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Giải phẫu, sinh lý, bệnh học, chẩn đoán 

và điều trị các bệnh lý tuyến giáp  

(Phần 2)  
(Bài viết được lược dịch từ Chapter 7: The Thyroid gland, Textbook Greenspan’s 

Basic & Clinical Endocrinology 10th edition) 

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo! 
NHỮNG THAY ĐỔI SINH LÝ ẢNH 

HƯỞNG CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 

 

CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP THỜI KỲ 

BÀO THAI 

Giai đoạn đầu, sự phát triển của bào thai 

(đặc biệt là thần kinh) phụ thuộc vào 

hormone tuyến giáp từ tuần hoàn mẹ. 

Vào khoảng tuần thứ 11 của thai kỳ, khi 

hệ mạch cửa tuyến yên phát triển thì bắt 

đầu đo được nồng độ TSH và TRH. 

Cũng trong thời gian này, tuyến giáp của 

bào thai bắt đầu tham gia bắt iod. 

Hormone tuyến giáp ở bào thai bắt đầu 

được chế tiết từ tuần thứ 18-20 của thai 

kỳ. TSH tăng nhanh chóng và đạt đỉnh 

khoảng tuần 24-28, nồng độ T4 tăng cao 

nhất vào khoảng tuần thứ 35-40 của thai 

kỳ. Trong khi đó, nồng độ T3 vẫn duy trì 

ở mức thấp trong suốt thai kỳ do T4 ưu 

thế chuyển thành rT3 bởi sự hiện diện 

của enzyme 5’-deiodinase type 3 trong 

thời gian này. Sau khi sanh, có sự kích 

thích TSH tăng lên một cách đột ngột do 

thai tiếp xúc với môi trường lạnh ở bên 

ngoài tử cung, từ đó làm T4, T3 tăng cao, 

rT3 lúc này sụt giảm. Xu hướng này 

tương đối ổn định trong tháng đầu tiên 

của trẻ. 

CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP KHI 

MANG THAI 

Có nhiều thay đổi trong các thông số liên 

quan đến hormone tuyến giáp trong quá 

trình mang thai. Có sự tăng đào thải iode 

qua nước tiểu, vì thế ở những vùng chế 

độ ăn ít iod có thể gây ra bướu cổ ở mẹ, 

hoặc thậm chí có thể gây suy giáp. Trong 

quá trình mang thai, có sự gia tăng nồng 

độ TBG do tăng glycosyl hóa TBG ở gan 

thúc đẩy bởi estrogen, từ đó làm kéo dài 

thời gian đào thải chúng. Hệ quả là làm 

gia tăng nồng độ T4 toàn phần trong 

huyết tương, T3 cũng tăng nhưng ít hơn. 

Bên cạnh đó, trong thai kỳ cũng có sự gia 

tăng đáng kể nồng độ hCG (hormone 

này cũng có hoạt tính đồng vận thụ thể 

TSH nhưng yếu hơn), cũng góp phần 

làm tăng kích thước tuyến giáp. Nồng độ 

hCG trong máu mẹ đạt đỉnh vào khoảng 

tuần 12 của thai kỳ, làm gia tăng tạm 

thời nồng độ T4 tự do trong huyết thanh 

ở mức vừa phải và do đó feedback âm 

làm ức chế gây giảm nhẹ nồng độ TSH. 

Trong bệnh cảnh có sự gia tăng của nồng 

độ hCG, như trong bệnh lý nguyên bào 
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nuôi (thai trứng, choriocarcinoma,…) có 

thể gây cường giáp thật sự. Ở những 

phụ nữ có triệu chứng buồn nôn dữ dội 

trong thai kỳ (gọi là nghén), là do sự gia 

tăng nồng độ hCG trong máu có thể biểu 

hiện tình trạng nhiễm độc giáp thoáng 

qua. Như đã nói ở phần trước, enzyme 

deiodinase type 3 từ nhau thai sẽ làm 

tăng đào thải T4 trong thai kỳ, chính vì 

thế khi bổ sung T4 ở những phụ nữ có 

suy giáp đòi hỏi phải tăng liều cao hơn.  

Ngoài ra, iod ở mẹ có thể qua được nhau 

thai, đóng vai trò tối cần thiết trong sự 

tổng hợp hormone tuyến giáp ở bào thai. 

Tuy nhiên, nếu bổ sung một lượng lớn 

iodide cũng có thể ức chế chức năng 

tuyến giáp ở bào thai (xem lại sinh lý ở 

phần trước), làm tuyến giáp phì đại đủ 

gây chuyển dạ tắc nghẽn. Ở phụ nữ 

mang thai có bệnh lý tuyến giáp tự miễn 

thì các kháng thể immunoglobulin từ mẹ 

gây kích thích hoặc ức chế thụ thể TSH 

có thể qua được nhau thai và gây rối 

loạn chức năng tuyến giáp ở bào thai. 

Hơn nữa, các thuốc kháng giáp sử dụng 

ở mẹ như methimazole và PTU cũng qua 

được nhau thai, khi sử dụng ở liều cao có 

thể gây suy giảm chức năng tuyến giáp ở 

bài thai (xem Chương 16) 

SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TUYẾN 

GIÁP THEO TUỔI GIẢ 

Chu chuyển T4 cao nhất ở trẻ nhỏ và 

giảm dần ở người trưởng thành (sau tuổi 

dậy thì). Tuần hoàn T4 sau đó ổn định 

cho đến 60 tuổi, lúc này bắt đầu có sự sụt 

giảm dần. Vì thế, ở người lớn tuổi tốc độ 

đào thải T4 có thể giảm đến 50%, nên cần 

giảm liều điều trị T4 ở những đối tượng 

này khi có mắc suy giáp. 

ẢNH HƯỞNG CỦA BỆNH LÝ CẤP VÀ 

MÃN TÍNH LÊN CHỨC NĂNG 

TUYẾN GIÁP (HỘI CHỨNG BÌNH 

GIÁP DO BỆNH LÝ) 

Bệnh lý cấp hay mãn tính đều có ảnh 

hưởng nhất định đến chức năng tuyến 

giáp. Tác động sớm nhất và thường gặp 

nhất là ức chế chuyển T4 thành T3, từ đó 

giảm nồng độ T3 lưu hành. Cùng với 

hiện tượng trên là sự gia tăng nồng độ 

rT3 trong huyết thanh. Những thay đổi 

trên có thể gặp trong các trường hợp 

thiếu năng lượng như suy dinh dưỡng, 

nhịn đói, chán ăn tâm thần và gặp ở các 

bệnh lý toàn thân cấp hay mãn tính (xem 

Bảng 7-3).  

BẢNG 7-3: Những bệnh lý và các yếu tố gây 

giảm biến đổi T4 hoặc T3. 

1. Thời kỳ bào thai 

2. Thiếu năng lượng 

3. Bệnh lý của gan 

4. Bệnh lý toàn thân nặng 

5. Một số thuốc: 

Propylthiouracil 

Glucocorticoid 

Propranolol (ảnh hưởng nhẹ) 

Thuốc cản quang chứa iod (acid 

iopanoic, ipodate sodium) 

Amiodarone 

6. Thiếu hụt Selenium 

 

Sinh bệnh học của hội chứng T3 thấp này 

được cho là do các cytokine như yếu tố 

hoại tử u, được tiết ra từ các tế bào viêm 

sẽ tham gia ức chế enzyme 5’-deiodinase 
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type 1. Một số thuốc cũng ức chế enzyme 

này và làm giảm nồng độ T3 huyết thanh 

như: corticosteroid, amiodarone, thuốc 

cản quang có chứa iod, PTU, propanolol 

liều cao. Ban đầu, T3 huyết thanh thấp 

thường đi kèm với T4 tự do và toàn phần 

bình thường hay hơi tăng (xem Hình 7-

23). Khi bệnh ngày càng nặng, lúc này có 

sự sụt giảm cả T4 toàn phần và tự do. Có 

nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng 

này tùy thuộc vào bệnh nền. Ví dụ như 

trong hội chứng thận hư và bệnh gan 

nặng, nguyên nhân là do giảm nồng độ 

TBG lưu hành. Nồng độ acid béo tự do 

trong huyết tương tăng cũng có thể ngăn 

T4 gắn kết vào TBG, làm tăng nồng độ 

T4 tự do, từ đó feedback lên vùng hạ đồi 

và tuyến yên giảm tiết TSH và thành lập 

một cân bằng mới với nồng độ T4 toàn 

phần thấp hơn. TSH cũng có thể bị ức 

chế bởi các cytokine lưu hành ở các bệnh 

nhân mắc các bệnh lý nặng hay bởi 

dopamine, corticosteroid dùng để điều 

trị các bệnh nhân này. Cuối cùng, một 

trong những cơ chế khác chính là sự gia 

tăng đào thải T4 khi có bệnh lý. Tất cả 

những yếu tố kể trên đều có thể góp 

phần làm giảm nồng độ T4 toàn phần và 

T4 tự do khi định lượng bằng xét nghiệm 

miễn dịch (free-hormone immunoassay). 

Tuy nhiên, nồng độ T4 khi đo bằng 

phương pháp thẩm tách cân bằng 

(equilibrium dialysis) được báo cáo rằng 

bình thường trong hầu hết, tuy nhiên 

không phải tất cả các trường hợp. 

Hai câu hỏi lâm sàng đặt ra trong bối 

cảnh bệnh nhân có bệnh nền đồng thời 

với rối loạn chức năng tuyến giáp. Một là 

làm sao để phân biệt được rối loạn là do 

hội chứng bình giáp do bệnh lý hay là 

suy giáp thứ phát (từ nguyên nhân trục 

hạ đồi – tuyến yên); vì trong hai bệnh 

cảnh này thì T4 và TSH đều giảm. Lúc 

này, khai thác thêm lâm sàng có thể giúp 

ích, chẳng hạn tiền sử có bệnh lý tuyến 

yên hay tuyến giáp đã biết trước đó, 

chấn thương hay phẫu thuật sọ não, các 

biểu hiện khác của suy tuyến yên có thể 

có (tinh hoàn nhỏ ở nam giới). Đôi lúc 

cần chỉ định thêm một số xét nghiệm bổ 

sung khác. Như đã nói ở trên, định 

lượng T4 tự do huyết thanh bằng 

phương pháp thẩm tách cân bằng có thể 

cho nồng độ T4 trong giới hạn bình 

thường ở bệnh nhân bình giáp do bệnh 

lý. Định lượng nồng độ cortisol cũng có 

thể giúp ích, vì cortisol thường sẽ bình 

thường hoặc tăng cao ở những bệnh 

nhân có bệnh lý toàn thân nặng, vì vậy 

nếu kết quả là bình thường hoặc tăng thì 

có vẻ như không phải nguồn gốc bệnh lý 

từ hạ đồi – tuyến yên. Đôi lúc cần phải 

chỉ định một số cận lâm sàng hình ảnh 

học cấp cứu để đánh giá thêm vùng hạ 

đồi – tuyến yên. Các bất thường về chức 

năng tuyến giáp này thường trở về bình 

thường khi bệnh nhân hồi phục. Tuy 

nhiên, thỉnh thoảng cũng gây hiện tượng 

tăng TSH hồi ngược thoáng qua 

(rebound), làm nhầm lẫn với tình trạng 

suy giáp. Trong trường hợp này, nếu  
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HÌNH 7-23: Lưu đồ cho thấy sự thay đổi của 

các giá trị về nồng độ hormone tuyến giáp trong 

huyết thanh theo mức độ nặng của các bệnh lý 

nền (không bao gồm bệnh lý tuyến giáp). Tỉ lệ tử 

vong gia tăng nhanh chóng có liên quan đến sự 

sụt giảm của nồng độ T4 toàn phần và T4 tự do 

trong huyết thanh. 

 

không xuất hiện các dấu hiệu suy giáp rõ 

thì không nên điều trị bổ sung hormone 

tuyến giáp mà nên đánh giá lại vài tuần 

sau khi bệnh nhân hồi phục. 

Câu hỏi thứ hai là liệu hội chứng bình 

giáp do bệnh lý có nên được điều trị 

luôn với hormone tuyến giáp hay không. 

Thật vậy, ở nhiều bệnh nhân có các bệnh 

lý nền nặng biểu hiện các triệu chứng 

liên quan đến suy giáp như hạ thân 

nhiệt, thay đổi cảm giác, rối loạn thông 

khí và rối loạn chức năng cơ tim, hạ natri 

máu. Từ đó dấy lên quan điểm rằng, việc 

bổ sung hormone tuyến giáp thay thế có 

thể mang lại lợi ích nhất định. Trái lại, 

những quan điểm khác cho rằng những 

thay đổi liên quan đến chức năng tuyến 

giáp này thực tế là do các cơ chế bù trừ 

để giảm bớt sự tiêu thụ oxy và dị hóa 

protein, vậy nếu bổ sung hormone tuyến 

giáp vào sẽ làm tình hình tệ hơn. Hơn 

nữa, các thử nghiệm lâm sàng nhỏ và 

một số thử nghiệm trên mô hình động 

vật đã thất bại trong việc chứng minh lợi 

ích của điều trị hormone tuyến giáp 

trong trường hợp này. Cuối cùng, các 

guideline hiện hành nhìn chung sẽ tạm 

không điều trị hormone tuyến giáp thay 

thế trong trường hợp này, trừ khi có 

bằng chứng thuyết phục về cả lâm sàng 

và cận lâm sàng cho thấy có tình trạng 

suy giáp thực sự. 
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CÁC XÉT NGHIỆM HORMONE 

TUYẾN GIÁP TRONG MÁU 

 

Xét nghiệm định lượng nồng độ TSH 

Vì chức năng tuyến giáp bị rối loạn 

thường xuất phát từ các rối loạn nguyên 

phát ngay tại tuyến giáp, vì thế định 

lượng nồng độ TSH trở thành một trong 

những test được sử dụng rộng rãi để xác 

định có hay không rối loạn chức năng 

tuyến giáp. Sự nhạy cảm của trục hạ đồi 

– tuyến yên – tuyến giáp đảm bảo rằng 

cả các rối loạn nguyên phát tại tuyến 

giáp và nhiễm độc giáp (do tuyến giáp 

hay do hormone giáp ngoại sinh) đều sẽ 

được phát hiện. Hơn nữa, dù rối loạn 

chức năng tuyến giáp ở mức độ nhẹ, 

nồng độ hormone tuyến giáp trong 

huyết thanh sụt giảm hay tăng như thế 

nào đó, thì vẫn đảm bảo rằng nằm trong 

khoảng tham chiếu có thể phát hiện 

được (chẳng hạn như rối loạn chức năng 

tuyến giáp nhẹ hoặc thể dưới lâm sàng). 

Sự tương quan logarit đảo ngược giữa 

nồng độ TSH huyết thanh và nồng độ T4 

tự do ở các tình huống khác nhau được 

minh họa ở Hình 7-24A và Hình 7-24B. 

Nhìn chung, có hai phương pháp định 

lượng TSH (và T4, T3) được sử dụng: 

phương pháp miễn dịch (IMA) và miễn 

dịch phóng xạ (RIA). (Đến đây bạn đọc lưu 

ý đến giải đáp câu hỏi thường gặp trên lâm 

sàng: vì sao thường sử dụng TSH kết hợp 

với FT4 trên lâm sàng, mà không phải là các 

đại lượng khác, hay chỉ đơn độc từng cái, hay 

khi nào sẽ cần kết hợp nhiều đại lượng). 

Nếu chỉ sử dụng định lượng TSH đơn 

độc để chẩn đoán các rối loạn tuyến giáp 

thì sẽ có nhiều hạn chế. Đầu tiên, chúng 

ta sẽ bỏ qua các trường hợp suy giáp 

trung ương (thứ phát từ nguyên nhân ở 

trục hạ đồi – tuyến yên), chẳng hạn nếu 

bệnh nhân bị suy giáp do u tuyến yên, 

thì nồng độ TSH sẽ không tăng cao mà 

ngược lại còn giảm hay ở mức “bình 

thường, nhưng không phù hợp”. Chính 

vì thế, thường kết hợp thêm nồng độ T4 

tự do song hành với định lượng TSH để 

chẩn đoán cũng như loại trừ các bệnh lý 

chung của tuyến giáp. Một số thuốc cũng 

ảnh hưởng đến nồng độ TSH, chẳng hạn 

như corticosteroid liều cao hay 

dopamine, gây ức chế giải phóng TSH 

(xem Bảng 7-4). Nhược điểm thứ hai là 

có nhiều nguyên nhân khác không liên 

quan đến tuyến giáp cũng gây gia tăng 

nồng độ TSH trong huyết thanh như 

được mô tả trong Bảng 7-4. 

Xét nghiệm định lượng nồng độ T4 và 

T3 

Nồng độ hormone toàn phần của tuyến 

giáp trong huyết thanh được sử dụng 

rộng rãi và đánh giá chính xác hầu hết 

các bệnh nhân có rối loạn chức năng 

tuyến giáp thật sự. Tuy nhiên, nhược 

điểm là có những trường hợp gây dương 

tính giả và âm tính giả khi có sự thay đổi 

nồng độ hay ái lực gắn kết của hormone 

tuyến giáp với protein. Ví dụ, phụ nữ 

mang thai có sự gia tăng nồng độ TBG 

do estrogen (xem lại phần trước) gây 

chẩn đoán nhầm thành cường giáp nếu  
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HÌNH 7-24: A. Sự tương quan giữa nồng độ T4 

tự do trong huyết thanh được tính bằng phương 

pháp thẩm tách (FT4) ng/dL và log10 TSH ở 

những người có tình trạng bình giáp, cường giáp, 

nhược giáp và những người có tình trạng bình 

giáp mà T4 bị ức chế. Lưu ý rằng, đối với mỗi 

đơn vị thay đổi trong nồng độ T4 sẽ có sự thay 

đổi tương ứng theo logarit của nồng độ TSH. B. 

Sự tương quan giữa FT4 được tính bằng phương 

pháp thẩm phân và log10 TSH ở những người 

bình thường và những người mắc các bệnh khác 

nhau bao gồm: suy giáp nguyên phát, suy giáp 

trung ương (thứ phát do bệnh lý trục hạ đồi – 

tuyến yên), TSH không bị ức chế do 

levothyroxine, suy giáp bẩm sinh được điều trị 

bằng levothyroxine, u tiết TSH, đề kháng 

hormone tuyến giáp, bệnh lý không tăng 

hormone tuyến giáp và cường giáp không do 

tuyến yên. 

 

BẢNG 7-4: Nguyên nhân làm nồng độ TSH 

huyết thanh không phù hợp 

Lâm sàng có biểu hiện cường giáp 

  U tuyến yên tiết TSH 

  Sự đề kháng của tuyến yên đối với 

hormone tuyến giáp 

Lâm sàng có biểu hiện suy giáp 

  Suy giáp trung ương (do nguyên nhân 

tuyến yên hoặc vùng dưới đồi) 

  Có tình trạng ức chế TSH trước đó (ví dụ, 

cường giáp được điều trị gần đây) 

Lâm sàng có biểu hiện bình giáp 

Bệnh hệ thống (↓ trong giai đoạn cấp tính, 

↑ trong khi phục hồi) 

Đề kháng với hormone tuyến giáp (đã bù 

trừ) 

Sai số do xét nghiệm 

  Có kháng thể chống TSH 

  Có kháng thể Anti-mouse 

immunoglobulin 

Thuốc: dopamine, dobutamine, 

glucocorticoid 

Ảnh hưởng sinh lý do lão hóa, đặc biệt khi 

tuổi > 80 

Béo phì nặng 

 

như chỉ dựa vào định lượng nồng độ T4 

toàn phần trong máu. Trái lại, ở bệnh 

nhân mang thai có suy giáp nguyên phát 

có thể bị bỏ sót do sự gia tăng TBG nói 

trên làm T4 toàn phần tăng lên trở về 

giới hạn “bình thường”. Vì vậy, kết hợp 

T4 toàn phần với TSH có thể cho kết quả 

chính xác hơn. 

Các vấn đề kể trên sẽ được giải quyết 

bằng cách định lượng nồng độ T4 tự do 

bằng IMA, bằng thẩm tách cân bằng 

(ED) hay bằng phương pháp sắc ký lỏng 

ghép đầu dò khối phổ (LC/MS). Khi định 

lượng bằng chất đánh dấu tương tự T4 

(T4 analog tracer) cạnh tranh gắn kết với 

kháng thể của xét nghiệm thay vì protein 

huyết tương, nên sẽ rất chính xác khi cần 

phân biệt có sự tái phân bố hormone 

tuyến giáp với TBG hay bất thường FT4 

thực sự do rối loạn chức năng tuyến 

giáp. Tuy nhiên, chúng vẫn bị ảnh 

hưởng ít nhiều trong các trường hợp có 

biến đổi nồng độ T4 toàn phần (gây kết 

quả tăng giả trong trường hợp nhiễm 

độc giáp do rối loạn chức năng albumin 

hay gây giảm giả trong ba tháng cuối 

thai kỳ,…). Dù vậy, định lượng T4 tự do 

bằng IMA hiện nay vẫn là xét nghiệm 

được sử dụng rộng rãi nhất khi cần xác 

định nồng độ FT4 vì nó tương đối chính 
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xác trong hầu hết các trường hợp, nhanh 

chóng, tự động và rẻ tiền. 

Phương pháp thẩm tách cân bằng (ED) 

tuy là tiêu chuẩn vàng trong xác định 

nồng độ FT4 trong máu nhưng đắt tiền 

và không sẵn có, nên không được xem là 

1st line trong định lượng FT4.  

Nhắc lại, vẫn phải thực hiện FT4 cùng 

với TSH, vì nếu FT4 dùng đơn độc để 

chẩn đoán các rối loạn chức năng tuyến 

giáp thì sẽ gặp nhiều vấn đề. Một là có 

những bệnh nhân lâm sàng bình giáp 

nhưng định lượng hormone tuyến giáp 

tự do tăng do bệnh nền, do thuốc ức chế 

chuyển T4 thành T3 (làm tăng nồng độ 

FT4) như thuốc cản quang chứa iod, 

amiodarone, glucocorticoid và 

propanolol. Trong những trường hợp 

này thì nếu làm xét nghiệm TSH, cho kết 

quả bình thường có thể loại trừ cường 

giáp. Ngược lại, sẽ có những bệnh lý mà 

nồng độ FT4 dưới mức bình thường dù 

bệnh nhân đó bình giáp. Ví dụ như các 

thuốc chống động kinh như phenytoin 

và carbamazepine gây nhiều tác động 

như ức chế tiết TSH và gia tăng tốc độ dị 

hóa T4, từ đó làm giảm nồng độ T4 toàn 

phần và T4 tự do. Lúc này, nồng độ TSH 

huyết tương bình thường sẽ giúp loại 

trừ.  

Về xét nghiệm nồng độ T3 tự do và toàn 

phần trong máu, nếu chỉ sử dụng nó 

thay cho nồng độ T4 thường sẽ không 

phản ánh chính xác, ví dụ để chẩn đoán 

suy giáp, nếu bệnh nhân chỉ mắc suy 

giáp nguyên phát mức độ nhẹ - trung 

bình thì nồng độ hormone T3 trong máu 

thường vẫn được duy trì ở mức bình 

thường nhờ cơ chế feedback âm (xem lại 

phần trước). Tuy vậy, xét nghiệm nồng 

độ T3 trong máu vẫn có vai trò trong các 

trường hợp (1) phát hiện những bệnh 

nhân có nhiễm độc giáp chỉ do tăng T3, 

thể nhẹ của cường giáp, trong đó T3 tăng 

nhưng T4 bình thường; (2) để đánh giá 

tốt hơn về mức độ nặng của cường giáp 

và theo dõi đáp ứng điều trị; và (3) để 

chẩn đoán phân biệt một số thể cường 

giáp. Vì trong bệnh Graves thì hầu hết 

bệnh nhân sẽ ưu thế tăng T3 (cũng gặp 

trong một số bướu giáp nhân độc), nên 

chỉ số T3/T4 huyết thanh (biểu hiện dưới 

ng/dl: μg/dL) thường > 20. Ngược lại, 

những nguyên nhân gây nhiễm độc giáp 

liên quan đến viêm giáp thì tỉ số T3/T4 

thường < 20. 

BẢNG 7-5: Giá trị động học của iodothyronine ở 

người bình giáp 

 T4 T3 rT3 

Nồng độ 

trong huyết 

thanh 

   

  Tổng, 

μg/dL 

(nmol/L) 

8(103) 0.12(1.84

) 

0.04(0.51

) 

  Tự do, 

μg/dL 

(nmol/L) 

1.5(19) 0.28(4.3) 0.24(3.69

) 

Chứa trong 

toàn cơ thể 

800(1023

) 

46(70.7) 40(61.5) 

Thể tích 

phân bố (L) 

10 38 98 

Tỷ lệ đào 

thải qua 

chuyển hóa 

1 22 90 
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(MCR) 

(L/ngày) 

Tỷ lệ sản 

xuất (thải 

bỏ) MCR × 

nồng độ 

huyết 

thanh, μg/d 

(nmol/ngày

) 

80(103) 26(34) 36(46) 

Thời gian 

bán hủy 

trong huyết 

tương (t1/2) 

(ngày) 

7 1 0.2 

Lưu ý: T4 μg/dL × 12,87 = nmol/L; T3 μg/dL × 

15,38 = nmol/ 

Định lượng nồng độ TG đôi lúc được chỉ 

định cho mục đích: (1) phát hiện ung thư 

biểu mô tuyến giáp còn sót hay tái phát 

sau phẫu thuật (u nhú, u nang và 

carcinoma tế bào Hurthle); và (2): phân 

biệt với nhiễm độc giáp do hormone 

giáp ngoại sinh (trường hợp này TG sẽ bị 

giảm) với nguyên nhân nội sinh. Tuy 

nhiên cần lưu ý, TG không giúp ích 

trong việc phân biệt nhân giáp là lành 

hay ác tính. 

XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ VỀ SINH 

TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA IOD Ở 

TUYẾN GIÁP 

 

Các xét nghiệm định lượng bắt iod đồng 

vị phóng xạ có thể được sử dụng để 

phân biệt giữa các nguyên nhân gây 

nhiễm độc giáp, đặc biệt khi kết hợp với 

hình ảnh học. 

Ở bệnh nhân cường giáp do bệnh 

Graves, phân suất bắt iod phóng xạ 

(RAIU) trong 24 giờ tăng rõ rệt (40%-

95%), khi chu chuyển iod quá nhanh thì 

phân suất bắt trong 5 giờ thậm chí có thể 

cao hơn so với 24 giờ (xem Hình 7-25). 

 
HÌNH 7-25: Đường cong điển hình của sự 

bắt iod phóng xạ trong 24 giờ ở người bình 

thường và ở những bệnh nhân có bệnh 

tuyến giáp. Đường cong chu chuyển cao có 

thể được nhìn thấy ở những bệnh nhân có 

chế độ ăn thiếu iod hoặc có khiếm khuyết 

trong quá trình tổng hợp hormone. 

 

Tương tự, 24h-RAIU tăng ít hơn ở bệnh 

nhân bướu giáp nhân độc (30%-70%). 

Ngược lại, nhiễm độc giáp mà RAIU ở 

tuyến giáp thấp thường do các nguyên 

nhân: (1): viêm giáp bán cấp và do 

lympho bào (viêm giáp hậu sản, thầm 

lặng); (2) nhiễm độc giáp do sử dụng 

thừa hormone tuyến giáp; và (3) sau khi 

nhập một lượng lớn iodide đường uống 
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hoặc đường tĩnh mạch, ví dụ như điều 

trị với amiodarone, hay sau khi chụp 

hình với thuốc cản quang. Ngoài ra, 

RAIU thấp “không phải ở vùng cổ 

trước” (vị trí thông thường của tuyến 

giáp) có thể gặp trong các bệnh lý tăng 

tiết hormone tuyến giáp lạc chỗ như ở 

nền lưỡi (giáp lưỡi), ở trung thất, u quái 

giáp ở buồng trứng hay trong trường 

hợp có di căn sang nơi khác sau phẫu 

thuật cắt tuyến giáp ở ung thư biểu mô 

tuyến giáp.  

HÌNH ẢNH HỌC TUYẾN GIÁP 

 

HÌNH ẢNH HỌC PHÓNG XẠ 
123I và 99mTcO4  được sử dụng để đánh giá 

hoạt động chức năng và hình thái của 

tuyến giáp. Uống 123I (200-300 μCI) và 

đánh giá hình ảnh học sau 8-24 giờ sau 

đó. 99mTcO4  (1-10 mCi) được bắt lại bởi 

NIS nhưng không được biến đổi và giữ 

lại ở tuyến giáp, tiêm tĩnh mạch và đánh 

giá hình ảnh học sau đó 30-60 phút.    

Trên hình ảnh phóng xạ cung cấp thông 

tin về kích thước, hình dạng tuyến giáp 

cũng như sự phân bố thể hiện dưới hoạt 

động của chất đánh dấu bên trong tuyến 

giáp. Phương tiện này giúp phân biệt 

giữa các nguyên nhân gây nhiễm độc 

giáp. Ví dụ, bệnh nhân cường giáp với 

biểu hiện tuyến giáp phì đại, bắt iod 

mạnh và đồng nhất là các đặc tính của 

bệnh Graves. Ngược lại, khi biểu hiện 

một hay nhiều vùng với hoạt động bắt 

iod khác nhau, đặc biệt tương ứng với 

những vị trí nốt mà ta sờ được khi khám 

lâm sàng, cùng với sự ức chế của mô 

xung quanh nốt đó trên hình ảnh học là 

biểu hiện điển hình của bướu giáp nhân 

độc. 

Hình ảnh học phóng xạ có vai trò hạn 

chế trong việc phân biệt các nhân giáp 

lành với ác tính. Khi bệnh nhân có nhân 

giáp, kèm với giảm nồng độ TSH trong 

máu, hình ảnh học phóng xạ thường 

biểu hiện với nhân nóng (tức là hoạt 

động làm ức chế các vùng xung quanh 

nhân đó), thường là nhân lành tính. 

Nhưng ngược lại, hầu hết các nhân giáp 

lành tính và ác tính là nhân lạnh, hay 

giảm chức năng thì lúc này không giúp 

ta phân biệt được. 

Ngoài ra, đánh giá hình ảnh học phóng 

xạ toàn cơ thể giúp theo dõi điều trị ung 

thư tuyến giáp và để xác định các trường 

hợp mô giáp lạc chỗ như ở lưỡi (giáp 

lưỡi), ở giữa cổ (ống giáp lưỡi), ở trung 

thất (bướu giáp sau xương ức) hay ở 

vùng chậu (u quái giáp). 

SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP VÀ MỘT SỐ 

HÌNH ẢNH HỌC KHÁC  

Kích thước và các đặc điểm sang thương 

của nhân giáp được đánh giá tốt nhất 

qua siêu âm có độ phân giải cao (Hình 7-

27). Siêu âm có thể phân biệt giữa nhân 

đặc với sang thương dạng nang và với 

một số nang có đặc điểm phức tạp (vừa 

có thành phần đặc, vừa có thành phần 

dạng nang). Một số đặc điểm nhất định 

của nhân thường gặp trong các tổn 

thương ác tính bao gồm: hồi âm giảm, vỏ 

bọc nhân không đều và có vi vôi hóa. 
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Bên cạnh đó các đặc điểm thường gợi ý 

lành tính như: đẳng âm hay tăng hồi âm,  

dạng bọt biển (spongiform) và thay đổi 

dạng nang.  
 

HÌNH 7-26: A. Đánh giá hình ảnh học bằng 

phương pháp quét vuông góc (Rectilinear scan) 

tuyến giáp sau 6 giờ uống 100 μCi Natri 123I B. 

Hình ảnh tuyến giáp đánh giá bằng gama camera 

(Scintiphoto) được thực hiện 6 giờ sau khi uống 

100 μCi Natri 123I 

Siêu âm còn có vai trò theo dõi kích 

thước tuyến giáp theo thời gian, dẫn 

đường để chọc hút nhân giáp bằng kim 

nhỏ, đánh giá các hạch bạch huyết vùng 

ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp trước 

phẫu thuật và trong quá trình theo dõi 

lâu dài. Ngoài ra, siêu âm còn giúp đánh 

giá lưu lượng máu của tuyến giáp, giúp 

ích trong chẩn đoán phân biệt với nhiễm 

độc giáp do thuốc amiodarone gây ra.  

CT-scan và MRI thường sử dụng trong 

các tình huống đặc biệt, dùng để xác 

định khi tuyến giáp phát triển lớn ra sau 

cổ và xuống xương ức, khi có các biểu 

hiện đẩy lệch khí quản hay chèn ép. Bên 

cạnh đó, còn giúp đánh giá di căn ở 

những bệnh nhân ung thư tuyến giáp 

(phổi, gan). Tuy nhiên, cần nhớ rằng khi 

sử dụng chất cản quang có chứa iod để 

đánh giá trên CT-scan có thể gây ảnh 

hưởng đến việc đánh giá bằng hình ảnh 

học phóng xạ và ảnh hưởng đến điều trị 

trong vòng vài tháng. PET-scan có vai trò 

trong việc định vị nơi di căn ở những 

bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã được 

điều trị khi nồng độ TG huyết thanh > 10 

ng/ml.   

Các nghiên cứu chỉ ra rằng xuất độ ung 

thư tuyến giáp ở những u giáp phát hiện 

một cách tình cờ khi khảo sát hình ảnh 

học cao như việc phát hiện ung thư 

tuyến giáp từ các nhân giáp sờ được trên 

lâm sàng, chính vì thế nên sinh thiết nếu 

đường kính > 1-1,5 cm và theo dõi nhiều 

lần trên siêu âm nếu kích thước nhỏ hơn.  

SINH THIẾT TUYẾN GIÁP 

 



Nguyễn Thế Bảo CTUMP – Nguyễn Đăng Sơn CTUMP 

12 

 

 



Nguyễn Thế Bảo CTUMP – Nguyễn Đăng Sơn CTUMP 

13 

 

HÌNH 7-27: Các biểu hiện trên siêu âm và 

nguy cơ ác tính. A. Siêu âm tuyến giáp bình 

thường. (Tr: khí quản; LL: thùy trái của 

tuyến giáp; RL: thùy phải của tuyến giáp; Is: 

eo giáp; CA: động mạch cảnh; JV: tĩnh mạch 

cảnh; STM, cơ ức giáp). B. Siêu âm tuyến 

giáp minh họa các đặc điểm khác nhau của 

các nhân tuyến giáp. A: Nhân có hồi âm 

giảm; B: Nhân có dạng bọt biển; C: Ung thư 

tuyến giáp cho thấy bờ không đều và vi vôi 

hóa; D: Nhân có hồi âm tăng. C. Siêu âm  

tuyến giáp cho thấy có u nang lớn ở tuyến 

giáp (A) và bệnh Graves (B) với cấu trúc âm 

lớn ở bên trong, không đồng nhất và lưu 

lượng máu tăng rõ rệt trên siêu âm Doppler 

(C) 

 

Sinh thiết bằng kim nhỏ (FNAB) nhân 

giáp là phương pháp tốt nhất để phân  

biệt giữa nhân giáp ác tính với nhân giáp 

lành tính và với bướu giáp lan tỏa. 

FNAB là một thủ thuật nhỏ có thể tiến 

hành ngoại trú, lúc bệnh nhân tỉnh, 

không cần nhịn đói, với kỹ thuật vô 

trùng thích hợp, có thể cần gây tê tại chỗ 

hoặc không. Thủ thuật thường được tiến 

hành bằng kim có kích thước 27 hoặc 25-

gauge, chọc vào vùng nốt hay bướu, đưa 

vào đưa ra đến khi thu được một ít mẫu 

ở phần trung tâm của kim. Sau đó mẫu 

được trải lên một lam kính, nhuộm rồi 

quan sát.  

Chẩn đoán trên tế bào học về sự ác tính 

của các nhân giáp rất chính xác. Độ nhạy 

trong phát hiện ung thư tuyến giáp (số 

trường hợp dương tính thật trên tổng số 

trường hợp nhân giáp đã được khẳng 

định là ung thư sau phẫu thuật) là 95-

98%, và độ đặc hiệu trong ung thư (số ca 

dương tính thật chia tổng số ca dương 

tính qua sinh thiết) lên đến 98%. Ngược 

lại, ở các nhân còn lại, khi biểu hiện với 

hình ảnh mô học lành tính thì có khả 

năng tiên đoán âm lên đến 97% (số kết 

quả âm tính thật chia cho tổng trường 

hợp cho kết quả âm tính). Tuy nhiên, có 

khoảng một phần ba số nhân giáp cho 

hình ảnh mô học không xác định được, 

chúng được chia thành các nhóm nhỏ 

như: không xác định được các trường 

hợp không điển hình (AUS), tân sản 

dạng nang hay nghi ngờ ác tính, ba phân 

nhóm này có nguy cơ ung thư ước tính 

lần lượt là 5-15%; 15-30% và 60-75%.  

ĐỊNH LƯỢNG TỰ KHÁNG THỂ 

TUYẾN GIÁP 

 

Xác định tự kháng thể kháng giáp giúp 

ích trong việc chẩn đoán các bệnh lý 

tuyến giáp tự miễn. Để chẩn đoán viêm 

giáp tự miễn (viêm giáp Hashimoto) ở 

bệnh nhân có bướu giáp lan tỏa hay có 

suy giáp thì có thể tiến hành xét nghiệm 

kháng thể anti-TPO hay ít nhạy hơn là 

anti-TG trong huyết thanh, có thể bằng 

phương pháp ngưng kết hồng cầu, 

ELISA hay RIA; trong đó RIA nhạy hơn, 

định lượng chính xác hơn và thường 

được ưu tiên hơn. Mặc dù các kháng thể 

này gặp trong hầu hết các bệnh nhân có 

viêm giáp tự miễn, nhưng nó cũng có 

mặt ở nhiều bệnh nhân mắc bệnh Graves 

và một số thể viêm giáp khác. Chính vì 
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xuất độ mắc cao, đặc biệt ở giới nữ, nên 

dù kết quả dương tính cũng chưa đủ để 

loại trừ có thể mắc kèm với một bệnh lý 

tuyến giáp thứ hai.  

Các kháng thể kích thích, gắn kết hay ức 

chế thụ thể TSH cũng thường được xác 

định. TSI (còn gọi là TSAb), hiện diện 

trong khoảng 90% bệnh nhân có bệnh 

Graves và hầu như không bao giờ phát 

hiện được ở các bệnh nhân không mắc 

bệnh này cũng như không gặp trong các 

bệnh nhân mắc các bệnh lý tuyến giáp 

liên quan đến tự miễn khác. Xét nghiệm 

tìm TSI thường được sử dụng trong một 

số tình huống sau: (1) phụ nữ mang thai 

để xác định nguy cơ mắc cường giáp sau 

đó ở trẻ sơ sinh, (2) để phân biệt bệnh 

Graves với viêm giáp hậu sản ở phụ nữ 

cho con bú không thể thực hiện xét 

nghiệm bắt iod phóng xạ; (3) để chẩn 

đoán bệnh Graves ở các bệnh nhân bình 

giáp nhưng có biểu hiện bệnh ở mắt rõ 

có liên quan đến tuyến giáp; và (4) để dự 

đoán khả năng liệu bệnh nhân Graves 

đang điều trị với thuốc kháng giáp có tái 

phát nếu ngưng điều trị sau đó hay 

không. Ngoài ra, trong một số trường 

hợp có thể định lượng kháng thể gắn kết 

TSH. Kháng thể ức chế thụ thể TSH là 

nguyên nhân ít gặp gây suy giáp ở một 

số bệnh nhân; có thể truyền qua nhau 

thai gây suy giáp ở bào thai. 

(Còn tiếp) 

  


