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SUY TUYẾN PHÓ GIÁP 

I. Đặc điểm cấu tạo tuyến phó giáp: 

- Số lượng: 4 tuyến 

- Vị trí: nằm ngay sau tuyến giáp (2 tuyến ở cực trên và 2 tuyến ở cực dưới) 

- Kích thước: rất nhỏ, chỉ khoảng 6*3*2 mm. 

- Do tuyến cận giáp rất nhỏ, màu sắc tuyến lại rất giống màu sắc của tuyến giáp 

nên rất khó phân biệt bằng mắt thường, vì thế rất dễ cắt bỏ một phần hay toàn 

bộ tuyến cận giáp trong những phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Thế nhưng chỉ cần 

một phần nhỏ của tuyến cận giáp còn lại thì phần này sẽ tăng sinh tế bào để đảm 

bào chức năng của toàn bộ tuyến. 

- Cấu tạo: tuyến cận giáp ở người trưởng thành gồm hai loại tế bào: tế bào chính 

và tế bào ưa oxy. Trong đó tế bào chính là thành phần cấu tạo chủ yếu của tuyến 

cận giáp, tế bào ưa oxy chỉ có ở người trưởng thành mà không có ở nhiều loài 

động vật còn ở người trẻ thì không tìm thấy tế bào này. 

- Chức năng: tế bào chính bài tiết ra parahormon, còn chức năng của tế bào ưa 

oxy đến nay còn chưa biết rõ. 
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Hình 1. Hình ảnh tuyến cận giáp bình thường 
 

II. Hormon của tuyến cận giáp (Parahormon - PTH): 

1. Bản chất hóa học:'' 

- Hormon là một polypeptide gồm có 110 acid amin, ban đầu được tổng hợp ở 

ribosom dưới dạng preprohormon sau đó chúng được cắt nhỏ hơn thành 

prohormon có 90 acid amin và lại được cắt bớt chỉ còn 84 acid amin ở lưới nội 

bào tương và bộ Golgi và được lưu trữ trong các hạt bài tiết nằm trong bào 

tương để chờ giải phóng vào máu. 

- Dạng hoạt động của hormon trong máu tuần hoàn là một phân tử polypeptide 

có 84 acid amin. Nhưng chuỗi polypeptide nhỏ hơn với 34 acid amin nằm ở 

phía nhóm – NH2 cũng có đủ hoạt tính sinh học như phân tử hormone có 84 

acid amin. 

- Tác dụng của hormone:Đây là một hormone sinh mạng của cơ thể, nó đóng 

vai trò trong điều hòa nồng độ ion Ca++ và ion phosphate (PO4- - -) trong huyết 

tương. Dưới tác dụng của hormone, nồng độ ion canxi huyết tương tăng lên 

nhưng ngược lại nồng độ ion phosphate lại giảm đi. 

PTH thực hiện chức năng này bằng những tác dụng trên xương, thận và ruột. 

2. Tác dụng trên xương: 

Hormon có tác dụng làm tăng mức giải phóng canxi từ xương vào máu bằng tác 

dụng lên sự biệt hóa và hoạt động cả các tế bào như: tế bào xương, tế bào tạo 

xương, tế bào hủy xương. 

- Trên tế bào xương và tế bào tạo xương: 

Ở mô xương, PTH gắn với receptor trên màng tế bào xương và tế bào tạo 

xương. Quá trình gắn này sẽ làm hoạt hóa bơm Calci, làm tế bào xương và tế 

bào tạo xương sẽ bơm ion calci từ dịch xương vào dịch ngoại bào. Khi bơm này 

được hoạt hóa mạnh sẽ làm giảm nồng độ ion Calci trong dịch xương, khi bơm 

không hoạt động thì làm cho muối calci phosphate lại tiếp tục lắng động vào 

khuôn xương. (Trong xương, các tế bào xương và tế bào tạo xương lien hệ với 

nhau làm thành một hệ thống tế bào tiếp nối nhau trải khắp xương và bề mặt của 

xương chỉ trừ vùng tiếp giáp với các tế bào hủy xương.) 

- Trên tế bào hủy xương: 

Do trên tế bào hủy xương không có receptor trực tiếp của PTH nên tác dụng 

trên tế bào này phải thông qua tế bào xương, tế bào hủy xương và tác dụng này 

thường xảy ra chậm hơn. Tác dụng thường trải qua 2 giai đoạn: 

- Hoạt hóa ngay tức khắc các tế bào hủy xương sẵn có do đó làm tăng quá trình 

hủy xương để giải phóng ion calci vào dịch xương. 
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- Hình thành nên các tế bào hủy xương mới: tác dụng này sẽ xuất hiện sau vài 

ngày, lúc này các tế bào hủy xương mới tăng lên (có thể kéo dài hàng vài tháng 

dưới ảnh hưởng của PTH). Chính sự hủy xương mạnh làm xương bị rỗ và yếu 

hơn sẽ kích thích các tế bào xương và tạo xướng sửa chữa tổn thương. Do vậy ở 

thời gian lâu thì ở xương sẽ có sự gia tăng của cả ba loại tế bào nhưng dưới tác 

dụng của PTH thì bao giờ quá trình hủy xương cũng diễn ra mạnh hơn tạo 

xương. 

3. Tác dụng trên thận: 

- Làm giảm bài xuất ion calci ở thận 

- Làm tăng tái hấp thu ion Calci và Magie ở ống thận đặc biệt ở ống lượn xa và 

ống góp. 

- Làm giảm tái hấp thu ion phosphate ở ống lượn gần do đó làm tăng đào thải 

ion phosphate ra nước tiểu. 

>>> Các tác dụng trên sẽ làm tăng nồng độ ion calci và làm giảm nồng độ ion 

phosphate trong máu. 

4. Tác dụng trên ruột: 

PTH hoạt hóa quá trình tạo 1,2 dihydroxycholecalciferol từ vitamin D3 

(cholecalciferol) nên PTH có những tác dụng trên ruột như sau: 

- Tăng tạo enzyme ATPase ở riềm bàn chải của tế bào biểu mô niêm mạc ruột. 

- Tăng tạo chất vận tải ion calci ở tế bào niêm mạc ruột. 

- Tăng hoạt tính enzyme phosphatase kiềm ở tế bào niêm mạc ruột. 

>>> Cả ba tác dụng trên đểu làm tăng hấp thu ion calci và phosphate ở ruột. 

5. Điều hòa bài tiết: 

Nồng độ PTH bình thường trong máu là vào khoảng dưới 50 pg/ml. Hormon 

được bài tiết nhiều hay ít tùy thuộc vào nồng độ ion calci và phosphate trong 

máu đặc biệt là ion calci. Chỉ cần giảm nhẹ nồng độ ion calci thi tuyến sẽ tăng 

tiết hormone ngay, và tình trạng giảm calci kéo dài có thể làm tuyến sẽ nở to ra 

còn nồng độ ion calci trong máu tăng thì hoạt động và kích thước của tuyến sẽ 

giảm. 

III. Những rối loạn hoạt động của tuyến cận giáp: 

1. Nhược năng tuyến cận giáp: 

Là tình trạng tuyến cận giáp không bài tiết đủ lượng PTH do giảm hoạt động 

chức năng của tuyến sẽ dẫn đến những rối loạn trong cơ thể do tình trạng giảm 

nồng độ ion calci gây ra. 

- Biểu hiện: Ngưỡng kích thích của sợi thần kinh giảm xuống (xảy ra cả với sợi 

thần kinh cảm giác và vận động) do đó làm tăng đáp ứng thần kinh cơ. 
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- Thể nhẹ: Phát hiện nhờ làm nghiệm pháp Chvostek và Trousseau phát hiện 

dấu hiệu co cơ. 

- Thể nặng: Xuất hiện các cơn tetany, gây co các cơ trong cơ thể nhưng quan 

trọng nhất là khi co thắt các cơ ở thanh quản gây ngừng thở nếu không cấp cưu 

kịp sẽ làm bệnh nhân chết. 

- Xét nghiệm: làm xét nghiệm máu và nước tiểu sẽ phát hiện tình trạng giảm 

nồng độ PTH, ion calci; nồng độ phosphate huyết tương tăng lên, giảm ở trong 

nước tiểu. 

2. Ưu năng tuyến cận giáp: 

Thường là do có khối u ở một số các tuyến cận giáp. Bệnh thường hay gặp ở 

phụ nữ hơn do khi có thai và cho con bú thường kích thích tuyến cận giáp và 

đây chính là điều kiện để có thể phát triển thành khối u. 

Tình trạng ưu năng tuyến cận giáp làm tăng quá trình hủy xương mạnh nên làm 

tăng cao nồng độ ion calci trong máu, đồng thời xương cũng rỗng, yếu hơn và 

dễ gãy hơn và lượng ion calci được đào thải qua thận nhiều cũng dễ gây ra tình 

trạng bị sỏi thận. 

 

II. CANXI VÀ PHOSPHAT 

1. ĐẠI CƢƠNG 

1.1. Phân phối 

 Canxi hiện diện trong cơ thể với số lượng lớn hơn bất kỳ một cation nào 

khác. Ở một người cân nặng 50kg, tổng lượng trung bình của canxi và phospho 

là: canxi: 750mg (1,5% trọng lượng cơ thể), phospho: 500mg (1% trọng lượng 

cơ thể). Phân bố: 

- 99% canxi ở xương và răng, 1% ở dịch ngoại bào.  

- 70% phosphat ở xương và răng, 29% ở tế bào và 1% ở dịch ngoại bào. 

1.1.1. Dạng canxi và phosphat ở dịch ngoại bào 

* Dạng canxi huyết  

 Nồng độ canxi trong huyết tương là 9,4mg% (2,4mM/L). 

 Có 3 dạng canxi trong huyết tương: 



5 
 

- Dạng gắn với protein là albumin và globulin (41%): dạng này không 

khuếch tán được qua mao mạch. 

- Dạng gắn với ion khác tạo thành các hợp chất không phân ly như citrat 

canxi, bicarbonat canxi… (9%): dạng này có thể khuếch tán qua mao 

mạch. 

- Dạng ion (50%): dạng này có thể khuếch tán qua mao mạch và màng tế 

bào. Dạng này đóng vai trò quan trọng đối với các quá trình sống xảy ra 

trong cơ thể. 

* Dạng phosphat 

 Tổng lượng phosphat vô cơ ở huyết tương là 4mg% và thường có hai 

dạng: 

- Dạng HPO4
--
: 1,05mM/l. 

- Dạng H2PO4
-
: 0,26mM/l. 

Khi lượng phosphat toàn phần tăng, cả hai lượng đều tăng. 

Khi pH máu acid thì lượng H2PO4
-
 tăng và lượng HPO4

-- 
giảm. 

Khi pH máu kiềm: lượng H2PO4
-
 giảm và lượng HPO4

--
 tăng. Vì rất khó 

xác định chính xác riêng nồng độ ion H2PO4
-
 và lượng HPO4

--
 trong huyết tương 

nên lượng phosphat toàn phần thường được biểu thị bằng thuật ngữ ―miligram 

phosphat trong 100ml máu‖ và đó chính là lượng phosphat vô cơ toàn phần (bao 

gồm cả hai loại ion HPO4
-- 

và H2PO4
-
) là 4mg%. Người lớn có nồng độ trong 

khoảng từ 3,5-4mg%, trẻ em từ 4-5mg%. 

1.1.2. Dạng canxi và phosphat ở xƣơng 

Canxi và phosphat trong xương có thể được chia làm 2 phần:  

- Phần trao đổi nhanh: là phần trao đổi tự do với dịch ngoại bào, theo những 

qui luật về hóa động học, có tác dụng điều hòa nồng độ ion Ca
++ 

và 

phosphat. Lượng canxi trao đổi trong xương chiếm từ 0,4-1% lượng canxi 
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có trong xương và phần lớn ở dưới dạng muối dễ bị huy động khi cần thiết 

như CaHPO4. Lượng canxi trao đổi cũng có một ít ở gan và đường tiêu 

hóa, chúng đóng vai trò như hệ đệm cung cấp nhanh canxi khi cần và giữ 

nồng độ canxi trong máu hằng định. 

- Phần trao đổi chậm: là phần tương đối ổn định, chịu ảnh hưởng của một 

vài yếu tố như hormon. Đây là phần chính tạo nên cấu trúc của mô xương 

và là nơi xảy ra hai quá trình tiêu xương và tạo xương nhằm mục đích tổ 

chức lại cấu trúc và hình thái xương, để đáp ứng với những giai đoạn khác 

nhau trong quá trình phát triển của cơ thể. 

1.1.3. Dạng canxi và phosphat ở tế bào 

* Dạng canxi nội bào: 

- Bình thường nồng độ Ca
++

 ở trong tế bào rất thấp và thấp hơn so với ngoài 

tế bào khoảng 10.000 lần. Có sự chênh lệch nồng độ này là do tác dụng của 

bơm Ca
++

. Giống như bơm Na
+
, bơm Ca

++
 có mặt ở hầu hết các màng tế 

bào. Bơm Ca
++ 

có tác dụng đẩy Ca
++

 từ trong bào tương ra ngoài tế bào và 

đẩy Ca
++

 từ bào tương vào các bào quan trong tế bào như là bơm Ca
++

 vào 

mạng nội cơ tương của các tế bào cơ hoặc ty thể của tất cả các tế bào. 

- Ca
++

 trong bào tương tế bào thường gắn vào các protein bào tương (Ca
++

-

binding protein-CaBP) để thực hiện các chức năng nội bào. Hai loại CaBP 

chủ yếu của tế bào là calmodulin và troponin C. Phức hợp Ca
++

-troponin C 

sẽ khởi phát sự co cơ của tế bào cơ vân và cơ tim. Phức hợp Ca
++

-

calmodulin đóng vai trò là chất truyền tin thứ hai sẽ hoạt hóa một số hệ 

thống enzym nội bào. 

- Kênh Ca
++

: nồng độ Ca
++

 trong dịch ngoại bào và trong các tổ chức ngoại 

bào cao hơn trong bào tương tế bào. Trên màng tế bào và màng các bào 

quan trong tế bào có các kênh Ca
++

. Nếu các kênh này mở ra, Ca
++

 sẽ từ 

dịch ngoại bào và các tổ chức nội bào thoát vào bào tương tế bào. Có hai 

loại kênh:  
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+ Kênh Ca
++

 đóng mở bằng điện thế (voltage-gated Ca
++

 channel): kênh 

mở khi điện thế màng đạt đến giá trị ngưỡng cho sự mở cửa kênh.  

+ Kênh Ca
++

 đóng mở bằng các phân tử tín hiệu (ligand-gated channel): 

kênh mở bằng các phân tử tín hiệu được hoạt hóa bởi các chất truyền đạt 

thần kinh và các hormon (đối với kênh ở màng tế bào) hoặc bởi các 

phân tử tín hiệu trong bào tương hay còn gọi chất truyền tin thứ hai như 

inositol triphosphat -IP3 (đối với kênh ở màng các bào quan). 

* Dạng phosphat nội bào 

- Tham gia thành phần cấu tạo của tế bào như phospholipid màng tế bào, 

nucleotit nhân… 

- Tham gia thành phần thực hiện các chức năng của tế bào như ATP- nguồn 

dự trữ năng lượng quan trọng của cơ thể, thành phần một số chất trong quá 

trình chuyển hóa glucose theo con đường HDP hoặc HMP… 

1.2. Nguyên lý tích hòa tan 

 Chuyển hóa canxi có liên quan mật thiết với chuyển hóa phosphat. Dưới 

khía cạnh hóa động học, mối liên quan này được thể hiện dựa trên nguyên lý 

tích hòa tan (solubility-product principle). 

* Thí nghiệm: hòa tan một lượng tinh thể tricanxi phosphat Ca3(PO4)2 vào một 

lít nước. Các phân tử Ca3(PO4)2 tách ra khỏi bề mặt tinh thể, phân ly thành ion 

Ca
++

, PO4
---

 và khuếch tán vào dung môi. Một số ion đã khuếch tán vào dung 

môi, khi chạm vào bề mặt của tinh thể sẽ bị hút trở lại và đi vào thành phần tinh 

thể. Tốc độ ion tách ra khỏi tinh thể càng lớn thì nồng độ của dung dịch càng 

cao, cho đến một lúc nào đó dung dịch đạt đến trạng thái bảo hòa, nghĩa là 

không thể hòa tan thêm bất kỳ một lượng chất rắn nào nữa. Ở trạng thái bão 

hòa, trong cùng một đơn vị thời gian, lượng ion tách ra khỏi tinh thể bằng lượng 

ion đi vào tinh thể. 

 Ta có thể biểu thị quá trình hòa tan Ca3(PO4)2 bằng phản ứng: 



8 
 

  Ca3(PO4)2  3Ca
++

 + 2PO4
---

 

 Hằng số cân bằng của phản ứng này được biểu diễn bằng phương trình: 

   [Ca
++

]
3
 x [PO4

---
]

2
 

  K =  

          Ca3(PO4)2 

   Ca3(PO4)2  là một đại lượng không đổi 

   [Ca
++

]
3
 x [PO4

---
]

2
 = K x Ca3(PO4)2 = K’ (hằng số)  

 Như vậy, trong một dung dịch bảo hòa chất điện ly, ở một nhiệt độ đã 

cho, tích các nồng độ ion của nó là một đại lượng không đổi, gọi là hằng số tích 

hòa tan (solubility-product constant). Dựa trên hằng số tích hòa tan này có thể 

chia ra 3 loại dung dịch: 

 - Dung dịch chưa bảo hòa: dung dịch có tích các nồng độ ion nhỏ hơn 

hằng số tích hòa tan. 

 - Dung dịch bảo hòa: dung dịch có tích các nồng độ ion bằng hằng số tích 

hòa tan. 

- Dung dịch quá bảo hòa: dung dịch có tích các nồng độ ion lớn hơn hằng 

số tích hòa tan.   

Độ hòa tan của các chất thường giảm khi hạ nhiệt độ. Khi hạ nhiệt dung 

dịch chưa bảo hòa hoặc dung dịch bão hòa có thể chuyển thành dung dịch quá 

bảo hòa. Trong dung dịch quá bão hòa, lượng chất tan dư thường bị tách ra. Tuy 

nhiên nếu quá trình chuyển từ chưa bão hòa sang quá bão hòa diễn ra từ từ thì 

trạng thái quá bão hòa có thể tồn tại ổn định trong một thời gian dài. Trạng thái 

quá bão hòa có thể chám dứt bởi một vài thay đổi nhỏ như sự rung động bất 

thường của dung dịch, sự thêm một mẫu tinh thể nhỏ của chất tan (gọi là trung 

tâm kết tinh), thì sau một thời gian ngắn toàn bộ lượng dư chất tan sẽ kết tinh 

lại. 
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* Huyết tương: 

 Ở 37
0
C, hằng số tích hòa tan của Ca3(PO4)2 là 10

-26x4
 

 Nồng độ ion Ca
++

 là 1,2x10
-3

mol/L 

 Nồng độ ion PO4
---

 theo tính toán là 3,2x10
-8

mol/L, tuy nhiên nồng độ 

thực tế đo được là 1,6x10
-8

mol/L có lẽ do PO4
---

 gắn kết với một số thành phần 

khác trong huyết tương. 

 Vậy tích ion Ca
++

 và PO4
---

 của huyết tương là: 10
-24x4

, lớn hơn hằng số 

tích hòa tan của Ca3(PO4)2. Kết luận huyết tương quá bão hòa với Ca3(PO4)2. 

Tuy nhiên, trạng thái quá bão hòa là ổn định, và hiện tượng kết tinh bình thường 

không thể xảy ra ngoại trừ ở một vài vị trí đặc biệt (ví dụ như xương) hoặc trong 

một số trường hợp bất thường (ví dụ cường tuyến cận giáp). 

 

2. CHUYỂN HÓA CANXI VÀ PHOSPHAT 
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2.1. Tiêu hóa và hấp thu 

* Nhu cầu 

Tiết niệu 

(lọc và tái hấp thu) 

 

Tiêu hóa 

(tiêu hóa và hấp 

thu) 

 

Canxi và phosphat 

trong dịch ngoại 

bào 

 

Xương 

(dự trữ) 

Mô 

(sử dụng) 
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 Trẻ em và người lớn thu nhập khoảng 12,5-20mM Ca
++

/ngày. Nhu cầu 

Ca
++

 tăng cao hơn bình thường ở tuổi dậy thì, phụ nữ cho con bú, phụ nữ mãn 

kinh (25-37,5mM/ngày), đặc biệt là trong thời kỳ cho con bú thì nhu cầu canxi 

tăng cao hơn nhiều so với lúc đang mang thai. Trong những thời kỳ này, nếu 

không cung cấp đủ Ca
++

 thì cơ thể sẽ kém phát triển hoặc gây ra tình trạng còi 

xương, nhuyễn xương và loãng xương. Trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ, nhu cầu canxi 

hàng ngày, nếu tính theo cân nặng, cao hơn ở người trưởng thành (trẻ sơ sinh và 

nhũ nhi: 0,4-0,6mg/ngày, trẻ lớn 0,7-1,4mg/ngày).   

* Nguồn cung cấp 

- Nguồn cung cấp canxi chủ yếu là từ sữa và các sản phẩm của sữa. Canxi 

còn hiện diện nhiều trong lòng đỏ trứng, các loại đậu, cải, bắp… 

- Phospho hiện diện trong tất cả các loại thức ăn. Đặc biệt, phospho có nhiều 

trong thịt. 

* Hấp thu 

- Đặc điểm hấp thu Ca
++

: Ca
++

 rất khó hấp thu vì có hóa trị hai và nhiều hợp 

chất của canxi rất khó hòa tan. Ca
++

 được hấp thu tích cực qua niêm mạc 

ruột đặc biệt là ở tá tràng và phần trên hổng tràng. Bình thường lượng Ca
++

 

được hấp thu chỉ bằng 40-50% lượng canxi ăn vào (tỷ lệ này có thể thay 

đổi từ 20-80%) và bằng 1/50 lượng Na
+
. Tốc độ hấp thu Ca

++
 lớn hơn so 

với các cation hóa trị hai khác (như Mg
++

, Fe
++

…), nhưng chậm hơn 50 lần 

so với sự hấp thu của Na
+
. 

- Cơ chế hấp thu Ca
++

: tế bào biểu mô ruột luôn duy trì nồng độ Ca
++

 trong 

bào tương rất thấp, nhờ các hệ thống vận chuyển chủ động bơm Ca
++

 ra 

dịch ngoại bào hoặc vào trong các cấu trúc đặc biệt bên trong tế bào (thí dụ 

ty thể, hệ thống lưới nội bào tương…). Như vậy, một gradient điện-hóa của 

Ca
++

 đã được hình thành ở 2 phía của màng tế bào phía tiếp xúc với lòng 

ruột (bờ bàn chải). Ca
++ 

từ lòng ruột sẽ khuếch tán vào trong tế bào. Có 

bằng chứng cho rằng sự khuếch tán này được hỗ trợ bởi một protein 
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chuyên biệt nằm tại đây, gọi là protein bờ bàn chải gắn kết canxi 

(BBCaBP: brush border calcium-binding protein). Bên trong tế bào, Ca
++

 

một lần nữa lại gắn kết với một protein khác gọi là protein bào tương gắn 

kết canxi (CCaBP: cytoplasmic calcium-binding protein). Ở màng tế bào 

phía tiếp xúc với dịch ngoại bào (basolateral membrane), canxi được bơm 

ra ngoài nhờ các bơm canxi (Ca
++

 ATPase, Ca
++

-Na
+
 antiport…). 

- Các yếu tố ảnh hưởng hấp thu Ca
++

: 

 Lượng Ca
++

 ăn vào: nói chung lượng canxi ăn vào càng lớn thì sự hấp 

thu canxi càng tăng. Tuy nhiên sự hấp thu này sẽ ngưng lại khi tới một 

giới hạn nào đó mà ta gọi là sự hấp thu đã bảo hòa. Lượng canxi ăn vào 

tương ứng với mức bảo hòa của sự hấp thu gọi là nhu cầu canxi cho sự 

hấp thu cực đại. Nếu lượng canxi ăn vào vượt quá giá trị này, sự hấp thu 

sẽ giảm.  

 Dịch mật, tụy: thông qua vai trò tiêu hóa và hấp thu lipid, dịch mật và 

tụy cũng tăng cường sự hấp thu canxi. Nếu lipid không được tiêu hóa và 

hấp thu, canxi sẽ lắng đọng trong lòng ruột dưới dạng các muối xà 

phòng không hòa tan. Trong các bệnh viêm ruột (sprue), viêm tụy mạn, 

dò mật, tắc mật… bệnh nhân thường tiêu phân mỡ kèm mất một lượng 

đáng kể canxi. 

 Độ acid của ruột: nếu pH của dịch ruột càng tăng, sự hấp thu canxi sẽ 

giảm. Lý do trong môi trường kiềm, nồng độ PO4
---

 trong dịch ruột tăng, 

cơ hội kết hợp với canxi để tạo thành muối không hòa tan Ca3(PO4)2 

cũng tăng, sự hấp thu canxi vì thế giảm. Trong các trạng thái vô toan của 

dịch vị (viêm dạ dày mạn tính thể vô toan, ung thư dạ dày, cắt dạ dày…) 

cơ thể thường bị thiếu hụt canxi. 

 Protein: bữa ăn chứa nhiều chất đạm thì tỷ lệ canxi được hấp thu sẽ cao 

hơn so với bữa ăn chưa ít chất đạm. Có nhiều lý do để giải thích hiện 

tượng này. Các sản phẩm của quá trình tiêu hóa protid (acid amin) có tác 

dụng kích thích làm cho lượng acid được bài tiết trong dịch vị cao hơn 
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so với lipid và glucid. Mặt khác sự hiện diện của các sản phẩm này trong 

lòng ruột làm thay đổi pH dịch ruột theo chiều hướng có lợi cho sự hấp 

thu Ca
++

. 

 Tỷ lệ giữa canxi và phospho trong thức ăn: có mối liên quan giữa lượng 

canxi và phospho ăn vào (mg) đối với quá trình hấp thu canxi và 

phospho. Mối liên quan này được biểu hiện bằng ty lệ Ca/P. Ở một 

người trưởng thành bình thường người ta nhận thấy rằng để cho sự hấp 

thu canxi và phospho đạt hiệu quả tốt, tỷ lệ Ca/P nên xấp xỉ 1/1. Tuy 

nhiên ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ thích hợp là 2/1 (người ta đưa ra tiêu chuẩn này 

dựa trên kết quả phân tích nồng độ canxi và phospho trong sữa mẹ). Nếu 

một trong hai yếu tố tăng, thí dụ lượng canxi ăn vào tăng tương đối so 

với phospho thì sự hấp thu phospho sẽ giảm và sự bài tiết phospho sẽ 

tăng. Có thể giải thích điều này dựa trên nguyên lý tích hòa tan: để đảm 

bảo duy trì ổn định của trạng thái bảo hòa của huyết tương đối với 

Ca3(PO4)2, chuyển hóa của ion Ca
++

 phải diễn tiến theo chiều hướng đối 

lập với chuyển hóa của ion phosphat. 

 Acid phytic C6H6O6(H2PO3)6 (inositol hexaphosphoric acid) hiện diện 

trong các loại ngũ cốc, có khả năng kết hợp với Ca
++

 hoặc Mg
++

 trong 

lòng ruột để tạo thành một loại muối tương đối ít hòa tan gọi là phytin. 

Thức ăn chứa nhiều acid phytic  sẽ làm giảm sự hấp thu canxi và 

phospho. 

 Oxalat: oxalat hiện diệ trong một số loại rau. Muối oxalat canxi không 

hòa tan trong nước. Những thức ăn mà thành phần acid oxalic lớn hơn 

so với thành phần canxi không được xem như là nguồn cung cấp canxi 

cho cơ thể, ngay  cả khi lượng canxi trong thức ăn đó khá cao. 

 Citrat: acid citric hiện diện trong một số loại trái cây  như chanh, cam, 

có khả năng kết hợp với canxi để tạo thành citrat canxi, một hợp chất có 

cấu trúc dạng vòng, nhờ phản ứng chelat hóa. Citrat canxi hòa tan trong 

nước và hấp thu dễ dàng qua niêm mạc ruột. Bằng thực nghiệm người ta 
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đã dùng citrat liều cao để điều trị chứng nhuyễn xương do thiếu vitamin 

D, do citrat có khả năng tăng cường sự hấp thu Ca
++

 ngay cả khi thiếu 

tác dụng của vitamin D. 

 Nồng độ canxi trong huyết tương: một sự tăng nồng độ canxi huyết 

tương dù ít cũng có thể gây giảm tốc độ hấp thu canxi xuống vài lân. 

Một trong những cơ chế đã được biết rõ là vai trò của PTH.  

- Hấp thu phosphat: khác với Ca
++

, phosphat được hấp thu dễ dàng qua niêm 

mạc ruột, trừ khi có quá nhiều canxi trong thức ăn do tạo ra các hợp chất 

phosphat canxi không hòa tan nên khó được hấp thu và sẽ được bài tiết qua 

phân. Tỷ lệ phospho được hấp thu khoảng 70-80%.
 

2.2. Lọc và tái hấp thu ở thận 

- Ca
++ 

: Ca
++

 được bài xuất theo đường nước tiểu. Cơ chế bài xuất Ca
++

 qua 

nước tiểu giống như của Na
+
. Tất cả Ca

++
 trong dịch lọc đều được tái hấp 

thu ở ống lượn gần và nhánh lên quai Henle. Ở ống lượn xa và ống góp 

Ca
++ 

được tái hấp thu nhiều hay ít tùy thuộc vào nồng độ Ca
++

 trong huyết 

tương. Khi nồng độ Ca
++

 trong huyết tương thấp thì quá trình tái hấp thu 

tăng và Ca
++ 

được tái hấp thu hầu như hoàn toàn và không được đào thải 

qua nước tiểu. Ngược lai, nếu nồng độ Ca
++

 chỉ hơi tăng cao trên mức bình 

thường thì cũng làm tăng đào thải Ca
++

 qua nước tiểu. Một trong những 

yếu tố quan trọng điều hòa sự tái hấp thu Ca
++

 ở ống thận là PTH của tuyến 

cận giáp. 

- Phosphat : phosphat cũng ược bài xuất qua nước tiểu. Ngưỡng phosphat ở 

thận là 1mM/L. Khi lượng phosphat cao hơn mức này PO4
---

 sẽ được đào 

thải ra nước tiểu, lượng PO4
---

 được đào thải tỷ lệ thuận với nồng độ PO4
---

 

huyết tương. Thận điều hòa nồng độ PO4
--- 

của dịch ngoại bào bằng cách 

thay đổi mức bài xuất PO4
---

 ra nước tiểu. Do đó PTH đóng vai trò quan 

trọng trong điều hòa nồng độ PO4
---

 của huyết tương.  

2.3. Dự  trữ Ca
++

 ở xƣơng 
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 Nếu tiêm dung dịch muối canxi hòa tan vào tĩnh mạch thì nồng độ canxi 

tăng cao ngay, sau vài phút đến 1 giờ nồng độ trở lại bình thường. Ngược lại 

nếu một lượng lớn Ca
++

 được lấy ra khỏi máu thì nồng độ Ca
++

 cũng được trở 

lại bình thường sau vài phút đền vài giờ. Sự ổn định nồng độ Ca
++

 nhanh như 

vậy là nhờ cơ thể có chứa một lượng Ca
++

 dự trữ (trao đổi), loại Ca
++

 này cân 

bằng với nồng độ Ca
++

 trong máu. Lượng canxi trao đổi này nằm trong gan, 

đường tiêu hóa nhưng chủ yếu nằm trong xương (trung bình chiếm từ 0,4-1% 

lượng canxi có trong xương). Phần lớn lọa này nằm dưới dạng muối dễ bị huy 

động khi cần thiết như CaHPO4. Đây chính là loại Ca
++

 trao đổi nhanh của 

xương. 

 Loại Ca
++ 

trao đổi này đóng vai trò như hệ đệm cung cấp nhanh canxi khi 

cần và giữ nồng độ Ca
++

 trong máu hằng định. 

2.4. Sử dụng  

 Các mô sử dụng Ca
++

 và phosphat cho các hoạt động chức năng của nó. 

3. VAI TRÒ CỦA CANXI VÀ PHOSPHAT TRONG CƠ THỂ 

3.1. Vai trò của canxi 

* Tạo điện thế màng 

- Ca
++

 tham gia tạo điện thế màng thông qua hoạt động của kênh Ca
++

 và 

bơm Ca
++ 

: 

 Điện thế hoạt động: trên màng tế bào có những kênh Ca
++

 cho cả Na
+
 và 

Ca
++

 đi qua, bình thường kênh này chỉ có tính thấm rất yếu với cả hai 

ion nhưng khi kênh mở dòng Na
+
 và Ca

++
 đều chảy từ ngoài vào trong tế 

bào. Đặc điểm của loại kênh này là thời gian hoạt hóa rất chậm, thường 

chậm hơn kênh Na
+
 từ 10-20 lần, vì vậy người ta thường gọi kênh này là 

kênh chậm và kênh Na
+
 là kênh nhanh. Những kênh Ca

++
 này thường có 

ở cơ tim và cơ trơn. Ở một số cơ trơn, kênh nhanh Na
+
 rất khó hoạt động 
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nên việc tạo ra điện thế hoạt động hầu như do kênh Ca
++ 

đảm nhận. Do 

vậy nếu rối loạn nồng độ Ca
++

 sẽ dẫn đến rối loạn chức năng co cơ. 

 Điện thế nghỉ: sau khi Ca
++

 từ ngoài và từ các quan đi qua kênh vào bào 

tương tế bào tạo điện thế hoạt động, chúng lại được bơm ra ngoài nhờ 

bơm Ca
++

 góp phần tạo ra sự phân cực của màng tế bào ở trạng thái 

nghỉ. 

- Ý nghĩa của việc Ca
++

 tham gia tạo điện thế màng là nó góp phần duy trì 

tính hưng phấn bình thường của sợi cơ và sợi thần kinh 

 Nồng độ bình thường của Ca
++

 trong dịch ngoại bào có tác dụng duy trì 

tính thấm của Na
+
 ở mức bình thường. Khi có sự thiếu hụt Ca

++
, chỉ cần 

sự thay đổi nhẹ về điện thế của màng tế bào cũng đủ hoạt hóa kênh Na
+
 

và làm cho sợi cơ co và sợi thần kinh trở nên hưng phấn. Cơ chế tác 

dụng của ion Ca
++

 được giả thuyết như sau: khi Ca
++

 gắn vào mặt ngoài 

của phân tử protein vận chuyển Na
+
, điện tích dương của Ca

++
 làm thay 

đổi trạng thái điện tích của protein vận chuyển và do đó làm tăng điện 

thế đủ để mở kênh vận chuyển. Giả thuyết khác: bình thường các ion di 

chuyển qua màng tế bào thông qua các kênh ion. Bản chất của kênh ion 

là protein kênh. Dưới tác động của một số yếu tố, phân tử protein có thể 

thay đổi cấu trúc, qua đó điều chỉnh tốc độ di chuyển của các ion qua 

kênh. Bình thường các nhóm cực tích điện âm của protein kênh hướng 

vào lòng kênh và gắn với Ca
++

. Sự "lót" của Ca
++

 ở mặt trong kênh làm 

cho lòng kênh trở nên hẹp, khúc khuỷu hơn, do đó phần nào cản trở di 

chuyển của các ion (Na
+
, K

+
...). Trong trạng thái tăng Ca

++
 huyết, hầu 

hết các nhóm cực đều gắn kết với Ca
++

, sự di chuyển các ion qua kênh 

trở nên chậm chạp, điện thế hoạt động màng giảm biên độ, giảm tốc độ 

dẫn truyền, ta nói sự tăng này có tính chất "ổn định màng". Trong trạng 

thái giảm Ca
++

 huyết, một số Ca
++

 tách khỏi nhóm cực, lòng kênh trở 

nên rộng rãi hơn, tốc dộ di chuyển của các ion qua màng tăng, điện thế 

hoạt động tăng biên độ, tăng tốc độ dẫn truyền.  
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 Khi thiếu Ca
++

 tính hưng phấn của sợi cơ và sợi thần kinh tăng. Nồng độ 

Ca
++

 thấp dưới mức bình thường khoảng 30-50% đã có thể gây co cơ và 

có thể dẫn tới cái chết do co cơ thanh quản là cơ rất nhạy cảm với tình 

trạng thiếu Ca
++

. Ngược lại nếu thừa Ca
++

 sẽ làm giảm tính hưng phấn 

của sợi thần kinh. 

* Giải phóng chất truyền đạt thần kinh 

 Khi xung động kích thích truyền đến cúc tận cùng, kênh Ca
++

 mở và Ca
++

 

được vận chuyển từ ngoài vào cúc tận cùng. Nồng độ Ca
++

 trong cúc tận cùng 

tăng và có tác dụng đẩy các bọc chứa cá chất truyền đạt thần kinh về phía màng 

trước synap. Các bọc này hòa màng với màng trước synap và giải phóng chất 

truyền đạt thần kinh vào khe synap. 

* Tham gia vào cơ chế tác dụng của hormon 

 Ca
++

 là một trong những yếu tố được gọi là chất truyền tin thứ hai. 

- Một số hormon khi đến tế bào đích sẽ gắn với receptor của màng tế bào. 

Sự tương tác giữa hormon và receptor sẽ làm thay đổi cấu trúc không gian 

của receptor (người ta nói là receptor đã được hoạt hóa) khi đó kênh Ca
++

 

sẽ mở và Ca
++

 được vận chuyển vào trong tế bào. 

- Tại bào tương, Ca
++

 gắn với một protein là calmodulin. Calmodulin có 4 vị 

trí riêng biệt để gắn với Ca
++

. Khi 3 hoặc 4 vị trí của phân tử calmodulin 

gắn với Ca
++

, cấu trúc không gian của phân tử protein này thay đổi và sau 

đó gây ra nhiều tác dụng khác nhau tại tế bào đích tương tự như tác dụng 

của AMPc. 

- Phức hợp Ca
++

-calmodulin hoạt hóa một số hệ enzym nội bào, trong đó có 

myozin light chain kinase, và enzym này xúc tác cho phản ứng phosphoryl 

hóa myosin, khởi phát sự co của tế bào cơ trơn. Một số enzym và quá trình 

sinh lý của tế bào được điều hòa bởi calmodulin: 

 Myozin light chain kinase 
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 Phosphodiesterase 

 Tính thấm của vùng nối 

 Phospholipase A2 

 Ca
++

 ATPase 

 Sự tiết của tế bào 

 Sự phosphoryl hóa màng 

 Giải phóng chất truyền đạt thần kinh 

 NAD kinase 

 Protein kinase phụ thuộc Ca
++

 

 Guanylat cyclase 

 Phosphorylase kinase 

* Tham gia vào cơ chế co cơ 

 Tế bào cơ được cấu tạo bởi 2 loại sợi là sợi actin và sợi myosin. 

 Sợi myosin gồm 6 chuỗi polypeptid. 

 Sợi actin gồm 3 loại protein là actin, tropomyosin và troponin. 

 Trên sợi actin có các vị trí hoạt động. Bình thường trong trạng thái giãn 

cơ, các vị trí này bị ức chế bởi phức hợp troponin-tropomyosin. Khi có mặt Ca
++

 

tác dụng ức chế của phức hợp troponin-tropomyosin không còn nữa và giải 

phóng những điểm hoạt động trên sợi actin làm cho sợi actin trượt sâu vào sợi 

myosin. Đó là bản chất của hiện tượng co cơ. 

* Thành phần cấu tạo chính của xương và răng. 

Cấu trúc vi thể của xương gồm có 3 thành phần: 

- Tế bào: tiền tạo cốt bào (preosteoblast), tạo cốt bào (osteoblast), tế bào 

xương (osteocyte) và hủy cốt bào. 

- Các sợi 

- Chất căn bản: gồm hai phần 
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 Khuôn hữu cơ: chủ yếu là collagen typ I. 

 Muối vô cơ : chủ yếu là muối canxi và phosphat, đó là hydroxyapatit có 

công thức hóa học tổng quát là Ca
++

10-x(H3O
+
)(PO4)6(OH

-
)2. Tỷ lệ 

canxi/phosphat thay đổi theo điều kiện dinh dưỡng, thông thường vào 

khoảng 1,3-2,0. 

* Tham gia vào quá trình đông máu 

 Ca
++

 tham gia vào hầu hết các giai đoạn của quá trình đông máu như hoạt 

hóa các yếu tố IX, X, II và chuyển fibrin đơn phân thành fibrin trùng hợp. 
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Sơ đồ con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh 

 

3.2. Vai trò của phosphat  

* Là thành phần cấu trúc của màng tế bào (dưới dạng phospholipid) 

* Là thành phần cấu tạo xương và răng 

* Tham gia điều hòa pH máu 

 Hệ đệm phosphat vô cơ HPO4
--
/H2PO4

-
 có nồng độ chỉ khoảng 0,66mM/L 

trong huyết tương. Với pH huyết tương là 7,4 thì tỷ lệ của HPO4
--
/H2PO4

-
 là 4/1. 

Như vậy 80% phosphat vô cơ trong huyết tương là nằm dưới dạng HPO4
—

còn 

20% nằm dưới dạng H2PO4
-
. Hệ thống này tham gia điều hòa pH huyết tương 

bằng cách được đào thải theo nước tiểu, qua đó H
+
 sẽ được đào thải ra ngoài khi 

nồng độ phosphat tương đối cao. 

http://www.diaglab.vet.cornell.edu/clinpath/modules/coags/atiii.htm
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- Hệ đệm phosphat hữu cơ trong hồng cầu: trong hồng cầu có hệ đệm 

phosphat hữu cơ nhưng vai trò không quan trọng bằng hệ đệm 

bicarbonat và hemoglobin. 

- Hệ đệm phosphat vô cơ trong hồng cầu: hệ đệm HPO4
--
/H2PO4

-
 có 

nồng độ vào khoảng 2 mM/L hồng cầu. 

4. Ca
++

 và một số mô 

4.1. Ca
++

 và tim 

 Ca
++

 là điện giải tham gia vào chức năng co bóp của cơ tim. Biên độ và 

cường độ co bóp tỉ lệ thuận với nồng độ Ca
++

 trong bào tương của tế bào cơ tim. 

 Tác động của digitalis là thông qua sự ức chế bơm Na
+
-K

+
-ATPase làm 

tăng lượng Ca
++

 nội bào (Na
+
 lại trong bào tương sẽ hóan đổi với Ca

++
 ngoại 

bào nhờ bơm Ca
++

-Na
+
 antiport). Ca

++
 được tích lũy đầy đủ trong các cấu truac 

nội bào, khi được phóng thích sẽ gắn kết  với tất cả các troponin C, làm cho quá 

trình trượt của sợi myosin trên sợi actin xảy ra hoàn toàn. Trên bệnh nhân đang 

sử dụng digitalis, Ca
++

 tiêm mạch có thể làm cho Ca
++

 nội bào cơ tim tăng cao 

đột ngột, các sợi actin không tách rời khỏi các sợi myosin, tim sẽ ngưng đập ở 

giai đoạn tâm thu.  

 Ảnh hưởng inotrope (+) của các catecholamin cũng có liên quan đến sự 

tăng Ca
++

 nội bào. Khi catecholamin gắn với thụ thể adrenergic, men adenylat 

xyclase ở màng tế bào được hoạt hóa chuyển ATP thành AMPc. AMPc hoạt hóa 

protein kinase A. Protein kinase A phosphoryl hóa kênh Ca
++

 (bản chất là một 

protein). Kênh Ca
++

, dưới hình thái một phosphoprotein, sẽ duy trì trạng thái mở 

lâu hơn. Lượng Ca
++

 từ ngoài vào trong tế bào sẽ tăng. Mặt khác AMPc cũng 

tăng hoạt động của bơm Ca
++

 ATPase ở màng của hệ thống lưới nội bào tương. 

Ca
++

 được tích trữ đầy đủ và thời gian thu hồi Ca
++

 sau khi Ca
++

 được phóng 

thích sẽ nhanh hơn. Điều này đưa đến hai hệ quả: các sợi myosin trượt hoàn 

toàn trên các sợi actin đồng thời chúng cũng nhả ra sớm hơn. Vì vậy tuy các 
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catecholamin gây tăng co bóp cơ tim, tăng nhịp tim, nhưng do thời gian tâm thu 

rút ngắn lại, nên sự đổ đầy trong thời kỳ tâm trương vẫn được bảo đảm. 

 Như vậy, canxi, digitalis và catecholamin đều có tác dụng inotrope (+) 

lên sự co bóp của tế bào cơ tim. Hoạt động của 3 tác nhân này đều dẫn đến một 

kết quả chung là tăng nồng độ Ca
++

 trong bào tương khi có kích thích gây co cơ. 

Về mặt lý thuyết sự tăng Ca
++

 ngoại bào qua smức sẽ dẫn đến cơ tim co rút và 

ngừng tim ở giai đoạn tâm thu, còn sự giảm canxi ngoại bào quá mức sẽ dẫn 

đến giãn cơ tim và ngừng tim ở giai đoạn tâm trương. Tuy nhiên trên thực tế 

lâm sàng hiếm khi xảy ra biến chứng trên tim của sự biến động Ca
++

 huyết, bởi 

vì trong trạng thái tăng Ca
++

 huyết, Ca
++

 sẽ hấp thu vào xương trước khi gây ra 

những biến đổi ở tim, và trong trạng thái giảm Ca
++

 huyết , bệnh nhân sẽ tử 

vong trước vì tình trạng tetany nếu khôn gđược điều trị. 

 Một số loại thuốc ức chế Ca
++

 (nifedipin, ditilazem, verapamil) được 

dùng trong điều trị cao huyết áp và/hoặc thiếu máu cơ tim. Cơ chế tác dụng: các 

loại thuốc ức chế canxi cản trở sự di chuyển của Ca
++

 từ ngoài vào trong tế bào 

qua các kênh Ca
++

. Ở các tấm động thần kinh cơ (thành mạch vành và các tiểu 

động mạch trong hệ cơ xương) sự ức chế này gây dãn mạch. Đối với cơ tim, 

chúng làm giảm co bóp tế bào cơ tim. Trên sự dẫn truyền nhĩ thất, do các kênh 

Ca
++

 bị ức chế, độ phân cực của màng tế bào mô dẫn nhịp tăng, RMP tăng, 

khoảng cách giữa RMP và mức bắn kéo dài, do đó tốc độ dẫn truyền điện thế 

hoạt động của mô dẫn nhịp chậm lại. Như vậy, sử dụng các loại thuốc ức chế 

Ca
++

 có thể dẫn đến 3 biến chứng: tụt huyết áp, suy cơ tâm thất và block nhĩ 

thất. 

 Trong trạng thái tăng K
+
 huyết trầm trọng, tác động gây độc cho tim có 

thể được đối kháng lập tức (nhưng tạm thời) bởi Ca
++

 tiêm mạch. Tác dụng đối 

kháng này xảy ra cả ở hoạt động điện thế lẫn hoạt động co bóp của tế bào cơ 

tim. Đối với hoạt động điện thế, sự tăng K
+ 

huyết làm giảm độ phân cực của 

màng tế bào (RMP giảm) sẽ đối kháng lại tác động tăng phân cực màng của 
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Ca
++

... Đối với hoạt động co bóp, sự tăng K
+
 huyết, do làm giảm biên độ và kéo 

dài thời gian hoạt động điện thế sẽ gây giảm co bóp tế bào cơ tim, trong khi đó 

thì Ca
++

 có tác dụng ngược lại. Người ta áp dụng tính chất đối kháng này trong 

điều trị cấp cứu một trường hợp tăng K
+
 huyết trầm trọng. 

4.2. Ca
++

 và thần kinh cơ 

 Xung động thần kinh thực chất là sự lan truyền điện thế hoạt động màng 

tế bào dọc theo sợi trục thần kinh, được hình thành là do sự di chuyển của các 

ion qua các kênh ion. Hai loại ion đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành 

điện thế màng là Na
+
 và K

+
. Trong trạng thái nghỉ, màng tế bào thần kinh có 

điện dẫn đối với K
+
 lớn hơn so với Na

+
, do đó điện thế nghỉ của màng gần với 

giá trị điện thế cân bằng của K
+
 (RMP=-70mV, VK

+
=-90mV). Khi nồng độ K

+
 

ngoại bào giảm, gradient điện hóa của K
+
 ngang qua màng tăng, màng tăng 

phân cực khi nghỉ, tế bào thần kinh trở nên "trơ" hơn đối với kích thích, bởi vì 

kích thích cần phải đủ mạnh mới chuyển giá trị điện thế màng tới mức bắn, để 

từ đó khởi phát điện thế hoạt động. Sự tăng Ca
++

 ngoại bào cũng có tác động 

tương tự. 

 Sự dẫn truyền điện thế hoạt động dọc theo sợi trục thần kinh phụ thuộc 

vào một số yếu tố. Ở khía cạnh hóa động học, nó được quyết địng bởi tốc dộ di 

chuyển của các dòng ion qua kênh ion. Tốc độ này chịu ảnh hưởng của 2 yếu tố: 

gradient điện hóa của các ion (chủ yếu là Na
+
 và K

+
) qua màng, và cách thức mà 

các ion di chuyển trong kênh có dễ dàng hay không. Như trên đã nói, sự tăng 

nồn độ Ca
++

 làm cho các ion di chuyển trong kênh trở nên chậm chạp và ngược 

lại. 

 Như vậy, Ca
++

 ảnh hưởng đến tính kích thích của tế bào thần bằng hai 

cách: tác động đến mức độ phân cực của màng và ảnh hưởng đến dòng chảy của 

các ion qua màng hay nói cách khác là tính thấm của màng đối với các ion. 
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 Khi nồng độ Ca
++

 huyết tương giảm, tế bào thần kinh trở nên nhạy cảm 

hơn đối với kích thích. Tác động tăng tính kích thích này xảy ra ở trung ương 

lẫn ngoại biên, nhưng biểu hiện lâm sàng thường ở ngoại biên. 

5. Điều hòa nồng độ canxi và phosphat 

5.1. Hormon cận giáp: PTH (parathyroid hormon, parathormon). 

- Bản chất: polypeptid. 

- Nguồn gốc: tế bào chính tuyến cận giáp. 

- Cơ chế tác dụng: PTH đến gắn lên màng tế bào đích làm hoạt hóa 

adenylcyclase dẫn đến làm tăng chất truyền tin thứ hai AMPc nội bào.  

- Tác dụng: tăng Ca
++

 và giảm phosphat máu. 

+ Trên xương: 

▪ Tăng hoạt động tiêu xương và sự tạo thành các tế bào hủy xương mới. 

▪ Tăng giải phóng Ca
++

 từ xương vào máu.  

+ Trên thận:  

▪ Tăng tái hấp thu Ca
++

 ở ống lượn xa và ống góp. 

▪ Giảm tái hấp thu phosphat ở ống lượn gần. 

+ Trên ruột: tăng tạo thành 1,25 dihydroxycholecalciferol làm tăng hấp thu 

Ca
++

 ở ruột. 

- Điều hòa bài tiết: 

+ Calci máu tăng gây ức chế bài tiết và ngược lại. 

+ Kích thích thần giao cảm làm tăng bài tiết. 

5.2. Vitamin D (Cholecalciferol) 

- Bản chất: steroid. 

- Nguồn gốc: cholecalciferol được tạo ra ở dưới da từ 7-

dihydroxycholesterol dưới tác dụng của tia cực tím. Ở gan, cholecalciferol 

được chuyển thành 25-hydroxy-cholecalciferol. Ở thận, 25-hydroxy-

cholecalciferol đuợc chuyển thành 1,25-dihydroxy-cholecalciferol. Chất 
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vận chuyển cholecalciferol là một globulin đặc hiệu gọi là DPP (vitamin D 

binding protein). 

- Tác dụng: 1,25-dihydroxy-cholecalciferol có hoạt tính sinh học mạnh nhất 

làm tăng Ca
++

 và phosphat máu. 

+ Trên ruột: tăng hấp thu Ca
++

 và phosphat do: 

 Tăng tạo protein vận chuyển Ca
++

. 

 Tăng tạo men Ca-ATPase. 

 Tăng tạo men phosphatase kiềm. 

+ Trên xương: tăng tác dụng của PTH trên xương hơn là khi PTH tác dụng 

một mình dẫn đến tiêu xương. 

+ Trên thận: tăng tái hấp thu Ca
++

 và phosphat. 

5.3. Calcitonin 

- Bản chất hóa học: là một polypeptid, 32 acid amin. 

- Nguồn gốc: tế bào C của tuyến giáp (tế bào cạnh nang) 

- Tác dụng: giảm Ca
++

 và phosphat máu 

+ Trên xương: 

▪ Giảm hoạt động tiêu xương và sự tạo thành các tế bào hủy xương 

mới. 

▪ Tăng lắng đọng Ca
++

 ở xương. 

▪ Tác dụng này có ý nghĩa quan trọng ở trẻ em đang lớn nhưng rất yếu 

ở người trưởng thành. 

+ Trên thận: 

- Tăng đào thải Ca
++

 và phosphat qua nước tiểu. 

- Giảm tái hấp thu Na
+
 và Cl

-
 ở ống lượn gần, có vai trò điều hòa thể tích 

ngoại bào. 

- Điều hòa bài tiết: Ca
++

 máu tăng kích thích bài tiết Calcitonin. 
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III. CHẨN ĐOÁN: 

3.1 Chẩn Đoán Xác Định: 

3.1.1 Triệu Chứng Lâm Sàng: 

Suy cận giáp thường biểu hiện hạ calci máu và tăng phosphor máu làm ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh trung ương cũng như các hệ thống khác trong cơ thể. 

A. Tiền Sử Và Bệnh Sử: 

- Triệu chứng hạ calci máu phụ thuộc vào tốc độvà mức độ giảm nồng độ calci 

huyết thanh. 

- Triệu chứng rõ rệ nhất là cơn tetany. Điển hình là tê quanh miệng, cảm giác tê 

và kiến bò đầu ngọn chi, co quắp bàn chân, bàn tay. Ví dụ kinh điển là bàn tay 

đỡ đẻ (sự xuất hiện dấu hiệu này có liên quan với khép cơ ngón cái, gấp các 

khớp bàn ngón và uốn gập cổ tay. Có thể xuất hiện tiếng rít thanh quản có nguy 

cơ đe dọa tính mạng do co thắt thanh quản. 

- Các biểu hiện trên hệ thần kinh trung ương của hạ calci máu bao gồm: co giật, 

kích thích, lú lẫn, mê sảng. 

- Trẻ em bị hạ calci máu mãn tính có thể chậm phát triển trí tuệ và người lớn có 

thể có tình trạng sa sút trí tuệ tiến triển nặng lên. 

- Vôi hóa các hạch nền não có thể gây rối loạn vận động. 

- Biểu hiện tim mạch bao gồm cơn ngất, suy tim ứ huyết, cơn đau thắt ngực. 

- Biểu hiện mạn tính bao gồm đục thủy tinh thể, da khô, tóc xơ, móng tay giòn 

dễ gãy, da vẩy nến, ngứa mạ tính, răng xấu. 

- Tiền sử bệnh nội khoa liên quan: viêm tụy, suy gan, suy thận, rối loạn dạ dày 

ruột, cường giáp hoặc cường cận giáp. 

- Tiền sử ngoại khoa: phẫu thuật tuyến giáp, tuyến cận giáp, ruột, hoặc chấn 

thương vùng cổ gần đây. 

Suy tuyến cận giáp biểu hiện qua tình trạng hạ canxi máu, là một trong 

những biến chứng cần quan tâm trong suốt thời gian hậu phẫu cũng nhƣ 

suốt quá trình tái khám sau đó của bệnh nhân phẫu thuật cắt giáp. 

Suy tuyến cận giáp biểu hiện qua tình trạng hạ canxi máu, là một trong những 

biến chứng cần quan tâm trong suốt thời gian hậu phẫu cũng như suốt quá trình 
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tái khám sau đó của bệnh nhân phẫu thuật cắt giáp. Tỉ lệ hạ canxi máu thoáng 

qua thay đổi từ 0.6-83%, và tỉ lệ suy tuyến cận giáp vĩnh viễn thay đổi từ 0 đến 

43%. Qua các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ hạ canxi máu tạm thời loại không triệu 

chứng hay có triệu chứng không quan trọng: cao, tỉ lệ hạ canxi tạm thời loại có 

triệu chứng cần điều trị: trung bình (khoảng 10%) và tỉ lệ suy tuyến cận giáp 

vĩnh viễn thấp(<2%) 

Tỉ lệ hạ canxi máu thoáng qua hay suy tuyến cận giáp vĩnh viễn thay đổi rất 

nhiều giữa các nghiên cứu là do: 

 

1. Loại bệnh lý tuyến giáp 

2. Độ rộng phẫu thuật 

3. Phẫu thuật nhiều lần 

4. Yếu tố kỹ thuật 

5. Yếu tố phẫu thuật viên 

6. Kế hoạch tầm soát và theo dõi biến chứng hạ canxi máu sau mổ 

7. Các yếu tố khác 

Điều trị suy tuyến cận giáp sau phẫu thuật cắt giáp không gì khác hơn là điều 

chỉnh nồng độ canxi máu trong giới hạn bình thường. Mặc dù bệnh nhân có hay 

không có triệu chứng lâm sàng của hạ canxi máu, sau cắt thùy giáp hay cắt giáp 

gần toàn phần, toàn phần, thì tầm soát, điều trị và theo dõi biến chứng này vẫn 

luôn cần thiết.  

 

  Sau phẫu thuật cắt giáp, hạ canxi máu thoáng qua có thể giải thích do thao tác 

phẫu thuật trên tuyến cận giáp và tuyến giáp. Tuyến cận giáp bị thương tổn có 

thể do chấn thương trực tiếp, do tổn thương mạch máu nuôi, hay do bị mất nhiệt 

trong quá trình phẫu thuật. Kết quả cuối cùng đưa đến là thiếu máu nuôi tuyến 

cận giáp, do đó làm giảm tiết PTH. Các thương tổn này có thể phục hồi và tình 

trạng hạ canxi máu chỉ thoáng qua. Trong khi đó, suy tuyến cận giáp vĩnh viễn 

xảy ra khi tuyến cận giáp bị cắt bỏ hay mạch máu nuôi tuyến cận giáp bị cắt và 

tổn thương này không hồi phục nếu không có cấy ghép tuyến cận giáp tự thân. 

Hạ canxi máu thoáng qua xảy ra ngang nhau trong trường hợp cắt giáp gần toàn 

phần và cắt giáp toàn phần, tuy nhiên tỉ lệ suy tuyến cận giáp vĩnh viễn xảy ra ở 

bệnh nhân cắt giáp toàn phần có cao hơn.   

Mặc dù tuyến cận giáp được bảo tồn cẩn thận, hay chỉ cắt thùy tuyến giáp hạ 

canxi máu vẫn có thể xảy ra. Một nghiên cứu trên 20 trường hợp cắt thùy và eo 

có đến 13/20 ca hạ canxi máu và 12/13 bệnh nhân này có endothelin 1 tăng. 

Endothelin là một peptide có chức năng co mạch, do đó Endothelin 1 tăng làm 

kích thích các mạch máu trong đó có mạch máu nuôi tuyến cận giáp, giảm 

lượng máu nuôi đến tuyến cận giáp tạm thời. 

Sau bất kỳ phẫu thuật nào không phải phẫu thuật tuyến giáp cũng có thể xảy ra 

tình trạng hạ canxi máu toàn phần. Nhưng đây chỉ là hạ canxi máu giả đi kèm 
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tình trạng hạ albumin máu và hạ Hct, nhưng nồng độ canxi ion hóa, PTH, 

calcitonin vẫn ổn định. Nguyên nhân là do có tình trạng loãng máu sau mổ do 

tăng tiết ADH không phù hợp. Tình trạng này sẽ tự hồi phục trong 1-2 ngày đầu 

sau mổ. 

Các yếu tố nguy cơ suy tuyến cận giáp sau phẫu thuật cắt giáp: Độ rộng phẫu 

thuật (cắt giáp toàn phần (6,9-25%), cắt giáp gần trọn(1,6-9,1%), cắt giáp có 

kèm nạo hạch cổ bên, nạo hạch cổ nhóm VI), bản chất bệnh lý tuyến giáp (ung 

thư tuyến giáp, cường giáp, phình giáp đa hạt tái phát), giới nữ, tuổi cao, số 

lượng ca tuyến giáp được phẫu thuật của bệnh viện, số lượng tuyến cận giáp 

được bảo tồn, sự thành thạo của phẫu thuật viên trong kỹ thuật cấy ghép tuyến 

cận giáp tự thân. 

 

- Tiền sử gia đình bị hạ calci máu có thể giúp chẩn đoán các bệnh lý có tính chất 

di truyền. 

- Để loại trừ tình trạng giả hạ calci máu, cần hỏi kỹ về tiền sử dùng thuốc cản 

quang, estrogen, lợi tiểu quai, biphosphonat, bổ sung calci, kháng sinh và thuốc 

chống động kinh. 

B. Khám Thực Thể: 

Hai dấu hiệu khám thực thể kinh điển bao gồm dấu hiệu Chvostek và dấu hiệu 

Trousseau 

- Dấu Hiệu Chvostek 

được gây ra bằng cách gõ trên vị trí dây thần kinh mặt, trước bình tay 2cm và 

quan sát tình trạng co cơ vùng bên của các cơ mặt: 

+ Giật khóe môi trên (typ I). 

+ Giật khóe môi trên và cánh mũi (typ II). 

+ Giật toàn bộ nửa bên mặt (typ III). 

- Dấu hiệu này vừa không nhạy (27%) vừa không đặc hiệu và có thể gặp ở 25% 

người bình thường. 
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Hình 2. Dấu Schvostek 

 

- Dấu Hiệu Trousseau 

được gây ra bằng cách bơm băng đo huyết áp cao hơn huyết áp tâm thu 20 

mmHg và giữ mức áp lực này trong 03 phút và quan sát dấu hiệu tư thế ―bàn tay 

đỡ đẻ‖. Dấu hiệu này có độ nhạy 66% và tỉ lệ dưong tính giả là 4%. 



30 
 

 

Hình 3. Cơn Tetany 

 

- Các biểu hiện thần kinh trung ương: kích thích, lú lẫn, ảo giác, sa sút trí tuệ, 

các biểu hiện ngoại tháp và co giật. 

- Các dấu hiệu tim phổi tiềm ẩn bao gồm xuất hiện tiếng thở rít, nhịp tim chậm, 

ran ở phổi, nhịp ngựa phi S3. Hạ calci máu cấp gây khoảng QT dài, có thể dẫn 

đến loạn nhịp thất, suy tim ứ huyết, tụt huyết áp và con đau thắt ngực. 

- Tình trạng co thắt co tron có thể gây ra tiếng rít thanh quản, rối loạn nuốt và co 

thắt phế quản. 

- Triệu chứng dạ dày ruột bao gồm con đau quặn gan, con đau do co thắt ruột, 

rối loạn nuốt do co thắt co tron. Tiêu chảy gặp trong trường hợp hạ calci máu do 

tình trạng kém hấp thu gây ra. 

- Biểu hiện da nguyên phát của hạ calci máu là chốc lở dạng herpes, một dạng 

của bệnh vẩy nến có mụn mủ cấp được đi kèm với hạ calci máu ở phụ nữ có 

thai. 

2 Triệu Chứng Cận Lâm Sàng: 

- Xét nghiệm máu: 

• Canxi máu thấp: 1,87 - 2 mmol/l. 
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• Ca++ chính xác = [4 - Albumin (g/dl)] x 0,2 + Ca++ (mmol/l). 

• Canxi ion hóa giảm <1,1 mmol/l. 

• Phospho máu tăng > 1,44 mmol/l. 

• PTH giảm < 10pg/ml. 

• Phosphataza kiềm bình thường. 

- Xét nghiệm nước tiểu: 

• Canxi niệu < 2,5 mmol/24 giờ. 

• Độ thanh thải phosphor giảm và tỉ lệ tái hấp thu phosphor tăng (trên 95%). 

- Điện tâm đồ: QT và ST kéo dài. 

- Điện não đồ: 50% trường hợp thấy xuất hiện song têta, sóng delta hoặc các 

hình ảnh nghịch đảo. 

- Xquang sọ: có thể thấy các điểm calci hóa ở nền sọ. 

3. Chẩn Đoán Phân Biệt: 

- Suy thận mãn. 

- Hội chứng kém hấp thu: giảm hấp thu calci, magnesi, vitamin D ở ruột. Dùng 

thuốc chống co giật (barbituric, phenytoin), rifampicin làm giảm tổng hợp 

enzyme giúp chuyển hóa vitamin D thành calciferol ở gan. 

- Những nguyên nhân gây kiềm hóa máu: 

• Kiềm hô hấp: thông khí quá mức do tổn thương thân não (hội chứng Guillain 

Barre), thông khí hỗ trợ. 

• Kiềm chuyển hóa: nôn mửa, tăng aldosteron nguyên phát. 

- Nguyên nhân hiếm gặp khác: viêm tụy cấp nặng, ung thư tuyến giáp. 

4. Chẩn Đoán Nguyên Nhân: 

Cần phân biệt suy cận giáp thực sự hay giả suy cận giáp. 

A. Suy Cận Giáp Thực Sự: 
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thể hiện hội chứng sinh hóa đầy đủ, nguyên nhân có thể do phẫu thuật, gia đình, 

tự miễn hoặc vô căn: 

- Sau phẫu thuật cắt tuyến giáp cùng tuyến cận giáp. 

- Suy cận giáp tự phát thường không có nguyên nhân. 

- Suy cận giáp do phá hủy trực tiếp tuyến cận giáp ở bệnh nhân truyền máu 

nhiều lần gây lắng đọng sắt; tình trạng lắng đọng đồng trong bệnh Wilson, lắng 

đọng nhôm ở các bệnh nhân lọc máu. 

- Thâm nhiễm tuyến cận giáp trong ung thư biểu mô di căn, bệnh lý u hạt hoặc 

thâm nhiễm amyloid là nguyên nhân hiếm gặp. 

- Suy cận giáp bẩm sinh (hội chứng Di George): không phát triển túi thứ ba của 

thanh quản với thiểu sản tuyến ức và không có tuyến cận giáp. 

- Suy cận giáp có thể xảy ra như hậu quả của việc sử dụng các thuốc giống 

calci, như cinacalcet. Thuốc này gắn với thụ thể nhận cảm calci và làm hạ thấp 

ngưỡng hoạt hóa của thụ thể này đối với calci ngoài tế bào. Vì vậy, phóng thích 

PTH từ các tế bào cận giáp giảm đi, tình trạng hạ calci máu cũng được mô tả ở 

khoảng 5% các bệnh nhân này. 

- Trong tất cả những nguyên nhân nêu trên, PTH thường thấp và nghiệm pháp 

tiêm PTH ngoại sinh sẽ thay đổi sự bất thường phosphor - calci. 

B. Giả Suy Cận Giáp : 

- Do giảm đáp ứng của cơ quan đích với PTH gây ra. 

- Hiếm gặp, liên quan đến sự bất thường gen, là tình trạng không hấp thu ngoại 

vi hormone cận giáp biểu hiện sinh hóa của suy cận giáp. 

- Giả suy cận giáp typ1A biểu hiện bằng các dấu chứng của chứng của loạn 

dưỡng xương do di truyền kiểu Albright bao gồm: ngằn khối xương bàn chân và 

ngón chân, tầm vóc thấp, mặt tròn, béo phì, châm phát triển tinh thần và hình 

thành xương ở các vị trí bất thường. Bệnh di truyền theo tính trội qua nhiễm sắc 

thể thường. 

- Giả suy cận giáp typ 1B biểu hiện khiếm khuyết đáp ứng thận đối với PTH, 

bệnh nhân có các dấu hiệu thực thể trên hệ cơ xương phù hợp với suy cận giáp. 

- Giả suy cận giáp typ 1C (biểu hiện tình trạng kháng với nhiều thụ thể hormone 

PTH), typ 2 rất hiếm gặp. Tần suất giả suy cận giáp typ 2 xuất hiện với dưới 50 

ca được ghi nhận cho đến hiện tại. 
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5. ĐIỀU TRỊ: 

A. Trƣờng Hợp Cấp Cứu: 

- Chỉ định điều trị cấp cứu: Cơn tetany, co thắt thanh quản, cơn động kinh. 

• Đảm bảo thông thoáng đường hô hấp. 

• Tiêm tĩnh mạch Gluconat Calci: Gluconat calci 10% 10 - 20 ml (1 - 2 ống) 

tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 10 phút. Hoặc Calcium Chlorua tiêm tĩnh 

mạch cũng có hiệu quả tương đương. 

• Lưu ý không được tiêm TM nhanh Calci Gluconat để tránh gây ra rối loạn 

chức năng tim (tụt huyết áp, loạn nhịp, trụy mạch). 

• Có thể tiêm bắp thêm một loại an thần: Diazepam 10mg. 

- Chỉ định điều trị cấp: truyền tĩnh mạch calci với liều 1mg/kg/giờ. Mỗi ống 

Gluconat calci 10ml chứa 90mg cho mỗi 2,25 mmol nguyên tố calci. Như vậy, 

nếu pha 06 ống gluconat calci vào 500ml Glucose 5% truyền tĩnh mạch với tốc 

độ 0,92ml/kg/giờ sẽ cung cấp nguyên tố calci 1mg/kg/giờ. 

- Theo dõi: xét nghiệm calci máu mỗi 4 - 6 giờ trong khi truyền tĩnh mạch điều 

chỉnh duy tì calci máu khoảng 8 - 9 mg/dl. 

- Vitamin D liều cao: 

• Ergocalciferol 50.000 - 200.000 UI/ngày tiêm bắp tối đa trong 2 - 3 ngày. 

Hoặc Cholecalciferol liều tương tự. (AQUADETRIM 15.000UI/ml, VITAMIN 

D3 BON 200.000UI/ống). 

• Calcifediol hay 25-hydroxy cholecalciferol (DEDROGYL 20 - 30 giọt/ngày). 

• Calcitriol hay 1a25-dihydroxy cholecalciferol 1 - 3mg/ngày 

(ROCALTROL). 

- Magne-B6 4 - 6 viên/ngày, nếu có giảm magnesi phối hợp. 

B. Điều Trị Lâu Dài: 

Mục tiêu duy trì calci máu ở mức bình thường thấp (2,0 - 2,1 mmol/l). 
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- Calci uống dưới dạng calci clorid hoặc calcium gluconate (CALCIUM 

SANDOZ, CALCIUM STADA, CALCIUM HASAN), hoặc calcium carbonate 

(BRIOZCAL, MORECAL) liều trung bình 1g mỗi ngày (2 viên 500mg). 

- Bổ sung vitamin D: Ergocalciferol (Vitamin D2) dạng dầu uống hoặc tiêm bắp 

có thời gian bán hủy kéo dài. Liều lượng uống thay đổi tùy tình trạng suy cận 

giáp của từng bệnh nhân từ 50.000 - 100.000 UI/ngày (1,25 - 2,5 mg/ngày). 

Định lượng 25(OH) vitatmin D và nồng độ calci trong huyết thanh để đánh giá 

điều trị. Calcitriol có thời gian bán hủy ngắn hơn (8giờ) có thể dùng đồng thời 

với liều 0,25 - 2 pg/ngày. 

- Điều trị bằng phosphor có lợi thế làm tăng lượng calci trong tế bào: 

Phosphatkali 1-2g/ngày trong thời giang 2 - 3 tháng. 

- Bổ sung Magnesi: nếu nghi ngờ có giảm mangesi máu kèm theo, đục thủy tinh 

thể, rối loạn tiêu hóa. 

- Trong tất cả mọi trường hợp nên phối hợp thêm các liệu pháp tâm lý (tự kỷ ám 

thị, yoga...) 

C. Theo Dõi Lâm Sàng Và Sinh Hóa: 

- Định lượng calci máu, phosphor máu, ure, creatinin máu; đề phòng quá liều 

gây sỏi thận hoặc vôi hóa thận. 

- Nếu xuất hiện tình trạng tăng calci máu, cần ngừng bổ sung calci và vitamin D 

cho đến khi nồng độ calci máu trở về bình thường. Liều dùng sau đó nên giảm 

đi. Tác dụng của calcitriol thường kéo dài một tuần, tác dụng của ergocalcitriol 

có thể kéo dài trên một tháng. 

- Theo dõi triệu chứng ngộ độc vitamin D: chán ăn, nôn ói, mệt mỏi, uống nhiều 

tiểu nhiều, tăng calci máu. 
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Bảng 1: Chế phẩm có vitamin D dùng điều trị suy cận giáp 

 Hàm lượng 
Dạng chế 

phẩm 

Liều hàng 

ngày 

Tác dụng 

độc rút 

xuống sau 

Ergocalciferol 

(ergosterol, Vit D) 

40.000 đơn 

vị/mg 

Nang 25.000 

- 50.000 đơn 

vị Dung dịch 

500.000 đơn 

vị/ml 

25.000 - 

200.000 đơn 

vị 

6 - 18 tuần 

Dihydrotachysterol 

(HYKATEROL) 

120.000 Đơn 

vị/mg 

Viên nén 

0.125, 0.2 và 

0.4mg 

0.2 - 1 mg 1 - 3 tuần 

Calcifediol 

(CALDEROL) 
 

Nang 20 - 50 

mcg 
20 - 200 mcg 3 - 6 tuần 

Calcitriol 

(ROCALTROL) 
 

Nang 0.25 và 

0.5 mcg 
0.25 - 5 mcg V - 2 tuần 

 

 

IV. BIẾN CHỨNG 

 Tăng calci máu và tăng thải calci trong nước tiểu. Nhằm dự phòng sỏi 

thận cần phải định lượng calci trong nước tiểu trong 24 giờ cũng như calci máu. 

Thuốc lợi tiểu nhóm thiazide có tác dụng tăng tái hấp thu calci ống thận. 

V. TIÊN LƯỢNG 

  Duy trì lâu dài nồng độ calci huyết tương đạt mức bình thường hoặc gần 

bình thường cải thiện phần lớn các biểu hiện do suy phó giáp vô căn và do phẫu 

thuật, bao gồm các rối loạn ở mắt, thần kinh, da. Đặc biệt chứng nhiễm candida 

trong bối cảnh MEDAC thường cải thiện với iodoquinol hoặc amphotericine B. 

Ghép phó giáp cũng có thể làm giảm tần suất suy phó giáp. Chẩn đoán suy phó 

giáp ở giai đoạn sớm sẽ giảm biến chứng. 
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