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CÂU HỎI MỞ RỘNG 
Câu 1. Hai biến chứng quan trọng của hội chứng chuyển hóa là xơ vữa mạch và đái tháo đường 
tuýp 2 sẽ xảy ra tại vị trí nào trong vòng xoáy mô mỡ bệnh lý ở hình dưới? 

 
Hình 1. Các vòng xoáy bệnh lý thúc đẩy hội chứng chuyển hóa tiến triển, 

trong đó nổi bật vai trò của mô mỡ bệnh lý trong béo phì tạng và hiện tượng đề kháng insulin 
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Câu 2. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh vai trò quan trọng của hệ vi khuẩn đường ruột trong 
bệnh lý mô mỡ. Hãy xác định vị trí tác động của yếu tố này trong sơ đồ sau. 

 
Chú thích: LPS: lipopolysaccharide, TRL: toll-like receptor, IKK/NF- κB: nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated 
B cells, JNK: c-Jun N-terminal kinase, NLRP3: NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, ROS: reactive oxygen 

species (gốc oxy hóa tự do), AMPK: adenosine 5′ monophosphate-activated protein kinase, PUFA: polyunsaturated fatty 
acid (axít béo không bão hòa đa), MUFA: monounsaturated fatty acid (axít béo không bão hòa đơn). 

Hình 2. Cơ chế khuếch đại phản ứng viêm trong mô mỡ bệnh lý dẫn đến đề kháng insulin. 
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Câu 3. Biến chứng xơ vữa mạch có thể tiến triển với chỉ số LDL-C máu trong giới hạn bình 
thường, mặc dù biểu hiện béo phì tạng và đề kháng insulin trên lâm sàng khá rõ. (a) Dựa vào 
biểu đồ C. trong hình dưới, hãy giải thích hiện tượng trên. (b) Hãy đề xuất một xét nghiệm khác 
có thể phản ánh nguy cơ gây xơ vữa mạch chính xác hơn LDL-C. 

 
Hình 3. A) Cơ chế hình thành các lipoprotein nhỏ và đậm đặc trong rối loạn lipid máu thứ phát do béo phì - đề 

kháng insulin. B) Hai phenotype LDL khác nhau. C) Sự khác biệt giữa 3 nhóm đối tượng nghiên cứu. (theo Scott 
MG., Atlas of Atherosclerosis and Metabolic Syndrome, 5th ed., Springer, 2011) 
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Câu 4. Bệnh nhân X có hội chuyển hóa nhưng không có thừa cân béo phì. Vận động thể lực 
vẫn có tác dụng rất hiệu quả trong điều trị và dự phòng biến chứng trên bệnh nhân X, mặc dù 
vai trò chính không phải là thay đổi cân nặng. Nghiên cứu gần đây đã tìm ra cơ chế tác động có 
liên quan đến hoạt động của một bào quan trong mô mỡ và mô cơ. Đó là bào quan nào? 

 

(Đáp án các câu hỏi mở rộng sẽ được GV cung cấp và phân tích thêm tại buổi giải đáp thắc mắc 
trực tuyến/trên giảng đường.)  
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