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 Mối liên quan giữa tăng huyết áp và đái tháo đường 

Tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) đang là những thách thức lớn đối với 

ngành y tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.  

Người bệnh ĐTĐ có đường huyết tăng cao làm giảm dưỡng chất nitric oxide (NO) 

trong hệ động mạch, khiến mạch máu bị tổn thương, thu hẹp lại. Về lâu dài, ĐTĐ sẽ gây xơ 

vữa thành động mạch dẫn tới tình trạng huyết áp tăng cao. Người bệnh ĐTĐ có biến chứng 

thận sẽ tăng tiết renin làm tăng huyết áp, khả năng lọc máu giảm, lượng máu tăng dẫn đến 

huyết áp tăng. 

Huyết áp khiến đường huyết tăng cao, làm bệnh nhân ĐTĐ bị biến chứng nhanh hơn và 

gia tăng tỷ lệ tử vong. Nguyên nhân do THA cản trở dòng máu được lưu thông tới thận (gây 

tác động tới tiểu đường); gây biến chứng võng mạc, mù lòa, thận… 

Tỷ lệ mắc THA ở người bệnh ĐTĐ type 2 tăng 2,5 lần so với người không bị ĐTĐ, 

khoảng 50% người bệnh ĐTĐ đồng thời bị THA. [7] 

 Mục tiêu huyết áp ở bệnh nhân có đái tháo đường 

 Mục tiêu huyết áp cho người bệnh ≥ 18 tuổi, không có thai, có mắc kèm ĐTĐ là 

<140/90 mmHg; 

 Đối với người cao tuổi cũng áp dụng mục tiêu huyết áp chung < 140/90 mmHg nhưng 

khuyến cáo không để huyết áp tâm thu < 130 mmHg, huyết áp tâm trương không         

< 70 mmHg; 

 Riêng người cao tuổi có tình trạng sức khỏe kém, bệnh trạng phức tạp, huyết áp mục 

tiêu < 150/90 mmHg. 
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 Lựa chọn sử dụng thuốc kiểm soát huyết áp cho người bệnh ĐTĐ 

 

 
Hình. Khuyến cáo điều trị THA cho người bệnh ĐTĐ theo ADA 2021 

  

 

 

 



Theo khuyến cáo của Hiệp hội 

đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA năm 

2021: 
- Người bệnh ĐTĐ có huyết áp trong khoảng 

140/90 mmHg đến 159/99 mmHg có thể kiểm 

soát huyết áp bắt đầu bằng một trong các thuốc: 

 Ức chế men chuyển (ACEi) hoặc chẹn thụ 

thể angiotensin II (ARB): giảm nguy cơ 

bệnh thận tiến triển nếu có creatinin niệu; 

 Lợi tiểu thiazid; 

 Chẹn kênh calci (CCB); 

- Người bệnh ĐTĐ có huyết áp ≥ 160/100 

mmHg nên kiểm soát huyết áp bằng kết hợp 2 

trong các thuốc: 

 

 

 

 Lưu ý: 

 Người bệnh có creatinin niệu (creatinin niệu 

≥ 30mg) nên sử dụng ACEi hoặc ARB phối 

hợp với một thuốc khác để giảm nguy cơ 

bệnh thận tiến triển; 

 Chẹn beta được chỉ định dự phòng nhồi máu 

cơ tim, đau thắt ngực không ổn định, suy tim 

có phân suất tống máu giảm (phân suất tống 

máu <40%). Hiệu quả của chẹn beta không 

được chứng minh trong các trường hợp khác 

các trường hợp đã liệt kê. 

Theo Hướng dẫn điều trị tiểu 

đường của Hiệp hội các nhà lâm 

sàng Nội tiết Hoa Kỳ – AACE  

năm 2020: 
- Lựa chọn ưu tiên ban đầu để kiểm soát huyết 

áp: ACEi, ARB, chẹn beta, CCB, lợi tiểu 

thiazid. 

- Người bệnh ĐTĐ có huyết áp > 150/100 

mmHg, nên phối hợp 2 thuốc để kiểm soát 

huyết áp. 

 Lưu ý: 

 Khi phối hợp thuốc hạ áp, khuyến cáo sử 

dụng CCB + thuốc hạ áp khác (tùy theo 

đặc điểm lâm sàng của người bệnh); 

 Người bệnh ĐTĐ có creatinin niệu 

(creatinin niệu ≥ 30mg) nên sử dụng 

ACEi hoặc ARB để giảm nguy cơ bệnh 

thận tiến triển; 

 Không sử dụng phối hợp ACEi và ARB do 

làm tăng gấp đôi nguy cơ suy thận và tăng 

kali máu; 

 Người bệnh ĐTĐ mắc kèm suy tim: có lợi 

ích khi sử dụng chẹn beta; 

 Người bệnh ĐTĐ mắc kèm bệnh lý tuyến 

tiền liệt: có lợi ích khi sử dụng chẹn alpha; 

 Người bệnh ĐTĐ mắc kèm bệnh động 

mạch vành: có lợi ích khi sử dụng chẹn 

beta hoặc chẹn kênh calci; 
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- Mục tiêu huyết áp cho người bệnh ĐTĐ < 140/90mmHg, người cao tuổi có sức khỏe 

kém < 150/90 mmHg. 

- Lựa chọn sử dụng thuốc: 

 Sử dụng 1 thuốc điều trị THA, lựa chọn trong các nhóm: ACEi/ARB, lợi tiểu, 

chẹn kênh calci; 

 Sử dụng phối hợp 2 hay nhiều thuốc điều trị THA, kết hợp các nhóm: 

ACEi/ARB    CCB 

Lợi tiểu    Chẹn beta 

- Hạn chế sử dụng chẹn beta trong kiểm soát huyết áp cho người bệnh ĐTĐ. 
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Quan điểm về thuốc chẹn beta trong kiểm soát huyết áp 

trên người bệnh ĐTĐ 
Theo các hướng dẫn và khuyến cáo của các tổ chức sức khỏe, vai trò của chẹn beta 

để kiểm soát huyết áp trên người bệnh ĐTĐ vẫn chưa có nhiều ủng hộ. Hiệu quả dự 

phòng các biến cố tim mạch cho người bệnh ĐTĐ chưa được chứng minh. [1],[2],[4] 

Có nhiều nghiên cứu chứng minh việc sử dụng thuốc chẹn beta có thể làm tăng 

nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ĐTĐ kèm theo bệnh mạch vành và nhận được sự đồng 

thuận cao từ các nhà khoa học.  6] 

Theo cơ chế tác động chẹn beta, thuốc có khả năng gây tăng đề kháng insulin và 

tác động gây tăng cân trên người bệnh, điều này dẫn đến đường huyết khó được kiểm 

soát tốt. [3] 

Chẹn beta cần sử dụng thận trọng trên người bệnh ĐTĐ, chỉ nên được xem xét chỉ 

định trong các trường hợp nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim, người bệnh có đau thắt ngực 

hoặc suy tim có phân suất tống máu giảm. [1],[2],[3] 


