau kích thích. Giảm đề kháng insulin tại gan vì vậy giảm tân sinh 



đường tại gan và sản xuất glucose. Cũng có tác dụng cải thiện nhạy cảm insulin tổ 

chức ngoại biên và gia tăng sự bắt giữ glucose ở cơ. 

      Tăng hiệu quả của insulin ở mức tế bào biệt hóa các chất vận chuyển glucose loại 4 

(GLUT 4) tại cơ và tế bào mỡ. Tác dụng ngoại biên của biguanide làm tăng sử dụng 

glucose ngoại biên bằng cách cải thiện tính nhạy cảm của mô đích đối với insulin nội 

sinh hoặc ngoại sinh, do cải thiện sự nối kết giữa Insulin và thụ thể, có lẽ có tác dụng ở 

hậu thụ thể, nên cải thiện được đề kháng insulin. 

      Thuốc tác dụng lên tế bào máu và chức năng đông máu, như giảm ngưng tập tiểu 

cầu, nhưng đồng thời làm hủy fibrin. Giảm nồng độ chất ức chế tiêu fibrin và chất ức 

chế hoạt hóa plasminogen (PAI-1). Tăng tính lọc màng hồng cầu: làm hồng cầu mềm, 

không bị tắt dạng vi huyết khối. Tăng sản xuất glucose 6 phosphate trong hồng cầu. 

      Biguanide có tác dụng giảm oxy hóa acid béo, thuốc ức chế sự tăng sinh tế bào cơ 

trơn trong xơ vữa động mạch, tế bào cơ trơn thành mạch là tế bào trung tâm sinh xơ 

vữa, nó thu nhận nhiều tế bào bọt, những tế bào bọt này di chuyển từ lớp trung mạc, 

lớp cơ, và lớp nội mạc, khi di chuyển, nó phóng thích những hạt mỡ và sinh xơ vữa. 

      Tác dụng đặc biệt trên lipoprotein máu nội trơn hẳn so với nhóm sulfonylureas do 

làm giảm nồng độ Triglyceride (15-20%), giảm cholesterol và LDL. Trong khi đó 

Metformine còn làm giảm được thêm VLDL và tăng HDL.C giúp chống xơ vữa động 

mạch và hạn chế tắc mạch. 

      Giảm hiện tượng gan nhiễm mỡ và giảm các chất chỉ điểm tiền viêm phối hợp ở 

ĐTĐ type 2, cải thiện tình trạng đề kháng insulin, rối loạn kinh nguyệt và vô sinh ở 

phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang. 

      Thuốc không làm tăng cân, vì thế thuốc chủ yếu sử dụng bệnh nhân ĐTĐ thể 2 

nhất là ĐTĐ thể 2 có béo phì, khi tiết thực giảm năng lượng, giảm glucide không đủ để 

điều hòa đường huyết. ĐTĐ thể 2 trong giai đoạn đề kháng Insulin. 

      Thuốc được chỉ định gần đây trong Hội chứng buồng trứng đa nang và Hội chứng 

chuyển hóa. 

      Tác dụng phụ: 



      Toan acide lactic, rất hiếm (0,1/1000 bệnh nhân hàng năm) nhưng nặng, làm dễ do 

suy thận, suy gan, nhiễm độc rượu, vì vậy phải tuyệt đối tôn trọng chống chỉ định. 

Khoảng 20% bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa như chán ăn, có vị kim loại ở miệng, đau 

bụng, sình bụng, buồn nôn, đi chảy, biến mất sau 10-15 ngày điều trị, để tránh biến 

chứng này nên dùng trong bữa ăn. 

      Thuốc gây giảm hấp thu vitamine B12 và folate nếu điều trị kéo dài, nhưng hiếm 

khi thiếu máu hồng cầu to. Ngưng thuốc nếu nồng dộ lactat huyết tương trên 3 

mmol/L. Hạn nhiệt. Biguanide còn làm giảm sự ngon miệng, giảm cân. 

      Chống chỉ định: 

      Do nguy cơ cao nhiễm toan lactic, thuốc thường chống chỉ định trong suy thận 

chức năng hay thực thể hoặc các tình huống có nguy cơ dẫn đến suy thận cấp. Không 

sử dụng thuốc nếu nồng độ creatinine 1.5 mg/dl ở nam và 1.4 mg/dl ở nữ, độ thanh 

thải cầu thận dưới 60 ml/phút/1,73 m
2
. 

      Bệnh nhân suy gan hoặc uống nhiều rượu không sử dụng thuốc vì acid lactic sản 

xuất từ ruột và các tổ chức tăng lên trong khi sử dụng metformine, gây toan lactic 

trong khi tế bào gan không thể chuyển đổi acid lactate hoặc giảm sản xuất nucleotide 

của rượu ảnh hưởng trên thanh thải lactate. Mọi sự thiếu oxy ở mô thường xuyên hoặc 

tiềm tàng như suy hô hấp, nhối máu cơ tim bệnh mạch vành, suy gan và nhiễm trùng 

huyết cần phải ngưng thuốc tức thì. 

      Các bệnh lý cấp nguy cơ tổn thương cơ quan gây tích kuyx acid lactic như suy 

chức năng thận (mất nước,: đi chảy nôn mữa), sốt, nhiễm trùng hoặc thiếu khí nặng 

(choc, nhiễm trùng huyết...). nhiễm độc rượu cấp, nhiễm toan, thai nghén. 

      Tuổi lớn > 65 tuổi. 

      Thăm dò bằng chất cản quang (UIV, chụp mạch), trong trường hợp cần thiết phải 

ngưng Glucophage trước 48 giờ. 

      Liều dùng: 

      Bắt đầu bằng liều thấp 500 mg tăng tối đa 2000 mg/ngày có thể chia 1 hoặc 2 lần. 



      Tương tác thuốc: không nên uống rượu và các chất cản quang có iode, danazol. Sử 

dụng thận trọng với corticoide, lợi tiểu, neuroleptique, progesterone liều cao (tăng 

glucose máu). 

      Thuốc ức chế hấp thụ cyanocobalamin (vitamine B12) bằng sự cạnh tranh ức chế 

liên kết phụ thuộc calcium của phức hợp B12 và yếu tố nội tại với thụ thể của chúng. 

Bệnh nhân phải theo dõi thiếu máu. 

      Metformin và HCCH: 

      Metformin là một loại biguanide điều trị ĐTĐ type 2 từ nhiều năm, đặc biệt ở bệnh 

nhân tăng cân và béo phì. Metformin đã có nhiều tác dụng đáng lưu ý trong điều trị 

HCCH. 

      - Giảm glucose máu trong những tình trạng rối loạn đường máu mà không gây hạ 

đường máu. 

      - Dự phòng tiến triển đái tháo đường type 2. 

      - Giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch liên quan với đái tháo đường nhất là đái tháo 

đường tăng cân. 

      - Giảm trọng lượng. 

      - Tăng nhạy cảm insulin. 

      - Giảm nồng độ PAI-1 huyết tương. 

      Tác dụng hại đường huyết của metformin là do ức chế sản xuất glucose nội sinh tại 

gan và cải thiện thu nhận glucose và sử dụng glucose ở cơ và tổ chức ngoại biên, vì 

vậy nồng độ glucose lúc đói và sau ăn đều giảm. Một điều lưu ý mặc dù giảm glucose 

máu nhưng không gây tăng cân, điều này một phần liên quan ức chế thu nhận thức ăn. 

      Nghiên cứu UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) cho thấy điều trị tăng cường 

hạ đường máu với metformin ở bệnh nhân ĐTĐ có tăng cân có tác dụng giảm 21% 

biến chứng so với nhóm chứng chỉ thay đổi lối sống. 

      Giảm nồng độ PAI-1 và tác dụng của metformin trên chức năng tế bào nội mạc 

mạch máu có giá trị trong dự phòng biến cố bệnh tim mạch. 



4.2. Pramlintide (Amylin) 

      Dạng tổng hợp amylin làm chậm sự với dạ dày, giảm đường máu sau ăn, cải thiện 

HbA1C. Thường dùng thuốc tiêm dưới da. 

4.3. Exenatide (Incretin) 

      Incretin (glucagon like polypeptide-1[GLP-1] là peptide dạ dày ruột kích thích tiết 

insulin phụ thuộc glucose. Thuốc ức chế phóng thích glucagon và sự với dạ dày. 

Thuốc làm giảm cân cho bệnh nhân ĐTĐ. Chất được sử dụng là exenatide là một chất 

có hiệu quả giống như peptide gốc ruột glucagon-like-peptide (GLP)-1. Exenatide 

được chấp thuận như là một điều trị phối hợp trong điều trị đái tháo đường type 2. 

GLP-1 có thể làm giảm TG, huyết áp tâm trương và làm gia tăng > 4 kg sau 82 tuần 

điều trị. Thuốc dùng tiêm dưới da ngày 2 lần. 

4.4. Nhóm ức chế Enzyme alpha-Glucosidase. 

      Phân loại và biệt dược: 

      Acarbose: (Precose, glucobay, Glucor) là oligosaccharide. Viên 50 mg, 100 mg. 

      Miglitol: Voglibose (Glyset, Basen) là dẫn chất desoxynojirimycin ức chế cạnh 

tranh với glucoamylase vad sucrase nhưng rất yếu với alpha amylase của tụy. Viên 0.2 

mg, 0.3 mg. 

      Nguyên tắc sử dụng với liều cho tăng dần, dùng 3 lần/ngày, uống ngay sau khi bắt 

đầu ăn. Thuốc hấp thu kém. 

      Cơ chế tác dụng 

      Thuốc ức chế enzym alpha-glucosidase có tác dụng ức chế giai đoạn sau cùng của 

hấp thu carbohydrate (hồ bột(starch), dextrin, disaccharide) tại bờ bàn chải của tế bào 

thượng bì ruột nôn làm giảm hấp thu đường ở ruột, hấp thu đường chậm lại, làm thuận 

lợi cho sự tiết insulin trong ĐTĐ type 2 bắt giữ glucose. 

      Thuốc có tiềm năng ức chế glucoamylase, alpha-amylase và sucrase. Thuốc ít hiệu 

quả đối với isomaltase và không hiệu quả đối với trehalase hoặc lactase. 



      Nhóm Acarbose liên kết 1000 lần disaccharidase ruột hơn là với sản phẩm tiêu hóa 

của carbohydrate hoặc sucrose. Sự khác biệt giữa 2 loại sản phẩm acarbose và miglitol 

trong sự hấp thu. Acarbose có phân tử lớn và cấu trúc bề ngoài là tetrasaccharide và rất 

ít vượt qua nhung mao ruột (2%). Miglitol cấu trúc giống tương tự glucose và được 

hấp thụ. Acarbose hiệu quả khi dùng dạng hồ bột, chế độ nhiều chất sợi và hạn chế 

glucose và sucrose. 

      - Giảm đỉnh đường huyết sau ăn. 

      - Giảm trung bình đường lúc đói. 

      - Không gây hạ glucose máu. 

      - Giảm HbA1c từ 4-4% nếu nồng độ bắt đầu 12% ở ĐTĐ type 2. 

      Thuốc ức chế enzyme a-glucosidase làm thay đổi tiết các peptide dạ dày ruột 

(gastric inhibitory peptide và glucagon like peptide 1) 

      Chỉ định: 

      - Đái tháo đường thể 2 béo phì, tăng đường máu sau ăn. 

      - ĐTĐ thể 2 mới phát, khởi đầu điều trị, có tăng glucose máu vừa phải. 

      Thân trọng: bệnh nhân có tiền sử phẩu thuật bụng, liệt ruột, bệnh lý tiêu hóa mạn 

tính, rối loạn chức năng gan và thận nặng, phụ nữ cho thai và cho con bú. 

      Chống chỉ định: 

      Nhiễm cetone, nhiễm trùng nặng, có tiền sử dị ứng đối với các thành phần của 

thuốc. 

      Không dùng cho người bị rối loạn tiêu hóa. 

      Không dùng khi nồng độ creatinine trên 2 mg/dl. 

      Tác dụng phụ: 

      Giảm hấp thu liên quan đến liều lượng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chướng bụng, 

phát ban, ngứa, nhức đầu. 



      Tương tác thuốc: 

      Chẹn beta, các chế phẩm acide salicylic và các MAOIs có thể gây tăng hoặc giảm 

tác dụng hạ glucose máu. 

      - Glucose máu sau ăn luôn tăng cao thì dùng ức chế enzym alpha-glucosidase đơn 

thuần. 

      - Hay trong những trường hợp dùng các loại thuốc khác không đáp ứng thì thêm ức 

chế alpha-glucosidase. 

      Liều dùng: 

      Acarbose khuyên dùng liều thấp 50 mg ngày 2 lần, dần tăng lên 100 mg ngày 3 

lần. Thuốc nên sử dụng cùng với miếng thức ăn được ăn đầu tiên của bữa ăn hoặc 

trong vòng 15 phút. 

      Thuốc làm giảm đường máu sau ăn 30 – 50% và giảm HbA1c từ 0,5 – 1%. 

      Tác dụng phụ xảy ra là chứng đầy hơi trong 20-30% bệnh nhân do khuẩn ruột làm 

tăng sản xuất hợi trên sản đường không được tiêu hóa, tiêu chảy 3%. Tăng nhẹ men 

gan tỷ lệ thấp 5%. Thuốc dùng đơn độc không gây hạ đường máu. 

      Miglitol có cấu trúc giống Acarbose. Bắt đầu liều thấp 25 mg tăng lên 100 mg và 

tối đa 150 mh ngày 3 lần. Tác dụng phụ trên tiêu hóa giống acarbose. Thuốc không bị 

chuyển hóa thải qua thận dạng không đổi. Các chất ức chế alpha-glucosidase có thể 

gây giảm 1 hoặc nhiều alpha-glucosidase liên quan chuyển hóa glycogen tế bào và 

sinh tổng hợp glycoprotein, nhưng thực tế không xảy ra. Khác với niêm mạc ruột chứa 

nồng độ cao của thuốc, nồng độ huyết tương thấp hơn 200-1000 lần so với nhu cầu ức 

chế alpha-glucosidase. Miglitol không dùng khi có suy thận. 

4.5. Nhóm Thiazolidinediones (TZDs) 

      Thiazolidinediones còn gọi là thuốc nhạy cảm insulin trong đó ưu thế nhạy cảm 

insulin ở tổ chức viết tắt là TZDs hoặc Glitazones. Đây là nhóm thuốc tương đối mới 

(1997) có tác dụng trực tiếp vào sự đề kháng insulin (khiếm khuyết cơ bản trong cơ 

chế bệnh sinh của đái tháo đường thể 2 béo phì và hội chứng chuyển hóa). 



      Phân loại và biệt dược 

      Nhóm thiazolidinediones có 3 biệt dược cơ bản là Troglitazone, Pioglitazone và 

Rosiglitazone, trong đó Troglitazone đã sử dụng 1997 nhưng đến 2000 thuốc đã cấm 

lưu hành do độc tính đối với gan quá cao, hiện chỉ còn Rosiglitazone và pioglitazone 

được xem là an toàn hơn Troglitazone 

      Cơ chế tác dụng 

      Thiazolidinediones tác dụng bằng cách gắn và hoạt hóa thụ thể trong nhân tế bào 

có tên thụ thể hoạt hóa tăng sinh peroxisome loại gamma (PPARg=peroxisome 

proliferator activated receptor gamma) một protein được tìm thấy trong nhân tế bào 

của tổ chức (tế bào mỡ, cơ vân và gan) nhạy cảm insulin. 

      PPARg thuộc về hệ thống thụ thể hormone trong nhân tế bào của cấc yếu tố sao 

chép.PPARg gắn với một protein khác, thụ thể retinoid X (RXR = retinoid X receptor), 

để tạo thành một dạng dimer không đồng nhất có thể nhận biết các chuỗi DNA đặc 

hiệu – các thành tố đáp ứng PPAR (PPREs = PPAR- response elements), được tìm 

thấy trong vùng điều hòa của một số gen đáp ứng với insulin và điều hòa phóng thích 

adipokine như resistin và adiponectin từ tế bào mỡ. 

      Tiết Adiponectin được kích thích, tổ chức nhạy cảm dưới tác dụng của insulin, tiết 

resistin bị ức chế, làm giảm đề kháng insulin. Tác dụng của thiazolidinediones bao 

gồm tăng GLUT1 và GLUT4, giảm nồng độ acid béo tự do, giảm phóng thích glucose 

ở gan và gia tăng tiền tế bào mỡ preadipocyte thành tế bào mỡ adipocyte. Thuốc không 

gây hạ glucose máu. 

      Vì vậy, nhóm Thiazolidinedione thúc đẩy sản xuất một số protein quan trọng trong 

đáp ứng sinh học của tế bào đối với insulin. Các protein này liên quan đến việc vận 

chuyển glucose và sử dụng glucose cũng như chuyển hóa chất lipid kết quả cải thiện 

sự nhạy cảm với insulin. Thiazolidinedione bị chuyển hóa bởi enzym cytochrome 

P450. Rosiglitazone chuyển hóa bởi CYP2C8 và Pioglitazone bởi CYP3A4 và 

CYP2C8. 

      Rosiglitazone (Avandia) và pioglitazone (Actor) chỉ sử dụng ngày một lần. Thuốc 

hấp thu trong vòng 2 giờ và tác dụng lâm sàng có được sau 6 đến 12 tuần lễ. Thuốc 



chuyển hóa tại gan vì vậy không sử dụng khi bệnh nhân bị viêm gan hoặc enzym gan 

tăng tuy nhiên suy thận không chống chỉ định. Thuốc tăng cường tác dụng của insulin 

tại các tổ chức do cải thiện đề kháng insulin, tuy nhiên thuốc khá độc cho gan. Cần xét 

nghiệm men gan trước và từng đợt trong điều trị. 

      Giảm đề kháng insulin ở tế bào gan, mỡ và cơ vân. Giảm sản xuất glucose tại gan, 

thúc đẩy vận chuyển glucose vào nội bào, bảo vệ tế bào beta tụy. Giảm nồng độ acid 

béo tự do và triglyceride (10-20%) tăng HDL (19%) và tăng LDL (12%) nhưng, chủ 

yếu thay đổi kích thước LDL lớn (ít gây xơ vữa động mạch) là chính. Góp phần hạn 

chế hiện tượng rối loạn đông máu và cầm máu ở kháng insulin và ĐTĐ type 2. 

      Chỉ định: 

      Đái tháo đường type 2 béo phì đề kháng insulin. 

      Hội chứng chuyển hóa có rối loạn dung nạp glucose. 

      Chống chỉ định: 

      Tổn thương tế bào gan nặng (men gan tăng gấp 3 lần bình thường). 

      Thận trọng ở bệnh nhân bị suy tim (từ độ III trở lên). 

      Liều dùng: 

      Rosiglitazone (Avandia) liều 2 mg tối đa 8 mg/ngày, dùng 1 lần. 

      Pioglitazone (Actos) liều 15 mg tối đa 45 mg/ngày, dùng 1 lần. 

      Tác dụng phụ: 

      Thận trọng khi dùng chung với kháng viêm non-steroide và ức chế calci dòng 

dihydropyridine. 

      Gây phù và tăng cân, tăng thể tích huyết tương. Phối hợp với lợi tiểu liều thấp 

nhóm thiazide và hạn chế muối. Tăng cân là do tích tụ mỡ dưới da mà không tích lũy 

mỡ ở nội tạng vì thế giảm mỡ nội tạng, mỡ gan và tế bào cơ, nguy cơ gãy xương. 

      4.6. Glitazar 



      Lại thuốc mới tác động trên sự nhảy cảm insulin đó là những chất hoạt hóa 2 loại 

PPAR alpha và gamma có tên là glitazar và những chất hoạt hóa toàn bộ PPAR. 

Những loại thuốc này có tác dụng mạnh trên cả đái tháo đường và HCCH đặc biệt đối 

với những bệnh nhân có rối loạn lipid máu. 

      Muraglitazar là một loại chất hoạt hóa 2 PPAR với liều lượng 5 mg/ngày làm giảm 

HbA1c (khoảng 1,2%) và cải thiện TG ( > 30%) so sánh với piogliazone với liều 30 

mg/ngày. 

      Tesaglitazar là một chất hóa 2 PPAR mới khác làm giảm tỉ lệ HCCH gần 60% so 

với gia ăng > 20% tỉ lệ HCCH ở bệnh nhân không được điều trị. Nhiều nghiên cứu cho 

thấy với loại thuốc này có thể giới hạn được đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. 

4.7. Nhóm ức chế enzym chuyển hóa và ức chế thụ thể angiotensine 2 

      Các thuốc này cũng làm giảm tỉ lệ ĐTĐ mới phát hiện (Yusuf và cộng sự, 2001; 

Lindholm và cộng sự, 2002). 

4.8. Nhóm Statin  

      Thuốc cũng làm giảm tỷ lệ ĐTĐ mới mắc (Freeman và cộng sự, 2001). 

      Các thuốc trên có thuộc tính kháng viêm, cải thiện nhạy cảm insulin. 

5. Thuốc giảm lipid máu ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa 

5.1. Nhóm Fibrate 

      Nhóm Fibrate có hiệu quả làm giảm TG khoảng 30-50% và LDL.C khoảng 10% 

và gia tăng HDL.C 10-15% (Knopp, 1999). Fibrate tác động trên thụ thể PPAR alpha, 

liên quan đến trình bày gene cho Apo CIII và lipoprotein lipase (Staels và cộng sự, 

1988). 

      Fibrate làm giảm nồng độ CRP.hs và fibrinogen, ngoài ra còn có tác dụng cải thiện 

dãn mạch liên quan dòng máu ở cẳng tay (Flow mediated vasodilatation of the 

forearm). Các thử nghiệm dùng Fibrate nhằm dự phòng bệnh tim mạch đã cho thấy cải 

thiện ở bệnh nhân HCCH có giảm HDL và tăng TG. 



      Kết quả trong nghiên cứu Helsinki Heart study (Frick và cộng sự, 1987) nhằm dự 

phòng tai biến mạch vành ghi nhận hiệu quả khi sử dụng fibrate, thuốc cũng hiệu quả 

trên nhóm bệnh nhân ĐTĐ (Kosskinen và cộng sự, 1922). Nghiên cứu VA-HIT 

(Rubins và cộng sự 1999) cũng cho kết quả tốt ở đối tượng giảm HDL.C. Giảm các 

biến cố tim mạch tương tự như nhóm statin (Sacks và cộng sự, 2002), mặc dù LDL.C 

giảm không đáng kể nhưng tác dụng của chúng có lẽ liên quan tăng HDL.C. 

5.2. Nhóm Nicitinic acid và HCCH 

      Cơ chế tác dụng của nicotinic acid chưa rõ, tác dụng rộng rãi trên chuyển hóa lipid 

và lipoprotein cũng được ghi nhận (Shepherd và cộng sự, 1979 và Grundy và cộng sự, 

1981). 

      Nicotinic acid ức chế thoái biến mỡ. Tại gan thuốc ức chế tổng hợp TG và ức chế 

thu nhận HDL.C qua trung gian ApoA1 không gây rối loạn vận chuyển cholesterol từ 

ngoại biên về gan (Jin và cộng sự, 1997). 

      Niaspan làm gia tăng ApoA1 của HDL.C và tác dụng yếu trên sự tổng hợp 

cholesterol tại gan, tuy nhiên thuốc làm giảm các yếu tố viêm CRP, fibrinogen, PAI-1 

(Brown, 1995; Chesney, 2000; Kashyap, 2002). 

      Nicitinic acid được chọn lựa trong HCCH nhờ những tác dụng dưới đây: 

      Tăng HDL.C nhiều hơn so với các thuốc giảm lipid khác. 

      Giảm Triglyceride. 

      Cải thiện nồng độ thấp HDL.C và nồng độ cao TG ở bệnh nhân ĐTĐ. 

      Kết hợp tốt với nhóm statin và fibrate. 

      Giảm bệnh lý mạch vành và bệnh tim khi dùng đơn độc hoặc phối hợp. 

      Giảm nồng độ FFa huyết tương. 

      Giảm fibrinogen và kích thích tiêu sợi huyết. 

      Không gây tăng cân. 



      Nicotinic acid giảm phần lớn các loại lipoprotein gây xơ vữa và tăng yếu tố bảo vệ 

HDL.C. Vì vậy còn được gọi là thuốc giảm lipid phổ rộng. 

      Trên lâm sàng thuốc sử dụng dưới dạng tinh thể, dạng phóng thích nhanh (IR: 

immediate release) với tác dụng phụ gây phừng mặt (flush), vì thế loại phóng thích 

hằng định (SR sustained release) được sản xuất nhưng độc tính cho gan. Chế phẩm 

mới tác dụng kéo dài (PR) với hấp thụ trung bình giữa hai loại nói trên, nhưng ít gây 

phừng mặt và thuốc thường uống vào buổi tối. 

      Trong điều trị dự phòng thứ phát của chương trình thuốc bệnh mạch vành với 3g 

nicotinic acid trong 6,5 năm giảm 14% tai biếm tim mạch và lâu dài giảm đáng kể tỷ lệ 

tử vong. Những bệnh nhân NMCT được điều trị phối hợp nicotinc acid với nhóm 

fibrate sau năm ghi nhận giảm tỷ lệ tử vong chung là 26% và tử vong tim mạch 36%. 

      Gần đây nghiên cứu điều trị xơ vữa động mạch HDL, bệnh nhân có HDL thấp và 

bệnh mạch vành do xơ vữa động mạch được điều trị với stain và nicotinic acid. Nồng 

độ triglyceride giảm 36%, giảm LDL là 42%, trong khi HDL tăng 26%, tần suất tai 

biến tim mạch là 3% trong nhóm điều trị trong khi nhóm không điều trị là 24%. Việc 

điều trị này cũng ghi nhận tác dụng có lợi trên mức độ xơ vữa mạch vành với giảm 

0,4% nhóm điều trị nhưng tăng 3,9% nhóm không điều trị. 

     Rối loạn lipid máu trong ĐTĐ type 2 là giảm HDL và tăng TG vì thế đáp ứng tốt 

với điều trị nicotinic acid. Tuy nhin ghi nhận có một số tác dụng xấu của nicotinic acid 

ở ĐTĐ. 

      Ảnh hưởng thuốc trên nồng độ glucose và HbA1c với liều cao (trên 4000 mg/ngày) 

tuy nhiên liều dưới 2500 mg/ngày ít ảnh hưởng (Elam và cộng sự, 2000). 

      Ngoài ra tác dụng trên huyết tương của nicotinic acid là giảm nồng độ FFA do ức 

chế sự phóng thích FFA từ tổ chức mỡ, tác dụng của nicotinicacid trên sự thay đổi 

lipid có thể do ức chế di chuyển FFA. 

5.3. Nhóm Statins 

      Nhóm Statins có hiệu quả trên giảm LDL.C khoảng 25-60% với một chứng cơ 

hiển nhiên trong dự phòng biến chứng tim mạch, tuy nhiên thuốc cũng tác dụng gia 



tăng HDL.C chừng 5-10% và giảm TG chừng 10-30%. Hiệu quả trên giảm TG song 

song với giảm LDL.C. 

      Statin có thuộc tính chống xơ vữa động mạch thông qua giảm phản ứng viêm mức 

độ thấp (low grade inflammation) ở nhóm tiền ĐTĐ, ĐTĐ type 2 và bệnh mạch vành. 

      Ngoài ra Statin còn có tác dụng cải thiện nhạy cảm insulin. 

      Mục tiêu đầu tiên kiểm soát rối loạn lipid trong HCCH: 

      - Làm giảm TG ( cũng như làm giảm ApoB và Non-HDL-C). 

      - Làm tăng HDL-C. 

      - Làm giảm LDL-C (mức cao có một nguy cơ HCCH). 

5.4. Nhóm ức chế hấp thu cholesterol (Ezetimibe): Zetia 

      Ezetimibe ức chế hấp thu cholesterol và phytosterol tại ruột. Ezetimibe không ức 

chế tổng hợp cholesterol tại gan hoặc gia tăng tiết acid mật. Thuốc tác dụng tại chỗ 

trên bờ bàn chải ruột non và ức chế hấp thu cholesterol, giảm lượng cholesterol từ ruột 

non vào gan. Kết quả làm giảm cholesterol tại gan sẽ làm gia tăng thanh thải 

cholesterol máu. Tác dụng này sẽ bổ sung cho statins. Thời gian nữa đời khoảng 22 

giờ và không chuyển hóa bởi hệ thống cytochrome-P450. 

      Liều 10 mg/ngày, không liên quan thức ăn, có tác dụng giảm 12% cholesterol, 

18% LDL.C không ảnh hưởng trên người có suy chức năng gan hoặc thận. 

      Thuốc có thể phối hợp nhóm statin (pravastatin 10-40 mg) tăng hiệu quả giảm 

LDL.C từ 34-41%, giảm TG từ 21-23% và tăng HDL.C từ 7,8-8,4%. Ezetimibe phối 

hợp với Resin thì dùng trước 2 giờ hoặc sau 4 giờ sau khi dùng resin. 

6. Sự lựa chọn thuốc điều trị RLLP máu ở HCCH: 

      - Fibrates (chủ vận PPAR alpha= peroxisme proliferator – activated receptor) cải 

thiện tất cả những thành phần của rối loạn lipid máu gây xơ vữa và hình như làm giảm 

nguy cơ bệnh tim mạch ở người bị HCCH. Fibrate làm gia tăng HDL-C và giảm LDL-

C, do đó là giảm có ý nghĩa tỉ lệ biến cố mạch vành. 



      - Statin làm giảm tất cả ApoB lipoprotein và đạt mục tiêu của ATP III đối với 

LDL-C cũng như đối với non HDL-C. Nhiều nghiên cứu đã xác minh lợi thế của liệu 

pháp statin trong việc làm giảm có ý nghĩa nguy cơ tương đối ddooid với tử suất 

chung, bệnh mạch vành và làm tái tưới máu vành. 

      - Ezetimibe, một chất ức chế hấp thu cholesterol, phối hợp ezetimibe với statin ở 

bệnh nhân có hay không có đái tháo đường đã làm giảm LDL-C từ 24% đến 27%. 

      - Rosiglitazone có hiệu quả trên những chỉ điểm viêm và lipid ở bệnh nhân HCCH 

không bị đái tháo đường. Rosiglitazone 8 mg/ngày làm giảm CRP có ý nghĩa, mặc dù 

gia tăng nhẹ cả TC và non HDL-C. 

      - Tác động của chất đồng vận PPAR gamma (Rosiglitazone và pioglitazone) trên 

lipid: pioglitazone làm cải thiện nhiều hơn chỉ số xơ vữa huyết tương và làm giảm 

nhiều hơn TG đồng thời làm gia tăng nhiều hơn HDL-C rosiglitazone. 

      Ngoài ra Pioglitazone có hiệu quả có lợi trên TG nhờ hậu quả của sự thay đổi của 

VLDL. 

7. Sử dụng Apolipoprotein A-1 và HDL.C trong HCCH 

      Các nghiên cứu dịch tể, lâm sàng và chuyển hóa về vai trò bảo vệ HDL.C trong 

bệnh lý tim mạch. Một trong những cơ chế bảo vệ là HDL.C vận chuyển cholesterol tổ 

chức ngoại biên kể cả động mạch để đến gan để thải ra khỏi cơ thể. 

      Liều độc nhất 4 gam pro-apo A-1 khi truyền vào bệnh nhân tăng cholesterol gia 

đình trong vòng vài giờ nồng độ HDL.C tăng lên đáng kể. Bài tiết sterols qua phân 

tăng lên trên 30% để dáp ứng sự truyền này, tương ứng khoảng 500 mg được lấy đi 

sau truyền. 

      Một nghiên cứu trên các bệnh nhân hội chứng vành cấp với 5 lần mỗi tuần, truyền 

apo  

8. Thuốc hạ huyết áp bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa 

      - Nhóm ức chế enzym chuyển và ức chế thụ thể angiotensin cải thiện về nhạy cảm 

insulin, qua đó giảm đáng kể tỷ lệ phát triển ĐTĐ và dự phòng bệnh mạch vành. 



Thuốc có tác dụng giảm microalbumine niệu (Sica và cộng sự, 2002; Mann và cộng 

sự, 2003) và có tác dụng trên kiểm soát rối loạn lipid máu. 

      - Nhóm ức chế beta, ngay cả ức chế chọn lọc beta-1, làm gia tăng nồng độ TG, 

giảm HDL.C và nếu làm xấu đi sự nhạy cảm insulin, vì thế thuốc có thể bộc phát ĐTĐ 

(Jocob, Rett và Henriksen, 1998). Atenolol loại ức chế beta-1 chọn lọc ghi nhận có sự 

gia tăng HbA1c và tăng cân so với ức chế enzym chuyển (nghiên cứu UKPDS). 

      - Nhóm ức chế acid hình như không có tác dụng đáng kể trên HCCH. 

      - Nhóm thuốc lợi tiểu như là hidrochlorothiazide và torasemide làm gia tăng nồng 

độ TG và giảm HDL.C (Ferrari, Rosman và Weidmann 1991). Trong nghiên cứu 

ALLHAT có sự gia tăng đáng kể ĐTĐ mới phát hiện (Barzilay và cs 2004). 

      Bệnh nhân HCCH nếu không có bệnh tim mạch, ức chế enzyme chuyển/ức chế thụ 

thể angiotensin phải là loại thuốc chọn lựa đầu tiên, tiếp đến là ức chế calci, đặc biệt là 

người trẻ có béo phì với rối loại lipid máu hoặc tiền ĐTĐ. 

      Trong phần lớn trường hợp điều trị ức chế enzyme chuyển/ức chế thụ thể 

angiotensin, liều thấp lợi tiểu đôi khi cũng cần đến nhằm đạt được kiểm soát huyết áp 

động mạch. Tuy nhiêm bệnh nhân HCCH có bệnh mạch vành thuốc ức chế beta chọn 

lọc tỏ ra có lợi qua các nghiên cứu hồi cứu. 

      - Mục tiêu đầu tiên THA ở HCCH: 

      + Tăng huyết áp tuyệt đối HA ≥ 140/90 mmHg phải được điều trị. 

      + Bệnh nhân ĐTĐ việc điều trị THA phải được thực hiện khi HA ≥ 130/80 mmHg. 

      - Sự lựa chọn: 

      + Ức chế men chuyển và chèn thụ thể angiotensin là những thuốc hạ huyết áp hữu 

hơn bệnh nhân đái tháo đường so với các loại khác. 

      + Phối hợp thuốc hạ huyết áp với statin và aspirin (theo BHS). 

      + Thay đổi lối sống. 



      + Điều trị phối hợp hai hay nhiều loại thuốc tốt hơn là đơn trị liệu. Thường phối 

hợp ức chế men chuyển hay chẹn thụ thể angiotensin với hydrochlorothiazide liều 

thấp. 

9. Phối hợp với thuốc ở bệnh nhân có HCCH 

      Bệnh nhân có HCCH thường phối hợp nhiều thành tố vì vậy phối hợp nhiều thuốc 

cho bệnh nhân cần chú ý đến tương tác thuốc và gia tăng các tác dụng phụ. Trong số 

các bệnh nhân HCCH cần phân làm 2 nhóm có và không có biến chứng mạch vành. 

      Sử dụng ức chế enzyme chuyển hóa ức chế thụ thể angiotensin không chỉ có tác 

dụng hạ huyết áp còn cải thiện nhạy cảm insulin và dự phòng ĐTĐ. 

      Nhóm fibrate hiệu quả giảm TG, giảm LDLsd. 

      Nhóm Statin ( atorvastatin, rosuvastatine) còn có tác dụng trên phản ứng viêm và 

tác dụng làm hạ TC, ưu tiên bệnh nhân HCCH có bệnh mạch vành. 

      Nicotinic là thuốc có nhiều thuộc tính đối với HCCH nhất là rối loạn lipid máu, tuy 

nhiêm vẫn chưa nhiều dữ kiện để thuyết phục. Phản ứng viêm giai đoạn cấp dường 

như cũng ảnh hưởng trên rối loạn chuyển hóa glucose và bệnh mạch máu. Trong các 

thuốc kháng viêm aspirine được chọn lựa do tác dụng và hiệu quả kinh tế. 

      Thêm vào đó ức chế chống đông và viêm mức độ thấp, bên cạnh nhóm ức chế 

alpha (acarbose) trong điều trị HCCH, tiếp đến các thuốc ức chế enzyme chuyển, ức 

chế thụ thể angiotensin, thuốc giảm lipid máu, thuốc chống tăng đường huyết có phổ 

rộng như metformin, TZDs. 

      Gần đây giới thiệu viên thuốc nhiều loại (polypill) nhằm ngăn ngừa biến chứng tim 

mạch. Ứng viên được chọn là ức chế enzyme chuyển, ức chế beta, statin và aspirin. Ức 

chế beta không cho bệnh nhân có HCCH nhưng không bị mạch vành, nhất là người trẻ. 

 

10. Phẫu thuật cho bệnh nhân béo phì 

      Chỉ định phẩu thuật cho bệnh nhân béo phì trong tình huống sau: 



      - Bệnh nhân có BMI ≥ 40 thất bại tiết thực và thể dục (có hay không sử dụng 

thuốc). 

      - Bệnh nhân có BMI ≥ 35 và có nguy cơ đi kèm bép phì như THA, rối loạn dung 

nạp glucose, ĐTĐ, rối loạn lipid máu, khó thở khi ngủ, [5]. 

VIII. KẾT LUẬN 

      Hội chứng chuyển hóa là vấn đề sức khỏe cộng đồng trong thiên niên kỷ XXI này. 

Sự can thiệp và kiểm soát các cấu thành của HCCH bằng phương pháp không sử dụng 

thuốc, sử dụng thuốc hoặc áp dụng cả hai qua các nghiên cứu tỏ ra có hiệu quả dự 

phòng tiến triển ĐTĐ type 2 và bệnh lý tim mạch. Vì thế cần tầm soát cho tất cả đối 

tượng có nguy cơ nhất là béo phì đặc biệt hiện tượng này có khuynh hướng ngày càng 

trẻ hóa. Điều trị và theo dõi là công sức của sự hợp tác cá nhân bệnh nhân, thân nhân, 

thầy thuốc. Chọn thuốc và phối hợp thuốc cần chú ý đến sự tương tác thuốc và tác 

dụng không mong muốn nhằm nâng cao chất lượng sống cho đối tượng HCCH có 

nguy cơ tim mạch. 
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