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 Hiệu quả giảm đường huyết và giảm biến cố 

mạch máu nhỏ và bệnh tim mạch ở bệnh 

nhân đái tháo đường type 2 

Tháng 9/2022 Nhóm nghiên cứu GRADE của 

Mỹ (Glycemia Reduction Approaches in 

Diabetes: A Comparative Effectiveness Study) đã 

công bố kết quả của Nghiên cứu so sánh hiệu 

quả của các thuốc hạ đường huyết trong điều trị 

Đái tháo đường tuýp 2 (ĐTĐ2). 

Nghiên cứu được thực hiện với 2 mục tiêu 

chính:  

 Mục tiêu 1: So sánh hiệu quả của các thuốc 

hạ đường huyết khi kết hợp với metformin 

để duy trì mức HbA1C mục tiêu ở những 

bệnh nhân ĐTĐ2. Tiêu chí đánh giá chính là 

tỷ lệ bệnh nhân có HbA1C (được đo hàng 

quý) từ 7,0% trở lên và tiêu chí phụ là tỷ lệ 

bệnh nhân có HbA1C lớn hơn 7,5%. 

 Mục tiêu 2: So sánh hiệu quả của các thuốc 

hạ đường huyết khi kết hợp với metformin 

trong giảm các biến cố bệnh mạch máu ngoại 

vi và bệnh tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ2. 

Tiêu chí liên quan đến bệnh mạch máu ngoại 

vi và bệnh tim mạch bao gồm tăng huyết áp 

và rối loạn lipid máu, albumin niệu tăng 

trung bình hoặc nặng hoặc mức lọc cầu thận 

ước tính (eGFR) dưới 60 ml/phút/1,73 m2, 

bệnh thần kinh ngoại vi do tiểu đường, các 

biến cố tim mạch (các biến cố tim mạch 

nghiêm trọng [MACE], nhập viện vì suy tim 

hoặc kết quả tổng hợp của bất kỳ biến cố tim 

mạch nào) và tử vong. 

Đối tượng tham gia nghiên cứu là những 

bệnh nhân mắc ĐTĐ2 dưới 10 năm đang dùng 

metformin và có mức HbA1C từ 6,8 đến 8,5%, 

được phân nhóm ngẫu nhiên vào các nhóm 

dùng insulin glargine U-100, glimepirid (đại diện 

nhóm sulfonylurea), liraglutid (đại diện nhóm 

thuốc chủ vận thụ thể glucagon like peptide-1), 

hoặc sitagliptin (đại diện nhóm thuốc ức chế 

dipeptidyl peptidase 4).  

Tổng cộng có 5047 người tham gia, đang 

dùng metformin cho điều trị ĐTĐ2 được theo 

dõi trong 5 năm. Tỷ lệ bệnh nhân có HbA1C từ 

7,0% trở lên (tiêu chí chính) khác biệt đáng kể 

giữa bốn nhóm (P <0,001); tỷ lệ ở nhóm insulin 

glargin (26,5 trên 100 người tham gia/năm) 

tương tự nhóm dùng liraglutid (26,1) và thấp 

hơn nhóm dùng glimepirid (30,4) và nhóm dùng 

sitagliptin (38,1). Sự khác biệt giữa các nhóm về 

tỷ lệ bệnh nhân có HbA1C lớn hơn 7,5% (tiêu chí 

phụ) tương tự với tiêu chí chính. Không có sự 

khác biệt có ý nghĩa nào đối với tiêu chí chính 

giữa các phân nhóm theo giới tính, tuổi tác hay 

chủng tộc; tuy nhiên, trong số những người 

tham gia có mức HbA1C nền cao hơn, dường 

như insulin glargin, liraglutid và glimepirid có 

lợi ích lớn hơn so với sitagliptin. Hạ đường 

huyết nghiêm trọng hiếm gặp xảy ra với 

glimepirid (2,2% số người tham gia) nhiều hơn 

đáng kể so với insulin glargin (1,3%), liraglutid 

(1,0%), hoặc sitagliptin (0,7%). Nhóm dùng 

liraglutid gặp các tác dụng phụ trên đường tiêu 

hóa phổ biến hơn và giảm cân nhiều hơn so với 

các nhóm khác. 

Trong thời gian theo dõi trung bình 5,0 

năm ở 5047 người tham gia, không có sự khác 

biệt đáng kể giữa các nhóm về tỷ lệ mắc tăng 

huyết áp hoặc rối loạn lipid máu hoặc các biến 

chứng mạch máu nhỏ; tỷ lệ mắc trung bình (số 

biến cố trên 100 người tham gia-năm) của tăng 

albumin niệu trung bình là 2,6, tăng albumin 

niệu nặng 1,1, suy thận 2,9 và bệnh thần kinh 

ngoại vi do đái tháo đường 16,7. Các nhóm điều 

trị không khác nhau về MACE (tỷ lệ gộp, 1,0), 

nhập viện vì suy tim (0,4), tử vong do nguyên 

nhân tim mạch (0,3), hoặc tử vong do mọi 

nguyên nhân (0,6). Có sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ 

mắc bất kỳ bệnh tim mạch nào, lần lượt là 1,9, 

1,9, 1,4 và 2,0 ở các nhóm insulin glargin, 

glimepirid, liraglutid và sitagliptin. 

Kết luận 

Tất cả bốn loại thuốc, khi được thêm vào 

metformin, đều làm giảm mức HbA1C. Tuy 

nhiên, insulin glargin và liraglutid có hiệu quả 

đáng kể hơn trong việc đạt được và duy trì mức 

HbA1C mục tiêu. 

Tỷ lệ biến chứng mạch máu nhỏ và tử 

vong không khác nhau giữa bốn nhóm điều trị. 

Nghiên cứu cho thấy có thể có sự khác biệt giữa 

các nhóm về tỷ lệ mắc các bệnh lý tim mạch. 

Nguồn: N Engl J Med 2022; 387:1063-1074, N Engl J 

Med 2022; 387:1075-1088 
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