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TÓM TẮT: 
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hội chứng chuyển hóa (HCCH) và xác định mối liên quan giữa 
HCCH  và một số yếu tố lâm sàng trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não (ĐQTMN) cấp tại 
bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. 

Phương pháp:Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiền cứu. 

Kết quả:Nghiên cứu của chúng tôi có 165 bệnh nhân, tỉ lệ có HCCH trên bệnh nhân ĐQTMN 
là 69,1%. Nữ có HCCH cao hơn nam giới, người có học vấn càng cao thì có HCCH càng 
thấp, người có tập thể dục thường xuyên sẽ có tỉ lệ HCCH thấp hơn người không tập. 

Kết luận:Bệnh nhân ĐQTMN cấp có HCCH khá cao chiếm tỉ lệ 69,1%. Trong thành phần 
của HCCH thì HA cao chiếm tỉ lệ cao nhất với 95,6%. HCCH gồm 3 thành phần (HA cao, 
HDL thấp, triglyceric cao)thì thường gặp nhất.  

Từ khóa:Hội chứng chuyển hóa, đột quỵ thiếu máu não cấp . 

ASBTRACT: 

FEATURES OF METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH ACUTE 
ISCHEMIC STROKE AT TIEN GIANG CENTER GENERAL HOSPITAL 

Objective: Investigate features of metabolic syndrome and determine association between 
metabolic syndrome and clinical factors of acute ischemic stroke patients at Tien Giang 
general hospital. 

Method: This is prospective, cross- sectional observational study. 

Results: There are 165 patients in our study, the metabolic syndrome was 69,1% in acute 
ischemic stroke patients. Metabolic syndrome in female higher than male,  persons who had 
high  education level was lower than low education level,  persons who exercise daily was 
lower than not exercise daily,.  

Conclusions:The metabolic syndrome was 69,1%  in acute ischemic stroke patients. In the 
components of metabolic syndrome,rate of high blood pressure was 95,6%. The metabolic 
syndrome include 3 components (hypertention,HDL, triglyceric) was common appearance.  

Keyword:metabolic syndrome, acute ischemic stroke.  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
     Đột quỵ luôn là vấn đề thời sự của y học, trong đó ĐQTMN cấp chiếm 80-85% các 
trường hợp đột quỵ.. Việc dự phòng đột quỵ là vấn đề hết sức quan trọng. Để dự phòng đạt 
kết quả tốt, chúng ta cần xác định được các yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Trên thế giới đã có rất 
nhiều công trình nghiên cứu cho thấy HCCH là một yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch máu nói 
chung và ĐQTMN cấp nói riêng. Ở nước ta, đã có một số nghiên cứu về HCCH ở những đối 
tượng mắc bệnh mạch vành, đái tháo đường, tăng huyết áp và đột quỵ. Ở Tiền Giang chưa có 
đề tài nào nghiên cứu về HCCH trên bệnh nhân ĐQTMN cấp. Chính vì những lý do trên, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài đặc điểm HCCH trên bệnh nhân ĐQTMN cấp tại bệnh 
viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
   Khảo sát đặc điểm HCCH và xác định mối liên quan giữa HCCH và ĐQTMN cấp tại bệnh 
viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

Thiết kế nghiên cứu: 



   Tiền cứu, cắt ngang mô tả và phân tích. 

Ðối týợng nghiên cứu: 
   Tất cả bệnh nhân ÐQTMNcấp nhập viện ðiều trị tại bệnh viện Ða khoa Trung tâm Tiền 
Giang trong thời gian nghiên cứu thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu và tiêu chuẩn loại trừ. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu: 

Tiêu chuẩn đưa vào: 
   Bệnh nhân được chẩn đoán ĐQTMN cấp thoả mãn tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng của Tổ 
Chức Y Tế Thế Giới và tiêu chuẩn cận lâm sàng (CT Scan hoặc MRI). 

Tiêu chuẩn loại ra: 
   Bệnh nhân đột ĐQTMN cấp có xuất huyết nội sọ, đang xử dụng thuốc điều trị rối loạn 
chuyển hóa lipid máu, không hợp tác nghiên cứu, các bệnh lý khác ảnh hưởng tới vòng eo 
như tiêu chảy, dị dạng cột sống. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hoá: 
   Theo tiêu chuẩn của Chương trình Giáo dục Quốc gia về Cholesterol - Hướng dẫn Điều trị 
cho người lớn lần III của Mỹ (NCEP-ATP III (US National Cholesterol Education Program-
The Adult Treatment Panel III) ) 

Tiêu chuẩn chẩn đoán 

 

ATP III 2004 

Chẩn đoán HCCH khi có 3 trong các yếu 
tố sau 

Huyết áp cao (mmHg) 
≥ 130/85 mmHg hoặc đang dùng thuốc hạ 

áp 

Béo phì bụng 
Vòng eo: > 90cm(nam) 

             > 80cm(nữ) 

HDL-C thấp (mg %) <40(nam), <50(nữ) 

Triglyceride cao (mg% ≥ 150 

Tăng đường huyết (mg%) ≥100 hoặc có ĐTĐ 

Phương pháp thu thập số liệu: 
   Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và cho làm các cận lâm sàng nhằm xác định giá trị 
của các biến số trong nghiên cứu theo mẫu thu thập số liệu đã soạn sẵn. 

Phương pháp xử lý số liệu: 
   Số liệu được mã hoá, xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 19.0. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 

Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu: 

Tuổi: 
Bảng 1: Phân bố theo tuổi. 

 Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Tuổi 70.37 13.96 34 97 

      Tuổi trung bình 70.37,  tuổi lớn nhất 97, tuổi nhỏ nhất 34. 

Nhóm tuổi: 
Bảng 2: Phân bố theo nhóm tuổi. 

 Tần số (N=165) Tỉ lệ(%) 

Nhóm tuổi 

<40 4 2.4 

40-49 9 5.5 

50-59 27 16.4 



60-69 31 18.8 

>=70 94 57.0 

    

  Nhóm tuổi có tỉ lệ cao nhất là từ 70 tuổi trở lên chiếm 57%. 

Giới:  
Bảng 3: Phân bố theo giới. 

  Tần số(N=165) Tỉ lệ (%) 

Giới 
Nam 66 40 

Nữ 99 60 

     Nữ chiếm tỉ lệ 60% cao hơn nam giới chỉ chiếm 40%. 

Tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp: 
Bảng 4: Tỉ lệ hội chứng chuyển hóa 

  Tần suất (N=165) Tỉ lệ (%) 

HCCH 
Có 114 69.1 

Không 51 30.9 

   Số BN bị đột quỵ thiếu máu não cấp mắc HCCH chiếm tỉ lệ 69,1%. 

Tỉ lệ từng yếu tố của hội chứng chuyển hóa: 
Bảng 5: Mối liên quan giữa các thành phần với hội chứng chuyển hóa 

Các yếu tố 

Đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp 

Hội chứng chuyển hóa theo ATP III 2004 

Có (N=114) Không (51) P 

Huyết áp  cao 109(95,6%) 37(72,5%) <0.001 

Béo phì bụng 48(42,1%) 0(0%) <0.001 

HDL-C thấp 81(71,1%) 12(23,%%) <0.001 

Triglyceric cao 103(90,4%) 34(66,7%) <0.001 

Đường huyết ≥100 63(55,3%) 5(9,8%) <0.001 

                          Huyết áp cao chiếm tỉ lệ cao nhất là 95,6%. 

Tỉ lệ các tổ hợp của hội chứng chuyển hóa: 
Bảng 6: Tỉ lệ các tổ hợp của hội chứng chuyển hóa 

Các kiểu tổ hợp 
(N=165) 

N % 

HA* cao + BP** + HDL thấp. 28 17 

HA cao + BP + HDL thấp + Tri*** cao. 23 13,9 

HA cao + BP + HDL thấp + Tri cao + ĐH**** cao. 10 6,1 

HA cao + HDL thấp + Tri cao. 67 40,6 

HA cao + HDL thấp + Tri cao + ĐH cao. 26 15,8 

HA cao + Tri cao + ĐH cao. 50 30,3 

BP + HDL thấp + Tri cao. 23 13,9 

BP + HDL thấp + Tri cao + ĐH cao. 10 6,1 

HDL thấp + Tri cao + ĐH cao. 29 17,6 

BP + Tri cao + ĐH cao. 21 12,7 

                  *: Huyết áp.  **: Béo phì.  ***: Triglyceric.   ****: Đường huyết. 



Tổ hợp thường gặp nhất trong HCCH là HA cao + HDL thấp + Triglycric cao chiếm tỉ lệ 
40,6%. 

 Phân bố hội chứng chuyển hóa theo một số yếu tố: 
Bảng 7: Mối liên quan giữa các yếu tố lâm sàng với hội chứng chuyển hóa 

Các yếu tố 
Hội chứng chuyển hóa 

P 
Không(n=51) Có(n=114) 

Giới 
Nam 37(72,5%) 29(25,4%) 

<0,001 
Nữ 14(27,5%) 85(74,6%) 

Học vấn 

Thấp 26(51%) 83(72,8%) 

0,023 Trung bình 20(39,2%) 24(21,1%) 

Cao 5(9,8%) 7(6,1%) 

Hôn nhân 
Độc thân 1(2%) 3(2,6%) 

0,796 
Có gia đình 50(98%) 111(97,4%) 

Thuốc lá 
Không 33(68,6%) 89(85,1%) 

0,07 
Có 18(31,4%) 25(14,9%) 

Nghiện rượu 
Không 48(94,1%) 110(96,5%) 

0,485 
Có 3(5,9%) 4(3,5%) 

Tập thể dục. 
Không 35(68,6%) 97(85,1%) 

0,015 
Có 16(31,4%) 17(14,9%) 

Béo bụng 
Không 51(100%) 66(57,9%) 

<0,001 
Có      0(0%)     48(42,1%) 

     Tình trạng hôn nhân và nghiện rượu không liên quan đến HCCH, p>0,05.  

IV. BÀN LUẬN: 

Tỉ lệ hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp: 
   Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân ĐQTMN não cấp có HCCH khá cao 
chiếm tỉ lệ 69,1%. Trong nước, theo Đinh Hữu Hùng [3], khi nghiên cứu 110 bệnh nhân 
ĐQTMN cấp tại bệnh viện Chợ Rẫy thì tỉ lệ HCCH là 62,7%; theo Huỳnh Thị Thúy Hằng [2] 
khi nghiên cứu 118 bệnh nhân ĐQTMN cấp tại BV 30/4 thì tỉ lệ HCCH là 74,6%; theo 
Nguyễn Văn Thảo [6] nghiên cứu 214 bệnh nhân ĐQTMN cấp tại BV Thống Nhất thì tỉ lệ 
HCCH là 61,7%, theo Châu Thị Thúy Liễu [4] khi nghiên cứu 146 bệnh nhân ĐQTMN cấp 
tại BV Chợ Rẫy thì tỉ lệ HCCH là 71,9%. Ở nước ngoài, theo nghiên cứu của Chen [7] thì tỉ lệ 
HCCH ở bệnh nhân ĐQTMN cấp là 46,2%.. 

Tỉ lệ từng yếu tố của hội chứng chuyển hóa: 
   Khi xét đến từng yếu tố riêng biệt của HCCH thì yếu tố huyết áp cao chiếm tỉ lệ cao nhất 
đến 95,6%. Kết quả này gần tương đương với những nghiên cứu khác. Nghiên cứu của Đinh 
Hữu Hùng [3], Huỳnh Thị Thúy Hằng [2]và Nguyễn Văn Thảo [6] cũng đều thấy rằng huyết 
áp cao chiếm tỉ lệ cao nhất so với các yếu tố còn lại của HCCH với tỉ lệ lần lượt là 86,5%, 
98,9% và 99,1%. Theo một nghiên cứu ở châu Âu thì tăng huyết áp cũng là yếu tố thường gặp 
nhất trong HCCH, chiếm đến 91% ở nam và 90% ở nữ.  

   Ngược lại, béo phì bụng lại chiếm tỉ lệ thấp nhất trong HCCH, chỉ có 42,1%. Kết quả của 
những nghiên cứu khác trong nước cũng cho kết quả như vậy. Tỉ lệ này 52,3% đối với nghiên 
cứu của Huỳnh Thị Thúy Hằng [2], là 24,8% đối với nghiên cứu của Nguyễn Văn Thảo [6], là 
40,4% đối với nghiên cứu của Đinh Hữu Hùng [3]. Nhưng đối với những nghiên cứu ở 
phương Tây thì tỉ lệ này cao hơn. 

Các kiểu tổ hợp của hội chứng chuyển hóa: 



   Kiểu tổ hợp có 3 thành phần  (huyết áp cao, HDL thấp và triglyceric ) chiếm tỉ lệ cao nhất 
tới 40,6%.  Tỉ lệ này cũng phù hợp với nghiên cứu của Châu Thị Thúy Liễu [4] với tỉ lệ này là 
51,4%, của Đỗ Thị Thu Hà [1] là 50%, Phạm Tú Quỳnh [5] là 53,65%. Theo nghiên cứu của 
ARIC thì tỉ lệ có ba thành phần chiếm 38%. Ngược lại kiểu tổ hợp có đủ 5 thành phần chiếm 
tỉ lệ thấp nhất chỉ có 6,1%.    

Phân bố HCCH theo một số yếu tố: 

Theo giới tính: 
  Nữ có HCCH nhiều hơn nam giới, p <0,001. Kết quả này gần giống với nghiên cứu của vài 
tác giả khác. Theo Đinh Hữu Hùng [3] thì ở bệnh nhân ĐQTMN cấp, tỉ lệ HCCH ở nam là 
40,4%, tỉ lệ HCCH ở nữ là 59,6%, p>0,05. Theo Chen [7] và cộng sự thì ở BN đột quỵ não 
cấp, tỉ lệ HCCH ở nam là 41,7%, ở nữ là 51,7%, p>0,05. 

Theo học vấn: 
   Chúng tôi nhận thấy có sự liên quan giữa trình độ học vấn và HCCH, cụ thể người có học 
vấn càng thấp thì tỉ lệ mắc HCCH càng cao, sự khác nhau ở mức ý nghĩa p=0,023. Kết quả 
này phù hợp với nghiên cứu của Đinh Hữu Hùng [3], tác giả cũng cho rằng người có học vấn 
càng cao thì tỉ lệ mắc HCCH càng thấp, sự khác nhau ở mức ý nghĩa p<0,05. Điều này cũng 
có thể được giải thích do người có học vấn cao họ ý thức được việc giữ gìn sức khỏe và do đó 
có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, do đó tỉ lệ mắc HCCH sẽ thấp hơn. 

Theo hôn nhân: 
   Theo nghiên cứu của chúng tôi, không có sự liên quan giữa tình trạng hôn nhân và HCCH, 
p= 0,796. Nghiên cứu của Đinh Hữu Hùng [3] cũng cho rằng không có sự liên quan giữa tình 
trạng gia đình và HCCH, với p>0,05. 

Theo hút thuốc lá:  
   Chúng tôi nhận thấy không có sự khác nhau giữa người hút thuốc là và người không hút 
thuốc lá có HCCH với mức ý nghĩa p=0,07. Tác giả Đinh Hữu Hùng [3] cũng cho rằng không 
sự liên quan giữa hút thuốc lá và HCCH, p>0,05. 

Theo nghiện rượu: 
   Theo nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự liên quan giữa nghiện rượu và HCCH, ở 
mức ý nghĩa p=0,485. Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Đinh Hữu Hùng [3], 
p>0,05. 

Theo tập thể dục: 
   Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng có sự liên quan giữa tập thể dục và HCCH, cụ 
thể người có tập thể dục thì tỉ lệ mắc HCCH sẽ thấp hơn người không tập thể dục, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p= 0,015. Nghiên cứu của Đinh Hữu Hùng [3] cũng cho cho 
rằng có sự liên quan giữa người có tập thể dục và người không tập thể dục với HCCH giống 
như nghiên cứu của chúng tôi, với mức ý nghĩa p<0,05.  

Theo béo phì bụng: 
   Đối với người béo phì bụng thì tỉ lệ có HCCH sẽ cao hơn nhiều so với không có HCCH, sự 
khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05. Tác giả Đinh Hữu Hùng [3] cũng có kết quả 
tương đương ở mức ý nghĩa p<0,001. 

Giá trị trung bình các thành phần trong hội chứng chuyển hóa: 
   Tất cả các giá trị trung bình của các thành phần trong HCCH như huyết áp tâm thu, huyết áp 
tâm trương, vòng eo, đường huyết, triglyceric ở bệnh nhân ĐQTMN cấp có HCCH đều cao 
hơn người không có HCCH, với mức ý nghĩa p < 0,05. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Châu Thị Thúy Liễu [4] tại BV Chợ Rẫy. Các nghiên cứu của Đỗ Thị Thu Hà [1] và 
Niwa [8] cũng cho kết quả tương tự.   

 



V. KẾT LUẬN: 
    Qua nghiên cứu 165 bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung 
tâm Tiền Giang, chúng ta rút ra một số nhận xét sau:  

    -Tỉ lệ có HCCH trên bệnh nhân ĐQTMN cấp khá cao, chiếm tỉ lệ 69,1%. Trong đó, nữ có 
HCCH cao hơn nam giới, người có học vấn càng cao thì có HCCH càng thấp, Người có tập 
thể dục thường xuyên sẽ có tỉ lệ HCCH thấp hơn người không tập. Người béo phì bụng có 
HCCH cao hơn người không béo phì. 

     - Trong thành phần của hội chứng chuyển hóa thì HA cao chiếm tỉ lệ cao nhất với 95,6% 
và thành phần chiếm tỉ lệ thấp nhất là béo phì bụng với 42,1%. 

      - Hội chứng chuyển hóa gồm 3 thành phần chiếm tỉ lệ cao nhất, thường gặp nhất là huyết 
áp cao, HDL thấp và triglyceric cao.  
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