
 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

KHOA NỘI TIẾT 

PHIẾU TÓM TẮT 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

 

SUY TUYẾN YÊN 

 

Bệnh cường giáp là 

gì? 

Suy tuyến yên là tình trạng  suy giảm hoạt động của tuyến yên dẫn 

đến một hay nhiều hormon tuyến yên không được sản xuất đầy đủ, 

ảnh hưởng tới chức năng của tuyến đích mà tuyến yên chi phối. 

Nguyên nhân gây 

bệnh 

U: Khối u tuyến yên hoặc các khối u khác ở sọ hầu, màng não, u tế 

bào thần kinh đệm. 

Phẫu thuật tại tuyến yên: có thể dẫn đến biến chứng suy tuyến yên. 

Xạ trị đi qua tuyến yên như xạ trị đầu mặt cổ (điều trị u tuyến yên, 

ung thư vòm…) có thể là nguyên nhân gây nên rối loạn hormon 

tuyến yên trên bệnh nhân. 

Do bệnh lý khác tại tuyến yên như Hội chứng Sheehan (tình trạng 

tuyến yên bị suy giảm chức năng do mất máu nhiều sau sinh), đột 

quỵ tuyến yên do xuất huyết hoặc nhồi máu tuyến yên 

Không rõ nguyên nhân 

Những yếu tố nguy 

cơ của bệnh 

U sọ hầu, phẫu thuật, xạ trị u tuyến yên… 

Biểu hiện thường 

gặp của bệnh 

Tùy vào mức độ thiếu hụt hormon mà bệnh có các biểu hiện lâm 

sàng khác nhau. Các triệu chứng này đến từ sự rối loạn hoạt động 

và chức năng của các tuyến mà tuyến yên chi phối:suy giáp, suy 

thượng thận, suy sinh dục… 

Biến chứng Suy tuyến yên toàn bộ… 

Các xét nghiệm 

cần làm 

Xét nghiệm: FSH, LH, TSH, ACTH, Prolactine, hGH,  FT4, 

Cortisol máu, estradiol (nữ), Testosterone (nam) 

 Các nghiệm pháp động: Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng 

insuline  

Xét nghiệm hình ảnh học: MRI tuyến yên 

 

Hướng điều trị Nội khoa 

Chế độ theo dõi và 

phòng ngừa 

Uống thuốc theo toa, tái khám theo hẹn 

 

 


