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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay cơ cấu bệnh tật đang ngày một thay đổi. Nếu trước đây các bệnh 

truyền nhiễm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu bệnh tật thì ngày nay các bệnh lý không 

lây cũng đang trở thành một thành phần chính trong cơ cấu bệnh tật hiện đại, nổi bật 

là các bệnh lý tim mạch và nội tiết – chuyển hóa. 

Các bệnh lý nội tiết – chuyển hóa ngày càng được chú ý và nghiên cứu kỹ 

hơn. Bên cạnh các bệnh lý phổ biến như đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp…, các 

bệnh lý nội tiết khác cũng được quan tâm như bệnh lý tuyến yên, tuyến thượng 

thận… 

Tuyến yên là một trong những tuyến nội tiết quan trọng nhất của cơ thể. Phối 

hợp với vùng dưới đồi, tuyến yên được xem như là nhạc trưởng của hệ nội tiết của 

cơ thể. Tuyến yên đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động của các tuyến 

nội tiết khác và ảnh hưởng lên sự phát triển của cơ thể. 

Một khi hoạt động của tuyến yên bị rối loạn sẽ kéo theo rối loạn hoạt động 

của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan khác của cơ thể, từ đó làm ảnh hưởng 

đến hoạt động sống của cơ thể. 

Suy thùy trước tuyến yên là biểu hiện bệnh lý do suy hoàn toàn hoặc không 

hoàn toàn của một hoặc nhiều hormone của thùy trước tuyến yên [1]. 

Bệnh có thể xảy ra ở cả 2 giới nhưng thông thường xảy ra ở nữ giới nhiều 

hơn nam giới. 

Tỷ lệ mắc mới hằng năm của suy tuyến yên khoảng 12 - 42 phần triệu, tỷ lệ 

hiện mắc của suy tuyến yên là khoảng 0,030-0,045%. Tỷ lệ này dường như thấp 

hơn thực tế. Khoảng 30% - 70% bệnh nhân bị tổn thương não có biểu hiện triệu 

chứng giảm tiết hormon tuyến yên [5]. 

Các hormone suy giảm thường gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng cho cơ thể. 

Kết quả của suy thùy trước tuyến yên thường là cơ thể chậm tăng trưởng, giảm mất 

khả năng sinh sản, suy giảm chức năng tuyến giáp, hạ đường huyết, co giật, hôn 

mê... Trường hợp nặng bệnh suy thùy trước tuyến yên thậm chí còn đe dọa tính 

mạng người bệnh, nhất là trường hợp suy thùy trước tuyến yên cấp tính. 
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Suy thùy trước tuyến yên có thể xảy ra tiên phát do các tổn thương tại tuyến 

yên hoặc thứ phát sau tổn thương vùng dưới đồi. Về mức độ, tình trạng bệnh lý có 

thể là suy toàn bộ hay chỉ một phần của tuyến yên. Bệnh do khối u ngoài tuyến yên 

phá hủy tổ chức tuyến hoặc tổn thương do viêm nhiễm, hoại tử.  

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bệnh như: nguyên nhân gây suy 

tuyến yên, tuổi khởi phát, và tốc độ và mức độ giảm tiết hormon … có thể ảnh 

hưởng đến biểu hiện lâm sàng của suy tuyến yên.  

Các bệnh nhân có tình trạng thiếu hormone một phần và tiến triển chậm có 

thể sẽ không được phát hiện trong nhiều năm. Ngược lại khi xảy ra sự giảm tiết đột 

ngột và hoàn toàn hormone tuyến yên sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm, cần được 

cấp cứu ngay lập tức. 

Việc điều trị suy tuyến yên thường liên quan đến việc thay thế hormone thiếu 

nhưng cần phải thận trọng. Một số bệnh nhân khi điều trị bằng hormone thay thế đã 

có cảm giác khó chịu và giảm chất lượng cuộc sống. 

Suy thùy trước tuyến yên là một bệnh lý nội tiết cần phải được chẩn đoán và 

điều trị sớm. Do tính chất quan trọng và phức tạp của bệnh lý suy thùy trước tuyến 

yên nên việc học tập, nghiên cứu bệnh lý này là rất cần thiết với chương trình đào 

tạo bác sĩ nội khoa.  

Vì vậy, chúng tôi biên soạn chuyên đề “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY 

THÙY TRƯỚC TUYẾN YÊN” để phục vụ cho công tác học tập của mình. 
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MỤC TIÊU 

 

 

1. Trình bày giải phẫu, sinh lý của tuyến yên. 

2. Mô tả triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm cần thiết của suy thùy trước tuyến 

yên. 

3. Chẩn đoán và điều trị suy thùy trước tuyến yên.  
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1. GIẢI PHẪU – SINH LÝ TUYẾN YÊN 

1.1. Giải phẫu tuyến yên 

1.1.1. Vị trí giải phẫu 

Tuyến yên là một tuyến nội tiết nhỏ của cơ thể, chỉ nặng khoảng 0,5g. Vị trí 

của tuyến yên nằm ở sàn não thất ba, trong hố yên ở đáy não. Hố yên dài 8-10mm, 

nằm trên xương bướm. Ở phía trên tuyến yên tiếp xúc với chéo thị giác. 

Động mạch cung cấp máu cho tuyến yên là 2 nhánh : động mạch tuyến yên 

trên và động mạc tuyến yên dưới, cả hai đều xuất phát từ động mạch cảnh trong. 

Tuyến yên liên quan mật thiết với vùng dưới đồi qua đường mạch máu và 

đường thần kinh, đó là hệ thống cửa dưới đồi – tuyến yên và bó sợi thần kinh dưới 

đồi – tuyến yên. 

 

 

Hình 1.1. Vị trí tuyến yên 
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Hình 1.2. Giải phẫu tuyến yên 

 

 

Hình 1.3. Tuyến yên trên hình ảnh MRI.  

Mũi tên lớn chỉ thùy trước tuyến yên, Mũi tên nhỏ chỉ thùy sau tuyến yên 
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1.1.2. Các thùy tuyến yên 

Tuyến yên ở người lớn chỉ có 2 thùy: thùy trước và thùy sau. Hai thùy này 

được kết nối với vùng dưới đồi thông qua các mạch máu hay các bó sợi thần kinh. 

Ở các động vật bậc thấp giữa thùy trước và thùy sau còn có thùy giữa, ở 

người trưởng thành thùy này thoái biến chỉ còn lại 1 lớp tế bào, tiết ra MSH. 

Thùy trước tuyến yên 

Thùy trước được kết nối với vùng dưới đồi thông qua hệ mạch cửa – gồm 

các mao mạch đi từ phần dưới vùng dưới đồi xuống thùy trước tuyên yên.  

Về mặt cấu trúc, thùy trước thuyến yên được chia làm 3 phần: phần phễu, 

phần trung gian, và phần xa (hay phần hầu). 

 

Hình 1.4. Các thùy tuyến yên 

Về tổ chức tế bào, thùy trước tuyến yên có 3 loại tế bào [1]: 

- Tế bào không bắt màu chiếm tỷ lệ 52%. 

- Tế bào ái toan chiếm tỷ lệ 37%. 

- Tế bào ái kiềm chiếm tỷ lệ 11%. 
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Thùy sau tuyến yên 

Thùy sau tuyến yên có cấu trúc giống với tổ chức thần kinh của vùng dưới 

đồi nằm ngay trên tuyến yên. Thùy sau được kết nối với vùng dưới đồi thông qua bó 

sợi thần kinh - xuất phát từ nhân trên thị, nhân cạnh não thất xuống thùy sau.  

Về tổ chức tế bào thùy sau tuyến yên gồm các tế bào giống như các tế bào 

mô thần kinh đệm không có khả năng bài tiết hormone. 

1.2. Sinh lý tuyến yên 

1.2.1. Vai trò tuyến yên trong hệ nội tiết 

Thùy trước tuyến yên có vai trò sản xuất các hormone có tác dụng điều hòa 

các hoạt động của cơ thể trên phạm vi rất rộng, từ tăng trưởng đến sinh sản. Nằm 

ngay dưới vùng dưới đồi, có liên hệ mật thiết về giải phẫu và chức năng nên hoạt 

động của tuyến yên chịu sự chi phối rất lớn của vùng dưới đồi, hình thành nên “trục 

dưới đồi – tuyến yên”, là bộ phận chủ đạo điều hòa nội tiết của cơ thể [3]. 

 

 

Hình 1.5. Vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết 

Các tế bào thần kinh vùng dưới đồi tiết các hormone thần kinh theo hệ mạch 

cửa xuống thùy trước tuyến yên để kích thích hay ức chế tế bào thùy trước tuyến 

yên sản xuất hormone. Các hormone do tuyến yên sản xuất lại tác dụng lên các cơ 

quan khác trong cơ thể.Thùy trước tuyến yên tiết ra nhiều loại hormone khác nhau 

để tác động lên các cơ quan và các tuyến nội tiết khác như: quyết định sự tăng 
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trưởng của cơ thể (GH), da (MSH), sự tăng trưởng và phát triển các tuyến sinh dục 

(LH, FSH), tuyến thượng thận (ACTH), tuyến giáp (TSH), tuyến vú (Prolactin). 

Các hormone của thùy trước tuyến yên có tác động điều hòa hầu hết các tuyến nội 

tiết khác, nên người ta gọi tuyến yên là đầu đàn trong các tuyến hệ nội tiết, đóng vai 

trò “nhạc trưởng” của hệ nội tiết. 

Sự sản xuất hormone từ thùy trước tuyến yên chịu sự kiểm soát bởi vùng 

dưới đồi thông qua các hormone thần kinh kích thích hoặc ức chế. Ngoài ra nó còn 

chịu sự điều hòa ngược feedback của các cơ quan đích. 

 

 

Hình 1.6. Hoạt động feedback của các tuyến nội tiết 

 

Thùy sau tuyến yên chứa các hormone do vùng dưới đồi bài tiết ra là 

Vasopressin và Oxytocin. Vasopressin còn gọi là hormone chống lợi niệu (ADH – 

Antidiuretic hormone) là hormone làm tăng hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp 
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của thận. Hormone này tham gia điều hòa nội môi ttrong cơ thể, cân bằng áp suất 

thẩm thấu cho máu. Nếu thiếu hormone này thì nước không thể được tái hấp thu ở 

thận gây bệnh đái tháo nhạt. Oxytocin là hormone làm tăng co bóp cơ tử cung và 

tuyến vú. Phụ nữ có thai thường có nồng độ hormone này tăng cao trong máu. Đến 

giai đoạn sinh, tác dụng của oxytocin làm co bóp mạnh cơ tử cung và đẩy thai nhi ra 

ngoài. Ở các phụ nữ cho con bú, oxytocin tham gia vào quá trình tiết sữa. 

1.2.2. Các hormon thùy trước tuyến yên 

1.2.2.1. Hormone tăng trưởng  

Growth hormone (GH) hay Somatotropin hormone (STH). 

Tác dụng phát triển cơ thể: tăng số lượng và kích thước tế bào, cơ quan. 

Tác dụng lên chuyển hóa: tăng tổng hợp protein, tăng thu nhận acid amin vào tế 

bào, tăng đường huyết, tăng huy động mỡ dự trữ nhằm cung cấp năng lượng do đó 

làm tăng nồng độ acid béo trong máu. 

Sự tương tác giữa GH và somatomedin (IGF-I): Somatomedine là một polypeptid 

do gan sản xuất, có cấu trúc gần giống insulin, được gọi là insulinlike growth factor 

I (IGF-I). Có tác dụng tương tác phối hợp với GH trong chuyển hoá protein, phát 

triển sụn và phát triển cơ thể. 

GH được kiểm soát bởi hai hormone vùng dưới đồi là GRF (Growth hormone 

Releasing Factor) và GIF (Growth hormone Inhibiting Factor) qua cơ chế điều hòa 

ngược. Nồng độ glucose máu giảm, nồng độ acid béo giảm, thiếu protein kéo dài 

làm tăng tiết GH. Ngoài ra, các tình trạng stress, chấn thương, luyện tập cũng có thể 

làm tăng tiết GH. 

1.2.2.2. Hormon kích thích tuyến giáp 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH). 

Tác dụng: tham gia vào tất cả các giai đoạn tổng hợp, bài tiết hormon giáp và tham 

gia vào dinh dưỡng tuyến giáp, tăng phát triển hệ thống mao mạch của tuyến giáp. 

Điều hoà bài tiết: TSH được bài tiết do sự điều khiển của TRH (Thyrotropin 

Releasing Hormone) và cũng phụ thuộc vào nồng độ T3, T4 tự do theo cơ chế điều 

hòa ngược. 
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1.2.2.3. Hormone kích thích vỏ thượng thận  

Adrenocorticotropin hormone (ACTH). 

Tác dụng: Dinh dưỡng, kích thích sự tổng hợp và bài tiết hormone vỏ thượng thận 

(Cortisol, Aldosterone, các Androgen). 

Điều hoà bài tiết: Sự bài tiết ACTH do nồng độ CRH (Corticotropin Releasing 

Hormone) của vùng dưới đồi quyết định, khi nồng độ CRH tăng làm tăng tiết 

ACTH. Ngoài ra còn do tác dụng điều hoà ngược âm tính và dương tính của 

cortisol. 

1.2.2.4. Hormone hướng sinh dục 

Follicle Stimulating Hormone (FSH) 

Luteinizing Hormone (LH). 

Tác dụng FSH: 

Ở nam giới: dinh dưỡng tinh hoàn, phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

Ở nữ giới: kíck thích sự phát triển của các nang trứng trong giai đoạn đầu, phối hợp 

LH làm cho trứng chín, rụng và bắt đầu bài tiết estrogen. 

Tác dụng LH: 

Ở nam giới: dinh dưỡng tế bào Leydig, kích thích sự bài tiết testosteron. 

Ở nữ giới: gây hiện tượng rụng trứng, tiết estrogen, sau đó tạo hoàng thể và kích 

thích hoàng thể bài tiết progesteron. 

Điều hoà bài tiết: 

Hai hormon trên được điều hòa theo cơ chế điều khiển ngược âm tính của estrogen, 

progesteron, testosteron và GnRH. Riêng estrogen còn có tác dụng điều hoà ngược 

dương tính, ngay trước giai đoạn phóng noãn, nồng độ estrogen trong máu cao kích 

thích tuyến yên bài tiết FSH và LH. 

1.2.2.5. Hormone kích thích bài tiết sữa  

Prolactin (PRL). 

Tác dụng: Kích thích tăng trưởng tuyến vú và sự sản xuất sữa lúc có thai và cho con 

bú, đồng thời ức chế tác dụng của Gonadotropin tại buồng trứng. 
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Điều hoà bài tiết: Bình thường prolactine bị ức chế bởi PIF (Prolactine Inhibiting 

Factor) ở vùng dưới đồi và được bài tiết với nồng độ rất thấp. Khi có thai prolactin 

tăng dần do tác dụng của PRF (Prolactine Releasing Factor) của vùng dưới đồi. Do 

estrogen và progesteron ức chế bài tiết sữa nên khi đứa trẻ sinh ra, cả hai hormone 

trên giảm đột ngột tạo điều kiện cho prolactin phát huy tác dụng bài tiết sữa. 

1.2.2.6. Hormone sắc tố da  

β Lipotropin hormone (βLPH) 

Melanostimulating hormone (MSH). 

Tác dụng: Kích thích sự tổng hợp melanin trong các tế bào hắc tố (melanocyte), liên 

quan đến ACTH, ở người chỉ rõ khi bị rối loạn (bệnh Addison). 

Điều hòa bài tiết: Chịu sự chi phối của các hormone vùng dưới đồi như MRF 

(Melanocyte Releasing Factor) và MIF (Melanocyte Inhibiting Factor). 

2. TRIỆU CHỨNG 

2.1. Bệnh sinh các triệu chứng 

2.1.1. Dấu trực tiếp của suy hormone 

Hormone tuyến yên có thể tác động trực tiếp lên các tế bào cơ thể. Sự thiếu hụt 

hormone tuyến yên ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cơ thể. 

Trường hợp suy giảm STH (GH) là hormone tăng trưởng quan trọng của cơ thể 

có thể gây rối loạn chuyển hóa hoặc lùn ở trẻ em. Khi thiếu hormone này sẽ giảm 

chuyển hóa protein, lipid và carbohydrat, khiến cho các tế bào và tổ chức không 

tăng trưởng về cả số lượng lẫn kích thước. Sự thiếu hụt hormone tăng trưởng STH 

(GH) ở trẻ em gây ra sự thiếu tăng trưởng được gọi là bệnh lùn yên [2]. 

2.1.2. Dấu gián tiếp của suy hormone 

Đa số các hormone thùy trước tuyến yên tác động đến hoạt động sinh lý của cơ 

thể gián tiếp qua các tuyến đích ngoại biên khác. Sự thiếu hụt các hormone thùy 

trước tuyến yên tác động đến hoạt động của các tuyến nội tiết đích này, từ đó gây ra 

các rối loạn nội tiết thứ phát, tạo ra các dấu hiệu gián tiếp của suy hormone thùy 

trước tuyến yên. 
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Dấu hiệu gián tiếp thường thấy là suy các tuyến nội tiết ngoại biên sau:  

- Suy giáp do thiếu TSH. 

- Suy vỏ thượng thận do thiếu ACTH. 

- Suy tuyến sinh dục do thiếu hormone hướng sinh dục của tuyến yên. 

2.1.3. Các rối loạn hỗn hợp 

- Rối loạn chuyển hóa:  

Rối loạn chuyển hóa glucide do thiếu STH và ACTH gây hạ đường máu. 

Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải do thiếu cortisone (glucocorticoide) và các 

corticoide khoáng (mineralocorticoide). 

- Rối loạn do gián đoạn liên hệ giữa vùng dưới đồi và tuyến yên: 

Mất kinh do ức chế yếu tố hoạt hóa tế bào thúc sinh dục. 

Tiết sữa quá mức do suy yếu yếu tố kìm hãm tế bào tiết prolactine PIF. 

2.2. Triệu chứng lâm sàng 

2.2.1. Triệu chứng chức năng 

- Suy nhược: 

Suy nhược là triệu chứng chức năng chính của suy thùy trước tuyến yên. Do thiếu 

các hormone kích thích các tuyến nội tiết khác hoạt động cũng như làm giảm 

chuyển hóa của cơ thể nên người bệnh chóng mệt khi gắng sức. 

Bệnh nhân cũng thường có những dấu hiệu suy nhược về tâm thần, vô cảm, suy 

nghĩ chậm chạp, thờ ơ với ngoại cảnh. 

- Rối loạn sinh dục: 

Do thiếu các hormone hướng sinh dục nên các hoạt động các tuyến sinh dục cũng 

suy giảm, tạo ra các dấu hiệu rối loạn sinh dục xuất hiện sớm và nổi bật. 

Bệnh nhân nữ thường mất kinh đột ngột nhưng không đi kèm với cơn bốc hỏa. 

Bệnh nhân cũng bị giảm hứng thú tình dục, lãnh cảm. 

Không có sữa sau khi sinh trong hội chứng Sheehan. 

Bệnh nhân nam cũng có biểu hiện bất lực sớm. 

- Mệt thỉu:  
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Mệt thỉu thường liên quan đến hạ huyết áp và hạ đường máu do thiếu các 

hormonechuyển hóa đường, vận mạch. 

Trường hợp nặng có thể mất ý thức, xảy ra khi gắng sức. 

2.2.2. Triệu chứng toàn thân 

Gầy: 

Chỉ gặp trong khoảng 16% bệnh nhân suy thùy trước tuyến yên. 

Thường bệnh nhân chỉ gầy ít, ngoại trừ trường hợp chán ăn do nguyên nhân tâm 

thần. 

Một số trường hợp bệnh nhân có tăng cân. 

2.2.3. Thể lâm sàng 

2.2.3.1. Theo triệu chứng 

- Thể hạ đường huyết: có thể có dấu hiệu hạ đường huyết từ nhẹ đến nặng và hôn 

mê hạ đường huyết. 

- Thể thiếu máu: thiếu máu đẳng sắc hoặc thiếu máu nhược sắc có kèm theo giảm 

sản tủy. 

- Thể tâm thần: thường gặp hội chứng trầm cảm, một số trường hợp hiếm gặp có 

bệnh lý tâm thần hoang tưởng. 

- Thể hạ natri máu: có thể kèm theo ứ nước, mất nhiều natri. 

- Thể mất kinh, tiết sữa: rối loạn hormone hướng sinh dục. 

2.2.3.2. Theo tuổi 

- Suy thùy trước tuyến yên trẻ em: 

 Bệnh xuất hiện ở trẻ em, trẻ chậm phát triển, chậm dậy thì và phối hợp với 

các dấu hiệu khác của suy yên. 

 Trẻ lúc sinh bình thường về trọng lượng và chiều cao, chậm phát triển về tầm 

vóc sau 1 tuổi. 

 Răng sữa mọc đúng theo thời gian sinh lý nhưng răng vĩnh viễn mọc chậm. 

 Lùn cân đối, béo phì ở mặt và thân. 

- Suy thùy trước tuyến yên ở người già: 

 Bệnh nhân già thường bị bỏ sót chẩn đoán suy thùy trước tuyến yên. 
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 Các triệu chứng dễ lẫn lộn với các dấu hiệu lão hóa. 

2.2.4. Khám lâm sàng 

2.2.4.1. Các dấu chứng lâm sàng 

Bệnh nhân suy thùy trước tuyến yên thường có 3 dấu chứng quan trọng: xanh 

xao, teo da và các cơ quan phụ thuộc, giảm dục tính. Ngoài ra cũng có thể có các 

các triệu chứng hạ huyết áp và u tuyến yên đi kèm theo. 

- Da niêm xanh xao:  

Bệnh nhân có màu sắc da và niêm mạc nhợ nhạt, do thiếu máu và mất sắc tố, rõ 

nhất là ở núm vú. 

- Teo da và các cơ quan phụ thuộc:  

Da bệnh nhân thường mỏng, bóng, khô, không có mồ hôi, không xạm da sau khi 

phơi nắng, có nếp gấp, có vết nứt mảnh như men rạn. 

Tóc bệnh nhân cũng mảnh, mịn, mềm. 

- Giảm dục tính:  

Bệnh nhân nữ thường rụng lông nách và lông mu, teo âm hộ và tử cung, tuyến vú.  

Bệnh nhân nam thường rụng lông rụng râu, teo tinh hoàn và tiền liệt tuyến. 

- Hạ huyết áp:  

Bệnh nhân thường có hạ huyết áp do suy thượng thận nhưng không rõ như trong 

bệnh cảnh suy thượng thận tiên phát. 

- U tuyến yên:  

Đau đầu, bán manh thái dương.  

Có khi bệnh nhân còn kèm theo đái tháo nhạt nếu có u vùng dưới đồi giảm tiết 

ADH. 

Nếu suy thùy trước tuyến yên xảy ra trước tuổi dậy thì sẽ gây ra chứng lùn 

cân đối, dấu hiệu sinh dục không phát triển thường rõ rệt hơn dấu hiệu suy giáp, suy 

thượng thận. 

2.2.4.2. Hướng tuyến ngoại biên 

Khám lâm sàng suy thùy trước tuyến yên thường được chú ý theo từng hướng 

tuyến ngoại biên bị suy giảm hormone: 
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- Giáp: 

Lâm sàng: Bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược, sợ lạnh, táo bón. Nhịp tim chậm, điện 

thế điện tim thấp. Suy nghĩ chậm chạp. Vận động cũng chậm chạp. Rụng lông rụng 

tóc. 

Suy giáp thứ phát do suy thùy trước tuyến yên ít khi có phù niêm như trong suy 

giáp tiên phát. 

Cận lâm sàng: Thiếu máu (hồng cầu có thể bình thường, lớn hoặc nhỏ) và tăng lipid 

máu. 

Hormone: FT3, FT4 và TSH đều giảm. 

- Sinh dục: 

Lâm sàng: Bệnh nhân suy nhược, rụng lông vùng nách và mu. Nữ giới bị mất kinh 

không bốc hỏa, vô sinh, lãnh cảm. Nam giới bị bất lực, dương vật và tinh hoàn teo 

nhỏ. 

Hormone: Testosterone, Estradiol, FSH-LH đều giảm. 

- Tăng trưởng: 

Lâm sàng: Bệnh nhân chậm phát triển. 

Cận lâm sàng: Đường máu giảm, thường xảy ra hạ đường huyết khi đói. 

Hormone: GH, Somatomedine C đều giảm. 

- Thượng thận: 

Lâm sàng: Bệnh nhân gầy, suy nhược, hạ huyết áp. Mất sắc tố da ở mặt, quầng vú, 

nấm vú và bìu. Dấu hiệu mất sắc tố da ở suy thượng thận thứ phát say suy thùy 

trước tuyến yên ngược lại với dấu hiệu xạm da trong suy thượng thận tiên phát. 

Cận lâm sàng: Hạ Natri máu do loãng máu. Đường máu giảm, thường xảy ra hạ 

đường huyết khi đói. 

Hormone: Cortisol máu và Cortisol niệu giảm, giảm ACTH và βLPH. Nồng độ 

Aldosterone bình thường do sự tiết Aldosterone ít chịu tác động của ACTH. 

- Sữa: 

Lâm sàng: Rối loạn về tiết sữa. 

Hormone: Prolactine giảm. 
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2.3. Triệu chứng cận lâm sàng 

2.3.1. Các xét nghiệm thông thường 

- Công thức máu:  

Bệnh nhân thường thiếu máu nhẹ, Hb khoảng 8-10g/dl, số lượng hồng cầu khoảng 

2-3 triệu/mm3.  

Thường là thiếu máu đẳng sắc, đôi khi là thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ. 

- Glucose máu:  

Đường máu có thể thấp ≤70mg/dl, thường có hạ đường huyết khi đói, có khi hạ 

đường huyết nặng dẫn đến hôn mê. 

Đường biểu diễn của nghiệm pháp tăng đường huyết dẹt, đỉnh tăng đường huyết 

không rõ. Giảm khả năng dung nạp insulin trong test hạ đường huyết bằng insulin. 

- Điện giải đồ:  

Có thể giảm Natri máu do loãng máu, kèm theo giảm Dung tích hồng cầu và protein 

máu. 

- Cholesterol máu:  

Cholesterol máu không ổn định, có thể tăng hoặc giảm. 

2.3.2. Xét nghiệm hormone 

Chẩn đoán suy thùy trước tuyến yên được thực hiện bằng cách đo nồng độ 

hormone cơ bản của thùy trước tuyến yên buổi sáng khi nhịn đói hoặc thực hiện các 

xét nghiệm kích thích tuyến yên nếu cần thiết [5]. 

- Suy thượng thận: 

Nồng độ Cortisol máu lúc 8 giờ sáng giảm. Đây là xét nghiệm cần thiết để 

kết luận suy tuyến thượng thận. 

Nồng độ ACTH và Cortisol niệu/24 giờ cùng với 17-cetosteroid, 17-OH-

corticoid cũng giảm nhưng không cần thiết cho chẩn đoán. 

Aldosterone máu ít thay đổi do ít lệ thuộc vào tuyến yên. 

- Suy giáp: 

Tùy vào mức độ suy giáp mà nồng độ T3, T4 trong máu giảm ít hay nhiều. 



17 
  

TSH máu giảm rất thấp có giá trị gợi ý đến suy giáp có nguồn gốc từ tuyến 

yên. 

- Suy sinh dục: 

Ở nữ giới dấu hiệu mất kinh rất có ý nghĩa để chẩn đoán nên không cần thiết 

phải định lượng Estradiol và Progesterone. 

Ở nam giới nồng độ Testosterone trong máu giảm. 

Trong suy thùy trước tuyến yên, các dấu hiệu suy giáp, suy thượng thận, suy 

sinh dục là suy tuyến ngoại biên thứ phát vì thiếu hụt, suy giảm hormone kích thích 

của tuyến yên. Do đó các tuyến ngoại biên này sẽ có đáp ứng khi bệnh nhân được 

cung cấp các hormone tuyến yên tương ứng: Synacthène trong suy vỏ thượng thận, 

Thyreostimuline trong suy giáp, Gonadotrophine trong suy sinh dục. 

Các test hormone trình bày ở trên khảo sát hoạt động của các tuyến đích của 

hormone thùy trước tuyến yên, do đó các test này chỉ cho kết quả gián tiếp của suy 

thùy trước tuyến yên. Muốn khảo sát trực tiếp hoạt động của thùy trước tuyến yên 

cần phải thực hiện các test hormone trực tiếp. 

2.3.3. Test trực tiếp suy thùy trước tuyến yên 

Các test trực tiếp sẽ cho kết quả các tế bào tuyến yên không đáp ứng với các 

hormone thần kinh của vùng dưới đồi trong suy thùy trước tuyến yên tiên phát. Các 

test này sẽ cho chẩn đoán xác định và đánh giá mức độ suy thùy trước tuyến yên 

của bệnh nhân. 

- Test TRH:  

TRH có tác dụng làm tăng tiết TSH và Prolactine của tuyến yên. 

Đầu tiên định lượng TSH, sau đó chích tĩnh mạch 200µg TRH. 

Tiến hành định lượng nồng độ TSH tại các thời điểm sau chích 20-30-45-60 phút. 

Bình thường TSH sẽ từ 0-3µU/ml sẽ tăng dần lên đến 8-20µU/ml vào phút thứ 30 

sau chích TRH, và trở về trị số bình thường sau 120 phút. 

Nếu có suy thùy trước tuyến yên tiên phát, nồng độ TSH sẽ không tăng sau chích 

TRH. 

Nếu chỉ có rối loạn vùng dưới đồi, nồng độ TSH sẽ tăng sau chích TRH. 
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Đối với Prolactine, tiến hành lấy máu ở các thời điểm chích TRH và 30-60-180 phút 

sau chích TRH. Bình thường sau khi chích TRH thì prolactine máu tăng mạnh. 

Trường hợp suy thùy trước tuyến yên tiên phát thì prolactin không tăng. 

- Test LH-RH: 

LH-RH có tác dụng kích thích tiết FSH và LH của tuyến yên. 

Thực hiện test LH-RH cho thấy khi suy tuyến yên, toàn bộ cả FSH và LH đều 

không được tăng tiết. 

- Test Metopirone: 

Nguyên lý:  

Quá trình sinh tổng hợp cortisol ở tuyến thượng thận có sự tham gia của men 

11-β hydroxylase. Men này có nghiệm vụ chuyển đổi 11-desoxycortisol 

thành cortisol. 

Metopirone (Metyrapone) ức chế men 11-β hydroxylase làm giảm tổng hợp 

cortisol từ 11-desoxycortisol, từ đó làm giảm nồng độ cortisol và tăng nồng 

độ 11-desoxycortisol máu.  

Nồng độ cortisol máu giảm, qua cơ chế feedback, kích thích tuyến yên sản 

xuất ACTH và desoxycortisol (tiền chất để tổng hợp cortisol dưới tác dụng 

của men 11-β hydroxylase) [7]. 

Thực hiện: 

Test Metopirone cần được làm ở bệnh viện cẩn thận vì có thể gây ra cơn suy 

thượng thận cấp. 

Ngày đầu tiên lấy 10ml máu lúc đói ở thời điểm 8 giờ sáng để định lượng 

cortisol, desoxycortisol và ACTH. 

Sau đó cho bệnh nhân uống 12 viên metopirone loại 250mg/viên, mỗi lần 2 

viên, cách nhau 4 giờ, tổng liều 3g metopirone/24 giờ. 

Ngày hôm sau lấy máu lúc đói ở thời điểm 8 giờ sáng để định lượng cortisol, 

desoxycortisol và ACTH. 
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Kết quả: 

Bình thường sau khi làm nghiệm pháp, lượng cortisol máu giảm rất thấp, 

trong lúc nồng độ ACTH tăng cao, desoxycortisol cũng tăng cao, có thể gấp 

10 lần,. 

Trong suy thùy trước tuyến yên tiên phát, sau khi làm nghiệm pháp 

metyrapone, nồng độ desoxycortisol và ACTH máu vẫn không tăng do các tế 

bào tuyến yên không sản xuất ACTH. Kết quả là test âm tính. 

- Test CRF:  

CRF kích thích thùy trước tuyến yên bài tiết ACTH. 

Test CRF không gây tăng tiết ACTH khi có suy thùy trước tuyến yên, kết quả test 

âm tính. Test có khả năng giúp phân biệt tổn thương vùng dưới đồi hay suy thùy 

trước tuyến yên [6]. 

- Test kích thích tiết Somatohormone (STH hoặc GH):  

Trong suy thùy trước tuyến yên tiên phát, tuyến yên mất đáp ứng tiết GH. 

Test hạ đường huyết có khả năng nguy hiểm. Test dung nạp Insulin (Insulin 

tolerance test) có tác dụng làm hạ đường huyết bằng cách tiêm insulin. Xét nghiệm 

dung nạp insulin từ lâu đã được coi là xét nghiệm tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán 

nhưng nó có thể gây hạ đường huyết nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó có thể được thực 

hiện một cách an toàn dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ để xác định hiệu quả 

mức độ tiết GH cũng như sự hiện diện của một tình trạng suy ACTH. 

Test kích thích tiết bởi các acid amin kiềm an toàn hơn. 

3. CHẨN ĐOÁN 

3.1. Nguyên tắc chung 

Các dấu hiệu lâm sàng gợi ý đến tình trạng suy thùy trước tuyến yên nhưng 

để xác định chẩn đoán thì phải thực hiện các xét nghiệm cần thiết. 

Chẩn đoán suy thùy trước tuyến yên được thực hiện bằng cách đo nồng độ 

hormone cơ bản khi đói vào buổi sáng hoặc thực hiện các xét nghiệm kích thích 

hormone nếu cần thiết.  
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Các hormone thùy trước tuyến yên (GH, prolactin, LH, FSH, TSH và 

ACTH) cũng như hormone của các tuyến đích ở ngoại biên có thể được định lượng 

bằng các xét nghiệm miễn dịch chính xác và đáng tin cậy. 

Việc định lượng hormone cơ bản (ngoại trừ GH và ACTH) có thể giúp phân 

biệt được suy tuyến yên với suy các tuyến nội tiết đích. Giảm hormone tuyến yên 

kèm theo giảm hormone tuyến đích thường là do nguyên nhân tại vùng dưới đồi 

hoặc tại tuyến yên. Ngược lại, khi có tổn thương tuyến đích thì có sự thiếu hụt 

hormone tuyến đích nhưng lại gia tăng nồng độ hormone tuyến yên. 

Việc phân biệt giữa suy tuyến đích nguyên phát với suy tuyến yên hay vùng 

dưới đồi có thể là đơn giản, nhưng đôi khi cũng phải cần đến các test kích thích 

hormone để truy tìm nguồn gốc suy tuyến. Trong một số trường hợp, điều đó là cần 

thiết để phân biệt giữa một bệnh tuyến yên (Suy tuyến yên nguyên phát) và bệnh 

vùng dưới đồi (suy tuyến yên thứ phát), nhưng điều này không dễ thực hiện. 

3.2. Chẩn đoán suy hormone thùy trước tuyến yên 

3.2.1. Suy ACTH 

 Bệnh nhân suy ACTH thường biểu hiện các dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, hạ 

đường huyết từng đợt kèm theo hạ huyết áp, hạ natri máu do loãng máu. 

 Bệnh nhân thường dưới 40 tuổi, gặp trong bệnh cảnh viêm giáp Hashimoto, 

viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp… gợi ý đến bệnh cảnh tự miễn. 

 Suy ACTH tuyến yên khó chẩn đoán bằng cách định lượng ACTH hoặc 

cortisol cơ bản. Nồng độ cortisol cao nhất vào buổi sáng theo nhịp điệu bài tiết ngày 

đêm nên được khuyến cáo đo vào lúc 8-9 giờ sáng.  

Sự thiếu hụt ACTH có thể được chẩn đoán bằng cách đo lường mức ACTH 

và desoxycortisol thông qua việc sử dụng test Metopirone (metyrapone). Khi có suy 

ACTH, test Metopirone âm tính, nồng độ ACTH và desoxycortisol không tăng cao. 

Để chẩn đoán nguồn gốc suy ACTH, sử dụng test CRF. Test CRF dương tính 

khi suy ACTH có nguồn gốc từ vùng dưới đồi. Test CRF âm tính khi suy ACTH có 

nguồn gốc tại tuyến yên. 
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3.2.2. Suy TSH 

 Bệnh nhân suy TSH hiếm gặp, nguyên nhân có thể là từ tuyến yên hoặc từ 

vùng dưới đồi. 

 Bệnh có thể gây ra một bệnh cảnh suy giáp điển hình nhưng thường thì chỉ 

được phát hiện bằng xét nghiệm hormone. 

 Có thể chẩn đoán suy TSH bằng xét nghiệm kiểm tra chức năng tuyến giáp. 

Mặc dù các hormone tự do của tuyến giáp FT3, FT4 giảm nhưng nồng độ TSH lại ở 

mức thấp hơn bình thường đã cảnh báo có suy giáp do tuyến yên hoặc vùng dưới 

đồi. 

 Thực hiện test TRH để phân biệt tổn thương tại vùng dưới đồi hay tuyến yên. 

Khi có tổn thương tại tuyến yên, test TRH âm tính, nồng độ TSH không tăng sau 

nghiệm pháp kích thích. 

3.2.3. Suy GH 

 Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ em, cá biệt có khi xuất hiện ở tuổi dậy thì. 

 Suy GH làm chậm phát triển ở trẻ em, đưa đến lùn cân đối, lùn do tuyến yên. 

 Bệnh có thể hạ đường máu, chậm dậy thì ngay cả khi không có suy hormone 

sinh dục. 

 Bệnh cũng có thể kèm theo một số dị tật bẩm sinh như khe hở vòm họng, 

mỏm thỏ rừng. 

 Các kết quả xét nghiệm và tiền sử bệnh về sự thiếu hụt GH, các bệnh lý về 

tuyến yên và các thiếu hụt hormone tuyến yên khác trước đó có giá trị góp phần cho 

chẩn đoán suy GH. 

 Khi chẩn đoán suy GH ở bệnh nhân người lớn, nồng độ cơ bản của GH 

không được coi là có giá trị. Như vậy, một test kích thích là cần thiết cho chẩn đoán 

xác định. 

 Mặc dù vẫn còn tranh cãi liên quan đến việc sử dụng test kích thích GH là 

thích hợp cho chẩn đoán, nghiệm pháp dung nạp insulin vẫn còn được sử dụng rộng 

rãi và đáng tin cậy trong chẩn đoán suy GH. 
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 Nồng độ GH sau test dung nạp insulin phản ánh mức độ nặng của suy GH. 

Nồng độ GH <3μg/l được coi là chỉ ra sự thiếu hụt nghiêm trọng, GH từ 3,0 đến 

4,9μg/l cho thấy sự thiếu hụt một phần, GH từ 5,0μg/l trở lên được coi là bình 

thường. 

 Đối với các bệnh nhân có chống chỉ định nghiệm pháp hạ đường huyết bằng 

insulin, có thể sử dụng các test kích thích khác thích hợp hơn. Khi tiến hành các test 

kích thích, suy GH sẽ biểu hiện bằng sự kém đáp ứng bài tiết GH. 

3.2.4. Suy hormone hướng sinh dục 

 Suy hormone hướng sinh dục thường là bẩm sinh. 

 Bệnh nhân nữ biểu hiện mất kinh tiên phát. 

 Bệnh nhân nam có biểu hiện như hoạn quan, chân to, tinh hoàn nhỏ. 

 Trong nhiều trường hợp, có thể chẩn đoán suy hormone hướng sinh dục bằng 

xét nghiệm hormone cơ bản và đánh giá lâm sàng triệu chứng. Điều này đặc biệt 

đúng đối với phụ nữ sau mãn kinh dựa vào sự thiếu hụt nồng độ hormone hướng 

sinh dục. 

 Đối với nam giới, chẩn đoán có thể dựa trên nồng độ testosterone trong máu 

giảm nhưng nồng độ LH và FSH bình thường hoặc giảm. 

 Đối với phụ nữ, có thể chẩn đoán dựa trên nồng độ estradiol máu giảm và 

nồng độ LH và FSH bình thường hoặc giảm kết hợp với rối loạn kinh nguyệt hoặc 

vô kinh. 

 Test GnRH có thể được dùng để xác định suy hormone hướng sinh dục do 

nguyên nhân tại yên hay vùng dưới đồi. 

3.3. Chẩn đoán nguồn gốc dưới đồi hay tuyến yên 

Suy thùy trước tuyến yên có thể là nguyên phát do tổn thương tuyến yên 

nhưng cũng có thể là hậu quả của suy giảm hoạt động của vùng dưới đồi. 

Các test hormone có khả năng phân biệt được nguồn gốc suy giảm hormone 

thùy trước tuyến yên do nguyên nhân tại tuyến yên hay tại vùng dưới đồi.  

Tuy vậy các test này không đơn giản và có thể có khó khăn trong giải thích, 

không phải cơ sở y tế nào cũng thực hiện được. 
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- Test TRH: 

Dương tính: suy thùy trước tuyến yên nguồn gốc vùng dưới đồi. 

Âm tính: suy thùy trước tuyến yên do tổn thương tuyến yên. 

- Test CRF: 

Dương tính: suy thùy trước tuyến yên nguồn gốc vùng dưới đồi. 

Âm tính: suy thùy trước tuyến yên do tổn thương tuyến yên. 

- Test LH-RH:  

LH-RH làm tăng FSH và LH khi tuyến yên không tổn thương. 

- Test Lysin-Vasopressin (LVP): 

Hormone thùy sau tuyến yên là Arginin-Vasopressin, kích thích tiết aldosterone làm 

giảm lượng nước tiểu. Lysin-Vasopressin là chiết xuất Vasopressin của lợn. Khi tác 

động trên người, LVP ngoài tác dụng làm giảm số lượng nước tiểu còn có tác dụng 

tăng tiết ACTH. 

LVP làm tăng ACTH và cortisol máu khi tuyến yên còn nguyên vẹn. 

3.4. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.4.1. Suy thùy trước tuyến yên điển hình 

Tuyến yên được xem như là nhạc trưởng của hệ nội tiết cơ thể, do đó khi suy 

tuyến yên hầu như mọi cơ quan cơ thể đều bị ảnh hưởng. 

Suy thùy trước tuyến yên điển hình sẽ có biểu hiện của suy đa tuyến nội tiết. 

Bệnh nhân có nhiều triệu chứng lâm sàng của suy tuyến yên. Kèm theo đó là các rối 

loạn về nhiều hormone nội tiết của nhiều tuyến khác nhau. 

3.4.2. Thể 1 hormone bị suy hoặc nghèo triệu chứng 

- Chỉ suy 1 hormone:  

Bệnh thường hiếm gặp và có thể kèm theo rối loạn nhẹ các hormone khác. 

- Người già:  

Bệnh nhân có thể chỉ có dấu hiệu duy nhất của hạ đường máu, thiếu máu hay tâm 

thần vận động chậm chạp.  

Dấu chứng có thể kéo dài thường xuyên và nguy cơ bộc phát hôn mê. 

- Phụ nữ mãn kinh:  
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FSH giảm là dấu hiệu có giá trị gợi ý chẩn đoán. 

3.4.3. Thể phối hợp với các rối loạn khác 

Suy thùy trước tuyến yên phối hợp với các rối loạn khác thường gây khó 

khăn trong chẩn đoán và theo dõi do các triệu chứng có thể chồng lấp nhau. 

Suy thùy trước tuyến yên có giảm cortisol gây ra loãng máu, biểu hiện ở 

bệnh nhân là giảm Dung tích hồng cầu, giảm protid máu và giảm Natri máu. Giảm 

natri máu trong suy thùy trước tuyến yên không phải do mất natri qua đường tiểu. 

Bài tiết Aldosterone máu và sự thải natri niệu vẫn bình thường và, không gây mất 

nước ở các bệnh nhân này. 

Trường hợp bệnh nhân suy thùy trước tuyến yên có phối hợp với suy thùy 

sau tuyến yên, ngoài việc giảm tiết cortisol của thùy trước tuyến yên, bệnh nhân còn 

giảm aldosterone máu. Aldosterone máu giảm gây ra tiểu nhiều và mất natri niệu, 

biểu hiện hội chứng uống nhiều, tiểu nhiều của đái tháo nhạt. 

Nếu suy thùy trước tuyến yên là hoàn toàn và vượt trội thì bệnh nhân có thể 

bị tai biến do ngộ độc nước do tình trạng loãng máu. Hội chứng uống nhiều, tiểu 

nhiều của suy thùy sau tuyến yên có thể bị các dấu hiệu rối loạn điện giải của suy 

thùy trước tuyến yên làm lu mờ. Khi sử dụng hydrocortisone để điều trị các bệnh 

nhân này thì hội chứng uống nhiều, tiểu nhiều sẽ lộ ra rõ ràng hơn. 

Nếu đái tháo nhạt chiếm ưu thế và suy thùy trước tuyến yên không quá nặng 

thì hội chứng uống nhiều, tiểu nhiều sẽ rõ hơn. 

Suy thùy trước tuyến yên kết hợp với tình trạng chán ăn do tinh thần sẽ có 

dấu hiệu gầy rất nhiều như trong bệnh Simmond. 

3.4.4. Các thể phân ly 

Các thể bệnh suy thùy trước tuyến yên có các biểu hiện nổi bật như suy giáp, 

suy sinh dục hoặc suy thượng thận, chẩn đoán nhờ các xét nghiệm sinh học. 
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3.5. Chẩn đoán nguyên nhân 

3.5.1. Hoại tử tuyến yên 

3.5.1.1. Hội chứng Sheehan 

Hội chứng Sheehan hoặc hoại tử tuyến yên do xuất huyết sau sinh được đặc 

trưng bởi nhiều mức độ suy tuyến yên, và nguyên nhân do thiếu máu cục bộ đưa 

đến hoại tử tuyến yên trong bệnh cảnh xuất huyết hậu sản nghiêm trọng [4]. 

Hiện tại do các tiến bộ trong sản khoa nên tỷ lệ bệnh có giảm xuống 0,1-

0,2‰ nhưng thường bị bỏ sót. 

Yếu tố nguy cơ chính gây hoại tử tuyến yên là do trụy mạch khi sinh, khi 

tuyến yên đang ở trong tình trạng yếu ớt bị giảm tưới máu. Sản phụ xuất huyết càng 

nhiều khả năng mắc bệnh càng cao. 

Hội chứng Sheehan xuất hiện sớm sau sinh nhưng thời gian cần thiết để xuất 

hiện bệnh cảnh đầy đủ rất thay đổi, có thể mất nhiều năm sau sinh. 

Biểu hiện của bệnh lúc đầu là mất sữa, lông mu không mọc lại hoặc mọc ít 

sau khi vệ sinh lúc sinh nở. Về sau có thể mất kinh không có cơn bốc hỏa, không 

thể mang thai lại, không đổ mồ hôi. 

Vấn đề quan trọng đầu tiên trong chẩn đoán là nhận thức được hội chứng. 

Dấu hiệu mất sữa sau sinh và không có kinh nguyệt trở lại là những gợi ý quan 

trọng cho hội chứng Sheehan. 

Điều trị hội chứng Sheehan dựa trên sự thay thế thích hợp các hormone thiếu 

hụt. Điều trị thay thế hormone có tác dụng tích cực cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tác 

dụng phụ và chi phí điều trị cũng nên được tính đến [4]. 

3.5.1.2. Hoại tử tuyến yên không phải sau sinh 

Hoại tử tuyến yên không phải sau sinh hiếm gặp, có thể xảy ra trong bệnh 

cảnh xuất huyết nặng như xuất huyết tiêu hóa, u xơ tử cung… 

Bệnh cũng có thể gặp ở bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng tổn thương 

mạch máu. 
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3.5.2. U dưới đồi – tuyến yên và trên tuyến yên 

3.5.2.1. Các dấu hiệu gợi ý diễn tiến xâm lấn hố yên 

- Đau đầu: 

Đau đầu là dấu hiệu đầu tiên của u xâm lấn hố yên. 

Vị trí đau là sau hốc mắt. 

Đau đầu không khỏi khi dùng thuốc giảm đau thông thường. 

Đau đầu có thể kèm theo nôn ói. 

Đau đầu có kèm các dấu hiệu mờ mắt, giảm thị lực 

- Rối loạn thị trường: 

Do tuyến yên nằm dưới chéo thị giác nên khi u xâm lấn hố yên sẽ chèn ép 

các sợi sau dưới mũi của chéo thị giác. 

Các biểu hiện chèn ép chéo thị giác: bán manh thái dương, loạn sắc đối với 

màu xanh lá cây và màu đỏ. 

 

 

Hình 3.1. Bán manh thái dương 
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3.5.2.2. Dấu X quang 

- X quang thông thường: 

Kỹ thuật chụp phim nghiêng tập trung hố yên hoặc phóng đại hố yên. 

Bất thường vách hố yên: hố yên giãn rộng hoặc biến dạng hoặc cả hai. 

- CT scanner, MRI: 

Cho hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn X quang thông thường. 

Có thể phân biệt được u hố yên và hố yên trống rỗng. 

 

Hình 3.2. Hình ảnh u tuyến yên trên MRI sau tiêm gadolinium 

 

 

Hình 3.3. Hình ảnh hố yên trống rỗng trên MRI 



28 
  

3.5.2.3. Phân loại u 

U tiết: 

- U tuyến thượng thận, bắt màu acid, gây bệnh to đầu chi. 

- U tiết prolactine. 

- U tiết TSH, FSH hiếm gặp. 

U không tiết: 

- U tuyến không bắt màu. 

- Nang tuyến yên. 

- U màng não. 

- U sarcome sau xạ trị. 

3.5.2.4. Phân biệt 

U tuyến yên cần phân biệt với một hố yên rỗng hoặc túi thừa màng nhện ở hố yên. 

MRI, CT scanner có thể giúp phân biệt chính xác 2 bệnh lý này. 

3.5.3. Phẫu thuật cắt tuyến yên 

Phẫu thuật tuyến yên thường được thực hiện để điều trị các bệnh lý u tuyến 

yên. Phẫu thuật này đang bắt đầu triển khai ở nhiều bệnh viện lớn tại Việt nam. 

Sau phẫu thuật cắt tuyến yên, bệnh nhân có thể bị suy thùy trước tuyến yên 

một phần hay bán phần, tùy theo tình trạng tổn thương khi can thiệp. 

3.5.4. Nguyên nhân thâm nhiễm 

- Vùng dưới đồi: 

Thâm nhiễm vùng dưới đồi hay gặp là bệnh mô bào huyết X hoặc sarcoide BBS 

(Besnier – Boeck – Schaumann) thường kèm theo đái tháo nhạt do tổn thương phối 

hợp ở nhân tiết ADH. 

- Tuyến yên: 

Thâm nhiễm tuyết yên hay gặp là nhiễm sắc tố sắt và tổn thương thường chọn lọc 

theo hướng sinh dục. 

3.5.5. Viêm nhiễm tuyến yên 

Lao màng não có thể gây viêm tuyến ức, phát sinh triệu chứng của suy thùy trước 

tuyến yên. 
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3.5.6. Nguyên nhân khác 

Suy dinh dưỡng nặng, não úng thủy. 

3.5.7. Vô căn 

Suy thùy trước tuyến yên vô căn cũng thường gặp, có thể là do các bệnh lý tự miễn. 

3.6. Chẩn đoán phân biệt 

3.6.1. Chán ăn do tâm thần hoặc thần kinh 

Bệnh nhân chán ăn do tâm thần, thần kinh thường rất gầy, chán ăn thường có 

trước khi mất kinh. 

Bệnh nhân thường có tiền sử bệnh tâm thần, sau khi điều trị tâm thần bệnh có 

tăng cân. 

Một số trường hợp bệnh nhân nữ trẻ do chán ăn, suy dinh dưỡng nặng dẫn 

đến suy tuyến yên cơ năng mà triệu chứng có thể giảm sau khi điều trị chán ăn. Xét 

nghiệm hormone nhận thấy có tăng STH. 

Suy dinh dưỡng trong các bệnh lý ác tính có thể đưa đến suy thùy trước 

tuyến yên thật sự. 

3.6.2. Bệnh Addison, suy giáp tiên phát 

Trong bệnh lý suy tuyến thượng thận tiên phát, ACTH máu tăng biểu hiện 

hoạt động của thúy trước tuyến yên đáp ứng với tình trạng thiếu cortisol của cơ thể. 

Trong suy giáp tiên phát, TSH cũng tăng do đáp ứng với tình trạng thiếu 

hormone giáp của bệnh nhân. 

Ở bệnh nhân suy thượng thận, suy giáp do suy yên thì nồng độ ACTH và 

TSH trong máu giảm. 

3.6.3. Rối loạn ở trẻ em 

Một số bệnh lý ở trẻ em có biểu hiện tương tự suy thùy trước tuyến yên. 

Lùn thể tạng: lùn do di truyền, cơ địa…, không có dấu hiệu suy sinh dục đi 

kèm. 

Suy giáp kèm chứng đần độn do thiếu iod. 

Lùn do loạn sản sụn, suy dinh dưỡng, bệnh thận… 
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4. ĐIỀU TRỊ HORMONE THAY THẾ 

4.1. Nguyên tắc chung 

Mục đích của điều trị suy thùy trước tuyến yên chủ yếu là thay thế hormone 

thiếu hụt của các tuyến ngoại biên như hormone giáp, vỏ thượng thận, sinh dục [1].  

Vấn đề điều trị thay thế bằng các hormone tuyến yên không thực hiện được 

do các hormone này có cấu trúc protein, không thể sử dụng bằng đường uống do bị 

phân giải trong ống tiêu hóa, và nếu sử dụng đường tiêm lâu dài sẽ hình thành các 

kháng thể kháng hormone. 

Việc sử dụng hormone thay thế cần theo dõi cẩn thận, cần theo dõi kỹ về liều 

lượng, cần điều chỉnh thích hợp nhất là hydrocortisone trong các trường hợp chấn 

thương, nhiễm trùng, phẫu thuật, stress…  

Một số nghiên cứu đã báo cáo tăng tỷ lệ rối loạn tim mạch và số lượng tử 

vong ở những bệnh nhân điều trị hormone thay thế. Ngoài ra, còn có một số bệnh 

nhân bị nhiều khó chịu mơ hồ và giảm chất lượng cuộc sống khi điều trị hormone 

thay thế [5]. 

Việc điều trị hormone thay thế nên được cá nhân hóa theo nhu cầu cụ thể của 

từng bệnh nhân. Khi điều trị cũng cần tính đến các phản ứng tương tác có thể xảy ra 

cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần được theo dõi nồng độ hormone dài hạn để điều 

chỉnh liều thuốc thích hợp, tránh trường hợp thừa hoặc thiếu hormone cho bệnh 

nhân. 

4.2. Hướng điều trị 

4.2.1. Điều trị thường quy 

4.2.1.1. Hormone giáp: 

Chế phẩm: tinh chất giáp, L-Thyroxine 

Nhu cầu người lớn: 150-200µg/ngày, liều khởi đầu 50-100 µg/ngày, tăng dần đến 

liều đến khi có đáp ứng điều trị thích hợp thì duy trì lâu dài. 

Bệnh phát hiện khi tuổi cáng lớn thì liều khởi đầu càng nhỏ để tránh biến chứng tim 

mạch. 
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Điều chỉnh liều thích hợp khi cần thiết đáp ứng các stress, chấn thương, nhiễm 

trùng, phẫu thuật… 

4.2.1.2. Hormone vỏ thượng thận: 

Chế phẩm thường dùng: hydrocortisone. 

Hydrocortisone uống: liều dùng 15-25mg/ngày chia nhiều lần, tăng liều khi stress, 

chấn thương, nhiễm trùng, phẫu thuật… 

Hydrocortisone hemisuccinate: tiêm tĩnh mạch trong cơn suy thượng thận cấp. 

Không có chỉ định sử dụng mineralocorticoid ở bệnh nhân suy thượng thận. 

4.2.1.3. Hormone sinh dục: 

Chủ yếu được dùng cho người trẻ nhằm duy trì hoạt động sinh dục và phòng ngừa 

loãng xương về lâu dài. 

Nam:  

Testosterone heptylate 100-250mg tiêm bắp mỗi 2-4 tuần. 

Testosterone cyclo-hexane-propionate 200mg tiêm bắp 1-2 lần/tháng. 

Nữ: 

Sử dụng 17β-estradiol (Ostragel) và progestatif bổ sung cho bệnh nhân. 

Hormone sinh dục chống chỉ định với trẻ em trước tuổi dậy thì bị suy yên do làm 

tăng sự hàn gắn sụn tiếp hợp, cốt hóa sớm. 

4.2.1.4. Hormone tăng trưởng: 

Liều dùng 12IU/tuần cho các bệnh nhân suy yên trước tuổi dậy thì. 

4.2.2. Điều trị cơn cấp 

Trong cơn suy thùy trước tuyến yên cấp bệnh nhân cần được điều trị ở chuyên khoa 

nội tiết. 

Hydrocortisone hemisuccinate: tiêm tĩnh mạch 200-300mg/ngày chia làm 4-6 lần. 

Thyroxine: 500µg/ngày tiêm tĩnh mạch, được sử dụng sau khi tiêm hydrocortisone 

tĩnh mạch. 

Dung dịch glucose ưu trương 10% truyền tĩnh mạch. 

Sưởi ấm bệnh nhân từ từ để điều trị hạ thân nhiệt. 
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Tiên lượng của bệnh nhân hôn mê suy thùy trước tuyến yên vẫn rất xấu dù điều trị 

tích cực. 

Giáo dục, hướng dẫn cho bệnh nhân tăng liều hydrocortisone khi bị stress để tránh 

mất bù dẫn đến cơn cấp của suy thùy trước tuyến yên. 

4.2.3. Phòng ngừa cơn cấp 

- Lập Phiếu theo dõi suy thùy trước tuyến yên để phối hợp tốt giữa bệnh nhân và 

thầy thuốc, phòng ngừa cơn cấp tính 

- Ghi chú điều trị đang áp dụng cho bệnh nhân, các thuốc và liều sử dụng  

- Chỉ định rõ ràng, ghi rõ nhu cầu tăng gấp 2-3 liều hydrocortisone khi có stress, 

chấn thương, nhiễm trùng, phẫu thuật… 

- Tiết thực muối bình thường. 

- Theo dõi định kỳ trọng lượng và huyết áp.  
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KẾT LUẬN 

Suy thùy trước tuyến yên là một bệnh nội tiết mãn tính gây ra bởi nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Biểu hiện lâm sàng của suy thùy trước tuyến yên là đa 

dạng, nhiều biến đổi. Bệnh thường âm ỉ, thầm lặng khi khởi phát và phụ thuộc vào 

mức độ nghiêm trọng của thiếu hụt hormone. Mức độ thiếu hụt hormone liên quan 

tỷ lệ tử vong và bệnh suất.  

Suy thùy trước tuyến yên cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Suy 

thùy trước tuyến yên có thể được chẩn đoán dễ dàng bằng cách xét nghiệm hormone 

thùy trước tuyến yên và các tuyến ngoại biên. Các bác sĩ cần nắm rõ ý nghĩa và hạn 

chế của các xét nghiệm hormone để giải thích đúng tình trạng, nguyên nhân của 

bệnh. Điều đó là cần thiết để cho các bác sĩ có thể giải thích cho bệnh nhân về chẩn 

đoán và điều trị. 

Điều trị suy thùy trước tuyến yên lâu dài. Phương pháp điều trị chủ yếu là sử 

dụng hormone thay thế cho các tuyến bị suy. Liệu pháp thay thế hormone nên được 

cá nhân hóa theo nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân, và phải có tính đến các tương 

tác có thể xảy ra. Việc theo dõi dài hạn nồng độ hormone của bệnh nhân suy thùy 

trước tuyến yên là rất quan trọng để điều chỉnh liều thuốc thích hợp, tránh trường 

hợp quá liều hoặc thiếu liều hormone thích hợp cho bệnh nhân. 
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