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NỘI DUNG

1. Gia tăng tỷ lệ bệnh, gia tăng các nhu cầu khám, chữa bệnh CXK

2. Các sai lầm lớn trong cộng đồng về các bệnh Cơ Xương Khớp

3. Tiến bộ chính trong lĩnh vực CXK 

• Loãng xương

• Các bệnh viêm khớp quan trọng: 

̶ Thoái hóa khớp

̶ Gout

̶ Các bệnh viêm khớp hệ thống (VKDT & VKCS)

• Điều trị theo mục tiêu trong các bệnh CXK

4. Kết luận



Gia tăng tỷ lệ các bệnh Cơ Xương Khớp
> 60t: ???

> 18t: 54%

Gia tăng chi phí trực tiếp và gián tiếp 

trên tổng GDP

Tần suất các nhóm bệnh cần chăm sóc y tế

Tỷ lệ mắc bệnh của từng nhóm tuổi



1. Đau đớn (do viêm và không do viêm)

2. Tàn phế - Tật nguyền

3. Giảm chất lượng sống 

4. Giảm tuổi thọ

5. Gánh nặng kinh tế…. 

Hậu quả và gánh nặng 
của các bệnh lý Cơ Xương Khớp

Tỷ lệ phải nghỉ việc do bệnh

Ảnh hưởng của các nhóm bệnh 
lên các hoạt động sống của con người 



Nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế
Các bệnh lý Xương khớp

Reference: Brault, M. Americans with disabilities: 2005, current population reports, P70-117, Washington, DC: US Census Bureau; 2008. 

Data Source: CDC. Prevalence and Most Common Causes of Disability Among Adults.  United States, 2005. MMWR 58(16); 421-426

Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong

Các bệnh lý Tim mạch

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5816a2.htm


CÁC QUAN NIỆM SAI LẦM THƯỜNG GẶP 

VỀ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP TRONG CỘNG ĐỒNG

1. Tất cả các bệnh CXK đều do VIÊM

2. Tất cả các bệnh CXK đều chỉ gây đau nhức tại khớp

3. Cố chịu đựng và chỉ cần chữa khi bệnh nặng hoặc quá nặng 

4. BS nào cũng chữa được các bệnh CXK kể cả “BS Google”

5. Bệnh CXK chỉ gặp ở người già

6. Bệnh CXK chỉ gặp ở phụ nữ

7. Các bệnh CXK có thể tự khỏi, có thể chữa bằng TPCN hoặc 

truyền miệng

• CẦN ĐƯỢC GIẢI THÍCH QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC 

KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ ĐÀO TẠO... ĐỂ THAY ĐỔI

• CÓ BỆNH THÔNG THƯỜNG, NHƯNG CŨNG CÓ CÁC BỆNH ĐÒI HỎI 

CHUYÊN KHOA SÂU TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI



Beänh khôùp lieân 

quan ñeán coät soáng

Beänh khôùp do 

Thoaùi hoaù

Beänh khôùp do 

chuyeån hoaù & roái 

loaïn noäi tieát 

Caùc roái loaïn        

xöông & suïn

Mieãn dòch hoïc

Di truyeàn hoïc 

Laõo khoa

Beänh lyù chuyeån hoaù

Vi truøng hoïc

Noäi tieát hoïc

Beänh lyù chuyeån hoaù

Dinh döôõng

Beänh lyù ung thö

Beänh lyù huyeát hoïc

Vi truøng hoïc

Tieâu hoaù

Da lieãu

Beänh lyù chuyeån hoaù

Saûn phuï khoa Beänh cuûa Toå chöùc 

lieân keát hay caùc 

beänh lyù töï mieãn

Caùc roái loaïn Thaàn 

kinh, maïch maùu vaø 

ngoaøi khôùp  

Coät soáng

Tim maïch hoïc

Laõo khoa

(VKDT, SLE, Vieâm 

ña cô, Beänh moâ lieân 

keát hoãn hôïp…)

Thaàn kinh hoïc

(H/C ñöôøng haàm,  Ñau löng, 

Vieâm gaân, Beänh lyù ñóa ñeäm..)

(Loaõng xöông, 

Ñau xöông, Hoaïi 

töû voâ maïch…)

(Thoaùi hoaù khôùp & CS)

(Vieâm khôùp muû

Lao khôùp…)

(Vieâm khôùp Gout,                      

Giaû Gout (Pseudogout)

(Sarcome xöông, suïn,                       

Caùc ung thö di caên xöông,                        

caùc beänh aùc tính…)

Chænh hình

Chænh hình

Chaån ñoaùn hình aûnh 

XQ, Sieâu aâm, Noäisoi, 

EMG, CT, MRI, DXA 

DSA, PET, PET-CT…

Caùc Labo XN

sinh hoaù, 

mieãn dòch, 

sinh hoïc PT, 

huyeát hoïc, 

vi sinh…

Tim maïch hoïc

Chænh hình

Chænh hình

Chænh hình

Chænh hình

THAÁP KHÔÙP HOÏC

(Rheumatology)

(Vieâm coät soáng dính 

khôùp, Vieâm khôùp vảy 

nến…)

Beänh khôùp taêng 

sinh (Ung thö vaø 

caän ung thö)

Beänh khôùp          

nhieãm khuaån

Thấp khớp học là một mắt xích, liên quan đến tất cả các bệnh lý khác nhau trong y học  

Sinh hoïc phaân töû



Tuy nhiên, chuyên khoa Khớp không thể hoạt động đơn độc
mà cần trao đổi, học hỏi và hợp tác với các chuyên khoa khác



Phát triển các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu

Gerd R. Burmester. Managing rheumatic and musculoskeletal diseases — past, present and future. 
Nature Reviews Rheumatology 13, 443–448 (2017)

Trabecular Bone Score

DXA QDR-1000 ....4500, Discovery, Horizon
SPECT



Phát triển các tiêu chuẩn chẩn đoán các bệnh khớp tự miễn, mở đầu là VKDT

Guillermo Barturen, Lorenzo Beretta, Ricard Cervera, Ronald Van Vollenhoven & Marta E. Alarcón-Riquelme

Moving towards a molecular taxonomy of autoimmune rheumatic diseases. Nature Reviews Rheumatology. Volume 14, pages 75–93 (2018)



Managing rheumatic and musculoskeletal diseases: past, present and future

biological era

Gerd R. Burmester. Managing rheumatic and musculoskeletal diseases — past, present and future. 
Nature Reviews Rheumatology 13, 443–448 (2017)

bDMARDs (biologic DMARDs): DMARDs sinh học

tsDMARDs (targeted synthetic DMARDs): DMARDs tổng họp nhắm đích

cs DMARDs (conventional synthetic DMARDs): DMARDs tổng hợp cổ điển
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Celecoxib

Updacitinib



(research and development) 



Các tiến bộ chính trong Thấp khớp học
20 năm đầu Thế kỷ 21

1. Những tiến bộ trong  Loãng xương   

2. Những tiến bộ trong các bệnh Viêm khớp

• Các hiểu biết thêm về Thoái hóa khớp, một bệnh lý phức tạp, đang gia 

tăng rất nhanh, còn đang là một thách thức lớn trong việc điều trị  

• Thay đổi trong tỷ lệ mắc bệnh, biểu hiện LS, các tổn thương sớm (lắng 

đọng), các bệnh cùng mắc và quan điểm điều trị bệnh Gout  

• Các thuốc sinh học và  “cuộc cách mạng” trong điều trị VKDT và một số 

bệnh viêm khớp HT 

3. Điều trị theo mục tiêu trong các bệnh CXK



NHỮNG TIẾN BỘ CHÍNH TRONG LOÃNG XƯƠNG 

1. Về mặt sinh học: hiểu sâu hơn về hoạt động sinh học của xương và có 

thêm nhiều thuốc mới với nhiều cơ chế

2. Về tiên lượng với các mô hình tiên lượng nguy cơ gẫy xương trong tương 

lai của từng cá thể

3. Về chẩn đoán loãng xương: hoàn thiện thêm các phương tiện đánh giá

4. Về điều trị mở rộng điều trị và quản lý, đặc biệt cho các đối tượng có 

nguy cơ gẫy xương cao

5. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa loãng xương & gãy xương  trên toàn cầu

PROGRSS IN OSTEOPOROSIS
Summaries and Critical Analyses of the current literature



In the United States, care for bone fractures from osteoporosis costs nearly $18 billion each year. The cost from a 
hip fracture for one individual can be more than $81,000 during their lifetime.
Osteoporosis is a silent disease until fractures occur. Four times as many men and nearly three times as many 
women have osteoporosis than report having the disease. 
The number of hip fractures in the US could double or even triple by 2040. Bone disease affects women and men of 
all ethnicities, although the risk of bone disease is highest among women. 

Saved from URL: https://www.news-medical.net/health/Bone-Disease.aspx. Last Updated: Oct 31, 2017. Bone Disease.

Loãng xương, vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng

Là bệnh thường gặp & chi phí y tế rất lớn

VN: # 3,5 million

https://www.news-medical.net/health/Bone-Disease.aspx


Bệnh Tăng

huyết áp

Loãng

xương

Bệnh cơ

tim thiếu

máu

Biến chứng Đột quỵ Gãy cổ

xương đùi

Nhồi máu

cơ tim

Ảnh hưởng

con người

Tỷ lệ

tử vong

và tàn phế

Tỷ lệ

tử vong

và tàn phế

Tỷ lệ

tử vong

và tàn phế

Giảm

Biến chứng

Ức chế Ca++

Ức chế ACE

Bisphospho-

nates

Statins

Delia Sprini, Giovam Battista Rini, Laura Di Stefano, Luisella Cianferotti and Nicola Napoli. Correlation between 

osteoporosis and cardiovascular disease. Clin Cases Miner Bone Metab. 2014 May - Aug; 11(2): 117–119. 

Johnell, et all.  IOF Annual Report  2010.

Gánh nặng của gãy cổ xương đùi, đột quỵ và nhồi máu cơ tim
(Cardiovascular disease and osteoporosis are important causes of morbidity 

and mortality in the elderly)

Nguy cơ tử vong  trong một năm đầu                            

sau gãy cổ xương đùi: nữ  12%, nam  30% 

Điều trị tích cực & sớm là cơ hội 

giảm tử vong cho cả LX và bệnh TM

Tử vong trong năm đầu tiên

Cả 3 nhóm thuốc này đều có hiệu quả 

giảm tử vong và tàn phế trên cả 3 bệnh 



Các yếu tố nguy cơ của gãy xương

MĐX NGUY CƠ TÉ NGÃTUỔI

Community-Based Rehabilitation Post Hospital Discharge Interventions for Older Adults 
With Cognitive Impairment Following a Hip Fracture: A Systematic Review Protocol. September 2014



Các thuốc điều trị Loãng xương 

Dawn Connelly. Osteoporosis: moving beyond bisphosphonates.The Pharmaceutical Journal 23 NOV 2016

Còn đang nghiên cứu

Đã đưa ra ĐT 7/2009 nhưng, 
còn đang nghiên cứu tiếp

Đã đưa ra ĐT (4/2019) nhưng, 
còn đang nghiên cứu tiếp

2010

2008

2005

1996

1977

2010-2016

1997

2019



Chọn lựa thuốc điều trị loãng xương

Bisphosphonates (BPs) là nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới 

và được khuyến cáo là chọn lựa đầu tiên trong điều trị tất cả các thể LX:

− LX sau mãn kinh

− LX người già

− LX nam giới

− LX thứ phát

(do corticosteroid…)

1. IOF guidelines: http://www.osteofound.org/osteoporosis/treatment.html

2. DVO-guideline (2006) for prevention, clinical assesssment and treatment of osteoporosis 

for women after meno-pause, for men after age 60 (Germany)

3. SEIOMM. http://www.seiomm.org/

4. Nuova Nota 79 relativa all’osteoporosi http://www.amiciitalia.org/nuovo_nota_79.htm

5. Canadian Guidelines 2010, UK Guidelines 2008, APLAR guidelines 2006, NOF (USA) 2010

6. NICE and NOGG (United Kingdom), BYT Vietnam 2014, SYT  TP HCM 2013

Mục tiêu của ĐT Loãng xương



Tỷ lệ tuân thủ điều trị của các bệnh mạn tính giảm dần theo thời gian

Tỷ lệ không tuân thủ điều trị đối với 
Bisphosphonate đường uống 

Osteoporosis < 40%   12 tháng

Cải thiện tuân thủ trong điều trị LX



DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC (Pharmacodynamic)

 Gắn kết vào mô xương (61%)                 
Từ mô xương, được phóng thich
rất chậm vào tuần hoàn toàn
thân và được đào thải qua thận . 

 Bài tiết qua thận (39%) trong
vòng 24h. Không có sự tích lũy

 Không chuyển hóa

24 giờ

100% Khả dụng sinh hoc

Chen T, et al. J Clin Pharmacol. 2002;42:1228–1236.



Reduction in all-cause mortality over 3 yr after therapy 

Zoledronic Acid 
and Clinical Fractures 

and Mortality 
after Hip Fracture

November 1, 2007

N Engl J Med 2007; 357:1799-1809

DOI: 10.1056/NEJMoa 074941

28%

Zoledronic Acid 5 mg TTM/năm                    

giảm 28% nguy cơ tử vong 

do mọi nguyên nhân



Giảm nguy cơ gẫy xương 37%, Giảm nguy cơ tử vong 35%



Gia tăng các bệnh viêm khớp trong dân số trưởng thành và cao tuổi ở Mỹ

Khoảng 54,4 triệu người trưởng thành được chẩn đoán mắc 1 loại viêm khớp, chiếm ¼ số người trưởng thành

− 60% số BN viêm khớp ở lứa tuổi lao động (18 – 64), và số BN này ngày càng cao tuổi

− Gần ½ số này bị hạn chế, ngay cả những hoạt động hàng ngày, tăng 20% so với  2002  và còn tiếp tục tăng

“…About 54.4 million American adults have been diagnosed with some type of arthritis (painful joint inflammation and stiffness), according to the new 

Centers for Disease Control and Prevention Vital Signs Report. That breaks down to about one in four adults in the nation.

According to the CDC, arthritis limits daily activities of 24 million adults in the United States, making it hard for them to hold a cup, lift a grocery bag, or 

walk to their car. And, the percentage of adults limited by arthritis continues to get worse and has increased by about 20 percent since 2002.

Overall, arthritis—a condition that can result in pain, aching, stiffness, and swelling of the joints—is at an all-time high. More than 54 million adults in the 

US have it and almost 60 percent, or about 32 million, of those with arthritis are of working age (ages 18-64)…”.

Source: National Health Interview Survey 2013 - 2015

Thoái hóa khớp
Gout và tăng acid uric
Các bệnh Viêm khớp hệ thống (VKDT, VCSDK, VKVN...)

Source: CDC/NCHS, National Vital Statistics System Mortality Data  2006

National Health Interview Survey 2013 - 2015

All forms of arthritis, heart disease and cancer are featured

https://www.cdc.gov/vitalsigns/arthritis/index.html


Tỷ lệ các bệnh viêm khớp thường gặp tại Mỹ 
Thoái hóa khớp (26.9), Gout (8.3), VKDT (1.6),                                                       

Viêm đa cơ dạng thấp (1), Viêm khớp vảy nến (0.52),                                              

Viêm khớp vô căn trẻ em (0.3).  

Đơn vị tính: triệu

8.3



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  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) 



Medicographia. 2013;35:172-180 (see French abstract on page 180) 

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, Avocado Soybean Unsaponifiables (ASU), Diacerein…

ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP
cần kết hợp nhiều biện pháp - Multimodal management



Khuyến cáo 2014 của 
ESCEO cho điều trị 
Thoái hóa khớp gối

(update 2016)

An algorithm recommendation for the 

management of knee osteoarthritis in Europe 

and internationally: A report from a task 

force of the European Society for Clinical 

and Economic Aspects of Osteoporosis and 

Osteoarthritis (ESCEO) 2014

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, 

Avocado Soybean Unsaponifiables , Diacerein…



Meloxicam

Celecoxib



Các xu hướng mới trong điều trị  THK

1. Phát triển các thuốc thay đổi bệnh THK (SYSADOA), hướng vào các mô 

a. Sụn khớp

• Ức chế giáng hóa:

− Ức chế men tiêu protein MMPs 

− Ức chế nitric oxide synthase (iNOS) 

− Ức chế  tín hiệu nội bào: MAPK, JNK, p38, ERK1/2

• Kích thích đồng hóa: các yếu tố phát triển: FGF, TGF-ß, BMPs…

b. Màng hoạt dịch :  Ức chế IL-1ß và cytokines khác (gồm cả thuốc sinh học)

Methotrexate   (Pseudo - Rheumatoid Arthritis)

c. Xương dưới sụn:

• Ức chế hủy xương: bisphosphonate, strontium ranelate, calcitonin, ức chế 
protease (MMP-13, cathepsin K), ức chế RANKL 

• Kích thích tạo xương: PTH, SERM, estrogens

2. Các thủ thuật tái tạo sụn khớp: thủ thuật vi gãy, ghép xương sụn tự thân, 

cấy ghép tế bào sụn tự thân…

3. Các liệu pháp tế bào: huyết tương giầu tiểu cầu, tế bào gốc (máu, mô mỡ) 

4. Các liệu pháp gene



Những biomarker trong THK hiện đang được nghiên cứu  

Các marker SH theo nguồn gốc Nghiên cứu về marker SH trong THK  

Osteoarthritis and Cartilage, Volume 20, Issue 3, 2012, 215 - 217



Current research on pharmacologic and regenerative therapies for osteoarthritis

Wei Zhang, Hongwei Ouyang, Crispin R Dass & Jiake Xu. Bone Research 4, Article number: 15040 (2016) 

Accepted 06 December 2015 Published online 01 March 2016

OA is a degenerative joint disorder commonly encountered in clinical practice, and is the leading cause of disability in elderly people. 

Due to the poor self-healing capacity of articular cartilage and lack of specific diagnostic biomarkers, OA is a challenging disease with 

limited treatment options. Traditional pharmacologic therapies such as acetaminophen, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and

opioids are effective in relieving pain but are incapable of reversing cartilage damage and are frequently associated with AEs. 

Current research focuses on the development of new OA drugs (such as sprifermin/recombinant human fibroblast growth factor-18, 

tanezumab/monoclonal antibody against β-nerve growth factor), which aims for more effectiveness and less incidence of adverse 

effects than the traditional ones. Furthermore, regenerative therapies (such as autologous chondrocyte implantation (ACI), new 

generation of matrix-induced ACI, cell-free scaffolds, induced pluripotent stem cells (iPS cells or iPSCs), and endogenous cell 

homing) are also emerging as promising alternatives as they have potential to enhance cartilage repair, and ultimately restore healthy 

tissue. However, despite currently available therapies and research advances, there remain unmet medical needs in the treatment of 

OA. This review highlights current research progress on pharmacologic and regenerative therapies for OA including key advances and 

potential limitations.



THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ THK

1. Chủ yếu là giảm triệu chứng Đau và/hoặc Viêm. Tuy nhiên, BN ngày càng cao  

tuổi, mắc nhiều bệnh, đối mặt với nhiều nguy cơ   

2. Các thuốc SYSADOA có hiệu quả như mong đợi còn ít, khả năng tuân thủ kém  

3. Có rất nhiều biện pháp và hướng NC, nhưng vẫn còn trong “tương lai”

4. Số BN phải thay khớp do Thoái hóa khớp hàng năm vẫn gia tăng 

Metabolic osteoarthritis 



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) 

Ferket BS, Feldman Z, Zhou J, Oei EH, Bierma-Zeinstra SM, Mazumdar M. Impact of total knee replacement practice: 

cost effectiveness analysis of data from the Osteoarthritis Initiative. BMJ. 2017;356:j1131. doi:1110.1136/bmj.j1131



Các điều trị thoái hóa khớp hiệu quả hiện nay (có bằng chứng LS)
(Current evidence on osteoarthritis treatment: Can we turn back the clock?)

1. Vai trò của NSAID trong THK, cần quan tâm đến nguy cơ TM, TH, thận... của BN khi sử 

dụng các thuốc NSAIDs  (chọn lựa thuốc, chú ý tương tác thuốc…): COX2 inh

2. Các thuốc giảm đau (paracetamol, tramadol, opioic,… không thực sự an toàn cho NCT

3. Vai trò của các thuốc nhóm SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs for OA) có thể   

cải thiện cấu trúc sụn, hiện chưa có thuốc thật lý tưởng, “turn back the clock” như mong 

đợi, nhưng :

− Một số sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên (Natural products) có bằng chứng: Glucosamine  

sulfate, Chondrotine sulfate, Avocado Soybean Unsaponifiables, Diaceirein…

− Nhưng, cần sử dụng sớm, dài hạn và quan tâm tới vấn đề an toàn của từng thuốc

4.   Cần kết hợp với các biện pháp khác (Multimodal management): giảm cân, tập luyện..

5.   Quan trọng nhất: phòng ngừa sớm và chủ động 

Blaine A. Christiansen, Simrit Bhatti, Ramin Goudarzi and Shahin Emami. 

Management of Osteoarthritis with Avocado/Soybean Unsaponifiables. Cartilage 2017, Vol. 6(1) 30–44



GOUT VÀ TĂNG ACID URIC MÁU  

Gout disease

CardioVascular Diseases

Chronic Kidney Disease

Diabetes

Obesity

Osteoarthritis….

Rối loạn chuyển hóa purin
gây tăng acid uric máu

Các bệnh khớp nặng trong cộng đồng tại Mỹ



Tỷ lệ bệnh tại một số quốc gia

United States  
3.9% (c)

China 
1.98% (f)

Europe 
0.9 – 1.4% (d,e)

Mexico 
0.3% (g)

Australia 
1.7% (h)

New Zealand
2.7% (i)

Taiwan
11.7% (f)

• Prevalence generally ranges from < 1% to 4%
• Gout is the most common form of inflammatory arthritis in adults and the second most common 

form of arthritis (a,c)



Frances Rees, Michelle Hui & Michael Doherty. Optimizing current treatment of gout. 

Nature Reviews Rheumatology 10, 271–283 (2014) Published online 11 March 2014 

TÓM TẮT CHUYỂN HÓA PURIN - ACID URIC 

Gout



CÁC BỆNH CÙNG MẮC



MỐI LIÊN QUAN GIỮA TĂNG ACID URIC MÁU VÀ CÁC BỆNH CHUYỂN HÓA



NGUYÊN NHÂN, DIỄN TIẾN VÀ HẬU QUẢ 

CỦA TĂNG ACID URIC MÁU 

(80%-90% of all gout patients)(5%-10% of all gout patients)

≥ 6.8 mg/dL

Acid Uric



KIỂM SOÁT ACID URIC - ACID URIC MỤC TIÊU 

Improving cardiovascular and renal outcomes in gout: what should we target ? The Lancet Journals. 

Published Online: 21 April 2016 

< 5 mg/dl (< 300 mmol/l)
Gout mạn (Tophi), CKD, CV disease 

Gout cấp (Ko có tophi, bệnh khác)  

Khi nào bắt đầu

liệu pháp giảm urate

• ≥ 2 cơn gout/năm

• Tophi

• Thay đổi / xray

• Sỏi thận

• Bệnh cùng mắc hoặc biến

chứng của gout (bệnh

TM, bệnh thận mạn….)

Đạt và duy trì acid uric mục tiêu: 6mg/dl

5mg/dl



Terkeltaub, R. (2010) Update on gout: new therapeutic 

strategies and options  Nat. Rev. Rheumatol. 2009.236

The pathway for the synthesis and 
elimination of uric acid 

The ‘+’ sign indicates stimulation
and the ‘-’ sign indicates inhibition

Ignacio Garcia-Valladares, Tahir Khan and Luis R. Espinoza, 

Ther Adv Musculoskelet Dis. 2011 Oct; 3(5): 245–253

Chuyển hóa a. uric, thải trừ qua thận và các vị trí tác động của các thuốc điều trị
Pathways of uric acid metabolism and renal elimination, and primary therapeutic sites of actions of gout medications



Uric Acid

Endothelial 
Cell 

Hypoxanthine

Endothelial 
Dysfunction

Inactivated NO

Radical Oxygen

Sugar 
Chain※

URAT1： Uric acid transporter
MCP-1：monocyte chemotactic protein -1
NO： Nitric oxide（ vasodilatation factor）

Inflammation

Inflammatory mediator
（MCP-1,etc）

Radical Oxygen

O2

Hypertension・
CKD・CVD

URAT1

ＸＯXanthine

Atherosclerosis

VAI TRÒ CỦA XANTHINE OXIDASE (XO) TRONG TIẾN TRÌNH CỦA BỆNH GOUT

Xanthine oxidase involved in development of diseases (Hypothesis), Endothelial Dysfunction

※ glycosaminoglycan （GAG）



Lesinurid

Lợi điểm: Không phải chỉnh liều trên BN suy thận Ít
bị dị ứng hơn, ít tương tác thuốc hơn

12/2015

(Feburic)



Chế độ ăn uống sinh hoạt

Thuốc

Allopurinol  Febuxostat

Chuyển hóa Purine

Acid Uric 

Kiểm soát acid uric máuKiểm soát acid uric máu



Hai bệnh viêm khớp hệ thống nặng

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP (RA)

• Chiếm  0,5 -1% dân số, nữ/nam 3/1

• Lứa tuổi 40 – 60

• Tổn thương khớp nhỏ, đối xứng

• Gây tàn phế

• Chi phí: 78 tỷ USD/2011

VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP (AS)

• . • Chiếm 0,1 - 1% dân số, 90% là nam

• Lứa tuổi 20 –40

• Tổn thương khớp cùng chậu, khớp trục                 

khớp lớn, không đối xứng

• Gây tàn phế sớm, chi phí lớn

Ankylosing spondylitis
usually affects sacroiliac  
joints and the axial 
skeleton. Other clinical 
manifestations include 
peripheral arthritis, 
enthesitis, and extra-
articular organ 
involvement



VIÊM KHỚP DẠNG THẤP (RA)

• Chiếm  1% dân số, nữ/nam 3/1

• Tuổi khởi phát 40 – 60, kéo dài suốt đời

• Tổn thương khớp nhỏ, đối xứng

• Gây tàn phế

• Chi phí  lớn : 78 tỷ USD/năm (2011)

Mệt mỏi4

Thiếu máu (lên đến 

60% bệnh nhân8

Bệnh lý ác tính

(gấp 2 lần nguy cơ 

bị lymphoma)9

Đột quị

Nhồi máu cơ tim

Bệnh tim mạch

(tăng nguy cơ 4 lần)57

Loãng xương
10

• Đau và sưng khớp1

• Viêm màng hoạt dịch2

• Hủy xương tại chỗ3

• Phá hủy sụn (hẹp khe khớp)1

• Bào mòn xương1,3

• Biến dạng khớp, dây chằng, 

cứng khớp

• Giới hạn vận động khớp4

• Cứng khớp buổi sáng4

1Smolen J, et al. Nat Rev Drug Disc 2003; 2:473–488. 2Grassi W, et al. Eur J Radiol 1998; 27 (Suppl. 1):S18–24. 
3Firestein G. Nature 2003; 423:356–361. 4Smolen J, et al. Lancet 2007; 370:18611874. 

5Turesson C, et al. Ann Rheum Dis 2004; 63:952–955. 6del Rincón I, et al. Arthritis Rheum 2001; 44:2737–2745. 
7Hochberg M, et al. Curr Med Res Opin 2008; 24:469–480. 8Peeters H, et al. Ann Rheum Dis 1996; 55:162168.

9Smitten A, et al. Arthritis Res Ther 2008; 10:R45. 10Di Munno O & Delle Sedie A. J Endocrinol Invest 2008; 31 (Suppl. 7):43–47.

Bệnh tự miễn: viêm khớp mạn tính 

kết hợp với biểu hiện toàn thân

Trầm cảm, stress

Đề kháng Insulin



Viêm khớp dạng thấp, bệnh lý viêm hệ thống

Inflammation



CÁC BỆNH VIÊM KHỚP CỘT SỐNG hay VIÊM KHỚP TRỤC 
(SPONDYLOARTHRITIS – SpA)

Chiếm 0,1 – 1% dân số, 70% là nam, lứa tuổi 15–40,

Tổn thương khớp lớn, gần trục, không đối xứng,

Gây tàn phế sớm.

Viêm cột sống
dính khớp (AS)

PsA

Viêm khớp
vảy nến (PsA)

Ankylosing Spondylitis (AS), known as the "central rheumatoid arthritis," 

Reactive arthritis (ReA), Reiter syndrome (RS), Psoriatic arthritis (PsA), 

Inflammatory bowel disease (IBD), Undifferentiated spondyloarthropathy (USpA) 

1-2%

0.1-1% 
(general population)

0.05 – 0.1



Cơ chế bệnh sinh của các bệnh viêm khớp cột sống (Spondyloarthritis) 

Reactive Arthritis 

James T. Rosenbaum. Spondyloarthritis: The eyes have it: uveitis in patients with spondyloarthritis. Nature Reviews Rheumatology 12, 81–91 2012



Các rối loạn đáp ứng miễn dịch trong các bệnh viêm khớp HT

và các trị liệu sinh học hay trị liệu nhắm đích (target therapeutics)              



Đánh giá giai đoạn, mức độ hoạt động, yếu tố tiên lượng, các bệnh
cùng mắc, xác định mục tiêu và điều trị theo mục tiêu



ĐIỀU TRỊ SỚM – TẬN DỤNG TỐI ĐA CỬA SỔ CƠ HỘI 

György Nagy, et al. Arthritis Res Ther. 2015;17(1):181.



©2017 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

Algorithm based on the 2016 EULAR recommendations on rheumatoid arthritis management
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Josef S Smolen et al. Ann Rheum Dis 2017;76:960-977



Treatment algorithm for axial spondyloarthritis (SpA) 
(based on the Assessment in Spondyloarthritis International Society/European League Against Rheumatism and American 

College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/SpA Research and Treatment Network recommendations).

bDMARDs, biologic disease-modifying antirheumatic drugs; 
csDMARDs, conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs; 
IL-17A, interleukin-17A; 
NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs; 
TNF, tumour necrosis factor. Fabian Proft, Denis Poddubnyy. Ther Adv Musculoskelet Dis. 

2018 Jun; 10(5-6): 129–139. Published online 2018 May 17. 

, MTX)



Yoshiya Tanaka. Current concepts in the management of rheumatoid arthritis

Korean J Intern Med. 2016;31(2):210-218. Publication date (electronic) : February 26, 2016

Quan điểm hiện nay trong điều trị VKDT 
và các bệnh viêm khớp hệ thống nói chung

Current concepts in the management of rheumatoid arthritis

Điều trị tích cực ngay từ đầu

Tận dụng tối đa “cửa sổ cơ hội”

Đạt mục tiêu điều trị và duy trì kết quả lâu dài  



Managing rheumatic and musculoskeletal diseases: past, present and future

biological era

Gerd R. Burmester. Managing rheumatic and musculoskeletal diseases — past, present and future. 
Nature Reviews Rheumatology 13, 443–448 (2017)

bDMARDs (biologic DMARDs): DMARDs sinh học

tsDMARDs (targeted synthetic DMARDs): DMARDs tổng họp nhắm đích

cs DMARDs (conventional synthetic DMARDs): DMARDs tổng hợp cổ điển

b
io

lo
g

ic
a

l 
er

a

2019

Celecoxib

Updacitinib



Quyết định điều trị thuốc sinh học là một quyết định hết sức 
nghiêm túc của các BS CK Khớp vì chi phí khá lớn 

Conventional and biological DMARD costs

The introduction of biological DMARDs has transformed the outlook for those
RA, who now have access to extremely effective alternative therapies.
Unfortunately, biological DMARDs are expensive – often around $20,000 per
patient per year. In contrast, there are generic forms of all the conventional
DMARDs which can be purchased at retail for between $20-$50 per month.



Là một chiến lược điều trị đã áp dụng và thành công trong một số bệnh lý 

mạn tính quan trọng như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đái tháo đường

Cải thiện các hậu quả xấu của bệnh, nâng cao chất lượng sống. 

Để có một chiến lược điều trị theo mục tiêu phải có ba điều kiện:

• xác định rõ mục tiêu

• có phương pháp đo lường mục tiêu đạt được

• có đủ các biện pháp điều trị (có bằng chứng) để có thể đạt được mục tiêu

“Điều trị theo mục tiêu” (treat to target - T2T)



Disease

Target Goal Ultimately reduce organ 

damage and improve 

clinical outcomes

Medicine with 

evidence base

How long use

Hypertension Blood

Pressure

<140/90: <60y, diabetes, CKD

<150/90: ≥60y without diabetes or CKD

Celebrovascular events

(Stroke)

Thiazide

Ca channel 

blockers

ACEI or ABR

Longterm

Reduce: dose

number

Heart disease LDL-C <1.8, <2.5 or <3.0 mmol/l

for patients at very high, high and 

moderate risk

Cardiovascular events

(Myocardial Infaction)

Statin Longterm

Reduce: dose

number

Diabetes type 2 HbA1c <7%: most patients

<8%: history hypoglycemia, severe 

comorbid conditions

<6.5%: without hypoglycemia, short 

duration of diabetes

Microvascular and 

macrovascular events.

Metformin

Sulfonylureas

DPP-4 inhibitors

…. 

Longterm

Reduce: dose

number

Rheumatoid Arthritis

/Spondyloarthritis

2009 - 2014

Disease 

activity

(DAS 28, 

ASDAS..)

Remisson or

Low disease activity

Joint, CV, Bone csDMARDs

bDMARDs

tsDMARDs

Biosimilaries

Longterm

− Reduce: dose

− Increase time 

between doses

− Discountinue

Gout

2012

Acid Uric < 5 mg% (300 µmol/L) for CVD, CKD,  

chronic gout

< 6 mg% (360 µmol/L) for most patients

Joint, Renal, CV 

damages

Allopurinol

Febuxostat

Longterm

Reduce: dose

number

Osteoporosis

(2017)

BMD

FRAX or 

Garvan

BMD (Tscore) > - 2.5

(if there are any fractures, T-score > -1.5)

FRAX (fracture risk) < 10%

Osteoporotic fractures

(Hip fracture)   

Reduce associated 

morbidity and mortality

Bisphophanates

Denosumab

Longterm

3 – 5 – 10 years

ConsiderDrugHoliday

(Discountinue

by doctor) shoud be 

personalized patient  

with fracture risk 

The aim of treat-to-target is to simplify management, and ultimately reduce organ damage and improve clinical outcomes



Thông điệp của chúng tôi

Bệnh hệ CXK đa dạng và phức tạp

Ngành Thấp khớp học đã có những tiến bộ rất lớn

giúp săn sóc và bảo vệ hệ Cơ Xương Khớp 

để kéo dài tuổi thọ của Xương Khớp 

tương đương với tuổi thọ con người  

Keep People Moving 

Xin cám ơn  


