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Từ khóa: cường cận giáp: hyperparathyroidism; bướu lành tuyến cận giáp: parathyroid 

adenoma; bướu nâu: brown tumor; hủy xương: osteolysis, bone resorption; thiếu xương: 

osteopenia; loãng xương: osteoporosis. 

TÓM TẮT 

Cường cận giáp nguyên phát gây hội chứng tăng canxi máu là bệnh khá hiếm gặp, trong 

đó u tuyến cận giáp là nguyên nhân chủ yếu (chiếm 80%). Bệnh cảnh thường gặp là mệt mỏi, 

đau xương, tiêu xương, loãng xương toàn thân, giả u xương, gãy xương bệnh lý, sạn thận…. 

Chúng tôi báo cáo 4 trường hợp u tuyến cận giáp gây tổn thương xương và có biến chứng gãy 

xương bệnh lý, được điều trị tại Bv CTCH. Tất cả đều ở giai đoạn trễ, được chẩn đoán xác định 

dựa vào lâm sàng, hình ảnh y học (XQ, MRI, siêu âm), giải phẫu bệnh và các xét nghiệm (sinh 

hóa, miễn dịch). Bệnh nhân được chuyển bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật cắt u tuyến cận 

giáp. Sau mổ cắt u, điều trị hỗ trợ bằng canxi liều cao phối hợp với rocaltrol liều cao. Lâm sàng 

cải thiện rõ sau 2 tháng điều trị. Các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường sau 2 tuần (đối với 

canxi máu) và sau 2 tháng (đối với PTH). Xquang thấy can xương và xơ đặc xương ở ổ gãy 

xương bệnh lý sau 3 tháng và các tổn thương giả u (u nâu), loãng xương, tiêu xương cải thiện tốt 

từ sau 6- 9 tháng.  

BONE DISEASE IN PARATHYROID ADENOMA 

Diagnosis and Treatment- 4 clinical cases 

Primary hyperparathyroidism causing hypercalcemia syndrome is quite rare, of which 

the parathyroid adenoma is the main cause (accounting for 80%). Common symptoms are 

fatigue, bone pain, bone resorption, systemic osteoporosis, pseudotumor lesions, pathological 

fractures, kidney stones .... We report 4 cases of parathyroid adenoma causing bone damage and 

complications of pathological stress fracture, treated at the Hospital for Traumatology and 

Orthopaedics Hochiminh City. All are in the late stage, clinically defined, medical imaging (X-

ray, MRI, ultrasound), pathology and tests (biochemistry, immunology). The patient was 

transferred to a specialized hospital for surgery to remove the parathyroid adenoma. After 

surgery, supportive treatment with high dose calcium in combination with high dose rocaltrol. 

Clinically improved after 2 months of treatment. The test index returned to normal after 2 weeks 

(for blood calcium) and after 2 months (for PTH). X-ray shows bone healing and bone sclerosis 

in pathological fractures after 3 months and pseudotumor lesions (brown tumors), osteoporosis, 

bone resorption improve after 6- 9 months 
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1
 Tiến sĩ. Bác sĩ, Phó trưởng khoa Bệnh học Cơ- Xương- Khớp BV CTCH 

2
 Thạc sĩ. Bác sĩ, Bộ môn CTCH ĐHYD TPHCM 



U tuyến cận giáp là bệnh khá hiếm gặp. Theo Kearns [3], tỉ lệ ước lượng mắc phải 

của bệnh cường cận giáp nguyên phát vào khoảng 1/ 1000 ở nam và 2-3/ 1000 ở nữ, 

trong đó nguyên nhân thường gặp nhất là do u tuyến cận giáp lành tính, đơn độc (chiếm 

80- 85%), các trường hợp còn lại thường do tăng sinh tuyến, u tuyến cận giáp đa ổ và rất 

hiếm do ung thư tuyến cận giáp. Rất nhiều bệnh nhân cường cận giáp nguyên phát không 

có triệu chứng, chỉ điều trị nội khoa và theo dõi, trong khi số còn lại có triệu chứng cần 

phải điều trị nhằm hạn chế các biến chứng do bệnh gây ra như gãy xương bệnh lý, sạn 

thận... 

Nghiên cứu này nhằm 2 mục tiêu: 

(1) Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

(2) Xác định chẩn đoán và kết quả điều trị 

 

2. Tƣ liệu- phƣơng pháp và kết quả nghiên cứu:  

gồm 4 trường hợp gãy xương bệnh lý do u lành tuyến cận giáp được điều trị tại 

BV CTCH. 

Bệnh án 1: Phan Kim L, 54t, nữ, Kiên giang, nhập viện ngày 18/ 12/ 2015. Cách 11 

tháng, đi bộ trượt té, gãy cổ xương đùi (P), BV Kiên giang mổ thay khớp háng lưỡng 

cực. Cách 7 tháng, té gãy liên mấu chuyển xương đùi (T), điều trị bảo tồn. Sau điều trị, 

đau vẫn kéo dài, không đi đứng được. Cách 1 ngày, té gãy dưới chuôi khớp háng nhân 

tạo, BV Kiên giang bó bột, chuyển BVCTCH. Hình ảnh XQ cho thấy gãy bệnh lý dưới 

chuôi khớp háng nhân tạo (P)+ gãy bệnh lý LMC xương đùi (T), loãng xương toàn thân, 

hủy xương, tiêu xương ở vỏ xương, dưới màng xương (xương đùi 2 bên, xương cánh tay 

2 bên…). Xét nghiệm có tăng canxi/ máu (2,94 mmol/l), Phospho/ máu giảm (0,66 

mmol/l), PTH tăng rất cao (1882 pg/ml). Siêu âm có nang giáp bên (P). Chẩn đoán LS- 

XQ- XN: Gãy bệnh lý dưới chuôi khớp háng nhân tạo (P)+ gãy LMC xương đùi (T) do u 

tuyến cận giáp. Bệnh nhân được chuyển BV Nguyễn Tri Phương phẫu thuật cắt u tuyến 

cận giáp (tháng 1/ 2016) kết hợp uống canxi và rocaltrol liều cao sau mổ. Diễn tiến sau 

điều trị: lâm sàng cải thiện rõ, ăn ngủ được, giảm đau hệ cơ- xương- khớp, không co giật 

và co cứng cơ, tê đầu chi còn tồn tại trong 6 tháng. Xét nghiệm canxi máu về bình 

thường sau 2 tuần và PTH về bình thường sau 2,5 tháng. Trên XQ, loãng xương- tiêu 

xương thay đổi và cải thiện chậm từ sau 3- 6 tháng, ổ gãy bệnh lý có cal xương từ sau 6 

tháng- 1 năm, bệnh nhân đi đứng được. 



    
Lúc nhập viện: gãy bệnh lý kèm tổn 

thương xương nhiều nơi 

Sau mổ 17 tháng: lành xương, đi đứng được 

 Bệnh án 2: Tô Bửu N, nam, 68t, TPHCM, nhập viện ngày 20/ 7/ 2017. Bệnh nhân đi 

bộ trượt té tại nhà, sưng đau và biến dạng đùi (T), nhập BVCTCH. XQ cho thấy tổn 

thương hủy xương dạng bọc kèm gãy bệnh lý 1/3 dưới xương đùi (T)+ hủy xương đầu 

dưới xương quay (P), xương chày (T). Tiền căn suy thận mạn đang điều trị nội khoa. 

Chẩn đoán ban đầu nghi do K di căn xương nhiều nơi. Tiến hành chọc hút tế bào (FNA) 

không thấy tế bào ác tính. Phẫu thuật sinh thiết tổn thương ngày 27/ 7/ 2017, kết quả 

GPB: bướu nâu (brown tumor). Bệnh nhân được siêu âm nghĩ đến u tuyến cận giáp 

13*15mm, xét nghiệm cho kết quả canxi/ máu tăng (1,44 mmol/l) và PTH tăng rất cao 

(1115pg/l). Chẩn đoán xác định: gãy bệnh lý 1/3 dưới xương đùi (T)+ hủy xương nhiều 

nơi do u tuyến cận giáp/ suy thận mạn. Điều trị bảo tồn bằng bó bột và chuyển BV Bình 

dân điều trị chuyên khoa. Phẫu thuật cắt trọn u tuyến cận giáp dưới (P) ngày 15/ 8/ 2017. 

Kết quả GPB: u lành tuyến cận giáp. Sau phẫu thuật, sử dụng canxi và rocaltrol liều cao. 

Xét nghiệm canxi/ máu về bình thường sau 2 tuần và PTH về bình thường sau 2 tháng. 

XQ cho thấy ổ gãy có cal xương từ sau 3,5 tháng kèm tạo xương và xơ đặc xương tốt ở 

tổn thương. Bệnh nhân được hướng dẫn tập vật lý trị liệu, tự đi đứng được và chức năng 

tốt. 

    
Lúc nhập viện: gãy bệnh lý kèm tổn 

thương xương nhiều nơi 

Sau cắt u tuyến cận giáp 4,5 tháng: xương gãy bệnh lý 

đã lành, đi đứng được 

Bệnh án 3: Nguyễn Tấn H, nam, 21t, Long an, nhập viện ngày 19/ 1/ 2018. Bệnh nhân 

khiêng vật khoảng 10kg, bị gãy đầu trên xương cánh tay (P), nhập BVCTCH. Hình ảnh 

XQ cho thấy loãng xương toàn thân, gãy bệnh lý đầu trên xương cánh tay (P) kèm tiêu 

xương lan tỏa trong vỏ xương, dưới màng xương, tổn thương dạng bọc (u nâu) ở nhiều 

nơi (xương cánh tay 2 bên, xương chậu, cổ xương đùi 2 bên…). Chẩn đoán ban đầu: gãy 



bệnh lý đầu trên xương cánh tay (P) nghi do cường tuyến cận giáp, chẩn đoán phân biệt 

với loạn sản sợi thể nhiều xương. Siêu âm tuyến giáp 2 lần không thấy bất thường. Xét 

nghiệm cho thấy canxi/ máu tăng (2,9 mmol/l), phosphor/ máu giảm nhiều (0,59mmol/l), 

PTH tăng cao (1035pg/ml). Sinh thiết ngày 1/ 2/ 2018, kết quả GPB bướu nâu. Chụp 

MRI có tổn thương 1,4* 4cm ở sau dưới tuyến giáp bên (P) nghĩ u cận giáp. Chẩn đoán 

xác định: gãy bệnh lý đầu trên xương cánh tay (P)+ hủy xương nhiều nơi do u tuyến cận 

giáp. Bệnh nhân được chuyển BV Bình dân, phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp (ngày 

7/2/2018). Kết quả GPB sau mổ u lành tuyến cận giáp. Các chỉ số xét nghiệm đều trở về 

bình thương sau mổ 2 tuần (đối với canxi/ máu) và 4 tuần (đối với PTH). Xương gãy 

bệnh lý lành sau 4 tháng. Các tổn thương hủy xương, tiêu xương ở vị trí khác phục hồi 

gần như hoàn toàn sau 1 năm. Bệnh nhân đi đứng, sinh hoạt bình thường.  

     
Lúc nhập viện: gãy bệnh lý kèm tổn 

thương xương nhiều nơi 

Sau mổ 1,5 năm: xương gãy lành, tạo xương và xơ đặc 

xương tốt ở các tổn thương 

Bệnh án 4: Mai Thị T, 21 tuổi, nữ, nhập viện 20/ 02/ 2019. Trước nhập viện 2 tuần, 

bệnh nhân đau vùng háng (T), tăng dần, đi đứng khó khăn, đến khám BVCTCH. Hình 

ảnh XQ cho thấy gãy bệnh lý cổ xương đùi (T) kèm tổn thương hủy xương dạng bọc 1,5* 

2,5cm vùng cổ xương đùi 2 bên. Chẩn đoán ban đầu: gãy bệnh lý cổ xương đùi (T) nghĩ 

do loạn sản sợi thể nhiều xương. Phẫu thuật sinh thiết ngày 1/ 3/ 2019, kết quả GPB phù 

hợp bướu nâu. Tiến hành xét nghiệm thấy canxi/ máu (3,97mmol/l) và PTH/ máu 

(1663pg/ml) đều tăng cao, nhưng siêu âm không phát hiện u tuyến cận giáp. BN được 

chụp MRI phát hiện ổ tổn thương vùng dưới tuyến giáp bên (T) 12* 15* 18mm nghi u 

tuyến cận giáp. Chẩn đoán xác định: gãy bệnh lý cổ xương đùi (T)+ hủy xương nhiều nơi 

do u tuyến cận giáp. Bệnh nhân được bó bột chậu đùi bàn chân và chuyển BV Bình dân, 

phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp (ngày 13/3/2019). Kết quả GPB sau mổ u lành tuyến cận 

giáp. Các chỉ số xét nghiệm đều trở về bình thường sau mổ 2 tuần (đối với canxi/ máu) 

và 6 tuần (đối với PTH). Xquang cho thấy xương gãy bệnh lý và các tổn thương hủy 

xương, tiêu xương gần như lành hoàn toàn sau 6 tháng. Bệnh nhân đi đứng, sinh hoạt 

bình thường. 



    
Trước mổ: gãy bệnh lý bên (T) kèm tổn thương cổ 

xương đùi 2 bên; MRI phát hiện u tuyến cận giáp 

Sau mổ 6 tháng: xương gãy lành tốt; tạo 

xương và xơ đặc xương các tổn thương 

3. Bàn luận: 

3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng: 

(1) Sinh bệnh học:  

Bệnh cường tuyến cận giáp được von Recklinghausen mô tả đầu tiên năm 1891. 

Năm 1926, Mandl chứng minh bệnh do tăng hoạt động tuyến cận giáp [1]. 

Cấu trúc tuyến cận giáp gồm 2 đôi nằm trong bao tuyến giáp: 1 đôi trên và 1 đôi 

dưới. Vị trí này có thể thay đổi, đôi khi ở rất xa dưới tuyến giáp. Hormon PTH được 

phóng thích từ tế bào chính của tuyến cận giáp khi nồng độ canxi máu giảm xuống. 

Chức năng của hormone tuyến cận giáp (PTH) bao gồm: 

- Tăng canxi/ máu bằng cách (1) lấy canxi từ xương ra; (2) kích thích hoạt động 

của tế bào hủy xương; (3) tăng tái hấp thu canxi ở ống thận; (4) tăng thành lập 

1,25 DHC ở thận. 

- Giảm phospho/ máu bằng cách giảm tái hấp thu và tăng đào thải phosphate ở 

thận qua nước tiểu. 

Trong bệnh u tuyến cận giáp, sự sản sinh quá mức của PTH dẫn đến tình trạng 

hủy xương, tiêu xương lan tỏa do hoạt động quá mức của hủy cốt bào so với tạo 

cốt bào.  

(2) Dấu hiệu lâm sàng: biểu hiện lâm sàng của cường tuyến cận giáp gồm có 3 loại: 

- Loại 1: thường gặp, với các triệu chứng tăng canxi máu như yếu thần kinh- cơ, mệt 

mỏi, rối loạn tiêu hóa… Nhóm bệnh nhân này thường đến khám và điều trị  với bác sĩ 

nội khoa. 

- Loại 2: sỏi thận (thường 2 bên), vôi hóa thận (nephrocalcinosis). Nhóm bệnh nhân này 

thường đến khám và điều trị  với bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu. 

- Loại 3: tiêu xương và thay thế bằng mô sợi, dẫn đến: 

 Thiếu xương, tiêu xương lan tỏa, xảy ra ở nhiều xương. 



 Tổn thương dạng bọc hoặc tổn thương giả bướu (brown tumor). 

 Gãy xương bệnh lý  

Nhóm bệnh nhân loại 3 này sẽ đến khám chuyên khoa Bệnh học Cơ- Xương- 

Khớp và tất cả 4 trường hợp trong nghiên cứu đều thuộc nhóm này với đầy đủ các triệu 

chứng lâm sàng nêu trên. 

(3) Xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch: 

 Hậu quả của u tuyến cận giáp sẽ phóng thích một lượng lớn hormone tuyến cận 

giáp làm cho nồng độ PTH tăng cao, dẫn đến canxi máu tăng và phospho máu sẽ giảm. 

Trong 4 trường hợp lâm sàng của chúng tôi, tất cả đều có triệu chưng PTH tăng rất cao 

(từ 1035 đến 1882 pg/ml), canxi/ máu tăng (từ 1,44 đến 3,97 mmol/l), phosphate/ máu 

giảm (0,59 đến 0,66 mmol/l). Riêng ca 2, phosphate/ máu không giảm do có liên quan 

đến tình trạng suy thận của bệnh nhân. Tất cả điều này đều phù hợp với tình trạng của 

bệnh. 

(4) Siêu âm- MRI: có vai trò quan trọng trong việc xác định u tuyến cận giáp trong bệnh 

cường cận giáp nguyên phát. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 2/4 t.h (ca 1;2) siêu âm 

phát hiện được tổn thương u của tuyến cận giáp, 2 t.h còn lại (ca 3;4) phải nhờ đến MRI 

để xác định được u. Kích thước u đo được trên SA- MRI từ 1- 4cm. Theo chúng tôi, việc 

siêu âm không phát hiện được u có thể tùy thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ siêu âm 

cũng như độ phân giải của máy siêu âm, trong đó máy siêu âm càng hiện đại hy vọng sẽ 

dễ dàng tìm thấy tổn thương. 

(5) Giải phẫu bệnh: rất quan trọng và không thể thiếu để xác định bản chất mô học của u 

tuyến cận giáp sau phẫu thuật cắt u. Ngoài ra, việc sinh thiết tổn thương xương cũng cho 

phép chúng ta định hướng để tìm nguyên nhân của bệnh, kết quả thường là u nâu (brown 

tumor) một loại tổn thương giả bướu. 

3.2. Chẩn đoán xác định và kết quả điều trị: 

(1) Chẩn đoán xác định: 

Do bệnh cường tuyến cận giáp thường ít có triệu chứng, đa số bệnh nhân không 

biết mình có bệnh cho đến khi phát hiện lượng canxi trong máu cao khi đi kiểm tra sức 

khỏe định kỳ hoặc đến khám vì một lý do khác như mệt mỏi, yếu thần kinh- cơ, rối loạn 

chức năng... Tuy nhiên, chỉ được phép chẩn đoán cường tuyến cận giáp nguyên phát khi 

có đồng thời lượng canxi và hocmon PTH trong máu tăng cao đi kèm với giảm phospho 

máu, và việc xác định u tuyến cận giáp cần phải kết hợp thêm với siêu âm hoặc MRI 

cũng như kết quả giải phẫu bệnh khi phẫu thuật cắt u. Mirra [6] cho rằng cần phải nghĩ 

đến cường tuyến cận giáp nguyên phát khi có tăng canxi máu kèm với giảm phospho 

máu vì trong các bệnh khác không có sự kết hợp này, đặc biệt trong chẩn đoán phân biệt 



với cường tuyến cận giáp thứ phát trong bệnh lý suy thận mạn tính, trong đó PTH tăng đi 

kèm với canxi máu giảm và phospho máu tăng. 

Trong nghiên cứu này, 4 trường hợp lâm sàng của chúng tôi đều đến rất trễ và tất 

cả đều có gãy xương bệnh lý. Dựa vào đặc tính hủy xương, tiêu xương và loãng xương 

nhiều nơi, chúng tôi nghĩ đến nguyên nhân do cường tuyến cận giáp (ca 1) hoặc kết hợp 

với sinh thiết tổn thương (ca 2; 3; 4) với kết quả GPB bướu nâu. Từ đó xét nghiệm thêm 

về sinh hóa và miễn dịch với tất cả kết quả đều cho thấy canxi và PTH trong máu tăng 

cao đi kèm với phopho máu giảm. Việc xác định nguyên nhân của cường cận giáp này là 

u tuyến cận giáp, chúng tôi dựa vào siêu âm tuyến giáp (ca 1; 2) và MRI tuyến giáp (ca 3; 

4), trong đó ca 3; 4 phải nhờ đến MRI vì siêu âm không phát hiện được tổn thương.  

(2) Kết quả điều trị: 

Phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến cận giáp là cách điều trị tốt nhất trong các trường 

hợp bệnh gây triệu chứng lâm sàng như mệt mỏi, yếu thần kinh- cơ, rối loạn chức năng, 

sạn thận và các bệnh lý tổn thương trên xương như hủy xương, tiêu xương lan tỏa hoặc 

có gãy xương bệnh lý [1][2][3][4][5][6][7]. Một số tác giả đề nghị sử dụng 

bisphosphonate và calcitonin để ngăn ngừa việc mất thêm xương nhưng chỉ có tác dụng 

hạ canxi máu tạm thời trước mổ [1][3]. Sau khi cắt u, nồng độ PTH và canxi máu bị giảm 

đột ngột nên bệnh nhân được cho dùng Rocaltrol (vitamin D3) liều cao để thay thế PTH 

cùng với canxi liều cao. Trên thực tế 4 trường hợp lâm sàng của chúng tôi sau khi được 

phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp đều cải thiện khá nhanh chóng, cụ thể: 

- Về tổng trạng: sức khỏe phục hồi nhanh chóng, ăn được, ngủ được, giảm đau nhức 

hệ cơ- xương- khớp, không có tình trạng co giật hay co cứng cơ sau mổ và tê đầu chi chỉ 

biểu hiện nhẹ và tồn tại trong 4- 6 tháng đầu. 

- Về xét nghiệm cận lâm sàng: canxi máu trở về bình thường sau mổ 2- 3 tuần, 

nồng độ PTH trở về bình thường sau khoảng 2 tháng và không có biểu hiện tăng tái phát 

trở lại cho đến thời điểm cuối cùng của nghiên cứu này. 

- Về thay đổi của tổn thương xương: tất cả 4 t.h đều có gãy xương “mệt” bệnh lý 

đều lành xương sau mổ 3- 6 tháng, bệnh nhân đi hết đau và không cần nạng. Các “u nâu” 

và các tổn thương tiêu xương, loãng xương cũng dần dần hồi phục, biểu hiện bằng sự tái 

tạo lại xương, xơ đặc xương, tạo lại vỏ xương được thấy rõ trên phim Xquang từ sau mổ 

6- 9 tháng trở đi. 

Đối với các trường hợp cường tuyến cận giáp nhưng không có triệu chứng, 

Silverberg SJ [7] đề nghị cần theo dõi định kỳ bằng xét nghiệm nồng độ canxi, phospho, 

PTH/ máu và đo mật độ xương (BMD). Nếu phát hiện có thay đổi bất thường cần can 

thiệp điều trị sớm để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.  

4. Kết luận: Qua nghiên cứu 4 trường hợp bệnh lý xương do u lành tuyến cận giáp, 

chúng tôi nhận thấy: 



- U lành tuyến cận giáp hiếm gặp. Tuy nhiên do chưa tầm soát được các trường hợp 

bệnh nhưng không có triệu chứng nên không thể kết luận được tần xuất mắc bệnh ở 

người Việt nam. 

- Cả 4 trường hợp bệnh đều ở giai đoạn muộn, tất cả đều có biến chứng gãy xương 

bệnh lý. Tổn thương xương thường là thiếu xương, loãng xương toàn thân hoặc hủy 

xương dạng u nâu. 

- Phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến cận giáp đã mang lại kết quả lành xương tốt, lâm 

sàng được cải thiện và các xét nghiệm canxi, phospho và PTH trong máu đều trở về bình 

thường.  
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