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Thoái hóa khớp đang  trở thành một bệnh dịch… 
Chiếm 50% các loại viêm khớp Năm 2006, 27 triệu người Mỹ bị Thoái hóa khớp

Dự tính đến 2030, là 38 triệu (tăng # 40%) 
và  2050, là 47 triệu 



THOÁI HÓA KHỚP 
vấn đề lâm sàng rất thường gặp

Là quá trình lão hóa (mang tính 
quy luật) của các tế bào và tổ chức 
ở khớp và quanh khớp kết hợp với 
tình trạng chịu áp lực quá tải kéo 
dài của sụn khớp, xương dưới sụn 
và các tổ chức quanh khớp 

Felson DT, Chaisson CE, Hill CL et al. The Association of 
Bone Marrow Lesions with Pain in Knee Osteoarthritis.                           

Ann Intern Med. 2001;134:541-549.

• Ảnh hưởng tới 50% người > 65 tuổi
• Ước tính khoảng 10 - 15%  dân số,                        

sẽ tăng tới 18% vào 2020
• Là bệnh khớp viêm thường gặp nhất, 

chiếm # 30 % các bệnh lý CXK
• Là nguyên nhân chính gây tàn phế và

giảm chất lượng sống ở người lớn tuổi

Những ảnh hưởng hàng ngày của thoái hóa khớp



Nguyên nhân, bệnh sinh học của Thoái hóa khớp

Tế bào sụn và tế bào 
xương là các bộ phận 

cảm ứng cơ học 

1. Yếu tố di truyền
2. Lực sinh-cơ học lên sụn khớp
3. Rối loạn sinh học TB sụn
4. Viêm

1. Bệnh của Sụn, Xương dưới 
sụn và Màng hoạt dịch

2. Cơ học à sinh hóa học
3. Protease, cytokines, NO 
4. TB sụn: vừa là “mục tiêu”,                    

“tác giả” của các quá trình 

Các yếu tố nguy cơ
1. Tuổi cao, giới (nữ > nam)
2. Thừa cân/béo phì
3. Chấn thương/bệnh lý khớp… 

TRAUMA

Lực sinh-cơ học

Mất cân bằng giữa tổng hợp 
và phá hủy sụn khớp

Viêm

Rối loạn sinh học TB sụn

Chấn thương
(lao động, sinh hoạt, thể thao) 



CÁC BIẾN ĐỔI CHÍNH CỦA SỤN KHỚP 
TRONG THOÁI HÓA KHỚP 

1. Biến đổi hình thái học 2. Biến đổi sinh hóa : 

1

3 4

1. Ứ nước ở tế bào sụn
2. Chèn ép các phân tử 

proteoglycan, các sợi 
collagen, hyaluronate

3. Phá vỡ cấu trúc lưới
& các liên kết chéo

4. Làm đứt các cấu trúc 
sợi (collagen,
hyaluronate) 

Suïn khôùp thoaùi 
hoaù

Suïn khôùp bình 
thường

2

1. Tế bào sụn và các 
proteoglycan  

2. Các sợi collagen
3. Các sợi  

hyaluronate 
4. Các liên kết chéo 

3. Biến đổi chuyển hóa:
− Tăng tổng hợp các men tiêu 

protein: 
(Matrix metalloproteases – MMPs)
− Tăng tổng hợp các cytokin gây 

viêm: 
IL1, TNFa, IL6…
− Giảm acid hyaluronic
− Tăng sản xuất các nitric oxideIL-1
TNF-a
IL-6
IL-18

IGF-1
TGF- ß

IL-4

Gia tăng quá trình dị hóa sụn
Giảm quá trình đồng hóa sụn



TRIỆU CHỨNG  LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng 
• Đau (triệu chứng khởi điểm)

- Đau có t/c cơ giới : đau khi 
vận động, nghỉ ngơi thì đỡ

- Diễn tiến từng đợt
- Thường  không hoặc ít kèm 

biểu hiện viêm
• Cứng khớp sau một thời gian 

không vận động
• Hạn chế vận động



TRIỆU CHỨNG  LÂM SÀNG

2. Triệu chứng thực thể
• Sưng (triệu chứng thường gặp)

- Thường biểu hiện viêm nhẹ
- Đôi khi có kèm nóng đỏ
- Có thể kèm tràn dịch khớp 

• Lệch trục khớp : 
- Chân chữ X : Valgus
- Chân chữ O : Varus

• Biến dạng khớp : phì đại đầu 
xương, kén hoạt dịch…

• Vận động có tiếng lạo sạo
• Hạn chế vận động BT: lực phân bố đồng đều  

trên bề mặt sụn 
THK: hẹp khe khớp, 

lệch trục khớp, 
lực phân bố không 
đồng đều trên    
bề mặt sụn   



TRIỆU CHỨNG  LÂM SÀNG

Một số vị trí thường gặp của kén hoạt dịch
Cơ chế hình thành các kén hoạt dịch

Viêm + Tăng áp lực trong ổ khớp



TRIỆU CHỨNG  CẬN LÂM SÀNG

1. Xét nghiệm
• CTM, công thức BC : BT
• VS, CRP : không tăng

hoặc tăng nhẹ
• Yếu tố dạng thấp (RF) : 

thường (-) 
2. Chẩn đoán hình ảnh

Xquang quy ước :
- Hẹp khe khớp
- Đặc (xơ) xương dưới

sụn, nang xương
- Gai xương

Thoái hóa khớp         Bình thường          Thoái hóa
thứ phát 



Tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp 
trên X-Quang của Kellgren và Lawrence

1. Giai đoạn 1: gai xương nhỏ
2. Giai đoạn 2: mọc gai xương rõ.
3. Giai đoạn 3: hẹp khe khớp vừa.
4. Giai đoạn 4: hẹp khe khớp nhiều kèm đặc xương dưới sụn



3. Một số kỹ thuật chẩn đoán khác

TRIỆU CHỨNG  CẬN LÂM SÀNG

MRI: có thể phát hiện khi xquang còn BT 
− Quan sát toàn bộ khớp
− Đánh giá chi tiết các thay đổi cấu trúc
− Phát hiện sớm các tổn thương của sụn khớp, dây 

chằng và màng hoạt dịch.

Siêu âm khớp: có thể phát hiện : 
−Bề dày của lớp dịch khớp
−Bề dày và tính chất sụn khớp
−Tình trạng viêm màng hoạt dịch
−Các cấu trúc phần mềm quanh khớp khác : 
kén hoạt dịch
−Tổn thương ăn mòn đầu xương, thay đổi bề 
mặt xương, gai xương



3. Một số kỹ thuật chẩn đoán khác
- Nội soi khớp: 

+ Quan sát và đánh giá trực tiếp được những tổn thương của sụn khớp
+ Bơm rửa, loại bỏ các mảnh vụn của sụn và ổ khớp, làm sạch mặt khớp
+ Cắt sụn, sửa chữa các tổn thương dây chằng, sụn
+ Cấy, ghép sụn khớp…

− Sinh thiết màng hoạt dịch 
+ Để đánh giá tình trạng thoái hóa sụn 
+ Làm xét nghiệm tế bào chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác.

TRIỆU CHỨNG  CẬN LÂM SÀNG



TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN THOÁI HÓA KHỚP 
1. Tiêu chuẩn mới chẩn đoán Thoái hóa khớp gối  (EULAR 2009) D (+) 99%

2. Tiêu chuẩn chẩn đoán Thoái hóa khớp gối

3 TC cơ năng: đau, cứng khớp, hạn chế chức năng
3 TC thực thể: dấu lạo xạo (bào gỗ), hạn chế vận động, gai xương

Số tt Tiêu chuẩn (D (+) khi TC: 1+2  hoặc 1+ 3+5+ 6  hoặc 1+4+5+ 6 

1 Đau khớp gối trong 1 tháng gần đây
2 Dấu hiệu THK trên phim XQ
3 Dịch khớp trong, tế bào < 2000/ml
4 Tuổi  ³ 40
5 Cứng khớp buổi sáng ≤ 30 phút 
6 Lạo xạo khớp khi vận động



TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN  
Thoái hoá khớp gối nguyên phát

DỰA VÀO LÂM SÀNG 
1. Đau khớp gối 
2. Kèm ít nhất 3 trong                                                  

6 tiêu chuẩn sau :
- Tuổi > 50
- CKBS < 30phút
- Lạo xạo khi cử động 

khớp gối
- Đau xương
- Phì đại xương
- Sờ khớp gối không nóng 

Độ nhậy 95%, độ đặc hiệu 69%

DỰA VÀO LS & XQ 
1. Đau khớp gối 
2. Hình ảnh gai xương
3. Kèm ít nhất 1 trong                                                   

3 tiêu chuẩn sau :
- Tuổi > 50
- CKBS < 30phút
- Lạo xạo khi cử động

khớp gối

Độ nhậy 91%, độ đặc hiệu 86%

DỰA VÀO LS, XN & XQ 
1. Đau khớp gối 
2. Kèm ít nhất 5 trong                   

9 tiêu chuẩn sau :
- Tuổi > 50
- CKBS < 30 phút
- Lạo xạo khi cử động khớp
- Sờ khớp gối không nóng 
- Xquang có hình ảnh gai 

xương, hẹp khe khớp
- VS < 40 mm/giờ đầu
- RF < 1/40
- Dịch khớp : thoái hóa

Độ nhậy  92%, độ đặc hiệu 75%

Altman R., Asch E., Bloch G. et al 1986



• THOAÙI HOÙA KHÔÙP GOÁI (Chaån ñoaùn theo
ACR1991):

1.Ñau khôùp goái
2.Gai xöông ôû rìa khôùp
3.Dòch khôùp laø dòch thoaùi hoùa
4.Tuoåi töø 40 trôû leân
5.Cöùng khôùp buoåi saùng döôùi 30 phuùt
6.Laïo xaïo khi cöû ñoäng khôùp

CÑXÑ khi coù yeáu toá:1+2, hoaëc 1+3+5+6, hoaëc
1+4+5+6.
Phaân ñoä OA goái döïa vaøo ( XQ coù 4 ñoä )



Mục đích ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ KHỚP

1. Loại trừ các yếu tố thúc đẩy quá trình thoái hoá
2. Giảm đau, kháng viêm giảm đau 
3. Giữ gìn, duy trì chức năng vận động của khớp, làm 

chậm tiến trình thoái hoá
• Bảo vệ và cải thiện cấu trúc sụn khớp 
• Tiết kiệm khớp (giảm áp lực lên sụn khớp): 

− Chế độ tập luyện
− Chế độ sinh hoạt
− Chế độ làm việc

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CHO NGƯỜI BỆNH

Các tổn thương khớp liên quan
đến tăng áp lực trong khớp



ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ THOÁI HÓA KHỚP hay  
CÁC BIỆN PHÁP KHÔNG DÙNG THUỐC 

1. Giáo dục sức khoẻ
2. Cải tạo cơ địa (Di truyền, giới, tuổi)
3. Duy trì nếp sống năng động, đủ dinh dưỡng : 

- Chế độ ăn uống đa dạng, giàu khoáng chất và vitamin
- Sử dụng một cách khoa học các thực phẩm chức năng
- Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, luyện tập phù hợp
- Tránh quá cân, béo phì
- Sử dụng các dụng cụ trợ giúp : gậy chống, khung tập đi, 

xe lăn…



Các loại thức ăn giàu vitamin và khoáng chất

DINH DƯỠNG 



TẬP LUYỆN, VẬN ĐỘNG 

Carville, et al. Ann Rheum Dis. 2008;67:536-541.

• Nghỉ ngơi – Tập luyện
• Chương trình tập thể dục phù hợp với mỗi cá thể, bao gồm 

tập aerobic, yoga, dưỡng sinh, bơi, đạp xe…  
• Các liệu pháp khác như: thư giãn, phục hồi chức năng, vật lý 

trị liệu, TENS, châm cứu, điều trị tâm lý có thể được áp dụng 
tùy theo nhu cầu của mỗi bệnh nhân



CÁC DỤNG CỤ TRỢ GIÚP
(Thích hợp cho từng tình trạng bệnh)

Gậy chống
Khung tập đi
Xe lăn…



CÁC ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ KHÁC 

1. Thay đổi các thói quen xấu trong lao động và sinh hoạt (làm 
tăng áp lực lên sụn khớp) 

2. Tập vận động, tăng sức cơ
3. Giảm cân
4. Phát hiện và điều trị sớm :

−Các dị tật bẩm sinh  của hệ thống vận động
−Các biến dạng thứ phát (chấn thương, bệnh lý : các 

bệnh Viêm khớp, Lao khớp…)
5. Các biện pháp khác : châm cứu, xoa bóp, thuốc y học dân 

tộc, điều trị vật lý….
6. Phục hồi chức năng, các dụng cụ trợ giúp
7. Phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp nhân tạo…



1. Thuốc giảm đau đơn thuần :   
- Acetaminophen, Tramadol, Codein
- Acetaminophene + Codein/Tramadol, Opioic

2. Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) :  
- Ưc chế chọn lọc COX2 : Meloxicam, Celecoxib… 
- Cổ điển (Ức chế COX1 & COX2) :  Ibuprofene, Diclofenac, Naproxen…

+  Thuốc (biện pháp) bảo vệ dạ dày

3. Thuốc kháng viêm steroid :  Chủ yếu dùng tại chỗ để kháng 
viêm, giảm tiết dịch trong khớp

− Methylprednisolone Acetate (Depo-Medrol)40–80mg/1–2 ml/1 khớp lớn 
− Betamethasone dipropionate & Betamethasone disodium phosphate     

(Diprospan)  2 – 4 mg / 1 – 2 ml / 1 khớp lớn (ví dụ khớp gối).

American Pain Society Releases New Clinical Guideline for Treatment  Of Arthritis Pain, March 2002

ĐIỀU TRỊ  ĐAU VÀ VIÊM 



CAÁU TAÏO CUÛA SUÏN KHÔÙP

Ø Nöôùc : chieám 65 – 80% troïng löôïng suïn

Ø Thaønh phaàn chaát neàn (Matrix)

_ Thaønh phaàn voâ cô : muoái Calcium

_ Thaønh phaàn höõu cô : 

+ Proteoglycan =  Glycosaminoglycans + Proteins

+ Collagen : type II, type IX, type XI.

Ø Chondrocytes: Teá baøo suïn giuùp taïo suïn ñoàng 
thôøi taïo enzym huûy collagen vaø protein à huûy 
suïn.
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Glucosamine sulfate  
Diacecrein, Piascledin, 

Chondroitin…

Hyaluronic acid
3-5 tuần  

Uống Chích nội khớp
- Là thành phần chính của 

dịch khớp, cung cấp dinh 
dưỡng cho sụn khớp và 
làm cho mặt khớp trơn 
láng.

- Kích thích tế bào sụn sản 
xuất Proteoglycans 

- Kích thích cơ thể sản xuất
Collagen

- Bảo vệ sự đàn hồi của sụn
và giúp tái tạo sụn

- Tăng tổng hợp Hyaluronic

- Thay thế dịch khớp
- Tăng độ nhớt và 

tính đàn hồi của 
dịch khớp

- Nuôi dưỡng và làm 
giảm tổn thương sụn

- Kích thích tiết 
hyaluronic nội sinh

CÁC THUỐC LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÚC SỤN KHỚP  
thuốc điều trị dài hạn (SYSADOAs (Symptomatic Slow-acting Drugs for 

Osteoarthritis )

Symptomatic Slow Acting Drugs for OA (SYSADOA) or Disease Modifying Drug in OA (DMDOA), 
apart from their symptomatic effect, also have a structure disease modifying effect slowing OA progression 

(Glucosamin Sulfat, Chondroitin Sulfat, Acid hyaluronic, Avocado Soybean Unsaponifiables (ASU), Diacerein…











CHỈ ĐỊNH TIÊM HA
Liệu pháp tiêm nội khớp gối bằng acid hyalorunic (HA) có thể áp 

dụng như một liệu pháp độc lập hoặc phối hợp với các liệu pháp 
điều trị hiện tại như giảm cân, điều chỉnh cường độ vận động, lối 
sống, dùng thuốc chống viêm không steroid, thuốc chống thoái 
hóa khớp tác dụng chậm (glucosamin, chondroitin, diacerin)...
•Chỉ định:
-Được chẩn đoán thoái hóa khớp gối theo tiêu chuẩn ACR 1991
-Thời gian đau khớp gối mạn tính kéo dài trên 3 tháng.
-Hình ảnh Xquang khớp gối ở giai đoạn 1-4 theo phân độ của 
Kellgren và Lawrence. Tuy nhiên khuyến cáo nên tiêm HA cho 
bệnh nhân ở giai đoạn 2-3.
-Bệnh khớp do thoái hóa khớp và chấn thương
-Điều trị hỗ trợ trong phẫu thuật chỉnh hình



CHỐNG CHỈ ĐỊNH TIÊM HA
- Dị ứng với các thành phần của thuốc
- Thoái hóa khớp gối chưa loại trừ được các bệnh kèm 

theo như viêm khớp gối nhiễm khuẩn (viêm khớp 
mủ, lao khớp).

- Nhiễm khuẩn ngoài da vùng quanh khớp gối, 
nhiễm nấm... khi tiêm có nguy cơ đưa vi khuẩn, nấm 
vào trong khớp gối.

Lưu ý: Thận trọng với bệnh nhân có tiền sử đái tháo 
đường, tăng huyết áp, bệnh máu. Chỉ thực hiện thủ 
thuật khi các bệnh lý trên đã được kiểm soát tố



























Các biện pháp điều trị ngoại khoa
1. Rửa khớp và nội soi chẩn đoán - điều trị 

− Đánh giá trực tiếp mức độ tổn thương của sụn khớp
− Bơm rửa, loại bỏ các mảnh vụn của sụn khớp/ ổ khớp, làm sạch mặt khớp
− Cắt sụn, sửa chữa các tổn thương dây chằng, sụn
− Cấy, ghép sụn khớp…

2. Các thủ thuật chỉnh sửa xương, khớp
3. Thay khớp bán phần
4. Thay khớp toàn phần



Phẫu thuật thay khớp đang gia tăng rất nhanh và 
Thoái hóa khớp vẫn đang là thách thức với nhân loại 

Thay khớp toàn phần hiện vẫn là 
một giải pháp hữu hiệu để giảm đau 
và duy trì chức năng vận động khớp 

khi điều trị nội khoa thất bại

- Năm 2006, tại Mỹ : có tới 
542.000 cases thay khớp gối và
231.000 thay khớp háng 

- Dự tính tới năm 2030, có tới 
3.500.000 khớp gối và 
570.000 khớp háng được thay 

- Chi phí lên tới 100 tỷ USD 
(chiếm 1% GDP của Mỹ) 



PHOØNG BEÄNH
1. Chống các tư thế xấu trong sinh hoạt và lao động hàng ngày (ngồi 

xổm, ngồi bó gối), bảo đảm vệ sinh và an toàn lao động. Tập thể 
dục, thư giãn sau mỗi giờ lao động.

2. Tránh các động tác quá mạnh, đột ngột. 
3. Bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối                                            

Bổ sung đầy đủ Calci, Phospho, Protide, Vitamin D, C, nhóm B, 
collagen... vào khẩu phần ăn hàng ngày của người có tuổi. 

4. Giảm và duy trì cân nặng hợp lý
5. Tập thể dục đều đặn, vừa sức, không gây tăng áp lực cho khớp (đi 

xe đạp, đi bộ đường bằng phẳng, tập dưỡng sinh...). Tuân thủ chế 
độ “tiết kiệm khớp”.

6. Phát hiện và giải quyết sớm các bệnh lý kèm theo (đặc biệt các 
bệnh lý viêm khớp), chấn thương khớp, các dị tật của xương, 
khớp .







KẾT LUẬN

1. Thoái hóa khớp gối là một bệnh lý khớp quan trọng, ảnh 
hưởng lớn tới chất lượng sống của người cao tuổi, hiện 
đang là thách thức cũng là đòi hỏi của nhân loại

2. Cần tối ưu hóa ngay từ đầu các biện pháp không dùng 
thuốc (giáo dục sức khỏe, ăn uống, kiểm soát cân nặng, tập 
luyện …)

3. Các thuốc SYSADOA. đặc biệt là tiêm nội khớp HA.

4. Cần quan tâm hơn nữa tới dự phòng, chủ động phòng 
ngừa THOÁI HÓA KHỚP  ngay từ khi còn trẻ  



Thông điệp của chúng tôi
Hãy săn sóc

và bảo vệ 
hệ Cơ Xương Khớp 
để kéo dài tuổi thọ                          

của khớp tương đương
với tuổi thọ con người  



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE



Điều trị thoái hóa khớp gối

Giáo dục, tập thể dục cơ, giảm cân, 
Giảm đau cục bộ

Giảm đau đơn giản

NSAIDs hoặc ức chếCOX-2 đặc 
hiệu, hoặc tramadol, hoặc 

opioids analgesics

SYSADOAs (Symptomatic 
Slow-acting Drugs for Osteoarthritis )

Phẫu thuật


