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Tôi 58 tuổi, bị mắc đái tháo đường  từ 10 năm nay. Thời gian đầu do không hiểu biết về bệnh
nên tôi điều trị  bệnh không đến nơi đến chốn, dẫn đến có lúc đường máu bị tăng cao quá,  có
lúc bị hạ thấp quá và phải vào bệnh viện cấp cứu. Khoảng 3 năm gần  đây tôi được điều trị khá
tốt, do tuân thủ điều trị nên tôi giữ được mức  đường máu tương đối ổn định. Tuy nhiên, tôi vẫn
còn rất lo lắng về các  biến chứng do đái tháo đường gây nên, đặc biệt là biến chứng ở thận. Vì 
tôi nghe nói, biến chứng ở thận có thể dẫn đến suy thận và phải chạy  thận nhân tạo suốt đời.
Xin cho biết có đúng không và làm cách nào để  ngăn ngừa được biến chứng này?

      

Nguyễn Thị Bích (Hà Nội)

          

Thận  chịu nhiều ảnh hưởng khi đường huyết cao.  
        

Nhiều  nghiên cứu đã chứng minh đái tháo đường là một trong những nguyên nhân  phổ biến
nhất gây suy thận, trong đó các mao mạch ở cầu thận bị tổn  thương trực tiếp bởi đường máu
cao.

  

Trong giai đoạn sớm, thận còn  khả năng tăng cường hoạt động để bù trừ cho các mao mạch bị
tổn thương,  vì vậy chức năng thận vẫn bình thường và bệnh nhân không có biểu hiện  bất
thường nào. Tuy nhiên khi số mao mạch bị tổn thương tăng lên, thận  dù hoạt động mạch hơn
nhưng vẫn không bù trừ được và các triệu trứng của  suy thận sẽ xuất hiện. Các triệu chứng của
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suy thận giai đoạn đầu  thường không đặc hiệu, ví dụ phù, mất ngủ, đau đầu, chán ăn, mệt mỏi
và  giảm trí nhớ, huyết áp cao. Trong đó tăng huyết áp có thể là một triệu  chứng của suy thận
nhưng cũng có thể huyết áp cao đã có từ trước rồi và  nó thúc đẩy biến chứng thận do đái tháo
đường nặng thêm. Nếu không được  điều trị tốt thì các bệnh nhân đái tháo đường có suy thận
hoặc hội chứng  thận hư sẽ dần tiến triển nặng lên thành suy thận giai đoạn cuối với  các triệu
chứng như phù, huyết áp rất cao, thiếu máu nặng, đái ít.  Thường ở giai đoạn này, các BN đái
tháo đường cũng sẽ có nhiều biến  chứng tim mạch và thần kinh nguy hiểm khác như xuất huyết
đáy mắt, suy  tim, biến chứng thần kinh... Khi đó việc điều trị sẽ rất tốn kém nhưng  hiệu quả
thấp, hầu hết các BN sẽ phải chạy thận nhân tạo chu kỳ.

  

Biến  chứng thận hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách kiểm soát tốt các  yếu tố nguy
cơ ngay khi BN được chẩn đoán đái tháo đường, trong đó quan  trọng nhất là kiểm soát tốt
đường máu và huyết áp. Để làm được điều này  thì bệnh nhân đái tháo đường cần phải tuân thủ
điều trị một cách chặt  chẽ; đi khám bệnh đều đặn; kiểm tra đường máu thường xuyên và
nghiêm túc  thực hiện chế độ ăn uống cũng như luyện tập do bác sĩ đã đưa ra.

  

Chúc  bác luôn yêu đời và có được kết quả khả quan trong việc điều trị bệnh  đái tháo đường.

  Dự  án phòng chống đái tháo đường quốc gia  Bệnh viện Nội tiết Trung ương
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