
 

SỤT CÂN  
   
HỎI:  
Tôi năm nay 45 tuổi, gần đây 

thấy bị sụt cân nhiều. Trong 
vòng 3, 4 tháng thấy mất cả 15, 
20 pounds. Điều đặc biệt là tôi 
thấy thèm ăn luôn miệng, ăn 
nhiều đồ bổ béo mà vẫn sụt 
cân. Xin cho biết tại sao.  

Trần H. V.  
   
ĐÁP:  
Sụt cân không phải là 

chuyện thường. Trừ khi cố tình 
ăn kiêng khem để xuống ký vì 
quá mập. Sụt cân nhiều và 
nhanh như trường hợp của ông 
thường là triệu chứng của một 
bệnh quan trọng cần phải được 
định bệnh và chữa trị cẩn thận. 
Câu hỏi của ông không kể ra 
những triệu chứng khác nhưng 
thông thường sụt cân như thế 
phải có những dấu hiệu khác đi 
kèm. Thí dụ như có nóng sốt 
hay không, đường tiêu hoá có 
gì trục trặc hay không (ói mửa, 
đi ra máu, đau bụng..v..v...), 
đường hô hấp có gì thay đổi 
(ho, đàm, đau ngực. . .), hoặc 
các bộ phận khác của cơ thể. 
Nếu biết thêm những triệu 
chứng khác, việc định bệnh sẽ 
dễ dàng hơn để nhầm vào một 
cơ quan hay hệ thống nào đó 
của cơ thể gây ra bệnh.  

Điều đáng ngại và quan 
trọng hơn cả trong việc tìm 
nguyên nhân của sự sụt cân 
đáng kể như trên là phải tìm 
xem có thể bị ung thư gì hay 
không. Nhiều trường hợp dấu 
hiệu đầu tiên của ung thư là sụt 
ký nên cần phải khám nghiệm 
kỹ lưỡng để xác định và truy 
tầm có thể có ung thư của cơ 
quan nào không.  

Những bệnh nhiễm trùng 
kinh niên cũng thường hay gây 
ra sụt cân. Đối với dân Việt 
Nam, bệnh lao vẫn còn là bệnh 
thường thấy nên phải chú ý 
xem về các bệnh lao: lao phổi, 
lao hạch v.v. . . Tuy hiếm thấy 
ở người Việt tuy nhiên bệnh 
AIDS cũng có thể khởi đầu 
bằng dấu hiệu sụt cân mà thôi.  

Rối loạn về hệ thống tiêu 
hoá cũng thường gây ra sụt cân 
nhưng đi kèm với những triệu 
chứng khác tương đối dễ định 
bệnh hơn: loét bao tử, viêm 
ruột, đau gan v.v. . .  

Rối loạn về các tuyến nội tiết 
cũng thường gây ra triệu chứng 
sụt cân như tuyến giáp trạng 
(thyroid) tiết ra kích thích tố quá 
nhiều trong trường hợp bướu 
cổ, hoặc bệnh tiểu đường khi bị 
nặng cũng làm sụt cân nhiều. 
Đặc biệt hai bệnh này người 
bệnh bị sụt cân nhưng ăn uống 
vẫn ngon miệng, không như 
các trường hợp ung thư, lao, 
bệnh tiêu hoá.. v.v..làm cho 
người bệnh không thấy thèm 
ăn. Nếu ông bị một trong hai 
bệnh về nội tiết này, tuy vẫn là 
bệnh nặng nhưng tương đối dể 
định bệnh và dể chữa hơn. Điều 
quan trọng vẫn là khám nghiệm 
kỹ lưỡng và thử nghiệm tìm 
bệnh chính xác để chữa trị kịp 
thời.  

   


