
Nguy cơ hạ đường máu của gliclazide thấp nhất trong các loại Sulfonylurea 

Nguồn: American Diabetes Association 
Khoa TMCH biên dịch 

 

Gliclazide là một Sulfonylurea (SU) thế hệ mới, thuốc này gây nguy cơ hạ đường 

máu thấp nhất khi phối hợp thêm với metformin trong điều trị đái tháo đường. Điều này 

được chứng minh qua các phân tích cộng gộp. 

Theo Bác sỹ Stig Edrup Andersen ở trường đại học Y Roskilde – Đan Mạch, “Vì 

hạ đường huyết dường như không bị  quy cho mọi loại thuốc trong nhóm SU, chúng tôi 

giả thuyết rằng các bác sỹ lâm sàng hoàn toàn không từ bỏ việc kê SU, mặc dù luôn lo 

lắng về nguy cơ hạ đường máu. Đối với nhiều bệnh nhân, khi điều trị đơn trị liệu với 

Metformin chưa kiểm soát được, họ lựa chọn phối hợp thêm Gliclazide  hơn là phối hợp 

với các thuốc điều trị tiểu đường đắt tiền khác.  

SU được sử dụng điều trị tiểu đường type 2 khoảng hơn 50 năm nay, theo như 

ghi nhận của Dr Andersen và các đồng nghiệp trên báo  Bristish Journal Pharmacology 

vào ngày 18/7. Trong khi các thuốc SU thường được sử dụng như một nhóm thuốc 

đồng nhất, nhưng có rất nhiều bằng chứng chỉ ra tác dụng chọn lọc trên mô tụy của từng 

loại thuốc khác nhau và do vậy sự kích thích các tiểu đảo tụy tiết ra Insulin của các loại 

SU khác nhau,  bên cạnh đó khả năng điều hòa bảo vệ khi xảy ra hạ đường huyết, vì vậy 

nguy cơ gây hạ đường huyết giữa các thuốc không giống nhau. 

Một vài thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện để so sánh giữa các SU mới bao 

gồm gliclazide, glipizide, glibenclamide và glimepiride, tuy nhiên chưa thực sự là thử 

nghiệm lâm sàng vì vi phạm luật sáng chế.  

Để so sánh gián tiếp nguy cơ hạ đường máu giữa các loại SU, các nhà nghiên cứu 

đã tiến hành phân tích cộng gộp từ 13 nghiên cứu về SU và 14 nghiên cứu về các thuốc 

điều trị tiểu đường uống không phải SU với tổng số lượng bệnh nhân lên đến trên 

16000 người. Nghiên cứu tập trung vào 8 loại thuốc không phải SU và 4 loại thuốc 

thuộc nhóm SU. Mọi thời điểm hạ đường huyết được coi như một biến cố ghi nhận. 



Cách tiếp cận của chúng tôi cho phép kết hợp bằng chứng từ các nghiên cứu khác 

nhau. Dr Andersen giải thích: ‘ Chúng tôi xây dựng mạng lưới của thử nghiệm lâm sàng 

đối chứng (RCTs) và tính toán mối liên quan giữa tất cả các can thiệp trên mạng lưới. 

Theo phương pháp bắc cầu: nếu bạn biết Brian cao hơn Bob 1 inch, Bob cao hơn Bill 

1inch thì chúng ta tính ra rằng Brian cao hơn Bill 2 inch. Đó là nguyên tắc của phương 

pháp. Và khi chúng tôi so sánh về mối quan hệ giữa an toàn và hiệu quả thì tính ngẫu 

nhiên của thử nghiệm gốc vẫn được bảo toàn.  

Nhóm thuốc SU có tác dụng giảm HbA1c từ 0.66%- 0.84 %. Nguy cơ hạ đường 

máu của gliclazide thấp hơn glipizide với tỷ suất nguy cơ (OR) là 0.22; thấp hơn 

glimepiride với OR= 0.4; thấp hơn glibenclamide với OR= 0.21. 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nguy cơ hạ đường máu giữa 

gliclazide với các thuốc không phải SU ngoài pioglitazone(OR = 9,75) 

Nếu chúng ta nói về hạ đường máu điều xuất hiện ngay trong đầu chúng ta là do 

gliclazide. Nhưng chúng ta nghiên cứu về tính an toàn và nguy cơ hạ đường huyết cũng 

như tăng cân. Mặc dù chúng ta không biết được liệu các loại SU khác nhau có tạo ra sự 

khác biệt về mức độ nặng của hạ đường huyết hay không nhưng điều quan trọng là các 

nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa giữa các loại SU đối với nguy cơ hạ đường 

máu. 

Hơn nữa, trong một nghiên cứu cộng gộp của Simpson và cộng sự so sánh nguy 

cơ tử vong và nguy cơ tim mạch với từng loại SU, đã chỉ ra rằng gliclazide có nguy cơ 

tử vong thấp nhất so với glimepiride, glipizide, glibenclamide. 

Andersen nói tiếp: Mặc dù các công ty dược phẩm không muốn nhưng cần tiếp tục tiến 

hành những nghiên cứu theo phương pháp này để so sánh hiệu quả và nguy cơ của các 

thuốc trong nhóm Sulfonylyrea với nhau để đưa ra lựa chọn điều trị tối ưu cho bệnh 

nhân dựa vào bằng chứng.  

(Nguồn: http://bit.ly/2avHpqK. Br J Clin Pharmacol 2016) 

 


