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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP 

I. Đại cương 

Bệnh tuyến giáp tập hợp những bệnh lý làm biến đổi hoặc gây tổn thương 

cấu trúc hình thái và hay là chức năng của tế bào tuyến giáp do các tác nhân nội 

sinh hay ngoại sinh. Tác nhân nội sinh có thể tự phát trong bản thân tuyến giáp 

hoặc do quá trình tự miễn. Tác nhân ngoại sinh có thể liên quan đến môi trường, 

thức ăn, hóa chất, nhiễm trùng. 

 Bướu giáp là một sự gia tăng thể tích tuyến giáp có tính chất lan tỏa hoặc 

khu trú. Bướu giáp là bệnh lý nội tiết phổ biến nhất trên lâm sàng, nhất là phụ 

nữ. Bướu giáp hay còn quen gọi là bướu cổ, dùng để chỉ sự tăng khối lượng của 

tuyến giáp bất kể do nguyên nhân gì. Bướu giáp có thể lan tỏa, đôi khi một thùy 

to hơn rõ rệt, hoặc có một nhân hay nhiều nhân. 

Bướu giáp có thể là lành tính hoặc ác tính, bẩm sinh hoặc mắc phải. 

Bướu giáp có thể có chức năng bình thường (bình giáp) hoặc chức năng giáp 

tăng hoặc chức năng giáp giảm. 

Các bướu giáp lan tỏa được gọi là bướu giáp. Trường hợp bướu giáp có nhân 

sẽ được gọi là bướu giáp nhân. 

 

Hình 1: Tuyến giáp và hình cắt ngang tuyến giáp 
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II. Sinh lý tuyến giáp 

2.1. Sinh tổng hợp hormon tuyến giáp 

Tuyến giáp tổng hợp và tiết ra hai hormon: thyroxin (T4) và triiodothyronin 

(T3). Ngoài ra, tuyến giáp còn tiết ra một lượng nhỏ monoiodotyrosin (MIT) và 

diiodotyrosin (DIT). Về cấu tạo hóa học T3 và T4 là những tyrosin gắn iod. 

Điều đặc biệt của hormon tuyến giáp là sự có mặt của iod hữu cơ trong cấu 

tạo hóa học của T3 và T4. Vì vậy sự tổng hợp hormon tuyến giáp phụ thuộc vào 

việc cung cấp iod qua thức ăn và nước uống. Nhu cầu về iod khoảng 150 µg/ 

ngày. Tyrosin sẵn có đã được kết hợp với thyroglobulin. 

Nhu cầu iod ở người Châu Âu khoảng 250 µg/ ngày, trong điều kiện bình 

thường, tuyến giáp sử dụng 60 µg/ ngày cho sự tổng hợp hormon tuyến giáp. 

Trong số lượng iod trên, 50 µg có nguồn gốc thức ăn và 10 µg là từ nguồn gốc 

iod được tái tạo lại trong quá trình chuyển hóa hormon tuyến giáp. Lượng iod 

còn lại được đào thải qua phân và nước tiểu.  

2.1.1. Những giai đoạn của quá trình tổng hợp hormon tuyến giáp 

(1) Giai đoạn đầu tiên là sự thu nhận iodur bởi tế bào nang. Iod đưa vào cơ 

thể được hấp thu bởi ruột dưới dạng iodur (I
-
). Giai đoạn này được kích thích bởi 

hormon kích thích tuyến giáp hoặc thyrotropin (TSH) và bị ức chế bởi anion 

perchlorat (CIO4
-
) và thiocyanat (SCN

-
). 

(2) Tiếp theo là giai đoạn oxy hóa iodur thành iod nhờ xúc tác của peroxidase. 

Phản ứng này bị ức chế bởi chất ức chế enzym như thiourê. 

 (3) Gắn iod vào những gốc tyrosin kết hợp với thyroglobulin, tạo thành 

những phân tử iodotyrosin: MIT và DIT. 

(4) Sự kết hợp những iodotyrosin để tạo thành những iodothyronin: Sự kết 

hợp một phân tử DIT với một phân tử MIT tạo thành một phân tử T3. Sự kết 

hợp hai phân tử DIT tạo thành một phân tử T4. Như vậy, MIT và DIT là những 

tiền chất của T3 và T4. Bình thường lượng T4 được sản xuất và tiết ra lớn hơn 

nhiều, gấp 10 lần T3. 

(5) Giai đoạn cuối cùng là sự chuyển T4 thành T3. Quá trình này xảy ra ở mô 

ngoại vi, mô này chứa enzym iodothyronin deiodinase tách iod khỏi 

iodothyrosin. T4 được coi như một tiền hormon. Giai đoạn chuyển T4 thành T3, 

còn gọi là giai đoạn hoạt hóa, có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh học. 
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- T3 có hoạt động sinh học mạnh hơn nhiều so với T4. 

- Thụ thể nhận hormon tuyến giáp có ái lực với T3 mạnh hơn so với T4. 

- Thiếu hụt T3, gây giảm năng tuyến giáp, mặc dù nồng độ T4 bình thường. 

2.1.2. Vận chuyển hormon tuyến giáp trong máu 

Khi những enzym của lysosom giải phóng hormon tuyến giáp khỏi 

thyroglobulin, T4 và T3 được vận chuyển qua màng của tế bào nang vào máu, ở 

đó phần lớn T4 và T3 kết hợp với những protein vận chuyển.  

Có ba loại protein vận chuyển, theo thứ tự ái lực giảm dần đối với các 

iodothyronin, đó là: thyroxin kết hợp với globulin, TBG (Thyroxine – binding 

globulin) và albumin. T4 kết hợp mạnh hơn với những protein vận chuyển trên 

so với T3. Chỉ có một lượng nhỏ (0,015% T4 và 0,33% T3) không kết hợp với 

protein vận chuyển, tức ở dạng tự do. Những phần hormon này gọi là T4 tự do 

(FT4) và T3 tự do (FT3). Chỉ có những dạng hormon tự do mới có tác dụng sinh 

học của hormon. 

2.1.3. Điều hòa tổng hợp và tiết hormon tuyến giáp 

Trục vùng dưới đồi – tuyến yên – tuyến giáp điều hòa sản xuất và tiết ra các 

hormon tuyến giáp. Sự tổng hợp và giải phóng hormon tuyến giáp từ 

thyroglobulin trong tuyến giáp được điều hòa bởi TSH, hormon này được sản 

xuất bởi tuyến yên. Sự tiết TSH của tuyến yên chịu sự kích thích dương tính bởi 

TRH (Hormon giải phóng thyrotropin), TRH được sản xuất bởi vùng dưới đồi 

và chịu sự điều hòa âm tính ngược (negative feed – back) bởi hormon tuyến giáp 

trong tuần hoàn: Sự tăng lượng hormon tuyến giáp trong máu làm giảm tiết TSH 

của tuyến yên, qua đó làm giảm tiết hormon tuyến giáp. Chỉ có T3 va T4 tự do 

có hoạt động sinh học và có tác dụng điều hòa ngược. Việc điều hòa ngược này 

duy trì nồng độ không thay đổi của hormon tuyến giáp trong điều kiện bình 

thường. 

2.2. Thoái hóa hormon tuyến giáp 

Nhiều quá trình thoái hóa xảy ra đối với hormon tuyến giáp như khử iod, liên 

hợp chức phenol, thoái hóa chuỗi alanyl. 

(1) Khử iod: Phản ứng khử iod của hormon tuyến giáp được thực hiện bởi 

những enzym có tên là thyronin deiodinase. Enzym này có thể tác dụng lên nhân 

phenol, khi đó T4 được chuyển thành T3, dạng có hoạt động sinh học. Enzym 

cũng tác dụng khử iod của nhân tyrosyl, khi đó T4 chuyển thành rT3 (reverse T3) 
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không hoạt động. T3 và rT3, dần dần lại bị khử iod thành MIT và DIT. Những 

nghiên cứu gần đây cho thấy có một lượng lớn To (tức thyronin bị khử iod hoàn 

toàn) có trong huyết tương và nước tiểu. Điều này chứng tỏ To có thể là sản 

phẩm cuối cùng của quá trình khử iod của thyronin ở người. 

(2) Liên hợp chức phenol: Có thể có nhiều cách liên hợp các iodothyronin 

như glucuro liên hợp, sulfuro liên hợp và acetyl hóa. Sản phẩm glucuro liên hợp 

được tạo thành ở gan, tan trong nước, được bài tiết qua nước tiểu và đường mật. 

Một tỷ lệ gần 60% T4 được bài xuất theo đường mật sau khi glucuro liên hợp. 

Iod của sản phẩm glucuro liên hợp được giải phóng ở ruột và được sử dụng lại 

làm nguồn cung cấp iod của cơ thể. 

(3) Thoái hóa gốc alanyl: Phân tử alanin của iodothyronin trao đổi amin hoặc 

khử amin oxy hóa dẫn đến các sản phẩm là dẫn xuất của acid pyruvic, chất này 

khử carboxyl để tạo thành các dẫn xuất của acid acetic từ iodothyronin (tetrac, 

triac), những sản phẩm thoái hóa trên không có hoạt động sinh học của hormon. 

2.3. Cơ chế tác dụng của hormon tuyến giáp: 

Hormon tuyến giáp có nhiều tác dụng sinh học quan trọng. Chức năng chủ 

yếu của hormon tuyến giáp là sự kiểm soát chuyển hóa cơ bản và sự sinh nhiệt. 

Sự kết hợp TSH với tế bào nang hoạt hóa adenyl cyclase, làm tăng lượng cAMP. 

cAMP kích thích con đường pentose phosphat để cung cấp năng lượng cho tế 

bào. 

Hormon tuyến giáp cần thiết cho sự phát triển thần kinh, sự tăng trưởng bình 

thường và sự phát triển giới tính ở động vật có vú. Chức năng khác của hormon 

tuyến giáp gồm: Kích thích hoạt động adrenergic tăng cường co bóp tơ tim, tác 

dụng lên hầu hết các chuyển hóa của cơ thể, kích thích tổng hợp protein và 

glucose, tăng cường chuyển hóa calci. 

Người ta cho rằng T3 có hoạt động sinh học gấp 3 đến 4 lần T4, chịu trách 

nhiệm hầu hết, nếu không phải là tất cả hoạt động sinh học của hormon tuyến 

giáp. T3 hoạt động mạnh hơn T4 vì T3 có ái lực với thụ thể của mô đích mạnh 

hơn T4, do đó T3 khuếch tán vào tế bào dễ dàng hơn T4. 

III. Sinh lý bệnh tuyến giáp 

Quá trình tăng số lượng tế bào giáp, phì đại các tế báo thành bướu giáp. Về 

kinh điển được giải thích như sau: 

3.1. Thiếu hụt hormon giáp 
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- Tuyệt đối: Do tổng hợp hormon không đầy đủ, hoặc do thải trừ quá mức 

trong một vài bệnh thận. 

- Tương đối: Do nhu cầu về hormon giáp của các mô tăng lên. 

3.2. Tăng tiết TSH thứ phát  

Do sự thiếu hụt kể trên theo cơ chế điều hòa ngược. 

3.3. Tuyến giáp bị kích thích  

Dẫn tới toàn bộ tuyến giáp phì đại, nhưng thay đổi ở giai đoạn này còn có thể 

đảo ngược. 

3.4. Tích tụ chất keo trong lòng các nang giáp, thay đổi ở mô kẽ 

Những biến đổi này là vĩnh viễn. 

Cần chú ý là: Các thay đổi về hormon diễn ra trong quá trình nêu trên rất khó 

xác minh, vì nồng độ hormon có vẻ bình thường khi khảo sát. Tuy nhiên test 

kích thích tuyến yên bằng TRH đã chứng minh là có sự phản ứng quá mức của 

trục tuyến yên – tuyến giáp. 

3.5. Yếu tố miễn dịch 

Gần đây đã phân lập được những kháng thể kích thích tuyến giáp làm nó tăng 

khối lượng. Các kháng thể này là những globulin có khả năng miễn dịch, gọi là 

TGI (Thyroid growth Immunoglobulin) hay TGAb (Thyroid Growth Antibody) 

chỉ kích thích sự phát triển của tế bào giáp mà không làm thay đổi khả năng tổng 

hợp hormon. Sự phát hiện ra các kháng thể này cho thấy là có những liên quan 

rõ ràng giữa các bệnh tự miễn dịch với các bệnh của tuyến giáp. Đồng thời cũng 

nói lên tính chất gia đình, cũng như sự thường gặp của bệnh tuyến giáp nói 

chung ở nữ giới. 

3.6. Yếu tố tại chỗ 

Có những yếu tố tổ chức tại chỗ tham gia sự điều hòa phát triển của tế bào 

giáp. Những yếu tố này còn chưa biết rõ, có thể là nguyên nhân tạo ra bướu 

giáp, nhất là các bướu giáp nhân. 

3.7. Rối loạn chức năng tuyến giáp 

3.7.1. Giảm năng tuyến giáp 

Sự thiếu hụt hormon tuyến giáp cần thiết cho sự chuyển hóa ở mức độ tế bào 

được gọi là giảm năng tuyến giáp. Tỷ lệ mắc giảm năng tuyến giáp ở nữ thường 
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cao gấp bốn lần so với nam. Phần lớn bệnh nhân mắc giảm năng tuyến giáp ở 

tuổi từ 30-60. Giảm năng tuyến giáp gây giảm nhiều quá trình chuyển hóa lipid, 

glucid. 

⃰ Phù niêm 

Ở người bình thường, giảm năng tuyến giáp dẫn đến phù niêm (myxoedema) 

với những biểu hiện phù nề lan rộng ở dưới da do có sự tích tụ 

mucopolysaccharid ở da và các mô khác, gây phù cứng bì. Các mô bị phù, đặc 

biệt là mắt và lưỡi to. Chuyển hóa cơ bản thấp. Nhịp tim chậm. 

⃰ Chứng đần độn 

Ở trẻ em, giảm năng tuyến giáp dẫn đến chứng đần độn (cretinism). Bệnh 

phát triển ở thời kỳ trẻ sơ sinh, với biểu hiện chậm phát triển về trí tuệ và thể 

lực. Giảm năng tuyến giáp chiếm khoảng 1/4000 trẻ sơ sinh. Phương pháp xét 

nghiệm sàng lọc giảm năng tuyến giáp bẩm sinh đã được thực hiện ở nhiều nước 

trên thế giới. Giảm năng tuyến giáp được điều trị bằng thuốc thyroxin uống hàng 

ngày. 

⃰ Bướu giáp địa phương do thiếu iod 

Thiếu hụt thu nhập iod gây giảm năng tuyến giáp, trường hợp này thường xảy 

ra đối với dân cư sống ở vùng núi cao. Ở đó, đất và nước thiếu nguyên tố iod. 

Khi thức ăn cung cấp không đủ iod, tuyến giáp thiếu hụt iod, không tổng hợp 

được hormon tuyến giáp, phản ứng bằng cách phì đại (nghĩa là làm to dần mô 

tuyến) để sản xuất thêm hormon. Kết quả giải phẫu của tuyến phì đại này là một 

bướu giáp, thường gọi là bướu giáp địa phương. Có thể chứng minh bệnh căn 

của bướu giáp địa phương là bướu giáp mất đi ở các quốc gia có bệnh này khi 

người ta thêm kali iodur vào muối ăn hàng ngày, với liều lượng 20mg kali iodur 

cho mỗi kilo muối ăn. 

3.7.2. Tăng năng tuyến giáp 

Tăng năng tuyến giáp là một rối loạn gây ra do có sự sản xuất quá thừa 

hormon tuyến giáp. Sự tăng hormon này trong máu không chịu sự điều hòa của 

sự hằng định nội môi bình thường và không thể kìm hãm được. Một số thầy 

thuốc quen dùng thuật ngữ nhiễm độc tuyến giáp (thyrotoxicosis) hơn là tăng 

năng tuyến giáp để định rõ trạng thái tăng chuyển hóa kết hợp với sự tăng lượng 

hormon tuyến giáp trong tuần hoàn. Tỷ lệ tăng năng tuyến giáp khá thấp: 0,3 – 

0,6% dân số. 



 

7 

 

⃰ Bệnh Graves Basedow: Tăng năng tuyến giáp ít gặp ở trẻ em. Ở người lớn, 

tăng năng tuyến giáp gây bệnh Graves Basedow. Bệnh chiếm khoảng 0,4% dân 

số, nữ nhiều hơn nam với tỷ lệ là 5:1. Bệnh Basedow là một bệnh tự miễn. 

Nguyên nhân sinh bệnh do rối loạn miễn dịch: Đa số các trường hợp là do sự 

phát triển kháng thể IgG chống thụ thể TSH của tuyến giáp, kết quả dẫn đến sự 

sản xuất quá mức T4 và T3 bởi tuyến giáp. 

⃰ Viêm tuyến giáp: Một số ít trường hợp gây tăng năng tuyến giáp gồm viêm 

tuyến giáp (thyroiditis) cấp và bán cấp. Bệnh do nhiễm virus hoặc nhiễm khuẩn, 

bệnh tác động lên bản thân tuyến giáp. 

IV. Lâm sàng 

- Bướu giáp thường xảy ra ưu thế nữ giới hơn là nam giới, có thể xảy ra ở 

những giai đoạn thay đổi sinh lý sinh dục (dậy thì, thai nghén, mãn kinh). Có thể 

có yếu tố gia đình phối hợp.  

- Có tính chất gia đình nhưng kiểu di truyền đến nay chưa biết rõ. 

- Khối u ở cổ được phát hiện tình cờ ở bệnh nhân, hoặc bởi người xung 

quanh, hoặc trong khi khám sức khỏe nói chung. 

- Thường không có triệu chứng cơ năng hoặc đôi khi có cảm giác nghẹt ở cổ, 

hoặc những triệu chứng không đặc hiệu (hồi hộp, rối loạn thần kink thực vật).  

- Trường hợp điển hình biểu hiện lâm sàng bằng sự phát hiện tình cờ hoặc sờ 

nắn thấy tuyến giáp lớn (lan tỏa hoặc bướu giáp nhân hoặc đa nhân hoặc phối 

hợp). 

Dựa vào phân loại bướu giáp của TCYTTG (trước 1993) như sau: 

Độ bướu giáp Đặc điểm lâm sàng 

0 Tuyến giáp không lớn. 

IA Được gọi là bướu giáp khi mỗi thùy 

bên của tuyến giáp lớn hơn đốt thứ 

nhất ngón tay cái của người bệnh phát 

hiện bằng phương pháp sờ nắn. 

IB Bướu giáp ngoài sờ nắn có thể thấy 

được khi bệnh nhân ngữa đầu ra sau. 

II Bướu giáp lớn có thể thấy ở tư thế cổ 
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bình thường. 

III Bướu giáp lớn có thể thấy ở tư thế cổ 

bình thường khi đứng ở một khoảng 

cách chừng 10m (trước đây 5m). 

Phân loại bướu cổ của TCYTTG/ UNICEF/ ICCIDD (1993) như sau: 

Độ bướu giáp Đặc điểm lâm sàng 

0 Tuyến giáp không lớn 

I Bướu phát triển bằng sờ nắn nhưng 

không nhìn thấy khi cổ bệnh nhân ở tư 

thế bình thường. 

II Bướu giáp ngoài phát hiện qua sờ nắn 

còn có thể nhìn thấy ở tư thế cổ bình 

thường. 

Cần so sánh với siêu âm giáp để đánh giá thể tích tuyến giáp chính xác 

hơn nhất là bướu giáp ở những giai đoạn Ia và Ib. 

- Không có triệu chứng nhiễm độc giáp hay suy giáp trên lâm sàng. 

- Có thể có một số biểu hiện chèn ép các cơ quan. Thường gặp trong 

trường hợp bướu giáp lớn gây: 

 + Chèn ép thực quản (khó nuốt). 

 + Chèn ép khí quản (khó thở). 

 + Chèn dây thần kinh quặt ngược (khàn giọng, nói đôi). 

 + Hội chứng Pemberton: khi bệnh nhân đưa tay lên khỏi đầu có triệu 

chứng mặt đỏ, chóng mặt và choáng do bướu giáp lớn sau xương ức. 

 + Hội chứng trung thất trên do bướu giáp lớn sau xương ức. 

 + Xuất huyết đột ngột trong nang tuyến có thể dẫn đến sưng, đau cấp 

vùng cổ và các biểu hiện chèn ép đi kèm. 

V. Các thể lâm sàng 

5.1. Bướu giáp bình giáp  
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Bướu giáp bình giáp được định nghĩa là phì đại tuyến giáp với chức năng 

giáp bình thường. Có ba dạng: bướu lan tỏa, bướu đa nhân và nhân độc tuyến 

giáp. Chẩn đoán bướu giáp bình giáp dựa vào sờ thấy tuyến giáp và đánh giá 

chức năng tuyến giáp. Nếu tuyến giáp to, người khám nên xác định đây là bướu 

lan tỏa hay đa nhân hoặc có sờ thấy nhân đơn độc hay không. Cả ba dạng của 

bướu giáp bình giáp đều thường gặp, đặc biệt là ở nữ. Chẩn đoán hình ảnh như 

xạ hình hoặc siêu âm tuyến giáp, không cung cấp thêm thông tin có ích nào về 

các bướu lan tỏa hoặc đa nhân có thể sờ thấy trên lâm sàng và không nên làm ở 

các bệnh nhân này.  Hơn nữa, 20% đến 60% người bình thường có nhân giáp 

không sờ thấy được mà chỉ có thể phát hiện bằng siêu âm. Các nhân này hiếm 

khi có ý nghĩa lâm sàng, nhưng phát hiện tình cờ này có thể dẫn tới làm các xét 

nghiệm chẩn đoán và điều trị không cần thiết. 

5.1.1. Bướu giáp lan tỏa bình giáp 

5.1.1.1. Nguyên nhân 

 Hầu hết các bướu lan tỏa bình giáp ở các vùng đủ iod như Mỹ có nguyên 

nhân do viêm tuyến giáp lympho mạn tính (viêm tuyến giáp Hashimoto). Thiếu 

iod cũng gây bướu keo lan tỏa ở nhiều vùng trên thế giới. Vì viêm tuyến giáp 

Hashimoto cũng có thể gây suy giáp, nên định lượng nồng độ TSH (thyroid-

stimulating hormon) huyết tương thậm chí ở cả những bệnh nhân có biểu hiện 

lâm sàng bình giáp. Sự xuất hiện của các kháng thể kháng tuyến giáp giúp xác 

nhận chẩn đoán bệnh Hashimoto nhưng ít khi cần đến các test này. Không cần 

làm các thăm dò hình ảnh tuyến giáp. 

5.1.1.2. Biểu hiện lâm sàng và xử trí 

 Các bướu lan tỏa nhỏ thường không có triệu chứng và hiếm khi cần điều 

trị. Các bướu lớn hơn có thể gây các triệu chứng chèn ép, như nuốt khó, khó thở 

hoặc đầy cổ. Các bướu lan tỏa có triệu chứng có thể nhỏ lại khi ức chế nồng độ 

TSH huyết tương xuống giá trị thấp của bình thường bằng levothyroxin. Nếu 

không chỉ định levothyroxin, bệnh nhân nên được theo dõi sự tiến triển của suy 

giáp. Bệnh nhân nên được hẹn khám lại hàng năm, khám tuyến giáp và định 

lượng TSH máu. Hầu hết các bướu lan tỏa không tiến triển to lên, trừ một vài 

trường hợp phẫu thuật cắt tuyến giáp có thể cần để giảm các triệu chứng chèn ép 

hoặc vì các lý do thẩm mỹ. 

5.1.2. Bướu giáp đơn  
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Còn gọi là bướu giáp đơn không độc (simple nontoxic goiter) dùng để 

biểu thị tình trạng phì đại khu trú hay lan tỏa của tuyến giáp không do viêm 

nhiễm hoặc tiến trình của sự tân tạo và ban đầu thường không phối hợp nhiễm 

độc giáp hoặc suy giáp. Đây là phản ứng thích nghi của tuyến giáp trước nhiều 

yếu tố, trong đó ghi nhận: 

- Bướu giáp địa phương xảy ra trong vùng thiếu hụt iod. 

- Bướu giáp gia đình. 

- Bướu giáp tản phát xảy ra ở vùng không thiếu Iode, do nhiều nguyên 

nhân khác mà không ảnh hưởng đến cộng đồng. 

Tuy nhiên, không thể xác định nguyên nhân của bướu giáp và tuyến giáp 

lớn do nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gặp tại vùng dịch tễ hay không ở 

vùng dịch tễ. Vì thế sử dụng từ một cách thận trọng để chỉ tình trạng bệnh lý này 

là Bướu Giáp Đơn Không Độc. 

5.1.2.1. Bệnh nguyên 

⃰ Thiếu iod: Nguyên nhân gây bướu giáp địa phương (bướu cổ lưu hành) là 

hiện tượng rất phổ biến gặp ở nhiều vùng dân cư rộng lớn và có nhiều người 

mắc. Theo quy định của TCYTTG thì vùng nào có 10% dân số trở lên hoặc từ 

5% trẻ em thuộc lứa tuổi 8 – 12 tuổi bị mắc bướu cổ gọi là vùng bướu cổ lưu 

hành, liên quan chủ yếu với tình trạng thiếu iod ở môi trường và cơ thể con 

người. Quan điểm này dựa trên rất nhiều điều tra về dịch tễ và chuyển hóa. Phát 

sinh bướu giáp do tiết thực thiếu iod, khi cung cấp đầy đủ iod trong vùng dịch 

tễ, kết quả giảm tỷ lệ bướu giáp.  

Tuy nhiên rất khó xác định hàm lượng iod chứa trong thực phẩm, sự cân 

bằng iod được dựa trên lượng iod thải qua nước tiểu. Chính vì thế đánh giá iod 

niệu được xem là một chỉ số nhằm đánh giá việc cung cấp iod từ thực phẩm. 

 Nhu cầu iod của một người lớn bình thường 150 – 300 microgam/ngày. Ở 

vùng dịch tễ nồng độ iod niệu thường dưới 40 microgam/ngày. Vùng thiếu iod 

nặng có thể dưới 20 microgam/ngày. Những vùng như thế tỉ lệ bướu cổ lên đến 

90% và 5 – 15% trẻ em bị chứng đần dịch tễ hoặc đần thần kinh. 

 Do khó khăn để thu nhặt nước tiểu trong 24 giờ, người ta đề nghị thay vào 

bằng tỉ lệ giữa nồng độ iod niệu và creatinin niệu với điều kiện số mẫu khá lớn 

để có thể tiêu biểu cho cộng đồng. 
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⃰ Các chất sinh bướu: Do vẫn còn nhiều vùng có tỉ lệ bướu giáp cao mặc 

dù đã dự phòng iod đầy đủ. Điều đó gợi ý giả thuyết “Các chất sinh bướu giáp 

có chứa trong thức ăn”. 

 - Thực phẩm: vai trò của các chất sinh bướu từ thực phẩm và môi trường 

đã được nghiên cứu cho đến nay được nhắc đến là: 

 + Thioglucosid chứa trong rau quả họ Chữ thập (cruciferacees) như su su, 

su hào, củ cải được ghi nhận tại các nước Thụy Điển, Na Uy và Úc do sử dụng 

sữa của bò được nuôi ăn bột trộn với cái loại rau quả nói trên. 

 + Sắn (manioc) ghi nhận ở Zaire, Indonesia. Sắn chứa chất glucoside 

cyanogenique, linamarine, khi thủy phân sẽ phóng thích chất cyanure, chất 

cyanure khử độc trong cơ thể thành thiocyanate. Thiocyanate là chất có đặc tính 

sinh bướu giáp thông qua hai tác dụng cùng lúc, đó là ức chế bơm iod trong 

tuyến giáp và tăng thải iod qua thận, hậu quả làm giảm lượng Iode trong cơ thể. 

Đặc tính sinh bướu giáp của thiocyanate là do mức độ tiêu thụ sắn quá tải, tùy 

thuộc bản chất của đất, loại sắn trồng, cách thức pha chế. Ngoài ra cần lưu ý tỉ lệ 

iod niệu/ thiocyanate (chỉ số cung cấp iod/tiêu thụ sắn) vượt dưới ngưỡng 3 

g/mg. Điều này cho thấy ngay cả khi cung cấp iod đầy đủ, nếu tiêu thụ sắn 

nhiều có nguy cơ bị bướu cổ. 

 - Môi trường: một số chất sinh bướu khác có tác dụng yếu như phenol, 

phthalate, pyridine và polyaromatic hydrocarbon tìm thấy trong một số nước thải 

công nghiệp. 

 - Yếu tố vi lượng: có thể ngăn cản sự hấp thu Iode vào tuyến giáp như Ca, 

Fl, Co, Mn. 

 + Thiếu chất selenium ở những vùng thiếu iod cũng làm gia tăng tỉ lệ 

bướu cổ (thiếu selenium sẽ ức chế enzym deiodinase cần thiết cho khử iod để 

chuyển T4 thành T3 hoạt động trong tổ chức tế bào. 

 + Thiếu Zn cũng ảnh hưởng tương tự do Zn là thành phần cơ bản của một 

số hệ thống enzym. 

 - Dược phẩm: ngoài ra sử dụng nhiều Iode đặc biệt trong các dược phẩm 

chứa nhiều Iode (Cordarone), lithium carbonate… cũng gây bướu giáp. 

⃰ Rối loạn tổng hợp hormon giáp: Do khiếm khuyết về di truyền và một số 

enzym cần thiết cho quá trình tổng hợp hormon giáp (rối loạn tổng hợp hormon 

hoặc bướu giáp có tính chất gia đình). Nếu ảnh hưởng nhiều gây chứng đần kèm 
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bướu giáp. Nếu bị một phần sẽ gây bướu không độc kèm suy giáp nhẹ. Có ít 

nhất 5 giai đoạn liên quan: 

(1) Rối loạn vận chuyển Iode. 

(2) Thiếu enzym peroxydase giáp làm rối loạn oxy hóa iod và ngăn cản 

iod gắn vào thyroglobulin. 

(3) Rối loạn tổng hợp T3 và T4. 

(4) Thiếu hoặc mất enzym khử iod gây thiếu iode dự trữ trong tuyến giáp. 

(5) Tế bào giáp sản xuất quá mức iodoprotein không có hoạt tính làm rối 

loạn hoặc bất thường sinh tổng hợp thyroglobulin 

⃰ Đề kháng hormon giáp. 

⃰ Yếu tố tự miễn : Xuất hiện một số kháng thể kích thích chủ yếu sự phát 

triển tuyến giáp nhưng không liên quan đến chức năng. 

⃰ Tuyến giáp lớn : Có thể do tổn thương lành tính như u tuyến hoặc ác tính 

như ung thư biểu mô giáp. 

5.1.2.2. Bệnh sinh 

⃰ Do tăng TSH: Sự phát triển bướu giáp không độc do mất khả năng tân 

sinh hormone hoặc thiếu iod nặng liên quan đến rối loạn tổng hợp hormon giáp 

và tăng TSH thứ phát. TSH gây tăng sản lan tỏa tuyến giáp, tăng sản tại chỗ kèm 

hoại tử hoặc xuất huyết và sau cùng phát triển ở những vùng mới quá sản tại 

chỗ. 

⃰ Yếu tố miễn dịch: Phát hiện một số kháng thể kích thích tuyến giáp làm 

nó tăng thể tích và khối lượng. Các kháng thể này có thể là những globulin miễn 

dịch như globulin phát triển giáp (TGI = thyroid growth immunoglobulin) 

không có tác dụng tăng tổng hợp hormon giáp. Sự phát hiện các kháng thể này 

nói lên tính chất tự miễn của bệnh tuyến giáp và nói lên tính chất gia đình cũng 

như giới tính của bướu giáp. 

⃰ Tính tự phát của tế bào nang tuyến giáp: Quá sản tại chỗ hoặc quá sản 

nhân thường liên quan đến một dòng tế bào mà dòng này có thể hoặc không thể 

thu nhận Iode hoặc tổng hợp thyroglobulin. Vì thế các nhân sẽ thay đổi từ nhân 

nóng có thể tập trung iod thành nhân lạnh không thể thu nhận iod, và từ các 

nhân dạng keo có thể tổng hợp thyroglobulin thành những nang nhỏ không thể 

tổng hợp thyroglobulin. Đầu tiên sự tăng sản phụ thuộc vào TSH, nhưng sau đó 
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các nhân trở nên không phụ thuộc TSH, hoặc trở nên tự trị. Vì thế Bướu giáp lan 

tỏa không độc phụ thuộc TSH tiến triển sau một thời gian thành bướu giáp đa 

nhân độc hoặc bướu giáp không độc không phụ thuộc TSH. 

⃰ Tính tự trị của tế bào tuyến giáp: Cơ chế về việc tạo nên tính tự trị về 

phát triển và chức năng của các nhân có thể liên quan đến các sự đột biến mà 

các sự đột biến xảy ra với sự phân chia tế bào do TSH trong sự sinh bướu, qua 

đó làm hoạt hóa protein Gs trong màng tế bào. Các đột biến của sự sinh bướu 

này gọi là gps oncogene, được ghi nhận tỉ lệ cao ở các nhân giáp của những 

bệnh nhân bị bướu giáp đa nhân. Sự hoạt hóa kéo dài của protein Gs sẽ gây tân 

sinh và tăng hoạt giáp ngay cả khi TSH bị kìm hãm. 

⃰ Tính không đồng nhất của tế bào nang tuyến: Phần lớn các tế bào tuyến 

giáp dù đã trưởng thành nhưng vẫn có tính biệt hóa cao, vì thế vẫn còn khả năng 

phân bào nhưng không đồng nhất. Một số tế bào phát triển cần đến yếu tố bên 

ngoài tuyến giáp, một số khác có thể bị phân chia nhờ vào những yếu tố nội sinh 

của chính mình và truyền lại cho tế bào ở các thế hệ sau này. Điều này giải thích 

tỉ lệ bướu giáp cao ở người có tuổi.  

Các tế bào của những thế hệ sau có khuynh hướng phát triển và rất nhạy 

cảm với TSH. Sự kích thích tăng trưởng kéo dài gây nên phát triển quá mức ở 

những nhân giáp với thời gian xuất hiện và tốc độ phát triển thay đổi. 

 Tính chất nóng hoặc lạnh của nhân giáp phát hiện qua xạ hình tuyến giáp 

tùy thuộc bản chất của tế bào gốc sinh ra chúng quyết định. Nhân lạnh gồm 

những tế bào nang tuyến chuyển hóa iod bị kém. Ngược lại nhân nóng gồm 

những tế bào có khả năng gia tăng chuyển hóa iod do di truyền hoặc mắc phải và 

nhất là không phụ thuộc TSH. 

 Phần lớn nhân trong tuyến giáp đã ở vào giai đoạn cuối của sự phát triển 

tế bào nang tuyến. Ở bên trong tế bào liên kết chặt chẽ là hậu quả cả xuất huyết, 

liên quan tới sự phát triển không đồng bộ giữa nang tuyến và hệ thống tưới máu 

cho nó. Thiếu máu gây trở ngại cho sự sống còn của một tế bào biểu mô ngoại vi 

nhưng còn đủ để nuôi một tổ chức ít tế bào như tổ chức xơ. Những đảo lộn trên 

làm cho khối lượng tuyến giáp tăng lên đột ngột và khu trú, đồng thời tạo ra tổ 

chức xơ. Quá trình hoại tử tạo nên những u nang giả do hoại tử và xuất huyết 

hoặc những túi máu ở trong tuyến giáp. Một số nang tuyến lớn có thể thông với 

nhau tạo nên những u nang keo, phù nề tổ chức đệm, xuất huyết hoặc có hiện 

tượng calci hóa. 

5.1.2.3. Giải phẫu bệnh 
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Thương tổn giải phẫu bệnh đa dạng được ghi nhận một số hình ảnh như: 

⃰ Bướu giáp nhu mô lan tỏa: Các nang tuyến được viền bởi các liên bào 

tuyến hình trụ cao, không có chất keo, mao mạch phát triển. Đây là hình ảnh tổ 

chức học quá sản. 

⃰ Bướu giáp keo lan tỏa: Các nang tuyến to ra do tăng số lượng chất keo 

trong mỗi nang tuyến. 

⃰ Bướu nhân tăng sản: Đó là một thể chuyển tiếp trước khi chuyển sang 

bướu nhân. Đặc điểm bởi sự xuất hiện nhiều nhân quánh nhỏ trong tuyến bình 

thường hoặc bướu giáp keo lan tỏa. Bản thân nhân gồm có nhiều nang quánh 

nhỏ. 

⃰ Bướu nhân nhu mô: Đó là thể bướu cổ thường gặp nhất ở người trưởng 

thành ở vùng bướu cổ lưu hành. Tuyến giáp to ra do xuất hiện rất nhiều nhân 

hình cầu hay bầu dục, đường kính từ vài mm đến 5 – 6 cm. Ngoài ra tổ chức 

tuyến gốc xuất hiện như những sợi mỏng bị chèn ép và biến dạng bởi những 

nhân. 

⃰ Bướu nhân keo: Về đại thể có sự tăng kích thước tuyến giáp do sự hiện 

diện của rất nhiều nhân không có vỏ bọc, phân định ranh giới không rõ ràng. Về 

vi thể, mỗi nang tuyến đều giãn rộng và chứa chất keo dày đặc quá mức. Những 

thay đổi nang tuyến này quan sát thấy ở trong bản thân các nhân cũng như ở tổ 

chức nhu mô xung quanh. 

⃰ Bướu giáp thể hỗn hợp: Trong thể này những nhân nhu mô có ranh giới 

rõ và có sự tích lũy quá mức chất keo. 

5.2. Bướu giáp nhân  

Trên 95% trường hợp K giáp biểu hiện như là một bướu giáp nhân hoặc 

một sự nhô lên của tuyến giáp, đặc biệt hạch cổ là một trong những dấu hiệu đầu 

tiên gợi ý bệnh. Vì thế cần phải khám xét và thăm dò cẩn thận nếu thấy có nghi 

ngờ. Di căn phổi và xương cũng là một trong những dấu hiệu nghi ngờ K giáp. 

 Bướu giáp nhân thường gặp ở phụ nữ. Ở Mỹ, đối với người lớn, tỉ lệ 

thường gặp khoảng 4% trong đó nữ gấp 4 lần nam giới ; ở trẻ em tỉ lệ dưới 1%, 

độ tuổi 11-18 chiếm tỉ lệ 1,5% và trên 60 tuổi có tỉ lệ khoảng 5%. Tần suất K 

giáp hàng năm là 0,004%/ năm. Vì thế nghiên cứu bướu giáp nhân quan trọng 

hơn so với K giáp. 

5.2.1. Nguyên nhân 
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⃰ Viêm giáp khu trú. 

 ⃰ Bướu giáp đa nhân ưu thế một phía. 

 ⃰ Nang giáp, phó giáp hoặc u nang giáp móng. 

 ⃰ Mất một thùy giáp kèm phì đại thùy đối diện. 

 ⃰ Quá sản hoặc sẹo hóa phần còn lại sau phẫu thuật. 

 ⃰ Quá sản phần còn lại sau điều trị phóng xạ. 

 ⃰ U tuyến lành tính. 

 - Nang (dạng keo hoặc nang lớn, Bào thai, Phôi, Tế bào Hurthle). 

 - Hiếm gặp (u quái, u mỡ, u máu). 

5.2.2. Phân biệt tổn thương lành tính và ác tính 

 ⃰ Tiền sử gia đình gợi ý bướu giáp lành tính, đang ở vùng dịch tễ bướu cổ. 

Tuy nhiên tiền sử gia đình ung thư biểu mô tủy giáp trạng hoặc là bướu giáp gần 

đây lớn nhanh, khàn giọng, khó nuốt hoặc tắt nghẽn gợi ý K giáp. Dấu hiệu gợi 

ý phơi nhiễm phóng xạ. 

⃰ Đặc điểm lâm sàng : Bướu nhân tuyến giáp là 1 trong những bệnh lý khá 

thường gặp, khám lâm sàng có thể phát hiện bướu nhân tuyến giáp ở khoảng 4-

7% dân số, lứa tuổi được phát hiện nhiều là 36-55 tuổi. Tỷ lệ phát hiện được 

bằng siêu âm lớn hơn rất nhiều, dao động từ 19 đến 67% tùy nhóm nghiên cứu, 

và tăng lên ở người già, ước tính xấp xỉ 50% số người trên 60 tuổi có bướu nhân 

tuyến giáp tuy nhiên chỉ có khoảng 1/20 số này là ác tính. Tại Mỹ, ung thư tuyến 

giáp chiếm 1% các loại ung thư và 0,5% tổng số tử vong do ung thư. 

Vấn đề chẩn đoán và điều trị bướu nhân tuyến giáp vẫn còn nhiều tranh cãi, 

chủ yếu là làm cách nào phát hiện được ung thư tuyến giáp. Năm 1996, Hội các 

thầy thuốc nội tiết lâm sàng Mỹ (AACE) và trường môn nội tiết Mỹ (ACE) đã 

xây dựng hướng dẫn xử trí bướu nhân tuyến giáp, và đến năm 2006 hướng dẫn 

này đã được cập nhật thêm, trở thành cơ sở cho thực hành lâm sàng. Ở Việt 

Nam hiện đang có tình trạng lạm dụng điều trị ức chế bằng thyroxine theo thói 

quen, và lạm dụng phẫu thuật do sợ ung thư tuyến giáp. 

Hỏi bệnh và khám lâm sàng vẫn là nền tảng trong đánh giá bướu nhân tuyến 

giáp, và có thể phát hiện được dấu hiệu gợi ý ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên đa 

số các bướu nhân tuyến giáp không có triệu chứng, và nhiều trường hợp được 

phát hiện tình cờ bởi người thân trong gia đình hoặc thầy thuốc khi đi khám các 
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bệnh khác hay khám kiểm tra sức khỏe. Nhiều bệnh nhân (BN) ung thư tuyến 

giáp có những đặc điểm giống như bướu lành tính, nhất là khi nhân nhỏ. 

Hỏi về tiền sử chiếu tia xạ vùng đầu cổ, tiền sử gia đình bị ung thư tuyến 

giáp, bị bệnh Cowden, hội chứng Gardner... Tuy nhiên ở Việt Nam hầu như 

không gặp BN ung thư tuyến giáp nào có tiền sử chiếu tia xạ vùng đầu cổ khi 

còn là trẻ em. Các triệu chứng cần hỏi khác là u tuyến giáp to nhanh, nói khàn, 

nuốt khó, đau hoặc bị chèn ép vùng cổ; các triệu chứng của cường giáp hoặc suy 

giáp. Dấu hiệu chèn ép thường chỉ xuất hiện ở những BN lứa tuổi trung niên 

hoặc người già có bướu đa nhân trong thời gian dài, còn ung thư tuyến giáp thể 

biệt hóa (nhú, nang) lại hiếm khi gây triệu chứng chèn ép 

Khám có thể thấy nhân tuyến giáp mềm hoặc cứng, nhỏ (khu trú) hoặc to (lan 

tỏa), di động hoặc cố định, và đau hoặc không đau. Nếu sờ thấy nhân cứng, mới 

xuất hiện thì có thể là nang tuyến giáp chảy máu hoặc viêm tuyến giáp bán cấp. 

Kết quả khám lâm sàng có thể không chính xác vì phụ thuộc kỹ năng người 

khám và vị trí nhân giáp. Các nhân có đường kính < 1cm rất khó sờ thấy trừ khi 

nó nằm ở phía trước, các nhân lớn thì dễ sờ thấy trừ khi nó nằm sâu trong tuyến. 

Tính chung thì trên 50% các nhân không sờ thấy trên lâm sàng. Khám lâm sàng 

cần lưu ý các dấu hiệu gợi ý ung thư như có hạch cổ, nhân cứng, ít di động, nhân 

to > 4cm hoặc nhân to nhanh, các dấu hiệu xâm lấn tại chỗ (nuốt khó, khàn 

tiếng, đau vùng cổ) . Hội tuyến giáp Mỹ (ATA) nhận định nguy cơ bị ung thư 

tuyến giáp của các nhân < 1cm cũng cao như các nhân lớn và bướu đa nhân 

cũng có nguy cơ bị ung thư ngang bằng với bướu đơn nhân.  

Bảng 1: Các dấu hiệu gợi ý chẩn đoán ung thư tuyến giáp ở BN có bướu nhân 

Nghi ngờ cao Nghi ngờ trung bình 

Tiền sử gia đình bị ung thư 

tuyến giáp thể tủy hoặc 

MEN 

Tuổi < 20 hoặc > 70 

Nhân rất rắn hoặc cứng  Nam giới 

Nhân dính vào tổ chức xung 

quanh, ít di động 

Tiền sử bị tia xạ vùng đầu, cổ   

Liệt dây thanh Nhân có đường kính > 4cm hoặc một phần là 

nang. 

Có hạch cổ Có triệu chứng chèn ép, gây khó nuốt, nói 
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khàn, khó thở và ho 

Có dấu hiệu di căn xa   

Nguy cơ ung thư ít gặp ở người lớn, giới nữ, bướu giáp nhân mềm và có 

nhiều nhân. Nguy cơ cao K giáp trẻ em, người trẻ và nam giới. Nhân cứng và ưu 

thế một nhân có tính chất khác biệt với tổ chức còn lại gợi ý ác tính. Liệt dây 

thần kinh quặt ngược, hạch cổ lớn, nghi ngờ di căn gợi ý ác tính. 

⃰ Yếu tố huyết thanh : Chuẩn độ cao tự kháng thể kháng giáp trong huyết 

thanh gợi ý viêm giáp mạn tính nhưng cũng không loại trừ ác tính phối hợp. Tuy 

nhiên gia tăng calcitonin huyết thanh, đặc biệt ở bệnh nhân có tiền sử gia đình 

ung thư biểu mô tuyến giáp trạng gợi ý ác tính. Tăng thyroglobulin huyết thanh 

sau khí cắt tuyến giáp toàn phần để điều trị K biểu mô nhú hoặc nang gợi ý di 

căn, nhưng thyroglobulin huyết thanh không thể xác định bản chất của nhân 

giáp. 

⃰ Khảo sát hình ảnh : Xạ hình giúp xác định nhân nóng hoặc lạnh. Nhân 

nóng không bao giờ ác tính ngược lại nhân lạnh thì có khả năng ác tính. Xạ hình 

với 99m Tc pertechnetate giúp cho độ phân giải tốt. Siêu âm giáp giúp phân biệt 

thương tổn dạng nang hay cứng. Nang đơn thuần hiếm khi ác tính. Các tổn 

thương nang có vách ngăn hoặc tổn thương cứng có thể lành hay ác tính. CT 

scan hoặc MRI giúp xác định tổn thương lan rộng hoặc các nhân ở sâu trong 

vùng cổ. 

⃰ Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ : Giúp chẩn đoán các nhân giáp với 3 

nhóm chính 

(1) Nhân giáp ác tính: Kỹ thuật này giúp chẩn đoán 95% các loại K giáp.  

(2) Tân sinh nang: Khoảng 15% tổn thương này là ác tính và 85% là lành 

tính. Hai loại này không thể phân biệt bởi tế bào. Chẩn đoán tân sinh nang 

thường nghi ngờ ác tính. Trên xạ hình nhân nóng tân sinh nang là lành tính và 

tân sinh nang nhân lạnh có thể lành hoặc ác tính. 

(3) Nhân giáp lành tính : Khoảng 5% phương pháp này cho kết quả dương 

tính giả và 5% âm tính giả. Vì thế kết quả đạt được 90% trường hợp. 

⃰ Điều trị ức chế : Tổn thương lành tính thường tiến triển hoặc thoái triển 

tự phát và đôi khi một vài trường hợp đáp ứng với điều trị thyroxin qua ức chế 

TSH. Một vài nghiên cứu cho thấy các nhân cứng không thoái triển khi điều trị 
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thyroxin, trong khi có khoảng 20-30% có giảm kích thước trong bướu giáp đa 

nhân. Tuy nhiên tổn thương không chắc chắn thoái lui tự phát hay do thyroxin. 

5.2.3. Theo dõi bướu giáp nhân 

 Bệnh nhân có bướu giáp nhân đầu tiên phải chọc hút tế bào bằng kim nhỏ 

để sàng lọc chẩn đoán. Nếu nhân ác tính phải phẫu thuật. Nếu nhân lành tính 

phải sử dụng thyroxin và nếu tổn thương thoái triển tiếp tục sử dụng thyroxin 

liều đủ để ức chế TSH. 

 Nếu không hiệu quả sinh thiết lần hai. Nếu phát triển hoặc thay đổi cần 

phẫu thuật. 

 Nếu bệnh nhân nghi ngờ tân sinh nang (follicular neoplasm), cần làm xạ 

hình. Nếu nhân nóng chỉ cần theo dõi, có thể dùng hoặc không dùng thyroxin. 

 Nếu nhân lạnh và có nguy cơ ác tính (đường kính trên 2cm, nhân cứng, 

người trẻ), bệnh nhân cần được phẫu thuật. Nếu nguy cơ thấp (đường kính dưới 

1cm, nhân mềm, người lớn tuổi) bệnh nhân cần sử dụng thyroxin. Nếu không 

hiệu quả bệnh nhân cần được phẫu thuật. 

 Có 2 nhóm bệnh nhân có nang giáp và bệnh nhân đã điều trị trước đó 

bằng phóng xạ. Mặc dù nang giáp luôn lành tính, nhưng tổn thương ung thư có 

thể tìm thấy ở vách nang, vì lí do đó bệnh nhân cần được kiểm tra siêu âm và 

nếu có vách ngăn hoặc có sự phát triển ở thành thương tổn, có chỉ định phẫu 

thuật. Nếu bệnh nhân có xạ trị trước đó, có thể có nhiều thương tổn lành và ác 

tính. Chính vì thế hiện diện nhân lạnh ở bệnh nhân xạ trị trước đó cần được phẫu 

thuật. 

5.3. Bướu giáp đa nhân 

5.3.1. Biểu hiện lâm sàng 

 Bướu đa nhân được tạo ra bởi tăng sản các nhân của nang tuyến giáp. Nó 

xuất hiện nhiều nhất ở các khu vực thiếu iod tuy nhiên cũng thường thấy ở một 

số vùng có đủ iod như Mỹ, chủ yếu ở người lớn tuổi và phụ nữ. Hầu hết bệnh 

nhân không có triệu chứng và không cần điều trị. Một vài bệnh nhân có cường 

giáp (bướu đa nhân độc). Ở một vài bệnh nhân, bướu có thể gây triệu chứng 

chèn ép và cần điều trị. Nguy cơ ác tính trong bướu đa nhân giáp có thể so sánh 

với tần suất gặp carcinoma tuyến giáp phát hiện tình cờ ở các tuyến giáp có biểu 

hiện lâm sàng bình thường. Đánh giá carcinoma tuyến giáp qua chọc tế bào 

tuyến giáp bằng kim nhỏ được khuyến cáo nếu có nhân ưu thế (một nhân lớn 
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hơn các nhân khác). Một vài trung tâm đã chấp nhận làm siêu âm thường quy 

cho tất cả bệnh nhân có bướu đa nhân và đánh giá tất cả các nhân lớn hơn 1 cm 

qua chọc tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ. Nguyên tắc này làm tăng đột ngột số 

lượng sinh thiết tuyến giáp và chi phí để xử trí tình trạng thường gặp này. Không 

có bằng chứng chứng minh siêu âm tuyến giáp thường quy cải thiện kết cục lâm 

sàng ở các bệnh nhân có bướu giáp đa nhân và siêu âm tuyến giáp thường không 

được khuyến cáo. 

5.3.2. Xử trí 

Phẫu thuật cắt tuyến giáp bán phần được lựa chọn điều trị cho các bệnh 

nhân có triệu chứng chèn ép. Nếu bệnh nhân khó phẫu thuật hoặc bệnh nhân từ 

chối phẫu thuật điều trị iod phóng xạ liều cao (khoảng 50mCi) sẽ làm giảm kích 

thước tuyến và cải thiện triệu chứng ở hầu hết bệnh nhân. Điều trị thyroxine nếu 

có tác dụng giảm kích thước của bướu đa nhân thì cũng chỉ là rất ít và không 

nên sử dụng. 

5.4. Các nhân đơn độc tuyến giáp 

 Các nhân đơn độc tuyến giáp sờ thấy ở khoảng 5% nữ và 1% nam. Các 

nhân đơn độc tuyến giáp thường là tăng sản nhân lành tính hoặc adenoma tuyến 

giáp,nhưng khoảng 5% là carcinoma tuyến giáp và nhiệm vụ chẩn đoán chính là 

đưa ra hoặc loại trừ chẩn đoán này. 

5.4.1 Biểu hiện lâm sàng  

 Hầu hết các nhân tuyến giáp biểu hiện như một khối không đau ở vùng cổ 

được phát hiện bởi bác sĩ hoặc bệnh nhân. Các dấu hiệu lâm sàng làm tăng khả 

năng của carcinoma là tuổi <20, hạch cổ bệnh lý, tiền sử chiếu xạ vùng đầu cổ 

khi còn nhỏ và tiền sử gia đình có carcinoma tuyến giáp thể tủy hoặc hội chứng 

u tân sinh đa tuyến nội tiết (MEN) type 2A hoặc 2B. Một nhân cứng không di 

động, nhân mới phát triển, hoặc khản giọng do xâm lấn vào dây thần kinh quặt 

ngược thanh quản cũng gợi ý tính chất ác tính. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh nhân 

có carcinoma tuyến giáp không có các yếu tố nguy cơ trên, và các tổn thương 

này không thể phân biệt với các nhân lành tính trên lâm sàng. Do đó, gần như tất 

cả các nhân tuyến giáp đơn độc có thể sờ thấy nên được đánh giá qua chọc tế 

bào bằng kim nhỏ. 
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 Một vài nhân tuyến giáp đơn độc là adenoma gây cường giáp. Vài nhân 

tuyến giáp biểu hiện đau đột ngột và mềm, gợi ý chảy máu trong một nang có từ 

trước, thường là lành tính. Nhân đơn độc hiếm khi gây triệu chứng chèn ép. 

5.4.2. Đánh giá chẩn đoán  

 Nên định lượng nồng độ TSH máu vì nhân ở các bệnh nhân cường giáp 

thường là lành tính. Nếu nồng độ TSH máu bị ức chế, nên làm xạ hình tuyến 

giáp bằng đồng vị phóng xạ. Nếu nhân cường chức năng và gây cường giáp, đó 

chắc chắn là nhân lành tính và không cần sinh thiết. Mặt khác, một nhân giảm 

chức năng ở bệnh nhân Basedow nên được đánh giá qua chọc tế bào tuyến giáp 

bằng kim nhỏ. Đây là chỉ định duy nhất của xạ hình bằng đồng vị phóng xạ với 

nhân tuyến giáp. 

 Cần định lượng nồng độ calcitonin máu nếu bệnh nhân có tiền sử gia đình 

bị carcinoma tuyến giáp thể tủy hoặc MEN 2A hay 2B. 

 Phương pháp đánh giá chẩn đoán chính là chọc tế bào bằng kim nhỏ. 

 Các nhân có kết quả tế bào học lành tính nên được đánh giá lại định kỳ 

bằng thăm khám (sờ) do vẫn có tỉ lệ tế bào học âm tính giả. Làm lại sinh thiết có 

thể được cân nhắc nếu nhân to ra. Điều trị levothyroxine ít hoặc không có hiệu 

quả đối với kích thước nhân và không được chỉ định. 

 Nếu mẫu bệnh phẩm không đủ, sinh thiết nên được làm lại. 

 Các nhân có kết quả tế bào học ác tính nên được phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp và điều trị tiếp theo như mô tả trong phần Carcinoma tuyến giáp. 

 Khoảng 20% nhân có kết quả tế bào học không xác định là ác tính nên các 

tổn thương này cũng cần được phẫu thuật. Phẫu thuật cắt bỏ một thùy tuyến 

thường được thực hiện, và nếu xác định chẩn đoán là carcinoma thì cần phẫu 

thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp. 

 Vài trung tâm đã chấp nhận làm siêu âm tuyến giáp cho tất cả các bệnh 

nhân có nhân sờ thấy được, và chọc tế bào bằng kim nhỏ tất cả các nhân lớn hơn 

1 cm. Vài đặc điểm siêu âm của nhân tuyến giáp gợi ý tính chất ác tính,nhưng 

chúng không đủ độ nhạy cũng như độ đặc hiệu để đưa ra hoặc loại trừ chẩn 

đoán. Không có bằng chứng cho thấy siêu âm tuyến giáp thường quy giúp cải 

thiện kết cục lâm sàng ở các bệnh nhân này, và không được khuyến cáo. 

Bảng 2: Phân loại chẩn đoán chọc tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ 
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 Lành tính 

 Ác tính 

 Không xác định (cũng được gọi là tổn thương nghi ngờ hoặc tổn thương 

dạng nang) 

 Không đủ để chẩn đoán 

 

5.5. Carcinoma tuyến giáp        

Hầu hết các nhân tuyến giáp ác tính là carcinoma biệt hóa phát triển từ 

các tế bào nang (carcinoma thể nhú hoặc thể nang) (Bảng 7-2). Các ung thư này 

vẫn duy trì nhiều tính chất của các tế bào tuyến giáp bình thường: Chúng bắt giữ 

iod và tổng hợp thyroglobulin, mặc dù hiệu quả kém hơn nhu mô tuyến giáp 

bình thường. Sự phát triển và chức năng của chúng được kích thích bởi TSH. Ba 

đặc tính này được dùng trong điều trị và theo dõi carcinoma tuyến giáp. 

 Loại ung thư tuyến giáp thường gặp nhất là carcinoma thể nhú là một khối 

u phát triển chậm và có thể khu trú hàng năm. Vị trí di căn đầu tiên đặc trưng là 

hạch cổ. Thường gặp các ổ rất nhỏ của carcinoma thể nhú trên khám nghiệm tử 

thi. Do đó, các carcinoma thể nhú nhỏ phát hiện tình cờ ở một tuyến giáp đã 

được phẫu thuật cắt bỏ do các nguyên nhân khác thường không có nghĩa trên 

lâm sàng. Carcinoma thể nang có khả năng xâm lấn hơn, có thể di căn phổi và 

xương sớm. Nhiều ung thư tuyến giáp là phối hợp giữa hình thái thể nhú và thể 

nang biểu hiện như một carcinoma thể nhú. Carcinoma thể không biệt hóa hiếm 

gặp, tiến triển nhanh và tiên lượng rất xấu. 

 Carcinoma tuyến giáp thể tủy phát triển từ tế bào C (tế bào cạnh nang). 

Nồng độ calcitonin huyết tương tăng và có ích cho chẩn đoán. Hầu hết các 

trường hợp là carcinoma thể tủy đơn lẻ. Tuy nhiên, carcinoma tuyến giáp thể tủy 

là một thành phần của hội chứng đa u tuyến nội tiết (MEN) 2A và 2B cũng như 

hội chứng carcinoma tuyến giáp thể tủy có tính chất gia đình, đều do đột biến 

các vùng khác nhau của gene tiền ung thư RET. 

5.5.1 Biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán 

Ung thư tuyến giáp thường biểu hiện như một nhân đơn độc không triệu 

chứng. Nhân không đau hoặc mềm, không gây cường giáp hoặc suy giáp. Các 

biểu hiện lâm sàng làm tăng khả năng là carcinoma của nhân được liệt kê trong 

chương này ở phần Các nhân tuyến giáp đơn độc. Phương pháp chẩn đoán được 

lựa chọn là chọc tế bào bằng kim nhỏ. 



 

22 

 

Bảng 3: Các loại chính của ung thư tuyến giáp 

LOẠI TẦN SUẤT 

Nguồn gốc tế bào nang  

Thể nhú 

Thể nang 

Không biệt hóa 

80% 

15% 

Hiếm gặp 

Nguồn gốc tế bào C (tế bào cạnh 

nang) 

 

Carcinoma thể tủy 5% 

U lympho tuyến giáp Hiếm gặp 

 

5.5.2. Điều trị carcinoma tuyến giáp thể nhú và thể nang 

Điều trị khởi đầu của carcinoma tuyến giáp thể nhú và thể nang là phẫu 

thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Ở tất cả bệnh nhân carcinoma tuyến giáp thể nang 

và ở bệnh nhân carcinoma thể có các đặc điểm làm tăng nguy cơ tái phát khối u 

(Bảng 7-3), cắt bỏ phần nhu mô còn lại cần được đặt ra. Các tế bào khối u chỉ 

bắt iod phóng xạ khi nồng độ TSH tăng, nên dừng levothyroxine đến khi nồng 

độ TSH >30 µU/mL (thường khoảng 2 tuần); sau đó sử dụng 30 đến 100 mCi 

iod phóng xạ. Xạ hình toàn thân bằng iod phóng xạ thường được tiến hành nhiều 

ngày sau liều phá hủy nhu mô. Mục đích của điều trị iod phóng xạ là phá hủy 

nhu mô tuyến giáp bình thường và ác tính còn lại để giảm nguy cơ tái phát khối 

u thuận lợi cho việc theo dõi tái phát của bệnh nhân. 

 Để ức chế sự phát triển của tế bào ung thư còn lại, bệnh nhân sau đó được 

điều trị với levothyroxine ở liều có khả năng ức chế TSH xuống dưới mức bình 

thường. Ở các bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tái phát hoặc đã được chẩn đoán 

di căn, nồng độ TSH nên duy trì ở mức 0,1 µU/mL. Ở các bệnh nhân nguy cơ 

thấp, nồng độ TSH nên duy trì từ 0,1 đến 0,5 µU/mL. 

 Xạ hình toàn thân bằng iod phóng xạ nên được làm mỗi 6 đến 12 tháng 

sau đó. Tăng nồng độ TSH máu cần thiết thường đạt được bằng cách dừng 

levothyroxine trong khoảng 2 tuần, mặc dù có thể thay thế bằng tiêm TSH người 

tái tổ hợp. Nếu phát hiện thấy nhu mô tuyến giáp còn chức năng bắt iod phóng 

xạ, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng iod phóng xạ (thường 100-200 mCi). Một 

hoặc nhiều đợt điều trị bằng iod phóng xạ thường sẽ điều trị triệt để phần còn lại 
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của khối u. Xạ hình toàn thân có thể tạm ngừng sau hai lần xạ hình âm tính liên 

tiếp. 

 Bệnh nhân cần được theo dõi lâu dài vì ung thư tuyến giáp thể nhú, tái 

phát sau một thời gian dài. Định lượng thyroglobulin (TG) máu tại thời điểm 

làm xạ hình toàn thân bằng iod phóng xạ (khi nồng độ TSH tăng và phần khối u 

còn lại bị kích thích tiết) và sau đó ở 6 và 12 tháng khi bệnh nhân đang dùng liệu 

pháp ức chế bằng levothyroxine. Tăng nồng độ thyroglobulin chỉ điểm khối u tái 

phát và cần điều trị iod phóng xạ tiếp. 

 Hầu hết các carcinoma tuyến giáp biệt hóa có thể điều trị khỏi, ngay cả 

khi đã có di căn tại thời điểm chẩn đoán. Chỉ khoảng 5% bệnh nhân carcinoma 

tuyến giáp thể nhú tử vong. 

Bảng 4: Các yếu tố làm tăng nguy cơ tái phát hoặc tử vong ở ung thư tuyến giáp 

thể nhú 

 Đường kính khối u >2cm 

 Xâm lấn ra ngoài bao giáp 

 Di căn hạch cổ 

 Di căn xa 

 Tuổi >45 

 

5.5.3. Điều trị carcinoma tuyến giáp thể tủy 

Phương pháp điều trị chính cho carcinoma tuyến giáp thể tủy là phẫu 

thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Phát hiện sớm đột biến gene RET bằng xét nghiệm 

gene là quan trọng trong xác định mối liên quan với carcinoma tuyến giáp thể 

tủy có tính chất gia đình, MEN 2A hoặc MEN 2B. Nồng độ calcitonin huyết 

tương được dùng để theo dõi sự tái phát ở các bệnh nhân. Điều trị thay thế bằng 

levothyroxine cần được điều chỉnh để giữ nồng độ TSH trong giới hạn bình 

thường. Điều trị iod phóng xạ không có hiệu quả. 

5.6. Các nhân giáp phát hiện tình cờ 

Do tỉ lệ xuất hiện cao, nhân tuyến giáp thường được phát hiện tình cờ 

bằng các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh được làm vì các lý do không liên quan. 

Có một thống nhất chung là nhân đường kính < 1cm không cần chọc tế bào bằng 

kim nhỏ; các bệnh nhân này sẽ được khám tuyến giáp hàng năm và sẽ được chọc 
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tế bào bằng kim nhỏ nếu nhân phát triển và có thể sờ thấy được. Thái độ xử trí 

với các nhân tuyến giáp > 1 cm không sờ thấy được phát hiện tình cờ vẫn còn 

nhiều tranh cãi. Có vài ý kiến ủng hộ tiến hành chọc tế bào bằng kim nhỏ với tất 

cả các nhân này, nhưng chưa có bằng chứng rằng cách làm này sẽ cải thiện các 

kết cục lâm sàng. Do tiên lượng tuyệt vời của carcinoma tuyến giáp được chẩn 

đoán khi đã sờ thấy được, có rất ít lý do để tin rằng chẩn đoán sớm sẽ cải thiện tỉ 

lệ sống sót. 

VI. Cận lâm sàng 

Vì khám lâm sàng khó xác định chính xác các đặc tính của nhân tuyến 

giáp, đồng thời cũng có sự khác biệt giữa các thầy thuốc về kỹ năng thăm khám 

và chẩn đoán lâm sàng nên ngày càng nhiều người chỉ định các thăm dò, nhất là 

chẩn đoán hình ảnh như một xét nghiệm thường quy. 

6.1. Xét nghiệm sinh hóa 

Đo nồng độ TSH: Thường nằm trong giới hạn bình thường, chỉ có dưới 

1% BN có TSH bất thường. Nếu TSH tăng thì làm thêm xét nghiệm kháng thể 

antithyroperoxidase (Anti-TPO) để xác định viêm tuyến giáp Hashimoto. Trong 

trường hợp này vẫn cần chọc hút tế bào kim nhỏ để loại trừ BN có cả ung thư 

tuyến giáp, bao gồm u lympho (chiếm 5% ung thư tuyến giáp nhưng rất hay đi 

kèm viêm tuyến giáp Hashimoto). Tuy nhiên, đa số các BN ung thư tuyến giáp 

là bình giáp.  

Đo nồng độ hormon giáp: Bình thường nhưng có thể tăng nhẹ T3 hoặc 

giảm nhẹ T4. 

Nếu BN có tiền sử gia đình bị ung thư tuyến giáp thể tủy, hoặc đa u tuyến 

nội tiết týp 2 (MEN 2) thì cần đo thêm nồng độ calcitonin, nếu tăng > 100 pg/ml 

thì gợi ý ung thư thể tủy [6]. Ngoài ra trước khi phẫu thuật còn cần thăm dò 

bệnh lý cường cận giáp tiên phát và/hoặc pheochromocytoma. Không nên đo 

calcitonin thường quy vì tỷ lệ ung thư tuyến giáp thể tủy chỉ là 1/250 trường hợp 

bướu nhân tuyến giáp. 

6.2. Siêu âm tuyến giáp và vùng cổ 

Siêu âm độ phân giải cao (đầu dò có độ phân giải cao (7,5 – 10 MHz)) có 

giá trị phát hiện chính xác các nhân không sờ được trên lâm sàng, xác định là 

bướu đơn nhân (đa số) hay đa nhân, đo kích thước các nhân và thể tích bướu 

giáp. Khi thể tích tuyến giáp có kích thước lớn hơn bình thường thì cần so sánh 
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cùng độ tuổi. Phân biệt các nang đơn thuần có nguy cơ bị ung thư rất thấp với 

các nhân đặc và nhân hỗn hợp có nguy cơ bị ung thư tuyến giáp cao hơn. Thể 

tích tuyến giáp có kích thước lớn hơn bình thường (cần so sánh cùng độ tuổi). 

Siêu âm còn có tác dụng hỗ trợ chẩn đoán (hướng dẫn chọc hút tế bào) 

cũng như điều trị (hút dịch, tiêm cồn hoặc điều trị laser), theo dõi hiệu quả điều 

trị. Sử dụng siêu âm có thể làm giảm tỷ lệ kết quả chọc hút tế bào không xác 

định từ 15% xuống dưới 4%. 

Siêu âm có giá trị lớn trong phát hiện các đặc điểm của ung thư giáp như 

nhân giảm âm, calci hóa nhỏ (microcalcification), bờ không đều, nhân hình tròn 

đều hoặc cao, tăng sinh mạch máu trong nhân, đặc biệt là các bằng chứng xâm 

lấn cuả khối u hoặc hạch lympho vùng cổ. Tuy nhiên siêu âm không thực sự tin 

cậy trong chẩn đoán phân biệt tổn thương lành tính với tổn thương ác tính. Vì 

thế siêu âm được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân có bướu nhân tuyến giáp 

nhưng không nên sử dụng như là một xét nghiệm sàng lọc cho cộng đồng. 

Nguyễn Hải Thủy (2000 – 2002) khảo sát siêu âm tuyến giáp cho 677 đối 

tượng tuổi từ 15 – 23 tuổi có nồng độ iode niệu bình thường và không có bướu 

giáp lâm sàng ghi nhận thể tích tuyến giáp tối đa của người trưởng thành là 

17,98 cm3 (số đo nam giới 17 tuổi) và 17,83 cm3 (số đo của nữ giới 20 tuổi). 

“Thể tích tối đa của tuyến giáp ở người trưởng thành là 18 cm
3 

”. Ngoài ra tùy 

độ tuổi tùy theo giới tính, chiều cao, cân nặng có thể suy thể tích tuyến giáp qua 

các công thức dưới đây: 

Giới V giáp/ cao 

(cm
3
/ m) 

V giáp / cân 

(cm
3
/ kg) 

V giáp/ BMI 

(cm
3
/ BMI) 

V giáp/ diện 

tích da 

(cm
3
/m

2
) 

Nam 6,87  1,69  0,22  0,05 0,60  0,15 7,30  1,74 

Nữ 7,31  1,75 0,25  0,06 0,60  0,14 8,11  1,89 

Ngoài ra có thể phát hiện hình ảnh bướu giáp đơn nhân, đa nhân, nang 

giáp hoặc một số hình ảnh bất thường khác. Siêu âm có thể phát hiện một số 

trường hợp bướu giáp nhân mà lâm sàng và xạ hình không thể phát hiện được. 

6.3. Độ tập trung iod phóng xạ:  

Bình thường hoặc cao (thiếu iod hoặc khiếm khuyết tổng hợp hormon). 

6.4 . Xạ hình tuyến giáp:  
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Có thể ghi nhận tập trung iod phóng xạ đồng nhất, có thể có nhân lạnh. 

Thường được chỉ định khi BN có TSH thấp. Xạ hình có thể bằng I-123, I-131 

hoặc Tc-99m, trong đó Iode phóng xạ được bắt và hữu cơ hóa nên được ưa dùng 

hơn vì có khoảng 3-8% nhân giáp là bắt Tc-99m nhưng lại không bắt Iode và 

một số nhân này là ác tính. Lưu ý là xạ hình không cho phép đánh giá chính xác 

kích thước nhân. Kết quả xạ hình có thể là 1 trong 3 dạng: nhân nóng (tăng bắt 

chất phóng xạ, gặp ở 10% bướu nhân đặc), hầu hết là lành tính; nhân lạnh (giảm 

bắt chất phóng xạ) có nguy cơ ác tính cao (5-15%) do các tế bào ung thư bắt 

Iode kém hơn các tế bào bình thường, và nhân ấm (bắt tương đương mô xung 

quanh). Do đó với những BN có TSH thấp, xạ hình là nhân nóng thì có thể 

không cần chọc hút tế bào nữa. 

Xạ hình cũng được chỉ định để xác định liệu bướu đơn nhân trên lâm sàng có 

thực sự là bướu đơn nhân hay là đa nhân, và chẩn đoán trường hợp bướu sau 

xương ức. Ở những vùng bị thiếu Iode, thăm dò xạ hình tuyến giáp được chỉ 

định cho cả những trường hợp TSH bình thường vì có thể có nhân tự chủ nhưng 

tốc độ tổng hợp hormone giáp bị giảm do thiếu Iode. Không nên làm xạ hình sau 

khi chụp CT có tiêm thuốc cản quang có chứa Iode vì khi đó tuyến giáp thường 

giảm bắt Iode phóng xạ 

6.5 . Tế bào học:  

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ: Đây là kỹ thuật đơn giản, nhưng rất giá trị vì 

nó có thể cung cấp các thông tin trực tiếp và đặc hiệu về một nhân tuyến giáp. 

Theo hướng dẫn của Hội các thầy thuốc nội tiết lâm sàng Mỹ (AACE) thì đây là 

phương pháp "được tin tưởng là hiệu quả nhất hiện nay trong phân biệt các nhân 

giáp lành tính và ác tính" với độ chính xác lên tới 95%, nếu người chọc có kinh 

nghiệm và người đọc có trình độ. Tuy nhiên Việt Nam, xét nghiệm này không 

được làm thường quy nên dẫn tới tình trạng hoặc là bỏ sót ung thư hoặc lạm 

dụng điều trị phẫu thuật do người bệnh quá lo sợ. Theo các nghiên cứu, kỹ thuật 

này có tỷ lệ âm tính giả là 1-11%, tỷ lệ dương tính giả là 1-8%, độ nhạy là 68-

98%, và độ đặc hiệu là 72-100%. Rất hiếm khi xảy ra các biến chứng và nếu có 

thì chỉ là cảm giác khó chịu tại chỗ chọc. 

Chọc hút bằng kim nhỏ, sử dụng kim cỡ 25 hoặc 27 gắn với bơm tiêm 10 

hoặc 20ml, thông thường chọc hút 2-4 lần, chỉ hút khi đầu kim đã nằm ở trong 

nhân. Tỷ lệ thành công cao hơn nếu được trợ giúp bởi siêu âm, đặc biệt là với 

các nhân to > 4cm , hoặc nhỏ < 1cm, nhân nằm ở phía sau, nhân hỗn hợp (nang 

chiếm hơn 50%) cần lấy được tổn thương ở phần đặc vì nguy cơ ác tính của các 
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nhân này là tương đương với nhân đặc. Nếu BN có hạch cổ thì cần phải chọc hút 

tế bào hạch luôn. Mức độ chính xác phụ thuộc vào việc có chọc được vào vùng 

nghi ngờ hay không. 

⃰ Kết quả: có 4 dạng 

+ Ác tính (dương tính): Chiếm khoảng 4-5%. Có 4 thể là ung thư thể nhú, 

ung thư thể nang, ung thư thể tủy và ung thư thể không biệt hóa. 

+ Lành tính (âm tính): Chiếm khoảng 69-74% với các dạng như bướu keo, 

viêm tuyến giáp Hashimoto, viêm tuyến giáp bán cấp, nang tuyến giáp. 

+ Nghi ngờ (không xác định): Quá sản nang, quá sản tế bào Hurthle, và các 

kết quả khác nghi ngờ (nhưng không khẳng định) ung thư. 

+ Không xác định: Hoặc chỉ thấy tế bào bọt (Foam cell), hoặc chỉ thấy dịch 

nang, hoặc có quá ít tế bào, hoặc quá nhiều hồng cầu hoặc làm khô quá mạnh. 

Những trường hợp này nên chọc hút tế bào lại dưới hướng dẫn của siêu âm. 

Trường hợp bướu đa nhân, siêu âm giúp xác định nhân nào cần được chọc 

hút, ví dụ nhân đặc giảm âm, có calci hóa nhỏ và tăng sinh mạch máu trong 

nhân. Nếu không thì nên chọc hút nhân to nhất. Các trường hợp bướu hỗn hợp 

thường là lành tính nhưng vẫn cần xét nghiệm tế bào vì một số rất ít trường hợp 

ung thư thể nhú có thể là dạng nang. 

Ngoại trừ nhuộm miễn dịch (huỳnh quang) calcitonin trong ung thư tuyến 

giáp thể tủy thì không có xét nghiệm hóa mô miễn dịch hoặc phân tử nào có thể 

phân biệt được nhân lành tính với nhân ác tính. 

⃰ Giải phẫu bệnh liên quan u tuyến giáp 

+ Các u biểu mô 

(1) Lành tính:  U tuyến dạng nang 

(2) Ác tính:   Ung thư biểu mô dạng nhú 

    Ung thư biểu mô dạng nang 

    Ung thư tủy giáp trạng 

    Ung thư biểu mô không biệt hóa 

+ Các u không thuộc dạng biểu mô: 

(1) Lành tính 
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(2) Đa dạng ác tính: u tế bào lớn hamperl (tế bào hurtle) 

(3) Ác tính: sarcom. 

(4) U lympho ác tính: tiên hoặc thứ phát. 

(5) Di căn 

- Nếu các dữ kiện của siêu âm: không có dấu chứng đặc hiệu 

- Nếu bằng định lượng thyroglobulin: không có ích lợi gì trong trường 

hợp này. 

Can thiệp phẫu thuật với kết quả giải phẫu bệnh lí tức thì thường có chỉ 

định. 

- Sau khi đã giải thích các vấn để trên cho bệnh nhân. 

- Sau khi đã dự đoán về những tình cờ, nếu một tổn thương ác tính được 

tìm ra. Cắt bỏ tuyến giáp toàn phần kèm hoặc không kèm lấy các hạch, xạ trị 

liệu bổ túc và điều trị kích tố thay thế suốt đời. Cần phải đánh giá tình trạng tâm 

thần kinh trong tình hướng này. 

Lưu ý: 

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ kết hợp hoặc không làm sinh thiết nhân 

được hướng dẫn qua siêu âm. 

- Thực hiện với phẫu thuật viên có kinh nghiệm 

- Được khẳng định bởi bác sĩ chuyên ngành giải phẫu bệnh có kinh 

nghiệm để tránh phẫu thuật trong một vài trường hợp. Tuy nhiên độ tin cậy của 

phương pháp còn xét lại và tỉ lệ âm tính giả còn chưa được xác định. 

Nhân cứng nhưng không phải độc nhất: các nhân khác nhỏ hơn phát hiện 

qua siêu âm. 

- Nếu định vị trong một thùy, cần phải cắt toàn bộ thùy và lấy hết. 

- Nếu có thương tổn thùy đối diện: cần phải xem xét kĩ thùy này nếu các 

nhân quá nhỏ, nhưng cần theo dõi sát, nếu lớn thì cần chú ý đến bướu giáp đa 

nhân. 

- Nếu nhân tập trung đồng nhất (nudule Isofixant) so với phần nhu mô còn 

lại (rất khó khẳng định trên xạ hình): cần theo dõi. 
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- Nếu nhân tăng tập trung (nodule hyperfixant) so với phần nhu mô tuyến 

còn lại: nguy cơ ung thư rất thấp. Hai tình huống có thể xảy ra: 

+ Nhân không ảnh hưởng phần còn lại của tuyến giáp: đó là một nhân 

nóng nếu FT3, FT4 và TSH đều bình thường. Cần theo dõi lâm sàng và sinh học 

đều đặn (nguy cơ tự động và cường giáp). 

+ Nếu phần còn lại của nhu mô bị ảnh hưởng: có nhân và biểu hiện trên 

xạ hình. Đó là một u tuyến tự động, độc tính với nồng độ FT3, FT4 và TSH của 

tình trạng cường giáp hoặc chỉ có TSH giảm một mình và không kích thích bởi 

TRH. Điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ với I
132

 ngay khi định lượng liên tục FT3, 

FT4 có khuynh hướng tăng. 

- Bướu giáp có nhiều nhân: 

Có nhiều nhân khi sờ nắn 

Trên xạ hình có nhân nóng, nhân lạnh hoặc hỗn hợp 

Trên siêu âm có nhiều nhân đậm độ echo thay đổi. 

- Chỉ định điều trị: 

+ Phẫu thuật nếu:  Bướu giáp quá lớn. 

   Thể tích giáp tăng nhanh gần đây. 

   Có dấu hiệu chèn ép. 

   Có dấu hiệu cường giáp. 

+ Không can thiệp dưới sự theo dõi lâm sàng và siêu âm trong những tình 

hướng trái ngược với tình huống trên. 

Nguy cơ thấp về ác tính. Các thương tổn lan rộng bắt buộc phải phẫu 

thuật cắt tuyến giáp toàn phần với các nguy cơ suy giáp, liệt dây thần kinh quặt 

ngược, suy phó giáp. Chỉ định trị liệu hormon giáp để hãm trong một vài trường 

hợp. 

6.6. Các thăm dò khác 

Chụp CT scanner và cộng hưởng từ (MRI) hiếm khi được chỉ định trong 

thăm khám bướu nhân do không đủ độ tin cậy để phân biệt tổn thương lành tính 

với tổn thương ác tính. Một ngoại lệ là khi BN có bướu sau xương ức, chụp để 

đánh giá chính xác mức độ lan tỏa cũng như mức độ chèn ép khí quản. Tuy 

nhiên ngày càng có nhiều trường hợp bướu nhân tuyến giáp được phát hiện tình 
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cờ khi chụp CT hoặc MRI vùng cổ trong chẩn đoán các bệnh không liên quan 

đến tuyến giáp. 

Kỹ thuật PET đánh giá chuyển hóa glucose sử dụng fludeoxyglucose 

(Fluorodeoxyglucose) F18 có thể phân biệt được nhân lành với nhân ác tính 

nhưng nó bị hạn chế bởi kỹ thuật và giá thành, và nó cũng không thể thay thế 

được chọc hút tế bào. 

VII. Chẩn đoán 

7.1. Chẩn đoán bướu cổ địa phương 

- Bệnh nhân sống ở vùng dịch tể thiếu iode. 

 - Bướu cổ (xác định theo tiêu chuẩn của TCYTTG) phát triển từ từ. 

 - Không có dấu hiệu rối loạn chức năng tuyến giáp (cường hoặc suy giáp). 

 - Độ tập trung iod phóng xạ cao vào lúc 24 giờ (Bướu giáp háo Iode). 

 - Nồng độ iod niệu thấp (<100 g iod /24 giờ hoặc < 100 g iod/g 

creatinine). 

 - Tỷ lệ T3/T4 huyết tương tăng (T3 bình thường, T4 có thể giảm). 

7.2. Chẩn đoán các loại bướu giáp đơn không độc khác 

 - Tìm hiểu yếu tố gia đình. 

 - Phương pháp khám bướu cổ các loại này cũng giống như khám bướu cổ 

thông thường, nhưng chi tiết hơn. 

 Cần xác định độ bướu, tính chất, hình dạng và các biểu hiện chèn ép cơ 

quan lân cận (khí quản, thực quản, dây thần kinh quặt ngược). 

 - Ngoài ra cần siêu âm tuyến giáp để xác định hình thái và cấu trúc. 

 - Xạ hình giáp để phát hiện các nhân nóng hoặc lạnh. 

 - Đôi lúc cũng cần làm giải phẫu bệnh (chọc hút bằng kim nhỏ) những 

trường hợp bướu giáp nhân (hướng dẫn qua siêu âm giáp) để gián biệt và chẩn 

đoán sớm ung thư tuyến giáp. 

 - Xét nghiệm miễn dịch học phát hiện kháng thể kháng giáp. 

 - Kiểm tra chức năng giáp (T3, T4, TSH). Độ tập trung Iode phóng xạ tại 

giáp) để phát hiện cường hay suy giáp, đặc biệt ở người lớn tuổi. 
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VIII. Thái độ xử trí trước bệnh nhân có bệnh tuyến giáp 

Các bước tiến hành cho việc chẩn đoán trước một bệnh nhân có bướu giáp 

nhằm mục đích chọn lựa phương pháp điều trị : 

 - Không xử trí hoặc tiếp tục theo dõi hoặc ; 

 - Điều trị nội khoa hoặc ; 

 - Điều trị triệt để bằng phẫu thuật hoặc điều trị iod phóng xạ. 

 Hướng chẩn đoán tùy thuộc một số dữ kiện được cung cấp bởi : 

 - Bệnh sử. 

 - Khám lâm sàng. 

 - Bilan sinh học về các hormon giáp. 

 - Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt siêu âm giáp giúp phát 

hiện các tổn thương im lặng tại tuyến mà không thể phát hiện được qua sờ nắn 

trên lâm sàng và ngay cả xạ hình giáp. 

 - Giải phẫu bệnh là xét nghiệm hết sức quan trọng, là xét nghiệm cơ bản 

đặc biệt để khẳng định bản chất và cấu trúc của thương tổn (Viêm tuyến giáp tự 

miễn, bản chất về tổ chức học của các nhân giáp). Xét nghiệm này có giá trị rất 

quan trọng trước can thiệp phẫu thuật. Thật vậy việc nghi ngờ ung thư giáp đòi 

hỏi phẫu thuật vì thế tổn thương giải phẫu bệnh cần phải được nghiên cứu kỷ. 

8.1. Phân loại bệnh nguyên 

 Bệnh nguyên bệnh tuyến giáp đa dạng, có thể xếp loại như sau 

8.1.1. Nguyên nhân tại tuyến giáp 

 Viêm giáp các loại. 

 Nhân giáp (đơn nhân, đa nhân, hỗn hợp). 

 K giáp. 

 Bướu giáp đơn. 

8.1.2. Nguyên nhân ngoài tuyến giáp 

 Nhiễm khuẩn.  

 Tự miễn. 
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 Hóa chất. 

 Dược phẩm. 

 Thức ăn (iode, sắn, củ cải...). 

 Phóng xạ (xạ trị). 

 Bệnh từ tuyến yên (Thùy trước tuyến yên). 

 Bệnh vùng dưới đồi. 

 Di căn. 

 Đề kháng hormone giáp ngoại biên. 

8.2. Các yếu tố giúp chẩn đoán bướu giáp 

8.2.1. Xác định có bướu giáp 

 Xác định bướu giáp trên lâm sàng chủ yếu dựa vào phân loại của Tổ chức 

y tế thế giới (O. I, II và III). Tuy nhiên dựa theo phân độ này, thường được các 

thầy thuốc lâm sàng đánh giá cao hơn so với thực tế (yếu tố chủ quan, cổ của 

bệnh nhân gầy hoặc mập...đặc biệt các trường hợp bướu giáp có kích thước nhỏ, 

vì thế nên đối chiếu với siêu âm. Theo chúng tôi việc xác định có bướu giáp hya 

không đặc biệt những trường hợp xếp loại 0, I và II cần được kiểm tra bằng siêu 

âm giáp, nhất là trẻ em vì thực tế sai sót có thể lên tới 40%. 

 Nguyễn Hải Thủy và cộng sự (2000-2002) nghiên cứu thể tích tuyến giáp 

người trưởng thành bằng siêu âm ghi nhân thể tích tuyến giáp người trưởng 

thành không vượt quá 18 cm
3
 và tuyến giáp có khuynh hướng nhỏ lại sau 40 tuổi 

đối với nữ và sau 50  tuổi đối với nam giới. 

 Cần lưu ý khám lâm sàng tuyến giáp không lớn không có nghĩa là không 

có bướu giáp mà phải kiểm tra siêu âm trước khi kết luận đặc biệt ở người lớn 

tuổi. Thật vậy mặc dù thể tích và kích thước tuyến giáp bình thường nhưng qua 

siêu âm phát hiện có cấu trúc bất thường trong tuyến giáp cũng được xếp là có 

bướu giáp. 

8.2.2. Đặc tính của bướu giáp 

 - Thể chất : mềm, chắc, cứng, cứng như đá. 

 - Đối xứng, không đối xứng. 

 - Có nhân : đơn độc, nhiều nhân. 
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 - Tính chất di động theo nhịp nuốt. 

 - Hạch quanh tuyến giáp hoặc vùng cổ đi kèm. 

 - Huyết động học tại tuyến giáp (tiếng phổi nghe được ở các động mạch 

giáp...) 

8.2.3. Các dấu hiệu lâm sàng gợi ý khác 

 - Nhiễm độc giáp (nhịp tim nhanh, run tay, gầy, sợ nóng...) 

 - Suy giáp (phù, rụng tóc, sợ lạnh...) 

 - Khám xét tổng quát và triệu chứng ở các cơ quan. 

8.2.4. Yếu tố bệnh sử 

 - Cá nhân : bướu giáp, thời gian xuất hiện. 

 - Tiến triển : Bướu giáp không thay đổi 

   Bướu giáp thoái triển từng phần 

   Bướu giáp ngày càng phát triển 

 - Xạ trị liệu vùng cổ. 

 - Quá tải iod. 

 Yếu tố gia đình. 

 Tiền sử bệnh tuyến giáp, Ung thư. 

 Chủng tộc. 

 Yếu tố địa dư. 

8.2.5. Các xét nghiệm cận lâm sàng 

 Định lượng nồng độ 

 T3 : 1-3 nmol/L 

 T4 : 5-150 nmol/L 

 FT3 : 4-9 pmol/L 

 FT4 : 9-25 pmol/L 

 TSH siêu nhạy : 0,5-4,5 µU/mL 
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 Thyroglobuline : 40-60 µg/L 

 Iod máu  : 4-8 µg% 

 Iod niệu   : 100-400 µg/24 giờ hoặc 100-400 µg/g Creatinin niệu. 

 Calcitonin huyết tương. 

 Độ tập trung iod phóng xạ tại tuyến giáp. 

8.3. Các dấu hiệu liên quan rối loạn chức năng giáp 

8.3.1. Dấu hiệu tăng hoạt tuyến giáp 

 Các dấu này cần phải được khẳng định bằng cách định lượng hormon 

giáp. Một số dấu chứng đi kèm gợi ý : 

 - Khi có lồi mắt thật sự : Basedow 

 - Khi không có lồi mắt thật sự : 

 Bệnh Basedow thể không lồi mắt 

 U tuyến giáp độc 

 Bướu giáp độc đa nhân 

 Cường giáp do iod 

 - Xạ hình tuyến giáp : 

 Không có ích nếu như có lồi mắt (Basedow chắc chắn) 

 Cần thiết nếu không có lồi mắt nhằm phân biệt các thể loại cường giáp 

khác. 

8.3.2. Các dấu hiệu suy giáp 

 Các dấu hiệu này cần được khẳng định bằng định lượng hormon giáp. 

 Nếu có phối hợp suy giáp và bướu giáp được gợi ý : 

 Bệnh lí tự miễn của tuyến giáp (định lượng kháng thể kháng giáp) 

 Rối loạn sinh tổng hợp hormon giáp. 

8.4. Đặc tính của bướu giáp hoặc bối cảnh lâm sàng gợi ý 

 - Một bướu giáp có thể chất rất chắc, nhưng không cứng như đá, có giới 

hạn khá rõ thường gợi ý Hashimoto, co thể có hoặc không kèm suy giáp. 
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 - Bướu giáp có thể chất cứng như đá, phì đại đáng kể và xuất hiện trong 

thời gian gần đây (vài tuần cho đến khoảng 3 tháng), có các dấu hiệu chèn ép, 

hạch đi kèm lớn một cách đáng kể. Thường gợi ý ung thư giáp loại không biệt 

hóa với tiên lượng rất xấu. 

 - Bướu giáp phì đại, cứng, thâm nhiễm vùng cổ, thường gợi ý viêm giáp 

Riedel. 

 - Đau vùng cổ xảy rra trước đó hoặc đồng thời tăng thể tích giáp gần đây. 

 Nếu các cơn đau này kết hợp một bướu giáp rất chắc, đau, thay đổi trong 

một thời gian. Có sốt kèm thêm hội chứng viêm. Chẩn đoán viêm giáp bán cấp 

Quervain. 

 Cần thực hiện ngay một xạ hình giáp: Nếu biểu hiện một “Bản đồ trắng”. 

 Viêm giáp bán cấp 

 Chảy máu trong bướu giáp nhân 

 Bướu giáp kèm hạch cổ nhưng không thấy biểu hiện viêm thường gợi ý K 

giáp. Nếu có một hoặc nhiều yếu tố sau: 

 Tiêu chảy 

 Bốc hỏa rối loạn vận mạch vùng mặt. 

 Tiền sử gia đình có K giáp hoặc hội chứng Sipple. 

 U thần kinh dưới niêm mạc miệng. 

 Chẩn đoán gợi ý K tủy giáp trạng, khẳng định bằng định lượng Calcitonin 

và ACE. 

 - Trường hợp nhiễm iod: 

 Dựa vào bệnh sử hay là định lượng iod huyết tương hoặc iod niệu. 

 Quá tải iod có thể gây nên: 

 Cường giáp hoặc suy giáp. 

 Làm nặng lên cường giáp hoặc suy giáp tiềm ẩn. 

 Tăng thể tích bướu giáp đơn. 

 Hoặc không có biểu hiện nào khác. 
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 Nếu không điều trị, việc đánh giá chức năng tuyến giáp cần phải thực hiện 

sau một thời gian nhằm loại trừ tình trạng quá tải iod, nghĩa là: 

 Khoảng 6 tuần đối với chất cản quang chứa iod. 

 Nhiều tháng đối với Cordaron (thậm chí trên 1 năm). 

8.5. Bướu giáp đơn độc và không có tính chất đặc biệt 

 Hướng tới chẩn đoán tùy thuộc vào tính chất đồng nhất hoặc nhân giáp 

phì đại khi khám. 

8.5.1. Bướu giáp phì đại toàn thể và đồng nhất 

 - Bướu giáp lớn vừa phải, ở giới hạn gần bình thường. Có thể đề nghị siêu 

âm và kiểm tra nồng độ hormon giáp, chưa điều trị vội. 

 - Bướu giáp lớn mức độ vừa phải: 

 Xạ hình giáp rất cần thiết. 

 + Xét nghiệm này cho thấy Iode phóng xạ tập trung đồng nhất. 

 + Hiếm khi thấy có một nhân mà người ta không thể phát hiện khi sờ nắn, 

đôi lúc tăng tập trung iod phóng xạ, nhưng định lượng hormon giáp có nồng độ 

bình thường (Bướu giáp háo iod, bướu giáp địa phương). 

 + Các trường hợp tăng thu nhận iod nhưng bình giáp thường gặp ở một 

vài vùng dịch tễ bướu giáp địa phương, ở đố ngoài yếu tố di truyền thường phối 

hợp với sự thiếu hụt iod. 

 Siêu âm giáp. 

 + Khẳng định tính chất phì đại tuyến giáp, ngoài ra còn thấy ở giữa sự phì 

đại lan tỏa này có những tổ chức như đơn nhân, nhiều nhân, một hoặc hai bên. 

 + Không vội xử trí nếu chụp nhấp nháy tuyến giáp đồng nhất, nhưng cần 

phải theo dõi thường xuyên. 

 - Tuyến giáp phì đại dạng bướu giáp chìm. 

 Khẳng định bằng cách khám ở tư thế nằm, các cực dưới của bướu giáp 

không thể sờ được nếu bướu giáp chìm. 

 Tính chất của bướu giáp chìm đòi hỏi chụp X quang lồng ngực với bóng 

mờ ở trung thấy trên, thường hai bên và có bờ rõ. Lưu ý tính chất của bướu giáp 

chìm không nhất thiết phải chỉ định phẫu thuật. Cần phân biệt giữa bướu giáp 
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chìm và bướu giáp trong lồng ngực, không liên hệ đến bướu giáp ở cổ, thường 

định vị quanh động mạch chủ và cần phẫu thuật. 

 - Bướu giáp rất lớn có thể kèm các dấu hiệu: 

 + Chèn ép dây thần kinh quặt ngược: khó nói, liệt dây thanh âm khi soi 

thanh quản. 

 + Chèn ép khí quản: cho thấy giảm đường kính khí quản mà bờ của nó 

mất đi tính chất song song (X quang, chụp cắt lớp, CT Scanner). 

 + Chèn ép tĩnh mạch 

 - Chỉ định điều trị: 

 + Tuyến giáp phì đại vừa phải: trấn an bệnh nhân, không điều trị, theo dõi. 

 + Tuyến giáp lớn vừa: có thể không can thiệp dưới sự theo dõi lâm sàng 

và siêu âm giáp (có những chỉ số). Có thể điều trị hãm bằng L.thyroxin (liều 

trung bình 100µg/ngày). 

 + Tuyến giáp phì đại đáng kể: có chỉ định cắt tuyến giáp từng phần, theo 

dõi bằng cách điều trị hãm để đề phòng tái phát. 

8.5.2. Bướu giáp nhân phì đại 

Cần phải được phân tích: 

- Sờ bướu giáp giúp phân biệt một hay nhiều nhân giáp. 

- Xạ hình giáp vẫn là xét nghiệm cơ bản nhằm: 

 + Khẳng định các dữ kiện khi khám, có thể phát hiện nhân mà khi khám 

không sờ thấy các nhân nhỏ. Chủ yếu xác định các đặc tính chức năng của nhân 

(nhân lạnh, nóng hoặc đồng nhất). Cần phải thực hiện với iod phóng xạ hơn là 

dùng Technetium (chất này thường cho các dữ kiện giả về tình trạng chức năng 

của nhân). 

 + Siêu âm giáp: Giúp khẳng định các dữ kiện khi khám và phát hiện qua 

xạ hình giáp. Siêu âm cho phép đo đạc thể tích tuyến giáp chính xác hơn, có thể 

phát hiện các nhân mà khám lâm sàng và xạ hình giáp không phát hiện được. 

 + Phát hiện loại bướu giáp đa nhân hơn là đơn nhân. 

 Bướu giáp nhân đơn độc: 
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 - Nhân lạnh (nhân không bắt hình trên xạ hình): vấn đề đặt ra là nghi ngờ 

ung thư giáp (10-20% trường hợp nhân lạnh là ung thư giáp, càng gợi ý nếu có 

tiền sử xạ trị liệu vùng cổ khi còn nhỏ). 

 - Nhân lạnh qua thăm dò siêu âm có thể có nhiều biểu hiện như:  

 + Nhân có trống âm, giảm âm hoặc tăng âm. 

 + Nhân đồng nhất hoặc không đồng nhất. 

 + Nhân đơn độc hoặc nhiều nhân. 

 - Nhân dạng lỏng (trống âm với tăng âm thành sau): Đó có thể là một kén 

(kyste) máu hoặc dịch thanh tơ. Có thể chọc hút kim nhỏ (dưới sự hướng dẫn 

siêu âm), rút ra dịch máu hoặc dịch thanh tơ. 

+ Kiểm tra sau khi làm xẹp hoàn toàn khoang kén, bằng khám lầm sàng 

và siêu âm. 

 + Theo dõi lâm sàng và siêu âm vài tuần sau đó. 

 + Nếu không tái phát cần theo dõi hàng năm hoặc mỗi 2 năm. 

 + Trường hợp tái phát cần chọc hút lần nữa và chỉ định điều trị hãm hoặc 

có thể chỉ định phẫu thuật. 

 - Nhân độc nhất: Đặc hoặc hỗn hợp, có dịch (giảm âm, trống âm, tăng âm, 

đồng nhất hoặc không đồng nhất). Bản chất không dự đoán được, làm giải phẫu 

bệnh. 

IX. Tiến triển và biến chứng 

9.1. Chèn ép 

 Khi bướu giáp lớn gây chèn ép các cơ quan lân cận, có thể chèn ép thực 

quản gây khó nuốt, chèn ép khí quản gây khó thở, chèn ép vào mạch máu. Đặc 

biệt bướu cổ phát triển sâu xuống sau ức, tuy nhỏ nhưng có thể gây chèn ép. 

9.2. Bướu giáp tăng hoạt giáp hóa 

 Từ một bướu giáp không rối lọn chức năng (bình giáp) có thể chuyển 

thành cường giáp giống Basedow. 

9.3. Ung thư hóa 

 Ung thư phát triển từ một nhân trong tuyến giáp. Nhiều nghiên cứu ghi 

nhận có một tỉ lệ cao của bướu giáp địa phương trở thành ung thư hóa ở vùng 
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dịch tễ thiếu iod nặng. Song có vùng không có bướu cổ lưu hành cũng có tỉ lệ 

ung thư giáp cao. Do đó vấn đề này cũng còn bàn cãi. Tuy nhiên, giả thuyết cho 

rằng kích thích trường diễn tuyến giáp bởi TSH có thể gây ra tổ chức giáp tân 

tạo (u hoặc ung thư). Vì thế có tác giả khuyên sử dụng thyroxin để hạn chế một 

phần khả năng này. 

9.4. Viêm bướu giáp (strumite) 

 Trên cơ sở bướu cổ phát triển bình thường bị viêm nhiễm, gây sưng, đỏ, 

đau. Cần phân biệt với viêm giáp là phản ứng viêm xảy ra trên tuyến giáp hoàn 

toàn bình thường. 

9.5. Suy giáp 

 Hiếm gặp, thường ở người lớn tuổi kèm tiền sử bướu giáp có trước. 

9.6. Nhân giáp hay nang giáp 

 Thường xảy ra sau một thời gian bệnh tiến triển. 

X. Điều trị bướu giáp không độc 

10.1 Nội khoa 

 Mục đích điều trị nội khoa nhằm giảm kích thước của bướu giáp thông 

qua cơ chế Feedback ức chế TSH và làm cho tuyến giáp ở trạng thái yên nghỉ. 

Vì thế liệu pháp điều trị với hormon giáp được đề nghị với L. thyroxin 

(Levothyroxine) là thuốc được chọn lựa. 

 - Bệnh nhân trẻ có bướu giáp dạng lan tỏa, mới phát hiện có thể điều trị 

liều 100 g Levothyroxin/ ngày và liều tăng dần sau mỗi tháng để đạt được liều 

tối đa 150 – 200 g/ngày (liều trung bình 1,7g/kg trọng lượng). Liều ức chế 

tuyến giáp hoàn toàn khi TSH huyết tương <0,1 mU/l (0,1 U/ml). 

 - Bệnh nhân có nguy cơ mất các khoáng chất xương (phụ nữ mãn kinh mà 

không sử dụng oestrogen thay thế) sử dụng L.Thyroxin cần liều thấp hơn là liều 

cao. 

 Trong quá trình điều trị, thăm dò độ tập trung iod phóng xạ, nếu không 

giảm chứng tỏ sự ức chế không hoàn toàn, cần phát hiện một ổ tự trị tại tuyến 

giáp bằng thăm dò về hình ảnh (siêu âm giáp hoặc xạ hình). 

 - Người lớn tuổi hoặc bệnh nhân có bướu giáp đa nhân lâu ngày cần định 

lượng TSH trước khi điều trị levothyroxin, nếu nồng độ TSH giảm dưới bình 
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thường. Việc điều trị ức chế bằng levothyroxin chống chỉ định vì bệnh nhân này 

có khả năng bị nhiễm độc giáp. Nếu nồng độ TSH bình thường (loại trừ tăng 

hoạt giáp tự động) dùng levothyroxin có thể bắt đầu. 

 Người già liều không nên quá 50g/ ngày và tăng liều dần dần để đạt 

được ức chế không hoàn toàn hơn là ức chế hoàn toàn nồng độ TSH và hay là độ 

tập trung iod phóng xạ. 

 Kết quả của điều trị không đồng đều: 

 + Bướu giáp tăng sản và lan tỏa giai đoạn sớm đáp ứng tốt với sự lui bệnh 

và biến mất sau 3 – 6 tháng. 

 + Bướu giáp nhân ở giai đoạn sau đáp ứng kém và thể tích tuyến giáp chỉ 

giảm ở một phần ba trường hợp. 

 + Một số trường hợp bướu giáp lâu ngày có nhiều vùng hoại tử, xuất 

huyết và kết sẹo cũng như tự phát triển tự trị, thường không đáp ứng với 

thyroxin vì thế bướu giáp phát triển chậm dù vẫn sử dụng thyroxin. 

 Cần lưu ý liều Levothyroxin tùy thuộc vào tình trạng bệnh, trong quá trình 

sử dụng cần lưu ý nhiễm độc giáp do thuốc (mạch nhanh, gầy), đặc biệt ở người 

lớn tuổi có bệnh lý tim mạch phối hợp. Vì thế cần kiểm tra tim (điện tim, siêu 

âm tim) ở bệnh nhân lớn tuổi hoặc có nguy cơ bệnh lý mạch vành. Sử dụng 

Levothyroxin liều thấp tăng dần theo bậc thang nhằm dự phòng tai biến tim 

mạch. 

10.2. Phẫu thuật 

 Phẫu thuật bướu giáp đơn không độc, thoạt nghe hơi phi sinh lí. Tuy 

nhiên chỉ định phẫu thuật cũng cần đặt ra trong một số tình huống sau: 

 - Bướu giáp nhân đơn độc có đường kính trên 2 – 3 cm, xạ hình có nhân 

lạnh thường có chỉ định phẫu thuật nếu chưa loại trừ hoàn toàn ác tính. 

 - Can thiệp phẫu thuật được đặt ra trong những trường hợp bướu lớn (độ 

III) nhất là bướu giáp đa nhân gây chèn ép, bướu cổ nghi ung thư hóa. 

 - Phẫu thuật chỉ cắt bỏ tổ chức bệnh lý nhưng không giải quyết nguyên 

nhân do thiếu iod. 

 - Phẫu thuật có chỉ định khi bướu giáp tiếp tục phát triển mặc dù thất bại 

ức chế TSH bằng Levothyroxin. 
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 - Bướu giáp chìm sau xương ức, gây chèn ép, có chỉ định phẫu thuật. 

 - Phẫu thuật bướu đa nhân nhằm dự phòng ung thư hóa cần xét lại. 

 - Sau phẫu thuật vẫn bổ sung sự thiếu hụt iode và Levothyroxin. 

 - Vì một lý do nào đó cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, lượng Levothyroxin bổ 

sung trung bình 1,7g/kg trọng lượng. Vì vậy thường xuyên kiểm tra nồng độ 

thyroxin và TSH để phát hiện suy giáp kịp thời. 

XI. Dự phòng và tiên lượng 

 Bệnh nhân có bướu giáp không độc cần phải sử dụng Levothyroxine suốt 

đời. Họ cần tránh tình trạng nhiễm iod vì có nguy cơ cường giáp hoặc suy giáp 

do không dùng thyroxine. Cũng có trường hợp u tuyến hoặc u đa tuyến trở nên 

tăng hoạt thành bướu giáp độc. Bướu giáp không độc thường có tính chất gia 

đình (nhất là bướu giáp đơn nhân và đa nhân), vì thế mọi thành viên cần theo dõi 

và dự phòng các nguy cơ gây bướu giáp. Phòng chống thiếu hụt iod là một trong 

những biện pháp góp phần hạn chế bướu giáp đơn không độc. 

XII. KẾT LUẬN 

Trước một bệnh nhân có bệnh lý về tuyến giáp cần khảo sát bệnh sử, 

khám xét kỹ nhằm phát hiện các triệu chứng tại tuyến giáp và ngoài tuyến giáp. 

Cần chọn lựa xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp gồm xét nghiệm sinh học, miễn 

dịch cho đến thăm dò hình ảnh đại thể lẫn vi thể. Cần phối hợp nhiều yếu tố liên 

quan trước khi đi đến kết luận. Chọn lựa phương pháp điều trị cần cân nhắc và 

thận trọng, nên chọn phương pháp tối ưu và hạn chế những can thiệp không cần 

thiết. Ở những trường hợp có chỉ định điều trị triệt để như phẫu thuật hoặc điều 

trị phóng xạ cần có biện pháp theo dõi lâu dài nhằm nâng cao chất lượng sống 

cho người bệnh. 

 Bướu giáp bình giáp lan tỏa hầu hết đều do viêm tuyến giáp Hashimoto. 

 Các bướu đa nhân tuyến giáp thường không có triệu chứng, nhưng cần 

điều trị khi có triệu chứng chèn ép hoặc cường giáp. 

 Các nhân đơn độc tuyến giáp thường lành tính nhưng khoảng 5% là 

carcinoma. 

 Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ là xét nghiệm tốt nhất để đánh 

giá nhân đơn độc tuyến giáp. 

 Các nhân tuyến giáp phát hiện tình cờ có thể phát hiện trên siêu âm ở 20% 

- 60% dân số chung và hầu hết các nhân không có ý nghĩa lâm sàng. 
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 Điều trị khởi đầu của carcinoma tuyến giáp biệt hóa bao gồm phẫu thuật 

cắt tuyến giáp, và điều trị iod phóng xạ phần nhu mô còn lại ở những bệnh 

nhân có nguy cơ cao. 

 Điều trị lâu dài với carcinoma tuyến giáp không biệt hóa bao gồm ức chế 

nồng độ TSH máu xuống thấp hơn mức bình thường, theo dõi nồng độ 

thyroglobulin (TG) huyết tương và xạ hình toàn thân bằng iod phóng xạ. 
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