
 

KHÔNG HẤP THỤ ĐỒ ĂN  
   
HỎI:  
Tôi bị chứng tiêu hoá không 

tốt, ăn không thấy tiêu, bụng 
hay sình, nhất là khi uống sữa. 
Đi cầu hay bị lỏng, thường thấy 
có váng như mỡ. Qua Mỹ đã lâu 
không thấy mập lên mà còn 
xuống cân. Gần đây tôi có đi 
thử máu và được cho biết là bị 
thiếu máu. Xin bác sĩ cho biết 
bệnh này thuộc loại gì và cách 
chữa trị ra sao?  

Vũ V. T.  
   
ĐÁP:  
Bệnh tiêu hoá với những 

triệu chứng như ông kể thuộc 
về loại bệnh không hấp thụ đồ 
ăn (malabsorption). Đây là một 
trong những chứng bệnh với sự 
định bệnh khó khăn và tìm 
nguyên nhân để chữa trị phức 
tạp nhất.  

Thực phẩm ta ăn vào được 
tiêu hoá và hấp thụ dưới các 
hình thức chính: chất bột chất 
đạm, chất béo, vitamins và các 
khoáng chất cần thiết cho cơ 
thể và sau cùng nước và các 
chất điện giải.  

Đồ ăn trước tiên được tiêu 
hoá trong bao tử dưới tác dụng 
của acid và pepsin do bao tử 
tiết ra, sau đó sẽ được các phân 
hoá tố (enzymes) trong phần 
đầu của ruột non tiếp tục tiêu 
hoá tiếp thành những phần tử 
nhỏ hơn và được hấp thụ qua 
màng nhầy của ruột non.  

Chất bột (carbohydrates) 
như gạo, bánh mì, sữa, đường, 
trái cây được một phân hoá tố 
có trong nước bọt và dịch tụy 
tạng gọi là amylase tiêu hoá. 
Chất bột như gạo, bánh mì sẽ 
bị cắt thành những phần tử nhỏ 

gọi là maltose. Maltose sẽ bị 
một phân hoá tố trong ruột gọi 
là maltase cắt thành hai phân 
tử glucose và hấp thụ. Sữa 
(lactose) không hấp thụ trực 
tiếp được, phải cần phân hoá tố 
lactase cắt ra làm hai phân từ 
glucose và galactose mới được 
màng nhầy ruột non hấp thụ. 
Tương tự, chất đường (sucrose) 
cũng phải có phân hoá tố 
sucrase phân ra làm hai là 
glucose và fructose mới vào 
ruột non được.  

Trong vấn đề hấp thụ chất 
carbohydrates như trên, một 
bệnh thường thấy nhất làm 
không hấp thụ đồ ăn được là 
bệnh thiếu phân hoá tố lactase 
để hấp thụ sữa. Đặc biệt ở 
người Việt Nam và các dân 
Đông Nam Á khác, khoảng 
80% dân số thiếu phân hoá tố 
lactase này nên không hấp thụ 
được sữa. Thường khi bắt đầu 
trưởng thành mới có triệu 
chứng này, uống sữa không 
tiêu bị đau bụng, sình bụng và 
tiêu chảy. Một số lớn dân Việt 
Nam bị thiếu phân hoá tố 
lactase một phần xảy ra sau khi 
bị nhiễm trùng ruột, làm tổn hại 
đến màng nhầy ruột, cộng 
thêm với đặc tính di truyền làm 
mất dần phân hoá tố lactase và 
sau cùng thiếu hoàn toàn, dù 
chỉ uống một chút sữa (100-200 
cc) cũng sẽ gây ra triệu chứng.  

Chất béo ta ăn vào phần lớn 
ở dưới dạng mỡ triglycerides. 
Khi vào đến phần đầu của ruột 
non, sự hiện diện của chất mỡ 
sẽ làm tụy tạng (pancreas) tiết 
ra phân hoá tố gọi là lipase và 
làm túi mật bài tiết ra mật chảy 
xuống ruột non. Phân hoá tố 
lipase và mật sẽ giúp cho sự 
tiêu hoá chất mỡ triglycerides 

thành các phần từ nhỏ gọi là 
acid béo (fatty acids) và 
monoglyce- rides, sau đó được 
hấp thụ vào ruột non.  

Như vậy sự hấp thụ chất béo 
cần sự làm việc của tụy tạng, 
túi mật và gan (mật được làm từ 
gan và chảy xuống túi mật). 
Những người bị bệnh gan như 
viêm gan, cứng gan do rượu v. 
v... hoặc bị bệnh có sạn trong 
túi mật, nghẹt ống dẫn mật... sẽ 
gây ra sự trở ngại trong việc bài 
tiết mật xuống ruột non để tiêu 
hoá chất béo và làm không hấp 
thụ được chất béo.  

Bệnh về tụy tạng như viêm 
tụy tạng do uống rượu quá 
nhiều, ung thư tụy tạng ..v.v... 
sẽ làm ngăn trở việc tiết ra 
phân hoá tố lipase để tiêu hoá 
chất béo cũng sẽ gây ra sự 
không hấp thụ được chất béo.  

Những người bệnh này vì 
không hấp thụ được chất béo 
sẽ đi cầu ra phân có váng mở 
gọi là steatorrhea, người bệnh 
có thể tự thấy váng mỡ khi đi 
tiêu chảy. Muốn biết chính xác 
hơn phải thử nghiệm phân, 
nhuộm phân gọi là Sudan stain 
để xem dưới kính hiển vi và sẽ 
thấy các giọt mỡ, hoặc đo lượng 
chất béo trong phần trong 24 
tiếng đồng hồ.  

Chất đạm có trong thịt, cá … 
được tiêu hoá một phần trong 
bao tử bằng phân hoá tố 
pepsin, tuy nhiên phần lớn sẽ 
được tiêu hoá ở ruột non bằng 
các phân hoá tố của tụy tạng 
như chất trypsin, chymotrypsin. 
Chất đạm protein sẽ được phân 
ra thành các amino- acids hay 
các phần tử nhỏ gọi là 
dipeptides và được hấp thụ qua 
màng nhầy của ruột non.  



 

Một số bệnh hiếm có làm sự 
hấp thụ các chất amino-acids 
bị ngăn trở vì không hấp thụ 
được, tuy nhiên phần lớn các 
trường hợp bệnh tiêu hoá làm 
mất chất đạm vì màng nhầy 
ruột non bị lở loét và mất chất 
đạm từ trong máu ra. Bệnh về 
sự hấp thụ chất đạm tương đối 
ít hơn.  

Các sinh tố (vitamins) được 
hấp thụ trong ruột tùy theo loại: 
Các sinh tố A, quan trọng về 
mật; sinh tố D quan trọng cho 
xương; sinh tố K về đông máu 
và sinh tố E về sinh dục vì tan 
trong chất béo nên được hấp 
thụ đi theo với các chất béo như 
đã nói ở trên. Các người bệnh 
không hấp thụ được chất béo, 
đi phân váng mỡ, thường sẽ 
thiếu các loại vitamins này. Đối 
với các loại sinh tố tan trong 
nước như BI2, folic acid quan 
trọng cho sự tạo máu, sự hấp 
thụ xảy ra ở phần cuối của ruột 
non (ileum) nên những bệnh ở 
phần ruột này sẽ dễ gây ra 
thiếu máu vì thiếu sinh tố BI 2 
và folic acid.  

Một số khoáng chất quan 
trọng cũng được hấp thụ theo 
đồ ăn trong ruột non như chất 
sắt, chất vôi calcium. Bệnh tiêu 
hoá làm không hấp thụ đồ ăn 
sẽ gây ra thiếu máu vì thiếu 
chất sắt hoặc thiếu calcium 
trong máu làm co rút bắp thịt, 
tay chân ..v.v. .  

Tìm nguyên nhân về chứng 
không hấp thụ đồ ăn như vậy 
tương đối khá phức tạp vì có 
khoảng vài chục thứ bệnh khác 
nhau đều có thể gây ra chứng 
này. Một  

số bệnh đối với người Hoa 
Kỳ thông thường nhưng ở người 
Việt Nam rất hiếm thấy hay hầu 

như không có, thí dụ như bệnh 
viêm ruột loại Crohn’s disease. 
Ngược lại, người Việt Nam 
phần lớn hay bị bệnh thiếu 
phân hoá tố lactase để hấp thụ 
sữa trong khi dân da trắng chỉ 
bị khoảng 10%. Tựu trung đối 
với người Việt Nam, các bệnh 
gây ra chứng không hấp thụ đồ 
ăn thường do bệnh về gan và 
mật như đã nói ở phần trên. 
Ngoài ra, những người uống 
rượu nhiều có thể bị bệnh về 
viêm tụy tạng (pancratitis) làm 
thiếu các phân hoá tố để tiêu 
hoá. Những người bị mỗ vì loét 
bao tử phải cắt một phần bao 
tử, hoặc bị nghẹt ruột phải cắt 
một phần ruột cũng dễ bị chứng 
không hấp thụ đồ ăn. Những 
người hay bị nhiễm trùng ruột 
làm tiêu chảy như các vi trùng 
Salmonella, Shigella, ký sinh 
trùng amib thấy ở những người 
Việt mới sang hoặc đi du lịch 
Việt Nam về cũng hay bị chứng 
không hấp thụ đồ ăn xảy ra một 
thời gian sau khi nhiễm trùng.  

Đặc biệt một loại bệnh về 
ruột làm không hấp thụ đồ ăn 
dễ xảy ra với người Việt Nam là 
bệnh viêm ruột vùng nhiệt đới 
(tropical sprue). Nguyên nhân 
không rõ rệt, có thể do vi trùng 
hay do độc tố của vi trùng 
nhưng bệnh này có thể xảy ra 
nhiều tháng hay đôi khi cả năm 
sau khi đi du lịch ở vùng nhiệt 
đới trở về. Bệnh làm sụt ký, ăn 
không được, tiêu chảy, thiếu 
máu, thiếu sinh tố như BI2, folic 
acid v.v... Định bệnh tương đối 
khó khăn, phải loại trừ các bệnh 
nguy hiểm khác như ung thư, 
bệnh về miễn nhiễm v.v... Đôi 
khi phải dùng ống luồn xuống 
ruột để soi gọi là endoscopy và 
cắt một miếng nhỏ để xem dưới 

kính hiển vi gọi là biopsy để 
định bệnh. Chữa trị bệnh này 
phải chích sinh tố BI2, uống 
sinh tố folic acid để trị thiếu 
máu và uống trụ sinh như 
Tetracycline, Bactrim vài tuần 
lễ để trị mới dứt hẳn được.  

Vấn đề chữa trị chứng không 
hấp thụ đồ ăn như vậy phải tìm 
nguyên nhân và trị liệu theo tùy 
từng căn bệnh. Đối với người 
Việt Nam hay bị thiếu phân hoá 
tố lactase, hoặc tránh uống 
sữa, hoặc có thể dùng thuốc 
tên Lact- Aid (là lactase dưới 
hình thức viên hay nước) bán 
không cần toa để uống chung 
với sữa hay cheese.. v.v. . . và 
tránh được triệu chứng do sự 
không hấp thụ sữa gây ra. Các 
bệnh về gan, túi mật thực sự 
không có thuốc chữa trừ trường 
hợp sạn mật có thể dùng thuốc 
Actigall để làm tan sạn, tuy 
nhiên hiệu quả cũng chỉ vừa 
phải. Các bệnh về tụy tạng như 
viêm tụy tạng cũng không có 
thuốc trị ngoại trừ việc ngưng 
uống rượu. Những người bệnh 
bị các bệnh này và thiếu phân 
hoá tố có thể dùng thuốc uống 
thay thế như Kuzyme, Viokase, 
Festal v.v... để giúp cho việc 
tiêu hoá và hấp thụ đồ ăn. 
Ngoài ra, nếu thiếu các khoáng 
chất như chất sắt, calcium, 
vitamins, cũng phải uống thuốc 
bổ có các chất này để bồi bổ lại.  

Tóm lại, chứng không hấp 
thụ đồ ăn tương đối xảy ra cũng 
khá thường với người Việt Nam, 
việc định bệnh không phải dễ 
dàng, tuy nhiên tìm ra nguyên 
nhân là điều quan trọng, đòi hỏi 
việc khám nghiệm và thử 
nghiệm một cách chính xác để 
chữa trị có hiệu quả.   


