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Điều trị Đái tháo đường ở bệnh nhân Bệnh 

thận mạn: Đồng thuận KDIGO/ADA 2022 

Những bệnh nhân mắc đồng thời đái tháo 

đường (ĐTĐ) và bệnh thận mạn tính (CKD) có 

nguy cơ cao bị suy thận, bệnh tim mạch xơ vữa, 

suy tim và tử vong sớm. Các thử nghiệm lâm 

sàng gần đây hỗ trợ các phương pháp tiếp cận 

mới để điều trị ĐTĐ và CKD. Hướng dẫn tiêu 

chuẩn về Chăm sóc Y tế cho Bệnh ĐTĐ của Hiệp 

hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA) 2022 và Hướng dẫn 

Thực hành lâm sàng về quản lý ĐTĐ trong bệnh 

Thận mạn tính của Mạng lưới Cải thiện kết cục 

toàn cầu bệnh thận (KDIGO) 2022 đã cung cấp 

các khuyến nghị điều trị dựa trên bằng chứng. 

Tháng 10/2022, một nhóm chung đại diện của 

ADA và KDIGO đã rà soát và đưa ra một loạt các 

tuyên bố đồng thuận từ các hướng dẫn thực 

hành của ADA và KDIGO. Các khuyến nghị bao 

gồm chăm sóc toàn diện, trong đó lựa chọn các 

thuốc được chứng minh là cải thiện kết cục trên 

thận và tim mạch dựa trên nền tảng của lối sống 

lành mạnh. Tuyên bố đồng thuận cung cấp 

hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc ức chế 

hệ renin-angiotensin, metformin, thuốc ức chế 

đồng vận chuyển natri-glucose 2, thuốc chủ vận 

thụ thể glucagon giống peptide 1, và thuốc đối 

kháng thụ thể mineralocorticoid không steroid. 

Những nội dung khuyến cáo chính bao gồm: 

 Tất cả bệnh nhân ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 

kèm CKD cần có kế hoạch điều trị rõ 

ràng và được đồng thuận bởi các nhân 

viên y tế và bệnh nhân, để tối ưu toàn 

diện các vấn đề như dinh dưỡng, vận 

động thể chất, cai thuốc lá và kiểm soát 

cân nặng. Các liệu pháp dùng thuốc 

dựa trên bằng chứng phân tầng nhằm 

bảo vệ chức năng các cơ quan và các 

liệu pháp khác đươc lựa chọn để đạt 

các mục tiêu đường huyết, huyết áp và 

lipid máu. 

 Thuốc ức chế men chuyển (ACEi) hoặc 

chẹn thụ thể angiotensin II (ARB) 

khuyến cáo cho bệnh nhân ĐTĐ týp 1 

hoặc týp 2 có tăng huyết áp và albumin 

niệu, chuẩn liều tới tác dụng hạ huyết 

áp tối đa hoặc liều tối đa dung nạp. 

 Statin được khuyến cáo cho tất cả bệnh 

nhân ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 kèm CKD, 

với statin cường độ trung bình cho dự 

phòng nguyên phát các biến cố tim 

mạch do xơ vữa hoặc statin cường độ 

mạnh cho bệnh nhân có bệnh tim mạch 

xơ vữa đã được chẩn đoán hoặc bệnh 

nhân có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim 

mạch do xơ vữa. 

 Metformin khuyến cáo cho bệnh nhân 

ĐTĐ týp 2, CKD, và có tốc độ lọc cầu 

thận ước tính (eGFR)≥ 30 mL/min/1.73 

m2; liều hàng ngày nên giảm xuống còn 

1,000 mg ở bệnh nhân có eGFR 30–44 

mL/min/1.73m2 và ở nhóm bệnh nhân 

eGFR 45–59 mL/min/1.73 m2 có nguy cơ 

cao nhiễm toan acid lactic. 

 Thuốc ức chế đồng vận chuyển Natri-

glucose 2 (SGLT2i) đã được chứng 

minh lợi ích bảo vệ thận hoặc tim mạch 

được khuyến cáo cho bệnh nhân ĐTĐ 

týp 2, CKD, và eGFR ≥ 20 mL/min/1.73 

m2. Một khi đã bắt đầu, SGLT2i có thể 

tiếp tục khi mức eGFR xuống thấp hơn. 

 Thuốc chủ vận thụ thể glucagon giống 

peptide 1 (GLP-1) đã được chứng minh 

lợi ích trên tim mạch được khuyến cáo 

cho bệnh nhân ĐTĐ týp 2 và CKD 

không đạt được mục tiêu đường huyết 

với metformin và/hoặc một thuốc 

SGLT2i hoặc bệnh nhân không thể sử 

dụng các thuốc này. 

 Thuốc đối kháng thụ thể 

mineralocorticoid không steroid (ns-

MRA) đã được chứng minh lợi ích bảo 

vệ thận hoặc tim mạch được khuyến 

cáo cho bệnh nhân ĐTĐ týp 2, CKD, và 

eGFR ≥ 25 mL/min/1.73m2, kali huyết 

thanh bình thường, và albumin niệu (tỷ 

lệ albumin/creatinine [ACR] ≥30 mg/g) 

dù đã dùng liều tối đa dung nạp thuốc 

ức chế hệ renin-angiotensin (RAS). 

 

Nguồn: 

https://diabetesjournals.org/care/article/doi/10.2

337/dci22-0027/147614/Diabetes-Management-in-

Chronic-Kidney-Disease-A
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