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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Trên thế giới và ở Việt Nam, hội chứng chuyển hóa ngày càng gia 

tăng, có tính thời sự, có liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội và 

lối sống của con người. Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế gia tăng, đời sống của người dân từng 

bước được nâng cao. Vì vậy các bệnh không lây nhiễm cũng ngày 

càng phổ biến, trong đó có các bệnh do HCCH chi phối như tim mạch 

và ĐTĐ típ 2. Hậu quả của hội chứng chuyển hóa là gánh nặng về 

kinh tế, xã hội và có nguy cơ dẫn đến tử vong cao. Do đó cần đề ra 

chiến lược dự phòng có hiệu quả. 

Để kiểm soát bệnh không lây nhiễm nói chung, Tổ chức Y tế thế 

giới kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp trong đó có kiểm soát các yếu 

tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, khuyến cáo sử 

dụng bộ công cụ STEPS (Tiếp cận bậc thang trong giám sát yếu tố 

nguy cơ bệnh không lây nhiễm) để đánh giá, theo dõi xu hướng các 

yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm trong nước và so sánh giữa 

các quốc gia. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu của Đoàn Phước Thuộc cho 

thấy tỉ lệ mắc một số bệnh không lây nhiễm của người dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế tăng cao. Tỉ lệ người dân mắc tăng huyết áp, đái tháo 

đường và rối loạn lipid lần lượt là 44,1%; 8,1% và 62,9%; tỉ lệ mắc 

mới phát hiện, tỉ lệ người dân không điều trị và điều trị không thường 

xuyên chiếm chủ yếu. Trong khi đó, tuyến y tế cơ sở vẫn chưa được 

đầu tư và trang bị sẵn sàng để đáp ứng với sự gia tăng nhanh chóng 

của bệnh đái tháo đường và bệnh lí tim mạch trong cộng đồng. Do 

đó, xác định giá trị của một số chỉ số dự báo hội chứng chuyển hóa; 

trong đó các chỉ số nhân trắc là các chỉ số đánh giá đơn giản, thực 

hiện dễ dàng, không xâm lấn, rẻ tiền và có hiệu quả để người dân có 

thể tiếp cận được dễ dàng, bác sĩ ở trạm y tế xã/ phường có thể áp 

dụng để tiết kiệm chi phí cho người dân là cần thiết. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhằm cung cấp những thông tin 

để đề ra chiến lược có hiệu quả và phù hợp với bối cảnh hiện nay, dễ 

dàng đưa ra được những khuyến cáo cụ thể để dự phòng hội chứng 

chuyển hóa và xác định các chỉ số dự báo hội chứng chuyển hóa có 

thể áp dụng tại tuyến y tế cơ sở, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này. 

Nghiên cứu này nhằm 3 mục tiêu sau: 
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1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học của hội chứng chuyển hóa ở người 

dân từ 25 tuổi trở lên thuộc một số vùng của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Phân tích một số yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa ở 

đối tượng nghiên cứu 

2. Ước tính giá trị của một số chỉ số dự báo hội chứng chuyển hóa 

ứng dụng ở cá nhân và tại tuyến y tế cơ sở 
 

Ý nghĩa khoa học của đề tài: 

Qua nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn xu hướng và đặc điểm dịch 

tễ học của hội chứng chuyển hóa trong những năm gần đây. Các yếu 

tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa được đánh giá cụ thể theo tiếp 

cận bậc thang trong giám sát yếu tố nguy cơ của bệnh không lây 

nhiễm (STEPS) và được chứng minh bằng thiết kế nghiên cứu bệnh 

chứng. Nghiên cứu cung cấp những cơ sở khoa học để xây dựng các 

chỉ số dự báo, đề cập đến giá trị của một số chỉ số đã được nghiên 

cứu tại Việt Nam và trên thế giới. 
 

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 

Nghiên cứu giúp cập nhật dịch tễ học hội chứng chuyển hóa. Đây 

là nghiên cứu mô tả đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa sau 

14 năm so với nghiên cứu của Huỳnh Văn Minh (2008) thực hiện tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, thấy được xu hướng mắc hội chứng 

chuyển hóa của người dân để đề ra chiến lược có hiệu quả và phù 

hợp với bối cảnh hiện tại. 

Kết quả luận án xác định các dạng kết hợp của thành tố hội chứng 

chuyển hóa, nhất là sự xuất hiện của thành tố vòng bụng kết hợp với 

huyết áp tăng giúp cán bộ y tế cơ sở có thể chuyển tuyến kịp thời để 

người dân phát hiện sớm các nguy cơ. 

Các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa được đánh giá cụ 

thể theo tiếp cận bậc thang trong giám sát yếu tố nguy cơ của bệnh 

không lây nhiễm (STEPS) và được chứng minh bằng thiết kế nghiên 

cứu bệnh chứng. Do đó, dễ dàng đưa ra được những khuyến cáo cụ 

thể để dự phòng hội chứng chuyển hóa. 

Xác định giá trị của một số chỉ số dự báo hội chứng chuyển hóa; 

trong đó các chỉ số nhân trắc là các chỉ số đánh giá đơn giản, thực 

hiện dễ dàng, không xâm lấn, rẻ tiền và có hiệu quả để người dân có 

thể tiếp cận được dễ dàng, bác sĩ ở trạm y tế xã/ phường có thể áp 

dụng.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

1.1.1. Phân bố tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hóa theo không gian 

Trên thế giới, tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hóa (HCCH) đều gia tăng. 

Theo ước tính 1/3 người dân trưởng thành Mỹ mắc HCCH. Tại một số 

nước châu Mỹ, tỉ lệ người dân mắc HCCH dao động từ 23,0 đến 50,3% 

tùy thuộc vào độ tuổi nghiên cứu và tiêu chí chẩn đoán. Ở châu Âu, tỉ lệ 

mắc HCCH của người dân tương đối cao, tại Hà Lan tỉ lệ mắc của người 

dân từ 45 đến 65 là 29,2% và tại Pháp tỉ lệ mắc của người dân từ 16 tuổi 

trở lên là 36,0%.  

Tại châu Á, mặc dù BMI thường thấp hơn so với người châu Âu 

nhưng không phải vì thế mà tỉ lệ mắc HCCH thấp. Tỉ lệ mắc HCCH tùy 

thuộc vào từng quốc gia khác nhau, thấp nhất ở Phi-lip-pin (11,9% ), cao 

nhất (39,8%) tại Ả Rập Xê – út.  

Ở châu Phi, tỉ lệ mắc HCCH dao động từ 9,6% đến 32,45% tùy vào 

tiêu chí chẩn đoán.  

Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc HCCH khác nhau tùy vào khu vực, tiêu 

chí chẩn đoán và đối tượng nghiên cứu. Tại các tỉnh phía bắc, nghiên 

cứu của các tác giả cho thấy tỉ lệ mắc HCCH từ 12,5% đến 16,3%. 

Tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên, tỉ lệ mắc HCCH trong các 

nghiên cứu dao động từ 12,4% đến 40,8%. Tại các tỉnh phía nam cho 

thấy tỉ lệ mắc HCCH dao động từ 16,5% đến 17,7%.  

1.1.2. Phân bố tỉ lệ hội chứng chuyển hóa theo thời gian 
Các nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ các cuộc khảo sát quốc gia 

được tiến hành tại các quốc gia như ở Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Trung Quốc hay Sri-Lanka đều cho thấy sự gia tăng tỉ lệ mắc HCCH. 

Tại Việt Nam, trong vòng 10 năm, trung tâm Dinh dưỡng thành phố 

Hồ Chí Minh đã tiến hành 2 cuộc điều tra dịch tễ học về tình trạng 

dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa vào năm 2001 và 2008 cho thấy tỉ 

lệ mắc HCCH (IDF-2005) tăng từ 12,0% lên 17,7%. 

1.1.3. Phân bố tỉ lệ HCCH theo các đặc trưng về con người 

Tuổi: Trong nhiều nghiên cứu cho thấy xu thế mắc HCCH gia tăng 

theo tuổi và ngày càng trẻ hóa. 

Giới: Trong nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ mắc HCCH ở nữ cao 

hơn nam.  
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1.1. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

Theo hướng tiếp cận các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây 

nhiễm, các yếu tố hành vi nguy cơ là những yếu tố nguy cơ chính của 

HCCH. Béo phì là yếu tố đóng vai trò là cơ chế bệnh sinh của 

HCCH. Các yếu tố sinh chuyển hóa khác đóng vai trò là các thành tố 

của HCCH. 

1.2.1. Hút thuốc lá 
Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc HCCH thông qua tăng đề 

kháng insulin, gây rối loạn lipid và gia tăng béo phì. Trên thế giới, 
nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa hút thuốc lá ở các 
mức độ khác nhau và nguy cơ mắc HCCH. Các nghiên cứu cho thấy 
hút thuốc lá gia tăng nguy cơ mắc HCCH từ 1,4 đến 2,56 lần so với 
không hút thuốc lá.  
1.2.2. Ít hoạt động thể lực 

 Ít hoạt động thể lực thúc đẩy sự phát triển của béo phì và giảm độ 
nhạy insulin cơ bắp, dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc HCCH. Các 
nghiên cứu trên thế giới cho thấy thiếu hoạt động thể lực gia tăng nguy 
cơ mắc HCCH ở các mức độ khác nhau. 

1.2.3. Sử dụng rượu, bia ở mức có hại 
Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa uống rượu và 

hầu hết các thành phần của HCCH.  

1.2.4. Dinh dưỡng không hợp lý 
- Ăn ít rau xanh/trái cây: Sử dụng ít rau và trái cây là yếu tố nguy 

cơ của bệnh không lây nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, có mối 
liên quan chặt chẽ giữa sử dụng rau và trái cây với tỉ lệ mắc HCCH.  

- Tiêu thụ muối: Tiêu thụ một chế độ ăn nhiều muối góp phần 
THA và tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.  

1.2.5. Thừa cân, béo phì 
Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa thừa cân, béo phì 

với HCCH. Các nghiên cứu tại Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ca-
mơ-run…cho thấy mối liên hệ giữa BMI và HCCH. Các nghiên cứu 
tại Việt Nam của Đỗ Văn Lương, Nguyễn Thị Nga cho thấy tỉ lệ mắc 
HCCH tăng dần theo mức BMI. 

1.3. CÁC CHỈ SỐ DỰ BÁO HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 
       Trong nghiên cứu này, đề cập đến một số chỉ số dự báo hội 
chứng chuyển hóa đơn giản, thực hiện dễ dàng, không xâm lấn, rẻ 
tiền và có hiệu quả để người dân có thể tiếp cận được dễ dàng, bác sĩ 
ở trạm y tế xã/ phường có thể áp dụng. 
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1.3.1. Vòng bụng 

Nhiều nghiên cứu đã tiến hành để xác định giá trị dự báo của vòng 

bụng đối với HCCH đối với dân tộc mình. Tại một số quốc gia, các 

nghiên cứu cho thấy giá trị vòng bụng tùy theo dân tộc như trình bày ở 

bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Ngưỡng vòng bụng trong dự báo hội chứng chuyển hóa ở 

một số quốc gia châu Á qua một số nghiên cứu 

Quốc gia n 
Tỉ lệ hiện 

mắc 
HCCH 

Ngưỡng 
vòng bụng ở 

nam (cm) 

Ngưỡng vòng 
bụng ở nữ 

(cm) 
Nhật Bản  5972 32,8 84 80 
Singapore  4723 17,9 90 80 
Ấn Độ  640 29,9 90 80 
Hàn Quốc 31076 - 83 76 
Iran  5332 30,4 89 86 
Trung Quốc  47325 24,2 90 85 
A Rập Xê-út  12126 - 92 87 

      Tại Việt Nam, nghiên cứu của Trần Hữu Dàng đề nghị ngưỡng vòng 

bụng để dự báo HCCH tại thành phố Huế là 89 cm đối với nam (độ nhạy 

là 100% và độ đặc hiệu là 90,99%) và 80 cm ở nữ giới (độ nhạy là 

96,77% và độ đặc hiệu là 66,67%). 

1.3.2. Tỉ vòng bụng/ vòng mông 

Để đánh giá béo phì nội tạng người ta có thể dùng phương pháp chụp 

cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực 

hiện gián tiếp bằng cách đo tỉ vòng bụng/vòng mông.Ứng với mỗi 

chủng tộc khác nhau tỉ vòng bụng/vòng mông cũng có sự thay đổi. Một 

số nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỉ vòng bụng/ vòng mông có giá trị 

tốt trong dự báo HCCH. 

1.3.3. Chỉ số khối cơ thể (BMI) 

BMI đã được sử dụng rộng rãi để đo sự béo phì. Tuy nhiên, chỉ số 

BMI không phản ánh sự phân bố mỡ trong cơ thể. Một số tác giả trên 

thế giới đã nghiên cứu và cho thấy ở ngưỡng cắt thích hợp cho thấy 

BMI có giá trị tốt trong dự báo HCCH đối với người dân.  

1.3.4. Tỉ số vòng bụng/chiều cao 

Một số nghiên cứu tại Trung Quốc và Iran cho thấy chỉ số WHtR 

có giá trị tốt trong dự báo HCCH ở nam giới và nữ giới.  
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu mô tả cắt ngang: 
Người dân từ 25 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý tham gia 

nghiên cứu. Ngoại trừ những người bị câm, điếc, rối loại tâm thần ảnh 

hưởng trí lực hay chậm phát triển trí tuệ hoặc không đồng ý tham gia 

nghiên cứu. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu bệnh chứng: Người 

dân mắc HCCH theo đồng thuận 2009 được ghép cặp với người dân 

không mắc HCCH. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang: Từ 5/2018 đến 12/2018. 

Nghiên cứu bệnh – chứng: Từ 1/2019 đến 3/2019. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu:  

Thiết kế nghiên cứu: Bao gồm nghiên cứu mô tả cắt ngang và 

nghiên cứu bệnh chứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Hai giai đoạn của thiết kế nghiên cứu 

Giai đoạn 1:  

Nghiên cứu mô tả cắt ngang 

Giai đoạn 2:  

Nghiên cứu bệnh - chứng  

- Phát hiện người dân mắc HCCH 

và đặc điểm của HCCH. 

- Tính toán và phân tích giá trị của 

các chỉ số dự báo HCCH ứng dụng 

cho cá nhân và tuyến y tế cơ sở 

 

- Các yếu tố nguy cơ của 

HCCH. 

- Xây dựng mô hình phân 

tích các yếu tố nguy cơ cho 

cộng đồng 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm dịch 

tễ học của người dân từ 25 tuổi trở 

lên thuộc một số vùng tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Mục tiêu 3: Ước tính giá trị của 

một số chỉ số dự báo HCCH ứng 

dụng cho cá nhân và tuyến y tế cơ 

sở 

Mục tiêu 2: Phân tích một 

số yếu tố nguy cơ của HCCH 

ở đối tượng nghiên cứu 
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Cỡ mẫu: Cỡ mẫu trong nghiên cứu mô tả cắt ngang là 1600 
người dân và trong nghiên cứu bệnh chứng là 154 cặp. 

Phương pháp chọn mẫu: 
Trong nghiên cứu mô tả cắt ngang, áp dụng phương pháp ngẫu nhiên 

theo nhiều giai đoạn: 
- Giai đoạn 1: Chọn 4 vùng. 
- Giai đoạn 2: Chọn các xã/ phường trong mỗi vùng. 
- Giai đoạn 3: Chọn đối tượng nghiên cứu. 
Trong nghiên cứu bệnh chứng, tiến hành ghép cặp nhóm bệnh là 

những người dân được chẩn đoán HCCH dựa trên tuyên bố đồng thuận 
của IDF, AHA/NHLBI, WHF, IAS, IASO năm 2009; nhóm chứng là 
đối tượng không mắc HCCH và được ghép cặp cùng nhóm tuổi (không 
chênh lệch quá 5 tuổi), cùng giới tính và cùng địa dư với nhóm bệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sơ đồ 2.2. Tóm tắt cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu hai giai 
đoạn của thiết kế nghiên cứu 

Quần thể nghiên cứu 

Người dân từ 25 tuổi  tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thành thị: Thành 

phố Huế (2 phường: 

Tây Lộc và Thuận 

Hòa) n=400 

Đồng bằng: Huyện 

Quảng Điền (2 xã 

Quảng Vinh và 

Quảng Phú) n=400 

Đầm phá/ ven biển: 

Huyện Phú Vang (2 

xã Phú Mậu và Phú 

Mỹ) n=400 

GIAI ĐOẠN 1 

Đồi núi: Huyện 

Nam Đông (2 xã: 

Hương Hòa và 

Hương Lộc) n=400 

GIAI ĐOẠN 2 

Mẫu nghiên cứu (n=1600) 

HCCH (n=390) Không mắc HCCH (n=1210) 

- Mục tiêu 1: Đặc điểm dịch tễ 

học của HCCH 

- Mục tiêu 3: Ước tính giá trị của 

các chỉ số dự báo HCCH ứng dụng 

ở cá nhân và tuyến y tế cơ sở 

HCCH (n=154) Không mắc HCCH (n=154) 

Ghép cặp 

Tuổi, giới, địa dư 

Mục tiêu 2: Các yếu tố nguy cơ của HCCH 



 

8 

 

Thu thập thông tin: Chúng tôi bố trí thu thập thông tin theo các 

điểm: Bàn hành chính, phòng lấy mẫu máu, cân đo, đo huyết áp và 

phỏng vấn người dân tham gia nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ bố trí thu thập số liệu 
 

Phương pháp đánh giá: 

- Chẩn đoán HCCH dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên tuyên bố 

đồng thuận của IDF, AHA/NHLBI, WHF, IAS, IASO năm 2009: 

+ Vòng bụng ≥ 90 cm đối với nam và ≥ 80 cm đối với nữ. 

+ Tăng triglycerid máu: ≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dL), hoặc đang 

điều trị thuốc giảm triglycerid. 

+ Giảm HDL cholesterol máu: < 1,03mmol/l (40mg/dl) ở nam giới 

và < 1,29mmol/l (50mg/dl) ở nữ giới hoặc đang điều trị thuốc làm tăng 

HDL-C. 

+ Huyết áp tăng: Huyết áp tâm thu ≥ 130mmHg và/ hoặc huyết 

áp tâm trương ≥ 85mm Hg, hoặc đã được chẩn đoán và điều trị THA 

trước đây.  

+ Glucose máu lúc đói tăng ≥ 5,6mmol/l (100mg/dl), hoặc trước 

đây đã được chẩn đoán bệnh ĐTĐ típ 2. 

Chẩn đoán HCCH khi có từ 3 tiêu chuẩn trở lên. 

- BMI = [cân nặng (kg)]/[chiều cao (m)]
2
 

- Tỉ vòng bụng/ vòng mông (WHR) = [vòng bụng (cm)]/[vòng 

mông (cm)]. 

- Tỉ số vòng bụng/ chiều cao WHtR = [vòng bụng (cm)]/[chiều 

cao (m)]. 

- Các yếu tố liên quan đến HCCH được đánh giá theo quy định 

của TCYTTG trong điều tra các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây 

nhiễm. 

ĐIỂM 1: Bàn hành chính 

ĐIỂM 2: Phòng lấy mẫu máu 

ĐIỂM 3: Cân đo ĐIỂM 5: Phỏng vấn 

ĐIỂM 1: Bàn hành chính 

ĐIỂM 4: Đo huyết áp 
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2.4. Xử lý và phân tích số liệu 
Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và MedCalc để phân tích số liệu. Trong 

nghiên cứu mô tả cắt ngang, tính toán số lượng, tỉ lệ %, chuẩn hóa theo 
tuổi và phân tích đường cong ROC qua thông số AUC để đánh giá giá trị 
sàng lọc của các chỉ số trong dự báo HCCH. Trong nghiên cứu bệnh 
chứng phân tích OR ghép cặp, sử dụng test χ2 của McNemar để kiểm 
định thống kê. Những yếu tố trong phân tích đơn biến có giá trị p < 0,25 
sẽ được đưa vào mô hình hồi quy logistic có điều kiện. Sau đó xây dựng 
mô hình dự báo dựa trên kết quả phân tích hồi quy đa biến. 
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu 

Nghiên cứu được sự chấp thuận của người dân và địa phương, 
được hội đồng Y Đức Trường Đại học Y Dược Huế (Số 
H2018/350b) thông qua trước khi tiến hành. 
 

Chương 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành ở 1600 người dân từ 25 tuổi trở lên 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó nam chiếm 36,1% và nữ 
chiếm 63,9%. Tuổi trung bình của người dân là 54,09. Trình độ học 
vấn của người dân chủ yếu là dưới trung học phổ thông (chiếm 
90,04%). Có 48,6% người dân là nông dân và lao động phổ thông. 
Hầu hết đối tượng nghiên cứu đang sống cùng vợ/ chồng (85,2%). 
Có 10,8% đối tượng có kinh tế hộ gia đình nghèo và cận nghèo. 

3.2. Đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa của người dân từ 
25 tuổi trở lên thuộc một số vùng của tỉnh Thừa Thiên Huế 
3.2.1. Đặc điểm mắc hội chứng chuyển hóa của người dân 

Tỉ lệ mắc HCCH của đối tượng nghiên cứu là 24,4%. 
Tỉ lệ mắc của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế là 19,4% (KTC 

95%: 17,3 - 21,5). 
Có 16 cách kết hợp tạo thành HCCH, trong đó có 10 cách kết hợp 

từ 3 thành tố, 5 cách kết hợp từ 4 thành tố và 1 cách kết hợp 5 thành 
tố. HCCH kết hợp từ 3 thành chiếm 59,5%; trong đó chiếm tỉ lệ cao 
nhất là kết hợp triglycerid, HDL-C, huyết áp (14,1%). HCCH kết hợp 
từ 4 thành tố chiếm 30,2%; trong đó chiểm tỉ lệ cao nhất là kết hợp 
vòng bụng, triglycerid, HDL-C, huyết áp chiếm 13,3%. HCCH gồm 
tất cả 5 thành tố chiếm 10,3%. Vòng bụng và huyết áp xuất hiện 
trong 53,8% các cách kết hợp của HCCH. 
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Biểu đồ 3.1. Phân bố tỉ lệ các thành tố của hội chứng chuyển hóa ở 

người dân 

Trong các thành tố của HCCH, huyết áp tăng chiếm tỉ lệ cao nhất 

(41,9%), thấp nhất là glucose máu tăng (18,5%). 

3.2.2. Đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa 

Bảng 3.1. Đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa 
     HCCH 

Đặc điểm 
Có Không  

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Giới 
tính 

Nam 127 22,0 451 78,0 
Nữ 263 25,7 759 74,3 

 
Nhóm 
tuổi 
(Năm) 

25-34 13 6,7 180 93,3 
35-44 35 14,6 204 85,4 
45-54 79 21,6 287 78,4 
55-64 128 33,0 260 67,0 
≥ 65 135 32,6 279 67,4 

 
Trình 
độ học 

vấn 

Mù chữ và tiểu học 190 27,5 500 72,5 
Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông 

163 21,6 593 78,4 

Trung cấp, Cao đẳng, 
Đại học và Sau đại học 

37 24,0 117 76,0 

 
 

Nghề 
nghiệp 

Nông dân và Lao động 
phổ thông 

140 18,0 638 82,0 

Buôn bán 50 27,3 133 72,7 
Cán bộ viên chức 36 19,8 146 80,2 
Ở nhà/ Nội trợ 94 33,5 187 66,5 
Hưu trí/ Mất sức lao 
động 

70 39,8 106 60,2 

 
Hôn 
nhân 

Chưa kết hôn 11 18,6 48 81,4 
Đang kết hôn 321 23,6 1042 76,4 
Ly dị, ly thân, góa bụa 58 32,6 120 67,4 

26,7 

35,3 
31,3 

41,9 

18,5 

0

10

20

30

40

50

Vòng bụng tăng Triglycerid tăng HDL-cholesterol 

giảm 

Huyết áp tăng Glucose tăng
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Kinh 
tế 

Nghèo và cận nghèo 43 24,9 130 75,1 
Bình thường 347 24,3 1080 75,7 

 
 

Sinh 
thái 

Thành thị 119 29,8 281 70,2 
Nông thôn 79 19,8 321 80,2 
Đầm phá, ven biển 116 29,0 284 71,0 
Đồi núi 76 19,0 324 81,0 

 Tổng 390 24,4 1210 75,6 
Tỉ lệ mắc HCCH chiếm 22,0% ở nam giới và 25,7% ở nữ giới. Tỉ lệ 

mắc HCCH gia tăng theo nhóm tuổi, thấp nhất ở nhóm từ 25 đến 34 tuổi 
(6,7%), cao ở các nhóm tuổi từ 55-64 (33,0%) và ≥ 65 (32,6%). Người 
dân có nghề nghiệp lao động phổ thông mắc HCCH thấp hơn các nhóm 
nghề khác (18,0%), trình độ học vấn là tiểu học và mù chữ mắc HCCH 
(27,5%) cao hơn các nhóm khác, hôn nhân ly dị/ ly thân/ góa bụa 
mắc HCCH cao (32,6%). Tỉ lệ mắc HCCH ở thành thị và đầm phá/ 
ven biển cao so với nông thôn và đồi núi (29,8% và 29,0% so với 
19,8% và 19,0%). 
3.3. Các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa ở đối tượng 
nghiên cứu 
3.3.1. Đặc điểm ghép cặp của đối tượng nghiên cứu 

Nhóm bệnh và nhóm chứng được ghép cặp cùng giới, cùng vùng 
sinh thái và chênh nhau không quá 5 tuổi. Trình độ học vấn, hôn nhân 
và kinh tế nhóm bệnh và nhóm chứng tương đương nhau (p>0,05). 
3.3.2. Các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa 
3.3.2.1. Phân tích đơn biến 

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá và HCCH 

Thói quen hút 
thuốc 

Chứng 
Tổng 

OR 
KTC 95% 

p 
Có Không 

Bệnh 
Có 6 42 48 2,6 

1,5 – 4,7 
< 0,001 

Không 16 90 106 
Tổng 22 132 154   

 

Có mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá với HCCH (p < 

0,001). Hút thuốc lá gia tăng nguy cơ mắc HCCH gấp 2,6 lần (KTC 

95%: 1,5 – 4,7). 

Bảng 3.3. Mối liên quan giữa hoạt động thể lực và HCCH 
Hoạt động thể 
lực mức thấp 

Chứng 
Tổng 

OR 
KTC 95% 

p 
Có Không 

Bệnh 
Có 9 28 37 2,8 

1,4 -5,8 
0,0035 

Không 10 107 117 
Tổng 19 135 154   
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Có mối liên quan giữa mức độ hoạt động thể lực với HCCH (p < 

0,01). Hoạt động thể lực ở mức thấp gia tăng nguy cơ mắc HCCH 

gấp 2,8 lần (KTC 95%: 1,4 – 5,8). 

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa thói quen sử dụng rượu, bia và HCCH 

Uống rượu, bia ở mức 

độ có hại và nguy cơ 

Chứng 
Tổng 

OR 

KTC 95% 
p 

Có Không 

Bệnh 
Có 2 22 24 22,0 

3,0 – 163,2 
<0,001 

Không 1 129 130 

Tổng 3 151 154   

Bảng trên cho thấy trong 154 cặp Bệnh – Chứng có 129 cặp cả 

bệnh và chứng đều không uống rượu, bia ở mức độ có hại và nguy cơ 

nhưng chỉ 02 cặp cả bệnh và chứng đều sử dụng rượu ở mức có hại 

và nguy cơ. Trong khi đó, có 22 cặp nhóm bệnh sử dụng rượu ở mức 

có uống rượu bia ở mức có hại và nguy cơ trong khi nhóm chứng sử 

dụng ở mức cho phép, chỉ có 01 cặp nhóm bệnh không uống rượu, 

bia ở mức độ có hại và nguy cơ nhưng nhóm chứng có uống. Chính 

vì vậy, OR có giá trị rất lớn (OR = 22,0, p<0,001). 

Bảng 3.5. Mối liên quan giữa sử dụng rau xanh/ trái cây và HCCH 

Sử dụng thiếu rau 

xanh/ trái cây 

Chứng 
Tổng 

OR 

KTC 95% 
p 

Có Không 

Bệnh 
Có 80 47 127 2,4 

1,4 – 4,0 
0,00097 

Không 20 7 27 

Tổng 100 54 154   

Có mối liên quan giữa sử dụng thiếu rau xanh/ trái cây với tỉ lệ 

mắc HCCH (p < 0,001). Sử dụng thiếu ra xanh/ trái cây gia tăng mức 

độ nguy cơ mắc HCCH gấp 2,4 lần (OR: 2,4; KTC 95%: 1,4 – 4,0). 

Bảng 3.6. Mối liên quan giữa thói quen ăn mặn và HCCH 

Thói quen ăn 

mặn 

Chứng 
Tổng 

OR 

KTC 95% 
p 

Có Không 

Bệnh 
Có 4 21 25 1,1 

0,6 – 2,1 
0,7518 

Không 19 110 129 

Tổng 23 131 154   

 

Bảng trên cho thấy không có mối liên quan giữa thói quen ăn mặn 

với tỉ lệ mắc HCCH (p > 0,05). 
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Bảng 3.7. Mối liên quan giữa thừa cân/ béo phì và HCCH 

Thừa cân/ béo 
phì 

Chứng 
Tổng 

OR 
KTC 95% 

p 
Có Không 

Bệnh 
Có 12 84 96 28 

8,9 – 88,6 
< 0,001 

Không 3 55 58 
Tổng 15 139 154   

Có mối liên quan giữa thừa cân/ béo phì với HCCH (p < 0,001). 

Thừa cân/ béo phì gia tăng tỉ lệ mắc HCCH gấp 28 lần (KTC 95%: 

8,9 – 88,6). 

3.3.2.2. Mô hình hồi quy logistic đa biến và mô hình dự báo 

- Phân tích hồi quy đa biến 

Bảng 3.8. Các yếu tố liên quan đến HCCH theo phân tích đa biến 

Yếu tố OR 
KTC 95% của 

OR 
p 

Hút thuốc lá 2,1 1,04 – 4,25 0,039 

Hoạt động thể lực mức thấp 2,2 1,02 – 4,57 0,046 

Chế độ ăn thiếu rau xanh/ trái 

cây 
2,2 1,11 – 4,19 0,023 

Uống rượu mức độ có hại và 

nguy cơ 
4,3 1,09 – 17,03 0,037 

Thừa cân/ béo phì 14,7 7,64 – 28,28 < 0,001 

Hút thuốc lá gia tăng nguy cơ mắc HCCH gấp 2,1 lần (KTC 95%: 
1,04 – 4,25) so với không hút thuốc lá (p < 0,05). 

Hoạt động thể lực ở mức thấp gia tăng nguy cơ mắc HCCH gấp 
2,2 lần (KTC 95%: 1,02 – 4,57) so với hoạt động thể lực mức trung 
bình và cao (p < 0,05). 

Chế độ ăn thiếu rau xanh/ trái cây gia tăng nguy cơ mắc HCCH 
gấp 2,2 lần (KTC 95%: 1,11 – 4,19) so với chế độ ăn đủ rau xanh/ 
trái cây (p < 0,05). 

Sử dụng rượu mức độ có hại và nguy cơ gia tăng nguy cơ mắc 

HCCH gấp 4,3 (KTC 95%: 1,09 – 17,03) lần so với sử dụng rượu, 

bia ở mức độ cho phép (p < 0,05). 

Thừa cân/ béo phì gia tăng nguy cơ mắc HCCH gấp 14,7 lần 

(KTC 95%: 7,64– 28,28) so với không thừa cân/ béo phì (p < 0,001). 

- Mô hình dự báo dựa vào các yếu tố nguy cơ 

Dựa vào kết quả phân tích hồi quy đa biến chúng tôi đã xây dựng 

được mô hình dự báo HCCH dựa vào các yếu tố nguy cơ như sau: 
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Ln (p/(1-p)) = 0,74 * Hút thuốc lá (a) + 0,77 * Hoạt động thể lực 

mức thấp (b) + 0,77 * Sử dụng không đủ rau xanh/ trái cây (c) + 

1,46* Uống rượu ở mức có hại và nguy cơ (d) + 2,7 * Thừa cân/ béo 

phì (e) – 1,82. Hay p/(1-p) = e
0,74a + 0,77b + 0,77c + 1,46d + 2,7e – 1,82

 

Hay y = p = 
 

                                           –      
 

Mô hình dự báo HCCH dựa vào các yếu tố: Hút thuốc lá, mức độ 

hoạt động thể lực thấp, chế độ ăn thiếu rau xanh/ trái cây, uống rượu 

ở mức có hại và nguy cơ và thừa cân, béo phì. Trong đó, dựa vào chủ 

yếu là thừa cân, béo phì. 

3.4. Ước tính giá trị của một số chỉ số dự báo hội chứng chuyển 

hóa ứng dụng ở cá nhân và tại tuyến y tế cơ sở 

Bảng 3.9. Giá trị của các chỉ số đánh giá béo phì dự báo HCCH ở 

nam giới 

Chỉ số Điểm cắt Độ nhạy Độ đặc hiệu AUC 

Vòng bụng > 82 78,6  

63,2 – 89,7 

88,3  

84,9 – 91,1 

0,85  

0,80 – 0,90 

BMI > 22,76 67,7 

58,8 - 75,7 

84,0 

80,3 - 87,3 

0,81 

0,78 - 0,84 

WHR > 0,88 73,8 

58,0 – 86,1 

76,5 

72,3 – 80,3 

0,799 

0,735 – 0,863 

WHtR > 0,54 69,3 

60,5 – 77,2 

83,4 

79,6 – 86,7 

0,82 

0,78 – 0,85 
 

Như vậy ở nam giới: 

- Ngưỡng vòng bụng > 82 cm có giá trị tốt (AUC = 0,85; KTC 95%: 

0,80–0,90) trong dự báo HCCH với độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 

78,6% (KTC 95%: 63,2 – 89,7) và 88,3% (KTC 95%: 84,9 – 91,1). 

- BMI là chỉ số có giá trị tốt (AUC = 0,81) trong dự báo HCCH 

với ngưỡng cắt > 22,76 kg/m
2 

(KTC 95%: 0,78 – 0,84) có giá trị nhất 

với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 66,7% (KTC 95%: 58,8 – 

75,7) và 84,0% (KTC 95%: 80,3 – 87,3). 

- WHR có giá trị trung bình (AUC = 0,799; KTC 95%: 0,735 – 

0,863) trong dự báo HCCH ở ngưỡng cắt > 0,88 với độ nhạy 73,8% 

(KTC 95%: 58,0 – 86,1), độ đặc hiệu 76,5% (KTC 95%: 72,3 – 80,3). 

- WHtR có giá trị tốt (AUC=0,82; KTC 95%: 0,78 – 0,85) trong 

dự báo HCCH ở ngưỡng cắt > 0,54 với độ nhạy 69,3% (KTC 95%: 

60,5 – 77,2); độ đặc hiệu 83,4% (KTC 95%: 79,6 – 86,7). 
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Bảng 3.10. Giá trị của các chỉ số đánh giá béo phì dự báo HCCH ở 

nữ giới 

Chỉ số Điểm 

cắt 

Độ nhạy Độ đặc hiệu AUC 

Vòng bụng > 73 91,3 

82,0 – 96,7 

80,1 

77,1 – 82,9 

0,844 

0,81 – 0,88 

BMI > 22,72 64,3 

58,1 - 70,1 

75,2 

72,0 - 78,3 

0,76 

0,73 - 0,79 

WHR > 0,83 84,1 

73,3 – 91,8 

68,0 

64,5 – 71,3 

0,792 

0,744 – 0,839 

WHtR > 0,51 76,1 

70,4 – 81,1 

78,8 

75,7 – 81,6 

0,85 

0,82 – 0,87 
 

Ở nữ giới: 
- Ngưỡng vòng bụng >73 cm có giá trị tốt (AUC = 0,84; KTC 95%: 

0,81 – 0,88) trong dự báo HCCH với độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 
91,3% (KTC 95%: 82,0 – 96,7) và 80,1% (KTC 95%: 77,1 – 82,9). 

- WHtR có giá trị tốt (AUC = 0,85; KTC 95%: 0,82 – 0,87) trong 
dự báo HCCH ở ngưỡng cắt > 0,51 với độ nhạy 76,1% (KTC 95%: 
70,4 – 81,6), độ đặc hiệu 78,8% (KTC 95%: 75,7% - 81,6%). 

- WHR có giá trị trung bình (AUC = 0,792; KTC 95%: 0,744 – 
0,839) trong dự báo HCCH ở ngưỡng cắt > 0,83 với độ nhạy 84,1% 
(KTC 95%: 73,3 – 91,8), độ đặc hiệu 68,0% (KTC 95%: 64,5 – 71,3). 

- BMI là chỉ số có giá trị trung bình (AUC = 0,76, KTC 95%: 0,73 
– 0,79) trong dự báo HCCH với ngưỡng cắt 22,72 có giá trị nhất với 
độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 64,3 % (KTC 95%: 58,1 – 70,1) và 
75,2% (KTC 95%: 72,0 – 78,3). 

 
Chương 4 

BÀN LUẬN 
 

4.1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 
4.1.1. Tỉ lệ mắc HCCH của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, trong những năm gần đây tỉ lệ 
mắc HCCH ngày càng gia tăng. Mặc dù tỉ lệ mắc HCCH còn tùy thuộc 
vào nhiều yếu tố như: Tuổi, giới, địa dư và tiêu chí chẩn đoán... Tuy 
nhiên, ở tất cả các khu vực trên thế giới và ở Việt Nam tỉ lệ mắc HCCH 
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đều gia tăng. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ người dân mắc 
HCCH (Đồng thuận 2009) chiếm 24,4%. Một vài nghiên cứu trên thế 
giới cùng tiêu chí chẩn đoán cho thấy tỉ lệ mắc cao hơn trong nghiên cứu 
của chúng tôi như Sigit F. S ở Hà Lan (29,2%), Colombet Z. ở Pháp 
(36,0%), Klongthalay S. ở Thái Lan (32,7%), Harikrishnan S. ở Ấn Độ 
(33,0%), Wang X. ở Trung Quốc (30,0%). Tuy nhiên, kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cao hơn một số tác giả như Harikrishnan S. ở In-đô-
nê-si-a (21,66%) hay Huh J. H. ở Hàn Quốc (20,3%). Tại Việt Nam, kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 
Trần Quang Bình, Võ Thị Dễ. Như vậy, không chỉ ở Việt Nam mà tại 
các quốc gia trên thế giới đang đối mặt với sự gia tăng của HCCH. Điều 
đó đặt ra một chiến lược dự phòng phù hợp. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trong các thành tố 
của HCCH, huyết áp tăng chiếm tỉ lệ cao nhất (41,9%), thấp nhất là 
glucose máu tăng (18,5%). Trong các nghiên cứu khác nhau, tỉ lệ mắc 
các thành tố khác nhau. Nghiên cứu của Đỗ Văn Lương (2015) ở Thái 
Bình cho thấy: Béo bụng thấp nhất chiếm 5,5%; tăng glucose chiếm 
9,1%; tăng triglycerid chiếm 28,5%; THA chiếm 36,9% và cao nhất là 
giảm HDL-C chiếm 49,8%. Trần Quang Bình (2015) tại Hà Nam cho 
thấy trong các thành phần của HCCH, thường gặp nhất là các chỉ số rối 
loạn lipid máu (47,2% giảm HDL-C và 39,9% tăng triglycerid), tiếp đến 
là THA (26,7%), tăng glucose máu chiếm 13,2%  và có 4,2% béo bụng 
mặc dù BMI bình thường. Nghiên cứu của Huỳnh Văn Minh (2008) cho 
thấy trong các thành phần của HCCH: HDL-C chiếm tỉ lệ cao nhất 
(52,1%), tiếp đến huyết áp tăng (34,0%), tăng triglycerid chiếm 15%, 
béo bụng chiếm 13,7%. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Nga (2017) cho 
thấy tỉ lệ thành tố thường gặp nhất là giảm HDL-C và tăng triglycerid 
với tỉ lệ 39,3% và 31,7%. 
4.1.2. Đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa của người dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tuổi: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy xu thế gia tăng của 
HCCH theo nhóm tuổi. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với 
nhiều nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới. Ở Quata, nghiên cứu của 
M. H. Al-Thani tiến hành ở 2496 người dân từ 18 đến 64 tuổi nguy cơ 
mắc HCCH gia tăng theo nhóm tuổi, tỉ lệ mắc HCCH gấp lần lượt là 
3,4; 5,66; 10,25 và 18,24 lần ở người các nhóm tuổi 30 đến 39, 40-49, 
50-59 và 40-64 so với từ 18-29 tuổi. Tại Sri Lanka, nghiên cứu của 
Sivarathy Amarasinghe (2015) cũng cho thấy tỉ lệ mắc HCCH tăng dần 
theo các nhóm tuổi: 18-34 là 9%, 35-49 là 14,8%, 50 đến 64 là 36,6%. 
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Tại Trung Quốc, nghiên cứu của Zhi Du ở 10926 người dân từ 40 tuổi 
trở lên cho thấy gia tăng 10 tuổi HCCH tăng 1,33 lần. Tại Ấn Độ, 
nghiên cứu của S. Harikrishnan cho thấy độ tuổi càng cao tỉ lệ mắc 
HCCH càng tăng: 11,4% ở nhóm tuổi 20-29; 16,5% ở nhóm tuổi 30-39; 
28,1% ở nhóm tuổi 37% ở nhóm tuổi từ 50-59; 37,6% ở nhóm tuổi từ 
60-69 và 37,6% ở nhóm tuổi 70-79. Tại Ê-thi-ô-pi-a, nghiên cứu của S. 
Kerie cho thấy tuổi từ 18-28 có nguy cơ mắc HCCH bằng 0,36 lần so 
với các nhóm tuổi cao hơn. Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đỗ Thị Ngọc 
Diệp (2012) và Nguyễn Thị Nga (2017) cho thấy tỉ lệ mắc HCCH gia 
tăng theo nhóm tuổi. Tỉ lệ mắc HCCH gia tăng theo nhóm tuổi cũng 
được thể hiện rõ trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Lương. Như vậy, 
đặt ra cho chúng ta chiến lược dự phòng phù hợp nhất là những người 
trẻ tuổi. 

Giới: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ mắc ở nữ cao hơn so với 
nam giới. Điều này phù hợp với rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy tỉ lệ 
mắc ở nữ cao hơn so với nam như Aguilar M. ở Mỹ, Wong-McClure R. 
A. ở các quốc gia Trung Mỹ, Harikrishnan S. ở Ấn Độ… Tại Việt Nam 
cho kết quả tương tự với nghiên cứu của chúng tôi như nghiên cứu của 
Đỗ Văn Lương (2015) cho thấy ở Thái Bình tỉ lệ mắc HCCH ở nam giới 
mắc là 9,3% trong khi ở nữ giới là 15,7%. Nghiên cứu của Huỳnh Văn 
Minh (2008) cũng cho kết quả tương tự: Tỉ lệ mắc ở  nữ là 14,1% và ở 
nam là 8,4%. Tỉ lệ mắc HCCH ở nữ nhiều hơn nam còn được thấy trong 
nghiên cứu của Võ Thị Dễ và Đỗ Thị Ngọc Điệp. 

Trình độ học vấn: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ 
mắc HCCH ở nhóm trình độ học vấn mù chữ và tiểu học là 27,5%, cao 
hơn có ý nghĩa thống kê so với các nhóm khác như Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông (21,6%) và Đại học, Sau đại học (24,0%) với p < 
0,05. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của S. Harikrishnan tại Ấn 
Độ cho thấy những người hoàn thành lớp 10 trở lên có khả năng phát 
triển HCCH thấp hơn những người mù chữ. Tại Ca-mơ-run, nghiên cứu 
của Wiliane J. T. Marbou ở 604 người dân từ 20 tuổi trở lên cho thấy 
trình độ học vấn tiểu học và trung học cơ sở có tỉ lệ mắc cao hơn trình 
độ từ đại học trở lên. 

Nghề nghiệp: Nghề nghiệp có liên quan đến mức năng lượng tiêu 
hao trong quá trình lao động. Morgagni đã mô tả HCCH hay gặp ở 
những người có đặc điểm công việc là làm việc nghiên cứu sách vở, có 
cuộc sống tĩnh tại, thời gian ngồi làm việc nhiều hơn là vận động, người 
thường có những bữa thừa năng lượng – tức là không phải ở những 
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người lao động chân tay, không phải người có hoạt động thể lực nặng. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhóm người dân có nghề 
nghiệp nông dân và lao động phổ thông có tỉ lệ mắc thấp hơn so với các 
nhóm nghề khác. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với một số 
nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới. 

Hôn nhân: Sang chấn tinh thần, sự kết hợp các phản ứng sinh học về 
nhận thức và thái độ giữa cá nhân và môi trường sống, các ảnh hưởng 
của nội tiết thần kinh thúc đẩy sự phát triển của mỡ nhất là mỡ nội tạng 
và gây ra kháng insulin. Trong hoàn cảnh cá nhân như chất lượng cuộc 
sống tốt và hôn nhân hạnh phúc thì ít có nguy cơ phát triển HCCH và 
các thành tố của nó. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ mắc 
HCCH cao ở nhóm người dân có tình trạng hôn nhân ly dị, ly thân và 
góa bụa (32,6%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với một số 
tác giả tại Việt Nam và trên thế giới. 

Kinh tế: Sự phát triển của kinh tế, xã hội làm cho mô hình bệnh tật 
có nhiều thay đổi. Trong nhiều nghiên cứu, kinh tế có liên quan đến tỉ lệ 
mắc HCCH. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi, chưa tìm thấy 
mối liên quan giữa tình trạng kinh tế và tỉ lệ mắc HCCH. 

Địa dư: Cùng với sự phát triển của toàn cầu hóa, đô thị hóa tỉ lệ mắc 
các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó là sự gia 
tăng tỉ lệ mắc HCCH ở thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. 
Trong hầu hết các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ mắc HCCH ở thành thị cao 
hơn so với nông thôn. Nghiên cứu của Sivarathy Amarasinghe (2015) 
tiến hành trên 544 người dân từ 18 tuổi trở lên tại Sri Lanka cho thấy tỉ 
lệ mắc HCCH là 21,6% ở nông thôn và 32,5% ở thành thị. Tại Việt Nam 
cũng cho thấy xu thế này. Điều này phản ánh được ảnh hưởng của việc 
đô thị hóa trên HCCH, một hội chứng bao gồm các rối loạn có liên quan 
đến lối sống ít vận động và thói quen ăn uống không cân đối. Nghiên 
cứu của Trần Quang Bình (2015) cho thấy tỉ lệ mắc HCCH có mối liên 
quan đến nới cư trú. Trong nghiên cứu của Huỳnh Văn Minh (2008), 
người dân sống tại thành phố có tỉ lệ mắc HCCH cao hơn so với các khu 
vực khác. Nghiên cứu của Đỗ Thị Ngọc Điệp tại thành phố Hồ Chí 
Minh cho thấy người dân sống ở nội thành có tỉ lệ mắc cao hơn ngoại 
thành. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy tỉ lệ mắc HCCH 
cao ở thành thị và ven biển. Do đó, cần có những chính sách phù hợp 
với bối cảnh thực tế tại địa phương. 
4.2. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

Hút thuốc lá: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối 
liên quan giữa hút thuốc lá và HCCH. Nhiều nghiên cứu ở các khu 
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vực trên thế giới cho thấy có mối liên quan giữa hút thuốc lá và nguy 
cơ mắc HCCH tương tự với kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Tại 
châu Âu, một nghiên cứu phân tích tổng hợp từ 13 nghiên cứu với 
56691 người tham gia cho thấy người hút thuốc lá chủ động làm tăng 
nguy cơ mắc HCCH 26% so với người không hút thuốc lá. Ở khu 
vực châu Á, các nghiên cứu tại Thái Lan, Ả Rập Xê út, Sri – 
Lanca cho thấy hút thuốc lá tăng nguy cơ mắc HCCH gấp 1,4 đến 
2,65 lần so với không hút lá. Tại Nam Mỹ, nghiên cứu của 
Bermudez và cộng sự ở Venezuela cho thấy hút thuốc lá gia tăng 
nguy cơ mắc HCCH gấp 1,54 lần so với không hút (KTC 95%: 
1,11 – 2,14; p = 0,010). Tại Việt Nam, nghiên cứu Đỗ Văn Lương 
và cộng sự (2013) ở Thái Bình cho thấy nguy cơ mắc HCCH gia 
tăng theo mức độ hút thuốc lá. 

Sử dụng đồ uống có cồn: Có sự khác biệt đáng kể về tác động 
của uống rượu bia giữa các cá thể. Quá trình chuyển hóa rượu bia 
trong cơ thể khác biệt tới 2 – 3 lần, phụ thuộc vào các yếu tố như 
tuổi, giới tính, di truyền, mức độ chuyển hóa ở gan. Chính điều này 
ảnh hưởng tới mức độ khác nhau đối với cơ thể với cùng lượng sử 
dụng. Do đó, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự ảnh hưởng ở 
các mức độ khác nhau của sử dụng rượu bia đối với HCCH. Tại châu 
Âu và Mỹ, nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa sử dụng 
rượu bia với HCCH. 

Hoạt động thể lực: Ít hoạt động thể lực thúc đẩy sự phát triển của 
béo phì và giảm độ nhạy insulin cơ bắp, dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc 
HCCH. Nhiều nghiên cứu cho thấy ít hoạt động thể lực là yếu tố nguy 
cơ của HCCH. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối liên 
quan giữa mức độ hoạt động thể lực với HCCH. Nghiên cứu Đỗ Văn 
Lương và cộng sự năm 2015 cho thấy những người hoạt động thể lực ở 
mức trung bình có tỉ lệ mắc HCCH cao gấp 2,4 lần so với đối tượng hoạt 
động thể lực ở mức nặng (p < 0,05). Đối tượng hoạt động thể lực ở mức 
nhẹ có tỉ lệ mắc HCCH cao gấp 13,9 lần so với đối tượng hoạt động thể 
lực ở mức nặng (p < 0,01). Nghiên cứu của Sitotaw Kerie và cộng sự 
(2017) cho thấy người tập thể dục không đầy đủ có nguy cơ mắc HCCH 
cao gấp 2,61 lần so với người tập thể dục đầy đủ. Tại Ê-thi-ô-pi-a, 
nghiên cứu của S. Kerie cho thấy thiếu hoạt động thể lực có nguy cơ 
mắc HCCH cao gấp 2,61 lần. Nghiên cứu của Sivarathy Amarasinghe 
(2015) tiến hành tại Sri Lanka cho thấy những người có lối sống tĩnh tại 
có tỉ lệ mắc HCCH là 29,9% cao hơn so với những người hoạt động thể 
lực mức độ trung bình và mạnh (23,7%). Tại Hàn Quốc, nghiên cứu của 
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Yun Jin Kim cho thấy ở nữ giới không tập thể dục có liên quan đến tỉ lệ 
mắc HCCH. 

Thiếu rau xanh/ trái cây: Theo khuyến cáo của TCYTTG nên ăn 
ít nhất 400g rau xanh và trái cây mỗi ngày, tương đương với 5 suất 
rau/ trái cây. Kết quả nghiên của chúng tôi cho thấy có mối liên quan 
giữa sử dụng thiếu rau xanh/ trái cây với tỉ lệ mắc HCCH (p < 0,05). 
Nhiều nghiên cứu cho trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy mối liên 
quan giữa sử dụng rau xanh/ trái cây với HCCH. Tại Đài Loan, 
nghiên cứu C. M. Liao và cộng sự cho thấy chế độ ăn nhiều rau giảm 
nguy cơ mắc HCCH 1,8 lần. Tại Hàn Quốc, Miso Lim và cộng sự 
thực hiện nghiên cứu theo dõi trong 8 năm cho thấy cho thấy những 
người sử dụng trái cây thường xuyên (4 phần/ ngày) có tỉ lệ mới mắc 
HCCH (đồng thuận 2009) thấp hơn so với những người sử dụng ít 
trái cây (1 phần/ ngày) với HR=0,55, p < 0,0001 đối với nam và HR 
= 0,57, p < 0,0001) đối với nữ . Tại Việt Nam, nghiên cứu Trần Kim 
Phụng năm 2011 cho thấy nhóm đối tượng ăn đủ rau xanh mắc 
HCCH 4,3% thấp hơn nhóm đối tượng ăn ít rau xanh là 22,3% với p 
< 0,05. Như vậy, mối liên quan giữa chế độ ăn rau xanh/ trái cây với 
HCCH được thể hiện trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như 
những nghiên cứu khác tại Việt Nam và trên thế giới. 

Thừa cân/ béo phì: Thừa cân/ béo phì liên quan trực tiếp đến 
HCCH. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi có mối liên quan giữa 
thừa cân/ béo phì với HCCH (p < 0,001). Nhiều nghiên cứu cho thấy 
mối liên quan giữa thừa cân, béo phì với HCCH. Tại Ấn Độ, nghiên 
cứu của S. Harikrishnan cho thấy tỉ lệ mắc HCCH (ATPIII) cao gấp 
2,73 và 6,26 lần ở người thừa cân và những người béo phì so với 
người có BMI bình thường (p < 0,001). Tại Trung Quốc, nghiên cứu 
của Zhi Du cho thấy BMI tăng 1 đơn vị nguy cơ mắc HCCH tăng 1,4 
lần. Tại Ca-mơ-run, nghiên cứu của Wiliane J. T. Marbou cho thấy 
có mối liên quan giữa BMI và HCCH với p < 0,001. Tại Hàn Quốc, 
nghiên cứu theo dõi của Yoon Hye Lee và cộng sự cho thấy cả béo 
phì và béo phì nội tạng đều có nguy cơ gia tăng tỉ lệ mới mắc HCCH. 
Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa thừa 
cân, béo phì với HCCH. Nghiên cứu của Đỗ Văn Lương cho thấy 
những đối tượng thừa cân có nguy cơ mắc HCCH cao gấp 3,3 lần so 
với người bình thường. Nguy cơ này tăng lên đến 30 lần (OR = 31,2; 
p < 0,001) ở những đối tượng béo phì. 

Mô hình dự báo: Sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ thường gia 
tăng mức độ mắc HCCH. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, 
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mô hình dự báo các yếu tố nguy cơ của HCCH có dạng Ln (p/(1-p)) 
= 0,74 * Hút thuốc lá (a) + 0,77 * Hoạt động thể lực mức thấp (b) + 
0,77 * Sử dụng không đủ rau xanh/ trái cây (c) + 1,46* Uống rượu ở 
mức có hại và nguy cơ (d) + 2,7 * Thừa cân/ béo phì (e) – 1,82. Hay 
p/(1-p) = e

0,74a + 0,77b + 0,77c + 1,46d + 2,7e – 1,82
. Như vậy, mô hình dự báo 

HCCH dựa vào các yếu tố: Hút thuốc lá, mức độ hoạt động thể lực 
thấp, chế độ ăn thiếu rau xanh/ trái cây, uống rượu bia ở mức độ có 
hại và nguy cơ và BMI. Trong đó, dựa vào chủ yếu là BMI. Một số 
nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự kết hợp của các yếu tố nguy cơ 
gia tăng tỉ lệ mắc HCCH hơn so với từng yếu tố riêng lẻ. Một phân 
tích tổng hợp 11 nghiên cứu can thiệp cho thấy can thiệp điều chỉnh 
lối sống (kết hợp chế độ ăn và luyện tập thể dục) có hiệu quả giảm tỉ 
lệ mắc HCCH và giảm mức độ nghiêm trọng của các bất thường liên 
quan ở những người mắc HCCH. Tại Trung Quốc, nghiên cứu của 
Xin-Tong Li trên 7424 người trưởng thành Trung Quốc cho thấy so 
với những người thiếu hoạt động thể chất và tiêu thụ thiếu trái cây và 
rau xanh, những người hoạt động thể chất và tiêu thụ trái cây đầy đủ 
giảm nguy cơ mắc HCCH thấp nhất (OR = 0,69, KTC 95%: 0,59 – 
0,82), tiếp theo là nhóm hoạt động thể chất đầy đủ và tiêu thụ thiếu 
rau xanh (OR = 0,74, KTC 95%: 0,65 – 0,83). 
4.3. CÁC CHỈ SỐ DỰ BÁO HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 

Béo phì là yếu tố nguy cơ liên quan mật thiết đến đề kháng insulin 
và HCCH. Một số nghiên cứu trên thế giới đã tập trung vào các chỉ 
số nhân trắc và sinh hóa của người dân để phát hiện HCCH. Trong 
các chỉ số được phân tích, các chỉ số nhân trắc có thể thực hiện dễ 
dàng, hiệu quả và không xâm lấn, tuy nhiên không phân biệt được 
mỡ trung tâm và mỡ nội tạng. Các chỉ số nhân trắc thường được áp 
dụng ở những nơi có nguồn lực y tế hạn chế. 
4.3.1. Vòng bụng 

Vòng bụng là cách đơn giản và phổ biến nhất để đánh giá béo phì 
trung tâm. Vòng bụng là chỉ số dễ đo lường, đơn giản, không tốn 
kém, có mối liên quan chặt chẽ với lượng mỡ trong cơ thể. Tuy 
nhiên, vòng bụng cũng có những hạn chế nhất định như: Thiếu tiêu 
chuẩn vàng để so sánh trong đánh giá vòng bụng ở trẻ em, khó đo 
lường và thiếu chính xác ở những người có BMI từ 35 trở lên. Nhưng 
trong bối cảnh điều kiện cơ sở vật chất tuyến y tế cơ sở tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế còn gặp nhiều khó khăn, thì vòng bụng là một chỉ số để 
cán bộ y tế có thể sử dụng để tư vấn và người dân có thể tự theo dõi 
sức khỏe để thay đổi hành vi và đến các cơ sở y tế cao hơn. 
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4.3.2. Chỉ số khối cơ thể 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy BMI là chỉ số có giá 

trị tốt ở nam giới (AUC = 0,81) và trung bình ở nữ giới (AUC = 
0,76) trong dự báo HCCH. Ở nam giới, với ngưỡng cắt > 22,76 có 
giá trị nhất với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 66,7% và 84,0%, 
chỉ số Youden 0,44. Ở nữ giới, với ngưỡng cắt 22,72 có giá trị nhất 
với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 70,3% và 75,5%, chỉ số 
Youden 0,39. BMI đã được sử dụng rộng rãi để đo sự béo phì. Tuy 
nhiên, chỉ số BMI không phản ánh sự phân bố mỡ trong cơ thể, đây 
là giới hạn quan trọng của chỉ số BMI vì HCCH có liên quan mật 
thiết đến béo phì nội tạng hơn là béo phì. 
4.3.3. Tỉ vòng bụng/ vòng mông (WHR) 

Cũng như vòng bụng, tỉ vòng bụng/ vòng mông cũng là chỉ số 
đánh giá béo phì trung tâm. Người ta thấy có sự tương quan giữa béo 
phì trung tâm với sự phân bố mỡ trong tạng. Để đánh giá người ta có 
thể dùng phương pháp chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ. 
Tuy nhiên, một cách gián tiếp bằng cách đo tỉ vòng bụng/ vòng 
mông. Như vậy, sẽ tiết kiệm được chi phí cho người dân, nhất là 
những nơi điều kiện kinh tế hạn chế. 

Tuy nhiên, tỉ vòng bụng/ vòng mông cũng có những hạn chế như: 
Không phân biệt được lượng mỡ với khối lượng nạc xung quanh hông. 
Khó đo lường (nhất là vòng mông) và kém chính xác hơn ở những 
người có chỉ số BMI từ 35 trở lên. 
4.3.4. Tỉ số vòng bụng/ chiều cao (WHtR) 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ số vòng bụng/ chiều 
cao có giá trị tốt trong dự báo HCCH ở nam (AUC = 0,82) và nữ 
(AUC = 0,85). Ở nam giới, ngưỡng cắt > 0,54 có giá trị nhất với độ 
nhạy 69,3%; độ đặc hiệu 83,4%, chỉ số Youden 0,53. Ở nữ giới, 
ngưỡng cắt > 0,51 có giá trị nhất với độ nhạy 76,1%, độ đặc hiệu 
78,8%, chỉ số Youden 0,55. Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy 
tỉ số vòng bụng/ chiều cao (WHtR) là yếu tố dự báo tốt nhất cho việc 
phát hiện các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh lý tim mạch. 
Theo kết quả nghiên cứu Xiang-Hui Zhang, chỉ số WHtR có giá trị 
dự báo HCCH ở nam giới và nữ giới (với AUC lần lượt là 0,872 và 
0,804) với điểm cắt tối ưu lần lượt là 0,53 và 0,52. Đối với người cao 
tuổi Iran, tỉ số vòng bụng/ chiều cao là chỉ số nhân trắc có giá trị cao 
nhất trong dự báo HCCH (AUC: 0,786, KTC 95%: 0,76 – 0,81). Tại 
Thái Lan, nghiên cứu của Siwarom cho thấy WHtR có giá trị rất tốt 
trong dự báo HCCH ở thanh thiếu niên nam và nữ với ngưỡng cắt 
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0,5. Nghiên cứu của Swainson M. G cho thấy so với các chỉ số đánh 
giá béo phì khác, tỉ số vòng bụng/ chiều cao là chỉ số phản ánh đúng 
nhất tỉ lệ mỡ cơ thể và mô mỡ nội tạng. Ngưỡng cắt WHtR > 0,53 ở 
nam giới và WHtR > 0,54 ở nữ giới có giá trị trong đánh giá béo phì 
và WHtR > 0,59 có giá trị đánh giá béo phì nội tạng ở cả hai giới. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bệnh không lây nhiễm tăng nhanh. 
Trong khi đó, tuyến y tế cơ sở vẫn chưa được đầu tư và trang bị sẵn 
sàng để đáp ứng với sự gia tăng nhanh chóng của bệnh đái tháo 
đường và bệnh lí tim mạch trong cộng đồng. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi đưa thêm bằng chứng cho thấy sử dụng chỉ số WHtR có giá 
trị dự báo tốt HCCH và có thể áp dụng tại các tuyến y tế cơ sở. Đề 
xuất của về ngưỡng > 0,5 của Ashwell và sử dụng biểu đồ hình dáng 
của Ashwell đối với người dân tỉnh Thừa Thiên Huế là có cơ sở khoa 
học, khả thi và tiết kiệm chi phí cho người dân. Đồng thời cán bộ tại 
các tuyến y tế cơ sở có thể sử dụng để tư vấn phù hợp cho người dân. 

 
KẾT LUẬN 

 
Qua nghiên cứu 1600 người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi 

có những kết luận sau đây: 
1. Đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa của người dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hóa của đối tượng nghiên cứu là 
24,4%. Tỉ lệ mắc của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế là 19,4% (KTC 
95%: 17,3 - 21,5). Trong các thành tố rối loạn, huyết áp tăng chiếm tỉ 
lệ cao nhất (41,9%), thấp nhất là glucose máu tăng (18,5%). 

Tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hóa chiếm 22,0% ở nam giới và 
25,7% ở nữ giới. Tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hóa gia tăng theo nhóm 
tuổi. Người dân có nghề nghiệp lao động phổ thông mắc hội chứng 
chuyển hóa thấp hơn các nhóm nghề khác , trình độ học vấn là tiểu 
học và mù chữ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn các nhóm khác, 
hôn nhân ly dị/ ly thân/ góa bụa mắc hội chứng chuyển hóa cao. Tỉ lệ 
mắc hội chứng chuyển hóa ở thành phố và đầm phá/ ven biển cao so 
với đồng bằng và miền núi. 
2. Các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa 

Các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa bao gồm: Hút 
thuốc lá, hoạt động thể lực ở mức thấp, chế độ ăn thiếu rau xanh/ trái 
cây, sử dụng rượu bia ở mức độ có hại và nguy cơ, thừa cân, béo phì. 



 

24 

 

Mô hình dự báo hội chứng chuyển hóa dựa vào các yếu tố: Hút 
thuốc lá, mức độ hoạt động thể lực thấp, chế độ ăn thiếu rau xanh/ 
trái cây, uống rượu bia ở mức độ có hại và nguy cơ và BMI. Trong 
đó, dựa vào chủ yếu là thừa cân, béo phì. Mô hình này có dạng Ln 
(p/(1-p)) = 0,74 * Hút thuốc lá (a) + 0,77 * Hoạt động thể lực mức 
thấp (b) + 0,77 * Sử dụng không đủ rau xanh/ trái cây (c) + 1,46* 
Uống rượu ở mức có hại và nguy cơ (d) + 2,7 * Thừa cân/ béo phì (e) 

– 1,82.
 
Hay y = p = 

 

                                           –      

 

3. Ước tính giá trị của một số chỉ số dự báo hội chứng chuyển hóa 
ứng dụng ở cá nhân và tại tuyến y tế cơ sở 

Các chỉ số có giá trị dự báo tốt hội chứng chuyển hóa là: Vòng 
bụng ở nam và nữ, tỉ số vòng bụng/ chiều cao ở nam và nữ và chỉ số 
khối cơ thể ở nam giới. Ngưỡng vòng bụng để xuất ở nam giới là > 
82 cm với độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 78,6% (Khoảng tin cậy 
95%: 63,2 – 89,7) và 88,3% (Khoảng tin cậy 95%: 84,9 – 91,1). 
Ngưỡng vòng bụng đề xuất ở nữ là > 73 cm với độ nhạy, độ đặc hiệu 
lần lượt là 91,3% (Khoảng tin cậy 95%: 82,0 – 96,7) và 80,1% 
(Khoảng tin cậy 95%: 77,1 – 82,9). Ở nam giới, ngưỡng tỉ số vòng 
bụng/ chiều cao > 0,54 có độ nhạy 69,3% (Khoảng tin cậy 95%: 60,5 
– 77,2); độ đặc hiệu 83,4% (Khoảng tin cậy 95%: 79,6 – 86,7). Ở nữ 
giới ở ngưỡng cắt > 0,51 với độ nhạy 76,1% (Khoảng tin cậy 95%: 
70,4 – 81,6); độ đặc hiệu 78,8% (Khoảng tin cậy 95%: 75,7% - 
81,6%). Chỉ số khối cơ thể có giá trị tốt trong dự báo hội chứng 
chuyển hóa ở nam giới ngưỡng cắt > 22,76 kg/m

2 
(Khoảng tin cậy 

95%: 0,78 – 0,84); độ nhạy 66,7% (Khoảng tin cậy 95%: 58,8 – 75,7) 
và độ đặc hiệu 84,0% (Khoảng tin cậy 95%: 80,3 – 87,3). 
Các chỉ số có giá trị trung bình trong dự báo hội chứng chuyển hóa là 
chỉ số khổi cơ thể ở nữ giới, tỉ vòng bụng/ vòng mông ở nam và nữ. 

 
KIẾN NGHỊ 

 
Cần đẩy mạnh tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông nâng 

cao sức khỏe đặc biệt là hướng dẫn người dân thay đổi hành vi lối 
sống, chế độ ăn uống, hành vi tự chăm sóc và chủ động tiếp cận dịch 
vụ tư vấn khám điều trị thuận lợi nhất. 

Cán bộ y tế tại các trạm y tế và người dân có thể sử dụng các chỉ 
số nhân trắc trong sàng lọc hội chứng chuyển hóa. Đây là các chỉ số 
đánh giá đơn giản, thực hiện dễ dàng, không xâm lấn, rẻ tiền và có 
hiệu quả.  
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BACKGROUND 

 
In the world and Vietnam, the metabolic syndrome is increasingly 

popular, being topical and associated with socio-economic development 
as well as human lifestyle. In recent years, the socio-economic 
development of Thua Thien Hue province has increased and people's 
lives have been gradually enhanced. Therefore, non-communicable 
diseases are also increasingly common, including diseases caused by 
cardiovascular disease and type 2 diabetes. The consequences of 
metabolic syndrome have put huge burdens on the economy and society 
and lead to high mortality risk. Hence, it is of great importance to 
providing effective  prevention strategies. 

To control non-communicable diseases in general, the World Health 
Organization calls for a variety of remedies, including the control of risk 
factors for non-communicable diseases. At once, it is recommended to 
use the STEPS toolkit (STEPwise Approach for Noncommunicable 
Disease Risk Factor Surveillance) is standardized to assess and monitor 
trends in NCDs risk factors in the country, which all nations can be not 
only used to follow trends in countries but also make the comparison 
between nations. In Thua Thien Hue province, a study by Doan Phuoc 
Thuoc showed that the prevalence of non-communicable diseases 
among the population in Thua Thien Hue province was being increased. 
Prevalence of people with hypertension, diabetes and lipid disorders is 
44.1%, 8.1% and 62.9% respectively. Among them, the proportion of 
people who did not treat and treated irregularly was high. Meanwhile, 
grassroots health care is still not invested in and equipped to respond to 
the rapid increase of diabetes and cardiovascular disease in the 
community. Therefore, determining the value of some predictive indices 
of metabolic syndrome, especially in terms of simple indices, easy 
implementation, non-invasive, cheap price and effectiveness is to allow 
people to easily get access to those tests, simultaneously doctors at the 
grassroots levels can apply and implement to save costs for local people. 

As a result of the above issues, to provide information for giving 
effective and appropriate strategies in the current context and be easy to 
make specific recommendations to prevent metabolic syndrome and 
identify the predictive indices of metabolic syndrome that can be applied 
at the primary healthcare level, we carried out this study with three 
following objectives:  
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1. To describe the epidemiological characteristics of metabolic 

syndrome in people aged 25 years and older in some regions of Thua 
Thien Hue province. 

2. To the analysis of some risk factors of metabolic syndrome in 
research subjects 

3. To estimate the value of some applied metabolic syndrome 
predictive indices in individuals and at primary health care levels 
The scientific significance of the project: 

This study helped us have a better understanding of the trends and 
epidemiological characteristics of metabolic syndrome in recent years. 
The risk factors of metabolic syndrome were specifically assessed 
according to a laddered approach in risk factor surveillance for non-
communicable diseases (STEPS) and proved by case-control study 
design. The study provided the scientific basis for building predictive 
indices, referring to the value of several indices that have been studied in 
Vietnam and throughout the world. 
The practical significance of the project: 

The study helped to update the epidemiology of metabolic 
syndrome. This is a describing study in terms of the epidemiological 
characteristics of metabolic syndrome after 14 years compared with that 
of author Huynh Van Minh (2008) conducted in Thua Thien Hue 
province. From there, we can see the tendency to sustain metabolic 
syndrome among people and provide effective and appropriate strategies 
in the current context. 

The results of the dissertation identify combinations of the metabolic 
syndrome components, especially the presence of the abdominal 
component combined with increased blood pressure, allowing grassroots 
health staff to decide on referrals on time so that people can detect risks 
early. 

Risk factors for metabolic syndrome were specifically assessed 
according to a laddered approach in risk factor surveillance for 
noncommunicable diseases (STEPS) and were proved by a case-control 
study design. Therefore, it is easy to make specific recommendations for 
metabolic syndrome precautions. 

Determining the value of some predictive indices of metabolic 
syndrome; in which anthropometric indices are simple, easy to 
implement, non-invasive, inexpensive and effective for people to have 
easy access, doctors on the baseline can apply.  
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Chapter 1 

BACKGROUND 
 

1.1. EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
METABOLIC SYNDROME 
1.1.1. The distribution of incidence of metabolic syndrome by space 

The incidence of metabolic syndrome is increasing throughout the 
world. It is estimated that one-third of American adults suffered from 
metabolic syndrome. In some American countries, the prevalence of 
metabolic syndrome ranged from 23% to 50.3% depending on the study 
age and diagnostic criteria. In Europe, the prevalence of metabolic 
syndrome among the population was relatively high. In the Netherlands, 
the prevalence of people aged 45 to 65 was 29.2% and in France, the 
figure for people aged 16 years and over was 36. 0%. 

In Asia, although Body Mass Index was often lower than that of 
Europeans, this did not mean that the prevalence of metabolic syndrome 
was low. The incidence of metabolic syndrome varied from nation to 
nation, the highest proportion was found in Saudi Arabia (39.8%) while 
the opposite pattern was true for Philippines (11.9%) 

In Africa, metabolic syndrome prevalence ranged from 9.6% to 
32.45% according to diagnostic criteria. 

In Vietnam, the incidence of metabolic syndrome has varied in terms 
of the regions, diagnostic criteria and study subjects. In the northern 
provinces, the authors' study showed that the prevalence of metabolic 
syndrome ranged from 12.5% to 16.3%. In the central provinces and the 
central highlands and southern provinces, the figures ranged from 12.4% 
to 40.8% and 16.5% to 17.7%, respectively.  
1.1.2. The distribution of metabolic syndrome prevalence by time 

The studies based on data from national surveys conducted in 
countries such as the US, Korea, Taiwan, China and Sri Lanka all 
showed an increasing trend in metabolic syndrome. In Vietnam, for 10 
years, the Ho Chi Minh City’s Nutrition Center conducted two 
epidemiological surveys on nutritional status and metabolic disorders in 
the year 2001 and 2008 showing that the prevalence of metabolic 
syndrome ( IDF-2005) increased from 12.0% to 17.7%. 
1.1.3. The distribution of metabolic syndrome prevalence by human 
characteristics 

Age: Many studies showed that the tendency of sustaining metabolic 
syndrome has increased with age and become younger. 
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Gender: A variety of studies showed that the incidence of metabolic 

syndrome in women was higher than that in men. 
1.1. RISK FACTORS OF METABOLIC SYNDROME 

According to the risk factor approach for non-communicable 
diseases, risk behavioral factors are the main risk factors of metabolic 
syndrome. Obesity is a factor that plays a role in the pathogenes of 
metabolic syndrome. Other biometabolic factors act as components of 
metabolic syndrome. 
1.2.1. Smoking 

Smoking increases the risk of metabolic syndrome through the 
increase in insulin resistance, obesity and dyslipidemia. In the world, 
many studies have shown there was a relationship between smoking at 
different levels and risks of metabolic syndrome and smoking increases 
the risk of metabolic syndrome from 1.4 to 2.56 times compared with no 
smoking. 
1.2.2. Inadequate physical activity 

 Inadequate physical activity promotes the development of obesity 
and decreases muscle insulin sensitivity, leading to an increased risk of 
metabolic syndrome. Studies throughout the world have shown that 
physical inactivity increases the risks of metabolic syndrome at different 
levels. 
1.2.3. Harmful alcohol consumption 

Several studies have found that there was a relationship between 
alcohol consumption and components of metabolic syndrome. 
1.2.4. Unhealthy diet 

- Insufficient vegetables/fruits: Low consumption of vegetables and 
fruits is a risk factor for non-communicable diseases. Many studies have 
found that there was a close relationship between the consumption of 
vegetables and fruits and metabolic syndrome prevalence. 

- Salt consumption: Consuming a diet with high salt level contributes 
to hypertension and increases the risk of heart disease and stroke. 
1.2.5. Being overweight, obesity 

Many studies have shown that there was a relationship between 
being overweight and obesity and metabolic syndrome. Studies in India, 
China, Korea and Cambodia... showed the relationship between body 
mass index and metabolic syndrome. Studies in Vietnam by authors Do 
Van Luong and Nguyen Thi Nga indicated that the incidence of 
suffering from metabolic syndrome increases gradually with body mass 
index level. 
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1.3. SOME PREDICTIVE INDICATORS OF METABOLIC 
SYNDROME  

In this research, we determined the value of some predictive indices 
of metabolic syndrome; in which anthropometric indices are simple, 
easy to implement, non-invasive, inexpensive and effective for people to 
have easy access, doctors on the baseline can apply.  
1.3.1. Waist circumference 

Many studies have been conducted to determine the predictive value 
of waist circumference for metabolic syndrome among ethnic groups. In 
some nations, studies showed that waist circumference values depended 
on ethnicity as shown in Table 1.1. 

Table 1.1. Waist circumference threshold in predicting metabolic 
syndrome in some Asian countries across several studies 

Nations n 
Metabolic 
syndrome 
prevalence 

Waist 
circumference 
threshold in 
males (cm) 

Waist 
circumference 
threshold in 
females (cm) 

Japan  5972 32.8 84 80 
Singapore  4723 17.9 90 80 
India  640 29.9 90 80 
Korea 31076 - 83 76 
Iran  5332 30.4 89 86 
China  47325 24.2 90 85 
Saudi Arabia 12126 - 92 87 

In Vietnam, Tran Huu Dang’s study suggested that the waist 
circumference threshold to predict metabolic syndrome in Hue city was 
89 cm for males (sensitivity was 100% and specificity was 90.99%) and 
80 cm for females (sensitivity was 96.77% and specificity was 66.67%). 
1.3.2. Waist-Hip Ratio 

To assess visceral obesity, a computer cirglitar or resume resonance 
imaging can be used. However, there is an indirect approach by 
measuring the ratio of waist-hip ratio. The waist-hip ratio varies 
according to race. Some studies throughout the world showed that  the 
waist-hip ratio had good value in terms of metabolic syndrome 
prediction.   
1.3.3. Body Mass Index (BMI) 

BMI has been widely used to measure obesity. However, the BMI 
does not reflect the distribution of fat in the body. Many authors around 
the world have studied and shown that at the appropriate cutting 
threshold, BMI had good value in metabolic syndrome prediction among 
local people. 
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1.3.4. Waist circumference/height ratio 

Some studies in China and Iran showed that the  WHtR index had 
good value in metabolic syndrome prediction in both males and females. 

 

Chapter 2 
SUBJECTS AND RESEARCH METHODOLOGY 

2.1. Subjects of study 
2.1.1. Subjects for a cross-sectional study 

People aged 25 years and over in Thua Thien Hue province agree to 
participate in the study, except for those who are dumb, deaf, mental 
disorders affecting the mind and mental retardation or do not agree to 
participate in the study. 
2.1.2. Subjects for a case-control study 
       People with MetS (Consensus 2009) were matched with people 
without MetS. 
2.2. Research time 

Cross-sectional study: From 5/2018 to 12/2018. 
Case-control study: From 1/2019 to 3/2019. 

2.3. Research methods 
Study Design: A combination between a cross-sectional study and a 

case-control study 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1. Two phases of study design 

State 1: Cross-sectional study State 2: Case-control study 

- Determine the prevalence and 
describe characteristics of MetS. 
- Calculating and analyzing the 
value of predictive indicators of 
MetS applied to individuals and 
grassroots health levels 

- Some risk factors of MetS. 

- Building an analysis model 

of risk factors for the 

community 

Objective 1: To describe the 
epidemiological characteristics of 
metabolic syndrome in people aged 
25 years and older in some regions 
of Thua Thien Hue province. 
Objective 3: To estimate the value 
of some applied metabolic syndrome 
predictive indices in individuals and 
at primary healthcare levels 

Objective 2: To the analysis 

of some risk factors of 

metabolic syndrome in 

research subjects 
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Sample size: The sample size in the cross-sectional descriptive study 

was 1600 people and in the case-control study was 154 pairs. 
Sampling method: 
In the cross-sectional descriptive study, a multi-stage randomized 

method was applied: 
- Stage 1: Selecting 4 ecological zones. 
- Stage 2: Selecting communes/wards in each ecological zone. 
- Stage 3: Selecting research object. 
In the case-control study, we conducted group pairing who are 

diagnosed with metabolic syndrome based on the consensus statement of 
IDF, AHA/NHLBI, WHF, IAS and IASO in 2009; the control group 
included subjects without components of metabolic syndrome and was 
paired with a disease group based on criteria including: the same age 
group (no more than 5 years difference), sex and geographical location. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population 

People aged 25 years and older  

in Thua Thien Hue province. 

Urban areas: Hue 

city (2 wards: Tay 

Loc and Thuan 

Hoa) n=400 

Urban areas: Quang 

Dien District (2 

communes: Quang 

Vinh and Quang Phu) 

n=400 

Lagoon and coastal 

areas: Phu Vang 
District (2 communes: 

Phu Mau and Phu My) 

n=400 

STATE 1 

Mountain areas: Nam 

Dong District (2 
communes: Hương 

Hoa and Hương Loc) 

n=400 

STATE 2 

Sample size (n=1600) 

MetS (n=390) Without MetS (n=1210) 

- Objective 1: To describe the 

epidemiological characteristics of MetS 

- Objective 3: To estimate the value of some 

applied MetS predictive indices in individuals 

and at primary healthcare levels 

 

MetS (n=154) Without MetS (n=154) 

Matching (Age, sex, 

geographical location) 

Objective 2: To the analysis of some risk factors of metabolic syndrome in research subjects 

 

Figure 2.2. Summary of sample size and sampling method in two-

stage of study design 
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Information collection: We arranged to collect information 

according to the following points: Administrative desk, blood sampling 

room, weighing and measuring, measuring blood pressure and 

interviewing people participating in the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3. Arrangement of data collection 

Evaluation methods: 

- The diagnosis of metabolic syndrome was based on diagnostic 

criteria of the consensus statement of IDF, AHA/NHLBI, WHF, IAS 

and IASO in 2009: 

+ Waist circumference ≥ 90 cm for males and ≥ 80 cm for females. 

+ Hypertriglyceridemia: ≥ 1.7 mmol/L (150 mg/dL), or being 

treated with a triglyceride-lowering drug. 

+ Decrease HDL-Cholesterol: < 1.03mmol/l (40mg/dl) for males 

and < 1.29mmol/l (50mg/dl) for females or being treated with drugs that 

increase HDL-Cholesterol. 

+ Hypertension: Systolic blood pressure ≥ 130 mmHg and/or 

diastolic blood pressure ≥ 85 mm Hg, or previously diagnosed and 

treated hypertension. 

+ Fasting plasma glucose increase to ≥ 5.6 mmol/l (100 mg/dl), or 

previously diagnosed with type 2 diabetes. 

People were diagnosed of suffering from metabolic syndrome if 

having three or more three criteria mentioned-above. 

- BMI = [Weight (kg)]/[Height (m)]
2
 

- Waist to Hip Ratio (WHR) = [Waist (cm)]/[Hip (cm)]. 

- Waist – to - Height Ratio (WHtR) = [Waist (cm)]/[Height (m)]. 

ROOM 1: Administrative desk 

ROOM 2: Blood sampling room 

ROOM 3: Weighing 

and measuring 
ROOM 5: Interviewing 

ROOM 1: Administrative desk 

 

ROOM 4: Measuring 

blood pressure 
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- The factors associated with metabolic syndrome were assessed 

according to World Health Organization regulations in investigating risk 

factors for non-communicable diseases. 

2.4. Data processing and analysis 

SPSS 20.0 and MedCalc software were used to analyze the data. In 

the cross-sectional descriptive study, we calculated the number, 

percentage, age-standardized prevalence estimated by the direct method 

using the 2020 Vietnam census population as the standard and analyzed 

ROC curve through the AUC parameter to evaluate the screening value 

of indicators in predicting metabolic syndrome. In the case-control study 

analyzed paired OR, McNemar's χ2 test was used for statistical testing. 

Factors in univariate analysis with p < 0.25 will be included into the 

conditional logistic regression model. Then we built a predictive model 

based on the results of multivariate regression analysis. 

2.5. Ethics in research 

The study was approved by the local people and authority and 

approved by the Medical Council of Hue University of Medicine and 

Pharmacy (No. H2018/350b) before conducting the study. 

Chapter 3 

RESEARCH RESULTS 

 

3.1. Characteristics of the study subjects  

The study was conducted among 1600 people aged 25 and over in 

Thua Thien Hue province, of which males accounted for 36.1% and 

the figure for females was 6.9%. The average age of respondents was 

54.09. The education level of local people was mainly below high 

school (accounting for 90.04%). 48.6% of people were farmers and 

general lalorers. Most of the study subjects were living with their 

spouses (85.2%). There was 10.8% of local people with poor and 

near-poor household economies. 

3.2. Epidemiological characteristics of metabolic syndrome among 

people in Thua Thien Hue province 

3.2.1. Characteristics of suffering metabolic syndrome among 

people 

The prevalence of metabolic syndrome was 24.4%. 

The prevalence of people in Thua Thien Hue province is 19.4% 

(95% CI: 17.3 - 21.5). 
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There are 16 combinations to form MetS, of which there are 10 

ways of combining 3 components, 5 ways of combining 4 

components and 1 way of combining 5 components. MetS combined 

from 3 to account for 59.5%; in which the highest proportion is the 

combination of triglycerides, HDL-C, blood pressure (14.1%). MetS 

combines from 4 components accounting for 30.2%; in which the 

highest proportion is the combination of waist circumference, 

triglycerides, HDL-C, blood pressure accounting for 13.3%. MetS 

includes all 5 components, accounting for 10.3%. Abdominal 

circumference and blood pressure were present in 53.8% of MetS 

combinations. 

 

 
Figure 3.1. The component proportion distribution of metabolic 

syndrome among local people 

Among components of metabolic syndrome, increased blood 

pressure accounted for the highest proportion (41.9%), increased 

blood glucose made up the lowest proportion (18.5%). 
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3.2.2. Epidemiological features of metabolic syndrome 

Table 3.1. Epidemiological features of metabolic syndrome 

                                                            MetS 

 Features 

Yes No 

n %  n %  

Gender 
Males 127 22.0 451 78.0 

Females 263 25.7 759 74.3 

 

Age group 

(Year) 

25-34 13 6.7 180 93.3 

35-44 35 14.6 204 85.4 

45-54 79 21.6 287 78.4 

55-64 128 33.0 260 67.0 

≥ 65 135 32.6 279 67.4 

 

Education 

level 

Illiteracy and primary education 190 27.5 500 72.5 

Secondary and high education 163 21.6 593 78.4 

Intermediate, college, tertiary 

and postgraduate education 
37 24.0 117 76.0 

 

 

Profession 

Farmers and general labors 140 18.0 638 82.0 

Business 50 27.3 133 72.7 

Civil servants 36 19.8 146 80.2 

At home/ Housewife 94 33.5 187 66.5 

Retirement/ Loss of working 

capacity 
70 39.8 106 60.2 

 

Marriage 

Unmarried 11 18.6 48 81.4 

Got married 321 23.6 1042 76.4 

Divorced, separated, widowed 58 32.6 120 67.4 

Economic 

status 

Poverty and near poverty 43 24.9 130 75.1 

Normal 347 24.3 1080 75.6 

 

 

Ecology 

Urban areas 119 29.8 281 70.2 

Rural areas 79 19.8 321 80.2 

Lagoon and coastal areas 116 29.0 284 71.0 

Mountain areas 76 19.0 324 81.0 

 Total 390 24.4 1210 75.6 

The prevalence of suffering from metabolic syndrome was 22.0% in 

males and 25.7% in females. The metabolic syndrome prevalence 

increased by age group, the lowest aged group was from 25- to 34-year-

olds (6.7%). Meanwhile, groups aged 55-64 and ≥ 65 accounted for high 

proportion, with 33.0% and 32.6%, respectively. People with general 
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labor occupation suffering from metabolic syndrome were lower than 

other groups (18.0%); primary school education and illiteracy suffering 

from metabolic syndrome (27.5%) were higher than other groups; 

divorced/separated/widowed groups consists of high prevalence in terms 

of suffering from metabolic syndrome (32.6%). The metabolic 
syndrome prevalence in urban and lagoon/coastal areas was higher than 

that of rural and mountainous areas (29.8% and 29.0% compared with 

19.8% and 19.0%, respectively). 

3.3. Risk factors for metabolic syndrome 

3.3.1. Pairing characteristics of research subjects 

The disease and control groups were matched with the same sex, 

ecological region and the difference in age was not more than 5 years. 

Education levels, marriage and economic status in disease and control 

groups were incomparable (p>0.05). 

3.3.2. Risk factors for metabolic syndrome 

3.3.2.1. Univariate analysis 

Table 3.2. The relationship between smoking habits  

and metabolic syndrome  

Smoking habit 
Control  

Total 95% CI p 
Yes No 

Disease 
Yes 6 42 48 2.6 

1.5 – 4.7 
< 0.001 

No 16 90 106 

Total 22 132 154   
 

There was a relationship between smoking habit and metabolic 

syndrome (p < 0.001). Smoking increased the risk of suffering from 

metabolic syndrome by 2.6 times (95% CI: 1.5 – 4.7). 

Table 3. 3. The relationship between physical activity and metabolic 

syndrome 

Physical activity 
at low level 

Control group 
Total 95% CI p 

Yes No 

Disease 
Yes 9 28 37 2.8 

1.4 -5.8 
0.0035 

No 10 107 117 

Total 19 135 154   
 

There was a relationship between physical activity at low level 

and metabolic syndrome (p < 0.01). Physical activity at low level 
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increased the risk of suffering from metabolic syndrome by 2.8 times 

(95% CI: 1.4 – 5.8). 

Table 3.4. The relationship between alcohol consumption habit  

and metabolic syndrome 

Alcohol consumption at 

harmful and risky 

levels 

Control  

Total 95% CI p 
Yes No 

Disease 

Yes 2 22 24 22.0 

3.0 – 

163.2 

<0.001 
No 1 129 130 

Total 3 151 154   

The table showed that out of 154 pairs of disease - control, 129 

pairs of both disease and control did not consume alcohol at harmful 

and risky levels, 2 pairs of both disease and control intaked alcohol at 

harmful and risky levels. Meanwhile, there were 22 pairs of disease 

groups consuming alcohol at harmful and risky levels compared with 

control group using alcohol at an acceptable level and only 1 pair of 

disease group did not consume alcohol at harmful and risky levels, 

while control group consumed alcohol. Therefore, 95% CI  had 

extremely significant value (95% CI = 22.0, p<0.001). 

Table 3.5. The relationship between vegetable/fruit consumption  

and metabolic syndrome  

Inadequate 

vegetables /fruits 

intake 

Control  

Total 95% CI p 
Yes No 

Disease 
Yes 80 47 127 2.4 

1.4 – 4.0 
0.00097 

No 20 7 27 

Total 100 54 152   

There was a relationship between inadquate vegetable/fruit 

consumption and metabolic syndrome prevalence (p < 0.001). 

Lacking of vegetable/fruit consumption increased the risk of 

suffering from metabolic syndrome by 2.4 times (OR: 2.4; 95% CI: 

1.4 – 4.0). 
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Table 3.6. The relationship between salty eating habit  

and metabolic syndrome 

Salty eating 

habit 

Control 
Total 95% CI p 

Yes No 

Disease 
Yes 4 21 25 1.1 

0.6 – 2.1 
0.7518 

No 19 110 129 

Total 23 131 154   

The table showed that there was not a relationship between salty 

eating habits and metabolic syndrome prevalence (p > 0.05). 

Table 3. 7. The relationship between being overweight/obese and  

metabolic syndrome 

Being 
overweight/obese 

Control 
Total 95% CI p 

Yes No 

Disease 
Yes 12 84 96 28 

8.9 – 88.6 
< 
0.001 No 3 55 58 

Total 15 139 154   

There was a relationship between being overweight/obese and 

suffering from metabolic syndrome (p<0.001). Being 

overweight/obese increased metabolic syndrome prevalence by 28 

times (95% CI: 8.9 - 88.6). 

3.3.2.2. Multi-variable logistic regression model and predictive 

model - Multivariate regression analysis 

Table 3.8. Factors associated with metabolic syndrome according to 

multivariate analysis 

Elements OR 95% CI p 

Smoking 2.1 1.04 – 4.25 0.039 

Physical activity at low level 2.2 1.02 – 4.57 0.046 

Inadequate vegetables/fruits 

consumption 
2.2 1.11 – 4.19 0.023 

Alcohol consumption at harmful 

and risky levels 
4.3 1.09 – 17.03 0.037 

Being overweight/obese 14.7 7.64 – 28.28 < 0.001 

Smoking increased the risk of metabolic syndrome by 2.1 times 

(95% CI: 1.04 – 4.25) compared with no smoking (p < 0.05). 

Physical activity ay low level increased the risk of suffering from 

metabolic syndrome by 2.2 times (95% CI: 1.02 – 4.57) compared 

with physical activity at moderate and high levels (p < 0.05). 
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A diet lacking of vegetables/fruits increased the risk of suffering 

from metabolic syndrome by 2.2 times (95% CI: 1.11 – 4.19) 

compared with sufficient consumption group (p < 0.05) ). 

Alcohol consumption at harmful and risk levels increased risk of 

suffering from metabolic syndrome were 4.3 times (95% CI: 1.09 - 

17.03) higher compared with acceptance level (p < 0.05). 

Being overweight/obese increased risk of suffering from metabolic 

syndrome by 14.7 times (95% CI: 7.64–28.28) compared with being 

non overweight/obese group (p < 0.001). 

- Predictive model based on risk factors 

According to results of multi-variate regression analysis, we have 

built a predictive model of metabolic syndrome was based on the 

following risk factors: 

Ln (p/(1-p)) = 0.74 * Smoking (a) + 0.77 * Physical activity at 

low level (b) + 0.77 * Insufficient intake of vegetables/fruits ( c) + 

1.46* Alcohol consumption at harmful and risky levels (d) + 2.7 * 

Overweight/obesity (e) – 1.82. Or p/(1-p) = e0.74a + 0.77b + 0.77c + 

1.46d + 2.7e – 1.82 

The predictive model for metabolic syndrome was based on factors 

such: Smoking, physical activity at low level, diet lacking of 

vegetables/fruits, alcohol consumption at harmful levels and risk and 

BMI, in which, BMI was a key factor. 

3.4. Predictive indices for metabolic syndrome 

3.4.1. The indices to assess obesity 

Table 3.9. The value of obesity indices in predicting  

metabolic syndrome in males 

Indices Cut-off 

point 

Sensitivity Specificity AUC 

Waist 

circumference 

> 82 78.6  

63.2 – 89.7 

88.3  

84.9 – 91.1 

0.85  

0.80 – 0.90 

BMI > 22.76 67.7 

58.8 – 75.7 

84.0 

80.3 – 87.3 

0.81 

0.78 – 0.84 

WHR > 0.88 73.8 

58.0 – 86.1 

76.5 

72.3 – 80.3 

0.799 

0.735 – 0.863 

WHtR > 0.54 69.3 

60.5 – 77.2 

83.4 

79.6 – 86.7 

0.82 

0.78 – 0.85 
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For men: 

- Cut-off waist circumference > 82 cm has good value (AUC = 

0.85; 95% CI: 0.80–0.90) in predicting MetS with sensitivity and 

specificity of 78.6% (CI95%: 63.2 – 89.7) and 88.3% (95% CI: 84.9 

– 91.1) respectively. 

- BMI is the index with good value (AUC = 0.81) in predicting 

MetS with cut-off > 22.76 kg/m2 (95% CI: 0.78 – 0.84) with the 

most sensitivity. and specificity was 66.7% (95% CI: 58.8 - 75.7) and 

84.0% (95% CI: 80.3 - 87.3), respectively. 

- WHR had a mean value (AUC = 0.799; 95% CI: 0.735 - 0.863) 

in predicting MetS at cut-off > 0.88 with a sensitivity of 73.8% (95% 

CI: 58.0 - 86.1). ), specificity 76.5% (95% CI: 72.3 – 80.3). 

- WHtR has a good value (AUC=0.82; 95% CI: 0.78 – 0.85) in 

predicting MetS at cut-off > 0.54 with sensitivity 69.3% (95% CI: 60, 

5 – 77.2); specificity 83.4% (95% CI: 79.6 – 86.7). 

Table 3.10. The value of obesity indicators in predicting metabolic 

syndrome in females 

Index Cut-off 

point 

Sensitivity Specificity AUC 

Waist 

circumference 

> 73 91.3 

82.0 – 96.7 

80.1 

77.1 – 82.9 

0.844 

0.81 – 0.88 

BMI > 22.72 64.3 

58.1 – 70.1 

75.2 

72.0 – 78.3 

0.76 

0.73 – 0.79 

WHR > 0.83 84.1 

73.3 – 91.8 

68.0 

64.5 – 71.3 

0.792 

0.744 – 0.839 

WHtR > 0.51 76.1 

70.4 – 81.1 

78.8 

75.7 – 81.6 

0.85 

0.82 – 0.87 
 

For women: 

- Cut-off waist circumference >73 cm has a good value (AUC = 

0.84; 95% CI: 0.81 - 0.88) in predicting MetS with sensitivity and 

specificity of 91.3% (CI 95%: 82.0 – 96.7) and 80.1% (95% CI: 77.1 

– 82.9) respectively. 

- WHtR has a good value (AUC = 0.85; 95% CI: 0.82 - 0.87) in 

predicting MetS at cut-off > 0.51 with a sensitivity of 76.1% (95% 

CI: 70, 4 – 81.6), specificity 78.8% (95% CI: 75.7% - 81.6%). 
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- WHR has a mean value (AUC = 0.792; 95% CI: 0.744 - 0.839) 

in predicting MetS at cut-off > 0.83 with sensitivity 84.1% (95% CI: 

73.3 - 91.8) ), specificity 68.0% (95% CI: 64.5 – 71.3). 

- BMI is the index with the average value (AUC = 0.76, 95% CI: 

0.73 - 0.79) in predicting HCC with cut-off of 22.72 with the most 

valuable sensitivity and specificity were 64.3% (95% CI: 58.1 – 70.1) 

and 75.2% (95% CI: 72.0 – 78.3), respectively. 

 

Chapter 4 

DISCUSSION 

4.1. EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

METABOLIC SYNDROME 

4.1.1. The prevalence of metabolic syndrome among people in Thua 

Thien Hue province 

Along with the socio-economic development, in recent years, the 

incidence of MetS is increasingly popular. Although the MetS 

prevalence depends on many factors such as: age, gender, geography 

and diagnostic criteria... However, in all regions of the world as well as 

Vietnam, the MetS prevalence is increasing. According to our research 

results, the proportion of people suffering from MetS (Consensus 2009) 

accounted for 24.4%. Several studies throughout the world with the 

same diagnostic criteria showed a higher incidence compared with our 

study such as Sigit F. S in the Netherlands (29.2%), Colombet Z. in 

France (36.0%). ), Klongthalay S. in Thailand (32.7%), Harikrishnan S. 

in India (33.0%), Wang X. in China (30.0%). However, our research 

results were higher than some authors namely Harikrishnan S. in 

Indonesia (21.66%) or Huh J. H. in Korea (20.3%). In Vietnam, our 

research results were higher than those of authors Tran Quang Binh and 

Vo Thi De. Thus, not only in Vietnam but also in countries throughout 

the world are facing an increase in MetS. This might lead to the fact that 

it should have appropriate preventive strategies. 

Regarding the results of our study, among the components of 

metabolic syndrome, increased blood pressure accounted for the highest 

proportion (41.9%), the lowest one was increased blood glucose 

(18.5%). In different studies, the incidence of components is 

incomparable. Research by author Do Van Luong (2015) in Thai Binh 

showed that the proportion of belly fat was the lowest, accounting for 
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5.5%; increased blood glucose made up 9.1%; increased triglycerides 

accounted for 28.5%; Hypertension accounted for 36.9% and the highest 

one was decrease in HDL-C, consisting of 49.8%. Author Tran Quang 

Binh (2015) in Ha Nam showed that among the components of 

metabolic syndrome, the most common index was dyslipidemia (with 

47.2% of  decrease in HDL-C and 39.9% of increase in triglycerides), 

followed by hypertension (26.7%), the figures for hyperglycemia and 

belly fat were 13.2% 4.2%, respectively despite of normal BMI index. 

The study by author Huynh Van Minh (2008) demonstrated that among 

the components of metabolic syndrome, HDL-C accounted for the 

highest percentage (52.1%), followed by increased blood pressure 

(34.0%), increased triglycerides consisted of 15%, and belly fat made up 

13.7%. The study by author Nguyen Thi Nga (2017) found that the most 

common components were an decrease in HDL-C and an increase in 

triglycerides, with 39.3% and 31.7%, respectively. 
4.1.2. Epidemiological characteristics of the metabolic syndrome 

among people in Thua Thien Hue province 

Age: Our study results indicated an increasing trend in MetS by age 

group. These were similar to many studies in Vietnam and around the 

world. In Qatar, a study by M. H. Al-Thani was conducted among 2496 

people from 18 to 64 years showed that the risk of MetS raised with age 

group, MetS prevalence was 3.4; 5.66; 10.25 and 18.24 times higher, 

respectively among people aged 30-39, 40-49, 50-59 and 40-64 

compared to group aged 18-29 years. In Sri Lanka, the study of author 

Sivarathy Amarasinghe (2015) also showed that the prevalence of MetS 

increased gradually by age groups, group aged 18-34 increased by 9%, 

the figures for groups aged 35-49 and 50-64 rose by 14.8%; 36.6%, 

respectively. In China, Zhi Du's study among 10926 people aged 40 

years and over showed that years of age increase to 10 years, the MetS 

increases 1.33 times. In India, the study of S. Harikrishnan showed that 

the older the age, the higher the prevalence of metabolic syndrome. The 

figure for 20-29 age group was 11.4%; group aged 30-39 was 16.5%, 

group aged 50-59 was 37% and groups aged 60-69 and 70-79 were 

37.6%. In Ethiopia, a study by S. Kerie displayed that group aged 18-28 

suffering from MetS was 0.36 times compared with other groups. In 

Vietnam, a study by authors Do Thi Ngoc Diep (2012) and Nguyen Thi 

Nga (2017) showed that the prevalence of metabolic syndrome increased 
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with age group. Nguyen Van Luong’study also showed the same result. 

Therefore, it is of great importance to provide appropriate prevention 

strategies for young people. 

Gender: Our study results showed that the prevalence of metabolic 

syndrome in females was higher than males. Many studies around the 

world also found that the metabolic syndrome prevalence in females was 

higher than males such as Aguilar M. in the US, Wong-McClure R. A. 
in Central American countries, Harikrishnan S. in India... In Vietnam, 

the results were similar to our study as Do Van Luong's study (2015) in 

Thai Binh showed that the incidence of metabolic syndrome in men was 

9.3%, the figure for women was 15.7%. Huynh Van Minh's study (2008) 

gave similar results, the incidences in females and males were 14.1% 

and 8.4%, respectively. The metabolic syndrome prevalence in women 

was more common than that of men, this can be also seen in the study by 

authors Vo Thi Easy and Do Thi Ngoc Diep.  

Education: Our study results showed the percentage of suffering 

from metabolic syndrome was 27.5% among people with illiteracy and 

primary education group, higher than that of author groups such as 

middle and high school education (with 21.6%), and tertiary and 

postgraduate (with 24.0%) with p<0.05. This result was similar to S. 

Harikrishnan's study in India showing that those who completed grade 

10 or higher were less likely to suffer from metabolic syndrome than 

those who were illiteracy. In Canada, study by Wiliane J. T. Marbou 

among 604 people aged 20 years and over found that primary and 

secondary education had a higher incidence than college or higher. 

Occupation: Occupation had associated with energy consumption 

level during labor. Morgagni described the MetS as common among 

people with working characteristics such as reading books, having a 

quiet life, having working time more than physical activity, 

consuming excess energy meals – this means no manual workers and 

heavy physical activity. Our results showed that farmer and general 

labor groups had lower incidence compared to other groups. These 

results were comparable with some studies in Vietnam and around the 

world. 

Marriage: Mental trauma, the combination of biological reactions in 

terms of perception and attitude between the individuals and the habitat, 

the effects of neuro secretion promote fat development, especially 
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visceral fat and cause insulin resistance. In personal circumstances such 

as good quality of life and happy marriage, there is less risk of suffering 

from metabolic syndrome and its elements. Our study results showed a 

high incidence of MetS among people with divorced, separated and 

widowed marriages (32.6%). Our results were similar to those of some 

authors in Vietnam and around the world. 

Economy: The development of the economy and society makes the 

disease model has changed. In many studies, the economy has been 

associated with metabolic syndrome prevalence. However, the 

relationship between economic status and metabolic syndrome 

prevalence has not been found in our study. 

Geography: Along with the development of globalization, and 

urbanization, the incidence of non-communicable diseases is 

increasingly popular. Besides, the prevalence of MetS in urban areas is 

higher than that in rural areas. In most studies, MetS prevalence in urban 

areas is higher than in rural areas. The study by Sivarathy Amarasinghe 

(2015) conducted among 544 people aged 18 and over in Sri Lanka 

showed the metabolic syndrome prevalence in rural and urban areas was 

21.6% and 32.5, respectively. In Vietnam, this trend has also shown. 

This reflects the effects of urbanization on metabolic syndrome 

including disorders associated with sedentary lifestyles and imbalanced 

eating habits. The study by Tran Quang Binh (2015) found that the 

incidence of metabolic syndrome was associated with residential area. In 

Huynh Van Minh's study (2008), people living in the city had a higher 

incidence of metabolic syndrome than that in other areas. The study by 

Do Thi Ngoc Diep in Ho Chi Minh City showed that people living in the 

inner city had a higher incidence compared with suburban areas. Our 

study results also showed a high prevalence of metabolic syndrome in 

urban and coastal areas. Therefore, it is necessary to provide appropriate 

policies with a local context. 

4.2. RISK FACTORS OF METABOLIC SYNDROME 
Smoking: Our study results found that there was a relationship 

between smoking and metabolic syndrome. Many studies in different 
regions of the world have shown similar results to our sample. In 

Europe, a meta-analysis of 13 studies among 56691 participants 
demonstrated that active smokers increased risk of suffering from 

metabolic syndrome to 26% compared with non-smokers. In Asia, 
studies in Thailand, Saudi Arabia, Sri-Lanca showed that smoking 
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increased the risk of suffering from metabolic syndrome by 1.4 to 

2.65 times compared with non-smokers. In South America, a study 
by Bermudez et al in Venezuela showed that smoking increased the 

risk of suffering from metabolic syndrome by 1.54 times compared 

with no smoking (95% CI: 1.11 – 2.14; p = 0.010). In Vietnam, a 
study by author Do Van Luong et al (2013) in Thai Binh showed that 

smoking increased the risk of suffering from metabolic syndrome. 
Alcohol consumption: There were significant differences in 

terms of the effects of alcohol consumption on individuals. The 
process of metabolizing alcohol in the body varies up to 2-3 times, 

depending on factors such as age, sex, genetics, the level of 
metabolism in livers. This affects differently on each individual 

based on the amount of consumption. Therefore, many studies 
throughout the world showed the influence of different levels of 

alcohol consumption on MetS. In Europe and the US, many studies 
indicated the association between alcohol consumption and MetS. 

Physical activity: Lacking of physical activity promotes the 
development of obesity and decreases muscle insulin sensitivity, 

leading to an increase in suffering from risks of MetS. Many studies 
have shown that lacking of physical activity was a risk factor of 

MetS. Our study results showed that there was a relationship between 

the level of physical activity and MetS. The study by author Do Van 
Luong et al in 2015 found that people with moderate physical activity 

were 2.4 times higher incidence of MetS than individuals with a high 
level of physical activity (p < 0.05). The MetS prevalence among 

individuals with mild level of physical activity were 13.9 times 
higher compared with those who had severe physical activity (p < 

0.01). The study by Sitotaw Kerie et al (2017) demonstrated that 
inadequate exercisers increased 2.61 times to suffer from MetS 

compared with adequate exercisers. In Ethiopia, a study by author S. 
Kerie showed that physical inactivity can raise the risks of suffering 

from MetS to 2.61 times. A study by author Sivarathy Amarasinghe 
(2015) conducted in Sri Lanka found that MetS prevalence among 

people with a sedentary lifestyle was 29.9% higher than those with 
moderate and vigorous physical activity (23.7%). In Korea, Yun Jin 

Kim's study indicated that women without doing exercise was related 
to the incidence of suffering from MetS. 
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Inadequate vegetable/fruit consumption: According to WHO 

recommendations, people should consume at least 400g of vegetables 
and fruits per day, equivalent to 5 servings of vegetables/fruits. Our 

study results showed that there was a relationship between 

insufficient vegetable/fruit consumption and MetS prevalence (p< 
0.05). Many studies in the world and Vietnam showed the association 

between the intake of vegetables/fruits and MetS. In Taiwan, a study 
by author C. M. Liao et al showed that a diet rich in vegetables 

reduced the risk of suffering from MetS by 1.8 times. In Korea, Miso 
Lim et al conducted a 8-year follow-up study showed that people 

consuming regularly fruit (4 servings/day) had a lower incidence of 
MetS (2009 consensus) compared with those who consumed less fruit 

(1 serving/day), with HR=0.55, p < 0.0001 for men and HR = 0.57, p 
< 0.0001 for women. In Vietnam, the study by author Tran Kim 

Phung in 2011 showed that people who intaked adequate vegetables 
suffered from MetS 4.3% lower than those who consumed less 

vegetables by 22.3%, with p < 0.05. Therefore, the relationship 
between vegetable/fruit consumption and MetS was shown in our 

study as well as other studies in Vietnam and throughout the world. 
Being overweight/obesity: Being overweight/obesity is directly 

associated with MetS. According to our study results, there was a 

relationship between being overweight/obesity and MetS (p < 0.001). 
Many studies showed the association between being overweight as 

well as obesity and MetS. In India, a study by author  S. Harikrishnan 
demonstrated that the prevalence of MetS (ATP III) among 

overweight and obese people was 2.73 and 6.26 times higher than 
that of people with normal BMI (p < 0.001). In China, Zhi Du's study 

showed that BMI increased to one unit, the risk of MetS would 
increase to 1.4 times. In Cameroon, the study by author Williane J. T. 

Marbou found that there was a relationship between BMI and MetS 
with p < 0.001. In Korea, a follow-up study by author Yoon Hye Lee 

et al indicated that both obesity and visceral obesity were associated 
with an increase in developing risk of metabolic syndrome. In 

Vietnam, many studies showed that there was a relationship between 
being overweight as well as obesity and MetS. The research by 

author Do Van Luong showed that being overweight increased risk of 
suffering from MetS to 3.3 times compared with normal people. This 

risk increased up to 30-fold (OR = 31.2; p < 0.001) in obese subjects. 
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Predictive model: The combination of various risk factors often 

increases the prevalence of metabolic syndrome. Our study results 

showed that the predictive model of the risk factors for metabolic 

syndrome had the form: Ln (p/(1-p)) = 0.74 * Smoking (a) + 0.77 * 

Physical activity at a low level; (b) + 0.77 * Inadequate intake of 

vegetables/fruits (c) + 1.46* Alcohol consumption at harmful and 

risky (d) + 2.7 * Being overweight/ obesity (e) – 1.82. Or p/(1-p) = 

e0.74a + 0.77b + 0.77c + 1.46d + 2.7e – 1.82. Thus, the predictive 

model of metabolic syndrome was based on the following factors: 

Smoking, physical activity at low level, inadequate intake of 

vegetables/fruits, alcohol consumption at harmful and risky levels 

and BMI. In which, BMI was a key factor in the predictive model. 

Several studies throughout the world found that the combination of 

risk factors increased the prevalence of metabolic syndrome compared 

with individual factors. A meta-analysis of 11 interventional studies 

demonstrated that a lifestyle modification intervention (a 

combination of diet and exercise) was effective in alleviate the 

prevalence of metabolic syndrome and the severity of associated 

abnormalities among people suffering from metabolic syndrome. In 

China, Xin-Tong Li's study among 7424 Chinese adults found that 

compared with those who lacked physical activity and consumed less 

fruit and vegetables, people doing physical activity and consuming 

adequate fruit mitigated the risk of suffering from metabolic 

syndrome to the lowest level (OR = 0.69, 95% CI: 0.59-0.82), 

followed by adequate physical activity and insufficient consumption 

of vegetables (OR = 0, 74, 95% CI: 0.65 – 0.83). 

4.3. PREDICTIVE INDICES OF METABOLIC SYNDROME 

Obesity is a risk factor closely associated with insulin resistance and 

metabolic syndrome. Many studies in the world have focused on 

anthropometric and biochemical indices among people to detect 

metabolic syndrome. Among the analyzed indices, the anthropometric 

index can be performed easily, efficiently and non-invasively; however, 

central and visceral fat cannot be distinguished. Anthropometric indices 

are often applied in areas where medical resources are restricted.  

4.3.1. Waist circumference 

      Waist circumference is the simplest and most common way to 

assess central obesity. Waist circumference is an easy, simple, 
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inexpensive indicator that is closely related to body fat. However, 

waist circumference also has certain limitations such as: Lack of a 

gold standard for comparison in assessing waist circumference in 

children, being difficult to measure and being inaccurate in people 

with BMI of 35 or more. But in the context that the physical 

conditions of primary health care facilities in Thua Thien Hue 

province are still difficult, waist circumference is an indicator that 

health workers can use to advise and people can self-monitor health 

to change behavior and go to higher medical facilities. 

4.3.2. Body mass index 

The results of our study show that BMI is a good index in 

men (AUC = 0.81) and average in women (AUC = 0.76) in 

predicting MetS. In men, the cut-off > 22.76 was the most valuable 

with sensitivity and specificity of 66.7% and 84.0%, respectively, 

and the Youden index 0.44. In women, the cut-off of 22.72 was the 

most valuable with sensitivity and specificity of 70.3% and 75.5%, 

respectively, and the Youden index of 0.39. BMI has been widely 

used to measure obesity. However, BMI does not reflect body fat 

distribution, which is an important limit of BMI because MetS is 

more closely related to visceral obesity than obesity. 

4.3.3. Waist-to-hip ratio (WHR) 

       Like waist circumference, the waist-to-hip ratio is also a central 

obesity indicator. There is a correlation between central obesity and 

the distribution of visceral fat. To evaluate people can use computed 

tomography or magnetic resonance imaging. However, indirectly by 

measuring the waist-to-hip ratio. Thus, it will save costs for people, 

especially where economic conditions are limited. 

However, the waist-to-hip ratio also has limitations such as: Inability 

to distinguish fat from lean mass around the hips. Difficult to 

measure (especially buttock) and less accurate in people with a BMI 

of 35 or higher. 

4.3.4. Waist circumference/height ratio (WHtR) 

The results of our study show that the waist circumference/height 

ratio has a good value in predicting MetS in men (AUC = 0.82) and 

women (AUC = 0.85). In men, the cut-off > 0.54 was the most 

valuable with a sensitivity of 69.3%; specificity of 83.4%, the 

Youden index 0.53. In women, the cut-off > 0.51 was the most 
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valuable with sensitivity of 76.1%, specificity of 78.8%, the Youden 

index 0.55. Several studies around the world show that waist 

circumference/height ratio (WHtR) is the best predictor for detecting 

risk factors related to cardiovascular diseases. According to the 

results of the study Xiang-Hui Zhang, the WHtR index has a 

predictive value of MetS in men and women (with AUC of 0.872 and 

0.804 respectively) with the optimal cutoff of 0.53 and 0.52 

respectively. For Iranian elderly, the waist circumference/height ratio 

is the anthropometric index with the highest value in predicting MetS 

(AUC: 0.786, 95% CI: 0.76 – 0.81). In Thailand, Siwarom's study 

showed that WHtR had very good value in predicting MetS in male 

and female adolescents with a cutoff of 0.5. Research by Swainson 

M. G shows that compared to other obesity indicators, the waist 

circumference to height ratio is the most accurate indicator of the 

ratio of body fat and visceral adipose tissue. Cut-off WHtR > 0.53 in 

men and WHtR > 0.54 in women were valid for obesity and WHtR > 

0.59 was valid for visceral obesity in both sexes. 

In Thua Thien Hue province, non-communicable diseases 

increased rapidly. Meanwhile, grassroots health care is still not 

invested and equipped to respond to the rapid increase of diabetes 

and cardiovascular disease in the community. The results of our 

study provide more evidence that using the WHtR index has a good 

predictive value for MetS and can be applied at primary healthcare 

levels. Ashwell's proposal for a threshold > 0.5 and using Ashwell's 

shape chart for people in Thua Thien Hue province is scientifically 

based, feasible and cost-effective for people. At the same time, staff 

at the grassroots health levels can use it to give appropriate advice to 

the people. 

 

CONCLUSION 

Through the study of 1600 people in Thua Thien Hue province, 

we had the following conclusions: 

1. Epidemiological characteristics of metabolic syndrome among 

people in Thua Thien Hue province 

The prevalence of metabolic syndrome among local people 

was 24.4%. The prevalence of people in Thua Thien Hue province is 

19.4% (95% CI: 17.3 - 21.5). In terms of the disorder components, 
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increased blood pressure accounted for the highest proportion 

(41.9%), increased blood glucose (18.5%) was the lowest one. 

The prevalence of metabolic syndrome accounted for 22.0% in 

men and 25.7% in women. The incidence of metabolic syndrome 

increased with age group. People with general labor occupation 

suffering from metabolic syndrome was higher than other 

occupational groups, the percentage of suffering from metabolic 

syndrome among people with primary education and illiteracy was 

more common than other groups, and divorced/separated/ 
married/widowed groups suffering from metabolic syndrome 

accounted for a high proportion. The prevalence of metabolic 

syndrome in cities and lagoons/coastal areas was higher compared 

with plain and mountainous areas. 

2. Risk factors of metabolic syndrome 

Risk factors of metabolic syndrome included: smoking, physical 

activity at a low level, inadequate dietary intake of vegetables/fruits, 

alcohol consumption at harmful and risky levels, being overweight, 

obesity. 

The predictive model for metabolic syndrome was based on 

factors: smoking, physical activity at a low level, inadequate dietary 

intake of vegetables/fruits, alcohol consumption at harmful and risky 

levels, and BMI. In which, BMI was a major factor. This model had 

the form: Ln (p/(1-p)) = 0.74 * Smoking (a) + 0.77 * Physical 

activity at low level (b) + 0.77 * Inadequate dietary intake of 

vegetables/fruits (c) + 1.46* Alcohol consumption at harmful and 

risky levels (d) + 2.7 * Being overweight/obese (e) – 1.82. Or p/(1-p) 

= e
0,74a + 0,77b + 0,77c + 1,46d + 2,7e – 1,82

 
3. Estimating the value of some applied metabolic syndrome 
predictive indices in individuals and at primary health care levels 
        Indicators with the good predictive value of metabolic syndrome 

are: waist circumference in men and women, waist-to-height ratio in 

men and women, and body mass index in men. The cut-off for waist 

circumference in men was > 82 cm with a sensitivity and specificity 

of 78.6% (95% CI: 63.2 – 89.7) and 88.3% (CI 95%: 84.9 – 91.1) 

respectively. The cut-off for waist circumference in women is > 73 

cm with a sensitivity and specificity of 91.3% (95% CI: 82.0 – 96.7) 

and 80.1% (95% CI: 77.1 – 82.9), respectively. In men, the cut-off 

waist-to-height ratio > 0.54 had a sensitivity of 69.3% (95% CI: 60.5 
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– 77.2); specificity of 83.4% (95% CI: 79.6 – 86.7). In women, the 

cut-off > 0.51 with a sensitivity of 76.1% (95% CI: 70.4 – 81.6); 

specificity 78.8% (95% CI: 75.7% - 81.6%). Body mass index has 

good value in predicting metabolic syndrome in men with cutoff > 

22.76 kg/m2 (95% CI: 0.78 – 0.84); sensitivity 66.7% (95% CI: 58.8 

– 75.7) and specificity 84.0% (95% CI: 80.3 – 87.3). 

        Indicators with average values in predicting metabolic syndrome 

are body mass index in women, waist-to-hip ratio in men and 

women. 

 

RECOMMENDATIONS 

 

It is of great importance to promoting effective communication 

activities to enhance health, guiding local people to change lifestyle 

behaviors, diets, self-care behaviors and proactively have access to 

health services to be consulted for treatment in the best condition. 

Healthcare workers at health stations and the public can use 

anthropometric indices in metabolic syndrome screening. These 

indices are simple assessment, easy implementation, non-invasive, 

cheap price and efficiency.  
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