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BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP
TRONG THAI KỲ

Trần Viết Thắng
Đại học Y Dược TPHCM

MỞ ĐẦU
Hormone tuyến giáp rất cần thiết trong thai kỳ 

cho cả sự phát triển bình thường của trẻ và sức khỏe 
của mẹ. Do đó, các rối loạn chức năng tuyến giáp 
trong thai kỳ cần được chẩn đoán và điều trị sớm 
giúp tránh được những tác hại không mong muốn 
cho cả mẹ và con. Bài tổng quan này giải thích 
những thay đổi sinh lý của tuyến giáp trong thai kỳ, 
liệt kê hai rối loạn chức năng tuyến giáp thường gặp 
cũng như thảo luận các biện pháp điều trị những rối 
loạn này trong thai kỳ.

NHỮNG THAY ĐỔI SINH LÝ
CỦA TUYẾN GIÁP
TRONG THỜI KỲ MANG THAI  
Khi mang thai, thể tích tuyến giáp tăng tới 10% 

ở những vùng có đủ iod và lên đến 40% ở những 
vùng thiếu iod. Sự thay đổi này có liên quan đến sự 
gia tăng tổng hợp hormone tuyến giáp khoảng 50%, 
nguyên nhân là do nhiều yếu tố như thai hoàn toàn 
phụ thuộc vào hormone tuyến giáp của mẹ trong 3 
tháng đầu thai kỳ, thai tiết ra men deiodinase loại 
3 làm tăng thoái giáng hormone giáp, tăng thải iod 

 

Hình 1. Những thay đổi chức năng tuyến giáp của mẹ trong thời kỳ mang thai 
(Korevaar  và cs, 2017)
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 qua thận, tăng nồng độ thyroxine binding globulin 
(TBG). Ngoài ra, sự gia tăng đáng kể nồng độ hCG 
trong thai kỳ làm tăng tổng hợp hormone tuyến 
giáp do hCG có cấu trúc gần giống với TSH (Hình 
1). Những thay đổi này cùng với sự gia tăng nhu 
cầu hormone giáp trong  lúc mang thai có thể dẫn 
đến những rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai 
kỳ.  Một đặc điểm khác là thai kỳ làm tăng khả năng 
miễn dịch, do đó bệnh tự miễn thường giảm nhẹ 
khi mang thai và nồng độ tự kháng thể có thể giảm. 
Sau khi sinh, khả năng miễn dịch này giảm đáng kể 
và sự xáo trộn sau sinh của các bệnh tuyến giáp tự 
miễn có thể xảy ra. 

BỔ SUNG IOD TRONG THAI KỲ
Phụ nữ thường tăng nhu cầu iod trong thời kỳ 

mang thai và cho con bú do tăng sản xuất hormone 
giáp, tăng thải iod qua thận, cũng như nhu cầu iod 
của thai nhi. Do đó trong thời kỳ mang thai cần phải 
tăng cường bổ sung iod. Theo khuyến cáo của Hội 
tuyến giáp Hoa Kỳ, tất cả phụ nữ mang thai cần phải 
bổ sung 250 mcg iod mỗi ngày.

KHI NÀO NÊN TẦM SOÁT 
RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 
TRONG THAI KỲ?
Theo Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ 2017, hiện 

tại chưa có đủ bằng chứng để khuyến cáo nên hay 
không nên tầm soát  chức năng tuyến giáp cho tất cả 
phụ nữ có thai. Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ khuyến 
cáo nên tầm soát chức năng tuyến giáp trong thai kỳ 
ở những thai phụ có nguy cơ cao (Bảng 1).

BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP
TRONG THAI KỲ
Suy giáp trong thai kỳ 
Chẩn đoán suy giáp rõ trong thai kỳ khi có nồng 

độ TSH máu tăng cao hơn giới hạn trên của bình 
thường trong thai kỳ và nồng độ f T4 máu thấp. Cần 
chú ý nếu thai phụ bị suy giáp do suy tuyến yên chỉ 
có nồng độ f T4 trong máu thấp mà không có tăng 
TSH máu.

Triệu chứng của suy giáp thường mơ hồ, dễ nhầm 
với các triệu chứng thường gặp khi mang thai (Hình 
2). Nguyên nhân thường gặp nhất là viêm tuyến 

1 Có tiền sử cường giáp/suy giáp  hay có triệu 
chứng gợi ý cường giáp/suy giáp

2 Có bướu giáp hay có kháng thể kháng tuyến giáp

3 Có tiền sử phẫu thuật tuyến giáp hay xạ trị vùng cổ

4 Tuổi > 30

5 Đái tháo đường type 1 hay có bệnh lý tự miễn khác

6 Tiền sử sảy thai, sinh non hay vô sinh

7 Đa thai trước đó 

8 Tiền sử gia đình có bệnh lý tuyến giáp tự miễn 
hay rối loạn chức năng tuyến giáp

9 Béo phì (BMI ≥ 40 kg/m2)

10 Điều trị amiodarone hay lithium, hay dùng thuốc 
cản quang có chứa iod gần đây

11 Ở trong vùng dịch tễ thiếu hụt iod

Bảng 1. Chỉ định xét nghiệm chức năng tuyến 
giáp trong thai kỳ.

 

Hình 2. Triệu chứng lâm sàng
của cường giáp và suy giáp.
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giáp tự miễn (còn gọi là viêm giáp Hashimoto), sau 
phẫu thuật cắt tuyến giáp hay sau điều trị I131…

Suy giáp có thể gây những hậu quả nặng nề cho 
cả mẹ và con, tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh. 
Tuyến giáp của thai nhi chỉ bắt đầu hoạt động từ 
tuần 10 – 12 của thai kỳ nên trước thời điểm này, 
thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào nồng độ hormone 
giáp của mẹ. Mẹ bị suy giáp làm tăng nguy cơ vô 
sinh, sảy thai, tiền sản giật, cân nặng lúc sinh thấp và 
làm trẻ chậm phát triển thần kinh, vận động.

Kết cục tốt cho mẹ và thai phụ thuộc vào 
việc điều trị sớm tình trạng suy giáp của mẹ với 
levothyroxine. 

Mục tiêu điều trị là nhanh chóng đạt được và 
duy trì nồng độ TSH máu của mẹ trong giới hạn 
bình thường theo ngưỡng tham chiếu dành cho phụ 
nữ mang thai.

Liều khởi đầu thông thường của thyroxine ít 
nhất là 50 microgam mỗi ngày với liều duy trì từ 
100 và 150 microgam mỗi ngày. Liều thyroxine phụ 
thuộc vào mức độ suy giáp, nguyên nhân và bệnh 
lý đi kèm. Nên kiểm tra chức năng tuyến giáp sau 4 
tuần và tăng liều nhằm đạt được TSH mục tiêu < 
2,5 mIU / L càng sớm càng tốt.

Với thai phụ đã biết suy giáp và đang điều trị 
levothyroxine trước đó, tăng liều levothyroxine khoảng 
20 – 30% ngày khi xác nhận có thai ví dụ như uống thêm 
2 liều levothyroxine hàng ngày mỗi tuần. 

Suy giáp dưới lâm sàng được định nghĩa là nồng 
độ TSH trong máu tăng hơn giới hạn trên của bình 
thường và f T4 nằm trong giới hạn bình thường 
của thai kỳ.  Suy giáp dưới lâm sàng có thể làm tăng 
nguy cơ sẩy thai, sinh non, tiền sản giật và tử vong 
sơ sinh và điều trị levothyroxine có thể làm giảm 
những nguy cơ này. Theo hướng dẫn năm 2017 của 
Hiệp Hội tuyến giáp Hoa Kỳ, nên khởi đầu điều trị 
levothyroxine nếu bệnh nhân có nồng độ TSH từ 
2,5 – 4 mUI/L và có kháng thể TPO dương tính 
hoặc nồng độ TSH > 4 mUI/L bất kể nồng độ 
kháng thể TPO có dương tính hay không. Liều khởi 
đầu levothyroxine là 50 mcg mỗi ngày và kiểm tra 
chức năng tuyến giáp trong vòng 4 tuần sau đó.

Cường giáp trong thai kỳ
Cường giáp trong thai kỳ gặp khoảng 0,1 – 0,4%, 

làm tăng nguy cơ tiền sản giật, tăng sinh non, tăng 
nguy cơ sảy thai và cân nặng lúc sinh thấp. Chẩn 
đoán dựa vào triệu chứng gợi ý cường giáp và có 
nồng độ TSH thấp, tăng f T4; trong khi cường giáp 
dưới lâm sàng được định nghĩa là khi nồng độ TSH 
thấp và f T4 trong giới hạn bình thường. Nguyên 
nhân thường gặp nhất của cường giáp trong thai 
kỳ là bệnh Basedow hay bệnh Graves, ít gặp hơn là 
nhân độc tuyến giáp.

Cần phân biệt với cường giáp thoáng qua trong 
thai kỳ hay cường giáp do hCG là một dạng cường 

 

Bệnh Basedow Cường giáp thoáng qua trong thai kỳ

Tiền sử Có thể có tiền sử gia đình bị bệnh Basedow Không có tiền sử gia đình bị bệnh Basedow

Thời điểm 
chẩn đoán

Chẩn đoán vào bất kỳ thời điểm nào của thai 
kỳ, thường gặp ở giai đoạn đầu của thai kỳ Chẩn đoán ở tam cá nguyệt đầu tiên

Triệu chứng 
lâm sàng

Có thể có triệu chứng cường giáp trước khi 
có thai Không có triệu chứng cường giáp trước khi có thai

Không liên quan với thai nghén hay đa thai Thường gặp ở người bị thai nghén hay đa thai

Triệu chứng cường giáp có thể gặp ở bất kỳ 
mức độ nào

Thường chỉ gặp các triệu chứng nhẹ hay không có 
triệu chứng

Có thể có các triệu chứng khác của bệnh 
Basedow (lồi mắt, bướu giáp mạch)

Không có các triệu chứng khác của bệnh Basedow (lồi 
mắt, bướu giáp mạch)

Cận lâm sàng Kháng thể TRAb dương tính Kháng thể TRAb âm tính

Điều trị Cần điều trị thuốc kháng giáp Bệnh tự giới hạn, không cần điều trị thuốc kháng giáp

Bảng 2. So sánh đặc điểm hai nguyên nhân cường giáp thường gặp (Cooper và cs, 2013).
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giáp gặp trong 3 tháng đầu của thai kỳ do tăng  nồng 
độ hCG (Bảng 2). Thường bệnh tự giới hạn và 
không cần điều trị đặc hiệu.

Cường giáp nếu không điều trị sẽ làm tăng nguy 
cơ tiền sản giật, nhau bong non, sinh non, thai lưu, 
thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Do đó, thai 
phụ có cường giáp rõ cần được điều trị bằng thuốc 
kháng giáp tổng hợp. Bởi vì dùng methimazole 
trong ba tháng đầu thai kỳ có thể làm tăng nguy 
cơ dị tật bẩm sinh (dù rất hiếm), bao gồm bất sản 
da, hẹp lỗ mũi sau, hẹp thực quản; nên ưu tiên 
sử dụng propylthiouracil trong ba tháng đầu của 
thai kỳ và chuyển sang methimazole sau ba tháng 
đầu tiên vì nguy cơ suy gan liên quan đến sử dụng 
propylthiouracil lớn hơn nguy cơ bất thường dị tật 
bẩm sinh.

Mục tiêu điều trị là dùng liều thấp nhất nhằm 
duy trì nồng độ f T4 của mẹ trong giới hạn trên của 
bình thường, giảm nguy cơ suy giáp của thai.

Thuốc chẹn beta (propranolol), trong một số 

 

  Hình 3. Tiếp cận rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ. (Alexander và cs, 2017)

Ở thai phụ có nguy cơ cao,
thử TSH ngay khi phát hiện có thai

TSH < 0,1 mU/L TSH  0,1 – 2,5  mU/L TSH  2,5 – 10  mU/L

Anti TPO + Anti TPO -

Xem xét điều trị levothyroxine
khi TSH từ 2,5 – giới hạn trên bình thường

Điều trị levothyroxine
TSH > giới hạn trên bình thường

Không  điều trị khi
TSH từ 2,5 – giới hạn trên bình thường

Xem xét điều trị levothyroxine
khi TSH > giới hạn trên bình thường

TSH  ≥ 10  mU/L

Xem phần
cường giáp

Chức năng
tuyến giáp

bình thường

Suy giáp:
điều trị

levothyroxine

trường hợp có thể giúp kiểm soát các triệu chứng 
của bệnh cường giáp như tim đập nhanh, hồi hộp và 
thường có thể ngừng sau 2 – 6 tuần.

 Có thể xem xét phẫu thuật vào tam cá nguyệt 
2 ở thai phụ không tuân thủ điều trị, có tác dụng 
ngoại ý nghiêm trọng khi dùng thuốc kháng giáp 
(như giảm bạch cầu hạt do thuốc) hay cần dùng liều 
cao (methimazole > 30 mg/ngày hay PTU > 450 
mg/ngày).   

Hiện nay chưa có bằng chứng ủng hộ điều trị 
cường giáp dưới lâm sàng trong thai kỳ.
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