
 

TIỂU ĐƯỜNG 
  
HỎI:  
Tôi năm nay 52 tuổi, gần đây 

thấy đi tiểu rất nhiều lần trong 
ngày, lúc nào cũng thấy khát 
nước, đồng thời sụt ký mất 
khoảng hơn l0 lbs, mặc dù ăn 
nhiều. Tôi nghe người bạn kể bị 
bệnh tiểu đường cũng bị giống 
hệt như vậy. Xin cho biết những 
triệu chứng đó có phải tiểu 
đường không? Chữa trị ra sao?  
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ĐÁP:  
Ba triệu chứng ông kể: tiểu 

nhiều, lúc nào cũng khát phải 
uống nước nhiều và ăn nhiều 
mà vẫn sụt ký là hợp chứng để 
định bệnh tiểu đường. Muốn 
biết đích xác phải thử nghiệm; 
thử nghiệm giản dị có thể tự làm 
lấy là thử nước tiểu. Các tiệm 
thuốc tây đều bán những que 
giấy thử tiểu đường có thể mua 
không cần toa, que giấy nếu 
đổi màu khi nhúng vào nước 
tiểu có nghĩa là lượng đường 
trong nước tiểu quá cao và bị 
bệnh tiểu đường. Tuy nhiên 
muốn biết chính xác phải thử 
máu. Vì nếu bị nhẹ đôi khi thử 
nước tiểu không thấy đổi màu.  

Thử máu về tiểu đường phải 
nhịn đói bưổi sáng, nếu lượng 
đường trong máu tròn 140 mg 
trong 100 cc máu và thử lại 
cùng trên mức đó là mắc bệnh 
tiểu đường. Bình thường lượng 
đường trong máu phải ở mức 80 
đến 120 mg%.  

Nguyên nhân mắc bệnh tiểu 
đường là do thiếu kích thích tố 
insulin trong cơ thể. Insulin là 
kích thích tố do tuyến tuy tạng 
(pancreas) tiết ra. Tụy tạng 
nằm sâu trong bụng, phần đầu 

dính với phần thập nhị chỉ tràng 
của ruột non. Tụy tạng tiết ra 
các phần hoá tố giúp cho sự 
tiêu hoá và tiết ra insulin giữ 
nhiệm vụ điều hoà lượng đường 
trong cơ thể. Sau khi ta ăn, 
lượng đường trong máu tăng 
cao sẽ kích thích tụy tạng tiết ra 
insulin nhiều hơn. Insulin tác 
dụng trên cơ cấu tiếp nhận của 
màng tế bào (receptor) đưa 
đường glucose từ máu vào tế 
bào. Nếu cơ thể thiếu insulin, 
lượng đường trong máu sẽ tăng 
lên và đường glucose không 
vào được tế bào. Kết quả dinh 
dưởng thiếu thốn, người bệnh bị 
sụt ký tuy vẫn đói ăn, ăn nhiều 
nhưng chất đường cần thiết cho 
sự hoạt động của tế bào vì thiếu 
insulin không từ máu đi vào tế 
bào được.  

Lượng đường trong máu khi 
quá cao sẽ gây hiện tượng 
thẩm thấu (osmosis) tại thận 
làm nước trong máu khi được 
lọc tại thận sẽ thoát ra nhiều 
hơn trong nước tiểu. Kết quả 
người bệnh đi tiểu nhiều, cứ 
nửa tiếng hay một tiếng lại phải 
đi và làm cơ thể mất nước. Khi 
cơ thể mất nước, mức áp suất 
thẩm thấu trong máu hạ thấp 
tác dụng lên vùng 
hypothalamus của não bộ kích 
thích trung tâm điều khiển sự 
khát. Kết quả nguời bệnh lúc 
nào cũng thấy khát cần phải 
uống luôn miệng. Nếu uống 
nước lạnh thì không sao nhưng 
tại Hoa Kỳ, phần lớn những 
người mắc bệnh tiểu đường 
nhưng chưa biết, khi khát đều 
uống nước ngọt như Coke, 
Sprite v.v. . . Bệnh tiểu đường 
càng nặng thêm vì uống nước 
ngọt quá nhiều, đôi khi cả chục 
lon coca mỗi ngày.  

Lý do gây ra sự thiếu thốn 
insulin của cơ thể và gây ra tiểu 
đường tuỳ thuộc vào hai trường 
hợp. Ở những người trẻ, thường 
là vì lý do bẩm sinh và cơ thể do 
nhiễm một loại cực vi trùng tấn 
công tuyến tụy tạng và gây ra 
phản ứng miên nhiễm phá hủy 
các đảo tế bào Langerhans là 
nơi tiết ra insulin của tụy tạng. 
Người Việt Nam chúng ta tương 
đối ít bị tiểu đường lúc trẻ theo 
cách này. Trường hợp thứ nhì 
xảy ra những người cỡ tuỗi 50 
trở lên tuy có thể sớm hơn; ở 
những người này các đảo 
Langerhans của tụy tạng 
không bị phá hủy nhưng làm 
việc không điều hoà, đồng thời 
các cơ cấu tiếp nhận insulin 
trên tế bào (insulin receptor) 
của những người này bị bất 
thường và không làm cho chất 
đường glucose từ trong máu 
vào tế bào dễ dàng được. 
Nguyên nhân nào hiện chưa rõ, 
tuy nhiên di truyền là yếu tố 
quan trọng. Một yếu tố khác 
nữa là khi mập quá, lên cân quá 
nhiều sẽ gây ra hiện tượng 
insulin tuy có đủ nhưng không 
tác dụng trên tế bào một cách 
hữu hiệu và kết quả vẫn gây ra 
bệnh tiểu đường tuy cơ thể 
không thiếu insulin.  

Bệnh tiểu đường nếu không 
chữa sẽ gây nhiều biến chứng 
nguy hiểm. Người bị tiểu đường 
dễ bị cứng thành mạch máu 
gây ra bệnh tim hay đứt mạch 
máu đầu. Tiểu đường có thể 
gây bệnh mắt trên màng võng 
mô gây ra mù. Tiểu đường cũng 
ảnh hưởng trên thận có thể làm 
hư thận. Nhiều người bị tiểu 
đường lâu có thể bị ảnh hưởng 
trên dây thần kinh làm tê tay tê 
chân, đôi khi làm đau nhức dữ 



 

dội. Để lâu không chữa, tiểu 
đường cũng làm lở lói chân, dễ 
nhiễm trùng v…v..  

Chữa trị bệnh tiểu dường 
điều quan trọng nhất là ăn uống 
phải kiêng khem. Đồ ngọt phải 
tránh ăn, uống nước ngọt phải 
dùng loại Diet Coke, Diet Pepsi 
v..v... Có thể dùng loại đường 
nhân tạo để thế đường khi pha 
nước, trà, cà phê v.v.. . Loại 
đường này là aspartame bán ở 
chợ dưới nhãn hiệu Equal, mùi 
vị gần như đường thường tuy 
không dùng để chưng nấu được 
vì nhiệt độ sẽ làm mất vị ngọt. 
Đồ bột khi hấp thụ vào cơ thể 
sẽ biến thành đường nên ăn 
cơm, bánh mi quà nhiều cũng 
sẽ làm khó khăn trong việc trị 
liệu. Đồ bột nên giữ khoảng 
50% tổng số lượng calories mỗi 
ngày. Ăn rau cỏ nhiều hơn. Đồ 
ăn nhiều chất béo quá cũng 
nên tránh. Nếu mập phải xuống 
ký bớt và ăn giảm calories. 
Nhiều người vì mập quá bị tiểu 
đường, khi xuống ký và ăn 
kiêng được lượng đường trong 
máu trở lại bình thường và 
không cần phải uống thuốc.  

Phần lớn các trường hợp ở 
tuổi trung niên mới bị hay bị tiểu 
đường vì do mập, sau khi dùng 
cách ăn kiêng lượng đường vẫn 
cao, có thể uống thuốc đề chữa 
trị. Thuốc loại này là loại 
Sulfonylureas có tác dụng kích 
thích tụy tạng tiết ra nhiều 
insulin hơn và cũng có tác dụng 
trên các cơ cấu tiếp nhận 
insulin của màng tế bào. Các 
thuốc thường dùng hiện nay 
như Micronase, Diabeta hay 
Glucotrol là loại mới. Các loại 
thuốc như Diabinese hay 
Orinase xưa hơn và it dùng.  

Điều quan trọng là tuy dùng 
thuốc vẫn phải ăn kiêng mới có 
thể giữ cho mức đường bình 
thường được. Thuốc phải uống 
liên tục và thường phải dùng 
suốt đời.  

Nếu ăn kiêng và uống thuốc 
đến mức tối đa vẫn còn lượng 
đường quá cao sẽ phải dùng 
insulin để chích. Trường hợp 
những người bị tiểu đường lúc 
còn trẻ do tụy tạng bị phá hủy 
cũng phải dùng insulin vì thuốc 
uống không công hiệu. Chích 
insulin phải theo dõi cẩn thận 
và phải học cách thử máu lấy, 
bằng thử máu ở đầu ngón tay 
để theo dõi lượng đường. Nếu 
chích insulin quá độ, lượng 
đường xuống quá thấp sẽ gây 
ra nguy hiểm, có thể mê man 
và chết nếu quá liều.  

Cách chích insulin là dưới 
da, một lần trong ngày, đôi khi 
phải hai lần. Độ lượng phải 
được điều chỉnh và theo dõi cẩn 
thận. Chữa trị bằng insulin 
cũng phải dùng suốt đời.  

Tóm lại, bệnh tiểu đường là 
một bệnh biến dưỡng tuy xảy 
đến từ từ nhưng nếu không 
chữa sẽ gây ra nhiều biến 
chứng nguy hiểm. Tuy nhiên 
nếu chữa trị và theo dõi đúng 
cách, bệnh này tương đối cũng 
dễ chữa và có thể giữ đời sống 
như bình thường tuy phải tiếp 
tục chữa trị suốt đời. 


