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Thay hình ảnh giả bằng ảnh đại diện của Bạn 



Viêm khớp dạng thấp là gì? 

Tổng quan 

Viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là viêm đa khớp dạng thấp, 

là một bệnh lý mạn tính do rối loạn tự miễn trong cơ thể gây nên, 

xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các mô trong 

chính cơ thể . 



Cứ 100 người trưởng thành thì có 1 đến 5 người bị viêm khớp dạng 

thấp. Bệnh thường phổ biến ở những người có độ tuổi từ 20 đến 40 

tuổi. Trong số đó, bệnh nhân nữ, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ 

mang thai, nhiều gấp 2-3 lần bệnh nhân nam. 

Đối tượng nguy cơ bênh viêm khớp dạng thấp 



Nguyên nhân  



Triệu chứng 



Phòng ngừa bệnh Viêm khớp dạng thấp 

Chưa có biện pháp nào có thể phòng viêm khớp dạng thấp, nếu gia 

đình có người bị viêm khớp dạng thấp cần kiểm tra sức khỏe định kì để 

phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nên nhiều các loại rau củ quả và trái 

cây.  





Các biến chứng của bệnh 



Các biện pháp chẩn đoán 
Tiêu chuẩn của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR) 1987, hiện nay tiêu chuẩn này vẫn 

đang được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới và Việt Nam đối với thể biểu hiện nhiều 

khớp và thời gian diễn biến viêm khớp trên 6 tuần. 

• Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ. 

• Viêm tối thiểu ba nhóm khớp: sưng phần mềm hay tràn dịch tối thiểu 3 trong số 14 

nhóm khớp sau (kể cả hai bên): khớp ngón gần bàn tay, khớp bàn ngón tay, khớp 

cổ tay, khớp khuỷu, khớp gối, khớp cổ chân, khớp bàn ngón chân. 

• Viêm các khớp ở bàn tay: sưng tối thiểu một nhóm trong số các khớp cổ tay, khớp 

ngón gần, khớp bàn ngón tay. 

• Viêm khớp đối xứng. 

• Hạt dưới da. 

• Yếu tố dạng thấp trong huyết thanh dương tính. 

• Dấu hiệu X quang điển hình : chụp khớp tại bàn tay, cổ tay hoặc khớp tổn thương: 

hình bào mòn, hình hốc, hình khuyết đầu xương, hẹp khe khớp, mất chất khoáng 

đầu xương. 

Chẩn đoán xác định: khi có ≥ 4 tiêu chuẩn. Triệu chứng viêm khớp (tiêu chuẩn 1- 4) 

cần có thời gian diễn biến ≥ 6 tuần và được xác định bởi thầy thuốc chuyên khoa. 

 



Các biện pháp điều trị bệnh Viêm khớp 

dạng thấp 

 



Những sai lầm khi chữa bệnh  



Cảm ơn thầy cô và các bạn 

  


