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Khảo sát về tỉ lệ bệnh đái tháo đường trên thế giới 

Bản đồ Đái tháo đường của Liên đoàn Đái 

Tháo Đường Quốc Tế 
Hình 1: Khảo sát về tỉ lệ đái tháo đường trên thế giới 



Hình 2: Khảo sát tỉ lệ đái tháo đường tại Việt Nam 



Theo Hội đái tháo đường Hoa Kỳ 

2004 

 Nhóm bệnh chuyển hóa 

 Tăng glucose huyết (mạn tính) 

 Insulin: khiếm khuyết tiết và/hoặc 

giảm tác động 

=> Thiếu hụt insulin 

=> Đề kháng insulin 

Biến chứng: mắt, thận, thần kinh, tim, 

mạch máu 

1.2: Phân loại  

Có 4 type ĐTĐ theo phân loại 

của ADA 2013 

Hình 3: Phân loại Đái tháo đường 



1.3 ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE I 

Đái tháo đường phụ thuộc insulin. 

• Tế bào bêta đảo tụy bị phá hủy (>90%) 

-Thiếu insulin trầm trọng có xu hướng dẫn 

đến nhiễm toan ceton. 

Hình 4: So sánh người 

bị ĐTĐ Type 1 và 

người bình thường. 

Hình 5: Triệu chứng điển hình của ĐTĐ type 1 



1.5: Nguyên nhân - Cơ chế bệnh sinh 
 Nguyên nhân 

Đái tháo đường do tụy 

• Di truyền: Đái tháo đường type 1 do di 

truyền thường liên quan đến hệ kháng 

nguyên bạch cầu người (Human 

Leucocyte Antigen – HLA) trong cơ thể. 

• Yếu tố môi trường: Các yếu tố môi 

trường tác động lên cơ thể làm tổn thương 

tuyến tụy, đặc biệt là tụy nội tiết bao gồm: 

Virus (quai bị, Rubella, Coxsakie B4), các 

chất hóa học có chứa Nitơ hay các chất 

độc từ củ sắn… 

 

 

 

 Cơ chế bệnh sinh 

   

“Là hậu quả của quá trình huỷ hoại các tế bào 

beta của đảo tuỵ. Do đó cần phải sử dụng insulin 

ngoại lai để duy trì chuyển hoá, ngăn ngừa tình 

trạng nhiễm toan ceton có thể gây hôn mê và tử 

vong”. 



2: Triệu chứng và biến chứng của ĐTĐ Type 1 

2.1: Triệu chứng 

•  ĐTĐ type I: 

- Khởi phát đột ngột 

-  Hội chứng tăng đường huyết: ăn 

nhiều, uống nhiều, đái nhiều, gầy 

nhiều. 

-  Ceton niệu (+) 

 

Hình 6: Triệu chứng thường gặp của ĐTĐ type 1 



2.2: Biến chứng  

BIẾN 

CHỨNG 

Biến Chứng 

Cấp Tính 

Nhiễm toan 

ceton 

Hôn mê tăng 

áp lực 

thẩm thấu 

Hạ đừờng 

huyết 

Các bệnh 

nhiễm 

trùng cấp 

tính... 

Biến chứng 

mạn tính 

Bệnh mạch 

máu lớn 

Bệnh mạch 

máu nhỏ 

Phối hợp 

bệnh lý thần 

kinh và 

mạch máu 

Hình 7,8,9: Biến chứng của người ĐTĐ Type 1 



3: Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Hình 10: Tiêu chuẩn chẩn đoán Đái tháo đường 



  

Hình 11: PHÂN BIỆT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE I VÀ TYPE II QUA CÁC XÉT NGHIỆM  

Định lượng nồng độ Insulin 

máu 

Định lượng peptid C 

Nghiệm pháp glucagon. 



Hình 12: Kết quả xét nghiệm của 1 bệnh nhân tại bệnh viện C Đà Nẵng. 

Điều chú ý đặc biệt của phiếu kết quả này là chỉ 

số HbA1C này đang ở ngưỡng là 6 % , tuy nhiên 

dây là chỉ số của tiền đái tháo đường . Nhưng chỉ 

số C-peptide lại nhỏ hơn ngưỡng cho phép là 0,5 

- 2,0 ng/mL. Chỉ số C-peptide này nhằm mục 

đích xác định nồng độ insulin nội sinh, nếu tỉ lệ 

nhỏ hơn thì do nguyên nhân đã bị đái tháo 

đường phụ thuộc vào insulin 

Vậy có thể kết luận rằng : Bệnh nhân này đang 

có thể mắc ĐTĐ Type 1. 



HbA1C là gì? 

 - Kết quả của việc gắn glucose hoặc chất chuyển hóa của glucose vào hemoglobin (1 lợi 

protein trong Tế bào hồng cầu). 

 - Phản ánh tổng chỉ số đường huyết ở một giai đoạn khoảng 8 – 12 tuần. 

  Ưu điểm 

•  Không phải nhịn ăn trước khi xét nghiệm. 

•  Tính ổn dịnh trước khi phân tích cao. 

• Không bị dao dộng giữa các ngày khi ốm và 

stress. 

 Nhược điểm 

• Không sẵn có ở mọi cơ sở y tế. 

•  Không phản ánh được sự dao động đường 

huyết trong ngày và giữa các ngày. 

Hình 13: Test HbA1c Xét nghiệm HbA1c: 180.000 -200.000 đồng tùy cơ sở 



4: Điều trị- Phòng Bệnh 

4.1: Điều trị 

Phương pháp điều trị 

Điều trị bằng chế độ ăn uống 

Điều trị bằng chế độ vận động 

Điều trị tiểu đường bằng thuốc 



THUỐC TRỊ ĐTĐ TYP I: 

INSULIN 

Insulin được tổng hợp từ tế bào Beta tuyến tụy. Thời gian bán hủy của insulin khoảng 5 phút. 

Khoảng 50% insulin bị phân hủy tại gan. Nồng độ glucose máu là yêu tố chính để bài tiết 

insulin. 1. Insulin tác dụng nhanh: Tác dụng sau tiêm 30 phút, kéo dài 6 h. 

 - Dung dịch insulin trung tính, tiêm 

 - Hỗn dịch insulin-Zn (0,12 mg Zn/100 UI) 

2. Insulin tác dụng kéo dài: 

 - Hỗn dịch insulin-Zn kết tinh trong đệm pH 7,2 

Phát huy tác dụng sau tiêm 4-6 h, kéo dài 36 h. 

Người lớn, tiêm dưới da 10-20 UI/lần/24 h; có thể đến 80 UI/24h 



4.2 :Phòng bệnh 

• Phòng bệnh cấp 1: Sàng lọc để tìm ra nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao; can thiệp tích 

cực nhằm làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trong cộng đồng. 

 • Phòng bệnh cấp 2: với người đã bị mắc bệnh đái tháo đường; nhằm làm chậm xảy ra các biến 

chứng; làm giảm giảm mức độ nặng của biến chứng. Nâng cao chất lượng  sống cho người mắc 

bệnh. 



Bút chích Insulin trị tiểu 

 đường Mixtard 30 Flexpen 

144.000₫ / Cây 

712.000₫ / Hộp 

 

Chuỗi Nhà thuốc AN KHANG.  

Nhà sản xuất: Novo 

Nordisk (Đan Mạch) 

Sản xuất tại Đan Mạch 

Miếng dán insulin 

thông minh   

Insulin dạng hít 

Insulin dạng viên nén 

5: Một số dược phẩm có mặt trên thị trường 



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 1: Insulin được tổng 

hợp từ đâu ? 

A: Tế bào α tuyến tụy 

B: Tế bào β tuyến tụy 

C: Tế bào δ tuyến tụy 

D: Cả A & B đều đúng  

  

 Câu 2: Có bao nhiêu thể đái 

tháo đường ? 

A: 1 thể 

B: 2 thể 

C: 3 thể 

D: 4 thể 



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 3: HbA1C là xét nghiệm ? 

A: Chỉ số huyết sắc tố kết hợp 

glucose , có 3 loại: HbA1a, 

HbA1b, HbA1c 

B: Không thay đổi trước và sau 

khi ăn 

C: Thường 3 tháng mới xét 

nghiệm 1 lần 

D: Tất cả A, B, C đều đúng  

Câu 4: Đái tháo đường Type 1 

thường khởi phát ở bao nhiêu 

tuổi :  

A: < 30 tuổi 

B: > 40 tuổi 

C: 30-50 tuổi 

D: Tất cả các lứa tuổi 

 



THANK YOU 
T E A R C H E R 

  


