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ĐẶT VẤN ĐỀ
Tăng huyết áp là một thách thức lớn đối với ngành y tế trên thế giới nói
chung và Việt Nam nói riêng. Theo ƣớc tính của các nhà khoa học Mỹ, tỷ lệ tăng
huyết áp trên thế giới năm 2000 là 26,4% (tƣơng đƣơng 972 triệu ngƣời, riêng các
nƣớc đang phát triển chiếm 639 triệu) và sẽ tăng lên 29,2% vào năm 2025 với tổng
số ngƣời mắc bệnh tăng huyết áp trên toàn thế giới khoảng 1.56 tỷ ngƣời. Ba phần
tƣ trong số các bệnh nhân này là ngƣời thuộc các nƣớc đang phát triển [54]. Bên
cạnh tăng huyết áp, đái tháo đƣờng là bệnh lý nội tiết chuyển hóa song hành với các
bệnh lý tim mạch, cũng đang là vấn đề xã hội mang tính toàn cầu trở thành nguyên
nhân gây tử vong đứng hàng thứ tƣ hoặc thứ năm ở các nƣớc phát triển và đƣợc xếp
vào nhóm bệnh không lây phát triển nhanh nhất thế giới [1]. Theo ƣớc tính của Tổ
chức y tế thế giới WHO tới năm 2025 trên thế giới sẽ có khoảng 300 đến 330 triệu
ngƣời mắc đái tháo đƣờng, chiếm 5,4% dân số toàn cầu [2].
Ở Việt Nam, tăng huyết áp và đái tháo đƣờng là hai bệnh ngày càng phổ
biến, tiến triển có thể độc lập hoặc có mối liên quan với nhau. Nhiều nghiên cứu
cho thấy tăng huyết áp và đái tháo đƣờng thƣờng song hành cùng nhau do có cùng
những yếu tố nguy cơ nhƣ: thừa cân hoặc béo phì; chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều
muối; lƣời vận động… Tăng huyết áp là một yếu tố làm tăng mức độ nặng của đái
tháo đƣờng, ngƣợc lại đái tháo đƣờng cũng làm cho tăng huyết áp trở nên khó điều
trị hơn. Ngƣời bệnh đái tháo đƣờng ở typ 1 hay typ 2 khi có tăng huyết áp đều làm
cho tiên lƣợng bệnh xấu đi rõ rệt với tỷ lệ bệnh lý mạch vành và đột quỵ tăng gấp 2
đến 3 lần so với ngƣời không bị đái tháo đƣờng [2]. Tăng huyết áp và đái tháo
đƣờng làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạch máu lớn và nhỏ: bệnh mạch vành,
tai biến mạch máu não, tắc mạch chi, bệnh võng mạc mắt, bệnh lý thần kinh. Việc
làm giảm huyết áp đồng thời giảm đƣờng huyết sẽ giúp giảm các nguy cơ trên nên
đƣợc coi là một mục tiêu quan trọng ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp.
Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an là một bệnh viện ngành, ngoài cán bộ
chiến sĩ trong ngành Công an, Bệnh viện còn phục vụ khám chữa bệnh cho một số
lƣợng lớn các bệnh nhân có bảo hiểm y tế, trong đó tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh
tim mạch, nội tiết nói chung và tăng huyết áp, đái tháo đƣờng nói riêng chiếm một
tỷ lệ khá cao. Nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh, từ
giữa năm 2010 Bệnh viện có triển khai phòng khám ngoại trú theo dõi một số bệnh
mãn tính nhƣ tăng huyết áp, đái tháo đƣờng, viêm gan B. Do đó để góp phần vào
việc nâng cao chất lƣợng điều trị của Bệnh viện đặc biệt là trên đối tƣợng bệnh nhân
tăng huyết áp kèm đái tháo đƣờng, chúng tôi tiến hành đề tài: “Phân tích thực
trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng
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tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an” với các mục
tiêu:
- Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị ở bệnh nhân tăng huyết áp
mắc kèm đái tháo đƣờng tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ
công an.
- Đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp và đái tháo đƣờng tại phòng khám
ngoại trú của bệnh nhân.
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. TĂNG HUYẾT ÁP MẮC KÈM ĐÁI THÁO ĐƢỜNG
1.1.1. Định nghĩa
Hiện nay chƣa có một tài liệu chính thức nào đƣa ra khái niệm về tăng huyết
áp mắc kèm đái tháo đƣờng.
Định nghĩa tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng đơn giản đƣợc hiểu là
ngƣời bệnh có cùng hai bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đƣờng. Nghĩa là trên
ngƣời bệnh hiện diện cả 2 bệnh tăng huyết áp và đái tháo đƣờng. Bệnh nhân có thể
bị tăng huyết áp trƣớc hoặc bị đái tháo đƣờng trƣớc hoặc cùng lúc bị hai bệnh này.
1.1.2. Dịch tễ học tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng
ĐTĐ là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất toàn cầu, tỷ lệ
mắc ĐTĐ trên thế giới rất cao, chiếm 1-2% dân số ở các nƣớc đang phát triển, 10%
ở các nƣớc phát triển trong đó ĐTĐ typ 2 chiếm 85-95% [10]. Tăng huyết áp
thƣờng gặp ở bệnh nhân ĐTĐ, với khoảng ≥ 70% bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có tăng
huyết áp. Tăng huyết áp và các bệnh mạch vành ở bệnh nhân ĐTĐ đƣợc xếp vào
loại biến chứng mạch máu lớn. Các nguy cơ đột quị hoặc tim mạch tăng gấp 2 lần,
bệnh thận giai đoạn cuối tăng gấp 5-6 lần ở bệnh nhân THA mắc kèm ĐTĐ [25].
Theo báo cáo của Bộ Y tế Hoa Kỳ, từ năm 2005-2008, 67% ngƣời bị ĐTĐ từ 20
tuổi trở lên có kèm theo THA [74].
Ở Việt Nam, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2010 có khoảng 1
triệu ngƣời mắc đái tháo đƣờng. Trong đó tỷ lệ ngƣời bị mắc kèm THA chƣa đƣợc
thống kê rõ ràng trên quy mô lớn. Các nghiên cứu dịch tễ về tăng huyết áp mắc kèm
đái tháo đƣờng mới chỉ dừng lại ở những nghiên cứu, báo cáo nhỏ, theo từng vùng
địa lý. Theo một nghiên cứu tại bệnh viện Hữu Nghị năm 1994 - 1995 thì tỷ lệ THA
ở bệnh nhân ĐTĐ là 41,1%, nghiên cứu tại câu lạc bộ ĐTĐ Hà Nội thì tỷ lệ mắc
kèm ĐTĐ là 47,8% [18]. Nguyễn Văn Vy Hậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hải Thủy
với nghiên cứu “Đánh giá kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái đƣờng ≥60 tuổi có
tăng huyết áp” ghi nhận: qua khảo sát 100 bệnh nhân ĐTĐ trên 60 tuổi có THA thì
58% bệnh nhân ĐTĐ kèm tăng HATTh độ 2; 30% tăng HATTh độ 1 và 12% tăng
HATTh độ 3; trong khi đó HATTr tăng chủ yếu ở độ 1 (59%). Tỷ lệ bệnh nhân
THA cùng lúc và sau phát hiện ĐTĐ chiếm tỷ lệ ngang nhau (44%, 43%); 13%
THA có trƣớc ĐTĐ [8]. Nguyễn Thị Nhạn trong nghiên cứu “Đái tháo đƣờng có
tăng huyết áp” đã ghi nhận 33 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu thì ĐTĐ typ 1
chiếm tỷ lệ 21,22%; ĐTĐ typ 2 chiếm tỷ lệ 78,78% [16].
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THA chiếm tỷ lệ cao ở ngƣời ĐTĐ hơn là ngƣời không ĐTĐ. Phan Thị Kim
Lan trong nghiên cứu “Liên quan giữa đái tháo đƣờng và tăng huyết áp” đã ghi
nhận: ngƣời ĐTĐ có nguy cơ bị THA gấp 3,15 lần ngƣời không ĐTĐ, tỷ lệ ĐTĐ nữ
cao hơn nam [12].
1.1.3. Chẩn đoán
Do hai bệnh này có tác động, ảnh hƣởng qua lại lẫn nhau nên thực tế có
những điểm khác biệt khi chẩn đoán tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng mà đến
nay vẫn còn nhiều tranh luận, chƣa đƣợc thống nhất.
Con số để chẩn đoán tăng huyết áp trên ngƣời đái tháo đƣờng có khác biệt so
với trị số huyết áp để chẩn đoán tăng huyết áp trên ngƣời không ĐTĐ.
Tƣơng tự, tiêu chí để chẩn đoán ĐTĐ trên ngƣời bệnh tăng huyết áp có khác
gì so với tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đƣờng vẫn đang đƣợc áp dụng rộng rãi hiện
nay?
Trong phạm vi nghiên cứu của mình, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán
tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng theo tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp của
Bộ Y tế năm 2011 [4] và tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đƣờng typ 2 theo Quyết
định số 3280/QĐ-BYT năm 2010 của Bộ Y tế [5], cụ thể nhƣ sau:
Bệnh nhân đƣợc chẩn đoán là tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng khi
ngƣời bệnh đƣợc chẩn đoán tăng huyết áp (theo Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị
tăng huyết áp năm 2011 của Bộ Y tế, nghĩa là huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg
và/hoặc huyết áp tâm trƣơng ≥ 90mmHg) và đƣợc chẩn đoán đái tháo đƣờng (theo
Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đƣờng typ 2 của Bộ Y tế 2010), dựa
vào 1 trong 3 tiêu chí sau:
- Mức glucose huyết tƣơng lúc đói ≥ 7,0mmol/l ( ≥ 126mg/dl).
- Mức glucose huyết tƣơng ≥ 11,1 mmol/l (200mg/dl) ở thời điểm 2 giờ sau
nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đƣờng uống.
- Có các triệu chứng của đái tháo đƣờng (lâm sàng); mức glucose huyết
tƣơng ở thời điểm bất kỳ ≥ 11,1 mmol/l (200mg/dl).
Những điểm cần lƣu ý khi chẩn đoán:
Ngƣỡng chẩn đoán THA theo trị số huyết áp do cán bộ y tế đo theo đúng quy
trình.
Nếu chẩn đoán ĐTĐ dựa vào glucose huyết tƣơng lúc đói và/hoặc nghiệm
pháp dung nạp tăng glucose máu bằng đƣờng uống, thì phải làm 2 lần vào hai ngày
khác nhau.
Có những trƣờng hợp đƣợc chẩn đoán là đái tháo đƣờng nhƣng lại có
glucose huyết tƣơng lúc đói bình thƣờng. Trong những trƣờng hợp đặc biệt này phải
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ghi rõ chẩn đoán bằng phƣơng pháp nào. Ví dụ “ Đái tháo đƣờng týp 2- Phƣơng
pháp tăng glucose máu bằng đƣờng uống”.
1.1.4. Sinh lý bệnh
1.1.4.1. Đặc điểm của tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường
So với bệnh nhân không ĐTĐ, THA ở bệnh nhân ĐTĐ các những đặc điểm
bao gồm tăng nhạy cảm muối, mất đi khoảng trũng huyết áp và nhịp tim sinh lý về
đêm, gia tăng thải protein niệu, hạ huyết áp tƣ thế và tăng huyết áp tâm thu đơn độc
[21].
 Mất khoảng trũng huyết áp về đêm
Ngƣời không tăng huyết áp và phần lớn bệnh nhân tăng huyết áp có một sự
thay đổi huyết áp và tần số tim trong 24 giờ qua khảo sát monitoring. Điển hình trị
số huyết áp tăng cao nhất khi thức dậy và thấp nhất khi ngủ.
Khoảng trũng huyết áp khi trị số huyết áp giảm 10-15%. Bệnh nhân đƣợc coi
là mất khoảng trũng huyết áp khi trị số huyết áp ban đêm khi ngủ giảm dƣới 10% so
với trị số huyết áp ban ngày.
Bệnh nhân ĐTĐ và bệnh nhân có hội chứng chuyển hoá tim
(cardiometabolic syndrome) có sự mất khoảng trũng huyết áp khi theo dõi
monitoring trong 24 giờ.
Điều này hết sức quan trọng trên bệnh nhân này do gia tăng nguy cơ đột quỵ
và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra khi đo huyết áp lƣu động ghi nhận phì đại thất trái và
tăng thải protein niệu là biến chứng cơ quan đích đối với tăng huyết áp văn phòng
(office blood pressure).
Khoảng 30% bệnh nhân nhồi máu cơ tim và 50% bệnh nhân đột quỵ xảy ra
trong khoảng thời gian 6 giờ sáng đến 12 giờ trƣa. Đây là một điều quan trong trong
chiến lƣợc chọn thuốc. Đặc biệt càng quan trọng cho bệnh nhân ĐTĐ tăng huyết áp
buổi tối.
 Tăng thể tích máu và nhạy với chất muối
Rối loạn cân bằng muối và thể tích dịch ngoại bào là những hậu quả không
đồng nhất của tăng HA ở ngƣời không và có tăng huyết áp. Tăng muối ăn không
gây tăng huyết áp ở tất cả bệnh nhân THA và sự nhạy cảm đối với muối ăn cao nhất
ở ngƣời già, đái tháo đƣờng, béo phì, suy thận, giảm hoạt tính renin huyết thanh và
chủng tộc ngƣời Mỹ gốc Phi Châu. Thêm vào đó nhạy cảm muối ở ngƣời không
tăng huyết áp thƣờng phối hợp với tăng HA liên quan đến tuổi lớn hơn. Đây cũng là
điều quan trọng khi theo dõi bệnh nhân ĐTĐ có THA, đặc biệt ngƣời lớn tuổi, bởi
vì tần suất về ĐTĐ và nhạy cảm muối cũng tăng theo tuổi. Vì thế giảm luợng muối
đƣa vào thƣờng đi kèm với giảm chế độ tiết thực khác nhƣ giảm chất béo, tăng
lƣợng kali rất quan trọng trên đối tƣợng này.
 Microalbumin niệu
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Tăng huyết áp thƣờng xuyên ở bệnh nhân ĐTĐ type 1 thƣờng là biểu hiện
của bệnh thận ĐTĐ đƣợc xác định bằng định lƣợng microalbumine niệu. Cả THA
và bệnh thận đều có tác động qua lại lẫn nhau. Trong ĐTĐ type 2 tình trạng xuất
hiện microalbumin niệu thƣờng phối hợp với kháng insulin, nhạy cảm muối, mất
khoảng trũng huyết áp về đêm và với các cấu thành của hội chứng chuyển hóa
(HCCH).
Tăng huyết áp tâm thu là yếu tố quan trọng trong tiến triển microalbumin
niệu. Thêm vào đó có sự gia tăng minh chứng microalbumin niệu là thành phần của
hội chứng chuyển hóa phối hợp với THA. Điều này quan trọng trong việc xem xét
chọn thuốc trong điều trị THA ở bệnh nhân ĐTĐ có hiệu quả giảm cả protein niệu
lẫn hạ huyết áp nhƣ là nhóm ức chế enzym chuyển, ức chế thụ thể angiotensin, giảm
tiến triển bệnh thận do ĐTĐ trên các bệnh nhân này. Các thuốc này cũng giúp cải
thiện kháng insulin. Ngoài ra các yếu tố nguy cơ khác cần kiểm soát nhƣ lipid máu,
đƣờng máu và thuốc lá.
 Tăng huyết áp tâm thu đơn độc
Với sự tiến triển của xơ vữa động mạch (XVĐM) ở bệnh nhân ĐTĐ, tại các
động mạch lớn mất dần tính đàn hồi và trở nên cứng và huyết áp tâm thu gia tăng
một cách tƣơng ứng do hệ thống thành động mạch không còn khả năng giãn ra khi
lƣu lƣợng máu gia tăng từ thất trái đƣa đến tăng huyết áp tâm thu đơn độc, hiện
tuợng thƣờng gặp ở bệnh nhân ĐTĐ và xảy ra ngay cả bệnh nhân ĐTĐ còn trẻ.
Thêm vào đó có sự liên quan giữa THA tâm thu với bệnh lý vi mạch và mạch máu
lớn ở bệnh nhân ĐTĐ.
 Hạ huyết áp tƣ thế
Lƣợng máu dự trữ phụ thuộc vào hệ thống tĩnh mạch trong khi đứng dậy sau
thời gian nằm nghỉ bình thƣờng làm giảm thể tích tống máu và huyết áp tâm thu đi
kèm với phản xạ giao cảm gây gia tăng đề kháng hệ thống mạch máu, huyết áp tâm
trƣơng, tần số tim. Ở bệnh nhân ĐTĐ có bệnh lý thần kinh tự động, gia tăng lƣợng
máu dự trữ tĩnh mạch và rối loạn sự nhạy cảm phản xạ áp lực có thể gây hạ huyết áp
tƣ thế một cách tức thời hoặc trì hoãn vì thế gây giảm lƣu lƣợng máu não gây
choáng váng thoáng qua, mệt, loạng choạng và ngất.
Điều này rất quan trọng nhằm nhận biết bệnh nhân ĐTĐ có THA vì liên
quan đến nhiều chẩn đoán và kế hoạch điều trị. Ví dụ ngƣng thuốc lợi tiểu và thuốc
giãn mạch ngoại biên và bồi phụ thể tích trong hạ huyết áp tƣ thế mạn tính.
1.1.4.2. Sinh lý bệnh tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường
Sự liên quan giữa THA, béo phì, kháng insulin và ĐTĐ rất phức tạp. THA
chiếm tỷ lệ cao ở ngƣời ĐTĐ hơn là ngƣời không ĐTĐ. Khi so sánh với tuổi, giới,
chủng tộc, béo phì, hoạt động thể lực và tiền sử gia đình ghi nhận tần suất THA ở
ĐTĐ type 2 tăng 2.5 lần so với ngƣời không ĐTĐ [21].
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 Đái tháo đƣờng trên nền bệnh nhân tăng huyết áp
Các lý do có thể làm gia tăng ƣu thế để phát triển thành ĐTĐ ở ngƣời THA
nguyên phát cũng đã đƣợc nghiên cứu nhƣng chƣa đƣa ra đƣợc cơ chế rõ ràng và
đầy đủ. Nguyên nhân bao gồm rối loạn thành phần tổ chức cơ vân nhƣ nhiều mỡ và
giảm các sợi cơ có nhạy cảm chậm với insulin, giảm lƣu lƣợng máu đến tổ chức cơ
là kết quả của sự phì đại mạch máu, thƣa thớt mạch máu, co mạch và rối loạn đáp
ứng điều hoà hậu thụ thể đối với insulin, dẫn đến đề kháng insulin. Đây có thể là
hậu quả của một hội chứng phức tạp bao gồm: tăng huyết áp, rối loạn lipid máu,
phân hủy fibrinogen, mất dung nạp glucose[3].
Cơ chế kháng insulin có thể do:
- Tăng tái hấp thu natri: tác dụng trực tiếp
- Tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và các chất gây co mạch
- Rối loạn vận chuyển qua màng tế bào cơ trơn hoặc tăng tái hấp thu glucose
của tế bào ống thận.
- Tăng sinh tế bào cơ trơn mạch máu
- Kháng insulin và béo phì kết hợp với rối loạn chức năng tế bào nội mô (bởi
sự thiếu hụt của nitric oxid) [3].
 Tăng huyết áp trền nền bệnh nhân đái tháo đƣờng
Trong ĐTĐ type 1, tỷ lệ THA ít gặp trong những trƣờng hợp không có bệnh
thận ĐTĐ, HA thƣờng bắt đầu tăng sau 3 năm xuất hiện microalbumin niệu. Trong
nghiên cứu tăng HA ở bệnh nhân ĐTĐ với tham dự của 3068 bệnh nhân (UKPDS),
tỷ lệ tăng huyết áp phát hiện ở nhóm ĐTĐ mới chẩn đoán là 39% [71]. Những bệnh
nhân thƣờng có THA phối hợp với các yếu tố của hội chứng chuyển hóa bao gồm
béo phì, tăng triglycerid, tăng insulin huyết thanh.
Bệnh sinh tăng huyết áp trên nền đái tháo đƣờng có những đặc điểm sau:
 Tăng thể tích huyết tƣơng và tăng tái hấp thu muối
Bệnh nhân ĐTĐ có sự gia tăng thuộc tính ứ muối và gia tăng thể tích huyết
tƣơng. Gia tăng nhạy cảm muối ở các bệnh nhân này liên quan nhiều cơ chế nhƣ là
tái hấp thu muối tại thận do tăng đƣờng máu ở ống lƣợn gần, tăng insulin máu và
bất thƣờng hệ thống Renin – Angiotensine - Aldosterone tại thận. Tăng đƣờng máu
làm tăng áp lực thẩm thấu dịch ngoại bào dẫn đến tăng thể tích huyết tƣơng. Tăng
mức độ trao đổi muối, chế độ ăn tăng muối có thể gây ra tăng áp lực máu.
Hậu quả của tăng thể tích huyết tƣơng và tăng natri máu làm suy yếu chức
năng thận; đồng thời cũng làm thay đổi sự bài tiết và hoạt động của hormon chuyển
hóa chất khoáng (aldosteron) dẫn đến THA [3].
 Kháng insulin và tăng insulin máu
Bình thƣờng insulin có tác dụng gây giãn mạch và gia tăng lƣợng máu đến
cơ thuận lợi cho sử dụng glucose. Tác dụng này qua trung gian một phần gia tăng
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sản xuất chất NO do insulin làm tăng hoạt động của NO synthase. Insulin thất bại
trong việc đƣa lƣợng máu đến cơ ở BN béo phì và BN mắc ĐTĐ do giảm khả năng
kích thích giải phóng NO.
Tăng Insulin và kháng insulin không nhất thiết dẫn đến THA. Nhƣng các ghi
nhận đã xác định sự liên quan giữa kháng insulin và THA rất phức tạp và còn tuỳ
thuộc vào yếu tố chủng tộc và môi trƣờng.
+) Kháng insulin, tăng insulin máu dẫn đến đề kháng mạch máu đối với tác
dụng giãn mạch của Insulin và IGF-1
Insulin và insulin like growth factor-1 (IGF-1) đầu có tác dụng trên trƣơng
lực thành mạch. Insulin đƣợc sản xuất từ tuyến tuỵ, IGF-1 là peptide tự tuyến và cận
tuyến đƣợc sản xuất từ tế bào nội mạch và tế bào cơ trơn mạch máu theo sau kích
thích của insulin, angiotensin II và stress. Ngoài ra số lƣợng thụ thể IGF-1 đƣợc
trình diện ở tế bào cơ trơn thành mạch nhiều hơn số lƣợng thụ thể insulin.
IGF-1 có nhiều tác dụng quan trọng trên thành mạch bao gồm duy trì sự biệt
hóa bình thƣờng phenotype tế bào cơ trơn thành mạch, vận chuyển glucose, điều
hòa trƣơng lực mạch máu. Insulin và IGF-1 bình thƣờng giảm hiện tƣợng co
mạch/thuận lợi cho sự giãn mạch thông qua kích thích phụ thuộc PI3K
(phosphatidylinositol 3 kinase) của NO synthase thành mạch và hoạt động của bơm
Na-K-ATPase.
Trên mô hình thực nghiệm động vật béo phì, kháng insulin và THA có minh
chứng kháng tín hiệu PI3K của insulin và IGF-1 đóng vai trò trong bệnh sinh của
THA, rối loạn chức năng cơ tim và giảm vận chuyển glucose. Vì thế các rối loạn
tim mạch và đáp ứng tín hiệu IGF-1 và insulin của tế bào cơ vân có thể giải thích sự
kết hợp THA, kháng insulin và ĐTĐ type 2.
Insulin và IGF-1 bình thƣờng gây giãn mạch, trong đó một phần làm giảm
nồng độ calci nội bào tế bào cơ trơn và sự phosphoryl hóa chuỗi nhẹ myosin/nhạy
cảm ion calci. Các tác dụng này bao gồm hoạt hoá cả NOS (NO synthase) thành
mạch và hoạt động bơm Na-K-ATPase.
Sau kích thích tiểu đơn vị beta của thụ thể insulin và thụ thể IGF-1 không
những trở thành phosphoryl hoá trên các vị trí của tyrosine mà còn gây phosphoryl
một số phân tử phụ nhƣ là cơ chất thụ thể insulin-1 (insulin receptor substrate-1),
đƣợc sử dụng nối các vị trí quan trọng cho một số kinase và phosphatase.
Nhiều tác dụng chuyển hoá của Insulin và IGF-1 qua trung gian PI3K sau khi
liên kết với IRS-1 (insulin receptor substrate-1) thông qua điều hoà tiểu đơn vị
(p85)SH2 của chúng. Mục tiêu quan trọng trong dòng thác tác dụng của PI3K kích
thích bởi insulin/IGF-1 là serine-threonine kinase, Akt (protein kinase B).
Chất Akt tƣơng tác thông qua phƣơng diện nội tiết với các phospholipid tạo
ra bởi PI3K. Phosphoryl hoá của Thr308 và Ser473 của Akt rất quan trọng cho hoạt
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động của chúng. Akt cũng bị liên quan với vận chuyển glucose điều hoà bởi IGF1/insulin và các chức năng tế bào khác.
Một số nghiên cứu cho thấy vai trò của tín hiệu Akt trong điều hoà tác dụng
mạch máu của IGF-1/Insulin. Ngoài ra ngƣời ta thấy rằng angiotensin II ức chế tín
hiệu IGF-1 thông qua con đƣờng PI3K/Akt gây giảm hoạt hoá NOS/Na-K-ATPase
trong tế bào cơ trơn thành mạch. Giãn mạch trong đáp ứng với tín hiệu insulin và
IGF-1 bị phụ thuộc một phần vào tế bào nội mạch và sự sản xuất NO tế bào cơ trơn
và giảm ion calci nội bào của tế bào cơ trơn thành mạch.
Chất NO/cGMP (cyclic guanosine monophosphate) gia tăng trong đáp ứng
với kích thích của Insulin và IGF-1 gấy ức chế sự phosphoryl/hoạt hoá chuỗi nhẹ
myosin bằng sự gia tăng hoạt động của Serin liên kết myosin/threonin specific
photphatase (MBP). Tác dụng này của Insulin và IGF-1 vì thế cân bằng ngƣợc với
tăng calci nội bào và các tác dụng nhạy cảm chuỗi nhẹ Myosin với ion calci qua
trung gian bởi chất co mạch nhƣ là angiotensin II.
Kết quả thực nghiệm gợi ý vai trò đối kháng của angiotensin II với tác dụng
giãn mạch của Insulin/IGF-1 thông qua cơ chế tín hiệu Protein trọng lƣợng G phân
tử nhỏ, gia tăng sự phosphoryl hoá và hoạt hoá chuỗi nhẹ myosin. Vì vậy dƣờng
nhƣ tác dụng đối kháng giữa Insulin/IGF-1 và angiotensin II và các chất co mạch
khác trong sự điều hoà của nhạy cảm ion calci chuỗi nhẹ/trƣơng lực mạch máu. Sự
thành lập các sản phẩm oxy phản ứng của tổ chức mạch máu có vẻ là cơ chế quan
trọng bởi agiotensine II ức chế các con đƣờng tín hiệu chuyển hoá do insulin và
IGF-1.
Insulin và IGF-1 cũng điều hòa trƣơng lực mạch máu bằng sự gia tăng hoạt
động bơm Na-K-ATPase trong tế bào cơ trơn mạch máu, hậu quả làm tăng nồng độ
ion Natri qua màng làm luồng calci thoát ra qua trao đổi Na/Ca.
Ngoài ra Insulin/IGF-1 có thể gián tiếp tác động trực tiếp bơm Na-K-ATPase
và MBP, trong tế bào cơ trơn mạch máu bằng sự kích thích NO/cGMP tế bào cơ
trơn mạch máu.
Vì vậy trong các tình trạng kháng insulin bao gồm phối hợp với ĐTĐ type 2
có sự xuất hiện đề kháng mạch máu đối với tác dụng giãn mạch của insulin và IGF1. Có vẻ gia tăng tiết angiotensin II và hậu quả của sự thành lập các sản phẩm
oxygen phản ứng (ROS) trong mạch máu góp phần cho sự đề kháng này.
+) Béo phì, đặc biệt là béo phì dạng nam là nguy cơ của THA và ĐTĐ. Béo
phì dạng nam, kháng insulin, THA và rối loạn lipid máu, ĐTĐ là các thành phần
của hội chứng chuyển hoá tim (cardiometabolic syndrome). Nguyên nhân của hội
chứng chuyển hoá tim phức tạp bao gồm di truyền và các bất thƣờng mắc phải. Béo
dạng nam là yếu tố chính trong bệnh sinh của hội chứng này. Đó là đặc trƣng bởi sự
lắng đọng mỡ ở phần trên hoặc là trung tâm của cơ thể “ mỡ nội tạng”. Tế bào mỡ
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nội tạng thƣờng hoạt hóa và kháng insulin nhiều hơn tế bào mỡ ngoại biên. Các tế
bào này phóng thích nhiều cytokin nhƣ là TNF- và IL-6 làm thúc đẩy phản ứng
viêm, rối loạn lipid máu, THA, microalbumin niệu, bất thƣờng về đông máu và rối
loạn tiêu sợi huyết. Thoái biến mỡ ở mỡ bụng phóng thích acid béo tự do là cơ chất
tạo triglyceride ở gan. Hệ thống RAS cũng tăng hoạt động trong tế bào mỡ trung
tâm.
Ngoài ra các peptid dẫn xuất từ tế bào mỡ có vai trò trong hỗ trợ trong hội
chứng chuyển hoá tim. Ví dụ: Nồng độ leptin tăng cao ở ngƣời béo phì và nồng độ
leptin này có thể kích thích hệ thống thần kinh giao cảm và có thể góp phần trong
bệnh sinh tăng huyết áp phối hợp với béo phì. Chất adiponetin có tác dụng kháng
viêm và nồng độ chúng rất thấp trong các tình huống kháng insulin. Giảm nồng độ
adiponetin có thể rất quan trọng, vai trò của adiponetin là thúc đẩy giãn mạch qua
trung gian insulin và hoạt động vận chuyển glucose. Sau cùng nồng độ cao của
resitin (một chất peptid dẫn xuất tế bào mỡ) trong mỡ nội tạng phối hợp trong
kháng insulin và béo phì. Chất peptid này có tác dụng ngƣợc lại với chất
adiponectin làm ức chế tác dụng trên chuyển hoá của insulin.
1.1.5. Điều trị tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng
1.1.5.1. Nguyên tắc điều trị
Bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng đƣợc xếp vào nhóm nguy
cơ tim mạch cao nên nguyên tắc điều trị cơ bản bao gồm [4], [5]:
- Tích cực thay đổi lối sống, có chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý
- Kiểm soát các yếu tố nguy cơ
- Điều trị đúng và đủ hàng ngày, điều trị lâu dài
- Điều chỉnh các rối loạn lipid
- Phối hợp thuốc điều trị càng sớm càng tốt
- Sử dụng insulin trong trƣờng hợp cần thiết nhƣ trong đợt cấp của bệnh mạn
tính, nhồi máu cơ tim...
1.1.5.2. Mục tiêu điều trị
 Mục tiêu điều trị theo ADA, JNC8 và EASD
 Mục tiêu kiểm soát đƣờng huyết
Hƣớng dẫn xử trí tăng đƣờng huyết 2012 của American Diabetes Association
(ADA) và European Association for the stydy of Diabetes (EASD) lần đầu tiên đề
cập đến “tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm” (patient-centered approach) [46].
Tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm đƣợc định nghĩa là “tiếp cận nhằm cung cấp
một sự chăm sóc tôn trọng và đáp ứng những sở thích, nhu cầu và giá trị của từng
bệnh nhân và đảm bảo là chính những giá trị của bệnh nhân hƣớng dẫn tất cả các
quyết định lâm sàng”. Trong cách tiếp cận này, mục tiêu kiểm soát đƣờng huyết
phải phù hợp với từng cá thể bệnh nhân dựa trên nhiều yếu tố: thái độ và sự cố gắng
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của bệnh nhân, thời gian mắc bệnh, triển vọng sống, nguy cơ hạ đƣờng huyết, biến
chứng mạch máu, bệnh kèm theo và mức độ dồi dào của các nguồn lực. Tùy theo
các yếu tố này mà việc kiểm soát đƣờng huyết của từng bệnh nhân sẽ thay đổi từ
mức tích cực thấp nhất (mục tiêu HbA1c 7,5%-8,0%) đến mức tích cực cao nhất
(mục tiêu HbA1c 6,0%-6,5%).
Trong hƣớng dẫn 2014, các chuyên gia của ADA nhắc lại sự cần thiết của
việc cá thể hóa mục tiêu điều trị [31]. Đối với đa số bệnh nhân ĐTĐ trƣởng thành
không có thai, mục tiêu HbA1c < 7% là phù hợp. Tuy nhiên mục tiêu HbA1c có thể
thay đổi từ < 6,5% đến < 8% tùy theo các yếu tố: thời gian mắc ĐTĐ, triển vọng
sống, bệnh kèm theo, biến chứng mạch máu, nguy cơ hạ đƣờng huyết nặng [31].
Bên cạnh mục tiêu HbA1c < 7%, ADA còn khuyến cáo đạt mục tiêu đƣờng huyết
trƣớc ăn trong khoảng 70-130 mg/dl (3,9-7,2 mmol/l) và đƣờng huyết sau ăn (đo 12 giờ sau khi bắt đầu bữa ăn) < 180 mg/dl (10,0 mmol/l) đối với đa số bệnh nhân
ĐTĐ trƣởng thành không có thai.
 Mục tiêu kiểm soát huyết áp
Trong hƣớng dẫn của Châu Âu về phòng ngừa bệnh tim mạch trong thực
hành lâm sàng 2012 có một phần riêng nói về mục tiêu điều trị đối với bệnh nhân
ĐTĐ týp 2. Mục tiêu huyết áp đƣợc đƣa ra là < 140/80 mm Hg [63].
Mục tiêu huyết áp tâm trƣơng < 80 mm Hg dựa trên kết quả của phân tích
dƣới nhóm từ nghiên cứu HOT (Hypertension Optimal Treatment) cho thấy trong
số những bệnh nhân tham gia HOT có ĐTĐ, nhánh huyết áp tâm trƣơng < 80 mm
Hg có tần suất biến cố tim mạch nặng thấp hơn có ý nghĩa so với 2 nhánh huyết áp
tâm trƣơng < 85 mm Hg và < 90 mm Hg [45].
Về mục tiêu huyết áp tâm thu, hƣớng dẫn 2012 của Châu Âu cho rằng mức
< 130 mm Hg đƣợc nêu lên trong các hƣớng dẫn trƣớc đây chỉ dựa trên chứng cứ
dịch tễ học chứ không dựa trên kết quả của các thử nghiệm lâm sàng phân nhóm
ngẫu nhiên [63]. Trong thử nghiệm lâm sàng ADVANCE (Action in Diabetes and
Vascular disease: preterAx and diamicron-MR Controlled Evaluation), hạ huyết áp
tâm thu xuống mức trung bình 135 mm Hg giảm có ý nghĩa các biến chứng mạch
máu của bệnh nhân ĐTĐ týp 2 (so với nhánh chứng có huyết áp tâm thu trung bình
141 mm Hg) [28]. Còn trong thử nghiệm lâm sàng ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes), hạ huyết áp tâm thu xuống < 120 mm Hg không
giảm tử vong/biến cố tim mạch nặng so với điều trị qui ƣớc (huyết áp tâm thu < 140
mm Hg) [26]. Dựa trên kết quả của 2 thử nghiệm lâm sàng ADVANCE và
ACCORD, nhóm biên soạn hƣớng dẫn 2012 của Châu Âu cho rằng mục tiêu huyết
áp tâm thu < 140 mm Hg là phù hợp.
Hƣớng dẫn 2014 của ADA cũng lấy mốc < 140/80 mm Hg làm mục tiêu
điều trị ở bệnh nhân ĐTĐ có tăng huyết áp. Tuy nhiên trong hƣớng dẫn này có bổ
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sung: “Mục tiêu huyết áp tâm thu thấp hơn, chẳng hạn < 130 mm Hg, có thể thích
hợp với một số đối tượng, ví dụ những bệnh nhân trẻ, nếu có thể đạt mục tiêu này
mà không phải trả giá bằng một gánh nặng điều trị quá mức”.
Theo JNC8, mục tiêu huyết áp cho ngƣời bệnh đái tháo đƣờng là <
140/80mmHg [49]. Theo JNC8, mức đích < 130/80 mmHg thƣờng đƣợc áp dụng
trong các khuyến cáo trƣớc đây, tuy nhiên đích HA thấp này lại chƣa đƣợc hỗ trợ
bởi 1 thử nghiệm lâm sàng (TNLS) nào. Ba TNLS (SHEP, Syst-Eur và UKPDS)
cho thấy điều trị đến mức đích HATT < 150 mmHg làm cải thiện kết cục về tử
vong, bệnh lý tim mạch và đột quị. Trong y văn hiện chƣa có TNLS nào so sánh <
140 mmHg với mức cao hơn (nhƣ <150mmHg). Với sự vắng mặt những bằng
chứng trên quần thể này, hội đồng đã đƣa ra khuyến cáo mức đích HA < 140/90
mmHg là dựa vào ý kiến chuyên gia để thuận tiện cho việc áp dụng khuyến cáo.
Ngoài ra mức HATT < 140 mmHg cũng đƣợc hỗ trợ từ nghiên cứu ACCORD-BP,
trong đó nhóm chứng dùng mức HA này có kết cục tƣơng tự nhƣ nhóm điều trị HA
thấp hơn (< 120 mmHg) (mặc dù tần suất đột quị thấp hơn ở nhóm có đích HA <
120 mmHg nhƣng khác biệt này chỉ 0.21%/năm). Hội đồng cũng không tìm thấy
TNLS có chất lƣợng tốt nào so sánh mức đích HATTr < 90 mmHg với ngƣỡng thấp
hơn trên kết cục tiên phát và thứ phát về tử vong cũng nhƣ sức khỏe. Phân tích hậu
kiểm từ nghiên cứu HOT cho thấy có cải thiện kết cục gộp về biến cố tim mạch
nhƣng lại chỉ là phân tích hậu kiểm ít có giá trị và trên phân nhóm nhỏ (8%).
Nghiên cứu thứ 2 cho thấy hạ thấp HATTr sẽ cải thiện kết cục là nghiên cứu
UKPDS, nhƣng trong nghiên cứu này lại so sánh giữa HATTr < 85 với 105 mmHg,
vì thế không thể xác định là tốt hơn khi chọn ngƣỡng HATTr < 90 mmHg [49].
 Mục tiêu kiểm soát lipid máu
Theo hƣớng dẫn 2012 của Châu Âu, bệnh nhân ĐTĐ (týp 1 lẫn týp 2) đƣợc
xếp vào nhóm nguy cơ cao nếu không có yếu tố nguy cơ tim mạch khác và không
có tổn thƣơng cơ quan đích và đƣợc xếp vào nhóm nguy cơ rất cao nếu có ít nhất
một yếu tố nguy cơ tim mạch khác và/hoặc tổn thƣơng cơ quan đích (ví dụ albumin
niệu vi thể). Mục tiêu LDL-cholesterol (LDL-C) cần đạt là < 100 mg/dl đối với
bệnh nhân nguy cơ cao và < 70 mg/dl đối với bệnh nhân nguy cơ rất cao (đối với
bệnh nhân nguy cơ rất cao. Nếu không đạt đƣợc mục tiêu LDL-C < 70 mg/dl thì cần
giảm LDL-C ít nhất 50% so với trị số ban đầu).
Hƣớng dẫn 2014 của ADA đề cập vấn đề kiểm soát rối loạn lipid máu của
bệnh nhân ĐTĐ một cách chi tiết hơn. Các khuyến cáo về biện pháp điều trị và mục
tiêu điều trị nhƣ sau:
- Thay đổi lối sống tập trung vào việc giảm mỡ bão hòa, mỡ dạng trans và
cholesterol và tăng lƣợng axít béo n-3, chất sợi nhầy và stanol/sterol thực vật trong
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khẩu phần ăn; giảm cân (nếu có chỉ định); và tăng vận động thể lực đƣợc khuyến
cáo nhằm cải thiện dung mạo lipid máu của bệnh nhân ĐTĐ (mức chứng cứ A)
- Đồng thời với thay đổi lối sống, nên dùng statin cho dù xét nghiệm lipid
ban đầu ở mức độ nào cho những bệnh nhân ĐTĐ:
+ Có bệnh tim mạch (A)
+ Không có bệnh tim mạch nhƣng tuổi trên 40 và có ít nhất một yếu tố nguy
cơ tim mạch khác (tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm, tăng huyết áp, hút thuốc, rối
loạn lipid máu hoặc albumin niệu) (A)
- Đối với những bệnh nhân nguy cơ thấp hơn (không có bệnh tim mạch và
tuổi dƣới 40), xem xét dùng statin đồng thời với thay đổi lối sống nếu LDL-C vẫn
cao hơn 100 mg/dl. (C)
- Ở ngƣời không có bệnh tim mạch, mục tiêu LDL-C là < 100 mg/dl (2,6
mmol/l) (B)
- Ở ngƣời có bệnh tim mạch, mục tiêu LDL-C là < 70 mg/dl (1,8 mmol/l),
với statin liều cao là một lựa chọn. (B)
- Nếu bệnh nhân đƣợc điều trị bằng thuốc không đạt các mục tiêu nói trên dù
đã dùng liều statin tối đa có thể dung nạp đƣợc, có thể chọn một mục tiêu điều trị
khác là hạ LDL-C khoảng 30-40% so với ban đầu. (B)
- Triglycerid < 150 mg/dl (1,7 mmol/l) và HDL-C > 40 mg/dl (1,0 mmol/l) ở
nam và > 50 mg/dl (1,3 mmol/l) ở nữ là những trị số đƣợc mong muốn (C). Tuy
nhiên liệu pháp statin nhằm đạt mục tiêu LDL-C là chiến lƣợc đƣợc ƣa chuộng hơn.
(A)
- Không có chứng cứ là phối hợp thuốc có lợi về mặt tim mạch hơn so với
đơn trị bằng statin và do đó phối hợp thuốc nói chung không đƣợc khuyến cáo. (A)
- Statin chống chỉ định trong thai kỳ. (B)
 Mục tiêu điều trị theo Hƣớng dẫn của Bộ Y tế
Giảm tối đa các biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ, nâng cao chất
lƣợng cuộc sống cho ngƣời bệnh
- Đích huyết áp là < 130/80 mmHg
- Đích đƣờng huyết lúc đói là 4,4 – 6,1 mmol/L
- Đích HbA1c ≤ 6,5%
- Ngoài ra cần kiểm soát đƣợc các chỉ số lipid máu và BMI [4], [5].
1.1.5.3. Phương pháp điều trị không dùng thuốc
Chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lƣợng:
- Giảm ăn mặn (< 6 gam muối hay 1 thìa càphê muối mỗi ngày).
- Tăng cƣờng rau xanh, hoa quả tƣơi;
- Hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axít béo no, lƣợng chất béo bão
hòa nên < 7% tổng lƣợng calo hàng ngày. Không khuyến cáo sử dụng các chế phẩm
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bổ sung các chất chống oxi hóa nhƣ vitamin E và C. Tích cực giảm cân (nếu quá
cân), duy trì cân nặng lý tƣởng với chỉ số khối cơ thể (BMI: body mass index) từ
18,5 đến 22,9 kg/m2. Cố gắng duy trì vòng bụng dƣới 90 cm ở nam và dƣới 80 cm ở
nữ. Hạn chế uống rƣợu, bia: số lƣợng ít hơn 3 cốc chuẩn/ngày (nam), ít hơn 2 cốc
chuẩn/ngày (nữ) và tổng cộng ít hơn 14 cốc chuẩn/tuần (nam), ít hơn 9 cốc
chuẩn/tuần (nữ). 1 cốc chuẩn chứa 10g ethanol tƣơng đƣơng với 330ml bia hoặc
120ml rƣợu vang, hoặc 30ml rƣợu mạnh.
- Ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào.
- Tăng cƣờng hoạt động thể lực ở mức thích hợp: tập thể dục, đi bộ hoặc vận
động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30-60 phút mỗi ngày.
- Tránh lo âu, căng thẳng thần kinh; cần chú ý đến việc thƣ giãn, nghỉ ngơi
hợp lý.
- Tránh bị lạnh đột ngột [4], [31].
1.1.5.4. Điều trị dùng thuốc
 Kiểm soát huyết áp ở ngƣời bệnh tăng huyết áp mắc kèm đái tháo
đƣờng
Điều trị THA bằng biện pháp không dùng thuốc, là phƣơng thức nền tảng
đƣợc chỉ định bắt buộc cho tất cả bệnh nhân ở mọi giai đoạn bệnh và thực hiện
trong suốt quá trình điều trị. Trong khi đó, điều trị THA kèm đái tháo đƣờng bằng
thuốc, đƣợc khuyến cáo để đạt mức huyết áp mục tiêu [39].
Khuyến cáo 2013 của (ESC/ESH), tất cả các thuốc thuộc nhóm hạ áp thông
thƣờng đều có thể đƣợc sử dụng ở BN đái tháo đƣờng. Phân tích gộp BPLTTC
(Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration) đã chứng minh tầm
quan trọng thiết yếu của giảm huyết áp trong việc giảm nguy cơ tim mạch trên bệnh
nhân có/không có đái tháo đƣờng, không phụ thuộc vào loại thuốc hạ áp sử dụng
[72].
Trong số đó, thuốc ức chế hệ Renin-Angiotensin đƣợc ƣa chuộng hơn, đặc
biệt ở nhóm bệnh nhân đã có tổn thƣơng thận (albumin niệu). Tuy nhiên, việc dùng
cùng lúc hai thuốc thuộc hệ thống Renin-Angiotensin không đƣợc khuyến cáo và
nên tránh dùng ở BN có đái tháo đƣờng [6].
Thuốc ƢCMC có thể làm giảm biến cố tim mạch trên bệnh nhân đái tháo
đƣờng qua hàng loạt các nghiên cứu nhƣ CAPPP (captopril), FACET (fosinopril),
ABCD. Trong mọi trƣờng hợp, tác dụng ức chế hệ renin-angiotensin làm chậm tiến
triển suy giảm mức lọc cầu thận (GRF), tiến triển albumin niệu và tác dụng bảo vệ
thận đƣợc chứng minh trong nhiều nghiên cứu mang tính bƣớc ngoặt trong điều trị
bằng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2. Nghiên cứu DETAIL so sánh
telmisartan và enalapril, kết quả cho thấy thuốc ƢCMC enalapril và thuốc ức chế
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thụ thể (ƢCTT) telmisartan có tác dụng bảo vệ thận tƣơng đƣơng trên bệnh nhân
tăng huyết áp kèm theo bệnh thận đái tháo đƣờng týp 2 giai đoạn sớm [75].
Thành công trong điều trị tăng huyết áp kèm theo đái tháo đƣờng týp 2,
thƣờng đòi hỏi phƣơng pháp điều trị phối hợp thuốc sử dụng các thuốc đơn thành
phần hoặc viên kết hợp cố định liều.
Theo JNC8, chọn lựa thuốc điều trị tăng huyết áp cho quần thể đái tháo
đƣờng cũng tƣơng tự nhƣ quần thể bệnh nhân THA chung do trong các TNLS bao
gồm bệnh nhân ĐTĐ cho thấy không khác biệt về biến cố tim mạch và đột quỵ ở
tiểu quần thể bệnh nhân này so với quần thể chung. JNC8 khuyến cáo thuốc chẹn
beta không nằm trong danh sách chọn lựa điều trị ban đầu nếu không có chỉ định bắt
buộc.
Hầu hết các nghiên cứu so sánh thuốc điều trị THA ở bệnh nhân ĐTĐ có cỡ
mẫu tƣơng đối nhỏ, thƣờng là những nhánh phụ trong các thử nghiệm lâm sàng quy
mô lớn. Hiện còn có nhiều tranh cãi về tính an toàn và hiệu quả của chẹn kênh canxi
trong dự phòng biến cố bệnh tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ cũng nhƣ e ngại sử dụng
thuốc lợi tiểu thiazid hoặc tƣơng tự thiazid do tác động bất lợi trên độ nhạy cảm với
insulin và các thông số chuyển hóa. Các thử nghiệm trƣớc đây cho thấy dùng thuốc
lợi tiểu thiazid hoặc tƣơng tự thiazid gây giảm dung nạp glucose. Thuốc chẹn beta
cũng gây giảm dung nạp glucose và có ảnh hƣởng bất lợi trên chuyển hóa. Trong
các thử nghiệm mới đây, khi kết hợp thuốc chẹn beta và lợi tiểu thiazid hoặc tƣơng
tự thiazid, tỷ lệ ĐTĐ mới phát sinh là 15%, nhiều hơn so với nhóm đƣợc điều trị
bằng thuốc ức chế men chuyển hay chẹn kênh canxi [13].
Theo ADA 2014 và Hƣớng dẫn điều trị tăng huyết áp của Bộ Y tế, ức chế
men chuyển là thuốc lựa chọn đầu tay cho bệnh nhân ĐTĐ. Tuy nhiên chƣa có
nhiều bằng chứng ủng hộ khuyến cáo này. Nghiên cứu ALLHAT trên 12.000 ngƣời
bị ĐTĐ typ 2 và THA so sánh thuốc lợi tiểu tƣơng tự thiazid với chẹn kênh Ca hoặc
UCMC nhƣ là lựa chọn đầu tay cho thấy ức chế men chuyển không ƣu thế hơn
thuốc lợi tiểu tƣơng tự thiazid về khả năng giảm biến cố hoặc tử vong tim mạch
hoặc mạch vành ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Kết quả này của ALLHAT cùng với các
nghiên cứu khác gần đây đã giúp loại bỏ việc lo ngại về độ an toàn và hiệu quả của
chẹn kênh canxi và thuốc lợi tiểu thiazid hoặc tƣơng tự thiazid trên bệnh nhân ĐTĐ
[70]. Các chuyên gia Canada đã phân biệt rõ 2 tình huống: ĐTĐ có kèm bệnh thận
(tỷ số albumin /creatinin nƣớc tiểu ≥ 2 mg/mmol ở nam giới hoặc ≥ 2,8 mg/mmol ở
nữ giới) và ĐTĐ không kèm bệnh thận. Trong ĐTĐ có kèm bệnh thận, thuốc ức chế
men chuyển hoặc chẹn thụ thể angiotensin đƣợc khuyến cáo dùng hàng đầu. Trong
ĐTĐ Ở bệnh nhân không kèm bệnh thận, việc lựa chọn thuốc hàng đầu rộng hơn,
có thể dùng một thuốc ức chế men chuyển, một thuốc chẹn thụ thể angiotensin, một
thuốc chẹn kênh canxi dẫn xuất dihydropyridin hoặc một thuốc lợi tiểu thiazid [36].
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Thuốc ức chế thụ thể cũng có vai trò quan trọng dựa trên chứng cứ ức chế hệ
renin-angiotensin ở bệnh nhân ĐTĐ và THA. Nghiên cứu LIFE (the Losartan
Intervention for Endpoint) điều trị bằng losartan hiệu quả hơn atenolol về khả năng
giảm biến cố tim mạch, tử vong tim mạch và tử vong chung ở bệnh nhân ĐTĐ typ
2. Các dữ liệu cho thấy thuốc ức chế thụ thể bảo vệ thận trội hơn ức chế men
chuyển phần nào ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 [42].
Thuốc thuộc nhóm ức chế hệ thống Renin-Angiotensin đƣợc ƣa tiên lựa chọn
trong điều trị THA ở BN ĐTĐ, do vậy, trên cơ sở lý luận, thuốc thuộc nhóm này
cũng là hạt nhân trung tâm của các phác đồ phối hợp thuốc.
 Kiểm soát đƣờng huyết ở bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo
đƣờng
THA có thể là một trong những biến chứng mạn tính ở bệnh nhân ĐTĐ.
THA cũng làm cho tiến triển của bệnh ĐTĐ diễn ra nhanh hơn và trầm trọng hơn.
Ngoài yêu cầu phải kiểm soát đƣợc huyết áp, mục tiêu kiểm soát đƣờng huyết cũng
đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu để tình trạng đƣờng huyết tăng cao trong thời
gian dài có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân.
Hƣớng dẫn xử trí tăng đƣờng huyết 2012 hay 2014 của ADA và EASD cũng
đƣa ra một qui trình chung cho việc kiểm soát đƣờng huyết của bệnh nhân ĐTĐ týp
2. Trong đa số các trƣờng hợp, bên cạnh chế độ ăn kiêng, cố gắng giảm cân và tăng
cƣờng vận động thể lực, metformin là thuốc đƣợc lựa chọn hàng đầu. Metformin có
hiệu quả giảm HbA1c cao và nguy cơ hạ đƣờng huyết nặng thấp. Thuốc không ảnh
hƣởng đến cân nặng và tƣơng đối rẻ tiền. Các tác dụng không mong muốn chính
của metformin bao gồm rối loạn tiêu hóa và toan huyết lactic (hiếm gặp). Những
bệnh nhân ĐTĐ typ 2 mới đƣợc chẩn đoán có đƣờng máu tăng cao rõ rệt hay
HbA1c cao và/hoặc kèm theo các triệu chứng rõ rệt cần cân nhắc điều trị bằng
insulin, có hoặc không kèm theo các thuốc hạ đƣờng huyết khác [31]. Nếu đã dùng
liều metformin tối ƣu nhƣng sau 3 tháng vẫn không đạt đƣợc mục tiêu HbA1c thì
nên phối hợp metformin với một thuốc thứ hai trong bƣớc kế tiếp: sulfonylurea,
thiazolidinedion (TZD), thuốc ức chế DPP-4, thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 hoặc
insulin nền. Nếu đã dùng phối hợp hai thuốc với liều tối ƣu trong 3 tháng mà vẫn
chƣa đạt mục tiêu HbA1c thì sang bƣớc 3 là phối hợp ba thuốc: metformin +
sulfonylurea + (TZD hoặc ức chế DPP-4 hoặc đồng vận GLP-1 hoặc insulin nền),
metformin + TZD + (sulfonylurea hoặc ức chế DPP-4 hoặc đồng vận GLP-1 hoặc
insulin nền), metformin + ức chế DPP-4 + (sulfonylurea hoặc TZD hoặc insulin
nền), metformin + đồng vận GLP-1 + (sulfonylurea hoặc TZD hoặc insulin nền)
hoặc metformin + insulin nền + (TZD hoặc ức chế DPP-4 hoặc đồng vận GLP-1).
Nếu bƣớc 3 thất bại trong việc kiểm soát đƣờng huyết thì phải chuyển sang chế độ
dùng insulin phức tạp với nhiều lần tiêm trong ngày.
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Liệu pháp insulin dành cho bệnh nhân ĐTĐ týp 2 theo hƣớng dẫn 2012 của
ADA và EASD đi từ đơn giản đến phức tạp. Insulin nền thƣờng là bƣớc đầu tiên
của liệu pháp insulin. Liều insulin khởi đầu là 0,1-0,2 đơn vị/kg cân nặng tùy mức
độ tăng đƣờng huyết. Insulin nền thƣờng đƣợc dùng chung với một hoặc hai thuốc
kiểm soát đƣờng huyết uống. Ở bệnh nhân muốn tiêm nhiều hơn một lần mỗi ngày
và có HbA1c cao (≥ 9,0%), có thể xem xét dùng insulin trộn sẵn (premixed) tiêm hai
lần/ngày. Khi liều insulin nền đã đƣợc chỉnh để đạt một mức đƣờng huyết lúc đói
chấp nhận đƣợc nhƣng HbA1c vẫn cao hơn mục tiêu, xem xét phối hợp từ một đến
ba mũi tiêm đồng dạng insulin tác dụng nhanh trƣớc các bữa ăn với insulin nền.
Một giải pháp khác là chuyển từ insulin nền sang insulin trộn sẵn tiêm hai lần/ngày
và nếu thất bại thì mới chuyển sang dùng insulin tác dụng nhanh trƣớc các bữa ăn
phối hợp với insulin nền. Khi đã chuyển sang chế độ dùng insulin phức tạp nên
ngƣng các thuốc kích thích tiết insulin uống (sulfonylurea).
Hƣớng dẫn điều trị ĐTĐ typ 2 của bộ Y tế năm 2011 cũng khuyến cáo dùng
metformin đối với điều trị ban đầu đái tháo đƣờng typ 2. Tuy nhiên hƣớng dẫn này
chỉ rõ một số trƣờng hợp nên dùng thuốc phối hợp sớm:
- Nếu HbA1c > 9.0% mà mức glucose máu lúc đói trên 13,0 mmol/L có thể
chỉ định 2 loại thuốc viên hạ glucose máu phối hợp.
- Nếu HbA1c > 9.0% mà mức glucose máu lúc đói trên 15,0 mmol/L có thể
chỉ định dùng ngay insulin [5].
1.1.6. Thuốc kiểm soát huyết áp và đƣờng huyết trong tăng huyết áp mắc kèm
đái tháo đƣờng
Có nhiều tài liệu đã trình bày đầy đủ về đặc tính dƣợc lý của các thuốc điều
trị tăng huyết áp và các thuốc điều trị đái tháo đƣờng bao gồm: cơ chế tác dụng, chỉ
định, chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn, tƣơng tác
thuốc...Trong phạm vi luận văn này, chúng tôi xin tổng kết một số đặc điểm cơ bản
của các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đƣờng.
1.1.6.1. Thuốc kiểm soát huyết áp
 Đặc điểm dƣợc lý và lâm sàng của thuốc hạ huyết áp
Chỉ định ƣu tiên, ƣu điểm và một số hạn chế của các nhóm thuốc điều trị
tăng huyết áp đƣợc trình bày trong bảng 1.1.
 Sơ đồ phối hợp các thuốc huyết áp [4] (hình 1.1):
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Hình 1.1. Sơ đồ phối hợp các thuốc huyết áp
1.1.6.2. Thuốc kiểm soát đường huyết
 Đặc điểm dƣợc lý và lâm sàng của thuốc hạ đƣờng huyết
Tác dụng chính, ƣu điểm và một số hạn chế của các nhóm thuốc điều trị đái
tháo đƣờng typ 2 đƣợc trình bày trong bảng 1.2.
 Phối hợp thuốc trong điều trị đái tháo đƣờng typ 2:
Phối hợp insulin và các thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 đường uống
Khi sử dụng các thuốc đái tháo đƣờng dạng uống mà không kiểm soát đƣợc
đƣờng huyết thì việc bắt đầu điều trị bằng insulin là cần thiết. Khoảng 30% bệnh
nhân ĐTĐ typ 2 cần phải sử dụng insulin [44]. Theo kết quả từ nghiên cứu UKPDS
trong vòng 6 năm có hơn 50% bệnh nhân đƣợc lựa chọn sử dụng sulfonylurea một
cách ngẫu nhiên cần phải điều trị thêm bằng insulin để đạt đƣợc mục tiêu điều trị
[57]. Có nhiều phƣơng pháp phối hợp insulin với các thuốc ĐTĐ đƣờng uống:
+) Insulin + metformin: kết hợp insulin và metformin giúp kiểm soát đƣờng
huyết tốt hơn [43]. Có thể cần giảm liều insulin do giúp hạn chế tác dụng không
mong muốn gây tăng cân và hạ đƣờng huyết của insulin [32] [68]. Thƣờng phối hợp
giữa insulin tác dụng kéo dài dùng 1 lần/ngày trƣớc khi đi ngủ hoặc insulin
isophane 2 lần/ngày với metformin dùng vào bữa ăn [32], [60].
+) Insulin + TZD : sự phối hợp này giúp làm giảm liều insulin và chỉ số
HbA1c tuy nhiên lại gây tăng cân [68]. Kết hợp này bị chống chỉ định ở châu Âu do
e ngại tăng nguy cơ suy tim [51], [58].
+) Insulin + sulfonylure: dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc kết
hợp insulin với sulfonylurea giúp giảm liều insulin cần dùng và chỉ góp phần nhỏ
vào việc cải thiện sự kiểm soát đƣờng huyết chung [33], [52].
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+) Insulin + acarbose: bệnh nhân béo phì có chống chỉ định hoặc không dung
nạp với metformin có thể kết hợp 2 thuốc này [51]. Kết hợp góp phần cải thiện
đƣờng huyết sau ăn của bệnh nhân có chế độ ăn giàu carbonhydrat [52].
Phối hợp các thuốc điều trị ĐTĐ typ 2 dạng uống
+) Metformin + sulfonylure: Theo Hƣớng dẫn của IDF 2012, trong trƣờng
hợp điều trị bằng metformin không đạt hiệu quả cần phối hợp với sulfonylurea [41].
Đây là kiểu phối hợp phổ biến nhất giúp tăng cƣờng kiểm soát đƣờng huyết và giảm
lipid máu [64]. Kết quả nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy phối hợp 2 thuốc này
không làm gia tăng tác dụng không mong muốn so với khi dùng từng thuốc đơn độc
[55].
Biệt dƣợc phối hợp: Glucovance (metformin và glyburide); Metaglip
(metformin và glipizid).
+) Metformin + TZD: phối hợp này giúp làm giảm tốt hơn HbA1c, hạn chế
tác dụng tác dụng gây tăng cân của TZD, đồng thời hai thuốc có tác dụng hiệp đồng
làm giảm triglycerid, tăng HDL-cholesterol. Phối hợp metformin và TZD ngày càng
đƣợc sử dụng phổ biến do metformin ức chế sự tân tạo glucose tại gan và TZD chủ
yếu làm tăng sự nhạy cảm của insulin ở cơ [64].
Biệt dƣợc phối hợp: Avandamet (Rosiglitazone + Metformin); ActoPlusMet
(Pioglitazon + Metformin).
+) Metformin + acarbose: acarbose có thể đƣợc phối hợp với metformin [35].
So với điều trị đơn độc với acarbose, phối hợp này mang lại hiệu quả hạ đƣờng
huyết tốt hơn, giúp đạt đƣợc mục tiêu HbA1c, làm giảm cân ở bệnh nhân ĐTĐ typ
2 tuy nhiên lại không gây hạ đƣờng huyết [53].
+) Metformin + thuốc ức chế DPP-4: thuốc dạng phối hợp giữa vidagliptin
và metformin đƣợc chỉ định dùng cho những bệnh nhân ĐTĐ typ 2 đã dùng liều tối
đa của metformin nhƣng vẫn không kiểm soát đƣợc đƣờng huyết. Sự phối hợp này
góp phần cải thiện đƣờng huyết và chức năng của tế bào β [40].
Biệt dƣợc phối hợp : Janumet (Sitagliptin + Metformin), Galvusmet
(Vildagliptin + Metformin).
+) Sulfonylure + acarbose: sự phối hợp này giữa 2 thuốc này sẽ giúp cải
thiện đồng thời đƣờng huyết lúc đói và đƣờng huyết sau ăn [55].
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Bảng 1.1. Đặc tính dƣợc lý và lâm sàng của một số nhóm thuốc hạ huyết áp [4], [10]
Nhóm thuốc

Hoạt chất

Lợi
tiểu Hydrochlorothiazid
thiazid/tƣơng tự Indapamind
thiazid

Chỉ định ƣu tiên

Ƣu điểm

THA tâm thu đơn độc Giảm nguy cơ gặp bệnh
(ngƣời cao tuổi), suy tim, tim mạch và tử vong
dự phòng thứ phát đột quỵ
Dung nạp tốt trên đa số
bệnh nhân
Có tác dụng ở liều thấp

Lợi tiểu quai

Furosemid

Suy thận giai đoạn cuối, suy Có lợi trên bệnh nhân
tim
suy tim hoặc suy thận

Hạn chế
Cần giám sát các tác
dụng bất lợi trên kali
máu, đƣờng huyết, lipid
máu
Liều cao có nguy cơ gây
tăng đƣờng huyết và các
bệnh chuyển hóa
Hiệu quả hạ áp thấp

Lợi tiểu (loại Spironolacton
kháng
aldosteron)

Suy tim, sau nhồi máu cơ Có lợi trên bệnh nhân Có thể gây suy thận, tăng
tim
THA kháng trị do cƣờng kali máu
aldosteron

Ức chế men
Captopril
chuyển (ƢCMC) Enalapril

Suy tim, rối loạn chức năng
thất trái, sau nhồi máu cơ
tim, phì đại thất trái, bệnh
thận do đái tháo đƣờng, có
protein hoặc microalbumin
niệu, rung nhĩ, hội chứng
chuyển hóa, xơ vữa động
mạch cảnh

Ƣu tiên hơn với suy tim Gây ho (hay gặp trên phụ
tâm thu, ĐTĐ, protein nữ và ngƣời cao tuổi)
niệu
Tăng kali máu, gây ngứa,
Có lợi với bệnh nhân sau suy thận cấp có thể hồi
nhồi máu cơ tim kèm phục (hiếm gặp)
phân suất tống máu thấp

Suy tim, sau nhồi máu cơ
tim, phì đại thất trái, bệnh
thận do đái tháo đƣờng, có
protein hoặc micro albumin
niệu, rung nhĩ, hội chứng

Giảm tỷ lệ gây ho do Dữ liệu an toàn/hiệu quả
ƢCMC
trong điều trị dài ngày
Thay thế ƢCMC trong còn hạn chế

Lisinopril
Perindopril

Ức chế thụ thể
AT1 của
angiotensin II
(ƢCTT)

Losartan
Telmisartan
Valsartan
Irbesartan
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các trƣờng hợp không

chuyển hóa, có chỉ định dung nạp
dùng nhƣng không dung Có lợi trên bệnh nhân
nạp với ƢCMC
ĐTĐ typ 2
Có lợi với bệnh nhân suy
tim
Chẹn kênh canxi Amlodipin
(loại
Felodipin
dihydropyridin)
Nifedipin tác dụng
(DHP CCB)
kéo dài

THA tâm thu đơn độc
(ngƣời cao tuổi), đau thắt
ngực, phì đại thất trái, THA
ở phụ nữ có thai

Nicardipin
Chẹn kênh Ca
(loại NDHP)
(NDHP CCB)
Chẹn beta

Diltiazem
Verapamil

DHP CCB tác dụng kéo NDHP CCB hay gây bất
dài giảm biến cố tim thƣờng dẫn truyền thần
mạch và tử vong
kinh tim
Có tác dụng chống đau NDHP CCB có thể có
thắt ngực
ảnh hƣởng xấu trên suy
Có lợi với các bệnh nhân tim

CCĐ với thuốc khác CCB tác dụng ngắn
Đau thắt ngực, nhịp nhanh (gout – lợi tiểu, COPD – không nên dùng trong
chẹn beta)
điều trị tăng huyết áp
trên thất
Liều cao dễ gây phù
Đau thắt ngực, sau NMCT,
suy tim, nhịp tim nhanh,
tăng nhãn áp, THA ở phụ
nữ có thai

Bằng chứng cho thấy
giảm tỷ lệ gặp và tử vong
do bệnh tim mạch trên
bệnh nhân trẻ

Giảm độ ngạy cảm
insulin, có thể dẫn đến
không dung nạp glucose
Tăng triglycerid

Giảm tỷ lệ tái nhồi máu/ CCĐ trên hen, COPD,
đột tử trên bệnh nhân hậu nghẽn nhĩ thất
nhồi máu cơ tim
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Bảng 1.2. Đặc tính dƣợc lý và lâm sàng của một số nhóm thuốc hạ đƣờng huyết [46]
Nhóm
Biguanid

Hoạt chất
Metformin

Tác dụng chính
Giảm tổng hợp
glucose ở gan

Ƣu điểm
- Nhiều kinh nghiệm điều trị
- Không gây tăng cân
- Không gây tụt đƣờng huyết
- Có thể giảm tỷ lệ bệnh tim
mạch (UKPDS)
- Nhiều kinh nghiệm điều trị
- Giảm nguy cơ mạch máu
nhỏ (UKPDS)

Sulfonylure

Glibenclamid
Glipizid
Gliclazid
Glimepirid

Tăng tiết insulin

Meglitinid

Repaglinid
Nateglinid

Tăng tiết insulin

- Giảm biến động đƣờng
huyết sau ăn
- Linh hoạt về liều

Thiazolidinedion***

Pioglitazon
Rosiglitazon

Tăng độ nhạy cảm
insulin

- Không tụt đƣờng huyết
- Hiệu quả tác dụng duy trì
lâu dài (durability)
- Tăng HDL-C
- Giảm triglicerid (pioglitazon)
- Giảm biến cố tim mạch**
(ProACTIVE, pioglitazon)

Ức chế alpha-

Acarbose

Chậm quá trình hấp

- Không gây tụt đƣờng huyết
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Hạn chế
- TDKMM trên tiêu hóa
(tiêu chảy, co thắt vùng
bụng)
- Nhiễm toan lactic (hiếm)
- Thiếu hụt vitamin B12
- Tụt đƣờng huyết
- Tăng cân
- Che giấu các tiền triệu của
bệnh lí thiếu máu cơ tim**
- Nhanh gặp thất bại sau
điều trị dài
- Tụt đƣờng huyết
- Tăng cân
- Che giấu các tiền triệu của
bệnh lí thiếu máu cơ tim**
- Dùng nhiều lần/ngày
-Tăng cân
- Suy tim, phù
- Gãy xƣơng
- Tăng LDL (rosiglitazon)
- Tăng nguy cơ nhồi máu cơ
tim (phân tích meta,
rosiglitazon)
- Tăng nguy cơ ung thƣ
bàng quang (pioglitazon)
- Hiệu quả giảm HbA1C ở

glucosidase

Ức chế DPP-4

Chủ vận GLP-1

Insulin

thu và tiêu hóa
carbohydrat ở ruột

Sitaglipitin
Vildagliptin
Saxagliptin
Linagliptin
Exenatid
Liraglutid

- Tăng tiết insulin (phụ
thuộc glucose)
- Giảm tiết glucagon
(phụ thuộc glucose)
-Tăng tiết insulin (phụ
thuộc glucose)
- Giảm tiết glucagon
(phụ thuộc glucose)
- Làm chậm thời gian
tháo rỗng dạ dày
- Tăng cảm giác no
- Tăng hấp thu glucose
- Giảm tạo glucose ở
gan

- Giảm biến thiên đƣờng
huyết sau ăn
- Giảm tỷ lệ bệnh tim mạch
(nghiên cứu STOP-NIMM)
- Không tác động lên toàn hệ
thống (nonsytematic)
- Không gây tụt đƣờng huyết
- Dung nạp tốt

- Không gây tụt đƣờng huyết
- Giảm cân
- Có thể tăng cƣờng chức
năng, khối lƣợng tế bào
beta**
- Giảm biến cố tim mạch**
- Hiệu quả rộng rãi
- Không bị giới hạn hiệu quả
(tác dụng phụ thuộc liều
dùng về mặt lí thuyết)
- Giảm nguy cơ mắc bệnh lí
mạch máu nhỏ (UKPDS)

mức trung bình
- TDKMM trên tiêu hóa
(đầy bụng, tiêu chảy)
- Dùng nhiều lần/ngày

- Hiệu quả giảm HbA1C ở
mức trung bình
- Phù mạch/mày đay
- Viêm tụy**
- TDKMM trên đƣờng tiêu
hóa (nôn, buồn nôn)
- Viêm tụy cấp**
- Xuất hiệu u tuyến giáp
tăng sản tế bào C, u tuyến
giáp thể tủy trên độc vật
- Dạng tiêm cần đào tạo để
sử dụng
- Tụt đƣờng huyết
- Tăng cân
- Kích hoạt phân bào**
- Dạng tiêm cần đào tạo để
sử dụng

** Chưa có bằng chứng thật rõ ràng
*** Rosiglitazon, pioglitazon: đã bị ngừng cấp số đăng kí mới và lại ở VN lần lượt vào năm 2011 và 2012. (Công văn 3886/QLD-ĐK và
13707/QLD-ĐK)
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1.2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TĂNG HUYẾT ÁP MẮC KÈM ĐÁI THÁO
ĐƢỜNG
Trên thế giới có tƣơng đối nhiều các nghiên cứu về tăng huyết áp mắc kèm
đái tháo đƣờng, trong đó chú trọng vào việc đánh giá hiệu quả kiểm soát các mục
tiêu nhƣ huyết áp, HbA1c và LDL-C.
Huyết áp không đƣợc kiểm soát là một nguyên nhân góp phần đáng kể vào
sự hoành hành bệnh tật thậm chí tử vong ở bệnh nhân tiểu đƣờng typ 2. Một nghiên
cứu đƣợc tiến hành ở Malaysia để xác định các yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến
việc huyết áp không đƣợc kiểm soát ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 từ 1/1/2009 đến
31/12/2009. Dữ liệu từ 70889 bệnh nhân mắc ĐTĐ typ 2 thu đƣợc từ sổ quản lý và
kiểm soát những ngƣời mắc ĐTĐ để phân tích; 303 trung tâm tham gia nghiên cứu.
Kết quả: tuổi trung bình của bệnh nhân là 52,3 ± 11,1 tuổi, nữ giới chiếm 59,0%,
dân tộc Malay chiếm 61,9%; thời gian mắc bệnh ĐTĐ trung bình là 5,9 ± 5,6 năm.
Trong đó có 57,4% bệnh nhân có tăng huyết áp, 18% bệnh nhân trong số đó có
đƣợc điều trị với hơn 2 thuốc chống tăng huyết áp. Yếu tố quyết định độc lập chủ
yếu của việc không kiểm soát đƣợc huyết áp ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 là dân tộc
Malay, độ tuổi, thừa cân, theo dõi tại cơ sở y tế mà không có bác sĩ và có thể là việc
sử dụng không đúng các thuốc chống tăng huyết áp [37].
Để xác định tỷ lệ bệnh nhân đạt đƣợc sự kiểm soát huyết áp trong thời gian 2
năm sau khi chẩn đoán mắc đái tháo đƣờng, một nghiên cứu hồi cứu với các bệnh
nhân >= 18 tuổi bị tăng huyết áp và là những ngƣời bắt đầu điều trị tiểu đƣờng từ
năm 2000 đến năm 2007 tại các trung tâm chăm sóc bệnh nhân ở Trung-Nam nƣớc
Mỹ. Kiểm soát huyết áp ở thời điểm khởi đầu chẩn đoán đái tháo đƣờng đƣợc so
sánh với kiểm soát huyết áp tại các thời điểm 6, 12, 18 và 24 tháng sau đó. Mục tiêu
kiểm soát huyết áp là ≤140/90 mmHg. Kết quả tại thời điểm chẩn đoán, 59,5%
trong tổng số 16 182 bệnh nhân đã đƣợc kiểm soát huyết áp. Sáu tháng sau khi bắt
đầu điều trị đái tháo đƣờng, 65,7% đƣợc kiểm soát huyết áp (P <0,001). Kiểm soát
huyết áp đƣợc duy trì nhƣng không đƣợc cải thiện hơn nữa từ 6 tháng đến 2 năm
với 66,5% đƣợc kiểm soát ở thời điểm 2 năm sau khi chẩn đoán ĐTĐ. Huyết áp tâm
thu ban đầu cao hơn, chủng tộc da đen và thời gian nằm viện trong năm trƣớc đó có
liên quan với khả năng huyết áp không đƣợc kiểm soát ở thời điểm 6 tháng. Trong
khi đó bệnh tim mạch, chứng mất trí nhớ có liên quan tới khả năng huyết áp không
kiểm soát đƣợc. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân đƣợc kiểm soát huyết áp sau 6
tháng từ khi bắt đầu điều trị đái tháo đƣờng tăng hơn thời điểm ban đầu . Tuy nhiên,
kiểm soát huyết áp tổng thể vẫn chƣa tối ƣu và không có tiến triển hơn nữa trong
vòng 18 tháng tiếp theo [61].

24

Vƣơng quốc Oman là một quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bệnh đái tháo
đƣờng typ 2 nhƣng có rất ít nghiên cứu đế đánh giá mức độ kiểm soát đƣờng huyết
cũng nhƣ các yếu tố nguy cơ tim mạch trên đối tƣợng bệnh nhân này. Để ƣớc tính tỷ
lệ bệnh nhân bị ĐTĐ typ 2 đạt mục tiêu kiểm soát đƣờng huyết và các yếu tố nguy
cơ, một nghiên cứu đƣợc tiến hành trên 2.551 bệnh nhân (47% nam giới) độ tuổi
≥20 bị ĐTĐ typ 2 đang điều trị tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Kết quả: tuổi
trung bình chung của nhóm là 54 ± 13 năm, thời gian mắc bệnh trung bình là 4 năm
(2-6 năm), hơn 80% bệnh nhân bị thừa cân hoặc béo phì (BMI ≥25 kg/m2). Về sử
dụng thuốc, 69% BN dùng thuốc chống đái tháo đƣờng dạng uống, 9% sử dụng
insulin đơn độc hoặc phối hợp thuốc uống, còn lại không sử dụng thuốc; 52% dùng
thuốc chống tăng huyết áp và 40% dùng thuốc hạ lipid máu. Tỷ lệ bệnh nhân đạt
mục tiêu HbA1c (<7%) là 30%; đạt mục tiêu huyết áp (< 130/80mmHg) là 26%; đạt
mục tiêu cholesterol (<5,2 mmol/L) là 55%; đạt mục tiêu LDL-C (<1,8mmol/L) là
4,5%; đạt mục tiêu HDL-C (>1mmol/L với nam giới, >1,3mmol/L với nữ) là 52%;
đạt mục tiêu triglycerid (<1,7 mmol/L) là 61%; hơn 37% bệnh nhân có vi albumin
niệu và 5% có bệnh thận do đái tháo đƣờng. Nhƣ vậy việc kiểm soát đƣờng huyết
và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác dƣờng nhƣ là không tối ƣu cho bệnh nhân
Omani bị ĐTĐ typ 2. Để khắc phục vấn đề này cần phải giải quyết một hệ thồng bộ
ba bao gồm bệnh nhân, bác sĩ và hệ thống y tế [48].
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Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
Bệnh án hồi cứu của bệnh nhân THA mắc kèm ĐTĐ typ 2 (bệnh nhân mới
đƣợc chẩn đoán hoặc bệnh nhân đã có tiền sử bệnh) đƣợc quản lý, bắt đầu lập sổ
điều trị ngoại trú trong khoảng thời gian từ 01/10/2013 đến 1/10/2014 tại phòng
khám ngoại trú Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
Bệnh án của bệnh nhân đƣợc bác sĩ chẩn đoán xác định là THA có kèm ĐTĐ
typ 2 và chỉ định điều trị ngoại trú bằng thuốc THA và ĐTĐ.
Bệnh án của bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tiếp tục đƣợc điều trị.
Bệnh nhân đƣợc thăm khám lâm sàng toàn diện, làm các xét nghiệm, thăm
dò chức năng thƣờng quy (đƣờng huyết tĩnh mạch lúc đói, HbA1c, cholesterol toàn
phần, triglycerid, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ASAT, ALAT, creatinin, ure
máu)
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
Bệnh nhân < 18 tuổi
Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên thông tin thu thập từ bệnh án.
2.2.2. Quy trình nghiên cứu
Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, bệnh nhân đƣợc khám lâm sàng, đo huyết
áp theo đúng hƣớng dẫn và làm các xét nghiệm sinh hóa máu lúc đói (nồng độ
glucose, HbA1c, lipid, enzym gan, creatinin, ure).
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đƣợc khám lại hàng tháng. Mỗi lần
khám, bệnh nhân đƣợc làm xét nghiệm đƣờng huyết và đo huyết áp; các xét nghiệm
khác định kì 3 tháng làm 1 lần hoặc làm theo chỉ định của bác sĩ đồng thời đƣợc chỉ
định thuốc hoặc điều chỉnh thuốc nếu cần.
Thông tin bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm đƣợc thu thập theo mẫu
phiếu thu thập thông tin (phụ lục 1) tại các thời điểm khác nhau theo quy ƣớc:
T0 là thời điểm BN bắt đầu đƣợc lập sổ khám điều trị ngoại trú
T1, T2, T3, T4, T5, T6 là thời điểm sau khi bắt đầu nghiên cứu lần lƣợt 1, 2, 3,
4, 5, 6 tháng.
Nội dung nghiên cứu tóm tắt nhƣ trong bảng sau:
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Bảng 2.1. Nội dung thông tin cần thu thập tại các thời điểm
Thời điểm
Thông tin thu thập
- Tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao
T0
- Thời gian mắc bệnh
- Huyết áp
- Xét nghiệm sinh hóa máu (FPG, HbA1c, Cholesterol TP,
Triglycerid, HDL-C, LDL-C, ASAT, ALAT, creatinin, ure)
- Điều trị
- Huyết áp
T1, T2, T4, T5
- Xét nghiệm sinh hoá máu (FPG, HbA1c, Cholesterol TP,
Triglycerid, HDL-C, LDL-C, ASAT, ALAT, creatinin, ure)
- Điều trị
- Cân nặng
T3, T6
- Huyết áp
- Xét nghiệm sinh hoá máu (FPG, HbA1c, Cholesterol TP,
Triglycerid, HDL-C, LDL-C, ASAT, ALAT, creatinin, ure)
- Điều trị

Tổng hợp kết quả về số lƣợng bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu sau mỗi thời
điiểm, chúng tôi thu đƣợc lƣu đồ bệnh nhân nhƣ hình 2.1.
Mô tả lƣu đồ: Trong khoảng thời gian từ 1/10/2013 đến 1/10/2014 có tất cả
273 bệnh án đƣợc lập để quản lý và theo dõi điều trị cho 273 bệnh nhân mắc THA
kèm ĐTĐ. Tiến hành ra soát bệnh án chúng tôi thấy có 9 bệnh án chỉ có thông tin cá
nhân bệnh nhân nên 9 bệnh án này loại khỏi nghiên cứu. Với 264 bệnh án có đầy đủ
thông tin cần thu thập tại thời điểm ban đầu T0. Sau 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 tháng điều trị tiếp
theo, chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cần thiết đƣợc ghi lại trong bệnh án
nếu bệnh nhân tái khám đúng hẹn, những bệnh nhân không tái khám hoặc tái khám
không đúng hẹn thì việc thu thập thông tin dừng lại tại thời điểm trƣớc đó và chúng
tôi không theo dõi những bệnh nhân này trong các thời điểm tiếp theo.
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273 bệnh án điều trị THA mắc kèm ĐTĐ
9 BA chỉ có thông tin cá nhân
bệnh nhân
Thời điểm T0: 264 bệnh án
39 BN không tái khám hoặc tái
khám không đúng hẹn
Thời điểm T1: 225 bệnh án
28 BN không tái khám hoặc tái
khám không đúng hẹn
Thời điểm T2: 197 bệnh án
21 BN không tái khám hoặc tái
khám không đúng hẹn
Thời điểm T3: 176 bệnh án
45 BN không tái khám hoặc tái
khám không đúng hẹn
Thời điểm T4: 131 bệnh án
27 BN không tái khám hoặc tái
khám không đúng hẹn
Thời điểm T5: 104 bệnh án
11 BN không tái khám hoặc tái
khám không đúng hẹn
Thời điểm T6: 93 bệnh án
Hình 2.1. Lƣu đồ bệnh nhân qua các thời điểm
2.3. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
2.3.1. Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị trên bệnh nhân THA
mắc kèm ĐTĐ tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu
2.3.1.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
- Tuổi, giới tính
- Thời gian mắc bệnh ĐTĐ, THA
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- Phân loại giai đoạn THA
- Các chỉ số xét nghiệm FPG và HbA1c tại thời điểm bắt đầu điều trị
- Thể trạng bệnh nhân (phân loại dựa vào chỉ số BMI)
- Chức năng thận tại thời điểm bắt đầu đầu trị
- Các chỉ số lipid máu tại thời điểm bắt đầu điều trị
2.3.1.2.Thực trạng sử dụng thuốc điều trị trên bệnh nhân THA mắc kèm ĐTĐ
- Các thuốc điều trị THA và ĐTĐ đƣợc sử dụng trong mẫu nghiên cứu
- Các phác đồ điều trị và sự phù hợp với Hƣớng dẫn
- Sự thay đổi phác đồ trong quá trình điều trị
- Sử dụng thuốc ở bệnh nhân có suy giảm chức năng thận
- Tƣơng tác thuốc (số tƣơng tác trung bình/đơn, tỷ lệ đơn có tƣơng tác, số
tƣơng tác có YNLS, tỷ lệ đơn có tƣơng tác có YNLS, tƣơng tác thƣờng gặp giữa
thuốc điều trị ĐTĐ và THA).
2.3.2. Đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp và đái tháo đƣờng sau 3 tháng và
sau 6 tháng điều trị
- Tỷ lệ BN đạt huyết áp mục tiêu sau 3, 6 tháng điều trị.
- Tỷ lệ BN đạt đƣờng huyết, chỉ số HbA1c mục tiêu sau 3, 6 tháng điều trị
- Sự thay đổi thể trạng: đánh giá dựa trên chỉ số BMI sau 3, 6 tháng điều trị
- Hiệu quả kiểm soát lipid máu sau 3, 6 tháng điều trị
2.4. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Kết hợp các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả điều trị trên đối tƣợng bệnh nhân
THA, ĐTĐ để đƣa ra tiêu chuẩn chung nhất cho đối tƣợng THA mắc kèm ĐTĐ.
2.4.1. Cơ sở phân tích tính phù hợp của phác đồ điều trị đƣợc sử dụng
 Căn cứ vào Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị THA ban hành kèm theo Quyết
định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ trƣởng Bộ Y tế [4], theo đó:
+ Thận trọng sử dụng thuốc lợi tiểu thiazide và chẹn beta giao cảm trên bệnh
nhân có rối loạn dung nạp glucose.
+ Sơ đồ phối hợp các thuốc trong điều trị tăng huyết áp
+ Chỉ định bắt buộc thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể để kiểm
soát huyết áp cho đối tƣợng bệnh nhân mắc kèm đái tháo đƣờng.
 Phân tích sử dụng thuốc ĐTĐ trong một số trƣờng hợp đặc biệt [5]:
- Nếu HbA1C > 9,0 % mà mức glucose máu lúc đói trên 13,0 mmol/L có thể
chỉ định 2 loại thuốc viên hạ glucose máu phối hợp.
- Nếu HbA1C > 9,0 % mà mức glucose máu lúc đói trên 15,0 mmol/L có thể
chỉ định dùng ngay insulin.
- Các trƣờng hợp chỉ định sử dụng insulin:
+ Ngƣời có mức HbA1C trên 9% và mức glucose lúc đói trên 15 mmol/L.
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+ Ngƣời bệnh ĐTĐ đang mắc bệnh cấp tính khác nhƣ nhiễm trùng nặng,
nhồi máu cơ tim, đột quỵ…
+ Ngƣời bệnh ĐTĐ suy thận có chống chỉ định dùng thuốc hạ glucose máu
đƣờng uống.
- Nếu HbA1C > 9,0 % xem xét sử dụng insulin [34]
2.4.2. Cơ sở đánh giá hiệu quả điều trị tăng huyết áp
Dựa vào “Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị THA ban hành kèm theo Quyết
định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ trƣởng Bộ Y tế” [4]. Hiệu quả điều
trị tăng huyết áp thể hiện ở việc đƣa huyết áp của ngƣời bệnh về huyết áp mục tiêu,
cụ thể huyết áp mục tiêu cần đạt đối với ngƣời bệnh đái tháo đƣờng là <
130/80mmHg.
2.4.3. Cơ sở đánh giá hiệu quả điều trị đái tháo đƣờng và hiệu quả kiểm soát
lipid máu
Dựa theo Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 9/9/2011 của Bộ trƣởng Bộ Y
tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái
tháo đƣờng typ 2 [5], nội dung tóm tắt đƣợc trình bày ở bảng sau:
Bảng 2.2. Mục tiêu điều trị ĐTĐ typ 2 theo HD điều trị của BYT 2011
Chỉ số
Đơn vị
Tốt
Chấp nhận
Kém
Glucose máu
mmol/l
- Lúc đói
4,4 – 6,1
6,2 – 7,0
> 7,0
- Sau ăn
4,4 – 7,8
7,8 ≤ 10,0
> 10,0
HbA1c
%
≤ 6,5
> 6,5 đến ≤
> 7,5
7,5
Huyết áp
mmHg
≤ 130/80*
130/80 > 140/90
140/90
BMI
kg/(m)2
18,5 – 23
18,5 - 23
≥ 23
Cholesterol TP
mmol/l
< 4,5
4,5 - ≤ 5,2
≥ 5,3
HDL-c
mmol/l
> 1,1
≥ 0,9
< 0,9
Triglycerid
mmol/l
1,5
1,5 - ≤ 2,2
> 2,2
LDL-c
mmol/l
< 2,5**
2,5 - 3,4
≥ 3,4
2.4.4. Cơ sở đánh giá chức năng thận của bệnh nhân và việc hiệu chỉnh liều ở
bệnh nhân suy thận
Chức năng thận của bệnh nhân đƣợc đánh giá dựa vào độ thanh thải creatinin
(Clcr). Độ thanh thải creatinin đƣợc tính toán theo công thức Cockroft-Gault:
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Phân loại mức độ suy thận theo khuyến cáo của Hội thận học Hoa Kỳ[73]
Bệnh nhân có suy thận: hiệu chỉnh liều các thuốc điều trị theo chức năng
thận đƣợc đánh giá theo thông tin từ nhà sản xuất biệt dƣợc gốc.
Bảng 2.3. Phân loại mức độ suy thận theo Hội thận học Hoa Kỳ
Giai đoạn
Độ thanh thải
Đặc điểm
suy thận
creatinin (ml/phút)
Bình thƣờng
120
Clcr bình thƣờng
Nguy cơ cao
≥ 90
Clcr bình thƣờng, có yếu tố nguy cơ cho
bệnh nhân (THA, ĐTĐ, tuổi già, tiền sử gia
đình)
Giai đoạn 1
≥ 90
Clcr bình thƣờng, có tổn thƣơng thận (xuất
hiện protein niệu)
Giai đoạn 2
60 - 89
Clcr giảm nhẹ, có tổn thƣơng thận
Giai đoạn 3
30 - 59
Clcr giảm trung bình
Giai đoạn 4
15 - 29
Clcr giảm nặng
Giai đoạn 5
< 15
Suy thận hoàn toàn, cần lọc máu hoặc điều
trị thay thế thận.
2.4.5. Cơ sở đánh giá thể trạng
Thể trạng của bệnh nhân dựa trên chỉ số khối cơ thể (BMI). Chỉ số BMI
đƣợc tính theo công thức: BMI = [cân nặng (kg)] / [chiều cao (m)]2.
Phân loại thể trạng dựa trên chỉ số BMI theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế
giới (WHO) năm 2000 áp dụng cho ngƣời dân thuộc các nƣớc khu vực châu Á –
Thái Bình Dƣơng [62] , cụ thể nhƣ sau:
Bảng 2.4. Chỉ tiêu đánh giá thể trạng theo WHO 2000 dành cho khu vực Châu
Á – Thái Bình Dƣơng
Phân loại
BMI (kg/m2)
Gầy
< 18,5
Bình thƣờng
18,5 -22,9
Béo:
≥ 23
+ Thừa cân
23 – 24,9
+ Béo độ 1
25 – 29,9
+ Béo độ 2
≥ 30
2.4.6. Cơ sở đánh giá tƣơng tác thuốc trong quá trình điều trị
Xác định tƣơng tác thuốc – thuốc trong quá trình điều trị:
Đơn thuốc đƣợc duyệt bằng phần mềm DRUG-REAX (Micromedex 2.0 của
Truven Health Analytic). Khi phần mềm phát hiện đƣợc tƣơng tác xuất hiện trong
đơn, tiến hành ghi nhận mức độ của tƣơng tác và phân loại tƣơng tác có ý nghĩa lâm
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sàng. Micromedex xếp những tƣơng tác ở mức độ chống chỉ định hay nghiêm trọng
là những tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng.
2.5. KHÁI NIỆM RIÊNG TRONG NGHIÊN CỨU
Sai số ngày tái khám định kì: Bình thƣờng bệnh nhân sẽ tái khám định kì sau
1 tháng (30 ngày). Trong nghiên cứu chấp nhận những trƣờng hợp tái khám sau
30±7 ngày, những bệnh nhân này vẫn đƣợc chọn vào mẫu nghiên cứu.
2.6. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU
Số liệu đƣợc lƣu trữ và xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0.
Thống kê mô tả: Các biến số phân hạng đƣợc biểu diễn bằng tỷ lệ %. Các
biến số liên tục phân phối chuẩn đƣợc biểu diễn bằng giá trị giá trị trung bình ± độ
lệch chuẩn (TB ± SD). Biến số liên tục phân phối không chuẩn đƣợc biểu diễn bằng
trung vị và khoảng tứ phân vị. Sử dụng kiểm định χ2 để phân tích sự thay đổi BMI,
lipid máu của bệnh nhân trƣớc và sau nghiên cứu.
Áp dụng phân tích tái đo lƣờng, sử dụng kiểm định nội bộ các đối tƣợng
(Tests of Winthin-Subjects Effects) để đánh giá hiệu quả của thuốc điều trị dựa trên
đánh giá sự thay đổi nồng độ đƣờng huyết và chỉ số huyết áp sau mỗi khoảng thời
gian điều trị.
Sự khác biệt đƣợc coi là có ý nghĩa thống kê nếu p < 0,05.
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Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI
THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU
Trƣớc khi khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại Bệnh viện, chúng tôi thống
kê các đặc điểm nhân khẩu học của 264 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu ban đầu,
kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
3.1.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
3.1.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới
Đây là 2 đặc điểm cơ bản trong bất kì một nghiên cứu nào liên quan đến
ngƣời bệnh. Chúng tôi đƣa ra hai mức tuổi trên 60 tuổi và dƣới 60 tuổi – ngƣỡng
xác định ngƣời cao tuổi của WHO. Kết quả đƣợc trình bày nhƣ bảng dƣới đây:
Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới
Tổng
Nam
Nữ
Nhóm tuổi
Số BN
Tỷ lệ %
Số BN
Tỷ lệ %
Số BN
Tỷ lệ %
< 60
43
16,29
64
24,24
107
40,53
≥ 60
38
14,39
119
45,08
157
59,47
100
Tổng
81
30,68
183
69,32
264
Thấp nhất: 45 tuổi
Cao nhất: 84 tuổi
TB±SD: 63,3 ± 8,6 tuổi
Nhận xét:
Độ tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 63,3(± 8,6) năm, tuổi nhỏ nhất và
lớn nhất trong mẫu nghiên cứu lần lƣợt là 45 tuổi và 84 tuổi. Về giới tính, tỷ lệ bệnh
nhân nữ là 69,32% chiếm tỷ lệ vƣợt trội so với bệnh nhân nam (30,68%). Bệnh
nhân trên 60 tuổi – lớp tuổi ngƣời già theo phân loại của WHO chiếm khoảng 60%.
3.1.1.2. Thời gian mắc bệnh
Trong 264 bệnh án có 53 bệnh án không ghi nhận đƣợc về thời gian mắc
bệnh đái tháo đƣờng và 56 bệnh án không ghi nhận đƣợc về thời gian mắc bệnh
tăng huyết áp. Ghi nhận về thời gian mắc bệnh của các BN còn lại, chúng tôi thu
đƣợc kết quả:
Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh
Thời gian mắc
bệnh
≤ 6 tháng
> 6 tháng - < 5 năm
≥ 5 năm - < 10 năm
≥ 10 năm
Không có thông tin
Tổng n

Đái tháo đƣờng
Số BN
Tỷ lệ (%)
6
2,27
129
48,86
43
16,29
33
12,50
53
20,08
264
100

Nhận xét:
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Tăng huyết áp
Số BN
Tỷ lệ (%)
6
2,27
126
47,73
62
23,49
14
5,30
56
21,21
264
100

Đối tƣợng bệnh nhân mới mắc (≤ 0,5 năm) ĐTĐ và THA chiếm tỷ lệ nhỏ
nhất, đa phần là những bệnh nhân đƣợc phát hiện bệnh trong khoảng thời gian dƣới
5 năm, chiếm gần 50%. Khoảng 20% bệnh nhân trong mẫu không có thông tin về
thời gian mắc bệnh.
3.1.1.3. Thể trạng bệnh nhân

Trong 264 bệnh án có 235 bệnh án ghi nhận đƣợc đầy đủ về cân nặng và
chiều cao của bệnh nhân. Căn cứ vào chỉ số BMI tính đƣợc và phân loại theo tiêu
chuẩn của WHO áp dụng cho ngƣời dân các nƣớc khu vực Châu Á – Thái Bình
Dƣơng, chúng tôi có kết quả về thể trạng của bệnh nhân nhƣ sau:
Bảng 3.3. Phân bố bệnh nhân theo BMI
Phân loại
Gầy
Bình thƣờng
Thừa cân
Béo phì độ 1
Béo phì độ 2
Không tính đƣợc BMI do
không có đầy đủ thông tin
BMI trung bình (kg/m2)
Tổng số BN

BMI (kg/m2)
< 18,5
18,5 - 22,9
23 – 24,9
25 – 29,9
≥ 30

Số BN
8
102
64
55
6
29

Tỷ lệ (%)
3,03
38,65
24,24
20,83
2,27
10,98

23,53 ± 2,93
264

Nhận xét:
Tỷ lệ bệnh nhân có BMI ở mức béo phì độ 2 thấp nhất là 2,27%, tỷ lệ bệnh
nhân có BMI bình thƣờng chiếm tỷ lệ cao nhất là gần 40%. Trong mẫu nghiên cứu
của chúng tôi, có khoảng gần 50% bệnh nhân có BMI chƣa đƣợc kiểm soát tốt, BMI
trung bình của mẫu nghiên cứu là 23,53 ± 2,93 (kg/m2) thuộc nhóm thừa cân.
3.1.1.4. Phân độ giai đoạn THA

Các bệnh nhân khi đến khám sẽ đƣợc nhân viên y tế tiến hành đo huyết áp.
Căn cứ theo Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Bộ Y tế chúng tôi
tiến hành phân độ giai đoạn tăng huyết áp trên 264 bệnh nhân, kết quả đƣợc trình
bày trong hình 3.1.
Nhận xét:
Trong 264 bệnh nhân, có khoảng hơn một nửa số bệnh nhân là tăng huyết áp
độ 1, trên 30% bệnh nhân có huyết áp bình thƣờng hoặc tiền tăng huyết áp; tỷ lệ
bệnh nhân tăng huyết áp độ 3 thấp, chƣa đến 4%. Ở đây có một phần nhỏ bệnh nhân
có huyết áp bình thƣờng vì các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi đa số
là những bệnh nhân đã và/hoặc đang điều trị tăng huyết áp.
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Hình 3.1. Phân bố bệnh nhân theo phân độ huyết áp
3.1.1.5. Các chỉ số xét nghiệm máu (FPG, HbA1C, lipid)
Bệnh nhân đƣợc làm các xét nghiệm FPG, HbA1c tại thời điểm lập bệnh án
điều trị ngoại trú. Đây là hai chỉ số xét nghiệm quan trọng nhất trong bệnh ĐTĐ.
Ngoài ra xét nghiệm lipid máu cũng là một xét nghiệm thƣờng quy mà hầu hết các
bệnh nhân đƣợc chỉ định. Thêm vào đó rối loạn lipid máu là một bệnh hay gặp trên
bệnh nhân ĐTĐ, THA nên chúng tôi quan tâm đến chỉ số này. Sau khi thống kê các
kết quả xét nghiệm của bệnh nhân chúng tôi phân loại các chỉ số xét nghiệm theo
mục tiêu điều trị. Kết quả chi tiết đƣợc trình bày trong bảng 3.4:
Bảng 3.4. Đặc điểm chỉ số FPG, HbA1c, lipid tại thời điểm ban đầu
Không đạt
Giá trị các chỉ số
mục tiêu
Chỉ số
Đơn vị
Nhỏ nhất Lớn nhất TB ± SD Số BN Tỷ lệ %
FPG
mmol/L
6,0
17,6
7,83 ± 1,68
248
93,9
(n=264)
HbA1c*
%
5,0
11,9
6,97 ± 1,25
130
57,3
(n=239)
Cholesterol TP
mmol/L
1,3
11,8
5,37 ± 1,10
211
80,8
(n=261)**
Triglycerid
mmol/L
0,5
9,8
2,49 ± 1,48
195
74,7
(n=261)**
HDL – C
mmol/L
0,5
4,6
1,07 ± 0,35
177
68,3
(n=259)***
LDL – C
mmol/L
0,9
10,9
3,15 ± 0,92
214
81,1
(n=259)***
*25 BN không có kết quả xét nghiệm; **3 BN không có kết quả xét nghiệm; ***5
BN không có kết quả xét nghiệm.
Nhận xét:
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Đƣờng huyết lúc đói trung bình của bệnh nhân là 7,83 ± 1,68 mmol/L, cao
hơn ngƣỡng để chẩn đoán xác định đái tháo đƣờng (≥ 7,0 mmol/L) (theo tiêu chuẩn
chẩn đoán của Bộ Y tế). Chỉ số HbA1c trung bình cũng cao hơn ngƣỡng để chẩn
đoán xác định đái tháo đƣờng (≥ 6,5%) (theo Hƣớng dẫn của Hiệp hội đái tháo
đƣờng Mỹ). Vào thời điểm lập sổ khám ngoại trú thì có hơn 90% bệnh nhân chƣa
kiểm soát đƣợc mức đƣờng huyết. Tuy nhiên khoảng gần 50% bệnh nhân có xét
nghiệm HbA1c đạt mục tiêu điều trị.
Các chỉ số lipid máu ban đầu có giá trị trung bình ở mức kiểm soát kém nhƣ
cholesterol toàn phần là 5,37 ± 1,10 mmol/L, triglycerid là 2,49 ± 1,48 mmol/L.
Trong đó khoảng 80% BN có chỉ số cholesterol TP, LDL-C chƣa đạt mục tiêu điều
trị và khoảng 70% BN có chỉ số triglycerid, HDL-C chƣa đạt mục tiêu điều trị.
3.1.1.6. Chức năng thận của bệnh nhân
Chúng tôi đánh giá chức năng thận của bệnh nhân dựa vào độ thanh thải
creatinin và phân loại suy thận theo Hội thận học Hoa Kỳ. Chúng tôi không tính
đƣợc độ thanh thải creatinin trên 34 bệnh nhân do 10 bệnh nhân thiếu thông tin về
cân nặng và 24 bệnh nhân thiếu thông tin về nồng độ creatinin máu, ghi nhận kết
quả trên các bệnh nhân còn lại chúng tôi thu đƣợc kết quả sau:
Bảng 3.5. Đặc điểm chức năng thận của bệnh nhân
Độ thanh thải
Giai đoạn suy thận
Số BN
Tỷ lệ (%)
creatinin (ml/ph)
Bình thƣờng
≥ 120
1
0,38
Nguy cơ cao và giai đoạn 1
90 - 120
33
12,50
Giai đoạn 2
60 - 89
126
47,73
Giai đoạn 3
30 - 59
68
25,76
Giai đoạn 4
15 - 29
2
0,76
Không phân loại đƣợc
Không có thông tin
34
12,87
Tổng n
264
Nhận xét:
Chỉ có duy nhất 1 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có chức năng thận bình
thƣờng. Gần 50% bệnh nhân đƣợc xếp vào suy thận giai đoạn 2. Đáng chú ý là có
68 bệnh nhân suy thận giai đoạn 3, 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn 4, chiếm tỷ lệ
hơn 25%. Đây là đối tƣợng bệnh nhân cần chú ý khi sử dụng thuốc.
3.1.2. Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trong mẫu nghiên cứu
3.1.2.1. Thuốc và phác đồ điều trị
Hai bệnh ĐTĐ và THA là hai bệnh có tính chất mạn tính, gần nhƣ phải sử
dụng thuốc cả đời. Hai bệnh này cũng đƣợc phát hiện từ lâu nên có tƣơng đối nhiều
nhóm thuốc cũng nhƣ hoạt chất để điều trị. Chúng tôi thống kê các thuốc cùng phác
đồ đƣợc sử dụng trong mẫu nghiên cứu dƣới đây:
 Thuốc và phác đồ điều trị đái tháo đƣờng
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Bảng 3.6. Các thuốc sử dụng điều trị ĐTĐ tại thời điểm ban đầu
Hàm lƣợng
Số
Nhóm thuốc
Hoạt chất
Dạng bào chế
(mg)
BN
*
Biguanid
Metformin
Viên nén, GPKS
500;850;1000
232
**
Gliclazid
Viên nén PTDT
30; 60
202
Sulfonylure
Glimepirid
Viên nén
2; 4
27
Ức chế Acarbose
Viên nén
50
55
glucosidase
Insulin
Insulin
Hỗn dịch
40UI/ml
17

Tỷ lệ
%
87,88
76,52
10,23
20,83
6,44

*Giải phóng kiểm soat; **Phóng thích duy trì

Nhận xét:
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, chủ yếu bệnh nhân đƣợc điều trị ĐTĐ
bằng 2 nhóm thuốc uống là biguanid và sulfonylure. Trong đó sử dụng metformin
với gần 90% bệnh nhân, sử dụng gliclazid gần 80% bệnh nhân, lƣợng bệnh nhân chỉ
định dùng insulin là thấp nhất chƣa đến 7%.
Từ danh mục các thuốc sử dụng trên, chúng tôi thống kê các phác đồ điều trị
trong mẫu nghiên cứu đƣợc trình bày ở bảng 3.7:
Bảng 3.7. Các phác đồ điều trị ĐTĐ tại thời điểm ban đầu
Phác đồ sử dụng
Thuốc
Số BN (tỷ lệ %)
Metformin
18 (6,82)
Gliclazid
18 (6,82)
1 thuốc
Glimepirid
1 (0,38)
Insulin
5 (1,89)
Acarbose
4 (1,52)
Tổng
46 (17,43)
Insulin + metformin
5 (1,89)
Metformin + gliclazid
142 (53,79)
Metformin + glimepirid
16 (6,06)
2 thuốc
Metformin + acarbose
1 (0,38)
Glimepiride + acarbose
1 (0,38)
Gliclazide + acarbose
3 (1,14)
Tổng
168 (63,64)
Insulin + metformin + gliclazid
3 (1,14)
Insulin + metformin + acarbose
2 (0,76)
3 thuốc
Insulin + metformin + glimepirid
1 (0.38)
Metformin + gliclazid + acarbose
35 (13,26)
Metformin + glimepirid + acarbose
8 (3,03)
Tổng
49 (18,57)
Insulin + metformin + gliclazid + acarbose
4 thuốc
1 (0,38)
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Nhận xét:
Các phác đồ điều trị ĐTĐ khá phong phú, trong đó chủ yếu bệnh nhân đƣợc
sử dụng phối hợp 2 loại thuốc (hơn 60%) đặc biệt là phối hợp nhóm biguanid và
sulfonylure (khoảng gần 90%). Chƣa đến 20% bệnh nhân đƣợc sử dụng đơn trị liệu,
trong đó sử dụng đơn độc metformin hoặc gliclazid đều là 39,1%. Phác đồ phối hợp
3 loại thuốc chiếm gần 19%, trong đó chủ yếu bệnh nhân đƣợc chỉ định sử dụng 3
thuốc metformin + gliclazid + acarbose.
 Thuốc và phác đồ điều trị THA
Tƣơng tự nhƣ thuốc điều trị ĐTĐ, thuốc điều trị THA còn phong phú đa
dạng hơn nhiều. Có 14 hoạt chất đƣợc sử dụng để điều trị THA, kết quả chi tiết
đƣợc trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.8. Các thuốc điều trị THA tại thời điểm ban đầu
Nhóm
Dạng bào
Hàm lƣợng
Số
Hoạt chất
Tỷ lệ %
thuốc
chế
(mg)
BN
Lợi tiểu
Hydrochlorothiazid
Viên nén
12,5
2
0,76
Indapamid
Viên nén
1,25
18
6,82
Furosemid
Viên nén
20
1
0,38
Tổng
21
7,96
Chẹn canxi Amlodipin
Viên nang
5
162
61,36
*
Nifedipin
Viên PTKD
20
2
0,76
Tổng
164
62,12
Ức chế men Captopril
Viên nén
25
2
0,76
chuyển
Enalapril
Viên nén
5
3
1,14
Lisinopril
Viên nén
5
1
0,38
Perindopril
Viên nén
5; 10
133
50,39
Tổng
139
52,67
Ức chế thụ
Losartan
Viên nén
25
2
0,76
thể
Telmisartan
Viên nén
40
23
8,71
Valsartan
Viên nén
80
2
0,76
Tổng
27
10,23
Chẹn beta
Bisoprolol
Viên nén
2,5
1
0,38
Metoprolol
Viên nén
25; 50
22
8,33
PTKD*
Tổng
23
8,71
*Phóng thích kéo dài

Nhận xét:
Hai nhóm thuốc là chẹn kênh canxi và ức chế men chuyển đƣợc chỉ định
nhiều nhất với tỷ lệ lần lƣợt là 62,12 % và 52,67 %. Nhóm thuốc lợi tiểu và chẹn
beta đƣợc sử dụng ít nhất với chƣa đến 10% số bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.
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Nhóm UCTT là 1 nhóm thuốc chỉ định bắt buộc trên ngƣời bị ĐTĐ nhƣng cũng chỉ
có khoảng 10% bệnh nhân đƣợc sử dụng.
Có nhiều lựa chọn hoạt chất khác nhau để điều trị THA vì vậy các phác đồ
đƣợc chỉ định trong mẫu nghiên cứu khá phong phú. Kết quả đƣợc chúng tôi thống
kê dƣới đây:
Bảng 3.9. Các phác đồ điều trị THA tại thời điểm ban đầu
Phác đồ sử dụng
Thuốc
Số BN (tỷ lệ %)
Chẹn kênh canxi
96 (36,36)
Ức chế men chuyển
52 (19,69)
1 thuốc
Ức chế thụ thể
19 (7,19)
Chẹn beta giao cảm
3 (1,14)
Tổng
170 (64,38)
Lợi tiểu + UCMC
15 (5,68)
Lợi tiểu + UCTT
3 (1,14)
Chẹn kênh canxi + UCMC
54 (20,45)
2 thuốc
Chẹn kênh canxi + Chẹn beta
2 (0,76)
UCMC + UCTT
1 (0,38)
UCMC + Chẹn beta
3 (1,14)
UCTT + Chẹn beta
2 (0,76)
Tổng
80 (30,31)
Lợi tiểu + Chẹn canxi + UCMC
1 (0,38)
Lợi tiểu + UCMC + Chẹn beta
2 (0,76)
3 thuốc
UCMC + Chẹn canxi + Chẹn beta
10 (3,79)
UCMC + UCTT + Chẹn beta
1 (0,38)
Tổng
14 (5,31)
Nhận xét:
Có đến 2/3 bệnh nhân đƣợc áp dụng phác đồ đơn trị liệu trong điều trị tăng
huyết áp trong đó chủ yếu đƣợc chỉ định nhóm thuốc chẹn kênh canxi, sau đó là đến
nhóm UCMC. Tỷ lệ bệnh nhân phối hợp 3 thuốc chiếm tỷ lệ thấp nhất (5,31%).
Phác đồ phối hợp 2 thuốc chiếm 30,31%, trong đó tỷ lệ phối hợp 2 nhóm thuốc
chẹn kênh canxi và UCMC chiếm gần 70%. Phác đồ phối hợp 3 thuốc có tỷ lệ thấp
nhất chƣa đến 6%.
 Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
Chúng tôi đƣa ra danh mục các thuốc điều trị rối loạn lipid máu vì đây là 1
bệnh thƣờng gặp trên bệnh nhân ĐTĐ, THA. Ngay cả trong trƣờng hợp bệnh nhân
không mắc kèm bệnh này thì có thể bệnh nhân vẫn đƣợc chỉ định thuốc điều trị rối
loạn lipid máu khi có rối loạn lipid máu tạm thời. Danh mục các thuốc này nhƣ sau:
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Bảng 3.10. Các thuốc điều trị rối loạn lipid máu sử dụng trong mẫu nghiên cứu
Hoạt chất
Dạng bào chế Hàm lƣợng (mg)
Số BN
Tỷ lệ %
Fenofibrat
Viên nang
200
10
3,79
Atorvastatin
Viên nang
10
24
9,09
Rosuvastatin
Viên nang
5
1
0,38
3.1.2.2. Phân tích lựa chọn thuốc và phác đồ
Từ kết quả nghiên cứu trên, căn cứ theo Hƣớng dẫn của Bộ Y tế về cách lựa
chọn thuốc điều trị THA cho bệnh nhân ĐTĐ và hƣớng dẫn phối hợp các thuốc điều
trị tăng huyết áp, chúng tôi đƣa ra tỷ lệ lựa chọn phù hợp và chƣa phù hợp theo
Hƣớng dẫn đƣợc trình bày ở bảng 3.11:
Bảng 3.11. Tỷ lệ lựa chọn thuốc huyết áp cho bệnh nhân ĐTĐ căn cứ theo
Hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế
Lựa chọn thuốc
Số BN
Tỷ lệ %
UCMC
52
19,70
Phù hợp với
UCTT
19
7,20
Hƣớng dẫn
UCMC/UCTT + chẹn canxi/LT
20,83
55
không thiazid
Tổng
126
47,73
Phác đồ có LT thiazid
18
6,82
Phác đồ có chẹn beta
21
7,95
Không phù
hợp Hƣớng
Phác đồ có LT thiazid và chẹn beta
2
0,76
dẫn
Chẹn canxi
96
36,36
Lựa chọn khác
UCMC + UCTT
1
0,38
Tổng
138
52,27
Nhận xét:
Hƣớng dẫn của Bộ Y tế yêu cầu chỉ định bắt buộc nhóm UCMC hoặc UCTT
cho bệnh nhân ĐTĐ, ngoài ra nhóm lợi tiểu thiazid và chẹn beta giao cảm không
khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân ĐTĐ. Từ mẫu nghiên cứu, chúng tôi thống kê
có 126/264 bệnh nhân đƣợc lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp phù hợp với
Hƣớng dẫn của Bộ Y tế, chiếm tỷ lệ 47,73%, trong đó chủ yếu bệnh nhân đƣợc sử
dụng đơn độc 1 thuốc ƢCMC hoặc phối hợp thêm 1 thuốc chẹn kênh canxi/lợi tiểu
không thiazid . Các trƣờng hợp còn lại là các lựa chọn không theo khuyến cáo của
Bộ Y tế (52,27%), trong đó phần lớn là bệnh nhân đƣợc chỉ định sử dụng đơn độc
nhóm chẹn kênh canxi.
Do mẫu nghiên cứu của chúng tôi đa phần là những bệnh nhân đã có tiền sử
bệnh nên chúng tôi chỉ phân tích việc lựa chọn thuốc điều trị ĐTĐ trong một số
trƣờng hợp đặc biệt. Kết quả đƣợc trình bày dƣới đây:
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Bảng 3.12. Lựa chọn thuốc điều trị ĐTĐ trong một số trƣờng hợp đặc biệt
Đặc điểm BN và/hoặc
Số
Phác đồ sử dụng
Đánh giá
lý do sử dụng
BN
Metformin +
Phù hợp với Hƣớng
HbA1c≥9% và
2
Gliclazid
+
FPG≥13mmol/L
dẫn của BYT
Acarbose
Metformin +
Không phù hợp với
HbA1c≥9% và
1
Gliclazid +
FPG≥15mmol/L
Hƣớng dẫn của BYT
Acarbose
Không phù hợp với
hƣớng dẫn của
HbA1c≥9%
18
Không có insulin
Pharmacotherapy 9th
[34]
Không phù hợp với
Sử dụng phác đồ đơn trị liệu
4
Acarbose
Hƣớng dẫn của BYT
Phù hợp với Hƣớng
BMI=24,91
1
Metormin
2
kg/m
Đƣợc chẩn
dẫn của BYT
đoán lần
đầu

Sử dụng
insulin

FPG <
13mmol/L và
HbA1c < 9%
Suy thận GĐ 4
Có tiền sử dùng
insulin
Không rõ lý do

5

Phối hợp biguanid
+ sulfonylure

Chƣa phù hợp với
Hƣớng dẫn của BYT

1

Đơn trị liệu

Phù hợp khuyến cáo

3

Đơn trị liệu

13

Phối hợp với thuốc
uống

Nhận xét:
Chúng tôi chủ yếu phân tích các trƣờng hợp có chỉ số HbA1c và FPG cao bất
thƣờng. Khai thác từ bệnh án chúng tôi nhận thấy những trƣờng hợp bệnh nhân này
không có chống chỉ định đặc biệt đối với insulin. Hai bệnh nhân có HbA1c≥9% và
FPG≥13mmol/L đƣợc chỉ định phối hợp 3 loại thuốc uống, chỉ định này là phù hợp
với Hƣớng dẫn của Bộ Y tế. Có 1 bệnh nhân có HbA1c≥9% và FPG≥15mmol/L
nhƣng không đƣợc chỉ định sử dụng insulin theo Hƣớng dẫn. Acarbose là một chất
ức chế alpha-glucosidase, có tác dụng hạ đƣờng huyết sau ăn nhƣng cần phải sử
dụng phối hợp với 1 loại thuốc hạ đƣờng huyết khác nhƣng có 4 bệnh nhân đƣợc
chỉ định sử dụng đơn độc. Trong 264 bệnh nhân có 18 bệnh nhân có chỉ số HbA1c
> 9% nhƣng không có bệnh nhân nào đƣợc chỉ định sử dụng insulin theo Hƣớng
dẫn trong Pharmacotherapy 9th. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 6 bệnh
nhân mới đƣợc chẩn đoán thì chỉ có 1 bệnh nhân đƣợc chỉ định sử dụng thuốc phù
hợp với Hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Phân tích các trƣờng hợp chỉ định sử dụng
insulin, chúng tôi thấy có 1 trƣờng hợp bị suy thận giai đoạn 4 nên chống chỉ định
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với các loại thuốc uống, 3 trƣờng hợp có tiền sử dùng insulin còn lại là không rõ lý
do sử dụng insulin và các trƣờng hợp này đều không nằm trong các trƣờng hợp
khuyến cáo sử dụng insulin.
3.1.2.3. Sự thay đổi phác đồ điều trị
Sự thay đổi phác đồ điều trị là thay đổi (bao gồm cả thêm hoặc bớt) hoạt chất
điều trị hoặc liều của hoạt chất hoặc cả hai. Chúng tôi quy ƣớc:
- Phác đồ không đổi: giữ nguyên thuốc và liều dùng đã chỉ định
- Phác đồ thêm thuốc : thêm 1 hoạt chất mới vào phác đồ trƣớc đó
- Phác đồ giảm thuốc: bỏ đi 1 hoạt chất trong phác đồ trƣớc đó
- Phác đồ tăng liều hoặc giảm liều: giữ nguyên hoạt chất điều trị trƣớc đó
nhƣng tăng hoặc giảm liều của 1 thuốc điều trị.
- Phác đồ đổi thuốc: bỏ đi 1 hoạt chất trong phác đồ trƣớc đó đồng thời thêm
vào 1 hoạt chất mới.
Tổng hợp sự thay đổi phác đồ qua các thời điểm chúng tôi có kết quả sau:
Bảng 3.13. Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị đái tháo đƣờng
Số bệnh nhân (tỷ lệ)
Phác đồ
T1
T2
T3
T4
T5
T6
189 (84,0) 171 (86,8) 153 (86,9) 118 (90,1) 98 (94,2) 91 (97,8)
Không đổi
Thêm thuốc
14 (6,2)
10 (5,1)
7 (4,0)
5 (3,8)
2 (0,8)
0 (0)
Giảm thuốc
2 (0,9)
1 (0,5)
3 (1,7)
1 (0,8)
0 (0)
0 (0)
Tăng liều
11 (4,9)
8 (4,1)
6 (3,4)
6 (4,6)
2 (0,8)
2 (2,2)
Giảm liều
7 (3,1)
3 (1,5)
5 (2,8)
0 (0)
2 (0,8)
0 (0)
Đổi thuốc
2 (0,9)
3 (1,5)
2 (1,1)
1 (0,8)
0 (0)
0 (0)
Tổng n
225
197
176
131
104
93
Nhận xét:
Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị ĐTĐ qua các thời điểm dao động từ khoảng 3
đến 15 %. Trong đó tại thời điểm T1 có tỷ lệ thay đổi phác đồ cao nhất và thời điểm
T6 có tỷ lệ thay đổi phác đồ thấp nhất. Kiểu thay đổi phác đồ chủ yếu là thêm thuốc
và tăng liều dùng của thuốc. Tỷ lệ phác đồ giảm thuốc sử dụng trong quá trình điều
trị chiếm tỷ lệ thấp nhất.
Bảng 3.14. Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị tăng huyết áp
Số bệnh nhân (tỷ lệ)
Phác đồ
T1
T2
T3
T4
T5
T6
210 (93,3) 187 (95,0) 171 (97,0) 127 (97,0) 104 (100) 93 (100)
Không đổi
Thêm thuốc
4 (1,8)
4 (2,0)
1 (0,6)
2 (1,5)
0 (0)
0 (0)
Giảm thuốc
2 (0,9)
1 (0,5)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Tăng liều
2 (0,9)
2 (1,0)
2 (1,2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Giảm liều
1 (0,4)
1 (0,5)
1 (0,6)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Đổi thuốc
6 (2,7)
2 (1,0)
1 (0,6)
2 (1,5)
0 (0)
0 (0)
Tổng n
225
197
176
131
104
93
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Nhận xét:
Có thể thấy tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị THA rất thấp. Tại thời điểm T1 đến
T4 có hơn 90% bệnh nhân đƣợc giữ nguyên phác đồ trƣớc đó đã sử dụng. Tại thời
điểm T5 và T6 thì 100% bệnh nhân không thay đổi phác đồ. Trong các kiểu thay đổi
phác đồ thì chủ yếu bệnh nhân đƣợc thêm thuốc điều trị hoặc tăng liều hoặc đổi
thuốc.
3.1.2.4. Sử dụng thuốc ở những bệnh nhân có suy giảm chức năng thận
Tại thời điểm T0 có 2 bệnh nhân có mức độ suy thận giai đoạn 4 và 68 bệnh
nhân có mức độ suy thận giai đoạn 3 (căn cứ vào độ thanh thải creatinin và phân
loại mức độ suy thận theo khuyến cáo của Hội thận học Hoa Kỳ). Thống kê những
thuốc và số bệnh nhân suy thận cần phải hiệu chỉnh liều từ đó chúng tôi đƣa ra tỷ lệ
bệnh nhân đƣợc kê đơn với liều phù hợp và không phù hợp với khuyến cáo nhƣ sau:
Bảng 3.15. Sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy thận
Số BN đƣơc
kê đơn (%)
Tên thuốc
Số BN
Khuyến cáo*
Không
Phù hợp
phù hợp
Thuốc điều trị ĐTĐ
Metformin
62
0 (0)
62 (100) Không sử dụng nếu Clcr < 60ml/ph
Acarbose
14
14 (100)
0(0)
Chống chỉ đinh nếu Clcr < 25ml/ph
Glimepirid
7
7(100)
0(0)
Clcr < 22 mL/ph: 1mg/lần/ngày
Thuốc điều trị THA
2,5mg/ngày nếu 30 mL/ph < ClCr <
Perindopril
33
0(0)
33(100) 60mL/ph; 2,5mg mỗi 2 ngày nếu
15mL/ph < Clcr < 30mL/ph
*Thông tin từ nhà sản xuất biệt dược gốc
Nhận xét:
Metformin đƣợc chống chỉ định cho ngƣời có độ thanh thải creatinin <
60ml/ph. Trong 70 bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 và 4 (Clcr < 60ml/ph) thì có 62
bệnh nhân đƣợc chỉ định sử dụng metformin. Nhƣ vậy chỉ định này là không phù
hợp với khuyến cáo của nhà xản xuất. 33 bệnh nhân suy thận cần phải điều chỉnh
liều perindopril nhƣng thực tế các bệnh nhân này đƣợc sủ dụng liều perindopril bình
thƣờng, chỉ định này không phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất. Acarbose và
glimepirid cũng là 2 thuốc cần chỉnh liều dựa trên độ thanh thải creatinin, tuy nhiên
chỉ định sử dụng liều của 2 thuốc này là phù hợp với khuyến cáo.
3.1.2.5. Tương tác thuốc gặp trong mẫu nghiên cứu
Đối tƣợng bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có THA mắc kèm ĐTĐ nên
bệnh nhân sử dụng tƣơng đối nhiều thuốc vì vậy rất dễ xảy ra tƣơng tác thuốc trong
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quá trình kê đơn. Tuy nhiên tƣơng tác chủ yếu đƣợc xếp vào mức độ trung bình, chỉ
có 2 tƣơng tác đƣợc xếp vào mức độ nghiêm trọng và có ý nghĩa lâm sàng. Kết quả
chi tiết đƣợc trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.16. Tỷ lệ tƣơng tác thuốc trong nghiên cứu
STT
Chỉ tiêu
Kết quả
1
Số tƣơng tác trung bình/đơn
1,62
2
Tỷ lệ đơn có tƣơng tác
57,58 % (152/264)
3
Số tƣơng tác có YNLS
2
4
Tỷ lệ đơn có tƣơng tác YNLS
0,76% (2/264)
ĐTĐ + UCMC
270 lƣợt tƣơng tác
Các tƣơng tác phổ biến giữa
5
ĐTĐ + Lợi tiểu
42 lƣợt tƣơng tác
thuốc ĐTĐ và THA
ĐTĐ + chẹn beta
44 lƣợt tƣơng tác
Nhận xét:
Có tƣơng đối nhiều tƣơng tác giữa các thuốc điều trị ĐTĐ và THA gặp trong
mẫu nghiên cứu nhƣng chủ yếu là các tƣơng tác ở mức độ trung bình đƣợc
Micromedex xếp vào tƣơng tác không có ý nghĩa lâm sàng. Trung bình 1 đơn thuốc
có 1,62 tƣơng tác và gần 60% đơn thuốc là có tƣơng tác. Chỉ có 2 tƣơng tác đƣợc
xếp ở mức độ nghiêm trọng và có ý nghĩa lâm sàng, chiếm tỷ lệ 0,76%.
Để có thể hiểu rõ hơn về tƣơng tác thuốc gặp trong mẫu nghiên cứu, chúng
tôi tổng hợp các tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng và các tƣơng tác thƣờng gặp giữa
thuốc điều trị THA và ĐTĐ cùng hậu quả của các tƣơng tác này:
Bảng 3.17. Tƣơng tác có YNLS và thƣờng gặp giữa thuốc điều trị THA, ĐTĐ
Các phối hợp
Lƣợt
Hậu quả của tƣơng tác
Mức độ
có tƣơng tác
tƣơng tác
Tương tác có ý nghĩa lâm sàng
Captopril Tăng nguy cơ có hại nhƣ hạ huyết áp,
Nghiêm
1
Telmisartan
ngất xỉu, tăng kali máu, suy thận cấp…
trọng
Perindopril Tăng nguy cơ có hại nhƣ hạ huyết áp,
Nghiêm
1
Telmisartan
ngất xỉu, tăng kali máu, suy thận cấp…
trọng
Tương tác thường gặp giữa thuốc ĐTĐ và THA
ĐTĐ và
Tăng nguy cơ hạ đƣờng huyết
Trung
270
UCMC
bình
ĐTĐ và chẹn
Làm hạ đƣờng huyết hoặc tăng đƣờng
Trung
44
beta giao cảm
huyết, giảm triệu chứng của hạ đƣờng
bình
huyết
ĐTĐ và lợi tiểu Làm rối loạn kiểm soát đƣờng huyết sau
Trung
42
ăn hoặc có thể tăng nguy cơ tăng đƣờng
bình
huyết, tăng nhu cầu insulin
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Nhận xét:
Chú ý nhất là 2 tƣơng tác ở mức độ nghiêm trọng, đó là sự phối hợp giữa
captopril – telmisartan; perindopril – telmisartan, hai tƣơng tác này có ý nghĩa lâm
sàng. Trong quá trình thống kê các tƣơng tác thuốc, chúng tôi nhận thấy có 3 nhóm
thuốc huyết áp đƣợc sử dụng trong mẫu nghiên cứu là lợi tiểu (2 thuốc lợi tiểu
thiazid, 1 thuốc lợi tiểu quai), chẹn beta giao cảm (2 thuốc), UCMC (3 thuốc) đều
có tƣơng tác với 5 thuốc điều trị đái tháo đƣờng. Trong đó có tới 270 lƣợt tƣơng tác
giữa thuốc ĐTĐ và UCMC. Tuy nhiên các tƣơng tác này đều ở mức độ trung bình
và không có YNLS.
3.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO
ĐƢỜNG SAU 3 THÁNG VÀ SAU 6 THÁNG ĐIỀU TRỊ
Chúng tôi đánh giá hiệu quả điều trị của bệnh nhân tại 2 thời điểm: sau 3
tháng điều trị và sau 6 tháng điều trị, nghĩa là tại thời điểm T3 và T6..
Tại thời điểm T3 còn 176 bệnh nhân theo điều trị đúng hẹn và tại thời điểm
T6 còn 93 bệnh nhân theo điều trị đúng hẹn nên chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá
hiệu quả điều trị sau 3 tháng và sau 6 tháng trên các bệnh nhân này.
3.2.1. Sau 3 tháng điều trị
3.2.1.1. Hiệu quả kiểm soát huyết áp
Giảm hoặc duy trì huyết áp ở mức độ cho phép mà bệnh nhân vẫn dung nạp
đƣợc là mục tiêu hàng đầu đặc biệt trên đối tƣợng bệnh nhân đái tháo đƣờng thì
kiểm soát huyết áp là rất quan trọng và cần thiết.Thống kê về chỉ số huyết áp tại các
thời điểm nghiên cứu của các bệnh nhân đƣợc trình bày trong bảng sau:
Bảng 3.18. Huyết áp tâm thu và tâm trƣơng của bệnh nhân sau 3 tháng điều trị
Huyết áp tâm thu (mmHg)
Huyết áp tâm trƣơng (mmHg)
Thời
N
điểm
Min
Max
TB ± SD
Min
Max
TB ± SD
T0
176
100
180
138,3±15,3
60
110
85,1±7,7
T1
176
110
170
136,6±11,8
70
100
84,7±5,9
T2
176
100
160
133,9±10,3
70
110
84,3±6,9
T3
176
100
170
133,4±12,4
70
110
83,4±6,8
Nhận xét:
Sau 3 tháng điều trị huyết áp tâm thu của bệnh nhân giảm khoảng 5 mmHg,
huyết áp tâm trƣơng giảm 1,7 mmHg. Sử dụng kiểm định nội bộ các đối tƣợng
(Tests of Within-Subjects Effects), cho kết quả p = 0,000 với huyết áp tâm thu, p =
0,072 với huyết áp tâm trƣơng. Nhƣ vậy huyết áp tâm thu tại 4 thời điểm khác nhau
rõ rệt, còn huyết áp tâm trƣơng khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Biểu diễn giá
trị huyết áp tại các thời điểm trong hình dƣới đây. Từ biểu đồ biểu diễn huyết áp
tâm thu và tâm trƣơng tại các thời điểm cho thấy huyết áp của các bệnh nhân giảm
dần sau 3 tháng điều trị.
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Hình 3.2. HATTh, HATTr tại các thời điểm sau 3 tháng điều trị
3.2.1.2. Hiệu quả kiểm soát đường huyết và HbA1c
Đây là một mục tiêu quan trọng mà các bác sĩ điều trị luôn hƣớng đến. Bởi vì
đƣa đƣờng huyết về giới hạn cho phép đồng nghĩa với việc có thể hạn chế tối đa
nhất những biến chứng do đái tháo đƣờng gây ra đặc biệt là trên đối tƣợng bệnh
nhân có tăng huyết áp. Thống kê mức đƣờng huyết của các bệnh nhân ở các thời
điểm nghiên cứu, chúng tôi có kết quả sau:
Bảng 3.19. FPG tại các thời điểm sau 3 tháng điều trị
FPG (mmol/L)
Thời điểm
N
Min
Max
TB ± SD
T0
176
6,0
17,6
8,05 ± 1,83
T1
176
4,2
14,9
7,37 ± 1,98
T2
176
4,2
15,3
7,31 ± 1,87
*
T3
164
4,4
13,1
7,07 ± 1,68
*Có 12 bệnh nhân không làm xét nghiệm đường huyết

Nhận xét:
Sau 3 tháng điều trị, đƣờng huyết lúc đói của các bệnh nhân đã giảm trung
bình khoảng 0,98 mmol/L. Sử dụng kiểm định nội bộ các đối tƣợng là mức đƣờng
huyết lúc đói (Tests of Within-Subjects Effects), cho kết quả p = 0,000. Nhƣ vậy
FPG tại các thời điểm khác nhau rõ rệt. So sánh bắt cặp từng thời điểm cho thấy
nồng độ đƣờng huyết tại T0 và T3 khác nhau rõ rệt với p < 0,001. Biểu diễn nồng độ
đƣờng huyết tại 4 thời điểm trong hình 3.3. Để cụ thể hơn nữa kết quả trình bày ở
trên, chúng tôi đƣa ra tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp, đƣờng huyết, HbA1c mục tiêu
sau 3 tháng điều trị theo Hƣớng dẫn của BYT tại bảng 3.20.
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Hình 3.3. FPG tại các thời điểm sau 3 tháng điều trị
3.2.1.3. Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu sau 3 tháng điều trị
Trong điều trị THA và ĐTĐ, phƣơng pháp điều trị bằng chế độ ăn và luyện
tập luôn đƣợc kết hợp với điều trị bằng thuốc. Vì vậy việc kiểm soát đƣợc BMI của
bệnh nhân cũng là 1 mục tiêu cần hƣớng tới.
Các bệnh nhân ĐTĐ và THA thƣờng hay có rối loạn lipid máu. Điều chỉnh
rối loạn lipid máu cũng là mục tiêu cần thiết trong điều trị.
Chúng tôi ghi nhận chỉ số lipid máu, BMI của bệnh nhân sau 3 tháng điều trị
từ đó đƣa ra tỷ lệ bệnh nhân chƣa kiểm soát đƣợc lipid máu và BMI đồng thời so
sánh với chỉ số lipid máu, BMI của bệnh nhân trƣớc đó.
Nhƣ vậy chúng tôi đƣa ra 5 mục tiêu điều trị là huyết áp, nồng độ đƣờng
huyết, HbA1c, BMI và các chỉ số lipid máu. Kết quả phân loại bệnh nhân đạt mục
tiêu điều trị đƣợc tổng hợp trong bảng sau:
Bảng 3.20. Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị sau 3 tháng
T0 (n=176)
T3 (n=176)
Mục tiêu
P***
Số BN
Tỷ lệ %
Số BN
Tỷ lệ %
Huyết áp
53
33
92
52,3
0,000
*
FPG
10
5,7
59
36
0,000
*
HbA1c
76
43,2
84
51,2
0,138
BMI**
79
46,2
74
43,3
0,587
CholesterolTP
41
23,3
58
33
0,044
Triglycerid
54
30,7
40
22,7
0,092
LDL-C
41
23,3
64
36,4
0,007
HDL-C
82
46,6
74
42,0
0,391
*12BN không có kết quả xét nghiệm tại T3; **5 BN không tính được BMI do
thiếu thông tin cân nặng tại T0, T3; ***Kiểm định chi-square.
Nhận xét:
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Sau 3 tháng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị đều tăng so với
trƣớc điều trị ngoại trừ 2 mục tiêu là triglycerid và HDL-C.
Trong đó khoảng ½ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu sau 3 tháng điều trị.
Với bệnh đái tháo đƣờng có khoảng gần 40% bệnh nhân đạt mức đƣờng huyết mục
tiêu và hơn 50% bệnh nhân đạt chỉ số HbA1c mục tiêu.
Cụ thể tỷ lệ bệnh nhân đạt đích huyết áp và đích đƣờng huyết sau điều trị
tăng so với trƣớc điều trị lần lƣợt là 1,5 và 6 lần, sự khác nhau có ý nghĩa thống kê
với p < 0,001, còn tỷ lệ bệnh nhân đạt HbA1c khác nhau không có ý nghĩa thống kê
với p > 0,05. Tuy nhiên có thể thấy còn một tỷ lệ khá lớn bệnh nhân chƣa đạt mục
tiêu điều trị: 47,7% với mục tiêu huyết áp; 64% với mục tiêu đƣờng huyết và 48,8%
với mục tiêu HbA1c.
Tại thời điểm ban đầu T0 và T3 có 5 bệnh nhân trong số 176 bệnh nhân
không ghi nhận đƣợc đầy đủ về cân nặng và chiều cao. Tỷ lệ bệnh nhân đã kiểm
soát đƣợc BMI trong mẫu nghiên cứu chiếm gần một nửa. Sau 3 tháng điều trị thì tỷ
lệ bệnh nhân có BMI ở mức thừa cân và béo phì vẫn cao là 56,7% so với trƣớc điều
trị là 53,8%, tuy nhiên hai tỷ lệ này khác biệt nhau không có ý nghĩa thống kê với p
> 0,05.
Với mục tiêu kiểm soát lipid máu, sau 3 tháng điều trị số bệnh nhân đạt mục
tiêu về cholesterol TP và LDL-C tăng có ý nghĩa so với trƣớc điều trị (p < 0,05).
Tuy nhiên số bệnh nhân không đạt mục tiêu về triglycerid và HDL-C tăng so với
trƣớc khi điều trị, nhƣng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.
3.2.2. Sau 6 tháng điều trị
Theo dõi đến tháng thứ 6 chỉ còn 93 bệnh nhân tái khám đúng hẹn và chúng
tôi đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc sau 6 tháng trên số BN này. Chỉ số huyết áp,
nồng độ đƣờng huyết lúc đói và mức HbA1c vẫn là các mục tiêu mà bác sĩ điều trị
hƣớng đến.
3.2.2.1. Hiệu quả kiểm soát huyết áp
Chúng tôi thống kê mức huyết áp trung bình của các bệnh nhân từ thời điểm
bắt đầu nghiên cứu đến khi kết thúc nghiên cứu, thu đƣợc kết quả nhƣ sau:
Bảng 3.21. Huyết áp tâm thu và tâm trƣơng của bệnh nhân sau 6 tháng điều trị
Huyết áp tâm thu (mmHg)
Huyết áp tâm trƣơng (mmHg)
Thời
N
điểm
Min
Max
TB ± SD
Min
Max
TB ± SD
T0
93
100
180
137,9±14,7
60
100
85,3±7,2
T1
93
110
160
135,9±11,9
70
100
84,3±5,6
T2
93
100
160
132,6±10,8
70
110
82,8±6,4
T3
93
100
170
132,2±13,9
70
100
81,9±6,8
T4
93
110
160
131,8±10,3
60
100
81,8±7,9
T5
93
110
150
131,2±10,3
70
90
81,4±6,0
T6
93
100
150
134,1±10,8
60
95
83,4±7,8
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Nhận xét:
Sau 6 tháng điều trị, huyết áp tâm thu và tâm trƣơng của bệnh nhân giảm
đƣợc lần lƣợt là 3,8 mmHg và 1,9 mmHg so với trƣớc điều trị . Sử dụng kiểm định
nội bộ các đối tƣợng (Tests of Within-Subjects Effects), cho kết quả p = 0,001 <
0,05 với huyết áp tâm thu, p = 0,000 < 0,001 với huyết áp tâm trƣơng. Nhƣ vậy
huyết áp tại 7 thời điểm khác nhau rõ rệt. Biểu diễn giá trị huyết áp tại 7 thời điểm
trong hình 3.4 có thể thấy huyết áp của các bệnh nhân giảm dần sau mỗi tháng cho
đến T5.

Hình 3.4. HATTh, HATTr tại các thời điểm sau 6 tháng điều trị
3.2.2.2. Hiệu quả kiểm soát đường huyết và HbA1c
Đây là hai chỉ số cơ bản và quan trọng để đánh giá mức độ bệnh của bệnh
nhân. Thống kê nồng độ đƣờng huyết trung bình của các bệnh nhân tại các thời
điểm nhƣ sau:
Bảng 3.22. FPG tại các thời điểm sau 6 tháng điều trị
FPG (mmol/L)
Thời điểm
N
Min
Max
TB ± SD
T0
93
6,0
17,6
8,19 ± 1,95
T1
93
4,2
14,1
7,57 ± 1,99
T2
93
4,2
15,3
7,38 ± 1,94
T3
93
4,4
13,1
7,21 ± 1,85
T4
93
5,0
11,6
6,90 ± 1,32
T5
93
4,6
11,0
6,82 ± 1,16
T6 *
70
4,5
11,0
7,20 ± 1,59
*Có 23 bệnh nhân không có xét nghiệm đường huyết

Nhận xét:
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Sau 6 tháng điều trị, đƣờng huyết lúc đói của bệnh nhân đã giảm đƣợc trung
bình là 0,99 mmol/L. Có thể thấy đƣờng huyết của bệnh nhân có xu hƣớng giảm
dần sau mỗi tháng điều trị cho đến thời điểm T5. Sử dụng kiểm định nội bộ các đối
tƣợng là nồng độ đƣờng huyết trung bình tại các thời điểm (Tests of WithinSubjects Effects), cho kết quả p = 0,000 < 0,001. Nhƣ vậy đƣờng huyết tại 7 thời
điểm khác nhau rõ rệt. Biểu diễn giá trị đƣờng huyết trung bình tại 7 thời điểm
trong hình 3.5. Để cụ thể hóa hơn về kết quả điều trị sau 6 tháng, căn cứ vào Hƣớng
dẫn của Bộ Y tế chúng tôi thống kê tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị tại 3 thời
điểm (bắt đầu điều trị, sau điều trị 3 tháng và sau điều trị 6 tháng) nhƣ trong bảng
3.23.

Hình 3.5. FPG tại các thời điểm sau 6 tháng điều trị
3.2.2.3. Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu sau 6 tháng điều trị
Ngoài mục tiêu huyết áp, đƣờng huyết, HbA1c thì mục tiêu kiểm soát BMI
và lipid máu bệnh nhân cũng rất quan trọng. Ghi nhận BMI, chỉ số lipid máu của
các bệnh nhân sau 6 tháng điều trị tại 3 thời điểm T0, T3, T6, chúng tôi thống kê tỷ lệ
bệnh nhân đã kiểm soát đƣợc BMI và các chỉ số lipid máu.
Tổng hợp về kết quả đạt các mục tiêu điều trị (huyết áp, đƣờng huyết,
HbA1c, BMI, lipid máu) đƣợc trình bày trong bảng sau:
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Bảng 3.23. Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị sau 6 tháng
T0 (n=93)
T3 (n=93)
T6* (n=93)
Mục tiêu
P0-3
P0-6
Số
Tỷ lệ
Số
Tỷ lệ
Số
Tỷ lệ
BN
%
BN
%
BN
%
Huyết áp
32
34,4
59
63,4
33
35,5
0,000
0,878
FPG
4
4,3
31
33,3
19
27,1
0,000
0,000
HbA1c
39
41,9
47
50,5
29
41,4
0,239
0,948
**
BMI
35
38,9
33
36,7
29
36,3
0,758
0,723
CholesterolTP
20
21,5
22
23,7
21
30,0
0,726
0,216
Triglycerid
30
32,3
25
26,9
17
24,3
0,422
0,266
LDL-C
20
21,5
23
24,47
18
25,7
0,602
0,529
HDL-C
42
45,2
39
41,9
38
54,3
0,657
0,249
*23 BN không có kết quả xét nghiệm; **3 BN không tính được BMI do thiếu
thông tin cân nặng tại T0, T3 và 13 BN không tính được BMI do thiếu thông tin cân
nặng tại T6; Giá tri p: kiểm định chi-square.
Nhận xét:
Sau 6 tháng điều trị, còn 93 bệnh nhân tham gia tái khám đúng hẹn và có
khoảng 1/3 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 35,5%) đạt huyết áp mục tiêu, tỷ lệ này khác biệt
không có ý nghĩa so với thời điểm trƣớc điều trị (p>0,05). Trong 93 bệnh nhân thì
chỉ có 70 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đƣờng huyết và HbA1c tại thời điểm kết
thúc nghiên cứu nên chúng tôi chỉ tính đƣợc tỷ lệ bệnh nhân đạt đƣờng huyết và
HbA1c mục tiêu trên tổng số bệnh nhân này với kết quả lần lƣợt là 27,1 %; 41,4 %.
Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu đƣờng huyết tăng có ý nghĩa sau 3 tháng điều trị và
sau 6 tháng điều trị so với trƣớc điều trị. Riêng tỷ lệ đạt HbA1c mục tiêu khác nhau
không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Tuy nhiên tại thời điểm sau 6 tháng điều trị
thì tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp, đƣờng huyết, HbA1c mục tiêu lại giảm xuống so
với thời điểm sau 3 tháng điều trị.
Ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu và sau 3 tháng điều trị có 3 bệnh nhân trong
số 93 bệnh nhân không ghi nhận đƣợc đầy đủ về cân nặng, chiều cao. Đến thời điểm
T6 có 13 bệnh nhân không ghi nhận đầy đủ về cân nặng. Tỷ lệ bệnh nhân chƣa kiểm
soát đƣợc BMI trong mẫu nghiên cứu tại thời điểm T3 và T6 lần lƣợt là 36,7% và
36,3% so với trƣớc điều trị là 38,9%. Tuy nhiên các tỷ lệ này khác biệt không có ý
nghĩa thống kê.
Với mục tiêu kiểm soát lipid máu, tỷ lệ bệnh nhân có mức cholesterol TP và
LDL-C đạt mục tiêu điều trị đều tăng nhẹ tại các thời điểm so với trƣớc điều nhƣng
sự tăng này không có ý nghĩa thống kê. Với mục tiêu HDL-C thì tỷ lệ đạt mục tiêu
điều trị sau 3 tháng giảm nhẹ nhƣng đến thời điểm sau 6 tháng điều trị lại tăng lên.
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Riêng triglycerid thì tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị lại giảm dần so với thời
điểm ban đầu. Tuy nhiên sự khác biệt không đạt mức có ý nghĩa thống kê.

52

Chƣơng 4. BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
4.1.1. Đặc điểm lâm sàng
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 264 bệnh nhân. Tuổi nhỏ nhất trong
mẫu nghiên cứu là 45, lớn nhất là 84 tuổi. Nhƣ vậy độ tuổi của mẫu nghiên cứu phù
hợp với đặc điểm về lứa tuổi thƣờng bị mắc đái tháo đƣờng typ 2 (>40 tuổi). Tuổi
trung bình của mẫu nghiên cứu là 63,3(±8,6) năm là độ tuổi đƣợc xếp vào lớp tuổi
già theo WHO, trong đó số bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm đến 2/3 mẫu nghiên cứu.
Rõ ràng ĐTĐ và THA là hai bệnh thƣờng gặp ở ngƣời cao tuổi. Mặt khác tuổi cao
là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch đặc biệt trên nền
ngƣời bệnh THA và ĐTĐ.
Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên
cứu của một số tác giả: Nguyễn Thị Nhạn năm 2005 nghiên cứu trên 33 bệnh nhân
THA mắc kèm ĐTĐ có độ tuổi trung bình là 67,45±7,94 (năm) [16]; nghiên cứu
của Nguyễn Thị Thanh Vinh năm 2006 trên 55 bệnh nhân THA mắc kèm ĐTĐ typ
2 có độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 66,58±12,99 (năm) [24]. Và kết quả của
chúng tôi tƣơng đồng với kết quả nghiên cứu của Trần Thiện Thanh năm 2014 trên
85 bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 64,84±10,92 (năm) [20]. Từ kết quả trên có
thể thấy xu hƣớng ngày càng trẻ hóa bệnh THA và ĐTĐ. Xã hội ngày càng phát
triển với nền kinh tế thị trƣờng đem lại cho ngƣời dân cuộc sống sung túc hơn
nhƣng gia tăng lối sống thụ động, kém vận động dẫn đến hậu quả nhiều ngƣời đã
mắc bệnh THA và ĐTĐ sớm hơn bình thƣờng.
Về tỷ lệ giới tính, bệnh nhân nữ chiếm gấp gần 2 lần so với bệnh nhân nam
(69,32% so với 30,68%). Điều này có thể do nữ giới thƣờng quan tâm chăm sóc
sức khỏe và có ý thức tự giác đi khám bệnh định kì hơn so với nam giới. Kết quả
nghiên cứu này của chúng tôi cũng tƣơng đồng với kết quả nghiên cứu của Võ Thị
Hồng Phƣợng (2010) [17] nhƣng lại khác với kết quả nghiên cứu của Đinh Thị Thu
Ngân tại bệnh viện Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên với 45,3% nam giới và 54,7%
nữ giới [15]. Sự khác nhau này có thể là do tiêu chuẩn lựa chọn đối tƣợng nghiên
cứu, hoặc cũng có thể do thay đổi về độ tuổi, về điều kiện sống và khu vực địa lý.
Theo WHO năm 2000, số liệu đƣợc lấy từ một số nƣớc trên thế giới, tần suất mắc
bệnh đái tháo đƣờng tăng theo tuổi. Trƣớc 60 tuổi, tần suất mắc bệnh ở nam giới
cao hơn nữ giới một ít, sau 60 tuổi, tần suất mắc bệnh ở nữ giới cao hơn ở nam giới
[66].
Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đa phần là mắc bệnh đƣợc một vài
năm, thậm chí một số bệnh nhân mắc bệnh trên 10 năm. Do đây là hai bệnh mạn
tính, hơn nữa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế ngày càng phát triển làm cho tuổi
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thọ trung bình của ngƣời dân tăng lên cùng với sự ra đời của nhiều loại thuốc đặc
hiệu điều trị 2 bệnh này nên thời gian ngƣời bệnh sống cùng bệnh tật đƣợc kéo dài.
Có gần 50% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu chƣa kiểm soát tốt BMI. Cụ
thể BMI trung bình của mẫu nghiên cứu là 23,53±2,93 (kg/m2) thuộc nhóm BMI
thừa cân, giá trị này tƣơng đối gần với nghiên cứu của Đinh Thị Thu Ngân tại bệnh
viện Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên với BMI trung bình là 23,39 ± 2,97 kg/m 2
[15]. Điều này cũng hợp lý vì bệnh nhân ĐTĐ týp 2 thƣờng có thể trạng thừa cân
hoặc béo phì. Do cuộc sống ngày càng ít vận động, đời sống kinh tế phát triển cùng
nhiều loại thực phẩm bổ dƣỡng cũng nhƣ xu hƣớng thích sử dụng đồ ăn nhanh đã
khiến cho ngƣời dân thừa cân, béo phì so với tiêu chuẩn ngày càng tăng. Đây là một
vấn đề cần phải quan tâm, chú trọng bởi tình trạng thừa cân, béo phì sẽ làm gia tăng
sự đề kháng insulin - một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh ĐTĐ týp 2
và làm cho tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm. Chính vì vậy, vấn đề điều chỉnh
thể trạng của BN bằng các biện pháp vận động thể lực, chế độ ăn hợp lý là yếu tố
quan trọng không những để kiểm soát bệnh ĐTĐ týp 2 mà còn để kiểm soát tốt cả
huyết áp cho bệnh nhân.
4.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng
Về phân độ giai đoạn tăng huyết áp, tỷ lệ bệnh nhân THA giai đoạn 1
(54,4%) cao hơn tỷ lệ bệnh nhân THA giai đoạn 2, 3 (14%). Kết quả của chúng tôi
thấp hơn các kết quả thu đƣợc của Võ Thị Hồng Phƣợng với tỷ lệ bệnh nhân THA
giai đoạn 2 (59,62%) cao hơn so với THA giai đoạn 1 (40,38%) [17]; của Nguyễn
Hồng Sơn có tỷ lệ bệnh nhân THA giai đoạn 2 (56,92%) cao hơn THA giai đoạn 1
(43,08%) [19]. Nguyên nhân là do bệnh nhân trong các nghiên cứu trên là bệnh
nhân điều trị nội trú nên bệnh thƣờng ở giai đoạn muộn hơn hoặc nghiêm trọng hơn
so với bệnh nhân điều trị ngoại trú trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi.
Nồng độ đƣờng huyết lúc đói (FPG) là xét nghiệm đặc trƣng và quan trọng
trong chẩn đoán và điều trị ĐTĐ typ 2, là mục tiêu điều trị chính trong ĐTĐ typ 2.
Để tránh nguy cơ hạ đƣờng huyết việc giám sát đƣờng máu của bệnh nhân bằng chỉ
số FPG trong quá trình điều trị đóng vai trò quan trọng. Chỉ số FPG không chỉ giúp
bác sĩ đánh giá tình trạng hiện tại của bệnh nhân, từ đó đƣa ra phƣơng pháp điều trị
hợp lý để đạt đƣợc mục tiêu điều trị. FPG còn giúp bác sĩ kịp thời điều chỉnh chế độ
ăn cho bệnh nhân, lựa chọn thuốc và mức liều phù hợp để hạn chế đƣợc nguy cơ hạ
đƣờng huyết. Chỉ số đƣờng huyết trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có giá trị
trung bình là 7,83(±1,68) mmol/L với gần 95% bệnh nhân có mức đƣờng huyết
chƣa đạt giá trị mục tiêu. Đặc biệt có 3 bệnh nhân có mức đƣờng huyết trên
13mmol/L. So sánh với chỉ số FPG trong nghiên cứu của Đinh Thị Thu Ngân tại
bệnh viện đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên với kết quả là 7,4 (6,8 – 8,6) mmol/L
[15], hai kết quả này khá tƣơng đồng. Mặc dù bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của
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chúng tôi đa phần đã có tiền sử bệnh thậm chí là lâu năm nhƣng có thể trƣớc khi
tiếp tục điều trị tại bệnh viện thì bệnh nhân đã bỏ thuốc một thời gian hoặc phác đồ
điều trị đang sử dụng không còn phát huy hiệu quả đặc biệt trên đối tƣợng bệnh
nhân mắc bệnh lâu năm nên hầu nhƣ các bệnh nhân chƣa đạt đƣợc FPG mục tiêu.
Ngoài ra việc sử dụng thuốc điều trị THA nhóm lợi tiểu thiazid, chẹn beta giao cảm
cũng có thể là nguyên nhân làm ảnh hƣởng xấu đến mức đƣờng huyết của bệnh
nhân.
Một chỉ số cũng phản ánh mức độ kiểm soát đƣờng huyết trong vòng 2-3
tháng trƣớc đó là HbA1c. Bệnh nhân của chúng tôi có giá trị HbA1c trung bình là
6,97(±1,25)% với hơn 50% chƣa đạt yêu cầu về chỉ số này. Nhƣ vậy không thấy
đƣợc sự tƣơng quan chặt chẽ giữa kết quả đƣờng huyết và HbA1c của bệnh nhân.
Nguyên nhân là do HbA1c không có tƣơng quan với mức đƣờng huyết trung bình ở
một số cá thể bệnh nhân, chỉ số này cũng không phản ánh đƣợc sự dao động đƣờng
huyết trong ngày hoặc giữa các ngày và phép đo HbA1c chƣa đƣợc chuẩn hóa ở
Việt Nam. Chính vì vậy mà Bộ Y tế chƣa đƣa chỉ số HbA1c vào tiêu chuẩn chẩn
đoán đái tháo đƣờng.
Bệnh nhân ĐTĐ hoặc THA thƣờng hay mắc kèm rối loạn lipid máu. Nên
chúng tôi quan tâm đến kết quả xét nghiệm các chỉ số này. Đa phần bệnh nhân có
nồng độ HDL-C thấp và nồng độ cholesterol TP, LDL-C, triglycerid cao. Tăng
triglycerid và giảm HDL-C là dạng rối loạn lipid máu thƣờng gặp ở bệnh nhân đái
tháo đƣờng typ 2 [22]. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, có đến trên 80% bệnh
nhân chƣa kiểm soát tốt cholesterol TP, LDL-C và khoảng 70% bệnh nhân chƣa
kiểm soát tốt triglycerid, HDL-C. Đây là vấn đề quan trọng đòi hỏi bác sĩ điều trị
phải cân nhắc khi sử dụng thuốc để đảm bảo có thể kiểm soát tốt lipid máu cho
bệnh nhân ĐTĐ và THA. Tuy nhiên, đại đa số bệnh nhân đều không đƣợc chỉ định
dùng thuốc điều trị RLLP máu. Nhƣ vậy, việc đánh giá, phát hiện sớm và điều trị
RLLP chƣa đƣợc quan tâm và thực hiện, điều này sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ biến
chứng và tử vong do ĐTĐ, THA.
Chức năng thận của bệnh nhân là một trong những yếu tố quan trọng ảnh
hƣởng đến việc sử dụng thuốc. Ở những bệnh nhân có suy giảm chức năng thận, sự
thải trừ thuốc giảm dẫn đến tích lũy thuốc và tăng nguy cơ độc tính. Trong nghiên
cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân suy thận giai đoạn 2 chiếm tỷ lệ chủ yếu
(47,73%). Bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 và 4 chiếm trên 25%, một tỷ lệ tƣơng đối
lớn, đây là những bệnh nhân cần chú ý khi sử dụng thuốc đặc biệt là những thuốc
thải trừ qua thận.
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4.2. ĐẶC ĐIỂM LỰA CHỌN THUỐC TẠI THỜI ĐIỂM BAN ĐẦU
4.2.1. Lựa chọn thuốc và phác đồ điều trị đái tháo đƣờng
Theo khuyến cáo của ADA 2014 thì có 6 nhóm thuốc đƣợc đƣa vào điều trị
gồm có : biguanid (metformin), sulfonylurea, thiazolidinedion (TZD), các thuốc ức
chế DPP-4, các thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 và insulin [31].
Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an hiện mới có 4 nhóm đƣợc sử
dụng điều trị ĐTĐ là biguanid (metformin), sulfonylure (gliclazid, glimepirid),
acarbose, insulin. Trong đó bệnh nhân chủ yếu đƣợc chỉ định sử dụng 2 nhóm thuốc
uống biguanid và sulfonylure, chỉ định sử dụng insulin ít nhất. Metformin có mặt
trong tất cả các phác đồ điều trị phối hợp. Kết quả này càng khẳng định metformin
luôn là lựa chọn đầu tiên và hàng đầu trong điều trị ĐTĐ typ 2. Metformin là thuốc
điều trị ĐTĐ có nhiều ƣu điểm nhƣ làm giảm chỉ số glucose huyết hiệu quả, không
gây tăng cân, không gây hạ glucose huyết, tác động tốt đến các chỉ số lipid huyết,
giá cả chấp nhận đƣợc...Trong nghiên cứu của chúng tôi metformin là thuốc có tỷ lệ
bệnh nhân sử dụng cao nhất (87,88%), đây là tỷ lệ khá cao. Nhƣng nếu so sánh
chiến lƣợc điều trị ĐTĐ typ II theo đồng thuận của hiệp hội ĐTĐ Mỹ (ADA) và
hiệp hội nghiên cứu ĐTĐ Châu Âu (EASD) đƣa ra vào năm 2009 [59] thì tỷ lệ này
chƣa phải là cao vì theo tài liệu này, tất cả các bệnh nhân ĐTĐ đều đƣợc dùng
metformin trừ trƣờng hợp bị chống chỉ định. Kết quả này của chúng tôi cũng tƣơng
đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Nga (2011) [14] trên đối tƣợng bệnh
nhân mắc ĐTĐ typ 2 với tỷ lệ điều trị bằng metformin là 81,4%; nghiên cứu của
Đào Mai Hƣơng với tỷ lệ điều trị bằng metformin là 73% [11].
Sunfonylurea cũng đƣợc sử dụng với tỷ lệ rất cao trong mẫu nghiên cứu
(76,52%). Trong nhóm này có 2 hoạt chất là gliclazid và glimepiride đƣợc sử dụng.
Đây là 2 hoạt chất đƣợc coi là tốt nhất trong nhóm sunfonylurea hiện nay, có ƣu
điểm tác dụng chọn lọc trên thụ thể SUR 1 của tụy, giúp giảm thiểu các tác dụng
không mong muốn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy glimepiride có tác dụng hạ
glucose máu tốt, ngoài tác dụng kích thích tế bào β của tụy bài tiết insulin gần giống
với bài tiết insulin sinh lý (tác dụng đặc hiệu lên kênh K+-ATP làm phục hồi đỉnh
tiết sớm của insulin) còn có tác dụng làm tăng nhạy cảm của mô ngoại vi với
insulin, thuốc có ít tác dụng phụ và không gây tăng cân ở ngƣời bệnh đái tháo
đƣờng thừa cân. Glimepirid có thời gian bán thải dài có thể dùng 1 lần trong ngày
nên đƣợc xếp vào nhóm sunfonylurea thế hệ ba. Tuy nhiên tại bệnh viện chúng tôi
thì tỷ lệ sử dụng hoạt chất này vẫn còn thấp (hơn 10%) so với gliclazid (76,52%).
Nguyên nhân có thể do các bác sĩ chƣa có nhiều kinh nghiệm sử dụng. Gliclazid
không có thời gian bán thải dài tuy nhiên cũng đƣợc bào chế dƣới dạng viên nén
giải phóng kiểm soát vì vậy có thể dùng một lần trong ngày rất thuận tiện cho bệnh
nhân sử dụng. Kết quả này của chúng tôi cũng tƣơng đồng với kết quả nghiên cứu
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của Nguyễn Thị Nga (2011) trên đối tƣợng bệnh nhân mắc ĐTĐ typ 2 với tỷ lệ điều
trị bằng sulfonylure là 78,5 % [14].
Một loại thuốc uống nữa đƣợc sử dụng trong mẫu nghiên cứu là acarbose với
liều 50mg hoặc 100 mg/ngày. Thuốc này hiện nay đã không đƣợc ADA đƣa vào
khuyến cáo sử dụng do tác dụng trên HbA1c kém, bên cạnh đó gây ra nhiều tác
dụng không mong muốn nhƣ tiêu chảy, đầy bụng và giá thành của sản phẩm cũng
không rẻ [46]. Nhƣng trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ BN sử dụng acarbose
cũng khá cao khoảng 20%, có lẽ do thói quen dùng thuốc của bác sĩ.
Insulin là một thuốc điều trị ĐTĐ có hiệu quả rộng rãi, giảm nguy cơ mắc
bệnh lí mạch máu nhỏ. Khác với ngƣời bệnh ĐTĐ týp 1 ngƣời ĐTĐ týp 2 không
hoàn toàn mất đi insulin nội sinh. Tuy nhiên đặc điểm của ĐTĐ týp 2 là có sự đề
kháng insulin, do vậy khi mà BN ĐTĐ bị suy giảm chức năng tiết insulin của tụy
thì việc bổ sung insulin ngoại sinh để kiểm soát glucose máu là điều cần thiết.
Ngƣời mắc bệnh ĐTĐ typ 2 trƣớc hoặc sau cùng cũng sẽ phải sử dụng đến insulin
đặc biệt là những ngƣời mắc bệnh lâu năm. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi thì
tỷ lệ bệnh nhân sử dụng insulin rất thấp (6,44%). Nguyên nhân có thể do một lƣợng
lớn bệnh nhân có mức đƣờng huyết cao nhƣng chƣa đến mức cần sử dụng insulin,
các thuốc uống vẫn có thể kiểm soát đƣợc mức đƣờng huyết, hơn nữa insulin là
dạng thuốc tiêm nên bệnh nhân có tâm lý ngại phải tự tiêm hoặc chƣa biết cách
tiêm.
Nhƣ chúng ta đã biết, khi ĐTĐ tiến triển, chức năng thận sẽ suy giảm nhanh
hơn và hầu nhƣ luôn luôn song hành với thời gian và độ nặng của tăng glucose
huyết. Và dù có kiểm soát chặc chẽ, dƣờng nhƣ 40% BN ĐTĐ cuối cùng sẽ bị suy
giảm vừa phải (với độ lọc cầu thận < 60 ml/phút) và khoảng 2-3% tiếp tục bị suy
giảm nặng chức năng thận (độ lọc cầu thận < 30ml/phút), khoảng 1% tiến đến suy
thận giai đoạn cuối cần lọc máu hay ghép thận [26]. Trong mẫu nghiên cứu của
chúng tôi có 68 bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 (30ml/ph<Clcr<60ml/ph), 2 bệnh
nhân suy thận giai đoạn 4 (15ml/ph<Clcr<29ml/ph). Trong các thuốc ĐTĐ dạng
uống thì metformin là thuốc phổ biến nhất, đƣợc coi là thuốc đầu tay trong điều trị
ĐTĐ týp 2. Mặc dù vậy, thuốc cũng có rất nhiều chống chỉ định do nguy cơ trên lý
thuyết bị nhiễm toan chuyển hóa lactic. Nguy cơ này tăng cao hơn trên BN suy
thận. Nguyên nhân thứ nhất là do khi bị suy thận thì việc đào thải acid lactic sẽ bị
giảm đi. Nguyên nhân thứ 2 là metformin đƣợc loại thải qua thận hầu nhƣ hoàn toàn
dƣới dạng nguyên vẹn, một phần qua lọc cầu thận và một phần qua bài tiết ống
thận. Theo các khuyến cáo trƣớc đây, để tránh tích tụ thuốc quá mức có thể gây
nguy cơ nhiễm toan lactic, thuốc đƣợc khuyên nên ngƣng khi độ lọc cầu thận <
60ml/phút. Tuy nhiên, các dữ liệu gần đây gợi ý rằng metformin có thể dùng thận
trọng ở bệnh nhân có Cl-Cr từ 45 – 60 ml/phút hoặc thậm chí thấp hơn (30 – 45
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ml/phút) với liều hàng ngày đƣợc giảm một nửa và chức năng thận đƣợc theo dõi
đều đặn [55]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 62/68 bệnh nhân suy thận vẫn
đƣợc chỉ định sử dụng metformin. Điều này chứng tỏ các bác sĩ khi kê đơn đã
không chú trọng đến chức năng thận của bệnh nhân.
Với các thuốc uống ĐTĐ còn lại, việc sử dụng trên BN suy thận có vẻ dễ
dàng hơn so với metformin. Đa số sulfonylurea đƣợc bài tiết qua thận dƣới dạng
không thay đổi hoặc ở dạng chuyển hóa (một số còn hoạt tính dƣợc lý). Và khi dùng
sulfonylurea trên BN suy thận thì điều lo ngại nhất là nguy cơ xảy ra hạ đƣờng
huyết. Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất, không sử dụng glimepirid khi Clcr < 22
mL/ph, các bệnh nhân của chúng tôi đƣợc chỉ định thuốc này không có bệnh nhân
nào có Clcr < 22 mL/ph. Đối với acarbose, là thuốc có tác dụng khu trú tại đƣờng
tiêu hóa và cũng chống chỉ định khi Clcr < 25mL/ph, các bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu đƣợc chỉ định sử dụng acarbose nhƣng không có bệnh nhân nào có Clcr
< 25 mL/ph.
Về phác đồ điều trị, chỉ có khoảng 18% bệnh nhân đƣợc điều trị bằng đơn trị
liệu, còn lại là đƣợc điều trị bằng phác đồ phối hợp. Điều này hoàn toàn phù hợp
với nguyên tắc điều trị ĐTĐ là không điều trị theo kiểu bậc thang mà phải dùng
thuốc phối hợp sớm.
Trong các phác đồ đơn trị liệu, chủ yếu bệnh nhân đƣợc sử dụng đơn độc
metformin hoặc 1 thuốc nhóm sulfonylure.
Trong các phác đồ phối hợp thì đa phần phối hợp metformin với 1 thuốc
nhóm sulfonylure (bao gồm cả phác đồ 3 thuốc). Đây là phối hợp đƣợc sử dụng phổ
biến nhất trong điều trị, giữa một thuốc kích thích tiết insulin và một thuốc làm tăng
nhạy cảm insulin, có tác dụng điều chỉnh hai rối loạn chủ yếu trong cơ chế bệnh
sinh ĐTĐ typ 2. Phác đồ này đƣợc sử dụng nhiều vì tác dụng bổ sung cho nhau và
các bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm sử dụng.
Đánh giá về lựa chọn thuốc và phác đồ sử dụng, chúng tôi nhận thấy trong
mẫu nghiên cứu có 18 bệnh nhân có chỉ số HbA1c > 9%, đặc biệt có bệnh nhân có
mức đƣờng huyết > 15mmol/L nhƣng không có bệnh nhân nào đƣợc chỉ định sử
dụng insulin. Điều này tƣơng đối nguy hiểm vì với mức đƣờng huyết cao nhƣ vậy
có thể dẫn đến bị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu hoặc có thể xảy ra các biến chứng
nguy hiểm nếu không kịp thời kiểm soát đƣợc mức đƣờng huyết. Ngoài ra , 4 bệnh
nhân khác đƣợc chỉ định sử dụng acarbose đơn độc. Sử dụng đơn độc một thuốc ức
chế enzym alpha-glucosidase có thể dẫn đến thất bại trong điều trị vì thuốc này chỉ
có tác dụng hạ đƣờng huyết sau ăn nên cần dùng phối hợp với một thuốc hạ đƣờng
huyết khác. Có 17 bệnh nhân đƣợc chỉ định sử dụng insulin thì chỉ có 1 trƣờng hợp
suy thận giai đoạn 4 nên sử dụng insulin là hợp lý, 3 trƣờng hợp đã có tiền sử dùng
insulin nên khuyến cáo tiếp tục điều trị bằng insulin. Tuy nhiên có 13 trƣờng hợp sử
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dụng insulin không rõ lý do. Việc lựa chọn thuốc điều trị ĐTĐ typ 2 phụ thuộc vào
nhiều yếu tố, cách sử dụng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm điều trị của bác sĩ.
Hơn thế, do đề tài đƣợc tiến hành hồi cứu nên mức độ thu thập thông tin của chúng
tôi không thể tránh khỏi những hạn chế.
Về tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị, có thể thấy bệnh nhân đƣợc thay đổi phác
đồ chủ yếu trong 3 tháng đầu tiên, càng về sau phác đồ càng ít thay đổi hơn, phác
đồ điều trị dần ổn định. Phác đồ thay đổi chủ yếu bằng cách thêm 1 thuốc điều tị
hoặc tăng liều thuốc điều trị trong phác đồ cũ.
4.2.2. Lựa chọn thuốc và phác đồ điều trị tăng huyết áp
Thuốc điều trị tăng huyết áp rất phong phú với nhiều nhóm dƣợc lý và hoạt
chất khác nhau. Bệnh nhân sử dụng nhóm chẹn kênh canxi chiếm tỷ lệ cao nhất
(62,12%), tiếp đến là nhóm ức chế men chuyến (52,67%) và nhóm ức chế thụ thể
(10,23%), hai nhóm chẹn beta giao cảm và lợi tiểu chiểm tỷ lệ rất thấp. Kết quả của
chúng tôi tƣơng đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hồng Sơn với tỷ lệ sử
dụng thuốc chẹn kênh canxi là 68,24%, thuốc ức chế men chuyển là 64,62% và ức
chế thụ thể là 15,39% [19].
Bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi vừa tăng huyết áp vừa mắc đái
tháo đƣờng. Nhóm ức chế men chuyển và ức chế thụ thể là hai nhóm thuốc chỉ định
bắt buộc để điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân đái tháo đƣờng. Ngoài ra lợi tiểu
thiazid và chẹn beta không đƣợc khuyến cáo sử dụng cho đối tƣợng bệnh nhân này.
Tuy nhiên một tỷ lệ lớn bệnh nhân (52,27%) đƣợc chỉ định điều trị tăng huyết áp
không phù hợp với khuyến cáo, trong đó chủ yếu là chỉ định điều trị THA bằng
nhóm chẹn kênh canxi, tiếp đến là chỉ định thuốc lợi tiểu thiazid cho bệnh nhân đái
tháo đƣờng. Nguyên nhân có thể do thuốc chẹn kênh Ca là một thuốc điều trị THA
phổ biến, hiệu quả, an toàn, giá thành rẻ, nguồn cung cấp tƣơng đối ổn định nên
đƣợc các bác sĩ ƣa sử dụng. Nhóm ức chế men chuyển cũng đƣợc sử dụng với tỷ lệ
khá cao, điều này hoàn toàn phù hợp với Hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Riêng
nhóm ức chế thụ thể cũng là một thuốc chỉ định bắt buộc điều trị THA cho bệnh
nhân ĐTĐ nhƣng cũng chỉ đƣợc sử dụng với một tỷ lệ khiêm tốn. Nguyên nhân có
thể do giá thành thuốc hơi cao và các bác sĩ ít có kinh nghiệm sử dụng nhóm thuốc
này hơn là nhóm ức chế men chuyển.
Trong các thuốc điều trị THA, perindopril là một thuốc ức chế men chuyển
cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận. Có 33 bệnh nhân trong 70 bệnh nhân suy
thận đƣợc chỉ định sử dụng perindopril, nhƣng không có bệnh nhân nào đƣợc điều
chỉnh liều theo khuyến cáo. Điều này một lần nữa khẳng định các bác sĩ chƣa chú ý
nhiều đến chức năng thận khi kê đơn và hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân.
Về phác đồ điều trị THA, chủ yếu bệnh nhân đƣợc sử dụng phác đồ đơn trị
liệu (64,38%), tiếp đến là phác đồ phối hợp 2 thuốc (30,31%), phác đồ phối hợp 3
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thuốc rất ít. Bởi lẽ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đa phần là tăng huyết áp độ 1.
Tuy nhiên theo khuyến cáo của JNC VII thì hơn 2/3 bệnh nhân THA cần phải phối
hợp ≥ 2 thuốc hạ huyết áp từ các nhóm thuốc khác nhau để kiểm soát huyết áp [50].
Do đó liệu pháp điều trị kết hợp thuốc nên đƣợc chú trọng hơn nữa trong điều trị
THA ở bệnh nhân THA mắc kèm ĐTĐ do phối hợp nhiều loại thuốc là biện pháp
tốt nhất để đạt kết quả tốt, lâu dài và hạn chế đƣợc các tác dụng phụ. Kết quả nghiên
cứu của chúng tôi có vẻ cũng tƣơng đồng với một nghiên cứu đƣợc tiến hành ở
Canada nhằm mục đích mô tả mô hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên
bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2. Theo đó, bệnh nhân đƣợc sử dụng phác đồ đơn trị
liệu với tỷ lệ lớn nhất (47,0%), tiếp đến là phác đồ phối hợp 2 thuốc (34,8%), phác
đồ phối hợp 3 thuốc (12,3%) và phác đồ phối hợp 4 thuốc (5,5%) [30].
Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị THA rất thấp, thay đổi chủ yếu tập trung vào
3 tháng đầu sau khi điều trị, tỷ lệ thay đổi dao động từ 3-7%. Đến thời điểm T5, T6
thì phác đồ điều trị đã ổn định, không có bệnh nhân nào thay đổi phác đồ.
Thuốc điều trị huyết áp tƣơng đối nhiều nên rất dễ xảy ra tƣơng tác khi phối
hợp điều trị. Chúng tôi ghi nhận có 2 tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng đó là sự phối
hợp giữa captopril – telmisartan; perindopril – telmisartan. Trƣớc đây, sự phối hợp
này đƣợc các khyến cáo xếp vào dạng phối hợp không ƣu tiên. Ngày 23/5/2014, Ủy
ban các sản phẩm thuốc sử dụng cho ngƣời (CHMP) thuộc Cơ quan quản lý dƣợc
phẩm châu Âu (EMA) đã chấp thuận khuyến cáo Ủy ban đánh giá rủi ro cảnh giác
dƣợc (PRAC) trong việc hạn chế sử dụng phối hợp các thuốc thuộc các phân nhóm
khác nhau tác động trên hệ renin-angiotensin (RAS - một hệ nội tiết điều hòa huyết
áp và thể dịch trong cơ thể). CHMP đã đƣa ra khuyến cáo cụ thể: những thuốc tác
động trên hệ Renin-Angiotensin thuộc 3 phân nhóm chính sau: (1). Nhóm ức chế
thụ thể angiotensin (ARBs, đôi khi đƣợc biết đến nhƣ sartants); (2). Nhóm ức chế
enzym chuyển hóa angiotensin (ức chế ACE); (3). Nhóm ức chế trực tiếp renin
(chẳng hạn nhƣ: aliskiren). Sự phối hợp của các thuốc từ bất kỳ 2 trong số các phân
nhóm nói trên là không đƣợc khuyến cáo, đặc biệt ở những bệnh nhân có các vấn đề
về thận có liên quan đến bệnh đái tháo đƣờng (bệnh thận đái tháo đƣờng) thì không
nên sử dụng phối hợp một ARB và một thuốc ức chế ACE [6]. Nhƣ vậy các bác sĩ
chƣa thực sự quan tâm đến khuyến cáo này khi kê đơn.
4.2.3. Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi đa số bệnh nhân (70%-80%) chƣa kiểm
soát đƣợc các chỉ số lipid máu nhƣng thực tế có rất ít bệnh nhân đƣợc kê đơn thuốc
điều trị rối loạn lipid máu (khoảng 13% bệnh nhân). Trong khi các Hƣớng dẫn điều
trị đều nhấn mạnh vai trò của việc kiểm soát lipid máu đối với bệnh nhân mắc ĐTĐ
và THA nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ về bệnh tim mạch và biến chứng cho
bệnh nhân [31], [46]. Có thể các bác sĩ khi điều trị chỉ chú trọng đến chỉ số huyết áp
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và đƣờng huyết của bệnh nhân, thêm nữa là tâm lý ngại kê đơn nhiều thuốc cùng lúc
cho bệnh nhân.
4.3. HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT CÁC MỤC TIÊU
Sau 3 tháng điều trị thì tỷ lệ bệnh nhân đạt giá trị mục tiêu đều tăng so với
trƣớc điều trị (trừ mục tiêu triglycerid và HDL-C).
Trong đó chỉ có 52,3% bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu. Kết quả này của
chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của Trần Văn Trung năm 2014 [23] với tỷ lệ
bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu khi ra viện là 66,29%; nghiên cứu của Trần Thiện
Thanh năm 2014 [20] với tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu khi ra viện là
83,53%; nghiên cứu của Nguyễn Hồng Sơn năm 2012 [19] với tỷ lệ bệnh nhân đạt
huyết áp mục tiêu khi ra viện là 61,54%. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân của
chúng tôi là bệnh nhân điều trị ngoại trú nên việc tuân thủ điều trị không bằng các
bệnh nhân điều trị nội trú có sự giám sát của điều dƣỡng và bác sĩ. Thêm vào đó,
các bệnh nhân chủ yếu đƣợc điều trị THA bằng phác đồ đơn trị liệu, tỷ lệ thay đổi
phác đồ tại các thời điểm sau đó thấp nên có thể hiệu quả kiểm soát huyết áp chƣa
đƣợc cao. Bởi vì để kiểm soát huyết áp việc phối hợp từ 2 thuốc trở lên trong các
nhóm thuốc khác nhau là cần thiết. Đơn trị liệu là điều trị chuẩn ban đầu để kiểm
soát HA ở hầu hết các bệnh nhân bị tăng HA , tuy nhiên, đơn trị liệu lại không kiểm
soát đƣợc HA trong 40 - 60% bê ̣nh nhân và có hơn 60 % bê ̣nh nhân cần trên 2 thuốc
để kiểm soát HA [56]. Nhiề u nghiên cƣ́u cho thấ y viê ̣c phố i hơ ̣p thuố c là cầ n thiế t
để kiểm soát HA ở hầu hết các bệnh nhân
. Phối hợp 2 thuốc từ 4 nhóm thuốc
thiazid, ức chế men chuyển, chẹn beta và chẹn kênh canxi giúp làm giảm HA nhiều
hơn xấp xỉ 5 lần so với tăng gấp đôi liều của 1 thuốc [38].
Với mục tiêu đƣờng huyết, tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu tăng cao rõ rệt so
với trƣớc điều trị tuy nhiên tỷ lệ này vẫn rất khiêm tốn (36%). Kết quả của chúng tôi
tƣơng đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Đặng với tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số
FPG đạt mục tiêu điều trị sau ba tháng là 38% [7] nhƣng kết quả này thấp hơn so
với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Nga với tỷ lệ đạt đƣờng huyết mục tiêu sau
3 tháng điều trị là 47,8% [14]. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân của chúng tôi mắc
ĐTĐ trên nền bệnh nhân THA nên việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Nhƣ đã phân tích
ở trên, có một số bệnh nhân đƣợc chỉ định dùng thuốc ĐTĐ chƣa phù hợp cũng có
thể dẫn đến thất bại trong điều trị. Tuy nhiên kết quả của chúng tôi cao hơn kết quả
của Hoàng Thái Hòa với tỷ lệ đạt đƣờng huyết mục tiêu sau 3 tháng điều trị chỉ là
17,84% [9]. Trong nghiên cứu của Hoàng Thái Hòa các bệnh nhân có mức đƣờng
huyết khá cao, đƣờng huyết trung bình trƣớc điều trị là 12,17±1,52 mmol/L, bệnh
nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có mức đƣờng huyết trung bình thấp hơn
(8,05±1,83 mmol/L).
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Ngoài nồng độ đƣờng huyết lúc đói, HbA1c cũng là một chỉ số quan trọng để
đánh giá. Trên đối tƣợng bệnh nhân có tiền sử ĐTĐ, HbA1C cho phép xác định
hiệu quả kiểm soát đƣờng máu của bệnh nhân trong 2-3 tháng gần đây. Còn trên
bệnh nhân mới đƣợc chẩn đoán ĐTĐ typ 2, HbA1C sẽ giúp phân biệt các trƣờng
hợp tăng glucose máu khác nhƣ tăng glucose máu do stress. Nhiều nghiên cứu đã
chỉ ra rằng việc kiểm soát đƣờng máu tốt bằng cách đƣa HbA1C càng gần về giới
hạn bình thƣờng sẽ hạn chế đƣợc các biến chứng nghiêm trọng của ĐTĐ đặc biệt là
các biến chứng tim mạch [31]. Tuy nhiên, mục tiêu điều trị HbA1C là khác nhau
trên từng đối tƣợng bệnh nhân, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ độ tuổi, thời gian
mắc bệnh, thể trạng và các bệnh mắc kèm. Hơn thế, kiểm soát đƣờng huyết quá
nghiêm ngặt đặc biệt ở ngƣời cao tuổi sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong, suy giảm nhận thức
do nguy cơ hạ đƣờng huyết [67]. Nhƣ vậy, mục tiêu điều trị HbA1C nên cá thể hóa
trên từng đối tƣợng bệnh nhân. Sau 3 tháng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân trong nghiên
cứu đạt mục tiêu HbA1c là 51,2%, so với trƣớc điều trị là 43,2%, tăng 8%, tuy
nhiên hai mức tỷ lệ này khác nhau không có ý nghĩa thống kê cho thấy việc kiểm
soát chỉ số này chƣa thực sự hiệu quả. Kết quả của chúng tôi tƣơng đồng với nghiên
cứu của Nguyễn Văn Đặng 2008 và Đào Mai Hƣơng 2012 với tỷ lệ đạt mục tiêu
HbA1c sau 3 tháng điều trị tăng lên 9,5% và 11% [7], [11]. Điều này cho thấy việc
cải thiện vấn đề kiểm soát HbA1c là không dễ dàng.
Các kết quả trên của chúng tôi phân tích dựa trên Hƣớng dẫn điều trị THA và
ĐTĐ typ 2 của Bộ Y tế. Nếu chúng tôi dựa vào JNC8 là hƣớng dẫn mới về điều trị
tăng huyết áp và ADA 2014 là hƣớng dẫn mới về điều trị đái tháo đƣờng thì tỷ lệ
bệnh nhân đạt huyết áp, FPG, HbA1c mục tiêu tăng lên rõ rệt, chi tiết đƣợc trình
bày ở bảng sau:
Bảng 4.1. Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị sau 3 tháng
theo các Hƣớng dẫn khác nhau
Hƣớng dẫn
Đạt huyết áp (%)
Đạt FPG (%)
Đạt HbA1c (%)
Bộ Y tế
52,3
36
51,2
JNC8
97,2
ADA 2014
62,2
70,7
Đích huyết áp cho ngƣời bị ĐTĐ theo Hƣớng dẫn điều trị của Bộ y tế là <
130/80 mmHg. Còn theo JNC8 thì đích huyết áp cho ngƣời ĐTĐ là <140/90mmHg
(ý kiến chuyên gia). Theo ADA 2014, mục tiêu đƣờng huyết (3,9-7,2 mmol/L) và
mục tiêu HbA1c (<7,0%) đều đƣợc nới rộng hơn so với Hƣớng dẫn của Bộ Y tế nên
nếu căn cứ theo ADA 2014 và JNC 8 thì tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị trong
mẫu nghiên cứu của chúng tôi sẽ cao hơn.
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Theo một nghiên cứu đƣợc tiến hành tại Mỹ từ năm 2001 đến 2004 có tên
Look AHEAD [29] để xem việc giảm cân lâu dài, tăng cƣờng vận động và sử dụng
thuốc có tác động nhƣ thế nào đến mục tiêu kiểm soát đƣờng huyết, huyết áp, lipid
ở ngƣời béo phì đái tháo đƣờng typ 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên 5145 bệnh
nhân có tuổi trung bình 58,7 năm, BMI trung bình 36,0 kg/m2, 58,5% nữ, tỷ lệ đạt
mục tiêu HbA1c là 42,3%, tỷ lệ đạt mục tiêu huyết áp là 51%, tỷ lệ đạt mục tiêu
LDL-C là 38,7%. So sánh với kết quả nghiên cứu này, chúng tôi thấy tỉ lệ % đạt
huyết áp mục tiêu tƣơng đồng với kết quả của chúng tôi (52,3%), tỷ lệ đạt HbA1c
của chúng tôi cao hơn trong nghiên cứu này một chút, còn tỷ lệ đạt LDL-C lại thấp
hơn. Sự khác nhau có thể do đối tƣợng bệnh nhân trong 2 nghiên cứu là khác nhau
vì nghiên cứu này đƣợc lấy bệnh nhân từ 16 trung tâm khác nhau của Mỹ với sự đa
dạng các chủng tộc, khác nhau cả về tỷ lệ giới tính, giá trị BMI.
Một nghiên cứu khác đƣợc tiến hành ở Thái Lan với mục đích đánh giá các
cải thiện của chiến lƣợc quản lý bệnh nhân đái tháo đƣờng [69]. Nghiên cứu với
2273 bệnh nhân từ khoa nội bệnh viện OPD Ratchaburi từ 10/2008 đến 9/2009,
trong đó nữ chiếm 66,3%, tuổi trung bình là 63±11,4 năm, BMI trung bình 27±4,8
kg/m2, thời gian mắc bệnh trung bình là 8,52±5,24 năm. Kết quả cho thấy 48,7%
đạt FPG mục tiêu (3,9 – 7,2 mmol/L); 57% có HbA1c < 7%; 62% có LDL <
100mg/dL ( < 2,6mmol/L); 52,5% có HA < 130/80 mmHg; 16,6% đạt cả 3 mục
tiêu; 54% đạt ít nhất 2 mục tiêu (so với 10,4% đạt cả 3 mục tiêu, 25,6% đạt ít nhất 2
mục tiêu trong nghiên cứu của chúng tôi). Các kết quả này cao hơn so với nghiên
cứu của chúng tôi có thể do sự khác biệt về mục tiêu (mục tiêu FPG trong nghiên
cứu của chúng tôi là 4,4 -6,1 mmol/L, mục tiêu HbA1c < 6,5%, mục tiêu LDL-C <
2,5mmol/L). Nguyên nhân thứ hai có thể do đối tƣợng nghiên cứu khác nhau (BN
của chúng tôi mắc ĐTĐ typ 2, BN trong nghiên cứu này có 97,1% mắc ĐTĐ typ 2,
2,6% mắc ĐTĐ typ 1, 0,3% ĐTĐ khác). Thứ 3, tại Thái Lan đã triển khai chƣơng
trình cải thiện các chiến lƣợc chăm sóc quản lý ngƣời bệnh ĐTĐ nhƣ đa ngành
chăm sóc sức khỏe, trung tâmgiáo dục đái tháo đƣờng, hệ thống điện tử quản lý
thông tin ngƣời bệnh... nên hiệu quả kiểm soát các mục tiêu đã đƣợc cải thiện so với
điều trị tại Việt Nam.
Kết quả thu đƣợc qua theo dõi bệnh nhân 3 tháng sau đó (sau 6 tháng) cho
thấy sự giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân đạt đƣợc mục tiêu trên nhiều tiêu chí khác
nhau. Tại thời điểm sau 6 tháng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp, FPG, HbA1c
mục tiêu đều giảm so với thời điểm sau 3 tháng điều trị. Nguyên nhân có thể do sự
thay đổi phác đồ điều trị chƣa kịp thời với sự thay đổi trong đáp ứng điều trị của
bệnh nhân. Chúng tôi nhận thấy vào thời điểm T4; T5 các phác đồ điều trị gần nhƣ
không thay đổi (90 – 100 % bệnh nhân đƣợc giữ nguyên phác đồ). Các bác sĩ có thể
có tâm lý chủ quan hơn khi bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt sau 3 tháng, thêm vào đó
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thay đổi phác đồ điều trị đồng nghĩa với việc phải dò tìm mức liều phù hợp cho
bệnh nhân nên các bác sĩ thƣờng “ngại”. Một nguyên nhân nữa có thể do bệnh nhân
không kiên trì trong việc tuân thủ chế độ điều trị sau một thời gian khá dài. Kết quả
này cho thấy cần tăng cƣờng giám sát chặt chẽ hơn trong quá trình điều trị để có
chiến lƣợc điều chỉnh thuốc phù hợp cũng nhƣ nâng cao ý thức tuân thủ điều trị của
bệnh nhân.
BMI cũng là một mục tiêu luôn đƣợc chú trọng đặc biệt trên đối tƣợng bệnh
nhân mắc ĐTĐ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát đƣợc
BMI đã giảm sau 3 tháng điều trị mặc dù các chỉ số BMI khác nhau chƣa có ý nghĩa
thống kê (có thể thời gian ba tháng chƣa đủ dài để ảnh hƣởng nhiều đến việc thay
đổi thể trạng) song điều này phản ánh sự khó khăn trong kiểm soát BMI. Tiếp tục
theo dõi BMI của bệnh nhân sau 6 tháng điều trị, kết quả cũng không đƣợc cải
thiện. Nguyên nhân có thể do chế độ tập luyện – ăn uống của bệnh nhân chƣa đƣợc
quản lý chặt chẽ và bản thân mỗi bệnh nhân chƣa ý thức hết đƣợc tầm quan trọng
của việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, tâm lý chủ quan trong việc ăn uống khi
đã đƣợc dùng thuốc điều trị.
Mục tiêu cuối cùng nhƣng cũng rất quan trọng đó là kiểm soát mức lipid máu
của bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân đạt Cholesterol TP và LDL-C mục tiêu sau 3 tháng
và sau 6 tháng điều trị đều tăng so với trƣớc điều trị, riêng mục tiêu triglycerid và
HDL-C đều giảm so với trƣớc điều trị 3 tháng. Tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân không đạt
mục tiêu còn khá cáo. Nguyên nhân có thể do các bác sĩ chƣa thực sự quan tâm đến
mục tiêu này. Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có mức lipid máu khá
cao (70 - 80% bệnh nhân chƣa kiểm soát đƣợc lipid máu ) nhƣng tỷ lệ bệnh nhân
đƣợc bác sĩ kê đơn cho dùng thuốc hạ lipid máu rất thấp (13% toàn mẫu nghiên
cứu). Thêm vào đó thất bại trong việc kiểm soát BMI của bệnh nhân cũng là một
phần nguyên nhân liên quan đến thất bại trong việc kiểm soát lipid máu. Một nghiên
cứu đƣợc tiến hành ở nƣớc Đức nhằm mô tả tình trạng tăng huyết áp, rối loạn lipid
máu và việc điều trị những bệnh này ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Kết quả cho thấy 42,5
% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có tình trạng lipid tăng cao, trong số đó 80,3%
không đƣợc điều trị, 19,7% điều trị không đầy đủ. Nhƣ vậy việc điều trị rối loạn
lipid máu ở bệnh nhân ĐTĐ đã bị giảm so với ngƣời không bị ĐTĐ [47]. Đây có
thể là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân ĐTĐ typ 2 không đạt đƣợc
mục tiêu kiểm soát lipid máu.
Một nghiên cứu thực hiện tại Mỹ với dữ liệu điều tra về Sức khỏe và Dinh
dƣỡng quốc gia (NHANES) giai đoạn 1988-1994, 1999-2002, 2003- 2006 và giai
đoạn 2007-2010 nhằm xác định tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ đạt mục tiêu kiểm soát đƣờng
huyết, huyết áp, LDL-c và việc sử dụng thuốc nhóm statin của các BN này cùng các
yếu tố liên quan đến việc đạt các mục tiêu. Kết quả cho thấy từ năm 2007-2010, tỷ
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lệ bệnh nhân ĐTĐ đạt HbA1C < 7,0% là 52,5%; đạt đƣợc huyết áp <130/80 mmHg
là 51,1%; đạt LDL<100mg/dL là 56,2% và 18,8% bệnh nhân đạt đƣợc cả ba mục
tiêu. Tỷ lệ các mức độ kiểm soát này đƣợc cải thiện đáng kể từ năm 1988 đến 1994
(tất cả p dƣới 0,05), gắn liền với kết quả sử dụng thuốc nhóm statin tăng đáng kể từ
năm 1988-1994 (4,2%) đến năm 2007-2010 (51,4%, p <0,01) [65]. Kết quả nghiên
cứu này cho thấy vai trò quan trọng trong việc sử dụng statin để kiểm soát LDL-C
cũng nhƣ các mục tiêu lipid khác trên ngƣời bệnh ĐTĐ. Trong mẫu nghiên cứu của
chúng tôi thì tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị rối loạn mỡ máu vẫn còn thấp
nên khả năng đạt mục tiêu kiểm soát LDL-C là không cao.
4.4. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên về tăng huyết áp mắc kèm
đái tháo đƣờng tiến hành tại Bệnh viện. Mặc dù đã cố gắng triển khai nghiên cứu
một cách khoa học, học hỏi các nghiên cứu khác và bám sát vào mục tiêu đề ra
nhƣng nghiên cứu của chúng tôi không thể tránh khỏi một số hạn chế nhất định:
- Phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu là hồi cứu, không can thiệp nên thiếu chủ
động trong việc tiếp cận bệnh nhân và thu thập thông tin.
- Khai thác thông tin từ bệnh án nên có nhiều thông tin khai thác chƣa đƣợc
rõ ràng hoặc không khai thác đƣợc.
- Theo thời gian, tỷ lệ bệnh nhân không theo dõi đƣợc khá cao.
- Căn cứ đánh giá hiệu quả điều trị chƣa đƣợc cập nhật.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
Qua phân tích đặc điểm và thực trạng sử dụng thuốc điều trị của 264 bệnh án
điều trị ngoại trú THA mắc kèm ĐTĐ đồng thời đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết
áp, đái tháo đƣờng của bệnh nhân, chúng tôi rút ra những kết luận sau:
1. Việc sử dụng thuốc điều trị trên bệnh nhân ĐTĐ mắc kèm THA
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 5 hoạt chất điều trị ĐTĐ và 14 hoạt
chất điều trị THA. Trong đó metformin, gliclazid là thuốc điều trị ĐTĐ đƣợc sử
dụng nhiều nhất, ít sử dụng nhất là insulin. Về điều trị THA, nhóm chẹn kênh canxi
và UCMC đƣợc sử dụng nhiều nhất, nhóm lợi tiểu sử dụng ít nhất.
Điều trị ĐTĐ chủ yếu là phác đồ phối hợp giữa biguanid + sulfonylure; điều
trị THA chủ yếu là đơn trị liệu bằng nhóm chẹn kênh canxi hoặc nhóm UCMC. Tỷ
lệ thay đổi phác đồ qua các tháng thấp.
Lựa chọn thuốc điều trị THA cho ngƣời ĐTĐ chƣa phù hợp theo Hƣớng dẫn
chiếm tỷ lệ 47,73%.
Lựa chọn thuốc và liều dùng trên bệnh nhân suy giảm chức năng thận chƣa
hợp lý (chỉ định metformin trên bệnh nhân có Clcr < 60ml/ph; không chỉnh liều
perindopril trên bệnh nhân suy thận).
Phát hiện 2 tƣơng tác thuốc ở mức độ nghiêm trọng, có ý nghĩa lâm sàng, đó
là tƣơng tác giữa perindopril – telmisartan; captopril – telmisartan.
2. Hiệu quả kiểm soát huyết áp và đái tháo đƣờng
Sau 3 tháng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp, FPG, HbA1c mục tiêu đều
tăng so với trƣớc điều trị. Tuy nhiên sự tăng này chƣa đáng kể, vẫn còn một lƣợng
khá lớn bệnh nhân chƣa đạt mục tiêu huyết áp và đái tháo đƣờng (47,7% bệnh nhân
chƣa đạt đích huyết áp, 64% bệnh nhân chƣa đạt đích đƣờng huyết, 48,8% bệnh
nhân chƣa đạt đích HbA1c).
Sau 6 tháng điều trị tỷ lệ BN đạt mục tiêu ở nhiều tiêu chí khác nhau đã giảm
đáng kể. Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp, FPG, HbA1c mục tiêu đều giảm so với thời
điểm sau 3 tháng điều trị và một lƣợng lớn BN chƣa đạt mục tiêu điều trị (64,5%
bệnh nhân chƣa đạt đích huyết áp, 72,9% bệnh nhân chƣa đạt đích đƣờng huyết,
58,6% bệnh nhân chƣa đạt đích HbA1c).
Việc kiểm soát BMI và lipid máu của bệnh nhân chƣa hiệu quả. Có 56,7%
bệnh nhân sau 3 tháng điều trị, 63,7% BN sau 6 tháng điều trị chƣa kiểm soát đƣợc
BMI. Về chỉ số lipid máu, sau 3 tháng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu
cholesterol TP, triglycerid, LDL-C, HDL-C lần lƣợt là 33%, 22,7%, 36,4%, 42,0%.
Sau 6 tháng điều trị, các tỷ lệ này cũng không đƣợc cải thiện với kết quả đạt mục
tiêu cholesterol TP là 30,0%, đạt mục tiêu triglycerid là 24,3%, đạt mục tiêu LDL-C
là 25,7%, riêng mục tiêu HDL-C có tăng nhẹ là 54,3%.
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ĐỀ XUẤT
Thƣờng xuyên cập nhật các hƣớng dẫn điều trị mới, tổ chức tập huấn và đào
tạo nâng cao kiến thức chuyên môn giúp các bác sĩ có cái nhìn toàn diện, tổng thể
khi điều trị cho bệnh nhân, giám sát chặt chẽ và cá thể hóa mục tiêu điều trị trên
bệnh nhân, từ đó lựa chọn kê đơn cho phù hợp.
Tăng cƣờng công tác dƣợc lâm sàng tại bệnh viện để tƣ vấn cho các bác sĩ
góp phần vào việc kê đơn hợp lý cho bệnh nhân.
Tăng cƣờng công tác quản lý bệnh nhân điều trị ngoại trú để nâng cao chất
lƣợng điều trị đồng thời tuyên truyền, giáo dục bệnh nhân trong chế độ ăn uống,
sinh hoạt và có tinh thần hợp tác cùng bác sĩ để việc điều trị đƣợc hiệu quả.
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