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Abstract
Objectives: to determine the prevalance of Cushing’s syndrome and investigate plasma
cortisol levels in children with SRNS. Subjects: 182 children with SRNS at Vietnam
National Children’s Hospital from June 2018 to July 2019 were invoved in the study.
Methods Descride and crossesional study. Results: The prevalence of Cushing syndrome
in children with SRNS was 37.4%, mainly in man (78%) and the group of children from 2
to 10 years old. Duration of using corticoid below 5 years had the prevalance of Cushing
syndrome was 27.2%. Low plasma cortisol levels in children with Cushing syndrome
accounted for 60.3%, markedly low when children with changes in body shape as round
face (100%), weight gain (91.2%), cetral fat (94.1%) and hirsutism (82.4%). Conclusion:
children with SRNS had a high rate of Cushing’s syndrome, mainly in boys and ages from
2 to 10 years old. Plasma cortisol levels decreased clearly in 2 children with Cushing’s
syndrome with changes in body shape or round face, weight gain, central fat, hirsutism.
Keywords: Cushing syndrome, Steroid resistant nephrotic syndrome (SRNS).
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Tóm tắt
Đặt vấn đề: Hội chứng thận hư (HCTH) kháng corticoid khiến trẻ phải nhập viện nội
trú nhiều lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phác đồ điều trị: corticoid liều cao, kéo dài
kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch, khiến trẻ có nguy cơ cao mắc hội chứng Cushing do
thuốc cùng nhiều biến chứng bệnh khác. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ hội chứng Cushing, khảo
sát nồng độ Cortisol máu trên trẻ mắc HCTH kháng thuốc. Đối tượng: 182 trẻ HCTH
kháng thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 6/2018 đến 7/2019. Phương pháp nghiên
cứu: Mô tả hàng loạt ca bệnh. Kết quả: Tỷ lệ hội chứng Cushing ở trẻ mắc HCTH kháng
thuốc:37,4%, chủ yếu gặp giới nam (78%) và nhóm 2-10 tuổi (23,6 %). Thời gian sử dụng
corticoid <5 năm có tỷ lệ mắc hội chứng Cushing: 27,2 %. Nồng độ cortisol máu thấp
trong nhóm có cushing chiếm 60,3%, thấp rõ khi trẻ có các thay đổi hình thể hay gặp: mặt
tròn (100%), tăng cân (91,2%), béo trung tâm (94,1%) và rậm lông (82,4%). Kết luận: trẻ
mắc HCTH kháng thuốc có tỷ lệ mắc hội chứng Cushing cao, gặp nhiều ở nhóm trẻ nam,
nhóm tuổi 2-10. Nồng độ cortisol máu giảm rõ trẻ có hội chứng cushing với các biểu hiện
thay đổi hình thể hay gặp mặt tròn, tăng cân, béo trung tâm, rậm lông.
Từ khóa: Hội chứng Cushing, hội chứng thận hư (HCTH) kháng corticosteroid.

1. Đặt vấn đề*
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung
ương từ 1981-1990 số trẻ bị HCTH chiếm
1,7% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú và
chiếm 46,6% số bệnh nhân của khoa Thậntiết niệu [1]. Trong đó tỉ lệ trẻ mắc
HCTHTP kháng steroid chiếm 10.4% tổng
số bệnh nhân nhập viện [1, 2]. Điều trị và
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theo dõi HCTH kháng thuốc vẫn luôn là một
thử thách lớn đối với bác sỹ lâm sàng với các
biến chứng nặng nề: trụy mạch, rối loạn
nước điện giải,... hoặc tiến triển đến bệnh
thận giai đoạn cuối [3]. Trẻ bệnh cần phải sử
dụng corticoid liều cao, kéo dài có thể dẫn
đến nguy cơ gây hội chứng Cushing. Trên
thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về
tác dụng không mong muốn của việc điều
trị corticoid trong một số bệnh như bệnh
viêm khớp, bạch cầu cấp, hen phế quản. Ở
trong nước, chưa có nghiên cứu về tác dụng
không mong muốn của corticoid đặc biệt
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HC Cushing trên nhóm bệnh nhân HCTH
kháng thuốc. Đề tài được tiến hành với mục
tiêu: Xác định tỷ lệ chứng Cushing và khảo
sát nồng độ Cortisol máu trên bệnh nhân
mắc hội chứng thận hư kháng thuốc.
2. Đối tượng và phương pháp
2.1. Đối tượng nghiên cứu
182 bệnh nhân bị HCTHKT được theo
dõi và điều trị tại khoa Thận-Lọc máu,
Bệnh viện Nhi Trung ương từ 6/2018 đến
7/2019.
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
+ Đủ tiêu chuẩn chẩn đoán HCTH
kháng thuốc theo KDIGO 2012 [5]: khi
điều trị không đạt lui bệnh sau
- 6 tuần prednisone 2 mg/kg/ngày liên
tục hoặc
- 4 tuần điều trị tấn công prednisone 2
mg/kg/ngày + 3 liều Methylprednisolone
1g/1.73 m2 da/ngày dùng cách ngày hoặc
- 4 tuần prednisone 2 mg/kg/ngày mỗi
ngày liên tục sau đó 4 tuần prednisone 2
mg/kg/ngày cách ngày.
+ Được chẩn đoán theo tiêu chuẩn Aron
2001[6]: Thay đổi hình thể như tăng cân,
béo phì đặc biệt vùng trung tâm, bướu mỡ
sau gáy (cổ trâu), chân tay gầy. Mặt tròn,

đỏ, rạn da, rậm lông, trứng cá. Cơ tứ chi
teo, yếu mỏi,…
Tiêu chuẩn loại trừ
- HCTH bẩm sinh hoặc thứ phát.
- Bệnh nhân HCTH kháng thuốc có biểu
hiện HC Cushing đã tìm được nguyên nhân
không do thuốc (u tuyến yên, u thượng
thận, u gây tăng tiết ACTH ngoài tuyến
yên,...)
- Bệnh nhân có các bệnh lý toàn thân
nặng (shock, suy hô hấp nặng,…)
2.2. Phương pháp nghiên cứu Mô tả- cắt
ngang hàng loạt ca bệnh
3. Kết quả nghiên cứu
182 bệnh nhân được chẩn đoán
HCTHKT theo tiêu chuẩn KDIGO 2012.
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
Tuổi trung bình là 8,6 tuổi, thấp nhất: 2
tuổi và nhiều tuổi nhất: 16 tuổi. Tỷ lệ nhóm
từ 2- 10 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 69,2%.
Tỷ lệ nam/ nữ là 3,5/1.
Tỷ lệ hội chứng Cushing trên trẻ bị
HCTH kháng corticosteroid

Bảng 1. Tỷ lệ HC Cushing trên bệnh nhân mắc HCTH kháng thuốc
Đặc điểm
n
Tỉ lệ
Có HC Cushing
68
37,4
Không có HC Cushing 114
62,6
Tổng
182
100,0
Nhận xét: Tỷ lệ hội chứng Cushing là 37,4%.
Bảng 2. Tỷ lệ HC Cushing theo nhóm tuổi và thời gian điều trị

Nhóm tuổi
Thời gian điều trị

2-10 tuổi
>10 tuổi
< 5 năm
≥ 5 năm

3

Có HC Cushing
n
Tỷ lệ
43
23,6 %
25
13,8 %
50
27,5
18
9,9 %

Không HC Cushing
n
Tỷ lệ
83
45,6 %
31
17,0 %
108
59,3
6
3,3 %

Nhận xét: tỷ lệ bị hội chứng Cushing cao (23,6 %) ở nhóm tuổi 2-10 tuổi.
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Nhóm trẻ sử dụng corticoid < 5 năm có tỷ lệ mắc hội chứng Cushing cao là 27,5 % .
Tỷ lệ hội chứng Cushing theo giới:

Biểu đồ 1. Phân bố bệnh nhân HC Cushing theo giới.
Nhận xét: Đa số trẻ nam bị HC Cushing chiếm 85,3%,
cao hơn nhóm bệnh nhân nữ chỉ chiếm 14,7%. Tỷ lệ nam / nữ = 5,8/1.

- Biểu hiện hình thể hay gặp của hội chứng Cushing do thuốc
Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là mặt tròn chiếm tỷ lệ 100%, tăng cân chiếm 91,2%,
béo trung tâm 94,1% và rậm lông là 82,4%, chuột rút 47%, đỏ da, rạn da 25%, teo cơ, yếu mỏi
cơ: 17,6 %
3.3. Khảo sát nồng độ cortisol trên bệnh nhân hội chứng thận hư kháng corticoid
Nồng độ cortisol máu buổi sáng (Biểu đồ 2).
Nồng độ cortisol máu buổi sáng và 1 số yếu tố liên quan (Bảng 3).
4. Bàn luận
Glucocorrticoidđược đưa vào điều trị trong y học lần đầu tiên vào năm 1948 để điều trị
viêm khớp.Từ đó đến nay đã được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh lý tự miễn, hô
hấp, thận, nội tiết. Song song với đó là những tác dụng không mong muốn của thuốc với bệnh
nhân cũng ngày một rõ ràng hơn [7].
[VALUE]

[VALUE]

Tỷ lệ %

100

0

Thấp

Bình thường

Nồng độ cortisol máu
Biểu đồ 2. Phân bố bệnh nhân theo nồng độ cortisol máu buổi sáng.
Nhận xét: Bệnh nhân có nồng độ cortisol máu buổi sáng giảm: 60,3%.
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Bảng 3. Nồng độ cortisol máu buổi sáng và 1 số yếu tố liên quan

Hội chứng
cushing
Thời gian mắc
HCTH
Mặt tròn
Béo trung tâm
Tăng cân
Rậm lông

Có
Không
< 5 năm
> 5 năm
có
không
Có
Không
Có
không
Có
không

Cortisol máu thấp

Cortisol máu bình thường

n
41
28
59
10
42
27
40
29
36
33
38
31

n
27
86
99
14
28
85
24
89
26
87
20
93

%
60.3
24.6
37.3
41.7
60.0
24.1
62.5
24.6
58.1
27.5
65.5
25

%
39.7
75.4
62.7
58.3
40.0
75.9
37.5
75.4
41.9
72.5
34.5
75

P
0.001
0.6
0.001
0.001
0.001
0.001

Nhận xét: Nhóm có hội chứng cushing, với các biểu hiện hình thể (mặt tròn, béo trung tâm,
tăng cân nhanh, rậm lông) có nồng độ cortisol máu giảm hơn rõ rệt so với nhóm còn lại p= 0,001.

Trong thời gian từ 01/8/2017 đến
31/7/2018 có 182 bệnh nhân mắc HCTHKT
được tham gia vào nghiên cứu. Tuổi trung
bình là 8,6 tuổi cao hơn kết quả của tác giả
Phạm Văn Đếm tuổi trung bình của bệnh
nhân HCTHKT tại Bệnh viện Nhi Trung
ương năm 2015 là 5,6±3 tuổi [8]. Sự khác
biệt này là do cỡ mẫu của chúng tôi lớn
hơn. Tuổi trung bình của bệnh nhân mắc
HC Cushing là 8,8 tuổi cao hơn so với tác
già Bế Hà Thành năm 2018 [9]. Tỷ lệ nam
bị hội chứng Cushing trong nghiên cứu của
chúng tôi cao hơn nữ điều này là phù hợp vì
tỷ lệ nam bị HCTHKT cao hơn nữ.
Có 68/182 bệnh nhân HCTHKT có biểu
hiện HC Cushing tỷ lệ này cao hơn rất
nhiều so với tỷ lệ HC Cushing nội sinh và
cao hơn so với một số nghiên cứu trước tại
Anh sử dụng Coricoid đường uống liên tục
trong ít nhất 30 ngày thì có 10% bệnh nhân
có biểu hiện của hội chứng Cushing. Theo
nghiên cứu của tác giả Fardet Lvà cộng sự
vào năm 2007 tại Pháp trên 80 bệnh nhân
dùng glucocorticoid tỷ lệ bệnh nhân có

biểu hiện HC Cushing là 30% [10]. Nhóm
trẻ 2-10 tuổi số bệnh nhân bị hội chứng
Cushing cao nhất (Bảng 2) do nhóm tuổi
này phù hợp với nhóm mắc HCTHKT nhiều
nhất. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng
corticoid đường uống là nguyên nhân hay
gặp nhất của hội chứng Cushing do thuốc
với liều dùng trên 7,5mg/ngày có nguy cơ
ức chế trục dưới đồi- tuyến yên- thượng
thận. Các biểu hiện hay gặp nhất của hội
chứng Cushing trên bệnh nhân HCTHKT là
mặt tròn (100%) tăng cân (91%), béo trung
tâm (94%), kết quả này tương đương với
kết quả của tác giả Bế Hà Thành 2018 [9].
Đây là hậu quả của sự tăng lipoprotein
lipase trong các mô mỡ và đặc biệt là chất
béo nội tạng. Dấu hiệu rậm lông trên bệnh
nhân của chúng tôi có tỷ lệ 82,4% chủ yếu
là lông trên mặt, sau gáy, ít có ở thân mình
và chân tay. Điều này có lẽ vì hội chứng
Cushing do glucocorticoid không có tăng
sản thượng thận vì vậy dấu hiệu do tăng
androgen ít hơn.

6

D.T.T. Binh et al. / Vietnam National Children’s Hospital, Vol. 4, No. 3 (2020) 1-7

Sử dụng corticosteroid ngoại sinh kéo
dài dẫn đến tình trạng ức chế trục dưới đồi
tuyến yên- tuyến thượng thận đã được mô tả
từ lâu. Có 69/182 bệnh nhân HCTHKT có
nồng độ cortisol máu buổi sáng thấp chiếm
37,9%. Nhóm bệnh nhân bị HC Cushing có
nồng độ cortisol máu buổi sáng thấp chiếm
đa số với tỷ lệ 60,3% (biểu đồ 3.2) cho thấy
tỷ lệ bệnh nhân suy tuyến thượng thận thứ
phát cao. Nhóm có hội chứng cushing, với
các biểu hiện hình thể (mặt tròn, béo trung
tâm, tăng cân nhanh, rậm lông) có nồng độ
cortisol máu giảm hơn rõ rệt so với nhóm
còn lại p= 0,001. Không có sự khác biệt về
nồng độ cortisol máu thấp với thòi gian điều
trị và liều prednisolon đang dùng (p> 0,05).
Kết quả nghiên cứu tương đương với
các tác giả Bế Hà Thành (49,2%) [9]. Sự ức
chế trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng
thận có thể kéo dài đến bốn tuần sau khi
tiêm thuốc một lần, mặc dù sự phục hồi của
trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng
thận về bình thường có thể mất nhiều thời
gian hơn tùy thuộc vào liều lượng và tần
suất dùng thuốc .
Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi
không gặp bệnh nhân có cơn suy tuyến
thượng thận cấp do đặc thù thu thập số liệu
không phải tại khu vực cấp cứu. Trong 182
bệnh nhân HCTH kháng corticosteroid có 9
bệnh nhân đã ngừng sử dụng corticosteroid
từ 3 đến 6 tháng, có 1 bệnh nhân có nồng độ
cortisol thấp, không có biểu hiện cushing có
lẽ là do trục dưới đồi - tuyến yên- tuyến
thượng thận chưa hồi phục. Một số báo
cáo cũng chỉ ra sự xuất hiện của hội chứng
Cushing không phụ thuộc vào đường dùng
và thời gian dùng thuốc. Một nghiên cứu
Broersen [11] cho thấy tác dụng ức chế
tuyến thượng thận mạnh mẽ của các
corticosteroid. Sử dụng thuốc theo đường
uống, tiêm, bôi ngoài da hay đường xịt, hít
đều có nguy cơ gây suy tuyến thượng thận.
Trong đó tỷ lệ suy thượng thận cao ở bệnh

nhân dùng corticosteroid đường uống là
48,8% và tiêm nội khớp là 52,2%.
5. Kết luận
Tỷ lệ Cushing do thuốc ở nhóm bệnh
nhân hội chứng thận hư kháng thuốc cao
(37,4%), gặp nhiều ở nhóm trẻ nam, nhóm
tuổi 2-10. Nồng độ cortisol máu giảm rõ khi
trẻ có hội chứng cushing (60,3%), cùng với
các biểu hiện thay đổi hình thể hay gặp mặt
tròn, tăng cân, béo trung tâm, rậm lông. Do
đó cần quan tâm đến những tác dụng không
mong muốn của corticoid và cân nhắc rút
corticoid một cách hợp lý trong điều trị.
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