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VAI TRÒ VÀ CHUYỂN HÓA 
CAN-XI TRONG CƠ THỂ

CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA CAN-XI

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH

VÀO QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA Ca²+

CÁC CHỈ SỐ SINH LÝ BÌNH THƯỜNG



CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA CAN-XI  

HẤP THU

• Can-xi (Ca²+) được hấp thu chủ động ở

tất cả các đoạn của ruột non và một phần

nhỏ được tái hấp thu ở thận

• Tế bào biểu mô ruột luôn duy trì nồng độ

(Ca²+) trong bào tương thấp giúp (Ca²+) từ

lòng ruột khuếch tán vào trong TB với sự

hỗ trợ của một protein chuyên biệt gắn kết

(Ca²+) nằm tại bờ bàn chải là BBCaBP.

Sau khi vào TB (Ca²+) được gắn kết với

protein CCaBP. Quá trình này chịu ảnh

hưởng chi phối của 1,25 dihydroxy

Cholecalciferol (Vit. D3)

• Tại màng TB phía tiếp xúc dịch ngoại

bào, (Ca²+) được bơm ra ngoài nhờ các

“bơm” Ca²+ ATPase … Sau đó Ca²+ đi vào

hệ tuần hoàn để tới các cơ quan



CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA CAN-XI  

ĐÀO THẢI VÀ CÂN BẰNG
• Can-xi (Ca²+) phần lớn được đào thải qua

phân và một phần qua nước tiểu

• Hệ thống kiểm soát cân bằng nội môi (Ca²+)

rất nhạy cảm với nồng độ calcium bên trong

và bên ngoài tế bào thông qua các hormone

điều tiết:

➢ 1,25-dihydroxy cholecalciferol là một steroid

hormone được tạo thành từ Vit.D ở gan và

thận, có tác dụng làm tăng hấp thu (Ca²+) ở

ruột non

➢ PTH là hormone tuyến cận giáp có vai trò

huy động calcium từ xương, tăng hấp thu

calci từ ruột non, giảm thải calci và tăng thải

phosphate qua đường niệu

➢ Calcitonin là hormone của tuyến giáp có vai

trò làm giảm calcium trong máu, đối trọng với

vai trò của PTH



VAI TRÒ CỦA Vitamin D

Tham gia tạo xương Điều hòa Can-xi máu

-tăng hấp thu calci và phospho ở ruột
- tăng tái hấp thu calci ở thận
- tham gia quá trình calci hóa sụn

Phối hợp với PTH của tuyến cận giáp 
để giữ cho nộng độ calcium huyết luôn 
hằng định



THIẾU HỤT VITAMIN D

❑ Cung cấp qua thực 

phẩm không đầy đủ

❑ Tắc đường mật, rối 

loạn tiêu hóa, kém hấp 

thu mỡ

❑ Ít tiếp xúc với ánh 

sáng mặt trời

❑ Suy gan, suy thận, 

suy tuyến cận giáp

❑ Khuyết tật bẩm sinh 

tại tế bào đích

GIẢM HẤP THU Ca²+

Giảm Ca²+ huyết

✓Tăng quá trình tiêu 

xương

✓Chậm quá trình tạo 

xương
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CHỈ SỐ Ca²+ QUA XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Bình thường
(mmol/L)

GIẢM TĂNG

Huyết thanh 2,2 – 2,55
Còi xương, thiếu 
Vit.D, các bệnh 
về thận, thưa 
xương, loãng 
xương, suy 

tuyến cận giáp, 
viêm tụy cấp, co 

giật tetani, ..

Thừa Vit.D, 
cường tuyến 
cận giáp, ung 

thư (xương, vú, 
phế quản), đa u 

tủy xương
Nước tiểu
(mmol/24h) 2,5 – 7,5



XƯƠNG VÀ NHỮNG BỆNH 

DO THIẾU HỤT CAN-XI

CẤU TRÚC MÔ HỌC VÀ SỰ HÌNH

THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA XƯƠNG

CÁC BỆNH VỀ XƯƠNG LIÊN QUAN

ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU CAN-XI

GIẢI PHÁP TỪ THIÊN NHIÊN



CẤU TRÚC XƯƠNG

Xương ống được phân thành 3 vùng: đầu

xương, thân xương và hành xương. Mọi loại

xương đều được tạo bởi 2 loại mô xương:

mô xương đặc ở bên ngoài và mô xương xốp

ở trong; giữa các bè xương xốp là các hốc

chứa tủy xương và mỡ.

Bộ xương gồm của người

gồm 206 chiếc, tuy khác

nhau về hình dạng và kích

thước nhưng có thể chia

thành 2 loại chính:

▪ Xương dẹt được hình

thành trực tiếp từ trung mô

theo kiểu cốt hóa màng.

▪ Xương ống được tạo qua

trung gian của mô sụn, nhờ

vào hoạt động của các

trung tâm cốt hóa nguyên

phát và thứ phát tại phần

thân và phần đầu của mô

hình sụn, sau đó tiếp tục gia

tăng kích thước nhờ vào

hoạt động của đĩa sụn tiếp

hợp, đây là kiểu cốt hóa

trong sụn.



CẤU TRÚC XƯƠNG

Khi đã được khoáng hóa thì thành phần

khoáng chất sẽ chiếm 65% khối lượng chất

nền xương, chủ yếu là các tinh thể

hydroxyapatit calci (Ca10(PO4)6(OH)2 ) và

một lượng nhỏ phosphat calci.

Đơn vị cấu tạo căn bản của

xương đặc và xương xốp là

các lá xương xếp song song

với nhau. Ở xương đặc, các

lá xương này xếp đồng tâm

tạo thành các hệ thống

Havers, chạy song song với

trục của xương ống.

Lá xương được tạo bởi tế

bào xương, vùi trong chất

nền xương đã được khoáng

hóa. Chất nền xương (bone

matrix) khi chưa được

khoáng hóa thì được gọi là

chất dạng xương (osteoid),

cấu tạo chủ yếu bởi các sợi

collagen týp I, và có thêm

một số protein khác cần thiết

cho quá trình khoáng hóa

như osteocalcin, osteonectin.

hệ Havers hốc chứa TB tủy xương

Các tạo cốt bào Các hủy cốt bào



CẤU TRÚC XƯƠNG
Hoạt động của tạo cốt bào và

hủy cốt bào luôn được phối hợp

nhịp nhàng: trong giai đoạn xương

tăng trưởng, hoạt động tạo xương

chiếm ưu thế hơn hoạt động hủy

xương; khi cơ thể đã đến tuổi

trưởng thành, bộ xương đã tăng

trưởng đến cực đại thì 2 hoạt động

trên được giữ cho cân bằng, đảm

bảo xương luôn được tu sửa và đổi

mới hàng năm từ 5-10% khối

lượng; từ sau 35 tuổi, khối lượng

xương bắt đầu giảm dần do hoạt

động hủy xương chiếm ưu thế hơn.

Tế bào xương gồm 4 loại sau:

▪Tiền tạo cốt bào (osteoprogenitor

cells): là các tế bào trung mô nằm

gần bè xương, có khả năng biệt

hóa thành các tạo cốt bào.

▪Tạo cốt bào (osteoblast): là tế bào

tạo xương,có khả năng tổng hợp ra

chất nền xương

▪Cốt bào (osteocytes): nằm trong

các hốc của lá xương , không còn

hoạt động tạo xương nhưng giữ vài

trò quan trọng trong việc điều hòa

hàm lượng calci và phosphor huyết

tương.

▪Hủy cốt bào (osteoclast): là tế bào

đa nhân (6-12 nhân), xuất nguồn từ

tế bào gốc thuộc dòng mônô bào -

bạch cầu hạt của tủy tạo huyết, có

khả năng sản xuất các enzym tiêu

hủy chất nền xương.



CẤU TRÚC XƯƠNG
Chức năng của bộ xương

✓ Tạo khung bảo vệ cho não bộ, tủy sống và

các cơ quan trong lồng ngực như tim và phổi

✓ Làm giá đỡ cho các cơ bám vào để thực

hiện các cử động

✓ Chứa tủy xương vai trò tạo máu

✓ Là kho dự trữ chính calci của cơ thể và một

số ion khác như phospho, natri và magiê

Hoạt động của tạo cốt

bào và hủy cốt bào chịu

tác động của nhiều yếu

tố khác nhau:

➢ Hormon tuyến cận giáp

(parathyroid hormon,

PTH) kích thích hủy cốt

bào tái hấp thu xương,

làm tăng hàm lượng calci

huyết.

➢ Vitamin D làm tăng hấp

thu calci và phospho tại

ruột, thúc đẩy sự khoáng

hoá chất dạng xương.

➢ Calcitonin do tế bào

cận nang tuyến giáp tiết

ra, tác động ngược với

PTH, làm ức chế hoạt

động của hủy cốt bào.



CÁC BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA 
(METABOLIC BONE DISEASES)

BỆNH MỀM XƯƠNG và BỆNH CÒI XƯƠNG 

(Osteomalacia & Rickets)

Là bệnh xương đặc trưng bởi tình trạng khoáng hóa 

không đầy đủ chất dạng xương. Bệnh xảy ra ở người lớn 

được gọi là bệnh mềm xương, xương dễ gãy. Bệnh xảy ra 

ở trẻ em được gọi là bệnh còi xương, vì xương còn đang 

tăng trưởng, sụn tiếp hợp chưa đóng nên bộ xương dễ bị 

biến dạng
BỆNH LOÃNG XƯƠNG (osteoporosis)
Là một bệnh xương chuyển hoá rất thường gặp, 

đặc trưng bởi tình trạng suy giảm khối lượng 

xương đã được khoáng hoá (mineralized bone); 

làm tăng nguy cơ gãy xương. Bệnh loãng 

xương thường xảy ra lan toả trên toàn bộ hệ 

xương, chỉ một số ít trường hợp mới xảy ra khu 

trú ở vài xương (thường do không sử dụng, như 

trường hợp liệt chi)

BỆNH VIÊM XƯƠNG SỢI HÓA BỌC (osteitis fibrosa cystica)

Là một loại bệnh xương chuyển hóa do tình trạng cường tuyến cận 

giáp gây ra



BỆNH MỀM XƯƠNG và BỆNH CÒI XƯƠNG 

(Osteomalacia & Rickets)

Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh:
Nguyên nhân gây bệnh thường gặp là tình trạng thiếu hụt vitamin

D hoặc do rối loạn chuyển hóa vitamin D.

❖Thiếu hụt vitamin D sẽ xảy ra khi nguồn thực phẩm không cung

cấp đủ, thiếu tiếp xúc với ánh nắng, kém hấp thu tại ruột do các

bệnh lý đường tiêu hóa và gan mật

❖Rối loạn chuyển hóa vitamin D bẩm sinh hoặc mắc phải (thí dụ

thiếu hụt bẩm sinh các enzym cần thiết cho quá trình hydroxyl

hóa vitamin D tại gan và thận

Hình thái tổn thương:
❖Trong bệnh mềm xương ở người lớn, chất dạng xương do tạo

cốt bào sản xuất không được khoáng hóa đầy đủ nên ứ lại. Mặc

dù xương không bị biến dạng nhưng trở nên yếu và dễ gãy

❖Trong bệnh còi xương ở trẻ em, tổn thương tập trung tại đĩa

sụn tiếp hợp. Tại đây, do sụn không được khoáng hóa đầy đủ

nên các hủy cốt bào không tiêu hủy được; quá trình cốt hóa

trong sụn bị đình trệ. Đĩa sụn tiếp hợp phình to do sụn vẫn tiếp

tục tăng sinh trong khi xương lại mềm đi vì không được khoáng

hóa, kết quả bộ xương của trẻ dễ bị các biến dạng như: hộp sọ

dẹt vùng chẩm và nhô vùng trán, lồng ngực chim bồ câu, chuỗi

hạt sườn, lưng gù, chân ngắn và cong vòng…



Các biểu hiện ở hệ thần kinh:

Ra mồ hôi trộm, ra nhiều ngay cả khi trời mát, buổi đêm, kích

thích, khó ngủ hay giật mình, hay bị rụng tóc sau gáy và mụn

ngứa ở lưng, ngực

Các biểu hiện của hạ Ca máu: thở rít thanh quản, cơn khóc lặng,

nôn, nấc khi ăn do hạ Ca máu

Chậm phát triển vận động: Chậm biết lẫy, bò

Biểu hiện xương:

Xương sọ: Trẻ nhỏ có mềm xương sọ, bờ thóp rộng mềm, thóp

lâu liền. Biến dạng sọ: bướu trán, chẩm, đỉnh làm cho đầu to ra.

Răng: biến dạng xương hàm, răng mọc lộn xộn, chậm mọc răng,

răng thưa, răng yếu, men răng xấu, dễ sâu răng.

Xương lồng ngực: chuỗi hạt sườn, lồng ngực gà, hình chuông.

Rãnh Filatop-Harrison: rãnh ở phía dưới vú, chạy chếch ra 2 bên.

Xương dài: biểu hiện muộn hơn. Đầu xương to bè tạo thành

vòng cổ tay, cổ chân. Xương chi dưới bị cong tạo thành chữ X,O.

Chậm phát triển,chiều cao thấp. Xưong cột sống: gù vẹo.

Xương xốp mềm, dễ gãy xương khi có sang chấn, đặc biệt là gãy

cành tươi. Đau mỏi xương.

Xương chậu: hẹp

Cơ và dây chằng:

Lỏng lẻo, giảm trương lực cơ, yếu cơ. Chuột rút khi có hạ can xi

máu nặng

Thiếu máu:

Khi còi xương nặng, trẻ có thể có thiếu máu sắt, gan lách to

(thiếu máu Vonjackch – Hayemluzet).

Rối loạn chức năng miễn dịch nên trẻ dễ mắc bệnh nhiễm khuẩn.

BỆNH CÒI 

XƯƠNG
TRIỆU CHỨNG 

LÂM SÀNG



BỆNH CÒI 

XƯƠNG
TRIỆU CHỨNG 

CẬN LÂM SÀNG

Biến đổi sinh hoá máu
Phosphataza kiềm cao biểu hiện sớm (bình thường 40-140UI).

Ca máu bình thường hoặc giảm nhẹ. Phospho máu có thể thấp

<4mg/dl.

Định lượng 25 OH-D giảm (bình thường 20-40ng/ml) nếu

>100ng/ml là ngộ độc vitamin D. Điện giải đồ, thăm dò chức năng

thận ( BUN và creatinine) khi nghi nghờ do bệnh lý thận. Sinh

thiết xương: ít làm nhưng giúp cho chẩn đoán chắc chắn còi

xương. PTH có thể tăng

Công thức máu: có thiếu máu nhược sắc

Khí máu: có thể có biểu hiện của toan chuyển hoá. Dự trữ kiềm

giảm

Biến đổi trong nước tiểu: can xi niệu giảm. phospho niệu

tăng. Acid amin niệu tăng. PH niệu giảm và bài tiết nhiều NH3

nên nước tiểu có mùi khai hơn bình thường.

XQ xương: (xương dài, xương sườn) có thể có biểu hiện của

mất Calci xương (loãng xương do mất chất vôi) hay biến dạng

xương. Mở rộng và bất thường ở hành xương (đầu các xương

dài), điểm cốt hoá chậm, đường cốt hoá nham nhở, lõm. Có thể

thấy dấu vết của các vệt can xương do gãy xương trước đây.

Xương lồng ngực: thấy chuỗi hạt sườn hình nút chai.

Sinh thiết xương: ít làm nhưng giúp cho chẩn đoán chắc

chắn còi xương.



BỆNH CÒI 

XƯƠNG
PHÒNG VÀ 

ĐiỀU TRỊ

Điều trị:
Mục tiêu của điều trị: mất triệu chứng của bệnh, điều trị nguyên 

nhân bằng cách tăng cường can xi, phospho và vitamin D trong 

chế độ ăn.

Điều trị phối hợp: phải đảm bảo trẻ được cung cấp chế độ đầy đủ 

và cân đối can xi, phospho. Cho thêm các vitamin khác. Cung 

cấp muối Ca 500mg/ngày với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, 1-2 g/ngày 

với trẻ lớn.

Chế độ ăn đủ dinh dưỡng, đặc biệt là dầu, mỡ, sữa và các chế 

phẩm của sữa.

Phòng bệnh:
Giáo dục cha mẹ về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống. 

Giáo dục cách nuôi con hợp lý, chọn thực phẩm giàu can xi, D.

Bổ sung cho bà mẹ mang thai vitamin D 1000UI/ngày từ tháng 

thứ 7 hoặc uống 100.000UI-200.000UI 1 lần vào tháng thứ 7 của 

thai kỳ, có lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, ra ngoài trời nhiều.

Tắm nắng hàng ngày có thể tiến hành từ tuần thứ 2 sau đẻ, chế 

độ ăn đủ vitamin D, canxi.

Hai quan điểm về cách sử dụng vitamin D:

❑Quan điểm 1: Dùng một liều cao tức thì: 200.000-400.000UI 

dựa trên cơ sở Vitamin D sẽ dự trữ trong các mô của cơ thể, sau 

đó được giải phóng dần theo nhu cầu của cơ thể

❑Quan điểm 2: dùng liều sinh lý hàng ngày để đảm bảo an toàn, 

tránh ngộ độc. Nếu trẻ được chăm sóc chu đáo thì dùng vitamin 

D liều hàng ngày là tốt nhất.



BỆNH LOÃNG XƯƠNG 
(Osteoporosis)

ĐỊNH NGHĨA
Loãng xương là tình trạng rối loạn chuyển hoá của

xương dẫn đến tổn thương độ chắc của xương đưa

đến tăng nguy cơ gẫy xương. Độ chắc của xương

bao gồm sự toàn vẹn cả về khối lượng và chất

lượng của xương.

Khối lượng xương được biểu hiện bằng:

Mật độ khoáng chất của xương (Bone Mineral

Density – BMD).

Khối lượng xương (Bone Mass Content – BMC).

Chất lượng xương phụ thuộc vào:

Thể tích xương.

Vi cấu trúc của xương (Thành phần chất nền và

chất khoáng của xương).

Chu chuyển xương (Tình trạng tổn thương vi cấu

trúc xương, tình hình sửa chữa cấu trúc của

xương)



BỆNH LOÃNG XƯƠNG PHÂN LOẠI

TIÊN PHÁT
Loãng xương người già

Đặc điểm:

Tăng quá trình huỷ xương + Giảm quá

trình tạo xương.

Nguyên nhân:

Các tế bào tạo xương) bị lão hoá.

Sự hấp thu calci ở ruột bị hạn chế.

Sự suy giảm tất yếu các hormon sinh

dục (nữ và nam).

Loãng xương nguyên phát thường xuất

hiện trễ, diễn biến chậm, tăng từ từ và ít

có những biến chứng nặng nề như gẫy

xương hay lún xẹp các đốt sống.

Loãng xương sau mãn kinh

Loãng xương sau mãn kinh làm nặng

hơn tình trạng loãng xương do tuổi ở

phụ nữ do giảm đột ngột oestrogen khi

mãn kinh.

Đặc điểm:

Tăng quá trình huỷ xương.

Quá trình tạo xương bình thường.

THỨ PHÁT
Bệnh loãng xương sẽ trở nên nặng nề hơn, sớm

hơn, nhiều biến chứng hơn… nếu người bệnh có

thêm một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ dưới đây:

▪ Kém phát triển thể chất từ nhỏ, đặc biệt là còi

xương, suy dinh dưỡng, chế độ ăn thiếu protein,

thiếu calci hoặc tỷ lệ calci/phospho không hợp lý

▪ Tiền sử gia đình bị loãng xương

▪ Ít hoạt động do bệnh tật hoặc do nghề nghiệp.

▪ Thói quen sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê,

thuốc lá… làm tăng thải calci qua đường thận và

giảm hấp thu calci ở đường tiêu hóa.

▪ Mắc một số bệnh: Thiểu năng tuyến sinh dục

nam/nữ (suy buồng trứng sớm, mãn kinh sớm,

cắt buồng trứng, thiểu năng tinh hoàn…), bệnh

nội tiết: cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp,

cường tuyến vỏ thượng thận, bệnh mạn tính

đường tiêu hoá, bệnh suy thận mạn hoặc phải

chạy thận nhân tạo lâu ngày, các bệnh viêm khớp

dạng thấp và thoái hoá khớp.

▪ Sử dụng dài hạn một số thuốc: chống động kinh

(Dihydan), thuốc chữa tiểu đường (Insulin), thuốc

chống đông (Heparin) và đặc biệt là nhóm thuốc

kháng viêm Corticosteroid



BỆNH LOÃNG

XƯƠNG
TRIỆU CHỨNG 

LÂM SÀNG

Loãng xương là bệnh diễn biến âm thầm

không có triệu chứng lâm sàng đặc trưng,

chỉ biểu hiện khi đã có biến chứng.

✓ Đau xương, đau lưng cấp và mạn tính.

✓ Biến dạng cột sống: Gù, vẹo cột sống,

giảm chiều cao do thân các đốt sống bị gãy.

✓ Đau ngực, khó thở, chậm tiêu… do ảnh

hưởng đến lồng ngực và thân các đốt sống

✓ Gẫy xương: Các vị trí thường gặp là gãy

đầu dưới xương quay, gãy cổ xương đùi,

gãy các đốt sống (lưng và thắt lưng); xuất

hiện sau chấn thương rất nhẹ, thậm chí

không rõ chấn thương.



BỆNH LOÃNG

XƯƠNG
TRIỆU CHỨNG 

CẬN LÂM SÀNG

❖ XQ: hình ảnh đốt sống tăng thấu quang, biến dạng thân

(gãy làm xẹp và lún các đốt sống), với các xương dài

thường giảm độ dày vỏ xương (khiến ống tủy rộng ra)

❖ Đo khối lượng xương (BMD) bằng phương pháp đo hấp

phụ tia X năng lượng kép (DXA) đánh giá mức độ loãng

xương, dự báo nguy cơ gãy xương và theo dõi điều trị.

❖ Một số phương pháp khác: CT Scan hoặc MRI để đánh

giá khối lượng xương, đặc biệt ở cột sống, cổ xương đùi

❖ Một số trường hợp cần thiết, định lượng các marker hủy

xương và tạo xương: Amino terminal telopeptide (NTX),

Carboxyterminal telopeptide (CTX), Procollagen type 1 N

terminal propeptide (PINP), Procollagen type 1 C terminal

propeptide (PICP)… để đánh giá đáp ứng của điều trị.

Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức Y tế Thế

giới (WHO) năm 1994, đo mật độ xương tại cột sống thắt

lưng và cổ xương đùi theo phương pháp DXA:

Xương bình thường: T score từ – 1SD trở lên.

Thiếu xương (Osteopenia): T score từ – 1SD đến – 2,5SD

Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới – 2,5SD

Loãng xương nặng: T score dưới – 2,5 SD kèm tiền sử/

hiện tại có gẫy xương.

Trường hợp không có điều kiện đo mật độ xương:

Có thể chẩn đoán xác định khi đã có biến chứng gẫy

xương dựa vào triệu chứng lâm sàng và XQ: Đau xương,

đau lưng, gẫy xương sau chấn thương nhẹ, tuổi cao…

CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH



BỆNH LOÃNG

XƯƠNG
ĐiỀU TRỊ

Các phương pháp không dùng thuốc 

Chế độ ăn uống: Bổ sung nguồn thức ăn giàu calci, tránh 

các yếu tố nguy cơ: thuốc lá, café, rượu… tránh thừa cân 

hoặc thiếu cân.

Chế độ sinh hoạt: Tăng cường vận động, tăng dẻo dai cơ 

bắp, tránh té ngã…

Sử dụng các dụng cụ, nẹp giảm sự tỳ đè lên cột sống, đầu 

xương, xương vùng hông.

Các thực phẩm bổ sung nếu chế độ ăn không đủ

(dùng hàng ngày trong suốt quá trình điều trị)

Calci: cần bổ sung calci 500 – 1.500mg hàng ngày.

Vitamin D 800 - 1.000 UI hàng ngày (hoặc chất chuyển 

hoá của vitamin D là Calcitriol 0,25 – 0,5 mcg, thường chỉ 

định cho các bệnh nhân lớn tuổi hoặc suy thận vì không 

chuyển hóa được vitamin D

Các thuốc chống hủy xương

Làm giảm hoạt tính tế bào hủy xương bao gồm: Nhóm 

Bisphosphonat: Alendronat 70mg hoặc Alendronat 70mg + 

Cholecalciferol 2800UI

Zoledronic acid 5mg truyền tĩnh mạch một năm chỉ dùng 

một liều duy nhất.

Calcitonin (chiết suất từ cá hồi) 100UI tiêm dưới da hoặc 

200UI xịt qua niêm mạc mũi hàng ngày.

Liệu pháp sử dụng các chất giống hormon

Chỉ định đối với phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao 

hoặc có loãng xương sau mãn kinh



BỆNH LOÃNG XƯƠNG - THEO DÕI VÀ PHÒNG NGỪA

THEO DÕI, QUẢN LÝ

Bệnh nhân phải được điều trị lâu dài và theo dõi sát để bảo đảm sự tuân thủ điều trị.

Nếu không tuân thủ điều trị, sẽ không có hiệu quả điều trị.

Sử dụng một số markers chu chuyển xương để tiên lượng gãy xương, tiên lượng

tình trạng mất xương và theo dõi điều trị.

Đo khối lượng xương (DXA) mỗi 2 năm để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.

Thời gian điều trị phải kéo dài từ 3 – 5 năm (tùy mức độ loãng xương), sau đó đánh

giá lại tình trạng bệnh và quyết định các trị liệu tiếp theo.

PHÒNG BỆNH

Loãng xương là bệnh có thể phòng ngừa :

Cung cấp đầy đủ calci, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết chung cho cơ thể

trong suốt cuộc đời, theo nhu cầu của từng lứa tuổi và tình trạng cơ thể.

Duy trì chế độ vận động thường xuyên giúp dự trữ calci cho xương, tăng sự khéo

léo, sức mạnh cơ, sự cân bằng để giảm khả năng té ngã và gẫy xương.

Hạn chế một số thói quen: hút thuốc lá, uống nhiều rượu, nhiều cà phê, ít vận

động…

Khi bệnh nhân có nguy cơ loãng xương (BMD từ -1,5 đến - 2,4 SD), nhưng lại có

nhiều yếu tố nguy cơ: phải dùng corticosteroid để điều trị bệnh nền, tiền sử gia đình

có gẫy xương do loãng xương, nguy cơ té ngã cao...



NHU CẦU CẦN THIẾT MỖI NGÀY





CÔNG THỨC TOÀN 

DIỆN & HIỆU QUẢ

AN TOÀN 

CHO MỌI LỨA TUỔI

CHẤT LƯỢNG

& DỄ SỬ DỤNG



Microcrystaline hydroxyapatite 
(MCHA) là nguồn Canxi và Phospho tự 

nhiên có tính sinh khả dụng cao, dễ hấp 

thu và ít tác dụng phụ nhất: 250mg (quy 

đổi Canxi- 60mg, Phospho-27,5mg)

Menaquinone-7
(MK-7) là một dạng của vitamin K2 

được cấp thương hiệu độc quyền 

MenaQ7® có tính sinh khả dụng cao 

hơn các loại vitamin K khác: 10mcg

Cholecalciferol
là vitamin D3 : 5mcg tương đương 200 IU

Calcium hydrogen phosphate
là một dược chất được sử dụng phổ biến có tính an 

toàn: 475mg (quy đổi Canxi-140mg, Phospho 108mg)

Tổng lượng Ca2+ cung cấp là 200mg

Mỗi viên nhai nang mềm chứa:



Microcrystaline hydroxyapatite (MCHA)

Bao gồm calci và phospho có tỷ lệ tự nhiên, dễ hấp thu và dung nạp tốt nhất 

cho con người, cung cấp cả các yếu tố vi lượng như kẽm và mangan … cần 

thiết cho quá trình tái tạo xương. 

Các nghiên cứu về MCHA đã được chứng minh có hiệu quả :

• MCHA đã được chứng minh có kết quả tốt hơn trong việc tăng mật độ khoáng 

xương so với các muối calci khác thường dùng trước đây

• MCHA có thể được dùng cho nhiều nhóm tuổi, và được dung nạp tốt ở trẻ em 

ngay cả khi dùng liều của người lớn mà không có tác dụng phụ

• Đối với loãng xương tự nhiên, MCHA cho thấy làm chậm lại đáng kể sự mất 

mật độ xương ở phụ nữ hậu mãn kinh hoặc do điều trị steroid

• Sự cải thiện đáng kể mật độ khoáng xương tay và chân ở người cao tuổi bị 

viêm khớp sau 1 năm sử dụng MCHA 8g/ngày

[Xem tài liệu tham khảo]



Menaquinone-7 (MK-7) dạng được cấp độc quyền MenaQ7®

Là vitamin K2, dễ tan trong dầu và có vai trò thiết yếu tác động vào quá trình tạo 

xương. Trong các dạng vitamin K thì MenaQ7® có thời gian bán hủy dài hơn do 

đó có hiệu quả tác động lên quá trình trao đổi chất khoáng của tế bào xương là 

tốt nhất. MenaQ7® có hoạt tính sinh học cao nhất trong các loại vitamin K.

Các nghiên cứu về MenaQ7® đã được chứng minh có hiệu quả :

• Bổ sung vitamin K2 có hiệu quả ngăn ngừa loãng xương và gãy xương ở phụ 

nữ hậu mãn kinh. Một thử nghiệm liều cao (45mg/ngày) tại Hà lan cho thấy sự 

cải thiện độ vững chắc ở cổ xương đùi và tăng gấp đôi hoạt động của OCN 

(osteocalcin) chỉ sau 6 tháng điều trị

• Một ngiên cứu khác dùng liều sinh lý 180µg/ngày trong vòng 3 năm thấy kết 

quả cải thiện rõ rệt mật độ xương ở xương cột sống và cổ xương đùi

• Tác dụng tương tự của MenaQ7® trên mức độ OCN huyết thanh và mật độ 

xương cũng được thấy ở trẻ nhỏ và trẻ đang phát triển
[Xem tài liệu tham khảo]



Cholecalciferol
Là vitamin D3 tan trong dầu và giúp cơ thể hấp thu Ca2+ và phospho, có các 

hoạt tính giống hormone kiểm soát Ca2+ nội môi. Nó là vitamin thiết yếu cần có 

trong nhu cầu hàng ngày của mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. 

Các nghiên cứu về vitamin D3 đã được chứng minh :

• Thiếu hụt vitamin D3 là một trong những nguyên nhân chính của bệnh còi 

xương, chậm lớn và nhuyễn xương ở trẻ em.

• Ở người cao tuổi, bổ sung vitamin D3 cho thấy hiệu quả lâm sàng đối với các 

tình trạng tiêu xương và mất răng. Nghiên cứu trên 1.600 phụ nữ dùng 800 IU 

vitamin D3 kết hợp 1200mg can-xi mỗi ngày trong 18 tháng thấy kết quả giảm 

một nửa tỉ lệ phụ nữ bị mất mật độ xương đùi.

• Một nghiên cứu khác trên nam giới cao tuổi cũng cho thấy vitamin D3 phòng 

ngừa tiêu xương sau khi thay khớp háng hoặc bị loãng xương

• Ở người khỏe, phụ nữ trẻ không bị loãng xương, uống 500 IU/ngày thấy 

lượng hormone tuyến cận giáp và mật độ xương được cải thiện

• Ở trẻ đang phát triển, dùng liều vitamin D3 50µg/ngày cho thấy lợi ích tăng mật 

độ xương lên đáng kể
[Xem tài liệu tham khảo]



Calcium hydrogen phosphate
Là một loại hợp chất vô cơ được sử dụng phổ biến có tính an toàn cao trong 

dược phẩm hay thực phẩm bổ sung, cung cấp một lượng lớn canxi và phospho 

dễ hòa tan cho MCHA, cần thiết cho sự hình thành hydroxyapatite

Các nghiên cứu đã được chứng minh :

• Ở trẻ em, một phân tích tổng hợp của 19 nghiên cứu trên 2,859 trẻ từ 3-18 

tuổi cho thấy mật độ xương đùi và tổng trọng lượng xương cao hơn sau khi bổ 

sung Calcium hydrogen phosphate (300mg-1.200mg mỗi ngày trong 1-2 năm)

• Sự gia tăng mật độ xương khi sử dụng Calcium hydrogen phosphate 800mg 

(t.đ 2 viên Auscalmax), kết hợp với các hoạt động thể chất, cho thấy sự gia tăng 

11% mật độ xương sau 12 tháng. Ở trẻ 8-11 tuổi, đo siêu âm kết cấu xương 

chân cho thấy những thay đổi đáng kể, tương ứng với tăng tỷ trọng xương

• Muối Calcium hydrogen phosphate tương tự về hoạt tính như muối Calcium 

carbonate, nhưng an toàn hơn vì không làm tăng biên độ Creatine trong huyết 

thanh
[Xem tài liệu tham khảo]

Sự gia tăng đáng kể mật độ xương ở trẻ em khi bổ sung canxi phosphate
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ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN ĐƯỢC 
SỬ DỤNG AUSCALMAX 



TRẺ NHỎ (1-9 tuổi)

Auscalmax giúp điều trị và phòng ngừa

chứng còi xương, nhuyễn xương, trẻ

chậm mọc răng, trẻ còi cọc chậm lớn

Liều dùng : 1-2 viên/ngày

TRẺ LỚN (> 9 tuổi)

Auscalmax giúp phát triển hệ cơ xương 

và  răng chắc khỏe; phát triển chiều cao 

trong giai đoạn trưởng thành

Liều dùng: 1 viên/ngày

Tùy theo tình trạng cụ thể, dùng theo chỉ định của Bác sỹ



BỆNH CÒI XƯƠNG DO THIẾU VITAMIN D



BỆNH CÒI XƯƠNG DO THIẾU VITAMIN D

Mục tiêu của điều trị: mất triệu

chứng của bệnh, điều trị nguyên

nhân bằng cách tăng cường

canxi, phospho và vitamin D trong

chế độ ăn.

Điều trị cụ thể:

D3 (cholecalciferol): 2000 – 5000

UI/ngày X 4-6 tuần. Sau đó tiếp

tục dùng liều dự phòng 400

UI/ngày cho trẻ <1 tuổi, 600

UI/ngày cho trẻ >1 tuổi.

Điều trị phối hợp: phải đảm bảo

trẻ được cung cấp chế độ đầy đủ

và cân đối canxi, phospho. Cho

thêm các vitamin khác. Cung cấp

muối Ca 500mg/ngày với trẻ sơ

sinh và trẻ nhỏ, 1-2 g/ngày với trẻ

lớn.

Chế độ ăn đủ dinh dưỡng, đặc

biệt là dầu, mỡ, sữa và các chế

phẩm của sữa.

VỚI CÔNG THỨC TOÀN DIỆN

TẤT CẢ ĐÃ CÓ TRONG AUSCALMAX



Phòng bệnh:

Giáo dục cha mẹ về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống.

Bổ sung cho bà mẹ mang thai vitamin D 1000UI/ngày từ tháng thứ 7

hoặc uống 100.000UI-200.000UI 1 lần vào tháng thứ 7 của thai kỳ, có lời

khuyên dinh dưỡng hợp lý, ra ngoài trời nhiều.

Tắm nắng hàng ngày có thể tiến hành từ tuần thứ 2 sau đẻ, chế độ ăn

đủ vitamin D, canxi.

Bổ sung vitamin D: liều 400UI/ngày từ tháng thứ hai cho những trẻ được

bú mẹ hoàn toàn do sữa mẹ hàm lượng vitamin D thấp, trẻ đẻ non, suy

dinh dưỡng thai, trẻ phát triển nhanh, không có điều kiện tắm nắng, trẻ >1

tuổi nên bổ sung vitamin D liều 600UI/ngày. Vitamin D3 Cholecalciferol

(D3) dễ hấp thu hơn Vitamin D2 (Ergocalciferol)

BỆNH CÒI XƯƠNG DO THIẾU VITAMIN D

VỚI CÔNG THỨC TOÀN DIỆN

TẤT CẢ ĐÃ CÓ TRONG AUSCALMAX

Quan điểm 2: dùng liều sinh lý hàng

ngày để đảm bảo an toàn, tránh ngộ độc.

Nếu trẻ được chăm sóc chu đáo thì dùng

vitamin D liều hàng ngày là tốt nhất

Với gia đình có tiền sử bệnh nên chẩn

đoán trước sinh, có lời khuyên di truyền.





PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO VÀ THỂ CHẤT



PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO VÀ THỂ CHẤT



PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO VÀ THỂ CHẤT

Giai đoạn vàng để can thiệp

hiệu quả chiều cao ở trẻ em là:

giai đoạn bào thai, trẻ sơ sinh, trẻ

2-6 tuổi, trong tuổi dậy thì

Các yếu tố ảnh hưởng: chế độ

ăn đủ năng lượng, protein,

vitamin và khoáng chất. Đặc biệt

cần chú trọng Vit.D3, Vit.K2,

Ca2+, Mg, arginin

↑ thời gian hoạt động thể lực

↓ thời gian hoạt động tĩnh

Giấc ngủ đủ

Hạn chế sử dụng kháng sinh

VỚI CÔNG THỨC TOÀN DIỆN

TẤT CẢ ĐÃ CÓ TRONG AUSCALMAX



NGƯỜI CAO TUỔI & 

PHỤ NỮ HẬU MÃN KINH

Auscalmax hỗ trợ giúp ngăn

ngừa nguy cơ loãng xương,

tiêu xương, xương giòn

hoặc nhuyễn; giúp xương

nhanh hồi phục và ổn định

Liều dùng: 1 - 2 viên 

x 2 lần/ngày

Tùy theo tình trạng cụ thể, dùng theo chỉ định của Bác sỹ



BỆNH LOÃNG XƯƠNG, TIÊU XƯƠNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Canxi. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhận đủ canxi từ chế độ ăn uống

hiện tại. Hoặc bạn có thể cần phải xem xét việc bổ sung canxi. Tổ

chức Loãng xương Hoa Kỳ khuyến cáo 1.000 mg mỗi ngày cho hầu

hết người lớn và 1.200 mg mỗi ngày cho phụ nữ trên 50 tuổi

hoặc đàn ông trên 70 tuổi.

Vitamin D. Hãy có đủ vitamin D vì nó cần thiết để giúp cơ thể hấp thụ

canxi từ các thức ăn của bạn. Liều dùng hàng ngày được đề nghị

là 400-800 đơn vị quốc tế (International Unit, IU) cho người lớn dưới

50 tuổi. Và 800-1.000 IU cho người trên 50 tuổi (cũng theo Tổ chức

Loãng xương Hoa Kỳ). Bạn có thể cần dùng liều lượng

khác tùy vào mức vitamin D trong máu của bạn.

VỚI CÔNG THỨC TOÀN DIỆN

TẤT CẢ ĐÃ CÓ TRONG AUSCALMAX

Hoạt động thể chất. Hãy tập thể dục hầu như 

mọi ngày, đặc biệt là những bài tập chịu trọng 

lượng như đi bộ.



PHỤ NỮ MANG THAI & 

CHO CON BÚ

Auscalmax bổ sung 

canxi và phosphor hữu 

hiệu trong giai đoạn thai 

phát triển hệ xương

Liều dùng: 1 viên/ngày

Tùy theo tình trạng cụ thể, dùng theo chỉ định của Bác sỹ



AUSCALMAX 
AN TOÀN CHO MỌI LỨA TUỔI

SẢN XUẤT tại nhà máy đạt tiêu chuẩn

GMP của Australia, một thành viên của

ICH và PICs. Các thành phần được kiểm

soát từ nguồn cung cấp nguyên liệu sạch,

chất lượng cao

CÔNG THỨC bào chế từ các nguồn tự nhiên,

rất ít gây ra tác dụng phụ và phản ứng nghiêm

trọng. Do phối hợp các thành phần có chủ đích

và hiệu quả nên dễ nhớ liều dùng và khó xảy ra

trường hợp dùng quá liều

CÔNG NGHỆ hãng dược

MAXBIOCARE là công ty

có nhiều năm uy tín trên

thị trường toàn cầu và

luôn ứng dụng những

công nghệ mới nhất trong

nghiên cứu & bào chế

các sản phẩm



AUSCALMAX 
DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Viên nhai nang mềm Auscalmax chứa hỗn dịch rất
dễ nhai nuốt, vị thơm vani và dâu tây tự nhiên
Cách dùng: có thể nhai nuốt cả viên hoặc cắt
thủng viên nang rồi bóp chất lỏng bên trong ra
thìa, có thể hòa vào thức ăn hoặc đồ uống dùng
kèm
Đóng gói: 1 Hộp chứa 1 lọ 30 viên nhai nang mềm
Lưu ý: thận trọng không dùng sản phẩm này nếu
dị ứng với bất kỳ thành phần nào. Vit.K2 có thể
chống lại tác dụng của thuốc kháng đông máu .
Nên sử dụng theo chỉ định của Bác sỹ.

Sản phẩm này không phải là thuốc 
không thay thế thuốc chữa bệnh
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