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Tóm tắt

◊ Canxi là một cation quan trọng tham gia trong vận chuyển tế bào, chức năng màng và chuyển hóa xương. Tăng
canxi máu hay thừa canxi hệ thống có hại cho chức năng của các màng kích thích, dẫn đến tình trạng mỏi cơ
xương và cơ trơn đường tiêu hóa. Tác động lên cơ tim bao gồm ngắn khoảng QT và tăng nguy cơ ngừng tim
nếu nồng độ canxi quá cao. Các di chứng thần kinh bao gồm trầm cảm, dễ bị kích thích và hôn mê nếu nồng độ
canxi đủ cao. Tăng canxi máu nhanh chóng vượt quá khả năng tái hấp thu canxi của thận và canxi sẽ xuất hi ̣ên
trong nước tiểu, kết hợp với phosphate, dẫn đến sỏi thận. Nồng độ canxi cao có thể dẫn đến kết tủa trong các mô
mềm như thận, khi đó chức năng thận có thể bị tổn thương nghiêm trọng.[1] Tăng canxi máu cũng làm mất nước
do gây đề kháng của thận đối với vasopression, dẫn đến đái tháo nhạt. Sau đó tình trạng mất nước dẫn đến tăng
nồng độ canxi huyết thanh tương ứng.

◊ Sinh lý bệnh :
Khả năng hòa tan phosphate có liên quan mật thiết đến canxi. Bất kỳ yếu tố nào làm tăng phosphate, như suy
thận, sẽ dẫn đến giảm canxi ion hóa. Ngoài ra, hiệu quả hấp thụ canxi đạt khoảng 10% và khả năng hấp thụ phụ
thuộc vào vitamin D. Vitamin D3 có trong chế độ ăn uống hoặc được tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng
từ tiền chất cholesterol. Vitamin D3 được tổng hợp ở da qua phản ứng của tiền chất cholesterol trong da với tia
cực tím ở bước sóng B; phản ứng được kích hoạt khi ánh nắng mặt trời chiếu vào da. Các nguồn dinh dưỡng
thường đóng vai trò không đáng kể, trừ người dân Bắc Cực tiêu thụ một lượng lớn vitamin D3 từ dầu cá và động
vật có vú. Vitamin D3 được chuyển hóa thành chất 25-hydroxy qua gan và quá trình hydroxyl hóa thứ hai tạo
thành calcitriol hoặc 1,25-dihydroxy vitamin D3 xảy ra trong nhu mô thận. Chỉ có khoảng 1% tổng lượng canxi
trong cơ thể nằm trong dịch ngoại bào, phần còn lại nằm trong xương và các khoang nội bào.[2] Khoảng một
nửa lượng canxi tuần hoàn liên kết với protein, trong khi phần còn lại được ion hóa và cấu thành các thành phần
thích hợp về sinh lý. Nồng độ canxi được kiểm soát chặt chẽ bởi PTH được giải phóng từ các tuyến cận giáp khi
mức canxi ion hóa thấp. Khi nồng độ canxi cao, tuyến giáp sẽ ngừng giải phóng PTH. Thyrocalcitonin từ các tế
bào "c" của tuyến giáp có thể làm giảm lượng canxi, nhưng đây không phải là cách kiểm soát canxi chính. PTH
làm tăng nồng độ canxi bằng cách tăng cường chuyển hóa vitamin trong thận, kích thích quá trình hủy xương và
tăng bài tiết phosphate trong thận.

◊ Các triệu chứng và dấu hiệu :
Tăng canxi máu có thể nhẹ và không có triệu chứng. Bệnh sử cũng có thể xác định các triệu chứng của nồng độ
canxi cao, như sỏi thận điển hình của bệnh cường cận giáp hoặc li bì, dễ mệt mỏi, lú lẫn, trầm cảm, bứt rứt, táo
bón, tiểu nhiều và khát nhiều. Các triệu chứng mạn tính phù hợp hơn với bệnh cường cận giáp, trong khi các
triệu chứng khởi phát gần đây là dấu hiệu của bệnh ác tính.
Có thể không cần can thiệp trong trường hợp tăng canxi máu nhẹ, chỉ cần theo dõi phát hiện biến chứng.[3] [4]
Có thể cần can thiệp điều trị tăng canxi để phòng ngừa các biến chứng như loãng xương. Các triệu chứng hoặc
hậu quả của tăng canxi máu nặng có thể dẫn đến tình huống nguy kịch liên quan đến điện giải, đòi hỏi phải nhận
biết và phản ứng ngay để tránh nguy cơ tử vong.
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Bệnh căn học

Tăng canxi máu do cường cận giáp nguyên phát hoặc ung thư chiếm hơn 90% trường hợp. Các nguyên nhân còn lại khá
đa dạng và hiếm gặp.[5] Cường cận giáp nguyên phát là tình trạng dư thừa PTH bệnh lý và không kiểm soát dẫn đến tăng
canxi. Bệnh ác tính là nguyên nhân thường gặp nhất gây tăng canxi máu dẫn đến chăm sóc nội trú. Các nguyên nhân khác
ít gặp hơn là bệnh về xương, bệnh u hạt và chế độ ăn uống. Trong trường hợp bị bệnh ác tính hoặc bệnh u hạt, việc xác
định căn nguyên gây bệnh có thể quan trọng hơn tình trạng mất cân bằng điện giải.

Cường cận giáp nguyên phát
Nguyên nhân gây tăng canxi máu phổ biến nhất là cường cận giáp nguyên phát, với tần suất 1:2000 ở phụ nữ cao tuổi.
Khoảng 85% số ca bệnh là do adenoma đơn lẻ một trong các tuyến cận giáp, trong khi phần lớn trong 15% số ca bệnh
còn lại do bệnh bốn tuyến. Dưới 1% trường hợp do ung thư tuyến cận giáp. Mức độ nặng của cường cận giáp nguyên
phát biến thiên từ rất nhẹ và không có triệu chứng, đến bệnh nặng biến chứng do hậu quả của việc mất xương, bao gồm
gãy và viêm xương xơ nang (von Recklinghausen).

Bệnh ác tính
Tăng canxi máu có thể liên quan đến bệnh ác tính theo 2 con đường:

• Khối u ảnh hưởng đến xương có thể dẫn đến tăng hoạt động của tế bào hủy xương (tổn thương tiêu xương) khi
dòng canxi lấn át các cơ chế nội môi.

• Nhiều loại khối u giải phóng các peptid liên quan đến PTH tác động lên thụ thể PTH.

Từ 25% đến 30% bệnh nhân ung thư sẽ bị tăng canxi máu tại vài thời điểm trong thời gian mắc bệnh. Các bệnh ác tính
thường gặp có thể dẫn đến tăng canxi máu bao gồm đa u tủy xương, bạch cầu cấp, ung thư phổi và ung thư vú. Khi bệnh
ác tính gây tăng canxi máu, khối u thường tiến triển rất nhanh.

Các bệnh ác tính gây tăng canxi máu có thể liên quan đến đa u nội tiết (MEN) týp 1 (Wermer) và MEN týp 2a (Sipple)
hoặc cường cận giáp riêng lẻ có yếu tố gia đình. Bệnh cường cận giáp nguyên phát với bệnh u sợi thần kinh và von
Hippel-Landau có liên quan nhau. Trong các trường hợp hiếm gặp, ung thư biểu mô tuyến cận giáp có thể gây ra tình
trạng này.

Các căn nguyên ít gặp hơn
Chuyển hóa

• Vitamin D là loại vitamin hòa tan trong chất béo và có thể trở nên độc hại nếu tiêu thụ lượng quá lớn theo thời
gian. Việc tự quyết định liều dùng là nguyên nhân thường gặp. Quá liều chất chuyển hóa 1,alpha-hydroxylated
vitamin D (alfacalcidol hoặc calcitriol) có thể dễ dàng dẫn đến tăng canxi máu và phải tránh dùng thuốc thường
xuyên hoặc phải theo dõi cẩn thận khi dùng thuốc.

• Cường giáp có thể dẫn đến tăng canxi máu và hầu như luôn gây tăng canxi niệu do hậu quả của tình trạng chu
chuyển xương nhanh.

• Canxi có thể được hấp thụ bất thường trong hội chứng sữa-muối kiềm, với tiêu thụ lượng canxi lớn. Hội chứng
sữa-muối kiềm xảy ra do tiêu thụ lượng sữa hoặc kiềm quá mức (ví dụ do chứng khó tiêu) hoặc bổ sung quá nhiều
canxi (ví dụ ở phụ nữ hậu mãn kinh).[6] Tiêu thụ dư thừa canxi hoặc bổ sung các sản phẩm không kê đơn quá
mức cũng có thể thường dễ dàng dẫn đến tăng canxi máu.

• Vitamin D cũng tăng trong bệnh u hạt, như bệnh sarcoid. Cơ chế là sự tăng cường chuyển đổi vitamin D bởi đại
thực bào.
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• Tình trạng bất động ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên gây khử khoáng xương quá mức và dẫn đến tăng canxi
máu. Bệnh nhân lớn tuổi cũng có thể xảy ra vấn đề này, tuy nhiên tình trạng khoáng hóa xương mạnh mẽ ở thanh
thiếu niên tạo ra một lượng canxi di động lớn hơn nhiều, dẫn đến duy trì tình trạng tăng canxi máu. Tình trạng
chuyển hóa xương quá mức do bất kỳ căn nguyên nào đều có thể dẫn đến tăng canxi máu.

• Bệnh Paget.
• Tăng chu chuyển xương quá mức với tăng canxi máu và ức chế PTH có thể liên quan đến việc tiêu thụ vitamin A

dư thừa.

Do điều trị

• Lithium ảnh hưởng đến nhận cảm canxi, thiazide ảnh hưởng đến cơ chế thận và chu chuyển xương nhanh, do đó
cả hai có thể dẫn đến tái phát chứng tăng canxi máu khi ngừng thuốc.

Bẩm sinh

• Tăng canxi máu giảm canxi niệu có yếu tố gia đình có thể bị nhầm với tăng canxi máu do cường cận giáp, do cảm
giác canxi bất thường trong các tuyến cận giáp và thận dẫn đến tăng nhẹ PTH và giảm bài tiết canxi.

T
Ổ

N
G

 Q
U

A
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Aug 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

5

http://bestpractice.bmj.com


Đánh giá tăng canxi máu Trường hợp khẩn cấp
C

Ấ
P 

C
Ứ

U

Những cân nhắc khẩn cấp

(Xem  Chẩn đoán khác biệt  để biết thêm chi tiết)
Các triệu chứng do tăng canxi thường không xuất hiện trừ khi nồng độ canxi vượt quá 3 mmol/L (12 mg/deciliter). Có thể
xuất hiện các triệu chứng nặng và hôn mê khi nồng độ canxi vượt quá 3,25 mmol/L (13 mg/dexilit).

Tăng canxi máu có thể biểu hiện chuyển hóa xương mạnh kèm theo gãy và đau xương. Nên đo nồng độ canxi và PTH, các
chỉ số này có thể xác nhận chẩn đoán.

Tăng canxi máu nghiêm trọng
Có thể biểu hiện ở tình trạng li bì hoặc hôn mê sâu trong cấp cứu. Cần đo nồng độ canxi và ECG như một phần của quá
trình đánh giá bệnh nhân ở trạng thái lơ mơ. Nồng độ canxi tăng đáng kể và khoảng QT ngắn cần xử trí khẩn cấp và có
thể kiểm tra thêm sự bất thường về điện giải sau khi vượt qua đợt cấp. Bệnh nhân mắc bệnh ác tính có khả năng bị tăng
canxi máu nghiêm trọng phát hiện khi nằm vi ̣ên.

• Trong trường hợp hôn mê, cần lấy điện giải bao gồm canxi, glucose, urê, dung tích hồng cầu và ECG. Nồng độ
canxi cao hơn nhiều so với ngưỡng 3,25 mmol/L (13 mg/dexilit) là nguyên nhân gây hôn mê. Tăng canxi máu có
thể là một phần của tình trạng mất nước và không phải là nguyên nhân trực tiếp hoặc trung gian gây suy giảm ý
thức.

Điều trị ban đầu bao gồm:

• Bù dung dịch muối để pha loãng nồng độ canxi.
• Thuốc lợi tiểu quai kết hợp với truyền dung dịch muối để tăng bài tiết canxi.
• Bisphosphonate để ức chế hoạt động của tế bào hủy xương.
• Calcitonin để ức chế hoạt động của tế bào hủy xương và tăng bài tiết canxi qua đường tiết niệu.

Những dấu hiệu cần chú ý

• Bệnh ác tính sản sinh ra peptid tương tự PTH

• Đa u tủy xương

• Bệnh xương thứ phát hoặc bệnh bạch cầu cấp
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Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Nhìn chung, đánh giá tăng canxi máu bắt đầu bằng một báo cáo ngẫu nhiên khi phân tích máu, sau đó xem xét căn nguyên
có thể cho tình trạng bất thường này.[7]

Biểu hiện lâm sàng
Đầu tiên, bác sĩ cần xem bệnh sử chi tiết về tình trạng đau xương để gợi ý về bệnh ác tính ở các vị trí di căn của những
xương dài. Tiền sử sụt cân cũng có thể xác nhận khả năng bệnh ác tính cao hơn so với cường cận giáp. Bệnh sử cũng có
thể xác định các triệu chứng của nồng độ canxi cao, như sỏi thận điển hình của bệnh cường cận giáp, li bì, dễ mệt mỏi,
lú lẫn, trầm cảm, bứt rứt, táo bón, tiểu nhiều hay khát nhiều. Các triệu chứng đường tiêu hóa điển hình có thể xuất hiện
(buồn nôn, nôn, đau bụng, viêm loét dạ dày, viêm tụy). Các triệu chứng mạn tính phù hợp hơn với cường cận giáp, trong
khi các triệu chứng khởi phát gần đây là dấu hiệu của bệnh ác tính. Thăm khám thường không giúp ích cho xác định chẩn
đoán.

Các thăm dò
Các nguyên nhân thường gặp nhất gây tăng canxi máu là cường cận giáp nguyên phát và bệnh ác tính, chiếm 90% trường
hợp. Có thể phân biệt các nguyên nhân này bằng cách xét nghiệm mức PTH huyết thanh và l ̣ăp lại xét nghiệm canxi cùng
lúc. Nồng độ canxi toàn phần huyết thanh thường đạt yêu cầu, tuy nhiên canxi ion hóa đóng thành phần quan trọng về mặt
sinh lý nếu nồng độ protein huyết tương tăng hoặc giảm đáng kể. Nồng độ canxi toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết
tương bình thường phải ở trong khoảng từ 2,13 đến 2,63 mmol/L (8,5 đến 10,5 mg/dexilit) và nồng độ canxi ion hóa phải
trong khoảng từ 1,15 đến 1,28 mmol/L (4,6 đến 5,1 mg/dexilit). PTH tăng trong trường hợp cường cận giáp nguyên phát,
mặc dù nồng độ canxi tăng cho thấy tình trạng mất liên kết giữa hormone điều hòa và ion liên quan. Ở bệnh ác tính, canxi
tăng có thể do bất thường về dịch thể với peptid liên quan đến PTH hoặc do xương bị phá hủy trong trường hợp di căn.
Trong trường hợp bệnh ác tính, mức PTH có thể rất thấp hoặc thậm chí không thể phát hiện do nồng độ canxi cao ức chế
tiết PTH.[8]

Từng bước một
Tăng canxi máu ngẫu nhiên

• Có thể xem bệnh sử và xét nghi ̣êm canxi và PTH đồng thời. Nếu cả hai chỉ số đều tăng, nguyên nhân là do cường
cận giáp nguyên phát, nếu mức PTH từ bình thường đến thấp trong trường hợp tăng canxi máu, nguyên nhân có
thể nhất là bệnh ác tính.

Bệnh chuyển hóa xương có triệu chứng

• Chẩn đoán hình ảnh xương (bao gồm khảo sát xương và chụp x-quang các vùng bị đau).
• Nên tiến hành đo PTH đồng thời với canxi.
• Đo mật độ xương.

hôn mê

• Các chất điện giải cần đo bao gồm canxi, glucose, urê, dung tích hồng cầu và ECG. Nồng độ canxi cao hơn nhiều
so với ngưỡng 3,25 mmol/L (13 mg/dexilit) là nguyên nhân gây hôn mê. Tăng canxi máu có thể là một phần của
tình trạng mất nước và không phải là nguyên nhân trực tiếp hoặc trung gian gây suy giảm ý thức.

Các xét nghiệm khác phụ thuộc vào chẩn đoán có thể bao gồm đo nồng độ canxi trong nước tiểu 24 giờ để phát hiện
cường cận giáp nguyên phát, giúp phân biệt giữa tăng canxi máu giảm canxi niệu có yếu tố gia đình với cường cận giáp
nguyên phát. Các xét nghiệm khác bao gồm: nồng đ ̣ô vitamin D để phát hiện ngộ độc vitamin D, nồng đ ̣ô creatinine và
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siêu âm thận để phát hiện suy thận mạn và cường cận giáp thứ phát và XQ ngực thẳng để phát hiện bệnh sarcoid (nếu có
triệu chứng phổi, như ho và khó thở).
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Tổng quan về chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

Cường cận giáp nguyên phát

Bệnh ác tính sản sinh ra peptid tương tự PTH

Đa u tủy xương

Bệnh xương thứ phát hoặc bệnh bạch cầu cấp

Không thường gặp

Tăng canxi máu giảm canxi niệu có yếu tố gia đình

Ngộ độc vitamin D

Lithium

Thuốc lợi tiểu thiazide

Suy thận mạn hoặc cường cận giáp thứ phát

Cường giáp

Ng ̣ô đ ̣ôc vitamin A

Hội chứng sữa-muối kiềm

Bệnh sarcoid

tình trạng bất động kéo dài

Bệnh Paget

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Aug 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

9

http://bestpractice.bmj.com


Đánh giá tăng canxi máu Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

◊ Cường cận giáp nguyên phát

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường không triệu chứng,
nhưng có thể có tiền sử
sỏi thận, đau xương dài,
táo bón, mệt mỏi, tâm
trạng bất thường, tư duy
chậm, trầm cảm

đau xương dài, vôi hóa
màng tử cung, sờ thấy
khối ở cổ (hiếm gặp)

»canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: tăng hoặc bình
thường không phù hợp
mặc dù nồng độ canci cao
Chẩn đoán cường cận giáp
nguyên phát dựa trên mức
PTH tăng đáng kể, mặc
dù canxi máu tăng. Phạm
vi bình thường lên đến 65
nanogram/L (65 picogram/
mL).

»nồng độ canxi trong
nước tiểu 24 giờ: Tăng

»đo mật độ xương: T-
score <-2,5

◊ Bệnh ác tính sản sinh ra peptid tương tự PTH

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử bệnh ác tính
nguyên phát

kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
giảm nhẹ

»PTHrP (protein liên
quan đến hormone tuyến
cận giáp): tăng nếu qua
trung gian dịch thể nhưng
không tăng nếu do ăn mòn
xương

◊ Đa u tủy xương

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

sụt cân, đau xương hoặc
đau lưng, tiền sử gia đình
đa u tủy xương, nhiễm
trùng, suy thận, tiền sử
b ̣ênh gammaglobulin đơn
dòng có ý nghĩa không xác
định

kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
giảm nhẹ

»canxi ion hóa: bình
thường hoặc tăng cao
Trong trường hợp đa u
tủy xương, protein toàn
phần trong huyết tương
cao do liên kết canxi, nồng
độ canxi toàn phần huyết
thanh có thể tăng, trong
khi nồng độ canxi ion hóa
quan trọng thì không.
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Thường gặp

◊ Đa u tủy xương

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

»khảo sát xương: chứng
thiểu xương, tổn thương
tiêu xương, gãy xương do
bệnh lý

◊ Bệnh xương thứ phát hoặc bệnh bạch cầu cấp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử bệnh ác tính
nguyên phát, sụt cân, đau
xương hoặc lưng

hạch b ̣ênh lý, gan hoặc
lách to

»canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
giảm nhẹ

»khảo sát xương: chứng
thiểu xương, tổn thương
tiêu xương, gãy xương do
bệnh lý

Không thường gặp

◊ Tăng canxi máu giảm canxi niệu có yếu tố gia đình

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

không có triệu chứng,
thường thiếu tiền sử gia
đình

kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: tăng nhẹ

»canxi trong nước tiểu:
Thấp

◊ Ngộ độc vitamin D

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử bổ sung vitamin A kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
bị ức chế

»vitamin D trong
huyết tương (1,25 OH
colecalciferol): Tăng

◊ Lithium

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử dùng lithium kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: tăng
nhẹ
Tăng canxi máu không
liên quan đến mức lithium
trong huyết thanh.
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Không thường gặp

◊ Thuốc lợi tiểu thiazide

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử dùng thuốc lợi tiểu
thiazide

kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: tăng
nhẹ

◊ Suy thận mạn hoặc cường cận giáp thứ phát

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

suy thận mạn và lọc máu
kèm theo đau xương

đau xương »canxi huyết thanh: Thay
đổi
Nồng độ canxi hiếm
khi tăng cao ở những ca
cường cận giáp thứ phát
tiến triển, mặc dù vấn đề
ban đầu là nồng độ canxi
thấp.

»PTH: Tăng
nồng đ ̣ô PTH ở giai đoạn
sớm hoặc muộn rất cao
trong cường c ̣ân giáp thứ
phát.

»Creatinine huyết thanh:
Tăng

»Tổng phân tích nước
tiểu: hồng cầu niệu và/
hoặc protein niệu

»siêu âm thận: kích
thước thận nhỏ; biểu hiện
tắc nghẽn/thận ứ nước; sỏi
thận

◊ Cường giáp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

lo âu, sụt cân, cảm giác
thèm ăn bình thường hoặc
tăng, rối loạn giấc ngủ,
đánh trống ngực, không
chịu được nóng, đổ mồ
hôi, đau mắt, đau xương

phì đại tuyến giáp không
đau và lan tỏa, nhịp tim
nhanh, sốt, lồi mắt, mi
mắt chậm chạp, tăng huyết
áp, rụng tóc, đau xương

»canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
bị ức chế

»HMKTTG: Thấp
TSH bị ức chế đáng kể.

◊ Ngộ độc vitamin A

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử tiêu thụ vitamin
A quá mức (thường là bổ
sung), đau xương

đau xương, khô niêm mạc
(độc tính mạn tính)

»canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
bị ức chế

»vitamin A: Tăng
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Không thường gặp

◊ Hội chứng sữa-muối kiềm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

lượng sữa hoặc kiềm
trong chế độ ăn uống quá
cao (do chứng khó tiêu),
bổ sung quá nhiều canxi
(ví dụ ở phụ nữ sau mãn
kinh), đau xương

kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
bị ức chế

◊ Bệnh sarcoid

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

độ tuổi từ 20 đến 40, ho,
khó thở, mệt mỏi kéo dài,
đau khớp, khò khè, sợ ánh
sáng, đau mắt đỏ, nhìn
mờ; có thể không triệu
chứng; tiền sử gia đình
mắc bệnh sarcoid

ran ẩm thô, hạch b ̣ênh lý,
ban đỏ dạng nốt, lupus ban
đỏ bán cấp, nốt kết mạc,
liệt cơ mặt

»canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: bình thường hoặc
bị ức chế

»CXR: bệnh hạch ở rốn
phổi hoặc cạnh khí quản,
thâm nhiễm hai bên, chủ
yếu ở thùy trên
Có thể bị tràn dịch màng
phổi (hiếm gặp) và vôi
hóa vỏ trứng (rất hiếm
gặp).

◊ tình trạng bất động kéo dài

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử bất động trong thời
gian dài ở độ tuổi vị thành
niên/thanh thiếu niên do
chấn thương/tình trạng
thần kinh.

kết quả không đặc hiệu »canxi huyết thanh: Tăng

»PTH: không thể phát
hiện

◊ Bệnh Paget

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đau xương, tiền sử gia
đình mắc bệnh Paget, có
thể không triệu chứng

đau xương, biến dạng
xương, khập khiễng, tăng
nhiệt độ cục bộ, mất thính
lực

»Canxi: Tăng

»PTH: không thể phát
hiện

»Chụp X-quang: thay đổi
phân giải ở giai đoạn sớm;
tình trạng xơ cứng chiếm
ưu thế hơn tiêu xương ở
giai đoạn sau
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