
Bệnh nhân tiểu đường loại 2 thường được cho thuốc có insulin để giúp kiểm soát 
các mức đường trong máu (đường huyết). Hầu hết những thuốc này ở dạng viên, 
nhưng một số phải tiêm chích. Thuốc viên hay thuốc tiêm này đều dùng kết hợp 
với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, nhưng không thể thay thế 2 
cách sau này. Thuốc viên trị tiểu đường không phải dạng insulin uống. Với những 
phát triển về thuốc gần đây, không phải thuốc tiêm nào cũng là insulin. Đôi khi có 
thể có phản ứng phụ khi dùng thuốc. Hãy thảo luận với bác sĩ hay dược sĩ nếu quý 
vị bị bất cứ vấn đề nào. Thường có sẵn thuốc khác để thay thế. 

Các phân loại thuốc
Hiện có 6 loại thuốc viên được dùng ở Úc nhằm làm hạ các mức đường trong máu, và 
hai loại thuốc tiêm. Các thuốc viên này là biguanides, sulphonylureas, thiazolidinediones 
(glitazones), meglitinides, chất ức chế alpha glucosidase (acarbose) và chất ức chế DPP-
4. Hai loại thuốc tiêm chích là incretin mimetics và insulin.

1. Biguanides (metformin)
Tên hóa học Một số tên thương hiệu
MetforMin  Diabex, Diabex XR*, Diaformin, Diaformin XR*, Formet, Genepharm 

metformin, Genrx metformin, Glucohexal, Glucohexal 1000, 
Glucomet, Glucophage, Metex XR*, Metforbell, Metformin XR*

PCác điểm cần nhớ về biguanides
• Loại thuốc này giúp hạ thấp mức đường huyết bằng cách:

 > giảm lượng đường glucose tồn  trữ do gan phóng thích;
 > làm chậm quá trình hấp thu glucose từ ruột;
 > giúp cơ thể trở nên mẫn cảm hơn với insulin nhằm giúp insulin của cơ thể hoạt động tốt hơn.

• Các phản ứng phụ có thể bao gồm buồn nôn, tiêu chảy và có vị giác như kim loại trong 
miệng.

• Để giảm bớt phản ứng phụ, nên uống thuốc khi đang ăn hay sau bữa ăn.
• Cần bắt đầu dùng thuốc với liều thấp và tăng lên từ từ.
• Metformin cho thấy giảm tổng mức tử vong ở bệnh nhân tiểu đường 

loại 2, có hiệu quả lớn hơn so với kết quả đối với đường glucose. 
Đây là lý do tại sao metformin thường được xem là lựa chọn đầu 
tiên trong việc kiểm soát tiểu đường loại 2.

Tất cả bệnh nhân tiểu đường cần kiểm tra các 
mức đường huyết đều đặn. Khi dùng thuốc, quý 
vị có thể cần kiểm tra mức này thường xuyên 
hơn để được an toàn và bảo đảm thuốc có tác 
dụng như mong muốn.

In lại tháng 8/2010   Loạt thông tin về bệnh tiểu đường từ các Tổ chức Tiểu đường ở Tiểu bang / Lãnh thổ - Copyright© 2010
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Các thuốc trị tiểu đường loại 2 

Nói chuyện bệnh tiểu đường  
Bản số 25

Các thuốc trị tiểu đường loại 2
•  Metformin nói chung không làm tăng cân, và có thể giúp giảm ký. Thuốc này thường 

được kê toa là thuốc viên trị tiểu đường đầu tiên đối với những bệnh nhân tiểu đường 
loại 2 bị quá ký.

•  Những người bị bệnh tim, thận hay gan nghiêm trọng không nên dùng metformin.
•  Có thể cần ngưng dùng metformin trước khi giải phẫu hay phải tiến hành chích thuốc 

nhuộm làm mờ quang tuyến như trường hợp chụp động mạch vành. Luôn kiểm tra 
với bác sĩ.

• Thuốc này hiếm khi được kê toa cho phụ nữ có thai hay đang cho con bú.
• Vì bệnh tiểu đường loại 2 theo thời gian sẽ tệ hơn, bác sĩ có thể cần tăng dần liều 

thuốc.
• Metformin có thể phải dùng kết hợp với loại thuốc viên sulphonylurea.
• Bản thân metformin không gây hạ đường huyết (đường huyết thấp hay ‘hypo’), 

nhưng có thể góp phần gây hạ đường huyết khi dùng kết hợp với thuốc 
sulphonylurea.

2. Sulphonylureas
Tên hóa học Một số tên thương hiệu
GLICLazIDe Diamicron†, Diamicron MR*, Genrx gliclazide, Glyade,   
 Mellihexal, Nidem, Oziclide MR*
GLIBeNCLaMIDe Daonil, Glimel
GLIPIzIDe Melizide, Minidiab
GLIMePIRIDe amaryl, aylide, Diapride, Dimirel, Glimepiride Sandoz 
Các điểm cần nhớ về sulphonylureas
• Thuốc này làm hạ các mức đường huyết bằng cách kích thích tuyến tụy phóng thích 

thêm insulin.
• Thuốc này có thể gây hạ đường huyết. Hãy nhớ thảo luận điều này với bác sĩ hay 

nhà giáo dục tiểu đường, và tham khảo tờ thông tin Chứng hạ đường huyết và bệnh 
Tiểu đường.

• Nên dùng riêng thuốc này ngay trước bữa ăn. Sẽ ít có nguy cơ bị hạ đường huyết nếu 
quý vị ăn bữa thường lệ (và ăn nhẹ nếu được đề nghị) trong ngày.

• Phản ứng phụ có thể gồm tăng cân và hiếm khi bị phát ban đỏ ở da, rối loạn tiêu hóa dạ 
dày và vàng da.

• Phụ nữ có thai hay đang cho con bú không nên dùng thuốc này.
• Vì bệnh tiểu đường loại 2 theo thời gian sẽ tệ hơn, bác sĩ có thể cần tăng dần liều 

thuốc.
• Sulphonylurea có thể cần dùng kết hợp với loại thuốc viên metformin.

3. Thiazolidinediones (glitazones)
Tên hóa học Tên thương hiệu
ROSIGLITazONe avandia 
PIOGLITazONe actos
Các điểm cần nhớ về thiazolidinediones (glitazones)
• Thuốc này giúp hạ thấp mức đường huyết bằng cách làm tăng tác dụng của insulin cơ 

thể, nhất là hiệu quả ở cơ bắp và tế bào mỡ, như cải thiện việc kháng insulin.
• Thuốc này có công hiệu chậm, mất nhiều ngày đến vài tuần mới bắt đầu có hiệu quả, 

và từ một đến hai tháng để có công hiệu đầy đủ.
• Thuốc này hoạt động tốt khi dùng kết hợp với một số loại thuốc viên trị tiểu đường 

khác.

Bất kể bác sĩ kê toa thuốc nào, quý vị hãy nhớ dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn.

* Phóng thích kéo dài2
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• Nếu dùng một mình, thuốc này không làm giảm mức đường huyết. Tuy nhiên, đường 
huyết có thể hạ khi dùng thuốc này cùng với 1 viên sulphonylurea.

• Phản ứng phụ là tăng cân/ký. Mỡ được di chuyển từ những vùng có hại cho sức khỏe 
(quanh bụng) tới những nơi khác như phía trên đùi nơi quý vị có thể không cần mỡ, 
nhưng mỡ ở đây không gây hại cho sức khỏe.

• Một phản ứng phụ khác là tích tụ nước trong cơ thể. Nói chung, những người bị suy 
tim nên tránh dùng glitazones. Hãy thảo luận với bác sĩ liệu thuốc này có hợp với quý vị 
không.

• Không nên dùng thuốc này nếu có bệnh gan.
• Phụ nữ có thai hay đang cho con bú không nên dùng thuốc này.
• Khuyến cáo nên đều đặn kiểm tra các chức năng gan, nhất là vào năm đầu điều trị với 

loại thuốc viên này. Bác sĩ có thể cần thảo luận điều này với quý vị khi bắt đầu điều trị.
PBS liệt kê dùng glitazones*
• Hiện avandia chỉ được kê toa làm trị liệu kép khi dùng kết hợp với metformin hoặc 1 

viên sulphonylurea. Thuốc này không được liệt kê dùng với insulin.
• Hiện nay actos có thể được kê toa với metformin và/hoặc sulphonylurea, và với 

insulin nếu có ghi rõ.

4. Meglitinides
Tên hóa học            Tên thương hiệu
RePaGLINIDe Novonorm
Các điểm cần nhớ về meglitinides
• Novonorm hiện chỉ bán theo toa riêng. Hãy hỏi giá cả ở hiệu thuốc.
• Thuốc này làm hạ mức đường huyết bằng cách kích thích tuyến tụy phóng thích 

thêm insulin, dù về mặt hóa học không liên quan đến sulphonylureas.
• Thuốc này có tác động nhanh, nhưng không kéo dài; vì thế chỉ dùng một viên trước 

mỗi bữa ăn để kích thích insulin đáp ứng với bữa ăn đó. Thuốc phù hợp với những 
người có giờ giấc ăn uống thất thường, như những người làm việc theo ca.

• Thuốc này có thể gây hạ đường huyết. Hãy nhớ thảo luận điều này với bác sĩ hay 
nhà giáo dục tiểu đường, và tham khảo tờ thông tin Chứng hạ đường huyết và bệnh 
Tiểu đường.

• Sẽ không bình thường nếu có phản ứng phụ khác ngoài mức đường huyết thấp, 
nhưng có thể có rối loạn tiêu hóa và bất thường trong các xét nghiệm chức năng gan.

• Phụ nữ có thai hay đang cho con bú không nên dùng thuốc này.
5. Alpha glucosidase inhibitors
Tên hóa học Tên thương hiệu
aCaRBOSe Glucobay
Những điểm cần nhớ về chất ức chế alpha glucosidase 
• Thuốc này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ một số carbohydrate ăn 

kiêng trong ruột. Không gây hạ đường huyết nếu chỉ dùng một thứ thuốc này.
• Nếu bị hạ đường huyết do quý vị có thể đang dùng một viên thuốc trị tiểu đường 

khác, cần phải điều trị bằng đường nguyên chất như viên đường, đường đặc trong 
ống (glucose dạng gel) hay Lucozade. Glucobay có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ 
các dạng cacbohydrate khác.

• Phản ứng phụ gồm có đầy hơi, trướng (bụng) và tiêu chảy.
• Cần bắt đầu dùng thuốc với liều thấp và tăng dần để giảm bớt phản ứng phụ.

* Tại thời điểm in 3



• Cần uống thuốc ngay trước bữa ăn.
• Phụ nữ có thai hay đang cho con bú không nên dùng thuốc này.

6. DPP-4 inhibitors
Tên hóa học Tên thương hiệu
SITaGLIPTIN Januvia
VILDaGLIPTIN Galvus
Những điểm cần nhớ về chất ức chế DPP-4
• Thuốc này nâng cao khả năng cơ thể tự hạ thấp đường huyết khi mức đường huyết 

tăng lên.
• Thuốc này có hiệu quả ức chế chất enzyme DPP-4, do đó làm tăng mức hoóc-môn 

incretin đang hoạt động, có tác dụng làm giảm mức đường huyết bằng cách làm tăng 
việc tiết insulin và giảm tiết ra glucagon.

• Chất ức chế DPP-4 chỉ hoạt động khi mức đường huyết của quý vị tăng lên, vì thế 
quý vị sẽ không thể bị hạ đường huyết trừ phi cũng đang dùng viên sulphonylurea 
(tham khảo trang 2). Khi dùng kết hợp này, khả năng bị hạ đường huyết có thể tăng, 
do đó bác sĩ sẽ xem xét giảm bớt liều dùng sulphonylurea.

• Hiện nay sitagliptin được kê toa khi quý vị không kiểm soát được đường huyết cho 
dù đã ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và dùng một loại thuốc viên khác. 
Không được phép dùng thêm một loại thuốc viên nào khác.

• Chất ức chế DPP-4 nên được dùng với metformin hoặc viên sulphonylurea.
• Phản ứng phụ của Sitagliptin có thể bao gồm các triệu chứng về phần trên của bộ hô 

hấp (phổi), đau đầu và viêm mũi – họng.
• Phản ứng phụ của Sitagliptin có thể là bàn tay hay bàn chân bị sưng tấy, ợ chua 

(heartburn), tăng cân/ký, hay mẫn đỏ và ngứa ngáy.
• Sitagliptin nói chung không ảnh hưởng đến cân nặng, do đó quý vị sẽ không thể tăng 

ký trừ phi cũng đang dùng một loại thuốc khác làm tăng cân.
• Sitagliptin có bán ở dạng liều kết hợp cố định có tên Janumet. Vì có chứa metformin, 

Janumet cần được dùng ngày hai lần trong hay sau bữa ăn.
• Phụ nữ có thai hay đang cho con bú, hay người dưới 18 tuổi không nên dùng chất 

ức chế DPP-4.
• Bác sĩ có thể giảm bớt liều dùng nếu quý vị mắc bệnh thận ở mức vừa phải đến 

nặng.

7. Incretin mimetics 
Tên hóa học                Tên thương hiệu
eXeNaTIDe Byetta
Những điểm cần nhớ về thuốc incretin mimetics
• Currently Byetta is only prescribed with maximum doses of either metformin or a 

sulphonylurea or both, and Hba1c is over 7%. 
• Incretin mimetics là thuốc tiêm. Thuốc này bắt chước tác dụng của ‘hoóc-môn 

incretin’ trong cơ thể, giúp kiểm soát các mức đường huyết sau bữa ăn. exenatide 
giúp hạ thấp các mức đường huyết bằng cách

 > kích thích tuyến tụy phóng thích thêm insulin;
 > làm giảm lượng glucagon được tuyến tụy phóng thích sau bữa ăn. Glucagon là hoóc-
môn có tác dụng trái ngược với insulin, do đó làm tăng mức đường huyết;
 >  làm chậm việc thức ăn đi từ bao tử xuống ruột để thức ăn được hấp thu chậm và 
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đều đặn hơn;
 > Làm tăng cảm giác no sau khi ăn.

• exenatide không phải là chất thay thế insulin đối với những người cần insulin để điều 
trị tiểu đường.

• exenatide có thể làm giảm ăn ngon, giảm lượng thực phẩm ăn vào và giảm cân.
• exenatide được tiêm dưới da vào đùi, vùng bụng hay phần cánh tay trên. Thuốc này 

ở dạng bút tiêm, với liều cố định, dùng trong một tháng (mọi người đều dùng một liều 
như nhau).

• Thường tiêm ngày hai lần, trong vòng một tiếng trước bữa ăn.
• Thường dùng thuốc này với metformin hay sulphonylurea hoặc cả hai.
• Khi dùng với metformin, exenatide thường không gây hạ đường huyết, nhưng điều 

này có thể xảy ra nếu dùng chung với sulphonylurea (tham khảo trang 2).
• Phản ứng phụ có thể bao gồm buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.
• Không khuyến cáo dùng exenatide cho những người bị bệnh về dạ dày – ruột hay 

bệnh thận nghiêm trọng.
• Một số người có thể bị dị ứng.
• Không nên dùng exenatide khi đang mang thai, và cũng không biết liệu thuốc này có 

vào sữa mẹ không. 
• exenatide chậm làm trống dạ dày và có thể ảnh hưởng một số thuốc khác cần qua 

dạ dày nhanh chóng.

Dùng kết hợp thuốc
Đến một giai đoạn nào đó, bác sĩ có thể quyết định thêm một loại thuốc viên thứ 2 
hoặc thứ 3 để duy trì hiệu quả đối với mức đường huyết. Chẳng hạn, metformin cùng 
với sulphonylurea thường là một kết hợp phổ biến.
Để thay thế dùng 2 viên riêng biệt, hiện có hai sản phẩm kết hợp hai loại thuốc vào 
một viên duy nhất:
Tên hóa học      Tên thương hiệu
MeTFORMIN/GLIBeNCLaMIDe Glucovance
ROSIGLITazONe/MeTFORMIN avandamet 
SITaGLIPTIN/MeTFORMIN Janumet
Những điểm cần nhớ về việc dùng kết hợp thuốc
Tham khảo phần ‘Các điểm cần nhớ’ liên quan đến mỗi loại thuốc
• Glucovance Xem Biguanides (trang 1) và Sulphonylureas (trang 2)
• avandamet Xem Glitazones (trang 2) và Biguanides (trang 1)
• Janumet  Xem DPP-4 inhibitors (trang 4) và Biguanides (trang 1)

Những thuốc khác 
Orlistat (Xenical®) và Sibutramine (Reductil®),
là hai loại thuốc khác không dùng riêng cho tiểu đường, mà cho cả giảm cân nặng. Tuy 
nhiên chúng có thể ảnh hưởng mức đường trong máu, gây ra chứng hạ đường huyết. 
Nếu dùng thuốc trị tiểu đường khác hay insulin, liều lượng cần phải giảm. Xenical® làm 
giảm lượng chất béo ăn kiêng do ruột hấp thụ. Thuốc này đôi khi giúp thay đổi thói quen ăn 

5



uống và khuyến khích ăn kiêng ít chất béo. Phản ứng phụ như đầy hơi, tiêu chảy và phân 
có chất nhờn có thể xảy ra nếu quý vị ăn quá nhiều chất béo. Reductil® giúp giảm cân qua 
cách làm quý vị cảm thấy đã ăn đủ, mặc dù ăn ít thực phẩm hơn. Vì hai loại thuốc giảm 
cân này chỉ thích hợp với một số người, hãy thảo luận với bác sĩ. Sau khi xem xét, bác sĩ 
sẽ chọn một loại thuốc viên hoặc kết hợp thuốc viên thích hợp nhất với quý vị. 

Có phải tiếp tục dùng hoài insulin không?
Tiểu đường loại 2 là bệnh trạng nặng dần qua thời gian bằng việc làm giảm sản xuất 
insulin. Các điều trị hạ đường huyết nói đến ở trên đều đòi hỏi lượng insulin đầy đủ mới 
hữu hiệu. Khi cơ thể một người bị tiểu đường không còn tạo đủ lượng insulin, cần phải 
điều trị bằng insulin để kiểm soát mức đường trong máu. Điều này xảy đến khá nhanh 
nhưng thường xảy ra hơn trong vòng 10 năm từ khi được chẩn đoán bệnh, ở khoảng 
50% số người. Đôi khi có người vẫn tiếp tục dùng một số loại thuốc viên cũng như insulin. 
Insulin an toàn và có thể được phụ nữ dùng khi đang mang thai hay cho con bú. Đây là 
thuốc cần điều trị cho người tiểu đường và nếu kiềm chế được mức đường trong máu sẽ 
giúp làm giảm nguy cơ phát các biến chứng tiểu đường.

Thông tin khác
• Nếu quý vị uống rượu, hãy cho bác sĩ biết vì rượu có thể ảnh hưởng đến hoạt động 

của thuốc. Rượu cũng có thể làm mất đi các triệu chứng bị hạ đường huyết.
• Để có thêm thông tin, hãy gọi điện Đường dây Thông tin Thuốc theo số 1300 888 

763 hay đến phần ‘người tiêu dùng’ (consumer) ở trang mạng www.pbs.gov.au.

Các thuốc trị tiểu đường loại 2 

Quý vị có muốn tham gia tổ chức tiểu đường hàng đầu của Úc châu?
> Dịch vụ tiểu đường > Tạp chí miễn phí > Dịch vụ trẻ em
> Ấn phẩm giáo dục > Giảm giá sản phẩm > Các nhóm hỗ trợ

Để biết thêm thông tin, hãy điện thoại số 1300 136 588 hay thăm trang mạng của Tổ chức 
này ở Lãnh thổ/ Tiểu bang nơi quý vị cư ngụ. 
ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

Thiết kế, nội dung, và sản xuất tờ thông tin bệnh tiểu đường này được thực hiện qua: 

> ACT Diabetes aCT  > NSW australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT > QLD Diabetes australia – Queensland 
> SA Diabetes Sa  > TAS Diabetes Tasmania
> VIC Diabetes australia – Vic  > WA Diabetes Wa

Nội dung giáo dục và y học ban đầu của bản thông tin này đã được Ủy ban Giáo dục và Chăm 
sóc Y tế bệnh Tiểu đường Úc duyệt lại. Sao chụp ấn bản này chỉ được phép cho các mục tiêu 
giáo dục. Sao chép dưới mọi hình thức khác do đệ tam nhân đều bị cấm đoán. Để biết thêm 
các vấn đề liên hệ đến tờ thông tin này, xin liên lạc với Cục xuất bản Quốc gia tại địa chỉ mạng 
dapubs@tpg.com.au hoặc điện thoại số 02 9527 1951.   
Các nhà chuyên môn y tế: Để lấy lượng lớn nguồn thông tin này, xin liên lạc Diabetes australia nơi Lãnh thổ/ 
Tiểu bang quý vị ở theo danh sách liệt kê.

In lại tháng 8/2010    Loạt thông tin tiểu đường từ các Tổ chức bệnh Tiểu đường ở Tiểu bang / Lãnh thổ -  
Tác quyền© 2010


