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NỘI DUNG
v Cập nhật các khuyến cáo điều trị đái tháo đường type 2

üPhối hợp thuốc sớm
üQuan điểm mới về sử dụng thuốc hạ đường huyết

v Dinh dưỡng hợp lý trong thực hành lâm sàng

VN2206307870



Bức tranh về bệnh lý Đái tháo đường hiện nay
Hiện nay trên thế giới có khoảng 377 triệu người mắc Đái tháo 
đường tuýp 2…1

71% 
Có tăng huyết áp5

85% 
thừa cân4

40–70%
không đạt được mục tiêu HbA1c <7.0%2,3 

+-

Bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 đối mặt 
với nguy cơ mắc biến cố Tim 
mạch cao gấp đôi so với người 
bình thường. 6

BP, blood pressure; CVD, cardiovascular disease; LDL, low-density lipoprotein.
1. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, 7th edition 2015. Available at: https://www.idf.org/diabetesatlas. Last 
accessed August 2016; 2. Gakidou E, et al. Bull World Health Organ 2011;89:172–83; 
3. de Pablos-Velasco P, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2014;80:47–56; 4. CDC. Available at: 
http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/comp/fig7_overweight.htm. Last accessed September 2015; 5. CDC. National Diabetes 
Statistics Report, 2014. Available at: http://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/2014StatisticsReport.html. Last accessed 
September 2015; 6. Gregg EW, et al. N Engl J Med 2014;370:1514–23.

Các yếu tố nguy cơ kèm theo

65% 
Có tăng LDL 
cholesterol5



Cập nhật các khuyến cáo điều trị ĐTĐ type 2: 

Quan điểm về phối hợp thuốc sớm trên bệnh nhân
đái tháo đường type 2 ?



• Bệnh nhân nam 45 tuổi, mới phát hiện đái tháo đường type 2
‒BMI 24
‒ĐH 190; HbA1c 8,0%
‒Chức năng gan thận bình thường

v Câu hỏi: Dùng thuốc gì cho bệnh nhân này, bên cạnh tư vấn chế độ ăn và
TLTD ?

a. Dùng Metformin
b. Dùng Metformin + thuốc DPP4i
c. Dùng SU
d. Chỉ cần tư vấn chế độ ăn và TLTD
e. Khác

Tình huống lâm sàng



Copyright ADA & EASD 2018



Đạt mục tiêu HbA1c không phải điều dễ dàng 

*Diet initially then sulphonylureas, insulin and/or metformin if fasting plasma glucose >270 14.9 mmol/L (mg/dL). 
UKPDS Group. Lancet. 1998;352:854–65. Above/below target determined relative to ADA 2019 generalised glycaemic threshold of <7.0%.
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ĐIỀU TRỊ “TÍCH CỰC” TRÊN THỰC TẾ LÂM SÀNG

Adapted from Adapted from Del Prato S et al Int J Clin Pract. 2005 ;59(11):1345-55. Khunti K, et al. DiabCare 2013;36:3411–17



Khi nào nên phối hợp thuốc ngay từ đầu?
ADA/EASD AACE

A1C mục tiêu Cá thể hóa mục tiêu điều trị:
§A1C<7.0% cho phần lớn bệnh nhân
§Trong một số trường hợp:
- A1C < 6.5%
- A1C < 8%

Cá thể hóa mục tiêu điều trị:
§≤ 6.5%: nếu nguy cơ hạ ĐH thấp, không có 
bệnh mắc kèm
§> 6.5%: nếu nguy cơ hạ ĐH cao, bệnh mắc 
kèm nặng

Chiến lược 
điều trị

Phụ thuộc vào A1C lúc chẩn đoán:
§Đơn trị (metformin nếu không chống chỉ 
định/không dung nạp) nếu A1C < 1.5% so với 
đường huyết mục tiêu của bệnh nhân.
§Phối hợp thuốc ngay từ đầu nếu:
- A1C ≥ 1.5% so với đường huyết mục tiêu 
(phối hợp 2 thuốc)
- A1C ≥ 10% và/hoặc A1C ≥ 2% so với 
đường huyết mục tiêu (phối hợp với thuốc 
tiêm)
§Thay đổi lối sống được khuyến cáo là nền 
tảng trong quá trình điều trị ĐTĐ típ 2

Phụ thuộc vào A1C lúc chẩn đoán:
§Đơn trị (ưu tiên metformin) nếu A1C <7.5%, 
tăng phác đồ điều trị lên 2 và 3 thuốc nếu BN 
không đạt đường huyết mục tiêu sau mỗi 3 
tháng
§Phối hợp thuốc ngay từ đầu nếu:
- A1C ≥ 7.5% (phối hợp 2 thuốc)
-A1C > 9.0% (insulin ± thuốc khác hoặc phối hợp 
2-3 thuốc uống nếu BN không có triệu chứng 
tăng đường huyết
§Thay đổi lối sống được khuyến cáo là nền tảng 
trong quá trình điều trị ĐTĐ típ 2

American Diabetes Association. Diabetes Care 2019;42:S1
AACE/ACE T2D Management, Endocr Pract. 2018;24



NGHIÊN CỨU VERIFY

• VERIFY: Vildagliptin Efficacy in combination with metfoRmIn For earlY treatment of type 2 diabetes 
Hiệu lực của vildagliptin phối hợp với metformin trong điều trị sớm bệnh đái tháo đường type 2

Liều hàng ngày Metformin 
Trung bình 1597.3 ± 396.5 mg
1000 mg, n (%) 520 (26.3)
1500 mg, n (%) 678 (33.9)
2000 mg, n (%) 796 (39.8)

Tiếp tục chỉnh liều tối ưu 
metformin trong 4 tuần 
đầu sau phân nhóm

Matthews DR, et al. Lancet 2019;394:1519–29



Trung vị thời gian thất bại với điều trị khởi đầu 
theo từng chiến lược

36.1 months

Phối hợp sớm
61.9 months

Patients at risk
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Khởi đầu đơn trị

Hazard ratio (95% CI): 0·51 (0·45,0·58);  
p<0·0001

Initial 
monotherapy 98

9 937 733 661 576 503 434 377 337 299 108
Early 
combination 98

3 960 862 815 752 671 597 551 509 478 187
Matthews DR et al. Lancet. 2019. doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32131-2

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VERIFY

2 năm
Phối hợp sớm giúp gia tăng đáng kể 
thời gian kiểm soát đường huyết tốt

429 
(43.6%)

614 
(62.1%) 

Nhiều bệnh nhân 
hơn được hưởng 

lợi lâu dài
HbA1c ≥ 7,0% ở hai lần 
khám theo lịch trình liên 
tiếp, cách nhau 13 tuần từ 
lúc phân nhóm ngẫu nhiên 
cho đến hết giai đoạn 1

Time to primary failure

HbA1c
6.5%–7.5%

(48–58 mmol/mol)





Cập nhật các khuyến cáo điều trị ĐTĐ type 2: 
Thay đổi quan điểm dùng thuốc hạ đường huyết



• Bệnh nhân nam 65 tuổi, phát hiện đái tháo đường type 2 hơn 15 năm
‒Nhồi máu cơ tim đã đặt stent mạch vành 5 năm
‒BMI 25
‒ĐH đói 110 mg/dL; HbA1c 7,0%; LDL 80mg/dL; Triglycerid 200 mg/dL
‒Chức năng gan thận bình thường, tỷ số A/C niệu 250 mg/g creatinin

v Câu hỏi: Toa đã và đang dùng 3 tháng nay, có hợp lý ?
a. Gliclazide 60mg 1 viên
b. Trajenta/Metformin 2,5/1000 mg: 1 viên x 2
c. Telmisartan 80mg 1 viên
d. Simvastatin 40mg 1 viên
e. Clopidogrel 75mg 1 viên

Tình huống lâm sàng



Các thuốc điều trị ĐTĐ trước đây có tác dụng gì ?

• Giảm biến chứng mạch máu nhỏ
• Có thể giảm biến chứng mạch máu lớn nếu khởi trị sớm nhưng 

hiệu quả có thể không rõ ràng 

Slide 15

aObese patients; bMean baseline HbA1c; cMedian between-arm difference; dMean between-arm difference; eMedian baseline HbA1c.
CV = cardiovascular; UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS); ADVANCE = Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release 
Controlled Evaluation; ACCORD = Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; VADT = Veterans Affairs Diabetes Trial. 
1. UKPDS Group. Lancet. 1998;352:837–853. 2. Holman RR et al. N Engl J Med. 2008;359:1577–1589. 3. ADVANCE Collaborative Group et al. N Engl J Med. 2008;358:2560–2572. 4.
Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545–2559. 5. Ismail-Beigi F et al. Lancet. 2010;376:419–430. 6. Duckworth W et al. N Engl J Med. 2009;360:129–139.



KHUYẾN CÁO ADA: 
SỰ THAY ĐỔI TRONG TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THUỐC ĐIỀU TRỊ

• Kiểm soát
đường huyết

2017

• Kiểm soát đường huyết
• Ngừa biến cố tim mạch
• Tránh hạ đường huyết

2018
• Kiểm soát đường huyết
• Ngừa biến cố tim mạch
• Tránh hạ đường huyết
• Giảm tiến triển suy tim/ 

bệnh thận mạn

2021

Diabetes Care 2021



Thuốc ức chế kênh SGLT2, đồng vận thụ thể GLP1: 
nhóm thuốc giảm đường huyết có tác dụng giảm biến 

cố tim mạch độc lập

Kỷ nguyên mới trong điều trị đái tháo đường típ 2



2022 ADA: Điều trị tăng đường huyết bằng thuốc ở người lớn mắc ĐTĐ típ 2 

ADA 2022: BN có nguy cơ cao tim mạch hay biến cố TM do xơ xữa, suy 
tim hay bệnh than mạn

Kết hợp thuốc ức chế kênh SGLT2 hoặc đồng vận thụ thể GLP1 bất kể 
HbA1c nền hay mục tiêu cá nhân hóa



Chẩn đoán bệnh thận mạn trên bệnh nhân
đái tháo đường típ 2 như thế nào?



• “At least once a year, assess UACR and eGFR in patients 
with T1D with duration of ≥5 years and in all patients with 
T2D regardless of treatment”

• “Patients with urinary albumin >30 mg/g creatinine and/or 
an eGFR <60 ml/min/1.73 m2”

ADA, American Diabetes Association; DKD, diabetic kidney disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; T1D, type1 diabetes; T2D, type 2 diabetes; UACR, urine albumin-to-
creatinine ratio
American Diabetes Association. Diabetes Care 2020;43:S1

Screening recommendations

Khuyến cáo của ADA 2020 bệnh thận mạn trên ĐTĐ TÍP 2



ADA, American Diabetes Association; DKD, diabetic kidney disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; T1D, type1 diabetes; T2D, type 2 diabetes; UACR, urine albumin-to-
creatinine ratio. American Diabetes Association. Diabetes Care 2021;43:S1

ADA 2021: 
Thay đổi tiêu chí bệnh thận mạn trên ĐTĐ TÍP 2



ADA 2020



ADA 2022

Diabetes Care Volume 45, Supplement 1, January 2022 



FDA approved

•Farxiga approved in the US for the treatment of
chronic kidney disease in patients at risk of 

progression with and without type-2 diabetes

•PUBLISHED   30 April 2021



On March 16, 2022
The trial stopped early because of positive efficacy that met the study's 

prespecified threshold for early termination



Dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhân
đái tháo đường ở Việt Nam?



TÍNH CÂN NẶNG 
PHÙ HỢP

Sổ tay Hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh ĐTĐ. Hội ĐTĐ và Nội tiết TPHCM 2020



TÍNH NHU CẦU 
NĂNG LƯỢNG

Sổ tay Hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh ĐTĐ. Hội ĐTĐ và Nội tiết TPHCM 2020



PHÂN BỐ LƯỢNG 
DƯỠNG CHẤT

Sổ tay Hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh ĐTĐ. Hội ĐTĐ và Nội tiết TPHCM 2020



Tính khẩu phần ăn theo truyền thống có dễ
thực hiện? 

• Tính toán rất phức tạp
• Không chính xác
• Tạo tâm lý nặng nề cho người bệnh



Thực đơn # 1600 kcal

Món ăn Số lượng Năng
lượng

Sáng Phở bình dân 1 tô vừa 410 
Táo - sau ăn sáng ½ trái 60

Trưa Cơm
Canh rau ngót nấu thịt
bằm
Cá lóc kho
Rau muống luộc

1,5 chén
20 gr
1 khứa
200gr

440

2 trái quýt sau ăn trưa 60
Chiều Cơm

Canh khổ qua nấu tôm
Thịt heo nạc kho
Dưa giá

½ chén
½ trái
30gr
100gr

540

Táo – sau ăn chiều ½ trái 60

31

Nguồn: Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM



A. 5 phút
B. 10 phút
C. 15 phút
D. 20 phút
E. 30 phút

Tư vấn dinh dưỡng cần bao nhiêu thời gian?

32



Người Việt Nam

• Chế độ ăn cơm là chủ yếu
‒ 1 chén cơm
‒ # 50 – 60gr carbohydrate 
‒ # 200 – 250 Kcal



QUY ĐỔI THỰC PHẨM

• 1. Các loại thực phẩm giống nhau được quy đổi thành nhóm
• 2. Trong cùng 1 nhóm  các loại thực phẩm,  căn cứ vào  trọng 
lượng / giá trị kcal / số lượng  có thể quy đổi thành các phần 
tương tự nhau
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Sổ tay Hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh ĐTĐ. Hội ĐTĐ và Nội tiết TPHCM 2020
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Đạm # 1-1,5g/kg
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� ↑ thời gian làm trống dạ
dày

� ↓ đáp ứng đường huyết
với nuôi ăn

� ↓ cholesterol máu
� ↑ hấp thu Na & nước

↓ táo bón
↑ thời gian vận chuyển
bằng ↑ nhu động ruột
Làm to chất thải

Giữ nước
Phòng ung thư

•CHẤT XƠ

• 20 – 35g   hoặc 20g / 1000kcal
• Xơ không tan  có trong các loại rau  quả,  trái cây
• Xơ tan  trong các loại hạt, pectin, lúa mạch.
• 100 gam rau củ cho 4,4g chất xơ: 500g rau củ / ngày

Chất xơ không tan Chất xơ hòa tan



Áp dụng cho bệnh nhân cụ thể như thế nào? 

Bệnh nhân nam 50 kg, lao động
trung bình

Tư vấn như thế nào?

Lý thuyết:
• Tổng năng lượng 1500 kcal
• Tinh bột: 750 Kcal
• Đạm: 50 – 75g 

Bác sĩ giúp xác định phần thức ăn
cho bệnh nhân
• Carbohydrate: 3 – 4 chén cơm (# bún, 

mì, bánh mì…)

• Đạm: 300 – 400 gr thịt (heo, gà, bò…)

• Mỡ,dầu
• Gau củ: 0,5 kg

Bệnh nhân tự chọn lựa thức ăn
mình thích, sẵn có tại địa phương

Tạo tâm lý thoải mái, phù hợp với lối
sống



a) 2 bữa
b) 3 bữa
c) 4 bữa
d) 5 bữa

Ăn bao nhiêu bữa / ngày?

41



Quan niệm thực phẩm thay thế

• Có dùng sữa được không?
• Cách dùng?

42
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Sổ tay Hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh ĐTĐ. Hội ĐTĐ và Nội tiết TPHCM 2020





KẾT LUẬN
vXem xét phối hợp thuốc sớm ngay khi phát hiện ĐTĐ típ 2 để kéo

dài thời gian ổn định đường huyết
vTiếp cận điều trị bệnh nhân ĐTĐ típ 2 hiện đã thay đổi

üBên cạnh kiểm soát đường huyết còn đồng thời quản lý các yếu tố nguy
cơ và dự phòng biến cố tim mạch-thận

üƯu tiên sử dụng nhóm đồng vận GLP1 hay SGLT2i để giảm các yếu tố
nguy cơ và biến cố tim mạch-thận

vBệnh nhân là trung tâm: Tiếp cận đa dạng, kiểm soát lối sống, 
cân nặng…

vDinh dưỡng hợp lý là nền tảng điều trị bệnh đái tháo đường

VN2206307870




