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(Nhân 4 trường hợp)
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BV CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH



BỆNH ÁN 1

HÀNH CHÁNH:

§ Bệnh nhân: Phan Kim Loan 54t

§ Địa chỉ: Châu thành- Kiên giang

§ Vào viện: 18/ 12/ 2015

§ Lý do vào viện: đau đùi (P)



BỆNH SỬ- DiỄN TiẾN

v Cách NV 11 tháng (1/ 2015): đi bộ trượt té tại nhà

® Gãy cổ xương đùi (P): BV Kiên giang mổ thay
khớp háng lưỡng cực (Bipolar)

v Tháng 5/ 2015: té ® gãy liên mấu chuyển xương
đùi (T): điều trị bảo tồn

v Sau điều trị: đau vẫn kéo dài, không đi đứng được.

v 18/ 12/ 2015: té ® gãy dưới chuôi khớp háng nhân
tạo ® BV Kiên giang: bó bột chậu đùi bàn chân ®
chuyển BVCTCH (khoa Bệnh học)



BỆNH SỬ
¨Tình trạng lúc vào:
§ Tổng trạng: thiếu máu, mất nước, mất điện giải
§ XN: Hct: 28%; HBG 8,9

Na+= 125 mmol/l (¯)
K+ = 2,15 (¯);
Ca2+= 2,94 ();
Cl- = 86,4 (¯)

Þ Xử trí: truyền máu, bù nước- điện giải



XQuang

v Loãng xương toàn thân, hủy xương, tiêu xương ở vỏ xương,
dưới màng xương
v Gãy xương bệnh lý, gãy xương “mệt”



XQ phổi Xét nghiệm sinh hóa- miễn dịch

SA tuyến giáp: nang giáp bên (P)



CHẨN ĐOÁN

Gãy bệnh lý dưới chuôi
khớp háng nhân tạo (P)+
gãy liên mấu chuyển
xương đùi (T)/ Cường
tuyến cận giáp nguyên
phát

Hội chẩn ® chuyển BV
Nguyễn Tri Phương: điều
trị chuyên khoa nội tiết



BV Nguyễn Tri Phương

Điều trị:
•Phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp
(tháng 1/ 2016)

•Canxi liều cao

•Rocaltrol (vitamin D3) liều cao



Diễn tiến sau điều trị:
¨LÂM SÀNG:
• Không co giật, co cứng cơ
• Tê đầu chi tồn tại trong 6 tháng
• Sức khỏe cải thiện, ăn ngủ được, giảm đau nhức hệ
cơ- xương- khớp

¨THAY ĐỔI TRÊN X.QUANG:
• Loãng xương, tiêu xương: thay đổi và cải thiện chậm
từ sau 3® 9 tháng

• Gãy bệnh lý: có can xương từ sau 6 tháng ® 1 năm:
BN đi, đứng được



Tháng 3.2016 (sau mổ 2 tháng)



Tháng 3.2016 (sau mổ 2 tháng)



Tháng 5.2016 (sau mổ 4 tháng)



Tháng 9.2016 (sau mổ 8 tháng)



Tháng 9.2016 (sau mổ 8 tháng)



Tháng 9.2016 (sau mổ 8 tháng)



Tháng 6.2017 (sau mổ 17 tháng)



Tháng 6.2017 (sau mổ 17 tháng)



BỆNH ÁN 2
HÀNH CHÁNH:

BN: Tô Bửu Ngọc nam, 68t

ĐC: Q.Bình tân- TPHCM

VV: 20/ 07/ 2017

LDVV: đau+ biến dạng đùi (T)

BỆNH SỬ:

BN đi bộ trượt té tại nhà → sưng đau+ biến dạng đùi (T) 

→ BV CTCH

TIỀN CĂN: suy thận mạn đang điều trị.



XQ: hủy xương+ gãy
bệnh lý 1/3 dưới xương
đùi (T)

Chẩn đoán ban đầu:
Gãy bệnh lý 1/3 dưới
xương đùi (T) nghi do
K di căn/ suy thận
mạn



Xử trí: FNA
Sinh thiết



XN máu: PTH, Ca2+, PO4Siêu âm tuyến giáp



CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

¨Gãy bệnh lý 1/3 dưới xương đùi (T) do U tuyến
cận giáp/ suy thận mạn

XỬ TRÍ:
§ Điều trị bảo tồn: bó bột đùi bàn chân
§ Chuyển BV Bình dân: phẫu thuật cắt U tuyến cận

giáp



ĐIỀU TRỊ tại BV Bình dân



THEO DÕI
Sau mổ 0,5 tháng



Tháng 9/ 2017
(sau mổ 1,5 tháng)



Tháng 11/ 2017
(sau mổ 3,5 tháng)



Tháng 11/ 2017 (sau mổ 3,5 tháng)



Tháng 12/ 2017
(sau mổ 4,5 tháng)



Tháng 12/ 2017 (sau mổ 4,5 tháng)



BỆNH ÁN 3

HÀNH CHÁNH:
BN: Nguyễn Tấn H nam, 21t
ĐC: Long an
NV: 19/ 01/ 2018
LDVV:đau cánh tay (P)

BỆNH SỬ:
BN khiêng vật nặng 10kg → gãy bệnh lý xương cánh 
tay (P) → BVCTCH



Xquang: Loãng xương toàn thân, gãy bệnh lý đầu trên xương cánh tay
(P), tiêu xương lan tỏa trong vỏ xương, dưới màng xương, tổn thương
dạng bọc (u nâu)

Chẩn đoán ban đầu: Gãy bệnh lý đầu trên xương cánh tay (P) nghi 
do cường tuyến cận giáp
CĐPB: loạn sản sợi thể nhiều xương



SA tuyến giáp 2 lần

XN máu: Canxi ↑; PO4 ↓; PTH ↑↑

Mổ sinh thiết



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

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

Chuyển BV Bình dân: phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp





THEO DÕI

Sau mổ 
2 tuần

Sau mổ 
4 tuần



Sau mổ 20 tháng

Xương gãy bệnh lý: lành sau 4 tháng
Tổn thương hủy xương, tiêu xương: phục hồi sau 1 năm



Sau mổ 20 tháng



BỆNH ÁN 4

HÀNH CHÁNH:
BN: Mai Thị T nữ, 21t
ĐC: Quảng ngãi
VV: 20/ 02/ 2019
LDVV:đau háng (T)

BỆNH SỬ:
Trước 2 tuần, đau háng (T), tăng dần, đi đứng 
khó khăn → BVCTCH



XQ: gãy bệnh lý cổ xương đùi
(T)+ hủy xương dạng bọc 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

Sinh thiết 01/ 03/ 2019



Xét nghiệm tìm 
nguyên nhân



MRI: u tuyến cận giáp bên (T) 12* 15* 18mm

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

Xử trí: bột chậu đùi bàn chân → Bệnh viện Bình dân: cắt u 
tuyến cận giáp



PHẪU THUẬT:
Cắt u tuyến cận giáp

Sau mổ 10 ngày:
Canxi/ máu: bình thường



Điều trị sau mổ: canxi+ rocaltrol liều cao

XQ sau mổ 2 tháng Sau 6 tháng: xương lành gần 
hoàn toàn



BN đi đứng, sinh hoạt tốt
sau 6 tháng



BÀN LUẬN



BEÄNH XÖÔNG DO CÖÔØNG CAÄN GIAÙP
1. TUYẾN CẬN GIÁP:
a) Cấu trúc: 2 đôi nằm trong bao tuyến giáp: 1 đôi trên, 1 

đôi dưới (rất thay đổi, đôi khi ở rất xa dưới tuyến giáp)



BEÄNH XÖÔNG DO CÖÔØNG CAÄN GIAÙP

1. TUYẾN CẬN GIÁP:
b)  Chức năng hormon tuyến cận giáp (PTH):
§  Ca2+/ máu, bằng cách:

– lấy Ca2+ ở xương ra
– Kích thích hoạt động TB huỷ xương
–  tái hấp thu Ca2+ ở thận
–  thành lập 1,25 DHC ở thận
(Nếu bệnh thận mạn® ¯ 1,25 DHC 
® ¯ [Ca2+/máu] ® kích thích tuyến
cận giáp bài tiết PTH: cường cận giáp
thứ phát)

§ ¯ Phosphate/ máu, bằng cách:
¯ tái hấp thu Phosphate ở thận
 đào thải Phosphate ở thận



BEÄNH XÖÔNG DO CÖÔØNG CAÄN GIAÙP

2. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG:

v Tình traïng tieâu xöông do hoaït ñoäng quaù möùc cuûa huyû coát baøo so 
vôùi taïo coát baøo, gaây ra bôûi söï saûn sinh quaù möùc cuûa PTH

v Cöôøng caän giaùp nguyeân phaùt (khoâng coù beänh thaän keøm theo):
– Tuổi: 30- 60 tuoåi; nöõ: nam= 3:1
– XN: calci/maùu, phosphate/maùu¯, phosphase kieàm , 

PTH/maùu 
– Nguyeân nhaân: u tuyeán chöùc naêng cuûa 1 tuyeán caän giaùp, ít gaëp

taêng saûn lan toaû caû 4 tuyeán caän giaùp, ung thö tuyeán caän giaùp…..

v Cöôøng caän giaùp thöù phaùt keøm vôùi beänh laøm calci/maùu¯ vaø
phosphate/maùu  trong beänh suy thaän maïn tính.

v Ung thö khoâng phaûi töø tuyeán caän giaùp : sinh ra PTH-like hormon
® HC giaû cöôøng caän giaùp



BEÄNH XÖÔNG DO CÖÔØNG CAÄN GIAÙP

3. Bieåu hieän laâm saøng cöôøng caän giaùp nguyeân phaùt: 3 loaïi
– Loaïi 1: thöôøng gaëp, trieäu chöùng taêng calci/maùu nhö yeáu

thaàn kinh- cô, meät moûi, roái loaïn tieâu hoaù
– Loaïi 2: soûi thaän (2 beân), voâi hoaù thaän (nephrocalcinosis)
– Loaïi 3: tieâu xöông vaø thay theá baèng moâ sôïi , daãn ñeán:

• Thieáu xöông lan toaû (khoù phaân bieät vôùi loaõng xöông)
• Toån thöông daïng boïc hoaëc t2 giaû böôùu (brown tumors)
• Gaõy xöông beänh lyù

v Xeùt nghieäm: calci/maùu, phosphate/maùu¯, phosphase kieàm ,
PTH/maùu

v Phaãu thuaät vaø xeùt nghieäm GPBL tuyeán caän giaùp



CHẨN ĐOÁN
CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH
• LS: dau nhức, mệt mỏi, ăn uống kém, tổng trạng suy
giảm, sạn thận

• XQ: loãng xương, tiêu xương lan tỏa trong vỏ xương,
dưới màng xương, dưới sụn, gãy xương bệnh lý, gãy
xương “mệt”, bướu nâu

• XN: Canxi/ máu tăng
Phospho/ máu giảm
PTH tăng cao

• Siêu âm, MRI, GPB
CHẨN ĐOÁN PHÂN BiỆT:
• Bệnh đa u tủy; Carcinom di căn; Bệnh loạn sản sợi thể
nhiều xương



ĐIỀU TRỊ
§ Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến cận giáp: hiệu quả nhất

§ Trước mổ: Calcitonin và Bisphosphonate để trung hòa
tác dụng của PTH

§ Sau mổ: Canxi liều cao và Rocaltrol (vitamin D3) liều
cao để thay thế PTH

§ Lâm sàng được cải thiện từ 3 tháng trở đi: đau nhức
giảm, ăn ngủ được, không co giật và co cứng cơ, tê
đầu chi thường còn tồn tại trong 6 tháng đầu

§ Tổn thương xương/ Xquang thay đổi chậm, cải thiện
rõ sau 9 tháng; các gãy xương bệnh lý và gãy xương
“mệt” có cal xương từ sau 6 tháng ® 1– 2 năm



KẾT LUẬN



U TUYẾN CẬN GIÁP
§ Rất hiếm gặp; tuổi 25-60, nữ > nam
§ Phát hiện rất trễ, luôn có tổn thương xương
§ LS- XQ: loãng xương, tiêu xương, gãy bệnh lý,
giả bướu xương (bướu nâu)

§ Đau nhức, mệt mỏi, giảm chiều cao, sạn thận
§ U tuyến cận giáp: ±
§ Cắt bỏ khối u+ điều trị nội khoa: cải thiện lâm
sàng và tổn thương xương

§ Loãng xương cần thời gian dài để hồi phục



U TUYẾN CẬN GIÁP

• Siêu âm, MRI, GPB: xác định chẩn đoán
• Lành tính, dự hậu tốt
• Ác tính: rất hiếm
• Dựa vào tính xâm lấn, di căn

Þ PHÁT HiỆN, CHẨN ĐOÁN SỚM!



CÁM ƠN


