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Thoái hóa kh!p - V"n #$ c%n #&'c l&u tâm v!i
ng&(i #ái tháo #&(ng
Thoái hoá kh!p là b"nh hay g#p trên th$ gi!i và % Vi"t Nam. & ng'(i )ái tháo
)'(ng type 2, thoái kh!p g#p nhi*u g+p 2 l,n ng'(i không m-c )ái tháo )'(ng.
Tu!i th" t#ng cùng v$i t% l& béo phì t#ng lên làm cho t% l& thoái hoá ngày càng t#ng cao.
B&nh gây c'n tr( cu)c s*ng khá nghiêm tr"ng nh+ng th+,ng b- t.m th+,ng hóa v$i cách
nói: !th" là bình th#$ng v%i t&ng 'y tu(i).
N/u có d-p b! 0ôi kh$p nh+ khi ta làm móng giò, bên trong ! kh$p ta s1 th2y m)t l$p d-ch
nhày, ( 0.u x+3ng có m)t l$p s4n nh5n m6ng: c2u trúc 0ó giúp cho chúng ta c7 0)ng 0+8c d9 dàng.
Thoái hoá kh$p là khi d-ch nhày trong kh$p ít 0i, l$p s4n m6ng h3n và m2t tính nh5n bóng do quá trình
0au viêm khi/n cho c7 0)ng c:a kh$p b- c'n tr(. B&nh do h;u qu' c:a quá trình tích tu!i và s< ch-u l<c
tác
Hình !nh thoái hoá kh"p trên phim Xquang
d4ng th+,ng xuyên lên kh$p. Thoái hoá kh$p gây 0au và bi/n 0!i c2u
trúc toàn b) kh$p g=m x+3ng d+$i s4n, s4n chêm, dây ch>ng, c3
quanh kh$p, bao kh$p và bao ho?t d-ch d@n 0/n tàn ph/ không chA 'nh
h+(ng 0/n ch2t l+8ng cu)c s*ng mà còn là gánh nBng cho kinh t/ gia
0ình và toàn b) xã h)i. Thoái hoá kh$p n/u 0+8c chCn 0oán s$m và
0iDu tr- s$m có thE làm ch;m quá trình phát triEn c:a b&nh, gi'm tri&u
chFng 0au 0$n, giúp duy trì ch2t l+8ng cu)c s*ng.
Các y/u t* nguy c3 c:a thoái kh$p g=m: thGa cân, béo phì, d- d?ng
kh$p, ch2n th+3ng, bi/n d?ng thF phát do sai t+ th/ làm vi&c, v;n 0)ng
hoBc t;p thE thao kéo

Hình !nh t#n th$%ng s&n kh"p
dài, các b&nh h& th*ng và các b&nh chuyEn hoá nh+ 0ái tháo 0+,ng.
Tri&u chFng lâm sàng nh+ 0au, s+ng, h?n ch/ v;n 0)ng, bi/n d?ng kh$p
(gù, vHo), ti/ng l?o x?o, l6ng kh$p, kHt kh$p, teo c3 và các d2u hi&u khác
nh+ tràn d-ch kh$p, ti/ng l4c kh4c khi v;n 0)ng.
Tri&u chFng Xquang: hHp khe kh$p, 0Bc x+3ng d+$i s4n, m"c gai x+3ng.
VD 0iDu tr- n)i khoa có thE dùng ph+3ng pháp không dùng thu*c nh+ t*p
ph+c h,i ch-c n.ng v$i s< h+$ng d@n c:a bác sI hoBc ph+3ng pháp dùng
các lo?i thu/c gi0m 1au ch/ng viêm thông th+,ng. Tuy nhiên các thu*c này chA chJa tri&u chFng mà
không gi'i quy/t tri&t 0E c#n nguyên c:a thoái hoá kh$p. M)t s* thu*c gi'm 0au có 'nh h+(ng không t*t
lên d? dày khi/n cho vi&c s7 d4ng lâu dài tr( nên khó kh#n. KBc bi&t, do ch: L hoBc vô tình, b&nh nhân có
thE dùng corticoid-m)t thu*c có tác d4ng ch*ng viêm gi'm 0au r2t nhanh nh+ng l?i gây ra r2t nhiDu tác
d4ng ph4 nguy hiEm nh+: t#ng huy/t áp, t#ng 0+,ng máu, loãng x+3ng….
VD 0iDu tr- ngo?i khoa có thE m! cMt l"c t! chFc thoái hoá, 04c x+3ng chAnh tr4c, 0óng cFng kh$p, thay
kh$p, ghép s4n, c2y t/ bào s4n t< thân trong 0ó có ph@u thu;t n)i soi d"n r7a ! kh$p. Tuy nhiên chA áp
d4ng cho các kh$p l$n nh+ kh$p g*i, kh$p c! chân…Ngày nay ph@u thu;t n)i soi 0+8c +a chu)ng h3n vì
ít t!n th+3ng 0/n ph.n mDm quanh kh$p, th,i gian n>m vi&n ngMn, bi/n chFng ít, không c'n tr( các ph@u
thu;t ti/p theo.
Tuy nhiên, hi&u qu' sau ph@u thu;t n)i soi d"n kh$p còn 0ang 0+8c bàn cãi. Moselley và c)ng s< nghiên
cFu 3 nhóm B&nh nhân (2002)
- Nhóm I: N)i soi r7a kh$p
- Nhóm II: N)i soi làm s?ch kh$p
- Nhóm III: R?ch da, làm 0)ng tác gi' nh+ 0+a d4ng c4 n)i soi vào ! kh$p.
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Theo dõi sau 2 n#m ông k/t lu;n: n)i soi ( b&nh nhân thoái hoá kh$p g*i có k/t qu' không t*t h3n nhóm
chFng trong gi'm 0au và c'i thi&n chFc n#ng.
G.n 0ây, theo k/t qu' nghiên cFu c:a Ti/n sI Dierter Lazik, Vi&n nghiên cFu khoa h"c Slow – Germany
(2009): sau khi ph@u thu;t d"n r7a kh$p thoái hoá, tác gi' có s7 d4ng thêm ch2t ch*ng thoái hoá kh$p
(DUO VITAL) th2y k/t qu' c'i thi&n rõ r&t 0Bc bi&t trên tri&u chFng 0au. DUO VITAL là s'n phCm c:a Vi&n
nghiên cFu D+8c phCm Gramme-Revit International – CHLB KFc, DUO VITAL có 2 thành ph.n ch: y/u là
Axit Hyaluronic và Chondroitin là hai thành ph.n không thE thi/u 0E tái t?o và ph4c h=i s4n kh$p, 0'm b'o
0) nh$t cho d-ch kh$p 0E bôi tr3n các kh$p, giúp kh$p x+3ng v;n 0)ng linh ho?t và không b- 0au do thoái
kh$p. Tr+$c 0ây, Axit Hyaluronic th+,ng chA 0+8c b! sung d+$i d?ng tiêm tr2c ti"p vào kh%p, vì th/ 0òi
h6i ph'i 0+8c ti/n hành 0iDu tr- t?i c3 s( y t/ chuyên sâu, bên c?nh 0ó, ph+3ng pháp này chA tác 0)ng
03n lN trên kh$p 0+8c tiêm.
Nh, s< 0)t phá c:a ti/n b) y h"c, DUO VITAL 0+8c bào ch/ 0+$i d?ng u*ng 03n gi'n
thu;n ti&n và có thE 0i 0/n khMp các kh$p trong c3 thE. KBc bi&t v$i các b&nh nhân b- thoái
hoá kh$p có b&nh d? dày ph*i h8p nên không dùng 0+8c các thu*c gi'm 0au thông
th+,ng thì DUO VITAL là m)t gi'i pháp t*t nh2t. Bên c?nh 0ó, DUO VITAL cOng 0+8c s7
d4ng r)ng rãi 0E 0iDu tr- và phòng b&nh thoái hoá kh$p cho ng+,i trung niên và cao tu!i,
b&nh nhân trong giai 0o?n ph4c h=i các tr- li&u vD x+3ng kh$p, ng+,i trN có biEu hi&n s$m
vD thoái hoá kh$p và b&nh nhân Goutte.
L#u 3: mPi liDu u*ng DUO VITAL hàng ngày 30ml có chFa 13,5g 0+,ng. B&nh nhân có thE #n b$t 0i chút
c3m hoBc 1 ph.n qu' chín s1 không có 'nh h+(ng l$n lên mFc 0+,ng trong máu.
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