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Tóm tắt

◊ Báo cáo này xem xét về u tuyến yên không chức năng lâm sàng (CNFPA); u tuyến yên chức năng (ví dụ như to
đầu chi, hội chứng Cushing, u tiết hormon prolatin) được xem xét riêng.

◊ Khối u tuyến yên nhỏ (<4 mm) khá thường gặp và được báo cáo chiếm 10% MRI trong quần thể nói chung. Chỉ
một phần nhỏ các khối u này có các đặc điểm lâm sàng gợi ý rối loạn tuyến yên.

◊ Về mặt chẩn đoán hình ảnh, CNFPA được phân loại là u tuyến kích thước nhỏ (đường kính <1 cm) hoặc u tuyến
kích thước lớn (đường kính ≥1 cm); các khối u này có thể mở rộng trên hố yên hướng tới giao thoa thị giác, mở
rộng sang bên vào xoang hang, hoặc mở rộng xuống dưới vào xương bướm.

◊ Bệnh nhân mắc u tuyến yên kích thước nhỏ không chức năng không cần theo dõi nhiều, nhưng u tuyến yên kích
thước lớn cần theo dõi suốt đời.

◊ U tuyến yên kích thước lớn không chức năng thường cần chú ý về y tế khi có các biểu hiện hiệu ứing khối như
đau đầu, giảm thị trường, giảm chức năng tuyến yên, và hiếm gặp là liệt dây thần kinh sọ não.

◊ Prolactin có thể tăng nhẹ trong CNFPA do chèn ép cuống tuyên yên và gián đoạn con đường dẫn truyền thần
kinh dopamine nội tại

◊ Phẫu thuật qua xương bướm là liệu pháp đầu tay đối với bệnh nhân mắc CNFPA và hiệu ứng khối.
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Định nghĩa
U tuyến yên là khối u nội sọ thường gặp thứ ba ở người lớn, chiếm 10% các trường hợp u nội sọ.[1] [2] Bệnh được chẩn
đoán khi bệnh nhân có biểu hiện tăng tiết hormon, kết hợp với giảm thị lực, các biểu hiện thần kinh và giảm chức năng
tuyến yên vốn là hậu quả của hiệu ứng khối. Bệnh cũng có thể được phát hiện ra là những khối u ngẫu nhiên vô hại. U
tuyến yên không gây ra hội chứng tăng tiết hormon đặc trưng (tế bào không tiết và phần lớn các u tuyến loại hướng sinh
dục) được gọi là u tuyến không chức năng lâm sàng (CNFPA). CNFPA và u tiết prolactin là 2 loại u tuyến yên phổ biến
nhất. CNFPA được xem xét trong báo cáo này. U tuyến yên chức năng (ví dụ như bệnh to đầu chi, hội chứng Cushing, u
tuyến prolactin) không được xem xét trong báo này.

Dịch tễ học
U tuyến yên là loại u nội sọ thường gặp thứ ba (sau u màng não và u sào bào), chiếm khoảng 10% các trường hợp u nội
sọ ở người lớn.[1] Không có sự khác biệt về giới tính hay sắc tộc ở tỷ lệ mắc bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh u tuyến yên thay đổi
từ 19 đến 28 ca bệnh trong 100.000 ca tại Anh, đến 94 ca trong tổng số 100.000 tại Bỉ, với tỷ lệ mắc mới khoảng 0,4
đến 8,2 trên 100.000 người một năm.[14] [15] [16] Tỷ lệ mắc mới cao nhất ở lứa tuổi 30 đến 60, thường xảy ra sớm
hơn ở phụ nữ (thường ở độ tuổi 20 đến 45) hơn là nam giới (35 đến 60 tuổi) do tần suất u tiết prolactin cao hơn ở phụ nữ
trẻ.[14] [17] Tỷ lệ hiện mắc u tuyến yên tăng theo độ tuổi.[16] Cụ thể, u tuyến yên không chức năng lâm sàng (CNFPA)
ước tính xảy ra với tỷ lệ mắc mới khoảng 5,6 ca bệnh trên một triệu người mỗi năm.[18] Các nghiên cứu khám nghiệm
tử thi cho thấy tỷ lệ mắc khối u tuyến yên ngẫu nhiên lên tới 27%; và hình ảnh MRI sọ cho thấy tỷ lệ mắc bệnh khoảng
10%. Phần lớn (99%) các khối u tuyến yên này nhỏ và không có chức năng về mặt lâm sàng; chỉ 0,4% là u tuyến kích
thước lớn.[19]

Bệnh căn học
Bệnh căn học của u tuyến yên vẫn chưa được biết rõ. Các nghiên cứu sử dụng sinh học phân tử đã gợi ý một số cơ chế
tiềm năng.

Các u tuyến yên là đơn dòng về nguồn gốc, cho thấy sự thay đổi di truyền nội tại là các nguyên nhân đầu tiên.[20] [21]
[22] Hormon vùng dưới đồi và các yếu tố tăng trưởng tại chỗ khác có thể có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
sự tăng trưởng của dòng tế bào tuyến yên đã chuyển dạng cũng như mở rộng các u tuyến nhỏ thành các khối u kích
thước lớn hoặc xâm lấn.[23] [24] Sự tăng sinh và biệt hoá tế bàovà bài tiết hormon bất thường có thể do'đạt được chức
năng' (kích hoạt đột biến gen gây ung thư) hoặc 'mất chức năng' (bất hoạt đột biến các gen ức chế khối u).

Sinh lý bệnh học
U tuyến yên không chức năng liên quan đến methyl hóa quá mức của p16 locus, gen 2A ức chế kinase phụ thuộc cyclin
(CDKN2A), ở nhiễm sắc thể 9p21.3.n Gen CDKN2A là một gen ức chế khối u, và chế phẩm của nó, protein CDKN2A,
có vai trò quan trọng trong quá trình kiểm soát chuyển tiếp giai đoạn G đến S trong chu kỳ tế bào thông qua ức chế
phosphoryl hóa protein u nguyên bào võng mạc 1 (RB1) qua trung gian CDK4. Hiện tượng methyl hóa quá mức của gen
này làm bất hoạt gen không tổng hợp protein CDKN2A, dẫn đến tăng trưởng tế bào không kiểm soát.[25] [26]

Các tế bào u tuyến yên, đặc biệt là u tuyến yên không chức năng lâm sàng (CNFPA), thể hiện PPAR-gamma trong ống
nghiệm. Rosiglitazone, một phối tử PPAR-gamma, đã được chứng minh là làm giảm tăng sinh tế bào u và tăng trưởng
khối u tuyến yên trong các mô hình động vật. Rosiglitazone gây ngừng chu kỳ tế bào G0 đến G1, giảm số lượng tế bào
bước vào giai đoạn S.[27] [28] [29] Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã ngừng cấp phép thị trường đối với các
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thuốc có chứa rosiglitazone ở EU vì việc gia tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch.[30] Rosiglitazone không được chỉ định
điều trị khối u tuyến yên.

Việc biểu hiện quá mức gen chuyển dạng khối u tuyến yên (PTTG) có liên quan đến quá trình tạo u tuyến yên. PPTG
mRNA tăng lên trong các khối u không chức năng và các khối u tuyến tiết hormon tăng trưởng và prolactin. Protein
PTTG liên quan đến tín hiệu nội bào.[31] PTTG gây ra biểu hiện yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 2 (FGF-2), là trung
gian giữa tăng trưởng tế bào và tăng sinh mạch.[32]

Phân loại

Phân loại mô bệnh học[3]
Không chức năng so với chức năng:

• Không chức năng: không tăng tiết hormon Các khối u hiếm gặp hơn, ví dụ như u tế bào tuyến mang tai dạng tế
bào thoi của thuỳ trước tuyến yên, có thể phân biệt về mặt lâm sàng với u tuyến không chức năng trên lâm sàng
(CNFPA).[4]

• Chức năng: tăng tiết hormon Một số khối u có thể biểu hiện như CNFPAh với hiệu ứng khối do tăng tiết hormon
không đủ hoặc không hoàn toàn. Những ví dụ như vậy bao gồm u tuyến ACTH và hormon tăng trưởng tiềm ẩn,
trong đó u tuyến ACTH tiềm ẩn có tiền sử tự nhiên xâm lấn mạnh hơn ở một số trường hợp với nguy cơ cao hơn
bị xâm lấn khối u và tái phát. Phần lớn các trường hợp u tuyến hướng sinh dục có biểu hiện CNFPA với hiệu ứng
khối bởi vì chúng chỉ tiết ra tiểu phân tử alpha hoặc beta, hoặc không đủ như trong tăng tiết hormon[5]

Biểu hiện giải phẫu và thần kinh: dựa trên kích thước khối u và mức độ xâm lấn tại chỗ

Biểu hiện mô học: dựa trên đặc tính hoá mô miễn dịch.

Đặc điểm siêu cấu trúc: dựa trên các đặc điểm trên kính hiển vi điện tử. Có thể nghi ngờ một số loại khối u hiếm gặp, ví
dụ như u tuyến yên tiềm ẩn typ III, dựa trên các đặc điểm tiền sử và hoá mô miễn dịch, nhưng cần đánh giá siêu cấu trúc
để xác nhận chẩn đoán.

Kích thước khối u[6] [7]
U tuyến kích thước nhỏ: kích thước khối u <1 cm.

U tuyến kích thước lớn: kích thước khối u ≥1cm.

Phân loại u tuyến yên chức năng[6]
U tuyến tiết prolactin (35%): bắt màu và tiết prolactin (prolactin và hormon tăng trưởng [GH] đồng thời được tiết ra ở
khoảng 7% u tuyến yên).

U tuyến loại hướng thân (20%): bắt màu và tiết GH (prolactin và GH đồng thời được tiết ra khoảng 7% u tuyến yên).

U tuyến tế bào loại hướng vỏ thượng thận (10% đến 12%): bắt màu và tiết ACTH.

U tuyến hướng sinh dục (20%): bắt màu và tiết FSH, LH, tiểu phân tử alpha, tiểu phân tử beta.

U tuyến tế bào không tiết (10%): không bắt màu và không tiết hormon.

U tuyến loại hướng tuyến giáp (1% đến 2%): bắt màu và sản xuất TSH.
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Đột quỵ tuyến yên
Có triệu chứng: đi kèm với khiếm khuyết thần kinh (ví dụ như mất thị lực, trạng thái tinh thần thay đổi, song thị).

Không có triệu chứng: chụp hình ảnh cho thấy các bằng chứng trước đó của xuất huyết/nhồi máu u tuyến, mặc dù bệnh
nhân không có hoặc có ít triệu chứng cơ năng nào.
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Khám sàng lọc

MEN-1
Đa u nội tiết typ 1 (MEN-1) là tình trạng trội trên nhiễm sắc thể thường liên quan đến u tuyến yên ở 40% đến 60% bệnh
nhân, gây ra bởi đột biến ở gen MEN-1 trên nhiễm sắc thể 11q13. MEN-1 có thể liên quan đến các khối u tuyến yên chức
năng hoặc không chức năng, trong đó u tiết prolactin là thường gặp nhất. Cần sàng lọc bệnh nhân MEN-1 hoặc có các
đặc điểm tương tự (tăng sản tuyến cận giáp ± u tuyến yên ± khối u nội tiết tuyến tuỵ). Khi phát hiện đột biến, có thể dễ
dàng thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn ở người thân.[49] Con cái, anh, hoặc chị em không có triệu chứng của
bệnh nhân MEN-1 có khả năng 50% thừa hưởng gen và có thể được đề xuất xét nghiệm gen. Đến 40 tuổi hầu hết những
người mang gen MEN-1 sẽ bị tăng canxi huyết; thực tế, khi đến khoảng 60 tuổi mà không bị tăng canxi huyết là rất trái
ngược với chẩn đoán MEN-1 và trong hầu hết trường hợp không cần thực hiện thêm xét nghiệm nào nữa. U tế bào tiểu
đảo tuyến tụy là triệu chứng thường gặp thứ hai của MEN-1 và sẽ xảy ra ở 80% số bệnh nhân.

Những bệnh nhân được hiểu là có đột biến gen cần được sàng lọc bằng canxi huyết thanh, chất chỉ điểm khối u thần kinh
nội tiết bao gồm gastrin, prolactin huyết thanh và IGF-1, và chụp hình ảnh vùng bụng và tuyến yên định kỳ. Cường cận
giáp, thường là dấu hiệu đầu tiên của MEN-1, có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu hàng năm trong độ tuổi từ 5
đến 50. Vì lý do này, nên sàng lọc sớm ở thời điểm 5 tuổi đối với trẻ em có nguy cơ MEN-1. PH
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một phụ nữ 28 tuổi có biểu hiện đau đầu trong suốt 9 tháng qua và gần đây càng trầm trọng hơn. Kết quả khám toàn
thân đều bình thường ngoại trừ một số bất thường về kinh nguyệt trong năm vừa qua. Khi khám lâm sàng không thấy
có dấu hiệu của hội chứng Cushing hoặc bệnh to đầu chi. Thị trường trước bình thường và không tiết sữa.

Tiền sử ca bệnh #2

Một nam giới 52 tuổi có biểu hiện gặp khó khăn khi lái xe ban đêm và nói rằng không nhìn thấy xe đi đến từ hai bên.
Ông cũng mô tả mất dần ham muốn tình dục và không thể đạt được hoặc duy trì tình trạng cương cứng, bắt đầu từ
khoảng 2 năm trước. Ông cũng cho biết là luôn bị va chạm vào mọi thứ. Tăng khoảng 5 kg (11 lb) trong vòng 2 đến
3 năm qua. Mệt mỏi và không thể làm các công việc vẫn làm một năm trước. Khi khám phát hiện béo phì trung bình
(BMI 35) với tình trạng mất một số lượng lớn cơ bắp ở gốc cánh tay và chân. Các phát hiện rõ ràng bao gồm tình
trạng nữ hoá tuyến vú hai bên nhỏ, tinh hoàn mềm (12 mL), và trường thị giác bất thường, với tình trạng bán manh
hai thái dương.

Các bài trình bày khác

Song thị có thể do các tổn thương không phải của u tuyến gây ra, hoặc đôi khi bởi u tuyến yên không chức năng lâm
sàng (CNFPA) do sự lan rộng khối u vào các xoang hang. Liệt dây thần kinh sọ não số ba thường gặp nhất trong liệt
dây thần kinh sọ não. Đôi khi có biểu hiện đau mặt và dị cảm do liệt các nhánh V1 và V2 của dây thần kinh sọ não số
năm.[6] [7] Các khối u tuyến yên có thể mở rộng lên phía trên vào não thất ba gây ra úng thuỷ.[6] [7]

Thông thường sẽ xuất hiện tình trạng tăng tiết prolactin mức độ nhẹ đến trung bình (<4348 picomol/L [<100
nanogram/mL {<100 microgram/L}]) kèm theo gián đoạn hiệu ứng ức chế dopamine dưới đồi trên bài tiết prolactin
tuyến yên. Đột quỵ tuyến yên có thể là bệnh cảnh lâm sàng, thường biểu hiện các cơn đau đầu nghiêm trọng và các
triệu chứng khác liên quan đến hiệu ứng khối.[8] [9] Đôi khi có thể co giật do tổn thương thuỳ thái dương.[6] [7]
Hiếm khi, u tuyến loại hướng sinh dục có thể biểu hiện dậy thì sớm, tăng testosterone hoặc tinh hoàn lớn ở nam giới
hoặc quá kích buồng trứng ở nữ giới.[10] [11] [12] [13]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Hầu hết u tuyến yên không chức năng lâm sàng (CNFPA) biểu hiện muộn bởi vì chúng không bài tiết ra bất kỳ hormon
nào hoặc bài tiết các hoóc-môn chức năng không hiệu quả. Chúng hiếm khi sản xuất glycoprotein FSH và LH nguyên vẹn,
nhưng thường sản xuất các tổ hợp khác nhau bao gồm tiểu phân tử FSH beta và/hoặc tiểu phân tử LH beta kèm theo tiểu
phân tử alpha thường gặp.[36] [37] Độ tuổi có biểu hiện bình quân là 50 đến 55 tuổi.[38]

Tiền sử
U tuyến yên có thể được phát hiện một cách tình cờ khi chụp hình ảnh, hoặc có thể biểu hiện với triệu chứng và dấu
hiệu lâm sàng của hiệu ứng khối hoặc các thay đổi nội tiết. Đau đầu là biểu hiện thường gặp (19% đến 75%) nhưng
sinh lý bệnh tiềm ẩn vẫn chưa rõ ràng. Các cơ chế có thể bao gồm các nguyên nhân cấu trúc như dãn màng cứng hoặc
xâm lấn xoang tĩnh mạch hang.[6] [7] Tăng trưởng khối u vào não thất thứ ba có thể gây ra não úng thủy và các triệu
chứng như đau đầu, mất thăng bằng và tiểu tiện không tự chủ. Tăng trưởng khối u sang bên vào xoang hang có thể gây
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song thị do liệt dây thần kinh sọ não số ba, bốn và sáu, đau và dị cảm mặt do liệt các nhánh V1 và V2 của dây thần
kinh sọ não số năm. Co giật có thể xảy ra khi có tổn thương thùy thái dương. Viêm xoang tái phát và sổ mũi CSF có
thể do sự tăng trưởng vào xoang bướm.

Bệnh nhân có thể có các đặc điểm của giảm chức năng tuyến yên.[6] [7] Gonadotroph và somatotroph nhạy cảm nhất
với tổn thương chèn ép tại chhỗ từ khối u tuyến yên không chức năng lâm sàng (CNFPA). Suy giảm chức năng sinh
dục ở nam giới với biểu hiện mất các đặc tính tình dục phụ, suy giảm tâm trạng, mất ham muốn tình dục, rối loạn
cương dương, vô sinh, thiếu máu, giảm khối cơ, và giảm sản xương. Ở nữ giới, biểu hiện là vô kinh, giảm ham muốn
tình dục, vô sinh, bốc hỏa, giảm sản xương và teo vú. Thiếu hụt GH gây béo phì thân; mệt mỏi liên quan đến giảm
khả năng chịu đựng, giảm khối cơ và tăng khối mỡ, giảm sản xương, trầm cảm, và lipid bất thường. Nhược giáp gây
ra mệt mỏi, táo bón, tăng cân, không chịu được lạnh, khô da, rụng tóc, nhịp tim chậm, mất trí nhớ và trầm cảm. Suy
thượng thận gây mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, sút cân, hạ natri máu, ốm yếu và run. Thường không tăng kali huyết vì
con đường corticoid chuyển hóa muối khoáng còn nguyên vẹn và không có tăng sắc tố.

Hiếm khi, CNFPA biểu hiện bằng dậy thì sớm ở trẻ em, tinh hoàn lớn ở nam giới, hoặc quá kích buồng trứng ở phụ
nữ tiền mãn kinh có khối u bài tiết FSH hoặc testosterone cao bất thường với khối u bài tiết LH.[10] [11] [12] [13]

Đái tháo nhạt hầu như không phải là biểu hiện của u tuyến yên. Đôi khi có thể do phẫu thuật u tuyến yên trước đó.

Đột quỵ tuyến yên
Có thể biểu hiện lâm sàng là đau đầu dữ dội khởi phát đột ngột, sốt, buồn nôn và nôn, triệu chứng màng não, thay
đổi ý thức, rối loạn thị giác và giảm chức năng tuyến yên. Đột quỵ tuyến yên nghiêm trọng về mặt lâm sàng hiếm xảy
ra với u tuyến yên kích thước nhỏ. Nguy cơ đột quỵ ước tínhkhoảng từ 0,4% đến 9,5% trong nghiên cứu theo dõi
trung bình 2 đến 6 năm. Đó là do tuyến yên phì đại nhanh chóng tuyến yên do xuất huyết và/hoặc nhồi máu khối u.[8]
[9] [39] [40] Mặc dù hầu hết trường hợp đột quỵ tuyến yên là nguyên phát, các yếu tố thúc đẩy có thể bao gồm tổn
thương đầu, liệu pháp thuốc chống đông, chủ vận dopamine, xạ trị hoặc các xét nghiệm nội tiết động. Trong một phân
tích tổng hợp gần đây đối với bệnh nhân có u tuyến yên ngẫu nhiên và CNFPA, đột quỵ tuyến yên xảy ra với tỷ lệ 0,2
trên 100 người-năm, với xu hướng không có ý nghĩa thống kê là tỷ lệ đột quỵ cao hơn với u tuyến kích thước lớn so
với u tuyến kích thước nhỏ.[41]

Nếu xuất huyết hoặc nhồi máu khối u được phát hiện là đã xảy ra, bệnh nhân có thể không nhớ là đã có triệu chứng
cơ năng và có thể được xem là đã bị đột quỵ tuyến yên không triệu chứng.

Kết quả khám
18% đến 78% thiếu hụt thị trường là do chèn ép con đường thị giác, với biểu hiện thường gặp nhất là bán manh hai
thái dương kèm theo chèn ép giao thoa thị giác. Bệnh nhân có thể bị giảm thị lực; giảm thị trường, thường khởi đầu
bằng mất thị giác phần tư trên phía thái dương. Có thể xuất hiện liệt dây thần kinh sọ não số ba, thứ tư, thứ năm (V1
và V2), và số sáu; giãn đồng tử do liệt dây thần kinh sọ não số ba. Bệnh nhân đột quỵ tuyến yên có thể có những mức
độ thay đổi khác nhau về trạng thái tinh thần.

Những dấu hiệu liên quan đến nội tiết ở bệnh nhân u tuyến yên bao gồm suy giảm chức năng sinh dục (rụng lông ở
mặt và thân, nữ hóa tuyến vú, giảm khối cơ, tinh hoàn mềm ở nam giới và teo vú ở nữ giới); nhược giáp (da khô, tóc
xơ, mặt sưng, lông mày rụng hoặc mỏng); và thiếu hụt hormon tăng trưởng (mất khối cơ, béo phì vùng bụng). Xanh
tái và da nhăn nheo là những dấu hiệu đặc trưng ở bệnh nhân suy toàn tuyến yên.

Chẩn đoán hình ảnh
MRI tuyến yên tăng cường gadoliniumtrước và sau được ưu tiên sử dụng hơn là chụp CT. MRI sẽ xác định các đặc
điểm khối u, biểu hiện xâm lấn của khối u vào xoang hang, xoang bướm, và hiệu ứng khối với giao thoa thị giác.
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Đánh giá thị giác
Khám mắt và thử nghiệm thị trường thông thường (thử nghiệm thị trường thị Humphrey hoặc Goldman) được chỉ
định nếu chụp hình ảnh cho thấy khối u tuyến đang chèn ép hoặc có tiếp xúc với giao thoa thị giác, nhằm ghi nhận sự
giảm thị lực và thị trường.

Xét nghiệm máu thường quy
Ban đầu cần thực hiện bảng chuyển hóa cơ bản và công thức máu. Có thể thấy hạ natri máu trong suy thượng thận
và nhược giáp và cũng có liên quan đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau đầu và khó chịu. Thiếu máu có thể
là biểu hiện của những bệnh nhân bị suy giảm chức năng sinh dục, nhược giáp, hoặc suy thượng thận kéo dài và có
liên quan đến tình trạng mệt mỏi và khó chịu. Thực hiện xét nghiệm lipid xác định tăng lipid huyết và nguy cơ xơ vữa
động mạch sớm trong thiếu hụt GH và suy giảm chức năng sinh dục.

Prolactin
Có thể biểu hiện tình trạng tăng prolactin huyết nhẹ đến trung bình (<4348 picomol/L [<100 nanogram/mL {<100
microgram/L}]). Ngoại trừ những bệnh nhân đang sử dụng metoclopramid và thuốc chống loạn thần, mức prolactin
>4348 picomol/L (>100 nanogram/mL [>100 microgram/L] hầu như luôn chẩn đoán u tiết prolactin.

Yếu tố tăng trưởng giống insulin và GH 1 (IGF-1)
Thiếu hụt GH là một trong những hiện tượng thiếu hụt hormon thường gặp nhất liên quan đến u tuyến yên không
chức năng lâm sàng (CNFPA). Mức GH ngẫu nhiên có thể thấp và IGF-1 có thể bình thường ở đến 65% bệnh nhân
thiếu hụt GH. Thiếu hụt 3 hoặc nhiều hơn hormon thùy trước tuyến yên cùng với IGF-1 thấp thường chỉ ra thiếu
hụt GH và do đó có thể không cần thiết phải xét nghiệm thêm.[42] Tuy nhiên, mức độ GH được kích thích bằng xét
nghiệm dung nạp insulin (ITT), glucagon, hoặc arginine/GHRH thường được thực hiện để chẩn đoán. Mặc dù ITT là
tiêu chuẩn chẩn đoán, nhưng cần do chuyên gia về nội tiết có kinh nghiệm thực hiện, bởi vì những nguy cơ liên quan
đến hạ đường huyết do tai biến y khoa và cần phải theo dõi glucose đến khi phục hồi. Chống chỉ định ITT ở những
bệnh nhân có tiền sử co giật, bệnh động mạch vành và mạch máu não, và những bệnh nhân trên 65 tuổi. Xét nghiệm
kích thích glucagon là phương pháp thay thế cho ITT để đánh giá những bệnh nhân nghi ngờ bị thiếu hụt GH.[43]

Các tiểu phân tử FSH, LH, alpha của hormon glycoprotein tuyến yên, estradiol,
và testosteron ở người.
Testosteron huyết thanh thấp ở nam giới (estradiol ở phụ nữ) cùng với mức FSH và LH bình thường/thấp là phù hợp
với tình trạng thiếu hụt gonadotrophin ở nam giới và mất kinh ở phụ nữ tiền mãn kinh. Không tăng FSH và LH ở phụ
nữ hậu mãn kinh cũng phù hợp với tình trạng thiếu hụt gonadotrophin. Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn luôn là chỉ ra trục
gonadotrophin bình thường. Ở phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều, việc đánh giá trục gonadotrophin có thể khó
khăn và thường không được chỉ định.

Ở những bệnh nhân có u tuyến tế bào gonadotroph, FSH, LH, và/hoặc tiểu phân tử alpha có thể tăng. Hiếm khi,
testosteron tăng ở những bệnh nhân u tuyến yên tiết LH.

TSH và thyroxine tự do hoặc toàn phần
Nếu có nghi ngờ về lâm sàng nhược giáp thứ phát, thì TSH và T4 tự do (hoặc chỉ số T4 tự do) cần được đánh giá
đồng thời. Thông thường bệnh nhân có TSH thấp hoặc bình thường cùng với mức T4 tự do thấp, trái với bệnh nhân
nhược giáp nguyên phát, khi đó TSH tăng.
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ACTH và cortisol
Thử nghiệm kích thích ACTH (cosyntropin) (CST) và đo nồng độ cortisol huyết tương vào buổi sáng sớm (ví dụ:
8 giờ sáng) là những thử nghiệm ban đầu để đánh giá trục corticotropin. Nồng độ cortisol vào sáng sớm dưới 83
nanomol/L (3 microgram/dL) xác nhận suy thượng thận; trong khi giá trị cao hơn 414 nanomol/L (15 microgram/
dL) ít có khả năng chẩn đoán. Nồng độ cortisol trong khoảng 83-414 nanomol/L (3-15 microgram/dL) là không thể
chẩn đoán và cần được đánh giá thêm bằng thử nghiệm kích thích ACTH vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. CST
liều tiêu chuẩn dùng đường tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 250 microgram cosyntropin với đo mức cortisol huyết
tương trước, và sau tiêm 30 phút. Đáp ứng bình thường là nồng độ cortisol huyết tương cao hơn 497 nanomol/L (18
microgram/dL) ở thời điểm 30 phút sau tiêm. Những bệnh nhân thiếu hụt ACTHi tuyến yên hoặc thiếu hụt CRH vùng
dưới đồi nhẹ, một phần, hoặc khởi phát gần đây (ví dụ trong vòng 2 đến 4 tuần sau phẫu thuật tuyến yên) có thể có
đáp ứng bình thường với 250 microgram CST vì các tuyến thượng thận chưa teo hoàn toàn và vẫn đáp ứng với nồng
độ kích thích ACTH rất cao. Độ nhạy của thử nghiệm kích thích ACTH để xác định suy thượng thận nhẹ, một phần,
có cải thiện khi sử dụng cosyntropin liều thấp (1 microgram ACTH^1-24 tiêm tĩnh mạch). Tuy nhiên, điều này có thể
dẫn đến tỷ lệ dương tính giả cao hơn.

Mức ACTH không đủ tin cậy để chẩn đoán nhưng có thể được sử dụng để phân biệt suy thượng thận nguyên phát và
thứ phát ở những bệnh nhân có mức cortisol thấp.

Thử nghiệm kích thích GnRH
Được sử dụng để đánh giá trục hướng sinh dục ở một số bệnh nhân, nhưng thường không cần thiết. Đã có một số báo
cáo về thử nghiệm này gây đột quỵ tuyến yên.

Nhuộm hóa mô miễn dịch
Được thực hiện sau khi cắt bỏ khối u, và có thể giúp chẩn đoán và điều trị dựa vào bài tiết hormon tiềm lâm sàng.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Đa u nội tiết typ 1 (MEN-1)

• Đa u nội tiết typ 1 (MEN-1) là tình trạng di truyền trội nhiễm sắc thể thường liên quan đến u tuyến yên ở 40% đến
60% bệnh nhân. Có đột biến dòng mầm ở gen MEN-1 trên nhiễm sắc thể 11q13. Sản phẩm của gen MEN-1 là
menin, là một protein điều hòa và tương tác với dải mục tiêu rộng. MEN-1 có thể liên quan đến các khối u tuyến
yên chức năng hoặc không chức năng, trong đó u tiết prolactin là thường gặp nhất. Ở khoảng 10% bệnh nhân
MEN-1, không có đột biến gen nào được xác định. Giới tính nữ có liên quan đến nguy cơ u tuyến yên cao hơn.
Khối u tuyến yên MEN-1 hầu hết là u tuyến kích thước lớn khi biểu hiện và có xu hướng xâm lấn mạnh hơn.[33]

u tuyến yên có yếu tố gia đình (FIPA)

• U tuyến yên có yếu tố gia đình không gặp trong MEN-1 và phức hợp Carney rất hiếm gặp. Tuy nhiên, một nghiên
cứu hồi cứu các đặc tính lâm sàng của u tuyến yên có yếu tố gia đình tại 22 trung tâm trên toàn tây Âu đã cho kết
quả 64 quan hệ huyết thống như vậy, với 138 cá nhân bị ảnh hưởng. Họ hàng trực hệ có liên quan trong khoảng
75% số ca bệnh. Các bệnh nhân thường biểu hiện bệnh ở độ tuổi trẻ hơn so với các ca bệnh rải rác và khoảng
20% là u tuyến yên không chức năng.[34] Đột biến bất hoạt tính liên quan đến gen protein tương tác với thụ thể
aryl hydrocarbon S(AIP) đã được miêu tả trong FIPA.
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Phức hợp Carney (CNC)S

• CNC là tình trạng bệnh có yếu tố gia đình hiếm gặp đặc trưng bởi nốt ruồi, u niêm, khối u tế bào Schwan, tăng
sản thượng thận, và các bất thường tuyến yên. CNC có liên quan đến các đột biến ở gen tiểu phân tử điều hòa
protein kinase 1-alpha (PRKAR1A) ở 60% trường hợp. Bệnh tuyến yên thường đặc trưng bởi tăng tiết prolactin và
hormon tăng trưởng. Khối u tuyến yên xảy ra ở khoảng 20% số ca bệnh và có xu hướng biểu hiện tăng sản đa ổ tế
bào somatomammotropin.[35]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chủ yếu bao gồm MEN-1, u tuyến yên có yếu tố gia đình và phức hợp Carney.

triệu chứng kéo dài và tiến triển (thường gặp)

• Hầu hết triệu chứng u tuyến yên là kéo dài và tiến triển chậm.

đau đầu (thường gặp)

• Đau đầu có thể không đặc hiệu.

rối loạn chức năng cương dương (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

tinh hoàn nhỏ mềm (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

Nữ hóa tuyến vú (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

mất kinh (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

vô sinh (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

teo vú (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

giảm ham muốn tình dục (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.

bốc hỏa (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.[44]

toát mồ hôi (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục.[44]

tăng cân (thường gặp)
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• Triệu chứng của nhược giáp.

mệt mỏi (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp, suy giảm chức năng sinh dục, và suy thượng thận. Giảm năng lượng và sức sống có
thể là triệu chứng của thiếu hụt GH.

Chán ăn (thường gặp)

• Triệu chứng của suy thượng thận.

Buồn nôn (thường gặp)

• Triệu chứng của suy thượng thận.

Nôn (thường gặp)

• Triệu chứng của suy thượng thận.

Ốm yếu (thường gặp)

• Triệu chứng của suy thượng thận.

giảm thị lực (thường gặp)

• Giảm thị lực trước khi phàn nàn về thị lực rất mờ như bán manh hai thái dương.

bán manh hai thái dương (thường gặp)

• Mất thị giác phần tư thị trường thái dương trên kèm theo giảm thị giác màu đỏ (nhận biết màu đỏ kém) thường là
đặc điểm lâm sàng sớm nhất của chèn ép giao thoa thị giác.

đột quỵ tuyến yên (không thường gặp)

• Đau đầu nghiêm trọng khởi phát cấp tính kèm theo buồn nôn, nôn, triệu chứng màng não, thay đổi trạng thái ý
thức, liệt vận nhãn, tụt huyết áp gặp trong suy thượng thận cấp.

Song thị / Nhìn đôi (không thường gặp)

• Song thị hoặc tê cứng mặt thứ phát doliệt dây thần k inh sọ não số ba, thứ tư, thứ năm (V1 và V2), và số sáu.

Các yếu tố chẩn đoán khác

béo phì trung tâm (thường gặp)

• Dấu hiệu của thiếu hụt GH và suy giảm chức năng sinh dục.

giảm khối cơ (thường gặp)

• Triệu chứng của suy giảm chức năng sinh dục ở nam giới, và thiếu hụt GH ở nam giới và nữ giới.

táo bón (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp.

không chịu được lạnh (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp.

khô da (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp.
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Rụng tóc (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp.

trí nhớ suy giảm (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp, thiếu hụt GH, và khối u lan rộng vùng dưới đồi.

khí sắc giảm (thường gặp)

• Triệu chứng của nhược giáp và suy giảm chức năng sinh dục.

chứng thiểu xương (thường gặp)

• Liên quan đến suy giảm chức năng sinh dục hoặc thiếu hụt GH.

Sút cân (không thường gặp)

• Triệu chứng của suy thượng thận.

căng thẳng (không thường gặp)

• Triệu chứng của suy thượng thận; không điển hình nhưng đã được báo cáo là được gặp hơn ở những bệnh nhân
suy thượng thận.[45]

tê cứng mặt (không thường gặp)

• Song thị hoặc tê cứng mặt thứ phát doliệt dây thần k inh sọ não số ba, thứ tư, thứ năm (V1 và V2), và số sáu.

mất thăng bằng (không thường gặp)

• Liên quan đến tăng trưởng khối u vào não thất ba dẫn đến não úng thủy hoặc hạ huyết áp tư thế do suy thượng
thận thứ phát.

tiểu tiện không tự chủ (không thường gặp)

• Liên quan đến tăng trưởng khối u vào não thất ba hoặc thứ phát do đái tháo nhạt.

viêm xoang tái phát (không thường gặp)

• Có thể là do tăng trưởng vào xoang bướm.

Nhịp tim chậm (không thường gặp)

• Dấu hiệu của nhược giáp.

Co giật (không thường gặp)

• Có thể xảy ra thứ phát do rối loạn chuyển hóa (như hạ natri máu và hạ đường huyết) do suy thượng thận hoặc tổn
thương thùy thái dương.
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

prolactin

• Xét nghiệm khi đói là cần thiết. Tại các phòng thí nghiệm không sử dụng
xét nghiệm đo prolactin 2 bước, cần cân nhắc pha loãng xét nghiệm ở những
người bị u tuyến yên kích thước lớn (>3 cm), để loại trừ 'hiệu ứng móc' do
mức prolactin quá cao. Mức độ cao thường cần được lặp lại trước khi đánh
giá sâu hơn, trong đó cần loại trừ việc mang thai, sử dụng thuốc và các bệnh
đồng thời. Các rối loạn toàn thân như nhược giáp, bệnh gan, và suy thận có
thể liên quan đến tình trạng tăng prolactin aáu bất thường. Mức prolactin
huyết thanh dưới 4348 picomol/L (100 microgram/L) khi có u tuyến yên
kích thước lớn thường là do hiệu ứng âm thầm. Tăng prolactin huyết được
miêu tả khi prolactin gắn với globulin miễn dịch hoặc polysaccharid (cường
prolactin máu). Được xác định trong phòng thí nghiệm là tăng prolactin huyết
khi không có các triệu chứng. Mức prolactin đơn thể, nếu được đo chính xác,
sẽ là bình thường.

có thể tăng; mức độ >4348
picomol/L (>100 microgram/
L) khi không sử dụng một
số thuốc chẳng hạn như
metoclopramide và thuốc
chống loạn thần, hầu như luôn
là chẩn đoán u tiết prolactin

Thử nghiệm kích thích hormon tăng trưởng (ITT hoặc GHRH/arginine)

• Thiếu hụt GH được đánh giá tốt nhất bằng xét nghiệm động bao gồm thử
nghiệm dung nạp insulin (ITT), xét nghiệm kích thích glucagon, hoặc xét
nghiệm kích thích GHRH/arginine. ITT được coi là xét nghiệm đặc hiệu
và nhạy nhất để đánh giá trục dưới đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA). Tuy
nhiên, cần do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện và thường không cần thiết
trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

Mức GH đỉnh được kích
thích:<3 microgram/L (<3
nanogram/mL) (ITT hoặc
kích thích glucagon); <11
microram/L (<11 nanogram/
mL) (kích thích GHRH/
arginine; BMI <25kg/m²); <8
microgram/L (<8 nanogram/
mL) (kích thích GHRH/
argine; BMI 25-30 kg/m²); <4
microgram/L (<4 nanogram/
mL) (kích thích GHRH/
arginine; BMI >30 kg/m²)

IGF-1

• Mức độ yếu tố tăng trưởng giống insuline 1 (IGF-1) được báo cáo phụ thuộc
vào độ tuổi và giới tính. Thiếu hụt 3 hoặc nhiều hơn hormon thùy trước
tuyến yên cùng với IGF-1 thấp thường cho thấy thiếu hụt GH và do đó có
thể không cần thiết phải xét nghiệm thêm. Tuy nhiên, có thể thấy mức IGH-1
bình thường phù hợp với độ tuổi và giới tính ở 65% bệnh nhân thiếu hụt GH.

thấp hoặc bình thường

LH, FSH

• Testosteron huyết thanh thấp ở nam giới (estradiol ở phụ nữ) cùng với
mức FSH và LH bình thường/thấp là phù hợp với tình trạng thiếu hụt
gonadotrophin ở nam giới và mất kinh ở phụ nữ tiền mãn kinh. Không tăng
FSH và LH ở phụ nữ hậu mãn kinh cũng phù hợp với tình trạng thiếu hụt
gonadotrophin. Đo mức gonadotrophin và estradiol ở phụ nữ trong độ tuổi
sinh sản có kinh nguyệt không đều thường không đem lại thông tin gì thêm.
Kinh nguyệt bình thường là chỉ báo tốt nhất về tình trạng nguyên vẹn của trục
sinh dục ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

mức LH và FSH thấp hoặc
bình thường ở phụ nữ hậu
mãn kinh, ở phụ nữ ở độ
tuổi sinh sản bị mất kinh và
estradiol thấp, và ở nam giới
có mức testosterone thấp (<6,9
nanomol/L [<200 nanogram/
dL])

tiểu phân tử alpha của hormon glycoprotein tuyến yên ở người

• Tiểu phân tử alpha có thể tăng lên ở khoảng 20% bệnh nhân u tuyến yên
không chức năng về mặt lâm sàng (CNFPA), nhưng không phải là chất chỉ
điểm khối u đáng tin cậy bởi nó không tương quan với kích thước khối u còn
lại để theo dõi u tuyến sinh dục sau phẫu thuật.[46]

bình thường hoặc tăng cao
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Xét nghiệm Kết quả

testosteron

• Testosteron được đo chính xác nhất là buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy.
Testosteron có xu hướng cao hơn buổi sáng sớm và thấp hơn trong ngày. Có
thể cần phải đo hai đến 3 lần với những người có mức ranh giới <6,9-10,4
nanomol/L (200-300 nanogram/dL).

thấp ở nam giới thiếu hụt
gonadotrophin, hiếm khi cao ở
u tuyến tiết LH

estradiol

• Đo mức gonadotrophin và estradiol ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có kinh
nguyệt không đều thường không đem lại thông tin gì thêm. Kinh nguyệt bình
thường là chỉ báo tốt nhất về tình trạng nguyên vẹn của trục gonadotrophin ở
phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

thấp ở phụ nữ mất kinh trong
thời kỳ tiền mãn kinh bị thiếu
hụt gonadotrophin

TSH, thyroxine tự do

• Bệnh nhân nhập viện với tình trạng bệnh cấp tính nghiêm trọng có thể có
hội chứng bình giáp giống như nhược giáp trung tâm. Những bệnh nhân này
thường có mức T3 thấp hơn nhiều cùng với tiền sử mắc bệnh cấp tính. Trong
những trường hợp đó, khuyến cáo đo T3 tự do cùng với TSH và T4 tự do.
Ở một số ca bệnh hiếm, TSH có thể hơi tăng cao ở những bệnh nhân nhược
giáp trung tâm. Tại đây TSH sinh miễn dịch nhưng không hoạt tính sinh học.

T4 tự do và chỉ số T4 tự do
thấp gặp trong nhược giáp thứ
phát và TSH có thể thấp hoặc
bình thường

cortisol buổi sáng

• Mức cortisol sáng sớm >414 nanomol/L (15 microgram/dL) ít khả năng chẩn
đoán suy thượng thận. Mức cortisol huyết thanh vào sáng sớm <3 microgram/
dL thường giúp chẩn đoán suy thượng thận. Tuy nhiên, hiếm khi gặp mức
cortisol vào buổi sáng trong khoảng 3 đến 15 microgram/dL. Những bệnh
nhân này nên được đánh giá thêm bằng xét nghiệm kích thích ACTH vào bất
kỳ thời điểm nào trong ngày.

cortisol <83 nanomol/L (3
microgram/dL) vào buổi sáng
(8 giờ sáng) cho thấy suy
thượng thận

Xét nghiệm kích thích ACTH

• Xét nghiệm kích thích ACTH có thể thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trong
ngày. Bệnh nhân thiếu hụt CRH vùng dưới đồi hoặc ACTH tuyến yên mới
khởi phát hoặc nhẹ, một phần (ví dụ như trong vòng 2 đến 4 tuần sau khi
phẫu thuật tuyến yên) có thể đáp ứng bình thường với xét nghiệm kích thích
ACTH bởi vì tuyến thượng thận chưa teo hoàn toàn và vẫn đáp ứng với nồng
độ kích thích ACTH rất cao . Khả năng xét nghiệm phát hiện tình trạng suy
thượng thận nhẹ cải thiện khi sử dụng cosyntropin liều thấp (1 microgram
ACTH[1-24] đường tiêm tĩnh mạch). Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ
dương tính giả cao hơn.

cortisol <497 nanomol/L (18
microgam/dL) tại thời điểm
30 phút sau khi tiêm bắp hoặc
tĩnh mạch 250 microgram
cosytropin cho thấy suy thượng
thận

ACTH

• Mức ACTH thường không đáng tin cậy để chẩn đoán suy thượng thận nhưng
có thể sử dụng để phân biệt tình trạng suy thượng thận nguyên phát và thứ
phát ở những người có mức cortisol thấp.

thấp hoặc trong giới hạn
bình thường ở bệnh nhân suy
thượng thận thứ phát.

thử nghiệm dung nạp insulin cho cortisol

• Thử nghiệm dung nạp insulin (ITT) thường được sử dụng để đánh giá bệnh
nhân nghi ngờ suy thượng thận thứ phát nhằm đánh giá tình trạng nguyên vẹn
của trục vùng dưới đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA). ITT được coi là thử
nghiệm xác định để đánh giá trục HPA. Tuy nhiên, nó thường là không cần
thiết bởi vì xét nghiệm kích thích ACTH dễ thực hiện hơn và ngoại trừ trong
vòng 2 đến 4 tuần sau sự kiện tuyến yên cấp tính, tương quan tốt với ITT.
Mức cortisol huyết thanh trên 18 microgram/dL trong ITT thường được coi là
đáp ứng bình thường. Thử nghiệm này cần được bác sĩ có kinh nghiệm thực
hiện và thường không cần thiết để đánh giá chức năng thượng thận trong thực
hành hàng ngày.

cortisol <18 microgram/dL
được coi là bất thường
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U tuyến yên Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

Bảng chuyển hóa cơ bản

• Bệnh nhân bị suy thượng thận thứ phát thường không bị tăng kali máu bởi
ACTH có ít vai trò trong việc điều chỉnh aldosteron.

có thể có tình trạng hạ natri
máu trong nhược giáp và suy
thượng thận

Công thức máu

• Thiếu máu có thể là một đặc điểm ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng sinh
dục, nhược giáp và suy thượng thận kéo dài.

chứng thiếu máu

MRI tuyến yên với tăng cường gadolinium

• MRI tuyến yên được lựa chọn hơn là chụp CT. Nó mô tả các đặc điểm của
khối u bao gồm bất kỳ xâm lấn nào vào xoang hang và xoang bướm, cùng
với chèn ép giao thoa thị giác. Có thể giúp loại trừ các chẩn đoán khác. MRI
chống chỉ định ở bệnh nhân dùng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và cần tránh ở
bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối đang tiến hành chạy thận nhân tạo.
[Fig-1]

[Fig-2]

khối hố yên

CT tuyến yên dùng chất cản quang

• Trong trường hợp MRI không có sẵn hoặc chống chỉ định, có thể sử dụng
chụp CT để đánh giá khối u.

khối hố yên

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm lipid

• Tăng lipid huyết có thể xảy ra khi thiếu hụt GH và suy giảm chức năng sinh
dục.

Tăng lipid huyết

Thử nghiệm thị trường Humphrey hoặc Goldmann

• Khám mắt và thử nghiệm thị trường thông thường (thử nghiệm thị trường thị
Humphrey hoặc Goldman) được chỉ định nếu chụp hình ảnh cho thấy khối u
tuyến đang chèn ép hoặc có tiếp xúc với giao thoa thị giác, nhằm ghi nhận sự
giảm thị lực và thị trường.

thiếu hụt thị trường

nhuộm hoá mô miễn dịch

• Có thể giúp xác định tình trạng chức năng của khối u sau khi cắt bỏ.

nhuộm dương tính đối với bất
kỳ hormon thùy trước tuyến
yên và tiểu phân tử alpha
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

U tuyến tiết prolactin (u tiết
prolactin)

• Đa tiết sữa có thể gợi ý u tiết
prolactin.

• Trong khi u tế bào tiết prolactin
kích thước lớn có thể có hình
ảnh lâm sàng tương tự với u
tuyến yên không chức năng kích
thước lớn, u tế bào tiết prolactin
kích thước nhỏ ở phụ nữ tiền
mãn kinh có thể biểu hiện mất
kinh và đa tiết sữa, và tình trạng
bất lực và thiếu ham muốn tình
dục ở nam giới. Suy giảm chức
năng sinh dục trong u tuyến yên
không chức năng kích thước
nhỏ hiếm khi xảy ra.

• Cần xem xét pha loãng xét
nghiệm với u tuyến yên kích
thước lớn (>3 cm) để loại
trừ hiệu ứng móc thứ phát do
mức prolactin rất cao dẫn đến
tăng prolactin mức độ nhẹ đến
trung bình (không cần thiết
trong các phòng thí nghiệm sử
dụng xét nghiệm 2 bước để đo
prolactin).[47]

U tuyến tiết GH (bệnh to đầu
chi)

• U tuyến kích thước lớn chiếm
khoảng 75% các trường hợp.
Bệnh nhân thường có đặc điểm
mặt thô và to.

• Các dấu hiệu và triệu chứng
khác bao gồm u nhú da, lưỡi to,
HTN, bệnh khớp, tăng tiết mồ
hôi, các triệu chứng ngừng thở
khi ngủ và dung nạp glucose/đái
tháo đường.

• Mức IGF-1 theo độ tuổi và
giới tính thường tăng, và bệnh
nhân thường không ức chế
GH thấp hơn 1 microgram/L
(1 nanogram/mL) hoặc <0,4
microgram/mL (<0,4 nanogram/
mL) sử dụng xét nghiệm cực
nhạy trong xét nghiệm dung nạp
glucose đường uống.

• Nhuộm màu khối u sẽ thấy
khuếch tán nhuộm đối với
GH và có thể dương tính với
prolactin.

U tuyến tiết ACTH (hội chứng
Cushing)

• Các khối u này thường là u kích
thước nhỏ và gây ra các triệu
chứng kinh điển của hội chứng
Cushing, bao gồm teo da, dễ
bầm tím, mặt ửng đỏ, béo phì
trung tâm, suy mòn cơ, và vằn
da màu tím rộng (>1 cm).

• Tăng cortisol huyết được ghi
nhận khi tăng mức cortisol
tự do trong nước tiểu 24 giờ,
tăng cortisol trong nước bọt
lúc nửa đêm, hoặc thiếu ức
chế cortisol (<50 nanomol/L
[<1,8 microgram/dL] trong thử
nghiệm ức chế dexamethasone
liều thấp trong 2 ngày.

• Nhuộm miễn dịch khối u sẽ
thấy khuếch tán nhuộm đối với
ACTH, và bệnh nhân sẽ phát
triển suy thượng thận sau khi
cắt bỏ thành công u tuyến yên
sản xuất ACTH.
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U tuyến yên Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

U tuyến tiết TSH • Bệnh nhân có các đặc điểm điển
hình của cường giáp như đánh
trống ngực, run cơ, sút cân và vã
mồ hôi.

• Khối u tuyến yên thường là khối
u kích thước lớn.

• Mức T4 tự do và T3 tự do sẽ
tăng trong khi mức TSH bình
thường hoặc tăng. Tiểu phân tử
alpha thường tăng.

• Nhuộm miễn dịch khối u sẽ
thấy nhuộm khuếch tán đối với
TSH.

Nang Rathke • Những gì còn lại của túi Rathke
có thể phát triển thành nang có
kích thước khác nhau và khu trú
ở khu vực hố yên hoặc trên hố
yên.

• Nang Rathke thường được
phát hiện một cách tình cờ
nhưng hiếm khi biểu hiện là tổn
thương khối choán chỗ và gây
ra các hiệu ứng khối như giảm
chức năng tuyến yên.

• Đặc điểm CT của nang Rathke
bao gồm mật độ thấp, bờ rõ,
khối hố yên không tăng cường
có thể làm mở rộng trên hố yên.
Trên hình ảnh MR, nang Rathke
có thể cho thấy cường độ tín
hiệu khác nhau nhưng thường là
cường độ cao trên hình ảnh T2.

U sọ hầu • Thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng
cũng có mức cao thứ hai ở
người trưởng thành độ tuổi sáu
mươi.

• Bệnh nhân thường có các triệu
chứng liên quan đến đái tháo
nhạt, ví dụ như tiểu nhiều, khát
nhiều và tiểu đêm.

• Tổn thương dạng nang trên hố
yên có thể gợi ý bệnh u sọ hầu.
Có tình trạng vôi hoá, nhìn thấy
rõ nhất khi chụp CT, ở đến 70%
bệnh nhân giúp củng cố chẩn
đoán.

U màng não • U màng não gặp nhiều hơn ở
phụ nữ, với độ tuổi cao điểm
mắc bệnh là khoảng 40 đến 50
tuổi.

• Tăng mật độ đồng nhất trên
MRI và xuất hiện tình trạng vôi
hoá trên CT củng cố chẩn đoán.
Có dấu hiệu đuôi màng cứng
gợi ý chẩn đoán.

Viêm tuyến yên • Phổ biến hơn gấp chín lần ở phụ
nữ và thường ảnh hưởng đến
phụ nữ trẻ trong giai đoạn cuối
của thai kỳ hoặc trong giai đoạn
sau khi sinh.

• Thường gây ra các rối loạn tự
miễn khác như viêm tuyến giáp
Hashimoto.

• Liên quan theo thứ tự thời gian
với tình trạng mang thai hoặc
sau khi sinh và thiếu hụt ACTH
đơn độc có thể là manh mối
chẩn đoán.

Bệnh sarcoid • Có thể gặp bệnh sarcoid thần
kinh ở khoảng 5% đến 10%
người bị bệnh sarcoid. Thường
gặp hơn ở người Mỹ gốc Phi và
thường ở độ tuổi từ 25 đến 50.

• Liên quan giảm chức năng tuyến
yên và đái tháo nhạt với mức độ
khác nhau.

• Các dấu hiệu MRI giúp gợi ý
bao gồm dày cuống tuyến yên
và tăng cường màng mềm. Bệnh
nhân cần chụp X-quang ngực để
phát hiện bệnh toàn thân. Chẩn
đoán xác định đòi hỏi phải sinh
thiết.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm trùng • Phần lớn bệnh nhân bị áp-xe
tuyến yên có các triệu chứng
liên quan đến hiệu ứng khối
(bao gồm đau đầu) mà có những
thời điểm rất suy nhược.

• Hiếm khi u dạng củ tuyến yên
có biểu hiện là tổn thương CNS
đơnn độc, không liên quan đến
toàn thân.

• Phân biệt áp-xe tuyến yên với
u tuyến không chức năng là rất
khó cả về mặt lâm sàng và chẩn
đoán hình ảnh. Áp-xe tuyến yên
có thể thấy như là một khối hố
yên không tăng cường với thành
dày trên hình ảnh MRI.

U tế bào mầm • U tế bào mầm có thể phát sinh ở
khu vực trên hố yên và thường
gặp hơn ở trẻ em. Bệnh này
thường có biểu hiện rối loạn
chức năng vùng dưới đồi/tuyến
yên, bao gồm đái tháo nhạt, phát
triển dậy thì chậm, hoặc dậy thì
sớm (ở trẻ em).

• Trên MRI, u tế bào mầm thường
xuất hiện có cùng cường độ
trên chuỗi T1 và thường cho
thấy tăng cường đồng nhất với
gadolinium hoặc tăng cường
không đồng nhất nếu có nang.
Đo CSF, AFP và beta-hCG
huyết thanh có thể có ích trong
một số trường hợp. MRI toàn
bộ cột sống là bắt buộc để xác
định giai đoạn đầy đủ u tế bào
mầm nhi khoa, bởi vì 10% đến
15% bệnh nhân sẽ lan đến màng
mềm.

Tăng sản tuyến yên • Có thể gặp tuyến yên to thứ phát
do tăng sản tuyến yên ở phụ
nữ mang thai, bệnh nhân mắc
nhược giáp nguyên phát, suy
giảm chức năng sinh dục nguyên
phát và phụ nữ sau mãn kinh.

• Xác định bệnh rất quan trọng để
ngăn ngừa phẫu thuật không cần
thiết.

• MRI thường cho thấy khối hố
yên hình đồi rộng tăng cường
một cách đồng nhất theo độ
tương phản.

Phình mạch máu • Phình động mạch cảnh trên hố
yên hoặc trong hố yên hoặc
phình động mạch thông trước và
sau trên hố yên về mặt lâm sàng
có thể giống các khối u tuyến
yên lan rộng.

• Dựa trên vị trí của chúng, có thể
có biểu hiện của hiệu ứng khối
(ví dụ như giảm thị trường và
giảm chức năng tuyến yên).

• Phình mạch vùng hố yên có thể
biểu hiện là các cường độ tín
hiệu khác nhau trên MRI nếu
bị huyết khối một phần. Chụp
mạch máu MR được sử dụng để
xác nhận chẩn đoán.
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U tuyến yên Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Tổn thương di căn • Thường có tiền sử đã biết của
bệnh ác tính, điển hình liên quan
đến ung thư vú, phổi và thận.

• Các dấu hiệu CT và MRI có thể
gợi ý chẩn đoán với tình trạng
ăn mòn xương mở rộng, cuống
tuyến yên dày, và khối hố yên
không đồng nhất. Đái tháo nhạt
là dấu hiệu lâm sàng phổ biến
ở 70% bệnh nhân.[48] Khối u
phát triển nhanh chóng trên theo
dõi bằng MRI củng cố chẩn
đoán.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu của liệu pháp đối với u tuyến yên không chức năng trên lâm sàng (CNFPA) có hiệu ứng khối là cắt bỏ khối u
tối đa nhất có thể, hồi phục giảm thị giác hoặc thiếu hụt thần kinh, hồi phục thiếu hụt hormon, và bảo tồn chức năng của
tuyến yên không bị ảnh hưởng. Chỉ theo dõi đơn thuần được chỉ định đối với u tuyến yên nhỏ và u lớn không chức năng
trên lâm sàng và không có hiệu ứng khối và không cận giao thoa thị giác.[50] [51] [52] [53] [54] [55]

Phương pháp tiếp cận chung
Trị liệu dựa vào kích thước khối u, sự mở rộng của cận hố yên bao gồm chèn ép con đường thị giác và/hoặc xâm lấn
các xoang hang và xoang bướm, các biến chứng như đột quỵ tuyến yên và kinh nghiệm của phẫu thuật viên thần kinh.
Điều trị lâm sàng đa ngành bao gồm chuyên khoa nội tiết, X-quang thần kinh, phẫu thuật thần kinh, và xạ trị ung bướu
là cần thiết. Các lựa chọn trị liệu có thể bao gồm chỉ theo dõi, phẫu thuật kèm theo hoặc không kèm theo xạ trị sau
phẫu thuật, và liệu pháp y khoa.

Xử trí đột quỵ tuyến yên
Đột quỵ tuyến yên là tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng bởi vì liên quan đến suy thượng thận cấp tính.[8] [9]
Phát hiện bệnh sớm cần điều trị bằng corticosteroid đường tiêm cùng với dịch đường tĩnh mạch và thuốc giảm đau
đường tiêm. Nếu không điều trị có thể gây tử vong. Can thiệp phẫu thuật, tốt nhất là trong vòng 24 đến 48 giờ từ khi
khởi phát, thường được khuyến cáo trong những trường hợp kèm theo mất thị lực tiến triển hoặc bệnh lý thần kinh sọ
não, để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt thần kinh vĩnh viễn.

Theo dõi
U tuyến kích thước nhỏ thường không tăng trưởng và ngay cả khi chúng tăng trưởng, thường không làm giảm thị
trường hay suy giảm chức năng tuyến yên. Trong một nghiên cứu, với 166 bệnh nhân u tuyến kích thước nhỏ, 17
(10,2%) cho thấy tăng kích thước khối u 10% (3%-40%) trong thời gian theo dõi trung bình là 4,3 năm. Phần lớn
(80%) không thay đổi, trong khi đó 10% có biểu hiện giảm kích thước khối u.[56] Đối với những bệnh nhân u tuyến
yên kích thước nhỏ không chức năng trên lâm sàng, ban đầu MRI có thể lặp lại sau 1 năm, và chỉ thực hiện thêm MRI
nếu bệnh nhân có các triệu chứng của hiệu ứng khối.

U tuyến lớn có xu hướng tăng trưởng: trong 356 u tuyến lớn, 87 (24%) tăng về kích thước, 45 (13%) giảm, và 224
(63%) không thay đổi trong thời gian theo dõi trung bình là 4,3 năm.[56] Đối với những bệnh nhân bị u lớn tuyến yên
không chức năng trên lâm sàng, theo dõi phù hợp là lặp lại MRI sau 6 tháng, và sau đó là hàng năm trong vòng 5 năm,
tiếp theo là sau mỗi 2 đến 3 năm nếu ổn định. Phẫu thuật sẽ được chỉ định nếu có tăng trưởng khối u.

Phẫu thuật qua xương bướm
Phẫu thuật qua xương bướm (TSS) được chỉ định là liệu pháp đầu tay đối với:

• Những bệnh nhân bị đột quỵ tuyến yên có triệu chứng
• U lớn tuyến yên không chức năng trên lâm sàng cận giao thoa thị giác, và u kèm theo hiệu ứng khối chẳng hạn

như thu hẹp thị trường
• Khối u tăng dần kích thước.

Phẫu thuật có thể được chỉ định khi việc chẩn đoán chưa chắc chắn, nhằm xác nhận chẩn đoán. Việc có mặt của bác
sĩ phẫu thuật thần kinh có kinh nghiệm đã được chứng minh là giúp cải thiện kết quả phẫu thuật.[57]

Phần lớn u tuyến yên được loại bỏ bằng TSS (90%). TSS sử dụng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và các thiết bị thần
kinh dẫn đường bằng máy tính. Tuyến yên được tiếp cận bằng đường rạch dưới niêm mạc hoặc dưới môi qua mũi.
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Nên chụp MRI trong khi phẫu thuật và có thể cải thiện kết quả phẫu thuật. Dữ liệu cho thấy phương pháp nội soi an
toàn và hiệu quả.[58] Phương pháp nội soi có khả quan sát trường phẫu thuật tốt hơn so với phương pháp tiếp cận qua
xương bướm dựa trên kính hiển vi truyền thống. Hầu hết nghiên cứu (nhưng không phải tất cả) có so sánh nội soi với
phương pháp vi phẫu đề xuất nghiêng về nội soi nhiều hơn do tỷ lệ mắc bệnh liên quan phẫu thuật thấp hơn.[59] [60]
Phương pháp nội soi cho kết quả tốt hơn đối với u lớn chức năng với tỷ lệ biến chứng tương tự.[61] Tuy nhiên, chưa
có nghiên cứu ngẫu nhiên, quy mô lớn, tiến cứu nào được thực hiện để so sánh hai kỹ thuật này.

TSS là cách thức rất hiệu quả để điều trị u tuyến yên không chức năng trên lâm sàng (CNFPA). Thiếu hụt hormon
được cải thiện ở 15% đến 50% bệnh nhân, và tăng prolactin huyết cải thiện trên hai phần ba bệnh nhân.[62] Phẫu
thuật có thể gây tình trạng thiếu hụt hormon mới ở 2% đến 15% bệnh nhân.[62] Đái tháo nhạt (DI) tạm thời có thể
gặp ở đến một phần ba số ca bệnh, nhưng nguy cơ đái tháo nhạt vĩnh viễn chỉ ở mức 0,5% đến 5%.[62] Nguy cơ tử
vong khoảng 0,3% đến 0,5%.[62] Tỷ lệ tái phát khối u sau phẫu thuật dao động từ 12% đến 46%.[63] Sau TSS, suy
giảm thị trường được cải thiện hoặc trở lại bình thường ở 51% đến 96% bệnh nhân.[64] [65] [66] Cải thiện chức
năng thị giác thậm chí có thể tiếp tục đến tận 1 năm sau phẫu thuật ở một số bệnh nhân.[19] Dữ liệu từ các nghiên
cứu về chức năng tuyến yên sau phẫu thuật khá mâu thuẫn nhau: 5 trong số 8 nghiên cứu (62%) cho thấy tình trạng
cải thiện, trong khi số còn lại (38%) cho thấy không có cải thiện đáng kể hoặc suy giảm nhất định về chức năng tuyến
yên sau phẫu thuật.[19] Trục hormon tăng trưởng có khả năng phục hồi thấp nhất sau TSS.[67]

Việc đánh giá hiệu quả phẫu thuật được khuyến cáo thực hiện ở thời điểm khoảng 4 tháng sau phẫu thuật, vào thời
điểm đó các thay đổi sau phẫu thuật thường được giải quyết.[19] Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ bằng chụp
MRI lặp lại vì nguy cơ tái phát ở 6% đến 46% số bệnh nhân.[19] Sự hiện diện của khối u tồn lưu sau phẫu thuật trên
MRI là một yếu tố dự đoán độc lập của tái phát khối u.[19]

Thủ thuật mở hộp sọ chỉ dành cho những khối u với các thành phần nội sọ lớn đặc biệt ảnh hưởng đến thùy trán (mổ
dưới thùy trán) hoặc thùy thái dương (mổ thóp bên).

Một nghiên cứu đã chỉ ra kết quả phẫu thuật đối với CNFPA không triệu chứng tốt hơn đối với khối u ngẫu nhiên
có triệu chứng và khối u có triệu chứng không phải ngẫu nhiên được sử dụng như để đối chứng. Mặc dù nghiên cứu
không ủng hộ việc cắt bỏ bằng phẫu thuật với tất cả CNFPA ngẫu nhiên không triệu chứng, nhưng dữ liệu cho thấy
khi phẫu thuật được chỉ định thì kết quả có thể tốt hơn ở những bệnh nhân CNFPA không triệu chứng. Khối u sót lại
sau phẫu thuật có khả năng cao liên quan với xâm lấn vào xoang hang và đường kính khối u tối đa và khả năng thấp
liên quan đến đột quỵ tuyến yên và biểu hiện ngẫu nhiên.[68]

Xạ trị
Xạ trị thường được sử dụng sau phẫu thuật khi khối u còn lại lớn, đặc biệt là khối u xâm lấn xoang hang, hoặc để điều
trị tái phát. Liệu pháp này có thể được sử dụng để kiểm soát tăng trưởng khối u ở những bệnh nhân mà điều kiện sức
khỏe kém không phù hợp với phẫu thuật. Xạ trị sau phẫu thuật dường như giúp giảm nguy cơ tái phát, với tỷ lệ tái
phát khối u chung dao động từ 2% đến 36%.[63] Khoảng 10% trong số 224 bệnh nhân được xạ trị sau phẫu thuật, so
với 25% trong số 428 bệnh nhân không được xạ trị, bị tái phát khối u.[51] Các báo cáo gần đây về kết hợp chụp MRI
sớm sau phẫu thuật đã đánh giá ảnh hưởng của xạ trị sau phẫu thuật trên khối u còn sót lại. Trong số các khối u sót lại
thấy rõ trên MRI, 23% trong số 83 bệnh nhân được xạ trị thường quy cho thấy tăng trưởng khối u, so với 41% trong
số 200 bệnh nhân không được xạ trị.[62] Cắt bỏ gần như hoàn toàn khối u và sử dụng xạ trị sau phẫu thuật dường
như làm giảm nguy cơ tái phát và/hoặc tăng trưởng lại khối u, mặc dù việc này nhìn chung thường được thực hiện sau
phẫu thuật đối với khối u còn sót và để điều trị tái phát.[69] Nhóm tuổi trẻ hơn (<60 tuổi) có thể liên quan đến khối u
tăng trưởng nhanh hơn do thời gian nhân đôi thể tích khối u ngắn hơn.[70]

Có nhiều hình thức xạ trị có thể được sử dụng:

• Xạ trị truyền thống
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• Xạ phẫu lập thể
• Xạ trị bằng chùm tia proton.

Xạ trị truyền thống sử dụng máy gia tốc tuyến tính, chia các phân liều trong 5 đến 6 tuần, chia 45 đến 50 Gy ở các
phân liều <2 Gy trên một phân liều, trong 25 đến 30 phân liều.

Kỹ thuật này có thể liên quan đến các biến chứng muộn đáng kể:

• Tỷ lệ mắc bệnh giảm chức năng tuyến yên trên 50%.[62]
• Nguy cơ đột quỵ cao gấp 2 lần và nguy cơ u não thứ phát cao gấp 3 đến 4 lần.
• Tăng nguy cơ rối loạn chức năng nhận thức muộn, nguy cơ bệnh thần kinh thị giác do xạ trị là 1,5%, và nguy

cơ hoại tử mô não bình thường là 0,2%.[71]

Nguy cơ giảm chức năng tuyến yên tùy thuộc vào liều xạ trị, với liều >20 Gy gây suy giảm có thể nhận biết chức năng
thùy trước tuyến yên cũng như tăng prolactin huyết. Thời gian khởi phát thiếu hụt hormon ngắn hơn khi sử dụng liều
cao. Các yếu tố nguy cơ khác gây phát triển giảm chức năng tuyến yên bao gồm thể tích khối u còn lại trước xạ trị,
trước phẫu thuật cắt bỏ và suy tuyến yên tồn tại trước đó.[72]

Với xạ phẫu áp sát, mục tiêu là đưa liều xạ cao vào mục tiêu đã được xác định rõ hơn trong khi giảm thiểu tổn thương
đến các mô xung quanh. Khía cạnh phẫu thuật liên quan đến việc sử dụng các khung cố định xâm lấn để cố định bệnh
nhân. Chụp MRI và CT được sử dụng để xác định giải phẫu học khối u và lập bản đồ trường chiếu xạ. Liều xạ duy
nhất được chiếu thông qua máy gia tốc tuyến tính (LINAC) hoặc thông qua đa chùm tia cobalt (dao gamma). Với xạ
phẫu áp sát, các liều đơn 8 đến 10 Gy được chiếu vào khối u từ 5 mm trở lên từ bộ phận thị giác để tránh nguy cơ
bệnh lý thần kinh thị giác. Kiểm soát khối u bằng xạ phẫu áp sát ước tính tỷ lệ sống sót 5 năm không tiến triển bệnh
là 88% đến 96%.[71] Giảm chức năng tuyến yên xảy ra ở 4% đến 66% số bệnh nhân được điều trị sau thời gian trung
bình là 64 tháng. Đã có các báo báo về bệnh lý thần kinh thị giác và tổn thương dây thần kinh sọ não do xạ trị.

Một nghiên cứu trên 600 bệnh nhân CNFPA đã trải qua xạ phẫu phát hiện tỷ lệ kiểm soát khối u là 67% đến 97%
ở những bệnh nhân trước đây đã được chiếu xạ và 95% đến 100% ở những bệnh nhân được xạ trị lần đầu. Bệnh lý
thần kinh sọ não xảy ra ở <1% số bệnh nhân. Thiếu hụt hormon thùy trước tuyến yên mới xảy ra ở 8% đến 10% số
bệnh nhân sau 2 đến 3 năm và ở 32% đến 42% sau 5 năm, điều này tương tự như nguy cơ sau xạ trị truyền thống.[59]
Trong số 512 bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật dao gamma (GKS) được theo dõi sau đó trong thời gian trung
bình là 26 tháng (khoảng dao động: 1-232 tháng), tỷ lệ kiểm soát khối u lần lượt là 98%, 95%, 91%, và 85% ở thời
điểm 3, 5, 8, và 10 năm sau xạ phẫu.[73] Thiếu hụt hormon mới hoặc nặng được ghi nhận ở 21% số bệnh nhân, chủ
yếu ở trục tuyến giáp và thượng thận. Bệnh lý thần kinh sọ não mắc mới hoặc tiến triển được ghi nhận ở 9% số bệnh
nhân, trong khi bệnh lý thần kinh thị giác mắc mới hoặc nặng được ghi nhận ở 6,6% số bệnh nhân. Thể tích khối u
nhỏ và không lan rộng đến hố yên có liên quan có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ sống sót với khối u không tiến triển cao
hơn.

Hiệu quả của GKS đối với kết quả điều trị khối u tuyến yên không chức năng đã được đánh giá trong một phân tích
tổng hợp, trong đó bao gồm 17 nghiên cứu với 925 bệnh nhân.[74] Nghiên cứu cho thấy thể tích khối u tỷ lệ nghịch
với kết quả thành công. Tỷ lệ kiểm soát khối u là 99% nếu thể tích khối u <2 mL, 95% nếu thể tích khối u là 2 mL
đến 4 mL, và 91% nếu thể tích khối u >4 mL. Tỷ lệ bệnh lý thần kinh thị giác do xạ phẫu và rối loạn nội tiết do xạ
phẫu cũng tương tự là 1% khi thể tích khối u <2 mL, 0% đến 7% khi thể tích khối u là 2 mL đến 4 mL, và 2% đến
22% khi thể tích khối u >4 mL. Liều chiếu xạ là tương tự nhau trong 3 nhóm. Nghiên cứu kết luận rằng GSK dường
như là hiệu quả nhất trong việc điều trị khối u có thể tích <4 mL.

Một kỹ thuật phẫu thuật mới, được gọi là chuyển vị tuyến yên hay là hypophysopexy, nhằm mục tiêu giảm liều xạ
chiếu đến mô tuyến yên bình thường trong các trường hợp xạ trị được lập kế hoạch với khối u còn sót lại trong xoang
hang. Kỹ thuật này bao gồm đặt mảnh ghép chất béo giữa tuyến yên bình thường và khối u còn sót lại trong xoang
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hang trước khi thực hiện xạ trị chia phân suất hoặc xạ phẫu áp sát. Trong một nghiên cứu không có bệnh nhân nào
trong số 34 bệnh nhân (bao gồm 19 bệnh nhân bị CNFPA) được thực hiện chuyển vị tuyến yên bị suy giảm chức năng
tuyến yên sau thời gian theo dõi trung bình là 4 năm.[75] Kết quả của nghiên cứu này cần được xác minh bằng nghiên
cứu dài hạn hơn.

Điều trị hormon
U tuyến yên không chức năng trên lâm sàng (CNFPA) có thể liên quan đến giảm chức năng tuyến yên dẫn đến suy
thượng thận trung tâm, nhược giáp, suy giảm chức năng sinh dục, và thiếu hụt hormon tăng trưởng. Thay thế hormon
có thể là cần thiết dựa trên xét nghiệm sinh hóa và biểu hiện lâm sàng. Các hormon thay thế bao gồm hormon tuyến
giáp, glucocorticoid, estrogen hoặc androgen, và hormon tăng trưởng (somatropin). Phụ nữ còn tử cung sử dụng
estrogen hàng ngày cần bổ sung progesteron để phòng ngừa tăng sản nang của nội mạc tử cung và khả năng chuyển
dạng thành ung thư.

Một nghiên cứu đánh giá tỷ lệ tử vong dài hạn của các phác đồ thay thế glucocorticoid liều thấp, trung bình và cao ở
những bệnh hân CNFPA và suy thượng thận thứ phát cho thấy liều thay thế glucocorticoid cao có liên quan đến tỷ lệ
tử vong chung cao hơn. Nghiên cứu chứng minh thêm tầm quan trọng của liệu pháp thay thế glucocorticoid cân bằng
và điều chỉnh ở những bệnh nhân CNFPA và thiếu hụt trục HPA.[76]

Liệu pháp y khoa
Liệu pháp y khoa có thể được sử dụng là liệu pháp điều trị bậc hai với những bệnh nhân có u tuyến yên không
chức năng trên lâm sàng (CNFPA) với bệnh sẵn có hoặc tái phát sau liệu pháp ban đầu bằng TSS và xạ trị. Chủ vận
dopamine (bromocriptin, cabergolin) đã được sử dụng trong những nghiên cứu quy mô nhỏ cho kết quả không rõ ràng.

CNFPA thể hiện các thụ thể dopamin và somatostatin trên màng tế bào, và việc bổ sung chất chủ vận dopamin vào
nuôi cấy tế bào u có nguồn gốc gonadotroph làm ức chế giải phóng và tổng hợp gonadotrophin và tiểu phân tử
alpha.[77] [78] [79] [80] So với chất tương tự somatostatin, chủ vận dopamin hiệu quả hơn trong việc làm giảm thể
tích khối u.[80]

Cabergoline, một chủ vận thụ thể dopamine D2 đặc hiệu mạnh, có thể được sử dụng trong xử trí y khoa sau phẫu
thuật đối với khối u sót lại. Trong một nghiên cứu với 9 bệnh nhân có khối u sót lại sau TSS, cabergoline được sử
dụng trong 1 năm có tác dụng cải thiện thị lực và co nhỏ khối u đáng kể ở khoảng 80% và 60%.[77] Một nghiên cứu
khác đánh giá 13 bệnh nhân. Tỷ lệ khối u nhỏ lại hơn 10% được quan sát thấy ở 7 bệnh nhân (54%), và 2 trong số 9
(22%) số bệnh nhân đã cải thiện các bất thường về thị lực.[81]

Một nghiên cứu đánh giá 10 bệnh nhân CNFPA được điều trị bằng octreotid và cabergolin trong 6 tháng. Bảy bệnh
nhân giảm đáng kể ít nhất 50% với mức LH, FSH, hoặc tiểu phân tử alpha và 6 trong số này có khối u nhỏ lại đáng kể
ít nhất 18% và trung bình là 30%.[82]

Một đánh giá sâu hơn cho thấy việc sử dụng octreotid, trong thời gian trung bình 6 tháng, có liên quan đến giảm khối
u ở 5% số bệnh nhân và cải thiện thị trường ở 32% số bệnh nhân.[80] Điều trị bằng octreotid cải thiện nhanh hơn các
triệu chứng như đau đầu và suy giảm thị trường trước bất kỳ thay đổi lớn nào về kích thước khối u. Điều này được
cho là có liên quan đến hiệu quả trực tiếp với võng mạc và thần kinh thị giác.[80]

Một nghiên cứu đánh giá chủ vận dopamine ở các bệnh nhân có khối u còn lại sau phẫu thuật. Trong thời gian theo
dõi trung bình 40 tháng, liệu pháp chủ vận dopamin đã làm bình ổn hoặc giảm tăng trưởng khối u ở 18/20 (90%) khi
được thực hiện ngay sau phẫu thuật, so với tỷ lệ bình ổn tăng trưởng khối u ở 18/47 (38%) không sử dụng liệu pháp
chủ vận dopamin. Tăng trưởng khối u được bình ổn ở 8/13 (62%) số bệnh nhân sử dụng chủ vận dopamin có bằng
chứng tăng trưởng khối u khi theo dõi. Tỷ lệ sống sót với khối u không tăng trưởng là 104 tháng khi chủ vận dopamin
được sử dụng ngay sau khi phẫu thuật; 44 tháng khi chủ vận dopamin được sử dụng khi có bằng chứng khối u tăng
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trưởng trên theo dõi; và 37 tháng khi không sử dụng chủ vận dopamin sau phẫu thuật.[83] Trong một nghiên cứu
khác, bao gồm 19 bệnh nhân CNFPA (11 sau phẫu thuật tuyến yên), điều trị bằng cabergolin cho kết quả giảm thể tích
khối u >25% trong 31% bệnh nhân trong 6 tháng theo dõi.[84]

Liệu pháp kết hợp với chất tương tự somatostatin và chủ vận dopamin hầu như chưa được nghiên cứu ở những bệnh
nhân CNFPA.[80]

Cabergolin liều cao (>3 mg một ngày) được cho là có liên quan đến bệnh van tim nghiêm trọng ở những bệnh nhân
mắc bệnh Parkinson.[85] [86] [87] Hầu hết nghiên cứu không cho thấy bằng chứng về bệnh van tim với liều thấp
thường được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân u tiết prolactin.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

đột quỵ tuyến yên

không có hiệu ứng khối hoặc
thiếu hụt thần kinh

1 các glucocorticoid ± levothyroxin

thêm Theo dõi

bổ sung đánh giá phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi
hoặc qua môi hoặc nội soi) + liệu pháp thay thế
hormon liên tục

với hiệu ứng khối và/hoặc
khuyết tật thần kinh

1 glucocorticoid đường tiêm

thêm phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi hoặc qua
môi hoặc nội soi) + liệu pháp thay thế hormon liên
tục.

bổ sung thuốc giảm đau đường tiêm + bù dịch đường tĩnh
mạch

bổ sung levothyroxin

Tiếp diễn ( tóm tắt )

u tuyến kích thước nhỏ

1 Theo dõi

u tuyến kích thước lớn không có hiệu ứng
khối và không tiếp giáp với giao thoa thị giác

1 Theo dõi

bổ sung liệu pháp thay thế hormon
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

bổ sung đánh giá phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi
hoặc qua môi hoặc nội soi)

u tuyến kích thước lớn không có hiệu ứng
khối nhưng tiếp giáp với giao thoa thị giác

1 phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi hoặc qua
môi hoặc nội soi)

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

2 Theo dõi

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

bổ sung Xạ trị

bổ sung chủ vận dopamin hoặc chất tương tự somotostatin

u tuyến kích thước lớn với hiệu ứng khối

1 phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi hoặc qua
môi hoặc nội soi)

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

bổ sung Xạ trị

bổ sung chủ vận dopamin hoặc chất tương tự somotostatin
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

đột quỵ tuyến yên

không có hiệu ứng khối hoặc
thiếu hụt thần kinh

1 các glucocorticoid ± levothyroxin

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortison: 100 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
-hoặc-
» Dexamethasone: 4 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ

--VÀ/HOẶC--
» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày, điều
chỉnh tùy theo TFT

» Đột quỵ tuyến yên là tình trạng có khả năng đe dọa
tính mạng bởi vì liên quan đến suy thượng thận cấp
tính.[8] [9] Cần điều trị kịp thời sau khi phát hiện
bệnh bằng corticosteroid qua đường tiêm cùng với
truyền dịch và thuốc giảm đau đường tiêm. Nếu không
điều trị có thể gây tử vong.

» Nếu cần sử dụng levothyroxin, cần sử dụng ngay khi
bắt đầu glucocorticoid.

thêm Theo dõi

» MRI cần lặp lại sau 6 đến 12 tháng để đánh giá tăng
trưởng khối u, và khoảng cách thời gian theo dõi sau
đó tùy theo kích thước khối u. Cần đánh giá thị trường
định kỳ nếu khối u tiếp giáp với giao thoa thị giác.
Lặp lại xét nghiệm chức năng tuyến yên nếu khối u
tăng trưởng hoặc nếu có bằng chứng lâm sàng cho
thấy giảm chức năng tuyến yên. Bệnh nhân có khối u
lớn cần theo dõi suốt đời do nguy cơ tăng trưởng khối
u.

bổ sung đánh giá phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi
hoặc qua môi hoặc nội soi) + liệu pháp thay thế
hormon liên tục

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày
đường uống, điều chỉnh tùy theo TFT

--VÀ/HOẶC--
» hydrocortison: 10-20 mg/ngày đường uống chia
thành 2-3 liều

--VÀ/HOẶC--
» testosteron: 30 mg dạng ngậm hai lần mỗi ngày
-hoặc-
» testosterone cipionate: 100-200 mg tiêm bắp mỗi
1-2 tuần
-hoặc-
» testosteron bôi: (1%) 5 g (50 mg testosteron) ban
đầu mỗi ngày một lần vào buổi sáng, điều chỉnh
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Cấp tính
liều tùy theo đáp ứng và mức testosteron trong
huyết thanh, tối đa 10 g/ngày
-hoặc-
» testosterone dán lên da: 5 mg/ngày dán da ban
đầu mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều tùy theo đáp
ứng và mức testosteron trong huyết thanh, tối đa
7,5 mg/ngày

--VÀ/HOẶC--
» somatropin (tái tổ hợp): 0,15 đến 0,3 mg tiêm
dưới da mỗi ngày một lần, tăng thêm 0,1 đến 0,2
mg/ngày sau mỗi 1-2 tháng tùy theo đáp ứng và
mức IGF-1 trong huyết thanh

--VÀ/HOẶC--
» estradiol: 0,5 đến 2 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 21 ngày theo chu kỳ 28 ngày; 0,025
đến 0,05 mg/ngày dán da mỗi tuần một lần

--VÀ/HOẶC--
» progesteron dạng mịn: 200 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 12 ngày theo chu kỳ 28 ngày
(nếu còn tử cung)
-hoặc-
» medroxyprogesteron: 5-10 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 14 ngày của mỗi chu kỳ 28
ngày (nếu còn tử cung)

» Cân nhắc phẫu thuật qua xương bướm ở một số
bệnh nhân, dựa trên kích thước khối u và khoảng cách
tới đường thị giác.

» Liệu pháp thay thế hormon liên tục bao gồm
glucocorticoid ± levothyroxin ± estrogen/androgen
± hormon tăng trưởng. Phụ nữ còn tử cung sử dụng
estrogen hàng ngày cần uống progesteron để phòng
ngừa tăng sản dạng nang của nội mạc tử cung và khả
năng biến đổi thành ung thư.

với hiệu ứng khối và/hoặc
khuyết tật thần kinh

1 glucocorticoid đường tiêm

Các lựa chọn sơ cấp

» Dexamethasone: 4 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ

HOẶC

» hydrocortison: 100 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ

» Đột quỵ tuyến yên là tình trạng có khả năng đe dọa
tính mạng bởi vì liên quan đến suy thượng thận cấp
tính.[8] [9] Cần điều trị kip thời sau khi phát hiện
bằng corticosteroid đường tiêm cùng với truyền dịch
và thuốc giảm đauđường tiêm. Nếu không điều trị có
thể gây tử vong.

thêm phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi hoặc qua
môi hoặc nội soi) + liệu pháp thay thế hormon liên
tục.
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Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày, điều
chỉnh tùy theo TFT

--VÀ/HOẶC--
» hydrocortison: 10-20 mg/ngày đường uống chia
thành 2-3 liều

--VÀ/HOẶC--
» testosteron: 30 mg dạng ngậm hai lần mỗi ngày
-hoặc-
» testosterone cipionate: 100-200 mg tiêm bắp mỗi
1-2 tuần
-hoặc-
» testosteron bôi: (1%) 5 g (50 mg testosteron) ban
đầu mỗi ngày một lần vào buổi sáng, điều chỉnh
liều tùy theo đáp ứng và mức testosteron trong
huyết thanh, tối đa 10 g/ngày
-hoặc-
» testosterone dán lên da: 5 mg/ngày dán da ban
đầu mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều tùy theo đáp
ứng và mức testosteron trong huyết thanh, tối đa
7,5 mg/ngày

--VÀ/HOẶC--
» somatropin (tái tổ hợp): 0,15 đến 0,3 mg tiêm
dưới da mỗi ngày một lần, tăng thêm 0,1 đến 0,2
mg/ngày sau mỗi 1-2 tháng tùy theo đáp ứng và
mức IGF-1 trong huyết thanh

--VÀ/HOẶC--
» estradiol: 0,5 đến 2 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 21 ngày theo chu kỳ 28 ngày; 0,025
đến 0,05 mg/ngày dán da mỗi tuần một lần

--VÀ/HOẶC--
» progesteron dạng mịn: 200 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 12 ngày theo chu kỳ 28 ngày
(nếu còn tử cung)
-hoặc-
» medroxyprogesteron: 5-10 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 14 ngày của mỗi chu kỳ 28
ngày (nếu còn tử cung)

» Can thiệp phẫu thuật, tốt nhất là trong vòng 24
đến 48 giờ từ khi khởi phát, thường được khuyến
cáo trong những ca bệnh có kèm theo mất thị lực
hoặc bệnh lý thần kinh sọ não, để giảm thiểu nguy cơ
khuyết tật thần kinh vĩnh viễn.

» Có thể bắt đầu áp dụng liệu phát steroid sinh dục và
hormon tăng trưởng về sau nếu có chỉ định lâm sàng.

» Liệu pháp thay thế hormon liên tục có thể bao gồm
glucocorticoid ± levothyroxin ± estrogen/androgen
± hormon tăng trưởng. Phụ nữ còn tử cung sử dụng
estrogen hàng ngày cần uống progesteron để phòng
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U tuyến yên Điều trị

Cấp tính
ngừa tăng sản dạng nang của nội mạc tử cung và khả
năng biến đổi thành ung thư.

bổ sung thuốc giảm đau đường tiêm + bù dịch đường tĩnh
mạch

» Phẫu thuật thần kinh giúp kiểm soát đau ở bệnh
nhân bị đột quỵ tuyến yên dựa trên lựa chọn của bệnh
nhân.

» Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện
bất kỳ bằng chứng nào của tình trạng mất cân bằng
nước thứ phát do rối loạn chức năng và/hoặc thiếu hụt
giải phóng arginin vasopressin (AVP).

bổ sung levothyroxin

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày, điều
chỉnh tùy theo TFT

» Nên tiến hành liệu pháp thay thế hormon tuyến giáp
nếu bệnh nhân có mức T4 thấp sau khi đã tiến hành
liệu pháp glucocorticoid.

Tiếp diễn

u tuyến kích thước nhỏ

1 Theo dõi

» Các dữ liệu nghiên cứu chất lượng tốt cho thấy rằng
quá trình tự nhiên của các khối u này ở mức mà chỉ
cần theo dõi đơn thuần là đủ trong xử trí.[55] [62]
[63] [64] [65] [66] Khoảng 10% u tuyến kích thước
nhỏ sẽ phát triển, 6% nhỏ lại, và 84% không thay
đổi.[56] [62]

u tuyến kích thước lớn không có hiệu ứng
khối và không tiếp giáp với giao thoa thị giác

1 Theo dõi

» Đối với nhóm bệnh nhân này có thể chỉ cần theo
dõi.[55] [62] [63] [64] [65] [66] Cần thảo luận về
nguy cơ tăng trưởng khối u. Khoảng 20% đến 50% u
tuyến kích thước lớn phát triển, 11% thu hẹp và còn
lại là không thay đổi.[56] [66] [67]

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày
đường uống, điều chỉnh tùy theo TFT

--VÀ/HOẶC--
» hydrocortison: 10-20 mg/ngày đường uống chia
thành 2-3 liều
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Tiếp diễn
--VÀ/HOẶC--

» testosteron: 30 mg dạng ngậm hai lần mỗi ngày
-hoặc-
» testosterone cipionate: 100-200 mg tiêm bắp mỗi
1-2 tuần
-hoặc-
» testosteron bôi: (1%) 5 g (50 mg testosteron) ban
đầu mỗi ngày một lần vào buổi sáng, điều chỉnh
liều tùy theo đáp ứng và mức testosteron trong
huyết thanh, tối đa 10 g/ngày
-hoặc-
» testosterone dán lên da: 5 mg/ngày dán da ban
đầu mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều tùy theo đáp
ứng và mức testosteron trong huyết thanh, tối đa
7,5 mg/ngày

--VÀ/HOẶC--
» somatropin (tái tổ hợp): 0,15 đến 0,3 mg tiêm
dưới da mỗi ngày một lần, tăng thêm 0,1 đến 0,2
mg/ngày sau mỗi 1-2 tháng tùy theo đáp ứng và
mức IGF-1 trong huyết thanh

--VÀ/HOẶC--
» estradiol: 0,5 đến 2 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 21 ngày theo chu kỳ 28 ngày; 0,025
đến 0,05 mg/ngày dán da mỗi tuần một lần

--VÀ/HOẶC--
» progesteron dạng mịn: 200 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 12 ngày theo chu kỳ 28 ngày
(nếu còn tử cung)
-hoặc-
» medroxyprogesteron: 5-10 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 14 ngày của mỗi chu kỳ 28
ngày (nếu còn tử cung)

» Cần áp dụng liệu pháp thay thế levothyroxin,
corticosteroid, androgen, estrogen và hormon tăng
trưởng dựa trên xét nghiệm sinh hoá.

» Phụ nữ còn tử cung sử dụng estrogen hàng ngày cần
uống progesteron để phòng ngừa tăng sản dạng nang
của nội mạc tử cung và khả năng biến đổi thành ung
thư.

bổ sung đánh giá phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi
hoặc qua môi hoặc nội soi)

» Khối u phát triển là một chỉ định phẫu thuật nếu
không có hiệu ứng khối của xâm nhập giao thoa thị
giác.

u tuyến kích thước lớn không có hiệu ứng
khối nhưng tiếp giáp với giao thoa thị giác

1 phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi hoặc qua
môi hoặc nội soi)

» Phẫu thuật luôn là phương pháp điều trị ban đầu đối
với nhóm bệnh nhân này, thứ hai là theo kích thước
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U tuyến yên Điều trị

Tiếp diễn
của khối u và gần với trục thị giác với khả năng gây
suy giảm thị trường trong tương lai nếu không điều trị.

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày, điều
chỉnh tùy theo TFT

--VÀ/HOẶC--
» hydrocortison: 10-20 mg/ngày đường uống chia
thành 2-3 liều

--VÀ/HOẶC--
» testosteron: 30 mg dạng ngậm hai lần mỗi ngày
-hoặc-
» testosterone cipionate: 100-200 mg tiêm bắp mỗi
1-2 tuần
-hoặc-
» testosteron bôi: (1%) 5 g (50 mg testosteron) ban
đầu mỗi ngày một lần vào buổi sáng, điều chỉnh
liều tùy theo đáp ứng và mức testosteron trong
huyết thanh, tối đa 10 g/ngày
-hoặc-
» testosterone dán lên da: 5 mg/ngày dán da ban
đầu mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều tùy theo đáp
ứng và mức testosteron trong huyết thanh, tối đa
7,5 mg/ngày

--VÀ/HOẶC--
» somatropin (tái tổ hợp): 0,15 đến 0,3 mg tiêm
dưới da mỗi ngày một lần, tăng thêm 0,1 đến 0,2
mg/ngày sau mỗi 1-2 tháng tùy theo đáp ứng và
mức IGF-1 trong huyết thanh

--VÀ/HOẶC--
» estradiol: 0,5 đến 2 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 21 ngày theo chu kỳ 28 ngày; 0,025
đến 0,05 mg/ngày dán da mỗi tuần một lần

--VÀ/HOẶC--
» progesteron dạng mịn: 200 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 12 ngày theo chu kỳ 28 ngày
(nếu còn tử cung)
-hoặc-
» medroxyprogesteron: 5-10 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 14 ngày của mỗi chu kỳ 28
ngày (nếu còn tử cung)

» Có thể cần phải tiến hành liệu pháp thay thế
glucocorticoid, levothyroxin, androgen, estrogen, và
hormon tăng trưởng dựa trên xét nghiệm sinh hoá.

» Phụ nữ còn tử cung sử dụng estrogen hàng ngày cần
uống progesteron để phòng ngừa tăng sản dạng nang
của nội mạc tử cung và khả năng biến đổi thành ung
thư.

2 Theo dõi
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Tiếp diễn
» Bệnh nhân không sẵn sàng phẫu thuật hoặc mắc
bệnh đồng thời có thể cần theo dõi chặt chẽ.

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày
đường uống, điều chỉnh tùy theo TFT

--VÀ/HOẶC--
» hydrocortison: 10-20 mg/ngày đường uống chia
thành 2-3 liều

--VÀ/HOẶC--
» testosteron: 30 mg dạng ngậm hai lần mỗi ngày
-hoặc-
» testosterone cipionate: 100-200 mg tiêm bắp mỗi
1-2 tuần
-hoặc-
» testosteron bôi: (1%) 5 g (50 mg testosteron) ban
đầu mỗi ngày một lần vào buổi sáng, điều chỉnh
liều tùy theo đáp ứng và mức testosteron trong
huyết thanh, tối đa 10 g/ngày
-hoặc-
» testosterone dán lên da: 5 mg/ngày dán da ban
đầu mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều tùy theo đáp
ứng và mức testosteron trong huyết thanh, tối đa
7,5 mg/ngày

--VÀ/HOẶC--
» somatropin (tái tổ hợp): 0,15 đến 0,3 mg tiêm
dưới da mỗi ngày một lần, tăng thêm 0,1 đến 0,2
mg/ngày sau mỗi 1-2 tháng tùy theo đáp ứng và
mức IGF-1 trong huyết thanh

--VÀ/HOẶC--
» estradiol: 0,5 đến 2 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 21 ngày theo chu kỳ 28 ngày; 0,025
đến 0,05 mg/ngày dán da mỗi tuần một lần

--VÀ/HOẶC--
» progesteron dạng mịn: 200 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 12 ngày theo chu kỳ 28 ngày
(nếu còn tử cung)
-hoặc-
» medroxyprogesteron: 5-10 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 14 ngày của mỗi chu kỳ 28
ngày (nếu còn tử cung)

» Có thể cần phải tiến hành liệu pháp thay thế
glucocorticoid, levothyroxin, androgen, estrogen, và
hormon tăng trưởng dựa trên xét nghiệm sinh hoá.

» Phụ nữ còn tử cung sử dụng estrogen hàng ngày cần
uống progesteron để phòng ngừa tăng sản dạng nang
của nội mạc tử cung và khả năng biến đổi thành ung
thư.

bổ sung Xạ trị
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U tuyến yên Điều trị

Tiếp diễn
» Xạ trị, tốt nhất là bằng dao gamma áp sát, có thể
được chỉ định nếu có khối u còn lại đáng kể sau phẫu
thuật hoặc dấu hiệu đầu tiên của tái phát sau khi đã cắt
bỏ khối u thành công ban đầu.

» Bao gồm dao gamma, LINAC, hoặc chùm proton
nếu khối u còn sót lại sau phẫu thuật.

bổ sung chủ vận dopamin hoặc chất tương tự somotostatin

Các lựa chọn sơ cấp

» bromocriptin: 1,25 đến 2,5 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong thời gian đầu, tăng lên mức 2,5
mg/ngày mỗi 2-7 ngày tùy theo đáp ứng, tối đa 30
mg/ngày

HOẶC

» cabergolin: 0,5 đến 1 mg đường uống mỗi tuần
hai lần

HOẶC

» octreotide: 50 microgram tiêm dưới da mỗi ngày
ba lần trong thời gian đầu, tăng dần theo đáp ứng
đến 100-200 microgram mỗi ngày ba lần

» Có thể xem xét chủ vận dopamin đối với bệnh nhân
có khối u còn lại đáng kể hoặc tái phát sau phẫu thuật
và xạ trị không kiểm soát được khối u.

» Cabergolin liều cao (>3 mg một ngày) được cho là
có liên quan đến bệnh van tim nghiêm trọng ở những
bệnh nhân mắc bệnh Parkinson.[85] [86] [87] Phần
lớn các nghiên cứu không chỉ ra bất kỳ bằng chứng
nào của bệnh van tim ở liều thấp hơn thường được sử
dụng để điều trị bệnh nhân u tiết prolactin.

» Một nghiên cứu kỹ hơn phát hiện việc sử dụng
octreotid tương tự somatostatin trong thời gian trung
bình 6 tháng làm giảm khối u đến 5% và cải thiện thị
trường ở 32% bệnh nhân.[80] Điều trị bằng octreotid
cải thiện nhanh hơn các triệu chứng như đau đầu và
suy giảm thị trường trước bất kỳ thay đổi lớn nào về
kích thước khối u. Điều này được cho là có liên quan
đến hiệu quả trực tiếp với võng mạc và thần kinh thị
giác.[80]

» So với chất tương tự somatostatin, chủ vận dopamin
hiệu quả hơn trong việc làm giảm thể tích khối u.[80]

u tuyến kích thước lớn với hiệu ứng khối

1 phẫu thuật qua xương bướm (qua mũi hoặc qua
môi hoặc nội soi)
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Tiếp diễn
» Phẫu thuật qua xương bướm là liệu pháp đầu tay.
Phương pháp xuyên sọ có thể được chỉ định đối với
khối u lớn với thành phần đáng kể trên hố yên.

bổ sung liệu pháp thay thế hormon

Các lựa chọn sơ cấp

» levothyroxin: ban đầu 1 microgram/kg/ngày, điều
chỉnh tùy theo TFT

--VÀ/HOẶC--
» hydrocortison: 10-20 mg/ngày đường uống chia
thành 2-3 liều

--VÀ/HOẶC--
» testosteron: 30 mg dạng ngậm hai lần mỗi ngày
-hoặc-
» testosterone cipionate: 100-200 mg tiêm bắp mỗi
1-2 tuần
-hoặc-
» testosteron bôi: (1%) 5 g (50 mg testosteron) ban
đầu mỗi ngày một lần vào buổi sáng, điều chỉnh
liều tùy theo đáp ứng và mức testosteron trong
huyết thanh, tối đa 10 g/ngày
-hoặc-
» testosterone dán lên da: 5 mg/ngày dán da ban
đầu mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều tùy theo đáp
ứng và mức testosteron trong huyết thanh, tối đa
7,5 mg/ngày

--VÀ/HOẶC--
» somatropin (tái tổ hợp): 0,15 đến 0,3 mg tiêm
dưới da mỗi ngày một lần, tăng thêm 0,1 đến 0,2
mg/ngày sau mỗi 1-2 tháng tùy theo đáp ứng và
mức IGF-1 trong huyết thanh

--VÀ/HOẶC--
» estradiol: 0,5 đến 2 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 21 ngày theo chu kỳ 28 ngày; 0,025
đến 0,05 mg/ngày dán da mỗi tuần một lần

--VÀ/HOẶC--
» progesteron dạng mịn: 200 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 12 ngày theo chu kỳ 28 ngày
(nếu còn tử cung)
-hoặc-
» medroxyprogesteron: 5-10 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 14 ngày của mỗi chu kỳ 28
ngày (nếu còn tử cung)

» Có thể cần phải tiến hành liệu pháp thay thế
glucocorticoid, levothyroxin, androgen, estrogen, và
hormon tăng trưởng dựa trên xét nghiệm sinh hoá.

» Phụ nữ còn tử cung sử dụng estrogen hàng ngày cần
uống progesteron để phòng ngừa tăng sản dạng nang
của nội mạc tử cung và khả năng biến đổi thành ung
thư.

bổ sung Xạ trị
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U tuyến yên Điều trị

Tiếp diễn
» Xạ trị, tốt nhất là bằng dao gamma sáp sát, có thể
được chỉ định nếu có khối u còn lại đáng kể sau khi
phẫu thuật hoặc với dấu hiệu đầu tiên của tái phát sau
khi đã cắt bỏ khối u thành công ban đầu. Nếu có khối
u còn lại sau phẫu thuật, bao gồm dao gamma, LINAC
hoặc chùm tia proton.

bổ sung chủ vận dopamin hoặc chất tương tự somotostatin

Các lựa chọn sơ cấp

» bromocriptin: 1,25 đến 2,5 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong thời gian đầu, tăng lên mức 2,5
mg/ngày mỗi 2-7 ngày tùy theo đáp ứng, tối đa 30
mg/ngày

HOẶC

» cabergolin: 0,5 đến 1 mg đường uống mỗi tuần
hai lần

HOẶC

» octreotide: 50 microgram tiêm dưới da mỗi ngày
ba lần trong thời gian đầu, tăng dần theo đáp ứng
đến 100-200 microgram mỗi ngày ba lần

» Có thể xem xét chủ vận dopamin đối với bệnh nhân
có khối u còn lại đáng kể hoặc tái phát sau phẫu thuật
và xạ trị không kiểm soát được khối u.

» Cabergolin liều cao (>3 mg một ngày) được cho là
có liên quan đến bệnh van tim nghiêm trọng ở những
bệnh nhân mắc bệnh Parkinson.[85] [86] [87] Hầu hết
nghiên cứu không cho thấy bằng chứng về bệnh van
tim với liều thấp thường được sử dụng để điều trị cho
các bệnh nhân u tiết prolactin.

» Một nghiên cứu kỹ hơn phát hiện việc sử dụng
octreotid tương tự somatostatin trong thời gian trung
bình 6 tháng làm giảm khối u đến 5% và cải thiện thị
trường ở 32% bệnh nhân.[80] Điều trị bằng octreotid
cải thiện nhanh hơn các triệu chứng như đau đầu và
suy giảm thị trường trước bất kỳ thay đổi lớn nào về
kích thước khối u. Điều này được cho là có liên quan
đến hiệu quả trực tiếp với võng mạc và thần kinh thị
giác.[80]

» So với chất tương tự somatostatin, chủ vận dopamin
hiệu quả hơn trong việc làm giảm thể tích khối u.[80]
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Giai đoạn đầu

Temozolomid
Temozolomid, một tác nhân alkyl hoá thế hệ hai của nhóm imidazontetrazin, có thể được xem xét ở bệnh nhân u tuyến
yên tiến triển. So với u tiết prolactin (73%) và khối u tiết ACTH (60%), CNFPA có tỷ lệ đáp ứng thấp hơn (40%).
Đáp ứng dương tính thường rõ rệt và ổn định trong 3 tháng đầu điều trị. Mức thấp của protein sửa chữa ADN, O6-
methylguanine-ADN methyltransferase (MGMT), được cho là một chất chỉ điểm sinh học để dự đoán đáp ứng với
temozolomid của khối u tuyến yên. Hoá mô miễn dịch MGMT, nhưng không phân tích methyl hoá MGMT, hứa hẹn là
một công cụ dự đoán đáp ứng của khối u với temozolomid.[88]
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U tuyến yên Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát
Theo dõi thích hợp với bệnh nhân bị u tuyến yên không chức năng trên lâm sàng (CNFPA) sau phẫu thuật qua xương
bướm còn đang gây tranh cãi, không có khuyến cáo hoặc hướng dẫn dựa trên bằng chứng có sẵn. Bệnh nhân có bằng
chứng khối u còn lại sau phẫu thuật cần được theo dõi chặt chẽ hơn. Một phân tích tổng hợp từ 19 nghiên cứu ở các
bệnh nhân CNFPA sau phẫu thuật, sau khoảng thời gian trung bình 5,7 năm: tỷ lệ tái phát là 12% ở những người
không có bằng chứng có khối u còn lại và là 46% ở bệnh nhân có khối u còn lại sau phẫu thuật.[98]

Khuyến cáo của tác giả đối với bệnh nhân u tuyến yên kích thước nhỏ, đặc biệt là với các khối u có kích thước <6
mm, là theo dõi bằng MRI trong 1 năm mà không cần kỹ thuật ghi thường quy nào khác nếu khối u ổn định, trừ khi
bệnh nhân có các triệu chứng hoặc dấu hiệu sau đó cho thấy có hiệu ứng khối.[56] Hội Nội tiết khuyến cáo lặp lại
MRI trong 1 năm và sau đó là sau mỗi 1 đến 2 năm trong vòng 3 năm, giảm dần mức độ thường xuyên của việc chụp
hình ảnh nếu kích thước khối u vẫn ổn định.[99]

Bệnh nhân u tuyến yên không chức năng kích thước lớn cần được theo dõi suốt đời. Họ có thể có nguy cơ tử vong
cao, đặc biệt là thứ phát do các bệnh tim mạch.[7]

Nguy cơ khối u phát triển ở u tuyến yên kích thước lớn cao hơn bởi vì khối u đã có xu hướng phát triển. Không có
sự đồng thuận, nhưng cách tiếp cận thực dụng sẽ là MRI theo dõi sau 6 tháng và sau đó là hàng năm trong 5 năm.[56]
Có thể tiếp tục theo dõi bằng chụp hình ảnh mỗi 2 đến 3 năm nếu khối u tuyến yên ổn định. Khuyến cáo này phù hợp
với khuyến cáo của Hội Nội tiết.[99] Một số bệnh nhân có thể cần can thiệp phẫu thuật và cần theo dõi chặt chẽ bằng
MRI lặp lại do nguy cơ tái phát cao.

Trong một nghiên cứu thực hiện trên 50 bệnh nhân CNFPA với thời gian theo dõi trung bình là 8 năm, tất cả bệnh
nhân được đánh dấu Ki-67 có chỉ số >2,2% có khối u phát triển, cho thấy cần MRI theo dõi thường xuyên hơn và/
hoặc liệu pháp bổ trợ sớm.[100]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân u tuyến yên không chức năng trên lâm sàng, mặc dù đang theo dõi hoặc điều trị phẫu thuật, cần được cung
cấp đầy đủ thông tin về tình trạng và tiền sử tự nhiên của họ.

Bệnh nhân bị giảm chức năng tuyến yên cần đeo một vòng tay MedicAlert® có các thông tin chẩn đoán và điều trị.

Họ cần được cung cấp thông tin về 'nguyên tắc ngày ốm' để tăng lượng glucocorticoid cần dùng.  [NIH Clinical
Center: managing adrenal insufficiency]

Bệnh nhân và gia đình cần được cung cấp thông tin về dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ tuyến yên, để có thể được
chăm sóc y tế ngay lập tức.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Sổ mũi CSF ngắn hạn thấp

Xảy ra ở khoảng 2% bệnh nhân sau TSS và đòi hỏi phẫu thuật để điều trị khiếm khuyết.[96]

viêm màng não ngắn hạn thấp

Xảy ra ở dưới 1% bệnh nhân sau TSS.[96]
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

tỷ lệ tử vong liên quan phẫu thuật ngắn hạn thấp

Tỷ lệ tử vong xảy ra ở 0,3% đến 0,5% chủ yếu ở các trường hợp khối u lớn cần phẫu thuật mở hộp sọ.[62]

đái tháo nhạt (DI) ngắn hạn thấp

DI tạm thời được ghi nhận ở một phần ba bệnh nhân sau TSS, nhưng DI vĩnh viễn xảy ra ở 0,5% đến 5% bệnh
nhân.[62]

Suy giảm chức năng tuyến yên dài hạn thấp

Bệnh nhân bị giảm chức năng tuyến yên cần được chẩn đoán sớm và điều trị phù hợp bằng liệu pháp thay thế hormon.
Khoảng 2% đến 15% bệnh nhân cần phải áp dụng liệu pháp thay thế hormon bổ sung.[62]

Phần lớn bệnh nhân đều bị giảm chức năng tuyến yên ở một mức độ nào đó do tia xạ qua các năm.[62]

Có thể có các biến chứng liên quan đến giảm chức năng tuyến yên (ví dụ như bệnh tim mạch).

khiếm khuyết thần kinh dài hạn thấp

Các thiếu hụt thần kinh mới xảy ra ở khoảng 3% và là nguyên nhân chính của tỷ lệ bệnh tật.[96]

bệnh thần kinh thị giác do tia xạ dài hạn thấp

Rất hiếm gặp với xạ trị thông thường. Được mô tả ở ít các ca bệnh xạ phẫu bằng dao gamma. Có thể tương đối thường
gặp ở xạ phẫu LINAC.[97]

bệnh ác tính thứ phát do tia xạ dài hạn thấp

Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ bởi các kỹ thuật hình ảnh, tốt nhất là bằng MRI.

Tiên lượng

Bệnh nhân u tuyến yên không chức năng trên lâm sàng (CNFPA) thường có tiên lượng tốt. Khả năng sống không tiến
triển trong 10 năm đối với u tuyến yên là 80% đến 94%.[69] U tuyến kích thước nhỏ có thể chỉ cần theo dõi. Nguy cơ
phát triển khối u ở bệnh nhân u tuyến yên kích thước nhỏ là thấp - khoảng 0% đến 14% trong thời gian theo dõi 1,8 đến
6,7 năm. Các khối u này thường là lành tính và chậm phát triển. U tuyến kích thước lớn có xu hướng phát triển, và thậm
chí khi được chẩn đoán là không có triệu chứng, vẫn cần phải theo dõi rất chặt chẽ. Trong một phân tích tổng hợp các
bệnh nhân có khối u tuyến yên ngẫu nhiên vô hại và u tuyến yên không chức năng, tỷ lệ phát triển khối u cao hơn đối với
u kích thước lớn, ở mức 12,5 trên 100 người-năm (PY), so với mức 3,3 trên 100 PY đối với u tuyến kích thước nhỏ và
0,05 trên 100 PY ở những người có tổn thương dạng nang.[41]

Một nghiên cứu hồi cứu đã ghi nhận tỷ lệ hồi phục khỏi tình trạng giảm chức năng tuyến yên cao hơn ở bệnh nhân <45
tuổi so với các bệnh nhân trong nhóm từ 45 đến 64 tuổi và trên 65 tuổi.[89] Một nghiên cứu khác đã ghi nhận kết quả
hormon tốt hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh so với nam giới và phụ nữ sau mãn kinh.[90]

Bệnh nhân bị giảm chức năng tuyến yên cần được chẩn đoán sớm và điều trị phù hợp bằng liệu pháp thay thế hormon. Đã
có báo cáo về nguy cơ cao hơn mắc hội chứng chuyển hóa - cụ thể là rối loạn mỡ máu - ở bệnh nhân CNFPA khi so sánh
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với quần thể chung, mà chỉ được giải thích một phần bởi sự hiện diện của giảm chức năng tuyến yên hoặc liệu pháp thay
thế hormon.[91] Bệnh nhân CNFPA có thể có nguy cơ tử vong cao hơn, đặc biệt thứ phát do bệnh tim mạch.[7]

Có những quan ngại về di chứng lâu dài của xạ trị, cụ thể là giảm chức năng tuyến yên, được ghi nhận ở khoảng 50%
bệnh nhân trong 10 năm.[71] Các phản ứng phụ hiếm gặp khác có thể bao gồm bệnh thần kinh thị giác, tai biến mạch
máu não, hoại tử não và bệnh ác tính thứ phát.[71] Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ bởi các kỹ thuật hình ảnh, tốt
nhất là bằng MRI.

Bệnh nhân u tuyến yên có chất lượng sống (QoL) thấp hơn trước và sau khi phẫu thuật tuyến yên so với những người
không bị u tuyến yên, mặc dù một số nghiên cứu nghi ngờ kết luận này.[18] [92] [93] [94] Một nghiên cứu báo cáo về kết
quả khảo sát QoL ở 193 người CNFPA. Bệnh nhân được đánh giá bằng 3 bảng câu hỏi đã được phê duyệt về QoL liên
quhan đến sức khoẻ. So với nhóm chứng khỏe mạnh ở Anh, bệnh nhân CNFPA có QoL và nhận thức về mặt sức khoẻ
chủ quan không bị ảnh hưởng đáng kể. Ở phân tích đa biến nhóm nhỏ, các yếu tố sau đây làm giảm có ý nghĩa thống kê
chỉ số của bảng câu hỏi QoL: độ tuổi, giới tính nữ, suy giảm chức năng sinh dục không được điều trị, khối u tái phát, và
có giảm thị trường.[95]
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. NIH Clinical Center: managing adrenal insufficiency (external link)
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Hình ảnh

Hình 1: Hình ảnh MR mặt cắt dọc giữa-coronal (A) và đứng ngang -sagital (B) trước khi dùng thuốc cản quang của bệnh
nhân u tuyến yên kích thước lớn (mũi tên, A). Khối u tuyến yên kéo dài đến giao thoa thị giác với hiệu ứng chèn ép.

Từ thông tin của Tiến sĩ Amir Hamrahian
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Hình 2: Hình ảnh MR mặt cắt dọc giữa trước khi dùng thuốc cản quang (A) và sau khi dùng thuốc cản quang (B) của
bệnh nhân bị u tuyến yên kích thước nhỏ. Tổn thương tuyến yên tăng tín hiệu ít hơn tuyến yên bình thường sau khi dùng
gadolinium và giảm tỷ trọng so với tuyến yên bình thường (mũi tên, B).

Từ thông tin của Tiến sĩ Amir Hamrahian
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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