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Nội dung 

1. Phân loại các bệnh lý cơ xƣơng 

khớp 

2. Tiếp cận bệnh nhân có vấn đề về cơ 

xƣơng khớp 

3. Chẩn đoán một số bệnh lý cơ xƣơng 

khớp thƣờng gặp 



Phân loại các bệnh lý  

cơ xƣơng khớp (WHO) 

• VKDT, THK, VKVN, Gout, 
VCSDK… Khớp 

• LX, thiếu xƣơng, gãy xƣơng  Xƣơng  

• Thiểu cơ (sarcopenia) Cơ 

• Đau gáy, đau lƣng Cột sống 

• Rối loạn đau, viêm mạch, bệnh mô 
liên kết có biểu hiện tại khớp   Bệnh hệ thống 



Phân loại các bệnh lý  

cơ xƣơng khớp (tt) 



Tiếp cận bệnh nhân có vấn đề 

về cơ xƣơng khớp 



Lâm sàng 

Hỏi 
bệnh 

Vị trí 

Hƣớng 
lan 

Cƣờng 
độ 

Khởi 
phát, 
tiến 
triển 

Tính 
chất 

Yếu tố 
tăng, 
giảm 

Triệu 
chứng 
kèm 
theo 



Khám  Khớp 

Toàn 
thân/ 
CQ 
khác 



Trả lời các câu hỏi 

 Bệnh lí tại khớp/ngoài khớp? 

 Bệnh lí một khớp, vài khớp hay nhiều 

khớp? 

 Bệnh lí viêm hay không viêm? 

 Cấp tính hay mạn tính? 

 



 Bệnh lí tại khớp hay cạnh khớp 

 

Lâm sàng Tại khớp  Cạnh khớp 

Cấu trúc GP Màng hoạt dịch, sụn 

khớp, bao khớp 

Gân, túi thanh dịch, 

dây chằng, cơ, xƣơng 

Vị trí đau Lan tỏa, ở sâu Có điểm đau khu trú 

Đau liên quan với VĐ Chủ động và thụ 

động, mọi tƣ thế 

Chủ động, chỉ 1 vài 

tƣ thế 

Sƣng khớp  Thƣờng gặp Ít gặp 



 Bệnh lý khớp viêm và không viêm 

 Đặc điểm Viêm Không viêm 

Đau nhiều Sáng Cuối ngày 

Sƣng khớp Thƣờng Ít 

Đỏ, nóng Có thể có Không 

VĐ Cải thiện Đau tăng 

Nghỉ ngơi Không giảm Đỡ đau 

Cứng khớp buổi 

sáng 

Rõ, kéo dài Nhe, ngắn 

Triệu chứng toàn 

thân 

Thƣờng Ko 

VS, CRP Thƣờng tăng Thƣờng bình thƣờng 



Cận lâm sàng 

 XN cơ bản: CTM, BUN, cre, ion đồ, 

ALT, AST, acid uric, men cơ, PA... 

 XN đáp ứng viêm cấp: VS, CRP 

 XN MD: RF, ACCP, ANA, HLA-B27... 

 Chọc và XN dịch khớp 

 Hình ảnh học: XQ, MRI, CT, xạ hình.... 

 





Viêm khớp dạng thấp (RA) 



Viêm khớp dạng thấp – 

 Lâm sàng 
 

 Khởi phát từ từ (55-65%): sƣng khớp 
(ko đối xứng -> đối xứng) 

 Thƣờng ảnh hƣởng tại các khớp nhỏ 
bàn tay, bàn chân 

 Cứng khớp buổi sáng (≥30-45ph) 

 Mệt mỏi, chán ăn 

 Hiếm khi triệu chứng tại khớp mất 
hoàn toàn 

 





DAS28 

Số khớp 
sƣng (28) 

Số khớp 
đau (28) 

CRP/ERS 

Tình trạng 
sức khỏe 

chung 

HOẠT TÍNH BỆNH VKDT 

Lui 
bệnh 

<2,6 Thấp 
≤2,6-
<3,2 

Trung 
bình  

≤3,2-
<5,1 Cao ≥5,1 



Viêm khớp cột sống (SpA) 



Đau và cứng lƣng với các đặc trƣng: 

 

• Khởi phát trƣớc 45t 

• Đau hơn 3 tháng  

• Đau lƣng vùng thấp, đau mông 

• Thức giấc do đau lƣng, thƣờng từ nửa đêm 
về sáng 

• Cứng lƣng buổi sáng ít nhất 30ph 

• Khởi phát âm ỉ 

• Cải thiện với vận động, không cải thiện khi 
nghỉ ngơi 

• Đáp ứng với NSAIDs 

 



Các triệu chứng khác: 

 

• Đau ngực 

• Đau mông 

• Viêm màng bồ đào trƣớc cấp tính 

• Viêm màng hoạt dịch (thƣờng chi dƣới, ko 
đối xứng) 

• Viêm điểm bám gân (gân gót, cân gan chân) 

• Tiền căn gia đình 

• Viêm ruột mạn tính 

• Vẩy nến 

 



Tiêu chuẩn ASAS 2009 



Gout  



Gout cấp 

 Vị trí: đa số bắt đầu ở khớp bàn ngón 
chân I hoặc khớp cổ chân 

 Tính chất của cơn viêm khớp cấp:  đột 
ngột đau dữ dội kèm sƣng tấy, nóng, 
đỏ, sung huyết…ở 1 khớp, không đối 
xứng, thƣờng xảy ra về đêm. 

 Triệu chứng viêm khớp tăng tối đa 
trong 12-24 giờ và kéo dài từ vài ngày 
đến vài tuần rồi có thể tự khỏi hoàn 
toàn 



Gout mạn 

 Tophy (+) 

 Các đợt viêm khớp diễn ra thƣờng 

xuyên và kéo dài hơn 

 Giữa các đợt viêm, các khớp vẫn có 

thể có tình trạng viêm nhẹ 



Tiêu chuẩn ACR/EULAR 2015 





GOUT : ≥8 



Loãng xƣơng 



 Thƣờng không có biểu hiện gì cho 

đến khi có biến chứng gãy xƣơng 

 

 Biến chứng LX: đau kéo dài do chèn 

ép TK, gù vẹo CS, biến dạng lồng 

ngực, gãy xƣơng cổ tay, CXĐ, xẹp đốt 

sống, giảm khả năng VĐ... 

 



Loãng xƣơng – yếu tố nguy cơ 

 

Thay 
đổi 

đƣợc 

Tuổi 

Nữ 

TCGĐ 
có LX 

GX cũ 

Chủng 
tộc 

Mãn 
kinh 

Corticoid 
kéo dài 

VKDT 

Bệnh lý 
tuyến 

cận giáp 

29 



 

Không 
thay đổi 
đƣợc 

Rƣợu 
bia 

Thuốc lá 

BMI 
thấp 

Dinh 
dƣỡng 
kém 

Thiếu vit 
D 

Rối loạn 
ăn uống 

Corticoid 
kéo dài 

Thiếu 
vận 

động 

Thiếu 
calcium 

30 







Thoái hóa khớp 



Thoái hóa khớp – lâm sàng 

 Thƣờng ảnh hƣởng: gối, bàn tay, 

háng, cột sống 

 Đau khớp, cột sống, tăng khi vận 

động, giảm khi nghỉ ngơi, cứng khớp 

buổi sáng <30ph 

 Phì đại xƣơng, kêu lụp cụp khi khám, 

giảm ROM   

 ± tràn dịch 





ACR 1991 



ACR 1991 



Lupus  

 Là bệnh lý hệ thống tổn thƣơng nhiều 

cơ quan 

 Tổn thƣơng nội tạng, ban da, loét 

miệng, viêm đa khớp, nhạy cảm ánh 

sáng và viêm thanh mạc  

 Biểu hiện lâm sàng đa dạng, tiên 

lƣợng bệnh thay đổi nhiều 
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