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1. Định nghĩa đái tháo đường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA) 2017 “ Đái tháo đường là một nhóm 

bệnh chuyển hóa, đặc trưng bởi việc tăng đường huyết mạn tính do: sự khiếm khuyết 

trong việc tiết Insulin. Khiếm khuyết tác dụng của Insulin. Hoặc kết hợp cả hai. Việc 

tăng đường huyết mạn tính của bệnh đái tháo đường gây nên tác hại lâu dài, rối loạn 
chức năng và suy nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ADA (American Diabetes Association): Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ (ADA 2020) 

TIỀN 

ĐÁI 

THÁO 

ĐƯỜNG 

Glucose đói (FPG) (nhịn tối thiểu 8 giờ) 

Bình thường: <100mg/dL (5.6 mmol/L) 

Rối loạn dung nạp: 100- 125mg/dL (5.6 – 6.mmol/L 

ĐTĐ: ≥ 126mg/dL (7.0 mmol/L) 
 

Glucose bất kỳ (FPG) 

ĐTĐ: ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) + Triệu chứng rõ 
 

2 giờ sau test dung nạp: 

Bình thường: < 140mg/dL (7.8 mmol/L) 

Rối loạn dung nạp: 140 – 199 mg/dL (7.8 – 11.1 

mmol/L) 

ĐTĐ: ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 
 

HbA 1c: 

Bình thường: HbA1c < 5.7% 

Nguy cơ: 5.7 – 6.4% 

ĐTĐ: HbA1c ≥ 6.5% 
 



3. PHÂN LOẠI 
 

Đái tháo đường Týp I  

(Insulino-dependent diabete 

mellitus)  

  

Đái tháo đường Týp II 

 (Non Insulino-dependent diabete 

mellitus) 

  

Đái tháo đường thai kỳ (thường gặp 

trong 3 tháng cuối thai kỳ ở 3-5% 

phụ nữ có thai) 

 

Đái tháo đường thứ cấp 

PHÂN 

LOẠI 



Đái tháo đường type 1: 

 Phụ thuộc hoàn toàn insullin 

 Có 2 nhóm ĐTĐ type 1 : 

- Qua trung gian miễn dịch :ĐTĐ type 1a 

- Không qua trung gian miễn dịch: ĐTĐ type 1b hay Đái tháo đường 

không rõ nguyên nhân 

 





Đái tháo đường typ 2 

 Tình trạng suy giảm chức năng tế bào 𝛽 

 Tình trạng đề kháng insulin 

 Rối loạn vai trò điều hòa đường huyết 

 







Đái tháo đường thai kỳ: 

• Rối loạn dung nạp glucose 

• Đái tháo đường thai kỳ thường hết sau khi sinh. 



Đái tháo đường thứ cấp 

 Bệnh xuất hiện sau một số bệnh nội tiết : Cushing, 

Basedow, u tủy thượng thận,.. 

 Đái tháo đường do thuốc : corticoid, thuốc tránh 

thai, thuốc lợi tiểu thải muối, hóa chất,.. 

 Nhiễm trùng 

 Bệnh lý tụy ngoại tiết 

 Giảm hoạt tính insullin do khiếm khuyết gen 

 





5. Biến chứng của Đái tháo đường: 

BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH 

  Hôn mê nhiễm toan ceton. 

  Hạ glucose máu. 

  Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. 

  Bệnh nhiễm trùng cấp tính.  

 



5. Biến chứng của Đái tháo đường: 

BIẾN CHỨNG MÃN TÍNH CỦA ĐTĐ 



6. Điều trị Đái tháo đường 



Nguyên tắc điều trị Mục tiêu điều trị  

- Chế độ ăn – dinh dưỡng   
 
 

 

 

  

 

- Tập luyện thể  lực – vận động 
 

 

 

 

 

 

- Điều trị  bằng thuốc 
 

 

 

 

 

- Kiểm soát đường huyết 

- Kiểm soát huyết áp, phòng và 

làm chậm xuất hiện biến chứng 

mạch máu nhỏ và lớn 

- Điều trị béo phì 

→ Giảm nguy cơ tử vong, cải thiện 

chất lượng cuộc sống bệnh nhân. 



Hướng dẫn điều trị Đái tháo đường của ADA 2020 



Một số thuốc điều trị Đái tháo đường trên 

thị trường 

1200/viên                                                   2000/viên 

6000/viên 1600/viên 



Một số thuốc điều trị Đái tháo đường trên 

thị trường 

2700/viên 
1300/viên 

3500/viên    4900/viên 



Ghép đảo tụy (Cấy ghép allet islet) 

Thử nghiệm điều trị ĐTĐ typ 1 



Bác sĩ tiến 
hành lấy các 
đảo nhỏ có 
các tế bào 
beta khỏe 
mạnh trên 

tuyến tụy ở 1 
người hiến 

tạng 

Tiêm vào tĩnh 
mạch cửa của 

gan : Chèn 
một ống 

mỏng, linh 
hoạt được gọi 
là ống thông 
qua một vết 

cắt nhỏ 
ở bụng trên 
của người 

nhận 

 Các đảo nhỏ 
được truyền 

từ từ qua ống 
thông và vào 

gan bằng 
trọng lực.  

Trong 2 tuần 
tiếp theo, 
các mạch 

máu mới hình 
thành và kết 
nối các đảo 
nhỏ với các 

mạch máu của 
người 

nhận.Các tế 
bào beta bắt 

đầu tạo và giải 
phóng insulin 

Ghép đảo tụy (Cấy ghép allet islet) 

Thử nghiệm điều trị ĐTĐ typ 1  

Quy trình ghép đảo tụy 



Những lợi ích của cấy ghép đảo Những rủi ro cấy ghép đảo  
 

• Cải thiện mức đường huyết 

• Ít cần hoặc không cần tiêm 

insulin để kiểm soát bệnh tiểu 

đường 

• Ít hoặc không có tình trạng hạ 

đường huyết nặng 
• Nâng cao nhận thức về hạ 

đường huyết, giúp ngăn ngừa 
các đợt hạ đường huyết nặng 

 

• Chảy máu, đông máu và đau 

sau khi làm thủ thuật 
• Cơ hội mà các đảo nhỏ được 

cấy ghép có thể không hoạt 

động tốt hoặc có thể ngừng 

hoạt động 
• Tác dụng phụ của thuốc chống 

thải ghép ( thuốc ức chế miễn 

dịch) 

• Sự khan hiếm và chất lượng 

của các tế bào đảo nhỏ của 

người hiến 
 



Game vui nhận quà  

1 

2 3 



1) Không dùng thuốc sulfonylure chống đái tháo 

đường trong trường hợp: 

 

 

 

 A. Đái tháo đường typ 1.  A. Đái tháo đường typ 1. 

B. Suy gan, thận. 

C. Thiếu máu nặng. 

D. Cả A,B và C. 



2)  Với glucose huyết tương 2 giờ sau nghiệm pháp dung 

nạp glucose, trị số nào sau đây phù hợp giảm dung nạp 

glucose: 

 

 

 

 A. Đái tháo đường typ 1. A. >11,1mmol/l. 

B. <11,1mmol/l. 

C. =11,1mmol/l. 

D. Từ 7,8 đến <11,1mmol/l. 



3, Béo phì là nguy cở dẫn đến bệnh: 

 

 

 

 A. Đái tháo đường typ 1. A. Đái tháo đường tự miễn 

B. Đái tháo đường typ 1 

C. Đái tháo đường liên hệ suy dinh dưỡng 

D. Đái tháo đường typ 2 



THANK YOU 


