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Để đảm bảo sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả thuốc, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

của bệnh nhân và tránh những phản ứng không mong muốn, khoa Dược Bệnh viện Đa 

khoa Sài Gòn ban hành thông tin thuốc cập nhật thông tin về các loại thuốc điều trị bệnh 

đại tháo đường. Đề nghị quý bác sĩ và nhân viên y tế lưu ý nhằm tối ưu hóa việc sử 

dụng và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.  

THÔNG TIN THUỐC 

V/v: Cập nhật thông tin về các loại thuốc điều trị bệnh Đái tháo đường  

không dùng insulin 

1. Định nghĩa 

- Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường, là một căn bệnh mãn tính với biểu hiện 

lượng đường trong máu luôn cao hơn mức bình thường do cơ thể bị thiếu hụt hoặc 

đề kháng với insulin, dẫn đến việc rối loạn chuyển hoá đường trong máu. 

- Tăng glucose mạn tính trong thời gian dài gây nên những rối loạn chuyển hóa 

carbohydrate, protide, lipide, gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt 

ở tim và mạch máu, thận, mắt, thần kinh. 

Bảng 1: Phân loại bệnh đái tháo đường 

STT Dạng đái tháo đường Nguyên nhân 

1 Đái tháo đường típ 1 

(ĐTĐ típ 1) 

Người bệnh bị thiếu insulin do tuyến tụy không sản xuất 

insulin. ĐTĐ típ 1 hiếm gặp, thường xảy ra ở trẻ nhỏ, người 

trẻ chiếm dưới 10% số người mắc bệnh 

2 Đái tháo đường típ 2 

(ĐTĐ típ 2) 

Những người bị ĐTĐ típ 2 bị đề kháng với insulin (nghĩa là 

cơ thể vẫn có thể sản xuất ra insulin nhưng không thể chuyển 

hóa được glucose). Khoảng 90 – 95% người bị ĐTĐ trên thế 

giới là típ 2 

3 Đái tháo đường thai kỳ Được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của 

thai kỳ và không có bằng chứng người bệnh bị bệnh ĐTĐ típ 

1 hoặc típ 2 trước đó 

4 Đái tháo đường do các 

nguyên nhân khác 

Do sử dụng thuốc và hóa chất như glucocorticoid, điều trị 

HIV/AIDS hoặc sau cấy ghép mô,… 

2. Các loại thuốc điều trị đái tháo đường ngoài insulin: 

2.1 Cơ chế hoạt động 

Bảng 2: Cơ chế hoạt động của các nhóm thuốc điều trị ĐTĐ 

STT Nhóm thuốc Cơ chế 

1 Sulfonylurea (SU) Thuốc kích thích tế bào beta tụy tiết insulin. Thuốc gắn vào 

kênh kali phụ thuộc ATP (KATP) nằm trên màng tế bào beta 
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STT Nhóm thuốc Cơ chế 

tụy làm đóng kênh này, do đó làm phân cực màng tế bào. Khi 

màng tế bào beta phân cực, kênh calci phụ thuộc điện thế sẽ 

mở ra, calci sẽ đi vào trong tế bào làm phóng thích insulin từ 

các hạt dự trữ. Thuốc làm giảm HbA1c từ 1 – 1,5%. 

2 Glinide Tương tự như SU, thuốc làm giảm HbA1c từ 1 – 1,5% 

3 Biguanid Giảm sản xuất glucose ở gan. Có tác dụng yếu trên tăng hiệu 

ứng incretin. Giảm HbA1c khoảng 1 – 1,5% 

4 Thiazolidinedione (TZD) 

insulin ở tế bào cơ, mỡ và gan. Giảm HbA1c 0,5 – 1,4% 

5 Ức chế enzyme DPP-4 

(Dipeptidyl peptidase-4) 

Ức chế enzyme DDP-4, một loại enzyme thoái giáng GLP-1, 

do đó làm tăng nồng độ GLP-1 (glucagon – like peptide) có 

hoạt tính. Thuốc làm giảm HbA1c từ 0,5 – 1,4% 

6 -

glucodase 

Thuốc cạnh tranh và ức chế tác dụng của enzyme thủy phân 

đường phức hợp thành đường đơn, do đó làm chậm hấp thu 

carbohydrat từ ruột. Giảm HbA1c từ 0,5 – 0,8% 

7 Thuốc đồng vận thụ thể 

GLP-1 (GLP-1RA: GLP-

1 Recepter Analog) 

Tăng tiết insulin khi glucose tăng cao trong máu, ức chế sự 

tiết glucagon, làm chậm nhu động dạ dày và giảm cảm giác 

thèm ăn -> giảm HbA1c từ 0,6 – 1,5% 

8 Chất gắn acid mật Giảm sản xuất glucose tại gan. Thuốc làm giảm HbA1c từ 0,3 

– 0,5% 

9 Chất chủ vận dopamin D2 Điều hòa hoạt động của vùng dưới đồi làm tăng nhạy cảm 

insulin, giảm sản xuất glucose (chưa được làm rõ). Làm giảm 

HbA1c từ 0,1 – 0,6% 

 

2.2 Các thuốc điều trị ĐTĐ 

Bảng 3: Liệt kê hoạt chất theo từng nhóm thuốc điều trị ĐTĐ 

STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

1 Biguanid Metformin 500mg (IR) 

850mg (IR) 

1000mg (IR) 

500mg (XR) 

*Đường uống: 

- Dùng cùng bữa ăn (trong bữa ăn 

hoặc ngay sau bữa ăn) để giảm kích 

ứng đường tiêu hoá 
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

850mg (XR) 

1000mg 

(XR) 

- Dạng XR: nuốt nguyên viên, 

không bẻ, nhai hoặc nghiền. Dùng 1 

lần/ngày ngay trong bữa ăn tối 

*Liều thường dùng: 500-

2000mg/ngày 

2 Sulfonylurea Glipizide 5mg; 10mg 

(IR) 

5mg; 10mg 

(XL) 

 

*Đường uống: 

- Dạng XL: nuốt nguyên viên, 

không bẻ, nhai hoặc nghiền. Dùng 1 

lần/ngày vào buổi sáng 

- Dạng IR: uống trước bữa ăn 

khoảng 30 phút để giảm tối đa nồng 

độ glucose trong máu sau bữa ăn 

*Liều khởi đầu 2,5-5mg, liều tối đa 

có thể dùng là 40mg/ngày, liều tối 

đa khuyên dùng là 20mg/ngày 

Glyburide 

(Glibenclamide) 

5mg 

6mg (dạng vi 

hạt) 

*Đường uống: dùng cùng bữa ăn tại 

cùng thời điểm mỗi ngày (nên dùng 

liều 2 lần/ngày nếu glyburide dạng 

truyền thống >10mg hoặc dạng vi 

hạt >6mg) 

*Liều khởi đầu là 2,5mg/ngày, liều 

trung bình thường dùng là 5-

10mg/ngày  

Glimepiride 4mg 

3mg 

(generic) 

2mg 

1mg 

*Đường uống: dùng 1 lần/ngày 

cùng bữa ăn sáng hoặc bữa ăn chính 

đầu tiên trong ngày 

*Liều thường dùng được khuyến 

cáo là 1-8mg/ngày 

  Gliclazide 80 mg  

30 mg (MR): 

không có 

lactose  

60 mg (MR) 

có lactose 

*Đường uống:  

- Dùng cùng bữa ăn (dạng MR nên 

được dùng trong bữa sáng). Có thể 

bẻ đôi viên thuốc 60 mg (MR), viên 

thuốc 30 mg (MR) phải nuốt nguyên 

viên. Các dạng MR không được 

nhai hoặc nghiền. 
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

*Liều khởi đầu 40-80mg/ngày, liều 

tối đa 320mg/ngày. Với dạng phóng 

thích chậm (MR) liều khuyến cáo 

tối đa là 120mg/ngày 

 

3 Glinide Repaglinide 1mg 

2mg 

*Đường uống:  

- Dùng trong vòng 3 phút trước bữa 

ăn, có thể được dùng trước bữa ăn 2, 

3, hoặc 4 lần/ngày để phù hợp với 

những chế độ ăn thay đổi trong mỗi 

bữa ăn. Nếu một bữa ăn bị bỏ lỡ, 

không dùng liều được chỉ định tiếp 

theo, nếu hạ đường huyết xảy ra, 

cần giảm liều. 

*Liều thường dùng là 0,5-1mg dùng 

trước bữa ăn 15 phút, liều tối đa là 

16mg/ngày 

Nateglinide 120mg *Đường uống:  

- Dùng trong vòng 30 phút-1 giờ 

trước bữa ăn. Nếu một bữa ăn bị bỏ 

lỡ, không dùng liều được chỉ định 

tiếp theo để tránh hạ đường huyết. 

*Liều dùng: 3 lần x 120mg/ngày 

4 Thiazolidinedion 

(TZD) 

Pioglitazon 15mg 

30mg 

45mg 

*Đường uống:  

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn 

*Liều khuyến cáo: 15-45mg/ngày 

5 Ức chế enzym 

alpha 

glucosidase 

Acarbose 50mg 

100mg 

*Đường uống:  

- Dùng ngay lúc bắt đầu bữa ăn của 

các bữa ăn chính 

*Liều đầu có thể từ 25mg, 3 

lần/ngày 

Miglitol 100mg *Đường uống:  
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

- Dùng ngay lúc bắt đầu bữa ăn của 

các bữa ăn chính 

*Liều thông thường 25mg, 3 

lần/ngày 

6 Ức chế DPP-4 Sitagliptin 25mg 

50mg 

100mg 

*Đường uống: 

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn 

*Liều thường dùng 100mg/ngày 

uống 1 lần, 50mg/ngày khi độ lọc 

cầu thận còn 50-30ml/phút và 25mg 

khi độ lọc cầu thận còn 30ml/phút 

Saxagliptin 2,5mg 

5mg 

*Đường uống:  

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn. Không được chia nhỏ 

hoặc cắt viên thuốc 

*Liều dùng: 2,5-5mg 1 lần trong 

ngày, liều giảm đến 2,5mg/ngày khi 

độ lọc cầu thận còn 50ml/phút 

Linagliptin 5mg *Đường uống:  

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn 

*Liều dùng: 5mg 1 lần trong ngày 

Alogliptin 25mg *Đường uống:  

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn 

*Liều dùng: 25mg 1 lần mỗi ngày 

Vildagliptin 50mg *Đường uống:  

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn 

*Liều dùng: viên 50mg, uống 1-2 

lần mỗi ngày 

7 Ức chế SGLT2 Canagliflozin 300mg *Đường uống:  
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

- Thời điểm dùng không liên quan 

đến bữa ăn  

- Người bệnh nên dùng trước bữa ăn 

đầu tiên trong ngày (có thể làm 

giảm việc tăng đường huyết sau ăn 

do làm chậm việc hấp thu glucose ở 

ruột). 

*Liều tối đa 300mg/ngày 

Dapagliflozin 5mg 

10mg 

*Đường uống:  

- Dùng thuốc vào buổi sáng và 

không liên quan đến bữa ăn 

*Liều thường dùng là 10mg, người 

suy gan nặng khuyến cáo sử dụng 

5mg 

Empagliflozin 10mg 

25mg 

*Đường uống:  

- Dùng thuốc 1 lần/ngày vào buổi 

sáng và không liên quan đến bữa ăn 

*Liều khởi đầu 10mg 1 lần/ngày, tối 

đa 25mg/ngày 

Ertugliflozin 5mg 

15mg 

*Đường uống:  

- Dùng thuốc 1 lần/ngày vào buổi 

sáng và không liên quan đến bữa ăn 

*Liều khởi đầu 2,5mg, tối đa 15mg 

8 Đồng vận thụ 

thể GLP-1 

Liraglutid 18mg/3ml: 

bút tiêm 

*Tiêm dưới da: 

- Tiêm dưới da ở phần trên của cánh 

tay, đùi hoặc bụng. Không tiêm tĩnh 

mạch hoặc tiêm bắp. Thời điểm 

dùng không liên quan đến bữa ăn 

hoặc thời gian trong ngày. Thay kim 

mỗi lần dùng. Chỉ dùng thuốc nếu 

thuốc trong, không màu, không có 

hạt lạ. Không dùng chung bút giữa 

các người bệnh ngay cả khi kim 

được thay đổi. Nếu dùng đồng thời 

với insulin, không trộn, có thể tiêm 
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

trên cùng vị trí cơ thể như insulin 

nhưng không tiếp giáp với nhau.  

- Bảo quản: Trước khi sử dụng bảo 

quản ở 2°C đến 8°C. Sau lần sử 

dụng đầu tiên, có thể được bảo quản 

ở 2°C đến 8°C hoặc ở 5°C đến 

30°C. Không để thuốc đông lại (loại 

bỏ nếu thuốc bị đông). Tránh tiếp 

xúc nhiệt và ánh sáng. Bút nên được 

bỏ đi sau 3 ngày kể từ ngày đầu sử 

dụng. 

*Liều dùng: 0,6mg mỗi ngày, tối đa 

1,8mg/ngày 

Dulaglutid 0,75 mg/0,5 

mL: bút tiêm 

1,5 mg/0,5 

mL: bút tiêm 

*Tiêm dưới da:  

- Tiêm dưới da ở phần trên của cánh 

tay, đùi hoặc bụng Không tiêm tĩnh 

mạch hoặc tiêm bắp. Thời điểm 

dùng không liên quan đến bữa ăn 

hoặc thời gian trong ngày. 

- Bảo quản: Trước khi sử dụng bảo 

quản ở 2°C đến 8°C. Sau lần sử 

dụng đầu tiên, bảo quản được tối đa 

14 ngày ở nhiệt độ dưới 30°C. 

*Liều dùng 0,75mg mỗi tuần 1 lần, 

có thể tăng lên 1,5mg 

Exenatid ER 2 mg bột pha 

tiêm; kèm 

0,65 mL 

dung dịch 

pha 

*Tiêm dưới da:  

- Tiêm dưới da ở phần trên của cánh 

tay, đùi hoặc bụng. Tiêm ngay sau 

khi hoàn nguyên. Nếu dùng đồng 

thời với insulin, phải tiêm 2 lần 

riêng biệt. Bảo quản: Trước khi sử 

dụng bảo quản ở 2°C đến 8°C, có 

thể bảo quản trong vòng 4 tuần ở 

nhiệt độ dưới 30°C. Thuốc phải 

được sử dụng ngay sau khi hoàn 

nguyên. 

*Liều dùng 2mg mỗi tuần 1 lần 
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

Semaglutid 2mg/1,5 mL 

bút tiêm 

*Tiêm dưới da:  

- Tiêm dưới da ở phần trên của cánh 

tay, đùi hoặc bụng. Nếu dùng đồng 

thời với insulin, phải tiêm 2 lần 

riêng biệt 

- Bảo quản: Trước khi sử dụng bảo 

quản ở 2°C đến 8°C. Sau lần sử 

dụng đầu tiên, bảo quản dưới 25°C 

*Liều ban đầu 0,25mg 1 lần/tuần 

trong 4 tuần, sau đó có thể tăng lên 

0,5mg. Liều tối đa 1mg/tuần 

Exenatid 5 mcg/20 

mcL bút tiêm  

10 mcg/40 

mcL bút tiêm 

*Tiêm dưới da: 

- Tiêm dưới da ở phần trên của cánh 

tay, đùi hoặc bụng. Nếu dùng đồng 

thời với insulin, phải tiêm 2 lần 

riêng biệt.  

- Bảo quản: Trước khi sử dụng, bảo 

quản ở 2°C đến 8°C. Sau lần sử 

dụng đầu tiên, bảo quản dưới 25°C 

*Liều dùng 5mcg 2 lần mỗi ngày, 

có thể tăng lên 10mcg 2 lần mỗi 

ngày sau 1 tháng điều trị 

Lixisenatid 10 mcg/0,2 

mL bút tiêm 

3mL  

20 mcg/0,2 

mL bút tiêm 

3 mL 

*Tiêm dưới da:  

- Tiêm dưới da ở phần trên của cánh 

tay, đùi hoặc bụng. Tiêm trong vòng 

1 giờ trước bữa ăn 

- Bảo quản: Trước khi sử dụng bảo 

quản ở 2°C đến 8°C. Sau lần sử 

dụng đầu tiên, bảo quản dưới 30°C. 

*Liều khởi đầu 10mcg 1 lần/ngày 

trong 14 ngày 1 tiếng trước bữa ăn 

sáng hoặc tối, có thể tăng lên 20mcg 

bắt đầu từ ngày 15 

9 Chất gắn acid 

mật 

Colesevelam 625 mg: viên 

nén 

Đường uống: 
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STT Nhóm thuốc Hoạt chất Hàm lượng Cách dùng – Liều dùng 

1,875 g: hỗn 

dịch 

- Viên nén: Dùng cùng với bữa ăn 

và nước uống Do kích thước viên 

thuốc lớn nên người bệnh gặp khó 

khăn khi nuốt viên nên sử dụng 

dạng hỗn dịch. 

- Dạng hỗn dịch: Dùng cùng bữa ăn. 

Bột không được dùng ở dạng khô 

(để tránh gây rối loạn tiêu hóa).  

 + Cách pha: Cho 1 gói vào ly, thêm 

1/2-1 cốc (120- mL) nước hoặc 

nước ép trái cây và khuấy đều. 

10 Chủ vận 

dopamine D2 

Bromocriptin 0,8mg Đường uống: 

- Dùng cùng bữa ăn (để giảm kích 

ứng đường tiêu hóa).  

- Biệt dược Cycloset: Dùng trong 

vòng 2 giờ sau khi thức dậy vào 

buổi sáng. 

 

Chú thích: 

- ER (extended release), XR (extended release), XL (extra long, extra large): dạng 

phóng thích kéo dài  

-MR (modified-release): dạng phóng thích biến đổi  

- IR (immediate release): dạng phóng thích ngay 

3. Phối hợp thuốc điều trị đái tháo đường: 

- Metformin là lựa chọn hàng đầu trong điều trị ĐTĐ típ 2 trừ khi có chống chỉ định 

hoặc không dung nạp thuốc (dùng đơn trị khi mới chẩn đoán bệnh nếu không có 

triệu chứng lâm sàng của tăng glucose huyết, mức glucose huyết không quá cao với 

HbA1c cao trên mức mục tiêu không quá 1,5%). 

- Lựa chọn thuốc thứ 2 kết hợp với metformin sau 3 tháng đơn trị metformin không 

đạt mục tiêu HbA1c phụ thuộc vào các bệnh lý đi kèm: 

+ BTMXV: BMV, bệnh mạch máu não, bệnh động mạch ngoại biên 

+ Suy tim 

+ Bệnh thận mạn (BTM) 

- Đối với người bệnh ĐTĐ típ 2 có BTMXV, khuyến cáo ưu tiên sử dụng các thuốc 

ức chế SGLT-2 và đồng vận thụ thể GLP-1 có bằng chứng bảo vệ tim mạch 

(empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, liraglutid, semaglutid). 
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- Đối với người bệnh ĐTĐ típ 2 có BTMVX và kèm theo suy tim, khuyến cáo nên ưu 

tiên sử dụng thuốc ức chế SGLT-2 

- Đối với người bệnh ĐTĐ típ 2 kèm BTM (có hoặc không có BTMXV kèm theo), 

cân nhắc sử dụng thuốc ức chế SGLT-2 có bằng chứng bảo vệ thận (empagliflozin, 

canagliflozin). Trong trường hợp chống chỉ định của thuốc ức chế SGLT-2, có thể 

sử dụng đồng vận thụ thể GLP-1 có tác dụng bảo vệ thận. 

- Trong trường hợp người bệnh ĐTĐ típ 2 không có BTMXV hoặc BTM kèm theo, 

cân nhắc lựa chọn các nhóm thuốc sau metformin sẽ dựa trên các mục tiêu cụ thể 

cần đạt được: cân nặng, nguy cơ hạ đường huyết, chi phí điều trị. 

+ Nhóm thuốc ức chế SGLT-2 và nhóm thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 được 

khuyến cáo sử dụng trên những người bệnh ĐTĐ típ 2 cần giảm cân. Nhóm thuốc 

ức chế DPP-4 có thể sử dụng trong trường hợp cần hạn chế tăng cân. 

+ Trong trường hợp cần hạn chế tối đa nguy cơ hạ đường huyết thì ưu tiên sử dụng 

các nhóm thuốc: ức chế DPP-4, đồng vận thụ thể GLP-1, ức chế SGLT-2 hoặc 

thiazolidinedion (TZD) 

+ Các nhóm thuốc SU (ưu tiên sử dụng SU thế hệ mới với nguy cơ hạ đường huyết 

thấp hơn) hoặc TZD được ưu tiên lựa chọn khi cần tiết kiệm chi phí điều trị. 

- Khi chẩn đoán ĐTĐ típ 2 mà người bệnh có HbA1c > 1,5% so với mục tiêu điều 

trị: cần cân nhắc phối hợp thuốc sớm vì hầu hết các nhóm thuốc uống đều có hiệu quả 

giảm HbA1c ít hơn 1,0%. 

- Lời kết: Đơn vị thông tin thuốc cung cấp thông tin để các Bác sĩ và Khoa Phòng 

lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc, có chỉ định an toàn, phù hợp với từng đối tượng 

bệnh nhân, tăng cường theo dõi, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại (ADR) 

của thuốc nêu trên (nếu có). 

Trân trọng./. 

Tài liệu tham khảo: 
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