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Từ viết tắt
ACEI: ức chế men chuyển
ARB: ức chế thụ thể angiotensin
BTM: bệnh tim mạch
BMV: bệnh mạch vành
DSME: chương trình giáo dục bệnh nhân tự quản lý bệnh ĐTĐ
DSMS: chương trình hỗ trợ bệnh nhân tự quản lý bệnh ĐTĐ
KTGLT: kiểm tra glucose liên tục
ILTDD: tiêm truyền liên tục insulin dưới da\
THA: tăng huyết áp
TKTGM: tự kiểm tra lượng glucose trong máu
RLDNĐH: rối loạn dung nạp đường huyết
RLĐHLĐ: rối loạn đường huyết lúc đói
LOPS: mất cảm giác bảo vệ (loss of protective sensation(LOPS)
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Chương 5. Ngăn chặn hoặc làm chận tiến triển của ĐTĐ typ 2
Dịch: SVD5. Vũ Thị Thanh Lan, ĐH Dược HN
Hiệu đính: DS. Mai Thành Tấn
Các khuyến cáo:
- Bệnh nhân rối loạn dung nạp đường huyết (RLDNĐH) A, rối loạn đường huyết lúc đói
(RLĐHLĐ) E, hoặc có mức A1C 5,7-6,4 % E nên được hướng dẫn một chế độ ăn kiêng đặc biệt
và các chương trình hoạt động thể lực để đạt mục tiêu giảm 7% trọng lượng cơ thể và tăng vừa
phải các hoạt động thể lực (như đi bộ nhanh) ít nhất 150 phút/tuần.
- Duy trì tư vấn liên tục có thể quan trọng để thành công trong điều trị. B
- Dựa trên chi phí - hiệu quả của việc phòng chống bệnh ĐTĐ, các chương trình phòng như vậy
nên được bảo hiểm chi trả. B
- Metformin điều trị ĐTĐ typ 2 có thể được cân nhắc sử dụng ởnhững người có RLDNĐH A,
RLĐHLĐ E, hoặc A1C từ 5,7 -6,4% E, đặc biệt là cho những người có BMI > 35 kg/m2, <60
tuổi, và phụ nữ tiền ĐTĐ thai kỳ. A
- Việc giám sát (tối thiểu là hàng năm) sự tiến triển trên bệnh nhân tiền ĐTĐ được đề nghị. E
- Việc kiểm tra và điều trị các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch được đề nghị. B
- Chương trình giáo dục và hỗ trợ bệnh nhân tự quản lý bệnh ĐTĐ là thích hợp cho các bệnh
nhân tiền ĐTĐ để nhận sự giáo dục và hỗ trợ trong việc đẩy mạnh và duy trì các hành vi có thể
chống lại hoặc ngăn cản ĐTĐ khởi phát. C
ĐIỀU CHỈNH LỐI SỐNG
Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) đã chỉ ra rằng các cá thể có nguy cơ
ĐTĐ typ 2 cao (RLĐHLĐ, RLDNĐH, hoặc cả 2) có thể giảm đáng kể tỉ lệ khởi phát ĐTĐ bằng
những can thiệp đặc biệt (1-5), bao gồm đẩy mạnh các chương trình điều chỉnh lối sống được chỉ
ra rằng rất có hiệu quả (giảm ~ 58% sau 3 năm). Cả 3 nghiên cứu lớn về can thiệp lối sống được
tiếp tục đã cho thấy giảm được tỉ lệ chuyển thành ĐTĐ typ 2: giảm 43% ở năm thứ 20 trong
nghiên cứu Da Qing (6), giảm 43% sau 7 năm trong nghiên cứu Phòng chống ĐTĐ Phần Lan
(DPS), và giảm 34% sau 10 năm trong nghiên cứu Kết quả chương trình phòng chống ĐTĐ Hoa
Kỳ(DPPOS) (8). Một mô hình chi phí - hiệu quả gợi ý rằng các can thiệp lối sống trong Chương
trình Phòng chống ĐTĐ(DPP) là có hiệu quả (9). Dữ liệu thực tế từ DPP và DPPOS chứng thực
rằng các can thiệp lối sống có hiệu quả cao (10). Nhóm bệnh nhân nhận can thiệp từ DPP có khả
năng tốn kém rất ít mà vẫn đạt giảm được cân nặng tương tự (11). Trung tâm kiểm soát và phòng
chống bệnh tật (CDC) phối hợp vớiChương trình Phòng chống ĐTĐ Quốc gia trong việc đưa ra
các chương trình thay đổi lối sống dựa trên bằng chứng để phòng chống ĐTĐ typ 2 cho cộng
đồng (http://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.htm).
Với các kết quả thử nghiệm lâm sàng và các nguy cơ đã biết về sự tiến triến của tiền ĐTĐ thành
ĐTĐ, bệnh nhân có A1C 5,7-6,4%, RLDNĐH, hoặc RLĐHLĐ nên được tư vấn về việc thay đổi
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lối sống với mục tiêu tương tự như các mục tiêu của DPP (giảm 7% cân nặng và hoạt động thể
lực với cường độ trung bình ít nhất 150 phút/tuần).
CÁC CAN THIỆP DƯỢC LÝ
Các nhóm dược lý, như metformin, thuốc ức chế α-glucosidase, orlistat (một thuốc giảm cân), và
các thiazolinedion, được chỉ ra rằng mỗi loại làm giảm bệnh ĐTĐ ở các mức độ khác nhau.
Metformin có bằng chứng mạnh nhất và được chứng minh an toàn lâu dài như một liệu pháp
dược lý điều trị ĐTĐ (12). Với các thuốc khác, cần xem xét chi phí, tác dụng phụ, và sự thiếu
hiệu quả liên tục của thuốc.
Metformin ít hiệu quả hơn việc điều chỉnh lối sống trong DPP và DPPOS nhưng có thể tiết kiệm
chi phí trong khoảng hơn 10 năm (10). Nó có thể hiệu quả như việc điều chỉnh lói sống ở những
bệnh nhân có BMI ≥35kg/m2 nhưng không vượt trội hơn placebo ở bệnh nhân >60 tuổi (1).
Trong DPP, với phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai kỳ, metformin kết hợp với việc điều chỉnh lối sống
mạnh mẽ dẫn đến việc giảm tương đương 50 % nguy cơ ĐTĐ (13). Metformin có thể được
khuyến cáo cho các bệnh nhân có nguy cơ rất cao (Ví dụ: người có tiền sử ĐTĐ thai kỳ, người
rất béo phì, và/hoặc những người có mức đường huyết nặng hơn hoặc đường huyết tiến triển).
Những người tiền ĐTĐ thường có các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch khác, ví dụ béo phì, THA,
rối loạn lipid máu và có nguy cơ tăng các biến cố bệnh tim mạch. Trong khi mục tiêu điều trị là
như nhau giữa các bệnh nhân không mắc ĐTĐ, thì ở nhóm bệnh nhân này cần đảm bảo thận
trọng hơn để xác định và xử lý các yếu tố nguy cơ này cũng như các yếu tố nguy cơ khác (như
hút thuốc lá).
GIÁO DỤC VÀ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN TỰ QUẢN LÝ ĐTĐ
Các tiêu chuẩn của DSME và DSMS (xem ở chương 4) cũng có thể áp dụng để giáo dục và hỗ
trợ người tiền ĐTĐ. Hiện nay, có những rào cản quan trọng đến việc cung cấp sự giáo dục và hỗ
trợ cho những người tiền ĐTĐ. Tuy nhiên, các chiến lược hỗ trợ thay đổi thành công hành vi và
các hành vi lành mạnh được khuyến cáo cho những người tiền ĐTĐ phần lớn cũnggiống như cho
bệnh nhânĐTĐ.Những người cung cấp chương trình DSME và DSMS đã được trang bị sự huấn
luyện và kinh nghiệm, đặc biệt sự trang bị tốt sẽ giúp người tiền ĐTĐ trong việc phòng chống
hoặc ngăn cản sự khởi phát của bệnh.
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Chương 6. Đường huyết mục tiêu
Dịch: SVD. Phạm Quỳnh Hương, ĐH Y Dược Tp. HCM
Hiệu đính: DS. Mai Thành Tấn
ĐÁNH GIÁ VIỆC KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân có 2 kỹ thuật căn bản để đánh giá
được hiệu quả của kế hoạch quản lý trong kiểm soát đường huyết: bệnh nhân tự kiểm tra lượng
glucose trong máu (TKTGM) hoặc glucose mô kẽ và A1C. Kiểm tra glucose liên tục (KTGLT)
có thể là một phần bổ sung hữu ích cho TKTGM ở những bệnh nhân được chọn.
Các khuyến nghị
- Như là một phần của việc giáo dục mở rộng, kết quả TKTGM có thể giúp đưa ra những quyết
định hướng dẫn điều trị và/hoặc giúp bệnh nhân tự kiểm tra nhằm làm giảm tần suất sử dụng
insulin B hoặc dùng liệu pháp không insulin. E
- Hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng và theo dõi đánh giá TKTGM, kết quả ghi nhận là cơ sở
để điều chỉnh liệu pháp. E
- Ở những bệnh nhân sử dụng liệu pháp bút tiêm insulin đa liều hoặc bơm tiêm insulin, nên đo
TKTGM trước bữa ăn, thỉnh thoảng sau bữa ăn, trước khi đi ngủ, trước khi tập thể dục, những
lúc nghi ngờ hạ đường huyết, sau khi điều trị hạ đường huyết cho đến khi đường huyết trở lại
bình thường và trước khi làm những việc yêu cầu tập trung như lái xe. B
- Khi được sử dụng đúng cách, KTGLT kết hợp với phác đồ điều trị insulin là biện pháp hữu hiệu
để giảm A1C ở đối tượng trưởng thành được chọn (25 tuổi trở lên) bị ĐTĐ typ 1. A
- Mặc dù ít có những bằng chứng mạnh mẽ về việc làm giảm A1C ở trẻ em, thanh thiếu niên và
thanh niên, KTGLT vẫn có ích ở những nhóm này. Thành công trong điều trị có tương quan với
sự tuân thủ việc thường xuyên sử dụng thiết bị. B
- KTGLT là công cụ hỗ trợ cho TKTGM ở những người hạ đường huyết không triệu chứng
và/hoặc thường xuyên hạ đường huyết. C
- Vì mức độ tuân thủ rất khác nhau khi dinfg KTGLT, nên cần đánh giá về khả năng tuân thủ
KTGLT trước khi kê đơn chúng. E
- Khi chỉ định KTGLT, cần nhấn mạnh việc giáo dục về ĐTĐ, đào tạo và hỗ trợ để tối ưu hóa và
duy trì sử dụng KTGLT. E
Tự kiểm tra đường huyết
Phần lớn các thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân điều trị bằng insulin dùng TKTGM như là một
phần của can thiệp đa tác nhân để chứng minh lợi ích của việc kiểm soát đường huyết trên những
biến chứng của ĐTĐ. Do đó, TKTGM là một phần không thể thiếu của việc điều trị hiệu quả (1).
TKTGM cho phép bệnh nhân đánh giá đáp ứng của bản thân đối với việc điều trị và có hay
không đạt được đường huyết mục tiêu. Kết quả của TKTGM là một công cụ hữu hiệu để hướng
dẫn liệu pháp điều trị không dùng thuốc (chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể chất), phòng ngừa
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hạ đường huyết và điều chỉnh thuốc (đặc biệt là liều insulin sau bữa ăn). Có bằng chứng cho thấy
sự tương quan giữa việc tăng tần suất TKTGM và giảm A1C (2). Ở bệnh nhân có nhu cầu và
mục tiêu đặc biệt nên bắt buộc TKTGM thường xuyên và theo giờ cố định.
Tối ưu hóa
Hiệu quả của TKTGM phụ thuộc vào dụng cụ và người sử dụng (3), do đó, việc đánh giá thao
tác kỹ thuật của mỗi bệnh nhân lúc mới bắt đầu và ngay cả khi đã sử dụng thường xuyên là rất
quan trọng. Tối ưu hóa việc sử dụng TKTGM cần có sự nhìn nhận và diễn giải phù hợp dữ liệu
của cả bệnh nhân và cán bộ y tế. Trong số các bệnh nhân đo TKTGM ít nhất một lần một ngày,
khi kết quả cao hoặc thấp, nhiều báo cáo không thấy có hành động nào được tiến hành để khắc
phục(4). Trong một nghiên cứu kéo dài nhiều năm ở những bệnh nhân nhạy cảm với insulin có
mức đường huyết kiểm soát tối ưu ban đầu, một nhóm được đào tạo TKTGM (loại công cụ bằng
giấy dùng tối thiểu một quý để ghi nhận và diễn giải TKTGM 7 điểm trong 3 ngày liên tiếp)
giảm A1C khoảng 0,3% hơn nhóm chứng (5). Bệnh nhân nên được hướng dẫn sử dụng dữ liệu
từ TKTGM để điều chỉnh lượng thức ăn đưa vào, bài tập thể dục hoặc thuốc sử dụng để đạt mục
tiêu. Nhu cầu thường xuyên và tần suất sử dụng TKTGM nên được đánh giá lại sau mỗi chu kì.
TKTGM đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ĐTĐ dùng insulin để kiểm soát và ngăn ngừa hạ
đường huyết không triệu chứng và hạ đường huyết.
Bệnh nhân có chế độ insulin tăng cường
Hầu hết bệnh nhân có chế độ insulin tăng cường (insulin đa liều hoặc bơm tiêm insulin, bao gồm
cả bệnh nhân ĐTĐ typ 1) nên nghĩ đến TKTGM trước bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ, đặc biệt là ngay
sau khi ăn, trước khi đi ngủ, trước khi tập thể dục, khi nghi ngờ đường huyết hạ, sau khi điều trị
cơn hạ đường huyết và trước khi làm những việc cần sự tập trung cao như lái xe. Mặc dù nhu cầu
của mỗi người là khác nhau, bệnh nhân cần thử 6 – 10 lần một ngày (hoặc hơn). Một nghiên cứu
trên 27.000 trẻ em và thanh thiếu niên mắc ĐTĐ typ 1 cho thấy rằng việc tăng tần suất TKTGM
giảm A1C (- 0,2% cho việc tăng một lần thử một ngày) và ít biến chứng cấp tính hơn sau khi
điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu (6).
Bệnh nhân dùng insulin nền hoặc các thuốc đường uống
Không có đầy đủ các chứng cứ ủng hộ cho việc chỉ định và tần suất sử dụng TKTGM cần thiết
cho bệnh nhân không dùng chế độ insulin tăng cường như những người dùng insulin nền hoặc
các thuốc đường uống.
Nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên đánh giá chi phí - hiệu quả của TKTGM ở bệnh nhân không dùng
insulin (7 – 9). Một phân tích gộp cho thấy rằng TKTGM làm giảm A1C khoảng 0,25% sau 6
tháng (10), nhưng giảm ít hơn sau 12 tháng (11). Lý do quan trọng là việc sử dụng TKTGM đơn
độc không làm giảm mức đường huyết. Để TKTGM hữu ích, cần kết hợp thông tin thu được để
điều chỉnh điều trị và có kế hoạch tự quản lý.
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Giám sát Glucose liên tục (KTGLT)
KTGLT theo thời gian thực đo glucose mô kẽ (tương quan với glucose huyết tương) và bao gồm
thông báo hạ hay tăng đường huyết, nhưng thiết bị này vẫn chưa được FDA chấp nhận như là
công cụ duy nhất để giám sát glucose. KTGLT yêu cầu hiệu chỉnh với TKTGM và TKTGM
được yêu cầu thực hiện để quyết định điều trị cấp cứu.
Một thử nghiệm ngẫu nhiên dài 26 tuần trên 322 bệnh nhân ĐTĐ typ 1 cho thấy rằng người > 25
tuổi dùng chế độ tăng cường insulin và KTGLT có A1C giảm (từ 7,6% xuống 7,1%) so với
nhóm dùng tăng cường insulin và TKTGM (12). Đối với bệnh nhân < 25 tuổi (trẻ em, thanh
thiếu niên, thanh niên) không có hiệu quả trên việc giảm A1C và cũng không thể chứng minh sự
khác biệt về biến cố hạ đường huyết ở các nhóm này. Yếu tố tiên lượng cao nhất về mức giảm
A1C ở các nhóm tuổi khác nhau là tần suất sử dụng (cao nhất ở những người > 25 tuổi và thấp
hơn ở những người ít tuổi hơn).
Một nghiên cứu tiến hành gần đây với sự tham gia của 17.317 người xác nhận rằng việc thường
xuyên KTGLT làm giảm A1C (13), trong khi một số nghiên cứu khác cho thấy trẻ em bỏ 70%
lần sử dụng vào những ngày đến trường (14). Những thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô nhỏ ở thanh
niên và trẻ em có A1C nền từ 7,0 – 7,5% cho kết quả tốt (A1C và hạ đường huyết) ở nhóm sử
dụng KTGLT, gợi ý rằng lợi ích của KTGLT cho bệnh nhân ĐTĐ typ 1 có sự kiểm soát chặt chẽ
(15, 16).
Một phân tích gộp chứng minh KTGLT có liên quan đến giảm A1C ngắn hạn ~ 0,26% so với
TKTGM (17). Hiệu quả lâu dài của KTGLT cần được chứng minh thêm. Kỹ thuật này có thể đặc
biệt hữu ích cho những trường hợp hạ đường huyết không dự báo trước và/hoặc tần suất hạ
đường huyết dù không có chứng cớ cho sự giảm hạ đường huyết (17,18). KTGLT được trang bị
tính năng tự động ngừng khi glucose thấp được FDA phê duyệt. Thử nghiệm mô phỏng đáp ứng
insulin khi kích thích tuyến tụy (ASPIRE) trên 246 bệnh nhân cho thấy liệu pháp bơm insulin có
cảm biến tự động dừng bơm insulin khi glucose thấp giúp giảm khả nặng bị hạ đường huyết mà
không gia tăng mức A1C cho bệnh nhân trên 16 tuổi (19). Những thiết bị này có khả năng làm
giảm những cơn hạ đường huyết nặng cho người có tiền sử hạ đường huyết về đêm. Do sự đa
dạng về mức độ tuân thủ, để tối ưu hóa sử dụng KTGLT cần đánh giá cá nhân về khả năng tuân
thủ kỹ thuật ngay từ lúc ban đầu, duy trì giáo dục và hỗ trợ (13, 20, 21).
Kiểm tra A1C
Khuyến nghị
- Kiểm tra A1C ít nhất 2 lần một năm ở bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị (và người có đường
huyết kiểm soát ổn định ). E
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- Kiểm tra A1C mỗi quý ở bệnh nhân thay đổi liệu pháp điều trị hoặc không đạt đường huyết
mục tiêu. E
- Đo A1C tạo cơ hội thay đổi điều trị kịp thời hơn. E
A1C phản ánh đường huyết trung bình của nhiều tháng (3) và có giá trị dự báo cao về những
biến chứng của ĐTĐ (22, 23). Do đó, thử A1C là cần thiết cho tất cả người mới bị bệnh ĐTĐ và
là một phần của việc điều trị liên tục. Việc kiểm tra thực hiện mỗi 3 tháng để xem liệu đường
huyết mục tiêu đã đạt hay duy trì chưa. Tần suất thử A1C phụ thuộc vào tình huống lâm sàng,
chế độ điều trị và phán đoán của bác sĩ. Một số bệnh nhân có đường huyết mục tiêu ổn định có
thể chỉ cần kiểm tra 2 lần một năm. Bệnh nhân có đường huyết không ổn định hoặc cần quản lý
chặt (như phụ nữ có thai bị ĐTĐ typ 1) cần yêu cầu thử thường xuyên hơn, mỗi 3 tháng (24).
Hạn chế của việc thử A1C
Xét nghiệm A1C có những hạn chế nhất định. Các điều kiện ảnh hưởng đến phân giải hồng cầu
(tán huyết, mất máu) và làm thay đổi hemoglobin cần phải được xem xét, đặc biệt khi kết quả
A1C không tương quan với mức đường huyết của bệnh nhân (3). Đối với những bệnh nhân có
glucose ước tính trung bình và đường huyết đo được có khác biệt, bác sĩ nên xem xét các khả
năng hemoglobin hoặc hồng cầu bị thay đổi và tăng tần suất và/hoặc thời gian sử dụng khác nhau
của TKTGM hoặc KTGLT. Các biện pháp khác để đánh giá đường huyết mạn tính như
fructosamine đều có thể sử dụng nhưng mối tương quan với đường huyết trung bình và ý nghĩa
tiên lượng không rõ ràng như A1C.
A1C không là phương pháp đo đường huyết biến đổi hoặc hạ đường huyết. Người có đường
huyết dao động, đặc biệt là bệnh nhân ĐTĐ typ 1 hoặc bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có thiếu hụt insulin
nghiêm trọng, đường huyết kiểm soát được đánh giá tốt nhất bởi tổng hợp kết quả từ tự giám sát
và A1C. A1C cũng có thể xác định tính chính xác của việc bệnh nhân đo đạc (hoặc hết quả báo
cáo TKTGM của bệnh nhân) và tính đầy đủ của lịch trình thử TKTGM.
A1C và đường huyết thực
Bảng 6.1 cho thấy sự tương quan giữa A1C và đường huyết thực dựa trên 2 nghiên cứu: thử
nghiệm ADAG dựa trên tương quan A1C trên tần suất TKTGM và KTGLT ở 507 người trưởng
thành có ĐTĐ typ 1, typ 2 và không có ĐTĐ (25), và nghiên cứu thực nghiệm đường huyết trung
bình lúc trước ăn, sau ăn và trước lúc đi ngủ với số liệu A1C lấy từ nghiên cứu ADAG (21).

Tiêu chuẩn ĐTĐ của ADA 2015

Trang 9/96

Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA) và Hiệp hội hóa học lâm sàng Hoa Kỳ đã xác định sự tương quan
(r = 0,92) ở nghiên cứu ADAG là đủ mạnh để chứng minh báo cáo cả kết quả A1C và kết quả
đường huyết ước tính khi bác sĩ yêu cầu thử A1C. Các bác sĩ nên lưu ý số liệu glucose thực trong
huyết thanh trong bảng được dựa trên 2.800 lần đo A1C ở nghiên cứu ADAG.
Sự khác biệt A1C giữa các dân tộc và trẻ em
Trong nghiên cứu ADAG, không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc
trên đường hồi quy A1C và đường huyết thực, dù có xu hướng hướng đến sự khác biệt giữa
người Phi/Mỹ và da màu. Một nghiên cứu nhỏ so sánh A1C với dữ liệu KTGLT ở trẻ em bị ĐTĐ
typ 1 đã phát hiện sự khác biệt thống kê đáng kể trong tương quan A1C và đường huyết thực (r =
0,7) thấp hơn trong nghiên cứu ADAG (26). Cho dù có những khác biệt đáng kể trong cách mà
A1C tương quan với đường huyết trung bình ở trẻ em hoặc ở các nhóm dân tộc khác nhau cần
được nghiên cứu thêm (27, 28). Theo thời gian, câu hỏi này không dẫn tới những khuyến nghị
khác nhau về việc thử A1C hoặc giải thích khác biệt về ý nghĩa lâm sàng của mức A1C trong
quần thể.
A1C MỤC TIÊU
Đối với đường huyết mục tiêu ở trẻ em, vui lòng tham khảo Mục 11 - Trẻ em và thanh thiếu niên.
Đối với đường huyết mục tiêu ở phụ nữ có thai, vui lòng tham khảo Mục 12 - Kiểm soát ĐTĐ
trong thai kỳ.
Các khuyến nghị
- Mức A1C giảm xuống 7,0% hoặc thấp hơn đã được chứng minh làm giảm biến chứng mạch
máu nhỏ của ĐTĐ và nếu được thực hiện ngay sau khi chẩn đoán ĐTĐ, kết hợp với việc giảm
dài hạn trong các bệnh mạch máu lớn. Do đó, mục tiêu A1C hợp lý cho người trưởng thành
không mang thai là < 7%. B
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- Các bác sĩ có thể đề nghị mục tiêu A1C nghiêm ngặt hơn (như < 6,5%) cho bệnh nhân nếu mục
tiêu này có thể đạt được mà không gây hạ đường huyết hoặc các tác dụng phụ khác trong điều
trị. Bệnh nhân thích hợp bao gồm người mới bị ĐTĐ, ĐTĐ typ 2 được điều trị bằng thay đổi lối
sống hoặc metformin đơn độc, thời gian sống còn dài hoặc không mắc các bệnh tim - mạch
vành. D
- Mục tiêu A1C ít nghiêm ngặt hơn (như < 8%) thích hợp với bệnh nhân có tiền sử bị hạ đường
huyết nặng, thời gian sống còn ngắn, có biến chứng mạch náu nhỏ tiến triển hoặc mạch máu lớn,
kèm theo các điều kiện, hoặc bệnh ĐTĐ lâu năm mà mục tiêu chung khó có thể đạt được mặc dù
có giáo dục kiểm soát ĐTĐ, giám sát đường huyết thích hợp và liều hiệu quả của các tác nhân
hạ đường huyết bao gồm insulin. B
A1C và biến chứng mạch máu nhỏ
Tăng đường huyết xác định chẩn đoán ĐTĐ và kiểm soát đường huyết là nền tảng cho kiểm soát
ĐTĐ. Kiểm soát ĐTĐ và các biến chứng (DCCT) (1) - một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên
tiến cứu chuyên sâu về kiểm soát đường huyết chuẩn ở bệnh nhân ĐTĐ mới được chẩn đoán cho
thấy rằng cải thiện kiểm soát đường huyết liên quan đến việc giảm đáng kể các biến chứng mạch
máu nhỏ (bệnh lý võng mạc và bệnh thận do ĐTĐ) và biến chứng thần kinh. Theo sau nghiên
cứu DCCT, nghiên cứu về dịch tễ can thiệp ĐTĐ và các biến chứng (EDIC) (29, 30) chứng minh
lợi ích lâu dài trên mạch máu nhỏ ở các đối tượng điều trị chuyên sâu trước đó, thậm chí dù việc
kiểm soát đường huyết xấp xỉ tiêu chuẩn trước đây trong thời gian theo dõi.
Nghiên cứu Kumamoto (31) và nghiên cứu hồi cứu về ĐTĐ của Vương quốc Anh (UKPDS) đã
chứng minh rằng việc kiểm soát đường huyết chặt chẽ làm giảm biến chứng mạch máu nhỏ và
biến chứng thần kinh ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Theo dõi dài hạn của UKPDS cho thấy hiệu quả
kéo dài của kiểm soát đường huyết sớm trên các biến chứng mạch máu nhỏ (34).
Ba nghiên cứu mang tính bước ngoặt (Hành động để kiểm soát nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân
ĐTĐ [ACCORD], Hành động trong ĐTĐ và bệnh lý mạch máu: đánh giá kiểm soát của Preterax
và Diamicron MR [ADVANCE] và nghiên cứu bệnh ĐTĐ ở cựu chiến binh [VADT]) cho thấy
mức A1C thấp có liên quan tới việc giảm khởi phát hoặc tiến triển của các biến chứng mạch máu
nhỏ (35- 37).
Phân tích dịch tễ của DCCT (1) và UKPDS (38) chứng minh mối quan hệ giữa đường cong A1C
và các biến chứng mạch máu nhỏ. Các phân tích cho rằng, trên một mức dân sô, số lượng lớn
nhất các biến chứng sẽ được ngăn chặn bằng cách kiểm soát theo dõi bệnh nhân tốt hơn. Những
nghiên cứu trên cũng cho thấy khi giảm A1C từ 7% xuống 6% có liên quan với việc giảm nguy
cơ các biến chứng mạch máu nhỏ, dù việc giảm nguy cơ một cách tuyệt đối nhỏ hơn nhiều. Với
nguy cơ cao bị hạ đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 và trong các nghiên cứu về ĐTĐ typ 2,
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việc đề ra glucose máu mục tiêu thấp lớn có thể có nguy cơ lớn hơn lợi ích tiềm năng trên các
biến chứng mạch máu nhỏ mang lại trên một mức quần thể.
Những phát hiện liên quan đến tỉ lệ tử vong trong nghiên cứu ACCORD được thảo luận dưới đây
(39), và những nỗ lực mạnh mẽ để đường huyết đạt gần bình thường nên được xem xét khi xây
dựng mục tiêu đường huyết. Tuy nhiên, dựa trên phán đoán của bác sỹ và lựa chọn của bệnh
nhân, đặc biệt ở người có ít bệnh và tiên lượng sống dài có thể hưởng lợi ích từ việc áp dụng mục
tiêu đường huyết tích cực (như A1C mục tiêu < 6,5%), miễn là không gây hạ đường huyết.
A1C và kết quả bệnh tim mạch
Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong ở bệnh nhân ĐTĐ phổ biến hơn các biến chứng
mạch máu nhỏ. Đây là chứng cứ cho lợi ích tim mạch của kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt
sau khi theo dõi dài hạn của nghiên cứu được điều trị sớm ở cả typ 1 và typ 2. Trong DCCT, xu
hướng rủi ro thấp hơn các biến cố tim mạch khi kiểm soát được bệnh. Khi theo dõi trong 9 năm
sau DCCT, trong nghiên cứu EDIC, những bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên trước đó vào nhóm
đạt mục tiêu nghiêm ngặt đã giảm đáng kể 57% nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong
do bệnh tim mạch hơn so với nhóm mục tiêu chuẩn (40). Lợi ích của việc kiểm soát đường huyết
nghiêm ngặt trong nhóm ĐTĐ typ 1 đã được chứng minh trong nhiều thập kỉ (41).
Trong ĐTĐ typ 2, có chứng cứ cho rằng điều trị nghiêm ngặt đường huyết ở những bệnh nhân
mới được chẩn đoán làm giảm tỷ lệ bệnh tim mạch lâu dài. Trong nghiên cứu UKPDS, có giảm
16% trên các biến cố bệnh tim mạch (tử vong và không tử vong do nhồi máu cơ tim, và đột tử) ở
nhóm có mục tiêu đường huyết nghiêm ngặt tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê (p = 0,052) và
không có bằng chứng lợi ích trên kết quả bệnh tim mạch khác (như đột quỵ). Tuy nhiên, sau 10
năm theo dõi, những bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào nhóm kiểm soát đường huyết nghiêm
ngặt giảm nhồi máu cơ tim lâu dài có ý nghĩa thống kê (15% với sulfonylurea như trị liệu ban
đầu, 33% với insulin như trị liệu ban đầu) và giảm tử vong do mọi nguyên nhân (13% và 27%
tương ứng).
Nghiên cứu ACCORD, ADVANCE và VADT cho thấy sự giảm không đáng kể bệnh tim mạch
khi kiểm soát đường huyết chặt chẽ ở người tham gia từ 3,5 – 5,6 năm tuổi có ĐTĐ typ 2 tiến
triển so với những người tham gia UKPDS. Cả ba thử nghiệm được tiến hành với người bị ĐTĐ
lâu năm (8 – 11 năm) hoặc bệnh tim mạch hay đa yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch được biết
trước. Mục tiêu ở nhóm kiểm soát là 6% trong ACCORD, 6,5% trong ADVANCE và giảm 1,5%
A1C so với nhóm chứng trong VADT. Chi tiết về ba nghiên cứu này được xem xét trong báo cáo
của ADA ―Kiểm soát nghiêm ngặt đường huyết và ngăn chặn biến cố tim mạch: Những gợi ý
của ACCORD, ADVANCE và VADT: Báo cáo khách quan của ADA và Tuyên bố khoa học của
Quỹ tim mạch học đại học Hoa Kỳ và Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ‖ (42).
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So sánh kiểm soát đường huyết trong ACCORD bị ngừng sớm do tỷ lệ tử vong cao hơn ở nhóm
nghiêm ngặt với nhóm chuẩn (1,41% với 1,14%/ năm, tỉ lệ nguy hiểm 1,22 [95% Cl 1,01 –
1,46]), với việc tăng tương tự trường hợp tử vong do biến cố tim mạch.
Những điểm chính
1. Phân tích các dữ liệu của ACCORD không xác định được một lời giải thích rõ ràng về tỷ
lệ tử vong cao trong nhóm điều trị với mục tiêu nghiêm ngặt.
2. Một phân tích gộp theo nhóm của ACCORD, ADVANCE và VADT cho thấy việc giảm
glucose làm giảm khiêm tốn (9%) nhưng có ý nghĩa thống kê biến cố trên tim - mạch
vành, chủ yếu là nhồi máu cơ tim không tử vong mà không có ảnh hưởng đáng kể trên tỷ
lệ tử vong.
3. Tính không đồng nhất của các tác nhân gây tử vong qua các nghiên cứu trên đã được ghi
nhận.
4. Phân tích theo nhóm nhỏ xác định giảm biến cố trên tim – mạch vành chính xảy ra ở
bệnh nhân không có vấn đề tim – mạch vành đã biết lúc đầu (tỷ số nguy cơ 0,84 [95% Cl
0,74 – 0,94]) (43).
5. Phát hiện tử vong trong ACCORD (39) và phân tích nhóm nhỏ của VADT (44) đề nghị
rằng rủi ro do kiểm soát nghiêm ngặt glucose có có thể có nguy cơ vượt trội lợi ích mà
nó mang lại ở một số bệnh nhân .
6. Những người bị ĐTĐ lâu năm, có tiền sử hạ đường huyết nghiêm trọng, xơ vữa động
mạch tiến triển hoặc lớn tuổi/ốm yếu có thể được hưởng lợi với mục tiêu điều trị ít
nghiêm ngặt hơn.
7. Hạ đường huyết nặng thường xảy ra hơn ý nghĩa thống kê ở cả 3 thử nghiệm lâm sàng
này với bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào nhóm có mục tiêu đường huyết kiểm soát
nghiêm ngặt.
Bác sĩ nên thận trọng trong việc ngăn ngừa hạ đường huyết nghiêm trọng ở bệnh nhân tiến triển
và không nên quá cố gắng để đạt mức A1C gần bình thường ở những bệnh nhân không thể đạt
được một cách an toàn và hợp lý.
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Hạ đường huyết nghiêm trọng hoặc thường xuyên là dấu hiệu để điều chỉnh phác đồ điều trị bao
gồm cả việc thiết lập đường huyết mục tiêu cao hơn. Nhiều yếu tố, bao gồm sở thích bệnh nhân ,
nên được lưu ý khi thành lập mục tiêu cá nhân cho bệnh nhân (Bảng 6.2).
A1C và đường huyết mục tiêu
Có nhiều khía cạnh cần được xem xét khi thiết lập đường huyết mục tiêu. ADA đề xuất mục tiêu
tối ưu, nhưng mỗi mục tiêu cần phải cá thể hóa để phù hợp với nhu cầu và yếu tố bệnh của bệnh
nhân. Nếu có thể, ví dụ như các quyết định nên được thiết lập cùng với bệnh nhân, phải phản ánh
nhu cầu, sở thích và giá trị của bệnh nhân.
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Hình 6.1 không được thiết kế để áp dụng một cách cứng nhắc nhưng được sử dụng như một
hướng dẫn để ra các quyết định lâm sàng (45) đối với cả hai loại ĐTĐ typ 1 và typ 2. Đường
huyết mục tiêu cho người trưởng thành không mang thai được thể hiện trong bảng 6.2.

Những khuyến nghị bao gồm nồng độ glucose trong máu tương quan với nồng độ của A1C 7%.
Vấn đề TKTGM mục tiêu sau ăn so với trước ăn rất phức tạp (46). Đánh giá đường huyết sau ăn
(nghiệm pháp dung nạp glucose) có liên quan đến việc giảm các nguy cơ tim mạch độc lập với
đường huyết lúc đói trong huyết thanh ở một số nghiên cứu dịch tễ học. Ở các đối tượng ĐTĐ,
các phương pháp đo lường đại diện cho bệnh lý mạch máu, như rối loạn chức năng nội mô, bị
ảnh hưởng tiêu cực bởi đường huyết sau ăn (47). Rõ ràng là tăng đường huyết sau ăn, cũng giống
như tăng đường huyết trước ăn góp phần vào việc đánh giá A1C, với sự đóng góp liên quan lớn
hơn việc A1C đạt gần mức 7%. Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu đã chỉ ra rõ ràng A1C là
dự báo chính của các biến chứng, và các thử nghiệm kiểm soát đường huyết chẳng hạn như
DCCT và UKPDS lệ thuộc quá nhiều vào TKTGM. Ngoài ra, trong một nghiên cứu đối chứng
ngẫu nhiên trên người có bệnh tim mạch không thấy lợi ích tim mạch của phác đồ insulin mục
tiêu sau ăn so sánh với mục tiêu trước ăn (48). Do đó, thử A1C sau ăn là cần thiết để khuyến cáo
cho bệnh nhân có đường huyết trước ăn đạt nhưng giá trị A1C thấp dưới mức mục tiêu. Đo
lượng đường trong huyết thanh 1 – 2 giờ sau khi bắt đầu bữa ăn và dùng phương pháp điều trị để
giảm glucose huyết thanh sau ăn < 180 mg/dL (10 mmol/L) sẽ giúp hạ A1C.
Phân tích dữ liệu từ 470 người của nghiên cứu ADAG (237 người typ 1 và 147 người typ 2) cho
thấy đường huyết trung bình thực tế liên quan với mục tiêu A1C cao hơn nghiên cứu DCCT và
mục tiêu ADA (Bảng 6.1) (21,25). Những phát hiện này hỗ trợ cho việc mục tiêu trước ăn có thể
được thả lỏng hơn mà không làm ảnh hưởng đến đường huyết kiểm soát như đo bằng A1C.
Thông tin này gợi ý việc sửa đổi trong khuyến cáo của ADA về đường huyết trước ăn khoảng 80
– 130 mg/dL (4,4 – 7,2 mmol/L).
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HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
Các khuyến nghị
- Những cá nhân có nguy cơ hạ đường huyết nên được hỏi về hạ đường huyết có triệu chứng và
không triệu chứng mỗi khi thăm khám. C
- Dùng lượng glucose (15 – 20 g) là thích hợp để xử lý tình huống hạ đường huyết, dù nhiều
dạng carbohydrat chứa glucose khác cũng có thể được sử dụng. Mười lăm phút sau khi uống,
nếu vẫn còn hạ đường huyết (TKTGM), thao tác điều trị trên nên được lặp lại. Cho đến khi
TKTGM trở về bình thường, bệnh nhân nên ăn một bữa ăn chính hoặc một bữa ăn nhẹ để ngăn
chặn hạ đường huyết tái phát. E
- Các cá nhân có nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng nên được chỉ định glucagon và người
chăm sóc hoặc các thành viên trong gia đình nên được hướng dẫn về cách sử dụng. Việc dùng
glucagon không bị giới hạn chỉ khi có các cán bộ y tế. E
- Hạ đường huyết không có dấu hiệu hoặc một hoặc nhiều đợt hạ đường huyết nặng nên được
đánh giá lại về phác đồ điều trị. E
- Bệnh nhân đang điều trị bằng insulin có hạ đường huyết không dấu hiệu hoặc hạ đường huyết
nghiêm trọng nên được tư vấn để nâng cao mức đường huyết mục tiêu để tránh hạ đường huyết
trong ít nhất nhiều tuần liền để giảm hạ đường huyết không dấu hiệu và giảm nguy cơ trong
tương lai. A
- Bác sĩ cần gia tăng cảnh giác và theo dõi liên tục khả năng nhận thức của bệnh nhân và người
chăm sóc nếu phát hiện khả năng nhận thức kém và/hoặc suy giảm nhận thức. B
Hạ đường huyết là yếu tố hạn chế hàng đầu trong việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ
typ 1 và typ 2 đang điều trị bằng insulin (49). Hạ đường huyết nhẹ làm bệnh nhân thấy bất tiện
hoặc sợ hãi về bệnh ĐTĐ. Hạ đường huyết nghiêm trọng có thể gây tổn thương cấp tính cho
bệnh nhân và những người khác, đặc biệt trong trường hợp ngã, tai nạn giao thông hoặc các
trường hợp khác. Một nghiên cứu lớn trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2, ở người lớn tuổi, tiền sử hạ
đường huyết nặng có liên quan đến mất trí nhớ (50). Ngược lại, trong nhiên cứu ACCORD, suy
giảm nhận thức nền hoặc chức năng có liên quan đáng kể đến biến cố hạ đường huyết nặng (51).
Nghiên cứu DCCT/EDIC trên thanh thiếu niên và thanh niên có ĐTĐ typ1 không cho thấy bằng
chứng chứng minh mối liên hệ giữa hạ đường huyết nặng và suy giảm nhận thức (52) như đã bàn
trong Mục 11 - Trẻ em và thanh thiếu niên.
Theo ACCORD, hạ đường huyết nặng có liên quan đến tỷ lệ tử vong ở những người tham gia ở
nhóm đường huyết chuẩn và nhóm mục tiêu đường huyết nghiêm ngặt, nhưng mối quan hệ giữa
hạ đường huyết, A1C đạt được và mức độ điều trị là không đơn giản. Sự liên quan của hạ đường
huyết nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong cũng được tìm thấy ở nghiên cứu ADVANCE (53). Tự báo
cáo về hạ đường huyết nghiêm trọng và tử vong trong 5 năm đã có trong thực hành lâm sàng
(54).
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Năm 2013, ADA và Hội nội tiết công bố báo cáo đồng thuận ―Hạ đường huyết và ĐTĐ: Báo cáo
hợp tác của ADA và Hội nội tiết‖ (55) trên hiệu quả và điều trị hạ đường huyết ở bệnh nhân
ĐTĐ. Hạ đường huyết nghiêm trọng được định nghĩa là một biến cố đòi hỏi sự hỗ trợ từ người
khác. Trẻ nhỏ và người lớn tuổi mắc ĐTĐ cần được xem là đối tượng dễ bị tổn thương do hạn
chế về khả năng nhận diện triệu chứng hạ đường huyết và khả năng giao tiếp. Cá thể hóa việc
giáo dục bệnh nhân, can thiệp chế độ ăn uống (ví dụ như bữa ăn nhẹ để ngăn ngừa hạ đường
huyết ban đêm), luyện tập thể dục, điều chỉnh thuốc, kiểm soát đường huyết và theo dõi lâm sàng
thường xuyên giúp cải thiện kết quả ở bệnh nhân.
Điều trị hạ đường huyết
Điều trị hạ đường huyết cần sự tiêu hóa glucose hoặc carbohydrat từ thức ăn. Đường huyết tức
thời phản ánh sự tương quan với glucose tốt hơn so với carbohydrat trong thực phẩm. Glucose
tinh khiết là phương pháp điều trị ưu tiên, nhưng các dạng carbohydrat chứa glucose khác cũng
làm tăng đường huyết. Việc thêm vào chất béo có thể làm chậm và kéo dài đáp ứng đường huyết
tức thời. Hoạt tính insulin liên tục hoặc tiết insulin dẫn đến hạ đường huyết thường xuyên trừ khi
nạp thêm thức ăn sau khi hồi phục.
Glucagon
Những người có tiếp xúc gần gũi, hoặc chăm sóc bệnh nhân ĐTĐ bị hạ đường huyết (như các
thành viên trong gia đình, bạn cùng nhà, nhân viên trường học, người chăm sóc trẻ, nhân viên cải
huấn và đồng nghiệp) nên được hướng dẫn sử dụng bộ kit glucagon. Cá nhân không cần thiết
phải trở thành nhân viên chăm sóc sức khỏe để sử dụng glucagon an toàn. Bộ kit glucagon cần kê
đơn bởi bác sĩ và đảm bảo không hết hạn dùng.
Phòng ngừa hạ đường huyết
Phòng ngừa hạ đường huyết là một thành phần quan trọng của việc quản lý ĐTĐ. TKTGM và
KTGLT là những công cụ cần thiết để đánh giá điều trị và phát hiện hạ đường huyết tiềm tàng.
Bệnh nhân nên biết về những tình huống làm gia tăng nguy cơ hạ đường huyết, chẳng hạn như
việc nhịn ăn để xét nghiệm, trong và sau khi tập thể dục cường độ cao và trong khi ngủ. Hạ
đường huyết gia tăng nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc người khác như việc lái xe. Giáo dục
bệnh nhân ĐTĐ để cân bằng việc sử dụng insulin và lượng carbonhydrat nhập vào và luyện tập
thể dục là cần thiết, nhưng vẫn không đủ để phòng ngừa.
Ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 và typ 2 thiếu insulin nghiêm trọng, hạ đường huyết không dấu hiệu
(hoặc hạ đường huyết do thất bại trong điều trị) có thể thỏa hiệp với kiểm soát ĐTĐ nghiêm ngặt
và chất lượng cuôc sống. Hội chứng này đặc trưng bởi sự thiếu phóng thích của các hormon, đặc
biệt là ở người lớn tuổi, sự giảm các đáp ứng của cơ thể là những yếu tố nguy cơ và gây ra bởi hạ
đường huyết. Kết quả của ―vòng lẩn quẩn‖ này là việc tránh hạ đường huyết trong nhiều tuần đã
được chứng minh cải thiện hormon và nhận thức đến một mức độ nào đó ở một số bệnh nhân
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(56). Do đó, bệnh nhân có một hoặc nhiều đợt hạ đường huyết nghiêm trọng có thể được hưởng
lợi từ việc thay đổi mục tiêu đường huyết ít nghiêm ngặt hơn (cao hơn).
BỆNH GIAN PHÁT
Để biết thêm thông tin về quản lý bệnh nhân và hạ đường huyết, vui lòng tham khảo Mục 13 Chăm sóc ĐTĐ ở bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Những vấn đề căng thẳng (ví dụ như
stress, chấn thương, phẫu thuật,…) thường làm trầm trọng thêm việc kiểm soát đường huyết và
gây ra nhiễm keto acid ĐTĐ hoặc tăng đường huyết tăng thẩm thấu là trường hợp đe dọa mạng
sống bệnh nhân, cần yêu cầu chăm sóc y tế ngay lập tức để phòng ngừa biến cố và nguy cơ tử
vong. Bất kỳ điều kiện nào làm suy giảm kiểm soát đường huyết cần phải được theo dõi thường
xuyên hơn, bệnh nhân có tiền sử nhiễm keto acid cần được yêu cầu kiểm tra keto acid trong máu
và nước tiểu. Nếu có keto acid, nôn ói hoặc sự thay đổi trong ý thức, sự tăng đường huyết rõ ràng
đòi hỏi sự thay đổi tạm thời các phác đồ điều trị và hợp tác ngay lập tức từ nhóm chăm sóc bệnh
nhân ĐTĐ. Bệnh nhân được điều trị không bằng insulin hoặc dùng liệu pháp dinh dưỡng có thể
yêu cầu insulin tạm thời. Cần đảm bảo đầy đủ lượng dịch và calo cần thiết. Bệnh nhân ĐTĐ
nhiều khả năng nhập viện hơn người bình thường vì nhiễm trùng hay mất nước.
Bác sĩ có kinh nghiệm trong quản lý ĐTĐ cần điều trị bệnh nhân như trong bệnh viện. Để biết
thêm thông tin về quản lý nhiễm keto acid ĐTĐ và tăng đường huyết tăng thẩm thấu, vui lòng
tham khảo báo cáo của ADA ―Khủng hoảng tăng đường huyết ở bệnh nhân trưởng thành‖ (57).
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Chương 7. Các phương pháp tiếp cận trong điều trị bệnh đường huyết
Dịch: DS. Nguyễn Văn Dũng, Gedeon Richter Vietnam
Hiệu đính: ThS.DS. Trịnh Hồng Nhung
Thuốc điều trị ĐTĐ typ 1
Các khuyến nghị :
Hầu hết bệnh nhân ĐTĐ typ1 được điều trị bằng cách tiêm insulin nhiều mũi (INM) (tiêm ba
đến bốn mũi bao gồm insulin nền và insulin tiêm trước bữa ăn) hoặc tiêm truyền liên tục insulin
dưới da (ILTDD).
Hầu hết bệnh nhân ĐTĐ typ 1 cần được phổ biến cách ước lượng liều insulin tiêm trước bữa
ăn căn cứ vào lượng carbohydrat mà họ nạp vào, nồng đồ đường huyết trước bữa ăn và các hoạt
động thể chất mà họ tham gia.
Hầu hết bệnh nhân ĐTĐ typ 1 nên sử dụng insulin analog để giảm nguy cơ hạ đường huyết. A
Liệu pháp insulin
Có nhiều nghiên cứu đề cập tới vấn đề tiếp cận và kiểm soát liệu pháp điều trị insulin để đạt
được đường huyết mục tiêu (1,2,3). Mặc dù hầu hết các nghiên cứu so sánh liệu pháp insulin
nhiều mũi với bơm tiêm insulin được thực hiện trên mẫu nhỏ và trong thời gian ngắn, một nghiên
cứu phân tích tổng hợp đã chỉ ra rằng không có sự khác biệt có tính hệ thống giữa tỷ lệ A1C và
chứng hạ đường huyết nghiêm trọng ở cả người lớn và trẻ em giữa hai liệu pháp điều trị tích cực
bằng insulin (4). Một thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô lớn thực hiện trên các bệnh nhân ĐTĐ typ
1 kèm theo chứng hạ đường huyết về đêm đã cho thấy liệu pháp bơm tiêm insulin cảm biến với
khả năng tự động ngưng khi đường huyết đạt mức mục tiêu cho phép giảm tình trạng hạ đường
huyết về đêm mà không làm tăng glycated hemoglobin (5). Tóm lại, giám sát tăng cường thông
qua liệu pháp bơm tiêm insulin hoặc giám sát glucose liên tục và chủ động tham gia của bệnh
nhân/gia đình cần được khuyến khích (6-8). Đối với các bệnh nhân đã thuần thục trong việc kiểm
soát carbonhydrat, việc phổ biến cho họ về sự tác động của protein và chất béo đối với đường
huyết có thể được kết hợp trong việc kiểm soát bệnh ĐTĐ.
Thử nghiệm về kiểm soát ĐTĐ và các biến chứng (DCCT – the diabetes control and
complications) đã chỉ ra rằng điều trị insulin tích cực (ba đến bốn mũi tiêm insulin một ngày) hay
ILTDD (bơm tiêm insulin) đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng đường huyết và
giảm thiểu biến chứng (10,11). Nghiên cứu được tiến hành với insulin người tác dụng ngắn và
trung bình. Mặc dù kết quả về vi mạch máu tốt hơn, nhưng liệu pháp insulin tích cực có liên
quan tới chứng hạ đường huyết nghiêm trọng với tỉ lệ cao (62 ca trên 100 bệnh nhân-năm điều
trị). Sau thử nghiệm này, rất nhiều dạng insulin tác dụng nhanh và kéo dài đã được phát triển.
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Những dạng insulin này ít gây hạ đường huyết bệnh nhân ĐTĐ typ 1 trong khi đạt A1C thấp như
insulin người.
Liệu pháp khuyến nghị trong điều trị ĐTĐ typ 1 bao gồm:
1. Sử dụng insulin đa liều dạng tiêm (tiêm ba đến bốn liều insulin nền và insulin trước bữa
ăn/một ngày) hay liệu pháp ILTDD.
2. Lượng insulin tiêm trước bữa ăn được dựa trên lượng carbohydrate hấp thu, đường huyết trước
bữa ăn, các hoạt động thể chất tham gia trong ngày.
3. Đối với hầu hết bệnh nhân (đặc biệt những người có nguy cơ hạ đường huyết cao), dùng các
dạng tương tự insulin.
4. Đối với bệnh nhân có hạ đường huyết ban đêm và/hoặc hạ đường huyết không có dấu hiệu báo
trước, có thể xem xét sử dụng bơm insulin tự động có tính năng cảm biến gián đoạn-tăng cường
khi ngưỡng glucose thấp.
Pramlintide
Pramlintide, chất tương tự amylin, là một tác nhân làm chậm tốc độ tháo rỗng dạ dày, ức chế bài
tiết glucagon tuyến tụy, tăng cảm giác no. Đây là một liệu pháp điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ typ
1 đã được Cục quản lí thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt. Thuốc này cho thấy
hiệu quả trong việc giảm cân và giảm liều insulin cần sử dụng; tuy nhiên, liệu pháp này chỉ được
chỉ định ở người lớn. Bên cạnh đó cần phải giảm liều insulin trước bữa ăn nhằm giảm nguy cơ hạ
đường huyết nghiêm trọng.
Các tác nhân khảo sát
Metformin
Thêm metformin vào liệu pháp insulin giúp làm giảm liều insulin cần thiết và cải thiện chuyển
hóa ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 khó kiểm soát kèm thừa cân/béo phì. Trong một phân tích meta,
metformin giúp làm giảm liều insulin ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 (6.6 U/ngày, P < 0.001), hỗ trợ
giảm nhẹ cân nặng, choleterol LDL và cholesterol toàn phần nhưng không cải thiện khả năng
kiểm soát đường huyết (giảm A1C 0.11%, P = 0.42) (13).
Các liệu pháp dựa trên tác dụng của incretin
Các liệu pháp này đã được phê chuẩn để điều trị trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 và hiện tại đang được
đánh giá trên bệnh nhân ĐTĐ typ 1. Các chất chủ vận peptide 1 tương tự glucagon(GLP-1) và
những chất ức chế dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) hiện tại không được FDA phê duyệt để dùng
trên bệnh nhân ĐTĐ typ 1, nhưng đang được nghiên cứu trên nhóm đối tượng này.
Những chất ức chế đồng vận chuyển Na-Glucose 2
Những chất ức chế đồng vận chuyển Na-Glucose 2 (SGLT2) làm giảm glucose không phụ thuộc
insulin thông qua ngăn chặn tái hấp thu glucose tại ống lượn gần bằng cách ức chế SGLT2.
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Những chất này làm giảm nhẹ cân nặng và huyết áp. Mặc dù có 2 chất đã được FDA phê duyệt
trong điều trị bệnh nhân ĐTĐ typ 2 nhưng hiện tại vẫn chưa đủ dữ liệu để khuyến cáo sử dụng
trên bệnh nhân ĐTĐ typ 1 tại thời điểm này (14).
Thuốc điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ typ 2
Các khuyến nghị
 Metformin là thuốc ưu tiên sử dụng trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 nếu không có chống chỉ
định và bệnh nhân dung nạp được. A
 Ở những bệnh nhân mới được chẩn đoán ĐTĐ typ 2 có triệu chứng rõ rệt và/hoặc nồng
độ đường huyết/A1C ở mức cao, nên xem xét điều trị bằng liệu pháp insulin (có hoặc
không bổ sung các thuốc khác). E
 Nếu sử dụng liều dung nạp tối đa các liệu pháp đơn độc không sử dụng insulin mà vẫn
chưa đạt hoặc duy trì mức A1C mục tiêu trên ba tháng thì cần bổ sung một thuốc dạng
uống thứ hai, có thể là một thuốc đồng chủ vận receptor GLP-1 hoặc insulin nền. A
 Việc lựa chọn thuốc điều trị cần căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân. Việc xem xét dựa
trên hiệu quả điều trị, chi phí, tác dụng phụ có thể xảy ra, cân nặng, các bệnh đi kèm,
nguy cơ hạ đường huyết và lợi ích cho bệnh nhân. E
 Do bản chất của của bệnh ĐTĐ typ 2, liệu pháp insulin được chỉ định cho rất nhiều bệnh
nhân typ này. B
Một báo cáo tổng hợp cập nhật của Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ/Hiệp hội nghiên cứu ĐTĐ Châu Âu
(15) đã đánh giá các dữ liệu hiện có và phát triển các khuyến cáo, bao gồm những lợi ích và bất
lợi của các thuốc hạ đường huyết dùng trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Việc lựa chọn liệu pháp điều
trị căn cứ vào tình trạng cụ thể của bệnh nhân được nhấn mạnh, cụ thể là hiệu quả của liệu pháp
điều trị cho bệnh nhân, chi phí, tác dụng phụ có thể xảy ra của mỗi nhóm thuốc, tác dụng trên
cân nặng và nguy cơ hạ đường huyết. Các biện pháp thay đổi lối sống (xem ở mục 4) nên được
quan tâm cùng với các liệu pháp điều trị bằng thuốc.
Điều trị ban đầu
Hầu hết bệnh nhân nên bắt đầu với việc thay đổi lối sống (tư vấn về lối sống, giảm cân, tập thể
dục, vv...). Khi việc thay đổi lối sống không giúp đạt được và duy trì đường huyết mục tiêu, nên
sử dụng liệu pháp đơn trị liệu bằng metformin, hoặc chỉ định ngay sau khi chẩn đoán nếu không
có chống chỉ định hoặc bất dung nạp với thuốc này. Metformin đã được sử dụng từ rất lâu với
các bằng chứng về hiệu quả và độ an toàn, giá thành hợp lý và có thể làm giảm nguy cơ xảy ra
các biến cố tim mạch (16). Ở những bệnh nhân chống chỉ định hay bất dung nạp với metformin,
xem xét sử dụng một trong những nhóm thuốc khác được liệt kê trong phụ lục 7.1 sau phần‗‗liệu
pháp kép‗‗ và tiến hành điều trị cho phù hợp.

Tiêu chuẩn ĐTĐ của ADA 2015

Trang 23/96

Điều trị kết hợp
Mặc dù đã có nhiều thử nghiệm so sánh liệu pháp kép với liệu pháp đơn trị liệu với metformin,
có rất ít trong số đó là so sánh các thuốc như một liệu pháp điều trị bổ sung. Một phân tích gộp
so sánh hiệu quả đã cho thấy rằng, khi một nhóm thuốc mới không phải insulin được thêm vào
liệu pháp ban đầu sẽ làm giảm nồng độ A1C khoảng 0.9-1.1%. Một danh sách đầy đủ gồm cả giá
thành của thuốc được mô tả trong bảng 7.1.
Nếu không đạt được nồng độ A1C mục tiêu sau khoảng ba tháng, xem xét việc kết hợp
metformin với một trong sáu lựa chọn sau: sulfonylurea, thiazonlidinedion, các thuốc ức chế
DPP-4, các thuốc ức chế SGLT2, các thuốc đồng vận chuyển thụ thể GLP-1, hoặc insulin nền
(phụ lục 7.1). Việc lựa chọn thuốc dựa trên lợi ích cho bệnh nhân cũng như tùy thuộc vào từng
bệnh nhân, tình trạng bệnh và đặc tính của thuốc, với mục tiêu làm giảm nồng độ đường huyết
mà vẫn hạn chế tối đa các tác dụng phụ, đặc biệt là hạ đường huyết. Bảng phụ lục 7.1 liệt kê các
thuốc thường được sử dụng ở Mỹ và/hoặc châu Âu.
Những thuốc tăng tiết insulin tác dụng nhanh (các thuốc nhóm meglitinide) có thể được dùng
thay thế sulfonylurea ở những bệnh nhân có giờ ăn không cố định hoặc bệnh nhân bị hạ đường
huyết sau ăn khi dùng một thuốc sulfonylurea. Các thuốc khác không được liệt kê trong phụ lục
(ví dụ, các thuốc ức chế α-glucosidase, colesevelam, bromocriptin, pramlintide) có thể được
dùng trong các trường hợp đặc biệt, nhưng không được khuyến khích do hiệu quả không cao, tần
suất sử dụng, và/hoặc những tác dụng phụ có thể xảy ra.
Đối với tất cả bệnh nhân, cân nhắc sử dụng liệu pháp khởi đầu và phối hợp thuốc khi nồng độ
A1C ≥ 9% để đạt được mục tiêu A1C nhanh hơn. Insulin có lợi thế là có thể phát huy hiệu quả ở
những nơi mà các thuốc khác không có tác dụng và nên được coi như là một phần của bất kì liệu
pháp kết hợp nào khi bệnh nhân có đường huyết tăng cao, đặc biệt nếu các triệu chứng rõ ràng
hay có các dấu hiệu rối loạn chuyển hóa (giảm cân, tăng ceton máu). Cân nhắc bắt đầu bằng liệu
pháp tiêm insulin kết hợp khi đường huyết ≥300-350 mg/dL (16.7-19.4 mmol/dL) và/hoặc A1C
≥10-12%. Khi tình trạng nhiễm độc glucose của bệnh nhân được khắc phục, phác đồ điệu trị có
thể sẽ đơn giản hơn.
Liệu pháp insulin
Rất nhiều bệnh nhân ĐTĐ typ 2 yêu cầu được sử dụng và đáp ứng tốt với liệu pháp insulin. Các
bác sĩ có thể cân nhắc đưa ra phác đồ điều trị linh hoạt khi sử dụng liệu pháp điều trị ban đầu kết
hợp với điều chỉnh insulin cho bệnh nhân ĐTĐ typ 2 (sơ đồ 7.2). Các bác sĩ nên chủ động giải
thích quá trình tiến triển của bệnh ĐTĐ typ 2 và các liệu pháp được sử dụng cho bệnh nhân. Cán
bộ y tế nên tránh dùng insulin như một mối đe dọa và miêu tả dùng insulin như là một thất bại
của liệu pháp điều trị hay trừng phạt. Những bệnh nhân nên được cung cấp một thang để tự đánh
giá và theo dõi, điều chỉnh liều của insulin dựa trên việc tự giám sát đường huyết (TKTGM)
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nhằm cải thiện quá trình kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ typ2 điều trị khởi đầu bằng
insulin (18).
Điều trị đơn độc với insulin nền là phác đồ điều trị khởi đầu thuận lợi nhất, thường bắt đầu với
mức liều 10U hay 0.1-0.2U/kg tùy thuộc vào mức tăng đường huyết. Insulin nền thường được
dùng để điều trị kết hợp với metformin hoặc với một thuốc điều trị khác không phải insulin. Nếu
liều insulin nền được sử dụng đã cho phép đạt mức đường huyết mục tiêu lúc đói, nhưng A1C
vẫn cao hơn so với mục tiêu, thì cân nhắc sử dụng thêm liệu pháp tiêm insulin (phụ lục 7.2) để
chống lại sự thay đổi đường huyết sau bữa ăn. Các lựa chọn đưa ra có thể là thêm thuốc đồng
vận chủ thể GLP-1 hay insulin sử dụng trong bữa ăn, tiêm từ một đến ba liều insulin tác dụng
nhanh (lispro, aspart, glulisine) trước khi ăn. Một sự lựa chọn ít được nghiên cứu hơn là chuyển
từ insulin nền thành insulin tác dụng nhanh đã phối hợp sẵn (hoặc hai pha) hai lần một ngày (hỗn
hợp aspart với tỷ lệ 70/30 hayhỗn hợp lispo tỷ lệ 75/25 hoặc 50/50) có thể được xem xét. Các
chế phẩm kết hợp insulin người và NPH (tỷ lệ 70/30) cho phép giảm thiểu chi phí so với insulin
tác dụng nhanh và hỗn hợp insulin tác dụng nhanh phối hợp sẵn tương ứng, nhưng đặc tính dược
lực học của dạng này không cho phép chống lại sự thay đổi đường huyết sau bữa ăn một cách tối
ưu. Một liệu pháp ít được sử dụng hơn và chi phí cũng đắt hơn là dạng tiêm truyền insulin liên
tục dưới da (bơm insulin) để thay cho dạng insulin nền-phóng thích phải tiêm nhiều lần một
ngày. Ngoài các cách đưa ra để xác định liều khởi đầu của insulin trong bữa ăn của phác đồ
insulin nền-phóng thích, có một cách tính khác là lấy tổng liều insulin hiện tại rồi chia ra một
nửa liều này cho insulin nền, nửa còn lại làm insulin dùng trong bữa ăn, nửa liều này được chia
đều cho ba bữa ăn.
Bảng 7.2 chỉ tập trung vào các bước điều trị bằng insulin, mô tả số lượng lần tiêm, mức độ phức
tạp và sự linh hoạt của các bước. Khi khởi đầu điều trị bằng phác đồ insulin, việc xác định liều
rất quan trọng, điều chỉnh liều được tiến hành cho cả insulin trong bữa ăn và insulin nền dựa
trên nồng độ đường huyết tại thời điểm đó các đặc tính dược lực học của mỗi thuốc (kiểm soát
theo giai đoạn).
Các thuốc không phải insulin có thể tiếp tục được dùng để điều trị, mặc dù sulfonylurea, các
thuốc ức chế DPP-4, và các thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 thường bị ngừng khi sử dụng những
phác đồ điều trị bằng insulin phức tạp. Ở những bệnh nhân mà đường huyết được kiểm soát ở
dưới mức tối ưu, đặc biệt những bệnh nhân cần phải tăng liều insulin, việc sử dụng bổ trợ
thiazolidinedion (thường là pioglitazone) hay thuốc ức chế SGLT2 có thể giúp kiểm soát đường
huyết và giảm liều insulin. Các hướng dẫn bao gồm tự kiểm soát đường huyết, ăn kiêng, tập thể
dục, tránh và ứng phó với chứng hạ đường huyết là vô cùng quan trọng đối với các bệnh nhân
nào điều trị bằng insulin.
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Phẫu thuật điều trị béo phì
Các khuyến nghị





Phẫu thuật điều trị béo phì có thể cân nhắc tiến hành ở người trưởng thành bị ĐTĐ typ 2
có chỉ số BMI >35kg/m2, đặc biệt nếu bệnh ĐTĐ hay những bệnh lí liên quan gây khó
khăn cho việc kiểm soát lối sống và điều trị bằng thuốc. B
Bệnh nhân ĐTĐ typ 2 vừa trải qua phẫu thuật điều trị béo phì cần có sự hỗ trợ về lối
sống và giám sát việc sử dụng thuốc. B
Mặc dù nhiều thử nghiệm nhỏ đã chỉ ra tác dụng có lợi về đường huyết của phẫu thuật
điều trị béo phì trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có chỉ số BMI 30–35kg/m2, nhưng hiện tại
không đủ bằng chứng để khuyến cáo nói chung phẫu thuật ở bệnh nhân có chỉ số BMI
<35kg/m2. E

Các phẫu thuật can thiệp vào chuyển hoá và phẫu thuật giảm béo, trong đó thắt dạ dày hoặc các
phương pháp cắt bỏ, bắc cầu hay chuyển vị các phần của dạ dày và ruột non, có thể là những
phương pháp điều trị giảm cân hiệu quả cho bệnh nhân béo phì nghiêm trọng khi được tiến hành
như một phần của kế hoạch giám sát cân nặng kết hợp với hỗ trợ về lối sống và giám sát việc sử
dụng thuốc. Các hướng dẫn quốc gia cũng giúp hỗ trợ đưa ra quyết định phẫu thuật điều trị béo
phì ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có chỉ số BMI >35kg/m2.
Lợi ích
Điều trị bằng phẫu thuật béo phì đã cho phép đạt được mức đường huyết gần như hay thậm chí là
hoàn toàn ở 72% bệnh nhân ĐTĐ trong vòng 2 năm sau phẫu thuật (trong khi chỉ có 16% bệnh
nhân được điều trị chỉ bằng cách thay đổi lối sống và dùng các biện pháp can thiệp bằng thuốc
đạt được mức này) (19). Một nghiên cứu đánh giá hiệu quả lâu dài (3 năm) của các can thiệp
phẫu thuật (bắc cầu dạ dày Roux-en-Y hay phẫu thuật cuộn ống tiêu hoá) và biện pháp điều trị
tích cực (thăm khám hàng quý, điều trị bằng thuốc, tự kiểm soát đường huyết, giáo dục bệnh
nhân về ĐTĐ, tư vấn về lối sống, khuyến khích tham dự chương trình theo dõi và kiểm soát cân
nặng Weight Watcher) so với chỉ điều trị bằng liệu pháp tích cực để đạt mục tiêu A1C ≤6% ,
được tiến hành trên những bệnh nhân béo phì mắc ĐTĐ typ 2 không kiểm soát (nghĩa là có chỉ
số A1C ở mức 9.3%). Mục tiêu A1C này đạt được là 38% số bệnh nhân (P<0.001) ở nhóm bắc
cầu dạ dày, 24% (P=0.001) ở nhóm phẫu thuật cuộn ống tiêu hoá, và 58% ở nhóm bệnh nhân
điều trị tích cực (20). Tỉ lệ thuyên giảm bệnh ĐTĐ có xu hướng cao hơn khi tiến hành bắc cầu
các phần của ruột non và thấp hơn khi chỉ tiến hành giảm kích cỡ dạ dày.
Những người trẻ tuổi hơn với thời gian mắc bệnh ĐTĐ typ 2 ngắn hơn, chỉ số A1C thấp hơn,
nồng độ insulin huyết thanh cao hơn, không phải điều trị bằng insulin có tỉ lệ thuyên giảm bệnh
ĐTĐ cao hơn sau phẫu thuật béo phì.
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Mặc dù phẫu thuật béo phì giúp cải thiện các đặc tính về chuyển hóa ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 bị
béo phì bệnh lý, nhưng vai trò của phẫu thuật béo phì trên đối tượng bệnh nhân này vẫn cần có
thêm những nghiên cứu lớn và tiến hành trong khoảng thời gian dài hơn.
Hạn chế
Phẫu thuật béo phì có chi phí cao và có nhiều rủi ro. Tỉ lệ bệnh mắc kèm và tử vong liên quan
trực tiếp đến loại phẫu thuật này đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, tỉ lệ tử vong trong
30 ngày là 0.28%, tương đương với tỷ lệ ở các bệnh nhân cắt bỏ túi mật nội soi (23). Kết quả thu
được phụ thuộc vào phương pháp và kinh nghiệm của ekip thực hiện ca phẫu thuật và cơ sở y tế.
Về lâu dài, cần quan tâm đến sự thiếu hụt vitamin và chất khoáng, loãng xương, và tình trạng hạ
đường huyết tuy hiếm nhưng thường nghiêm trọng do tăng bài tiết insulin. Những nghiên cứu
thuần tập tiến hành trên các đối tượng đã và không phẫu thuật cho thấy phương pháp này có thể
làm giảm tỉ lệ tử vong (19). Ngược lại, một phân tích khác trên những bệnh nhân lớn tuổi bị béo
phì nghiêm trọng tại trung tâm y tế Cựu chiến binh đã cho thấy phẫu thuật béo phì không làm
giảm tử vong khi so sánh với các biện pháp chăm sóc thông thường (theo dõi trong 6,7 năm)
(24). Những phân tích hồi cứu và nghiên cứu mô hình đã cho thấy phẫu thuật béo phì trên bệnh
nhân ĐTĐ typ 2 cho hiệu quả tốt so với chi phí bỏ ra, nhưng các kết quả phụ thuộc phần lớn vào
những giả thiết về độ an toàn và hiệu quả lâu dài của các phương pháp này (25-27). Sự hiểu biết
về những lợi ích và rủi ro về lâu dài của phẫu thuật béo phì trên những bệnh nhân ĐTĐ typ 2,
đặc biệt những bệnh nhân không béo phì nặng, sẽ đòi hỏi những thử nghiệm lâm sàng được thiết
kế tốt, so sánh với biện pháp điều trị tích cực. Tuy nhiên những nghiên cứu này có thể gặp nhiều
khó khăn khi tiến hành (29).
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Ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục về đái tháo đường
Đơn trị liệu

Metformin

Hiệu quả* .................................................................................................................................................................................cao ................................................................................................................................................
Nguy cơ hạ đường huyết .........................................................................................................................................................nguy cơ thấp .................................................................................................................................
Cân nặng ..................................................................................................................................................................................trung bình/giảm ............................................................................................................................
Tác dụng phụ ............................................................................................................................................................................GI / nhiễm toan lactic....................................................................................................................
Chi phí* ....................................................................................................................................................................................thấp ..............................................................................................................................................

Nếu A1C không đạt được sau 3 tháng đơn trị liệu,tiến hành điều trị kết hợp 2 thuốc (thứ tự không có nghĩa là sự ưu tiên
đặc biệt nào cả, sự lựa chọn thuốc phụ thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân và các đặc tính của bệnh):

Metformin
Phác đồ kết hợp hai thuốc

Metformin

Metformin

Metformin

Metformtin

Metformin

+

+

+

+

+

+

sulfonylure

thiazolidine-dion

thuốc ức chế DPP-4

thuốc ức chế SGLT2

đối kháng

insulin (

nền)

receptor GLP-1
Hiệu quả* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nguy cơ hạ đường huyết _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cân nặng _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Tác dụng phụ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chi phí* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cao_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cao _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nguy cơ trung bình_ _ _ _ _ _ _nguy cơ thấp_ _ _ _ _ _ _ _ _
tăng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tăng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hạ đường huyết
edema, HF, fxs
thấp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ thấp _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

trung bình_ _ _ _ _ _ _ _
trung bình _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nguy cơ thấp_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nguy cơ thấp _ _ _ _ _ _ _ _
trung bình _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _giảm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hiếm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GU,mất nước _ _ _ _ _ _ _ _
cao
___________
cao _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _

cao _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nguy cơ thấp _ _ _ _ _ _ _ _
giảm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GI _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cao _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Metformin

Metformin

Metformin

Metformin

Metformin

+

+

+

+

Nếu A1C không đạt được sau 3 tháng trị liệu kết hợp 2 thuốc,tiến hành điều trị kết hợp 3 thuốc (thứ tự không có nghĩa
là sự ưu tiên đặc biệt nào cả, sự lựa chọn thuốc phụ thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân và các đặc tính của bệnh):

nhau

Metformin
Phác đồ kết hợp ba thuốc

cao nhất
nguy cơ cao
tăng
hạ đường huyết
nhiều giá khác

+

TZD

DPP-4-i
hay
sulfonylure
hay SGLT2-i
+
hay GLP-1-RA
hay Insulin§

SU

hay
thiazolidinedione
DPP-4-i
hay SGLT2-i
+
hay GLP-1-RA
§
hay Insulin

SU

ức chếTZD
DPP-4
hay

hay
+
hay

SGLT2-i
Insulin§

SU

ức chếTZD
SGLT-2
hay

hay
+
hay

DPP-4-i

hay
+

Insulin§

+

SU

đối kháng
TZD
hay
receptor GLP-1
§

TZD

insulin
nền
DPP-4-i
hay
SGLT2-i
hay
+
hay GLP-1-RA

Insulin

Nếu A1C không đạt được sau 3 tháng trị liệu kết hợp 3 thuốc và bệnh nhân (1) dùng thuốc đường uống, chuyển sang dạng tiêm; (2) dùng GLP-1-RA,
thêm insulin nền; hoặc (3) điều chỉnh liều insulin nền tối ưu, thêm GLP-1-RA hoặc insulin trong bữa ăn. Ở bệnh nhân mắc bệnh dai dẳng, xem xét
thêm TZD hoặc SGLT2-i :

Metformin
+

liệu pháp tiêm kết hợp

insulin nền +

Insulin trong bữa ăn

hay

GLP1-RA

Sơ đồ 7.1—Phác đồ chống tăng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2: các khuyến cáo chung (15). Thứ tự trong biểu đồ được xác định
bởi tính sẵn có và đường dùng, trong đó đường tiêm ở phía bên phải; không có sự ưu tiên nào ở đây. Một chuỗi các liệu pháp chống tăng đường
huyết có thể sử dụng cho bệnh nhân đái tháo đường typ 2 được biểu thị trong hình vẽ, theo chiều dọc từ trên xuống dưới (tuy nhiên cũng có thể đi
theo chiều ngang, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể).DPP-4-i, ức chế DPP-4 inhibitor; fxs, fractures; GI, đường tiêu hoá;
GLP-1-RA, đối kháng receptor GLP-1; GU, đường sinh dục; HF, suy tim; Hypo, hạ đường huyết; SGLT2-i, ức chế SGLT2; SU, sulfonylurea;
TZD, thiazolidinedione. *xem phụ lục 15 để có thông tin chi tiết về hiệu quả của các thuốc. †Cân nhắc bắt đầu ở bước này khi A1C ≥ 9%. ‡Cân
nhắc bắt đầu ở bước này khi đường huyết ≥ 300–350 mg/dL (16.7–19.4 mmol/L) và /hoặc A1C ≥10–12%, đặc biệt nếu có các triệu chứng của
quá trình dị hóa, thì phác đồ insulin nền +insulin trong bữa ăn là phác đồ đầu tay được ưu tiên cho điều trị nền . §thường là một insulin nền (NPH,
glargine, detemir, degludec).
Theo Inzuchi và cộng sự (15)
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Thế hệ 2

Sulfonylurea

TZD

Meglitinide
(glinide)

• Metformin

Biguanide

• Rosiglitazone§

• Pioglitazone‡

• Nateglinide

• Repaglinide

• Glimepiride

Kích hoạt yếu tố
phiên mã nhân
PPAR-γ
•↑

nhạy cảm insliun

nặng

•↑

• ? ↑ MI (phân

• ? ↓ biến

cố tim mạch
(PROactive, pioglitazone)

(pioglitazone)

• ↓ Triglyceride

Tiếp theo ở trang sau

tích gộp, rosiglitazone)

LDL-C (rosiglitazone)

xương
• gãy

• ↑ HDL-C

nề/suy tim

• ↑ cân
• phù

gây hạ đường

sử dụng nhiều lần trong ngày

có thể gây thiếu máu cơ tim cục bộ
• phải

•?

nặng

đường huyết
• ↑ cân

• hạ

vững

• bền

huyết

• không

động glucose sau
bữa ăn
excursions
• liều dung linh hoạt

• ↓chuyển

bền vững thấp

có thể gây thiếu máu cơ tim cục bộ

•↑ cân nặng

•↓ nguy

cơ về vi mạch máu
(UKPDS)

đường huyết

•Hạ

nhiều kinh nghiệm sử
dụng trên lâm sàng

•Có

• độ

bài tiết insluin

tiết insluin

chống chỉ định: CKD, nhiễm
toan, thiếu oxy đến mô,mất nước, ...
•nhiều

• Gliclazide†

•↑

•↑ bài

cơ nhiễm toan lactic (hiếm)

• thiếu hụt Vitamin B12

• nguy

gây hạ đường
huyết
• ↓ các biến cố tim mạch
(UKPDS)

• không

Thấp

Trung bình

Thấp

Thấp

dụng phụ trên đường tiêu hóa (tiêu
chảy, co thắt bất thường)
•tác

Chi phí*

Nhược điểm

nhiều kinh nghiệm sử
dụng trên lâm sàng

•Có

•↓ sản

xuất glucose tại gan

Ưu điểm

Tác dụng chính

•?

Đóng kênh KATP
ở màng plasma
của tế bào β

Đóng kênh KATP
ở màng plasma
của tế bào β

Cơ chế tác dụng ở
tế bào
Kích hoạt AMP
vòng

• Glipizide

clamide

•Glyburide/gliben

Thành phần

Nhóm

Bảng 7.1: Đặc điểm của các thuốc hạ đường huyết hiện có ở Mỹ và châu âu vàhướng dẫn lựa chọn thuốc cho từng bệnh nhân đái tháo đường typ 2 (15)
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• Bromocriptine

Đối kháng
Dopamine-2
(giải phóng
nhanh)

• Colesevelam

• Alogliptin

• Linagliptin

• Saxagliptin

• Vildagliptin†

• Sitagliptin

Chelat hóa
acid mật

ức chế
DPP-4

• Acarbose

ức chế aGlucosidase
• Miglitol

Thành phần

Nhóm

Kích hoạt
receptor của
dopamin

Gắn kết acid
mật trong
được ruột,
tăng sản xuất
acid mật tại
gan

ức chế tác
dụng của
DPP-4, tăng
nồng độ
incretin hoạt
tính sau ăn
(GLP-1, GIP)

Cơ chế tác
dụng ở tế bào
ức chế αglucosidasse
tại ruột

bài tiết
insulin (phụ thuộc
glucose)
• ↓ bài tiết glucagon
(phụ thuộc
glucose)

độ

nhạy với
insulin

• ↑ độ

chỉnh
nguyên tắc chuyển
hóa của vùng dưới
đồi

•điểu

incretin

• ? ↑ nồng

xuất
glucose tại gan

• ? ↓ sản

• ↑ tăng

gây tác dụng toàn

gây hạ đường

thể làm ↓ hấp thu các thuốc khác

nôn

mặt / bất tỉnh

Xem tiếp trang sau

mũi

mỏi
•viêm

•mệt

•buồn

•chóng

• ? ↓ biến

cố tim mạch (thử
nghiệm Cycloset Safety )

•

hiệu quả trên A1C còn khiêm tốn

• có

• ↑ Triglyceride

bón

hiệu quả trên A1C còn khiêm tốn
• táo

•

viện do suy tim

viêm tụy cấp

• ? ↑ nhập

•?

quan đến trung gian miễn dịch khác

dùng thuốc thường xuyên

• phù mạch/mề đay và các bệnh về da liên

• phải

• tác

•không gây hạ đường huyết

• ↓ LDL-C

huyết

thu tốt

• không

• hấp

• không gây hạ đường huyết

thân

• không

cố tim mạch
(STOP-NIDDM)

• ? ↓ biến

glucose

dụng phụ trên đường tiêu hóa (đầy
hơi, tiêu chảy)

sau ăn

• ↓chuyển động của

quả trên A1C còn khiêm tốn

• hiệu

• không gây hạ đường huyết

• làm chậm quá

trình tiêu hóa/hấp
thu cacbohydrate tại
ruột

Ưu điểm

Tác dụng chính
Nhược điểm

cao

cao

cao

Trung bình

Chi phí*
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Tương tự
amylin

Đối
kháng
receptor
GLP-1

•

ức chế
SGLT2

Lixisen
atide†
•
Dulagl
utide
•
Pramli
ntide§

•

làm chậm quá trình rỗng dạ dày
↑ cảm giác no

•

•

tiết glucagon

vài yếu tố nguy cơ
tim mạch

•↓

cân nặng

↓ chuyển động glucose sau
bữa ăn
•

• ↓ một

↑ cảm giác no

cân nặng

động của
glucose sau ăn

•↓

không gây hạ đường
huyết
•

• hiệu

• ↓ chuyển

• ↓ ↓ bài

•

Albigl
utide

•

áp

quả trên các giai
đoạn của T2DM

• ↓ huyết

gây hạ đường
huyết
• ↓ cân nặng

• không

Ưu điểm

làm chậm quá trình rỗng dạ dày

tiết glucagon(không phụ thuộc glucose)

↑ Insulin secretion (glucose- depe dent)

• ↓ bài

•

•

Kích hoạt receptor amylin

Kích hoạt receptor của GLP-1

chặn tái hấp thụ glucose tại thận; tăng
cường đào thải đường qua nước tiểu

ức chế SGLT2 tại óng lượn
gần
• ngăn

Tác dụng sinh lí chính

Cơ chế tế bào

Exenat
ide
giải
•phóng
Liraglu
kéo
tide dài

•

Exenat
ide

•

Canagl
iflozin
•
Dapagl
iﬂozin
•‡
Empag
liﬂozin

Thành
phần

nhóm

niệu

Creatinine (tạm thời)

nặng/hạ huyết áp/ chóng mặt

đường sinh dục

hiệu quả trên A1C còn khiêm tốn

sử dụng thuốc thường xuyên
đòi hỏi phải hướng dẫn cho bệnh nhân

•
•

Xem tiếp trang sau

đường tiêm
•

•

hạ đường huyết nếu liều insliun không
giảm đồng thời

tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa (buồn
nôn/ nôn)
•

•

hỏi huấn luyện

dạng tiêm

Gây u ở động vật

? viêm tụy cấp

↑ nhịp tim

• đòi

•

•

•

•

• tác

dụng phụ trên đường tiêu hóa
(buồn nôn/ nôn/tiêu chảy)

•↑

• ↑ LDL-C

• giảm cân

• đa

• nhiễm trùng

Nhược điểm
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cao

cao

cao

Chi phí*
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Kích hoạt receptor của
insulin

•

analog insulin nền :
Glargine
Detemir
Degludec†

• Dạng hỗn hợp(nhiều loại)

-

-

• các

• tác

dụng tức thì :
Human NPH

•

tác dụng ngắn :
Human Regular

Các chất tương tự insulin
tác dụng nhanh :
Lispro
Aspart
Glulisine

Cơ chế tác dụng ở tế bào

Thành phần

• khác

•↓ sản

hóa glucose

xuất gluscose tại gan

• ↑ chuyển

Tác dụng chính

quả trên lý thuyết

• ↓ nguy

cơ vi mạch máu
(UKPDS)

• hiệu

đáp ứng đối với hầu
hết bệnh nhân
• có

Ưu điểm

nhân ngại sử dụng

• đòi

hỏi hướng dẫn cách sử dụng cho
bệnh nhân

• bệnh

dùng là tiêm

tác dụng trên nguyên phân tế bào

• dạng

•?

cân

đường huyết

• tăng

• hạ

Nhược điểm

Nhiều giá #

Chi phí*

CKD, bệnh thận mạn tính; CVD, bệnh tim mạch; GIP, peptide kích thích insulin phụ thuộc glucose; HDL-C, HDL cholesterol; LDL-C, cholesterol LDL; MI, nhồi máu cơ tim; PPAR-γ, thụ
thể kích hoạt receptor peroxisome proliferator-γ ; PROactive, Thử nghiệm lâm sàng về tác dụng tiềm năng của Pioglitazone trên các biến cố mạch máu lớn(30); STOP-NIDDM, Nghiên cứu
về phòng ngừa đái tháo đường không phụ thuộc vào insulin (31); TZD,thiazolidinedione; T2DM, đái tháo đường typ 2; UKPDS, Nghiên cứu về đái tháo đường có thể xảy ra của Anh (32,33).
Thử nghiệm Cycloset của bromocriptine giải phóng nhanh(34). *giá được dựa trên những thuốc có giá thấp nhất của nhóm (xem phụ lục 15). †không được cho phép ở Mỹ. ‡mối quan tâm ban
đầu về nguy cơ ung thư bàng quang đang giảm sau những nghiên tiếp theo. §Không được cho phép tại Châu Âu cho bệnh nhân đái tháo đường typ 2. #giá phụ thuộc nhiều vào loại/ thương
hiệu(insulin analog) and dosage. Phù hợp với sự cho phép từ Inzucchi và cộng sự. (15).

Nhó
m
Insul
in
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số lượng
thuốc tiêm

Insulin nền

1

(thườngkếthợpvới metformin+/thuốckhôngphảiinsulinkhác)

Độ phức tạp
thấp

• khởi đầu: 10 U/ngày hoặc 0.1-0.2 U/kg/ngày
• điều chỉnh: 10-15% hoặc 2-4 U từ một đến hai lần/tuần đến
khi đạt FBG mục tiêu.
• đối với hạ đường huyết :xác định rõ nguyên nhân; giảm liều
từ 4 U hoặc 10-20%

2

Thêm 1 insulin tiêm tác dụng
nhanh trước bữa ăn chính

Nếu không
kiểmsoát được sau khi đã đạt
mục tiêu FBG (hoặc nếu liều
>0,5U/kg/ngày), điều trị cơn tăng
đường huyết kịch phát bằng
insulin dùng trong bữa ăn (xem
xét thử nghiệm khởi đầu điều trị
bằng GLP-1-RA.)

• khởi đầu: 4U, 0.1 U/kg hoặc 10% liều insulin nền. Nếu A1C
<8%, xem xét ↓ cùng mức insulin nền.
• điều chỉnh: ↑ liều từ 1-2 U hoặc 10-15% một đến hai
lần/tuần đến khi đạt được SMBG mục tiêu.
• đối với hạ đường huyết: xác định rõ nguyên nhân: ↓ liều
đáp ứng từ 2-4 U hoặc 10-20%.

3+

Nếu không
kiểm soát được
đường máu, xem
xét liệu pháp
insulin nền-giải
phóng nhanh

Thay đổi thành hỗn hợp insulin
hai lần/ngày

• khởi đầu: chia liều nền hiện tại thành 2/3 sáng, 1/3 chiều hoặc
½ sáng, ½ chiều.
• điều chỉnh: ↑ liều từ 1-2 U hoặc 10-15% một đến hai lần/tuần
đến khi đạt được SMBG mục tiêu.
• đối với hạ đường huyết: xác định rõ nguyên nhân: ↓ liều đáp
ứng từ 2-4 U hoặc 10-20%.

thêm ≥2 insulin tiêm tác dụng nhanh trước
các bữa ăn (insulin nền-giải phóng nhanh)

Nếu không
kiểm soát, được
xem xét liệu pháp
insulin nền-giải
phóng nhanh

• khởi đầu: 4 U, 0.1 U/kg hoặc 10% liều nền/bữa ăn. Nếu A1C
<8%, xem xét ↓ cùng mức insulin nền.
• điều chỉnh: ↑ liều từ 1-2 U hoặc 10-15% một đến hai lần/tuần
đến khi đạt được SMBG mục tiêu.
• đối với hạ đường huyết: xác định rõ nguyên nhân: ↓ liều đáp
ứng từ 2-4 U hoặc 10-20%.

Linh hoạt

Rấtinh hoạt

Kém linh hoạt

Sơ đồ 7.2: Phác đồ khởi đầu và điều chỉnh insulin ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 (15). FBG, đường huyết lúc
đói; GLP-1-RA, thuốc đối kháng thu thể GLP-1; hypo, hạ đường huyết; PPG, glucose sau bữa ăn; Theo Inzucchin
và cộng sự (15).
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Chương 8. Bệnh tim mạch và quản lý rủi ro
Dịch: DS. Nguyễn Văn Dũng, Gedeon Richter Vietnam
Hiệu đính: ThS.DS. Trịnh Hồng Nhung
Tham khảo thông tin về phòng ngừa và quản lí biến chứng ĐTĐ ở trẻ em và thanh thiếu niên ở
mục 11- Trẻ em và thiếu niên.
Bệnh tim mạch (BTM) là nguyên nhân chính gây nên bệnh lí và tử vong ở những bệnh nhân
ĐTĐ và là yếu tố lớn nhất làm tăng chi phí điều trị bệnh ĐTĐ. Các bệnh thường đi kèm với
ĐTĐ typ 2 (ví dụ THA và rối loạn mỡ màu) là những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, và bản
thân bệnh ĐTĐ cũng đã là một yếu tổ nguy cơ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của việc
kiểm soát những yếu tố nguy cơ tim mạch góp phần phòng ngừa hay làm chậm tình trạng bệnh
tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ. Các lợi ích này được thấy rõ khi các yếu tố nguy cơ được biết rõ
(1,2). Có bằng chứng cho thấy mức độ nguy cơ mắc bệnh mạch vành trong 10 năm giữa những
bệnh trưởng thành ở Mỹ mắc ĐTĐ đã được cải thiện một cách đáng kể trong thập kỉ qua (3).
Kiểm soát huyết áp/THA
Các khuyến nghị
Sàng lọc và chẩn đoán


Nên kiểm tra huyết áp ở tất cả các lần thăm khám định kì. Các bệnh nhân có mức huyết
áp tăng cao cần được đo lại huyết áp vào một ngày khác. B
Mục tiêu


Các bệnh nhân ĐTĐ và cao huyết áp nên được điều trị để đạt mức huyết áp tâm thu mục
tiêu là <140 mmHg. A
 Mứchuyết áp tâm thu mục tiêu thấp hơn, ví dụ <130 mmHg, có thể phù hợp cho một số
bệnh nhân, như bệnh nhân trẻ tuổi hơn, nếu họ có thể đạt được mục tiêu này mà không
phải chịu gánh nặng điều trị quá mức. C
 Bệnh nhân ĐTĐ nên được điều trị để đạt huyết áp tâm trương ở mức <90 mmHg. A
 Mức huyết áp tâm trương mục tiêu thấp hơn, ví dụ <80mmHg, có thể phù hợp cho một số
bệnh nhân, như bệnh nhân trẻ tuổi hơn, nếu như họ có thể đạt được mục tiêu này mà
không phải chịu gánh nặng điều trị quá mức. B
Điều trị



Bệnh nhân có huyết áp >120/80 mmHg nên thay đổi lối sống để giảm mức huyết áp. B
Bệnh nhân có hội chứng THA văn phòng xác định ở mức cao hơn 140/90 mmHg thì
ngoài liệu pháp điều trị về lối sống cần được điều trị ngay bằng thuốc với liều phù hợp
để đạt huyết áp mục tiêu. A
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Phương pháp điều trị thay đổi lối sống ở bệnh nhân THA bao gồm giảm cân nếu thừa
cân hay béo phì, phương pháp giảm huyết áp thông qua thay đổi chế độ ăn uống gồm
giảm lượng muối và tăng hấp thu kali, uống rượu điều độ, và tăng cường các hoạt động
thể chất. B
Phác đồ điều trị thuốc cho bệnh nhân ĐTĐ và THA nên dùng phác đồ chứa hoặc một
thuốc ức chế men chuyển hoặc một thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ARB) B. Nếu bệnh
nhân không dung nạp được nhóm thuốc này thì cân nhắc thay thế bằng nhóm thuốc khác.
C
Liệu pháp điều trị kết hợp nhiều thuốc (gồm một thuốc lợi tiểu thiazid kết hợp với thuốc
ức chế men chuyển/thụ thể angiotensin, với mức liều tối đa) thường được sử dụng để đạt
huyết áp mục tiêu. B
Nếu sử dụng các thuốc ức chế men chuyển và thụ thể angiotensin và thuốc lợi tiểu, cần
phải theo dõi nồng độ creatinine huyết thanh/độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) và kali
huyết thanh. E
Nếu phụ nữ có thai mà mắc bệnh ĐTĐ và THA mạn tính, mục tiêu về huyết áp là từ 110129/65-79 mmHg được khuyến nghị đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và giảm ảnh hưởng
trên sự phát triển thai nhi. Các thuốc ức chế men chuyển và thụ thể angiotensin chống
chỉ định cho phụ nữ có thai. E

THA là bệnh lí thường đi kèm với bệnh ĐTĐ ảnh hưởng tới đa số bệnh nhân, tỉ lệ bệnh phụ
thuộc vào loại ĐTĐ, tuổi tác, béo phì, chủng tộc. THA là yếu tố nguy cơ chủ yếu gây ra các biến
chứng của bệnh tim mạch và vi mạch máu. Ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1, THA thường gây ra bệnh
thận, trong khi ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2, nó tồn tại song song cùng các yếu tố nguy cơ tim mạchchuyển hóa khác.
Sàng lọc và chẩn đoán
Đo huyết áp được tiến hành bởi nhân viên y tế đã được đào tạo và tuân theo những hướng dẫn áp
dụng chung cho tất cả mọi người: đo khi ngồi, chân chạm mặt sàn và cánh tay đặt ngang tim,
nghỉ 5 phút trước khi đo. Kích thước túi hơi phải phù hợp với chu vi của bắp tay. Nếu huyết áp
đo được ở mức cao, cần phải được đo lại vào một ngày khác.
Tự giám sát huyết áp tại nhà cho phép xác định các dấu hiệu xác định của hội chứng ‗‗áo choàng
trắng―, THA ẩn giấu, hay những sự khác biệt giữa huyết áp văn phòng và huyết áp ‗‗thật‗‗.
Những nghiên cứu trên những cá nhân không bị ĐTĐ cho thấy chỉ số đo được tại nhà có tương
quan với nguy cơ bệnh tim mạch tốt hơn so với đo tại phòng khám (4,5). Tuy vậy, hầu hết các
bằng chứng về lợi ích của điều trị THA trên bệnh nhân ĐTĐ đều dựa trên những thông số đo tại
phòng khám.
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Mục tiêu điều trị
Các nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra ra rằng huyết áp >115/75 mmHg có liên quan tới tăng biến cố
tim mạch và tử vong ở bệnh nhân ĐTĐ và chỉ số huyết áp tâm thu >120 mmHg dự đoán bệnh
thận giai đoạn cuối về lâu dài. Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã chứng minh được lợi ích
(giảm các biến cố tim mạch, đột quỵ, bệnh thận đo ĐTĐ) của việc giảm huyết áp tâm thu xuống
thấp hơn140 mmHg và huyết áp tâm trương thấp hơn 90 mmHg ở bệnh nhân ĐTĐ (6). Có rất ít
bằng chứng trên thực nghiệm lâm sàng cho thấy lợi ích của mục tiêu huyết áp tâm thu hay tâm
trương thấp hơn giá trị trên (7). Một phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên trên bệnh nhân
trưởng thành mắc ĐTĐ typ 2 so sánh mục tiêu huyết áp tích cực (giới hạn trên là 130 mmHg với
huyết áp tâm thu và 80 mmHg với huyết áp tâm trương) với mục tiêu huyết áp chuẩn (giới hạn
trên là 160 mmHg với huyết áp tâm thu và 85-100 mmHg với huyết áp tâm trương) cho thấy
mức giảm tỉ lệ tử vong hay nhồi máu cơ tim không dẫn tới tử vong là không có ý nghĩa. Nguy cơ
tương đối (RR) mắc đột quỵ giảm có ý nghĩa là 35% khi điều trị về mục tiêu huyết áp tích cực,
nhưng tỷ lệ giảm nguy cơ tuyết đối chỉ là 1%, và huyết áp mục tiêu tích cực thường liên quan
đến tăng nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ như hạ huyết áp và ngất xỉu (8).
Căn cứ vào mối liên quan dịch tễ học giữa mức huyết áp thấp hơn và hiệu quả lâu dài trên lâm
sàng, hai thử nghiệm mang tính bước ngoặt, Chương trình kiểm soát nguy cơ tim mạch trên bệnh
nhân ĐTĐ (ACCORD) và Chương trình đánh giá có kiểm soát hiệu quả của Preterax và
Diamicron MR trên huyết áp ở bệnh nhân ĐTĐ và tim mạch (ADVANCE-BP), đã được tiến
hành trong thập kỉ qua nhằm xem xét lợi ích của việc kiểm soát huyết áp chặt chẽ trên bệnh nhân
ĐTĐ typ 2.
Thử nghiệm ACCORD xem xét liệu việc giảm huyết áp tâm thu xuống dưới 120 mmHg, ở bệnh
nhân ĐTĐ typ 2 có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, cho mang lại khả năng bảo vệ tim mạch tốt
hơn so với mức huyết áp tâm thu 130-140 mmHg hay không (9). Nghiên cứu này không tìm thấy
lợi ích trên các mục tiêu cơ bản(nhồi máu cơ tim không dẫn tới tử vong, đột quỵ không tử vong,
và tử vong do tim mạch) khi so sánh điều trị huyết áp tích cực (mục tiêu <120 mmHg, huyết áp
trung bình đạt được = 119/64 mmHg trên 3.4 thuốc) với điều trị tiêu chuẩn (huyết áp trung bình
đạt được = 143/70 mmHg trên 2.1 thuốc). Với ACCORD, việc giảm huyết áp tích cực không
đem lại lợi ích mặc dù phải bỏ ra nhiều chi phí cũng như tăng nỗ lực điều trị.
Với thử nghiệm ADVANCE, ở nhóm điều trị huyết áp tích cực (1 viên duy nhất kết hợp
perindopril và indapamide) cho phép giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh trong mục tiêu nghiên
cứu (biến cố tim mạch hay vi mạch chính) cũng như nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch
và các nguyên nhân khác (10). Huyết áp ban đầu của các đối tượng trong nghiên cứu là 145/81
mmHg. So với với nhóm placebo, bệnh nhân được điều trị bằng 1 viên duy nhất kết hợp
perindopril và indapamide cho phép giảm 5,6 mmHg với huyết áp tâm thu và 2,2 mmHg với
huyết áp tâm trương. Huyết áp đạt được ở nhóm điều trị là 136/73 mmHg, không giảm tích cực
và được kiểm soát chặt chẽ như ở thử nghiệm ACCORD. Một nghiên cứu theo sau nghiên cứu
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ADVANCE trong thời gian sáu năm vừa được công bố gần đây cho thấy nguy cơ tử vong do
nguyên nhân tim mạch và các nguyên nhân khác ở nhóm can thiệp giảm nhẹ, nhưng có ý nghĩa
(11).
Những kết quả này đã nhấn mạnh sự khác biệt quan trọng về mặt lâm sàng giữa những bệnh
nhân có thể dễ dàng đạt được mức huyết áp mục tiêu (ví dụ như đã thấy ở trong nghiên cứu giám
sát trong dịch tễ) và những bệnh nhân cần phải dùng biện pháp điều trị mới đạt được những mục
tiêu này (ví dụ như những thử nghiệm lâm sàng).
Huyết áp tâm thu
Các bằng chứng rõ ràng cho thấy huyết áp tâm thu > 140 mmHg là có hại gợi ý cho các bác sĩ
lâm sàng kịp thời bắt đầu điều trị và điều chỉnh trong một thời gian liên tục để đạt được và duy
trì huyết áp tâm thu < 140 mmHg cho hầu như tất cả bệnh nhân. Bệnh nhân có thời gian sống
còn dài có thể có những lợi ích trên thận khi kiểm soát huyết áp tăng cường hơn. Ngoài ra, cá
nhân trong đó có nguy cơ đột quỵ là một mối quan tâm có thể cân nhắc, như là một phần của quá
trình ra quyết định chung giữa bệnh nhân và bác sĩ, để đạt huyết áp tâm thu thấp hơn như < 130
mmHg. Điều này càng đặc biệt đúng nếu huyết áp thấp này có thể thể đạt được với vài loại thuốc
và không có tác dụng phụ khi điều trị.
Huyết áp tâm trương
Tương tự, bằng chứng rõ ràng nhất từ những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã khẳng định
mức huyết áp tâm trương mục tiêu là <90 mmHg. Các khuyến nghị trước đó cho huyết áp tâm
trương mục tiêu là thấp hơn (<80 mmHg) chủ yếu dựa vào các phân tích ad hoc của thử nghiệm
HOT (Điều trị THA tối ưu) (12). Mức này vẫn phù hợp đối với thời gian sống còn dài hay bệnh
nhân bị bệnh thận mạn tính và tăng đào thải albumin niệu (12). Các tiêu chuẩn chăm sóc trong
điều trị của Hiệp hội ĐTĐ Mỹ (ADA) năm 2015 vừa được xem xét lại để đưa ra bằng chứng để
ủng hộ việc tăng mục tiêu huyết áp tâm trương lên mức 90 mmHg, mặc dù mức huyết áp mục
tiêu thấp hơn vẫn phù hợp với một số đối tượng bệnh nhân. Điều này cũng phù hợp với một công
bố gần đây của JNC 8 khuyến cáo rằng đối với những bệnh nhân ĐTĐ trên 18 tuổi, ngưỡng
huyết áp tâm trương là < 90 mmHg và tâm thu là < 140 mmHg (7).
Chiến lược điều trị
Thay đổi lối sống
Mặc dù không có những thử nghiệm được kiểm soát tốt nghiên cứu về chế độ ăn kiêng và tập
luyện ở bệnh nhân ĐTĐ kèm huyết áp tăng hay huyết áp cao, nhưng nghiên cứu DASH đã đánh
giá tác động của các chế độ ăn kiêng khoa học ở bệnh nhân không bị ĐTĐ và cho thấy hiệu quả
chống THA khi bệnh nhân sử dụng thuốc đơn trị liệu.
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Điều trị bằng thay đổi lối sống bao gồm hạn chế hấp thu Natri (<2,3 g/ngày), giảm cân nặng dư
thừa, ăn nhiều rau xanh và hoa quả (8-10 khẩu phần/ngày), các sản phẩm ăn kiêng có hàm lượng
chất béo thấp (2-3 khẩu phần/ngày), tránh sử dụng cồn quá mức (không quá 2 khẩu phần ở nam
giới và không quá 1 khẩu phần ở nữ giới) (13); và tăng cường các hoạt động thể chất (14). Đối
với bệnh nhân bị ĐTĐ và THA, lượng Natri hấp thu giới hạn ở <1,5 g/ngày nên được cân nhắc
tuỳ vào tình trạng của bệnh nhân.
Các chiến lược điều trị dựa trên thay đổi lối sống này (không dùng thuốc) cũng có thể tác động
một cách tích cực đến đường huyết và kiểm soát lipid và nên được khuyến khích áp dụng kể cả ở
những bệnh nhân chỉ có huyết áp tăng nhẹ. Hiệu quả của liệu pháp điều trị không dùng thuốc
không có tác dụng trên các biến cố tim mạch. Các liệu pháp không dùng thuốc phù hợp với
những bệnh nhân ĐTĐ và có huyết áp tăng nhẹ (huyết áp tâm thu > 120 mmHg hay huyết áp tâm
trương <80 mmHg). Nếu huyết áp được xác định là ≥ 140 mmHg huyết áp tâm thu và/hoặc ≥ 90
mmHg huyết áp tâm trương, điều trị bằng thuốc cần được áp dụng cùng với liệu pháp không
dùng thuốc (14). Để bệnh nhân có thể tuân thủ trong thời gian dài, các biện pháp không dùng
thuốc cần được xây dựng dựa trên nhu cầu của bệnh nhân và cần được thảo luận như một phần
của liệu pháp điều trị và kiểm soát ĐTĐ.
Điều trị bằng thuốc
Các phác đồ điều trị giảm huyết áp dựa trên rất nhiều thuốc chống THA bao gồm thuốc ức chế
men chuyển, thuốc ức chế thụ thể, thuốc chẹn β, thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn kênh Canxi, cho thấy
hiệu quả trong việc làm giảm các biến cố tim mạch. Một vài nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng
thuốc ức chế men chuyển có thể cho phép giảm các biến cố tim mạch khi kết hợp với các thuốc
chẹn kênh Canxi nhóm dihydropyridine (15-17). Mặc dầu vậy, rất nhiều nghiên cứu khác cho
thấy các thuốc ức chế men chuyển không có hiệu quả rõ ràng trong điều trị ban đầu ở nhóm bệnh
nhân THA nói chung, trong khi cho thấy lợi ích của các thuốc lợi tiểu thiazid liều thấp khi điều
trị ban đầu đối với các biến cố tim mạch (14,18,19).
Ở các bệnh nhân ĐTĐ, các thuốc ức chế hệ Renin-Angiotensin (RAS) có thể có các lợi ích đặc
biệt khi dùng trong điều trị khởi đầu hay điều trị sớm cho bệnh THA. Trong một thử nghiệm trên
những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, bao gồm một nhóm lớn các bệnh nhân
mắc ĐTĐ, thuốc ức chế men chuyển đã làm giảm các hậu quả của bệnh tim mạch (20). Đối với
những bệnh nhân bị suy tim sung huyết, gồm những nhóm nhỏ các bệnh nhân ĐTĐ, các thuốc ức
chế thụ thể có hiệu quả trong việc làm giảm các biến cố tim mạch (21-24). Ở những bệnh nhân
ĐTĐ typ 2 mắc kèm bệnh thận do ĐTĐ, các thuốc ức chế thụ thể có hiệu quả cao khi kết hợp với
thuốc chẹn kênh Canxi trong việc làm giảm tình trạng suy tim (25). Mặc dù các bằng chứng cho
thấy lợi ích rõ ràng của thuốc ức chế hệ Renin-Angiotensin trên những biến cố tim mạch ở bệnh
nhân ĐTĐ vẫn còn đang gây tranh cãi (10,19), nhưng do nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch liên
quan đến bệnh ĐTĐ và tỉ lệ cao của các bệnh tim mạch không được chẩn đoán, liệu pháp điều trị
bằng thuốc được khuyến cáo là lựa chọn hàng đầu dùng cho chứng THA ở bệnh nhân ĐTĐ (14).
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Một nhánh nghiên cứu về huyết áp của thử nghiệm ADVANCE đã chỉ ra thói quen sử dụng kết
hợp thuốc ức chế men chuyển Perindopril và thuốc lợi tiểu Indapamide giúp làm giảm biến
chứng trên cả vi mạch và mạch máu lớn, cũng tỷ lệ như tử vong do tim mạch và tổng số ca tử
vong. Những kết quả này cũng có thể là do đạt được mức huyết áp thấp hơn ở nhánh sử dụng
Perindopril-Indapamide (10). Thử nghiệm khác cho thấy tỉ lệ bệnh lí và tử vong ở những bệnh
nhân được sử dụng benazepil và amlodipine thấp hơn so với các bệnh nhân được sử dụng
benazepil và hydrochlothiazid (HCTZ). Những lợi ích đáng chú ý của thuốc ức chế hệ ReninAngiotensin trên bệnh nhân ĐTĐ có Albumin niệu hay suy thận cung cấp thêm thông tin cho
việc sử dụng hợp lý các thuốc này (xem ở mục 9 - Những biến chứng vi mạch và chăm sóc bàn
chân). Nếu cần phải đạt được mục tiêu huyết áp thì amlodipin, HCTZ hay chlothalidon có thể
được thêm vào phác đồ điều trị. Nếu eGFR < 30mL/phút/m2 thì nên tiến hành điều trị bằng thuốc
lợi tiểu quai hơn là sử dụng HCTZ hay chlothalidone. Việc xác định và/hoặc thêm những thuốc
điều trị huyết áp khác một cách kịp thời là cần thiết nhằm giải quyết vấn đề đáp ứng chậm trên
lâm sàng trong nỗ lực đạt tới mức huyết áp mục tiêu.
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy có sự liên quan giữa THA trong khi ngủ và tỉ lệ các biến
cố tim mạch. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát trên 448 bệnh nhân ĐTĐ typ 2 và THA
đã chỉ ra các biến cố tim mạch và tỉ lệ tử vong giảm trong thời gian theo dõi trung bình là 5,4
năm nếu như bệnh nhân sử dụng ít nhất một thuốc chống THA trước khi ngủ (26). Do đó cần cân
nhắc sử dụng một hay nhiều thuốc THA trước khi ngủ (27).
Một lưu ý quan trọng đó là hầu hết các bệnh nhân THA đòi hỏi phải dùng nhiều thuốc mới có thể
đạt mục tiêu điều trị (13). Việc xác định và định rõ được những rào cản đối với việc tuân thủ
điều trị (ví dụ như chi phí điều trị và tác dụng phụ) nên được tiến hành thường xuyên đều đặn.
Nếu như huyết áp vẫn còn chưa kiểm soát mặc dù đã tuân thủ việc sử dụng mức liều tối ưu của ít
nhất ba thuốc điều trị huyết áp thuộc ba nhóm khác nhau, một trong số đó là thuốc lợi tiểu, thì
các bác sĩ lâm sàng nên xem xét đánh giá nguy cơ đó là một dạng THA thứ phát.
Phụ nữ có thai và những thuốc chống THA
Đối với phụ nữ có thai mắc ĐTĐ và THA mạn tính, mục tiêu huyết áp tâm thu ở mức 110-129
mmHg và tâm trương ở mức 65-79 mmHg là hợp lí vì giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của thai
phụ về lâu dài. Mức huyết áp thấp hơn mục tiêu trên có thể làm giảm sự phát triển của thai nhi.
Trong thời kì mang thai, chống chỉ định điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển và các thuốc ức
chế thụ thể angiotensin, bởi vì các thuốc này có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Thuốc chống
THA có hiệu quả tốt và đảm bảo an toàn cho phụ nữ có thai gồm methyldopa, labetalol,
diltiazem, clonidine, và prazosin. Việc sử dụng lâu dài thuốc lợi tiểu trong quá trình mang thai có
thể làm giảm nồng độ huyết thanh của thai phụ dẫn đến giảm trao đổi chất qua tử cung-nhau thai
(28).
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Rối loạn lipid/kiểm soát lipid
Các khuyến nghị
Sàng lọc


Ở người trưởng thành, việc sàng lọc các lipd trong máu nên được thực hiện ở lần chẩn
đoán đầu tiên, ở lần đánh giá sử dụng thuốc ban đầu và hoặc độ tuổi 40 và thực hiện
định kì sau đó (ví dụ mỗi 1-2 năm) E.
Các khuyến cáo trong điều trị và mục tiêu điều trị














Thay đổi lối sống tập trung vào việc làm giảm hấp thụ các chất béo bão hòa, chất béo
trans và cholesterol; tăng cường các acid béo omega-3, chất xơ hòa tan, các stanol/sterol
thực vật; giảm cân (nếu có yêu cầu); tăng cường các hoạt động thể chất nhằm cải thiện
nồng độ lipid trong máu ở bệnh nhân ĐTĐ. A
Tăng cường liệu pháp điều trị về lối sống và kiểm soát đường huyết tối ưu cho bệnh nhân
có nồng độ triglycerid cao (≥150 mg/dL [1.7 mmol/L]) và/hoặc cholesterol HDL thấp
(<40 mg/dL [1.0 mmol/L] đối với nam giới, <50 mg/dL [1.3 mmol/L] ở nữ giới). C Đối
với bệnh nhân có nồng độ triglycerid lúc đói ≥500 mg/dL (5.7 mmol/L), đánh giá các
nguyên nhân thứ phát và xem xét việc điều trị thuốc nhằm làm giảm nguy cơ viêm tụy. C
Đối với bệnh nhân ĐTĐ ở mọi lứa tuổi và có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, nên tiến
hành điều trị với liệu pháp statin liều cao bên cạnh các biện pháp không dùng thuốc. A
Đối với bệnh nhân ĐTĐ <40 tuổi và có kèm các yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch, nên
điều trị bằng liệu pháp statin liều trung bình hoặc liều cao cùng với các biện pháp không
dùng thuốc. C
Đối với bệnh nhân ĐTĐ độ tuổi 40-75 và không có kèm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim
mạch, xem xét điều trị bằng liệu pháp statin liều cao cùng với các biện pháp không dùng
thuốc. B
Đối với bệnh nhân ĐTĐ trên 75 tuổi và có kèm các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, xem
xét điều trị liệu pháp statin liều trung bình hoặc liều cao với các biện pháp không dung
thuốc. B
Trong quá trình điều trị, các bác sĩ có thể điều chỉnh liều statin dựa trên đáp ứng của
từng bệnh nhân (ví dụ như tác dụng phụ, khả năng hấp thu, nồng độ cholesterol LDL). E
Xét nghiệm cholesterol có thể giúp ích trong việc giám sát tuân thủ điều trị, nhưng cũng
có thể không cần thiết khi tình trạng bệnh nhân ổn định trong quá trình điều trị. E
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Liệu pháp kết hợp (statin/fibrate hay statin/niacin) không cho thấy lợi ích về tim mạch
cao hơn so với liệu pháp sử dụng statin đơn độc và nói chung là không được khuyến cáo.
A
Liệu pháp statin chống chỉ định ở phụ nữ có thai. B

Can thiệp về lối sống
Điều chỉnh lối sống, bao gồm liệu pháp dinh dưỡng y khoa, tăng cường hoạt động thể chất, giảm
cân, bỏ thuốc lá có thể giúp bệnh nhân giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, như ví dụ giảm
nồng độ cholesterol LDL. Chế độ ăn nên được điều chỉnh để phù hợp với độ tuổi của từng bệnh
nhân, loại ĐTĐ, thuốc điều trị, nồng độ lipid, các điều kiện chăm sóc khác. Các khuyến cáo đều
nhấn mạnh cần giảm hấp thu các chất béo bão hòa, cholesterol, chất béo không bão hòa trans và
tăng lượng acid béo omega-3 và chất xơ hòa tan (trong yến mạch, các loại đậu, cam quýt). Kiểm
soát đường huyết cũng có thể thay đổi nồng độ lipid huyết tương theo hướng tốt, đặc biệt là ở
bệnh nhân có triglycerid rất cao và nồng độ đường huyết kiểm soát kém.
Điều trị bằng statin
Điều trị khởi đầu bằng statin dựa trên nguy cơ
Các bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có nồng độ lipd xấu tăng cao cũng sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh tim
mạch. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả của việc điều trị bằng thuốc (chủ yếu là
statin) trên những biến chứng về tim mạch ở bệnh nhân có tiền sử và trong phòng ngừa các bệnh
tim mạch tiên phát (29,30). Các phân tích trên các nhóm nhỏ những bệnh nhân ĐTĐ trong những
thử nghiệm lớn (31-35) và các thử nghiệm trên bệnh nhân ĐTĐ (36,37) cho thấy hiệu quả của
thuốc trong việc phòng ngừa các biến cố tim mạch nguyên phát và thứ phát cũng như tử vong do
bệnh mạch vành ở bệnh nhân ĐTĐ. Các phân tích gộp thực hiện trên dữ liệu của 18.000 bệnh
nhân ĐTĐ từ 14 thử nghiệm ngẫu nhiên sử dụng liệu pháp statin (nghĩa là theo dõi trong 4,3
năm) đã cho thấy tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân giảm 9% và tỷ lệ tử vong do các bệnh tim
mạch giảm 13% khi giảm 1 mmol/L cholesterol LDL(38). Trong khi ở bệnh nhân không bị
ĐTĐ, mức giảm tỷ lệ xảy ra biến cố tim mạch được nghiên cứu (tử vong do bệnh mạch vành và
nhồi máu cơ tim không gây tử vong) là lớn nhất ở những bệnh nhân có nguy cơ bệnh tim mạch
cao (nghĩa làbệnh tim mạch và/hoặc có nồng độ cholesterol LDL rất cao), nhưng lợi ích của liệu
pháp statin trên bệnh nhân ĐTĐ có nguy cơ bệnh tim mạch trung bình hoặc cao cũng rất thuyết
phục (39,40). Nhóm statin là các thuốc được lựa chọn để điều trị giảm cholesterol LDL và bảo vệ
tim mạch.
Hầu hết các thử nghiệm về statin và hậu quả của các bệnh tim mạch được tiến hành với những
mức liều cụ thể của statin so với placebo hay với những thuốc statin khác, hơn là hướng đến
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mức cholesterol LDL mục tiêu (41). Với các kết quả đó, các tiêu chuẩn chăm sóc của Hiệp hội
ĐTĐ Mỹ năm 2015 đã được xem xét lại nhằm khuyến cáo khi nào nên bắt đầu điều trị bằng
statin và điều trị ở liều nào (cao hay trung bình) dựa trên các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân (bảng
8.1).

Bảng 8.1—Khuyến cáo đối với điều trị bằng nhóm statin ở bệnh nhân ĐTĐ
Tuổi
Các yếu tố nguy cơ
Liều statin*
Theo dõi bằng xét nghiệm
lipid
<40
Không
Không
Hàng năm hoặc khi cần
Yếu tố nguy cơ tim mạch** Trung bình hoặc cao
theo dõi tuân thủ điều trị
Tiền sử tim mạch***
Cao
40–75
Không
Trung bình
Khi cần theo dõi việc tuân
Yếu tố nguy cơ tim mạch
Cao
thủ điều trị
Tiền sử tim mạch
Cao
>75
Không
Trung bình
Khi cần theo dõi việc
Trung bình hoặc cao
Yếu tố nguy cơ tim mạch
tuân thủ điều
Cao
trị
Tiền sử tim mạch
* Bên cạnh các biện pháp không dùng thuốc
** Yếu tố nguy cơ về tim mạch bao gồm cholesterol LDL ≥100 mg/dL (2.6 mmol/L), tăng
huyết áp, hút thuốc, quá cân hoặc béo phì.
*** Bao gồm những người có tiền sử gặp sự cố tim mạch hoặc hội chứng mạch vành cấp
Trường Tim mạch Hoa Kì/Hiệp hội tim mạch Hoa Kì dựa trên phương trình thuần tập gộp chung
đưa ra công cụ tính toán nguy cơ (Risk calculator) giúp ước tính nguy cơ bệnh tim mạch xơ vữa
trong thời gian 10 năm (http://my.americanheart.org). Bởi vì bản thân bệnh ĐTĐ đã là một yếu
tố nguy cơ gây các bệnh tim mạch, nên công cụ này được giới hạn sử dụng để dự đoán nguy cơ ở
những bệnh nhân ĐTĐ. Những khuyến cáo sau đây được hỗ trợ bởi các bằng chứng từ những
thử nghiệm thực hiện trên các bệnh nhân ĐTĐ.
Nhóm bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
Ở những bệnh nhân ĐTĐ từ 40 tuổi trở lên nếu đã được chỉ định trên lâm sàng thì có thể điều trị
bằng statin liều trung bình phối hợp với các biện pháp không dùng thuốc. Các thử nghiệm lâm
sàng ở đối tượng bệnh nhân nguy cơ cao, ví dụ như các bệnh nhân mắc bệnh mạch vành cấp tính
hay có những biến cố tim mạch trước đó (42-44) cho thấy phác đồ điều trị tấn công với statin
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liều cao giúp giảm rõ rệt các biến cố sau đó. Do đó, ở những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim
mạch cao (ví dụ: cholesterol LDL ≥100 mg/dL [2.6 mmol/L], huyết áp cao, hút thuốc lá, và thừa
cân/béo phì) hoặc có tiền sử tim mạch thì khuyến cáo nên điều trị với statin liều cao.
Đối với bệnh nhân ĐTĐ trên 75 tuổi, các thông tin liên quan đến điều trị với statin còn giới hạn.
Liệu pháp statin nên được áp dụng tùy vào từng cá nhân dựa trên đặc tính nguy cơ. Statin liều
cao nếu được hấp thu tốt có thể phù hợp và được khuyến cáo cho bệnh nhân lớn tuổi hơn và có
tiền sử tim mạch. Mặc dầu vậy, yếu tố nguy cơ-lợi ích nên được đánh giá đều đặn thường xuyên
ở nhóm bệnh nhân này, với việc giảm dần liều nếu cần thiết (ví dụ cường độ từ cao đến trung
bình). Xem mục 10 - Người cao tuổi để biết thêm thông tin chi tiết hơn về mặt lâm sàng cho
nhóm bệnh nhân đặc biệt này.
Nhóm bệnh nhân dưới 40 tuổi và/hoặc mắc ĐTĐ typ 1
Có rất ít bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 dưới 40 tuổi hay
bệnh nhân ĐTĐ typ 1 ở tất cả các lứa tuổi. Trong một nghiên cứu về bảo vệ tim mạch (độ tuổi
dưới 40), một nhóm nhỏ gồm khoảng khoảng 600 bệnh nhân ĐTĐ typ 1 đã cho kết quả tương tự
với tỷ lệ giảm nguy cơ ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2, mặc dù không có ý nghĩa thống kê (32). Mặc dù
các thông tin vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng những phác đồ điều trị tương tự như statin vẫn nên
được cân nhắc cho cả bệnh nhân ĐTĐ typ 1 và typ 2, đặc biệt khi có mặt các yếu tố nguy cơ tim
mạch. Tham khảo thêm ―Bệnh ĐTĐ typ 1 và bệnh tim mạch: Kết luận của hiệp hội tim mạch
Hoa kì/ Hiệp hội ĐTĐ Mỹ‖ (45) để có thêm thông tin.
Điều trị bằng statin ở mức liều trung bình nên được cân nhắc cho bệnh nhân có nguy cơ tim
mạch cao (ví dụ: các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch như cholesterol LDL ≥100 mg/dL) và
với statin liều cao nếu bệnh nhân có tiền sử tim mạch.
Liệu pháp điều trị liên tục và theo dõi bằng bảng lipid
Ở các bệnh nhân ĐTĐ trưởng thành, xét nghiệm sàng lọc nồng độ lipid (cholesterol toàn phần,
cholesterol LDL, cholesterol HDL, triglycerid) cần được thực hiện ở lần chẩn đoán đầu tiên, ở
lần đánh giá phác đồ sử dụng thuốc ban đầu và hoặc ở độ tuổi 40 và tiếp tục thực hiện định kỳ
mỗi 1-2 năm. Khi bệnh nhân đang được điều trị bằng statin, có thể cân nhắc tiến hành xét
nghiệm cholesterol LDL tùy thuộc vào từng bệnh nhân, ví dụ như để giám sát việc tuân thủ hay
theo dõi hiệu quả điều trị. Đối với những trường hợp bệnh nhân tuân thủ điều trị, nhưng nồng độ
cholesterol LDL vẫn chưa đáp ứng mức mục tiêu, nên xem xét lại để xác định sự cần thiết cũng
như thời gian tiến hành xét nghiệm lipid.
Đối với từng bệnh nhân, sự khác biệt lớn của nồng độ cholesterol khi dùng statin vẫn chưa được
giải thích rõ ràng (46). Mức độ giảm các biến cố tim mạch khi dùng statin có liên quan chặt chẽ
đến việc giảm nồng độ cholesterol LDL (29). Các bác sĩ cần tìm ra mức liều tối ưu hoặc thay đổi
loại statin dung nạp tốt hơn nếu có tác dụng phụ. Có bằng chứng cho thấy nồng độ cholesterol
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LDL có thể giảm đáng kể ngay cả khi dùng mức liều vô cùng thấp, thấp hơn mức liều statin hàng
ngày (47).
Khi statin đã sử dụng ở mức liều dung nạp tối đa mà vẫn không thể giảm nồng độ cholesterol
LDL một cách có ý nghĩa (giảm <30% so với thời điểm ban đầu của bệnh nhân), thì cũng không
có bằng chứng cho thấy nên sử dụng liệu pháp kết hợp để đạt được nồng độ cholesterol LDL
mục tiêu. Mặc dù niacin, fenofibrate, ezetimibe, và chất tạo chelat với acid mật được khuyến cáo
sử dụng để giảm nồng độ cholesterol LDL bên cạnh điều trị đơn độc với statin, tuy nhiên hiện tại
vẫn không có đủ bằng chứng chứng minh được liệu pháp kết hợp có thể làm tăng hiệu quả trong
giảm nguy cơ bệnh tim mạch so với liệu pháp đơn độc với statin.
Điều trị bằng thuốc lipoprotein khác
Các thành phần của lipid và mục tiêu
Tăng triglycerid máu nên được giải quyết bằng việc sử dụng chế độ ăn kiêng hợp lí và thay đổi
lối sống. Tăng triglycerid máu nghiêm trọng (>1000 mg/dL) cần đến các thuốc điều trị ngay lập
tức (dẫn xuất của acid fibric hay dầu cá) để giảm nguy cơ viêm tụy cấp. Nếu không có tăng
triglycerid máu nghiêm trọng, thì phác đồ hướng đến mục tiêu là cholesterol HDL hay triglycerid
vẫn còn thiếu cơ sở bằng chứng so với liệu pháp sử dụng statin. Nếu cholesterol HDL <40
mg/dL và cholesterol LDL nằm trong khoảng 100-129 mg/dL thì có thể sử dụng một thuốc
fibrate hoặc niacin, đặc biệt là nếu bệnh nhân không dung nạp được statin.
Nồng độ cholesterol HDL thấp, thường liên quan đến nồng độ triglycerid tăng cao, là những
chứng rối loạn lipid máu phổ biến nhất ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Mặc dù vậy, cơ sở bằng chứng
của thuốc mà mục tiêu nhắm vào những thành phần lipid này ít hơn nhiều so với liệu pháp statin
(48). Một thử nghiệm lớn thực hiện trên các bệnh nhân ĐTĐ đã cho thấy fenofibrate không hiệu
quả trong trong việc làm giảm các biến cố về tim mạch (49).
Liệu pháp kết hợp
Statin và fibrate
Liệu pháp kết hợp (statin và fibrate) có thể có hiệu quả trong điều trị tăng cholesterol LDL,
cholesterol HDL và triglycerid, nhưng sự kết hợp này có thể dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra tình
trạng nồng độ trasminase bất thường, viêm cơ, hay tiêu cơ vân. Nguy cơ xảy ra tiêu cơ vân phổ
biến hơn khi sử dụng statin liều cao và khi bị suy thận và tỉ lệ này có vẻ thấp hơn khi kết hợp
statin với fenofibrat hơn là với gemfibrat (50).
Trong nghiên cứu ACCORD, ở những bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có nguy cơ cao mắc bệnh tim
mạch, sự kết hợp fenofibrate và simvastatin không làm giảm tỉ lệ tử vong do các biến cố tim
mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, hay đột quỵ không tử vong khi so sánh với dùng
simvastatin đơn độc. Các phân tích nhóm nhỏ cho thấy sự không đồng nhất trong hiệu quả điều
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trị giữa hai giới, trong đó phác đồ kết hợp có hiệu quả với nam giới nhưng có thể gây hại cho nữ
giới, và phác đồ kết hợp này có thể phát huy hiệu quả ở các bệnh nhân có nồng độ triglycerid
≥240 mg/dL (2.3 mmol/L) và nồng độ cholesterol LDL ≤3.4 mg/dL (0.9 mmol/L) (51).
Statin và niacin
Thử nghiệm ngẫu nhiên AIM-HIGH được tiến hành trên hơn 3.000 bệnh nhân (khoảng một phần
ba là bệnh nhân ĐTĐ) mắc bệnh tim mạch, nồng độ cholesterol LDL thấp (<180 mg/dL [4.7
mmol/L]), nồng độ cholesterol HDL thấp (nam giới <40 mg/dL [1.0 mmol/L] và nữ giới <50
g/dL [1.3 mmol/L]), và nồng độ triglycerid từ 150-400 mg/dL [1.7-4.5 mmol/L] sử dụng phác đồ
statin cùng với niacin giải phóng kéo dài hay placebo tương ứng. Thử nghiệm đã bị dừng lại sớm
do hiệu quả kém trên các biến cố tim mạch được nghiên cứu (trường hợp tử vong đầu tiên do
bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nhập viện do hội
chứng mạch vành cấp, triệu chứng bệnh mạch vành hay tái thông mạch máu não) và có thể gây
tăng tình trạng đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở bệnh nhân sử dụng liệu pháp kết hợp (52). Vì thế,
liệu pháp kết hợp với niacin không được khuyến cáo sử dụng do hiệu quả kém đối với các biến
cố tim mạch nghiêm trọng, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ và các tác
dụng phụ.
Bệnh ĐTĐ với việc sử dụng statin
Khi sử dụng statin, nguy cơ ĐTĐ có thể tăng cao (53,54) do đó việc điều trị bằng statin có thể bị
giới hạn dùng cho bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ. Những bệnh nhân này sẽ trải qua sàng
lọc ĐTĐ khi được điều trị bằng liệu pháp statin. Một phân tích của một trong những nghiên cứu
đầu tiên về vấn đề này cho thấy statin có liên quan đến nguy cơ ĐTĐ, tuy nhiên lợi ích của việc
giảm tỉ lệ nguy cơ bệnh tim mạch khi dùng statin lớn hơn nhiều so với nguy cơ mắc ĐTĐ, thậm
chí ở bệnh nhân có nguy cơ ĐTĐ cao nhất (55). Nguy cơ tuyệt đối tăng ít ( trong hơn 5 năm theo
dõi, 1,2% số người tham gia ở nhóm placebo phát triển bệnh ĐTĐ, tỷ lệ này là 1.5% ở bệnh nhân
dùng rosuvastatin) (56). Một phân tích gộp trên 13 thử nghiệm ngẫu nhiên sử dụng statin với
91.140 người tham gia đã cho thấy OR là 1.09 đối với chẩn đoán ĐTĐ mới, do đó (về trung
bình) khi điều trị cho 255 bệnh nhân bằng statin trong 4 năm sẽ có một trường hợp mắc ĐTĐ,
trong khi đó, giảm được 5,4 biến cố về tim mạch ở 255 bệnh nhân đó (54). Tỉ lệ RR/lợi ích thu
được (RR) khi sử dụng statin còn được chứng minh qua các phân tích gộp trên những dữ liệu cá
nhân của hơn 170.000 bệnh nhân từ 27 thử nghiệm ngẫu nhiên. Điều nay cho thấy rằng những
bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp, gồm những bệnh nhân đã có phòng ngừa ban
đầu khi sử dụng statin có thể giảm được nguy cơ mắc phải các bệnh tim mạch, tử vong do các
bệnh này mà không gia tăng nguy cơ mắc ung thư hay tử vong do các nguyên nhân khác(30).
Những thuốc kháng tiểu cầu
Khuyến cáo

Tiêu chuẩn ĐTĐ của ADA 2015

Trang 47/96










Cân nhắc sử dụng aspirin (liều 75-162 mg/ngày) để phòng ngừa ban đầu ở những bệnh
nhân ĐTĐ typ 1 và typ 2 có nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng cao (nguy cơ trong 10 năm
>10%). Chiến lược này này áp dụng cho hầu hết bệnh nhân nam trên 50 tuổi và nữ trên
60 tuổi, các bệnh nhân có thêm ít nhất 1 trong số yếu tố nguy cơ (tiểu sử gia đình mắc
bệnh tim mạch, cao huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn lipid máu, hay albumin niệu). C
Không khuyến cáo sử dụng aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch ở người lớn mắc ĐTĐ
có nguy cơ bệnh tim mạch thấp (nguy cơ bệnh tim mạch trong 10 năm < 5%, ví dụ như ở
nam giới >50 tuổi hay nữ giới >60 tuổi mà không có thêm yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch
nào), do các tác dụng phụ như xuất huyết có thể lớn hơn những lợi ích có thể thu được từ
điều trị..
Các bệnh nhân trong nhóm tuổi này nếu có nhiều yếu tố nguy cơ khác (ví dụ nguy cơ
trong 10 năm là 5-10%) thì cần được đánh giá lại trên lâm sàng. E
Sử dụng aspirin (75-162 mg/ngày) để phòng ngừa thứ cấp ở bệnh nhân ĐTĐ và có tiền
sử bệnh tim mạch. A
Với các bệnh nhân ĐTĐ mắc bệnh tim mạch và có ghi nhận bị dị ứng với aspirin, nên sử
dụng clopidogrel (75 mg/ngày) để thay thế. B
Phác đồ dùng hai thuốc kháng tiểu cầu có thể được sử dụng trong thời gian lên tới một
năm đối với hội chứng mạch vành cấp. B

Giảm nguy cơ
Aspirin cho thấy hiệu quả trong việc làm giảm tỉ lệ bệnh lí về tim mạch và tỉ lệ tử vong ở các
bệnh nhân có nguy cơ cao đã xảy ra nhồi máu cơ tim hay đột quỵ trước đó (phòng ngừa thứ cấp).
Lợi ích ròng trong phòng ngừa bệnh nguyên phát ở những bệnh nhân không có biến cố tim mạch
trước đó gây nhiều tranh cãi hơn, cả ở bệnh nhân có và không có tiền sử ĐTĐ (57,58). Hai thử
nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát về tác dụng của aspirin trên bệnh nhân ĐTĐ không cho thấy
hiệu quả trong việc làm giảm đáng kể các bệnh tim mạch do làm tăng thêm nghi ngờ về hiệu quả
của aspirin trong việc phòng ngừa nguyên phát ở bệnh nhân ĐTĐ (59,60).
Các cộng tác viên nghiên cứu của thử nghiệm Antithrombotic Trialist (ATT) đã công bố phân
tích gộp ở cấp độ từng bệnh nhân của sáu thử nghiệm lớn về hiệu quả của aspirin trong phòng
ngừa các bệnh tim mạch nguyên phát trong cộng đồng. Các nghiên cứu này có tới 95.000 người
tham gia, trong đó gần 4000 bệnh nhân ĐTĐ. Nói chung, các nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng
aspirin giúp làm giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch đến 12% (RR 0.88 [95% Cl 0,82094]). Đặc biệt là nhồi máu cơ tim không gây tử vong và ít hiệu quả với các trường hợp tử vong
do bệnh mạch vành (RR 0.95 [95% Cl 0.78-1.15]) hay tổng số ca đột quỵ. Có một số bằng chứng
cho thấy có sự khác biệt về hiệu quả của aspirin theo giới tính: aspirin làm giảm đáng kể các biến
cố tim mạch ở nam giới, nhưng không có hiệu quả ở nữ giới. Ngược lại, aspirin không có hiệu
quả trên đột quỵ ở nam giới nhưng lại có hiệu quả ở nữ giới. Sự khác biệt trong hiệu quả của
Tiêu chuẩn ĐTĐ của ADA 2015

Trang 48/96

aspirin theo giới tính không được theo dõi trong các nghiên cứu về phòng ngừa thứ cấp (57). Sáu
thử nghiệm được tiến hành bởi các cộng tác viên của thử nghiệm ATT cho thấy hiệu quả của
aspirin đối với các biến cố về tim mạch là tương tự nhau ở các những bệnh nhân có hoặc không
có ĐTĐ tương ứng là: RR 0.88 [95% Cl 0.67-1.15] và RR 0.87 [95% Cl 0.79-0.96]. Khoảng tin
cậy ở các bệnh nhân ĐTĐ lớn hơn do thực hiện trên mẫu nhỏ hơn.
Aspirin có ít tác dụng với biến cố tim mạch như thiếu máu cục bộ do tắc mạch với mức giảm
tuyệt đối của các biến cố phụ thuộc vào nguy cơ bệnh tim mạch tiềm ẩn. Tác dụng phụ chủ yếu
của thuốc này là tăng nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa. Trên thực tế, nguy cơ này xảy ra ở 15/1000 bệnh nhân mỗi năm. Ở người trưởng thành có nguy cơ bệnh tim mạch cao hơn 1%/ năm,
số lượng các biến cố tim mạch được phòng ngừa tương đương hoặc cao hơn số lượng biến cố
chảy máu đường tiêu hoá, mặc dù các biến chứng này không ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ của
bệnh nhân (61).
Cân nhắc trong điều trị
Vào năm 2010, một tuyên bố của ADA, Hiệp hội tim mạch Hoa Kì, Học viện tim mạch Hoa Kì
đã khuyến cáo sử dụng liều thấp aspirin (75-162 mg/ngày) để phòng ngừa các bệnh tim mạch
nguyên phát ở các bệnh nhân trưởng thành mắc ĐTĐ và không có tiền sử bệnh về tim mạch
trước đó - ở các bệnh nhân mà có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch tăng (nguy cơ các biến cố tim
mạch trong 10 năm là hơn 10%) và những người không có nguy cơ chảy máu cao. Nói chung,
các đối tượng này bao gồm bệnh nhân nam trên 50 tuổi và nữ trên 60 tuổi, các bệnh nhân có 1
hoặc nhiều hơn các yếu tố nguy cơ sau: hút thuốc, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, tiền sử gia
đình mắc bệnh tim mạch sớm và albumin niệu (62).
Mặc dù vậy, aspirin không còn được khuyến cáo cho bệnh nhân có nguy cơ bệnh tim mạch thấp
(nữ giới dưới 60 tuổi và nam giới dưới 50 mà không có các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch; nguy
cơ bệnh tim mạch trong 10 năm dưới 5%) bởi vì lợi ích không vượt trội hẳn so với nguy cơ gây
xuất huyết nghiêm trọng. Nên tiến hành đánh giá lâm sàng đối với bệnh nhân có nguy cơ trung
bình (những bệnh nhân trẻ tuổi hơn có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ hoặc những bệnh nhân lớn
tuổi nhưng không có yếu tố nguy cơ; những người có nguy cơ bệnh tim mạch trong 10 năm ở
mức 5-10%) cho tới khi có thêm những nghiên cứu về vấn đề này. Việc sử dụng aspirin ở bệnh
nhân dưới 20 tuổi là chống chỉ định do có liên quan đến nguy cơ mắc hội chứng Reye.
Liều dùng hàng ngày trung bình sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến bệnh nhân
ĐTĐ nằm trong khoảng 50-650 mg nhưng hầu hết là ở mức 100-325 mg/ngày. Có ít bằng chứng
cho thấy nên dùng ở mức liều nào, nhưng việc sử dụng liều thấp nhất có thể sẽ làm giảm các tác
dụng phụ (63). Tại Mỹ, thuốc aspirin dạng viên thông dụng có mức liều thấp nhất là 81 mg. Mặc
dù chức năng tiểu cầu ở bệnh nhân ĐTĐ có sự thay đổi, những chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rõ
rằng cần có mức liều riêng đảm bảo tác dụng bảo vệ tim mạch cho các bệnh nhân ĐTĐ. Có
nhiều chế phẩm khác có tác dụng thay đổi khả năng kích hoạt của tiểu cầu mà không phụ thuộc
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vào Thromboxan A2 và do đó không còn nhạy cảm với những tác dụng của aspirin nữa (64). Do
đó, khi mà các bệnh nhân ĐTĐ ―kháng aspirin‖ ngày càng nhiều khi đánh giá bằng các phương
pháp ex vivo và in vitro (phương pháp tập hợp tiểu cầu, đo nồng độ Thromboxan A2), các quan
sát này là không đủ để đưa ra các khuyến cáo nên dùng aspirin liều cao hơn ở nhóm bệnh nhân
này.
Một chất đối kháng thụ thể P2Y12 được kết hợp với aspirin dùng trong thời gian ít nhất 1 năm
cho bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp tính. Các bằng chứng này đã hỗ trợ khuyến cáo sử
dụng ticagrelor hoặc clopidogrel nếu không có can thiệp mạch vành qua da (PCI) trước đó và sử
dụng clopidogrel, ticagrelor hay prasugrel khi có PCI (65).

Bệnh mạch vành
Các khuyến cáo
Sàng lọc


Ở những bệnh nhân không có triệu chứng, việc sàng lọc bệnh mạch vành (BMV) thường
xuyên là không cần thiết bởi nó không giúp làm cải thiện các kết quả cũng như việc điều
trị các yếu tố nguy cơ tim mạch. A
Điều trị






Ở các bệnh nhân có bệnh tim mạch trước đó, sử dụng aspirin và statin (nếu không chống
chỉ định) A và cân nhắc sử dụng các thuốc ức chế men chuyển C nhằm giảm nguy cơ các
biến cố tim mạch.
Ở các bệnh nhân có nhồi máu cơ tim trước đó, nên tiếp tục sử dụng thuốc chẹn β trong
vòng ít nhất 2 năm sau biến cố. B
Ở các bệnh nhân suy tim có triệu chứng, không nên điều trị bằng thiazolidinedion. A
Ở các bệnh nhân suy tim sung huyết đã ổn định, có thể sử dụng metformin nếu chức năng
thận bình thường nhưng cần tránh trong trường hợp bệnh nhân bị suy tim sung huyết
không ổn định hoặc phải nhập viện do suy tim. B

Ở tất cả bệnh nhân ĐTĐ, những yếu tố nguy cơ tim mạch nên được đánh giá ít nhất 1 lần/năm.
Các yếu tố nguy cơ gồm có: rối loạn lipid máu, THA, hút thuốc, tiền sử gia đình bị bệnh mạch
vành sớm và sự có mặt của albumin niệu. Các yếu tố nguy cơ bất thường nên được điều trị như
đã được mô tả ở những phần khác trong những hướng dẫn này.
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Sàng lọc
Các đối tượng tham gia kiểm tra tim mạch nâng cao hay xâm lấn bao gồm 1) những bệnh nhân
có triệu chứng tim mạch điển hình và không điển hình và 2) bệnh nhân có ECG bất thường lúc
nghỉ ngơi. Việc sàng lọc ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao không có triệu chứng không
được khuyến cáo (39), một phần là do những bệnh nhân nguy cơ cao thường đã được điều trị
bằng một phác đồ tích cực có lợi ích tương tự với tái thông mạch máu xâm lấn (66,67). Cũng có
một vài bằng chứng cho thấy cơn nhồi máu cơ tim không biểu hiện có thể biến đổi theo thời
gian, điều này làm gia tăng các tranh cãi liên quan đến việc sàng lọc tính cực (68). Một thử
nghiệm ngẫu nhiên quan sát đã chỉ ra rằng không có lợi ích lâm sàng khi thực hiện sàng lọc
thường xuyên trên các bệnh nhân ĐTĐ typ 2 không có triệu chứng và có ECG bình thường (69).
Mặc dù xét nghiệm cho thấy chức năng tưới máu cơ tim là bất thường ở hơn 1/5 bệnh nhân,
nhưng các biến cố trên tim gần như là tương đương (có rất ít khác biệt) ở nhóm bệnh nhân được
sàng lọc so với nhóm không được sàng lọc. Theo đó, việc sàng lọc bừa bãi đòi hỏi bỏ ra nhiều
chi phí hơn mà không đảm bảo được hiệu quả. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng liệu pháp
điều trị dựa trên nguy cơ trong đánh giá chẩn đoán ban đầu và việc theo dõi sau đó đối với các
biến cố bệnh tim mạch để xác định bệnh nhân nào mắc ĐTĐ typ 2 sẽ có thiếu máu cục bộ không
triệu chứng qua các sàng lọc (70,71). Các lợi ích mà các phương pháp sàng lọc bệnh động mạch
vành không xâm lấn gần đây có thể đem lại, như chụp cắt lớp vi tính hay chụp đông mạch cắt lớp
vi tính, nhằm xác định nhóm bệnh nhân cho các chiến lược điều trị khác nhau vẫn còn chưa được
chứng minh. Mặc dù những bệnh nhân ĐTĐ không có triệu chứng có nguy cơ bệnh mạch vành
cao hơn có thể phát sinh nhiều biến cố về tim mạch hơn trong tương lai (72-74), nhưng vai trò
của việc sàng lọc phân loại nguy cơ vẫn chưa rõ ràng. Việc sử dụng thường xuyên những kiểm
tra sàng lọc này làm gia tăng phơi nhiễm với bức xạ và có thể phải thực hiện các xâm lấn không
cần thiết như chụp động mạch vành và các biện pháp tái thông mạch máu. Cuối cùng không thể
cân bằng được hiệu quả, chi phí và nguy cơ có thể xảy ra của các phương pháp này, đặc biệt khi
cần kiểm soát tích cực các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Điều trị bằng thuốc và các biện pháp thay đổi lối sống
Các biện pháp thay đổi lối sống bao gồm giảm cân thông qua việc giảm lượng calo hấp thu và
tăng cường các hoạt động thể chất như đã được trình bày trong Chương trình hành động vì sức
khoẻ của bệnh nhân ĐTĐ (AHEAD), có thể được cân nhắc để cải thiện khả năng kiểm soát nồng
độ glucose, thể chất, và một vài các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Những bệnh nhân với nguy
cơ bệnh tim mạch tăng cao nên được điều trị bằng aspirin cùng với một thuốc thuộc nhóm statin,
và thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể nếu THA, nếu như bệnh nhân không có chống
chỉ định với một nhóm thuốc cụ thể nào. Trong khi hiệu quả của nhóm thuốc ức chế men chuyển
và thuốc ức chế thụ thể cho bệnh nhân mắc bệnh thận hay THA đã rõ ràng, thì hiệu quả đối với
bệnh nhân bị bệnh tim mạch không có các bệnh mắc kèm này lại không rõ ràng, đặc biệt khi
nồng độ cholesterol LDL đã được kiểm soát (75,76). Đối với bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ
tim, thuốc chẹn β nên được tiếp tục điều trị trong vòng ít nhất 2 năm sau biến cố (77). Một đánh
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giá hệ thống trên 34.000 bệnh nhân cho thấy metformin đảm bảo an toàn như những phương
pháp điều trị làm giảm glucose khác ở bệnh nhân ĐTĐ và suy tim sung huyết, thậm chí ở bệnh
nhân có giảm phân suất tống máu thất trái hoặc mắc kèm bệnh thận mạn tính; mặc dù vậy, nên
tránh dùng metformin cho bệnh nhân đang nằm viện (78).
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Chương 9. Biến chứng mạch máu nhỏ và các chăm sóc bàn chân
Dịch: SVD4. Bùi Vũ Hoàng Trang, ĐH Võ Trường Toản.
Hiệu đính: TS.DS. Võ Thị Hà, ĐH Y Dược Huế
BỆNH THẬN
Mục tiêu
- Tối ưu hóa kiểm soát đường huyết để giảm nguy cơ hoặc làm chậm tiến triển bệnh thận
trong ĐTĐ.
- Tối ưu hóa kiểm soát huyết áp mục tiêu để giảm nguy cơ hay làm chậm tiến triển bệnh
thận trong ĐTĐ.
Tầm soát
Định lượng đánh giá albumin niệu ít nhất 1 lần trong năm (ví dụ: tỷ lệ albumin niệu và
creatinin – UACR) và đánh giá tốc độ lọc cầu thận – eGFR ở bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1
mắc bệnh từ 5 năm trở lên và tất cả bệnh nhân ĐTĐ typ 2.
Điều trị
- Thuốc ức chế men chuyển (ACEI) và ức chế thụ thể (ARB) không được khuyến cáo là
thuốc chính để phòng bệnh thận trong ĐTĐ ở những bệnh nhân có huyết áp và UACR
vẫn bình thường (UACR <30mg/g).
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Sử dụng thuốc ACEI hoặc ARB được khuyến cáo trong điều trị dành cho bệnh nhân
không mang thai có mức bài xuất albumin niệu cao trung bình (30 – 299 mg/ngày) và kể
cả bệnh nhân có albumin niệu cao (>300mg/ngày).
- Khi sử dụng ACEI, ARB hay thuốc lợi tiểu cần theo dõi creatinin huyết thanh và kali máu
phòng trường hợp có thể tăng creatinin hay thay đổi nồng độ kali máu.
- Giám sát liên tục UACR ở bệnh nhân có albumin niệu là rất cần thiết để đánh giá tiến
triển bệnh thận trong ĐTĐ.
- Khi eGFR<60ml/phút/1,73m2, cần đánh giá và kiểm soát các biến chứng có thể xuất hiện
của suy thận mạn.
- Nên đến gặp và tham khảo ý kiến các bác sĩ có kinh nghiệm trong chăm sóc điều trị bệnh
thận khi chưa chắc chắn nguyên nhân gây ra bệnh thận, có khó khăn trong kiểm soát các
chỉ số cận lâm sàng liên quan hay bệnh thận đang tiến triển hoặc nặng.
Dinh dưỡng
Đối với bệnh nhân bị biến chứng thận do ĐTĐ, việc cắt giảm lượng protein ăn vào hàng
ngày dưới mức khuyến cáo hàng ngày 0.8g/kg/ngày (dựa vào chỉ số BMI) không được khuyến
khích do nó không làm thay đổi giới hạn đường huyết, nguy cơ bệnh tim mạch hay giảm độ lọc
cầu thận.
-

Biến chứng ở thận xuất hiện khoảng 20 – 40 % bệnh nhân bị ĐTĐ và là nguyên nhân hàng đầu
của bệnh thận giai đoạn cuối. Tăng albumin niệu liên tục với UACR 30 – 299mg/g là dấu hiệu
sớm của biến chứng trên thận ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 cũng như cho thấy tiến triển trong bệnh
thận ở bệnh nhân bị ĐTĐ typ 2. Đồng thời cũng là dấu hiệu tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch
(BTM) (1 – 3). Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng tự hồi phục mức
UACR 30 – 299mg/g lên 40% ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1. Khoảng 30 – 40% người có UACR giữ ở
mức 30 – 299mg/g và không tăng cao thêm (300 mg/g) trong khoảng 5 – 10 năm sau đó ( 4 –
7). Trong khi đó, bệnh nhân bị albumin niệu dai dẳng có khả năng tiến triển thành bệnh thận giai
đoạn cuối (8,9).
Can thiệp
Đường huyết
Nhiều phương pháp can thiệp được chứng tỏ có thể làm giảm và chậm tiến triển biến chứng ở
thận do ĐTĐ. Bằng cách tập trung kiểm soát mức đường huyết gần với mức gần bình thường
trong các nghiên cứu ngẫu nhiên có triển vọng làm trì hoãn việc xuất hiện và tiến triển albumin
niệu cũng như giảm eGFR ở bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1(9) và typ 2(10 – 14). Mặc dù những trường
hợp được báo cáo trước đây cho thấy việc sử dụng Metformin có thể dẫn tới nhiễm toan lactic
tuy nhiên theo tài liệu hiện nay nguy cơ gặp tác dụng phụ ấy rất thấp (14). Theo dõi GFR có thể
giúp đánh giá việc tiếp tục sử dụng Metformin hơn là theo dõi creatinin huyết thanh vì mức
creatinin huyết thanh có thể cho ra nhiều mức kết quả eGFR tùy thuộc vào độ tuổi, khối cơ (15)
và chủng tộc. Một xem xét mới đây (16) đề ra rằng việc sử dụng Metformin nên đánh giá lại khi
eGFR < 45ml/phút/1,73m2 thì cần giảm liều với liều tối đa 1000mg/ngày và không tiếp tục sử
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dụng khi eGFR < 30ml/phút/1.73m2 hoặc thể trạng bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm toan lactic
như nhiễm trùng, hạ huyết áp, giảm oxy máu hoặc ở bệnh nhân có nguy cơ cao bị tổn thương
thận cấp với GFR suy giảm trầm trọng hơn, ví dụ khi dùng chất cản quang ở bệnh nhân có eGFR
< 60 ml/phút/1.73m2
Huyết áp
Nghiên cứu ĐTĐ tiến cứu ở Anh (UKPDS) cung cấp bằng chứng quan trọng rằng kiểm soát theo
dõi huyết áp có thể giảm biến chứng thận do ĐTĐ (17). Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu ngẫu
nhiên trên bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1 cho thấy sử dụng ACEI có thể giảm huyết áp tâm thu (<140
mmHg) cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn các loại thuốc trị cao huyết áp khác trong việc trì
hoãn tiến triển tăng albumin niệu và có thể làm chậm sự giảm độ lọc cầu thận khi mức albumin
trong nước tiểu cao (18,19). Ở bệnh nhân bị ĐTĐ typ 2, cao huyết áp và albumin trong nước tiểu
bình thường, sử dụng thuốc ức chế hệ renin – angiotensin được chứng tỏ có hiệu quả trong việc
làm chậm quá trình tăng albumin niệu (20,21). Cần chú ý, trong nghiên cứu mới đây cho thấy sử
dụng olmesartan lại có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn khi dùng giả dược ở những người
đang bị BTM.
ACEI được chứng tỏ có thể giảm nhiều hậu quả BTM nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột
quỵ và tử vong ở bệnh nhân bị ĐTĐ (22) do đó có thể dùng ACEI để hỗ trợ điều trị bệnh nhân
tăng albumin niệu và có yếu tố nguy cơ bị BTM. Ngược lại, ARB không mang lại lợi ích trên
bệnh tim mạch hay giúp ngăn việc bắt đầu tăng albumine niệu ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1, 2 có
huyết áp vẫn bình thường(23). Tuy nhiên, sử dụng ARB lại tỏ ra hiệu quả trong việc giảm tiến
triển albumin niệu cũng như bệnh thận giai đoạn cuối ở bệnh nhân bị ĐTĐ typ 2 (24 -26). Mặt
khác, ở những người bị bệnh thận do ĐTĐ, nhiều bằng chứng cho thấy sử dụng ARB làm tăng
mức kali huyết ít hơn so với ACEI. (27)
Điều trị phối hợp
Phối hợp các thuốc ức chế hệ renin – angiotensisn (ví dụ: ACEI và 1 ARB, 1 mineralcorticoid
antagonist, hoặc 1 chất ức chế trực tiếp hệ renin) có thể làm giảm bớt albumine niệu (28). Tuy
nhiên, so với đơn trị liệu thì điều trị phối hợp vẫn không mang lại lợi ích nào thêm trên BTM hay
bệnh thận do ĐTĐ mà ngược lại còn làm bệnh nghiêm trọng hơn như tăng kali máu và tổn
thương thận cấp (29). Do đó cần tránh phối hợp các thuốc ức chế hệ renin – angiotensin khác
nhau với nhau.
Thuốc lợi tiểu, chẹn kênh Calci và ức chế thụ thể  có thể phối hợp chung trong điều trị cao
huyết áp khi liều tối đa của ACEI hay ARB không hiệu quả (30) hoặc là thuốc thay thế cho
những bệnh nhân không dung nạp được ACEI và ARB.
Những nghiên cứu trên bệnh nhân qua nhiều giai đoạn trong biến chứng thận do ĐTĐ cho thấy
hạn chế cung cấp protein để tránh dung nạp quá mức có thể làm chậm lại sự tiến triển albumin
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niệu, sự giảm độ lọc cầu thận và sự xuất hiện bệnh thận giai đoạn cuối (31 – 34) mặc dù cũng có
rất nhiều nghiên cứu mới đây cho kết quả ngược lại (35). Việc ăn uống hạn chế protein (trong
trường hợp đang dùng một lượng lớn protein) nên được cân nhắc riêng ở những bệnh nhân ĐTĐ
có biến chứng trên thận đang tiến triển dù glucose máu và huyết áp vẫn trong mức giới hạn bình
thường hay đang sử dụng các thuốc ACEI hoặc ARB (34).
Đánh giá tình trạng albumin niệu và chức năng thận
Tình trạng tăng albumin trong nước tiểu có thể được xác định qua UACR ở bất cứ nơi nào trong
ống góp. Lấy nước tiểu trong 24h hoặc thu thập các thời điểm khác nhau thì phức tạp hơn và
mang lại ít giá trị bổ sung về tiên lượng hay độ chính xác (36, 37). Đo lường mẫu nước tiểu về
chỉ albumin (bằng xét nghiệm miễn dịch hoặc bằng cách sử dụng một que kiểm tra nhạy cảm
với albumin niệu) mà không đồng thời đo creatinine nước tiểu là ít tốn kém, nhưng dễ bị âm tính
giả và dương tính giả như là kết quả của sự biến đổi nồng độ nước tiểu do hydrat hóa và các yếu
tố khác.
Bài tiết albumin bất thường và mối liên hệ giữa UACR với lượng albumin được bài tiết trong
24h được thể hiện qua bảng 9.1. Bởi vì sự thay đổi trong lượng albumin được bài xuất qua nước
tiểu nên cần thu thấp 2 hoặc 3 mẫu xét nghiệm lấy trong giai đoạn từ 3 – 6 tháng sẽ cho kết quả
bất thường trước khi cân nhắc bệnh nhân là có albumin niệu. Vận động trong vòng 24h, nhiễm
trùng, sốt, suy tim sung huyết, tăng đường huyết và huyết áp cao có thể làm tăng lượng albumin
bài tiết trong nước tiểu so với giá trị bình thường.
Albumin niệu bất thường và mức GFR có thể được dùng để chia giai đoạn bệnh trong bệnh thận
mạn. Hội thận quốc gia (bảng 9.2) phân loại chủ yếu dựa vào mức GFR và có thể được thay thế
bằng các hệ thống phân loại khác sử dụng nhiều thông số như lượng albumin được bài tiết trong
nước tiểu (38). Nhiều nghiên cứu nhận thấy các trường hợp giảm mức GFR nhưng không tăng
albumin niệu chiếm số lượng lớn ở những người bị ĐTĐ typ 2 (39). Nhiều bằng chứng tin cậy đã
cho thấy bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1 và những người có UACR 30 – 299 mg/g khi được xét nghiệm
đơn độc tỷ lệ albumin bài xuất sẽ bị sai lệch trên 20% trong đánh giá theo dõi tiến triển bệnh (7).
Do đó, creatinin huyết thanh và eGFR nên được xét nghiệm theo dõi ít nhất là mỗi năm ở tất cả
những người bị ĐTĐ dù albumin niệu có giảm.
Creatinin huyết thanh nên được sử dụng để xác định GFR và các giai đoạn trong bệnh thận mạn
(nếu có). eGFR thường được các phòng xét nghiệm báo cáo kèm theo hoặc tính toán từ công
thức như công thức trong điều chỉnh chế độ ăn uống trong bệnh thận (Modification of Diet in
Renal disease – MDRD) (40) hay công thức trong dịch tễ học bệnh thận mạn (Chronic Kidney
Disease Epidemiology Collaboration - CKD-EPI). Công thức tính GFR hiện có tại trang web
http://www.nkdep.nih.gov , là cách tính GFR thông dụng hiện nay đang dùng.
Trong khi đó, việc xét nghiệm mỗi năm lượng albumin được thải ra sau khi chẩn đoán có
albumin niệu cũng như phương pháp điều trị bằng các thuốc ACEI hay ARB và kiểm soát tốt
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huyết áp vẫn là chủ đề đang còn tranh cãi. Tuy nhiên, giám sát liên tục có thể đánh giá được cả
đáp ứng điều trị và tiến triển bệnh kèm sự tuân thủ của bệnh nhân khi điều trị bằng thuốc ACEI
hay ARB. Vài ý kiến cho rằng khi giảm được UACR về bình thường (<30mg/g) hoặc gần bình
thường có thể cải thiện được bệnh thận mạn và tiên lượng được BTM nhưng cách này không
được dùng để đánh giá chính thức trong các thử nghiệm sắp tới, có bằng chứng cho thấy khả
năng tự thuyên giảm albumin niệu chiếm khoảng tới 40% ở người bị ĐTĐ typ 1.
Ngược lại, những người có mức albumin tăng, giảm GFR, THA, bệnh võng mạc, bệnh mạch
máu lớn, tăng lipid và/hoặc acid uric máu, hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận mạn thì gần như
sẽ dễ đưa đến biến chứng trên thận do ĐTĐ hơn (7).
Biến chứng ở thận thường liên quan tới chức năng của thận, khi eGFR < 60ml/phút/1,73m2 thì
kiểm tra sàng lọc biến chứng khi suy thận mạn được chỉ định (bảng 9.3). Tiêm phòng sớm viêm
gan B do virus cũng được khuyến cáo ở bệnh nhân có khả năng tiến triển đến giai đoạn cuối của
bệnh thận.
Chuyển bệnh nhân cho chuyên gia về thận
Cần cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia trong chăm sóc, điều trị bệnh thận khi chưa chắc chắn
các nguyên nhân dẫn tới bệnh (như protein niệu nặng, có cắn nước tiểu, không có bệnh võng
mạc, suy giảm nhanh chóng độ lọc cầu thận). Một số trường hợp khác cũng nên nhanh chóng tìm
đến chuyên gia như gặp khó khăn khi kiểm soát bệnh khác như chứng thiếu máu, cường cận giáp
thứ phát, rối loạn chuyển hóa xương, rối loạn điện giải, THA kháng trị hoặc bệnh thận tiến triển.
Thời điểm cần thiết để người nhà bệnh nhân tham khảo ý kiến chuyên gia có thể thay đổi phụ
thuộc vào số lần bệnh nhân ĐTĐ của họ bị biến chứng thận nghiêm trọng. Hỏi chuyên gia thận
học khi bệnh thận mạn ở giai đoạn 4 có thể giúp giảm chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc
đồng thời làm chậm lại việc thẩm phân máu(41). Tuy nhiên, các chuyên gia và người nhà bệnh
nhân cũng cần hướng dẫn và giáo dục cho người thân bị bệnh của họ về khả năng tiến triển tự
nhiên của bệnh thận, những lợi ích để duy trì bảo đảm chức năng bình thường của thận khi chủ
động điều trị cao huyết áp, đường huyết cũng như sự cần thiết trong trường hợp cần phải ghép
thận.
BỆNH VÕNG MẠC
Khuyến cáo
Kiểm soát tốt đường huyết sẽ giảm nguy cơ hay làm chậm tiến triển bệnh võng mạc.
Kiểm soát tốt huyết áp sẽ làm giảm nguy cơ và chậm tiến triển bệnh võng mạc.
Tầm soát
Bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1 cần khám mắt ban đầu bằng cách làm giãn con người và khám
mắt tổng quát bởi bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên viên đo mắt trong vòng 5 năm sau khi khởi phát
ĐTĐ.
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Bệnh nhân bị ĐTĐ typ 2 nên cần khám mắt ban đầu bằng cách làm giãn con người và
khám mắt tổng quát bởi bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên viên đo mắt ngay sau khi được chẩn đoán
bị ĐTĐ.
Nếu không phát hiện được biến chứng võng mạc sau một hoặc vài lần khám thì nên khám
mắt mỗi 2 năm là rất cần thiết. Nếu xuất hiện biến chứng võng mạc do ĐTĐ thì bác sĩ chuyên
khoa mắt cần kiểm tra mắt bệnh nhân ĐTĐ typ 1 và 2 hàng năm. Nếu bệnh võng mạc đang tiến
triển hoặc đe dọa ảnh hưởng thị lực thì cần kiểm tra khám mắt thường xuyên.
Hình ảnh chất lượng cao về đáy mắt có thể phát hiện hầu hết các trường hợp lâm sàng
của biến chứng võng mạc do ĐTĐ. Diễn giải hình ảnh thu được nên được thực hiện bởi chuyên
gia mắt. Trong khi chụp ảnh võng mạc như một cách để kiểm tra biến chứng võng mạc nhưng nó
vẫn không được xem là cách để khám mắt tổng quát – chụp ảnh võng mạc nên được thực hiện ít
nhất ngay từ ban đầu hoặc tại thời điểm theo khuyến cáo của các chuyên gia về mắt.
Phụ nữ đang mắc bệnh ĐTĐ có ý định hoặc đang mang thai nên kiểm tra mắt tổng quát
và cần được tư vấn về những nguy cơ có thể gây ra hoặc làm tiến triển nặng thêm bệnh võng
mạc do ĐTĐ. Khám mắt cần được thực hiện trong đầu thai kỳ và suốt cả thời gian mang thai
cũng như 1 năm sau sinh.
Điều trị
Nhanh chóng đưa bệnh nhân bị phù hoàng điểm với bất kỳ mức độ nào hay bệnh võng
mạc không tăng sinh do ĐTĐ hoặc bệnh võng mạc tăng sinh do ĐTĐ nghiêm trọng đến chuyên
gia mắt có kinh nghiệm trong điều trị và kiểm soát biến chứng võng mạc do ĐTĐ.
Phương pháp điều trị bằng laze ngưng kết quang học (Laser photocoagulation) được chỉ
định để giảm nguy cơ mất thị lực ở bệnh nhân có nguy cơ cao bị bệnh võng mạc tăng sinh do
ĐTĐ, phù hoàng điểm nghiêm trọng và trong một số trường hợp bị bệnh võng mạc không tăng
sinh do ĐTĐ nặng.
Thuốc chống yếu tố tăng trưởng nội mô mạch được chỉ định khi bị phù điểm vàng do
ĐTĐ.
Aspirin không chống chỉ định khi điều trị các bệnh tim mạch ở người có biến chứng võng
mạc vì aspirin không làm tăng nguy cơ xuất huyết võng mạc.
Biến chứng võng mạc trong ĐTĐ là một biến chứng mạch máu điển hình gặp ở cả ĐTĐ typ 1 và
2, thường liên quan mật thiết tới thời gian bị bệnh. Nó là nguyên nhân phổ biến nhất gây mù ở
những người từ 20 – 74 tuổi. Bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và những rối loạn về mắt khác
thường xuất hiện sớm và phổ biến hơn ở những bệnh nhân bị ĐTĐ.
Trong quá trình bị bệnh, các yếu tố làm tăng nguy cơ hay gây ra biến chứng võng mạc bao gồm
tăng glucose máu mạn tính (42), bệnh thận (43) và THA(44). Việc tăng cường kiểm soát bệnh để
đạt được đường huyết gần mức bình thường được thực hiện trong nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên
nhằm ngăn chặn và/hoặc làm chậm lại sự hình thành hay tiến triển biến chứng võng mạc do ĐTĐ
(11,45). Huyết áp thấp được chứng minh có khả năng làm giảm tiến triển bệnh võng mạc, mặc
dù kiểm soát huyết áp mục tiêu chặt chẽ (huyết áp tâm thu < 120mmHg) cũng không mang lại
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thêm được lợi ích nào (45). Nhiều trường hợp và có 1 nghiên cứu có kiểm soát cho thấy bệnh
nhân bị ĐTĐ typ 1 khi mang thai sẽ làm trầm trọng thêm bệnh võng mạc (46,47) và phương
pháp Laser quang đông có thể làm giảm thiểu nguy cơ trên (47).
Tầm soát
Tác dụng phòng bệnh của liệu pháp và vấn đề thực tế nhiều bệnh nhân bị bệnh võng mạc
tăng sinh do ĐTĐ hoặc phù hoàng điểm mà không có triệu chứng nào đặt ra sự cần thiết của
nhiều biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn nữa trong chương trình tầm soát để phát hiện ra bệnh võng
mạc do ĐTĐ gây nên. Bởi vì việc kiểm ra biến chứng võng mạc chỉ được bắt đầu thực hiện ít
nhất sau 5 năm kể từ khi bị tăng đường huyết nên bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1 cần kiểm tra độ giãn
con ngươi và kiểm tra mắt trong vòng 5 năm ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ĐTĐ (48).
Riêng bệnh nhân bị ĐTĐ typ 2 do phải mất nhiều năm mới chẩn đoán được bị ĐTĐ cũng như
các nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trên võng mạc thường gặp ngay lúc đã chẩn đoán mắc
bệnh, do đó cần kiểm tra độ giãn con ngươi và kiểm tra mắt trong thời gian sớm nhất kể từ khi
phát hiện bị ĐTĐ. Việc kiểm tra mắt nên được thực hiện bởi các chuyên gia nhãn khoa giàu kinh
nghiệm và chuyên môn trong chẩn đoàn biến chứng võng mạc trong ĐTĐ. Các xét nghiệm tiếp
theo trên bệnh nhân bị ĐTĐ typ 1 và 2 thường đường thực hiện hàng năm. Xét nghiệm mỗi 2
năm có thể tiết kiệm chi phí hơn sau khi kết quả kiểm tra mắt là bình thường và ở bệnh nhân
ĐTĐ typ 2 đã kiểm soát đường huyết tốt vì không có nguy cơ tiến triển nặng thêm bệnh võng
mạc trong khoảng thời gian 3 năm sau khi các xét nghiệm đều cho kết quả bình thường (49).
Thông thường việc xét nghiệm sẽ được yêu cầu thực hiện thường xuyên hơn nếu biến chứng trên
võng mạc ngày càng tiến triển nặng hơn.
Hình ảnh võng mạc được kiểm tra từ xa bởi các nhà chuyên môn có khả năng thực hiện ở những
vùng mà các chuyên gia không phải lúc nào cũng có mặt nhanh chóng để đọc kết quả xét nghiệm
(50), do đó cũng giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí so với khi dùng các phương pháp kiểm tra
phức tạp hơn (51). Tuy nhiên việc kiểm tra thực hiện bởi chuyên viên vẫn rất cần thiết trong
trường hợp hình ảnh võng mạc bị lỗi hoặc cần thực hiện các xét nghiệm tiếp theo sau khi phát
hiện được các bất thường trên mắt. Bên cạnh đó, hình ảnh võng mạc cũng không thể thay thế
hoàn toàn việc kiểm tra toàn diện chức năng mắt, thường thì nó được sử dụng từ lúc đầu hoặc khi
bác sĩ cần xem qua sau này. Các kết quả kiểm tra mắt nên được giữ lại và gửi tham khảo ý kiến
các chuyên gia y tế.
Điều trị
Một trong những động lực để sàng lọc bệnh võng mạc do ĐTĐ là sự hiệu quả lâu dài của phương
pháp phẫu thuật bằng laze ngưng kết quang học nhằm ngăn ngừa mất thị lực. Đã có 2 nhóm thử
nghiệm lớn: nghiên cứu bệnh võng mạc do ĐTĐ (DRS) trên bệnh nhân mắc bệnh võng mạc tăng
sinh do ĐTĐ và nghiên cứu điều trị sớm bệnh võng mạc do ĐTĐ ở bệnh nhân bị phù hoàng điểm
(ETDRS) đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy các lợi ích điều trị của phương pháp phẫu thuật
bằng laze ngưng kết quang học. Theo DRS (52), phương pháp phẫu thuật quang đông toàn võng
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mạc (panretinal photocoagulation surgery) cắt giảm được nguy cơ mất thị lực trầm trọng khi bị
phù hoàng điểm từ 15,9% (khi chưa điều trị) giảm còn 6.4% (khi đã điều trị) với tỷ số nguy cơ
lợi ích cao nhất ở những người có bệnh nền trước đó (tân sinh mạch đĩa thị hoặc xuất huyết dịch
kính). Theo ETDRS (53) cho thấy nhiều lợi ích khi dùng phẫu thuật quang đông điều trị phù
hoàng điểm, nhất là ở những người đã có thể trạng lâm sàng nặng, với giảm nhìn đôi tại góc nhìn
(ví dụ từ 20/50 đến 20/100), từ 20% ở người chưa điều trị giảm còn 8% sau khi được điều trị.
ETDRS còn chứng minh được lợi ích của phương pháp trên bệnh nhân có nguy cơ cao bị bệnh
võng mạc tăng sinh do ĐTĐ và đối với các bệnh nhân khởi phát già hơn bị bệnh võng mạc
không tăng sinh do ĐTĐ nặng hoặc bị bệnh võng mạc tăng sinh do ĐTĐ có nguy cơ thấp.
Phương pháp phẫu thuật quang đông qua 2 nhóm nghiên cứu đều cho thấy hiệu quả giảm nguy
cơ mất thị lực nhưng hầu như không có khả năng đảo ngược thị lực khi đã giảm sút. Tái tổ hợp
đơn dòng kháng thể trung hòa VEG cải thiện thị lực và có thể thay thế phương pháp phẫu thuật
quang đông để điều trị phù hoàng điểm (54). Ngoài ra gần đây người ta còn áp dụng phương
pháp điều trị bệnh võng mạc bằng truyền tĩnh mạch liên tục fluocinolone (55) hoặc thuốc
fenofibrate để phòng ngừa bệnh (56, 57)

BỆNH THẦN KINH
Khuyến cáo
Tất cả bệnh nhân nên tầm soát bệnh thần kinh ngoại biên do ĐTĐ (TKNBĐTĐ) từ khi
được chẩn đoán mắc bệnh ĐTĐ typ 2 và 5 năm sau khi được chẩn đoán ĐTĐ typ 1 và ít nhất
mỗi năm sau đó bằng các xét nghiệm lâm sàng đơn giản như dùng dụng cụ sợi đơn 10-g để khám
cảm giác áp lực.
Sàng lọc các dấu hiệu và triệu chứng (ví dụ hạ huyết áp thế đứng, nhịp tim nhanh khi
nghỉ) của bệnh thần kinh tự chủ tim mạch (TKTCTM-cardiovascular autonomic neuropathy) nên
cân nhắc thực hiện với bệnh tiến triển hơn.
Kiểm soát đường huyết chặt chẽ có thể đề phòng và làm chậm sự tiến triển của bệnh
TKTCTM và TKNBĐTĐ ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1 và làm chậm tiến triển bệnh thần kinh ở một số
bệnh nhân ĐTĐ typ 2.
Đánh giá và điều trị để giảm đau cho TKNBĐTĐ và triệu chứng trong bệnh thần kinh tự
chủ để cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân.
Bệnh thần kinh do ĐTĐ không đồng nhất mà có các biểu hiện lâm sàng đa dạng, bệnh có thể khu
trú hay lan tỏa, phổ biến hơn cả là TKNBĐTĐ và bệnh thần kinh tự chủ. Mặc dù TKNBĐTĐ cần
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chẩn đoán loại trừ nhưng áp dụng phương pháp phát hiện phức tạp hay tham khảo ý kiến chuyên
gia thần kinh để loại bỏ các bệnh khác thì hiếm khi cần thiết.
Việc phát hiện sớm và kiểm soát bệnh thần kinh thích hợp ở bệnh nhân ĐTĐ là rất quan trọng vì
các lý do sau:
1. Bệnh thần kinh không do ĐTĐ có thể xuất hiện trên bệnh nhân ĐTĐ và có thể điều trị
khỏi.
2. Rất nhiều lựa chọn điều trị triệu chứng bệnh thần kinh do ĐTĐ.
3. Có đến 50% bệnh nhân mắc TBNBĐTĐ không triệu chứng và những bệnh nhân này có
nguy cơ cao bị tổn thương khả năng nhận biết cảm giác ở bàn chân.
4. Bệnh thần kinh tự chủ, đặc biệt là TKTCTM là một yếu tố nguy cơ độc lập gây tử vong
do tim mạch.
Ngoài kiểm soát đường huyết thì hiện nay vẫn chưa có phương pháp cụ thể nào điều trị tổn
thương thần kinh ở cơ. Kiểm soát đường huyết đã chứng tỏ có khả năng ngăn ngừa bệnh
TKNBĐTĐ và TKTCTM đối với bệnh nhân ĐTĐ typ 1 (60, 61) và làm chậm vừa phải tiến triển
bệnh ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 (13) nhưng không làm đảo ngược được việc chết tế bào thần kinh.
Các chiến lược điều trị (bao gồm dùng thuốc và không dùng thuốc) để giảm thiểu triệu chứng
đặc hiệu liên quan đến đau do TKNBĐTĐ hoặc bệnh thần kinh tự chủ hiện được khuyến cáo vì
có khả năng giảm đau (62) và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Chẩn đoán
Bệnh thần kinh ngoại biên
Bệnh nhân ĐTĐ cần kiểm tra hàng năm các triệu chứng về TKNBĐTĐ bằng các xét nghiệm đơn
giản. Triệu chứng thay đổi tùy theo loại sợi thần kinh cảm giác liên quan. Triệu chứng phổ biến
nhất gây ra liên quan đến các sợi nhỏ và bao gồm đau và dị cảm (cảm giác bị đốt, ngứa ran khó
chịu bất thường) và bị tê. Các xét nghiệm lâm sàng bao gồm đánh giá cảm giác kim châm,
ngưỡng run bằng âm thoa có tần số 128 Hz, nhận biết cảm giác chạm nhẹ dùng sợi đơn 10-g và
phản xạ mắc cá chân. Việc đánh giá cần thực hiện dựa trên mô hình TKNBĐTĐ điển hình, bắt
đầu từ ngoại biên (ở mặt lưng của ngón chân cái quẹo ra ngoài) trên cả 2 mặt và di chuyển về
gần đến khi phát hiện ngưỡng. Một số dụng cụ thường phối hợp nhiều phương pháp kiểm tra nên
rất nhạy (trên 87% ) trong pháp hiện TKNBĐTĐ (63 – 65). Kiểm tra điện sinh lý hay tham khảo
ý kiến chuyên gia thường hiếm khi cần thiết, ngoại trừ trường hợp biểu hiện lâm sàng không điển
hình hay việc chẩn đoán cho kết quả không rõ ràng.
Ở những bệnh nhân bị bệnh thần kinh nặng hay thể không điển hình mà nguyên nhân không chỉ
ĐTĐ gây nên thì cần cân nhắc các nguyên nhân khác như ngộ độc kim loại nặng, thuốc độc thần
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kinh, nghiện rượu, bệnh đa dây thần kinh hủy myelin do viêm mạn tính, bệnh thần kinh bẩm sinh
và viêm mạch máu.
Bệnh thần kinh tự chủ do ĐTĐ
Triệu chứng và dấu hiệu của rối loạn vận động tự chủ cần được xem xét cẩn thận dựa trên bệnh
sử và các xét nghiệm kiểm tra. Biểu hiện lâm sàng chính của bệnh thần kinh tự chủ do ĐTĐ bao
gồm nhịp tim nhanh lúc nghỉ, không chịu được sự gắng sức, hạ huyết áp thế đứng, liệt ruột, táo
bón, rối loạn cương dương, rối loạn tiết mồ hôi, suy yếu chức năng thần kinh mạch máu và có
thể giảm đáp ứng tự chủ với hạ đường huyết.
Bệnh thần kinh tự chủ tim mạch (TKTCTM)
TKTCTM là biến chứng lâm sàng quan trọng và được nghiên cứu nhiều nhất trong bệnh thần
kinh tự chủ do ĐTĐ gây nên bởi vì nó là yếu tố nguy cơ độc lập gây tử vong do tim mạch mà
không phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ tim mạch khác (58, 68). Trong giai đoạn đầu của bệnh,
TKTCTM gần như không có triệu chứng gì, được phát hiện bởi sự thay đổi nhịp tim kèm thở sâu
và kiểm tra phản xạ tim mạch bất thường (khoảng thời gian R – R ứng với thở sâu, khi đứng và
nghiệm pháp Valsaval). Bệnh bắt đầu tiến triển với biểu hiện nhịp tim nhanh lúc nghỉ (> 100
nhịp/phút) và hạ huyết áp thế đứng (huyết áp tâm thu giảm >20 mmHg hoặc huyết áp tâm trương
giảm ít nhất 10mm Hg khi đứng mà không có đáp ứng nhịp tim thích hợp). Kiểm tra phản xạ tim
mạch theo chuẩn (thở sâu, đứng, nghiệm pháp Valsaval) thường không xâm lấn, dễ thực hiện, tin
cậy và có độ lặp lại - nhất là test thở sâu và giá trị có thể tiên đoán được (69). Mặc dù có nhiều tổ
chức lập bảng hướng dẫn tầm soát TKTCTM riêng nhưng lợi ích của các xét nghiệm phức tạp đó
vẫn chưa rõ ràng, ngoại trừ phân tầng được yếu tố nguy cơ.
Bệnh thần kinh tiêu hóa
Bệnh thần kinh tại tiêu hóa (ví dụ bệnh ruột thực quản, liệt ruột, táo bón, tiêu chảy, đại tiện
không tự chủ) có thể liên quan đến tất cả các phần trong ống tiêu hóa. Liệt ruột cần được xem xét
riêng từng cá nhân với kiểm soát đường huyết bất thường hay có các triệu chứng trên tiêu hóa mà
nguyên nhân chưa xác định. Đánh giá tốc độ tháo rỗng da dày pha rắn có thể dùng phương pháp
double isotope scintigraphy nếu triệu chứng gợi ý được bệnh đang mắc, tuy nhiên độ tương quan
của kết quả xét nghiệm trên với triệu chứng bệnh lại thấp. Trong khi đó, tại ống tiêu hóa dưới thì
táo bón rất thường xảy ra nhưng cũng có khi xen kẽ những đợt tiêu chảy.
Rối loạn sinh dục
Bệnh thần kinh tự chủ cũng gây nên nhiều rối loạn sinh dục. Ở nam giới, bệnh thần kinh tự chủ
do ĐTĐ gây rối loạn cương dương và/hoặc xuất tinh ngược dòng. Đánh giá rối loạn chức năng
bàng quang nên được thực hiện riêng mỗi bệnh nhân ĐTĐ có nhiễm trùng đường niệu tái phát,
viêm bể thận, tiểu không tự chủ hoặc khi bàng quang có thể sờ thấy.
Điều trị
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Kiểm soát đường huyết
Kiểm soát đường huyết chặt chẽ, cung cấp kiến thức sớm về ĐTĐ cho thấy có thể ngăn ngừa hậu
quả hoặc làm chậm sự phát triển của các bệnh TKNBĐTĐ và TKTCTM ở bệnh nhân ĐTĐ typ 1
(70 – 73). Trong khi đó, với các bằng chứng không mạnh mẽ bằng thì nhiều nghiên cứu trên
bệnh nhân ĐTĐ typ 2 cho thấy khả năng làm chậm tiến triển bệnh chỉ ở mức độ vừa phải, tuy
nhiên mất tế báo thần kinh thì không được hồi phục(74 – 75). Một số nghiên cứu quan sát tiếp
tục đề nghị rằng triệu chứng thần kinh có thể được cải thiện không chỉ khi tối ưu hóa mà còn khi
tránh sự dao động quá mức trong kiểm soát đường huyết.
Bệnh thần kinh ngoại biên do ĐTĐ
Triệu chứng TKNBĐTĐ, nhất là các cơn đau thần kinh có thể rất nghiêm trọng và xuất hiện đột
ngột làm giảm chất lượng cuộc sống, giảm khả năng vận động, trầm cảm và mất các chức năng
hoạt động xã hội (76). Hiện tại các bằng chứng lâm sàng trong các phương pháp điều trị bằng
thuốc hiệu quả nhất cho bệnh nhân vẫn còn ít (77, 78). Một số thuốc được chấp nhận tại Mỹ làm
giảm cơn đau TKNBĐTĐ (như pregabalin, duloxetine và tapentadol) nhưng không khỏi hoàn
toàn kể cả khi phối hợp thuốc. Venlafaxine, amitriptyline, gabapentin, valproate, và các opioid
khác (morphine sulfate, tramadol, oxycodone loại phóng thích có kiểm soát) có thể hiệu quả và
được cân nhắc sử dụng giảm đau do TKNBĐTĐ. Các nghiên cứu so sánh trực tiếp hay nghiên
cứu đánh giá chất lượng cuộc sống là hiếm nên việc quyết định điều trị như thế nào cần cân nhắc
trên biểu hiện của mỗi bệnh nhân và các bệnh đi kèm và thường làm theo phương pháp kinh
nghiệm. Với nhiều sự lựa chọn điều trị hiệu quả, việc điều trị từng bước và phù hợp với bệnh
nhân, quan tâm cải thiện triệu chứng bệnh cũng như việc tuân thủ điều trị và tác dụng phụ của
thuốc được khuyến cáo để đạt được mục đích giảm đau và cải thiện chất lượng sống (62).
Bệnh thần kinh tự chủ
Can thiệp tích cực trên nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch gồm glucose, huyết áp, thông số lipid, hút
thuốc và thay đổi các yếu tố lối sống cho thấy có thể làm giảm tiến triển và sự phát triển bệnh
TKTCTM ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 (79), tuy nhiên cũng cần tham khảo ý kiến chuyên gia tim
mạch đối với trường hợp bị TKTCTM nghiêm trọng.
Hạ huyết áp thế đứng
Điều trị hạ huyết áp thế đứng vẫn đang là thử thách đối với bác sĩ điều trị. Mục tiêu điều trị
thường là giảm thiểu triệu chứng khi bị hạ huyết áp tư thế hơn là giữ mức huyết áp ở mục tiêu.
Hầu hết các bệnh nhân đều được áp dụng điều trị bằng thuốc phối hợp với phương pháp trị liệu
không dùng thuốc (ví dụ tránh dùng các thuốc có khả năng hạ huyết nặng, dùng băng cuốn ép ở
chân và bụng). Midorine là thuốc duy nhất được FDA chấp nhận tại Mỹ dùng điều trị hạ huyết
áp thế đứng.
Triệu chứng liệt ruột
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Triệu chứng liệt ruột có thể được cải thiện khi thay đổi chế độ ăn uống và các chất hỗ trợ nhu
động như erythromycin. Gần đây, Hội Y học Châu Âu quyết định rằng nguy cơ gây triệu chứng
ngoại tháp do metoclopramide nhiều hơn lợi ích thuốc mang lại. Tại châu Âu quy định
metoclopramide chỉ được dùng tối đa 5 ngày và không được chỉ định trong điều trị lâu dài bệnh
liệt ruột. Mặc dù FDA vẫn chưa có quyết định chính thức nhưng người ta khuyến nghị chỉ dùng
metoclopramide trong trường hợp bệnh nghiêm trọng không đáp ứng với các phương pháp trị
liệu khác và cần theo dõi chặt chẽ tác dụng phụ của thuốc.
Rối loạn cương dương
Điều trị rối loạn cương dương gồm các thuốc ức chế phosphodiesterase typ 5, dùng
prostaglandin, các thiết bị chân không (vacuum devices) hoặc dùng thiết bị có tên là penile
implant, giúp lưu thông máu ở cơ quan sinh dục. Những can thiệp đối với bệnh thần kinh tự chủ
được trình bày tại chương bệnh thần kinh trong ADA (78). Cũng giống như trong điều trị
TKNBĐTĐ, những biện pháp điều trị can thiệp này không làm thay đổi bệnh học và quá trình
phát triển bệnh nhưng có thể giúp cải thiện phần nào chất lượng sống của bệnh nhân.
CHĂM SÓC CHÂN
Kiến nghị
Tất cả bệnh nhân ĐTĐ cần thường xuyên khám kiểm tra chân tổng quát hàng năm để
phát hiện yếu tố nguy cơ gây loét hay dẫn tới phẫu thuật cắt bỏ chi. Các thăm khám mạch và
xung động ở chân cần được thực hiện và đánh giá kỹ lưỡng.
Bệnh nhân bị mất cảm giác ở bàn chân, dị dạng chân và loét cần được kiểm tra kỹ trong
mỗi lần thăm khám.
Cần giáo dục bệnh nhân ĐTĐ kiến thức tổng quát về chăm sóc bàn chân.
Tiếp cận xử lý đa nghành được kiến nghị trên mỗi bệnh nhân bị loét bàn chân hoặc có
nguy cơ cao (ví dụ bệnh nhân phải thẩm tách và người có bàn chân Charcot, vết loét trước đây
hay đã bị tháo khớp).
Bệnh nhân hút thuốc, mất cảm giác bảo vệ (loss of protective sensation(LOPS)), cấu trúc
bất thường hoặc trước đây có biến chứng nghiêm trọng ở chi dưới cần được giáo dục bởi các
chuyên gia chăm sóc chân để theo dõi cũng như cách phòng ngừa bệnh lâu dài.
Tầm soát ban đầu bệnh động mạch ngoại biên (ĐMNB) nên bao gồm cả bệnh khập
khiễng chân trước đây của bệnh nhân và đánh giá mạch máu ở bàn chân.
Bệnh nhân bị khập khiễng chân nặng hay chỉ số ABI dương tính nên được đánh giá thêm
chức năng mạch máu và cân nhắc các lựa chọn tập vận động, điều trị bằng thuốc hay phẫu
thuật.
Phẫu thuật tháo khớp hay loét bàn chân xảy ra tiếp nối sau biến chứng thần kinh và/hoặc ĐMNB
do ĐTĐ rất phổ biến, là nguyên nhân chính làm bệnh nặng hơn và đưa đến tàn tật mất khả năng
cho bệnh nhân. Mất cảm nhận sợi đơn 10-g và giảm cảm giác cảm nhận rung có thể tiên lượng
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bàn chân có khả năng bị loét (78). Việc phát hiện sớm và quản lý các yếu tố nguy cơ có thể đề
phòng và làm chậm bệnh tiến triển nghiêm trọng hơn.
Các nguy cơ làm tăng tỷ lệ loét bàn chân hay phải phẫu thuật cắt cụt chi ở những bệnh nhân có
các yếu tố sau:
- Đã tháo khớp trước đây
- Bàn chân từng bị loét
- Bệnh thần kinh ngoại biên
- Bàn chân bị dị dạng
- Bệnh mạch máu ngoại biên
- Giảm thị lực
- Bệnh thận do ĐTĐ (đặc biệt ở bệnh nhân phải thẩm phân)
- Kiểm soát đường huyết kém
- Hút thuốc
Các nhà lâm sàng nên xem qua cách tầm soát của ADA đã khuyến nghị để biết thêm thông tin
chi tiết và cách thực hiện các xét nghiệm kiểm tra tổng quát bàn chân (80).
Thăm khám
Tất cả bệnh nhân ĐTĐ cần thăm khám kiểm tra tổng quát chân ít nhất mỗi năm để phát hiện yếu
tố nguy cơ cao gây bệnh. Người làm công tác lâm sàng nên hỏi bệnh nhân bệnh sử từng bị loét
bàn chân hay tháo khớp, các triệu chứng của bệnh thần kinh hay mạch máu ngoại biên, giảm thị
lực, thói quen hút thuốc và cách chăm sóc chân của họ. Nên kiểm tra tổng quát tình trạng lành
lặn của da và dị dạng xương, cơ trong phòng khám phù hợp. Đánh giá tình trạng mạch máu nên
bao gồm kiểm tra và đánh giá mạch máu ở bàn chân.
Kiểm tra chức năng thần kinh thường để phát hiện LOPS hơn là để phát hiện sớm bệnh thần
kinh. Các xét nghiệm để phát hiện LOPS thường đơn giản và không cần đến các thiết bị đắt tiền.
5 xét nghiệm đơn giản (sử dụng sợi đơn 10 – g, xét nghiệm nhận biết sự rung bằng âm thoa tần
số 128Hz, xét nghiệm cảm giác châm chích ở bàn chân, kiểm tra ngưỡng nhận biết rung bằng
biothesiometer) với các bằng chứng cụ thể từ những nghiên cứu thuần tập cho thấy có thể sử
dụng các xét nghiệm trên để phát hiện LOPS ở bệnh nhân bị biến chứng bàn chân do ĐTĐ. Bất
kỳ xét nghiệm nào trên đây cũng có thể được thực hiện bởi các nhà lâm sàng để chẩn đoán LOPS
mặc dù thường dùng 2 xét nghiệm trong số đó để tầm soát bệnh: sử dụng sợi đơn 10 – g và kèm
theo một xét nghiệm khác. Từ một kết quả bất thường trở lên đã gợi ý bị LOPS trong khi đó ít
nhất phải 2 kết quả bình thường (và không có kết quả bất thường nào) mới loại bỏ khả năng bị
LOPS. Xét nghiệm cuối cùng được liệt kê ở trên - kiểm tra ngưỡng nhận biết rung bằng
biothesiometer thường được áp dụng rộng rãi ở Mỹ, tuy nhiên để phát hiện dễ dàng LOPS không
nhất thiết phải dùng tới xét nghiệm này và các thiết bị đắt tiền khác.
Tầm soát bệnh
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Tầm soát ban đầu ĐMNB nên bao gồm bệnh sử từng bị khập khiễng và đánh giá chức năng
mạch máu ở bàn chân. Thêm vào đó, có thể sử dụng ABI để chẩn đoán ĐMNB. Dựa trên số bệnh
nhân ĐTĐ bị mắc cao và ĐMNB thường không có triệu chứng, theo báo cáo của ADA (81) gợi ý
áp dụng ABI cho bệnh nhân trên 50 tuổi và cân nhắc bệnh nhân dưới 50 tuổi có nguy cơ cao bị
ĐMNB (ví dụ cao huyết áp, hút thuốc, cao lipid máu hay bị ĐTĐ trên 10 năm). Bệnh nhân bị các
triệu chứng nghiêm trọng hay chỉ số ABI dương tính nên được đánh giá thêm chức năng mạch
máu và cân nhắc các lựa chọn tập vận động, điều trị bằng thuốc hay phẫu thuật.
Giáo dục bệnh nhân
Bệnh nhân ĐTĐ và có nguy cơ bị biến chứng bàn chân cao cần được giáo dục về các yếu tố có
thể gây bệnh và cách kiểm soát biến chứng. Bệnh nhân đang có nguy cơ nên hiểu rõ các biểu
hiện của LOPS, tầm quan trọng của việc theo dõi bàn chân hàng ngày, cách chăm sóc chân từ da,
móng và lựa chọn vật dụng phù hợp cho bàn chân. Bệnh nhân bị LOPS cần được giáo dục cách
thực hiện các phương thức kiểm tra giác quan khác (ví dụ bắt mạch ở tay, kiểm tra thị giác) để
phát hiện sớm các vấn đề ở bàn chân. Đồng thời cũng nên đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân
về kiến thức và thực hiện việc theo dõi và chăm sóc bàn chân của họ. Bệnh nhân bị giảm thị lực
và khả năng vận động hoặc có vấn đề trong nhận thức làm giảm khả năng tự biết cách chăm sóc
bàn chân của họ cần được sự hỗ trợ từ gia đình và mọi người.
Điều trị
Những người bị bệnh thần kinh hay có dấu hiệu bàn chân cảm giác bị đè nặng (ví dụ ban đỏ, cảm
giác ấm, chai chân, hay cảm giác bị áp lực) cần mang giày vừa vặn với chân đồng thời có lót
đệm và phân phối đều lại áp lực cho chân. Các chỗ chai có thể dùng dao mổ cắt bỏ bởi chuyên
gia chăm sóc chân hay chuyên gia y tế có kinh nghiệm và được tập huấn về chăm sóc bàn chân
trong ĐTĐ. Bệnh nhân bị dị dạng các xương (như ngón chân khoằm xuống, đầu xương bàn chân
lồi lên, các nốt viêm tấy ở kẽ ngón chân) có thể cần thêm giày cỡ rộng và sâu. Trong khi đó,
bệnh nhân bị dị dạng bàn chân nặng như bàn chân Charcot không thể dùng các giày phổ biến thì
cần được thiết kế giày riêng phù hợp với bàn chân họ.
Đa số bệnh nhân ĐTĐ bị nhiễm trùng bàn chân do nhiều loại vi khuẩn, thường là cầu khuẩn
gram (-) hiếu khí (GPC) trong đó tụ cầu thường là nguyên nhân chính. Vết thương không nhiễm
trùng ở mô mềm và xương thì không cần dùng liệu pháp kháng sinh. Liệu pháp kháng sinh kinh
nghiệm có thể sử dụng các kháng sinh nhắm đến đích là các GPC trong nhiều bệnh nhân bị
nhiễm trùng nặng, nhưng những người có nguy cơ bị đề kháng thuốc hay nhiễm trùng mạn tính,
trước đây đã có điều trị hoặc nhiễm khuẩn nặng cần dùng thuốc phổ rộng và nên đến khám tại
các trung tâm y tế (82). Trong khi đó, chăm sóc vết thương và loét ở bàn chân riêng cho mỗi
bệnh nhân ĐTĐ nên được thực hiện bởi chuyên gia trong lĩnh vực này, bác sĩ tim mạch hay
chỉnh hình hoặc các chuyên gia phục hồi chức năng giàu kinh nghiệm. Hướng dẫn điều trị vết
loét bàn chân trong ĐTĐ hiện đã được cập nhật (82).
Tiêu chuẩn ĐTĐ của ADA 2015

Trang 68/96

Bảng 9.1. Định nghĩa bài tiết albumin bất thường
Loại
Lượng bài tiết (mg/g creatinine)
Bình thường
<30
Tăng albumin niệu 30
Trước đây, tỷ lệ từ 30 đến 299mg/g được gọi là
―albumine niệu vi thể‖ còn nếu trên 300mg/g được gọi
là ―albumine niệu đại thể‖
Bảng 9.2. Các giai đoạn trong bệnh thận mạn
Giai đoạn Biểu hiện
1
Chức năng thận bất thường kèm
GFR vẫn bình thường hoặc tăng
2
Chức năng thận bất thường kèm
GFR giảm nhẹ
3
GFR giảm trung bình
4
GFR giảm nặng
5
Suy thận

GFR (ml/phút/1,73m2)
90
60 – 89

30 – 59
15 – 29
<15 hoặc phải thẩm
phân
Chức năng thận bất thường bao gồm các bất thường trong bệnh lý thận,
nước tiểu, máu hay hình ảnh chẩn đoán. Theo Levey và cộng sự (37).
Bảng 9.3. Kiểm soát bệnh thận mạn trong ĐTĐ (7)
GFR (ml/phút/1,73m2) Khuyến nghị
Định lượng creatinine, albumine niệu và kali
Tất cả bệnh nhân
hàng năm
Gặp bác sĩ, chuyên gia nếu đang có bệnh
thận không do ĐTĐ (bệnh nhân bị ĐTĐ typ
1 < 10 năm, albumine niệu dai dẳng, bất
thường khi siêu âm thận, cao huyết áp kháng
trị, giảm nhanh GFR, active urinary sediment
on ultrasound)
Cân nhắc thay đổi liều thuốc khi cần
45 – 60
Theo dõi eGFR mỗi 6 tháng
Theo dõi chỉ số điện giải, bicarbonate,
hemoglobin, calci, phosphor, hormon cận
giáp ít nhất mỗi năm.
Đảm bảo lượng vitamin D cần thiết
Cân nhắc kiểm tra tỷ trọng xương
Tham khảo chuyên gia dinh dưỡng
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30 – 44

<30

Theo dõi eGFR mỗi 3 tháng
Theo dõi chỉ số điện giải, bicarbonate,
hemoglobin, calci, phosphor, hormon cận
giáp, cân nặng, albumin mỗi 3 – 6 tháng.
Cân nhắc thay đổi liều thuốc khi cần
Gặp chuyên gia thận học
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Chương 10. Người cao tuổi
Dịch: SVD4. Nguyễn Thị Bạch Ngọc – ĐH Võ Trường Toản
Hiệu đính: TS.DS. Nguyễn Hương Thảo, Giảng viên ĐH Y Dược Tp. HCM
Các khuyến cáo
 Người lớn tuổi toàn vẹn về chức năng và nhận thức và có tuổi thọ cao kể nên được chăm
sóc bệnh ĐTĐ với mục tiêu tương tự như người trẻ tuổi. E.
 Mục tiêu glucose huyết cho một số người lớn tuổi có thể cao hơn, tùy theo từng cá thể,
nhưng nên tránh việc tăng đường huyết dẫn đến các triệu chứng hoặc nguy cơ của biến
chứng tăng đường huyết cấp ở tất cả các bệnh nhân. E
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Những yếu tố nguy cơ tim mạch khác nên được cân nhắc điều trị với khung thời gian hợp
lý về lợi ích cũng như cá nhân bệnh nhân. Điều trị THA được chỉ định ở hầu hết người
lớn tuổi, dùng thuốc hạ lipid huyết và aspirin có thể có lợi cho bệnh nhân có thời gian
sống mong đợi ít nhất là tương đương với khung thời gian của các thử nghiệm phòng
ngừa tiên phát và thứ phát. E
Sàng lọc các biến chứng của ĐTĐ nên được cá thể hóa, nên đặc biệt chú ý đến các biến
chứng có thể dẫn đến suy giảm chức năng. E
Người cao tuổi ( ≥ 65 tuổi) bị bệnh ĐTĐ nên được cân nhắc ưu tiên hàng đầu trong sàng
lọc và điều trị trầm cảm. B

ĐTĐ là một vấn đề sức khỏe quan trọng của người lớn tuổi. Ít nhất 20% bệnh nhân trên 65 tuổi
bị bệnh ĐTĐ, và ước tính con số này sẽ tăng nhanh chóng trong những thập kỷ tới. Người lớn
tuổi bị bệnh ĐTĐ có tỉ lệ tử vong sớm, bị suy giảm chức năng, và có các bệnh lý kèm theo như
cao huyết áp, bệnh tim - mạch vành và đột quỵ cao hơn so với những người không bị ĐTĐ. Bệnh
nhân lớn tuổi mắc bệnh ĐTĐ cũng có nguy cơ gặp phải các vần đề lão khoa thông thường như sử
dụng nhiều thuốc, suy giảm nhận thức, tiểu không tự chủ, té ngã gây thương tích, và đau dai
dẳng cao hơn các bệnh nhân lớn tuổi khác. Nên sàng lọc các biến chứng bệnh ĐTĐ theo cá nhân
bệnh nhân. Người lớn tuổi có nguy cơ bị trầm cảm cao nên cần được sàng lọc và điều trị đúng
mức (1). Cần đặc biệt chú ý đến những biến chứng có thể phát triển trong một thời gian ngắn
và/hoặc gây suy giảm chức năng đáng kể, chẳng hạn như biến chứng ở mắt và ở chân (Tham
khảo báo cáo ―Diabetes in Older Adults‖ của Hiệp hội ĐTĐ Mỹ (American Diabetes Asociation)
để biết chi tiết (2).
Việc chăm sóc người lớn tuổi bị bệnh ĐTĐ thường phức tạp do sự không đồng nhất về lâm sàng
và chức năng của bệnh nhân. Một số bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ nhiều năm trước đó có thể có các
biến chứng đáng kể; các bệnh nhân mới được chẩn đoán có thể đã mắc bệnh nhiều năm mà chưa
được phát hiện và đã có nhiều biến chứng; và các bệnh nhân còn lại thật sự là mới khởi phát gần
đây với vài hoặc không có biến chứng. Một số bệnh nhân ĐTĐ bị suy yếu do có các bệnh mãn
tính khác kèm theo, như các bệnh liên quan đến ĐTĐ, giới hạn thể chất hay nhận thức. Một số
bệnh nhân ĐTĐ khác có ít bệnh kèm theo và vẫn linh hoạt. Tuổi thọ của các bệnh nhân này rất
khác nhau và thường cao hơn tuổi thọ mà các bác sĩ tiên lượng. Người chăm sóc sức khỏe cho
người lớn tuổi có bệnh ĐTĐ cần cân nhắc sự khác biệt này khi thiết lập và ưu tiên mục tiêu điều
trị (Bảng 10.1).
Mục tiêu điều trị
Những nghiên cứu trong thời gian dài đã cho thấy các lợi ích của việc kiểm soát glucose huyết,
huyết áp và lipid một cách tích cực. Các bệnh nhân có thể kéo dài tuổi thọ để có thể hưởng
những lợi ích từ việc kiểm soát glucose huyết tích cực là những bệnh nhân có chức năng nhận
thức và thể chất tốt, và những bệnh nhân chọn lựa cách này thông qua việc quyết định điều trị
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đồng thuận và được điều trị bằng các can thiêp và mục tiêu tương tự như với người trẻ tuổi bị
ĐTĐ. Với tất cả các bệnh nhân ĐTĐ, việc liên tục hỗ trợ và giáo dục bệnh nhân tự quản lý bệnh
là những thành phần quan trọng trong việc chăm sóc bệnh ĐTĐ cho người lớn tuổi và những
người chăm sóc họ.
Đối với những bệnh nhân có biến chứng ĐTĐ tiến triển, có bệnh kèm theo ảnh hưởng đến tuổi
thọ, hay suy giảm nhận thức hoặc chức năng đáng kể, mục tiêu đường huyết có thể ít chặt chẽ
hơn. Những bệnh nhân này ít có khả năng hưởng lợi từ việc giảm nguy cơ biến chứng mạch máu
nhỏ mà còn có nhiều khả năng bị tác dụng phụ nghiêm trọng do hạ đường huyết. Tuy nhiên,
bệnh nhân ĐTĐ kiểm soát đường huyết kém có thể bị biến chứng cấp tính của bệnh, bao gồm
mất nước, giảm khả năng lành vết thương, hôn mê thẩm thấu. Mục tiêu đường huyết nên ở mức
tối thiểu để tránh những hậu quả trên.
Mặc dù kiểm soát tăng đường huyết là quan trọng ở những người lớn tuổi bị bệnh ĐTĐ, nhưng
việc giảm nhiều tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong có lẽ là kết quả của việc kiểm soát các yếu tố
nguy cơ tim mạch chứ không phải là từ việc kiểm soát đường huyết chặt chẽ đơn thuần. Đã có
các bằng chứng mạnh mẽ từ các thử nghiệm lâm sàng về giá trị của việc điều trị THA ở người
già (3,4). Có ít bằng chứng hơn cho việc điều trị hạ lipid máu và sử dụng aspirin, mặc dù các lợi
ích của các biện pháp can thiệp phòng ngừa tiên phát và thứ phát có thể áp dụng đối với bệnh
nhân có tuổi thọ bằng hoặc cao hơn khung thời gian trong các thử nghiệm lâm sàng.
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Bảng 10.1 - Khung xem xét các mục tiêu điều trị về đường huyết, huyết áp, rối loạn lipid máu ở người
lớn tuổi bị bệnh ĐTĐ
Đặc điểm bệnh nhân/ Cơ sở
Mức
Glucose
Glucose
Huyết áp Lipids
tình trạng sức khỏe
mục tiêu đói
hay trước khi (mmHg)
HbA1C trước
ngủ
hợp lý
ăn(mg/dL) (mg/dL)
Khỏe mạnh (có vài bệnh Tuổi thọ
Statin trừ khi có
mãn tính, tình trạng cao
<7.5%
90-130
90-150
<140/90
chống chỉ định
chức năng và nhận thức
hoặc không dung
tốt)
nạp
Phức tạp/trung bình Tuổi thọ
(nhiều bệnh mãn tính, trung
hoặc trên 2 hoạt động bình,
Statin trừ khi có
thường nhật bị suy giảm gánh nặng
chống chỉ định
hoặc suy giảm nhận điều
trị
hoặc không dung
thức nhẹ đến trung bình) cao, dễ bị
nạp
hạ đường <8%
90-150
100-180
<140/90
huyết,
nguy cơ
té ngã
Rất phức tạp/ sức khỏe
kém (chăm sóc dài hạn Tuổi thọ
Xem xét lợi ích của
hoặc bệnh mạn tính giai hạn chế,
statin (Phòng ngừa
đoạn cuối hoặc suy giảm lợi
ích <8.5%
100-180
110-200
<150/90
thứ phát hơn là tiên
nhận thức trung bình không
phát)
đến nặng hoặc trên 2 chắc chắn
hoạt động thường nhật
phải phụ thuộc)
Bảng trình bày sự đồng thuận về việc cân nhắc các mục tiêu điều trị về đường huyết, huyết áp, và rối loạn
lipid máu ở người lớn tuổi bị bệnh ĐTĐ. Sự phân loại các đặc điểm của bệnh nhân là các khái niệm chung.
Không phải mỗi bệnh nhân sẽ rơi vào một loại nhất định. Cân nhắc ý kiến của bệnh nhân và người chăm sóc
là một khía cạnh quan trọng trong cá thể hóa điều trị. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và ý
kiến có thể thay đổi theo thời gian.
ADL: các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
‡ Mục tiêu HbA1c thấp hơn có thể được thiết lập cho bệnh nhân nếu có thể đạt được mà không tái phát hoặc
bị hạ đường huyết nặng hay có gánh nặng điều trị quá mức.
* Có nhiều bệnh mãn tính kèm theo là tình trạng nghiêm trọng cần phải sử dụng thuốc hoặc quản lý lối sống
và có thể bao gồm viêm khớp, ung thư, suy tim sung huyết, trầm cảm, khí phế thủng, té ngã, THA, tiểu không
tự chủ, bệnh thận mạn tính giai đoạn 3 hoặc nặng hơn, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. ―Nhiều‖ ở đây có nghĩa là
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it nhất là 3, nhưng có nhiều bệnh nhân có thể có 5 hoặc nhiều hơn bệnh cùng lúc (6).
** Sự hiện diện của một căn bệnh mạn tính giai đoạn cuối, chẳng hạn như suy tim sung huyết giai đoạn 3-4
hoặc bệnh phổi phụ thuộc oxy, bệnh thận mạn tính cần phải lọc máu, hoặc ung thư di căn không được kiểm
soát, có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hoặc suy giảm tình trạng chức năng và làm giảm tuổi thọ
đáng kể.
† A1C là 8,5% tương đương với lượng glucose trung bình ước tính khoảng 200 mg/dL. Nới lỏng mục tiêu
đường huyết hơn so với mức này có thể khiến bệnh nhân có nguy cơ cấp tính do đường niệu, mất nước, hội
chứng tăng đường huyết thẩm thấu, và chậm lành vết thương.
Hạ đường huyết
Những người lớn tuổi có nguy cơ hạ đường huyết cao hơn vì nhiều lý do, bao gồm cả thiếu hụt
insulin và suy thận tiến triển. Thêm vào đó, họ có thường bị suy giảm nhận thức mà không được
phát hiện, gây khó khăn trong các hoạt động tự chăm sóc phức tạp (ví dụ, theo dõi lượng đường,
điều chỉnh liều insulin, .v.v.). Những suy giảm này có liên quan với việc tăng nguy cơ hạ đường
huyết và hạ đường huyết nghiêm trọng sẽ dẫn đến mất trí nhớ. Vì vậy, điều quan trọng là phải
thường xuyên sàng lọc những bệnh nhân lớn tuổi về rối loạn chức năng nhận thức và thảo luận
về những phát hiện với người chăm sóc. Việc hạ đường huyết nên được theo dõi cẩn trọng, và
các mục tiêu đường huyết có thể cần phải được điều chỉnh để phù hợp với các nhu cầu thay đổi
của người lớn tuổi (2).
Điều trị dùng thuốc
Chăm sóc đặc biệt là yêu cầu trong việc kê đơn và theo dõi điều trị bằng thuốc ở bệnh nhân lớn
tuổi. Chi phí có thể là một yếu tố quan trọng, đặc biệt là ở những người lớn tuổi phải dùng nhiều
loại thuốc. Có thể có chống chỉ định với metformin vì suy giảm chức năng thận hoặc suy tim
nghiêm trọng. Thiazolidinedione, nếu sử dụng, nên sử dụng rất thận trọng ở những người đang
bị, hoặc có nguy cơ suy tim sung huyết và liên quan đến gãy xương. Sulfonylurea, hay các thuốc
kích thích tiết insulin khác, và insulin có thể gây hạ đường huyết. Sử dụng insulin đòi hỏi bệnh
nhân hoặc người chăm sóc có thị giác, kỹ năng vận động và khả năng nhận thức tốt. Các chất ức
chế dipeptidyl peptidase-4 và đồng vận GLP-1 có ít tác dụng phụ, nhưng chi phí có thể là một
rào cản với một số bệnh nhân lớn tuổi. Một thử nghiệm lâm sàng, Saxagliptin Assessment of
Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus–Thrombolysis in Myocardial
Infarction 53 (SAVOR-TIMI 53), đánh giá saxagliptin (một chất ức chế dipeptidyl peptidase-4)
và tác động của nó đối với tim mạch (5). Các bệnh nhân được điều trị bằng saxagliptin có nhiều
khả năng phải nhập viện vì suy tim hơn những người sử dụng giả dược (3,5% so với 2,8%, theo
ước tính Kaplan-Meier trong 2 năm; tỷ số nguy cơ 1,27 [95% CI 1.07-1.51] ; P=0.007).
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Chương 11. Trẻ em và thanh thiếu niên
Dịch: SVD. Lê Thị Liễu – ĐH Dược Hà Nội
Hiệu đính: TS.DS. Võ Thị Hà, giảng viên ĐH Y Dược Huế
ĐTĐ typ 1
Ba phần tư trường hợp ĐTĐ typ 1 được chẩn đoán ở độ tuổi dưới 18. Các nhà quản lý phải xem
xét đặc biệt về quản lý chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên mắc ĐTĐ typ 1, chẳng hạn như thay
đổi về độ nhạy insulin liên quan đến sự hình thành giới tính và phát triển thể chất, khả năng tự
chăm sóc, giám sát trong việc chăm sóc trẻ em và ở trường học, và dễ bị tổn thương thần kinh do
hạ đường huyết và có thể tăng đường huyết cũng như nhiễm toan ceton. Chú ý đến vai trò của
gia đình, giai đoạn phát triển, và sự khác biệt sinh lý liên quan đến sự phát triển giới tính là tất cả
những điều cần thiết cần cân nhắc trong việc phát triển và thực hiện một phác đồ ĐTĐ tối ưu. Do
thiếu lâm sàng nghiên cứu ở trẻ em, các khuyến nghị cho trẻ em và thanh thiếu niên ít có khả
năng dựa trên bằng chứng thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, theo ý kiến chuyên gia và tổng quan
có sẵn và số liệu thực nghiệm có liên quan được tóm tắt trong hội ĐTĐ hoa kỳ (ADA) đã đưa ra
"Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên với bệnh ĐTĐ typ 1" (1) và đã được cập nhật trong thời
gian gần đây ADA đã công bố báo cáo" ĐTĐ trong suốt các giai đoạn sống "(2).
Một nhóm chuyên gia đa ngành được đào tạo quản lý bệnh ĐTĐ ở trẻ em và xử lý những thách
thức của trẻ em và thanh thiếu niên mắc ĐTĐ typ 1 nên cung cấp dịch vụ chăm sóc cho nhóm
bệnh nhân này. Điều cần thiết là giáo dục bệnh nhân ĐTĐ tự quản lý (GDĐTĐTQL) và hỗ trợ
bệnh nhân ĐTĐ tự quản lý (HTĐTĐTQL), liệu pháp dinh dưỡng y tế (LPDDYT), và hỗ trợ tâm
lý xã hội được cung cấp lúc chẩn đoán cũng như thường xuyên sau đó bởi các cá nhân có kinh
nghiệm về giáo dục, dinh dưỡng, hành vi và cảm xúc cần cho sự phát triển của trẻ và gia đình.
Sự cân bằng giữa sự giám sát của người lớn và tự chăm sóc nên được xác định từ lần đầu tiên và
đánh giá lại tại mỗi lần khám. Mối quan hệ này sẽ thay đổi khi còn trẻ lớn dần lên và đạt mức độ
trưởng thành về thể chất, tâm lý và tình cảm.
Kiểm soát đường huyết
Khuyến nghị
Mục tiêu của A1C 7,5% được khuyến cáo cho tất cả các trẻ em ở mọi lứa tuổi. E
Tiêu chuẩn hiện nay về quản lý bệnh ĐTĐ cho thấy sự cần thiết phải hạ glucose thấp ở một mức
an toàn nhất có thể. Điều này nên được thực hiện với việc thiết lập mục tiêu từng bước. Việc cân
nhắc đặc biệt nên áp dụng cho những nguy cơ hạ đường huyết ở trẻ nhỏ (tuổi< 6), vì trẻ thường
không thể nhận ra và/hoặc quản lý các triệu chứng hạ đường huyết của mình. "Hạ đường huyết
không có dấu hiệu" cần được xem xét khi thiết lập các mục tiêu đường huyết cá thể hóa.
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Mặc dù đã có băn khoăn trước đó rằng trẻ em có nguy cơ suy giảm nhận thức sau cơn hạ đường
huyết nặng, nhưng dữ liệu hiện tại đã không xác nhận được điều này (3-5). Hơn nữa, phương
thức điều trị mới, chẳng hạn như insulin tác dụng nhanh và dài, tiến bộ công nghệ (ví dụ, kiểm
soát glucose liên tục, bơm insulin tự dừng khi nồng độ glucose thấp) và giáo dục, có thể làm
giảm tỷ lệ hạ đường huyết nặng (6). Các các nghiên cứu kiểm soát bệnh ĐTĐ và biến chứng
(DCCT) đã chứng minh rằng lượng đường huyết gần như bình thường là rất khó khăn để đạt
được ở thanh thiếu niên hơn ở người lớn. Tuy nhiên, sự gia tăng sử dụng các phác đồ insulin
nền-phóng thích (basal-bolus) và bơm insulin cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến khi trưởng thành
có liên quan đến việc đạt glucose huyết mục tiêu của ADA (7-9) trong những gia đình mà cả cha
mẹ và con cái tham gia cùng nhau thực hiện các yêu cầu liên quan đến bệnh. Hơn nữa, các
nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về nhận thức thần kinh có liên quan đến sự tăng đường huyết ở
trẻ em là một động lực để hạ thấp mục tiêu đường huyết (10).
Trong việc lựa chọn mục tiêu đường huyết, những lợi ích sức khỏe lâu dài của việc đạt được một
A1C thấp nên được cân bằng với những rủi ro của hạ đường huyết và những khó khăn phát sinh
của các phác đồ chuyên sâu ở trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài ra, việc đạt được A1C thấp hơn
có nhiều khả năng liên quan đến việc thiết lập mục tiêu HbA1c thấp hơn (11). Mục tiêu A1C
trình bày trong Bảng 11.1.
Các tình trạng bệnh tự miễn
Khuyến nghị
Đánh giá sự xuất hiện của các tình trạng tự miễn lúc chẩn đoán và nếu phát triển các triệu
chứng. E
Do sự gia tăng tần suất của các bệnh tự miễn khác trong bệnh ĐTĐ typ 1, kiểm soát rối loạn
chức năng tuyến giáp, thiếu vitamin B12 (do viêm dạ dày tự miễn), và bệnh loét dạ dày cần được
xem xét dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng. Sàng lọc định kỳ ở những người không có triệu
chứng đã được khuyến cáo, nhưng hiệu quả và tần suất sàng lọc tối ưu chưa được xác định.
Mặc dù ít phổ biến hơn so với loét dạ dày và rối loạn chức năng tuyến giáp, các điều kiện tự
miễn khác thường xảy ra ở bệnh ĐTĐ typ 1, chẳng hạn như bệnh Addison (suy tuyến thượng
thận), tự miễn viêm gan, viêm da cơ, nhược cơ, Gravis, vv, nên được đánh giá và quan sát về mặt
lâm sàng.
Bệnh loét dạ dày
 Kiến nghị
 Xem xét sàng lọc trẻ em mắc bệnh ĐTĐ typ1 về bệnh loét dạ dày bằng cách đo
transglutaminase ở mô hoặc các kháng thể gliadine deamidated kèm báo cáo mức tổng
IgA huyết thanh bình thường, ngay sau khi chẩn đoán bệnh ĐTĐ. E
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Xem xét sàng lọc ở trẻ em có tiền sử gia đình bị bệnh celiac, chậm phát triển, không tăng
cân, giảm cân, tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng, hoặc có dấu hiệu kém hấp thu hoặc ở trẻ
em, hạ đường huyết không rõ nguyên nhân hoặc suy giảm trong kiểm soát đường huyết. E
Trẻ em có sinh thiết khẳng định bị bệnh loét dạ dày nên dùng một chế độ ăn không có
gluten và có tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm trong việc quản lý
cả bệnh ĐTĐ và bệnh loét dạ dày. B

Bệnh loét dạ dày do rối loạn trung gian miễn dịch xảy ra với tần số tăng ở bệnh nhân bệnh ĐTĐ
typ 1 (1-16% so với 0,3 - 1% trong mặt bằng chung) (12,13).
Kiểm tra loét dạ dày bao gồm đo lường nồng độ kháng IgA ở mô, kháng thể transglutaminase
hay với thiếu hụt IgA, sàng lọc có thể bao gồm đo lường IgG transglutaminase ở mô hoặc IgG
deamidated kháng peptide gliadine. Sinh thiết đường ruột ở trẻ em được khuyến khích để xác
định chẩn đoán (14). Hướng dẫn của Châu Âu về sàng lọc bệnh loét dạ dày ở trẻ em (không cụ
thể cho trẻ em ĐTĐ typ 1) cho rằng sinh thiết có thể không cần thiết ở trẻ em có nồng độ kháng
thể cao dương tính chừng nào xét nghiệm di truyền hoặc HLA được hỗ trợ, nhưng có triệu chứng
nguy hiểm thì trẻ cần phải sinh thiết (15).
Triệu chứng ở trẻ em bị bệnh ĐTĐ typ 1 và có loét dạ dày, chế độ ăn không có gluten làm giảm
triệu chứng và tỷ lệ hạ đường huyết (16). Khó khăn ở chế độ ăn kiêng kết hợp bệnh ĐTĐ typ 1
và bệnh loét dạ dày đặt một gánh nặng đáng kể với bệnh nhân. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên
làm sinh thiết chẩn đoán xác định loét dạ dày trước. Ủng hộ thay đổi chế độ ăn uống có ý nghĩa,
đặc biệt là ở trẻ em có triệu chứng.
Bệnh tuyến giáp
 Kiến nghị
 Xem xét kiểm tra trẻ em bệnh ĐTĐ typ 1 về kháng thể peroxidase antithyroid và
antithyroglobulin ngay sau khi chẩn đoán. E
 Đo nồng độ hormone kích thích tuyến giáp ngay sau khi chẩn đoán bệnh ĐTĐ typ 1 là
hợp lý. Nếu bình thường, xem xét kiểm tra lại 1-2 năm hoặc sớm hơn nếu bệnh nhân có
các triệu chứng rối loạn chức năng tuyến giáp, tuyến giáp lớn, tốc độ tăng trưởng bất
thường hoặc đường huyết bất thường. E
Bệnh tuyến giáp tự miễn là nhất rối loạn tự miễn liên quan với ĐTĐ, xảy ra ở 17- 30% bệnh
nhân mắc bệnh ĐTĐ typ 1 (17). Khoảng một phần tư trẻ em ĐTĐ typ 1 có tự kháng thể tuyến
giáp tại thời điểm chẩn đoán (18), và sự hiện diện của kháng thể tuyến giáp là tiên đoán của rối
loạn tuyến giáp, phổ biến nhất là suy giáp, mặc dù cường giáp có thể xảy ra (19). Suy giáp về
lâm sàng có thể liên quan với nguy cơ gia tăng triệu chứng hạ đường huyết (20) và giảm tăng
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trưởng. Cường giáp làm thay đổi sự trao đổi chất glucose, có thể dẫn đến sự tổn hại kiểm soát
chuyển hóa.
Quản lý các nguy cơ tim mạch
THA
 Kiến nghị
 Kiểm tra huyết áp thường xuyên ở mỗi lần khám. Trẻ em thấy có huyết áp ở mức bình
thường-cao (huyết áp tâm thu [HA tâm thu] hoặc huyết áp tâm trương [DBP] > 90% các
trẻ cùng tuổi tác, giới tính, và chiều cao) hoặc THA (HA tâm thu hay tâm trương >95%
các trẻ cùng tuổi tác, giới tính, và chiều cao) nên đo huyết áp vào ba ngày khác nhau để
xác định. B
Điều trị








Điều trị ban đầu của huyết áp ở mức bình thường-cao (huyết áp tâm thu hay tâm trương
liên tục> 90% các trẻ cùn tuổi tác, giới tính và chiều cao) bao gồm can thiệp chế độ ăn
uống và tập thể dục, nhằm kiểm soát trọng lượng và tăng hoạt động thể chất, nếu thích
hợp. Nếu mục tiêu huyết áp không đạt được trong 3-6 tháng can thiệp lối sống, trẻ cần
được điều trị.E
Điều trị bằng thuốc để trị THA (HA tâm thu hay tâm trương nhất quán > 95% các trẻ
cùng với tuổi tác, giới tính, và chiều cao) nên được xem xét sử dụng ngay sau khi THA
được xác định. E
ACEI hay chẹn thụ thể angiotensin(ARB) cần được xem xét điều trị như thuốc ban đầu để
điều trị THA, kèm theo đói là tư vấn thích hợp do khả năng gây quái thai tiềm tàng của
thuốc trên sinh sản. E
Mục tiêu của điều trị là áp lực ổng định < 90% các trẻ có cùng tuổi tác, giới tính, và
chiều cao. E

Đo huyết áp nên được xác định một cách chính xác, sử dụng dụng cụ thích hợp về kích thước
vòng và với tư thế ngồi và thư giãn. THA nên được khẳng định từ kết quả đo ít nhất ba ngày
riêng biệt. Đánh giá cần tiến hành trước khi chỉ định lâm sàng. Điều trị thường bắt đầu với ACEI
(ức chế men chuyển), nhưng một ARB có thể được sử dụng nếu ACEI không dung nạp được (ví
dụ, do ho). Mức huyết áp bình thường cho từng độ tuổi, giới tính, và chiều cao và phương pháp
đo lường thích hợp có sẵn trực tuyến tại www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/hbp/hbp_ped.pdf.
Rối loạn lipid máu
Kiến nghị
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Thử nghiệm


Xác định nồng độ lipid khi đói trên trẻ em >2 tuổi ngay sau khi chẩn đoán (sau khi kiểm
soát glucose đã được thiết lập). E
 Nếu lipid bất thường, giám sát hàng năm là hợp lý. Nếu giá trị LDL cholesterol trong
vòng mức độ rủi ro chấp nhận được (<100 mg / dL [2,6 mmol / L]), kiểm tra lipid lặp đi
lặp lại mỗi 5 năm là hợp lý. E
Điều trị






Điều trị ban đầu có thể bao gồm tối ưu hóa kiểm soát glucose và liệu pháp dinh dưỡng y
tế sử dụng chế độ ăn Bước 2 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) nhằm giảm lượng chất
béo bão hòa trong chế độ ăn. B
Sau 10 tuổi, việc bổ sung một statin ở những bệnh nhân mà sau khi áp dụng liệu pháp
dinh dưỡng y tế và thay đổi lối sống đạt LDL cholesterol >160 mg / dL (4.1 mmol / L)
hoặc LDL cholesterol >130 mg / dL (3,4 mmol / L) và có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ
bệnh tim mạch là hợp lý. E
Mục tiêu của điều trị là giá trị cholesterol LDL < 100 mg / dL (2,6 mmol / L). E

Trẻ em được chẩn đoán bị ĐTĐ typ 1 có nguy cơ cao về cận lâm sàng (21,22) và lâm sàng bị
bệnh tim mạch (23). Mặc dù còn thiếu dữ liệu, AHA phân loại trẻ em bị ĐTĐ loại 1 ở tầng cao
nhất cho nguy cơ tim mạch và khuyến nghị cả điều trị bằng thuốc và lối sống cho những người
có LDL cholesterol cao (24,25). Bệnh nhân nên áp dụng chế độ ăn uống Bước 2 của AHA, trong
đó hạn chế chất béo bão hòa xuống 7% tổng số calo và hạn chế cholesterol trong khẩu phần
xuống 200 mg/ngày. Dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở trẻ em 7 tháng tuổi chỉ ra
rằng chế độ ăn uống này là an toàn và không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và phát triển bình
thường của trẻ (26). Đối với trẻ em có tiền sử gia đình có bệnh tim mạch, hội tim mạch và phổi
quốc gia và Viện huyết học đề nghị kiểm soát lipid lúc đói bắt đầu lúc 2 tuổi (27). Kết quả bất
thường từ một mẫu máu ngẫu nhiên xét nghiệm lipid nên được khẳng định với kết quả xét
nghiệm khi đói lipid. Bằng chứng cho thấy kiểm soát glucose cải thiện tương quan với mức lipid
tốt. Tuy nhiên, kiểm soát đường huyết cải thiện một mình nó không có khả năng thay đổi tình
trặng rối loạn lipid máu nặng (28).
An toàn lâu dài cũng như hiệu quả trên tim mạch của liệu pháp statin không được chứng minh
trên trẻ em. Tuy nhiên, nghiên cứu đã cho thấy mức an toàn ngắn hạn tương đương gặp ở người
lớn và hiệu quả trong việc làm giảm LDL cholesterol cấp, cải thiện chức năng nội mô, và làm
chậm sự dày hóa động mạch cảnh (29,30). Statin không được chấp thuận dùng cho bệnh nhân
dưới 10 tuổi, và điều trị statin nói chung là không được sử dụng ở trẻ em ĐTĐ typ 1 nhỏ hơn độ
tuổi này. Đối với trẻ en nữ ở tuổi dậy thì, những biện pháp tránh thai là thiết yếu, vì statin là
thuốc được phân vào nhóm X khi sử dụng trong thai kỳ (xem Phần 12. Quản lý bệnh ĐTĐ trong
thai kỳ để biết thêm thông tin).
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Hút thuốc
Khuyến nghị
Tìm hiểu tiền sử hút thuốc khi mới chẩn đoán và trong suốt quá trình theo dõi bệnh ĐTĐ và
khuyến khích bệnh nhân bỏ hút ở những trẻ hút thuốc và khuyên không nên hút thuốc ở những
trẻ chưa hút thuốc. B
Các tác hại cho sức khỏe của việc hút thuốc cũng được ghi nhận là có hại đối với nguy cơ ung
thư và bệnh tim mạch. Trong thời niên thiếu mắc bệnh ĐTĐ, để tránh thêm yếu tố nguy cơ bệnh
tim mạch; do đó, không khuyến khích hút thuốc lá, bao gồm cả hít phải thuốc lá, là quan trọng
như là một phần của thói quen chăm sóc bệnh ĐTĐ. Ở trẻ em, điều quan trọng là đánh giá tiếp
xúc với thuốc lá trong nhà do tác hại của khói thuốc lá và để ngăn trẻ hút thuốc nếu tiếp xúc với
người hút thuốc trong thời thơ ấu. Ngoài ra, hút thuốc lá có liên quan đến sự khởi phát albumin
niệu. Do đó, tránh hút thuốc là quan trọng để ngăn chặn cả tác hại vi mạch máu và các biến
chứng mạch máu lớn (31,32).
Các biến chứng vi mạch máu
Kiến nghị
Ít nhất sàng lọc hàng năm albumin niệu, cùng với tiến hành một lần ngẫu nhiên lấy mẫu nước
tiểu để tính tỷ lệ albumin-reatinine (UACR) ở trẻ mắc bệnh ĐTĐ đã 5 năm. B
Xác định độ thanh thải creatinine / mức độ lọc cầu thận ước tính tại lần đánh giá ban đầu và sau
đó được tiến hành dựa vào tuổi tác, thời gian mắc bệnh ĐTĐ và điều trị. E
Điều trị
Điều trị bằng thuốc ACEI, điều chỉnh liều cho đến khi bình thường hóa bài tiết albumin, nên
được xem xét khi UACR cao (30 mg/g) được báo cáo ít nhất hai trong số ba mẫu nước tiểu. Điều
này có thể đạt được sau 6 tháng cùng với nỗ lực cải thiện kiểm soát đường huyết và đạt huyết áp
bình thường theo tuổi. B
Nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa đường huyết và huyết áp, đặc biệt là
khi thời gian bị bệnh ĐTĐ tăng lên (33). Độ thanh thải creatinine tính toán dựa theo tốc độ lọc
cầu thận ước tính có thể thu được khi biết creatinin huyết thanh, chiều cao, tuổi tác, và giới tính
của bệnh nhân (34) và cần được tính toán lúc thăm khám lần đấu và lặp lại sau đó dựa trên tình
trạng lâm sàng, tuổi tác, thời gian bệnh ĐTĐ và trị liệu. Có những thử nghiệm lâm sàng đang
tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của việc điều trị sớm bằng thuốc ACEI trên albumin niệu dai
dẳng (35).
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Bệnh võng mạc
 Kiến nghị
Khám mắt ban đầu bằng đo độ giãn con ngươi và khám mắt toàn diện nên xem xét tiến hành co
các trẻ bắt đầu tuổi dậy thì hoặc ≥10 tuổi, hay sớm hơn khi trẻ đã mắc bệnh ĐTĐ 3-5 năm. B
Sau khi kiểm tra ban đầu, việc theo dõi thường quy hàng năm được khuyến cáo. Kiểm tra ít
thường xuyên hơn, mỗi 2 năm là có thể theo đề nghị của chuyên gia chăm sóc mắt. E
Mặc dù bệnh võng mạc (giống như albumin niệu) thường xảy ra nhất sau tuổi dậy thì và sau 5-10
năm mắc bệnh ĐTĐ (36), nó đã được báo cáo ở trẻ trước tuổi dậy thì và mắc bệnh ĐTĐ chỉ 1-2
năm. Nên chuyển trẻ đến các chuyên gia chăm sóc mắt về lĩnh vực bệnh võng mạc ĐTĐ, về
nguy cơ bệnh võng mạc ở trẻ em, và có kinh nghiệm trong tư vấn các bệnh nhi và gia đình về
tầm quan trọng của công tác phòng bênh /can thiệp sớm.
Bệnh thần kinh
 Khuyến nghị
Cân nhắc tiến hành một kiểm tra toàn diện hàng năm chân cho trẻ bắt đầu dậy thì hoặc ≥ 10
tuổi, hoặc sớm hơn khi trẻ đã có bệnh ĐTĐ typ 1 đã 5 năm. E
Bệnh thần kinh hiếm khi xảy ra trước tuổi dậy thì trẻ hoặc trẻ mới 1-2 năm mắc bệnh (36). Kiểm
tra toàn diện chân, bao gồm kiểm tra mạch mu bàn chân - mạch chày sau ung chày, đánh giá sự
hiện diện hay vắng mặt của phản xạ bánh chè và gân Asin, và xác định rung động, cảm giác bằng
sợi đơn nên được thực hiện hàng năm cùng với việc đánh giá các triệu chứng đau thần kinh.
Kiểm tra bàn chân có thể được thực hiện tại mỗi lần thăm khám và giáo dục cho trẻ về tầm quan
trọng của việc chăm sóc bàn chân.
Tự quản lý bệnh ĐTĐ
Giáo dục và Hỗ trợ
 Khuyến nghị
Người trẻ bị bệnh ĐTĐ typ 1 và cha mẹ/người chăm sóc (cho trẻ <18 tuổi) nên thực hiện giáo
dục bệnh nhân ĐTĐ tự quản lý (GDĐTĐTQL) và hỗ trợ bệnh nhân ĐTĐ tự quản lý
(HTĐTĐTQL) được thiết kế phù hợp với sự phát triển của cá nhân và phù hợp với văn hóa theo
chuẩn quốc gia khi họ được chẩn đoán bệnh ĐTĐ và thường xuyên tiến hành sau đó. B
Dù liệu pháp có tốt thế nào, nó cũng chỉ phát huy tác dụng chỉ khi gia đình và/hoặc cá nhân thực
hiện nó. Sự tham gia của gia đình rất quan trọng trong việc quản lý bệnh ĐTĐ trẻ em và tuổi vị
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thành niên. Các cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên phải có khả năng
đánh giá giáo dục, hành vi, yếu tố tình cảm, tâm lý xã hội của trẻ vốn ảnh hưởng lên khả năng
thực hiện kế hoạch điều trị và phải làm việc với các cá nhân và gia đình để vượt qua các rào cản
hoặc xác định lại mục tiêu điều trị cho phù hợp. Giáo dục bệnh nhân ĐTĐ tự quản lý và hỗ trợ
bệnh nhân ĐTĐ tự quản lý là hoạt động đòi hỏi phải đánh giá lại liên tục, đặc biệt là khi trẻ lớn
lên, phát triển, và cần có kỹ năng tự chăm sóc. Ngoài ra, còn cần thiết đánh giá nhu cầu giáo dục
và kỹ năng của các cá nhân cung cấp chăm sóc, y tá trường học, hoặc nhân viên nhà trường –
những người có thể tham gia vào việc chăm sóc trẻ mắc bệnh ĐTĐ (37).
Trường học và chăm sóc trẻ em
Phần lớn thời gian trong ngày của trẻ là ở trường học vì vậy thông tin liên lạc chặt chẽ và hợp tác
vỡi trường hoặc đội ngũ chăm sóc trẻ hàng ngày là điều cần thiết để quản lý bệnh ĐTĐ tối ưu, an
toàn và kết quả học tập tối ưu. Vui lòng tham khảo báo cáo ADA " Chăm sóc ĐTĐ ở trường và
những cơ sở chăm sóc hàng ngày "(38) và "Chăm sóc trẻ ở các cơ sở chăm sóc trẻ hàng
ngày"(39) để biết thêm chi tiết.
Chăm sóc
 Kiến nghị
Khi trẻ thiếu niên chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành, các cán bộ y tế và gia đình phải nhận ra
nhiều điểm dễ tổn thương ở trẻ B và chuẩn bị cho sự phát triển của tuổi teen, bắt đầu từ giai
đoạn sớm đến giai đoạn giữa của trẻ thiếu niên và ít nhất 1 năm trước khi xảy ra sự chuyển tiếp
này. E
Cả bác sĩ nhi khoa và cán bộ chăm sóc người trưởng thành cần hỗ trợ trong việc cung cấp và
làm cầu nối cho các nguồn lực hỗ trợ cho các thanh thiếu niên và trẻ sắp trưởng thành. B
Chăm sóc và giám sát chặt chẽ trong việc quản lý ĐTĐ đang ngày càng chuyển dịch từ cha mẹ
và những người lớn sang thanh thiếu niên và vị thành niên bị bệnh ĐTĐ trong thời thơ ấu. Tuy
nhiên, việc chuyển từ bác sĩ nhi sang cán bộ chăm sóc những người trưởng thành thường xảy ra
rất đột ngột khi các thanh thiếu niên lớn tuổi bước vào giai đoạn phát triển chuyển tiếp thành
người trưởng thành (40), đó là một giai đoạn quan trọng cho những người trẻ, những người trẻ bị
bệnh ĐTĐ.
Trong giai đoạn này vỡi quá trình chuyển đổi quan trọng về cuộc sống, thanh thiếu niên bắt đầu
rời khỏi nhà của cha mẹ và phải tự chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh ĐTĐ của mình. Những trách
nhiệm mới bao gồm tự quản lý chăm sóc, đặt lịch hẹn y tế và chi trả cho chăm sóc sức khỏe, một
khi trẻ không còn được hưởng bảo hiểm theo bảo hiểm sức khỏe của cha mẹ (mặc dù bảo hiểm
có thể kéo dài đến 26 tuổi với các chương trình cải cách y tế tại Mỹ gần đây). Ngoài sự đứt đoạn
trong chăm sóc sức khỏe, đây còn là khoảng thời gian kiểm soát đường huyết xấu đi; tăng biến
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chứng cấp tính và các vấn đề tâm lý xã hội, tình cảm và hành vi; và sự xuất hiện của biến chứng
mãn tính (41-44).
Mặc dù bằng chứng khoa học vẫn hạn chế, một kế hoạch toàn diện và phối hợp, bắt đầu từ đầu
và với sự quan tâm liên tục, tạo điều kiện cho một quá trình chuyển đổi liền mạch từ khoa nhi để
khoa chăm sóc sức khỏe người lớn là cần thiết(41,42). Lập kế hoạch chuyển tiếp sẽ bắt đầu ở
tuổi vị thành niên sớm. Ngay cả sau khi quá trình chuyển đổi sang chăm sóc người lớn được thực
hiện, hỗ trợ và củng cố được khuyến khích duy trì.
Một cuộc thảo luận toàn diện về những thách thức phải đối mặt trong thời gian này, bao gồm các
đề xuất cụ thể được trình bày trong các tuyên bố ADA "Chăm sóc bệnh ĐTĐ cho người mới
trưởng thành: Khuyến cáo để chuyển tiếp từ nhi khoa sang hệ thống chăm sóc dành cho người
trưởng thành" (42).
Chương trình giáo dục ĐTĐ quốc qua (NDEP) có tài liệu sẵn có tạo thuận lợi cho quá trình
chuyển đổi này (http://ndep.nih.gov/transitions), và Hội nội tiết hợp tác với ADA và các tổ chức
khác đã xây dựng các công cụ cho quá trình chuyển đổi giành cho các nhà lâm sàng và thanh
thiếu niên và gia đình (http: // www.endo-society.org/clinicalpractice/transition_of_care.cfm).
Bệnh ĐTĐ typ 2
Để biết thông tin về kiểm tra bệnh ĐTĐ typ 2 và tiền ĐTĐ ở trẻ em và thanh thiếu niên, vui lòng
tham khảo Phần 2 - Phân loại và chẩn đoán bệnh ĐTĐ.
Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh công bố gần đây tỉ lệ bệnh ĐTĐ typ 2 bằng cách sử dụng cơ
sở dữ liệu SEARCH. Giả định tỷ lệ tăng hàng năm là 2,3%, tỷ lệ bệnh ĐTĐ typ 2 ở những người
dưới 20 tuổi tăng gấp bốn lần trong 40 năm (45,46). Với hiện trạng béo phì hiện nay, phân biệt
giữa bệnh ĐTĐ typ 1 và typ 2 ở trẻ em có thể khó khăn. Ví dụ, các tự kháng thể và toan ceton
có thể có mặt ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 (bao gồm cả béo phì). Tuy nhiên, chẩn đoán chính xác là
rất quan trọng vì phác đồ điều trị, phướng pháp giáo dục, tư vấn chế độ ăn uống, và kết quả sẽ có
sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại chẩn đoán.
Các bệnh mắc kèm đáng kể có thể đã hiện diện tại thời điểm chẩn đoán bệnh ĐTĐ typ 2 (47).
Khuyến cáo cần đo huyết áp, đo lipid khi đói, đánh giá albumin, và khám mắt bằng đo độ giãn
con ngươi lúc chẩn đoán bệnh. Sau đó, hướng dẫn sàng lọc và điều trị cao huyết áp, rối loạn lipid
máu, bài tiết albumin, và bệnh võng mạc cho người trẻ bị bệnh ĐTĐ typ 2 cũng giống như
những người trẻ bị bệnh ĐTĐ typ 1. Vấn đề khác có thể cần được giải quyết bao gồm bệnh
buồng trứng đa nang và các bệnh đi kèm khác nhau liên quan với bệnh béo phì ở trẻ em, như
ngưng thở khi ngủ, gan nhiễm mỡ, biến chứng ở chân, tâm lý. Báo cáo sự đồng thuận của ADA
"Trẻ em và thanh thiếu niên với bệnh ĐTĐ typ 2 "(48) cung cấp hướng dẫn về công tác phòng,
sàng lọc, và điều trị bệnh ĐTĐ typ 2 và bệnh đi kèm ở những người trẻ tuổi.
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Kiến nghị
Lúc mới chẩn đoán và trong suốt quá trình theo dõi chăm sóc bệnh, đánh giá tâm lý xã hội và áp
lực gia đình – vốn có thể tác động lên sự tuân thủ quản lý bệnh ĐTĐ của bệnh nhân và cung cấp
sự giới thiệu thích hợp bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần, tốt nhất là những
chuyên gia có kinh nghiệm điều trị ĐTĐ ở trẻ. E
Khuyến khích sự tham gia của gia đình trong kiểm soát bệnh ĐTĐ của trẻ, cần nhận biết việc
chuyển tiếp sớm chăm sóc ĐTĐ cho trẻ có thể làm trẻ không tuân thủ điều trị và kiểm soát
đường huyết kém. B
Quản lý bệnh ĐTĐ ở trẻ em và thời niên thiếu là gánh nặng đối với người trẻ và gia đình, phải
đánh giá thường xuyên các vấn đề tâm lý xã hội (49-51). Hơn nữa, quản lý bệnh ĐTĐ phức tạp
đòi hỏi sự tham gia của cha mẹ liên tục trong quá trình chăm sóc trẻ, phát triển tinh thần gắn kết
giữa những trẻ và phụ huynh, nhằm duy trì tuân thủ điều trị và ngăn chặn suy thoái trong kiểm
soát đường huyết (52,53). Ngoài ra, những mâu thuẫn trong gia đình có liên quan đến việc tuân
thủ và kiểm soát đường huyết kém hơn, do đó cần có một kế hoạch để giải quyết hoặc tham khảo
ý kiến của chuyên gia y tế (54).
Khám sàng lọc yếu tố tâm lý xã hội và các vấn đề sức khỏe tâm thần là một điều quan trọng của
chăm sóc liên tục. Nó rất quan trọng để xem xét ảnh hưởng của bệnh ĐTĐ đến chất lượng cuộc
sống cũng như sự phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến bệnh ĐTĐ, và nỗi lo
lắng nguy cơ của hạ đường huyết (và tăng đường huyết), các triệu chứng lo âu, rối loạn hành vi
ăn uống, và triệu chứng của bệnh trầm cảm (55). Xem xét sàng lọc bệnh trầm cảm và rối loạn
hành vi ăn uống. Với việc ăn mất kiểm soát, điều quan trọng là nhận ra những rối loạn hành vi ăn
uống của việc bỏ liều insulin để kiểm soát cân nặng trong bệnh ĐTĐ typ 1 (49,56). Sự có mặt
của các chuyên gia về sức khỏe tâm thần nhi và các nhóm đa ngành nhấn mạnh tầm quan trọng
của các vấn đề tâm lý xã hội của bệnh ĐTĐ. Những yếu tố tâm lý xã hội là các yếu tố quan trọng
có liên quan đáng kể đến mức độ không tuân thủ điều trị, kiểm soát đường huyết dưới mức tối
ưu, giảm chất lượng cuộc sống, và có tỷ lệ cao hơn các biến chứng ĐTĐ cấp và mãn tính.
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Chương 12: ĐTĐ thai kỳ
Dịch. SVD. Lê Thị Liễu, ĐH Dược Hn
Hiệu đính: TS.DS. Võ Thị Hà, ĐH Y Dược Huế
Đối với hướng dẫn liên quan đến việc chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ, xin vui lòng tham khảo Phần 2 phân loại và chẩn đoán của bệnh ĐTĐ.
Một số khuyến nghị:
+ Một số ý kiến tư vấn cho rằng tầm quan trọng trong việc giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh liên
quan tới việc kiểm soát A1C ≤ 7%, nếu điều này đạt được mà không gây hạ đường huyết. B
+ Những thuốc có khả năng gây quái thai (thuốc ức chế men chuyển, thuốc statin, vv) phải được
tránh dùng ở phụ nữ đang độ tuổi sinh nở và không sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. B
+ ĐTĐ thai kỳ nên được điều trị đầu tiên với chế độ ăn uống và tập thể dục, và thuốc nên được
bổ sung nếu cần. A
+ Phụ nữ mắc bệnh ĐTĐ tiền mang thai cần có bài kiểm tra nhãn khoa thường xuyên 3 tháng
một lần để theo dõi tình trạng và mức độ của bệnh võng mạc. B
+ Do thay đổi trong chu kỳ tế báo hồng cầu nên mức A1C hạ thấp hơn bình thường ở người
mang thai, A1C mục tiêu trong thai kỳ là < 6% nếu điều này có thể đạt được mà không hạ đường
huyết đáng kể. B
+ Thuốc sử dụng rộng rãi trong thai kỳ bao gồm insulin, metformin và glyburide; hầu hết các
thuốc đường uống qua nhau thai hoặc thiếu dữ liệu an toàn về lâu dài.
ĐTĐ THAI KỲ
Bệnh ĐTĐ trong thai kỳ đã gia tăng ở Mỹ. Phần lớn là ĐTĐ thai kỳ, phần còn lại là giữa bệnh
ĐTĐ tiền mang thai typ 1 và typ 2. Bệnh ĐTĐ tiền mang thai typ 1 và typ 2 chiếm nguy cơ cao
hơn ĐTĐ thai kỳ, với sự khác biệt theo kiểu như được nêu dưới đây.
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TƯ VẤN
Tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị ĐTĐ nên được tư vấn tầm quan trọng của kiểm soát đường
huyết chặt chẽ trước khi mang thai. Nghiên cứu quan sát thấy việc tăng nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ
ở thời kỳ phôi thai, đặc biệt là thiếu não, dị tật đầu nhỏ và bệnh tim bẩm sinh trực tiếp liên quan
đến mức A1C tăng. Sẩy thai tự nhiên cũng bị tăng ở bệnh nhân ĐTĐ không kiểm soát. Trong khi
các nghiên cứu quan sát cho thấy không thống nhất về mối liên quan giữa việc tăng cao A1C ở
độ tuổi sinh sản với các hành vi tự chăm sóc kém, thì số lượng và tính nhất quán của dữ liệu là
rất thuyết phục và khuyến cáo vẫn nhằm mục đích điều chỉnh A1C ≤ 7% trước khi mang thai để
giảm thiểu rủi ro (1,2). Có những cuộc gặp để giáo dục thanh thiếu niên ở độ tuổi sinh đẻ bị bệnh
ĐTĐ về nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và cơ hội đạt kết quả về sức khỏe của bà mẹ và trẻ
khỏe mạnh với việc lên kế hoạch mang thai (3).
Các lần khám tư vấn khuyến nghị cụ thể nên bao bao gồm kiểm tra rubella, phản ứng huyết
thanh nhanh, virus viêm gan B, và xét nghiệm HIV cũng như cấy cổ tử cung, nhóm máu, và kê
các vitamin trước khi sinh (với ít nhất 400 mg axit folic). Quản lý đặc hiệu về ĐTĐ nên bao gồm
đo lường A1C, hormone kích thích tuyến giáp, creatinin và tỷ số albumin/creatinin trong nước
tiểu; rà soát danh sách thuốc có khả năng gây quái thai (ví dụ: ức chế men chuyển, statin..), kiểm
tra nhãn khoa.
Nguy cơ của ĐTĐ không kiểm soát bao gồm các bất thường của thai nhi, tiền sản giật, thai to,
chết trong tử cung mẹ, hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh, tăng bilirubin máu ở trẻ so sinh và các bất
thường khác. Thêm vào đó, ĐTĐ ở phụ nữ có thai làm tăng nguy cơ béo phì và bệnh ĐTĐ typ 2
ở con cái sau này (4,5).
ĐƯỜNG HUYẾT MỤC TIÊU Ở PHỤ NỮ CÓ THAI
Những mục tiêu của việc kiểm soát đường huyết cho ĐTĐ thai kỳ dựa trên các khuyến nghị từ
các hội nghị-hội thảo quốc tế về ĐTĐ và đưa ra các đích nồng độ glucose mao mạch cho bà mẹ
sau đây :
+ trước bữa ăn ≤ 95mg/dL (5,3mmol/L) VÀ một trong hai tiêu chuẩn sau
+ sau ăn một giờ ≤ 140 mg/dL (7,8 mmol/L) HOẶC
+ sau ăn hai giờ ≤ 120 mg/dL (6,7 mmol/L).
- Đối với phụ nữ bị ĐTĐ typ 1 hoặc ĐTĐ typ 2 từ trước khi mang thai, mục tiêu đường huyết
sau đây được khuyến cáo là tối ưu nếu họ có thể đạt được mà không gây hạ đường huyết quá
nhiều
○ Đường huyết trước ăn, trước khi đi ngủ, và qua đêm 60-99 mg /dL (3,3-5,4 mmol / L)
○ Đỉnh glucose máu sau ăn 100-129 mg / dL (5,4-7,1 mmol / L)
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○ A1C < 6,0%
Sinh lý quá trình chuyển hóa trong thai kỳ đặc trưng bằng giảm đường huyết lúc đói do sự thunhận-glucose-độc-lập-với-insulin của nhau thai, tăng đường huyết sau ăn và không dung nạp
carbohydate là kết quả tác dụng của các hormon nhau thai gây ĐTĐ. Ngoài ra, kháng insulin
tăng trong quý thứ hai của thai kỳ và giữ nguyên vào cuối quý thứ ba của thai kỳ .
Tương ứng với đáp ứng sinh lý này, theo dõi đường huyết trước và sau ăn được khuyến cáo để
kiểm soát chuyển hóa. Một trường đại học về Sản phụ khoa ở Mỹ (ACOG) khuyến cáo các chỉ
tiêu sau: đường huyết lúc đói <90 mg / dL, trước bữa ăn <105 mg / dL, 1h sau ăn <130-140 mg /
dL, và 2h sau ăn <120 mg / dL. Nếu phụ nữ không thể đạt được các mục tiêu này mà không bị hạ
đường huyết đáng kể, hội ĐTĐ Mỹ (ADA) đề nghị xem xét các mục tiêu cao hơn một chút: Lúc
đói <105 mg / dL, 1h sau ăn < 155 mg / dL, và 2h sau ăn <130 mg / dL. Cho đến khi đạt được sự
đồng thuận giữa các hướng dẫn điều trị này, ADA khuyến cáo các mục tiêu thiết lập dựa trên
kinh nghiệm lâm sàng, cá thể hóa điều trị khi cần thiết.
Bời vì tăng chu kỳ tế bào hồng cầu liên quan đến việc mang thai, mức A1C giảm trong khi
mang thai. Ngoài ra, vì A1C đại diện cho một giá trị trung bình, nó có thể không hoàn toàn đặc
trưng về mặt sinh lý với thông số đường huyết trong thai kỳ. A1C nên được sử dụng như một đo
lường thứ cấp, sau khi tự theo dõi đường huyết. Mức A1C mục tiêu được đề nghị trong thai kỳ là
<6% nếu điều này có thể đạt được mà không gây hạ đường huyết. Với sự thay đổi về động học
của hồng cầu, mức A1C có thể cần phải được giám sát thường xuyên hơn bình thường (ví dụ,
hàng tháng).
Phụ nữ có thai và thuốc trị tăng huyết áp
Khi thai kỳ phức tạp kết hợp bị bệnh ĐTĐ và THA mãn tính, huyết áp mục tiêu là: huyết áp tâm
thu 110-129 mmHg và huyết áp tâm trương 65-79 mmHg là hợp lý góp phần cải thiện lâu dài sức
khỏe của bà mẹ. Mức huyết áp quá thấp có thể dẫn tới sự giảm tăng trưởng của thai nhi. Trong
thời gian mang thai, điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn thụ thể angiotensin là
chống chỉ định vì thuốc có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Thuốc trị THA được biết là có hiệu
quả và an toàn trong thai kỳ bao gồm methyldopa, labetalol, diltiazem, clonidine và prazosin.
Sử dụng thuốc lợi tiểu kéo dài trong khi mang thai làm giảm thể tích máu tuần hoàn ở bà mẹ có
thể làm giảm tưới máu cho nhau thai (8).
KIỂM SOÁT ĐTĐ TRONG THAI KỲ
Như đã nhấn mạnh trong phần 2 - Phân loại và chẩn đoán bệnh ĐTĐ, ĐTĐ thai kỳ được đặc
trưng bởi nguy cơ gia tăng sảy thai và các biến chứng khi sinh, không có ngưỡng nguy cơ (9).
Điều trị bắt đầu với liệu pháp dinh dưỡng, tập thể dục và giám sát glucose máu nhằm đạt được
mục tiêu mô tả trước đây. Tổng số 70% đến 85% phụ nữ được chẩn đoán với ĐTĐ thai kỳ bằng
tiêu chí cũ có thể kiểm soát ĐTĐ thai kỳ với thay đổi lối sống đơn độc; dự đoán rằng con số này
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sẽ tăng lên khi sử dụng ngưỡng thấp hơn của Hiệp hội quốc tế bệnh ĐTĐ và thai kỳ học
(IADPSG). Điều trị đã được chứng minh cải thiện kết quả điều trị trong nghiên cứu ngẫu nhiên
và trong một bài tổng quan (10). Trong lịch sử, insulin đã được dùng để là điều trị khuyến cáo
cho ĐTĐ thai kỳ ở Mỹ. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát của Mỹ ủng hộ hiệu quả và an
toàn ngắn hạn của glyburide (11) (thuốc thuộc nhóm B đối với mang thai) và metformin (thuốc
thuộc nhóm B đối với mang thai) để điều trị ĐTĐ thai kỳ (12,13). Tuy nhiên, cả hai thuốc đều
qua nhau thai và không có dữ liệu về an toàn lâu dài (14). Insulin cũng có thể được sử dụng và
nên các hướng dẫn dưới đây.

Kiểm soát ĐTĐ tiền thai kỳ typ 1 và typ 2 ở phụ nữ có thai
Sử dụng insulin trong thai kỳ
Insulin là thuốc điều trị ưu tiên để kiểm soát đường huyết ở bệnh ĐTĐ trong thai kỳ vì thiếu các
dữ liệu an toàn lâu dài đối với các thuốc điều trị không phải insulin. Sinh lý của thai kỳ đòi hỏi
phải điều chỉnh thường xuyên liều insulin để phù hợp với yêu cầu từng thời kì. Trong ba tháng
đầu, thường có một giai đoạn giảm tổng liều insulin hàng ngày. Trong quý thứ hai của thai kỳ, có
sự tăng kháng insulin đòi hỏi hàng tuần hoặc hai tuần một lần tăng liều insulin để đạt được mục
tiêu đường huyết. Nói chung, một phần nhỏ trong tổng liều dùng hàng ngày nên được đưa như
một liều insulin nền và phần lớn hơn nên đưa thành liều insulin sau bữa ăn. Do tính phức tạp của
quản lý nồng độ insulin trong thai kỳ, chuyển bệnh nhân đến trung tâm chuyên khoa được
khuyến cáo nếu nguồn lực có sẵn. Tất cả các loại insulin được phân thuộc nhóm B cho thai kỳ,
trừ cho glargine và glulisine được phân nhóm C.
Mối quan tâm liên quan đến bệnh ĐTĐ loại 1 trong thai kỳ
Phụ nữ với ĐTĐ typ 1 có nguy cơ tăng bị hạ đường huyết trong 3 tháng đầu tiên mang thai. Hạ
đường huyết thường xuyên có thể liên quan đến sự tăng trưởng hạn chế của tử cung. Ngoài ra,
thực hiện nhanh chóng kiểm soát đường huyết chặt chẽ có liên quan với tình trạng xấu đi của
bệnh võng mạc (15). Kháng insulin giảm nhanh chóng sau khi sinh và người mẹ trở nên rất nhạy
cảm với insulin, đòi hỏi insulin ít hơn nhiều so với tgiai đoạn mang thai.
Mối quan tâm liên quan đến bệnh ĐTĐ typ 2 trong thai kỳ
Bệnh ĐTĐ typ 2 tiền thai kỳ thường liên quan đến tình trạng béo phì. Cân nặng khuyến cáo
trong thời kì mang thai đối với phụ nữ thừa cân là 15-25 lb và cho phụ nữ béo phì là 10-20 lb.
Kiểm soát đường huyết thường dễ dàng hơn ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 hơn so với bệnh ĐTĐ typ 1,
nhưng THA và các bệnh đi kèm khác thường biểu hiện ở ĐTĐ typ 2 tiền thai kỳ cao hoặc cao
hơn ĐTĐ typ 1 tiền thai kỳ (16,17).
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Cho con bú
Tất cả phụ nữ cần được hỗ trợ để chăm sóc cho con của họ bằng cách cung cấp chế độ dinh
dưỡng và miễn dịch của việc nuôi con bằng sữa mẹ cho em bé; nó cũng có thể là đem lại lợi ích
lâu dài về chuyển hóa cho cả mẹ (18) và bé (19), mặc dù dữ liệu chưa được rõ ràng.
ĐTĐ thai kỳ
Bởi vì ĐTĐ thai lỳ có thể biểu hiện của một ĐTĐ type 2 tồn tại trước đó nhưng không được
chẩn đoán, phụ nữ bị ĐTĐ thai kỳ nên được sàng lọc liên tục bệnh ĐTĐ hoặc tiền ĐTĐ ở 6-12
tuần sau khi sinh bằng cách sử dụng tiêu chí của phụ nữ không mang thai và mỗi 1-3 năm sau đó
tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ khác. Phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai kỳ có nguy cơ tăng bị chuyển
đổi thành bệnh ĐTĐ typ 2 theo thời gian và không chỉ trong phạm vi thời gian 6-12 tuần sau sinh
(20). Trong một nghiên cứu tiến cứu (21), nguy cơ ĐTĐ sau một tiền sử bị ĐTĐ thai kỳ thấp hơn
đáng kể ở những phụ nữ sau đó có chế độ ăn uống lành mạnh. Điều chỉnh BMI vừa phải, nhưng
không hoàn toàn, làm suy yếu mối liên quan này. Tăng cân sau sinh hoặc giữa các đợt mang thai
có liên quan với tăng nguy cơ tác dụng phụ trong lần mang thai tiếp theo (22) và tiến triển thành
bệnh ĐTĐ typ 2. Cả metformin và can thiệp lối sống tích cực được sử dụng để ngăn chặn hoặc
làm chậm sự tiến triển đến bệnh ĐTĐ ở phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai ky. Phụ nữ có tiền sử ĐTĐ
thai kỳ và rối loạn dung nạp glucose, chỉ 5-6 cá nhân cần được điều trị can thiệp để ngăn chặn
một ca ĐTĐ trong 3 năm (23).
Bệnh ĐTĐ loại 1
Độ nhạy insulin tăng ngay trong giai đoạn sau sinh và sau đó trở về bình thường 1-2 tuần sau
sinh, và nhiều phụ nữ sẽ đòi hỏi ít insulin hơn so với thời kỳ mang thai. Cho con bú có thể gây hạ
đường huyết, có thể được cải thiện bằng cách ăn một bữa ăn nhẹ (như sữa) trước khi cho con bú.
Tự quản lý bệnh ĐTĐ thường phải tiến hành trong thời kỳ hậu sản.
Bệnh ĐTĐ loại 2
Nếu phụ nữ có thai được thúc đẩy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, dựa trên những điều
thu được này để hỗ trợ giảm cân trong thời kỳ hậu sản được khuyến cáo sử dụng.
Ngừa thai
Tất cả phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ, bao gồm cả những người sau khi sinh, nên lựa chọn biện pháp
tránh thai thường xuyên, đánh giá lại một cách đều đặn.
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