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L Ờ I TỰ A

Trong một vài thập niên trở lại đây, chúng ta 
được chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực về tình 
hình kinh tế xã hội của Việt Nam. Đi kèm vói những 
thay đổi đó, đời sống của nhân dân được cải thiện 
đáng kể, tuổi thọ nâng cao, môi trường sống, một số 
thói quen trong ăn uống, sinh hoạt, lao động liên 
quan đến sức khoẻ thay đổi... từ đó dẫn đến bộ mặt 
bệnh tật cũng có nhiều thay đổi. Nếu như trước kia, 
các bệnh khớp thườn" gặp nhất là thấp khớp cấp, 
viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, bệnh 
hệ thống (lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì toàn 
thể), bệnh lý nhiễm khuẩn tự nhiên (lao khớp) hay 
gập thì ngày nay, các bệnh xương khớp ờ người cao 
tuổi như loãng xương, thoái hoá khớp, các bệnh 
xương khớp do chuyển hoá (gút), các biểu hiện 
xương khớp của AIDS, đái tháo đường, chạy thận 
nhân tạo chu kỳ, viêm gan, ung thư... cùng nhiều 
bệnh khác đang trở thành vấn đé thời sự của những 
năm gần đây.

Có thể nói, các tiến bộ mới trong chẩn đoán 
bệnh lý cơ xương khớp như siêu âm cơ xương khớp, 
nội soi khớp, chụp CT, MRI, dụng cụ xác định mật 
độ xương... được áp dụng vào Việt Nam đã từng bước 
hiện đại hoá chẩn đoán, nhờ vậy, chất lượng chẩn 
đoán được nâng cao. Các tiến bộ trong điều trị bệnh 
lý cơ xương khớp như sử dụng các nhóm thuốc chông
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viêm ức chế chọn lọc CO X-2, các thuốc sinh học, sử 
dụng tế bào gốc, nội soi can thiệp, dùng tia laser, 
thay khớp nhân tạo... đã giúp kiểm soát tốt bệnh, 
mang lại chất lượng sống cho bệnh nhân. Cùng với 
sự thay đổi của mô hình bệnh tật theo hướng tăng các 
bệnh chuyển hoá thì các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 
cho người bệnh cũng ngày càng đa dạng và phong 
phú hơn. Người bệnh hiện nay không chỉ được chăm 
sóc tại các cơ sở y tế công lập mà còn tìm  đến các cơ 
sở y tế tư nhân như phòng khám, bệnh viện đa khoa 
hay thậm chí cả trung tâm y tế tư nhân chuyên sâu. 
Sự đa dạng hoá này đem đến nhiều lựa chọn cho 
bệnh nhân, thỏa mãn được một số tiêu chí như dễ tiếp 
cận, thuận tiện, phục vụ nhanh gọn, cung cấp được 
một số dịch vụ chăm sóc tố t...

Tuy nhiên, nhìn chung chưa có một quy trình 
thống nhất trong chẩn đoán và điều trị các bệnh nói 
chung cũng như bệnh lý cơ xương khớp nói riêng. 
Điều này dẫn đến sự lúng túng cho các thầy thuốc 
thực hành cũng như một sô' bệnh nhân phải chịu sự 
thiệt thòi nếu tới khám tại các cơ sở chất lượng kém.

Hội Thấp khớp học Việt Nam, với tư cách là tổ 
chức đại diện cho các thầy thuốc chuyên ngành Cơ 
Xương Khớp, là đầu mối chịu trách nhiệm cao nhất 
về chuyên môn, có trách nhiệm thống nhất quy trình 
chuẩn về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương 
khớp trên toàn quốc.

Trên cơ sở đó, chúng tôi đã lựa chọn 24 bệnh lý
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cơ xương khớp thường gặp trong thực hành lâm sàng 
để viết quy trình chẩn đoán và điều trị. Đây là tài liệu 
được các giáo sư, bác sĩ chuyên môn sâu về chuyên 
ngành, là thành viên của Hội Thấp khớp học Việt 
Nam, đã biên soạn một cách ngắn gọn với mục đích 
hướng dẫn về thực hành cho các thầy thuốc chuyên 
ngành Cơ Xương Khớp.

Sau một năm phát hành nội bộ, cuốn sách đã được 
các bạn đọc đón nhận, trong đó có các thầy thuốc 
chuyên khoa, thầy thuốc nội khoa và sinh viên các 
trường Đại học Y trên toàn quốc.

Lần xuất bản chính thức này, ngoài việc cập 
nhật kiến thức mới, chúng tôi đã bổ sung thêm một 
số chuyên đề, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 
40 quy trình chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương 
khớp thường gặp. Trong quá trình áp dụng vào thực 
tế. chắc chắn vẫn có thể còn những điều cần tiếp tục 
hoàn thiện. Rất mong các đồng nghiệp sau một thời 
gian sử dụng tiếp tục cho ý kiến góp ý để chúng tôi 
sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hơn cho những lần tái 
bản tiếp theo.

Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam

GS.TS. TRẦN NGỌC ÂN
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VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

1. Đ Ạ I CƯƠNG

-Viêm khớp dạng thấp (VKDT -  Rheumatoid Arthritis, 
RA) là một bệnh lý tự miễn điển hình, diễn biến mạn 
tính với các biểu hiện tại khớp, ngoài khớp và toàn 
thân ở nhiều mức độ khác nhau, diễn biến phức tạp, 
gây hậu quả năng nề cẩn điều trị tích cực ngay từ 
đầu bằng các biện pháp điều trị hữu hiệu để làm 
ngừng hay làm chậm sự tiến triển của bệnh, hạn chế 
tàn phế và nâng cao chất lượng sống.

-B iểu  hiện lâm sàng của bệnh:

+ Tổn thương tại khớp: viêm màng hoạt dịch ăn 
mòn ở các khớp ngoại biên, đối xứng, tiến triển từng 
đợt, có xu hướng nặng dần gây huỷ hoại sụn khớp và 
đầu xương.

+ Tổn thương ngoài khớp: viêm mạch, viêm màng 
ngoài tim, viêm nội tâm mạc, rối loạn nhịp tim, tràn 
dịch màng phổi, xơ phổi, khô giác mạc và kết mạc 
mắt, hội chứng ống cổ tay, chèn ép tuỷ cổ do trật khớp 
đội -  trục (C1 -  C2),...

+ Tổn thương toàn thân: mệt mỏi, sụt cân, thiêu 
máu, suy nhược...

-M ã  số (theo ICD 10):
+ M.05: viêm khớp dạng thấp, yếu tố dạng thấp (+).
+ M.06: viêm khớp dạng thấp, yếu tố dạng thấp ( - ) .
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2. N G U Y Ê N  N H Â N  V À  c ơ  C H Ế  S IN H  B Ệ N H

-  Bệnh chưa rõ nguyên nhân, liên quan đến nhiễm 
khuẩn, cơ địa (nữ giới, trung niên, yếu tố HLA) và rối 
loạn đáp ứng miễn dịch.

-V a i  trò của lympho B (miễn dịch dịch thể) và 

lympho T (miễn dịch qua trung gian tế bào) với sự 

tham gia của các tự kháng thể (anti CCP, R F ...), các 

cytokines (TNFa, IL6, IL1...).

3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Tiêu chuẩn của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACRỈ1987
1. Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ.

2. Viêm tối thiểu 3 nhóm khớp: Sưng phần mềm hay 

tràn dịch tối thiểu 3 ừong số 14 nhóm khớp sau 

(tính hai bên): khớp liên đốt ngón gần bàn tay, 
khớp bàn ngón tay, khớp cổ tay, khớp khuỷu, 
khớp gối, khớp cổ chân, khớp bàn ngón chân.

3. Viêm các khớp ở bàn tay: Sưng tối thiểu một 
nhóm trong số các khớp cổ tay, khớp ngón 

gần, khớp bàn ngón tay.

4. Viêm khớp đối xứng.

5. Hạt dưới da (hiếm gặp ở Việt Nam).

6. Yếu tố dạng thấp ừong huyết thanh dương tính.

7. Dấu hiệu Xquang điển hình của VKDT: Chụp 

khớp tại bàn tay, cổ tay hoặc khớp tổn thương:
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hình bào mòn, hình hốc, hình khuyết đầu xương, 
hẹp khe khớp, mất chất khoáng đầu xương .

-C h ẩ n  đoán xác đ ịnh: khi có > 4 yếu tố. Triệu 
chứng viêm khớp (yếu tô' 1 - 4 )  cần có thời gian diễn 
biến > 6 tuần và được xác định bởi thầy thuốc. Tiêu 
chuẩn ACR 1987 có độ nhạy 91 -9 4 %  và độ đặc 
hiệu 89% ở những bệnh nhân VKDT đã tiến triển. Ở 
giai đoạn bệnh mới khởi phát, độ nhạy chỉ dao động 
từ 40 -  90% và độ đặc hiệu từ 50 -  90%.

-L ư u  ý: Các dấu hiệu ngoài khớp như teo cơ, 
viêm mông mắt, hạt dưới da, tràn dịch màng ngoài 
tlm, tràn dịch màng phổi, viêm mạch máu... thường ít 
gặp, nhẹ, dễ bị bỏ sót.

3.2. Tiêu chuẩn của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ và Liên đoàn 
chống Tliâp khớp châu Âu 2010 (ACR/EULAR 2010 
-A m e ric a n  College of Rheum atology/ European League 
Aga inst Rhum atism)

Bệnh nhân Điểm
1) Có ít nhất 1 khớp được xác định 

viêm màng hoạt dịch trên lâm sàng*

2) Viêm màng hoạt dịch không do 
các bệnh lý khác

3.2.1. B iểu hiện tạ i khớp

1 khớp lớn 0

2 -1 0  khớp lớn 1

1 - 3  khớp nhỏ (có hoặc  không có
biểu hiện tạ i các khớp lớn) 2
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4 - 1 0  khớp nhỏ (có hoặc không có
biểu hiện tại các khớp lớn) 3

>10 khớp (ít nhất phải có 1 khớp nhỏ) 5

3.2.2. Huyết thanh (ít nhất phải làm
một xét nghiệm)

RF âm tính và anti CCP âm tính 0

RF dương tính thấp hoặc anti CCP
dương tính thấp 2

RF dương tính cao hoặc anti CCP
dương tính cao 3

3.2.3. C hi s ố  viêm giai đoạn cấp
(ít nhất phải làm một xét nghiệm)

CRP bình thường và ESR bình thường 0

CRP hoặc ESR tăng 1

3.2.4. Thời gian hiện diện các triệu chúng
Dưới 6 tuần 0

Trên hoặc bằng 6 tuần 1

Chẩn đoán xác định: khi điểm 6/10

(RF hoặc anti CCP, dương tính thấp: 1 -  3 lần chỉ 
số bình thường, dương tính cao: > 3 lần bình thường).

3.3. Xét nghiệm cận lâm sàng cẩn chì định
-C á c  xét nghiệm cơ bản: tế bào máu ngoại vi, tốc 

độ máu lắng, protein c  phản ứng (CRP)..., xét nghiệm 
chức năng gan, thận, Xquang tim phổi, điện tim đổ...

-  Các xét nghiệm đặc hiệu (có giá trị chẩn đoán, 
tiên lượng):
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+ Yếu tố dạng thấp (RF) dương tính trong 60 -  70 % 
bệnh nhân.

+ Anti CCP dương tính trong 75 -  80 % bệnh nhân.

+ Xquang khớp (thường chụp hai bàn tay thẳng 
hoặc các khớp bị tổn thương).

3.4. Chẩn aoán phân biệt

-  Lupus ban đỏ hệ thống.

-  Thoái hoá khớp.

-  Viêm khớp gút mạn tính.

-  Viêm cột sống dính khớp.

-  Viêm khớp vảy nến...

4. Đ IỂU  TR Ị

4.1. Nguyên tắc

Điều trị toàn diện, tích cực, dài hạn và theo dõi 
thường xuyên.

4.2. Điểu trị cụ thể

Điều trị triệu  chứng: nhằm cải thiện triệu chứng 
viêm, giảm đau, duy trì khả năng vận động (tuy nhiên 
các thuốc này không thay đổi được diễn tiến tự nhiên 
của bệnh).

• Các thuốc kháng viêm không steroid: Non steroidal 
Anti Inflammatory Drugs (KVKS -  NSAIDs).

-C á c  thuốc kháng viêm ức chế chọn lọc COX2 
(vì thường phải sử dụng dài ngày).
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+ Celecoxib (Celebrex): 200mg, uống 1 đến 2 lẩn 
mỗi ngày.

+ Meloxicam (Mobic): 15mg tiêm hoặc uống ngày 
một lần.

+ Etoricoxib (Arcoxia): 60 -  90m g, ngày uống 
một lần.

-  Các thuốc kháng viêm ức chế không chọn lọc:

+ Diclofenac (Voltarene): uống hoặc tiêm bắp: 
75mg X 2 lần/ngày trong 3 - 7  ngày. Sau đó uống: 
50mg X 2 -  3 lần/ ngày trong 4 - 6  tuần.

+ Piroxicam + Cyclodextrin (Brexin) 20mg uống 
hàng ngày.

+ Hoặc các thuốc kháng viêm không steroid khác 
(liều tương đương).

Lưu ý: Khi dùng cho các bệnh nhân có yếu tố 
nguy cơ có tác dụng không mong muốn của thuốc 
KVKS -  NSAIDs, (bệnh nhân già yếu, tiền căn bị 
bệnh !ý dạ dày...) hoặc điều trị dài ngày, cần theo 
dõi chức năng thận và bảo vệ dạ dày bằng các thuốc 
ức chế bơm proton.

• Corticosteroids (Prednisolone, Prednisone, 
Methylprednisolone)

-Thường sử dụng ngắn hạn trong lúc chờ đợi 
các thuốc điều trị cơ bản có hiệu lực. Chỉ định khi 
có đợt tiến triển (giai đoạn hoạt động) (tiêu chuẩn 
đợt tiến triển xem ở phần Phụ lục):

+Thể vừa: 16 -  32mg methylprednisolon (hoặc tương 

đương), uống hàng ngày vào 8 giờ sáng, sau ăn.
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í-Thể nặng: 40mg methylprednison đường TM 
mỗi ngày.

+Thể tiến triển cấp, nặng, đe doạ tính mạng 
(viêm mạch máu, biểu hiện ngoài khớp nặng): liều 
bắt đầu từ 500 -  I.OOOmg methylprednisolone truyền 
TM trong 30 -  45 phúưngày, điều trị 3 ngày liên tục. 
Sau đó chuyển về liều thông thường. Liệu trình này 
có thể lặp lại mỗi tháng nếu cần.

• -  Sử dụng dài hạn (thường ở những bệnh nhân 
nặng, phụ thuộc corticoid hoặc có suy thượng thận 
do dùng corticoid kéo dài): Bắt đầu ỏ liều uống: 
20mg hàng ngày, vào 8 giờ sáng. Khi đạt đáp ứng 
lâm sàng và xét nghiệm, giảm dần liều, duy trì liều 
thấp nhất (5 -  8mg hàng ngày hoặc cách ngày) 
hoặc ngừng (nếu có thể) khi điều trị cơ bản có hiệu 
lực (sau 6 - 8  tuần).

Điểu trị cơ bản bằng nhóm thuốc DMARs có 
thể thay đổi được diễn tiến của bệnh (Disease 
Mondifying Anti Rheumatic Drugs -  DMARDs) để 
làm chậm hoặc làm ngừng tiến triển và có thể thay 
đổi được diễn tiến tự nhiên của bệnh, cần điều tri lâu 
dài và theo dõi các triệu chứng lâm sàng, cận lâm 
sàng trong suốt thời gian điều trị).

-  Thể mòi mắc và thể thông thường: sử dụng các 
thuốc DMARDs:

+ Methotrexate (MTX) khỏi đầu 10mg một lần mỗi
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tuần. Tuỳ theo đáp ứng mà duy trì liều cao hoặc thấp 

hơn (7,5 -  15mg) mỗi tuần (liều tối đa là 20mg/ tuần).

+ Hoặc sulfasalazine (SSZ) khởi đầu 500mg/ngày, 
tăng mỗi 500mg mỗi tuần, duy tri ở liều 1-OOOmg X 2 
lần mỗi ngày.

+ Kết hợp: MTX với SSZ và/hoặc hydroxychloroquine 
nếu đơn trị liệu không hiệu quả.

-T h ể  nặng, không đáp ứng với các DMARDs 
(sau  6 tháng) cần kế t hợp vói các tác nhân sinh học 
(các DMARDs sinh học):

Trước khi chỉ định các thuốc sinh học, cần làm 
các bilan để kiểm soát lao, viêm gan, chức năng gan 
thận và đánh giá hoạt tính bệnh (tốc độ máu lắng 
hoặc CRP, DAS 28, ACR20, 50, 70, HAQ).

+ Kết hợp methotrexate và thuốc kháng interleukin 
6 MTX 10 -  15mg mỗi tuần + tocilizumab (Actemra) 
4 -  8mg/kg cân nặng, tương đương 200 -  400mg 
ừuyền TM mỗi tháng một lần.

+ Kết hợp methotrexate và một thuốc kháng 
TNFct MTX 1 0 -  15mg mỗi tuần + etanercept (Enbrel) 
50mg tiêm dưới da tuần một lần.

Hoặc M IX  10 -  15mg mỗi tuần + infliximab (Remicade) 
TTM 2 -  3mg/kg mỗi 4 - 8  tuần.

+ Kết hợp methotrexate và kháng lympho B.

MTX 10 -  15mg mỗi tuần + rituximab truyền TM  
500 -  1.000mg X 2 lần, cách 2 tuần, có thể nhắc lại 
một hoặc hai liệu trình mỗi năm.
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Các điều trị phối hợp khác

-  Các biện pháp hỗ trợ:

+Tập luyện, hướng dẫn vận động chống co rút 
gân, dính khớp, teo cơ.

Trong đợt viêm cấp: để khớp nghỉ ỏ tư thế cơ 
năng, tránh kê, độn tại khớp. Khuyến khích tập ngay 
khi triệu chứng viêm thuyên giảm, tăng dần, tập 
nhiều lần trong ngày, cả chủ động và thụ động theo 
đúng chức năng sinh lý của khớp.

+ Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, tắm suối 
khoáng, phẫu thuật chỉnh hình (cắt xương sửa trục, 
thay khớp nhân tạo khi có chỉ định).

-  Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của điều 
trị, các bệnh kèm theo:

+ Viêm, loét dạ dày tá tràng: cần chủ động phát 
hiện và điều trị vì trên 80% bệnh nhân không có triệu 
chứng lâm sàng.

+ Phòng ngừa (khi có các yếu tố nguy cơ) và điều 
trị bằng ức chế bơm proton, kèm thuốc điểu trị 
Helicobacter Pylori (nếu có nhiễm HP).

+ Phòng ngừa và điều trị loãng xương (nếu có). 
Khi sử dụng corticoid bất cứ liều nào trên 01 tháng, 
cần chỉ định điều trị dự phòng loãng xương (calcium, 
vitamin D, bisphosphonates, nếu có nguy cơ cao). Khi 
đã có loãng xương, tuỳ theo mức độ loãng xương,

17



tuổi, giới và điều kiện cụ thể của bệnh nhân mà lựa 

chọn các thuốc phù hợp.

+ Thiếu máu: acid folic, sắt, vitamin B12...

5. T H E O  D Õ I V À  T IÊ N  LƯ Ợ NG

-  Bệnh nhân phải được điều trị lâu dài và theo dõi 

trong suốt quá trình điều trị.

-X é t  nghiệm định kỳ: tế bào máu ngoại vi, tốc độ 

máu lắng, protein c phản ứng (CRP), creatinine, 
SGOT, SGPT mỗi 2 tuần trong một tháng đầu, mỗi 
tháng trong 3 tháng đầu, sau đó có thể mỗi 3 tháng 

tuỳ theo đáp ứng của bệnh nhân.

-X é t  nghiệm máu cấp, chụp XQ phổi... khi cần, 
tuỳ theo diễn biến của bệnh.

-S in h  thiết gan khi có nghi ngờ tổn thương gan 

(enzym gan tăng > 3 lần trong 3 lần xét nghiệm liên 

tiếp). Trường hợp enzym gan tăng gấp đôi và kéo dài 
nên ngừng MTX.

-T iê n  lượng nặng khi: tổn thương viêm nhiều 

khớp, bệnh nhân nữ, yếu tố dạng thấp RF và /hoặc 

A n ti-C C P  (+) tỷ giá cao, có các biểu hiện ngoài 

khớp, HLA-DR4 (+).

-Đ án h  giá hoạt tính của bệnh thông qua các chỉ 
số: DAS 28, đánh giá đáp ứng điều trị qua chỉ số 

ACR 2 0 5 0 7 0  tốc độ máu lắng, CRP, HAQ... Với những
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trường hợp này cần điều trị tích cực ngay từ đầu và xem 
xét việc dùng các DMARDs sinh học sớm.
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BỆNH LUPUS BAN Đỏ HỆ THÔNG■ ■

1. Đ ỊN H  NG HĨA

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý của mô liên kết 
có tổn thương nhiều cơ quan do hệ thống miễn dịch 
của cơ thể bị rối loạn, đặc trưng bởi sự có mặt của 
kháng thể kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác. 
Các cơ quan thường bị tổn thương bao gồm khớp, 
da, thận, tế bào máu, tim, phổi, thần kinh...

Tỷ lệ mắc bệnh nữ: nam = 9:1, chủ yếu ở độ tuổi 
20 -  30.

2. NGUYÊN NHÂN

Cho đến nay, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế 
bệnh sinh chírih xác của lupus ban đỏ hệ thống 
chưa được biết rõ ràng. Cơ chế bệnh sinh của bệnh 
là một quá trình phức tạp với sự tham gia của nhiều 
yếu tố như di truyền, các tế bào, các yếu tố thể 
dịch, miễn dịch và yếu tố môi trường. Một số gen 
quy định phức hợp kháng nguyên phù hợp tổ chức 
như H LA -D R 2,3 ,8 , các gen mã hoá bổ thể C1q, 
C2 C4 và một số cytokine có liên quan đến tỷ lệ 

mắc bệnh cao.
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3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Chẩn đoán xác định
Áp dụng tiêu chuẩn của Hội Thấp học Mỹ ARA 

1997, gồm 11 yếu tố:

1. Ban đỏ hình cánh bướm ở mặt.

2. Ban đỏ dạng đĩa ở mặt và thân.

3. Nhạy cảm với ánh sáng.

4. Loét miệng hoặc mũi họng.

5. Viêm khớp và đau khớp không có phá huỷ khớp.

6. Viêm đa màng: màng phổi, màng tim.

7. Tổn thương thận: protein niệu > 500m g/24 giờ 
hoặc 3+ (khi làm test 10 thông số nước tiểu) hoặc có 
trụ tế bào (hổng cầu, hemoglobin, trụ hạt, tế  bào ống 
thận hoặc hỗn hợp).

8. Tổn thương thần kinh: co giật hoặc các rối 
loạn tâm thần không do thuốc và các nguyên nhân 
khác như rối loạn điện giải, tăng urê máu, nhiễm 
toan ceton...

9. Rối loạn về máu:

a) Thiếu máu huyết tán có tăng hồng cẩu lưới hoặc

b) Giảm bạch cầu < 4000/m m 3, hoặc

c) Giảm bạch cầu lympho < 1.500/mm3 hoặc

d) Giảm tiểu cầu < 100.000/mm3 không do thuốc.

10. Rối loạn về miễn dịch:

a) Kháng thể kháng Ds -  DNA (+), hoặc
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b) Kháng thể kháng Sm (+), hoặc

c) Kháng thể kháng phospholipid (+) căn cứ vào: 
tăng kháng thể kháng cardiolipin loại IgM hoặc IgG, 
lupus anticoagulant (+), test huyết thanh giang mai 
dương tính giả > 6 tháng có kiểm chứng test cố định 
Treponema Pallidum.

11. Kháng thể kháng nhân: hiệu giá cao theo tiêu 
chuẩn của phòng thí nghiệm và không do sử dụng các 
thuốc trong danh mục gây ra hội chứng giả Lupus.

Chẩn đoán xác định khi có từ 4 yếu tố trở lên.

3.2. Chẩn doán phân biệt
-T h ấ p  khớp cấp.
-  Các bệnh thuộc nhóm bệnh mô liên kết khác: 

viêm khớp dạng thấp, xơ cứng bì toàn thể, viêm đa 
cơ, viêm da cơ...

-  Các bệnh lý của hệ tạo máu: Suy tuỷ, xuất huyết 
giảm tiểu cầu...

-  Các bệnh lý thận, tim, phổi mạn tính

4. M Ộ T SỐ TH Ể BỆNH ĐẶC BIỆT

-  Lupus và thai nghén.

-  Lupus bào thai.

-  Hội chứng kháng phospholipid.
-  Lupus do thuốc: procainamide, hydralazine, 

minocycline, diltiazem, penicillamine, INH, quinidine, 
methyldopa, anti -  TNF và INF -  a.
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5. ĐIỂU TRỊ

5.1. Nguyên tắc điểu trỊ
-Đ á n h  giá mức độ nặng của bệnh.

-Đ iề u  trị bao gồm: giai đoạn tấn công, củng có 

và duy trì.

-  Cân nhắc cẩn thận giữa tác dụng mong muốn 
và tác dụng phụ của mỗi loại thuốc.

5.2. Điểu ưị cụ ttiể

-T h u ố c  kháng viêm không steroid: Trong các 

trường hợp lupus kèm viêm đau khớp, sốt và viêm 
nhẹ các màng tự nhiên nhưng không kèm tổn thương 
các cơ quan lớn. Nên tránh dùng ở các bệnh nhân 
viêm thận đang hoạt động.

-  Hydroxychloroquine 200mg/ngày đáp ứng tốt với 
các trường hợp có ban, nhạy cảm với ánh sáng, đau 

hoặc viêm khớp, biến chứng ở mắt rất hiếm (theo 
dõi: khám mắt 1 lần/năm).

-  Liệu pháp glucocorticoid: dùng đường toàn thân.

Chỉ định: Lupus ban đỏ có đe doạ tính m ạng như 
có tổn thương thần kinh, giảm tiểu cầu, thiếu máu 

huyết tán hoặc lupus ban đỏ không đáp ứng với các 
biện pháp điều trị bảo tồn.

Liều dùng:

+ 1 -  2mg/kg đường uống. Khi bệnh kiểm soát tốt, 
giảm liều prednisolone 10% mỗi 7 - 1 0  ngày
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+ Dùng methylprednisolone đường tĩnh mạch 
500mg mỗi 12 giờ trong 3 - 5  ngày được dùng trong 
các trường hợp tổn thương thận tiến triển nhanh, tổn 
thương thần kinh nặng và giảm tiểu cầu nặng. Sau 
đó chuyển sang dùng corticoid bằng đường uống và 
giảm liều tương tự như trên.

-  Liệu pháp dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác:

Chỉ định: Lupus ban đỏ thể nặng có khả năng đe 
doạ tính mạng như viêm cầu thận cấp nặng, có tổn 
thương thần kinh, giảm tiểu cầu và thiếu máu huyết 
tán hoặc lupus không đáp ứng với corticoid hoặc xuất 
hiện tác dụng phụ nặng của corticoid.

Liều dùng: có nhiều loại thuốc có thể sử dụng đơn 
độc hoặc phối hợp với nhau, hoặc với corticoid.

+ Cyclophosphamide (Endoxan): 0 ,5 -1 g /m 2 da, 
đường tĩnh mạch 3 - 4  tuần/ lần trong 6 - 7  tháng 
hoặc 1,0 -  5,0mg/kg/ngày đường uống, cần phối hợp 
vớrMesna (Mercapto -  ethanesulphonic acid) để dự 
phòng biến chứng tại bàng quang.

+ Dapsone 100mg/ngày.

+ Azathioprine (2 -  2,5mg/kg/ngày), mycophenolate 
mofetil (500 -  1500mg), đây là nhóm thuốc hiện 
đang được ưa chuộng vì ít tác dụng phụ, hiệu quả 
cao, thích hợp với các phụ nữ còn độ tuổi sinh đẻ, tuy 
nhiên giá thành tương đối cao.

+ Methotrexate 7,5 -  20mg/tuần.

+ Các thuốc khác: Leflunomide, liệu pháp hormon, 
thalidomide, truyền tĩnh mạch immunoglobulin liều cao...
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5.3. Điều trị không dùng thuốc
Chủ yếu là đối với thể nhẹ, bao gồm: nghỉ ngơi, 

tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, dự phòng nhiễm 
khuẩn, giáo dục bệnh nhân hiểu rõ về bệnh.

Một số trường hợp tổn thương suy thận nặng có 
thể phải lọc máu hoặc ghép thận.

6. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

Trong giai đoạn điều trị tấn công: 2 tuần/ lần kèm 
các xét nghiệm theo dõi tiến triển của bệnh và xét 
ngniệm theo dõi biến chứng do bệnh và do thuốc. 
Sau đó 3 tháng/ lầ n - 2  năm, 6 tháng/ lần/ 2 năm,
1 năm/lần. Luôn cần có sự theo dõi và tư vấn của 
bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt đối với phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ.
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xơ  CỨNG BỈ TOÀN THE

1. Đ ỊN H  NG HĨA

Xơ cứng bì là một bệnh hệ thống chưa rõ nguyên 
nhân với đặc điểm giảm độ đàn hồi, xơ cứng ỏ da, 
tổn thương vi mạch và cơ quan nội tạng (chủ yếu ỏ 
đường tiêu hoá, mạch máu, tim, phổi, thận). Xơ cứng 
bì toàn thể là một bệnh tự miễn dịch, gặp chủ yếu ỏ 
nữ chiếm 80% và thường gặp ở độ tuổi từ 40 đến 50 
tuổi. Bệnh có tần suất khác nhau ỏ các chủng tộc 
khác nhau.

2. NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân của bệnh xơ cứng bì chưa được biết 
rõ nhưng đây là bệnh tự miễn dịch với sự hiện diện 
của các tự kháng thể như kháng thể kháng nhân, 
kháng thể (kháng dây tơ anticentromer antibody 
ACA), kháng thể Sc! -  70 và sự tác động của các 
yếu tố như nội tiết, môi trường, di truyền.

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội Thấp 
khớp học Mỹ (ACR) năm 1980 (với độ nhạy 97% và 
độ đặc hiệu 98%).
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-  Tiêu chuẩn chính: xơ cứng da lan toả.

-  Tiêu chuẩn phụ:

+ Xơ cứng da đầu chi.

+ Sẹo ở ngón tay hoặc vết loét hoại tử ở đầu chi.

+ Xơ phổi vùng đáy.

Bệnh xơ cứng bì được chẩn đoán khi có tiêu 
chuẩn chính hoặc có 2/3 tiêu chuẩn phụ. Hội chứng 
Raynaud gặp ở 90 -  98%  bệnh nhân xơ cứng bì.

32. Tiêu chuẩn ABCDCREST chẩn đoán xơ cứng bi (U F
Hanstein-Hội Da liễu Đức)

1. Các tự kháng thể (Autoantibodies): tự kháng 
thể với protein dây tơ (autoantibodies to centromere 
proteins CENPs), kháng thể Scl-70.

2. Xơ phổi vùng đáy (B ibasilar pulm onary).

3. Cứng khớp và hạn chế vận động khớp (Contracture 
of the joints).

4. Xơ cứng da (Dermal thickening).

5. Calci hoá đầu chi (Calcinosis on the fingers).

6. Hội chứng Raynaud (R aynaud’s phenom enon).

7. Rối loạn vận động thực quản (Esophalageal distal 
hypomotility).

8. Xơ hoá da đầu chi (Sclerodactyly)

9. Dãn mạch da ở đầu chi, mặt, môi lưỡi 
(Teleangiectasias).

r ^ẩn đoán xơ cứng bì khi có > 3/9 yếu tố.
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1J. stíẩn doán thể lâm sàng

3. 3. í. Xơ cúng b i thể  lan toầ

3.3.2. Xơ cứng bì thể  khu trú: Hội chứng CRESST 
(Calcinose, Raynaud, Esophageal, Sclerodactyly, 
Teleangiectasia): bao gồm các biểu hiện: calci hoá 
tổ chức dưới da ở đầu chi, hội chứng Raynaud, tổn 
thương thực quản, xơ cứng da đầu ngón, và dãn 
mạch da.

3.4. Chẩn đoán phân biệt

-  Lupus ban đỏ hệ thống.

-  Viêm khớp dạng thấp.

4. Đ Ề U  T R Ị

4.1. Nguyên tắc điểu trỊ

Hiện nay chưa có phương pháp hoặc thuốc điểu 
trị khỏi bệnh nên chủ yếu điểu trị bệnh xơ cứng bì là 
điều trị triệu chứng nhằm kiểm soát đợt tiến triển của 
bệnh và hạn chế các biến chứng.

4.2. Phác dô diều trị

Điều trị các triệu chứng và hội chứng bệnh:

-Triệu chứng ở da (calci hoá da, xơ cứng da..): 
D-Penicillamin, colchicin, Interferon gama, kem giữ 
ẩm da, thuốc ức chế histamin H1.

-C á c  triệu chứng xương khớp: vật lý trị liệu và 
vận động liệu pháp, thuốc giảm đau, thuốc chống 
viêm không steroid.
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-  Hội chứng mạch (Raynaud): ủ ấm đầu chi, vật 
lý trị liệu, thuốc dãn mạch ngoại vi (tanakan, 
fonzyland...), nhóm thuốc chẹn kênh calci...

-T ổ n  thương nội tạng (hội chứng dạ dày, thực 
quản, tăng áp lực động mạch phổi, xơ phổi...): Nhóm 
thuốc corticosteroid, nhóm thuốc ức chế miễn dịch, 
thuốc ức chê' bơm proton

4.3. Điểu trị cụ thể
4.3.1. Điểu trị không dùng thuốc: Chế độ ăn giàu 
protein và vitamin, không hút thuốc lá, giữ ấm bàn 
tay, bàn chân. Điều trị vận động liệu pháp và vật lý trị 
liệu (nhiệt trị liệu ở các đầu chi, ngâm bùn hoặc 
ngâm nước khoáng vùng da bị xơ cứng). Dùng kem 
giữ ẩm da, ánh sáng trị liệu

4.3.2. Đ iếu t r ị  bằng  thuốc

-  Điều trị hội chứng Raynaud: Thuốc chẹn kênh 
calci (nifedipin, diltiazem 10mg/ngày), fonzylan (150
-  300mg/ngày), tanakan (40 -  80mg/ngày).

-  Đ iều trị xơ cứng da và calci hoá ở da: colchicin 
(1mg/ngày), thuốc ức chế histam in H1 (clarytin 
10mg/ngày, te lfat 60 -  180m g/ngày), relaxin (0,25
-  1mg/kg/ngày).

-Đ iề u  trị chứng trào ngược dạ dày: nhóm thuốc 
ức chế bơm proton (om eprazon, lanzoprason 20 -  
40mg/ngày).

-Đ iê u  tri tôn thương xương khớp: thuốc chông 
viêm không steroid (diclofenac 50 -  100mg/ngày
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metoxicam 7 ,5 -  15mg/ngày, celecocib 200mg/ngày...), 
cần !ưu ý các tác dụng phụ của thuốc trên hệ thống 
dạ dày, ruột.

-  Điểu trị tăng áp lực động mạch phổi: prostacyclin 
(lloprost khí dung với liều 0,5mg/kg/ngày, hoặc uống với 
liều 0,05mg/ngày), endothelin (bosentan 625mg/ngày), 
viagra (50 -  100mg/ngày), thuốc ức chế men chuyển 
captopril (12,5 -  100mg/ngày), enalapril (5 -  15mg/ngày).

Corticosteroid (prednisolon 10 -  60mg/ngày).

-  Các thuốc ức chế miễn dịch:

Áp dụng điều trị cho các bệnh nhân xơ cứng bì có 
tổn thương mạch nhiều, có nguy cơ hoại tử đầu chi 
hoặc có tổn thương phổi kẽ... có thể dùng một trong 
các thuốc sau:

+ D. penicillamin (trolovol 150 -  300mg/ngày).

+ Azathioprin:1,5 -  3mg/ngày.

+ Cyclophosphamide: 3 -  6mg/kg/ngày (Có thể 
dùng đường uống hoặc truyền tĩnh mạch).

+ Cyclosporin A: 50 -  100mg/ngày.

+ Mycophenolate mofetil: 250 -  500mg/ngày.

Phương pháp lọc huyết tương để loại bỏ các phức 
hợp miễn dịch.

4.3.3. Điếu tr ị ngoại khoa

Chỉ định điều trị ngoại khoa cắt bỏ phần chi hoại 
tử khi điều trị nội khoa không kết quả.
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5. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

-  Bệnh nhân được theo dõi và quản lý ngoại tiú, 
khám định kỳ 1 -  3 tháng/lần tuỳ vào tình trạng bệnh 
và tiến triển của bệnh.

-  Cần khám và đánh giá các triệu chứng lâm 
sàng: tình trạng xơ cứng da, hội chứng Raynaud, các 
điểm hoại tử đầu chi, tình trạng rối loạn nhu động thực 
quản, tinh trạng khó thở, tình trạng nhiễm khuẩn.

-  Các xét nghiệm cần chỉ định mỗi lần tái khám:

+ Công thức máu, máu lắng.

+ Chức năng gan, thận.

+ Tổng phân tích nước tiểu.

+ Chụp tim phổi (chụp CT.Scanner phổi trong 
trường hợp nghi ngờ có tổn thương phổi kẽ, xơ phổi...).

+ Siêu âm tim và đo áp lực động mạch phổi.
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BỆNH STILL ở NGƯỜI LỚN

1. Đ Ạ I CƯƠNG

Bệnh Still ở người lớn (Adult onset Still’s 
disease -  AOSD) là một bệnh viêm hệ thống chưa rõ 
nguyên nhân. Bệnh được George still đề cập vào 
năm 1897 trên các bệnh nhân trẻ em nên bệnh được 
mang tên ông. Nay bệnh được công nhận là có thể 
khởi phát ỏ người lớn. Bệnh nguyên của AOSD hiện 
nay chưa rõ. Nghiên cứu về di truyền học cho thấy 
bệnh AOSD có liên quan với hệ thống H LA-B17, 
B18, B35 và DR2 và các sản phẩm cytokine giữ vai 
trò quan trọng trong bệnh sinh của bệnh ASOD như 
IFN gama, IL -6 ,  TNF alpha.

2. LÂ M  SÀNG

Các đặc điểm lâm sàng nổi bật của bệnh ASOD 
là sốt cao có đỉnh, đau khớp hoặc viêm khớp, có các 
ban ngoài da.

2.1. Sốt: Bệnh nhân thường sốt cao trên 39°c kéo dài 
ít nhất là 4 giờ. sốt cao hàng ngày hoặc sốt cách 
nhật và thường sốt về chiều tối và sáng sớm. sốt cao 
có thể kèm theo các triệu chứng: viêm thanh mạc, 
đau họng, đau cơ, đau khớp.
2.2. Ban ở da: Ban không cố định màu “cá hồi" thường 
xuất hiện ở gốc chi, lưng, hiếm khi ban xuất hiện ở
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mặt, đầu chi. Ban có thể có cảm giác ngứa nhẹ nên 
nhiều khi nhầm với ban dị ứng thuốc. Các ban 
thường xuất hiện trong khi sốt cao và biến mất khỉ 
hạ sốt.

2.3. Đau khớp vầ viêm khớp: gặp với tỷ lệ 64 - 100%. Vị 
trí khớp hay gặp là khớp gối, khớp cổ tay, khớp cổ 

chân, khớp khuỷu tay, khớp vai. Trong bệnh ASOD, 
các khớp viêm không bị biến dạng, bị dính khớp hay 
bị lệch trục như bệnh viêm khớp dạng thấp. Khớp 
viêm tiến triển từng đợt kèm theo sốt cao, có thể có 
tràn dịch khớp gối.

2.4. Đau C0: gặp với tỷ lệ 56 -  84% bệnh nhân ASOD, 
đi kèm với sốt.

2.5. Các triệu chứng khác: Gan to và có bất thuờng 
cấu trúc gan trên tiêu bản sinh thiết, gặp ỏ 50 -  70% 
bệnh nhân ASOD. Viêm thanh mạc (26,4%), viêm 
màng ngoài tim (23,8%), lách to (43,9%).

3. X É T  N G H IỆ M

Khác với các bệnh hệ thống khác, chẩn đoán 
bệnh A SO D  chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm 
sàng với các xét nghiệm về miễn dịch như yếu tố 
dạng  thấp  (R F ), và kháng  th ể  kháng nhân đều 
âm tính.

-  Máu lắng và CRP tăng cao ở 100% bệnh nhân.

-  Các bât thường về tế  bào máu ngoại vi: tăng 
bạch câu, giam tiêu câu, giảm hồng cầu khi bệnh
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triển. Tăng bạch cầu là hậũ quả thứ phát của 
tâng sinh tuỷ dòng bạch cầu hạt.

-  Xét nghiệm feritin và glycosylate feritin tăng cao 
trên 1000ng/l (bình thường 40 — 200ng/l). Hàm lượng 
feritin tăng cao khi bệnh tiến triển và trở về bình 
thường trong thời kỳ lui bệnh.

-  Không có sự thay đổi rõ ràng về xương khớp 
trên phim Xquang trong giai đoạn sớm của bệnh. 
Tuy nhiên, có thể thấy một số hình ảnh không đặc 
hiệu như; phù nề phần mềm, tràn dịch khớp, v.v...

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán phàn biệt

Các triệu chứng của bệnh ASOD không đặc hiệu 
nên trước khi đưa ra chẩn đoán xác định bện.h này 
cần phải làm các xét nghiệm (kháng thể kháng nhân, 
kháng thể kháng ds DNA, yếu tố dạng thấp, tuỷ đồ, 
cấy máu...) để chẩn đoán phân biệt với các bệnh 
như; bệnh tự miễn dịch, bệnh lý máu, nhiễm khuẩn, 
viêm khớp phản ứng, v.v...

42. Chẩn đoán xác đinh

Có thể sử dụng một trong các tiêu chuẩn chẩn 
đoán sau: Tiêu chuẩn của Yamaguchi, tiêu chuẩn 
Cush, tiêu chuẩn Calabro có độ nhạy lần lượt là 
93,5%, 80,6%, và 80,0%. Độ đặc hiệu tương ứng của 
3 tiêu chuẩn là 96,2%, 80%, và 60,9%. Tiêu chuẩn 
Fautrel B: có độ nhạy 80,6% và độ đặc hiệu 98,5%.
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Các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ASOD

Yamaguchi Cush Fautrel B

Tiêu
chuẩn
chính

-Đau khớp
> 2 tuắn
-  Sốt >39°c
> 1tuán
-  Ban màu “cá hói”
-  Bach cẩu tăng
> 10.000

-  Sốt >39°c
-  Ban màu “cá hổi”
-  Bạch cáu tâng, 
tốc độ máu lắng > 
40 mm
-  KTKN (-); RF (—)
-  Cứng khớp cổ tay
(mỗi tiêu chuẩn 
được tính 2 điểm)

-  Sót có đỉnh 39°c
-  Đau khớp 
-Ban không cố dịnh
-  Viêm họng
-  Bach cáu đa nhân
> 80%
-  Feritin tảng > 20%

Tiêu
chuẩn
phụ

-Đau bụng
-  Hạch, lách to
-  KTKN(-); RF (-)

-  Khởi bệnh <35 
tuổi
-  Viêm khớp
-  Đau bụng
-  Viêm đa màng
-  Cứng khớp cổ tay 
(mỗi tiéu chuẩn 
được tính 1 điểm)

-  Ban mầu ‘cá hói’ 
không cố định
-  Bach cáu tăng 
>10.000

Chẩn
đoán

Chẩn đoán khi có 2 
tiêu chuẩn chính và 
3 tiêu chuẩn phụ

Chẩn đoán xác 
định khi có 10 
điểm với 6 tháng 
theo dõi

Chẩn đoán xác định 
khi có 4 tièu chuẩn 
chính hoặc có 3 tiêu 
chính và 2 tiêu 
chuẩn phụ

5. T IẾ N  T R IỂ N  VÀ  T IÊ N  LƯ Ợ NG B Ệ N H

Có ba the lâm sàng của bệnh ASOD đuợc phân 
loại theo cac triệu chứng lâm sàng, tiến triển và tiên 
lượng bệnh:
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HJ. t «s£ nhẹ (thể tự hạn chê' bệnh): có các triệu chứng 
b # ti hệ thống như; sốt, ban ở da, viêm thanh mạc, 
gan, iách, hạch to. Hầu hết các bệnh nhân trong thể 
nây đêu khối bệnh trong vòng một năm kể từ khi 
bệnh khởi phát.

5.2. Thể trung bình (thể bán cấp): bệnh nhân có nhiều 
đợt tiến triển của bệnh, có hoặc không có các triệu 
chứng về khớp. Bệnh nhân có các đợt ổn định bệnh 
kéo dài vài tháng hoặc vài năm. Các đợt tiến triển 
bệnh sau này thường nhẹ hơn khi bệnh khỏi phát.

5.3. Thể viêm khớp mạn tính: Bệnh nhân có chủ yếu 
các triệu chứng ở khớp, viêm khớp mạn tính có thể 
dẫn đến tổn thương tại khớp. 67% bệnh nhân trong 
nhóm này có tổn thương khớp nặng nề và có chỉ định 
thay khớp sau 3 - 5  năm bị bệnh. Bệnh nhân ASOD 
có biểu hiện khớp mạn tính có tiến triển và tiên lượng 
bệnh nặng hơn bệnh nhân chỉ tổn thương hệ thống 
cơ quan đơn thuần. Tổn thương ban ở da, viêm đa 
khớp, đặc biệt là các khớp gốc chi thường có tiển 
triển của thể viêm khớp mạn tính.

6. Đ IỂU T R Ị

-  Thuốc chống viêm không steroid đơn thuần chỉ 
có hiệu quả ở 15% bệnh nhân có các triệu chứng 
viêm khớp.

-  Corticosteroid có tỷ lệ bệnh đáp ứng tới 75 -  95% 
với liều 1 -  1,5mg/kg/ngày, giảm liều dần theo đáp 
ứng c ủ a  bệnh .
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-  Trong trường hợp bệnh ASOD không đáp úng tốt 
với corticoid phải kết hợp với các thuốc điều trị cơ bản, 
Thường khởi đầu bằng methoừexat; trường hợp không 
đáp ứng sẽ chỉ định cyclophosphamid. Ngoài ra, 
có thể chỉ định một trong các thuốc sau: cyclosporin 
A, hydroxychloroquin, muối vàng, D-penicillamin, 
azathioprin.

-T ru y ề n  gamaglobulin có hiệu quả đối với các 
trường hợp bệnh không đáp ứng với các thuốc nêu 
trên với liều 0,4 -  2 gam/kg/ngày trong 2 - 5  ngày.

7. T H E O  D Ổ I

Các bệnh nhân nên được theo dõi tiến triển về 
lãm sàng và xéỉ nghiệm (tế bào máu ngoại vi, các 
bilan viêm, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước 
tiểu, feritin) ít nhất 3 tháng/lần tại các cơ sở y tế.



VIÊM DA Cơ VÀ VIÊM ĐA cơ

1. Đ ỊN H  NG HĨA

Viêm da cơ/ viêm đa cơ được xếp vào nhóm bệnh 
tự miễn với tổn thương cơ bản là tình trạng viêm mạn 
tính của các bó cơ (viêm đa cơ) và có thể có tổn 
thương da kèm theo (viêm da -  cơ). Biểu hiện đặc 
trưng của bệnh là yếu cơ vùng gốc chi đối xứng hai 
bên và có thể kèm tổn thương da. Ngoài tổn thương 
ở cơ, bệnh nhân có thể có các triệu chứng ở khớp, 
phổi, tim mạch và tiêu hoá. Ở người già, viêm da cơ/ 
viêm đa cd có thể kết hợp với ung thư.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác đinh

-  Tiêu chuẩn chẩn đoán của Tanimoto và cộng 
sự năm 1995. Tiêu chuẩn này có độ nhạy 98,9% và 
độ đặc hiệu 95,2%.

Chẩn đoán xác định viêm đa cơ khi có ít nhất 4 
trong 8 triệu chứng sau:

1. Yếu cd vùng gốc chi.

2. Tăng CK (creatinin kinase) trong huyết thanh 
hoặc aldolase.

3. Đau cơ do viêm cơ gây nên hoặc đau tự phát.

4. Điện cơ có các biến đổi nguồn gốc cơ: thời
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gian ngắn, đơn vị vận động nhiều pha với các rung 
giật tự phát.

5. Kháng thể kháng Jo-1 dương tính.

6. Viêm khớp không phá huỷ khớp hoặc đau khớp.

7. Các triệu chứng toàn thân: sốt > 37°c , CRP 
tăng hoặc tốc độ máu lắng tăng > 20mm/giờ bằng 
phương pháp Westegren.

8. Các bằng chứng của viêm cơ khi sinh thiết cơ: 
thâm nhiễm cơ vân kèm thoái hoá và hoại tử sợi cơ 
(thực bào hoạt động, nhân trung tâm hoặc có các 
bằng chứng hoạt động).

Chẩn đoản xác định viêm da cơ khi có ít nhất 4 
trong 8 triệu chứng về cơ ở trên và có ít nhất 1 trong
3 triệu chứng về da sau:

1. Ban tím sẫm quanh hốc mắt: hổng ban xuất 
huyết trên mí mắt.

2. Sẩn Gottron: ban xuất huyết sừng hoá, ban teo 
hoặc mảng đỏ, hoặc tím ở mặt duỗi của ngón tay.

3. Hồng ban ở mặt duỗi của các khớp ngoại vi
lớn (khuỷu, gối).

Lưu ý:

-  Triệu chứng cơ biểu hiện rõ nhấ t ở cơ tứ đầu 
đùi với “dấu hiệu ghê đẩu ” . Và m ặc dù tăng  CK 
kèm theo SGOT, SG PT song hầu như không có 
ton thương ông thận như các trường hợp huỷ tế 
bào cơ khác.

-  Thường kèm tổn thương phổi kẽ, phát hiện tốt 
nhất trên hình ảnh CT.Scanner ngực lớp mỏng
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i j y a ả i  đoán phân biệt
1?iêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, xơ 

cútìg bì, bệnh nhược cơ, bệnh Basedow, yếu cơ do 
nguyên nhân thần kinh.

3. Đ IỂ U  T R Ị

3.1. Nguyên tắc diều trị

Đây là bệnh hệ thống, cần khảo sát các tổn thương 
cơ quan khác (phổi, tim mạch, tiêu hoá...).

Kết hợp điều trị thuốc và phục hồi chức năng cơ.
Kết hợp corticoid và các thuốc điều trị cơ bản: 

m ethotrexat hoặc azathioprin trong các thể thông 
thường và cyclophosphamid trong các thể kháng 
điều trị, hoặc có tổn thương phổi kẽ. Kết hợp 
truyền tĩnh mạch imunoglobulin có hiệu quả tuy 
giá thành cao.

Cần phòng tránh các biến chứng do thuốc.
Cần khảo sát các ung thư kết hợp, đặc biệt ung 

thư cơ quan sinh dục (ở rìư).

3.2. Điều Irị thuốc

-C o rt ic o id :  là thuốc điều trị chính trong bệnh 
viêm da cơ/ viêm đa cơ.

+ Corticoid đường uống, với liều khởi đầu 1 -  2mg 
/kg/ngày, dùng 1 lần/ngày hoặc chia 3 - 4  lần/ngày 
nếu dùng 1 lần/ngày không kiểm soát được bệnh. 
Duy trì liều cao đến khi các triệu chứng lâm sàng 
thuyên giảm và nồng độ men CK trong huyết 
thanh giảm trở về bình thường, trung bình khoảng
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6 - 8  tuần. Sau đó giảm liều dần, liều duy trì trang 
binh 5 -  10mg/ngày.

+ Corticoid truyền ữnh mạch liều cao -  Bolus corticoid: 
truyền mỗi ngày 500mg -  I.OOO.OOOmg. Chỉ định khi 
bệnh nhân bị bệnh nặng, tiến triển cấp tính, có tổn 
thương tim mạch hoặc viêm phổi kẽ nặng.

-  Methotrexat:
+ Chỉ định: các thể thông thường.

+ Dùng đường uống, liều 7 ,5 -1 5 m y /1  tuần, có 
thể tăng liều lên đến 20mg/1 tuần tuỳ theo đáp ứng 
của bệnh nhân.

+ ít tác dụng không mong muốn (suy tế bào 
gan, suy tuỷ xương, viêm phổi). Hàng tháng cần 
theo dõi tê bào máu ngoại vi và men gan khi dùng 
thuốc kéo dài.

-  Azathioprin:
+ Chỉ định khi không đáp ứng với methotrexat.

+ Dùng đường uống với liều khởi đầu 1,5 -  
2mg/kg/ngày, liều trung bình 1 5 0 -  200mg/ngày. Giảm 
liều khi các triệu chứng lâm sàng thuyên giảm.

-  C yc lo p h o sp h a m id :

+ Chỉ định trong các thể kháng điều trị hoặc có 
tổn thương phổi kẽ.

+ Thường dùng liều (bolus cyclophosphamide): mỗi 
tháng một lân truyền tĩnh mạch liều 500mg -  1000mg; 
trong 6 tháng liên tục (xem thêm phần phụ lục). Sau 
đó có thể duy trì 03 tháng một liều như trên. Có 
thể dùng đường uống với liều 1 -  2mg/kg/ngày, liều
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tố ị^^>í150m g/ngày song nguy cơ ung thư bàng
q u í |p f  tăng,

+ Tác dụng không mong muốn: Viêm bàng quang 
chảy máu (cần phối hợp với Mesna (xem thêm phần 
Phụ lục); suy tế bào gan, suy tuỷ xương...).

3.3. Các biện pháp khảc
-  Truyền tĩnh mạch im m unoglobu lin :

+ Chỉ định: điều trị hỗ trợ trong trường hợp viêm 
da cơ/ viêm đa cơ nặng. Kết hợp với các điều trị 
nêu trên.

+ Liều: 1 -  2g/kg/ngày truyền từ 2 -  5 ngày mỗi
4 tuần. Ngừng truyền khi các triệu chứng được cải thiện.

-  Plasm apheresis:

Chỉ định: điều trị hỗ trợ trong trường hợp viêm 
da cơ/ viêm đa cơ nặng. Kết hợp với các điều trị 
nêu trẽn.

4. THEO  D Õ I VÀ QUẢN LÝ
-  Tiên lượng: phụ thuộc vào mức độ nặng của 

tổn thương cơ, tổn thương tim phổi, tổn thương ác 
tính của cơ quan kết hợp và các rối loạn miễn dịch. 
Yếu cơ tuy có hồi phục, song thường tồn tại lâu dài.

-  Các thông số cần theo dõ i; Cơ lực và trương 
lực cơ, CK CK MB, SGOT, SGPT, CRP (protein C 
phản ứng), creatinin, tế bào máu ngoại vi, tốc độ 
máu lắng. Ngoài ra, cần theo dõi các tác dụng không 
mong muốn của corticoid (điện giải đồ cả calci, đường 
máu...); tình trạng nhiễm trùng, huyết áp...
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VIÊM MÀNG HOẠT DỊCH KHỚP■ B

GỐI MẠN TÍNH KHÔNG ĐẶC HIỆU
■ ■ ■

1. Đ Ạ I CƯ Ơ NG

Viêm khớp không đặc hiệu được định nghĩa là 
bất kể loại viêm khớp nào có tiềm năng trở thành 

viêm khớp dai dẳng mà không đáp ứng đủ tiêu 
chuẩn để chẩn đoán vào một loại viêm khớp đặc 
hiệu nào đó. Viêm màng hoạt dịch khớp gối mạn 
tính không đặc hiệu là thể bệnh viêm khớp không 
đặc hiệu thường gặp trên lâm sàng, biểu hiện bởi 
tình trạng sưng đau một hay hai khớp gối kéo dài, 
tái phát nhiều lần song không tìm thấy nguyên 
nhân. Đây có thể là thể bệnh viêm mạn tính một 
hay hai khớp gối dai dằng hoặc là triệu chứng đầu 
tiên của một bệnh toàn thể, trong đó giai đoạn sau 
biểu hiện đầy đủ các triệu chứng bệnh (viêm khớp 
dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vảy 

nến, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh g ú t,...).

2. C H Ẩ N  Đ O Á N

2.1. Chẩn đoán xác định
-L â m  sàng:

+ Triệu chứng tại chỗ: có thể viêm một hoặc hai 
khớp gối. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu: sưng, đau
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kiflBBHIfe ft có triệu chứng nóng, đỏ rõ rệt. Đa số các 
tn ẫ ù te è o  có tràn dịch khớp gối kèm theo.

->L Triệu chứng toàn thân: ít thay đổi.

-  Cận lâm sàng:
+ Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi: thường có tình 

trạng viêm rõ: tốc độ máu lắng tăng, protein c  phản 
ứng (CRP) tăng.

+ Yếu tô' dạng thấp (RF), anti CCP có thể âm tính 
hoặc dương tính. Trường hợp bệnh nhãn có anti CCP 
dương tính dễ tiến triển thành viêm khớp dạng thấp.

+ HLA -  B27 có thể âm tính hoặc dương tính. 
Bệnh nhân có HLA -  B27 dương tính dễ tiến triển 
thành viêm cột sống dính khớp.

+ Xét nghiệm dịch khớp:

• Tế bào học dịch khớp: biểu hiện viêm màng 
hoạt dịch mạn tính không đặc hiệu như có rải rác tê' 
bào viêm đơn nhân, bạch cầu trung tính, không thấy 
tình trạng gợi ý viêm nhiễm khuẩn hay lao.

• Nuôi cấy vi khuẩn: âm tính.
• Nhuộm soi tìm AFB, PCR -  BK: âm tính.
• Sinh thiết màng hoạt dịch: qua nội soi khớp gối, 

dưới hướng dẫn của siêu âm hay sinh thiết mù (hiện 
ít làm) lấy bệnh phẩm làm mô bệnh học, kết quả: 
viêm màng hoạt dịch mạn tính không đặc hiệu, 
không có những hình ảnh đặc hiệu gợi ý tới viêm mủ, 
lao, u màng hoạt dịch, viêm màng hoạt dịch thể lông 
nốt sắc tô' v.v...
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+ Chụp Xquang khớp gối: thông thường không tháy 
tổn thương trên Xquang trong giai đoạn sớm, hoặc hình 
ảnh tổn thương hình bào mòn (các bệnh nhân này có 
thể tiến triển thành viêm khớp dạng thấp).

+ Chụp cộng hưởng từ khớp gối: cho biết tình 
trạng viêm dày màng hoạt dịch, tràn dịch khớp gối, ít 
có giá trị trong chẩn đoán bệnh.

+ Siêu âm khớp gối: thường gặp dày màng hoạt 
dịch, tràn dịch khớp gối.

+ Mantoux: âm tính.

+ Xquang phổi: bình thường.

Lưu ý: chẩn đoán xác định bệnh khi đã loại trừ 
các bệnh lý viêm khớp đặc hiệu khác.

22. Chẩn đoán phân biệt
-N h iễm  khuẩn: vi khuẩn thông thường.

-L a o  khớp.

-T h o á i hoá khớp.

-C h ấ n  thương.

-V iê m  khớp vi tinh thể.

-V iê m  màng hoạt dịch thể lông nốt sắc tố.

3. Đ IỀ U  T R Ị

3.1. Nguyên tắc điểu tiị

Điêu trị giai đoạn đầu là điều trị triệu chứng bằng 
các thuỏc giam đau, chống viêm nhóm không steroid 
Trường hợp diễn biến kéo dài (trẽn 6 tuần) cần kết
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ị j 0  thêm thuốc điều trị cơ bản như trong điều trị 
#ệntì viêm khớp dạng thấp. Các thuốc điều trị triệu 
chứng có thể giảm liều hoặc ngừng hẳn. Các thuốc 
điêu trị cơ bản thường dùng sớm, kéo dài.

3.2. Điểu trỊ triệu chứng
-  Thuốc chống viêm không stero id :

+ Chỉ định: giai đoạn khớp viêm mức độ vừa phải, 
hoặc sau điều trị bằng thuốc corticoid. Lưu ý tránh 
tác dụng phụ của thuốc.

+ Cách dùng: Xem ở phần Phụ lục cách sử dụng 
thuốc chống viêm không steroid.

-  Glucocorticoid:
+ Liệu pháp glucocorticoid đường toàn thân ngắn 

ngày: chỉ định trong trường hợp bệnh nhân không đáp 
ứng với nhóm thuốc chống viêm không steroid và 
trường hợp viêm nặng.

Liều lượng và cách dùng: trường hợp viêm nặng có 
thể dùng mini bolus: truyền tĩnh mạch 80-125m g 
methyl-prednisolon pha trong 250ml nước muối sinh lý 
trong 3 - 5  ngày. Sau liều này duy trì uống 
1,5 -  2mg/kg/24 giờ tính theo prednisolon. Giảm dần 
10%/tuần. Thường sau 1 - 2  tháng có thể thay bằng 
thuốc chống viêm không steroid.

+ Glucocorticoid tại chỗ: trong trường hợp viêm 
kéo dài, tiêm khớp gối bằng Depo-medrol 40mg/1ml, 
Disprospan 4mg/1ml. Tiêm tại phòng vô khuẩn do 
bác sĩ chuyên khoa Cơ Xương Khớp đảm nhiệm. Mỗi
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liệu trình tiêm tại một khớp gối: 2 mũi tiêm cách nhaa
7 - 1 0  ngày. Sau 6 tháng mới được tiêm lại nếu cố 

chỉ định.

-  Các thuốc giảm đau: Theo phác đồ giảm đau
của WHO.

3.3. Điểu trj cơ bản
Dùng một hoặc phối hợp hai, ba thuốc trong các 

nhóm sau (tuỳ mức độ viêm, đáp ứng với điều trị 
ban đầu):

-  Thuốc chống sốt rét tống hợp:

+ Hydroxychloroquin (Plaquenil viên 200mg), 
Hydrochlorid (Atabrine viên nén 100mg) liều 
200 -  400mg/ngày hoặc chloroquin liều 250mg/ngày 
(viên 250mg).

+ Chống chỉ định: dị ứng với thuốc, người có suy 
giảm G6PD hoặc có tổn thương gan.

+ Tác dụng phụ: chán ăn, nôn, đau thượng vị, 
xạm da, khô da, viêm tổ chức lưới ở võng mạc. cần  
kiểm tra thị lực, soi đáy m ắt mỗi 6 tháng và không 
dùng quá 6 năm.

-  M etho trexa te :

+ Chỉ định: đây là thuốc được lựa chọn đầu tiên.

+ Chống chỉ định: hạ bạch cầu, suy gan thận, tổn 
thương phổi mạn tính.

+ Tác dụng phụ: thường gặp loét m iệng, nôn, 
buồn nôn. Có thể gây độc tế bào gan và tuy.
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uổu dùng: 10 -  20mg/tuần, tiêm bắp hoặc 
Thường khỏi đầu bằng liều 10mg uống một lần 

vầạ'rRỘỈ ngày nhất định trong tuần. Thuốc có hiệu 
quả sau 1 -  2 tháng.

+ Hạn chế tác dụng phụ của methotrexat nên bổ 
sung acid folic, liều bằng liều methotrexat (viên 5mg,
2 viên/tuần chia 2 ngày trong tuần với liều 10mg 
methotrexat /tuần).

-  Sulfasalazine (Salazopyrin):

+ Chỉ định: dùng cho bệnh nhân có H LA-B 27  
dương tính (trường hợp bệnh có xu hướng chuyển 
viêm cột sống dính khớp).

+ Liều lượng: liều 1 -  2 gam/ngày.

+ Tác dụng phụ: rối loạn tiêu hoá, chán ăn, ban 
ngoài da, bọng nước, loét miệng, protein niệu, hội 
chúng thận hư, viêm giáp trạng, giảm tiểu cầu, bạch 
cầu, huyết tán...

4. THEO D Õ I VÀ QUẢN LÝ

-  Hướng dẫn bệnh nhân điểu trị thuốc thường 
xuyên và khám định kỳ hàng tháng theo dõi lâm 
sàng và xét nghiệm: tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu 
lắng, CPR, chức năng gan, thận... để điều chỉnh 
thuốc và phát hiện sớm tiến triển của bệnh thành các 
bệnh như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính 
khớp, lupus... Hiện nay có thang điểm hướng dẫn 
của Hội Thấp khớp học châu Âu (EURLAR 2009) 
hay thang điểm Leiden -  dựa trên các tiêu chuẩn
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dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm để dự báo khả năng; 
tiến triển của viêm màng hoạt dịch khớp mạn tính 
không đặc hiệu thành bệnh viêm khớp dạng thấp, từ 
đó có thể điều trị sớm cho bệnh nhân bằng các thuốc 
điều trị cơ bản.

-  Theo dõi nhằm dự phòng các tác dụng không 
mong muốn của thuốc.

-  Hướng dẫn bệnh nhân luyện tập tránh dính và 
biến dạng khớp gối.
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VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP

1. Đ ỊN H  NGHĨA

Viêm cột sống dính khớp (VCSDK) là một bệnh 
thấp viêm đặc trưng bởi tổn thương khớp cùng 
chậu-cột sống, bệnh tiến triển chậm, xu hướng dính 
khớp, thường phối hợp viêm các điểm bám gân và 
liên quan chặt chẽ với nhóm HLA-B27.

2. NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân của bệnh chưa biết rõ hoàn toàn, 
nhưng bệnh có hai đặc điểm chính là viêm và tạo 
xương mới, đặc biệt tại cột sống.

Kháng nguyên HLA-B27: Kháng nguyên HLA- 
B27 gặp trong 90% trường hợp, ngoài ra còn do yếu 
tố gen khác và tác nhân nhiễm khuẩn ở môi trường. 
Yếu tố gia đình chiếm tỷ lệ 10%.

Phản ứng m iễn d ịch : Sự nhiễm khuẩn ở các đối 
tượng này gây phản ứng miễn dịch kéo dài, có sự 
tham gia của TNFa.

Phần úng viêm: Phản ứng miễn dịch gây ra một 
chuỗi phản ứng viêm và trong chuỗi phản ứng viêm 
có các enzym như cyclo-oxygenase (COX) dưới hai 
dạng COX-1 và COX-2.

Tốn thương khớp: Sự phá huỷ khớp và hiện
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tượng xơ hình thành từ m ô sụn hoặc m ô xương gây 
hạn chế  vận động.

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định
-L â m  sàng: đau cột sống thắt lưng hoặc lưng- 

thắt lưng, cứng cột sống, đau kiểu viêm , đau ở vùng 
cùng chậu, viêm  các điểm  bám tận của gân, viêm 
một khớp hoặc nhiều khớp, thường cả hai bên (khớp 
háng, khớp gối chiếm  20% ), viêm kết m ạc mắt. 
kháng nguyên hoà hợp mô H LA -B 27 (+) trong 90%.

-  Hình ảnh:
+ Viêm khớp cùng chậu: Xquang quy ước: Giai 

đoạn 1: mất chất khoáng của bờ khớp, rộng khe khớp 
cùng chậu. G iai đoạn 2: bào mòn, hình ảnh tem thư 
ở rìa khớp. Giai đoạn 3: đặc xương ở bờ khớp. Giai 
đoạn 4: dính khớp cùng chậu hoàn toàn. Ở giai đoạn 
sớm, khi Xquang thường quy chưa phát hiện được

* tổn thương, cần chỉ định chụp cắt lớp khung chậu 
thẳng, có thể thấy hình ảnh bào mòn tại khớp cùng 
chậu. Chụp cộng hưởng từ (IRM) khớp chậu có tiêm 
gadolinium còn có thể phát hiện tình trạng viêm  khớp 
cùng chậu ở giai đoạn hoạt đông.

+ Cột sống: ơ  giai đoạn muộn, Xquang quy ước 
có the thảy tôn thương thân đốt sông và đĨ3 đệm đốt 
sông; viêm phía trước đỏt sống: các cầu xương hoặc 
cọt song co hình cay tre. Calci hoá dĨ3 đêm  tổn 
thương khớp liên mỏm gai sau, tổn thương khớp
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*8B8iSsưàn đốt sống. Ngoài ra, có thể thấy hình ảnh 
iQSàg xương: hình ảnh tăng thấu quang, đốt sống 
cona lõm hai mặt, một số trường hợp (hiếm), có thể 
Itiấy hình ảnh gãy cầu xương đốt sống hoặc gãy 
cung sau.

+ Khóp háng: Chụp Xquang quy ước: hẹp khe 
khớp háng, viêm khớp háng hai bên, bờ khớp không 
đều, đặc xương dưới sụn và dính khớp ở giai đoạn 
cuối. Các tổn thương viêm khớp háng dễ dàng phát 
hiện trên siêu âm, đặc biệt hiện tượng tràn dịch khớp, 
dày màng hoạt dịch.

+ Các tổn thương của điểm bám gân: Viêm cột 
sống dính khớp có thể khởi phát bằng viêm các đầu 
gân bám vào xương. Siêu âm có thể phát hiện được 
hiện tượng thay đổi echo của các gân, tràn dịch 
quanh gân. Xquang quy ước: đôi khi thấy hiện tượng 
xơ các điểm bám tận (gai xương).

Tiêu chuẩn chẩn đoán New York sửa đổi 1984.

* Tiêu chuẩn lâm  sàng (ít nhất có m ột yếu tô):

a) Đau thắt lưng 3 tháng trở lên, cải thiện khi luyện 
tập, không giảm khi nghỉ.

b) Hạn chế vận động cột sống thắt lưng cả mặt 
phẳng đứng và nghiêng.

c) Giảm độ dãn lồng ngực (dưới hoặc bằng 2,5 cm).

* Tiêu chuẩn Xquang :

a) Viêm khớp cùng chậu giai đoạn >2, nếu viêm 
khớp cùng chậu hai bên.
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b) Viêm khớp cùng chậu giai đoạn > 3, nếu viêm  

khớp cùng chậu m ột bên.

Chẩn đoán xác định khi có một tiêu chuẩn Xquang 

và ít nhất một yếu tố thuộc tiêu chuẩn lâm sàng.

3.2. Chẩn đoán phân biệt

Bệnh forestier: Bệnh gây xơ hoá dây chằng 

quanh đốt sống và có cẩu xương song không có hiện 

tượng viêm.

4. Đ Ề U  TRỊ BỆNH VIÊM CỘT SốNG DÍNH KHỚP

4.1. Nguyên tắc điều trị: Bao gồm nội khoa, vật lỷ trị
liệu và ngoại khoa.

Mục đích điều trị: Chống viêm và chống đau. phòng 
chống cứng khớp và nhất là cứng ỏ tư  th ế  xấu. khắc 
phục dính khớp trong thể  nặng.

4.2. Phác đô điều trị theo khuyên cáo của ASAS/EULAR 2006
Nguyên tắc:
-  Giáo dục người bệnh tuân thủ điều trị, luyện tập 

thường xuyên, kết hợp vật lý trị liệu.

-  Điều trị thuốc chống viêm không steroid, kết 
hợp giảm đau và thuốc dãn cơ vân.

-  Thể ngoại biên phôi hợp thêm sulfasalazin, 
điều trị g lucocorticoid tại chỗ.

-  Thể nặng (kháng lại thuốc chống viêm ) ch ỉ định 
điều trị sinh học (thuốc kháng TNFa).

-  Giai đoạn di chứng viêm dính khớp háng gù
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vẹa côt sống quá mức ảnh hưởng tới chức năng vận 
õạ&g: thay khớp háng và chỉnh sửa cột sống.

43. Diếu ỉrị cụ thể

-  Điểu trị triệu chứng:

-T huốc  kháng viêm không steroid: Celecoxib 
200 - 400mg/ngày (uống). Duy trì liều 200mg hàng ngày.

Meloxicam 15mg/ngày (tiêm hoặc uống).

Diclofenac 150mg/ngày (tiêm hoặc uống).

Etoricoxib 60 -  90mg/ngày (uống).

-Thuốc dãn cơ: eperisone (50mg X 3 lần/ngày), 
thiocolchicoside (4mg X 3 lần/ngày).

-  Tiêm tại chỗ glucocorticoid: diprospan, depo- 
medrol: tiêm tại điểm bám gân hoặc khớp ngoại vi 
khi viêm kéo dài, đối vội khớp ỏ sâu như khớp háng, 
cần tiêm dưới hướng dẫn của siêu âm.

-Trong đợt viêm cấp: để khớp nghỉ ở tư thế cơ 
năng, tránh kê, độn.

-T ậ p  vận động sớm, tập ngay khi giảm viêm, 
tăng dần, tập nhiều lần trong ngày, cả chủ động và 
thụ động theo đúng các chức năng sinh lý của 
khớp, tập vận động dưới nước và xe đạp là cách tập 
phù hợp.

-Đ ể  cột sống thẳng: nằm ván cứng, không kê độn, 
không gối, không nằm võng...

-C ác  biện pháp điều trị vật lý, phục hồi chức năng 
để tránh teo cơ, cứng khớp.
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-P h ẫ u  thuật chỉnh hình (cắt xương sửa trục, thay 
khớp nhân tạo khi có ch ỉ định).

Đ iểu  tr ị đ ặ c  h iệ u : do các bác sĩ chuyên khoa chỉ 
định, điều trị và theo dõi.

- C h ỉ  định cho thể tổn thương khớp ngoại biên, 
thể bệnh tiến triển, thể  nặng để hạn chế các tổn 
thương huỷ hoại khớp, hạn chế  tàn phế.

-  Salazopyrine (sulfasalazin -  ssz) viên uống 500mg, 
bao film , tan trong ruột:

Liều khởi đầu 500m g mỗi ngày, tăng dần từng 
500m g mỗi tuần.

Liều điều trị 2000m g chia 2 lần, hàng ngày, sau 
bữa ăn.

Thời gian sử dụng > 5 năm nếu không có tác 
dụng phụ.

Methotrexate (MTX), có thể dùng thay thế sultasalaán 
cho thể có tổn thương các khớp lớn ngoại biên, khởi 
đầu 7,5mg một lần mỗi tuần. Sau đó duy trì 10 — 15mg 
một lần mỗi tuấn (tương tự như trong điều trị viêm 
khớp dạng thấp).

-C á c  chất kháng yếu tố  hoại tử u nhóm alpha 
(kháng TN Fa) là các tác nhân sinh học hay các điều 
trị nhắm đích (targeted therapy), được coi là cuộc 
“cách m ang” trong điều trị các bệnh tự miễn hệ 
thống, trong đó có bệnh VCSDK từ 10 năm gần đây. 
Điều trị sinh học đã mở ra hy vọng lui bệnh cho 
nhiều bệnh nhản VCSDK nặng, tiến triển nhanh, 
không đáp ứng với điều trị truyền thống:
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* Etanercept (enbrel) 50mg tiêm dưới da tuần
mot fan..

'H a ile  infliximab (remicade) 2 -  3mg/kg truyền 
tình mạch mỗi 4 - 8  tuần.

Trước khi chỉ định các thuốc sinh học, cần làm 
các bilan để kiểm soát lao, viêm gan, chức năng gan 
thận, đánh giá hoạt tính bệnh và mức độ tàn phế của 
bệnh thông qua các thang điểm BASDAI, BASFI.

Đánh giá mức độ cải thiện bệnh dựa vào thang 
điểm ASAS-IC.

-V ặ t lý trị liệu: tập luyện hàng ngày nhằm phòng 
cứng khớp và biến dạng gù cột sống, dính khớp ở 
ngực, tăng khả năng vận động của khớp, chống suy 
hô hấp, mặc áo chỉnh hình phòng gù lưng.

-Đ iều  trị ngoại khoa: thay khớp nhân tạo (khớp 
háng, khớp gối), cố định tổn thương gãy tại cột sống 
hoặc chỉnh sửa các biến dạng tư thế cột sống (gù 
nặng...).

Điểu trị các bệnh kèm theo:
-Phòng ngừa và điều trị loãng xương (nếu có): 

Calcium, vitamin D, bisphosphonat... tuỳ mức độ 
loãng xương và tuổi của bệnh nhân.

-V iêm , loét dạ dày tá tràng: cần chủ động tìm vì 
trên 80% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng.

-  Phòng ngừa (khi có các yếu tố nguy cơ) và điều 
trị bằng ức chế bơm proton, các thuốc bảo vệ tế bào 
(misopostol), thuốc điều trị Helicobacter-pylori (nếu có).

-Th iếu máu: thiếu sắt, acid folic , vitamin B12...

57



5. THEO DÕI VÀ TIÊN LƯỢNG

-  Bệnh nhân phải được điều trị tích cực và theo 
dõi trong suốt quá trình điều trị.

-  Xét nghiệm định kỳ: tế  bào máu ngoài vi, tốc độ 
máu lắng, creatinine, SGOT, SGPT mỗi 2 tuần trong 
một tháng đầu, mỗi tháng trong 3 tháng đầu, sau đó 
mỗi 3 tháng.

-  Xét nghiệm  máu cấp, chụp Xquang phổi... khi 
cần theo diễn biến của bệnh.

-T iê n  lượng nặng k h i: tổn thương viêm các khớp 
ngoại biên (khớp háng, khớp gối), bệnh nhân trẻ tuổi, 
có các biểu hiện ngoài khớp, HLA -  B27 (+), lạm dụng 
corticosteroid.

-C á c  ch ỉ số  đánh giá:

+ Basfi = bath ankylosing spondylitis functional 
index : đánh giá mức độ tàn phế của bệnh.

+ Basdai = bath ankylosing spondylitis disease 
activ ity index : đánh giá hoạt tính của bệnh.

+ ASAS -IC  = assessment in ankylosing spondylitis 
improvement criteria: đánh giá mức độ cải thiện bệnh.

-N ế u  điều trị không đúng, không kịp thời, bệnh 
nhân có thể bị dính khớp ở tư thế  xấu, đặc biệt khớp 
háng và khớp gối có thể dính rất sớm khiến bệnh 
nhân bị tàn phê' từ khi còn rất trẻ.
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BỆNH VIÊM KHỚP PHẢN ỨNG
(Reactive Arthropathies)

1. ĐỊNH NGHĨA

Viêm khớp phản ứng là bệnh có biểu hiện đặc 
trưng bởi tình trạng viêm khớp vô khuẩn xuất hiện 
ngay sau tình trạng nhiễm khuẩn (thường là nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu -  sinh dục hoặc đường tiêu 
hoá) trong vòng 1 tháng. Biểu hiện viêm khớp có thể 
từ một đến vài khớp, nhất là các khớp lớn ở chi dưới, 
cột sống, khớp cùng chậu, viêm các điểm bám gân, 
viêm dây chằng. Đây là hậu quả của quá trình đáp 
ứng quá mẫn của hệ miễn dịch đối với tình trạng 
nhiễm khuẩn và tình trạng viêm khớp thường xảy ra 
sau nhiễm khuẩn một vài tuần, một vài tháng. Bệnh 
thường gặp trên cơ địa bệnh nhân mang kháng nguyên 
HLA -  B27. Tuổi thường gặp từ 20 -  50 tuổi, thường 
gặp ở nam giới. Đây là một trong nhóm bệnh thuộc 
nhóm bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính. Nhóm 
này bao gồm các bệnh Viêm khớp phản ứng, Viêm 
cột sống dính khớp, Viêm khớp vảy nến, Viêm đại 
trực tràng chảy máu...

2. NGUYÊN NHÂN

2.1. Vai trò của kháng nguyên HLA-627

Yếu tố gen đóng vai trò quan trọng trong cơ chế 
bệnh sinh của bệnh viêm khớp phản ứng. Có đến
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65 -  80%  bệnh nhân viêm khớp phản ứng có kháng 
nguyên HLA -  B27.

2.2. Vai trò cúa nhiễm khuẩn
Một vài loại VI khuẩn được cho là nguyên nhân gây 

ra viêm khớp phản ứng, nhất là các vi khuẩn gảy 
nhiễm khuẩn đường tiết niệu -  sinh dục hoặc đường 
tiêu hoá: Salmonelle, Shigella, Yersinia, Campylobacter, 
Borrelia, Chlamydia trachomatis. Một vài virus cũng 
được cho là nguyên nhân của viêm khớp phản ứng 
như: Rubella, virus viêm gan, Parvovirus, HIV... Tuy 
nhiên, có khoảng 20% các trường hợp viêm khớp 
phản ứng không tìm thấy nguyên nhân.

2.3. Các yếu tố khác
Một vài trường hợp viêm khớp phản ứng có thể 

gặp theo sau các tình trạng viêm đường ruột mạn 
tính như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng...

3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Triệu chúng làm sàng
-  Bệnh nhân có tiền sử viêm nhiễm đường tiết 

niệu -  sinh dục hoặc đường tiêu hoá trong vòng 1 
tháng trước khi có biểu hiện viêm khớp phản ứng. 
Tuy nhiên, có khoảng 10% các trường hợp viêm 
nhiễm nhẹ, bệnh nhân dễ bỏ qua (hay gặp ở nữ).

-  Biểu hiện toàn thân: mệt mỏi, sốt nhẹ, khó chịu, 
chán ăn, có thể gầy sút.

-  Biểu hiện ở hệ cơ xương khớp:
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r  .Mowever, often theiêm một khớp hoặc vài khớp, 
khống đối xứng, thường gặp các khớp ở chi dưới như: 
khổp gối, khớp cổ chân và ngón chân, có thể có 
biểu hiện ngón chân hình khúc dồi. Ngoài ra, có thể 
gặp ở các khớp cột sống, khớp cùng chậu, khớp vai, 
khớp khuỷu...

+ Viêm điểm bám tận của gân cơ, viêm bao gân, 
nhất là gân gót và mắt cá chân.

+ Viêm khớp tái phát hoặc mạn tính (viêm khớp 
ngoại biên, viêm khớp cùng chậu, khớp đốt sống) có 
thể tiến triển thành bệnh viêm cột sống dính khớp.

-  Thương tổn da và niêm mạc: có thể gặp các tổn 
thương da, tăng sừng hoá ỏ lòng bàn tay, bàn chân, 
da bìu, da đầu giống viêm da trong vảy nến. Các tổn 
thương viêm niêm mạc miệng, lưỡi, viêm bao quy đầu, 
viêm bàng quang -  niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt.

-  Thương tổn mắt: có thể có đỏ mắt, sợ ánh sáng, 
đau hốc mắt. Viêm kết mạc, viêm màng bồ đào 
trước, viêm giác mạc hoặc thậm chí loét giác mạc.

-  Các cơ quan khác: có thể có protein niệu, hồng 
cầu niệu, viêm màng tim (rất hiếm).

3.2. Cận lãm sàng

-T ố c  độ máu lắng, protein c  phản ứng, bổ thể 
C3, C4 tăng cao vào giai đoạn đầu của bệnh, số 
lượng bạch cầu tăng nhẹ, có thể có thiếu máu nhẹ.

-  Yếu tố dạng thấp (RF) âm tính.
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-  Phân tích nước tiểu: có thể có hồng cẩu niệu 
protein niệu.

- X é t  nghiệm dịch khớp: thường biểu hiện viêm 
cấp không đặc hiệu. Nhuộm Gram và cấy dịch khớp 
âm tính, giúp chẩn đoán phân biệt với viêm khớp 
nhiễm khuẩn.

-  Có thể tìm tác nhân gây bệnh từ phân, dịch tiết 
ở họng và đường tiết niệu.

- X é t  nghiệm huyết thanh chẩn đoán có thể 
dương tính với Salmonella, Campylobacter, Chlamydia 
trachom atis.

-X q u an g  khớp: thường không thấy tổn thương 
khớp bị viêm  trong giai đoạn cấp tính.

-Trường hợp tái phát hoặc mạn tính có thể thấy 
các tổn thương calci hoá ở các điểm bám gân, vôi 
hoá dây chằng, viêm khớp cùng chậu, có thể giúp 
chẩn đoán phân biệt với bệnh viêm cột sống dính 
khớp (được xem là biểu hiện mạn tính của viêm khớp 
phản ứng).

-  Xác định kháng nguyên HLA -  B27 có thể (+) 
65 -  80% các trường hợp.

3.3. Chẩn doán phân biệt
-V iêm  khớp trong gút cấp.

-V iêm  khớp nhiễm trùng.

-V iêm  khớp trong bệnh hệ thống.

-V iê m  khớp vảy nến.
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4 .H É D  T R Ị

4.1. tomèn tắc điểu trị
-Đ iểu  trị các tổn thương viêm bằng các thuốc 

giảm đau, kháng viêm.

-Đ iều  trị các tổn thương ngoài khớp.

-Đ iều  trị nguyên nhân gây bệnh nếu xác định 
được nguyên nhân.

4.2. Phác đỗ điều trị

-  Điều trị viêm hệ cơ xương khớp bằng các thuốc 
kháng viêm không steroid là chính, trường hợp đặc 
biệt có thể sử dụng tiêm corticoid tại chỗ. Chỉ định 
corticoid toàn thân cần hết sức hạn chế.

-  Kháng sinh: chỉ định khi có bằng chứng nhiễm 
khuẩn đường tiêu hoá, tiết niệu -  sinh dục.

-  Điều trị các tổn thương ngoài khớp nhất là tổn 
thương mắt bằng corticoid tại chỗ hoặc toàn thân 
(cần phải có ý kiến của chuyên gia thuộc bệnh lý 
liên quan).

-  Điều trị kết hợp nhóm thuốc DMARDs làm thay 
đổi diễn tiến của bệnh.

4.3. Điểu trị cụ ttiể

4.3.1. Thuốc kháng viêm không steroid

-  Diclofenac (Voltarene): 75mg X 2 lần/ngày, tiêm 
bắp trong 3 - 5  ngày, sau đó chuyển sang uống 
50 -  75mg X 2 lần/ngày.
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-  M e lox icam  (M ob ic): 15m g/ngày , tiêm b u  
trong 3 - 5  ngày, sau đó chuyển sang viên uâiq 
7,5 -15m g/ngày.

-  Celecoxib (Celebrex): uống 200mg -  400mg/ngày.

-  Etoricocib (Arcoxia) 60 -  90mg/ngày.

-  Một sô' NSAID -  CVKS khác sử dụng tuỳ theo 
điều kiện và sự dung nạp của bệnh nhân.

-  Corticosteroid: thường rất ít được sử dụng đường 
toàn thân vì đa phần bệnh nhân đáp ứng tốt với 
NSAID -  CVKS. Một số ít trường hợp không đáp ứhg 
hoặc có chống chỉ định với NSAID -  CVKS thì có thể 
điều tri bằng prednisolone hoặc methylprednisolone 
liều khởi đầu 0,5 -  Img/kg/ngày, giảm liều dần tuỳ 
theo đáp ứng lâm sàng, không nên kéo dài quá 2 - 4  
tháng. Một số ít trường hợp có thể chỉ định tiêm 
corticosteroid nội khớp khi chỉ còn một khớp viêm 
kéo dài sau khi điều trị toàn thân.

-  Kháng sinh: khi xác định được nguyên nhân gây 
bệnh. Tuỳ theo vi khuẩn được phân lập có thể sử dụng 
kháng sinh nhóm Quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin), 
trimethoprim -  Sulfamethoxazole, tetracycline, lymecydine. 
Điều trị kháng sinh không làm thay đổi diễn tiến của 
viêm khớp cấp tính, tuy nhiên, nó có thể giúp hạn 
chế lây lan và làm giảm tỷ lệ tái phát.

4.3.2. Nhóm thuốc DMARDs

Thường chỉ định sulfasalazine. Trường hợp không 
đáp ứng hoặc không có điều kiện kinh tế, chỉ định 
methotrexat:
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-jSulfasalazin (salazopyrin): Liều khởi đầu 500mg/ 
ngày,r: íăng  dần 500mg mỗi tuần, duy trì ở liều 
2.000 -  3.000mg/ngày.

-  Methotrexat: 10 -  15mg/ tuần (viên 2,5mg: 4 - 6  
viên/tuẩn) uống một lần duy nhấư mỗi tuần.

-  Mycophenolate mofetil (cellcept): viên 250mg 
hoặc 500mg, ngày uống 1000mg -  2.000mg.

4.3.3. Các điểu trị khác
-Đ iể u  trị phòng ngừa bệnh lý dạ dày -  tá tràng 

do dùng các thuốc kháng viêm không steroid: chỉ 
định các thuốc ức chế bơm proton (omeprazole, 
lansoprazole, pantoprazole...).

-T ậ p  vật lý trị liệu sớm để ngăn ngừa các biến 
chứng teo cơ, cứng khớp.

-Đ iề u  trị các tổn thương ngoài khớp: các tổn 
thương da tăng sừng: các chế phẩm có corticosteroid 
và/hoặc acid salicylic dùng đường tại chỗ.

-  Tổn thương mắt: cần khám và tuân thủ chỉ định 
của các chuyên gia về chuyên khoa Mắt. Có chỉ định 
corticoid toàn thân kết hợp thuốc ức chế miễn dịch.

5. T IÊ N  LƯỢNG VA BIẾN CHÚNG

Tiên lượng của bệnh viêm khớp phản ứng nói 
chung là tốt, đa số trường hợp viêm khớp thuyên 
giảm sau vài tuần, hoặc vài tháng. Tuy nhiên, bệnh 
thường tái phát thành nhiều đợt, viêm tiết niệu -  sinh 
dục, viêm đường tiêu hoá cũng có thể tái diễn.
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Ở bệnh nhân có HLA -  B27 (+) thì tỷ lệ tái phát V  
tiến triển thành mạn tính thường cao hơn. Có khoa^ 
15 -  30%  tiến triển mạn tính thành viêm cột 
dính khớp.

6. PHÒNG BỆNH

Việc vệ sinh phòng ngừa lây nhiễm các tác nhân, 
vi khuẩn gây vtêm khớp phản ứng là cần thiết, đặc 
biệt đ ã  với các cá nhân và gia dinh có kháng nguyên 
HLA -  B27 (+).
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VIÊM KHỚP VẢY NẾN
(Psoriatic arthritis)

1. Đ Ạ I CƯƠNG

Viêm khớp vảy nến là tình trạng viêm khớp xuất 
hiện có liên quan với bệnh vảy nến.

Tỷ lệ viêm khớp vảy nến chiếm 10 -3 0 %  bệnh 
nhân bị vảy nến.

-8 0 %  trường hợp có tình trạng viêm khớp xuất 
hiện sau khi bệnh nhân đã tổn thương vảy nến (hồng 
ban và bong vảy).

-1 5 %  trường hợp tổn thương khớp và da xuất 
hiện đồng thời.

-C ó  khoảng 10%, triệu chứng viêm khớp có thể 
xuất hiện sớm, trước khi có tổn thương da.

Diễn biến của viêm khớp vảy nến có khuynh 
hướng phá huỷ và bào mòn khớp dẫn đến mất chức 
năng vận động.

Cơ chế bệnh sinh của bệnh vảy nến hiện nay vẫn 
còn chưa rõ ràng, các nghiên cứu cho thấy có sự gia 
tăng tốc độ chu chuyển da (turn over của da), dẫn 
đến sừng hoá da và móng. Ba yếu tố có mối liên 
quan chặt chẽ với quá trình sinh bệnh là:

-D i truyền: tỷ lệ phát hiện bệnh cao ở các cặp
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song sinh (70% ) và cận huyết thống. Có liên quad 
với kháng nguyên H LA -B 27, HLA-B 38, HLA-B3S! 
H LA -D R 4, HLA-CW 6, H LA -D w 3...

-M iễ n  dịch:

+ Gia tăng hoạt động của bổ thể, lympho T, tế 
bào đơn nhân, đại thực bào.

+ Gia tăng sản xuất các cytokines (IL -1P , IL—6, 
TN Fa, v .v ...), kháng thể kháng keratin tại các màng 
và da vùng tổn thương (antiepidermal keratin và 
anticytokeratin 18 Ab).

-M ô i trường: nhiễm trùng (Streptococcus, HIV,..) 
và chấn thương được coi là yếu tố thúc đẩy bệnh vảy 
nến và viêm khớp vảy nến.

2. L Â M  SÀN G  V À  C Ậ N  L Â M  SÀNG

2.1. Lâm sằng

2.1.1. Các th ể  lâm sàng viêm  khớp vảy nẽh thường gặp

-  Thể viêm ít khớp: thường là các khớp lớn (80%).

-  Thể viêm khớp ngoại biên đối xứng (25%), cần 
phân biệt với viêm khớp dạng thấp.

-  Thể viêm cột sống và khớp cùng chậu (10%).

-  Thể viêm các khớp liên đốt xa (10%).

-  Thể viêm khớp ngoại biên biến dạng nặng (5%).

-  Bệnh diên tiến từng đợt, các dạng lâm sàng 
không cô định mà có thể xuất hiện các thể khác 
nhau hay trùng lặp trong các đợt.
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2 ,fp £ ẽ á c  biểu hiện ca  xương khớp khác: viêm gân 
bám, viêm gân gót, dấu hiệu ngón tay hay ngón 
chân khúc dồi.

2.1.3. Các biểu hiện ở  da

-  Vảy nến thường (psoriasis vulgaris).

-  Vảy nến mủ (pustular psoriasis).

-  Vảy nến dạng giọt, dạng mảng (guttate psoriasis).

-  Đỏ da.

2.1.4. Các biểu hiện ngoài khớp khác: viêm kết mạc, 
viêm màng bồ đào, bệnh van tim, tổn thương móng,..

2.2. Cận lãm sàng

2.2.1. Xét nghiệm máu

Tăng tốc độ lắng máu và CRP trong những giai 
đoạn viêm khớp cấp.

-  RF (- ) ,  anti CCP (-).

-  Cần làm thêm test HIV ở các trường hợp nặng.

-  Acid uric có thể tăng trong các trường hợp tổn 
thương da nặng và lan toả.

2.2.2. Chẩn đoán hình ảnh

-  Xquang có tổn thương tại khớp viêm như: hẹp 
khe khớp, bào mòn sụn, phản ứng màng xương. 
Ngoài ra, có thể nhìn thấy hình ảnh vôi hoá các điểm 
bám gân và hình thành các gai xương, viêm khớp 
cùng-chậu hay cầu xương cột sống. Đặc biệt ỏ thể 
nặng (mutilans), có hình ảnh tiêu xương đốt xa 
(pencil in cup).
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-  MRI giúp xác định tổn thương sớm và tiến ỉnển 
của bệnh.

3. C H Ẩ N  Đ O Á N

Tiêu chuẩn C ASPAR (C lASsification criteria for 
Psoriatic ARthritis): chẩn đoán khi đạt > 3 đ (độ nhạy:
98,7% , độ đặc hiệu: 91,4% ).

-  Vảy nến đang hoạt động (2 đ)

-  Tiền sử vảy nến (1 đ)

-  Tiền sử gia đình vảy nến (1 đ)

-  V iêm  ngón tay haỵ ngón chân (khúc dổi) (1đ)

-  Tiền sử ngón tay -  chân khúc dồi (1đ)

-  Tổn thương m óng (1đ)

-  Hình thành gai xương quanh khớp ừên XQ (1đ)

-  RF ( - )  (1đ)

Các yếu tố  tiên lượng nặng gồm: viêm nhiều 
khớp, bilan viêm tăng cao, tổn thương khớp, giảm 
chất lượng sống, đáp ứng điều trị kém.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Điểu trị vảy nến da

Thể khu trú:

-  Retinoids: acitretin, isotretinoin.

-  Calcipotriene.

-  Corticosteroid tại chỗ (da).
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Thể lan toả:
- T ia  UVB.
— PUVA (psoralen + UVA).

4.2. BIỂU tri viêm khứp vảy nến

1. Kháng viêm không steroid: diclofenac, naproxen, 
piroxicam, celecoxib,...

2. Corticosteroid điều trị tại chỗ (tiêm nội khớp, 
tiêm các điểm bám gân).

3. Nhóm thuốc DMARDs: Disease Modifying Anti 
Rheumatic Drugs (DMARDs):

-  Methotrexate (7,5 -  25mg/tuần).
-Sulfasalazine (1 -  2g/ngày).
-Leflunomide liều tải 100mg/ngày X 3 ngày đầu,

sau đó 20mg hàng ngày.
-Cyclosporine ...
-C ó  thể phối hợp hai hoặc ba loại DMARDs khi 

thất bại với 1 DMARDs trong nhóm này.
4. Các thuốc điều trị sinh học (còn gọi là 

DMARDs sinh học): Các chất kháng yếu tố hoại tử u 
nhóm alpha (Kháng TNFoc): Infliximab (Remicade) là 
các tác nhân sinh học hay các điều trị nhắm đích 
(targeted therapy), được coi là cuộc “cách mạng" trong 
điều trị các bệnh tự miễn hệ thống, trong đó có bệnh 
Viêm khớp vảy nến từ 10 năm gần đây. Điều trị sinh 
học đã mở ra hy vọng lui bệnh cho nhiều bệnh nhân 
nặng, tiến triển nhanh, không đáp ứng với điều trị 
truyền thống. Điều trị sinh học được chỉ định khi đáp 
ứng kém hoặc điều trị thất bại với DMARDs:
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-E ta n e rc e p t (Enbrel) 50m g tiêm dưới da iuiw 
một lần.

-  Hoặc Inflixim ab (Rem icade) 2 — 3m g/kg truyền 
TM  mỗi 4 - 8  tuần.

Trước khi chỉ định các thuốc sinh học, cần làm 
các bilan để kiểm soát lao, viêm gan, chức năng 
gan thận, đánh giá hoạt tính và mức độ ỉàn phế 
của bệnh.

5. THEO DÕI VÀ TIÊN LƯỢNG

-  Bệnh nhân phải được điều trị tích cực và theo 
dõi trong suốt quá trình điều trị.

-  Xét nghiệm định kỳ: CTM, v s ,  creatinine, 
SGOT, SGPT mỗi 2 tuần trong một tháng đầu, mỗi 
tháng trong 3 tháng đầu, sau đó mỗi 3 tháng.

-  Xét nghiệm máu đột xuất, chụp Xquang phổi... 
khi cần theo diễn biến bệnh.

-  Tiên lượng nặng khi: tổn thương viêm nhiều 
khớp ngoại biên (khớp háng, khớp gối), bệnh nhân 
trẻ tuổi, có các biểu hiện ngoài khớp, lạm dụng 
corticosteroid.

-  Nếu điều trị không đúng, không kịp thời, bệnh 
nhân có thể bị dính khớp ỏ tư thế xấu, đặc biệt khớp 
háng và khớp gối thường bị rất sớm và bị tàn phế từ 
khi còn rất trẻ.
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VáÈM KHỚP THIẾU NIÊN Tự PHÁT
THỂ ĐA KHỚP RF (+) VÀ RF (-) 

(Juvenile Idiopathic Arthritis)

1. Đ ỊN H  NG HĨA

Viêm khớp thiếu niên tự phát (JIA: Juvenile 
Idiopathic Arthritis) theo ILAR, là nhóm bệnh lý viêm 
khớp mạn tính khởi phát bệnh trên 6 tuần ở trẻ em 
dưới 16 tuổi. Bệnh này có biểu hiện lâm sàng không 
đồng nhất gồm: thể ít khớp, thể đa khớp RF (+), thể 
đa khớp RF (-), thể hệ thống, viêm khớp vảy nến; 
viêm gân bám, viêm khớp không phân loại. Viêm 
khớp thiếu niên tự phát thể đa khớp chiếm 1/3 nhóm 
bệnh lý này.

2. NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân của nhóm bệnh viêm khớp thiếu 
niên tự phát cho đến nay vẫn còn chưa rõ. Eệnh 
không phải do một căn nguyên riêng lẻ gây ra, mà 
do nhiều yếu tố hướng khớp cùng tác động vào một 
cá thể mang những yếu tố di truyền nhất định. Các 
yếu tố môi trường, đặc biệt các tác nhân nhiễm 
khuẩn; rối loạn hệ thống miễn dịch... có vai trò 
quan trọng trong sinh bệnh học viêm khớp thiếu 
niên tự phát.
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3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Chẩn đoán xác định

3.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm  khớp thiếu niên 
tự  p h á t da khớp RF (+) theo H ộ i thấp khớp học thế 
g io i ( IL A R -2 0 0 1 )

a) V iêm  đa khớp: viêm  > 5 khớp, biểu hiện trong 
vòng 6 tháng đầu khởi phát bệnh.

b) RF (+): ít nhất 2 mẫu (+) với khoảng cách 3 tháng, 
trong vòng 6 tháng đầu khảo sát.

c) Tuổi: khởi phát < 16 tuổi.

d) Thời gian viêm khớp kéo dài ít nhất 6 tuần.

e) Dấu ấn miễn dịch di truyền tương tự viêm khớp 
dạng thấp ở người lớn (HLA -  DR4).

Viêm  khớp thiếu niên tự phát thể đa khớp RF (+) 
chiếm  5% của nhóm bệnh lý khớp mạn này. Bệnh 
gặp ở trẻ gái nhiều hơn ừẻ trai (nữ: nam = 5,7 -  12,8:1), 
với tuổi khởi phát muộn 9 - 1 3  tuổi. Tần suất RF (+) 
tăng dần với tuổi, sự hiện diện của RF có giá trị tiên 
lượng cho diễn tiến không thuận lợi của bệnh với 
hoạt tính bệnh tiến triển nặng. Tổn thương đa khớp, 
cả khớp lớn và nhỏ, đối xứng. Tổn thương khớp 
thường nặng với huỷ xương sớm, chức năng vận 
động khớp bị ảnh hưởng nặng và có nhiều khả năng 
phải thay khớp về sau. Tổn thương ngoài khớp 
thường gặp như viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, 
tràn dịch màng phổi, viêm mạch máu, viêm hệ thống 
mô liên kết, hội chứng Felty, hội chứng ống cổ tay...
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Viêm màng bồ đào và các tổn thương mắt khác ít 
gặp. Nốt thấp (hạt thấp dưới da) chỉ gặp trong 10% 
trường hợp.

3.1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp thiếu niên 
tự  phát đa khớp RF ( - ) ,  ILAR

a) Viêm đa khớp: viêm > 5 khớp, trong vòng 6 tháng 
đầu khởi phát bệnh với RF( -  ).

b) Thể lâm sàng này chia làm 3 phân nhóm:

-V iê m  đa khớp với ANA (+): khởi phát bệnh sớm 
(< 6 tuổi); chủ yếu gặp ở trẻ gái; nguy cơ cao viêm 
màng bổ đào trước; viêm khớp không đối xứng, khớp 
lớn và nhỏ.

-V iêm  màng hoạt dịch tăng sinh, đối xứng (Prolific 
symmetric synovitis): khởi phát bệnh muộn ( 7 - 9  tuổi), 
viêm khớp đối xứng, ít biến chứng viêm màng bồ đào.

-  Viêm bao hoạt dịch khô: khởi phát bệnh muộn 
(> 7 tuổi), đáp ứng kém với trị liệu.

Viêm khớp thiếu niên tự phát thể đa khớp RF ( -  ) 
có tuổi khởi phát bệnh sớm (50% trước 5 tuổi). Bệnh 
gặp ở trẻ gái nhiều hơn trẻ trai tỷ lệ (3:1), thấp hơn 
thê đa khớp RF (+). HLA -  DRw8 (DRB1*0801), có 
liên quan với viêm khớp thiếu niên thể đa khớp RF 
(-) cũng như thể khởi phát ít khớp lan rộng. Bệnh 
thường diễn tiến âm ỉ, nhưng cũng có thể khởi phát 
cấp tính. Thể trạng trẻ ít bị ảnh hưởng, thường không 
sốt hoặc chỉ sốt nhẹ. Tổn thương khớp lớn và nhỏ, có 
thể đối xứng hoặc không, thường tiến triển chậm.
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Tổn thương khớp háng thường xuất hiện muộn. Víâ* 
cân cd bao hoạt dịch khớp cổ tay, cổ chân và Viổe 
gân gấp bàn tay thường gặp. Tổn thương ngoài 
không thường gặp.

3.2. Chẩn đoán phân biệt

Điều cơ bản khi chẩn đoán xác định Viêm khớp 
thiếu niên tự phát là chẩn đoán loại trừ. Đối với thể 
đa khớp có hoạt tính bệnh tiến triển nặng, cần loại 
trừ: bệnh nhiễm trùng nặng, CINCA (Chronic infantile 
neurological cutaneous and articular syndrome -  Hội 
chứng khớp và dưới da thần kinh mạn tính ở trẻ em); 
bệnh mô liên kết khác (lupus ban đỏ hệ thống, viêm 
da cơ, viêm đa cơ, viêm mạch máu...); bệnh lý ác 
tính, loạn sản xương; Agammaglobulinemia, bệnh lý 
tổn thương ruột do thấp.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Viêm khớp thiếu niên tự phát thể đa khớp RF (+)

Bắt đầu với một thuốc chống viêm không steroid 
được cho phép dùng ở trẻ em: aspirine (75 -  100mg 
/kg/ngày), ibuproíen (30 -  50mg/kg/ngày), naproxen 
( 1 5 -  20mg/kg/ngày), tolmetin (30 -  40mg/kg/ngày).

Trường hợp bệnh tiến triển nặng, đáp ứng kém vói 
thuốc chống viêm không steroid cần điều trị thay thế 
bằng corticosteroids: methylprednisolone 10-30mg 
/kg/ngày, truyền tĩnh mạch trong 1 -  3 ngày, hoặc 
prednisone uống liều cao 2 -  3mg/kg/ngày. Corticoids 
nhanh chóng được giảm  liều trong 1 -  2 tuần và
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duy prednisone uống liều thấp có hiệu quả
0,5 - ’kng/kg/ngày. Corticosteroids tiêm nội khớp có 
thể giớp cải thiện chức năng khớp viêm và triệu 
chúng đau tại chỗ.

Phối hợp nhóm thuốc DMARDs sớm, methotrexat 
(MTX) là thuốc được chọn lựa đầu tiên với liều 
10mg/m2 da uống 1 lần / tuần. Liều methotrexat có 
thể tăng lên 0,5mg/kg/tuần. Nếu viêm khớp kéo dài > 
6 tháng không đáp ứng với đường uống, methotrexat 
có thể chuyển qua đường tiêm dưới da, liều 1mg/kg/ 
tuần.

Phối hợp thêm nhóm thuốc DMARDs thứ hai, 
được chỉ định khi methotrexat không hiệu quả: có thể 
chọn hydroxychloroquine (5 -  6mg/kg/ngày) được dùng 
cho trẻ lớn (> 4 tuổi), hoặc sulfasalazine (25 -  50mg 
/kg/ngày), đối với trẻ nhỏ có thể bắt đầu với liều 
12,5mg/kg/ngày.

Etanercept liều 0,4mg/kg tiêm dưới da 2 lần trong 
tuần, được dùng thay thế đối với các trường hợp 
kháng trị, phụ thuộc steroids, có thể kết hợp với 
methotrexat.

Khi đạt được sự lui bệnh, các thuốc phối hợp với 
liều thuốc được giữ ổn định trong vài tháng. Sau đó 
corticoids được giảm liều và ngừng đầu tiên. Thuốc 
chống viêm không steroid và nhóm thuốc DMARDs 
được tiếp tục duy trì trong giai đoạn lui bệnh (ít nhất 
> 1 năm). Nhóm kháng viêm NSAIDs được ngừng 
trước và nhóm thuốc DMARDs sẽ ngừng sau khi 
đánh giá tình trạng lui bệnh thực sự ổn định.
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Khi tái phát, thuốc điều trị sử dụng ở thời điểm te# 
đạt được sự lui bệnh sẽ được dùng lại.

4.2. Viêm khớp thiếu niỄn tự phát thể đa khớp RF ( - 1

-  Bắt đầu với thuốc chống viêm không steroid 
(NSAIDs).

-  Phối hợp thêm nhóm thuốc DMARDs. Nếu sau 
1 - 2  tháng viêm khớp không cải thiện, sulfasalazine 
là thuốc được chọn đầu tiên vì có thời gian tác dụng 
sốm nhất trong sô' các thuốc DMARDs. Đối với 
các trẻ lớn và có hoạt tính bệnh trung bình, 
hydroxychloroquine có thể được chọn dùng đơn độc 
hoặc kết hợp với sulfasalazin. Nếu > 6 tháng mà 
bệnh vẫn tiến triển thì methotrexat là thuốc được 
chọn lựa thay thế.

-Corticoids liều thấp (prednisone 0,5mg/kg/ngày), 
giúp cải thiện chức năng vận động khớp.

-  Khi đạt được sự lui bệnh, thuốc chống viêm 
không steroid cần duy trì ít nhất 6 tháng trước khi 
quyết định ngừng hẳn và nhóm thuốc DMARDs cần 
được tiếp tục thêm khoảng 1 năm tính từ lúc bắt đầu 
có sự lui bệnh. Sau đó nhóm thuốc DMARDs sẽ 
được ngừng nếu không có dấu hiệu tái phát.

-  Tái phát: tương tự thể RF ( - ) .

5. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

-  Bệnh nhi được theo dõi tái khám tại khoa khớp 
nhi định kỳ mỗi tháng và trong nhiều năm, chú ý
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quan tâm theo dõi, điều chỉnh các thay đổi tâm sinh 
lý ở trẻ.

-Đ á n h  giá sự cải thiện chức năng vận động khớp 
và hoạt tính của bệnh.

-  Theo dõi tác dụng phụ của thuốc.

-  Các xét nghiệm cần được thực hiện định kỳ:

+ Huyết đồ, tốc độ lắng máu/mỗi 2 - 4  tuần trong 
giai đoạn tấn công, mỗi tháng trong giai đoạn duy trì 
và mỗi 3 tháng khi đạt được sự lui bệnh.

+ Điện di protein huyết tương/tháng trong giai đoạn 
tấn công và sau đó mỗi 3 tháng.

+ Chức năng gan thận, đông máu mỗi tháng trong 
3 tháng đầu khi bắt đầu kết hợp nhóm thuốc DMARDs, 
sau đó mỗi 3 tháng.

+ Các xét nghiệm khác (tuỷ đồ, siêu âm tim, 
Xquang phổi...), được chỉ định khi có những diễn tiến 
không thuận lợi của bệnh nghi ngờ các biến chứng 
nặng như hội chứng hoạt hoá đại thực bào, thoái hoá 
tinh bột, viêm tim, xơ hoá phổi, hoại tử nhú thận, loãng 
xương hoặc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi...
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VIÊM KHỚP THIẾU NIÊN Tự PHẮT 
THỂ VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP 

(Thể viêm điểm bám gân)

1. ĐỊNH NGHĨA

Viêm khớp thiếu niên thể viêm cột sống dính khớp 
còn được gọi là thể thiếu niên, thể viêm điểm bám 
gân (ERA: Enthesitis Related Arthritis). Đây là thể 
lâm sàng của nhóm viêm khớp thiếu niên tự phái 
Thể này chiếm 4 -  15% nhóm bệnh lý viêm khớp 
mạn tính thiếu niên, đặc trưng bởi viêm khớp và viêm 
điểm bám gân, gặp chủ yếu ỏ trẻ trai (nanrnữ khoảng 
9:1). Tuổi khởi phát bệnh thường lớn (sau 8 tuổi và 
lứa tuổi thiếu niên). Có liên quan mật thiết với kháng 
nguyên H L A -B 2 7 .

2. N G U Y Ê N  N H Â N

Nguyên nhân của viêm điểm bám gân không rõ, 
song có mối liên hệ giữa biểu hiện lâm sàng của 
bệnh và gen H L A -B 2 7 , chứng minh nhiễm trùng 
ngoài khớp có khả năng dẫn đến viêm khớp phản 
ứng. Các tác nhân như Yersinia, Chlamydia, 
Klebsiella, Samonella, Shigella... có thể chỉ đóng vai 
trò như tác nhân kích thích ban đầu. Yếu tố cơ địa: 
giới tính và nhất là yếu tố kháng nguyên H LA -B 27  
được coi như tiền đề của bệnh.
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3. CHẨN  ĐOÁN

3.1. TilÉ choán chẩn đoán viêm khớp thiếu niên tự phát thể 
»1Ễm C# sống đính khớp (thể viêm điểm bám gân)

Bệnh đặc trưng bằng viêm khớp và viêm điểm 
bám gân, hoặc viêm khớp, hoặc viêm điểm bám gân 
với ít nhất trên 2 nhóm triệu chứng sau:

-  Có bệnh sử hoặc hiện tại đau khớp cùng chậu 
và hoặc đau cột sống kiểu viêm.

-  Hiện diện HLA -  B27.

-  Tiền sử gia đình có một trong các bệnh lý khớp 
có liên quan với HLA -  B27.

-  Viêm màng bồ đào trước cấp.

-  Khởi phát viêm khớp sau 6 tuổi.

Viêm điểm bám gân thường ở bàn chân và gối.

Viêm khớp: với tính chất cứng khớp buổi sáng, đôi 
khi đau về đêm. Vị trí ở các khớp lớn chi dưới, có thể 
ít khớp hoặc nhiều khớp, đối xứng hoặc không đối 
xứng. Hiếm gặp viêm khớp chi trên. Viêm khớp cùng 
chậu (một bên hoặc hai bên). Triệu chứng ở cột sống 
thường chưa xuất hiện lúc khởi phát bệnh. Giai đoạn 
toàn phát thường có viêm cột sống cổ C1 và C2, đau 
cột sống thắt lưng và khớp cùng chậu, hạn chế biên 
độ dãn cột sống Schốber test (+). Ở trẻ em tổn 
thương trục (cột sống, cùng chậu) thường kín đáo và 
xuất hiện muộn.

Biểu hiện toàn thân thường kín đáo với sốt nhẹ,
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sụt cân, mệt mỏi. Gan, lách, hạch to hiểm 
Không gặp ban ngoài da, trừ trường hợp viêm 'tíièt 
phản ứng thuộc hội chứng Reiter. Có thể có các LA  
hiện hệ thống như viêm mống mắt cấp, hỏ van 
mạch chủ và có thể kết hợp với viêm ruột mạn

Xquang cho thấy có khuyết xươr.g hoặc hỉnh 
chồi xương tại chỗ gân bám. Hiếm khi có tổn thương 
viêm khớp cùng chậu và cột sống ỏ giai đoạn sãm 
của bệnh.

3.2. Chẩn đoán loại trừ thể viêm cột s ín ỉ dính n i )  (viêm 
điểm bám gân), nếu có một trong các bệnh cành lâm 
sàng sau

-  Có sự hiện diện của RF ỏ hai lần xét nghiêm 
cách nhau ba tháng.

-  Biểu hiện của viêm khớp thiếu niên hệ thống.

-  Có bệnh sử vảy nến của bản thân hay người 
thân trong gia đình.

4. ĐIỂU TRỊ

4.1. Gizl đoạn Síitn cùa bệnh
Điều trị thể lâm sàng này tương tự như thể ít khớp 

với thuốc chống viêm không steroid và/ hoặc corticoids 

tại chỗ.

-  Bắt đầu với thuốc chống viêm không steroid: 
naproxen (15 -  20mg/kg/ngày) hoặc ibuprofen (30 -  50mg 
/kg/ngày).

-N ế u  bệnh diễn tiến nặng: Prednisone liều 1mg/kg/
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ngày, (ĩtíỡng uống, chia 2 lần; hoặc methylprednisolone 
liều 5ífi|f7kg/ ngày truyền tĩnh mạch, 3 - 5  ngày, sau 
đó duy trì bằng prednisone đường uống liều thấp 
(0,5mg/kg/ngày). Liều corticoids được giảm nhanh chóng 
ừong vòng 2 - 4  tuần, sau đó có thể thay thế bằng 
thuốc chống viêm không steroid.

4.2. Bệnh tiến triển

-  Nếu viêm khớp không đáp ứng tốt với thuốc 
chống viêm không steroid đơn thuần (tồn tại trên 2 - 4  
tháng), phối hợp thêm sulfasalazine liều 25mg/kg/ 
ngày chia 2 lần, uống và tăng lên 50mg/kg/ngày nệu 
trẻ dung nạp thuốc.

-  Nếu bệnh vẫn tiến triển, đáp ứng kém với trị liệu 
trên (thuốc chống viêm không steroid kết hợp với 
sulfasalazine), chỉ định thêm methotrexat liều nhỏ 
(10mg/m2da), uống một lần mỗi tuần, có thể kết hợp 
với sulfasalazine hoặc methotrexat đơn độc.

-  Etanercept (Enbrel) đối với các trường hợp đáp 
ứng kém với các trị liệu trên.

4.3. Giai đoạn lui bệnh

Viêm khớp đỏi khi giảm nhanh, có thể ngừng 
thuốc chống viêm không steroid sớm và duy trì 
bằng sulfasalazine trong vòng 6 tháng tới 1 năm kể 
từ lúc đạt được sự lui bệnh trước khi ngừng thuốc. 
Sau khi ngừng thuốc cần theo dõi dấu hiệu tái phát 
của bệnh.
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4.4. Tál phát

Viêm khớp thiếu niên tự phát thể viêm cột sống 
dính khớp (thể viêm điểm bám gân) thường tiến triển 
từng giai đoạn. Một đợt điều trị ngắn hạn ( 4 - 6  
tháng) với thuốc chống viêm không steroid và 
sulfasalazine đủ đạt được sự lui bệnh kéo dài. Thuổc 
phối hợp lúc đạt được sự lui bệnh sẽ được dùng lại 
khi có dấu hiệu tái phát bệnh.

5. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

Bệnh nhi cần được theo dõi tái khám tại khoa 
khớp nhi định kỳ mỗi tháng. Đánh giá sự cải thiện 
chức năng vận động khớp và hoạt tính bệnh thông 
qua các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng được 
kiểm tra định kỳ (huyết đồ, phản ứng viêm, điện di 
protein huyết tương, chức năng gan thận, chức năng 
đông máu, tổng phân tích nước tiểu, Xquang xương 
khớp ...).

Theo dõi sự xuất hiện của các triệu chứng khác đi 
kèm trong quá trình tiến triển của bệnh (ví dụ như 
triệu chứng tiêu hoá, viêm loét da niêm mạc...) giúp 
xác định thể lâm sàng chính xác của nhóm viêm 
điểm bám gân để có hướng điều trị phù hợp với mỗi 
loại bệnh lý cụ thể.

Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc 
điều trị để kịp thời ngừng thuốc, giảm liều, hoặc thay 
thế thuốc khác. Phát hiện và xử trí kịp thời các biến 
chứng do thuốc hoặc do bệnh gây ra.
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V íÊ il KHỚP THIẾU NIÊN Tự PHÁT 
THỂ HỆ THỐNG

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống chiếm 
5 -  15 % bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát. Đây là 
biểu hiện tổn thương nội tạng của bệnh với sốt cao 
đặc trưng, kèm các tổn thương lan toả ngoài khớp 
(da, mạch máu, tim, phổi, gan, lách, hạch...). Viêm 
khớp thường thoáng qua, nhưng các tổn thương 
ngoài khớp thường nặng và kéo dài có thể gây tử 
vong cho trẻ. cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh 
có biểu hiện toàn thân khác như nhiễm trùng huyết, 
viêm da cơ, viêm đa cơ, bệnh Kawasaki, Lupus ban 
đỏ hệ thống, bệnh Behqet, bạch huyết cấp...

2. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC

Mặc dù khởi phát bệnh viêm khớp thiếu niên tự 
phát thể hệ thống có biểu hiện giống bệnh cảnh nhiễm 
trùng, nhưng không tìm thấy mối liên quan giữa bệnh 
và vi khuẩn cũng như yếu tô' gia đình và mùa.

Tự kháng thể và tế bào T tự phản ứng không liên 
quan đến bệnh cảnh của viêm khớp thiếu niên tự phát 
thể hệ thống. Viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thông
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có thể được coi như bệnh lý tự viêm (autoinllanisagf 
disease), có sự tăng các IL-1 và IL-18.

Gần đây nhiều nghiên cứu cho thấy sự gia i^g  

của cả S100A8, S100A9 và S100A12 mở ra hướng 

mới cho cơ chế bệnh sinh của viêm khớp thiếu niên 

tự phát thể hệ thống, trong đó A100A12 còn &jọt 
xem là một dấu ấn phân tử mới dùng để theo dõi 
hoạt tính bệnh và giúp phân biệt viêm khớp thiểu 

niên thể hệ thống với các nguyên nhân gây SÃ khác 

có phản ứng viêm toàn thân như bệnh lý nhiễm trìng 

và các bệnh lý ác tính.

3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. riêu chuẩn chẩn doán viêm ktiớp thiếu niêa ụ  Ịằầ t í  ụ 
thống (ILAR)

Viêm bất kỳ khớp nào với sốt đặc ỪUhg mỗi ngày. 
Kéo dài trên 2 tuần kèm theo một hoặc nhiều hơn 

các triệu chứng sau:

-  Ban mau phai mờ.

-  Hạch toàn thân.

-  Gan to hoặc iách to.

—Viêm màng thanh dịch.

Loại trừ:

-  Bệnh vảy nến hoặc tiền căn có bệnh vảy nến ở 

họ hàng đời thứ nhất.
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-V iê m  khớp ỏ trẻ trai H L A - B27, khởi phát bệnh
sau 8 tuồ .

-V ỉê ìíi cộí sống dính khớp thiếu niên, viêm điểm 
bám gân, viêm khớp cùng chậu với viêm ruột mạn, 
hội chứhg Reiter, viêm màng bồ đào trước, hoặc có 
bệnh sử của một trong số các bệnh lý này ở họ hàng 
đời thứ nhất.

-H iện  diện của yếu tố dạng thấp ( lg M -R F ) ở
2 lần xét nghiệm cách nhau trên 3 tháng.

32. Triệu chúng lâm sàng

Triệu chúng tạ i khớp:

Đau khớp là triệu chứng sớm và thường gặp 
trong đợt khởi phát viêm khớp thiếu niên tự phát thể 
hệ thống, nhưng có thể không nổi bật. Khi viêm 
khớp biểu hiện rõ ràng thì bất kỳ khớp nào củng có 
thể bị viêm, cả khớp lớn và khớp nhỏ, không đối 
xứng, thường biểu hiện đa khớp hơn là ít khớp, điển 
hình là khớp cổ tay, khớp gối, khớp cổ chân. ít gặp 
hơn ở khớp bàn tay, khớp háng, cột sống cổ và 
khớp thái dương hàm dưới. Khác với thể ít khớp và 
thể đa khớp, thể hệ thống có thể bắt đầu bằng viêm 
khớp háng, đây là một yếu tố chỉ điểm cho tiên 
lượng xấu của bệnh. Tật hàm nhỏ và viêm dính cột 
sống cổ gặp ở 50% trẻ trong 10 năm đầu của bệnh, 
thường thấy ở những trẻ viêm khớp thiếu niên tự 
phát thể hệ thống mạn tính kéo dài trong nhiều 
tháng đến nhiều năm.

87



Triệu chúng ngoài khớp:

* Sốt thưòng xuất hiện trong đợt khởi phát bệrih 
nhưng cũng có thể xảy ra sau đợt viêm khớp. Theo 
phân loại của Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ (ACR) sối 
trong bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống 
thường kéo dài trên 2 tuần. Tuy nhiên, thời gian số 
có thể kéo dài từ nhiều tuần đến nhiều tháng, sốt có 
thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng điển 
hình là sốt dao động từng cơn, 1 hoặc 2 cơn trong 
ngày, thường xảy ra vào buổi chiểu hoặc tối. Sốt 
tăng cao và giảm nhanh, thường giảm xuống dưới 
nhiệt độ bình thường vào sáng sớm, có thể kèm ớn 
lạnh, đau cơ, biếng ăn, mệt mỏi. Các triệu chứng 
khác như phát ban, viêm màng thanh dịch, viêm 
khớp thường có biểu hiện rầm rộ trong cơn sốt. Trẻ ly 
bì hoặc kích thích lúc sốt, nhưng sinh hoạt bình 
thường khi hết sốt.

* Phát ban: Triệu chứng ngoài khớp đặc trưng, gặp 

hơn 90% trường hợp lúc khởi phát. Ban dạng dát 
hình tròn màu hồng, xung quanh nhạt màu, thường 

riêng biệt, có đường kính khoảng 2 -  10mm, có thể 

kết hợp lại thành tổn thương lớn hơn. Ban có dạng 
đường sọc khi cào (hiện tượng Koebner). Ban dễ 

phai, nổi bật nhất khi trẻ sốt, mờ đi khi nhiệt độ ứở về 

bình thường và xuất hiện trỏ lại khi có đợt sốt khác. 
Có thể không nhìn thấy ban vì ban di chuyển và mất 
đi tự nhiên. Ban thường thấy ở thân người và gốc chi 
(nách và bẹn), có thể toàn thân. Stress và tắm nước
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ấm có thể là yếu tố khởi phát làm xuất hiện ban. 
Khoảng 10% ban ỏ dạng mày đay và ngứa, không 
bao giờ có ban xuất huyết. Viêm khớp thiếu niên tự 
phát thể hệ thống không thể chẩn đoán sớm nếu 
không có sốt, và khó chẩn đoán khi không có ban, 
đối với những trường hợp này nên nghi ngờ chẩn 
đoán khác.

* Viêm màng thanh dịch và tổn thương tim: Tràn 
dịch màng ngoài tim có thể phát hiện ở hầu hết bệnh 
nhân trong đợt tiến triển bệnh nhưng thường tràn 
dịch lượng ít, không có triệu chứng. Viêm màng ngoài 
tim xảy ra khoảng 33%. Viêm cơ tim hiếm gặp, 
thường xảy ra cùng với viêm màng ngoài tim và 
không có triệu chứng suy tim sung huyết nên khó 
phát hiện. Tuy nhiên, tử vong do viêm cơ tim không 
triệu chứng khoảng 10 -12% ,  vì vậy đánh giá chức 
năng tâm thất qua siêu âm tim là cần thiết ở thể hệ 
thống. Viêm màng ngoài tim thường đáp ứng nhanh 
với corticoid.

* Tràn dịch màng phổi thường gặp trong đợt cấp, 
có thể có viêm phổi mô kẽ lan toả nhưng hiếm.

* Đau bụng có thể do viêm màng bụng hoặc căng 
bao gan do gan to nhanh, có thể biểu hiện giống như 
cơn đau bụng cấp.

* Tổn thương hệ liên võng nội mô: bệnh lý hạch 
lan toả khoảng 50 -  70% trường hợp. Vị trí thường 
gặp ở cổ, hạch mạc treo. Hạch không đau, mềm và
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di động. Sinh thiết hạch thấy phản ứng tăng sinh 
lành tính. Gan to thường gặp ở viêm khớp thiếu niên 
tự phát thể hệ thống hoạt động, có thể kèm men gan 
tăng. Tổn thương gan phản ánh mức độ viêm toàn 
thân của bệnh, nhưng cũng có thể do các biện pháp 
điều trị gây nên (thuốc giảm đau, thuốc chống viêm 
không steroid, methotrexat, leflunomide...). Lách to 
khoảng 30 -  50% trường hợp. Trong hội chứng Felty, 
trẻ có lách to và dấu hiệu cường lách (giảm cả 
3 dòng ở máu ngoại vi). Nguyên nhân của hội chứng 
Felty chưa rõ, nhưng ở một sô' bệnh nhân viêm khớp 
thiếu niên tự phát thể hệ thống ghi nhận có sự tăng 
quá mức các tê' bào diệt tự nhiên (NK), một loại tế 
bào lympho lớn có hạt ở máu ngoại vi.

* Các triệu chứng khác: Triệu chứng của hệ thần 
kinh trung ương như kích thích, giảm tri giác, co giật 
và dấu hiệu màng não. Nguyên nhân có thể do rối 
loạn chuyển hoá, ngộ độc thuốc hoặc bệnh toàn 
thân khác. Viêm màng bổ đào ít gặp ở thể hệ thống.

3.3. Cận lâm sàng

Các thông số của phản ứng viêm thường tăng 
mạnh ở thể hệ thống hoạt động. Bạch cầu máu 
thường tăng rất cao 30.000 -  50.000/mm3 với đa 
nhân trung tính chiếm ưu thế. Tiểu cầu tăng cao có 
thể tới 1.000.000/mm3. Thiếu máu với Hb từ 7 — 10g/dl. 
Tốc độ lắng máu tăng rất cao, tăng fibrinogen, feritin 
và D-dimer tăng vừa. Nếu trong bệnh cảnh thể hệ 
thống hoạt động, với phản ứng viêm lan toả trên lâm
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sàng nhưng tốc độ lắng máu và fibrinogen giảm đột 
ngột phải dè chừng đây là dấu hiệu sớm của hội 
chứng hoạt hoá đại thực bào (MAS). Đáp ứng miễn 
dịch đặc trưng bằng sự gia tăng các globulin miễn 
dịch đa dòng, nhưng các tự kháng thể (RF, ANA) 
thường âm tính. Hoạt hoá dòng thác bổ thể được ghi 
nhận với nồng độ bổ thể gia tăng như một phần của 
đáp ứng viêm cấp.

Phân tích dịch khớp có hiện tượng viêm với sô' 
lượng bạch cầu từ 10.000 đến 40.000/mm3. Có một số 
ít trường hợp bạch cầu có thể tăng tới 100.000/mm3, 
cần chẩn đoán phân biệt với viêm khớp nhiễm trùng. 
Hiện nay, dấu ấn của sự hoạt hoá bạch cầu hạt thể 
hiện bằng sự tăng có ý nghĩa S100A12 với độ nhạy 
66% và độ đặc hiệu 94% giúp phân biệt giữa viêm 
khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống với viêm do 
nguyên nhân nhiễm trùng.

Xquang cho thấy có thay đổi ở xương và phần 
mềm chiếm tỷ lệ cao ở trẻ viêm khớp thiếu niên tự 
phát thể hệ thống. Loãng xương cạnh khớp là dấu 
hiệu của viêm khớp hoạt động. Hẹp khe khớp 30%, 
loâng xương 35%, bất thường tăng trưởng xương 10%, 
thường chậm tuổi xương được ghi nhận ở thời điểm 
khám. Những thay đổi sớm trẽn Xquang này có liên 
quan với tăng số lượng tiểu cầu và tồn tại triệu chứng 
viêm toàn thân trên 6 tháng kể từ lúc khởi phát của thể 
hệ thống. Tổn thương khớp thường gặp ở khớp cổ tay, 
khớp háng, khớp vai. Tổn thương ỏ giai đoạn muộn
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(khoảng 6 năm sau khỏi phát) có gia tăng về tỷ lệ dỉe 
biệt tổn thương cột sống cổ và khớp háng thuõng gan 

Viêm dính cột sống và khối xương cổ tay thường clfi ỗ 
thể hệ thống nặng và không đáp ứng với phác đổ tó i  
tri thông thường.

3Ã. Biến chúng

* Hội chứng hoạt hoá đại thực bào (MAS): đây là
một trong nhũng biến chúng nặng nhá của thể hệ thống, 
được xem như là hội chứng thực bào máu thứ phâ 
(secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis 
syndromes). Bệnh đặc trưng bởi sự tăng hoạt hoá 
và hoạt động thực bào ỏ tuỷ xương. Yếu tố khởi 
phát hội chứng hoạt hoá đại thực bào (HCHHĐTB) 
ở thể hệ thống bao gồm: nhiễm virus, thêm thuốc 
hoặc ỉhay đổi thuốc, đặc biệt là một số thuốc như: 
ỉhuốc chống viêm không steroids, tiêm bắp muối 
vàng, sulfasalazin, methotrexat, gẩn đây là 
etanercept (thuốc kháng TNFa) và sau ghép tuỷ. 
Bệnh biểu hiện cấp tính với gan lách to, bệnh lý 
hạch bạch huyết, ban xuất huyết ở da và xuất huyết 
niêm mạc, có thể suy đa cơ quan. Xét nghiệm có 
giảm 3 dòng tế bào máu ngoại biên, TQ (Temps de 
Quick) và TCK (Temps de Cephalin Kaolin) kéo dài, 
tăng sản phẩm thoái hoá fibrin, tăng feritin máu, 
tăng triglyceride máu. Tốc độ lắng máu giảm thấp 
khi có biến chứng này, đây là một chỉ điểm gợi ý 
biến chứng HCHHĐTB do giảm fibrinogen thứ phát 
sau tiêu thụ các yếu tố  đông máu và rối loạn chức
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năng gan (trái ngược với tính chất của viêm khớp 
thiếu niên tự phát thể hệ thống đơn thuần). Nguyên 
nhân tiềm tàng gây ra một sô' dạng của HCTBM lấ 
do đột biến của perforin, là một protein điều hòa 
hoạt động của lympho bào, tế bào diệt tự nhiên 
(NK) và ĐTB chết theo chương trình làm suy giảm 
hoạt tính độc tế bào của NK và tế bào lympho T 
CD8+. Do đó, giảm hoạt tính của perforin gây nên 
hoạt hoá tiền viêm kéo dài của những tế bào này và 
sự cảm ứng các cytokine tiền viêm trong 
HCHHĐTB. Thể hệ thống thường có Perforin giảm 
so với thể đa khớp hoặc nhóm chứng. Perforin trở 
về bình thường sau khi ghép tế bào gốc tự thân. Tuy 
nhiên, cho đến nay vai trò trực tiếp của Perforin trong 
cơ chế bệnh sinh của viêm khớp thiếu niên tự phát thể 
hệ thống vẫn chưa rõ. Điều trị biến chứng hoạt hoá đại 
thực bào (MAS) gồm methylprednisone tiêm tĩnh mạch 
(30mg/kg, tối đa 1g) và thuốc ức chế miễn dịch như 
cyclosporine A (3 -  6mg/kg/ngày). Trường hợp nặng 
có thể đáp ứng với dexamethasone.

* Thiếu máu: Thường gặp ở thể hoạt động (40%), 
chủ yếu là thiếu máu đẳng bào nhược sắc và đây là 
hậu quả của quá trình viêm mạn. Thiếu máu do thiếu 
sắt và tăng nồng độ IL-6 gây cản trở phân phối sắt, 
sắt không được sử dụng. Thiếu máu có thể thứ phát 
sau mất máu mạn ở dạ dày -  ruột do dùng thuốc 
kháng viêm. Ngoài ra, tình trạng thiếu máu này còn 
có thể do tán huyết tự miễn (hiếm), do suy tuỷ (có
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thể liên quan tới thuốc) hoặc do tác dụng IL - ip  đổ 
kháng với tác dụng của erythropo ie tin  trên tuỷ xương, 
gây giảm lượng erythropoietin và giảm mức nhạy 
cảm của erythropoietin. Khi có tình trạng viêm cấp, 
gan giảm sản xuất transferrine, feritin không được 
vận chuyển đến tuỷ xương để sử dụng nên tăng 
trong huyết thanh. Do đó, thiếu máu ỏ trẻ viêm khớp 
thiếu niên tự phát thể hệ thống thường hồi phục khi 
được chống viêm tốt. Có thể cần bổ sung sắt trong 
trường hợp có thiếu sắt nặng, sau khi tình trạng viêm 
đã được kiểm soát.

* C hậm  phát triển th ể  chất: Trẻ viêm khớp thiếu 
niên tự phát thường có giảm khối cơ và tăng khối mỡ, 
đặc biệt là ở thể hệ thống, tăng tiêu hao năng lượng 
lúc nghỉ, điều này có thể do tăng nồng độ IL-1 và 
TN Fa. Nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố như;

-  Chuyển hoá: tăng nhu cầu chuyển hoá do bệnh 
ở dạng hoạt động.

-  Nội tiết: giảm yếu tố  tăng trưởng giống insulin 1 
(IG F—1) và IGF gắn protein 3 ( IG F B P -3 )  do tăng 
IL -6  và corticoids. Tác dụng ức chế tạo cốt bào của 
corticoids.

-  Dinh dưỡng: gầy mòn thứ phát do tăng TNFa và 
IL - 1 ; giảm chức năng khớp thái dương hàm, tật hàm 
ngắn, biếng ăn do buồn nôn/nôn, loét miệng do dùng 
methotrexat và viêm dạ dày (do dùng corticoids và 
nhóm kháng viêm NSAIDs). Trẻ VKDTTN thể hệ 
thống và thời gian bệnh đa khớp tiến triển kéo dài là
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yếu tố nguy cơ làm giảm đường cong phát triển. Khi 
iuỉ bệnh, bệnh nhân có thể đạt được sự phát triển 
bình thường nếu hành xương chưa đóng. Chậm phát 
triển có liên quan đến mức độ nặng và thời gian bị 
bệnh, cũng như thời gian điều trị prednisone, sử 
dụng hormon tăng trưởng (GH) cho thấy có cải thiện 
chiều cao, tuy nhiên kết quả chưa rõ ràng.

* Loãng xương: Loãng xương là do hậu quả của 
bệnh và do điều trị corticoids, làm tăng nguy cơ gây 
xương. Tỷ trọng khoáng xương (BMD) thấp liên quan 
đến hoạt tính bệnh nặng, dùng corticoid, tuổi nhỏ, chỉ 
sô' khối cơ thể (BMI), khối cơ, giảm cung cấp calcicum 
và vitamin D, giảm hoạt động thể chất và chậm dậy 
thì. Điều trị loãng xương bao gồm bổ sung calcium, 
vitamin D và tăng hoạt động thể chất, nhưng tối ưu 
vẫn là kiểm soát hoạt tính bệnh để ngăn ngừa loãng 
xương.

* Thoái hoá tinh bột thứ phát (amyloidosis):
Do lắng đọng protein amyloid A của huyết thanh 
(SAA, một protein của giai đoạn đáp ứng viêm cấp) 
trong các mô. Đây là một biến chứng hiếm gặp của 
bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống, 
phản ánh sự kéo dài và mức độ nặng của bệnh. 
Triệu chứng này thường đ! kèm với các triệu chứng ở 
nhiều cơ quan khác như thận, ruột, gan, lách và tim. 
ở  thể bệnh nặng không được điều trị đầy đủ, biến 
chứng này tăng lên với tỷ lệ 1,4 -9 % . Tuy nhiên, 
biến chứng này thường gặp ở châu Âu (5%) hơn 
châu Á và hiếm gặp ở Mỹ.
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3.5. Diễn tiến vầ liên iượni

3.5.1. Diễn tiến

Diễn tiến bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát thể 
hệ thống rất thay đổi. Bệnh thường biểu hiện bằng 
sốt từng cơn, phát ban kèm với đau khớp và viêm 
khớp trong thời gian 4 - 6  tháng. Sau đó là thời gian 
tương đối yên lặng. Theo Svantesson và cs, có 
60 -  80% bệnh nhân lui bệnh hoặc yên lặng, 37% 
tiến triển mạn tính có viêm đa khớp phá huỷ khớp. 
Khoảng 4 0 - 5 0 %  trường hợp lui bệnh hoàn toàn, 
thường các trường hợp này khỏi phát với viêm ft 
khớp. Có tới 50% diễn tiến đến viêm  đa khớp mạn 
tính và 25%  có phá huỷ khớp, đặc biệt là khớp háng. 
Hầu hết bệnh VKDTTN thể hệ thống thường diễn tiến 
theo 3 nhóm chính như sau:

* C h ỉ có m ột đợt viêm  duy nhất (monocyclic) rồi 
tự lui bệnh hoàn toàn (tự khỏi) trong khoảng thời 
gian 1 năm, nhiều trường hợp thời gian bệnh chỉ 
dưới 3 tháng. Kiểu diễn tiến này chiếm khoảng 11% 
trường hợp.

* Có nhiều đợt tiến triển (po lycyclic), đợt lui bệnh 
có thể tự nhiên hoặc do điều trị và có xu hướng 
nặng dần lên. Tiêu chuẩn lui bệnh còn nhiều tranh 
cãi, nhưng các hội thảo quốc tế trong thời gian gần 
đây thống nhất là không dùng thuốc trong 12 tháng 
mà không viêm khớp, không sốt, không có ban 
dạng thấp, không viêm màng thanh dịch, gan ỉách 
hạch không to. tốc độ gia tăng lắng máu hoặc
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protein c  phản ứng bình thường. Có 34% trường 
hợp có kiểu diễn tiến này.

* Bệnh diễn tiến mạn (persistent), không có đợt 
tạm lui bệnh, phá huỷ khớp nhanh, tiến triển đến tàn 
phế kèm những đợt biểu hiện toàn thân hoặc không, 
chiếm 55% trường hợp.

3.5.2. Tiên luợng

Có nhiều báo cáo về hậu quả của viêm khớp 
thiếu niên tự phát thể hệ thống, đa số cho thấy trên 
1/3 bệnh nhân tàn phế không hồi phục, đặc biệt là 
thể hệ thống có tiến triển phức tạp. Các yếu tố tiên 
lượng xấu là: tuổi chẩn đoán bệnh dưới 6 tuổi và 
viêm đa khớp trong 6 tháng đầu của bệnh, bệnh kéo 
dài trên 5 năm, tăng IgA, triệu chứng toàn thân kéo 
dài (sốt kéo dài hoặc phải duy trì điều trị corticoid để 
kiểm soát các triệu chứng toàn thân), tăng tiểu cầu
-  600.000/mm3. Những bệnh nhân thể hệ thống nặng 
không được điều trị làm tăng tỷ lệ mắc biến chứng 
thoái hoá dạng tinh bột (1,4 -  9%).

4. ĐIỂU T R Ị

Trẻ bị viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống 
thường có bệnh cảnh cấp tính nặng cần phải nhập 
viện. Điều trị nhằm làm giảm các triệu chứng viêm tại 
khớp và phản ứng viêm lan toả ngoài khớp. Do đó, 
đánh giá tình trạng tim phổi, mức độ nặng của thiếu 
máu, hiện tượng hoạt hoá đại thực bào... là cần thiết
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lúc bắt đầu trị liệu. Thuốc điều trị được lựa chọn ptííS 
hơp tuỳ mức độ nặng của thể hệ thống.

Hoạt tính bệnh nhẹ (sốt, phát ban, đau khớp):

Bắt đầu bằng m ột thuốc chống viêm không 
steroid trong 1 tháng. Nếu triệu chứng viêm*tại khớp 
không cải thiện, kết hợp corticoids tiêm nội khớp 
(Triam cinolone hexacetonide).

Đa số thể hệ thống ít đáp ứng với thuốc chống 

viêm không steroid, cần prednisone liều trung bình 
(0,25 -  0,5mg/kg/ngày), uống.

Nếu lui bệnh sớm: đáp ứng với kháng viêm không 
steroid và hoặc corticoid đơn thuần sau vài tuần, duy 
trì với thuốc kháng viêm không ste io id từ 6 tháng đến 
1 năm kể từ lúc đạt được sự lui bệnh.

Hoạt tính bệnh nặng (sốt, triệu chứng toàn thân, 
viêm màng thanh dịch):

Bắt đấu điều trị prednisone liều cao (1 -  2mg/kg/ngày) 
uống, nếu không đáp ứng:

Methylprednisolone 30mg/kg/ngày, truyền tĩnh mạch
3 ngày liên tục, sau đó ngắt quãng mỗi tuần sẽ giúp 
kiểm soát hoạt tính bệnh nặng và giúp giảm liều 
corticoid uống nhanh hơn.

Nếu bệnh diễn tiến nặng liên tục: nhóm thuốc 
DM ARDs làm thay đổi diễn tiến bệnh được dùng kết 
hợp với g lucocortico id . Thuốc được chọn là 
nr.ethotrexat uống liều 10 -  15mg/m2 da một lần trong 
tuần. M ethotrexat ít có hiệu quả ở thể hệ thống so
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với thể ít khớp và đa khớp. CyclosporinA có thể thay 
thế hoặc kết hợp với methotrexat đường uống > 3 
tháng, Sự kết hợp này nhằm làm giảm tiến triển của 
hoạt tính bệnh nặng và giúp giảm liều corticoid.

Nếu thể hệ thống tổn tại không đáp ứng với phác 
đồ điều trị thông thường sau 3 tháng, nên xem xét 
chỉ định liệu pháp sinh học nhằm tác động lên các 
cytokines chính (TNFa, IL-1, IL-6).

+ Kháng TNFoc: Có chỉ định ở thể hệ thống không 
đáp ứng với phác đồ điều trị thông thường, nhưng ít 
hiệu quả hơn so với thể đa khớp và ít khớp.

Etanercept (Enbrel) 25 -  50mg tiêm dưới da 2 lần 
trong tuần.

Hoặc Infliximab (Remicade) truyền tĩnh mạch 
2 -  3mg/kg mỗi 4 - 8  tuần.

Hoặc adalimumab (Humera) 40mg tiêm dưới da 
mỗi 2 tuần.

+ Kháng IL-1:

Anakinra liều 1 -  2mg/kg/ngày, tỏ ra có hiệu quả 
ở thể hệ thống không đáp ứng với phác đồ điều trị 
thông thường giúp cải thiện các triệu chứng toàn 
thân và đạt được sự lui bệnh ở 1/2 trường hợp.

+ Kháng thụ thể IL-6 :

Tooilizumab (Actemra) có hiệu quả tốt cải thiện 
nhanh các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của 
thể hệ thống kháng trị, đáp ứng kém với kết hợp 
corticoid và trên 2 thuốc chống thấp tác dung chậmí
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hoặc thuốc chống yếu tố  hoại tử u (EtaneroepẾ 
Tocilizum ab có thể dùng đơn trị hoặc kết hợp va 
methotrexat, liều 8m g/kg truyền ữnh m ạch mỗi 2 tu ầ i

Các trị liệu khác:
Thalidomide: Một số nghiên cứu cho thấy thaidonide 

có hiệu quả trong điều trị viêm  khớp thiếu niên tự 
phát thể  hệ thống không đáp ứng với phác đổ điéu ừị 
thông thường hoặc không đáp ứng với etanercepL 
Liều 3 -  5m g/kg/ngày.

Liệu pháp miễn (Sch: Truyền frih  mạch Immunoglotx*], 
đã được dùng điểu trị viêm khớp thiếu niên tự phát 
thể  hệ thống, liều 1 -  2g/kg/ngày cho mỗi 2 - 4  tuẩn 
trong thời gian tối thiểu 6 tháng. Liệu pháp này giúp 
giảm  hoạt tính bệnh nặng trong m ột số trường hợp, 
nhưng tỷ lệ đạt được sự lui bệnh hoàn toàn không 
cao ( 5 - 1 0 % ) .

Ghép tê' bào mẩm tự thân: Được xem xét đối với 
viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống kháng trị, 
không đáp úng với điều tri bằng chất kháng IL -  1 và 
I L - 6 .

5. THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ

Biểu hiện cấp tính của viêm khớp thiếu niên tự 
phát thể hệ thống có thể kéo dài nhiều tuần đến 
nhiểu tháng. Hầu hết viêm khớp thiếu niên tự phát 
thể hệ thống có thể diễn tiến theo 3 hướng:

* Chỉ có một đợt viêm duy nhất (monocyclic) rồi tự 
lui bệnh hoàn toàn (tự khỏi) trong khoảng thời gian
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1 năm, nhiều truởng hợp thời gian bệnh chỉ dưới 3 tháng. 
Kiểu diễn tiến này chiếm khoảng 11% trường hợp.

* Có nhiều đợt tiến triển (polycyclic), đợt lui bệnh 
có thể tự nhiên hoặc do điều trị và có xu hướng nặng 
dần lên. Tiêu chuẩn lui bệnh còn nhiều tranh cãi.

* Bệnh diễn tiến mạn (persistent), không có đợt 
tạm iui bệnh, phá huỷ khớp nhanh, tiến triển đến tàn 
phế, kèm những đợt biểu hiện toàn thân hoặc không, 
chiếm 55% trường hợp.

Bệnh nhi cần được theo dõi tái khám định kỳ mỗi 
tháng để đánh giá sự cải thiện chức năng vận động 
khớp và hoạt tính bệnh. Thông qua các triệu chứng 
lâm sàng, cận lâm sàng được kiểm tra định kỳ (huyết 
đồ, phản ứng viêm, điện di protein huyết tương, chức 
năng gan thận, chức năng đông máu, tổng phân tích 
nước tiểu, Xquang xương khớp...)-

Theo dõi sự xuất hiện của các triệu chứng khác 
trong quá trình tiến triển của bệnh giúp phát hiện kịp 
thời các biến chứng nặng của thể hệ thống.

Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc 
điều trị để kịp thời ngừng thuốc, giảm liều, hoặc thay 
thế thuốc khác.
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VIÊM KHỚP THIẾU NIÊN T ự  PHÁT 
THỂ VIÊM KHỚP VẢY NẾN

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm  khớp vảy nến là một bệnh được xếp vào 
nhóm bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính. Đó là 
bệnh lý kết hợp thương tổn vảy nến ở da hoặc móng 
và tình trạng viêm khớp ngoại biên, có kèm theo tổn 
thương tại cột sống. Ở người lớn, có từ 5 đến 42% 
bệnh nhân vảy nến có biểu hiện tổn thương viêm 
khớp, ở trẻ em tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Tuổi thường 
gặp 9 - 1 2  tuổi, nữ gặp nhiều hơn nam với tỷ lệ 3:2. 
Biểu hiện ở khớp có thể xuất hiện trước khi có các 
biểu hiện ở da (19%), hoặc đồng thời (16%). 65% 
trường hợp có các biểu hiện ở da trước khi có viêm 
khớp với thời gian trung bình là 10 năm. Cơ chế bệnh 
sinh của bệnh cho đến nay vẫn chưa được biết tường 
tận, tuy nhiên 23,4% đến 71% trẻ bị vảy nến có tiền 
sử trong gia đình có người mắc bệnh. Bệnh có mối 
liên quan chặt chẽ với kháng nguyên bạch cầu 
HLA-CW6.

2. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

2.1. Biểu hiện 0 khớp

-V iê m  một hoặc vài khớp: thường viêm những 
khớp nhỏ ở bàn tay như khớp ngón xa, khớp ngón
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gần, có thể viêm khớp gối. Các khớp viêm không đối 
xứng. Thể này thường gặp ở nữ, chiếm tỷ lệ 55 -  70%.

-N gón  tay ngón chân sưng nề, đỏ như hình "khúc 
dồi”: Có thể ở một hoặc nhiều ngón do tình trạng 
viêm lan toả phần mềm ngón tay.

-V iêm  nhiều khớp đối xứng ít gặp. Thể này có 
biểu hiện viêm khớp giống viêm khớp dạng thấp nên 
dễ chẩn đoán nhầm nếu không chú ý đến những tổn 
thương kèm theo ở ngoài da. Yếu tố dạng thấp (RF) 
âm tính.

-V iêm  khớp phá huỷ khớp nhiều gây tàn phế: Thể 
này hiếm gặp (3 -  5%) để lại di chứng nặng nề.

-T h ể  cột sống: Biểu hiện đau, hạn chế vận động 
cột sống thắt lưng, viêm các điểm bám tận, viêm 
khớp cùng chậu. Thể này thường gặp ở nam giới. Tỷ 
lệ mắc bệnh 5 -  33%. Có liên quan nhiều đến kháng 
nguyên bạch cầu HLA -  B27.

2.2. Biểu hiện ở ngoài da

-Tổn  thương da là những mảng viêm đỏ, phủ 
nhiều lớp vảy dễ bong, màu trắng đục như nến. 
Thương tổn có kích thước đa dạng, có thể nhỏ vài 
mm hoặc lan rộng thành mảng. Vị trí tổn thương có 
thể ở mặt trước của chân, tay, những vùng tỳ đè, da 
đầu, những khe kẽ như nách, kẽ mòng, nếp lằn dưới 
vú, thậm chí trong rốn.

-Tổn  thương ở móng: do tình trạng loạn dưỡng 
móng, biểu hiện mất màu móng, dày móng, lỗ rỗ như 
kim châm, có thể bong móng.
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-T ổ n  thương viêm mắt: biểu hiện viêm mang mạch' 
nho, chiếm tỷ lệ 14 -  17% trẻ viêm khớp vảy nến.

2.3. Cận lâm sàng
- C á c  xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm: Tốc 

độ lắng máu, CRP có thể tăng cao trong giai đoạn 
tiến triển của bệnh. Tế bào máu ngoại vi thường 
không thay đổi, khi bị bệnh nhiều năm số lượng hổng 
cầu có thể giảm.

- A c i d  uric máu có thể tăng cao.

-Y ế u  tố  dạng thấp (RF) âm tính.

- C á c  kháng nguyên bạch cầu: HLA-B27 dương 
tính trong những trường hợp viêm khớp vảy nến thể 
cột sống. Kháng nguyên H LA-C w 6 dương tính.

-X q u a n g :

+ Hình ảnh bào mòn, khuyết xương ở các khớp 
ngón gần, ngón xa bàn tay, bàn chân.

+ Với thể phá huỷ khớp nhiều có thể thấy hình 
ảnh tiêu xương nhiều ở các xương ngón tay, ngón 
chân, hình ảnh Xquang xương bị tổn thương giống 
như hình ảnh “bút chì cắm vào lọ mực” -  “pencil -  in
-  cup deform ity”.

+ Hình ảnh viêm dính khớp cùng chậu, xơ hoá 
các dây chằng cột sống giống như viêm cột sống 
dính khớp.

- C ạ o  Brocq vùng da bị tổn thương thấy hiện 
tượng lớp vảy da xếp thành nhiều lớp, sau khi cạo 
hết lớp vảy lộ ra những điểm chảy máu. Làm xét
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nghiệm giải phẫu bệnh: thấy tình trạng tăng sinh tế 
bào thượng bì.

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định: Chủ yếu dựa vào lâm sàng 
tổn thương da phối hợp với tổn thương khớp.

3.2. Chẩn đoán phản biệt: Trong những trường hợp tổn 
thương khớp xuất hiện trước khi có các tổn thương 
da. cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh khớp khác.

-V iêm  khớp thiếu niên tự phát thể một hoặc vài 
khớp: Cũng thường viêm các khớp nhỏ và nhỡ 
không đối xứng nhưng không có viêm các khớp 
ngón xa. Thường tiến triển thành viêm nhiều khớp 
(> 5 khớp) sau 1 năm. Thường có kháng thể kháng 
nhân dương tính.

-  Viêm khớp thiếu niên tự phát thể nhiều khớp 
(> 5 khớp): viêm nhiều khớp có tính chất đối xứng, 
không có viêm các khớp ngón xa. Thường có yếu tố 
dạng thấp (RF) dương tính.

-V iêm  khớp thiếu niên tự phát thể viêm khớp và 
các điểm bám tận: viêm khớp vảy nến thể cột sống 
có biểu hiện lâm sàng về xương khớp giống với viêm 
khớp thiếu niên tự phát thể viêm khớp và các điểm 
bám tận. Dễ bị chẩn đoán nhầm khi các biểu hiện 
ngoài da chưa xuất hiện. Tỷ lệ HLA B27 dương tính 
trong bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát thể viêm 
khớp và các điểm bám tận cao hơn trong viêm khớp 
vảy nến.
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4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Thuốc Chống viêm  giảm  đau không steroid
Có thể ch ỉ định dùng m ột trong các loại thuốc 

dưới đây:

-  Aspirin: Liều dùng: 75 -  90mg/kg cân nặng/24giờ.

-  Ibuprofen: Có thể dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. 
Liều dùng: 35mg/kg/24 giờ (dạng viên), 45mg/kg/24 giờ 
(dạng siro) chia 3 lần.

-  Naproxen: dùng cho trẻ từ 2 tuổi, có cả dạng viên 
và dạng siro. Liều dùng: 15mg/kg/24 giờ chia 2 lần.

-  Meloxicam (Mobic 7,5mg): có thể dùng cho trẻ từ
2 tuổi, liều 0,25mg/kg/24 giờ. Liều tối đa 15mg/24 giờ.

-  Celecoxib (ce lebrex 200m g): có thể dùng cho 
trẻ  từ 2 tuổ i, liều 6 -  12m g/kg/24 giờ chia hai lần. 
Tuy nhiên, ch ỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn, 
v iệc  sử dụng kéo dài thuốc này để điều trị cho trẻ 
cần thận trọng.

❖  Corticoid ít được sử dụng để điều trị triệu chứng 
viêm khớp vảy nến vì có nguy cơ làm nặng những tổn 
thương ỏ da. Có thể chỉ định tiêm corticoid tại những 
khớp sưng đau nhiều. Tuy nhiên, việc chỉ định tiêm 
corticoid nội khớp phải rất thận trọng và phải ở những 
cơ sở y tế  chuyên sâu về cơ xương khớp.

4.2. Nhóm thuốc DMARDs

❖  Methotrexat: có tác dụng ức chế tổng hợp 
ADN, ức chế miễn dịch và chống viêm. Cho đến nay 
vẫn là thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm hàng 
đấu được sử dụng để điều trị viêm khớp vảy nến.
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-L iề u : viên 2,5mg, ống 10mg: 0,2 -  0,4mg/kg 
cân nặng/tuần, uống 1 lần duy nhất vào một ngày cố 
định trong tuần. Có thể tiêm dưới da, tiêm bắp hoặc 
tiêm tĩnh mạch nếu không dung nạp được bằng 
đường uống. Hiệu quả điều trị thường đạt được sau 6 
đến 8 tuần.

-  Cho thuốc chống nôn như Primperan uống hoặc 
tiêm bắp nếu bệnh nhân có buồn nôn.

-  Không nên điều trị phối hợp các thuốc 
salicylate và trimethoprim -  sulphamethoxazole với 
methotrexat.

-  Bổ sung acid folic liều bằng liều methotrexat 
nhằm giảm các tác dụng ngoại ý mà không làm giảm 
tác dụng điều trị.

-T rong quá trình điều trị bằng methotrexat cần 
phải thường xuyên kiểm tra các chỉ số sau: Công 
thức máu, tổng phân tích nước tiểu, urê, creatinin, 
bilirubin toàn phần, AST, ALT, phosphatase kiềm, 
albumin máu mỗi 2 tuần trong 3 tháng đầu điều trị, 
sau đó kiểm tra định kỳ hàng tháng. Chụp Xquang 
phổi hàng năm. Năm năm một lần tiến hành sinh 
thiết gan để phát hiện tình trạng xơ gan.

❖ Cyclosporine (CYA). thuốc có tác dụng ức chế 
lympho T -  CD4 và ức chế interleukin 2 ( IL -2 ) . 
Được chỉ định cho vảy nến thể nặng, khi sử dụng các 
phác đổ khác thất bại.

-L iều : neoral viên 25mg; 100mg, Sandimmune 
ống 10mg, 2 -  5mg/kg cân nặng/24 giờ. Nên khởi
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đầu bằng liều thấp nhất, tăng dần liều cho đến kỉ*' 
đạt hiệu quả điều trị. C YA  được khuyến cáo không 
nên sử dụng kéo dài. M ột đợt điều trị ch ỉ 3 -  4 tháng 
sau đó g iảm  dần liều rồi ngừng.

-  Tác dụng phụ: gây tăng huyết áp, độc với thận 
liều cao gây hạ calci và magne máu. Chống chỉ định 
với những trường hợp suy thận. Theo dõi chức năng 
gan, thận và tế  bào máu ngoại vi mỗi 2 - 4  tuần điểu 
trị. Tránh sử dụng những thuốc ức chế miễn dịch 
điều trị viêm gan virus và tiêm vaccin phòng virus 
viêm gan trong thời gian điều trị CYA và sau khi 
ngừng thuốc 3 - 1 2  tháng tuỳ thuộc vào liều CYA.

❖  Các tác nhân sinh học: Etanercept (thuốc 
kháng TNF) là thuốc đang được nghiên cứu để sử 
dụng điều trị viêm khớp vảy nến cho trẻ em. Năm 
2004, thuốc được sử dụng lần đầu tiên để điều trị vảy 
nến ở người lớn. Hiện nay thuốc đang được châu Âu 
và Mỹ xem xét chỉ định điều trị cho vảy nến thể vừa 
và nặng ỏ trẻ em. Có nghiên cứu đã sử dụng điều trị 
vảy nến cho trẻ em với thời gian 48 tuần. Có thể phối 
hợp với MTX liều thấp.

-L iề u : Etanercept -e n b re l ống 0,8mg/kg cân 
năng/tuần, liều tối đa 50mg, tiêm dưới da.

-T á c  dụng phụ: Nhiễm trùng cơ hội. Trước khi 
điều trị nên kiểm tra loại trừ lao, các nhiễm trùng tiềm 
tàng, xét nghiệm virus viêm gan.

❖ Điều trị các tổn thương da theo chỉ định của 
chuyên khoa da liễu. Có thể phối hợp các thuốc bôi
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ngoài da và phương pháp PUVA (uống Psoralen gây 
cảm ứng ánh sáng sau đó chiếu tia cực tím UVA). 
Nhóm thuốc DMARDs, ngoài tác dụng với những tổn 
thương khớp cũng có tác dụng với những tổn thương 
của da, đặc biệt là MTX và các tác nhân sinh học.

❖ Vật lý trị liệu: cần được phối hợp điều trị sớm 
nhằm tránh tình trạng dính khớp, giúp trẻ hòa nhập 
với sinh hoạt hàng ngày càng sớm càng tốt.

❖ Phẫu thuật chỉnh hình hoặc thay khớp nhân tạo 
trong trường hợp khớp bị phá huỷ nặng.
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VIÊM MÀNG HOẠT DỊCH
■ ■

KHỚP HÁNG THOÁNG QUA

1. ĐỊNH NGHĨA

Viêm  màng hoạt dịch khớp háng thoáng qua 
(transient synovitis o f the hip) còn được gọi là viêm 
m àng hoạt dịch do nhiễm độc (toxic synovitis) là tinh 
trạng viêm  khu trú ở màng hoạt dịch khớp háng một 
bên với tính chất khởi phát đột ngột, khỏi nhanh 
chóng trong vòng 7 - 1 0  ngày mà không để lại di 
chứng. Bệnh thường gặp ở trẻ em từ 3 - 1 0  tuổi, 
song có thể gặp ở trẻ 3 tháng tuổi hoặc ở người 
trưởng thành. Trẻ trai gặp nhiều hơn trẻ gái 2 - 4 lẩn. 
Trong các bệnh lý đau cấp tính của khớp háng thì 
viêm màng hoạt dịch thoáng qua là loại hay gặp nhất 
ở trẻ nhỏ.

2. NGUYÊN NHÂN VÀ c ơ  CHẾ BỆNH SINH

Nguyên nhân chính xác còn chưa rõ. Có thể liên 
quan đến nhiễm virus đường hô hấp dưới hoặc chấn 
thương xảy ra ngay trước khi có triệu chứng viêm 
màng hoạt dịch.

Sinh th iết màng hoạt dịch thấy tăng sinh màng 
hoạt dịch và tình trạng viêm không đặc hiệu. Có hình 
ảnh tràn dịch khi siêu âm khớp háng và xét nghiệm 
dịch khớp có tăng nồng độ proteoglycan.
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3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định dựa vào triệu chứng viêm 
khớp háng một bên (đau, giảm vận động, dấu hiệu 
tràn dịch khớp/và hoặc tăng sinh màng hoạt dịch trên 
siêu âm hoặc cộng hưởng từ, tăng các thông số viêm 
trên xét nghiệm), đáp ứng với thuốc chống viêm 
không steroid, kéo dài không quá 2 tuần. Điều cần 
chú ý là chỉ chẩn đoán viêm màng hoạt dịch khớp 
háng thoáng qua khi đã loại trừ tất cả các bệnh có 
thể gây đau tại khớp háng một bên, đặc biệt là viêm 
khớp háng nhiễm khuẩn.

3.1.1. Triệu chứng lâm sàng

-  Bệnh khởi phát đột ngột, cấp tính với triệu chứng 
đau tại khớp háng hoặc đôi khi đau ở đùi hoặc tại 
khớp gối ở bên bị bệnh.

-Ở  trẻ nhỏ, do trẻ không có khả năng mô tả, nên 
có thể biểu hiện bởi hiện tượng đi khập khiễng hoặc 
bò lết bất thường, khi được thay tã trẻ khóc bất 
thường mà không giải thích được nguyên nhân.

-S ờ  nắn vào khớp háng tổn thương khiến trẻ kêu 
đau hoặc khóc. Hạn chế vận động khớp háng, đặc 
biệt là động tác giạng và xoay trong, chỉ ở một bên. 
Khớp háng bên đối diện, các khớp khác và cột sống 
không thấy dấu hiệu gì bất thường.

-S ốt: nhiệt độ tăng có thể vừa phải hoặc cao. Trẻ 
kích thích, khó chịu.
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3.1.2. Cận lâm sàng

-  Các thông số về viêm như tốc độ máu ỉắog 
CRP, bạch cầu có thể tăng nhẹ.

-  Chụp Xquang khớp háng thường không thấy gl 
đặc biệt, đôi khi thấy khe khớp như rộng ra chỏm 
xương đùi có vẻ như phẳng ra, mất nhẹ chất khoáng 
ở đầu xương. Cần chụp khớp háng hai bên để dễ 
quan sát và so sánh.

-  Siêu âm thấy dịch trong ổ khớp (không phải 
thường xuyên có dịch). Trong trường hợp phải phân 
biệt với viêm khớp nhiễm khuẩn, cần chọc hút dịch 
dưới hướng dẫn của siêu âm, nuôi cấy vi khuẩn và 
làm kháng sinh đồ.

-  Chụp MRI đôi khi được chỉ định trong trường 
hợp khó, cần phân biệt với viêm khớp nhiễm trùng 
(chụp CT không có ích trong trường hợp này).

3.2. Chẩn đoán phân biệl

-V iê m  khớp háng nhiễm khuẩn: Đây là chẩn 
đoán phân biệt quan trọng nhất vì nếu bỏ qua một 
viêm khớp háng nhiễm khuẩn sẽ gây phá huỷ khớp 
không hồi phục. Các triệu chứng gợi ý: sốt thường 
cao, các thông số viêm tăng mạnh, tình trạng nhiễm 
trùng rõ. Chẩn đoán xác định: chọc hút dịch khớp là 
dịch mủ, xét nghiệm có tế  bào mủ, có thể phân lập 
được vi khuẩn và làm kháng sinh đồ.

-  Các nguyên nhân gây đau khớp háng khác như 
viêm xương, viêm xương tuy chấn thương như chấn
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thương phẩn mềm ở chi dưới, sang chấn gân, dây 
chằng, gãy xương; bệnh Legg -  Calves -  Perthes, 
bệnh lý thẩn kinh ngoại biên, loạn sản khớp háng, 
bệnh lý khối u, áp xe cơ thắt lưng chậu, viêm tinh 
hoàn...

-V iê m  khớp mạn tính thiếu niên giai đoạn đầu: 
Triệu chứng viêm kéo dài trên 3 tháng.

4. T IẾ N  TR IỂN  VÀ BIẾN CHÚNG

Bệnh lành tính và thường khỏi trong vòng 7 - 1 0  
ngày không để lại di chứng. Đôi khi kéo dài vài 
tuần. Có 4 -  17% bệnh nhân tái phát trong vòng 6 
tháng đầu.

5. Đ IỂU TR Ị

-  Nguyên tắc chủ yếu là nghỉ ngơi, tránh cho khớp 
khỏi bị đè ép và chịu tải trọng.

DŨThuốc chống viêm giảm đau không steroid: 
thường dùng Ibuprofen cho kết quả tốt. cần chú ý 
các tác dụng không mong muốn trẽn đường tiêu hoá.

-  Kéo dãn khớp háng để làm giảm bớt áp lực 
trong ổ khớp và giảm đau.
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BỆNH GÚT
■

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Gút là một bệnh chuyển hoá, đặc trưng là cỏ 
nhũng đợt viêm khớp cấp tái phát và lắng đọng natri 
urat trong các mô, gây ra do tăng acid uric trong máu.

Phân loại: Bệnh gút cấp, gút mạn tính và thời gian 
ổn định giữa các cơn gút cấp.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

Chia làm hai loại:

2.1. NguyẺn phát

Chưa rõ nguyên nhân, nhưng trong chế độ ăn 
thực phẩm có chứa nhiều purin như: gan, thận, tôm, 

cua, lòng đỏ trứng, nấm được coi là làm nặng thêm 

bệnh. Gập 95% ở nam giới, độ tuổi thường gặp là 

30 -  60 tuổi.

22. Thứ phát

Có thể do tăng sản xuất acid uric, giảm đào thài 

acid uric hoặc cả hai, cụ thể:

-  Suy thận nói riêng và các bệnh lý làm giảm độ 

thanh lọc acid uric của cầu thận nói chung.

-  Các bệnh về máu: bệnh bạch cầu cáp.
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-D ù n g  thuốc lợi tiểu như furosemid, thiazid, 
acetazolamid...

-  Sử dụng các thuốc diệt tế bào để điều trị các 
bệnh ác tính như cyclosporin, thuốc chông lao 
(ethambutol)...

Các yếu tố nguy cơ của bệnh là tăng huyết áp, 
béo phì và hội chứng chuyển hoá, tăng insulin máu 
và sự đề kháng insulin, uống nhiều rượu.

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định (có thể áp dụng một trong các tiêu 
chuẩn sau):

3.1.1. Tiêu chuẩn Bennet và W ood (1968)

Độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 82,7%.
a) Hoặc tìm thấy tinh thể natri urat trong dịch 

khớp hay trong các hạt tôphi.
b) Hoặc tối thiểu có trên 2 trong các yếu tố sau đây:
-  Tiền sử hoặc hiện tại có tối thiểu 2 đợt sưng đau 

của một khớp với tính chất khởi phát đột ngột, đau dữ 
dội, và khỏi hoàn toàn trong vòng 2 tuần.

-T iề n  sử hoặc hiện tại có sưng đau khớp bàn 
ngón chân cái với các tính chất như trên.

-  Có hạt tôphi.
- Đ á p  ứng tốt với colchicin (giảm viêm, giảm đau 

trong 48 giờ) trong tiền sử hoặc hiện tại.
Chẩn đoán xác định khi có tiêu chuẩn a hoặc 

2 yếu tố  của tiêu chuẩn b.
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3.1.2. Theo tiêu chuẩn của ILAR và Omeĩsm 
năm  2000

Độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 78,8%.

-  Có tinh thể urat đặc trưng trong dịch khỡp và/ 
hoặc:

-  Hạt tôphi được chứng minh có chứa tinh thể 
urat bằng phương pháp hoá học hoặc kính hiển vi 
phân cực, và / hoặc:

-  Có 6 trong số 12 biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm 
và Xquang sau:

1. Viêm tiến triển tối đa trong vòng một ngày.

2. Có hơn một cơn viêm khớp cấp.

3. V iêm khớp ở một khớp.

4. Đỏ vùng khớp.

5. Sưng, đau khớp bàn ngón chân I.

6. Viêm khớp bàn ngón chân I ở một bên.

7. Viêm khớp cổ chân một bên.

8. Tôphi nhìn thấy được.

9. Tăng add uric máu (Nam -  420nmol/l, nữ -  360nmol/l).

10. Sưng đau khớp không đối xứng.

11. Nang dưới vỏ xương, không có hình khuyết 
xương trên Xquang.

12. Cấy vi khuẩn âm tính.

3.2. Chẩn đoán phân bỉệt

-V iê m  khớp do lắng đọng các tinh thể khác 
(pyrophosphat calci dihydrat) hay bệnh giả gút.
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-V iê m  khớp nhiễm khuẩn.

-  Viêm khớp dạng thấp.

-  Viêm khớp phản ứng.

-  Bệnh lý khác: Viêm mô tế bào, bệnh mạch máu 
ngoại biên...

4. Đ IỂU T R Ị

4.1. Mục tiêu điểu trị

-Đ iều  trị viêm khớp trong cơn gút cấp.

-  Dự phòng tái phát cơn gút, dự phòng lắng đọng 
urat trong các tổ chức và dự phòng biến chứng thông 
qua điều trị hội chứng tăng acid uric máu với mục 
tiêu acid uric máu -  360|imol/l.

4.2. Điều trị cụ thể

4.2.1. Ché độ ăn uống -  sinh hoạt

-T ránh các chất có nhiều purin như phủ tạng 
động vật, thịt, cá, tôm, cua... Có thể ăn trứng, hoa 
quả. Ăn thịt không quá 150g/ngày. Giảm calo nếu 
béo phì, cần duy trì trọng lượng cơ thể ở mức sinh lý.

-  Không uống rượu, cần giảm cân, tập luyện thể 
dục thường xuyên...

-  Uống nhiều nước, khoảng 2 - 4  IÍƯ24 giờ, đặc 
biệt là các loại nước khoáng có kiềm hoặc nước kiềm 
14%0. Điều này sẽ làm tăng lượng nước tiểu trong 24 
giờ, giúp hạn chế tối đa sự lắng đọng urat trong 
đường tiết niệu.
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-  Tránh các thuốc làm tăng acid uric máu, tiátót 
các yếu tố  làm khởi phát cơn gút cấp như s&ess, 
chấn thương...

4.2.2. Điểu trị nội khoa

-  T huốc  c h ố n g  v iêm :

* Colchicin: Liều dùng khuyến cáo trong điếu trị 
Cdn gút cấp hoặc đợt cấp của gút mạn tính là 1mg X
3 lần trong ngày đầu tiên (có thể cho 0,5mg cách 
nhau 2 giờ một lần, nhưng tối đa không quá 4mg), 
1mg X 2 lần trong ngày thứ 2, 1mg từ ngày thứ 3 trỏ 
đi. Thông thường sau 2 4 - 4 8  giờ sử dụng, triệu 
chứng tại khớp sẽ giảm nhanh.

Dự phòng tái phát: 0,5 -  2mg uống 1 -2  lần/ 
ngày, trung bình 1mg/ ngày kéo dài ít nhất 6 tháng. 
Cần chú ý giảm liều ở bệnh nhân có bệnh thận mạn, 
lớn tuổi (trên 70 tuổi)...

* Thuốc kháng viêm không steroid: có thể dùng 
một trong các thuốc sau: indometacin, naproxen, 
ibuprofen, ketoprofen, piroxicam, diclofenac... Lưu ý 
các chống c liỉ định của thuốc này (viêm loét dạ dày 
tá tràng, suy thận...). Có thể dùng đơn độc hoặc kết 
hợp với colchicin.

* Corticoid: corticoid đường toàn thân được chỉ 
định khi các thuốc trên không hiệu quả hoặc có 
chống chỉ định, cần rất hạn chế và dùng ngắn ngày. 
Đường tại chỗ (tiêm corticoid trực tiếp vào khớp viêm) 
phải được thực hiện bởi thầy thuốc chuyên khoa cơ 
xương khớp sau khi loại trừ viêm khớp nhiêm khuẩn.
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-  Thuốc giảm acid uric máu:
+ Nhóm thuốc ức chế tổng hợp acid uric: 

Allopurinol (Zyloric): Liều lượng hằng ngày dựa 
vào nồng độ acid uric máu. Liều khỏi đầu: 
Allopurinol 100mg/ngày trong vòng 1 tuần, sau đó 
tăng liều nếu nồng độ acid uric còn cao. Nồng độ 
acid uric máu thường trỏ về bình thường với liều 
200 -  300mg/ngày. Đôi khi có thể dùng phối hợp 
allopurinol với một loại thuốc tăng đào thải acid uric. 
Cả hai nhóm thuốc này đều không nên chỉ định 
trong cơn gút cấp mà nên chỉ định khi tình trạng 
viêm khớp đã thuyên giảm.

Febuxostat (Uloric): 40 -  80mg/ngáy, đã được FDA 
công nhận, tuy nhiên hiện nay chưa có ở Việt Nam.

+ Nhóm thuốc tăng thải acid uric: probenecid 
(250mg -  3g/ngày), sunfinpyrazol (100 -  800mg/ngày), 
benziodaron, benzbromarcn... Chỉ định nhóm này 
cần xét nghiệm acid uric niệu. Chống chỉ định khi 
acid uric niệu trên 600mg/24 giờ.

4.2.3. Điều trị nqoại khoa

Phẫu thuật cắt bỏ hạt tôphi được chỉ định trong 
trường hợp gút kèm biến chứng loét, bội nhiễm hạt 
tôphi hoặc hạt tôphi kích thước lớn, ảnh hưởng đến 
vận động hoặc vì lý do thẩm mỹ. Khi phẫu thuật 
lưu ý cho dùng colchỉcin nhằm tránh khởi phát cơn 
gút cấp.
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5. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

-  Thời gian tái khám: thời gian đầu nên tái khám 2 
tuần/ lần; sau đó hàng tháng. Nếu kiểm soát tốt, cô 
thể tái khám sau mỗi 2 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng.

- C ầ n  theo dõi: cân nặng, huyết áp, acid uric 
máu, acid uric niệu, pH nước tiểu, xét nghiệm lipid 
máu, urê và creatinine máu, men gan, siêu âm 
thận... Lưu ý phát hiện sớm các biến chứng sỏi thận, 
suy thận... hay bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương 
đùi kèm theo.
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VIÊM KHỚP NHIỄM KHUAN

1. Đ Ạ I CƯƠNG

Viêm khớp nhiễm khuẩn (septic arthritis) hay 
viêm khớp sinh mủ (pyogenic arthritis) là viêm khớp 
do vi khuẩn sinh mủ không đặc hiệu (không phải do 
lao, phong, nấm, ký sinh trùng hay virus) gây nên.

Nguyên nhân hay gặp nhất là do vi khuẩn Gram 
dương, đặc biệt là tụ cầu vàng (50 -  70% trường 
hợp), liên cầu, phế cầu, lậu cầu. Vi khuẩn Gram âm 
ít gặp hơn (15%), thường gặp E.coli, thương hàn, trực 
khuẩn mủ xanh, Haemophilus influenza. Phân 
nguyên nhân theo lứa tuổi: ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vi 
khuẩn thường gặp là liên cầu nhóm B, trực khuẩn 
Gram âm đường ruột, tụ cầu vàng, ở  trẻ lớn hơn, vi 
khuẩn hay gặp là tụ cẩu vàng, liên cẩu tan huyết 
nhóm A, H. influenzae, phế cầu. Nguyên nhân 
thường gặp nhất ở người lớn là do lậu cầu (chiếm 
70% nhiễm khuẩn khớp ở người lớn dưới 40 tuổi). 
Người già hay bị mắc vi khuẩn Gram âm, phế cầu và 
liên cầu, đặc biệt khi mắc các bệnh khác kèm theo 
như đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, khớp 
nhân tạo...

Đường lây nhiễm: phần lớn mắc là do vi khuẩn 
lan truyền theo đường máu xâm nhập vào khớp. Có 
thể theo đường kế cận từ nhiễm khuẩn xương hoặc
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phần mềm cạnh khớp. Nhiễm khuẩn có thể Hụt Gếp 
sau chấn thương, sau tiêm khớp hoặc sau phẫu thuật 

(theo đường này thì nguyên nhân thường gâp là bi 
cầu vàng, sau đó là các vi khuẩn Gram dương và các 

vi khuẩn Gram âm khác). Có khoảng 10% trường 

hợp nhiễm đổng thời nhiều loại vi khuẩn, thường gặp 
sau chấn thương.

2. C H Ẩ N  Đ O Á N

2.1. Chẩn đoán xác định dựa vào triệu chúng lâm sàng 
và cận lâm sàng

Triệu  ch ứ n g  lâm  sàng : gồm hai bệnh cảnh 
viêm khớp nhiễm khuẩn không phải do lậu cầu và 
do lậu cầu.

Viêm khớp nhiễm khuẩn không do lậu cẩu:

-T riệ u  chứng tại khớp: sưng, nóng, đỏ, đau, có 
thể tràn dịch khớp, co cơ, hạn chế vận động. Số 
lượng khớp viêm thường đdn độc, có thể viêm nhiều 
khớp.

-T c à n  thân: hội chứng nhiễm trùng: sốt, có khi 
rét run. mỏi khô, lưỡi bẩn.

Nhiễm khuẩn khớp do lậu cẩu:

Có hai bệnh cảnh lâm sàng trong nhiễm trùng do 

lậu cầu:
-  Hội chứng nhiễm khuẩn do lậu cầu: sốt, rét run, 

ban đỏ và mun mủ ngoài da cùng các triệu chứng 
viêm khớp, triệu chứng tại bộ phận sinh dục. Viêm
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khớp thường gặp ở các khớp nhỏ có tính chất di 
chuyển kèm viêm bao hoạt dịch -  gân ở gối, cổ tay, 
bàn tay, cổ chân và mắt cá chân.

-V iê m  khớp thực sự do lậu cẩu: thường tổn 
thương ở một khớp lớn đơn độc như khớp háng, gối, 
cổ tay, cổ chân với triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau, 
có thể tràn dịch khớp.

Thăm dò cận lâm sàng:

-X é t nghiệm dịch khớp: hút dịch khớp mù hoặc 
trường hợp khó, ở sâu như khớp háng, khớp vai... hút 
dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp cắt lớp vi tính 
hoặc dưới màn huỳnh quang tăng sáng lấy bệnh 
phẩm đếm tế bào, soi tươi, nhuộm Gram, nuôi cấy 
dịch khớp tìm vi khuẩn gây bệnh.

-  Chẩn đoán hình ảnh:

+ Xquang quy ước: trường hợp sớm thấy sưng nề 
phần mềm, khe khớp có thể rộng do tràn dịch. Trường 
hợp muộn: khe khớp hẹp, huỷ hai đầu xương đối diện 
(hình ảnh soi gương), có thể có dính, biến dạng khớp 
(thường ở giai đoạn rất muộn).

+ Siêu âm: có tác dụng phát hiện những tràn dịch 
khớp ở vị trí sâu như khớp háng, khớp vai, đổng thời 
hướng dẫn chọc hút dịch khớp làm xét nghiệm.

+ Chụp cắt lớp vi tính: có giá trị tốt phát hiện 
nhiễm khuẩn khớp cùng chậu hoặc những tổn thương 
viêm ở xương kèm theo.

+ Chụp cộng hưởng từ: chỉ định khi nghi ngờ có 
nhiễm khuẩn phấn mềm kèm theo.
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-  Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi thưởng có số 
lượng bạch cầu tăng cao, máu lắng, CRP (protein c 
phản ứng) thường tăng.

-  Cấy máu nhằm phát hiện vi khuẩn gây bệnh 
kháng sinh đồ phục vụ cho điều trị.

Chẩn đoán xác định khi có ít nhất một ừong hai
tiêu chuẩn:

-  Xét nghiệm dịch khớp có mủ (bạch cầu đa nhân 
trung tính thoái hoá hoặc tê' bào dịch khớp cao trên 
100.000/ml với trên 80% là bạch cầu đa nhân trung 
tính) hoặc tìm thấy vi khuẩn qua soi tươi, nhuộm 
Gram.

-  Cấy máu hoặc dịch khớp dương tính với vi khuẩn.

Kết hợp với ít nhất một trong hai tiêu chuẩn:

-  Lâm sàng viêm khớp điển hình.

-  Dấu hiệu Xquang viêm khớp điển hình: có hình 
ảnh soi gương.

2.2. Chẩn đoán phân biệt
-  Viêm khớp do gút cấp: dựa vào lâm sàng, xét 

nghiệm, đáp ứng với điều trị colchicin.

-  Viêm khớp do lao: triệu chứng tại chỗ, toàn thân 
ít rầm rộ, tìm thấy vi khuẩn lao qua nhuộm soi, nuôi 
cấy PCR lao hay giải phẫu bệnh có hình ảnh nang 

lao điển hình.
-  Viêm khớp do virus, nấm, ký sinh trùng: dựa vào 

các triệu chứng lâm sàng, đặc biệt nuôi cấy phân lập 

nguyên nhân gây bệnh.
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-V iê m  khớp phản ứng: soi, cấy dịch khớp luôn 
âm tính với vi khuẩn.

-V iê m  xương tuỷ nhiễm khuẩn: có hình ảnh tổn 
thương viêm xương trên Xquang, chụp cắt lớp vi 
tính...

2.3. Chẩn doán nguyên nhân

Cấy máu, cấy dịch khớp... tìm vi khuẩn gây bệnh.

3. Đ IỂU T R Ị

3.1. Nguyên tắc

Chẩn đoán bệnh sớm, dùng ngay kháng sinh 
đường tĩnh mạch, dẫn lưu mủ khớp khi cần thiết, bất 
động khớp tương đối có thể ngăn chặn được tình 
trạng huỷ hoại khớp. Thực hiện ngay cấy máu, cấy 
dịch khớp, soi tươi dịch khớp nhuộm Gram tìm vi 
khuẩn trước khi cho kháng sinh. Lựa chọn kháng 
sinh ban đầu dựa vào kết quả nhuộm Gram, lứa tuổi, 
đường lây nhiễm để dự đoán vi khuẩn gây bệnh.

3.2. Điếu trị cụ ttiể

Điếu tr ị kháng s inh :

Điều trị cụ thể trường hợp viêm khớp nhiễm khuẩn 
không do lậu cầu:

-K h i chưa có kết quả cấy máu, dịch: dùng ngay 
kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 đường tĩnh mạch 
như cephotaxim 3g/ngày chia 3 lần (cách 8 giờ một 
lần) hoặc ceftriaxon 1 -  2g một lần/ngày.
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-Trường hợp soi tươi nhuộm Gram (Ịch kháp 
phát hiện vi khuẩn Gram dương: Oxaciin hoâc 
nafcillin 2g mỗi 6 giờ một lần (8g/ngày), hoặc 
clindamycin 2,4g TM/ngày chia 4 lần. Nếu nghi ngở 
nhiễm tụ cầu vàng kháng kháng sinh: vancomycin 
2g/ngày chia hai lần (pha 1g với 100ml dung dịch 
muối hoặc đường đẳng trương truyền tĩnh mạch trong 
60 phút). Những bệnh nhân nghi nhiễm trùng trực 
khuẩn mủ xanh cần phối hợp thêm kháng sinh nhóm 
aminoglycosid (như gentamycin 3mg/kg/ ngày-dùng 
một lần tiêm bắp vào buổi sáng hoặc amikacin 
15mg/kg/ngày tiêm bắp hoặc pha truyền TM chia
1 -  3 lần /ngày).

-Trường hợp cấy máu, dịch khớp dương tính thì 
điều trị theo kháng sinh đổ (hoặc tiếp tục duy trì kháng 
sinh theo như điều trị ban đầu nếu thấy đáp ứng tốt):

+ Nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy cảm với 
kháng sinh thì dùng oxacillin, hoặc nafcillin, hoệc 
clindamycin (liều như trên). Tụ cầu vàng khảng 
methicillin thì dùng vancomycin liều như trên.

+ Nhiễm khuẩn do phế cầu hoặc liên cẩu do vi 
khuẩn nhạy với penicillin: penicillin G 2 triệu đơn vị 
TM mỗi 4 giờ trong 2 tuần. Do H. influenzae và
S. pneumoniae kháng penicillin: ceftriaxon 1 -  2g một 
lần/ngày hoặc cefotaxim 1g, 3 lần/ngày trong 2 tuán.

+ Nhiễm khuẩn Gram âm: kháng sinh thế hệ
2 hoặc 3 đường TM trong 3 - 4  tuần, hoặc thuốc 
nhóm fluoroquinolon như levofloxacin 500mg, đường 

TM hoặc uống mỗi 24 giờ.
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+ Nhiễm trực khuẩn mủ xanh: phối hợp aminoglycosid 
(như gentamycin 3mg/kg/ngày -  dùng một lần tiêm 
bắp vào buổi sáng hoặc amikacin 15mg/kg/ngày 
tiêm bắp hoặc pha truyền TM chia 1 -  3 lần/ngày) với 
một kháng sinh penicillin phổ rộng như mezlocillin 3g 
TM mỗi 4 giờ, hoặc ceftazidim 1g mỗi 8 giờ. Thời gian 
dùng trong khoảng 2 tuần, sau đó dùng kháng sinh 
fluoroquinolon như ciprofloxacin 750mg uống 2 lần/ngày 
đơn độc hoặc phối hợp với một thuốc nhóm penicillin 
phổ rộng như trên.

Thời gian điều trị viêm khớp nhiễm khuẩn: tuỳ loại 
vi khuẩn, độ nhạy cảm -tình  trạng kháng thuốc... 
Thông thường khoảng từ 1 -  2 tuần truyền TM, sau đó 
chuyển sang đường uống bằng kháng sinh thích hợp. 
Liệu trình điểu trị từ 2 -  4 tuần. Theo dõi qua đáp ứng 
lâm sàng nhất là tình trạng sốt, sưng, đau tại chỗ, xét 
nghiệm (số lượng bạch cầu, máu lắng, CRP).

Điều trị viêm khớp do lậu cầu:

-Trường hợp lậu cầu nhạy cảm penicillin có thể 
dùng amoxicillin uống 1500mg/ngày chia 3 lần, hoặc 
dùng ciprofloxacin uống 1000mg chia hai lần /ngày 
(ngoại trú).

-Trường hợp nghi ngờ lậu cầu kháng penicillin: 
khởi đầu ceftriaxon 1g TM mỗi 24 giờ trong 7 ngày, 
sau đó chuyển dùng ciprofloxacin uống 500mg hai 
lần/ngày. Hoặc spectinomycin 2g tiêm bắp mỗi 12 
giờ/ngày trong 7 ngày.

-  Khi nghi ngờ bội nhiễm Chlamydia trachomatis: 
phối hợp kháng sinh uống doxycyclin 100mg 2 lần/ngày,
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hoặc tetracyclin 500mg 4 lần/ngày hoặc erytfronp»Ị 
500mg 4 lần/ngày trong 7 ngày.

Các biện pháp khác phối hợp với đ á i ỨỊ 
kháng sính:

- H ạ  sốt giảm đau bằng paracetamol liéu từ 
1 -  3g/ngày, mỗi lần 0,5 -  1g khi sốt cao, đau nhiểu. 
Nâng cao thể trạng bằng ăn uống, nuôi dưỡng qua 
ống thông hay đường tĩnh mạch.

-  Khi kháng sinh tác dụng (trên lâm sàng, xét 
nghiệm), nếu bệnh nhân còn đau nhiều thì có thể 
phối hợp với thuốc chống viêm giảm đau như 
diclofenac 100mg/ ngày chia 2 lần, hoặc meloxicam 
15mg/ngày để giảm đau, chống viêm (lưu ý không 
dùng ngay các thuốc trên khi chưa đánh giá đưọc tác 
dụng của kháng sinh).

-  Không cần thiết bất động khớp trong viêm khớp 
nhiễm khuẩn, ngoại trừ khi bệnh nhân rất đau mà 
điều trị thuốc toàn thân chưa khống chế được. 
Thường sau 5 ngày đầu điều trị kháng sinh bệnh 
nhân có đáp ứng thi bắt đầu tập vận dộng sốm 

chống dính khớp.

-  Hút, dẫn lưu khớp khi viêm khớp có dịch mủ. 
Có thể hút 2 -  3 lần/ ngày trong những ngày đẩu. 
Đối với viêm khớp do lậu cầu hiếm khi phải hút, dẫn 

lưu dịch khớp.

Điểu tr ị ngoạ i khoa:

-N ộ i soi khớp rửa khớp: trong trường hợp sau 
5 - 7  ngày điều trị đúng thuốc kết hợp hút, dàn lưu
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dịch khớp nhiều lần thất bại, hoặc nhiễm khuẩn 
khớp dịch mủ đặc hay có vách ngăn không hút được 
dịch khớp.

-P h ẫ u  thuật mỏ khớp lấy bỏ tổ chức nhiễm 
khuẩn khi có kèm nhiễm khuẩn phần mềm lân cận, 
nhiễm khuẩn sụn khớp hay xương, nhiễm khuẩn ở 
khớp nhân tạo, hoặc nhiễm khuẩn khớp ở sâu khó 
hút như khớp háng, đặc biệt ở trẻ em.

4. PHÒNG BỆNH

Thực hiện vô trùng tuyệt đối khi làm các thủ thuật, 
phẫu thuật tiến hành tại khớp.

Điều trị tốt ổ nhiễm khuẩn ở các cơ quan khác, 
đặc biệt tại da, phần mềm và xương.

Đối với bệnh lậu phòng bằng cách thực hiện hành 
vi tình dục an toàn.
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VIÊM Cơ, ÁP XE Cơ 
NHIỄM KHUẨN

L ĐỊNH NGHĨA

Viêm cơ nhiễm khuẩn (infectiuos myositis) là 
tổn thương viêm hoặc áp xe tại cơ vân do vi khuẩn 
gây nên.

2. NGUYÊN NHÂN 

2.1.lflfensãvbậÈ
-Nguyên nhân thường gặp nhất là tụ cẩu vàng.

-C á c  loại vi khuẩn khác: Liên cẩu, lậu cẩu, phế 
cẩu, não mô cầu, Burkholderia pseudomallei, vi 
khuẩn Gram âm như taỊ£ khuẩn mủ xanh, các vỉ khuẩn 
yếm khí khác.

-T ạ i chỗ: Qua các nhiễm khuẩn ở da: Chán 
thương gây dập rách cơ, viêm cơ, viêm gân, mụn 
nhọt, viêm nhiễm bộ phận sinh dục, tiết niệu... Các 
kỹ thuật tiêm chích không đảm bảo võ trùng, châm 

cứu, tiêm nội khớp, tiêm bắp...

-Q ua  đường máu: Vi khuẩn theo đường máu đến 
0 0  qua vãng khuẩn huyết hoặc gặp trong bệnh cành 
nhiễm ừùng huyết, viêm đa cơ, viêm các màng.
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2.3. Điêu kiện thuận lợi
-Chấn thương cơ, tổn thương cơ (chẳng hạn như 

vận động cơ quá mức).

-C ơ  địa dễ nhiễm khuẩn, suy giảm miễn dịch: 
Đái tháo đường, những người mắc các bệnh hệ thống 
(lupus ban đỏ hệ thống, viêm đa cơ tự miễn, xơ cứng 
bì...), sử dụng corticoid kéo dài hoặc các thuốc ức 
chế miễn dịch, nhiễm HIV, những người dinh dưỡng 
kém, cơ thể suy kiệt, hoặc mắc các bệnh lý ác tính...

2.4. Mã SÔ (theo ICD10): M60.0

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Triệu chứng làm sàng
-V ị trí tổn thương: có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào.

-  Số lượng: Thường ở một cơ. Ở những bệnh nhân 
nhiễm trùng huyết hoặc ở cơ địa suy giảm miễn dịch 
có thể tổn thương ở nhiều cơ.

-V iêm  cơ thường xuất hiện sau chấn thương, mụn 
nhọt ở da hoặc sau khi châm cứu, tiêm truyền... không 
đảm bảo vô trùng.

-V iêm  cơ thắt lưng chậu thường xảy ra sau các 
nhiễm trùng ở đường tiết niệu sinh dục hoặc các 
phẫu thuật ở vùng bụng:

+ Thường do vi trùng lao hoặc do vi trùng sinh mủ.

+ Biểu hiện: Bệnh nhân thường đau ở vùng hạ 
sườn. Một dấu hiệu đáng lưu ý là bệnh nhân thường
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không duỗi được bên chân có cơ bị viêm trong Idt 
đó khám khớp háng vẫn bình thường.

-  Tính chất:

+ Giai đoạn đầu ( 1 - 2  tuần đầu): Sưng co át 
chắc, có thể đỏ hoặc đau nhẹ.

+ Giai đoạn 2 (tuần 2 -  4): Cơ sưng táy đỏ rát 
đau, cảm giác bùng nhùng khi ấn, chọc hút ra mủ.

+ Giai đoạn 3: Có thể xuất hiện các biến chúhg 
như áp xe xa, viêm khớp lân cận, sốc nhiễm khuẩn...

-  Biểu hiện toàn thân: Hội chứtìg nhiễm trùng 
thường rõ:

+ Sốt cao 39 -  40°c, sốt liên tục, dao động.

+ Gầy sút, mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn.

3.2. Các thăm dò cặn lâm sàng

3.2.1. Xét nghiệm
-X é t  nghiệm máu: Tế bào máu ngoại vi có thể 

tăng số lượng bạch cầu, tăng tỷ lệ bạch cẩu đoạn 
trung tính; tăng tốc độ máu lắng, tăng CRP, tăng 
fibrinogen, tăng globulin. Procalcitonin máu có thể 
tăng trong trường hợp nhiễm trùng nặng, đặc biệt khi 
có nhiễm trùng huyết.

-  Cấy máu có thể dương tính.

-C học hút ổ mủ: chọc mù hoặc dưới hướng dẫn 
của siêu âm lấy mủ xét nghiệm:

+T ế  bào học: Thấy nhiều bạch cầu đa nhãn trung 

tính thoái hoá (tế bào mủ).
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+ Các xét nghiệm vi sinh: Soi tươi, nhuộm Gram, 
nuôi cấy, tìm BK, PCR lao. Có thể phân lập được vi 
khuẩn qua soi trực tiếp hoặc nuôi cấy mủ.

3.2.2. Chẩn đoán hình ảnh
-S iê u  âm cơ: Có thể thấy các hình ảnh cơ tăng 

thể tích, mất cấu trúc sợi cơ, các ổ có cấu trúc siêu 
âm hỗn hợp. Áp xe cơ biểu hiện bằng hình ảnh các ổ 
trống âm có ranh giới rõ ràng.

-X q u a n g  quy ước:

+Tổn thương các cơ ở chi: chụp chi có cơ tổn 
thương có thể thấy hình ảnh viêm xương màng xương 
kết hợp.

+Tổn thương cơ thắt lưng chậu: Vùng cột sống 
thắt lưng có thể thấy rõ bóng cơ thắt lưng chậu, bóng 
khí. Hình ảnh calci hoá tại vùng áp xe gợi ý do vi 
khuẩn lao.

-  Chụp cát lớp v i tính: Được chỉ định với cơ thắt 
lưng chậu cho phép phát hiện sớm tổn thương với độ 
nhạy cao. Nếu thấy khí tại vùng cơ, tức là đã có áp 
xe xuất hiện.

-  Cộng hưởng từ: Được chỉ định trong trường hợp 
viêm hoặc áp xe cơ ở chi hoặc cơ thắt lưng chậu: 
giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2 thành ổ 
khu trú trên cơ.

3.3. Chẩn đoán xác định

-Dựa vào lâm sàng (các dấu hiệu tại chỗ và 
toàn thân).
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-X é t nghiệm bilan nhiễm trùng.

-C hẩn  đoán hình ảnh (siêu âm, chụp ck lớp vi 
tính, hoặc chụp cộng hưỏng từ).

-  Nuôi cấy phân lập vi khuẩn.

3.4. Chẩn đoán phân biệt

-V iêm  cơ do các tác nhân vi sinh học khác (vvus 
nấm, ký sinh trùng). Trường hợp lấy được mủ cẩn 
chẩn đoán phân biệt với lao.

- U  cơ, sarcom cơ: Cơ sưng to nhưng không có 
triệu chứng viêm. Xét nghiệm bạch cầu không tăng. 
Chọc hút thường chỉ có máu. Chẩn đoán xác định 
dựa vào sinh thiết cơ.

-  Sarcom xương thâm nhiễm cơ: Các cơ bị thảm 
nhiễm sưng to, không có triệu chứng viêm. Xquang 
hoặc CT.Scan xương có thể thấy tổn thương xUdng. 
Chẩn đoán xác định dựa vào sinh thiết.

-T rong  trường hợp viêm cơ thắt lưng chậu cẩn 
chẩn đoán phân biệt với: Tổn thương khớp háng (hạn 
chế vận động khớp háng), đám quánh một thừa hoặc 
các nguyên nhân gây đau cột sống thắt lưng.

4. Đ IỂU T R Ị

4.1. Nguyên lắc diều trị
-  Dùng kháng sinh sớm (ngay sau khi làm các 

xét nghiêm vi sinh), liều cao, đường tĩnh mạch (sau 
có thể chuyển đường uống), đủ thời gian ( 4 - 6  tuân). 
Lựa chọn kháng sinh dựa theo kháng sinh đo.
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-  Khi chưa có kết quả vi sinh, lựa chọn kháng 
sinh theo kinh nghiệm dựa trên bệnh cảnh lâm sàng:

+ Kháng sinh sử dụng đầu tiên nên hướng tới tụ 
cầu vàng. Nếu nghi ngờ tụ cầu kháng methicilin, xem 
xét sử dụng vancomycin.

+ Với cơ địa suy giảm miễn dịch, nên sử dụng 
kháng sinh phổ rộng, trong đó có trực khuẩn Gram 
âm và vi khuẩn yếm khí, chẳng hạn vancomycin và 
một kháng sinh nhóm carbapenem hoặc piperacillin/ 
tazobactam. Đối với vi khuẩn yếm khí, có thể dùng 
clindamycin.

-  Kết hợp chọc hút dẫn lưu mủ hoặc phẫu thuật 
dẫn lưu ổ mủ (giai đoạn 2, 3).

-  Điều trị triệu chứng và nâng cao thể trạng, điểu 
trị chống sốc nhiễm khuẩn (nếu có).

4.2. Diêu trị cụ Hiể

-  Trường hợp chưa định được vi khuẩn gây bệnh: 
điều trị tấn công bằng đường tiêm tĩnh mạch 
flucloxacillin 4g/ngày trong 7 - 1 0  ngày, sau đó duy trì 
đường uống bằng cloxacillin 4,5g/ngày hoặc 
75 -  80mg/kg/ngày trong 4 - 6  tuần.

-  Nếu nghi ngờ tụ cẩu kháng methicillin:

+ Vancomycin 1g TM mỗi 12 giờ X 2 tuần, hoặc

+ Tigecycline 100mg TM một liều, sau đó 50mg 
TM mỗi 12 giờ X 2 tuần hoặc

+ Linezolid 600mg TM mỗi 12 giờ X 2 tuần hoặc
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+ Quinupristin/dalfoprostin 7,5mgfeg TM mỗi 1? 
giờ X 2 tuần hoặc

+ Daptomycine 4mg/kg TM mỗi 24 giò X 2 t ó i
Sau đó chuyển sang:

+ Linezolid 600mg uống mỗi 12 giò X 2 tuẩn hoặc

+ Minocycline 100mg uống mỗi 12 giờ X 2 tuẩn.

-  Đối với tụ cầu còn nhạy cảm với methidfci:

+ Levofloxacin 750mg TM mỗi 24 giờ X 2 tuấn 
hoặc

+ Moxifloxacin 400mg TM mỗi 24 giờ X 2 tuán 
hoặc

+ Ceftriaxone 1 -  2g TM mỗi 24 giờ X 2 tuẩn hoặc

+ Cefazolin 1g TM mỗi 8 giờ X 2 tuần hoăc

+ Piperacilline/Tazobactam 3,375g TM mỗi 6 giờ 
X 2 tuần hoặc

+ Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6 giò X 2 tuấn 

hoặc

+ Ticarcilline/Clavulanate 3,1g TM mỗi 6 giờ X 2 

tuần.

Sau đó chuyển sang:

+ Cephalexin 500mg uống mỗi 6 giờ X 2 tuán 

hoặc
+ Điều trị phối hợp clindamycin 300mg uống mỗi 

6 giờ X 2 tuan với levofloxacin 750mg uống mồi 
24 giờ X 2 tuần hoặc moxifloxacin 400mg uống mỗi 

24 giò X 2 tuần.
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-  Nếu nghi ngờ nhiễm liên cầu:
+ Penicillin G đường TM 2 - 4  triệu !U mỗi 4 - 6  

giờ, sau chuyển sang penicillin V uống hoặc

+ Ceftriaxone đường TM 1 -  2 g/24 giờ hoặc

+ Penicillin + Clindamycin.

-  Nếu nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Gram âm:

+ Cefuroxim đường TM 4,5gfagày hoặc 75 -  80mg/kg/hgày 
trong 7 - 1 0  ngày; sau đó duy trì bằng flucloxacillin 
4,5g/ngày hoặc 75 -  80mg/kg/ngày trong 4 - 6  tuần.

-  Nếu nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Gram dương:

+ Cefazolin đường TM 3g/ngày, chia 3 lần trong 
2 - 4  tuần sau đó dùng cephalexin 4g/ngày chia 4 
lần ( 4 - 6  tuần) hoặc

+ Clidamycin đường TM 1800mg/ngày, chia 3 lần 
trong 2 - 4  tuần; sau đó duy trì bằng clidamycin 
1800mg/ngày, chia 3 lần trong 4 - 6  tuần hoặc

+ Lincomycin đường TM 1800mg/ngày, chia 3 lần 
( 2 - 4  tuần), sau đó duy trì bằng lincomydn 1800mg/ngày, 
chia 3 lần trong 4 - 6  tuần.

5. THEO D Õ I VÀ T IÊ N  LƯỢNG

-  Theo dõi các triệu chứng toàn thân và tại chỗ.

-  Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu 
lắng, CRP định kỳ để theo dõi diễn tiến bệnh và đáp 
ứng điều trị.

-  Tiên lượng nặng khi có nhiễm trùng huyết, cơ
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địa suy giảm miễn dịch, bệnh nhân già yếu suy Mệt, 
mắc các bệnh lý mạn tính kèm theo như đái thảo 
đường hoặc các bệnh tự m iễn (như lupus ban đỏ
hệ thống)...

6. D ự  PH Ò N G

-Đ ả m  bảo nguyên tắc vô trùng khi làm thủ thuật 
hoặc tiêm chích.

-Đ iề u  trị tốt các ổ nhiễm ban đầu ở da như mụn
nhọt, vết loét...

-K iể m  soát tốt các bệnh lý mạn tính như đái tháo 
đường, các bệnh lý tự miễn.
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VrÊM XƯƠNG TUỶ
(OSTEOMYOLITIS)

1. Đ Ạ I CƯƠNG

Viêm xương tuỷ là một bệnh nhiễm trùng của xương 
(vỏ hoặc tuỷ xương), có thể là cấp tính hoặc mạn tính. 
Nhiều loại vi sinh vật có thể gây ra viêm xương tuỷ, 
nhưng thường gặp nhất là vi khuẩn.

Viêm xương tuỷ có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ em 
và người lớn. Ở trẻ em, viêm xương tuỷ thường xảy ra 
ở các đầu xương dài của xương cánh tay và xương 
cẳng chân, xương đùi, khớp gối, vai, và cổ tay. Ở người 
lớn, viêm xương tuỷ thường gặp ở các xương của cột 
sống (đốt sống) hoặc khung xương chậu.

Viêm xương tuỷ cấp tính nếu không điều trị, việc 
thiếu oxy và chất dinh dưỡng gây ra các mô xương 
chết, dẫn đến viêm xương tuỷ mạn tính.

Điều trị viêm xương tuỷ bao gồm thuốc kháng 
sinh tiêm tĩnh mạch, đường uống và phẫu thuật làm 
sạch các mô xương bị viêm.

2. NGUYÊN NHÂN VÀ PHÂN LO ẠI

Trong hầu hết trường hợp, các vi sinh vật thường 
là vi khuẩn (thường găp nhất là do Staphylococcus 
aureus), nhưng nấm cũng có thể là nguyên nhân gây 
ra viêm xương tuỷ.
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2.1. Viêm xưong tuỷ cấp: khởi phát từ 2 con đường

-  Viêm xương tuỷ cấp từ  đường máu  là do nhiễm 
trùng thứ phát qua đường máu sau nhiễm trùng ỏ 
một nơi khác trong cơ thể. Ví dụ như trong viêm phổi 
hay nhiễm trùng đường tiết niệu, dẫn đến nhiễm trùng 
xương qua hệ thống tuần hoàn thông qua nhiễm 
trùng huyết.

+ ở  thiếu niên thường gặp nhất.

+ Ở trẻ sơ sinh ít gặp hơn.

-  Viêm xương tuỷ cấp từ đường k ế  cận: do vi khuẩn 
xâm nhập từ các vết thương.

+ Sau gãy xương hở, đặc biệt là gãy hở dập nải, 
gãy hở do hoả khí.

+ Sau phẫu thuật xương, ví dụ: mổ kết hợp xương, 
ghép xương.

+ Sau thủ thuật: gây tê vào ổ gãy, gây tê trong 
xương không đảm bảo vô trùng.

+ Vi trùng gây bệnh có thể là vi khuẩn ái khí như 
tụ cầu vàng, liên cầu tan huyết... hoặc vi khuẩn 
yếm khí.

+ Diễn biến: 80% thành mạn tính, xương chậm liền.

2.2. Viêm xương tuỷ mạn

-  Xảy ra sau viêm xương tuỷ cấp đường máu.
-  Có ba loại:

+ Viêm xương tuỷ mạn thể đặc.

+ Viêm xương tuỷ man thể abcess Brodie.

+ Viêm xương tuỷ man thể tái phát.
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3. DIỄN TIẾN CỦA VIÊM XƯƠNG

Quá trình viêm xương trên cơ thể luôn xảy ra hai 
quá trình đồng thời, đó là:

3.1. Quá trình phá huỷ xương của vi khuẩn

-  Đầu tiên là vi khuẩn đến xương phá huỷ xương 
làm hình thành mủ rồi từ đó lan tràn ra xung quanh. 
Sự lan tràn có thể là:

+ Vào máu: gây nhiễm trùng máu.

+ Vào khớp: thường chỉ ở đầu trên xương đùi vào 
khớp háng.

+ Vào xương làm viêm tắc mạch máu nuôi dưỡng 
xương, tạo thành những ổ viêm bao quanh, xương ở 
vùng đó không được nuôi dưỡng trở thành xương chết.

+ Ra ngoài phần mềm, gây viêm nhiễm, áp xe rồi 
có thể tự vỡ ra hay được chích rạch ra để lại lỗ rò, 
kéo dài, dai dẳng.

-  Nếu quá trình viêm mạnh, tức là sự phá huỷ của 
vi khuẩn mạnh ổ ạt có thể làm cho cả đoạn xương bị 
viêm và có khi bị gãy.

3.2. Quá trình tái lạo

Hay còn gọi là phản ứng chống đỡ của cơ thể. 
Quá trình phản ứng chống đỡ của cơ thể xảy ra hai 
hiện tượng đồng thời với sự có mặt của vi khuẩn 
ở xương.

-  Sự tăng sinh những mạch máu tân tạo ở vùng
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viêm để tăng cường đưa đến đó những bạch cáu, đại 
thực bào, kháng sinh... để tiêu diệt vi khuẩn. Có thể 
tạo lập thành hàng rào chống viêm.

-  Sự tăng phát triển dày màng xương ở vùng viêm 
gọi là hiện tượng "phản ứng màng xương" cũng nhẳm 
mục đích chống đỡ vì sự dày màng xương, trong dó 
cũng là tăng sinh những mạch máu tân tạo, đổng 
thời phát triển thành can xương mới, chống đỡ lại hiện 
tượng phá huỷ của vi khuẩn.

3.3. Sự liên quan của hai quá trinh này

-  Nếu quá trình phá huỷ mạnh hơn quá trình tái 
tạo thì thường gây ra viêm xương tuỷ cấp tính, xương 
viêm nhanh chóng.

-  Nếu quá trình phá huỷ yếu hơn quá trình tái 
tạo khi được điều trị kết hợp để tăng quá trình 
chống đỡ của cơ thể, thì có thể tiêu diệt hết vi 
khuẩn và khỏi bệnh.

-  Nếu hai quá trình này cân bằng nhau thì thường 
xảy ra hiện tượng viêm xương mạn tính, và có những 
đơt cấp tính trội lên, việc điều trị thường rất phức tạp.

4. T R IỆ U  CHỨ NG

4.1. Viêm xuong tuỳ dường máu

4.1.1. Lãm sàng
-B ệ n h  nhân sốt cao, rét run, mach nhanh nhiệt 

độ tăng cao liên tục. Nếu vi khuẩn vào máu cơ thể 
biểu hiện nhiễm khuẩn huyết.
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-Đ a u : Thường đau không rõ ràng, đau tại chỗ, có 
khi đau vòng quanh vùng xương viêm, còn gọi là 
vòng đau đặc hiệu của viêm xương. Có khi viêm 
xương tạo ra ổ áp xe lan ra ngoài mô mềm xung 
quanh, nếu ổ mủ càng to bệnh nhân càng đau nhức.

-  Giảm cơ năng: Do đau hoặc có khi mất cơ năng 
do bị gây xương tự nhiên không vận động được chi 
và khớp bị viêm.

-Thường chỉ thấy hơi sưng nề tại vùng đau. 
Muộn hơn thấy có khối sưng, nóng, đỏ, đau rõ, giống 
như một viêm cơ, vùng khớp lân cận sưng nề.

-  Chọc dò: thấy có mủ, nuôi cấy vi khuẩn thường 
gặp là tụ cầu trùng vàng.

4.1.2. Cận lâm sàng

- X é t  nghiệm máu: Bạch cầu đa nhân trung tính 
tăng, máu lắng tăng, CRP tăng, nếu có tăng cao 
procalcitonin thì thường kèm theo nhiễm trùng huyết 
và cấy máu có thể xác định được vi trùng gây bệnh.

-  Xquang: có 3 thời kỳ
+ Giai đoạn sớm: Xương chỉ thấy có hình ảnh 

loãng xương, màng xương hơi dày.
+ Giai đoạn sau: Màng xương dày rõ ràng, hình 

ảnh áp xe dưới màng xương.

+ Giai đoạn cuối:

• Thấy ổ mủ.

• Mảnh xương chết.

• Hay cả đoạn gãy xương chết.
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4.2. Viêm xương tuý dường kế cận

4.2.1. Lâm sàng

-Thường xảy ra sau mổ, sau gãy xương hở... từ 
ngày thứ 4, 5 ƯỞ đi, bệnh nhân tiếp tục sốt cao, rét run.

-  Đau nhức tại ổ gãy, vết thương đau ngày càng tăng.

-  Căng nề, tấy đỏ lan toả tại vết thương hay vết mổ.

-  Chảy mủ thối qua vết thương, vết mổ. Chảy mủ
kéo dài.

4.2.2. Xquang
-  Thấy xương loãng, chậm liền.

-  Cần phân biệt phản ứng màng xương của viêm 
và hiện tượng can non của xương.

4.3. Viêm xương tuý mạn

4.3.1. Lâm sàng

-  Xảy ra sau viêm xương tuỷ cấp không được điều 
trị triệt để.

-  Bệnh tái phát từng đợt với đặc trưng là tạo ra lỗ 
rò và xương chết.

-  Điều trị khó, phức tạp, dễ tái phát. Dùng kháng 
sinh không có tác dụng.

-  Bệnh nhân trong tình trạng thiếu máu, gầy yếu. 
Có thể sốt trong đợt cấp tính trội lên.

-  Cơ năng: Thường ít ảnh hưởng. Có thể đau 
trong đợt cáp tính, hoăc han chế động tác của 
khớp chi.

-  Chi bị viêm xương sưng nề, to hơn.
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-  Da ở chi Vĩêm có màu xám, sờ nắn thấy cứhg chắc.

-  Lỗ rò: thứờng ở vùng thấp, 1 hoặc 2 lỗ, kích thước 
thường nhỏ khoảng 0,5cm.

-  Dịch qua lỗ rò đợt cấp tính: dịch đặc, thối, đạt 
mạn tính thì dịch màu vàng loãng và rất hôi.

-  Có thể có vết của những lỗ rò cũ đã bịt lại.

4.3.2. Cận lâm sàng

-  Xét nghiệm vi khuẩn: thường là tụ cầu vàng.

-Xquang: Hình ảnh ổ mủ, xương chết và phản 
ứng màng xương là đặc trưng điển hình, có thể chỉ có 
ổ mủ mà không có xương chết.

5. YẾU TỐ  NGUY c ơ

Một sô' trong những yếu tố nguy cờ có thể tăng tính 
nhạy cảm của một người viêm xương tuỷ bao gồm:

-N h iễm  trùng da kéo dài.

-B ệnh  đái tháo đường không được kiểm soát.

-  Máu lưu thông kém (xơ cứng động mạch).

-C á c  yếu tố nguy cơ cho máu lưu thông kém, 
trong đó bao gồm huyết áp cao, hút thuốc lá, 
cholesterol máu cao và bệnh đái tháo đường.

-S u y  giảm miễn dịch.
-Khớp giả.
-V iệ c  sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch.
-U n g  thư.
-V iêm  xương tuỷ.
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6. C Á C  B IẾ N  C H Ứ N G

Một số những biến chứng của viêm  xương tuỷ 
bao gồm:

- Á p  xe xương.
-H o ạ i tử xương.
-L â y  lan.
-V iê m  mô mềm (viêm mô tế  bào).
-  Nhiễm trùng huyết.
-N h iễ m  trùng rnạn tính không đáp ứng tốt với 

điều trị.

7. C H Ẩ N  Đ O Á N

Chẩn đoán bệnh viêm xương tuỷ dựa vào:

-T r iệ u  chứng lâm sàng.
- X é t  nghiệm máu.
-X quang .
-B o n e  scan (xạ hình xương).
-C h ụ p  cắt lớp vi tính (C T - scan).
-  Chụp cộng hưỏng từ (MRI).
-M ô  sinh thiết xương viêm.

8. Đ IỂ U  T R Ị

Nguyên tắc: Chẩn đoán bênh sớm, dùng kháng 
sinh đường tĩnh mạch, dẫn lưu mủ và tổ chức hoại tử 
(nếu có).

Điều tri viêm xương tuỷ phụ thuộc vào mức độ 
nghiêm trọng, bao gồm:
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8.1. NẠI kbfla
Điều trị nội khoa bảo tồn cho tất cả mọi trường 

hợp viêm xưang íuỷ cấp đường máu. Đối với viêm 
xương tuỷ mạn tính tái phát, điều trị nội khoa chỉ là 
để kết hợp và hỗ trợ sau mổ.

8.1.1. Kháng sinh
-  Giai đoạn đầu theo nguyên tắc:

+ Ngay trước khi cho thuốc cần cấy máu, cấy dịch 
khớp, làm nhanh xét nghiệm dịch khớp hoặc bệnh 
phẩm mủ tại chỗ bằng phương pháp soi tươi nhuộm 
Gram tìm vi khuẩn.

+ Căn cứ kết quả soi tươi nhuộm Gram kết hợp 
với các yếu tố nguy cơ dự đoán chủng vi khuẩn để 
lựa chọn ngay kháng sinh thích hợp -  trước khi có kết 
quả cấy máu hoặc dịch mủ.

+ Dùng liều cao, đường tĩnh mạch.

+ Thời gian kéo dài 3 -  4 tuần, liên tục.

+ Kết hợp kháng sinh.

+ Kháng sinh thường được sử dụng là nhóm 
chống tụ cầu (oxacillin, vancomycin), nếu nghi ngờ 
nhiễm vi khuẩn Gram âm kết hợp cephalosporin thế 
hệ III với nhóm fluoquinolone hoặc aminoglycoside.

-  Giai đoạn sau: Tuỳ theo tình trạng đáp ứng lâm 
sàng và kết quả của kháng sinh đổ.

8.1.2. Điểu tr ị triệu chúng: giảm đau, chống phù nề 
và hạ sốt
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8.1.3. B ấ t động

-  Bằng bó bột là một ch ỉ đĩnh rộng rãi cho mại 
viêm xương tuỷ cấp. Bó bột tròn kín hay mờ cửa sổ 
tuỳ theo trường hợp. Nếu đã gãy bệnh lý, cũng nán 
bó bột. Thời gian để bó bột bằng với thời gian bó 
điểu trị gãy xương.

-  Nhằm:

+ Phòng gãy xương bệnh lý.

+ Giúp cho quá trình chống đỡ của cơ thể tốt hơn.

8.1.4. D inh  dư ỡ ng : Đảm bảo chế độ ăn uống đủ 
chất dinh dưỡng và vitam in. Có thể phải truyền máu 
hay dung dịch đạm.

8.1.5. Thay đ ổ i lố i s ố n g : chẳng hạn như bỏ thuốc lá 
để cải thiện lưu thông máu.

8.1.6. Điểu trị nguyên nhân cơ bản như bệnh đái
tháo đường.

82 . Ngoại khoa

8 .2 .1 .V iêm  xư ơ n g  tu ỷ  cấ p  dư ờ ng  m áu  ch ỉ định
điều trị ngoại khoa khi khối viêm  căng to, có thể
doạ vỡ.

-  Rạch rộng tháo mủ, loại bỏ hoại tử.

-  Bơm rửa kháng sinh tại chỗ.

-  Thiết lập hệ thống truyền tưới rửa hàng ngày 
bằng dung dịch kháng sinh.

8.2.2. Viêm xương tuỷ  dường kê cận 

ở  giai đoạn sau:
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- cần fỉêrs giữ cho liền xương theo giải phẫu. 
Sau khi liền xương mới mổ để giải quyết ổ viêm.

-V iê m  xương tuỷ trên ổ gãy khớp giả, mất 
đoạn: Sau khi lấy bỏ ổ viêm, kết hợp xương và 
ghép xương.

-  Nếu lộ xương kéo dài: cần cắt chuyển vạt da cơ 
che phủ kín ổ gãy.

8.2.3. Viêm xương tuỷ mạn

-M ọ i viêm xương tuỷ mạn, có lỗ rò ổ mủ, và 
xương chết đều phải có chỉ định mổ.

-  Làm sạch vùng mổ bằng t*_rới rửa liên tục với 
dung dịch kháng sinh hoặc nước oxy già.

-  Cắt lọc tổ chức hoại tử lấy bỏ mủ và làm sạch 
lỗ rò.

-  Tiến hành đục xương đến tận xương lành (đến 
chỗ xương có rỉ máu). Nạo sạch ổ mủ rửa liên tục 
phải lấy được hết xương chết, không được bỏ sót. 
Nạo thông ống tuỷ.

-  Lấp đầy ổ khuyết xương là điều cần thiết và bắt 
buộc trong phẫu thuật điều trị viêm xương.

9. KẾT LUẬN

Viêm xương tuỷ là một bệnh nhiễm trùng cấp 
hoặc mạn tính của xương. Staphylococus aureus là 
tác nhân gây bệnh phổ biến nhất. Nếu không điều trị

149



kịp thời hoặc điểu trị không đầy đủ, bệnh tiến triểh 
mạn tính rất khó điểu trị dứt bệnh.

Lựa chọn điều trị bao gồm thuốc khảng sinh và 
phẫu thuật để làm sạch và lấy bỏ các xương viêm.

Nhằm phòng chống viêm xương tuỷ, việc quản lý 
thích hợp các vết thương và chăm sóc y tế  kịp thời 
các bệnh nhiễm trùng là rất cần th iết và cần được 
tuân thủ nghiêm ngặt.
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NH1Ễ» TRÙNG DA VÀ MÔ MỀM

1. Đ ỊN H  N G H ĨA  VÀ PHÂN LO Ạ I

-N hiễm  trùng da và mô mềm là tình trạng viêm 
cấp tính của da và mô mềm thường do các vi khuẩn 
ký sinh trên da như tụ cầu, liên cầu,... gây ra khi có 
các yếu tố thuận lợi với các đặc điểm sưng, nóng, đỏ, 
đau vùng da và phần mềm bị tổn thương.

-  Phân loại theo Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa 
Kỳ (IDSA) gồm 5 loại:

+ Nhiễm trùng bề mặt da.

+ Nhiễm trùng đơn giản: chốc, viêm quầng, viêm 
mô tế bào.

+ Nhiễm trùng hoại tử.

+ Nhiễm trùng liên quan đến vết cắn của thú vật.

+ Nhiễm trùng liên quan đến phẫu thuật và suy 
giảm miễn dịch.

-Phân loại theo cấu trúc da và mô mềm:

Cấu trúc 
giải phẫu

Loại 
nhiễm khuẩn

Tác nhãn 
gây bệnh

Thượng bì Thuỷ đậu, sởi Varicella zoster virus, 
Measles virus

Lớp keratin Nấm da Microsporum,
Epidermophyton,
Trichophyton
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Biểu bì Chốc, loét Strep pyogenes, 
Staphylooocus aureus

Hạ bì Viêm quầng Strep pyogenes

Nang lông Viêm nang lỏng, 
mun nhot

Staphylococus aureus

Tuyến bã Mụn trứng cá Propionibacterium
acnes

Mô mỡ dưới da Viêm mô tế bào Liên cầu tan huyết 
nhóm p

Cản mạc Viêm hoại tử mạc S.pyogenes và vi 
khuẩn yếm khí

Lớp cơ Viêm cơ và hoại 
tử cơ

S. aureus và 
c.perfringens

2. ĐƯỜNG V À C

Nhiễm trùng thường theo sau một tổn thương da: 
vết thương da (dập, nứt, rách, đâm xuyên, côn trùng 
hay thú vật cắn ,...), vết thương phẫu thuật (kim tiêm, 
vết mổ hay thủ thuật như thông tiểu, các vật liệu thay 
thế) hoãc không phát hiện được tổn thương ban đầu.

Điều kiện thuận lợi tại chỗ là tình trạng hãm do 
ẩm ướt, nấm da, viêm tắc tĩnh mạch hay bạch huyết, 
loét tỳ đè, béo phì.

Cơ địa dễ bi nhiễm khuẩn da là bệnh đái tháo 
đường, nhiễm HIV, các bệnh lý tự miễn dịch, các 
bệnh ác tính, người già, tình trang suy kiệt hoâc sử 
dung kéo dài các thuôc glucocorticoid, methotrexate, 
và các thuốc ức chế miễn dịch khác



3. CHẨN

• Triệu eíiúhg tại chỗ:

-N hẹ: nhọt, mụn mủ, bọng nước, mảng hồng 
ban, sau đó đóng vảy, diễn tiến ly tâm.

-T ổn  thương sâu hơn (viêm mô tế bào, hoại tử 
mạc -  cơ) sưng, nóng, đỏ, đau, bể mặt da giống như vỏ 
cam, ranh giới giữa vùng da bệnh và da lành không rõ.

-B ọng nước, xuất huyết dạng điểm hoặc mảng, 
vỡ ra làm cho nhiễm trùng càng lan rộng và sâu hơn.

-  Hạch vùng da tổn thương có thể có hoặc không.

• Triệu chứng toàn thân: sốt lạnh run, mệt mỏi, 
xanh xao, gầy sút, chán ăn...

• Dấu hiệu nặng:

-  Huyết áp tâm thu < 90mmHg, mạch > 1001/p 
hoặc < 601/p, nhiệt độ > 39°c hoặc < 36,5°c

-  Phân độ: (Eron)

Độ I: Dấu hiệu toàn thân ( - ) ,  bệnh kèm ( -  ).

Độ II: Dấu hiệu toàn thân (+/ - ) ,  bệnh kèm (+).

Độ III: Dấu hiệu nhiễm độc và triệu chứng toàn 
thân ( sốt, mạch nhanh, HA tụt, thở nhanh).

Độ IV: Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc nặng đe 
doạ tính mạng.

Chẩn đoán phân biệt: ung thư di căn da, viêm da 
cơ tự miễn, tình trạng phù nề phần mềm cạnh khớp 
trong gút cấp.
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4. C Ậ N  L Â M  SÀNG

- T ế  bào máu ngoại vi: tăng số lượng bạch cẩu, 
đặc biệt là bạch cầu đa nhân.

-T ă n g  tốc độ lắng máu.

-T ă n g  nồng độ protein c  phản ứng huyết thanh
(CRP).

- C ấ y  máu định danh vi khuẩn: có thể dương tính.

-S iê u  âm, CT.Scanner, MRI: có thể thấy hình ảnh 
viêm -  áp xe tổ chức dưới da và mô mềm, cơ.

- V i  trùng học: soi tươi, nuôi cấy, kháng sinh đổ 
của các loại bệnh phẩm máu và dịch tiết hoặc mủ.

5. Đ IỂ U  T R Ị

5.1. Kháng sinh (điểu trị ngay trước khi có kết quà 
kháng sinh đổ) dựa trên phân độ Eron.

- Đ ộ  I: Kháng sinh đường uống: dicloxacillin, 
erythrom ycin, cephalexin, augmentin, clindamycin.

-Đ ộ  II và độ III: Kháng sinh đường toàn thân: 
nafcillin hoặc oxacillin (1 -  2g/4 giờ /ngày); clindamycin 
(600mgré gtà/ngay), vancomycin (30mg/kg chia 2 lần/hgày). 
MRSA: vancomycin, linezolid, daptomycin.

-  Độ III -  IV: Phối hợp các kháng sinh, hoặc meropenem, 
ertapenem, imipenem.

-Đ á n h  giá đáp ứng lâm sàng sau 4 8 - 7 2  giờ, 
sau đó điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đổ.
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5.2. Hiểu ỉrỊ t i f f

-G iảm  đau: paracetamol, codein, tramadol...

-  Kháng vfêm không steroid khi cần.

-T ạ i chỗ: thay băng hay chăm sóc vết thương, 
phẫu thuật cắt lọc hay dẫn lưu mủ khi cần.

-Toàn  thân: nâng cao thể trạng, điều chỉnh 
nước -  điện giải, bù protein, albumin, huyết tương, 
máu khi cần.

5.3. Theo dõi

Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, các triệu chứng 
toàn thân, triệu chứng tại chỗ để phát hiện diễn biến 
chuyển độ nặng, đòi hỏi thay đổi chiến thuật điều trị 
phù hợp và kịp thời.

Theo dõi chức năng gan, thận và bilan viêm (tế 
bào máu ngoại vi, tốc độ lắng máu, CRP) thường 
xuyên.

Thời gian điều trị tuỳ dạng lâm sàng, có thể kéo 
dài 4 -  6 tuần.

Có thể chuyển sang kháng sinh đường uống khi 
lâm sàng ổn định sau 1 0 - 1 4  ngày.
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HỒNG BAN NÚT

1. Đ Ạ I CƯƠ NG

Hổng ban nút (Erythema nodosum) là tình trạng 
viêm của các tế  bào mỡ dưới da (panniculitis) biểu 
hiện dưới dạng sẩn hoặc u cục nhỏ màu đỏ, thường 
gặp nhất ở hai cẳng chân. Cơ chế bệnh sinh chưa 
biết rõ, thường xảy ra ở người mang gen HLA-B8 
(80%) và 6% có tính chất gia đình. Đây được coi là 
sự đáp ứng miễn dịch với các nguyên nhân khác 
nhau (tinh trạng nhiễm khuẩn, sử dụng một số thuốc) 
hoăc có thể là triệu chứng của một số bệnh hệ 
thống, đối khi có thể không rõ nguyên nhản, ở  Việt 
Nam, nguyên nhân thường gặp nhất là lao và nhiễm 
liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A. Điều trị nguyên 
nhân khiến bệnh khỏi hoàn toàn. Bệnh gặp ở nữ 
nhiều hơn nam, tỷ lệ 3 -  7 nữ/1 nam, ở bất kỳ lứa tuổi 
nào song thường gặp nhất ở lứa tuổi từ 20 đến 40.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

Có khoảng 25 -  50% trường hợp không tìm thấy 
nguyên nhân, s ố  còn lại do hai nhóm nguyên nhân 
chính: bệnh lý nhiễm trùng, viêm.

-T ro n g  sô các bệnh lý nhiễm trùng ỏ Việt Nam, 
nguyên nhân thường gặp nhất là lao và nhiễm liên cấu. 
Ngoài ra, có thê gặp nhiêm Yersinielle, Chlamydia
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Salmonella; viêm gan virus A, B, C; Brucelose hoặc 
Mycobacterium leprae (Bệnh phong), nhiễm nấm.

-  Bệnh viêm: Sarcoidose, Bệnh Behẹet; Viêm đại 
trực tràng chảy máu và bệnh Crohn.

-  Nguyên nhân khác do thuốc (sulfamid, thuốc 
chống viêm không steroid, thuốc tránh thai, dẫn xuất 
iod), tình trạng mang thai...

3. TR IỆU  CHÚNG LÂ M  SÀNG

3.1. Hống ban nút
Ban màu đỏ, dạng u cục, sẩn cứng.

-  Hình thái hồng ban nút: nhũng u cục có thể nhìn 
hoặc sờ thấy ở dưới da, hình tròn hoặc oval, kích 
thước có thể dao động từ 1 - 1 0 c m  đường kính, 
thường gặp khoảng 1 -  2cm. sẩn cục này rắn, ít di 
động, xung quanh các cục sưng nề. Đôi khi nhiều 
sẩn cục kết hợp lại thành một mảng lớn.

- V ị  trí: mặt trước cẳng chân, hai bên, đối xứng. 
Các nốt có thể xảy ra bất cứ nơi nào có chất béo 
dưới da, bao gồm cả đùi, cánh tay, thân, mặt, song 
hiếm gặp ở chi trên, ở mặt và vùng cổ.

-T iế n  triển: ban đa dạng, tuổi khác nhau với 
màu sắc thay đổi như đám xuất huyết dưới da 
(chuyển thành màu tím hơi xanh, nâu, vàng nhạt, và 
cuối cùng là màu xanh lá cây). Ban biến mất trong 
vòng từ 1 0 - 1 5  ngày, không để lại sẹo hay di 
chứng teo da.
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3.2. Triệu chúng phối hạp

H ồng ban nút: ban đỏ thường xuấ t hiện cùng 
với các triệu  chứng tương tự  như cúm , số t và cảm 

g iác  m ệt mỏi. Đ au khớp, v iêm  m àng hoạt dịch và 
cảm  g iác cứng khớp, có thể xảy ra trước hoặc 

đồng thời với tổn thương da, và có thể  kéo dải 

đến 6 tháng.

4. TRIỆU CHÚNG CẬN LÂM SÀNG

-  Hội chứng viêm: tốc độ lắng máu giờ đẩu tăng, 
bạch cầu đa nhân trung tính tăng.

-  Mô bệnh học: Sinh th iết tổn thương da chỉ được 
chỉ định trong trường hợp không điển hình. Kết quả 

cho thấy tình trạng viêm có vách của các tế  bào mỡ 

dưới da (panniculitis) cấp tính hoặc mạn tính tại tổ 
chức mỡ và xung quanh các mạch máu.

-  Các xét nghiệm tìm kiếm nguyên nhân.

+ Phân lập liên cầu khuẩn 3 tan huyết nhóm A ở 
dịch lấy từ họng, xét nghiệm ASLO.

+ Test mantoux, Xquang phổi (đôi khi cần 
CT.Scanner phổi) và phát hiện tình trạng nhiễm vi 
khuẩn BK khi nội soi phế quản.

+ Xquang phôi: Hạch rốn phổi một bên thường gặp 
trong các bệnh nhiêm trùng hoặc bệnh ác tính hạch 
rốn phổi hai bên thường kết hợp với sarcoidosis
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5. C H Ẩ N Ô O Á N

-  Chẩn đoán xác đ ịnh:

+ Thể điển hình: hổng ban nút biểu hiện rõ, dễ dàng 
phát hiện, kèm theo bệnh nhân có sốt, đau khớp.

+ Thể không điển hình: Sinh thiết tổn thương da.

-  Chẩn đoán nguyên nhân: nêu ở phần trên.

-  Chẩn đoán phân b iệt:

Phân biệt các ban trong viêm da bán cấp hoặc 
mạn tính. Giai đoạn đầu cần phân biệt: Viêm quầng 
(erysipèle), vết côn trùng cắn, sẩn mày đay cấp tính, 
viêm tắc tĩnh mạch nông, viêm tắc tĩnh mạch dạng 
nốt. Giai đoạn tiến triển cần phân biệt với viêm nút 
quanh động mạch, viêm mạch hoại tử...

6. ĐIỂU TRỊ

Hồng ban nút thường tự biến mất trong vòng 3 - 6  
tuần. Cần điều trị nguyên nhân (lao, liên cầu) nếu phát 
hiện được nguyên nhân. Thalidomid được chỉ đính trong 
trường hợp hồng ban nút do Mycobacterium leprae 
(Bệnh phong). Điều trị triệu chứng bao gồm các biện 
pháp dưới đây.

-  Nghỉ tại giường, nâng cao chân, sử dụng tất đàn 
hồi như trong điều trị dãn tĩnh mạch chi dưới có thể 
cải thiện triệu chứng phù chân.

-Thuốc chống viêm không steroid, thuốc giảm 
đau (nếu cần).
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-  Corticosteroid: liều 40m g mỗi ngày (chỉ định VỚI 
thể không rõ nguyên nhân): các nốt hổng ban mất 
sau vài ngày. Trường hợp hồng ban kéo dài có thể 
tiêm triacinolone acetonide, với liều 5mg/ml, tiêm ữụt 
tiếp vào trung tâm của các nốt hồng ban.

-  Colchicin: liều 0,6mg đến 1,2mg hai lần mỗi ngày.

-  Thuốc chống sốt rét tổng hợp hydroxychloroquin 
(plaquenil) 200mg X 2 lần/24 giờ hoặc chotoroquin 
250mg X 2 lần/24 giở uống > 6 tháng. Chỉ định trong 
trường hợp ban nút do sarcoidose.

-  Muối iod (iodure de potassium): có thể chỉ định 
trong trường hợp tổn thương kéo dài không rõ 
nguyên nhân (cơ chế chưa rõ).
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LOẠN DƯỠNG Cơ TIẾN TRIEN

1. Đ Ạ I CƯƠNG

1.1. DỊnli nghĩa

Loạn dưỡng cơ là một nhóm bệnh Cd thoái hoá tiến 
triển do di truyền với các đặc điểm về lâm sàng và di 
truyền đặc trưng. Bệnh được chia thành các thể như; 
loạn dưỡng cơ Duchenne, loạn dưỡng cơ Becker, loạn 
dưỡng cơ mặt -  vai -  cánh tay và một số thể hiếm gặp 
khác.

1.2. DỊch tễ học

Tuỳ theo thể bệnh có thể gặp ở trẻ em hoặc cả trẻ 
em và người lớn. Ngoại trừ loạn dưỡng cơ Duchenne 
và bẩm sinh gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh 
hoặc những tháng đầu sau đẻ, loạn dưỡng cơ mắt và 
hầu họng gặp ở những người 50 -  60 tuổi.

1.3. Cơ chế bệnh sinh

Do các bất thường về di truyền dẫn đến thiếu hụt 

hoặc biến đổi các protein cấu trúc của tế bào cơ. 
Hậu quả là làm rối loạn quá trình phát triển của cơ 
gây ra thoái hoá, teo cơ, giảm hoặc mất chức năng 
vận động của cd.
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2. C H Ẩ N  Đ O Á N

2.1. Chẩn đoán xác định

2.1.1. Loạn duỡng cơ  Duchenne

-G ặ p  chủ yếu ở nam, là bệnh di truyền lặn liên 
quan NST X.

-  Yếu cơ xuất hiện sớm ngay sau đẻ hoặc trước 6 
tuổi, yếu cơ xuất hiện ban đầu ở các cơ mông, chi 
dưới, sau đó ở các cơ lưng, hô hấp, chi trên, tổn 
thương cơ gốc chi xuất hiện trước. Ở giai đoạn sớm có 
thể có phì đại một số cd nhưng sau đó là teo cơ tiến 
triển. Thường không có teo cơ bụng chân.

Một số trường hợp có teo cơ rộng và cơ delta cánh
tay.

-  Trẻ thường yếu, chậm biết đi, hay ngã.

-  Biến dạng cột sống: gù vẹo, vẹo hoặc líỡn cột sống.

-  Giai đoạn muộn có teo cơ hô hấp, khó thở, giảm 
hoặc mất phản xạ gân xương.

-  Có thể có bệnh lý cơ tim biểu hiện trên điện tim 
thấy biên độ GRS tăng ở V,, Q sâu và hẹp ở các đạo 
trình trước ngực trái và thiểu năng trí tuệ kèm theo.

-  Xét nghiệm men cơ bình thường hoặc tăng nhẹ.

-  Điện cơ có các rối loạn nguồn gốc cơ.

-  Sinh thiết cơ nhuộm hoá mỏ miễn dịch hoặc xét 
nghiệm ELISA không tìm thấy dystrophin.

-  Xét nghiệm di truyền có bất thường gen mã hoá 
dystrophin.
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2.1.ĩ  lữỆM duững cơ  Becker

-G ặ p  chủ yếu ở nam.

-  Là bệnh di truyền liên quan NST X.
-  Các triệu chứng yếu cơ, phì đại và teo cơ giống 

như trong loạn dưỡng cơ Duchenne nhưng thường 
xuất hiện muộn hơn khoảng từ 10 -  15 tuổi. Mức độ 
tổn thương cơ nhẹ hơn so với loạn dưỡng cơ 
Duchenne.

-  Xét nghiệm men cơ bình thường hoặc tăng nhẹ. 
Có trường hợp CK tăng gấp > 20 lần.

-  Điện cơ có các rối loạn nguồn gốc cơ.
-  Thường không có thiểu năng trí tuệ kèm theo.
-  Sinh thiết cơ nhuộm hoá mô miễn dịch thấy 

biến đổi về cấu trúc của dystrophin. Có một số 
trường hợp cho kết quả, vừa có giảm số lượng và 
biến đổi về cấu trúc của dystrophin được xếp vào 
loạn dưỡng cơ thể trung gian giữa Duchenne và 
Becker.

-  Xét nghiệm di truyền có bất thường gen mã hoá 
dystrophin.

2.1.3. Loạn dưỡng cơ  m ặ t- v a i- c á n h  tay

-  Tuổi bị bệnh thường là ở lứa tuổi thanh niên.
-  Yếu cơ mặt biểu hiện bằng hạn chê' vận động 

môi, môi hơi trễ và lộn ra ngoài, khe mắt hở to, 
không thể huýt sáo hoặc thổi bóng được.

-  Xương bả vai nhô lẽn trông như cánh gà. Bệnh 
nhân không giơ tay lên ngang vai được, mặc dù cơ 
delta không yếu.
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-  Đai vai có hình dạng đặc trưng, nhìn từ phía 
trước xương đòn có vẻ xuống thấp, đỉnh xương bả vai 
nhô lên bên trên hố thượng đòn.

-  Yếu cơ gốc chi ở chân, tay hơn là cơ mác và cơ 
chày trước.

-T ro n g  một gia đình, bệnh có thể ở mức độ nhẹ 
hay tàn tậ t trên các thành viên khác nhau, tiến triển 
chậm.

-  Các triệu chứng khác như điếc, chậm phát triển 
trí tuệ, liệt mặt hai bên, bệnh mạch máu võng mạc 
như dãn từng điểm và xuất tiết có thể gặp.

2.2. Chẩn đoán phản biệt

Loạn dưỡng cơ cần được chẩn đoán phân biệt với 
một số tình trạng bình thường hoặc bệnh lý sau:

2.2.1. Chậm p h á t triển  vận động ở  trẻ  em

-  Không có yếu cơ bất thường.

-  Các xét nghiệm men cơ bình thường.

-  Điện cơ không có rối loạn.

-  Sinh thiết cơ bình thường.

2.2.2. Trường hợ p  c ó  yế u  c ơ  g ố c  c h i lan  toả  cẩn 
p h â n  b iệ t vớ i: viêm đa cơ, viêm da cơ...

2.2.3. Các bệnh lý  cơ  do nguyên nhân thẩn k inh

-D ự a  vào các dấu hiệu về thần kinh.

-  Điện cơ có tổn thương nguồn gốc thần kinh.
-  Xét nghiệm men cơ không thay đổi.

-  Sinh thiết cơ bình thường.
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2.2.4. Các bệnh lý  cơ  nguyên nhân do thuốc,
chuyển hoá, n ộ i tiế t: cần khai thác kỹ tiền sử dùng 
thuốc, căn cứ vào các triệu chứng lâm sàng và xét 
nghiệm của các bệnh này.

3. Đ IỂU T R Ị

-  Hiện tại không có phương pháp điều trị đặc hiệu 
loạn dưỡng cơ tiến triển.

-  Các biện pháp điều trị chủ yếu để hạn chế các 
biến chứng có thể xảy ra do tình trạng yếu cơ tiến 
triển, suy hô hấp, rối loạn tim mạch.

3.1. Các biện pháp không dùng thuốc
-T ránh nghỉ ngơi tại giường trong thời gian dài.

-  Khuyến khích người bệnh duy trì các hoạt động 
trong sinh hoạt hàng ngày.

-  Tập bơi lội nếu có điều kiện.

-T ậ p  thở.

-  Vật lý trị liệu bằng kích thích điện.

-  Với các trường hợp có tổn thương cơ hô hấp có 
thể phải hô hấp hỗ trợ.

3.2. Các Hiuôc điểu trị

-Corticosteroid: prednisolone đường uống bắt 
đầu với liều 0,75mg/kg/ngày, sau đó giảm liều dần. 
Thuốc có tác dụng làm chậm quá trình tiến triển 
bệnh nhưng không ngăn chặn được hoàn toàn. Thời 
gian dùng kéo dài, có thể tới hàng năm.
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-  Đ iều trị biến chứng nhiễm  trùng hô hấp, suy hô 
hấp, rối loạn tim mạch nếu có.

-  Đ iều trị thay thế  hoặc cấy ghép gen, tế  bào gốc 
hiện đang được nghiên cứu.

4. T IÊ N  LƯ Ợ N G

Tiên lượng bệnh nhìn chung không mấy khả 
quan. Đ iều trị còn gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là 
điều trị triệu chứng. Ngày nay, người ta đã lập được 
bản đổ gen của con người, trong tương lai, bằng kỹ 
thuật thay gen, bệnh có thể  điều trị được.
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CHẨN ĐOÁN 
VÀ ĐIỀU TRỊ NHƯỢC cơ

1. Đ Ạ I CƯƠNG

Nhược cơ là một bệnh về rối loạn thần kinh cơ, 
được đặc trưng bởi tình trạng yếu và mỏi cơ. Bản 
chất của bệnh là tình trạng giảm số lượng các thụ 
thể acetylcholine tại bản vận động cơ do sự tấn 
công của các kháng thể tự miễn vào các thụ thể 
này. Tình trạng yếu cơ thay đổi và xảy ra với một số 
cơ chủ động, nhất là các cơ kích thích bởi các tế 
bào thần kinh vận động, ví dụ như các cơ vận nhãn, 
cơ nhai, cơ mặt, cơ nuốt và cơ thanh quản. Yếu cơ 
xảy ra khi cơ hoạt động liên tục và phục hồi khi nghỉ 
ngơi. Sử dụng các thuốc kháng cholinesterase giúp 
phục hồi cơ lực nhanh. Bệnh có liên quan rõ rệt tới 
tuyến ức: 10 -15%  trường hợp có u tân sinh (neoplasm) 
của tuyến ức, 65% có tăng sản các nang lympho 
(lymphofollicular hyperplasia) ở tuỷ tuyến ức, với 
các trung têm mầm (germinal centers) hoạt động 
mạnh ở phần tuỷ của tuyến.

Khởi phát ở bất kỳ lứa tuổi nào, thường gặp ỏ độ 
tuổi 20 -  30 (đối với phụ nữ) và trên 50 (đối với nam) 
và có 10% trẻ dưới 10 tuổi. Nữ chiếm đa số (tỷ lệ 
nam/nữ là khoảng 2/3 và 1/5 đối với trẻ em. Tỷ lệ mới 
mắc hàng năm là 1 -  9 người/1 triệu dân, tỷ lệ hiện
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có (prevalence) là 2 5 -  142 người/1 triệu dân. Ngutt 
châu Á  có tỷ lệ khởi phát bệnh ở tuổi ừẻ nhiều hdn 
so với các chủng tộc khác.

2. C H Ẩ N  Đ O Á N

2.1. Triệu chúng lâm sàng

Biểu hiện lâm sàng: nét đặc trưng của bệnh 
nhược cơ là yếu cơ. Yếu một nhóm cơ tăng lên sau 
khi vận động và hổi phục (hoàn toàn hoặc một phẩn) 
khi nghỉ ngơi.

Đa sô' trường hợp bệnh khởi phát âm thầm, chỉ 
một số ít phát triển rất nhanh. Có thể khỏi phát sau 
một stress hay bệnh nhiễm trùng (thường là nhiễm 
trùng hô hấp), khi có thai hoặc khi gây mê.

Vị trí cơ tổn thương: biểu hiện đầu tiên thường ờ 
các cơ ổ mắt, cơ ở mặt, cơ nhai, cơ cổ, cơ họng. 
Hiếm khi biểu hiện đầu tiên ở cơ tứ chi. Giai đoạn 
cuối, tổn thương cơ ra toàn thân. Phân bố của yếu cơ 
khống theo định khu giải phẫu.

-  Tổn thương các cơ vận nhãn: (Khoảng 85% số 
bệnh nhân).

+ Triệu chứng sụp mi rất gơi ý, đỏi khi sụp mi một 
bên kèm với mở to mắt bên đối diện, do phản ứng cỏ 
gắng bù trừ tự nhiên. Có thể kèm theo nhìn đỏi.

+ Dấu hiệu Cogan: cho bệnh nhán nhìn xuống để 
cơ nâng mi được nghỉ, sau đó yêu cấu nhìn thảng 
thật nhanh, mi trên sẽ giật manh, rồi nhanh chóng 
sụp xuống.
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+ Tfcao tác Gorelick: cho bệnh nhân nhìn ngước 
chằm cHẳm lên một điểm cố định trên cao, mi trên ở 
một bên mắt sẽ từ từ sụp xuống, dùng ngón tay (của 
người khám) để kéo và giữ mi bên đó lên, sau một 
lúc lại thấy mi trên phía bên kia từ từ sụp xuống. 
Thao tác này là rất đặc hiệu cho bệnh nhược cơ.

-  Các cơ khác: các cơ ỏ mặt, các cơ tham gia 
nhai, nuốt và nói cũng thường bị tổn thương (5 -  10% 
tổng số bệnh nhân ở giai đoạn sớm và 80% ỏ giai 
đoạn toàn phát). Bệnh nhân chóng bị mỏi hàm khi 
nhai, thậm chí cằm có thể trễ xuống, phải lấy tay đẩy 
lên. Bữa ăn dễ bị ngắt quãng do không nhai được và 
nuốt nghẹn tăng dần. Khi hội thoại thì càng về cuối, 
giọng nói càng khó nghe hơn và chuyển thành giọng 
mũi. Cổ có thể rũ xuống do yếu các cơ gáy. Khi bệnh 
đâ phát triển, tất cả các cơ đều có thể bị yếu, bao 
gồm cả các cơ hô hấp như cd hoành, cơ liên sườn, 
cơ thành bụng. Thậm chí khi bệnh nặng, có thể các 
cơ vòng của bàng quang và trực tràng cũng bị ảnh 
hưởng. Trong các cơ ỏ tứ chi, thì các cơ gốc chi 
thường bị nặng hơn các cơ ở ngoại biên.

Đặc điểm: Trong một ngày, mức độ yếu cơ nhẹ 
vào buổi sáng và nặng lên vào buổi chiều tối. Hiếm 
khi có teo cơ. Cơ tim và các cơ trơn không bị ảnh 
hưởng. Phản xạ gân xương bình thường. Phản xạ 
đồng tử với ánh sáng và điều tiết vẫn bình thường.

Tính mạng bệnh nhân sẽ bị đe doạ trong hai tình 
huống gần như ngược nhau, đó là cơn nhược cơ
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(m yasthenic crisis) và cơn cường cholin (cholinergic 
cris is) (xem ở phần điều trị cấp cứu).

Tổn thương kết hợp: Khoảng 5 -  10% bệnh nhân 
nhược cơ có các rối loạn tuyến giáp (cường giáp 
hoặc suy giáp).

Nhược cơ sơ sinh: Gặp ở khoảng 10 -  15% trẻ sơ 
sinh của những bà mẹ nhược cơ. Các triệu chứng 
nhược cơ ch ỉ tạm thời, ch ỉ kéo dài trung bình 18 ngày 
rồi hết, không tái phát. Đã phát hiện thấy kháng thể 
kháng AChR vào cơ thể của trẻ qua rau thai.

2.2. Các test chẩn đoán trong lâm sàng
+ Edrophonium  (Tensilon) test: dùng để chẩn 

đoán nhược cơ và rất hữu ích để chẩn đoán phân 
biệt cơn nhược cơ với cơn cường cholin do thuốc tác 
dụng nhanh và hết tác dụng cũng nhanh trên cơ sở 
lực cơ phục hổi sau tiêm edrophonium.

Trước khi tiến hành test, cho bệnh nhản dùng
0,8mg atropine tiêm dưới da, nhằm loại trừ tác dụng 
không mong muốn (hội chứng m uscarinic) của thuốc. 
Gây khởi phát triệu chứng: Cho bệnh nhân nhìn 
ngước lên đến kh; xuất hiện hiện tương sụp mi, hoặc 
nhìn cố định VC một hướng nào để xuất hiện hiện 
tượng nhìn đỏi. Sau khi xuất hiện triệu chứng: Tiêm 
tensilon tĩnh mạch. Tổng liều 10mg (= 1ml). Khởi đầu 
tiêm 1mg (= 0,1ml). Nếu bệnh nhân dung nạp thuốc 
tốt và không thấy cải thiện sức cơ sau 45 giay bơm 
tiếp 3 -  6mg. Sau 45 giây, nếu vẫn không có đáp 
ứng, có thể dùng nốt lượng còn lại trong vòng 1 phút.
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Đa số bệnh nhân có đáp ứng với 5mg tensilon, và 
tác dụng kéo dài 4 - 5  phút. Đáp ứng: hết nhìn đôi 
hoặc hết sụp mi. Lưu ý test này có thể dương tính 
trong những trường hợp sụp mi không do nhược cơ 
(hội chứng Guillain -  Barré, liệt dây vận nhãn do khối
u, bệnh lý tuyến giáp, phình mạch cảnh...), và có thể 
không âm tính giả trong giai đoạn đẩu của bệnh 
nhược cơ. Tuy nhiên, nếu đã dùng tới liều tối đa mà 
không có đáp ứng, thì có thể là cơn cường cholin 
hoặc yếu cơ không do bệnh nhược cơ (xem thêm ở 
phần cấp cứu dưới đây).

+ Neostigmine test: Cũng tiêm dưới da 0,8mg 
atropin trước khi làm test. Sau đó tiêm bắp 1,5mg 
neostigmin. Các biểu hiện nhược cơ thuyên giảm sau 
1 0 -1 5  phút, tác dụng tối đa thường sau 20 phút. 
Tác dụng kéo dài 2 -  3 giờ. Nếu test âm tính, đa số 
các trường hợp không phải là nhược cơ tuy cũng 
không loại trừ hoàn toàn bệnh này.

+ Test túi nưởc đá (Ice pack test): trên bệnh nhân 
sụp mi nghi do nhược cơ, làm test bằng cách bỏ 
nước đá vào găng tay cao su, quấn quanh bằng 
khăn mặt, đặt trên mi mắt bệnh nhân trong 2 phút. 
Test dương tính nếu hết sụp mi. Độ nhạy của test là 
82% và độ đặc hiệu là 96%.

2.3. Cận lãm sàng

-C á c  phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng 
bao gồm điện cơ thường quy, điện cơ sợi đơn độc 
(SF-EMG), kích thích lặp lại iicfi tiếp, xét nghiệm
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tìm kháng thể chống thụ cảm thể acetylctolÌRg 
(acetylcholine receptor antibody-ARA và kháng thể 
kháng M uSK (m usc le -spec ific  tyrosine kinase). Xét 
nghiệm  kháng thể có độ đặc hiệu cao nhát và điện 
cơ sợi đơn độc S F -E M G  có độ nhạy cao nhái Do 
đây là bệnh hiếm gặp và các xét nghiệm chuyên 
b iệt nên chúng tô i không trình bày chi tiết.

-  Xquang phổi: phát hiện viêm phổi do sặc (khá 
thường gặp) và có thể phát hiện gần 30% trường họp 
u tuyến ức (đa số cần phát hiện u hoặc tăng sản 
tuyến ức trên CT.Scan và MRI. Các phương pháp 
bơm hơi trung thất ít khi được dùng.

-  Khí máu động mạch và chức năng hô hấp: nên 
kiểm tra trong trường hợp nhược cơ nặng nhằm chì 
định thở máy.

3. Đ IỂ U  T R Ị

3.1. T1UỐC kháng ctoliiesterase: pyridostigmine (Mestìnon) 
thường được dùng hơn neostigm ine (Prostigmin). 
Liều lượng uống pyridostigm ine (viên mestinon 
60m g) 1/2 viên X 3 lần/ngày, có íhể 30 -  90mg cứ 6 
giờ 1 lần (tối đa 120mg/lần, 3 giờ 1 lần). Có loại 
viên tác dụng chậm, chỉ dùng lúc đi ngủ, dành cho 
người hay có nhược cơ nặng lên về đêm, hoác sáng 
sớm. Liều lượng và thời gian dùng của mỗi thuốc 
cần được điều chỉnh cho từng trường hợp cu thể. 
Với các bệnh nhân nhược cơ nhẹ, hoậc sau phẫu 
thuật tuyến ức và nhược cơ thể mắt đơn ửiuấn có thể
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chỉ cẩn dùng thuốc kháng cholinesterase (trường hợp 
có biểu hiện nhìn đôi, có thể dùng thêm corticosteroids 
liều thấp). Dưới đây là một số chế phẩm và liều 
tương đương của các thuốc ức chế cholinesterase 
sử dụng trong điều trị nhược cơ.

Thuốc ức chê' 
cholinesterase

Liều
tương
đương

Thòi gian 
bắt đầu 

tác dụng

Thời 
gian đạt 
hiệu quả 

tối đa
Pyridostigmine uống 
(Mestinon)

60mg 40 phút 1 giờ

Neostigmine uống 15mg 1 giờ 1,5 giờ
Neostigmine tĩnh mạch 1,5mg 30 phút 1 giờ
Neostigmine tiêm  bắp 0,5mg ngay 20 phút

Thuộc nhóm kháng cholineste rase còn có 
ambenonium (M ytelase), viên 10mg, liều lượng 
5 -  25mg/lần X 3 -  4 lần/ngày, ít được dùng hơn 
hai thuốc trên.

Các thuốc kháng cholinesterase thường có tác 
dụng không mong muốn là hội chứng muscarinic 
như: buồn nôn và nôn, da xanh tái, toát mổ hôi và 
chảy dãi, nhịp tim chậm, đau bụng và tiêu chảy, có 
thể hạ huyết áp. Thường cần kết hợp atropin nhằm 
giảm thiểu tác dụng này.

3.2. Corticosteroids: chỉ định cho nhược cơ toàn 
thân mức độ trung bình hoặc nặng. Liều tính theo 
prednisone: Thường dùng đường uống, khởi đầu 
1 0 -  15mg/ngày, tăng dần liều cho tới 1 -  2mg/kg
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cân nặng dựa vào triệu chứng lâm sàng. Nếu rểsi 
khởi đầu cao quá hoặc tăng  liều nhanh quá M  
triệu  chứng nhược cơ có thể  nặng lên. Thường đạt 
hiệu quả (sau vài tuần), cần giảm dẩn liểu lượng 
chậm , rồi chuyển sang cho uống cách nhật (ngày 
uống, ngày nghỉ). Lưu ý bổ sung kali, calci và cho 
thuốc  bảo vệ n iêm  m ạc dạ dày (nên dùng nhóm ức 
chế  bơm proton).

Trường hợp bệnh nhân không thể uống có thể 
dùng đường tiêm  tĩnh mạch: methylprednisolone 
(Solu -  Medrol) liều tĩnh mạch 40-60m g/1ần và 3 -4  
lần/ngày (trẻ em 1 -  2mg/kg cân nặng X 3 -  4 lần/ngày).

Lưu ý các  ch ỉ đ ịnh , chống  ch ỉ định của 
c o rtico s te ro id , đặc b iệ t đố i với bệnh nhân trẻ 
em . Nên nhớ rằng kh i mới bắt đầu dùng 
co rtico s te ro id  cũng có  th ể  làm  cho triệu  chứng 
nhược cơ nặng lên.

3.3. Các thuốc úc chế miễn dịch: C h ỉ định: phối hợp với 
corticosteroids, hoặc dùng đơn độc khi bệnh nhân 
không dung nạp với corticosteroids, c ầ n  theo dõi 
chức năng gan, thận và số lượng bạch cầu.

+ Azathioprine (Immuran -  Imurel viên 50mg): 
Khởi đầu 1 viên/ngày X vài ngày. Nếu dung nạp tốt 
thì tăng dần liêu, cho tới 2 -  4 viên/ngày (2 -  3mg/kg 
cân nặng/ngày). Đáp ứng với thuốc có thể sau vài 
tháng hoặc 1 năm.

+ Cyclosporine: liêu 6mg/kg cân nặng/ngày, chia 
làm 2 lần. Tác dụng không mong muốn: tăng huyết 
áp, suy thận, chảy máu bàng quang..
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+ Myxxsphenolate mofetyl (Cellcept): hiệu quả 
tương ẩtíơng azathioprine, song dung nạp tốt hơn.

3.4. H a y  ỉtuyết tương (plasma exchange): nhằm rruic 
đích lọc các kháng thể. Chỉ định: bệnh nhược cơ 
nặng, không đáp ứng với các phương pháp điều trị 
đã nêu trên hoặc đang trong cơn nhược cơ nặng 
(myasthenic crisis), hoặc trước và sau mổ cắt bỏ 
tuyến ức, hoặc khi bắt đầu dùng thuốc ức chế 
miễn dịch.

3.5. Globulin miễn dịch: truyền immunoglobulin tĩnh 
mạch (intravenous immunoglobulin -  IVIG) là một 
phương pháp điều trị tốt nhưng rất tốn kém. Liều 
lượng mỗi đợt là 2g/kg cân nặng chia đều trong 
5 ngày hoặc trong 2 ngày. Mỗi tháng lặp lại 1 liều 
nếu cần. Chỉ định: bệnh nhược cơ nặng, không đáp 
ứng với các phương pháp điều trị đã nêu trên.
3.6. Cắt bỗ tuyến ức (thymectomy): nếu có u, nên phẫu 
thuật cắt bỏ tất cả các u tuyến ức. Sau mổ nên 
chiếu xạ tại chỗ để diệt phần còn sót, và có thể 
dùng hoá trị liệu (với cisplatin) để điều trị các xâm 
lấn hạch bạch huyết. Trong trường hợp không lấy 
được hoàn toàn tuyến ức, có thể cần phối hợp điều 
trị xạ tại chỗ hoặc hoá chất. Nhược cơ ở trẻ em, dù 
cắt bỏ tuyến ức hiệu quả tốt, nhưng do tầm quan 
trọng của tuyến ức đối với sự phát triển của hệ 
thống miễn dịch, nên chờ tới tuổi dậy thì (nếu được). 
Không nên phẫu thuật cho bệnh nhược cơ khu trú ở 
mắt. Sau mổ, nhớ tránh dùng một số kháng sinh có
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thể  làm vượng triệu chứng nhược cơ, chúng tôi a i 
tiệt kê ở phần sau.

3 .7 . Các tinh trạng cấp cứu: b ao  gồm  cơn nhược cơ
(thường gặp hơn) và cơn cường cholin, có nguy cơ 
tử vong cao. Nếu yếu cơ toàn thân nặng kèm khó 
thở ở người đang dùng thuốc liều cao, dùng tensilon 
test để chẩn đoán phân biệt: nếu yếu cơ có cài 
th iện rõ, chứng tỏ thuốc chưa đủ liều, ngược lại nếu 
yếu cơ tăng lẽn hoặc không thay đổi, thì có thể là 
cơn cường cholin.

Cơn cường cholin (cholinergic crisis) do dùng quá 
nhiều thuốc ức chế cholinesterase, biểu hiện gần 
giống như tình trạng nhiễm độc phospho hữu cơ. 
Tình trạng kích thích quá mức các thụ cảm thể gây 
nên liệt mềm các cơ, hầu như không thể phân biệt 
được với yếu cơ do nhược cơ gây ra, và đều có thể 
gây co thắt phế quản.

Nếu có co đổng tử và hội chứng SLUDGE (Salivation: 
tiết nước bọt, Lacrimation: chảy nước mắt, Urinary 
incontinence: tiểu dầm, Diarrhea: tiêu chảy, Glupset 
and hypermotility: rối loạn dạ dày ruột và tăng nhu 
động, và Emesis: nôn ói) là cơn cường cholin. Tuy 
nhiên, các dấu hiêu này không phải lúc nào cũng biểu 
hiện. Cần kiểm tra khí máu đông mạch, và khi P C 02 
tăng cao thì tiến hành cấp cứu vé đường thở kịp thời.

Cơn nhược cơ (myasthenic crisis) là tình trạng 
nhươc cơ tăng tiên nhanh chóng gây liệt tứ chi kèm 
suy hô hấp. Dâu hiệu báo động: giảm dung tích sống, 
bệnh nhân bon chon bât 3n, sợ hãi run rẩy toát mổ 
hôi. Nếu liệt cơ hoành, ta sẽ thấy thở nông, hoặc hiện
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tương cử động nghịch đảo của thành bụng và ngực khi 
hô hấp: bụng thót lại khi bệnh nhân hít vào.

Cần theo dõi để tiến hành cấp cứu về đường 
thở kịp thơi. Khi đã thở máy, có thể tạm ngừng 
thuốc kháng cholinesterase, nên thay huyết tương 
hoặc truyền immunoglobulin tĩnh mạch (IVIG) nếu 
có điều kiện. Thường sau vài ngày đến 1 tuần, 
trước khi bỏ máy thở, cho dùng lại thuốc kháng 
cholinesterase, kèm corticosteroids. ,

3.8. Cần tránh sử dụng các thuốr iàm bộc lộ bệnh 
nhuọc ca tiểm ẩn hoặc làm tăng nặng bệnh nhiíậc cơ

Các kháng sinh (nhóm aminoglycosides, polymyxin 
B, colistin, clindamycin, ciprofloxacin, netilmicin, 
azithromycin, pefoxacin, norfloxacin và erythromycin); 
Các thuốc chống loạn nhịp (lidocaine, quinídine, 
quinine, procainamide và trimetaphan camsylate), 
corticosteroid, magnesium (đường tiêm truyền)...

4. T IÊ N  L Ư Ợ N G

Diễn tiến của bệnh nhược cơ rất khác nhau. 
Nguy cơ tử vong chủ yếu do biến chứng hô hấp. 
Bệnh tiến triển tới mức nặng nhất trong vòng 1 -  7 
năm. Thời kỳ nhược các cơ vận nhãn đơn thuần 
càng kéo dài, thì nguy cơ yếu cơ toàn thân càng 
giảm. Tiến triển ở nam giới nhanh hơn ở nữ giới, 
khởi phát ở người trẻ nặng hơn người già. Nhược cơ 
trẻ em thường có tiên lượng xa khá tốt: khoảng 30% 
trẻ không cắt tuyến ức và 40% trẻ được cắt tuyến ức 
sẽ khỏi hoàn toàn.
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THOÁI HOÁ KHỚP GÔÌ

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Thoái hoá khớp gối là hậu quả của quá trình cơ 
học và sinh học làm m ất cân bằng giữa tổng hợp và 
huỷ hoại của sụn và xương dưới sụn. Sự mất cân 
bằng này có thể được bắt đầu bởi nhiều yếu tố: di 
truyền, phát triển, chuyển hoá và chấn thương, biểu 
hiện cuối cùng của thoái hoá khớp là các thay đổi 
hình thái, sinh hoá, phân tử và cơ sinh học của tế 
bào và chất cơ bản của sụn dẫn đến nhuyễn hoá, 
nứt loét và mất sụn khớp, xơ hoá xương dưới sụn, tạo 
gai xương và hốc xương dưới sụn.

Bệnh thường gặp ở nữ giới, chiếm 80% trường 
hợp thoái hoá khớp gối.

2 . N G U Y Ê N  N H Â N

Theo nguyên nhân chia hai loại: thoái hoá khớp 
nguyên phát và thứ phát.

2.1. Thoái hoá khớp nguyên phát

Là nguyên nhân chính, xuất hiện muộn, thường ở 
người sau 60 tuổi, có thể ở một hoăc nhiều khớp, tiến 
triển chậm. Ngoài ra, yếu tố  di truyền, yếu tố  nội tiết 
và chuyển hoá (mãn kinh, đái tháo đường...) có thể 
gia tăng tình trạng thoái hoá.
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ZJL l i t i !  feBi xtap thử phát

Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nguyên nhân có thể do 
sau các chấn thương khiến trục khớp thay đổi (gãy 
xương khớp, can lệch...); Các bất thường trục khớp 
gối bẩm sinh: khớp gối quay ra ngoài (genu valgum); 
Khớp gối quay vào trong (genu varum); Khớp gối quá 
duỗi (genu recurvatum...) hoặc sau các tổn thương 
viêm khác tại khớp gối (viêm khớp dạng thấp, viêm 
cột sống dính khớp, lao khớp, viêm mủ, bệnh gút. 
chảy máu trong khớp -  bệnh Hemophilie...).

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác đỉnh

Bệnh thường gặp ở nữ, chiếm 80% truỡng họp.
Áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội Thặp Wxfc) 

học Mỹ -  ACR (American College of Rheuma*oếog>). 
1991.

1. Có gai xương ở rìa khớp (trên Xquang).
2. Dịch khớp là dịch thoái hoá.
3. Tuổi trên 38.

4. Cứng khớp dưới 30 phút
5. Có dấu hiệu lục khục khi cử động khớp.
Chẩn đoán xác định khi có yếu tố 1, 2, 3, 4 hc\V 

1,2,5 hoặc 1,4, 5.
-  Các dấu hiệu khác:

+ Tràn dịch khớp: đôi khi thấy ở khcip Ọ1' 1 
phản ứng viêm của màng hoạt dịch.



+ Biến dạng: do xuất hiện các gai xương, do lệch 
trục khớp hoặc thoát vị m àng hoạt dịch.

-  Các phương pháp thăm  dò hình ảnh chẩn đoán:

+ Xquang quy ước: Tiêu chuẩn chẩn đoán thoái 

hoá khớp của Kellgren và Lawrence.

Giai đoạn 1: Gai xương nhỏ hoặc nghi ngờ có gai 

xương.

Giai đoạn 2: Mọc gai xương rõ.

Giai đoạn 3: Hẹp khe khớp vừa.

Giai đoạn 4: Hẹp khe khớp nhiều kèm xơ xương 

dưới sụn.

+ Siêu âm khớp: đánh giá tình trạng hẹp khe khớp, 
gai xương, tràn dịch khớp, đo độ dày sụn khớp, màng 
hoạt dịch khớp, phát hiện các mảnh sụn thoái hoá 

bong vào trong ổ khớp.

+ Chụp cộng hưởng từ (MRI)): phương pháp này 
có thể quan sát được hình ảnh khớp một cách đầy đủ 
trong không gian 3 chiều, phát hiện được các tổn thương 
sụn khớp, dây chằng, màng hoạt dịch.

+ Nội soi khớp (NSK): Phương pháp NSK quan 
sát trực tiếp được các tổn thương thoái hoá của sụn 
khớp ở các mức độ khác nhau (theo Outbright chia 
4 độ), qua NSK kêt hợp sinh thiết màng hoạt dịch để 
làm xét nghiẹm te bào chân đoán phân biệt với các 
bệnh lý khớp khác.

-  Các xét nghiệm khác:
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+ Xét nghiệm máu và sinh hoá: Tốc độ lắng máu 
bình thường.

+ Dịch khớp: Đếm tế bào dịch khớp <1000 tế bào/ 1mm3.

3.2. Chẩn đoán phân biệt

Viêm khớp dạng thấp: chẩn đoán phân biệt khi 
chỉ tổn thương tại khớp gối, đặc biệt khi chỉ biểu 
hiện một khớp: tình trạng viêm tại khớp và các biểu 
hiện viêm sinh học rõ (tốc độ máu lắng tăng, CRP 
tăng...) và có thể có yếu tố dạng thấp dương tính. 
Thường được chẩn đoán qua nội soi và sinh thiết 
màng hoạt dịch.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Nguyên lắc điểu irỊ

-  Giảm đau trong các đợt tiến triển.

-P hục  hồi chức năng vận động của khớp, hạn 
chế và ngăn ngừa biến dạng khớp.

-T ránh các tác dụng không mong muốn của 
thuốc, lưu ý tương tác thuốc và các bệnh kết hợp ở 
người cao tuổi.

-  Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

4.2. Điểu trị nội khoa

4.2.1. Vật lý  tr ị liệu

Nhiệt điều trị: Các phương pháp siêu âm, hồng 
ngoại, chườm nóng, liệu pháp suối khoáng, bùn có 
hiệu quả cao.
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4.2.2. Thuốc điều trị ưiệu chứng tác dụng nhanh

a) C h ì định kh i có đau khớp

-  Thuốc giảm đau: Paracetamol (efferalgan, tylenol 
8 giờ): 1g -  2g/ngày.

Đôi khi cần ch ỉ định các thuốc giảm đau bậc 2: 
U ltracet 1 -  2g/ngày, efferalgan codein.

-  Thuốc chống viêm  không steroid.

+ E toricoxib  (A rco x ia ) 30m g -  60mg/ngày, 
ce le c o x ib  (C e le b re x ) 2 0 0m g /ng ày , meloxicam 
(M o b ic ) 7 ,5  -  15m g/ngày.

+ T h u ố c  c h ố n g  v iê m  không  s te ro id  khác: 
D iclofenac (Voltaren) 50 -  100mg/ngày, piroxicam 
(feldene, brexin) 20mg/ngày...

+ Thuốc bôi ngoài da: bôi tại khớp đau 2 - 3  lầnI 
ngày. Các loại gel như; voltaren emugel.. có tác 
dụng giảm đau đáng kể và rất ít tác dụng phụ.

-  Corticosteroid: Không có chỉ định cho đường 
toàn thân.

b) Đường tiêm  nộ i khớp

+ Hydrocortison acetat: Mỗi đợt 2 - 3  mũi tiêm 
cách nhau 5 - 7  ngày, không vượt quá 4 mũi tiêm 
mỗi đợt.

+ Các chê' phẩm chậm: depo-M edro l (methylpre- 
dnisolon), diprospan (Betam ethasone dipropionate) 
tiêm mỗi mũi cách nhau 6 - 8  tuần. Không tiêm quá 
3 đợt 1 năm vì thuốc gây tổn thương sụn khớp nếu 
dùng quá liều.

182



-A r id  hyaluronic (AH) dưới dạng hyaluronate: 
Hyalgan 20mg X 1 ống/1 tuần X 5 tuần. Synvisc 
(Hylane -  F20) 1 ống/tuần X 3 tuần. Go -  On: 1 ống/ 
1 tuần X 5 tuần.

4.2.3. Nhóm thuốc điểu ư ị DMADRs

Nên chỉ định sớm, kéo dài, khi có đợt đau khớp, 
kết hợp với các thuốc điều trị triệu chứng tác dụng 
nhanh nêu trên.

-  Glucosamine sulfate: Viartril-S 1,5g/ngày.

-  Acid hyaluronic kết hợp chondroitin sulfate 
(Duovital): 30ml uống mỗi ngày.

-Thuốc ức chế Interleukin 1: Diacerein (Artrodar) 
50mg X 2 viên/ngày.

4.2.4. Cấy ghép tế  bào gốc (Stem cell transplantation)

-  Từ huyết tương tự thân giàu tiểu cầu (PRP): lấy 
máu tĩnh mạch, chống đông, ly tâm tách huyết tương 
sau đó bơm vào khớp gối 6ml -  8ml PRP.

-  Tế bào gốc chiết suất từ mô mỡ tự thân 
(Adipose Derived stemcell -  ADSCs): Tách tế bào 
gốc từ mô mỡ và tách dịch chiết tiểu cầu, thêm 
dung dịch Adistem và kích hoạt tế bào gốc bằng 
máy, sau đó tiêm 5ml mô mỡ đã làm sạch và 5ml 
dung dịch chứa 50 -  70 triệu tế bào nền vào khớp 
gối thoái hoá.

+ Tế bào gốc từ nguồn gốc tuỷ xương tự thân.
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4.3. Điểu trị ngoại khoa

4.3.1. Đ iểu t r ị dướ i n ộ i s o i khớp

-  Cắt lọc, bào, rửa khớp.

-  Khoan kích thích tạo xương (m icrofrature).

-  Cấy ghép tế  bào sụn.

4.3.2. Phẫu th u ậ t th a y  khớp nhân tạo

Được chỉ định ở các thể  nặng tiến triển, có giảm 
nhiều chức năng vận động. Thường được áp dụng b 
những bệnh nhân trên 60 tuổi.

5. T H E O  D Õ I VÀ  Q U Ả N  L Ý

-  Chống béo phì.

-  Có chế độ vận động thể dục thể thao hợp lý, 
bảo vệ khớp tránh quá tải.

-  Phát hiện điều trị chỉnh hình sớm các dị tật khớp 
(lệch trục khớp, khớp gối vẹo trong, vẹo ngoài...).
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u SỤN MÀNG HOẠT DỊCH
■ ■ ■

1. Đ ỊN H  NG HĨA

Bệnh u sụn màng hoạt dịch (Synovial Osteochon 
-dromatosis) là một dạng dị sản lành tính của bao 
hoạt dịch, trong đó các tê' bào liên kết có khả năng tự 
tạo sụn. Trong ổ khớp, các khối sụn nhỏ mọc chồi 
lên bề mặt, sau đó phát triển cuống và trở thành các
u, các u này xơ cứng lại và được gọi là u sụn, một số 
rơi vào trong ổ khớp và trở thành các dị vật khớp.

u sụn màng hoạt dịch thường hay gặp ở khớp gối 
chiếm 50 -  60%, sau đó là các khớp khác như khớp 
háng và khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ chân.

2. NGUYÊN NHÂN

Nguyên .nhân gây bệnh chưa được biết rõ, nhất là 
đối với u sụrì nguyên phát.

-  Nguyên phát thường gặp ỏ độ tuổi từ 30 -  50, 
nguyên nhân chưa rõ.

-Thứphát gặp ở người có tiền sử bệnh khớp:

+ Thoái hoá khớp.

+ Viêm khớp do lao.

+ Viêm xương sụn bóc tách.

+ Gãy đầu xương trong ổ khớp, vỡ sụn.
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3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Lãm sàng

Bệnh u xương sụn thường gặp ở người lớn 30 -  50 
tuổi, nam: n ữ =  2: 1

-  Biểu hiện tại khớp:

+ Đau, sưng khớp, thường có dấu hiệu kẹt khớp.

+ Giảm khả năng vận động khớp.

+ Khám có thể thấy u cục quanh khớp, cứtìg, di 
động hoặc không.

+ Tràn dịch khớp: hiếm gặp.

+ Biểu hiện viêm khớp: ít gặp.

-  Dấu hiệu toàn thân ít thay đổi.

3.2. Cận làm sàng

-  Xét nghiệm tế  bào máu ngoại vi và sinh hoá. 
bình thường.

-  Xquang: Đặc điểm Xquang thường quy (Milgram, 
1997).

+ Dày bao khớp và màng hoạt dịch.

+ Nốt calci hoá trong và cạnh khớp hình tròn hoặc 
oval.

+ Khe khớp không hẹp.

+ Mật độ xương tại đầu khớp bình thường.

Nốt u sụn thường ch ỉ có thể được phát hiện trên 
Xquang vào giai đoạn 2, khi xuất hiện các nốt calci 
hoá rõ.
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-  Chụp cắt lớp vi tính:

+ Nốt calci hoá cản quang.

+ Tràn dịch khớp.

-  Cộng hưởng từ: Ngoài các hình ảnh như chụp 
cắt lớp vi tính còn có thể quan sát thấy:

+ Dày màng hoạt dịch.

+ Thể tự do giảm tín hiệu ở T1, tăng tín hiệu ở T2.

+ Nếu calci hoá nhiều: giảm tín hiệu T 1 hoặc T 1 
và T2.

-  Phương pháp nội soi khớp: được chỉ định khi 
các bằng chứng vẫn còn chưa chắc chắn, nhằm mục 
đích chẩn đoán xác định và kết hợp điều trị. Ngoài 
ra, qua nội soi khớp có thể kết hợp sinh thiết màng 
hoạt dịch, các tổ chức u sụn, sụn khớp làm xét 
nghiệm mô bệnh học để chẩn đoán xác định.

-  Mô bệnh học.

+ Hình ảnh đại thể: Do sụn được nuôi dưỡng bằng 
dịch của màng hoạt dịch nên các u sụn có thể phát 
triển và tăng dần lên về kích thước. Các u sụn trong 
ổ khớp, túi hoạt dịch hoặc bao gân thường có cùng 
hình dạng và kích thước (thay đổi từ một vài mm đến 
một vài cm). Nếu sự gắn kết nhiều u sụn có thể tạo 
hình dạng khối sụn lớn (hình dạng đá tảng).

+ Hình ảnh vi thể: chụp dưới kính hiển vi quang 
học thấy hình ảnh tăng sinh màng hoạt dịch, thấy 
nhiều tế bào hai nhân, nhân đông.
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3.3. Chẩn đoán phân biệl

-  V iêm  khớp dạng thấp có hình ảnh hạt gạo

-  V iêm  khớp nhiễm  khuẩn (lao khớp).

-  Bệnh gút.

-  Viêm màng hoạt dịch thể lông nốt sắc tố.

-  Viêm khớp nhiễm  khuẩn (lao khớp).

- u máu m àng hoạt dịch.

-  Chấn thương vỡ xương sụn.

3.4. Chẩn đoán các giai đoạn bệnh

Theo M ilgram chia bệnh lý u xương sụn thành 3 
giai đoạn:

-  Giai đoạn 1: Bệnh tiềm ẩn trong bao hoạt dịch 
nhưng không có các vật thể lạ tự do.

-  Giai đoạn 2: Tăng sinh màng hoạt dịch có kèm 
các vật thể lạ tự do.

-  Giai đoạn 3: Các u sụn tăng sinh nhiều ở bao 
khớp, màng hoạt dịch hoặc nhiều hạt tự do trong ổ 
khớp.

3.5. Đặc điểm mô bệnh học

3.5.1. u  sụn m àng hoạ t d ịch  nguyên p h á t

-  Hình ảnh đại thể  là một hoặc nhiều khối cùng 
hình dạng (tron, oval) và kích thước (thay đổi từ một 
vài mm đến một vài cm). Một sô trường hợp nhiều u 
liên kết với nhau tạo thành một khối lớn (hình dạng 
đá tảng), đường kính có thể tới 20cm. Một số u liên 
két với màng hoạt dich cua khớp bởi các cuông nhỏ
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một số tồn tại độc lập trong khoang khớp và trở 
thành các dị vật khớp, gây triệu chúmg tắc nghẽn 
khớp. Đó là các khối sụn nhỏ (có thể bị calci hoá 
phát triển trong màng hoạt dịch của khớp).

-  Hình ảnh vi thể: mật độ tế bào nhiều hơn so với 
sụn khớp bình thường. Có hiện tượng tăng sinh tế 
bào sụn trong, vùi vào mô liên kết màng hoạt dịch. 
Tế bào sụn tập trung thành đám nhỏ và không phân 
bô' đều đặn trong chất căn bản như sụn bình thường.

-  Dưới kính hiển vi quang học thấy nhiều tế bào 
hai nhân (nhân đông) và thay đổi bất thường của tế 
bào.
3.5.2. u  sụn màng hoạt dịch thứ  phát

-  Hình ảnh đại thể: thường có một hoặc vài u sụn 
với kích thước không giống nhau, hình dạng thay đổi.

-  Hình ảnh vi thể: mô sụn nghèo tế bào hơn sụn 
khớp bình thường. Tế bào sụn sắp xếp tương đối 
đều, kích thước nhỏ, không thành đám. Không có tế 
bào hai nhân.

4. ĐIỂU TR Ị

4.1. Nguyên lắc điểu trỊ

-  Giảm đau, cải thiện chức năng vận động khớp. 

-T ránh tái phát bệnh.

4.2. Điểu trị cụ the

4.2.1. Điều ừ ị nội khoa

-  Thuốc chống viêm không steroid:
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+ A rcoxia (E toricoxib) 30 -  90mg/ngày; mobifi 
(m eloxicam ) 7,5 -  15mg/ngày.

+ C elebrex (Celecoxib) 200m g/ngày.

-  T h u ố c  đ iề u  tr ị tr iệ u  chứ ng tá c  dụng chậm 
(nhóm  D M A R D s):

+ G lucosam ine sulfate và chondroitin sulfate: 
Viartril -  s  1500mg /1 ngày

+ Thuốc ức chế Interleukin 1: Diacerhein (artrodar 
50m g) X 2 viên/ngày.

4.2.2. N ộ i s o i k h ớ p : có thể vừa thực hiện chẩn đoán 
lấy vật thể lạ hoặc cắt từng phần màng hoạt dịch bị 
tổn thương (khi có viêm m àng hoạt dịch).

Chú ý: Phương pháp ch ỉ định khi u sụn kích thước 
nhỏ dưới 2 cm.

4.2.3. C h ỉ đ ịn h  n g o ạ i kh o a : Trong trường hợp bệnh 
nhân đến muộn, những tổ chức u sụn phát triển 
nhiều hoặc quá to sẽ có ch ỉ định cắt bỏ u sụn và 
phần màng hoạt dịch tổn thương qua phẫu thuật mỏ.

5. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

Cần thăm khám định kỳ cho đến khi hết triệu 
chứng trên lâm sàng và Xquang để đánh giả kết quả 
điều trị cũng như phát hiện các u sụn mới có thể xuất 
hiện để có biện pháp điều trị kịp thời.
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THOÁI HỌÁ CỘT SỐNG 
THẮT LƯNG

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Thoái hoá cột sống thắt lưng (THCSTL) là bệnh 
mạn tính tiến triển từ từ tăng dần gây đau, hạn chế 
vận động, biến dạng cột sống thắt lưng mà không có 
biểu hiện viêm. Tổn thương cơ bản của bệnh là tình 
trạng thoái hoá sụn khớp và đĩa đệm cột sống phối 
hợp với những thay đổi ỏ phần xương dưới sụn, và 
màng hoạt dịch.

2. NGUYÊN NHÂN

Thoái hoá cột sống là hậu quả của nhiều yếu tố: 
tuổi cao, nữ, nghề nghiệp lao động nặng, một số yếu tố 
khác như: tiền sử chấn thương cột sống, bất thường 
trục chi dưới, tiền sử phẫu thuật cột sống, yếu cơ, di 
truyền, tư thế lao động ...

Do tình trạng chịu áp lực quá tải lẽn sụn khớp và 
đĩa đệm lặp đi lặp lại kéo dài trong nhiều năm dẫn 
đến sự tổn thương sụn khớp, phẩn xương dưới sụn, 
mất tính đàn hồi của đĩa đệm, xơ cứng dây chằng 
bao khớp tạo nên những triệu chứng và biến chứng 
trong thoái hoá cột sống.
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3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán thoá i hoá cộ t sống đơn thuẩn dựa 
vào những dấu hiệu lâm sàng (đau cột sống có tính 
chất cơ học, và có dấu hiệu trên Xquang thường 
quy như; hẹp khe khớp với bờ diện khớp nhẵn, đặc 
xương dưới sụn, gai xương thân đốt sống, hẹp lỗ 
liên hợp đốt sống, c ầ n  lưu ý bệnh nhân phải không 
có triệu chứng toàn thân như; sốt, gầy sút cản, thiếu 
máu... Cần làm các xét nghiệm  máu (bilan viêm, 
phosphatase k iềm ...) để khảng định là các thông số 
này bình thường. Trường hợp có các bất thường về 
lâm sàng (đau quá mức, gầy sút, số t...)  hoặc tốc độ 
máu lắng tăng cao, cần tìm nguyên nhân (xem thêm 
bài đau cột sống thắ t lưng).

Thoái hoá cột sống thắt lưng ít khi diễn ra một 
cách đơn thuần, đa phần kết hợp với thoái hoá đĩa 
đệm cột sống, có thể thoát vị đĩa đệm cột sống và ỏ 
người có tuổi, thường phối hợp với loãng xương, lún 
xẹp đốt sống do loãng xương.

3.1.1. Triệu chúng lâm  sàng

Có thể có dấu hiệu cứng cột sống vào buổi sáng. 
Đau cột sống âm ỉ và có tính chất cơ học (đau tăng 
khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi). Khi thoái hoá ở 
giai đoạn nặng, có thể đau liên tục và ảnh hưởng đến 
giấc ngủ. Bệnh nhân có thể cảm thấy tiếng lục khục 
khi cử động cột sống.
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Đau cột sống thắt lưng do thoái hoá không có 
biểu hiện triệu chứng toàn thân như sốt, thiếu máu, 
gầy sút cân. Nói chung bệnh nhân đau khu trú tại 
cột sống. Một số trường hợp có đau rễ dây thần 
kinh do hẹp lỗ liên hợp hoặc thoát vị đĩa đệm kết 
hợp. Có thể có biến dạng cột sống: gù, vẹo cột 
sống. Trường hợp hẹp ống sống: biểu hiện đau 
cách hồi thần kinh: bệnh nhân đau theo đường đi 
của dây thần kinh toạ, xuất hiện khi đi lại, nghỉ ngơi 
đỡ đau (Cộng hưởng từ cho phép chẩn đoán mức 
độ hẹp ống sống).

3.1.2. Triệu chứng cận lâm sàng

-X quang thường quy cột sống thẳng, nghiêng: 
hình ảnh hẹp khe đĩa đệm, mâm đĩa đệm nhẵn, đặc 
xương dưới sụn, gai xương thân đốt sống, hẹp lỗ liên 
hợp đốt sống. Trường hợp trượt đốt sống có chỉ định 
chụp chếch 3/4 phải, trái nhằm phát hiện tình trạng 
“gãy cổ chó”.

-X é t nghiệm tế bào máu ngoại vi và sinh hoá: 
bình thường.

-  Chụp cộng hưởng từ cột sống: chỉ định trong 
trường hợp thoát vị đĩa đệm.

3.2. Chẩn doán phân biệt

Trường hợp đau cột sống có biểu hiện viêm: có 
dấu hiệu toàn thân như: sốt, thiếu máu, gầy sút cân, 
hạch ngoại vi... cần chẩn đoán phân biệt với các 
bệnh lý dưới đây:
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-  Bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính (đặc bíệH 
viêm cột sống dính khớp): nam giới, trẻ tuổi, đau vá 
hạn chế các động tác của cột sống thắt lưng cùng 
Xquang có viêm  khớp cùng chậu, xét nghiệm tốc độ 
lắng máu tăng.

-  V iêm  đốt sống đĩa đệm (do nhiễm khuẩn hoặc 
do lao), tính chất đau như kiểu viêm, đau liên tục 
kèm theo dấu hiệu toàn thân, Xquang có diện khớp 
hẹp, bờ khớp nham nhở không đều, cộng hưởng từ 
có hình ảnh viêm đĩa đệm đốt sống, xét nghiệm bilan 
viêm dương tính.

-  Ung thư di căn xương: đau mức độ nặng, kiểu 
viêm, kèm theo dấu hiệu toàn thân, Xquang có huỷ 
xương hoặc kết đặc xương, cộng hưởng từ và xạ hình 
xương có vai trò quan trọng trong chẩn đoán.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Nguyên tắc

-Đ iề u  trị theo triệu chứng (thuốc chống viêm, 
giảm đau, dãn cơ...) kết hợp với các thuốc chống 
thoái hoá tác dụng chậm.

-  Nên phối hợp các biện pháp điều trị nội khoa, 
vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Trường hợp có 
chèn ép rễ có thể chỉ định ngoại khoa.

4.2. Điểu trị cụ thể

4.2.1. Vật lý  t r ị  liệu

Bài tập thể dục, xoa bóp, kéo nắn, chiếu tia hồng
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ngoại, chườm nóng, liệu pháp suối khoáng, bùn nóng, 
paraphin, tập cơ dựng lưng....

4.2.2. Điều tr ị nộ i khoa

-T h u ố c  giảm đau theo bậc thang giảm đau 
của WHO:

+ Bậc 1 -  Paracetamol (efferalgan, tylenol 8 giờ...) 
500mg/ngày uống 4 đến 6 lần, không quá 4g/ngày. 
Thuốc có thể gây hại cho gan.

+ Bậc 2 -  Paracetamol kết hợp với codein liều 
2 - 4  viên/24 giờ hoặc kết hợp với tramadol (Ultracet) 
2 - 4  viên/24 giờ.

+ Bậc 3 -  Opiat và dẫn xuất của opiat.

-Thuốc chống viêm không steroid:
Chọn một trong các thuốc sau. Lưu ý tuyệt đối 

không phối hợp thuốc trong nhóm vì không tăng tác 
dụng điều trị mà lại có nhiều tác dụng không mong 
muốn).

+ Diclofenac (Votaren) viên 50mg: 2 viên/ngày 
chia 2 lấn hoặc viên 75mg, uống 1 viên/ngày sau ăn 
no. Có thể sử dụng dạng ống tiêm bắp 75mg/ngày 
trong 2 - 3  ngày đầu, khi bệnh nhân đau nhiều, sau 
đó chuyển sang đường uống.

+ Meloxicam (Mobic) viên 7,5mg: 2 viên/ngày sau 
ân no hoặc dạng ống tiêm bắp 15mg/ngày X 2 - 3  
ngày nếu bệnh nhân đau nhiều, sau đó chuyển sang 
đường uống.

+ Piroxicam (Felden) viên hay ống 20mg, uống
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1 viên/ngày, uống sau ăn no hoặc tiêm  bắp ngày 1 'ỊỊ 
trong 2 - 3  ngàỳ đầu khi bệnh nhân đau nhiều, l i  
đó chuyển sang đường uống.

+ Celecoxib (C elebrex) viên 200m g liều 1 đến 2 
v iên/ngày sau ăn no. Không nén dùng cho bệnh 
nhân có bệnh tim mạch và thận trọng ỏ người cao 
tuổi.

+ Thuốc chống viêm bôi ngoài da: voltaren emugel, 
profenid gel.

- T h u ố c  dãn  cơ: eperisone (myonal 50mg): 3 
viên/ngày, hoặc to lperisone (mydocalm  50mg): 2 -6  
viên/ngày.

- Thuốc điểu trị triệu chứng tác dụng chậm:
+ G lucosam ine sulfate và chondroitin sulphat 

(Viartril -  s 1500mg/ngày), dùng kéo dài.

+ Thuốc ức chế IL1: D iacerhein (artrodar 50mg) 
1 -  2 viên /ngày.

-  Tiêm corticoid tại chỗ: tiêm ngoài màng cứng 
bằng hydrocortison acetat trong trường hợp đau thần 
kinh toạ, tiêm cạnh cột sống, tiêm khớp liên mấu 
(dưới màn tăng sáng hoặc dưới hướng dẫn của CT).

4.2.3. Điều trị ngoại khoa

Chỉ định khi thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống gây 
đau thần kinh toạ kéo dài, hoặc có hẹp ống sống với 
các dấu hiệu thần kinh tiến triển nặng ảnh hưởng tới 
chất lượng cuộc sống mà các biện pháp điều trị nội 
khoa không kết quả.
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5. THEO DÕ I VÀ  QUẢN LÝ

-  Theo dõi và phát hiện sớm các dị tật cột sống 
để điều trị kịp thời.

-  Giáo dục tư vấn các bài tập tốt cho cột sống, 
sửa chữa các tư thế xấu.

-  Định hướng nghề nghiệp thích hợp với tình trạng 
bệnh, kiểm tra định kỳ những người lao động nặng 
(khám phát hiện triệu chứng, chụp Xquang cột sống 
khi cẩn...).
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ĐAU THẮT LƯNG

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Đau vùng thắt lưng (Low back pain) là hội chứng 
đau khu trú trong khoảng từ ngang mức L1 đến nếp 
lằn mông, đây là một hội chứng xương khớp hay gặp 
nhất trong thực hành lâm sàng. Khoảng 65 -  80% 
những người trưởng thành trong cộng đồng có đau 
cột sống thắt lưng (CSTL) cấp tính hoặc từng đợt một 
vài lần trong cuộc đời và khoảng 10% số này bị 
chuyển thành đau CSTL mạn tính.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

2.1. Đau vùng thắt lưng do nguyên nhân ca học

Do căng dãn cơ, dây chằng cạnh cột sống quá 
mức; Thoái hoá đĩa đệm cột sống; Thoát vị đĩa đệm 
CSTL; Loãng xương; Trượt thân đốt sống; Dị dạng 
thân đốt sống (cùng hoá thắt lưng 5, thắt lưng hoá 

cùng 1...).

2.2. Đau vùng thắt lưng do một bệnh loàn thân

-  Đau trong các bệnh khớp mạn tính (Viêm cột 
sống dính khớp, Viêm khớp dạng thấp, Loãng 
xương); Đau do chấn thương; Nguyên nhân nhiễm 
khuẩn (Lao hoặc nhiễm vi khuẩn không do lao); Do 
ung thư; Do các nguyên nhân khác (sỏi thận, loét
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hành tá tràng, bệnh lý động mạch chủ bụng, u xơ 
tuyến tiền liệt...).

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng, xét nghiệm 
và chẩn đoán hình ảnh.

3.1.1. Đau vùng thắt lutig do nguyên nhân cơ học

a) Lâm sàng

-Đ a u  CSTL do căng dãn dây chằng quá mức: 
đau xuất hiện đột ngột sau bê vật nặng, sau hoạt 
động sai tư thế (lao động chấn tay kéo dài, đi guốc 
cao gót...), rung xóc do đi xe đường dài, sau nhiễm 
lạnh hoặc sau một cử động đột ngột. Đau thường 
kèm theo co cứng khối cơ cạnh cột sống, tư thế cột 
sống bị lệch vẹo mất đường cong sinh lý, khi thầy 
thuốc ấn ngón tay dọc các mỏm gai sau hoặc vào 
khe liên đốt ở hai bên cột sống có thể xác định được 
điểm đau.

-  Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng: thường có 
biểu hiện của đau thần kinh toạ. Người bệnh đau từ 
cột sống thắt lưng lan xuống mông, phía sau ngoài 
đùi, mặt trước bên cẳng chân, mắt cá ngoài, qua mu 
chân tới ngón I nếu bị chèn ép ở L5. Nếu tổn thương 
ở S1, đau lan xuống mặt sau đùi, cẳng chân, gân 
Achille, mắt cá ngoài qua bờ ngoài gan chân tới ngón 
V. Đôi khi có rối loạn cảm giác nông: cảm giác tê bì,
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kiến bò, kim châm ... dấu hiệu giật dây chufiHg 
dương tính, dấu hiệu Lasegue dương tính. Trtàng 
hợp có chèn ép nặng, người bệnh có thể có rối ỉoạn 
cơ tròn. Phản xạ gân xương chi dưới thường giảm 

hoặc mất, có thể có teo cơ đùi và cẳng chân nếu đau 
kéo dài.

b) X é t nghiệm

-  Các xét nghiệm sinh học thường trong giới hạn 
bình thường.

-  Xquang thường quy: Xquang thường quy ít có 
giá trị chẩn đoán, đa số có hình ảnh bình thường 
hoặc có các triệu chứng của thoái hoá. Chỉ định 
nhằm loại trừ các trường hợp tổn thương đĩa đệm đốt 
sống (viêm, u...).

3.1.2. Đau vùng thắt lung do một bệnh toàn tíìân

Trong trường hợp đau vùng thắt lưng là triệu 
chứng của một bệnh toàn thân, người bệnh thường 
có các triệu chứng khác kèm theo như: sốt, dấu hiệu 
nhiễm trùng nếu do nguyên nhân nhiễm khuẩn, gầy, 
sút cân nhanh, đau ngày càng tăng, không đáp ứng 
với các thuốc chống viêm giảm đau thông thường 
nếu có nguyên nhân là ung thư; đau thắt lưng dữ dội 
ngày càng tăng kèm theo dấu hiệu shock, da xanh 
thiếu máu nếu có nghi ngờ phình tách động mạch 
chủ bụng... Khi có dấu hiệu chỉ điểm của một bệnh 
toàn thân liên quan đến đau vùng thắt lưng, thầy 
thuốc cần hướng dẫn người bệnh đến các cd sở
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chuyên khoa thực hiện các xét nghiệm, thăm dò 
chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

3JL Chẩn đoán phân biệl

Luôn cần phân biệt đau vùng thắt lưng do nguyên 
nhân cơ học với đau vùng thắt lưng do một bệnh 
toàn thân. Một số các trường hợp có nguyên nhân 
tâm lý.

4. Đ IỂU TR Ị

4.1. Nguyên lắc diều trị

-  Điều trị theo nguyên nhân.

-  Kết hợp điều trị thuốc với các biện pháp phục 
hồi chức năng.

-  Hạn chế điều trị ngoại khoa, đặc biệt hạn chế 
đối với những người bệnh đau vùng thắt lưng cấp.

4.2. Phác đó điểu trị

Thường kết hợp các nhóm: thuốc chống viêm 
không steroid, thuốc giảm đau, thuốc dãn cơ.

4.3. Diều trị cụ thể

4.3.1. Nội khoa

-  Đau thắt lưng cấp tính:

+ Thuốc chống viêm không steroid: piroxycam 
(Feldene®) 20mg hoặc meloxicam (Mobic®) 15mg 
tiêm bắp ngày 1 ống trong 2 - 3  ngày, sau đó chuyển 
sang uống 1 viên (Feldene®) 20mg hoặc 2 viên 
Mobic® 7,5mg mỗi ngày.
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+ A c e ta m in o p h e n  (p a ra c e ta m o l,  ty le n o l..,
0,5g X 4 -  6 viên/24 giờ, chia 3 lần uống sau âii' 
A ce tam inop hen  kế t hợp với code in  hoặc tramadol 
(U ltra ce t) 2 - 4  v iê n /2 4  giờ.

+ Thuốc dãn cơ đường tiêm tolperisone (Mydocalm®) 
100 -  2 0 0 m g )/2 4  giờ ch ia  2 lần.

+ Nằm  ngh ỉ tạ i chỗ trên giường phẳng, đeo đai 
lưng, ch iếu  đèn hồng ngoại hoặc điều trị điện 
xung kế t hợp dùng thuốc.

-  Đau thắt lưng mức độ vừa:

+ Thuốc chống viêm không steroid đường uống: 
diclofenac (V o lta rene® ) 75mg hoặc mobic 7,5mg 
ngày 1 viên uống sau ăn.

+ Acetam inophen (Paracetamol, Tylenol...) 0,5g X 
2 - 4  viên /24 giờ.

+ Thuốc dãn cơ: tolperisone (Mydocalm®) 
150 -  300mg)/24 giờ chia 2 lần hoặc eperisone 
(M yonal® ): 150mg/24 giờ chia 3 lần.

+ Nghỉ ngơi, hoạt động nhẹ nhàng trong giai 
đoạn đau. Khi đỡ đau lưng có thể tăng dần mức độ 

hoạt động.

-  Đau thắt lưng mạn tính:

+ Có thể duy trì ba nhóm thuốc trên nhưng chú ý 
sử dụng liều thấp nhất mà có hiệu quả để tránh tác 
dụng phụ của thuốc.

+ Kéo dãn cột sống, tập bơi, thể dục nhẹ nhàng.



Điểu chinh lối sống và thói quen làm việc, vận động 
để tránh gây đau tái phát.

4.3.2. Điếu tr ị ngoại khoa

Chỉ định phẫu thuật ở các trường hợp đau cột 
sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm, hoặc kèm theo có 
trượt đốt sống, đặc biệt trường hợp đau nhiều, có dấu 
hiệu ép rễ nặng (teo cơ nhanh, rối loạn cơ tròn, rối 
loạn cảm giác).

5. THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ

Tư vấn cho bệnh nhân hiểu rõ vể bệnh và thực 
hiện các biện pháp tránh tái phát đau vùng thắt lưng 
(tránh cúi, tránh xoắn vặn, tư thê' mang vật nặng 
đúng, nên bơi, tập cơ bụng, cơ lưng...).
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ĐAU THẦN KINH TOẠ
■

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

-  Đau thần kinh toạ được biểu hiện bỏi cảm 

g iác đau dọc theo  đường đi của thần kinh toạ: đau 

tạ i cộ t sống thắ t lưng lan tới mặt ngoài đùi, mặt 

trước ngoài cẳng chân, m ắt cá ngoài và tận hết ỏ 
các  ngón chân.

-  Thường gặp đau thần kinh toạ một bên, ở lứa 

tuổi lao động (30 -  50 tuổi), tỷ lệ nam cao hơn nữ.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

-  Tổn thương rễ thần kinh thường gặp nhất 

(trên  90% ), còn lại tổn thương dây và/hoặc đám 

rối thần kinh. N guyên nhân hàng đầu gây chèn 
ép rễ thần kinh toạ là thoá t vị đĩa đệm (thường 
gặp nhất là đĩa đệm L4 -  L5 hoặc L5 -  S1 gây 

chèn ép rễ L5 hoặc S1 tương ứng); trượt đốt 
sống, thoá i hoá cột sống thắ t lưng, hẹp ống sống 

thắ t lưng. Các nhóm  nguyên nhân do thoái hoá 

này có thể  kết hợp với nhau.

-  Các nguyên nhân hiếm gặp hơn: Viêm đĩa đệm 

đốt sống, tổn thương thân đốt sống (thường do lao, vi 

khuẩn, u), chấn thương, mang tha i...
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3. C H ẨN  ĐOÁN

3.1. Ckẩadoánxảc đình

3.1.1. Lăm sàng
-Đ a u  dọc đường đi của dây thần kinh toạ, đau tại 

cột sống thắt lưng lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước 
ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận hết ỏ các ngón 
chân. Tuỳ theo vị trí tổn thương mà biểu hiện trên 
lâm sàng có khác nhau: Tổn thương rễ L4 đau lan 
đến khoeo chân, tổn thương rễ L5 đau lan tới mu bàn 
chân tận hết ở ngón chân cái (ngón I); tổn thương rễ 
L5 đau lan tới lòng bàn chân (gan chân) tận hết ở 
ngón V (ngón út). Một số trường hợp không đau cột 
sống thắt lưng, chỉ đau dọc chân. Triệu chứng đau 
dọc của dây thần kinh toạ quan trọng nhất trong 
chẩn đoán xác định.

-Đ au có thể liên tục hoặc từng cơn, giảm khi 
nằm, nghỉ ngơi, tăng khi đí lại nhiều. Trường hợp có 
hội chứng chèn ép: tăng khi ho, rặn, hắt hơi, có thể 
yếu cơ (khó kiễng chân, khó đứng trên đầu ngón 
chân). Giai đoạn muộn có teo cơ tứ đầu đùi, hạn chế 
vận động (đi lại khó khăn, khó cúi), có thể có tư thế 
giảm đau, co cứng cơ cạnh cột sống.

-M ộ t số nghiệm pháp:

+ Hệ thống điểm đau Valleix (ấn dọc đường đi của 
thẩn kinh toạ có các điểm đau chói), dấu chuông 
bấm (ấn ngón cái giữa các mỏm gai L 4 -L 5  hoặc 
L5 -  S1 gây đau lan theo rễ thần kinh).

+ Dấu hiệu Lasègue dương tính (bệnh nhân nằm 
ngửa, người làm nghiệm pháp nâng chân lên cao,
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duỗi thẳng chân, gây đau dọc dày thẩn kinh toạ ha 
thấp chân ừở lại làm đau giảm hoặc mất).

+ Các dấu hiệu khác có giá trị tương đương dấu 
hiệu Lasègue: dấu hiệu Chavany (bệnh nhân nằm 
ngửa như làm nghiệm pháp Lasègue vìía nâng, Via 
giạng chân sẽ gây đau), dấu hiệu Bonnet (bệnh 
nhân nằm ngửa, nâng chân và khép đùi từng bên 
m ột gây đau).

+ Phản xạ gân xương; Phản xạ gân bánh chè 
giảm hoặc m ất trong tổn thương rễ L4, phản xạ gân 
gót giảm hoặc mất ừong tổn thương rễ S1.

3.1.2. Cận làm  sàng

-C á c  chỉ số huyết học, sinh hoá thông thường 
không có thay đổi và ít cần thiết phải làm trong ừuòng 
hợp đau do nguyên nhân cơ học như thoát vị đĩa đệm. 
Tuy nhiên, một số xét nghiệm có thể cần thiết để loại 
trừ nhũng bệnh lý như viêm nhiễm, ác tính.

-C h ụ p  Xquang quy ước cột sống thắt lưng: ít có 
giá tri chẩn đoán nguyên nhân. Đa số các trường hợp 
Xquang quy ước bình thường hoặc có dấu hiệu thoái 
hoá cột sống thắt lưng. Chỉ định chụp Xquang nhằm 
khảo sát tình trạng đĩa đệm đốt sống nhằm loại trừ 
một số nguyên nhân (viêm đĩa đệm đốt sống, tình 
trạng huỷ đốt sống do ung thư...).

-C h ụ p  cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng: 
Đây là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh quan trọng và có 
giá tri nhất nhằm xác định chính xác dạng tổn thương 
cũng như vị trí khối thoát vị, mức độ thoát vị đĩa đệm
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và phát hiện các nguyên nhân ít gặp khác (viêm đĩa 
đệm đốt sống, khối u, ...)•

-C hụp  CT.Scan: chẩn đoán thoát vị đĩa đệm 
bằng CT thường kém chính xác hơn MRI song có thể 
được chỉ định khi không có điều kiện chụp MRI.

-Đ iện  cơ: giúp phát hiện và đánh giá tổn thương 
các rễ thần kinh.

3.2. Chẩn đoán phân biệt

Cần phân biệt với các trường hợp giả đau thần 
kinh toạ:

-Đ au  thần kinh đùi, đau thần kinh bì đùi, đau 
thần kinh bịt.

-Đ au  khớp háng do viêm, hoại tử, thoái hoá, 
chấn thương.

-  Viêm khớp cùng chậu, viêm, áp xe cơ thắt lung chậu.

4. ĐIỂU TR Ị

4.1. Nguyên tắc diều trị
-Đ iểu trị theo nguyên nhân (thường gặp nhất là 

thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng).

-G iảm  đau và phục hổi vận động nhanh.

-Đ iều trị nội khoa với những trường hợp nhẹ và vừa.
-C an thiệp ngoại khoa khi có những biến chứng 

liên quan đến vận động, cảm giác.

-Đ iều trị giải ép cột sống kết hợp chuyên khoa 
ung bướu trong trường hợp đau thần kinh toạ do 
nguyên nhân ác tính.
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42. Biểu tri cụ thể

4.2.1. N ộ i khoa

a) C hế  độ n g h ỉ ngơi

Nằm giường cứng, tránh võng hoặc ghế bố, tránh 
các động tác mạnh đột ngột, mang vác nặng đứng 
ngồi quá lâu.

b) Đ iều trị thuốc

-T h u ố c  giảm đau: tuỳ mức độ đau mà sử dụng đơn 
thuần hoặc phối hợp các thuốc giảm đau sau đây:

+ Giảm đau đơn thuần: paracetamol (efferalgan 
tylenol, panadol, v.v) 500 -  650mg X 3 -  4 lần/ngày, 
hoặc paracetamol kết hợp với opiat nhẹ như codein, 
tramadol (efferalgan codein, ulừacet, v.v.) 2 -4  
viên/ngày.

+ Thuốc kháng viêm không steroid: Tuỳ đối tượng 
bệnh nhân, có thể dùng các NSAIDs không chọn lọc 
hoặc thuốc ức chế chọn lọc c o x  -  2, chẳng hạn: 
Ibubrofen (400mg X 3 - 4  lần/ngày), naproxen 
(500mg X 2 lần/ngày, diclofenac ( 7 5 -  150mg/ngày), 
piroxicam (20mg/ngày), meloxicam (15mg/ngày), 
celecoxib (200mg/ngày), etoricoxib (60mg/ngày). 
Cần lưu ý các tác dụng phụ trên đường tiêu hoá, 
thận, tim mạch. Để giảm nguy cơ tiêu hoá (đặc biệt 
khi sử dụng các thuốc chống viêm NSAIDs không 
chọn lọc) nên xem xét sử dụng phối hợp với một 
thuốc bảo vệ dạ dày như PPI.

+ Tramadol tiêm bắp 100mg X 2 -  3 lần/ngày (không 
quá 300mg/ngày).
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+Trong trường hợp đau nhiều có thể cần phải 
dùng đến các chế phẩm thuốc phiện như morphine.

-Thuốc dãn cơ: tolperisone (100 -  150mg X 3 lần 
uống/ngày); eperisone (50mg X 2 -  3 lần/ngày), 
diazepam ,...

-C á c  thuốc khác: Khi bệnh nhân có đau nhiều, 
đau mạn tính có thể sử dụng phối hợp với các thuốc 
giảm đau thần kinh như:

+ Gabapentin: 600 -  1200mg/ngày (nên bắt đầu bằng 
liều thấp).

+ Pregabalin: 150 -  300mg/ngày (nên bắt đầu bằng 
liều thấp).

+ Các thuốc khác: vitamin 3B, methycobal.

-T iêm  ngoài màng cứng hoặc tiêm cạnh cột sống 
corticosteroid: Mục đích giảm đau do rễ trong bệnh 
thần kinh toạ, tuy nhiên hiệu quả giảm đau ngắn hạn.

c) Vật lỷ trị liệu

-  Massage liệu pháp: có ích đối với đau thần kinh 
toạ vì làm tăng tuần hoàn máu, dãn cd và kích thích 
các endorphin.

-T h ể  dục trị liệu: những bài tập kéo dãn hoặc ấn 
cột sống, aerobic giúp tăng cường sức mạnh cột 
sống, khối cơ, dây chằng và gân.

4.2.2. Các thủ thuật can thiệp xâm lấn tối thiếu

-C á c  thủ thuật điều trị can thiệp tối thiểu chủ yếu 
là các biện pháp giải ép đĩa đệm qua kim chọc. Mục 
đích để lấy hoặc làm tiêu tổ chức từ vùng trung tâm
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đĩa đệm để làm giảm áp lực chèn ép cfia dẽ  
thoát vị đối với rễ thần kinh.

-C á c  kỹ thuật này chỉ áp dụng cho nhũng thoát vi 
dĩa đệm dưới dây chằng, tức chưa lọt qua dây ctàig 
dọc sau.

-C á c  kỹ thuật được sử dụng gồm: kỹ thuật 
tiêm chất chymopapain làm tiêu nhân đệm, kỹ 
thuật giải ép plasma (tạo hình nhân đệm) sử dụng 
sóng cao tần.

4.2.3. Đ iểu ừ ị ngoạ i khoa

- C h ỉ  định khi điều trị nội khoa thất bại, những 
trường hợp có chèn ép nặng (hội chứng đuôi ngựa, 
hẹp ống sống, liệt chi dưới...).

-T u ỳ  theo tình trạng thoát vị, trượt đốt sống 
hoặc u chèn ép cũng như điều kiện kỹ thuật cho 
phép mà sử dụng các phương pháp phẫu thuật 
khác nhau (nội soi, sóng cao tần, vi phẫu hoặc mổ 
hở, làm vững cột sống). Hai phương pháp phẫu 

thuật thường sử dụng:

+ Phẫu thuật lấy nhân đệm: c ắ t bỏ một phần nhỏ 

đfa đệm thoát vị gây chèn ép thần kinh. Chỉ dinh sau 

khi điểu tri đau 4 - 6  tuần không hiệu quả. Nếu bệnh 

nhân đã có biến chứng vận động và cảm giác nặng, 
cần phẫu thuật sớm hơn. Có khoảng 90 -  95% bệnh 

nhân giảm đau sau thủ thuật này.

+ Phẫu thuật cắt bản sông: Chỉ định đối với đau
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thần kinh toạ do hẹp ống sống. Phẫu thuật cắt bỏ 
một phần nhỏ xương hoặc đĩa đệm chèn ép rễ thần 
kinh. Có khoảng 70 -  80% bệnh nhân giảm đau sau 
thủ thuật này.

5. THEO DÕI V À  QUẢN LÝ

-Đ a u  thần kinh toạ do các nguyên nhân thoái 
hoá hay bệnh lý đĩa đệm, hẹp ống sống sau điều trị 
nội khoa hoặc phẫu thuật có tiên lượng tốt. Tuy 
nhiên, có hiện tượng tái phát nên cần các biện pháp 
bảo vệ cột sống kết hợp.

-N ếu  do các nguyên nhân ác tính tại chỗ hoặc di 
căn, cần kết hợp điều trị ung thư (hoá trị, xạ trị), tuy 
nhiên tiên lượng dè dặt.

-N ên  mang đai lưng sau phẫu thuật ít nhất 1 
tháng khi đi lại hoặc ngồi lâu.

-T á i khám định kỳ sau điều trị nội khoa hoặc 
ngoại khoa theo hẹn.

-Phòng bệnh:

+ Giữ tư thế cột sống thẳng đứng khi ngồi lâu 
hoặc lái xe, có thể mang đai lưng hỗ trợ.

+ Tránh các động tác mạnh đột ngột, sai tư thế, 
mang vác nặng.

+ Luyện tập bơi lội hoặc yoga giúp tăng sức bền 
và sự linh hoạt khối cơ lưng, ngăn ngừa đau thần 
kinh toạ tái phát.
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THOÁI HOÁ CỘT SỐNG cổ

1. Đ ỊNH NGHĨA

Thoái hoá cột sống cổ là bệnh lý mạn tính khá phổ 
biến, tiến triển chậm, thường gặp ỏ nguỡi lớn tuổi 
và/hoặc liên quan đến tư thế vận động. Tổn thương cơ 
bản của bệnh là tình bạng thoái hoá sụn khớp và dĩa 
đệm ỏ cột sống cổ. Có thể gặp thoái hoá ở 7 đốt sống 
cổ nhưng đoạn C5 -  C6 -  C7 là thường gặp nhất

2. NGUYÊN NHÂN

-  Quá trình lão hoá của tổ chức sụn, tế bào và tổ 
chúc khớp và quanh khớp (cơ cạnh cột sống, dây 
chằng, thẩn kinh...).

-  Tình trạng chiu áp lực quá tải kéo dài của sụn khớp.

3. C H Ẩ N  ĐO ÁN

3.1. C kẩ l ú i  ÚC ạ t

Hiện tại vẫn chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán xác 
định bệnh lý thoái hoá cột sống'cổ. Chẩn đoán cần 
dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.

3.1.1. Lâm sàng

Biểu hiện rất đa dạng, thường gồm 4 hội chứng 

chính sau:
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-  Hội chứng (đau và hạn chế vận động) cột sống 
cổ: Đau và co cứng vùng cơ cạnh cột sống cổ cấp 
hoặc mạn tính, triệu chứng đau tăng lên ở tư thế cổ 
thẳng hoặc cúi đầu kéo dài, mệt mỏi, căng thẳng, lao 
động nặng, thay đổi thời tiết đặc biệt bị nhiễm lạnh, 
có điểm đau tại cột sống cổ, hạn chế vận động cột 
sống cổ.

-  Hội chứng rễ thần kinh cổ: Đau lan từ cổ xuống 
tay phải hoặc trái, hoặc lan lên vùng gáy, đau tăng 
lên với các tư thế hoặc nghiệm pháp (ho, hắt hơi, 
ngồi lâu...), đau sâu trong cơ xương dạng nhức nhối, 
có thể kèm theo chóng mặt. Rối loạn cảm giác: cảm 
giác kiến bò, tê rần dọc tay hoặc đầu ngón tay, đau 
quanh khớp vai, yếu cơ hoặc teo cơ.

-  Hội chứng động mạch đốt sống: nhức đầu vùng 
chẩm, thái dương, trán và hai hố mắt thường vào 
buổi sáng, pó khi kèm chóng mặt, ù tai, hoa mắt, mờ 
mắt, nuốt vướng, đau tai, lan ra sau tai, đau ở một tư 
thế nhất định của đầu.

-  Hội chứng chèn ép tuỷ cổ: dáng đi không vững, 
đi lại khó khăn, dị cảm ở chi trên, chi dưới hoặc thân, 
yếu hoặc liệt chi trên hoặc chi dưới, teo cơ ngọn chi, 
rối loạn vận động chi trên và hoặc chi dưới, rối loạn 
cơ tròn...

-  Biểu hiện khác: dễ cáu gắt, thay đổi tính tình, rối 
loạn giấc ngủ, giảm khả năng làm việc...

Tuỳ theo vị trí cột sống cổ bị tổn thương mà có
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ife*ất hiện riêng lẻ hoặc đổng thời với các 9#
m *è n .

I t t c ận lâm sàng

. %iang cột sống cổ thường quy với các fcffei 
w  Sổng, nghiêng, chếch -  trái và phải. Trên p lii 
fcpaig có thể phát hiện các bát thuòng: mất đường 

ánh lý, gai xương ở  thản đốt sống, giảm diễu 
eeđắsống, đ a  đệm, đăc xương dưới sụn, hẹp lô 
i i i Ị Ị l . . .

-O ịịp  cắt lớp vi tính: Giúp đánh giá tốt các tẩn 
httig xương, những bất thường mà Xquang qưy 

không thể phát hiện được nhưng đánh giá sụn 
4>đệm không tã  bằng cộng hưởng từ.

-Chụp cộng hưởng từ: Giảm chiéti cao da đệm. 
chát bạng của dĩa đệm, vị trí đ ã  đệm. thay đa 
ntingdtâ sụn...

12. OÉ t a n a  Hệt
-  Luu ý chẩn đoán thoái hoá cột sống là chẩn 

đoán loại trừ, cẩn loại trừ các nguyên nhản khác 
iư te tt i có chẩn đoán xác định.

-Các chán thương vùng cột sống cổ gảy tổn 
tưdngxưongvàđãđệm.

-Các ung thư xương hoàc di căn xương, các 
bệnh lý tuỷ mang lành tính hoặc ác tính

-U  nội tuỷ.uthẩn kinh...

-Bệnh lý của hệ động mạch sống nén.
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4. ĐIỂU TR Ị

4.1. Nguyen tắc diếu trị
-  Cần phối hợp 2 phương pháp nội khoa và phục 

hổi chức năng. Điều trị ngoại khoa trong một số 
trường hợp đặc biệt.

-  Áp dụng các liệu pháp giảm đau theo mức độ 
nhẹ -  vừa -  nặng, không sử dụng dài ngày.

-  Cần tăng cường các nhóm thuốc điều trị bệnh 
nguyên.

4.2. Điểu tri nội khoa

-  Acetaminophen (paracetamol): Đây là lựa chọn uli 
tiên với sự cân bằng giữa tác dụng phụ và hiệu quả 
mong muốn. Có thể đơn chất hoặc phối hợp với các chất 
giảm đau trung ương nhưcocain, dextropropoxiphene...

-  Nhóm thuốc giảm đau chống viêm không steroid 
liều thấp: các dạng kinh điển (diclofenac, Ibuprofen, 
naproxen...) hoặc các thuốc ức chế chọn lọc 
c o x  -  2 (celecoxib, etoricoxib...), tuy nhiên cần thận 
trọng ở bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý ống tiêu hoá, 
tim mạch hoặc thận mạn tính. Có thể dùng đường 
uống hoặc bôi ngoài da.

-G lucosamine sulfate: 1500mg/ngày, dùng đơn 
độc hoặc phối hợp với chondroitin sulfate.

-  Tiêm glucocorticoid cạnh cột sống vào khớp liên 
mấu, có hiệu quả từ vài ngày đến vài tháng. Không 
nên tiêm quá 3 iần trên cùng 1 khớp trong 1 năm. 
Cần có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
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Tramadol hoặc opioids: có hiệu ( f iỉt cao tuy 
nhiên nên tránh dùng kéo dài và chỉ dùng khi các 
Bệu pháp trên thất bại.

-  Capsaidn hoặc methytsalicylate: dùng với fiểu 
tối thiểu có tác dụng.

-Thuốc dãn cơ: mydocalm, myonal... 

U.PfeạchicfeÉciẳN

-C á c  bài tập vận động vùng cổ, đặc biệt với 
bệnh nhân đã mang nẹp cổ thời gian dài, bệnh nhân 
có công việc ít vận động vùng cổ.

-  Giữ ấm nhất là khi thay đổi tư thế.

-  Nghỉ ngơi, tránh thay đổi tư thế đột ngột.

-C á c  Rệu pháp hoá lý bị liệu: nhiệt, sóng siêu 
âm, kéo dãn...

Chỉ áp dụng ừong các trường hợp: có biểu hiện 
chèn ép rễ thần kinh hoặc tuỷ sống tiến triển năng, 
thất bại với điểu trí nội khoa và phục hổi chức năng, 
có trượt đốt sống độ 3 -  4 ...

5. TH EO  D Õ I VÀ  QUẢN L Ý

-T á i khám: 1 tháng/ lần trong đợt cấp, sau đó
1 đến vài lần/năm.

-  Các xét nghiệm cần chỉ định mỗi lần tái khám 
(1 năm/1 lần) tuỳ vào kết quả điều trị, điều chỉnh các 
phương pháp, thuốc điều tri nếu cẩn, đặc biệt để 
phát hiện cac tổn thương thần kinh tiến triển năng 
thèm hoặc mới xuất hiện.

216



HỘI CHỨNG CỔ, VAI, CÁNH TAY

1. Đ Ạ I CƯƠNG

-H ộ i chứng cổ vai cánh tay, còn gọi là hội chứng 
vai cánh tay hay bệnh lý rễ tuỷ cổ, là một nhóm các 
triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột 
sống cổ mà thông thường có kèm theo các rối loạn 
chức năng rễ, dây thần kinh cột sống cổ và/hoặc
A. •> _  2tuỷ cố.

-B iểu  hiện lâm sàng thường gặp là đau vùng cổ, 
vai và một bên tay, kèm theo một số rối loạn cảm 
giác và/hoặc vận động tại vùng chi phối của rễ dây 
thẩn kinh cột sống cổ bị ảnh hưởng.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

-N guyên nhân thông thường nhất (7 0 -8 0 % ) là 
do thoái hoá cột sống cổ, thoái hoá các khớp liên 
đốt và liên mỏm bên làm hẹp lỗ tiếp hợp, hậu quả !à 
gây chèn ép rễ/dây thần kinh cột sống cổ tại các lỗ 
tiếp hợp.

-Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ (20-25% ), đơn 
thuần hoặc phối hợp với thoái hoá cột sống cổ.

-C á c  nguyên nhân ít gặp khác gồm chấn thương, 
khối u, nhiễm trùng, loãng xương, bệnh lý viêm cột 
sống, bệnh lý phần mềm cạnh cột sống.
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-T ro n g  một số  trường hợp hội chứng cổ vai d ira  
tay là do bản thân bệnh lý của cột sống cổ gây đau 
cổ và lan ra vai hoặc tay, mà không có bệnh lý lé 
dây thần kinh cổ.

3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Lâm sàng

Tuỳ thuộc nguyên nhân, mức độ và giai đoạn 
bệnh, bệnh nhân có thể có ít hoặc nhiều những triệu 
chứng và hội chứng sau đây:

3.1.1. H ộ i chúng  cộ t sống  c ổ

-Đ a u  vùng cổ gáy: Có thể khởi phát cáp tính sau 
chấn thương, sau động tác vận động cổ quá mứt, 
hoặc tự nhiên như sau khi ngủ dậy. Đau cũng có thể 
xuất hiện từ từ, âm ỉ, mạn tính.

-H ạ n  chế vận động cột sống cổ, có thể kèm 
theo dấu hiệu vẹo cổ, hay gặp trong đau cột sống 
cổ cấp tính.

-Đ iể m  đau cột sống cổ khi ấn vào các gai sau, 
cạnh cột sống cổ tương ứng với các rễ thần kinh.

3.1.2. Hội chứ tig  rễ  thẩn k inh

-Đ a u  vùng gáy lan lẽn vùng chẩm và xuống vai 
hoặc cánh tay, bàn tay, biểu hiện lâm sàng là hội 
chứng vai gáy, hoặc hội chứng vai cánh tay. Đau 
thưòng tăng lên khi xoay đầu hoặc gập cổ về phía 
bên đau.

-R ố i loạn vận động, cảm giác kiểu rễ: yếu cơ và
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rối loạn cảm giác như rát bỏng, kiến bò, tê bì ở vùng 
vai, cánh tay, hoặc ở bàn tay và các ngón tay.

-M ộ t số nghiệm pháp đánh giá tổn thương rễ 
thần kinh cổ:

• Dấu hiệu chuông bấm: ấn điểm cạnh sống 
tương ứng với lỗ tiếp hợp thấy đau xuất hiện từ cổ lan 
xuống vai và cánh tay.

• Nghiệm pháp Spurling: Bệnh nhân ngồi hoặc 
nằm nghiêng đầu về bên đau, thầy thuốc dùng tay 
ép lên đỉnh đầu bệnh nhân, làm cho đau tăng lên.

• Nghiệm pháp giạng vai: Bệnh nhân ngồi, cánh 
tay bên đau đưa lên trên đầu và ra sau, các triệu 
chứng rễ giảm hoặc mất.

• Nghiệm pháp kéo dãn cổ: Bệnh nhân nằm 
ngửa, thầy thuốc dùng tay giữ chẩm và cằm, kéo từ 
từ theo trục dọc, làm giảm triệu chứng.

3.1.3. Hội chúng tuỷ cố

-  Do lồi hoặc thoát vị đĩa đệm gây chèn ép tuỷ cổ, 
tiến triển trong một thời gian dài.

-B iểu  hiện sớm là dấu hiệu tê bì và mất khéo léo 
hai bàn tay, teo cơ hai tay, đi lại khó khăn, nhanh 
mỏi. Giai đoạn muộn tuỳ vị trí tổn thương có thể thấy 
liệt trung ương tứ chi, liệt ngoại vi hai tay và liệt trung 
ương hai chân, rối loạn phản xạ đại tiểu tiện.

3.1.4. Hội chúng động mạch sống nền

-Đ au  đẩu vùng chẩm, chóng mặt, ù tai, mờ mắt,
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đôi khi có giảm thị lực thoáng qua, mát Ihãng hềng 
mệt mỏi.

3.1.5. Các triệu chúng khác

Có thể có các rối loạn thẩn kinh thực vật Đau 
kèm theo ù tai, rối loạn thị lụt, rối loạn vận mạch 
vùng chẩm vai hoặc tay.

Khi có các triệu chúng toàn thân như sốt, rét run 
vã mổ hôi vào ban đêm, sụt cân,... cẩn phải đặc biệt 
hAj ý loại trừ bệnh lý ác tính, nhiễm trùng.

12.C ậ lâ is â g

- X é t  ngh iệm  m áu: it có giá trị chẩn đoán trong 

bệnh lý cột sống cổ và đĩa đệm gây chèn ép cơ học. 
Trong nhũhg bệnh như khối u, viêm, nhiễm trùng có 

thể tháy thay đổi trong một số xét nghiệm như tế bào 
máu ngoại vỉ, tốc độ máu lắng, CRP, phosphatase 
kiểm, điện di protein huyết thanh, v.v...

-C hụp  Xquang thường quy: cần chụp tư thế 
ừuớc sau, nghiêng và chếch 3/4 phải và trái. Xquang 

có thể phát hiện những tổn thương cột sống cổ do 
chấn thương, thoái hoá, hẹp lỗ tiếp hợp, xẹp đốt sống 

do loãng xương, huỷ xương do bệnh lý ác tính, v.v...

-  Chụp cộng huởng từ (MRỈ); MRI thường được 

chỉ định khi bệnh nhân có đau kéo dài (trên 4 -6  

tuần), đau ngày càng tăng, có tổn thương thẩn kinh 
tiến triển, có biểu hiện bệnh lý tuỷ cổ, hoặc các dấu 

hiệu cảnh báo gợi ý bệnh lý ác tính hay nhiễm trùng.
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-  Chụp cát lớp v i tỉnh (CT.Scan) đơn thuần hoặc 
kèm chụp tu ỷ  cản quang: Chụp CT đơn thuần có 
thể được chỉ định khi không có MRI hoặc chống chỉ 
định chụp MRI.

-X ạ  hình xương: Khi nghi ngờ ung thư di căn 
hoặc viêm đĩa đệm đốt sống, cốt tuỷ viêm.

-  Điện cơ: Có thể giúp phát hiện tổn thương nguồn 
gốc thần kinh và phân biệt bệnh lý tuỷ cổ với bệnh lý 
rễ và dây thần kinh ngoại biên.

3.3. Chẩn đoán phân biệt

-B ệnh  lý khớp vai và viêm quanh khớp vai.

-H ộ i chứng lối ra lồng ngực, viêm đám rối thần 
kinh cánh tay, hội chứng đường hầm cổ tay.

-H ộ i chứng đau loạn dưỡng giao cảm phản xạ.

-  Bệnh lý tuỷ sống do viêm, nhiễm trùng, đa xơ cứng. 

-B ệnh lý não, màng não, tim mạch, hô hấp, tiêu
hoá gây đau vùng cổ vai hoặc tay.

4. Đ IỂU  T R Ị

4.1. Nguyên tắc điểu trị

-Đ iều  trị triệu chứng bệnh kết hợp với nguyên 
nhân nếu có thể.

-  Kết hợp điều trị thuốc, không dùng thuốc với các 
biện pháp phục hồi chức năng.

-C h ỉ định điều trị ngoại khoa khi cần thiết.
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* £  Biểu trỉ cạ thể

4.2.1. Các biện pháp không dùng thuốc

-G iá o  dục bệnh nhân, thay đổi thói quen sinh 
hoạt, công việc.

-  Có thể bất động cột sống cổ bằng đai cổ mềm trong 
giai đoạn cấp khi có đau nhiều hoặc sau chấn thudng.

-T ậ p  vận động cột sống cổ, vai, cánh tay với các 
bài tập thích hợp.

-V ậ t lý tri liệu: liệu pháp nhiệt, kích thích điện, 
siêu âm liệu pháp, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, 
kéo dãn cột sống.

4.2.2. Thuốc

a) Thuốc giảm  đau

Tuỳ mức độ, có thể dùng đơn thuần hoặc phổi 
hợp các thuốc sau:

-T h u ố c  giảm đau thông thường: paracetamol 
(tylenol, efferalgan, panadol,...): viên 0 ,5 -0 ,65g  X 
2 - 4  viên/24 giờ;

-Paracetam ol kết hợp với codein hoặc tramadol 
(efferalgan -  codein, ultracet,.. liều 2 - 4  viên/24 giờ.

-Thuốc kháng viêm không steroid: diclofenac 
75 -  150mg/ngày; piroxicam 20mg/ngày; metoxicam
7,5 -  15mg/ngày; celecoxib 100 -  200mg/ngày; etoncoxib: 
30 -  60mg/ngày. Có thể dùng phối hợp với nhóm ức 
chế bơm proton để hạn chế tác dụng phụ đến đường 
tiêu hoá ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.
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b) Thuốc dãn cơ

-Thường dùng ừong đợt đau cấp, đặc biệt khi có 
tình trạng co cúng cơ.

-C á c  thuốc thường dùng: Epirisone, tolperisone, 
mephenesine.

c) Các thuốc khác

-Thuốc giảm đau thần kinh:

+ Gabapentin: 600 -  1200mg/ngày.

+ Pregabalin: 150 -  300mg/ngày.

-T huốc chống trầm cảm ba vòng (liều thấp): 
Amitriptyline, nortriptyline (10 -  25mg/ngày) đối với 
đau thần kinh mạn tính hoặc khi có kèm rối loạn 
giấc ngủ.

-V itam in nhóm B (B,, B6, B12).

4.3. Ngoại ktioa

-M ộ t sô' chỉ định: Đau nhiều song điều trị nội 
khoa ít có kết quả, có tổn thương thần kinh nặng và 
tiến triển, có chèn ép tuỷ cổ đáng kể.

-M ộ t số phương pháp phẫu thuật: chỉnh sửa cột 
sống để giải phóng chèn ép thần kinh tại các lỗ tiếp 
hợp bị hẹp, lấy nhân nhầy đĩa đệm thoát vị, làm dính 
và vững cột sống, v.v...

4.4. Các phưong pháp khác

-T rong một số trường hợp có biểu hiện chèn ép 
rễ nặng và có tính chất cấp tính mà các thuốc khác ít
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hiệu quả, có thể xem xét điểu bị một đạt ịm 
với corticosteroid đường uống ( 1 - 2  tuán).

-T iê m  corticosteroid tại khớp kèn mấu cạrti gột 
sống cổ: Thường chỉ được làm tại các cơ sỏ chuyèi 
khoa.

-C á c  thủ thuật giảm đau can thiệp: Phong béfi 
thần kinh chọn lọc, điều trị đốt thán kinh bằng sáng 
cao tần (radiofrequency ablation, RFA) cạnh hạch 
giao cảm cổ.

5. T H E O  D Õ I V À  Q UẢN L Ý

Cần thăm khám định kỳ cho đến khi hết triệu 
chửng để đánh giá kết quả điều trị, điéu chỉnh 
phương pháp điều tri nếu cẩn và để phát hiện các 
tổn thương thần kinh tiến triển nặng thêm hoặc các 
triệu chứng nặng khác nếu có.
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VIÊM QUANH KHỚP VAI
(Periarthritis humeroscapularis)

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Viêm quanh khớp vai là thuật ngữ dùng chung 
cho các bệnh lý của các cấu trúc phần mềm cạnh 
khớp vai: gân, túi thanh dịch, bao khớp, không bao 
gồm các bệnh lý có tổn thương đầu xương, sụn khớp 
và màng hoạt dịch như viêm khớp nhiễm khuẩn, 
viêm khớp dạng thấp...

Theo Welfling (1981) có 4 thể lâm sàng của viêm 
quanh khớp vai:

-  Đau vai đơn thuần thường do bệnh lý gân.

-  Đau vai cấp do lắng đọng vi tinh thể.

-  Giả liệt khớp vai do đứt các gân của bó dài gân 
nhị đầu hoặc đứt các gân mũ cơ quay khiến nhị đầu, 
cơ delta không hoạt động được.

-  Cúng khớp vai do viêm dính bao hoạt dịch, co 
thắt bao khớp, bao khớp dày, dẫn đến giảm vận 
động khớp ổ chảo -  xương cánh tay.

2. NGUYÊN NHÂN

-  Thoái hoá gân do tuổi tác. Bệnh thường xảy ra 
ở người trên 50 tuổi.

-  Nghề nghiệp lao động nặng có các chấn thương
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cơ học lặp đi lặp lại, gây tổn thuong các g S ra i 
quanh khớp vai như gân cơ trên gai, cơ nhi đẩu 
cánh tay.

-  Tập thể thao quá sức, chơi một số môn thể thao 
đòi hỏi phải nhấc tay lên quá vai như chơi cẩu lông 
tennis, bóng rổ, bóng chuyền.

-  Chấn thương vùng vai do ngã, ừưạt, tai nạn.

-  Một số bệnh lý khác (tim mạch, hô hấp, đái tháo 
đường, ung thư vú, thần kinh, lạm dụng thuốc ngủ).

3. C H Ẩ N  ĐOÁN

3.1. Gkẩi lú i  fee Nflfe tiên wtuầ HMR vai
Mỗi thể có các triệu chứng lâm sàng và chẩn 

đoán hình ảnh (Xquang, siêu âm, C T- scanner, cộng 
hưỏng từ) khác nhau. Các xét nghiệm máu vé hội 
chúng viêm thường âm tính.

3.1.1. Đau khớp vai đơn tíìuần (viêm gàn mạn tinh) 

-T riệ u  chứng lâm sàng: đau vùng khớp vai
thường xuất hiện sau vận động khớp vai quả mức, 
hoặc saù những vi chấn thương liên tiếp ở khớp vai. 
Đau kiểu cơ học. Đau tăng khi làm các động tác co 
cánh tay đối kháng. ít hạn chế vận động khớp. 
Thường gặp tổn thương gân cơ nhị dầu và gân cơ 
trên gai. Thường có điểm đau chói khi ấn tại điểm 
bám tận bó dài của gân cơ nhị đầu cánh tay (mặt 
trước của khớp vai, dưới mỏm quạ 1cm) hoặc gàn 

trên gai (mỏm cùng vai).
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-  Hình ảnh Xquang bình thường, có thể thấy hình 
ẫnh calci hoá tại gân.

-S iê u  âm: hình ảnh gân giảm âm hơn bình 
thường. Nếu gân bị vôi hoá sẽ thấy nốt tăng âm kèm 
bóng cản. Có thể thấy dịch quanh bao gân nhị đầu.

3.1.2. Đau vai cấp (viêm khớp vi tinh thể)

-T r iệ u  chứng lâm sàng: đau vai xuất hiện đột 
ngột với các tính chất dữ dội, đau gây mất ngủ, đau 
lan toàn bộ vai, lan lên cổ, lan xuống tay, đỏi khi 
xuống tận bàn tay. Bệnh nhân giảm vận động khớp 
vai nhiều thường có tư thế cánh tay sát vào thân, 
không thực hiện được các động tác vận động thụ 
động khớp vai, đặc biệt là động tác giạng (giả cứng 
khớp vai do đau). Vai sung to, nóng. Có thể thấy khối 
sưng bùng nhùng ở trước cánh tay tương ứng với túi 
thanh mạc bị viêm. Có thể có sốt nhẹ.

-Xquang: thường thấy hình ảnh calci hoá kích 
thước khác nhau ở khoảng cùng vai -  mấu động. 
Các calci hoá này có thể biến mất sau vài ngày.

-  Siêu âm: có hình ảnh các nốt tăng âm kèm 
bóng cản (calci hoá) ỏ gân và bao thanh dịch dưới 
mỏm cùng vai, có thể có dịch (cấu trúc trống âm) ở 
bao thanh dịch dưới mỏm cùng vai.

3.1.3. Giả liệ t khớp vai (đứt mũ gân cơ quay)

-T riệ u  chứng lâm sàng: đau dữ dội kèm theo
tiếng kêu răng rắc, có thể xuất hiện đám bấm tím ở 
phần trước trên cánh tay sau đó vài ngày. Đau kết 
hợp với hạn chế vận động rõ. Khám thấy mất động
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tác nâng vai chủ động, trong khi vểta động Ihộìỉ$|§ 
hoàn toàn bình thường, không có các dấu Ị  3$  
kinh. Nếu đứt bó dài gân nhĩ đầu khám thấy phẩn 
đứt cơ ở trước dưới cánh tay khi gấp có đối kháng 
cẳng tay.

-  Chẩn đoán hình ảnh: chụp khớp vai cản quang 
phát hiện đứt các gân mũ cơ quay do tháy hình cản 
quang của túi thanh mạc dưới mỏm cùng CO delta 
chứng tỏ sự thông thương giữa khoang khớp và túi 
thanh mạc. Gần đây thường phát hiện tình ừạng đứt 
gân trên cộng hưởng từ.

-  Siêu âm: đứt gân nhị đầu, không thấy hình ảnh 
gân nhị đầu ỏ hố liên mấu động hoặc phía trong hố 
liên mấu động, có thể thấy hình ảnh tụ máu trong cơ 
mặt trước cánh tay. Nếu đứt gân trên gai thấy gân 
mất tính liên tục, co rút hai đầu gân đứt.

3.1.4. Cúng khớp vai (đông cứng khớp vai)

-T r iệ u  chứng lâm sàng: đau khớp vai kiểu Cd 
học, đôi khi đau về đêm. Khám: hạn chế vận động 
khớp vai cả động tác chủ động và thụ động. Hạn chế 
các động tác, đặc biệt là động tác giạng và quay 
ngoài. Khi quan sát bệnh nhân từ phía sau, lúc bệnh 
nhân giơ tay lên sẽ thấy xương bả vai di chuyển cùng 
một khối với xương cánh tay. Thường triệu chứng đau 
ít, nổi bật là hạn chế vận động khớp vai.

-  Xquang: chụp khớp với thuốc cản quang, khó 
khăn khi bơm thuốc. Hình ảnh cho thấy khoang 
khớp bị thu hẹp (chỉ 5 -  10ml trong khi bình thường
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3 0 -3 5 m l), giảm cản quang khớp, các túi cùng 
màng hoạt dịch biến mất. Đây là phương pháp vừa 
chẩn đoán, vừa điều trị: bơm thuốc có tác dụng 
nong rộng khoang khớp, sau thủ thuật bệnh nhân 
vận động dễ dàng hơn.

3.2. Chẩn đoán phân biệt
-  Đau vai do các nguyên nhân khác như đau thắt 

ngực, tổn thương đỉnh phổi, đau rễ cột sống cổ (trong 
hội chứng cổ - vai -  cánh tay).

-  Bệnh lý xương: Hoại tử vô mạch đầu trên xương 
cánh tay.

-  Bệnh lý khớp: viêm khớp mủ, viêm khớp do 
lao, viêm do tinh thể như bệnh gút hoặc calci hoá 
sụn khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống 
dính khớp...

4. ĐIỂU TR Ị

4.1. Nguyên tắc điểu !rj

Điều trị viêm quanh khớp vai bao gồm điều trị đợt 
cấp và điều trị duy trì. cần kết hợp nhiều biện pháp 
khác nhau như nội khoa, ngoại khoa, vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng.

4.2. Điểu trị cụ thể

4.2.1. Nội khoa

-  Thuốc giảm đau thông thường: sử dụng thuốc 
theo bậc thang của Tổ chức Y tế Thế giới. Chọn một 
trong các thuốc sau: acetaminophen (paracetamol,
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tylenol 8 giờ...) 0,5g X 2 -  4 viên /24 gò, acetaminophen 
kết hợp với codein hoặc tramadol: efferalgan -  cođáh 
2 - 4  viên/ 24 giờ; ultracet 2 - 4  viên/ 24 giờ.

-  Thuốc chống viêm không steroid: chì định một 
trong các thuốc sau (tuỳ theo tuổi tác, thể trạng vằ 
các bệnh lý kèm theo):

+ D iclofenac (Voltaren...) 50mg X 2 viên/24 giờ.

+ Piroxicam (Felden, Brexin...) 20mg X 1 vien/24 giờ.

+ Meloxicam (Mobic) 7,5mg X 1 -  2 viên/24 giờ.

+ Celecoxib (Celebrex) 200mg X 1 -  2 viên/24 giờ.

-  Tiêm corticoid tại chỗ áp dụng cho thể viêm 
khớp vai đơn thuần. Thuốc tiêm tại chỗ (vào bao 
gân, bao thanh dịch dưới cơ delta) thường sử dụng là 
các muối của corticoid như depomedrol 40mg. 
Diprospan, tiêm 1 lẩn duy nhất, sau 3 - 6  tháng có 
thể tiêm nhắc lại nếu bệnh nhân đau trở lại. Tránh 
tiêm corticoid ở bệnh nhân có đứt gân bán phần do 
thoái hoá. Tiêm corticoid ở bệnh nhân này có thể 
dẫn đến hoại tử gân và gây đứt gân hoàn toàn. Nên 
tiêm dưới hướng dẫn của siêu âm.

-  Nhóm thuốc chống thoái hoá khớp tác dụng chậm:

+ G lu co sa m in  su lfa t: V ia r tr il -  s  1 .500m g X
1 g ó i/2 4  giờ.

+ Diacerein, artrodar 50mg 1 - 2  viên mỗi ngày. 
Có thể duy trì 3 tháng hoặc hơn.

-  Lý liệu pháp áp dụng cho các thể viêm quanh 
khớp vai đdn thuần, đăc biêt thể đỏng cứng khớp vai.

230



4.2.2. Ngoại khoa

Chỉ định với thể giẳ liệt, đặc biệt ỏ người trẻ tuổi 
có đứt các gân vùng khớp vai do chấn thương. Phẫu 
thuật nối gân bị đứt. ở  người lớn tuổi, đứt gân đo 
thoái hoá, chỉ định ngoại khoa cần thận trọng.

5. THEO  DÓ I VÀ  QUẢN LÝ

Có chế độ sinh hoạt vận động hợp lý. Trong giai 
đoạn đau vai cấp tính cần phải để cho vai được nghỉ 
ngơi. Sau khi điều trị có hiệu quả thì bắt đầu tập 
luyện để phục hồi chức năng khớp vai. Tránh lao 
động quá mức trong thời gian dài, tránh các động tác 
giạng quá mức hay nâng tay lên cao quá vai.

Cần điều trị phục hồi chức năng với các bài tập 
chuyên biệt cho khớp vai do các bác sĩ chuyên khoa 
phục hồi chức năng chỉ dẫn.

Tăng cưởng dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng 
của cơ thể.

Cần tái khám định kỳ sau 1 -  3 tháng, tuỳ theo 
tình trạng bệnh. Có thể siêu âm khớp vai để kiểm tra 
tình trạng của gân, bao gân và khớp vai.
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VIÊM GÂN VÙNG MỎM TRÂM  
QUAY CỔ TAY

(Hội chứng De Quervain)

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Là bệnh lý viêm bao gân cơ giạng dài và duỗi 
ngắn ngón tay cái do nhà phẫu thuật người Thuỵ Sỹ 
De Quervain phát hiện năm 1895. Bệnh thường gập 
ở nữ giới từ 30 đến 50 tuổi.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

-  Các chấn thương vùng cổ bàn tay.

-  Các nghề nghiệp phải sử dụng bàn tay nhiều 
như làm ruộng, giáo viên, phẫu thuật, cắt tóc, nội trợ. 
Vi chấn thương (các động tác lập lại nhiều lán như 
cầm, nắm, xoay, vặn của cổ tay và ngón cái) là điéu 
kiện thuận lợi gây nên viêm bao gân.

-  Có thể kết hợp với một số bệnh khớp như viêm 
khớp dạng thấp, thoái hoá khớp.

3. C H Ẩ N  Đ O ÁN

3.1. Chẩn đoán xác định

-  Dựa vào triệu chứng lãm sàng tại chỗ:

+ Đau vùng mỏm trâm quay, đau tăng khi ván 
động ngón cái, đau liên tục nhất là về đêm Đau có 
thể lan ra ngón cái và lan lên cảng tay
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+ sưng nể vùng mỏm trâm quay.

+ Sờ thấy bao gân dày lên, có khi có nóng, đỏ, ấn 
vào đau hơn.

+ Khi vận động ngón cái có thể nghe thấy tiếng 
kêu cót két.

+ Test Finkelstein: Gấp ngón cái vào trong lòng 
bàn tay. Nắm các ngón tay trùm lên ngón cái. uốn 
cổ tay về phía xương trụ. Nếu bệnh nhân thấy đau 
chói vùng gân giạng dài và gân duỗi ngắn ngón cái 
hoặc ở gốc ngón cái là dấu hiệu dương tính của 
nghiệm pháp. Các triệu chứng bắt buộc để chẩn 
đoán là đau chói vùng mỏm trâm quay và test 
Finkelstein dương tính.

-  Ngoài ra, có thể sử dụng siêu âm. Siêu âm cho 
thấy gân giạng dài và duỗi ngắn dày lên. Bao gân 
dày, có dịch quanh gân.

-  Làm thêm các xét nghiệm cơ bản (đường máu, 
chức năng gan, thận), cần làm trước khi tiêm corticoid 
trong bao gân hay dùng thuốc.

32. Chẩn đoán phân biệt

-  Viêm màng hoạt dịch khớp cổ tay.

-  Thoái hoá khớp vùng cổ tay -  mỏm trâm quay.

-V iêm  bao hoạt dịch gân cơ duỗi cổ tay quay 
ngắn và dài.

-  Chèn ép nhánh nông thần kinh quay.

-  Viêm điểm bám gân mỏm trâm quay cổ tay (chỉ 
đau tại chỗ mỏm trâm quay, không đau lan, test 
Finkelsten âm tính).
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4. ĐIỂU TR Ị

4.1. Ngnyen tắc đl^i M

- K ế t  hợp nhiều phương pháp điéu trị: không 
dùng thuốc, dùng thuốc, vật lý trị liệu, phục hổi c h í  
năng,ngoại khoa.

-  Dự phòng bệnh tái phát: loại bổ các yếu tố nguy 
cơ, chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, chú ỷ tư thế lao 
động đúng.

42. Biểu trị cụ thể

4.2.1. Các phương pháp không dùng thuóc

-  Giảm hoặc ngừng vận động cổ tay và ngón tay 
cái (thường 4 - 6  tuần).

-  Trường hợp sưng đau nhiều nên dùng bâng nẹp 
cổ tay và ngón cái liên tục trong 3 - 6  tuần ở tư thế 
cổ tay để nguyên, ngón cái giạng 45 độ so với trục 
xương quay và gấp 10 độ.

-  Chườm lạnh.

4.2.2. Dùng thuốc

-T h u ố c  chống viêm không steroid bôi tại chỗ: 
voltaren emulgen bôi 2 -  3 lần/ngày.

-Thuốc giảm đau: Paracetamol (efferalgan, tyfenol...)

0,5g X 2 -  4 viên /24 giờ.

-  Thuốc chống viêm không steroid đường uống 
Dùng một trong các loại thuốc sau: diclofenac 
(Voltaren) 50mg X 2 viên/24 giờ; meloxicam (Mobic)
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7,5mg X 1 -  2 viên/24 giờ; celecoxib (Celebrex) 200mg X
1 -  2 viên/24 giờ.

-T iêm  corticoid trong bao gân De Quervain. cần 
tránh tiêm vào mạch máu. Do vậy, tốt nhất là nên 
tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm do tính 
chính xác, độ an toàn cao. Chỉ các bác sĩ được đào 
tạo chuyên khoa khớp mới được tiêm corticoid trong 
bao gân vì có nguy cơ đứt gân khi tiêm vào gân hay 
nhiễm trùng.

+ Các chế phẩm:

•  Hydrocortison acetat là loại tác dụng nhanh, 
thời gian bán huỷ ngắn. Liều cho 1 lần tiêm trong 
bao khớp 0,3ml. Tiêm không quá 3 lần cho mỗi đợt 
điều trị.

•  Depo -  Medrol (methyl prednisolon acetat): tác 
dụng kéo dài, liều dùng 0,3ml/1 lần, mỗi đợt tiêm
2 lần. Mỗi năm không quá 3 đợt.

• Diprospan (1ml = 5mg betamethasone dipropionate 
+ 2mg betamethasone sodium phosphate). Liều dùng
0,3ml/1 lần tiêm.

4.2.3. Điều trị ngoại khoa

-  Chỉ áp dụng khi tất cả các biện pháp trẽn 
không hiệu quả. Can thiệp phẫu thuật tạo ra nhiều 
không gian hơn cho gân hoạt động để gân không 
cọ xát vào đường hầm nữa. Sau mổ, có thể tham 
gia phục hồi chức năng. Sau khi cắt chỉ, tập các bài 
tập chủ động để tăng dần biên độ và sức mạnh của 
các cơ.
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5. T H E O  D Õ I V À  Q U Ả N  L Ý

-  Tránh các hoạt động bàn tay, cổ tay lập đi lập 
lại trong thời gian dài, cần xen kẽ thời gian nghỉ ngơi 
hợp lý. Cũng cần tập luyện cho gân dẻo dai qua 
những bài tập cho gân khớp vùng cổ tay.

-  Không nên xoa bóp thuốc rượu, dầu nóng vì dễ 
làm tình trạng viêm nặng thêm. Không nên nần bẻ 
khớp vì sẽ làm tổn thương thêm gân khớp.

-  Ngoài ra, nên có chế độ ăn đầy đủ vitamin, đậc 
biệt ở phụ nữ khi mang thai hay sau khi sinh. Ở người 
lớn tuổi, nên bổ sung thêm calci, dùng sữa và các 
sản phẩm của sữa (sữa chua, phomat).
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VIÊM GÂN GẤP NGÓN TAY
(NGÓN TAY LÒ XO)

1. Đ ỊN H  N G HĨA

Ngón tay lò xo là tình trạng viêm bao gân của các 
gân gấp các ngón tay gây chít hẹp bao gân. Một số 
trường hợp gân gấp bị viêm xuất hiện cục viêm xơ, 
làm di động của gân gấp qua vùng ngón tay bị cản 
trỏ. Mỗi lần gấp hay duỗi ngón tay rất khó khăn, bệnh 
nhân phải cố gắng mới bật được ngón tay ra hoặc 
phải dùng tay bên lành kéo ngón tay ra như kiểu ngón 
tay có lò xo. Vì vậy, bệnh có tên là ngón tay lò xo.

2. NGUYÊN NHÂN

-  Một số nghề nghiệp: nông dân, giáo viên, thợ 
thủ công...

-  Chấn thương.

-  Hậu quả của một số bệnh: viêm khớp dạng thấp, 
viêm khớp vảy nến, gút...

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn doán xác định

-  Dựa vào triệu chứng lâm sàng tại chỗ.

-  Đau ngón tay tại vị trí bao gân bị viêm và tại cục 
xơ, khó cử động ngón tay.
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-  Ngón tay có thể bị kẹt ở tư thế  gáp vào lòng bàn 
tay hoặc duỗi thẳng.

-  Khám ngón tay có thể có sưng.

-  Có thể sờ thấy cục viêm xơ trên gân gấp ngón 
tay ở vị trí khớp đốt bàn ngón tay. Cục viêm xơ di 
động khi gấp duỗi ngón tay.

-  Ngoài ra, sử dụng siêu âm với đầu dò tấn số
7,5 -  20MHz có thể thấy gân dày lên và có dịch bao 
quanh.

-  Không cần thiết phải làm xét nghiệm máu đặc 
biệt cũng như không cần chụp Xquang. Tuy nhiên, 
cần phải làm xét nghiệm cơ bản trước khi cho thuốc 
hay trước khi tiêm corticoid, đặc biệt là các xét nghiệm 
đường máu, chức năng gan thận.

3.2. Chẩn doán phàn biệt

Viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vảy nến, gút.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Nguyên lắc điểu trí

-  Kết hợp nhiều biện pháp điếu trị: không dùng 
thuốc, dùng thuốc, tiêm corticoid tại chỗ, vât lý trị 
liệu, phuc hổi chức năng, ngoại khoa.

-  Cần tích cực dự phòng bệnh tái phát bằng chế 
độ iao động sinh hoạt nhẹ nhàng, hơp lý, kết hơp với 
dùng thuốc, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

4.2. Điều ừị cụ thể (nội khoa, ngoai khoa)
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4.2.1. Các phuơng pháp không dùng thuốc

-  Hạn chế vận động gân bị tổn thương.

-Chườm lạnh nếu có sưng nóng đỏ, chiếu tia
hồng ngoại.

4.2.2. Thuốc

-  Thuốc giảm đau: chỉ định một trong các thuốc 
sau: Acetaminophen (paracetamol, tylenol...) 0,5g X 
2 - 4  viên /24 giờ.

-T huốc chống viêm không steroid bôi tại chỗ 
hoặc đường toàn thân: chỉ định một trong các thuốc 
sau:

+ Diclofenac (Voltaren...) 50mg X 2 viên/24 giờ.

+ Piroxicam (Felden, Brexin...) 20mg X 1 viên/24 giờ. 

+ Meloxicam (Mobic) 7,5mg X 1 -  2 viên/24 giờ.

+ Celecoxib (Celebrex) 200mg X 1 -  2 viên/24 giờ.

+ Etoricoxib (Arcoxia) 60mg X 1 -  2 viên/24 giờ.

-  Tiêm corticoid tại chỗ:

Chỉ tiêm với điều kiện có bác sĩ chuyên khoa và 
phải có phòng tiêm vô trùng. Khi tiến hành tiêm 
corticoid tại chỗ phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối.

-  Các chế phẩm:

+ Hydrocortison acetat (ml = 25mg) là loại tác 
dụng nhanh, thời gian bán huỷ ngắn. Liều cho 1 lần 
tiêm quanh khớp từ 5 -  12,5mg (0,2 -  0,5ml) tuỳ vị trí 
tiêm. Tiêm không quá 3 lần cho mỗi đợt điều trị, mỗi 
mũi cách nhau 3 - 4  ngày, mỗi năm không quá 3 đợt.
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+ D epo -  M edro l (m ethy l p ređn iso lon  acetat, 

1ml = 40mg) tác dụng kéo dài. Liều cho mòt lẩn tiêm 
cạnh khớp từ 8 -  20mg/1 lần (0,2 -  0,5mư1 lẩn) tuỳ 
thuộc vị trí, mỗi đợt cách nhau 3 - 6  tháng, mỗi nãm 

không quá 3 đợt.

+ Diprospan (1ml = 5mg betamethasone dipropionate 
+ 2mg betamethasone sodium phosphate) là loại 

tác dụng kéo dài. Liều cho một lần tiêm cạnh khớp từ
0,8 -  2mg/1 lần (0,2 -  0,5ml/1 lần) tuỳ thuôc vị trí, 
mỗi đợt cách nhau 3 - 6  tháng, mỗi năm không quá

3 đơt.

+ Chống chỉ định tuyệt đối tiêm corticoid tại chỗ: 
các tổn thương do nhiễm khuẩn, nấm hoặc chưa loại 
trừ được nhiễm khuẩn, tổn thương nhiễm trùng trên 
hoặc gần vị trí tiêm.

+ Chống ch ỉ định tương đối tiêm  cortico id  tại 
chỗ (bao gồm các chống ch ỉ định của corticoid): 
cao huyết áp, đái tháo đường, viêm  loét dạ dày tá 
tràng: (phải điều trị, theo dõi trước và sau tiêm) bệnh 
nhân đang dùng thuốc chống đông hoăc có rối loạn 
đông máu.

-  Nhóm thuốc chổng thoái hoá khớp tác dụng chậm:

+ Glucosamin sulfat: V ia r tr il-S  1500mg X 1 gói/24 
giờ hoặc viên 250mg uống 4 viên/24 giờ X 6 -  8 tuấn.

+ Glucosamin sulfat kết hợp chondroitin sulíat: 
Osteomin ngày 3 viên chia 3 lấn, uống 3 - 6  tháng.
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+ Acid hyaluronic (Duo -vital) X 30ml/24 giờ, uống
4 tuần.

+ Collagen I + Mucopolysaccharides (Tendoactive) 
X 2 viên/24 giò, chia 2 lần, uống 12 tuần.

+ Thuốc ức chê Interleukin 1: Diacerheine (Artrodar 
50mg) X 2 viên/24 giờ, chia 2 lần.

4.2.3. Điểu tr ị ngoại khoa

Phẫu thuật giải phóng chèn ép, cắt bỏ phần viêm 
xơ nếu điều trị nội khoa thất bại.

5. THEO  D Ó I VÀ QUẢN LÝ

Tránh các yếu tố nguy cơ: tránh các vi chấn thương. 
Phát hiện và điều trị đúng các bệnh lý như viêm khớp 
dạng thấp, viêm khớp vảy nến, viêm cột sống dính 
khớp, gút, thoái hoá khớp, đái tháo đường, nhiễm 
khuẩn. Chỉnh các dị tật gây lệch trục của chi. Thận 
trọng khi sử dụng thuốc nhóm Quinolon và phát hiện 
sớm khi có triệu chứng gợi ý.
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VIÊM LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG 
CÁNH TAY

1. Đ ỊN H  N G H ĨA

Bệnh viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay (lateral 
epicondylitis) còn được gọi bằng một sỏ tẽn khác như 
khuỷu tay của người chơi tennis (tennis elbow), 
khuỷu tay của người chèo thuyền. Tổn thương cơ bản 
là viêm chỗ bám của gân duỗi cổ tay quay, đặc trưng 
bởi triệu chứng đau tại vùng lồi cầu ngoài xương 
cánh tay.

Tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đổng khoảng 1 -  3% 
dân số với tuổi thường mắc từ 40 -  50. Hầu hết các 
trường hợp đều hối phục, thậm chí rnột số trường hợp 
không cần điều trị, chỉ cẩn nghỉ ngơi ia khỏi; một số 
tái phát sau 6 tháng. Bệnh có thể kéo dài từ vài tuấn, 
vài tháng hoặc hàng năm, trung binh từ 6 tháng đến
2 năm.

2. N G I Y Ê N  N H Â N  VÀ c ơ  C H Ế  BÊNH SIN H

Nguyên nhân gây bênh thường do vận đông quá 
mức của các cơ duỗi cổ tay và ngón tay chủ yếu là 
cơ duỏi cổ tay quay ngắn hoặc do tinh trạng câng 
dãn gây ra do các động tác đôi kháng ỏ tư thẻ ngửa 
của cò tay. Các động tác lăp đi lặp lại hang ngày 
trong môt thơi gian dài như chơi đàn. đan lát thái
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thịt, xoay đấm cửa, văn tuavit, chơi tennis, cầu 
lỗng... là nguyên nhân gây bênh. Ngược lại, mội 
người không quen công việc đôt nhiên thực hiện 
một động tác mạnh cũng có thể là nguyên nhân gây 
ra các chân thương cho gân cơ (chẩng hạn một 
người không bao giờ hoặc rất ít khi sử dụng búa, khi 
có việc cần sử dụng búa sẽ dễ bị chấn thương). C3C 
nghiên cứu trên đai thể và vi thể thấy có các vét 
rách giữa gân cơ duỗi chung và màng xương ở khu 
vực lồi cầu ngoài. Các vi chấn thương nảy có thẻ là 
hậu quả của một quá trình vận động quá mức cua 
các cơ này. Tại vị trí bám của gân chứa tó chức hat 
xâm lân vào mạc gân, tăng sinh mạch và phù ne 
khi cắt bỏ tổ chức này thi hết triệu chứng

3. C H Ẩ N  ĐO ÁN

3.1. Chẩn đoán xác định

Chủ yêu dưa vào triệu c h ứ n g  lắm sàng.

3.1.1. Triệu chứng lâm sàng

-  Đau ỏ vùng lổi cầu ngoài xương canh taV cc 
thể lan xuống cẳng tay và mẳỉ mu CU3 cô ta_\ 
xuất hiện tự nhiên hoặc khi Ism môt sò đồnc tac 
duỏi cổ tay lắc nàngmôt vài mơ cưa. G i i r"  
năng duỗi cổ bàn tay và khả năng cám n à " ' . 
thể kéo dài vài ịuắnchođèv vài thăng

- Ấ n  tại lồi cầu hoẳc canh lồi cầu V  - •' 

cánh tay có điểm Ổ3U r o  Đ ôi kh ' CJ- 

nhẹ tại chỗ.



-  Đau xuất hiện hoặc tăng lên khi thục hiện các 
động tác đối kháng ở tư thế  duỗi cổ tay và ngửa bàn 
tay hoặc nâng vật nặng.

-  Các động tác vận động khớp khuỷu trong giới 
hạn bình thường.

3.1.2. Cận lâm  sàng

Các xét nghiệm về viêm và Xquang khớp khuỷu 
tay bình thường.

Siêu âm có thể thấy hình ảnh viêm điểm gân.

Chẩn đoán xác định chủ yếu dựa vào lâm sàng: 
bệnh nhân đau vùng khuỷu và ấn có điểm đau 
chói tại vị trí bám tận của gân (lối cầu ngoài xương 
cánh tay).

32 . Chẩn đoán phản biệt

-  Thoái hoá khớp khuỷu.

-  Viêm túi thanh dịch ở khuỷu tay.

-  Bệnh lý rễ ở cột sống cổ (C6 -  C7).

-  Hội chứng đường hầm cổ tay.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Nguyên lắc điểu trị

-T rá n h  những động tác có thể gây nậng bệnh 
(xem ở phấn nguyên nhân gây bệnh).

-  Điều trị bảo tồn là chính.

-  Có the cân nhăc phâu thuật khi điều tri bảo tổn 
thất bại.
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4.2. Phác fiff điếu trỊ

-  Giáo dục bệnh nhân.

-  Vật lý trị liệu.

-  Dùng thuốc.

-  Điều trị phẫu thuật.

4.3. Điểu tri cụ Oiể

4.3.1. Giáo dục bệnh nhân

Nhằm giúp cho người bệnh hiểu rõ về bệnh, hạn 
chế và tránh các động tác có thể gây bệnh hoặc làm 
nặng bệnh. Khuyên bệnh nhân giảm các hoạt động 
duỗi mạnh và ngửa cổ tay.

4.3.2. Điều tr ị vật lý

Xoa bóp, điện phân, sóng ngắn, laser lạnh, băng 
chun hỗ trợ ở cẳng tay trong lao động, băng cẳng tay 
dưới khuỷu tay 2,5 -  5cm để làm giảm sự căng cơ 
duỗi ở nơi bám vào lồi cầu.

4.3.3. Điểu tr ị chống viêm

-  Thuốc chống viêm không steroid: dùng dạng 
gel bôi tại chỗ (diclofenac, profenid) hoặc đường 
uống (Diclofenac, Felden, Meloxicam, Celecobxib...). 
Cần chú ý đến cơ địa người bệnh và các bệnh mạn 
tính sẵn có để lựa chọn thuốc cho phù hợp.

-Trường hợp đau nặng hoặc đau dai dẳng, 
không đáp ứng với các thuốc nêu trên, có thể tiêm 
corticosteroid tại chỗ. Thường sử dụng Depo-medrol 
hoặc bethamethasone (Diprospan) 1/2m! tiêm tại
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chỗ. Chỉ nên tiêm một lần và nếu phải tiêm nhắc lại 
thì cách ít nhất 3 tháng. Phương pháp này có hiệu 
quả tốt, tuy nhiên không bền vững. Tiêm nhiều lán oó 
thể gây tổn thương chỗ bám của gân và có thể gây 
các biến chứng như teo da tại chỗ tiêm, nhiễm trùng, 
bạch biến... Luôn khuyến khích bệnh nhân hạn chế 
vận động để bảo tồn kết quả.

4.3.4. Đ iều tr ị phẫu thuậ t

Chỉ định khi các biện pháp điều trị bào tổn thất 
bại. Một số kỹ thuật được áp dụng như:

-  Cắt bỏ tổ chức mủn nát ở gốc của gân duỗi, giải 
phóng gân cơ duỗi từ mỏm lồi cầu.

-  Cắt gân cơ duỗi, kéo dài và tạo hình chữ z để 
ngăn hoạt động của các cơ duỗi.
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LOÃNG XƯƠNG

1. Đ ỊN H  NG HĨA

Loãng xương (Osteoporosis) là một rối loạn 
chuyển hoá của bộ xương gây tổn thương sức mạnh 
của xương đưa đến tăng nguy cơ gãy xương. Sức 
mạnh của xương bao gồm sự toàn vẹn cả về khối 
lượng và chất lượng của xương.

Khối lượng xương được biểu hiện bằng:

-  Mặt 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).

2. PHẢN LO ẠI LOÃNG XƯƠNG

2.1. Loãng xuong người giã (Loãng xưong tiên phát)
Đặc điểm: Tăng quá trình huỷ xương.
Giảm quá trình tạo xương.
Nguyên nhân: Các tế bào sinh xương (Osteoblast) 

bị lão hoá.
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Sự hấp thu calci ở ruột bị hạn chế.

Sự suy g iảm  tấ t yếu các horm on sinh dục (nữ 
và nam).

Loãng xương tiên phát thường xuất hiện muộn, 
diễn biến chậm, tăng từ từ và ít có những biến chúng 
nặng nề như gãy xương hay lún xẹp các đốt sống.

2.2. 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.

2.3. Loãng xương thứ phát: Bệnh loãng xương sẽ trỏ 
nên nặng nề hơn, sớm hơn, nhiều biến chứng hơn... 
nếu người bệnh có thêm một hoặc nhiều yếu tố nguy 
cơ dưới đây:

Các yêu tô nguy cơ của bệnh loãng xương:

-K é m  phát triển thể chất từ khi còn nhỏ, đăc biệt 
là còi xương, suy dinh dưỡng, chê độ ăn thiếu protein, 
thiếu calci hoặc tỷ lệ calci/phospho trong chế độ ăn 
không hợp lý, thiếu vitam in D hoặc cơ thể không 
hấp thu được vitam in D... vì vậy khôi lượng khoáng 
chất đỉnh của xương ở tuổi trưởng thành thấp, đây 
được coi là yếu tô nguy cơ quan trong nhất của 
bênh loãng xương.

-T iề n  sử gia đình có cha, me bị loãng xương 
hoặc gãy xương.
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- í t  hoạt động thể lực, ít hoạt động ngoài trời, bất 
động quá lâu ngày do bệnh tật hoặc do nghề nghiệp.

-  Có thói quen sử dụng nhiều rượu, bia, càphê, 
thuốc lá... làm tăng thải calci qua đường thận và 
giảm hấp thu caỉci ở đường tiêu hoá.

-  Bị mắc một số bệnh: Thiểu nãng các tuyến sinh 
dục nam và nữ (suy buổng 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 
làm hạn chế hấp thu calci, vitamin D, protein... ảnh 
hưởng đến chuyển hoá calci và sự tạo xương, bệnh 
suy thận mạn hoặc phải chạy thận nhân tạo lâu ngày 
gây mất calci qua đường tiết niệu, các bệnh xương 
khớp mạn tính đặc biệt là VKDT và thoái hoá khớp.

-  Cần sử dụng dài hạn một số thuốc: Chống động 
kinh (dihydan), thuốc chữa đái tháo đường (insulin), 
thuốc chống đông (heparin) và đặc biệt là nhóm 
thuốc kháng viêm corticosteroid (corticosteroid một 
mặt ức chế trực tiếp quá trình tạo xương, mặt khác 
làm giảm hấp thu calci ỏ ruột, tăng bài xuất calci ở 
thận và làm tăng quá trình huỷ xương).

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. 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.
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-  Đau xương, đau lưng cấp và mạn tính.

-  Biến dạng cột sống: gù, veo 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.

-  Gãy xương: các vị trí thường găp là gãy đẩu 
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.

32. Triệu chứng cận lâm sáng

-X q u a n g  quy ước: hình ảnh đốt sống tâng thấu 
quang, biến dạng thân đốt sổng (gãy lún), với các 
xương dài thường giảm độ dày thản xương (khiến 
ống tuỷ rộng ra).

-  Đo mật độ xương (BMD) bằng phương pháp đo 
hấp thu tia năng lương, tia X kép (Dual Energy Xray 
Absorptiometry-DEXA) để chẩn đoán xác định loãng 
xương, đánh giá mức độ loãng xương, dự báo nguy 
cơ gãy xương và theo dõi điều trị.

-  Các phương pháp khác: C T.Scan hoâc MRI 
để đo mát đô xương, đặc biẽt ở cột sống hoăc cổ 
xương đùi.

-  Định lương các marker huỷ xương, tao xương: 
Amino terminal telopeotide (NTX). Carboxỵterm inal 
telopeptide (CTX) Procollagen type 1 'N -te rm .na l) 
propeptide (PINP). Procoliagen type 1 c  terminal 
propeptide (PICP) ...
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3.3. Chái M i  xác dịnh
-  Dựa vào triệu chứng lâm sàng: đau xương, đau 

lưng, gãy xương sau chấn thương nhẹ, tuổi cao... có 
thể chẩn đoán xác định loãng xương khi đã có biến 
chúng gãy xương (mà không cần đo mật độ xương 
nếu không có điều kiện).

-  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 DEXA:

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

+ Thiếu xương (Osteopenia): T score trẽn -  1 SD 
đến -  2,5 SD.

+ Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới -  2,5 SD.
+ Loãng xương nặng: T score dưới -  2,5 SD kèm 

tiền sử/ hiện tại có gãy xương.

3.4. Các yếu t í  tiên iưọng quan trọng cần lưu ý

-  Tuổi cao.

-  BMD thấp.

-  Tiền sử gãy xương (của cá nhân và gia đình).

-  Nguy cơ té ngã (bệnh phối hợp: giảm thị lực, 
đau khớp, Parkinson...).

-  Hút thuốc, sử dụng thuốc (corticosteroid, thuốc 
chống đông...).

3.5. Các mõ hình tiên lượng dự báo nguy cơ gãy xương 
(dựa trên BMD và các yếu tố nguy cơ)
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-  Mô h ình  FRAX của  Tổ chứ c Y  tế  T hế gỉâl 
(W HO) http://www.shef.ac.uk/FRAX/:

Mô hình này sử dụng 12 yếu tố  nguy cơ. Người 
sử dụng chỉ v iệc nhập số liệu cá nhân, website sẽ 
cho kết quả tiên lượng xác suất gãy xương trong 
vòng 10 năm.

-  Mô hình NGUYEN của Viện Garvan, úc 
www.FractureR iskCalcu la tor.com :

Sử dụng 5 yếu tố  nguy cơ: tuổi, cân nặng, tiền sử 
gãy xương, ch ỉ số T, và tiền sử bị ngã. Cũng như mô 
hình của WHO, mô hình này cho kết quả nguy cơ 
gãy xương và gãy cổ xương đùi trong vòng 5 năm và 
10 năm.

3.6. Chẩn doán phân biệt

- B ấ t  toàn  tạo  xương hay xương thuỷ tinh 
(O s te o g e n e s is  Im p e rfe c ta  -  01).

-C á c  loãng xương thứ phát như ung thư di căn 
xương, các bệnh ác tính của cơ quan tạo máu (đa u 
tuỷ xương, bệnh bạch cầu leucem ie...).

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Các phưong pháp diêu trị không dùng thuốc (bao gồm cả 
dự phòng và điều t r ị )

-C h ế  độ ăn Uống: bổ sung nguồn thức ăn giàu 
calci sớm (nhu cầu: 1.000 -  1.500mg hàng ngày, từ 
c á c  nguỏn: thức ăn, sữa và dược phẩm), tránh các 
yếu tỏ nguy cơ: thuốc lá, cà phê, rượu... tránh thừa 
cân, thiếu cân.
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-C h ế  độ sinh hoạt: tăng cường vận động, tăng 
dẻo dai cơ bắp, tránh bị ngã...

-D ụng cụ, nẹp chỉnh hình (cho cột sống, cho 
khớp háng) giảm sự tỳ đè lên cột sống, đầu xương, 
xương vùng hông.

4.2. Các thuíc điểu trị loãng xương

4.2.1. Các thuốc b ổ  sung (bắt buộc hàng ngày trong 
suốt quá trình điều trị).

-  Calci: cần bổ sung calci 500 - 1 .500mg hàng ngày.

-V itam in D: 800 -  1.000 UI hàng ngày (hoặc chất 
chuyển hoá của vitamin D là calcitriol thường chỉ 
định cho các bệnh nhân lớn tuổi hoặc suy thận vì 
không chuyển hoá được vitamin D). Nên định lượng 
vitamin D để bổ sung cho phù hợp.

4.2.2. Các thuốc chống huỷ xương: Làm giảm hoạt 
tính tế bào huỷ xương (osteoclasts).

-Nhóm  bisphosphonates: Hiện là nhóm thuốc 
được lựa chọn đầu tiên trong điểu trị các bệnh lý 
loãng xương (người già, phụ nữ sau mãn kinh, nam 
giới, do corticosteroid).

+ Alendronate 70mg + cholecalciferol 2800UI 
(Fosamax Plus) hoặc alendronate 70mg (Fosamax) 
uống sáng sớm, khi bụng đói, một tuần uống một 
lần. Không nằm sau khi uống thuốc ít nhất 30 phút.

+ Zoledronic acid (Aclasta) 5mg truyền tĩnh mạch 
một năm chỉ dùng một liều duy nhất. Thuốc có khả

253



dụng sinh học vượt trội hơn đường uống và cải thiện 
được sự tuân thủ điều trị của người bệnh.

-  C a lc iton ine (cá hổi) 100 UI tiêm  dưới da hoặc 
200 UI x ịt qua niêm  m ạc mũi hàng ngày Thường 
chỉ định trong trường hợp mới gãy xương, đăc biệt 
khi có kèm triệu chứng đau. Khi bệnh nhân bớt đau, 
tiếp tục điều trị bằng b isphosphonates (uống hoặc 
truyền TM).

-  Liệu pháp sử dụng các chất giống hormon: chỉ 
định đối với phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao 
hoăc có loãng xương sau mãn kinh:

Raloxifen (Evista), chất điều hoà chọn lọc thụ thể 
estrogen, SERMs: 60mg uống hàng ngày, trong thời 
gian < 2 năm.

4.2.3. Thuốc c ó  tác d ụ n g  ké p : s trontium  ranelate
(Protelos).

Thuốc vừa có tác dụng tăng tạo xương vừa có tác 
dụng ức chế huỷ xương, đang được coi là thuốc có 
tác động kép phù hợp với hoạt động sinh lý của 
xương.

Liều dùng 2g uống ngày một lấn vào buổi tối (sau 
bửa ăn 2 giờ, trước khi đi ngủ tối).

4.2.4. Các nhóm  thuốc khác

-  Menatetrenone (vitamin K2) ức chế osteocalcin.

-Thuốc làm tăng quá trinh đống hoá: Deca durabolin 
và durabolin.
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4.3. Điểu trị triệu chứng

-Đ a u  cột sống, đau doc các xương... thường khi 
có gãy xương: chỉ định calcitonine và các thuốc giảm 
đau theo sơ đố bậc thang của Tổ chức Y tế Thế giới. 
Có thể kết hợp thuốc kháng viêm giảm đau không 
steroids, thuốc giảm đau bậc 2 (phối hợp nhóm 
opiate nhẹ và vừa), thuốc dãn cơ...

-C hèn  ép rễ than kinh liên sườn (đau ngực khó 
thở, chậm tiêu, đau lan theo rễ thần kinh, dị cảm, 
tê...): nep thắt lưng, điều chỉnh tư thế ngổi hoăc 
đứng, thuốc giảm đau, vitamin nhóm B, thuốc giảm 
đau thần kinh... nếu cần.

4.4. Oiêu trị ngoại khoa các biên chứng gãy cố xương dùi. gảy 
thân đô! sống

-  Trường hợp gãy cổ xương đùi có thể bắt vít xốp 
thay chỏm xương đùi hoâc thay toàn bộ khớp hanc

-  Gãy đốt sông, biến dạng cột sống: Phuc ’VI 
chiều cao đốt sống bằng các phương pháp tao * ih ' 
đốt sống (bơm xi măng Vao thân đốt sốnc 33 
sống nhân tạo...).

5. THEO  D Õ I, QUÁN LÝ

-B ệnh nhân phải được điều tri tả. :a  ‘ = r e c  3C 
sát để bảo đảm sự tuân thủ điều r

-C ó  thể sử dụng một sô — zr j  t í u v ể -  
xương để hỗ trợ chẩn đoa- c à *c  ' - ~ z  :è ~



gãy xương, tiên lượng tình trạng  m ất xương và theo 
dõi điều trị loãng xương.

-Đ o  khối lượng xương (phương pháp DEXA) mỗi

2 năm để theo dõi kết quả điều trị.

-T h ờ i gian điều trị phải kéo dài từ 3 -  5 năm (tuỳ 

mức độ LX), sau đó đánh giá lại tình trạng bệnh và 

quyết định các trị liệu tiếp theo.
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HOẠI TỬ VÔ MẠCH CHỎM  ■ ■ 
XƯƠNG ĐÙI

1. Đ Ạ I CƯƠ NG

-  Hoại tử vô mạch (Avascular Necrosis, AVN) 
chỏm xương đùi hay còn gọi là hoại tử vỏ khuẩn 
chỏm xương đùi là bệnh có tổn thương hoại tử tế bào 
xương và tuỷ xương do bị thiếu máu nuôi phần trên 
chỏm xương đùi. Vùng hoại tử lúc đầu tạo ra các 
vùng thưa xương, các ổ khuyết xương, về sau dẫn 
đến gãy xương dưới sụn, cuối cùng gây xẹp chỏm 
xương đùi, thoái hoá thứ phát và mất chức năng của 
khớp háng, dẫn đến tàn phế.

-  Hoại tử chỏm xương đùi tự phát thường găp nhất ở 
độ tuổi trung niên, nam thường gập nhiều hơn nữ. Hoại 
tử xương thứ phát sau chấn thương hoậc các nguyên 
nhàn khác phụ thuộc vào tuổi mắc các bệnh tý nền.

2. N G U Y Ê N  N H Â N

2.1. Tự phát
Tự phát thường gặp nhất, có thể chiếm tới 50% 

các trường hợp.

22. Thứ phát

-  Do chấn thương: Do trật khớp hoãc gãy cổ 
xương. Thông thường hoại tử xuất hiện sau chấn
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thương khoảng 2 năm và không ảnh hưởng nhiều 
bởi tuổi và giới.

-  Không do chấn thương: Lạm dụng rượu, thuốc 
lá, dùng corticoid liều cao, bệnh khí ép (thợ lặn, 
công nhân hầm mỏ), bệnh hổng cầu hình liềm, 
bệnh tự miễn (lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp 
dạng thấp), ghép tạng, viêm ruột, bệnh lý tăng đông 
và bệnh tắc mạch tự phát, đái tháo đường, rối loạn 
chuyển hoá mỡ, thai nghén. Trong đó, rượu và 
corticosteroid chiếm 2/3 nguyên nhân gây hoại tử 
chỏm xương đùi không do chấn thương.

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác đinh

3.1.1. Lâm sàng
-  Chú ý hỏi tiền sử dùng thuốc, uống rượu, chấn 

thương, bệnh lý phối hợp để đánh giá các yếu tô' 
nguy cơ.

-  Tổn thương có thể ở một hoặc hai bên khớp 
háng, khoảng 70% trường hợp tổn thương xảy ra ở 
một bên. ở  giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể không 
có triệu chứng. Biểu hiện lâm sàng chính là đau khớp 
háng bên tổn thương, thường xuất hiện từ từ, tăng 
dần. Đau tăng lên khi đi lại hoặc đứng lâu, giảm khi 
nghỉ ngơi. Bệnh nhân thường không có các biểu hiện 
toàn thân, trừ các triệu chứng của bệnh nền nếu có.

-  Khám lâm sàng ỏ giai đoạn sớm thường thấy vận 
động của khớp háng không bị hạn chế, muộn hơn có
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thể thấy hạn chế các động tác như xoay, giang, khés 
trong khi gấp, duỗi bình thường, ơ  giai đoạn muộiỊ 
thường có hạn chê vận động tất cả các động tác, 
Khám tại chỗ không thấy các dấu hiệu bất thường.

3.1.2. Cận lâm  sàng

-  Các xét nghiệm huyết học, sinh hoá, bilan viêm 

thường bình thường.
-  Xquang: Thường chỉ phát hiện được khi bệnh ở 

giai đoạn muộn. Có thể thấy dấu hiệu trăng lưỡi liềm 
do gãy xương dưới sụn (đường sáng dưới sụn). Muộn 
hơn thì thấy hình ảnh vỡ xương dưới sụn, biến dạng 
chỏm hoặc xẹp chỏm hoàn toàn, hẹp khe khớp háng 
và tổn thương ổ cối do thoái hoá thứ phát.

-  CT -  scan : Không thể phát hiện sớm những bất 
thường ở tuỷ và mạch máu của chỏm trong hoại tử 
vô khuẩn. Dấu hiệu sớm nhất có thể phát hiện được 
là thưa xương. Các dấu hiệu khác gổm các nốt tăng 
tỷ trọng không đều hoặc những dải tăng tỷ trọng với 
bề dày khác nhau, đường sáng dưới sụn, vỡ xương 
dưới sụn và biến dạng chỏm.

-  C ộng hưởng từ  (MRI): MRI là phương tiện 
chẩn đoán hình ảnh có khả năng phát hiện sớm nhất 
và nhạy nhất hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. 
Ngoài ra, MRI còn xác định được kích thước ổ tổn 
thương và phân độ tổn thương hoại tử giúp định 
hướng phương pháp điều trị can thiệp như khoan 
giảm áp và đánh giá đáp ứng của chỏm sau điều trị. 
Tôn thương MRI gôm hình ảnh vùng giảm tín hiệu ở
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chỏm xuong, thường gặp ở vùng trước trên, có thể 
thấy ở vùng rìa xương, hình ảnh tăng tín hiệu phía 
trong có ranh giới rõ với vùng giảm tín hiệu phía 
ngoài (dấu hiệu đường viền kép), v.v...

3.2. Chẩn Hoán giai đoạn
• Theo Ficat và Arlet (1997) có 4 giai đoạn (năm 

1985 được mở rộng thêm giai đoạn 0), dựa vào biểu 
hiện trên Xquang của chỏm xương đùi.

• Phân loại ARCO (1993) chia ra 7 giai đoạn:
-  Giai đoạn 0: Có yếu tố nguy cơ, không phát hiện 

được trên chẩn đoán hình ảnh, kể cả MRI.
-G ia i đoạn 1: Phát hiện được bằng MRI, xạ 

hình xương, không phát hiện được bằng Xquang 
thường. Bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng đau âm 
ỉ không liên tục ở vùng háng bị tổn thương, cũng 
có thể đau khớp gối.

-G ia i đoạn 2 - 6 :  Bắt đầu có biểu hiện trên 
Xquang thường ở các mức độ từ nhẹ đến nặng. Mức 
độ thay đổi từ khu trú ở chỏm xương đùi (xơ hoá, tiêu 
xương xen kẽ, đậc xương, xẹp chỏm) đến các thay 
đổi ở khe khớp và ổ cối.

3.3. Chẩn đoán phân biệt

-  ở  giai đoạn sớm: cẩn phân biệt với tất cả các 
bệnh khớp háng tác động lên xương, sụn khớp, màng 
hoạt dịch như viêm màng hoạt dịch, u màng hoạt dịch, 
viêm sụn khớp, các viêm khớp do nguyên nhân khác.

-  ở giai đoạn muộn có hẹp khe khớp, thoái hoá 
thứ phát cần phân biệt với các bệnh lý gây phá huỷ
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khớp háng như lao khớp, viêm khớp nhiễm 
v iêm  cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, 
hoá khớp do những nguyên nhân khác.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Nguyên lắc điều trị

•  Quá trình điều trị phụ thuộc vào giai đoạn tiến 
triển của bệnh tại thời điểm chẩn đoán và nhữhg yếu 
tô' khác như tuổi, vị trí và kích thước vùng tổn thương 
nguyên nhân và các yếu tố  nguy cơ đi kèm.

•  Phương pháp điều trị theo 3 giai đoạn chính sau: 

-G ia i đoạn sớm (trước khi có gãy xương dưới
sụn): Mục tiêu là điều trị dự phòng hạn chế tối đa 
bệnh tiến triển nặng lên. Các phương pháp can thiệp 
chính gồm làm giảm áp lực lên chỏm xương đùi, 
khoan giảm áp, phẫu thuật lấy xương hoại tử và ghép 
xương, xoay chỏm xương.

-G ia i đoạn muộn hơn (đã có gãy xương dưới 
sụn): Điệu trị triệu chứng, phục hồi chức năng, hướng 
dẫn chê' độ vận động sinh hoạt thích hợp, xem xét 
phẫu thuật ghép xương.

-G ia i đoạn muộn (xẹp chỏm xương đùi, thoái hoá 
thứ phát): Điều trị triệu chứng, xem xét phẫu thuật 
thay khớp háng bán phần hoặc toàn phần.

4.2. Điểu trị cụ thể

4.2.1. Đ iểu t r ị  n ộ i khoa

• Các b iệ n  p h á p  k h ô n g  d ù n g  thuốc

-L o ạ i bỏ các yếu tố  nguy cơ: Bỏ thuốc lá, tránh
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rượu bia, tránh hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng 
corticosteroid nếu có thể.

-G iảm  chịu lực chân đau: Người bệnh nên giảm 
hoạt động hoặc dùng nạng hoặc dụng cụ hỗ trợ đi lại 
để giúp chỏm xương đùi hạn chế chịu lực, giúp làm 
chậm quá trình tiến triển của bệnh.

-T ậ p  vận động khớp, giúp cải thiện chức năng 
vận động khớp, tránh biến chứng co rút khớp.

-  Kích thích điện có thể giúp cơ thể tạo xương mới 
để thay thế xương chết.

• Điều tr ị thuốc

-C á c  thuốc kháng viêm không steroid, chẳng 
hạn diclofenac, piroxicam, meloxicam, celecoxib, 
etoricoxib (liều lượng xem phần Phụ lục) có thể 
giúp giảm đau, giảm quá trình viêm kèm theo. Lưu 
ý tác dụng phụ của NSAID và tác động của thuốc 
đối với việc điều trị bệnh lý nền.

-T huốc  giảm đau thông thường: paracetamol 
(500mg X 3 - 4  lấn/ngày), hoặc paracetamol + 
codein/tramadol ( 2 - 4  viên/ngày).

-Sửdụng calcitonin hoặc bisphosphonate (alendronate 
70mg uống/tuần, risedronate 35mg/tuần, v.v...).

-  Bổ sung calcium (500 -  1000mg/ngày) và 
vitamin D: 400 -  800 iU/ngày.

-Đ iều trị những bệnh lý phối hợp, đặc biệt là tình 
trạng rối loạn lipid máu.
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4.2.2. Các phương pháp điểu Ưị ngoại khoa

-  Phẫu thuật khoan giảm áp chỏm xương đùi k i  
tổn thương ở độ 1 và độ 2 (phân loại ARCO). Phẫu 
thuật khoan giảm  áp kết hợp với ghép xương bằng 
mảnh xương tự do hoặc mảnh xương có cuống 
mạch được ch ỉ định với tổn thương hoại tử chỏm 

xương đùi độ 3.

-  Chỉ định thay khớp háng bán phần hoặc toàn 
phần khi tổn thương hoại tử từ độ 4 trở lên, khi bệnh 
nhân đau nhiều, khớp háng không còn chức năng.

-  Phương pháp khác: Tiêm tế  bào gốc tự thàn 
(lấy từ tuỷ xương) có thể được chỉ định với những tổn 
thương hoại tử ở độ I và II, khi chưa có vỡ xương dưới 
sụn, thông qua đường khoan giảm áp.

5. THEO DÕI, QUẢN LÝ

-  Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi khởi phát lúc 
đầu âm thầm. Khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng 
thì tổn thương hoại tử thường tiến triển mức độ nhanh 
đến thời điểm can thiệp phẫu thuật là cần thiết. Việc 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đặc biệt ở giai 
đoạn cấu trúc giải phẫu của chỏm xương đùi còn 
nguyên vẹn là lý tưởng nhất.

-  Để dư phòng hoại tử vô mạch chỏm  xương đùi 
đòi hỏi phải loại bỏ các yếu tố nguy cơ. trong đó bên 
canh các yếu tố bênh nghề nghiệp thì cần bỏ rượu,
thuốc lá và việc lạm dụng corticoid.
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u TẾ BÀO KHỔNG Lồ

1. Đ Ạ I C Ư Ơ N G

-U  tế bào khổng lồ (giant cell tumor -  GCT) của 
xương, còn gọi là u đại bào, là một dạng u xương 
lành tính, thường gặp ở đầu xương dài người lớn trẻ 
tuổi khi xương đã trưởng thành và sụn tiếp hợp ở 
vùng đầu xương đã cốt hoá.

-U  tế bào khổng íồ chiếm 5 -1 0 %  các khối u 
xương nguyên phát và chiếm khoảng 20% các u 
xương lành tính.

-  Là loại u xương thường gặp nhất ở người trẻ trong 
độ tuổi 2 5 -4 0 , đặc biệt là (độ tuổi 30 -  39), tỷ lệ nữ 
mắc bệnh gấp khoảng 1,3 -  1,5 lần so với nam giới.

-  Các vị trí thường gặp nhất theo thứ tự là đầu 
dưới xương đùi, đầu trên xương chày, đầu dưới xương 
quay và xương cùng. Khoảng 50% u tê' bào khổng lồ 
xuất hiện ở vùng xung quanh khớp gối. Một số vị trí 
cũng thường gặp khác gồm đầu xương mác, đầu trên 
xương đùi, đầu trên xương cánh tay. Hiếm gặp hơn là 
ở cột sống và những vị trí khác. Đa phần chỉ gặp ở 
một ví trí, hiếm gặp u tế bào đa ổ.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác định
2.1.1. Lâm sàng

- ở  giai đoạn sớm hoặc khối u nhỏ, bệnh nhân có 
thể không có triệu chứng.
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-C á c  triệu chứng thường không đặc hiệu, 
hết bệnh nhân có biểu hiện đau, xuất hiện từ từ,tlH |ị 
dấn, kèm hoặc không kèm phát hiện có khối u xudBg 
hoặc u phần mềm tạ i vị trí tổn thựơng. Triệu đìís?! 
thường xuất hiện khi tổn thương bắt đẩu phá huỷ $  
xương và kích thích m àng xương hoặc khi xương yếu 

gây gãy xương bệnh lý.

-K h i u tế  bào khổng lồ nằm ở vị tri cận khớp 
bệnh nhân có thể có đau và hạn chế  vận động khớp 

có thể có tràn dịch khớp.

-  u  tế  bào khổng lồ ở cột sống có thể có biểu hiện 
đau thắt lưng hoặc đau cột sống cổ tiến triển từ tử, 
tăng dần. có thể kèm triệu chứng kích thích rễ.

-  Một số khối u tế  bào khổng lồ có biểu hiện đẩu 
tiên là gãy xương bệnh lý.

2.1.2. Xét nghiệm

Các xét nghiệm sinh hoá, huyết học thường bình 
thường. Nên xét nghiệm  calci, phospho máu để loại 
trừ cường cận giáp trạng.

2.1.3. Chẩn đoán hình ảnh

-X q u a n g  thường qu y : Tổn thương u tế bào khổng
lồ thường có các đặc điểm sau:

-H ình  ảnh tiêu xương khu trú, lệch tâm  theo trục
của xương, thường có ranh giới rõ nằm ở vùng đầu 
xương và có thể lan tới vùng hành xương. Tổn 
i'.',ương có thể phá huỷ vùng vỏ xương kê cận, song 
khõng phá huỷ bề mặt khớp.
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+ Vùng trung tâm khối u là nơi tăng thấu quang 
nhất và mật độ Xquang tăng dần ra phía ngoại vi.

+ Thường không có biểu hiện calci hoá trong lòng 
khối u và không có phản ứng màng xương.

-C T.Scan hoặc MRI: Cho phép đánh giá chi tiết 
tổn thương vỏ xương và phần mềm kế cận.

-X ạ  hình xương: ít có vai trò trong chẩn đoán và 
đánh giá u tế bào khổng lồ. Độ tập trung phóng xạ 
thường tăng, song có thể bình thường.

2.1.4. Sinh thiết xương và mô bệnh học

-T ổn  thương thường dày đặc tế bào, với nhiều tế 
bào khổng lồ, nhiều nhân xen kẽ với các tế bào đệm 
đơn nhân. Các tế bào đệm là các tế bào đơn nhân 
đồng nhất hình tròn hoặc oval, nhân lớn. Nhân của 
các tê' bào đệm giống nhân trong các tế bào khổng 
lổ, một đặc điểm để phân biệt u tế bào khổng lồ với 
các tổn thương khác có chứa tế bào khổng lồ.

-C ác  tế bào khổng lồ thường có số lượng nhân 
rất lớn, có thể tới hàng trăm nhân.

-Giữa các tế bào có rất ít chất gian bào, ngoại trừ 
nột ít sợi collagen.

Ĩ.2. Chẩn doán phân biệt
-U  nguyên bào sụn (chondroblastoma).
-Sarcoma sụn (chondrosarcoma).
-Kén xương phình mạch (aneurymal bone cyst).
-  Khối u nâu (brown tumor) trong cuởng cận giáp trạng.
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-S a rc o m  xương (ostosarcom a).
- U  tế  bào tạo collagen (desm oplastic  fibroma).

2.3. Chẩn đoán giai đoạn
-G ia i đoạn 1 (< 5%): Khối u nhỏ, không hoặcII 

tiến triển, ranh giới rõ, vỏ xương còn nguyên vẹn, 
thường không có triệu chứng, mô học lành tính.

-G ia i đoạn 2 (70 -  85%): Có triệu chứng, có thể 
có gãy xương bệnh lý. Tổn thương xương trên 
Xquang lan rộng, vỏ xương m ỏng và dãn rộng, song 
chưa bị thủng. Trên xạ hình có tăng hoạt tính. Mô 
học lành tính.

-G ia i đoạn 3 (10 -  15%): Có triệu chứng, khối u 
phát triển nhanh. Tổn thương phá huỷ vỏ xương, khối 
u lan vào mô mềm xung quanh trên Xquang hoặc 
CT -  scan. Xạ hình xương thấy tăng hoạt tính phóng 
xạ vượt quá giới hạn tổn thương xương. Tăng sinh 
mạch máu trên chụp mạch. Mô bệnh học lành tính.

3. Đ IỂ U  T R Ị

3.1. Các phương pháp diều trị

-Đ iề u  trị ngoại khoa là chủ yếu.

-Đ iề u  trị nội khoa chỉ có tinh chất hỗ trợ như giảm 
đau, một sô nghiên cứu cho thây bisphosphonate có 
thê có tác dụng trong một sỏ trường hợp u tê bào 
khổng lồ.

-N hư ng khoi u khong có khả nãng điều trị bằng 
phẫu thuât do vị trí khó, hoãc có bênh lý phối hợp 
nặng có thể xem xét điều trị xạ trị.
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-T rong thời gian chờ đợi phẫu thuật, nếu khối u 
lớn nên sử dụng nẹp để để phòng gãy xương bệnh lý.

22. Các phương pháp phẫu thuật

-N ạ o  vét khối u là phương pháp phẫu thuật chủ 
yếu. Có thể nạo vét đơn thuần hoặc nạo vét rộng kết 
hợp với bơm phenol hoặc nitơ lỏng tại chỗ. Lòng khối 
u có thể được lấp đầy bằng xi măng polymethyl 
methacrylate hoặc ghép xương sau nạo vét.

-C ắ t bỏ rộng khối u: với những tổn thương có tính 
chất lan rộng và phá huỷ cao, hoặc tổn thương xuất 
hiện ở những xương có thể loại bỏ được như u ỏ 
xương mác, hoặc với những trường hợp khối u tái 
phát nhiều lần.

-C ác  phương pháp tạo hình khác nhau có thể 
cần thiết hoặc không tuỳ thuộc vào mức độ khiếm 
khuyết của xương.

4. THEO D Õ I VÀ QUẢN LÝ

-  u xương tế bào khổng lổ là một tổn thương lành 
tính, mặc dù có thể tiến triển và xâm lấn tại chỗ, 
song rất hiếm khi ác tính hoá. Trong một số hiếm 
trường hợp (khoảng 2%) có thể thấy di căn ở phổi và 
tổn thương phổi thường là lành tính và đa số được 
phát hiện một cách tình cờ. Nên chụp Xquang hoặc 
CT ngực cho tất cả các bệnh nhân mới được chẩn 
đoản u tế bào khổng lồ để phát hiện tổn thương di 
căn phổi nếu có.
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-S a u  phẫu thuật, bệnh nhân nẽn được thống & 
về nguy cơ tái phát tại chỗ. Tái phát tại chỗ sau iới 
nạo vét đơn thuần có thể tới 50% trường hợp. Tíi 
phát sau khi nạo vét rộng có tỷ lệ khoảng 10%.

-  Bệnh nhân nên được theo dõi đều đặn mỗi 3-4 
tháng trong ít nhất 2 năm đầu, sau đó mỗi 6 tháng 
đến m ột năm tới ít nhất 5 năm. Khi có tái phát tại 
chỗ, nên thăm  khám đánh giá lại một cách toàn 
diện, bao gồm  cả v iệc chụp CT.Scan ngực, bụng và 
khung chậu.
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LOẠN SẢN Xơ XƯƠNG 
(Fibrous dysplasia)

1. Đ ỊN H  NGHĨA

Loạn sản xơ xương (LSXX) là bệnh lý xương mạn 
tính lành tính không di truyền, trong đó mô xương 
lành bị thay thế bằng mô xơ. Khi xương phát triển, 
mô xơ mềm lan rộng, làm xương yếu đi, biến dạng và 
dễ gãy. Bệnh thường xảy ra ở tuổi thiếu niên, trong 
độ tuổi từ 3 -  15. Tỷ lệ nam giới và nữ giới mắc bệnh 
tương đương nhau. Thuật ngữ loạn sản xơ xương 
được Lichtenstein và Jaffe đặt tên vào năm 1942. 
LSXX chiếm khoảng 5% u xương lành tính.

2. NGUYÊN NHÂN VÀ c ơ  CHẾ BỆNH SINH

Loạn sản xơ xưcng là kết quả của đột biến ngẫu 
nhiên gen GNAS ở vị trí nhiễm sắc thể 20 của tạo cốt 
bào. Hậu quả của đột biến là các tạo cốt bào biệt 
hoá không đầy đủ, sản xuất ra mô xơ vào tổ chức 
trong tuỷ xương thay thế xương bình thường.

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn daán xác định

Chủ yếu dựa vào lâm sàng, hình ảnh Xquang đặc 
trưng.
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-  Lâm  sàng:

+ Triệu chứng tại xương: đau xương, biến 
xương, gãy xương bệnh lý, khó khăn khi đi lạ ị.s i 
xương. Biến chứng ung thư xương (sarcom xung 
sarcom  sợi, sarcom  sụn).

+ Tổn thương ngoài xương: Trong một số [t các 
trường hợp, LSXX có thể  kế t hợp với bất thường 
nội tiế t (dậy thì sớm, cường giáp, cường cận giáp 
hội chứng C ush ing , tổn thương tuyến yên), mảng 
sắc tố  da.

-  Cận lâm  sàng:

+ X quang : Tổn thương nội tuỷ thân xương làm 
xương trong suốt, có hình ảnh kính mờ, với vỏ xương 
mỏng, biến dạng gấp khúc xương; Tổn thương trong 
suốt có bờ xơ hoá dày, gọi là dấu hiệu vỏ cây; Tổn 
thương dạng nang: thấu quang với viền phản ứng, 
không có bè xương, độ dày vỏ xương vẫn bình 
thường; Kiểu tổn thương Paget: bè xương đặc hơn 
bình thường; Biến dạng kiểu gậy chăn cừu: tổn 
thương tiến triển  ở đầu trên xương đùi, gây cong đùi 
vào trong như gậy của người chăn cừu; Có thể thấy 
các tổn thương trong suốt, xơ hoá, dưới dạng đơn 
độc hay đa ổ, có hay không đối xứng trên xương sọ 
mặt. Đặc điểm Xquang của ác tính hoá là tăng 
nhanh kích thước của tổn thương hay sự thay đổi 
xương khoáng hoá bằng tổn thương tiêu xương.

+ CT.Scanner: đánh giá tiến triển của tổn thương 
xương, đặc biệt ở những vị trí phức tạp như cột sống,
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khung chậu, lồng ngực hay xương sọ mặt, cũng như 
lan rộng tổn thương ra phần mềm cạnh cột sống.

+ Cộng hưỏng từ hạt nhân: đánh giá sự tiến 
triển của tổn thương, khả năng gãy xương bệnh lý, 
khả năng ác tính hoá của tổn thương xương, hay 
đánh giá tình trạng ép tuỷ khi cột sống bị tổn thương. 
MRI tiêm gadolinium cũng có thể đánh giá tình trạng 
tái phát sau mổ.

+ Xạ hình xương bằng T -  99: Tăng hấp thụ phóng 
xạ tại vùng tổn thương tiến triển, giúp xác định cả 
các tổn thương không có triệu chứng. Tuy nhiên hình 
ảnh tổn thương không đặc hiệu.

+ Xét nghiệm mô bệnh học: về  mặt đại thể, u 
xương là một khối rắn chắc có màu trắng, hay sẫm 
màu. Về mặt vi thể, xương bệnh lý bao gồm hỗn hợp 
mô xơ chưa trưởng thành và các mảnh nhỏ xương bè 
chưa trưởng thành, có dạng các chữ cái Trung Hoa.

+ Xét nghiệm máu: tăng nồng độ men phosphatase 
kiềm. Xét nghiệm nước tiểu cho thấy tăng nống độ 
hydroxyprolin. Tuy nhiên các bất thường này không 
đặc hiệu cho LSXX.

3.2. Chẩn đoán ttiể bệnh

-  Thể một ổ: Hầu hết bệnh nhân chỉ có tổn 
thương một xương, chiếm tỷ lệ 70% các trường hợp, 
và không có triệu cnứng.

-  Thể đa ổ (30% trường hợp) gây tổn thương 
nhiều xương. Thể đa ổ có thể kết hợp dậy thì sớm,
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loạn sản xơ xương và đám da màu cà phê sữa, gọi i  
hội chứng A lbrigh t hay u nhầy trong cơ vân (hộị 
chứng M azabraud). v ể  m ặt tiên lượng: thể một ổ có 
tiên lượng tốt. Tổn thương đa ổ có xu hướng tiến triển 
nặng lên, đôi khi có thể bị ác tính hoá thành sarcom 
xương hay sarcom  sợi.

4. Đ IỂ U  T R Ị

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Các 
bệnh nhân không có triệu chứng không cần phải điều 
trị. Bệnh nhân cần đeo nẹp để dự phòng gãy xương.

4.1. Điểu trí nội khoa

-  Giảm đau xương:

+ Thuốc giảm đau thông thường, sử  dụng thuốc 
theo bậc thang của Tổ chức Y tế  Thế giới. Chọn một 
trong các thuốc sau:

• Paracetamol, tylenol... 0,5g X 2 -  4 viên /24 giờ.

• Paracetamol kết hợp với codein hoặc tramadol: 
efferalgan -  codein 2 - 4  viên/ 24 giờ; Ultracet 2 - 4  
viên/ 24 giờ.

+ Thuốc chống viêm không steroid ch ỉ định một 
trong các thuốc sau:

• D iclofenac (Voltaren...) 50mg X 2 viên/ngày.

• Piroxicam (Felden, Brexin...) 20mg X 1 viên/ngày.

• Meloxicam (Mobic.) 7,5mg X 1 -  2 viên/ngày.

• Celecoxib (Celebrex) 200mg X 1 -  2 viên/ngày.
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• E toricoxib (Arcoxia) viên 30mg, 60mg X 1 
viên/ngày.

+ Có thể dùng các thuốc nhóm bisphosphonat để 
giảm đau xương mạn tính, tăng mặt độ xương cột 
sống và xương đùi, làm giảm nguy cơ gãy xương:

• Fosamax (Alendronat), viên 70mg X 1 viên/tuần 
trong thời gian 3 năm.

• Aredia (Pamidronat) 60mg, pha truyền tĩnh 
mạch 60mg/ngày, trong 3 ngày liên tục và nhắc lại 
sau 6 tháng, trong tối thiểu 2 năm. Có thể tái điều trị 
sau 1 năm.

• Aclasta (Zoledronic acid) 5mg X pha truyền tĩnh 
mạch 1 đợt/năm trong tối thiểu 2 năm, sau đó có thể 
tái điều trị sau 1 năm.

+ Bổ sung calci và vitamin D khi điều trị 
biphosphonat để tránh cường cận giáp thứ phát:

• Vitamin D3 X 800 UI/ngày.

• Calci (Calci Sandoz 500mg) X 1 -  2 viên/ngày 
(pha nước).

+ Điều trị các rối loạn nội tiết như hội chứng 
cường giáp trạng, hội chứng Cushing, đái tháo 
đường, dậy thì sớm kèm theo bằng các thuốc thích 
hợp hay phẫu thuật nếu có chỉ định.

+ Chống chỉ định điều trị bằng tia xạ vì có thể 
chuyển dạng thành sarcom xương.

4.2. Điểu trỊ ngoại khoa

-  Mục tiêu điều trị ngoại khoa là dự phòng và điều
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trị các biến dạng xương nặng và gãy xương, đặc t)ặ 
là các xương chịu ỉả i, khắc phục sự khác nhau độ á ! 
chi dưới, giải phóng chèn ép thần kinh, đặc diệt ổ 
vùng sọ mặt. Đ iều trị có tác dụng làm uốn thẳng và 
làm mạnh xương bị tổn thương.

-  Chỉ định điều trị ngoại khoa: Điều trị bảo tổn 
thất bại; Gãy xương di lệch, không liền; Đau thường 
xuyên; Biến dạng tiến triển; Ung thưhoá; Dự phòng 
tổn thương rộng có thể dẫn đến gãy xương.

-  Phẫu thuật tuỳ thuộc vào vị trí xương bị tổn 
thương, bao gồm nạo vét tổn thương, mổ kết hợp 
xương, ghép xương tự thân hay xương đồng loại, 
chỉnh hình và cố định bằng đóng đinh, nẹp vít. Tỷ lệ 
tái phát cao sau nạo vét và ghép xương, đặc biệt ô 
bệnh nhi. cắ t gọt và nạo vét xương không có chỉ 
định khi xương loạn sản tái phát.

5. THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ

Có chế độ sinh hoạt vận động hợp lý. Tránh 
m ang vác, lao động nặng. Phòng tránh ngã. cần 
tái khám  định kỳ sau 1 -  3 tháng, tuỳ theo tình 
trạng bệnh.
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u DẠNG XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

u  dạng xương (Osteoid osteoma) là một tổn 
thương xương lành tính, xuất hiện chủ yếu tại các 
xương dài của chi dưới. Đó là một ổ nhỏ (nidus) bao 
quanh là một vùng xơ cứng phản ứng có kích thước 
rất nhỏ khoảng 1,5 -2cm . Nam gặp nhiều hơn nữ 
(gấp 2 - 3  lần), hay gặp nhất ở độ tuổi từ 1 0 -3 0 , 
trong đó chủ yếu là dưới 25 tuổi (chiếm 90%). u 
dạng xương chiếm khoảng 10% của tất cả các khối u 
lành tính và 5% của tất cả u xương nguyên phát, u 
dạng xương xuất hiện nhiều nhất tại thân các xương 
dài ở chi dưới (xương đùi, xương chày, xương cánh 
tay) chiếm tỷ lệ 8 0 -9 0 % . Tại cột sống chiếm
7 -  20% (trong đó 59% cột sống thắt lưng, 27% tại 
cột sống cổ, 12% cột sống vùng lưng và 2% tại xương 
cùng), u dạng xương hiếm xảy ra ở khớp (cổ xương 
đùi, khớp gối, cổ tay), ở màng xương, bàn tay, bàn 
chân, mắt cá chân, xương sọ.

2. NGUYÊN NHẢN

Không rõ nguyên nhân, di truyền được cho là 
yếu tố quan trọng. Một số tác giả cho rằng nguyên 
nhân do virus, các viêm nhiễm, hoặc liên quan đến 
miễn dịch.
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3. C H Ẩ N  Đ O Á N

3.1. Triệu chừng lảm sàng

Các dấu hiệu của u dạng xương có thể kéo d i ĨÈ 
nhiều tuần đến nhiều năm tníôc khi được chẩn đoán 
và điều trị bằng phẫu thuật. Triệu chứng biểu hiện có 
thể khác nhau tuỳ thuộc vào vị tri u:

u  dạng xương biểu hiện đau là triệu chứtig chinh. 
Đau tại nơi có khối u, đau kịch phát tăng về đẽm 
(chiếm 95% bệnh nhân) và giảm nhẹ trước buổi sáng 
hoặc sau khi uống aspirine. Cơn đau có thể khiến 
bệnh nhân thức giấc (chiếm 29% trường hợp). Đau 
có thể ảnh hưỏng tới dáng đi của bệnh nhân.

Tại vị trí có u dạng xương: Tăng nhiệt độ, tăng tiết 
mồ hôi, tăng cảm giác đau khi chạm vào. Hiện tượng 
sưng có thể gặp tại u ỏ thân xương dài.

u  dạng xương tại cột sống gây đau lưng hoặc đau 
cổ, gây cong vẹo cột sống không rõ nguyên nhân, 
đau lan xuống chi dưới và vai giống triệu chứng của 
thoát vị đĩa đệm.

u  dạng xương xuất hiện tại bàn tay có biểu hiện 
như viêm khớp, bẹnh bàn tay bat thuờng (macrodactyiy), 
ngón tay dùi trống (clubbing).

. 3.2. Chẩn đoán hioh ảnh

3.2.1. Phim Xquang
Trên phim Xquang, hình ảnh đặc trưng của u 

dạng xương là khối xơ cứng bao quanh một ổ sáng 
(lucent nidus). Có 4 đặc điểm chẩn đoán bao gồm:
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1. Tổn thương rõ nét hình tròn hoặc oval.
2. Đường kính nhỏ hơn 2cm.
3. Có vùng trung tâm dày đặc đồng nhất.
4. Có một vùng thấu quang có chu vi từ 1 -  2mm.

3.2.2. Chụp cắt lớp v i tính

C hụp cắ t lớp vi tính xác đ ịnh chính xác  vị trí khối
u, 90%  trường hợp khối u ngoài khớp, 66%  với các 
khối u ở các  vị trí như cộ t sống hay cổ xương đùi.

Khi chụp CT, u dạng xương xuấ t hiện là m ột khối 
u hình khuyên có đường vòng bao quanh với tín hiệu 
g iảm  hơn tín hiệu khối u. Khi chụp  C T  có cản quang 
u dạng xương cho thấy  giai đoạn động  m ạch có dao 
động nhanh tăng  cường và sau đó là sự thoá t ra 
chậm  của thuốc  cản quang  tạ i ổ bệnh, phù hợp với 
dòng chảy chậm  trong  giai đoạn tĩnh m ạch.

3.2.3. Chụp cộng hưởng từ

MRI ch ỉ đ ịnh cho những trường hợp còn nghi ngờ.

3.2.4. Chụp đồng vị phóng xạ (Radionuclide scanning) 

Xác định chính xác ổ nidus tới 2mm.

3.2.5. Chụp dộng mạch (Arteriography)

C hỉ định trong  trường hợp xơ cứng hoá xương tới 
mức các phương pháp thăm  khám , kiểm  tra khác 
không xác định được các n idus nhỏ, chụp động 
mạch xác định được 3 pha của u dạng xương.

3.3. Chẩn đoán mõ bệnh học
u  dạng xương là m ộ t tổ n  thư ơng m àu đỏ nâu, 

có hạ t g r itty  được cấu tạo  bởi cá c  hạ t tương đối
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lớn Nỏ có thố xuát hlôn tại vỏ xương hoặc tuỷ 
MA1MU TO l)Ao huỳ xương xuất hiện, ổ  (nidus) được 
hiU) quanh bởi xương đả bị xơ cứng với tế bào tạo 
\ươn<) bi dAy độc.

3.4. Chẩn 0oán phàn blộl

Làm  sàng : phân biôt viỗm tuỷ xương, áp xe, u 
h.it tang hạch cáu và các u nang lành tính khác, u 
màng xương

X quang : phân biệt gãy xương do đè nén, áp xe 
khớp, viôm xương tuỷ xơ cứng của Garré, hoặc hoại 
từ vò khuẩn, viêm xương sụn tách rời và viêm khớp, 
u xương ác tinh (osteosarcoma).

Vé m ò bệnh học: u dạng xương giống tương tự 
như u nguyên bào xương (osteoblastoma), u xương ác 
tinh (osteosarcoma) và đảo xương (enostosis). Tuy 
nhiẻn, u nguyên bào xương lành tinh (osteoblastoma) 
có một mẫu thống nhất các bè xương dày, xếp sát 
nhau với só lượng mạch máu và tế bào tăng lên. u  
xương ác tính và ung thư mỏ (parosteal osteosarcoma) 
có nhiều tè bào hơn u dạng xương và không phân hoá 
với osteoid ác tính. Đảo xương, ngược lại, cho hình 
ảnh một đảo những bè xương bị dày hoá, xếp san sát 
với hê đêm mô liên kết bình thưởng.

4. Đ IỂ U  T R Ị

4.1. Nguyên lảc diếu trị

Điều trị nội khoa: Giảm đau.

Đ iều trị ngoại khoa: là điều trị tận gốc.
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4.2.01ỂU tri cụ thể

4.2.1. Điều ừ ị nộ i khoa

-  Thuốc giảm đau: aspirin 650 -  3250mg / ngày.

-  Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs): 
naproxen, ibuprofen, nên lựa chọn c o x - 2  khi điều 
trị kéo dài.

4.2.2. Điều trị bằng phẫu thuật

-  Chỉ đinh phẫu thuật: Những bệnh nhân không 
đáp ứng với điều trị nội khoa, không sử dụng được 
NSAIDs kéo dài và hạn chế vận động nhiều.

-  Phẫu thuật mỏ: Phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối
u. Phương pháp này chắc chắn loại bỏ hoàn toàn 
khối u, giảm thiểu nguy cơ tái phát.

-  Điều trị bằng phẫu thuật ít xâm lấn: Phương 
pháp phẫu thuật ít xâm lấn dưới nội soi có sự hỗ trợ 
của video, kính hiển vi hoặc phá u bằng sóng cao 
tần thực hiện theo đường qua da, ít gây chấn thương 
cho mô.

-  Phẫu thuật dưới da với sự hỗ trợ của CT. Scanner:

Chụp CT để định vị chính xác ổ bệnh (nidus) của u
dạng xương. Sau đó với sự hỗ trợ của CT, dùng dây 
Kirschner đưa vào qua da và khoan qua lớp vỏ xương 
để vào trong nidus, kim sinh thiết được đưa qua dây 
và khối u được loại bỏ hoàn toàn. Chụp CT sau phẫu 
thuật xác nhận chính xác đã loại bỏ hoàn toàn khối u 
với sự xác nhận của mô bệnh học. Phương pháp này 
đạt được tỷ lệ thành công từ 83 -  100%.
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-  Phẫu thuật cắt b ỏ  khố i' u có sự  tham gia của 
đồng vị phóng xạ:

Bệnh nhân cần chụp xạ hình xương (bone 
scintigraphy) xác định ổ nidus chính xác tới 2mm, 
cho phép theo dõi tiến trình cắt bỏ khối u, tạo điều 
kiện cho phẫu thuật ít ảnh hưởng đến xương lành.

-  Phẫu thuật có sự  hỗ trợ của m áy tính:

Phẫu thuật có sự hỗ trợ của m áy tính là tổng hợp 
những kỹ thuật hình ảnh và th iết bị theo dõi 3 chiều 
nhằm nâng cao hiệu quả phẫu thuật. Phẫu thuật dựa 
trên chẩn đoán ban đấu của phim chụp CT đã được 
xử lý thành hình ảnh 3 chiều.

5. THEO DÔI VÀ QUẢN LÝ

Bệnh nhân cần được theo dõi tái phát sau phẫu 
thuật trong vòng ít nhất 1 năm. Sau mỗi 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng cần chup Xquang hoăc chụp cắt lớp 
vi tính một lần trong quá trình theo dõi.
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UNG THƯ XƯƠNG THỨ PHÁT

1.ĐẠICƯONG

Ung thư xương thứ phát là tình trạng những tế bào 
ung thư từ ổ nguyên phát di căn đến tổ chức xương 
làm tổn hại đến cấu trúc của xương. Xương là cơ 
quan thường bị ung thư di căn đến nhất và thường 
gây ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng cuộc sống 
người bệnh. Những loại ung thư gây di căn vào 
xương là ung thư phổi, vú (ở nữ giới), tiền liệt tuyến, 
thận, tuyến giáp, dạ dày...

Các biện pháp điểu trị nhằm kiểm soát được các 
triệu chứng của ung thư di căn xương và có thể làm 
ngăn cản sự phát triển của ung thư. Tiên lượng bệnh 
phụ thuộc vào mức độ phát triển ung thư của cơ 
quan nguyên phát. Thời gian sống trung bình có thể 
là một vài năm, song nếu di căn từ phổi thì thường 
chỉ được vài tháng.

2. CHẨN ĐOÁN UNG THƯXƯƠNG THỨ PHÁT

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng và cận lâm 
sàng sau đây.

2.1. Biểu hiện lâm sàng

-Đ au  xương là biểu hiện hay gặp nhất, thường 
đau tăng dần về đêm và khi nghỉ ngơi, không đáp 
ứng với thuốc giảm đau thông thường.
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-  Gãy xương bệnh lý: Đôi khi triệu chứng $  
xương là dấu hiệu ban đầu của ung thư xương ie  
phát. Vị trí thường gặp là gãy xương dài ỏ chân hoặc 
tay, lún xẹp đốt sống, gãy xương sườn...

-  Dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh: xảy ra khi có di 
căn tại cột sống.

-  Tăng calci máu: do tình trạng huỷ xương tăng 
(thường biểu hiện bởi các triệu chứng kém ăn, mệt 
mỏi, nôn, táo bón, lú lẫ n ...).

-  Triệu chứng khác: thiếu máu (do tổn thương tuỷ 
xương), nhiễm trùng cơ hội (do giảm sức đề kháng), 
xuất huyết (do giảm tiểu cầu).

-  Toàn thân: gầy sút cân, có thể thấy hạch ngoại vi.

-  Các biểu hiện của ung thư nguyên phát: Ho ra 
máu (ung thư phổi), đái khó (ung thư tuyến tiền liệt)...

2.2. Xét nghiệm

-  Các dấu hiệu về viêm tăng (tăng tốc độ máu 
lắng, CRP tăng).

-  Bilan phospho -  calci bất thường: phosphatase 
kiềm máu tăng, calci máu tăng (khi có sự huỷ xương 

nhiều).

-  Hội chứng thiếu máu, đôi khi có thể giảm cả bạch 
cầu, tiểu cầu.

-  Các marker ung thư có thể tăng theo từng loại 
ung thư nguyên phát: PSA (K tuyến tiền liệt), alpha 
FP (K gan), ACE (K dạ dày, adenome carcinome),
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CA-125 (K buồng trứng), CA-15-3 (K vú); CA-19-9 
(K tuỵ); NSE (K phổi tế bào nhỏ).

2.3. Xquang quy ước xương tổn thưang

Có hình ảnh tổn thương xương: có thể là các ổ 
tiêu xương, hoặc đặc xương, hoặc hỗn hợp (tiêu 
xương kết hợp huỷ xương). Khi đã thấy tổn thương 
xương trên Xquang thường quy thì bệnh nhân đã ở 
giai đoạn muộn.

2.4. Chụp Cắt lớp vl tính và cộng hưởng từ: Chỉ định chụp 
tại vị trí nghi ngờ có tổn thương. Cộng hưởng từ có 
giá trị nhất khi phát hiện di căn tại vùng cột sống.

2.5. Xạ hình xương SPECT và PET: Xạ hình xương có thể 
phát hiện tổn thương ung thư xương thứ phát trên 
toàn bộ khung xương. Ung thư xương thứ phát điển 
hình có hình ảnh tăng hoạt tính phóng xạ đa ổ với 
hình dạng, kích thước và tỷ trọng khác nhau, phân bố 
không đối xứng, không đều, rải rác trên toàn bộ hệ 
thống xương, đặc biệt trên cột sống, xương sườn. 
SPECT và PET giúp phát hiện ung thư xương sớm 
hdn, khi ung thư mới chỉ khu trú trong tuỷ xương do 
cung cấp những hình ảnh trong không gian ba chiều 
và cho biết cả rối loạn chức năng tại vùng tổn thương 
(nếu sử dụng FDG -  PET).

2.6. Sỉnh thiết xưang vùng tổn thương (trực tiếp hoặc 
dưới hướng dẫn của CT) làm xét nghiệm mô bệnh 
học phát hiện tế bào ung thư. Đây là tiêu chuẩn vàng 
để chẩn đoán, cần sinh thiết nhiều mẫu bệnh phẩm 
để tránh bỏ sót.
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2.7. Tuỷ đố: khoảng 25% trường hợp có thể phấỉ niỊh 
được tế  bào ung thư tại tuỷ xương, có thể gợi ỷ 
thư nguyên phát. Tuỷ đồ còn giúp chẩn đoán xár 
định bệnh đa u tuỷ xương (Multiple myeloma -  bệnh 
Kahler), là bệnh có nhiều triệu chứng tương tự ung 
thư xương thứ phát.

2.8. Các thăm dò khác nhằm chẩn đoán ung thư nguyCs 
phát: tuỳ theo triệu chứng mà chỉ định các xét nghiệm 
khác nhau, tuy nhiên cũng có những trường họp 
không thấy ung thư nguyên phát.

Ngoài ra, đo mật độ xương có thể phát hiện được 
tình trạng loãng xương do có sự mất thăng bằng giữa 
tạo cốt bào và huỷ cốt bào.

3. Đ IỂ U  T R Ị

3.1. Mục đích điểu trị

-  Điều trị triệu chứng: giảm đau, điều trị gãy 
xương, tăng calci máu, nâng cao sức đề kháng... từ 
đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

-  Ngăn chặn và/hoặc làm giảm quá trình huỷ 
xương, làm chậm quá trình di căn xương.

-  Điều trị ung thư nguyên phát.

3.2. Diếu trị Iriệu chúng

-  Giảm đau:

+ Điều trị giảm đau theo bậc thang giảm đau của 

WHO:
Bậc 1: paracetamol (liều người lớn 500m g- 1000mg
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mỗi 4 - 6  giờ nếu cẩn và không quá 4000mg/ ngày, 
liều cho trẻ em <12 tuổi là 1 0 -  15mg/kg cân nặng 
mỗi 4 - 6  giở).

Bậc 2: paracetamol + codein (efferalgan codein, 
ultracet (37,5mg tramadol + 325mg acetaminophen) 
liều dùng 1 -  2 viên mỗi 4 - 6  giờ và không quá
8 viên/ngày, dùng không quá 5 ngày, giảm liều ở 
những bệnh nhân suy gan, suy thận, người lớn tuổi).

Bậc 3: morphin hoặc các dẫn xuất của morphin 
(morphin sulphat 10mg, liều tuỳ theo từng mức độ 
đau của bệnh nhân, có thể sử dụng dạng uống hoặc 
tiêm, liều dao động 5 -  30mg mỗi 4 giờ nếu cần).

+ Thuốc chống viêm không steroid: Chọn một ừong 
các thuốc sau: Diclofenac (Voltaren) 100 -  150mg/ngày; 
Piroxicam (Felden, Brexin) 20mg/ngày; Meloxicam 
(Mobic) 7,5 -  15mg/ngày; Celecoxib (Celebrex) 
200 -  400mg/ngày; etocorxib (arcoxia). Dùng đường 
uống hoặc tiêm bắp (không nên tiêm quá 4 ngày).

+ Kết hợp thuốc chống trầm cảm cũng có hiệu 
quả giảm đau, đặc biệt ỏ những bệnh nhân có biểu 
hiện lo lắng hay trầm cảm nhiều: thuốc amitriptyline 
25mg, liều 1 -  4 viên/ngày, dogmatil 50mg, ngày
2 - 6  viên.

-  Điều trị tăng calci máu:

+ Truyền dịch: Truyền dung dịch natriclorua 0,9%
3 - 4  lít/ngày (200 -  300ml/giờ nhằm duy trì nước tiểu 
100 -  200ml/giờ) với điều kiện huyết áp cho phép.
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+ Lợi tiểu: nên dùng nhóm furosem ide 20mg (Ẽíẽm 
tĩnh mạch), sử dụng trong và sau khi truyền dịch.

+ Calcitonin: (M iacalcic) thường truyền ữnh mạch, 
pha với natriclorua 0,9%  với liều 4UI -  6UI/kg mỗi 12 
giờ, tuỳ theo nồng độ calci máu. Thuốc có tác dụng 
hạ calci máu nhanh.

+ Corticoid: truyền tĩnh mạch methylprednisolon 
1 -  2mg/kg .

+ Biphosphonat: dùng dạng truyền tĩnh mạch, 
pha với natriclorua 0,9%  hoặc pam idronate (Aredia 
90mg) truyền trong 2 giờ) hoặc zoledronaic acid 
(Zometa 4mg) truyền trong 30 phút.

-  Điều trị thiếu máu:

+ Truyền khối hổng cầu hoặc các chế phẩm của 
máu khác nếu cần.

+ Erythropoietin tiêm dưới da 2000 -  4000UI/ 
ngày, tuần 3 lần.

3.3. Điểu IrỊ ngặn chặn hoặc giảm luiỳ xương, làm chậm quá 
trinh tiên triển di căn xương và tiến triển của bệnh

-  Biphosphonate: truyền tĩnh mạch mỗi tháng một 
lân một trong các loại sau: pam idronate (Aredia 
30mg) liều 90mg, hoặc Zoledronic acid (Zometa
4mg) liều 4mg.

-  Một số thuốc chống huỷ xương khác: Denosumab 
(AMG -  162), cathepsin K (hiện chưa có ở Việt Nam).

+ Thuỏc ức chế tăng sinh m ach của tổ chức

| tư đÓ làm chàm cluá trình di căn (ức chế 
Endothelin -  1: Atrasentan).
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+ Xạ tri ngoài, chiếu xạ vào những vùng tổn 
thương di căn với mục đích giảm đau, hạn chế sự 
pháỉ triển của khối u.

+ Dược chất phóng xạ (xạ trị trong): có tác dụng 
giảm đau do ung thư xương thứ phát: strontium -  89 
(Metastron) và phospho -  32, Samarium -  153.

+ Liệu pháp quang động học (phytodynamic 
therapy).

+ Hướng điều trị trong tương lai: Tác động theo 
từng khâu của quá trình sinh bệnh, phát triển và di 
căn của tế bào ung thư; gen trị liệu, ức chế cytokin 
(IL-11.TGF, IGF, RANKL)...

3.4. DIỀU tr| phẫu thuật: chỉ đình khi có gãy xương hoặc 
cắt bỏ tổn thương khi có chỉ định.

3.5. Vật lý trj liệu, tâm lý liệu pháp: hỗ trợ giảm đau đớn 
cho người bệnh.

4. PHÒNG BỆNH

Mục tiêu phát hiện ung thư sớm nhằm tránh di 
căn đến xương cũng như đến các cơ quan khác bằng 
cách khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc ung thư sớm.
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PHỤ LỤC■ ■

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT s ố  THUỐC 
CHÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ CAC BỆNH KHỚP 

HƯỚNG DẪN sử DỤNG THUỐC CHỐNG VIÊM KHỔNG STEROID
Tên đóng nghĩa: NSAIDs -  Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

1. Nguyên lắc sử dụng thuốc chống viỄm khống steroid 
tCVKSl

-  Nên bắt đầu bằng loại thuốc có ít tác dụng 
không mong muốn nhất. Lý do lựa chọn thuốc trong 
nhóm dựa trẽn tình trạng của mỗi bệnh nhân (tiền sử 
dạ dày, tim mạch, dị ứng, suy gan, suy thận, người 
già, phụ nữ có thai...), cần thận trọng ở các đối tượng 
này và chỉ định thuốc dựa trên sự cân nhắc giữa lợi 
và hại khi dùng thuốc.

-  Dùng liều tối thiểu có hiệu quả, không vượt liều 
tối đa.

-  Phải theo dõi các tai biến dạ dày, gan, thận, 
máu, dị ứng.

-  Không sử dụng đồng thời hai hoăc nhiều thuốc 
chống viêm không steroid, vì kết hợp các thuốc trong 
nhóm kh^ng tăng hiệu quả mà gây tâng tác dụng 
không mong muốn.

-Đ ư ơ ng tiem băp không dùng quá 3 ngày. Nên 
dùng đường uống do thuốc được hấp thu dễ dàng 
qua đường tiêu hoá. Mỗi thuốc có dang bao che
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riêng, do đó đa số các thuốc uống khi no song một 
số thuốc có thời gian uống theo khuyến cáo của nhà 
sản xuất, Ví dụ Voltaren SR: uống sau ăn 1 giờ.

-  Luôn kết hợp với thuốc giảm đau và cần điều trị 
nguyên nhân gây bệnh (điểu trị đặc hiệu, điều trị cơ 
bản bệnh).

2. Bảng líểu một s í thuốc chống vỉẼm không steroid ttiuờng 
dược ỉử dụng

Nhóm Tên
chung Biệt dược Liều 24 giờ 

(mg) Trình bày (mg)

Proprionic Ibuprofen Brufen 400 400-1200 Viên: 400
Viên đăt hâu môn: 
500

Naproxen Naprosyne
Apranax

250-1000 Viên: 250; 500; 275; 
550

Oxicam Piroxicam Felden

Brexin

1040 Viên: 10,20; ống: 20 

Viên 20

Tenoxicaư Ticotil 20 Viên, Ống 20

Diclofenac Diclofenac VoKarene
Diclofenac

50-150 Viên: 25, 50; Viên 
đặt hậu môn 100; 
ống: 75

Viên75mgVoltarene
SR

Nhóm
coxib

Meloxicam Mobic 7,5-15 Viên: 7,5; ống 15
Ceiecoxlb Celebrex 100-200 Viên: 100
Etoricoxib Arcoxia 30-120 Viên: 60,90,120
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3. Một SỐ vỉ dụ

-  D ic lo fe n a c  (V o lta re n )  viên 50mg: 2 viên/ngày
chia 2 sau ăn no hoặc viên 75mg (dạng SR: phóng 
thích chậm ) 1 v iên/ngày sau ăn 1 giờ. Có thể sử 
dụng dạng ống tiêm bắp 75m g/ngày trong 2 - 3  ngày 
đầu khi bệnh nhân đau nhiều, sau đó chuyển sang 
đường uống.

-  M e lox icam  (M o b ic )  viên 7,5mg: 2 viên/ngày 
sau ăn no hoặc dạng ống tiêm  bắp 15mg/ngày X 
2 - 3  ngày nếu bệnh nhân đau nhiều, sau đó chuyển 
sang đường uống.

-  P iro x ica m  (Fe lden) viên hoặc ống 20mg, uống 
1 viên /ngày, uống sau ăn no hoặc tiêm bắp ngày 1 
ống trong 2 - 4  ngày đầu khi bệnh nhân đau nhiều, 
sau đó chuyển sang đường uống.

-  C elecox ib  (C e lebrex) viên 200mg liều 1 đến 2 
viên/ngày sau ăn no. Không nên dùng cho bệnh 
nhân có tiền sử bệnh tim mạch và thận trọng hơn ở 
người cao tuổi.

-  E to ric o x ib  (A rco x ia ): tuỳ theo ch ỉ định. Với gút 
cấp có thể uống 1 viên 90mg hoặc 120mg trong vài 
ngày đầu (không quá 8 ngày). Với các bệnh khác, 
dùng liều 30 -  45 -  60 -  90mg mỗi ngày (lúc no). 
Nên tránh chỉ định cho bệnh nhân có tiền sử bệnh 
tim mạch và thận trọng hơn ở người cao tuổi
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HƯỚNG DẪN sử  DỤNG THUỐC GlẢNI ĐAU
1, Nguỹári-âe sử dụng các thuốc giảm dau

-  cấnrkết hợp điều trị nguyên nhân gây đau (điều 
trị đặc hiệu, điểu trị cơ bản bệnh).

-T ô n  trọng sơ đồ bậc thang của Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO).

-  Dùng đường uống là chính nhằm đơn giản hoá 
cách thức sử dụng.

-  Tìm liều hiệu quả nhất, dung nạp cao nhất (tôn 
trọng chống chỉ định, tương tác thuốc, tăng dần liều, 
lưu ý sự phụ thuộc thuốc...).

-  Có thể kết hợp các điều trị hỗ trợ như trường 
hợp đau có nguồn gốc thần kinh nên kết hợp thuốc 
vitamin nhóm B và các thuốc giảm đau thần kinh. Có 
thể kết hợp các thuốc chống trầm cảm ở các trường 
hợp đau kéo dài, đau do ung thưv.v...

2. So dô bậc thang chỉ định thuốc giảm đau theo khuyến cáo 
của Tế chức Y tế Thế gidí WHO

-B ậ c  1: Thuốc không có morphin (paracetamol, 
thuốc chống viêm không steroid liều thấp, 
noramidopyrin, floctafenin...).

-B ậc 2: Morphin yếu (codein, dextropropoxyphen, 
buprenorphin, tramadol).

-  Bậc 3: Morphin mạnh.
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Bảng liều một số thuốc giảm đau bậc 1-2 th e a  

khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO
Việt Nam chủ yếu sử dụng thuốc giảm  đau bậc 1 

và 2. Các thuốc chống viêm  không steroid liều thấp 
(thuộc bậc 1) thường được khuyến cáo sử dụng nhóm 
ức chê' chọn lọc COX2.

Bậc Tén chung Biệt dược Liều 24 giờ 
(mg) Trình bày (mg)

Bậc 1 Paracetamol
(Acetaminophen)

Paracetamol 500-3.000 Viên nén 500

ĩylenol 8 H Viên nén 650

Efferalgan Viẻn sủi 500

Floctafenine Idarac 200-1.200 Vièn nén 200

Thuốc chống 
viêm không 

steroid

Celebrex 100-200 Viên nén

Bậc 2 Paracetamol 
325mg + 
Tramadol 
37,5mg

Ultracet 14 lán, 
mỏi lán 1-2 

viẻn

Viên nén

Paracetamol
500mg

+ Codein 30mg

Efferalgan
Codein

1-3 lán, 
môi lán 1-2

viên

Viên sủi
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I M t o l t r i *

3.1. IMfe Ịtầs* flN bậc 1

i l l  Thuốc giảm đau bậc 1 nhóm paracetamol 

Liều paracetamol mỗi lần 500-1.000m g; ngày 
uống 1 -  4 lần; uống cách nhau 6 -  8 giờ /lần. Không 
quá 4 gam/24 giờ. Thuốc có thể gây hại cho gan. 
Chống chỉ định ở bệnh nhân suy tế bào gan, đang có 
huỷ tế bào gan (có tăng men gan).

-  Tylenol 8 giờ: viên 650mg: Ngày uống 01 -  03 
lần, mỗi lần 01 -  02 viên.

-  Efferalgan: viên sủi 500mg. Ngày uống 01 -  03 
lần, mỗi lần 01 -  02 viên.

3.1.2. Thuốc giảm đau bậc 1 nhóm Floctafenin

Idarac: Viên nén 200mg, ngày uống 1 - 3  lần, 
mỗi lần 1 - 2  viên. Thuốc ít gây tổn thương tế bào 
gan, do đó thường được chỉ định trong trường hợp 
suy tế bào gan.

3.2. Thuíc giảm đau bậc 2 -  Paracetamol kết hợp vái codeln 
hoặc tramadol

Liều các thuốc nhóm này: ngày uống 1 -  4 lần, mỗi 
lần 1 - 2  viên. Nên tăng liều dần từ từ và chọn liều 
thấp nhất có hiệu quả, giảm ngay liều khi đỡ đau.

-  Efferalgan -  codein (Paracetamol 500mg + Codein 
30mg).

-  Ultracet (Paracetamol 325mg + Tramadol 37,5mg).



3.3. Điểu IrỊ hỗ trợ

3.3.1. Trường hợp đau có nguốn gốc thẩn kinh

-  Thuốc g iảm  đau thần kinh:

+ G a b a p e n tin  (N e u ro n tin : v iê n  300m g). Liều: 
6 00  -  900m g/ngày, chia 2 - 3  lần.

+ Pregabalin (Lyrica; Synapain: viên 75mg). Liều: 
150 -  300m g/ngày chia 2 lần.

C h ỉ đ ịnh: đau thần kinh toạ, hội chứng chèn ép 
đám rối thần kinh cánh tay, đau xơ cơ (Fibromyalgia).

Cách dùng: Nên uống vào buổi trưa và tối. cần 
tăng liều dần. Khởi đầu bằng liều cao ngay từ đầu, 
có thể gây chóng mặt, buồn nôn.

-  Vitamin nhóm  B (B v B6, B 12):

+ Neurobion (vitamin B,, B6, B12): tiêm hoặc uống.

+ Neurolaxan B (vitam in B,, B6, B 12): uống.

+ Methycobal (vitam in B12): tiêm  hoặc uống.

C hỉ định: đau khớp, đau cột sống nói chung, đặc 
biệt đau có nguồn gốc thần kinh như đau thần kinh 
toạ, hội chứng chèn ép đám rối thần kinh cánh tay 
(thường do thoái hoá cột sống cổ hoặc thoát vị cột
sống cổ).

Cách dùng: Nên dùng liều cao, đường tiêm hoặc
uống.

3.3.2. Trường hợp đau mạn tính

a n tir iíhu0c _chôn9 trầm cảm ba vòng (tricyclic 
antidepressant), chống lo au:
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+ -Amitriptylin (Laroxyl: viên 25mg).

Chi định: đau mạn tính, đau có nguồn gốc thần 
kinh, có rối loạn giấc ngủ, có yếu tố tâm lý, hoặc đau
do ung thư.

Cách dùng: Nên khởi đầu bằng liều thấp: 1/2 
viên/ngày. Liều: 25 -  75mg. Có thể gây chóng mặt.

+ Dogmatil (Sulpirid: viên 50mg).

Chỉ định: đau có rối loạn giấc ngủ, có yếu tố tâm lý. 

Cách dùng: Nên khởi đầu bằng liều thấp: 50mg/ 
ngày. Liều 50 -  150/ngay. Không quá 4 tuần.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 
CORTICOSTEROID

1. Nguyên tắc sử dụng corticosteroid

-  Chỉ chỉ định thuốc khi có chẩn đoán chính xác 
và thực sự cần thiết.

-  Sử dụng trong thời gian ngắn nhất có thể, giảm 
liều và ngừng ngay khi triệu chứng hoặc bệnh được 
kiểm soát.

-  Theo dõi thường xuyên và kết hợp phòng ngừa 
biến chứng do thuốc (tổn thương dạ dày tá tràng, rối 
loạn điện giải, tăng đường máu, tăng huyết áp, nhiễm 
khuẩn, loãng xương...).

2. Bảng tóm tắt dặc điểm và liều quy chuẩn một sỉ 
glucocorticoid

Thuốc Hiệu lực 
kháng viêm

Tính  
giữ  Na*

Ải lự t với receptor 
g lucoc ortico id

Liều quy 
chuẩn (mg)

Thời ợian tác dunq nqắn (T bắn huỳ sinh hoc: 8 -1 2  giờ)
Cortisol 1 1 100 20
Cortison 0,8 0,8 1 25
Fluorocortison 10 125 .

Thời gian lác dụng trunq bình (T bán huv sinh hoc: 12 -  36 giở)
Prednison 4 0,8 5 5
Prednisolon 4 0,8 220 5
Methyl prednisdon 5 0,5 1.190 4
Triamcinolon 5 0 190 4

Thời gian lac dung ơai ( ỉ bán hnỷ anh hnr ™ 72 giờ)
Betamethason 25 0 740 fì 75
Dexamethason 25 0 540 0,75
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3, Gác ỀỂm  dùng
-  Đường uống: Thường sử dụng các dạng thuốc 

viên. Liều 1 viên prednison 5mg tương đương với
1 viên của các loại thuốc sau: cortison (25mg), 
methylprednisolon (4mg), triamcinolon (4mg), 
betaméthason (0,75mg).

-Đường tại chỗ (tiêm trong hay cạnh khớp, tiêm 
ngoài màng cứng, tiêm vào trong ống sống): phải 
được bác sĩ chuyên khoa chỉ định và tuân thủ quy 
định vô trùng chặt chẽ.

-Đ ư òng tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạch: Đường 
tiêm bắp hiện nay hầu như không được sử dụng 
trong điểu trị các bệnh khớp vì các tác dụng tại chỗ 
khá nghiêm trọng (teo cơ, nguy cơ nhiễm khuẩn).

-  Liều dửng (tính theo prednisolon):
+ Liều thấp: 5 -  10mg/24 giờ, trung bình: 20 -  30mg/24 

giờ, liều cao: 60 -  120mg/24 giờ (1 -  2mg/kg/24 giờ).
+ Đối với các bệnh thấp khớp, thường cho liều

0,5mg/kg/24 giờ, sau đó giảm liều 10% mỗi tuần. Từ 
liều 15mg trở đi, giảm 1mg/tuần. Có thể cho cách 
ngày. Dùng kéo dài: không quá 5 -  10mg/24 giờ.

-  Phác đồ điểu trị đặc biệt:
+ Bolus therapy (Flash therapy -  Pulse therapy):
• Chỉ định trong trường hợp đặc biệt (đợt tiến triển 

của lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp, viêm mạch...). 
Hiện nay ft dùng đường này. Phải theo dõi bệnh nhân 
nghiêm ngặt.

• Cách dùng: Truyền tĩnh mạch 750mg đến 
1.000mg (1 gam) methylprednisolon sodium succinat 
(Solu-Medrol - )  pha tròng 250-500m l đung dịch



natriclorua 0,9%, truyền tĩnh m ạch trong 2 -  3 gìđ 
dùng m ột liều duy nhất trong ngày, nhắc lại 3 Rgậy 
liên tiếp ' Sau liều này, chuyển đường uống với lílũ 
tương đương với prednisolon 1,5 -  2mg/kg/24 giờ.

+ M in i Bolus hay m in i pu lse  therapy:

• Chỉ định: tương tự như phương pháp Bolus 
therapy hay (Pulse therapy).

• Thuốc: m e th y lp re d n iso lo n  sod ium  succinat 
(S o lu -M edro l-) với liều 2m g/kg/24 giờ; hoặc dexame- 
thason  với liều 0 ,4 m g /kg /2 4  giờ.

• Cách dùng: pha trong 250ml dung dịch natriclorua
0,9% truyền tĩnh mạch 30 giọưphút, trong 3 - 5  ngày 
liền. Sau liều này, chuyển đường uống với liều tương 
đương với prednisolon 1m g/kg/24 giờ.

4. Chê dộ điểu trị bổ sung khi sử dụng glucocorticoid

Cần lưu ý chê' độ điều trị bổ sung, đặc biệt khi sử 
dụng với liều prednisolon trên 10mg mỗi ngày, càng 
phải được thực hiện nghiêm ngặt khi liều càng cao 
hoặc kéo dài trên 1 tháng.

+ Kali. 1 -  2 gam kali chlorure hoặc 2 - 4  viên 
kaleorid 600mg mỗi ngày.

+ Vitamin D: 800UI kết hợp 1 gam calci mỗi ngày.

+ Thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày: nhóm ức chê 
bơm proton uống trước khi đi ngủ (omeprazol -  Nexium 
20m g...).

+ Benzodiazepin trong trường hợp m ất ngủ.

+ Bisphosphonat: Fosamax 70mg mỗi tuần. Chỉ 
định khi sử dụng glucocorticoid kéo dài trên 1 tháng 
(bất kể liều nào).
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QUY TRÍNH TRU YEN 
CYCLOPHOSPHAMID (ENDOXAN®)

1. Chi đinh cùa Cyclophosphamid (Endoxan®) trong điểu trị 
cẳc bệnh cơxirong ktiớp

-  Viêm da cơ, viêm đa cơ tự miễn: có tổn thương 
phổi kẽ, hoặc có viêm mạch nặng, hoặc đáp ứng 
kém với corticoid phối hợp với methotrexat.

-  Lupus ban đỏ có viêm cầu thận tiến triển, hội 
chứng thận hư... không đáp ứng với corticoid.

-  Viêm mạch hệ thống mức độ nặng.

-  Viêm khớp dạng thấp, xơ cứng bì toàn thể, viêm 
khớp vảy nến đáp ứng kém với các thuốc điều trị cơ 
bản thông thường...

ZChong chi đinh của Cyclophosphamid (Endoxan ®)

-  Quá mẫn với thành phần của thuốc.

-  Suy tuỷ trầm trọng.

-V iêm  bàng quang.

-Tắcnghẽn niệu đạo.

-  Phụ nữ có thai hoặc cho con bú (cần cân nhắc 
kỹ giữa lợi ích và tác hại).

3. Liểu Cyclophosphamid (Endoxan®)

Trong các chỉ định nêu trên, với bệnh nhãn chức 
năng gan thận bình thường, liều truyền tĩnh mạah



cyclophospham id  là 1 0 -1 5 m g /k g  cân nặng ệ iK  
bệnh nhân 50kg thường ch ỉ định liều 7005$ 
cyc lophospham id  mỗi lần.

Nhằm tránh biến chứng chảy máu bàng quang đo 
cyclophospham id gây nên, cần truyền thêm Mesna 
(natri 2 -m ercap to  ethan sulfonat). Liều Mesna thông 
thường bằng 6 0 -1 0 0 %  liều cyclophosphamid. Ngoài 
ra, cần truyền dịch để tránh các tác dụng không 

mong muốn.

Thông thường cứ 4 tuần truyền tĩnh mạch/1 liều 
đủ 6 liều chuyển sang dùng duy trì: Mỗi 3 tháng nhắc 
lại 1 liều cyclophosphamid: 1 0 -  15mg/kgcân năng.

Quy trình cụ thể mỗi lần theo hướng dẫn dưới đây.

-  Q uy tr ìn h  tru y ề n  Cyclophospham id (Endoxan 
® ) liều  700m g/lẩn :

+ Ngày thứ nhất: truyền tĩnh mạch các thuốc theo 
thứ tự sau (tốc độ XX giọt/phút):

1. Mesna 400mg pha với 500m l glucose 5%.

2. Endoxan 200mg pha với 500m l glucose 5%.

3. Endoxan 500mg pha với 500m l glucose 5%.

4. Mesna 400mg 500ml glucose 5%.

5. Natriclorua 0,9% 500ml X 3 chai. Pha vào mỗi 
chai 03 ống kaliclorua 0,5g

+ Ngày thứ hai và thử ba: Mỗi ngày truyền 2000ml 
các dịch sau:

1000ml glucose 5% và 1000ml natriclorua 0,9%.
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Pha 4 dịpg kali chlorua 0,5g vào mỗi chai 1000ml, 
truyền fíih  mạch XX giọt/phút.

Chú ý: Trước hết cần hòa tan cyclophosphamid 
bẳng 10ml nước cất (không dùng nước muối sinh lý), 
rồi mới bơm vào chai 500ml glucose 5%.

4. Theo dõi và xử trí

-  cần theo dõi tế bào máu ngoại biên, điện giải 
đổ: sau truyền lần đầu 3 - 5  ngày (nếu xuất hiện 
bạch cầu máu giảm dưới 3000/mm3, cần theo dõi 
hàng ngày hoặc mỗi hai ngày), mỗi hai tuần nếu điều 
trị lâu dài.

-  Tình trạng viêm, chảy máu, ung thư bàng quang: 
tiểu buốt, đái dắt, nước tiểu đỏ. Trường hợp có đái 
máu đại thể, cần ngừng truyền cydophosphamid 
(Endoxan © ) và truyền nốt liều Mesna và dịch.

-  Nhằm ừánh rụng tóc, nên chườm nước đá lạnh lên 
đầu trong khi truyền cyclophosphamid (Endoxan®).
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QUY TRÌNH TRUYỀN ACID 
ZOLEDRONIC (ACLASTA®)

Acid zoledronic -  A C LA S T A ®  5mg/100ml, thuộc 
nhóm bisphosphonat.

Cơ chế: chống huỷ xương.

C h ỉ đ ịn h : Điều trị loãng xương ở phụ nữ sau mãn 
kinh hoặc loãng xương ở nam giới, loãng xương do 
sử dụng corticoid.

C hống  c h ỉ đ ịn h : Bệnh nhân có hệ sô thanh thải 
creatin ine < 35m l/phút hoặc dị ứng với thành phần 
của thuốc. Khống cấn chỉnh liều ở bệnh nhân suy 
gan hoặc người trên 65 tuổi.

Thận trọ n g : có một tỷ lệ thấp (2,5%) bệnh nhân 
xuất hiện rung nhĩ sau truyền thuốc, nên nếu đã có 
các rối loạn nhịp tim, tiền sử bệnh lý mạch vành, 
khòng nên truyền trừ khi lợi ích cao hơn nguy cơ.

L iều  dùng: mỗi năm truyền tĩnh mạch một lần 
trên cơ sở kết hợp 800 UI vitamin D và 8 0 0 -  1200mg 
calci mỗi ngày.

Q uy trình  tru yể n  ac id  z o le d ro n ic  -  A c la s ta ® :

-B ư ớ c  1: Cần đảm bảo bệnh nhân không có 
giảm calci máu trước khi truyền, có thể cho uổng bổ 
sung 800 UI vitamin D và 8 0 0 -  1200mg calci vài 
ngày trươc truyGn A clasta® . Nên uống 2 lít nước vào 
ngày trước truyền thuốc.
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-  B urn  2 : Acid zoledronic -  Aclasta® 5mg được 
đóng sẫn 100ml dung dịch truyền, được truyền 
đường fnh mạch qua môt dây truyền mở lỗ thông với 
tốc độ truyền hằng định. Thời gian truyền không 
được dưới 15 phút.

-  Bước 3: Uống 2 lít nước sau truyền thuốc hoặc 
nếu không có chống chỉ định (không có suy tim...), 
có thể truyền thêm 1000ml dung dịch NaCI 0,9% hoặc 
Ringer lactat..

Lưu ý: Có thể cho bệnh nhân uống hoặc truyền 
paracetamol hoặc thuốc chống viêm không 
corticoid, ví dụ Mobic 7,5mg/ngày vào ngày trước 
và sau khi truyền nhằm phòng tránh hội chứng giả 
cúm (sốt, đau mình mẩy, đau xương khớp...) xuất 
hiện trong vòng 1 -  3 ngày đầu sau truyền Acid 
zoledronic -  Aclasta®.

305



CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN 
ĐỢT t iế n  t r iể n  c ủ a  b ệ n h  

VIÊM KHỚP DẠNG THAP
■

1. Tiêu chuẩn đánh giá đợt tiến triển cùa bệnh viêm khớp 
dạng thấp theo EULAR

Có ít nhất ba khớp sưng và ít nhất một trong ba 
tiêu chí sau:

+ Chỉ số R itchie từ 9 điểm trở lên.

+ Cứng khớp buổi sáng ít nhất 45 phút.

+ TỐC độ máu lắng giờ đẩu 28mm.

Ghi chú: C h ỉ số  Ritchie', ch ỉ số này được đánh giá 
như sau: thầy thuốc dùng đầu ngón tay cái của mình 
ấn lên trẽn diện khớp của bệnh nhân với áp lực vừa 
phải. Tổng cộng có 26 vị trí khớp, mỗi vị trí khớp 
được tính điểm như sau:

0 điểm -  Không đau.

1 điểm -  Đau ít, bệnh nhân nói là thao tác gây đau.

2 điểm -  Đau vừa, bênh nhân kêu đau và nhăn mặt.

3 điểm -  Đau nhiều, đến nỗi bệnh nhân rút chi lại.

Kết quả: Đau tỏi đa là 78 điểm , hoàn toàn 
không đau là 0 điểm, đạt tiến triển của bệnh từ 9 
điểm trở lên.
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2. ĐSnhgíí mức độ hoại động của bệnh theo DAS 28 (DAS: 
Disease activity scõre)

Công thức tính như sau:

DAS 28 = [ 0,56 Ậ s ố  khốp đau) +0,28^(số khốpsưng)

+ 0,70 In (máu lắng 1 giờ)]1,08 + 0,16

DAS 28 < 2,9 Bệnh không hoạt động.

2,9 -  DAS 28 < 3,2 Hoạt động bệnh mức độ nhẹ.

3,2 -  DAS 28 -  5,1 Hoạt động bệnh mức độ 
trung bình.

DAS 28 >5,1 Bệnh hoạt động mạnh.

Trên đây là DAS 28 sử dụng tốc độ máu lắng, 
gần đây nhiều tác giả sử dụng DAS 28 CRP, thay vì 
thông số tốc độ máu lắng để đánh giá mức độ hoạt 
động bệnh.

Có thể tìm thấy công cụ đánh giá AS 28 trên Internet.
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Aclasta MỔTLÂNTRUYẼN
zoledrornc ÕC1 ơ rj me

Điéu trị loãng xương ờ phu nữ sau mân kinh

Phong ngưa gãy xương lám sang sau gãy 
xương hòng ờ  nam giới vá phụ nữ

Điếu trị loáng xương ờ nam giới

Điéu trị và phòng ngừa loảng xương do 
glucocorticoid

Điéu trị bệnh Paget xương
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